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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3398 ▲
1 amerikai dollár 3,3796 ▲
100 magyar forint 1,3449 ▼

Vezércikk 3

Hatházi Andrásé a Bánffy-díj

Két darabban három szerepért vehette át
Hatházi András színmûvész az idei Bánffy
Miklós-vándordíjat a Kolozsvári Állami
Magyar Színházban. Az ünnepségen
Hatházi a William Shakespeare Mértéket
mértékkel és Arthur Miller Egy ügynök halála
címû elõadásokban nyújtott alakításokért
kapta meg az évad legkiemelkedõbb mûvé-
szi teljesítményének járó kitüntetést.

Kultúra 6

Aktuális 3

Mohácsaink
Önzés, széthúzás, becsvágy, könnyelmû-
ség egyaránt jellemzi a jelenlegi kormány-

oldal politikáját. Mohácsaink
egy rossz és esztelen politika

keserves következményei. A
magyar nemzeti katasztró-
fát nem Trianon, és nem is
a nemzetközi összeeskü-
võk vagy szabadkõmûve-

sek idézték, idézik elõ,
hanem Gömbös Gyulák
és Orbán Viktorok. 

Salamon 
Márton László

„Románia az IMF mintagye-
reke” – jelentették ki brit

elemzõk azt a budapesti bejelen-
tést követõen, hogy a magyar kor-
mány gyors megállapodásra tö-
rekszik az IMF-fel. Közben
Brüsszel azt ígéri: „még e hét vé-
ge elõtt” elvégzi azt az elemzést,
amelynek során a nemrégiben el-
fogadott magyar törvényeket ve-
tik össze az EU jogi elõírásaival.
Az új magyar alkotmány hatály-
balépése nyomán ugyanakkor li-
berális és zöldpárti körök eljárást
kezdeményeznek Magyarország
ellen az alapvetõ uniós értékek
megsértése miatt. 2. oldal 

Negyven közalkalmazott, mi-
nisztériumi vezetõk és állami

vállalatok irányítói ellen vizsgá-
lódik a román ügyészség, akiket
azzal gyanúsít a Szervezett-
bûnözés- és Terrorelhárító Nyo-
mozati Fõosztály (DIICOT),
hogy 126 millió dolláros kárt
okoztak az államnak azzal, hogy
kedvezményesen biztosítottak
földgázt Ioan Niculae üzletember
gyárainak. Az InterAgro tulajdo-
nosa elhárította az Agerpres hír-
ügynökség kérdését, mondván,
õt senki sem tájékoztatta arról,
hogy érintve lenne ebben az ügy-
ben. A szaktárca mindaddig ár-
tatlannak tekinti alkalmazottait,
ameddig jogerõs ítélet nem szüle-
tik ellenük. 3. oldal „Elõttem az utódom.” Toró T. Tibor és Sándor Krisztina

Kell az IMF-hitel

Mai mellékletünk:

Ioan Niculae és

a 40 (gáz)rabló
EMNP – hiú remények?

Mûködésbe lépett az Etna

Robbanás és láva-
szökõkutak, látvá-
nyos füstoszlop:
két nappal ezelõtt
ismét aktivizáló-
dott Európa egyet-
len mûködõ tûz-
hányója, az Etna.
Mindössze nyolc
óra elteltével
azonban a kitörés
megszûnt, a légi
közlekedésben
még így is zavarok
keletkezhetnek.

Aktuális 2

Egyre több bejárati ajtó fölé kerül fel ezekben a napokban a GMB felirat – a katolikus 
hívek részben a hagyományért, részben hitbeli meggyõzõdésbõl fogadják a házszentelõ
papot. A lapunknak nyilatkozó plébánosok szerint évrõl évre nõ az igény a házszentelés
iránt, sõt, egyre több protestáns család hívja be otthonába a katolikus egyház lelkészeit
vízkeresztkor. A szolgálatot végzõ papok szerint sokan egyfajta hagyományápolásnak 
hiszik az ünnepet, és nem egyházi eseményként élik meg a házszentelést. 7. oldal 

Nem engedik ki  Sorin Apostut

Hatvan nappal meghosszabbította a Kolozs
megyei Ítélõtábla a csúszópénz elfogadásá-
val vádolt és hivatalából felfüggesztett
Sorin Apostu volt kolozsvári polgármester
és megvesztegetõje, Cãlin Stoia üzletember
letartóztatását. A két vádlott ügyvédjei
azonnal megfellebbezték a döntést.

Parlamenten kívüli pártként
indítana jelöltet a Hargita me-

gyei idõközi választásokon az
EMNP – közölte tegnap Toró T.

Tibor alapító elnök. A választási
törvény egyik kidolgozója, Már-
ton Árpád képviselõ szerint ez
nem lehetséges. 3. oldal

Bár az évek során történt egyfajta eltávolodás az egyházi szertartásoktól, Erdélyben még mindig sokan igénylik a házszentelést

Fotó: Sipos M. Zoltán

Fotó: MTI/archív
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Röviden

Eurofightereket vásárol Románia?

Eurofighter típusú használt vadászgépeket
vásárolna a német légierõtõl több kelet-kö-
zép-európai ország – írta tegnap a Financial
Times Deutschland címû német üzleti lap.
Ilyen gépeket eddig a nyugat-európai orszá-
gokon kívül egyedül Szaúd-Arábia rendelt,
most azonban Románia, továbbá Szlová-
kia, Horvátország, Csehország és Bulgária
is érdeklõdik irántuk.

Bevándorlók és a holland bûnözés

Azt vizsgálják a holland rendõrök, hogy
mennyiben járulnak hozzá a kelet-európai
bevándorlók a bûnözési mutatók emelkedé-
séhez. A holland sajtó szerint ugyanis a ro-
mán, a lengyel és a bolgár bevándorlók fe-
lülreprezentáltak a bûnelkövetõk között, és
nagyban felelõsek az emelkedõ bûnözési
rátákért.

Wulff: hiba volt, törvénysértés nem

A német sajtó és az ellenzék kevesli
Christian Wulff német államfõ (képünkön)
szerda esti nyilatkozatát, amelyben bocsá-

natot kért egy bulvárlap megfenyegetése
miatt. Az elnök decemberben büntetõjogi
következményeket helyezett kilátásba a Bild
címû bulvárlap újságírói számára, ha fél-
millió eurós hitelérõl cikket közölnek.
Wulff hangsúlyozta: hibázott, de törvény-
sértést nem követett el.

A „diktatúra kegyelme”

A szocialista Nyakó István szerint a ma-
gyar kormány menekülni próbál a hazai és
a nemzetközi felháborodás elõl, amikor azt
kezdeményezi, hogy a parlament adjon
közkegyelmet azoknak, akik részt vettek ta-
valy december 23-án az LMP által szerve-
zett demonstráción, és büntetõeljárás indult
ellenük. A párt nem kér a „diktatúra ke-
gyelmébõl”.

Az ûrben kémkedik Amerika

Feltehetõen egy amerikai X-37B ûrrepülõ-
gép kémkedik Kína után – közölte a
Spaceflight címû magazin írására hivatkozva
a BBC brit közszolgálati televízió hírportál-
ja. Amatõr „ûrnyomkeresõk” szerint a piló-
ta nélküli ûreszköz Föld körüli pályája szin-
te teljesen azonos a Tienkung-1 ûrállomás-
moduléval, s emiatt találgatások merültek
fel, hogy az amerikai ûreszköz a kínai ûrla-
boratórium után kémkedik. Washington to-
vábbra is bizalmatlan Peking ûrkutatási ter-
vei, fõként a jövõbeli „emberes” küldetések
iránt. Kína a világ többi részétõl, így Euró-
pától eltérõen alig tesz különbséget civil és
katonai programjai között.

Újabb merényletek Bagdadban

Négy robbanás történt tegnap Bagdadban.
A merényletekben csaknem 30 ember meg-
halt, 69 pedig megsebesült az iraki fõváros
síiták lakta negyedeiben. Iraki vezetõk már
hetek óta arra figyelmeztetnek, hogy a
megszálló amerikai haderõ kivonása
után kiújulhat az országban a fegyveres
erõszak, folytatódhatnak a szunnita és síita
szélsõséges csoportok terrorcselekményei.

Halál várhat Mubarakra

Halálbüntetést kért az egyiptomi ügyész az
ország volt elnökére, Hoszni Mubarakra.
Az egykori diktátort azzal vádolják: elõre
megfontolt módon rendelte el februárban,
hogy a végül bukásához vezetõ tüntetésen
részt vevõ emberekre lõjenek.

Hírösszefoglaló

A magyar kormány tisztában
van a helyzet komolyságával

és azzal, hogy mi a tétje az IMF-
tárgyalásoknak – mondta Felle-
gi Tamás a tegnapi kormányszó-
vivõi tájékoztatón. A tárca nélkü-
li miniszter szerint a kormány ha-
tározott szándéka, hogy minél
gyorsabb megállapodást érjen el.
Megerõsítette azt is, hogy az or-
szág finanszírozását mindenek-
elõtt a piacokról kívánják megol-
dani. Fellegi szavaira erõsödni
kezdett a forint: a délelõtt folya-
mán 324,27 forintos euró jegyzé-
sen elért mélypontról 322 alatti
jegyzésekre erõsödött.

Románia, 
a „mintagyerek”

Magyarország elindult az IMF-
megállapodás megkötése felé, és
ehhez példaként szolgálhat a ro-
mán IMF-program sikere, amely-
rõl a román jegybank tegnap (csü-
törtöki) kamatcsökkentése is ta-
núskodik – vélekedtek londoni
felzárkózó piaci elemzõk.
Timothy Ash, a Royal Bank of
Scotland (RBS) bankcsoport lon-
doni globális felzárkózó térségi
kutatórészlegének vezetõje sze-
rint „Románia az IMF mintagye-
reke ”. A JP Morgan bankcsoport
londoni befektetési részlegének
közgazdászai felidézték, hogy a
tárca nélküli miniszter készenléti
jellegû egyezségrõl beszélt.

Brüsszel elemez

Az Európai Bizottság továbbra
is azt ígéri, hogy „még e hét vége
elõtt” elvégzi azt az elemzést,

amelynek során a nemrégiben el-
fogadott magyar törvényeket ve-
tik össze az EU jogi elõírásaival.
Ha az elemzés máig elkészül, az
még nem jelent azonnali döntést
Magyarországgal kapcsolatban
az unió részérõl. Az Európai Bi-
zottságban, az EU központi ja-
vaslattevõ-végrehajtó intézmé-
nyében a biztosok testülete január
11-én tart ülést. Ennek nyomán
születhet olyan döntés, hogy
Brüsszel politikai konzultációkat
kíván folytatni Budapesttel, de – a
magyar és az uniós jog ütközésé-
nek megállapítása esetén – az
sem zárható ki, hogy Olli Rehn
gazdasági-pénzügyi kérdésekben
illetékes bizottsági alelnök hivata-
los levélben közli majd a magyar
hatóságokkal a kötelezettségsze-
gési eljárás megindítását. A
Brüsszelben elemzett másik nagy
jogszabálycsomag az igazság-
ügyek és a szabadságjogok téma-
körével kapcsolatos, ennek fõ fe-
lelõse Viviane Reding alelnök, aki
elsõsorban az igazságszolgáltatás,
illetve az adatvédelem intézmé-
nyes-szervezeti átalakításával

kapcsolatban tett fel kérdéseket
Navracsics Tibor magyar minisz-
terelnök-helyettesnek, közigazga-
tási és igazságügyi miniszternek.
Egy név nélkül nyilatkozó uniós
tisztségviselõ újságíróknak azt
mondta, hogy e téren is súlyos
gondokat látnak.

Eljárást kezdeményeznek

Az új magyar alkotmány és a
hozzá kapcsolódó sarkalatos tör-
vények hatályba lépése nyomán
európai baloldali, liberális, illetve
zöldpárti politikai körökben azzal
érvelnek, hogy az EU-nak nem-
csak „másodlagos”, azaz techni-
kai részletjogszabályok vonatko-
zásában kell keresnie az esetleges
ütközést az uniós jogi elõírások-
kal. Guy Verhofstadt, az EZ libe-
rális frakciójának (ALDE) veze-
tõje felszólította az Európai Uni-
ót, hogy gyakoroljon nyomást a
magyar hatóságokra. A zöld frak-
ció pedig kezdeményezi, hogy az
EU indítson eljárást Magyaror-
szág ellen az alapvetõ uniós érté-
kek megsértése miatt. 

Gy. Z.

Robbanás és a lávaszökõku-
tak, látványos füstoszlop: két

nappal ezelõtt ismét aktivizáló-
dott Európa egyetlen mûködõ
tûzhányója. A La Repubblica cí-
mû olasz lap tudósítása szerint a
szicíliai Etna a maga módján ün-
nepelte az új esztendõt, rendkí-
vüli látványt nyújtva: a hófödte
csúcs és a belõle kitörõ vörös tûz-
oszlop, valamint ötezer méter
magas füst valóban szemet gyö-
nyörködtetõnek bizonyult. A ki-
törés azonban 2012 elsõ napjai-
ban gondot jelenthet a cataniai
Fontanarossa repülõtér életében,
mivel a járatok számát 14-re kel-
lett csökkenteni.

A vulkán kitörése szerdára vir-
radó éjjel kezdõdött a délkeleti
kráternél, mintegy háromezer
méteres tengerszint feletti ma-
gasságban. A kiömlõ láva megta-
lálta azt a korábbi útvonalat,
amelyen máskor is folyni szo-
kott, és szerencsére csak lakatlan

vidéket fenyeget. Ahogy azon-
ban a korábbi esetekben is tör-
tént, a vulkán mûködése mind-
össze néhány órán át tartott, és

egy munkaidõnyi mûszak, azaz
nyolc óra elteltével meg is szûnt.
A hamufelhõ azonban változat-
lanul érintheti a légi közlekedést,

ezért bizottság szállt ki a hely-
színre, hogy megvizsgálja:
mennyire és milyen útvonalon
lehet biztonságos a repülés. 

ÚMSZ

Michele Bachmann republiká-
nus minnesotai képviselõnõ

szerdán bejelentette, hogy az
iowai kudarc nyomán felfüggeszti
elnökjelölti kampányát, Rick
Perry texasi kormányfõ pedig né-
hány órányi ingadozás után azt
közölte, hogy nem száll ki az el-
nökválasztási küzdelembõl.
Bachmann a szavazatok 5 száza-
lékával mindössze a 6. helyen
végzett a keddi iowai jelöltállító
gyûléseken (caucusokon), noha
ennek az államnak a szülötte, s
augusztusban megnyerte az itt
megrendezett próbaválasztást. A
visszalépõ képviselõnõ ugyanak-
kor hangsúlyozta, hogy továbbra
is küzd Barack Obama elnök
„szocialista” politikája ellen. Rick
Perry folytatja elnökjelölti kam-
pányát, és részt vesz a republiká-
nus párt január 21-i dél-karolinai
elõválasztásán. Miután a voksok
10 százalékával az ötödik helyen
végzett, Perry kedd éjjel még úgy
nyilatkozott: hazautazik Texasba,
hogy „újraértékelje” kampányá-
nak jövõjét. A republikánus el-
nökaspiránsok iowai erõpróbáját
Mitt Romney volt massachusettsi
kormányzó nyerte, ám mindösz-
sze 8 szavazattal kapott többet,
mint Rick Santorum volt pennsyl-
vaniai szenátor. A két politikus
együttesen a voksok mintegy 50
százalékát gyûjtötte be. Noha
Romney a január 10-i New
Hampshire-i elõválasztás egyér-
telmû favoritjának mutatkozik – a
közvélemény-kutatások szerint
támogatottsága itt meghaladja a
40 százalékot –, megfigyelõk sze-
rint az iowai szoros eredmény ar-
ra utal, hogy a volt kormányzó-
nak nem sikerül már a jelöltállítá-
si küzdelem korai szakaszában
egyértelmûen maga mögött felso-
rakoztatni a republikánusok több-
ségét. Szerdán John McCain, a
republikánusok 2008. évi elnökje-
löltje hivatalos támogatásáról biz-
tosította az iowai gyõztest, aki azt
reméli, hogy már a március 6-i
„szuperkedden” dûlõre viheti a
vetélkedést. 

Bachmann 

feladja, Rick 

Perry kitart
Kell az IMF-hitel
A magyar kormány gyors megállapodást remél

Orbán Viktor kormányfõ még a héten elküldi vá-
laszlevelét Hillary Clinton amerikai külügyminisz-
ternek – közölte tegnapi sajtótájékoztatóján a ma-
gyar kormányszóvivõ. Giró-Szász András azt
mondta, a magyar kabinet bármilyen konkrét fel-
vetést hajlandó megvitatni. Clinton a karácsony

elõtt Orbán Viktornak küldött levelében nyomaté-
kosan kérte, hogy a magyar miniszterelnök fontol-
ja meg a következményeit annak,  ha az Egyesült
Államok és az Európai Bizottság által is kifogásolt
több sarkalatos törvény a jövõ hónapban minden-
fajta változtatás nélkül hatályba lép. 

A magyar miniszterelnök válaszlevelet küld Hillary Clintonnak

Mûködésbe lépett az Etna

Az Etna és ötkilométeres füstoszlopa. Mindössze nyolc órán át mûködött a vulkán, de zavarhatja a légi közlekedést

A francia Le Monde Silvio Berlusconi „nagy barátjának” nevezi Orbánt
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„A legnagyobb magyar”
figyelmeztetett 1830-
ban, a kibontakozó re-
formmozgalom prog-

ramjává vált Hitel-
ben arra, hogy nem
szabad megcsalni

sem magunkat,
sem mást külsõ
okok keresésével,

hanem a valót kell megismerni. „Csak
magunkban van a hiba” – hangzott Szé-
chenyi István kíméletlen ítélete, aki szerint
az igazi magyar eszmény csakis a legiga-
zabb emberi eszmény lehet. „ Ám amint
[Széchenyi] ezt a célt a valósághoz méri,
azonnal ott áll elõtte a gát, aminek szét-
rombolása lesz élete mûve: a magyar nem-
zet négy bûne – a hiúság, a szalmaláng, a
lustaság és az irigység. A gát nem külsõ, a
baj nem a külsõ világban van, hanem a
magyarság belsõ, lelki világában, tehát
nem a viszonyokat kell megváltoztatni,
hanem a magyarság belsõ, lelki világát.
Mi ennek az útja? Csak egyetlenegy lehet:
az egyéneken át nemesíteni meg a nemze-
tet” – írja Szekfû Gyula a refomkor nagy
személyiségérõl, aki a politika céljaként „a
lelki független ember megteremtését, az
ember egész erkölcsi lényének kimûvelését”
határozta meg.
Széchenyi óta a magyar nemzet számta-
lanszor „bûnbeesett” még, újra és újra el-
követte mindazokat a hibákat, amelyekre
a „legnagyobb magyar” szinte két évszá-
zaddal ezelõtt figyelmeztette népét. „A hiú-
ság, a szalmaláng, a lustaság és az irigy-
ség” ma is a magyar politikusok fõ jellem-
vonásai, és ezek a rossz tulajdonságok fõleg
akkor válnak nyilvánvalóvá, amikor hata-
lomra kerülnek. „Mitõl kell függetlennek
lenni? A szenvedélyektõl. Ezeket pedig csak
ésszerû gondolkozással lehet leküzdeni és
szavak helyett tettekkel. Minden életnek és
haladásnak a szenvedély és az ennek hízel-
gõ érzelmi politika az ellensége, tehát a po-
litikában minden szenvedélyt-keltõ problé-
mát kerülni kell s az ész szempontjai sze-
rint kell a nemzet életét irányítani” –
hangzik a századokon átívelõ tanítás.
A konzervatív gyakorlati politikát folytató
Széchenyi István mintha éppen a mai
magyarországi (ideológiájában szintén
konzervatív!) hatalomhoz intézte volna
bölcs szavait. Önzés, széthúzás, becsvágy,
könnyelmûség egyaránt jellemzi a jelenle-
gi kormányoldal politikáját, amely saját
tévedéseit, hibáit nem ismeri el, hanem
másokra mutogat minduntalan.
Mohácsaink egy rossz és esztelen politika
keserves következményei. A magyar nem-
zeti katasztrófát nem Trianon, és nem is a
nemzetközi összeesküvõk vagy szabadkõ-
mûvesek idézték, idézik elõ, hanem Göm-
bös Gyulák és Orbán Viktorok. 
Széchenyi olyan alkotmányos viszonyok
létrehozására törekedett, melyek által
egyénein keresztül az egész nemzet lelkileg
emberré nemesedhetik. A mai Magyaror-
szágon olyan alkotmány lépett életbe,
amely megfosztaná az embert lelki sza-
badságától.  

Mohácsaink

Salamon 
Márton László

ÚMSZ

Összeesküvés és a román gaz-
daság aláaknázása gyanújával

indított bûnvádi eljárást a
Szervezettbûnözés- és Terrorelhá-
rító Nyomozati Fõosztály
(DIICOT) a Romgaz gáztermelõ
állami vállalat, a gazdasági mi-
nisztérium, valamint az energiaár-
szabályozó hatóság vezetõi ellen.
A vádhatóság által kiadott szerda
esti közlemény szerint a negyven
magas rangú vezetõ 126 millió
dollárral károsította meg a
Romgaz állami vállalatot és így a
konszolidált állami költségvetést
azzal, hogy kedvezményesen biz-
tosított földgázt Ioan Niculae üz-
letember gyárainak. A Mediafax
hírügynökség ügyészségi forrá-

sokból megtudta, a vádirat össze-
állításában a Román Hírszerzõ
Szolgálat is segített a gyanúsítot-
tak megfigyelésével. 

A gazdasági minisztérium teg-
nap közleményben reagált a
DIICOT bejelentésére, leszögez-
ve, ártatlannak tekinti alkalmazot-
tait mindaddig, amíg a vádható-
ság be nem bizonyítja az ellenük
felhozott vádakat, és egy bíróság
jogerõsen el nem ítéli õket. 

A vád szerint a gyanúsítottak a
román energiarendszer biztonsá-
gát is veszélybe sodorták azáltal,
hogy kedvezményes szerzõdési
feltételek mellett biztosítottak
nagy mennyiségû földgázt Ioan
Niculae számára, s emiatt a
Romgaz nem tudott kialakítani a
tervek szerint megfelelõ mennyi-

ségû gáztartalékokat. A földgáz-
hoz a normális árfekvéshez képest
jóval alacsonyabb áron jutott hoz-
zá az üzletember, holott vállalata
adósságot halmozott fel az állam-
mal szemben a korábban szolgál-
tatott gáz ki nem fizetése miatt –
olvasható a közleményben. Az
üzletember a román médiának
nyilatkozva cáfolta, hogy más vál-
lalatokhoz képest kedvezménye-
sen kapott volna gázt a
Romgaztól, és hogy adósságai let-
tek volna. A román sajtó szerint
az ügyben kihallgatták a cég ve-
zérigazgató-helyettesét, Tóth Fe-
rencet és Kramer Alpár kereske-
delmi igazgatót is. Tóth Ferenc
tegnap nem kívánta érdemben
kommentálni az ÚMSZ-nek az
ügyet. 

Román lapszemle

Nyilatkozatháború bontakozott ki Ioan
Niculae, Románia egyik leggazdagabb
üzletembere és Traian Bãsescu között. Az
államfõ szégyentelennek nevezte a cégve-
zetõt, aki azzal fenyegetõzik, hogy a ro-
mán hatóságok ellene indított hadjárata
miatt Bulgáriába helyezi át vállalkozásait.
(Adevãrul) A megengedettnél 30-szor
magasabb „mikrobiológiai terhelést” ta-
láltak a fogyasztóvédelmi hatóság szak-
emberei a Lidl üzletlánc által forgalma-
zott Saguaro palackozott vízben.
(Adevãrul) Két angol pár már bejelent-
kezett a Fogarasi-havasokban január 15-
ig elkészülõ jégtemplomban házasságkö-
tésre. Az 50 férõhelyes szentélyt minden
felekezet számára elérhetõvé teszik.
(România liberã)

Ioan Niculae és 
a 40 (gáz)rabló 

ÚMSZ

Hatvan nappal meghosszab-
bította a Kolozs megyei Ítélõ-

tábla a csúszópénz elfogadásával
vádolt és hivatalából felfüggesz-
tett Sorin Apostu volt kolozsvári
polgármester és megvesztegetõje,
Cãlin Stoia üzletember letartózta-
tását. A két vádlott ügyvédjei
azonnal megfellebbezték a dön-
tést és kérték a per áthelyezését
Kolozsvárról. Szerintük az ügy
mediatizálása, valamint Apostu
tisztsége miatt nincs szavatolva a
per tárgyilagos lefolytatása, ezért
azt kérik a Legfelsõbb Bíróságtól,
hogy az ügyet a továbbiakban a
Fehér, a Bihar, a Suceava vagy a
Maros megyei Ítélõtábla tár-
gyalja. Mint ismeretes, az Or-
szágos Korrupcióellenes Igaz-
gatóság (DNA) azzal vádolja a
kincses város elöljáróját, hogy
94 ezer euró csúszópénzt vett el
a városházával szerzõdéseket
kötõ vállalkozásoktól. A vádirat
szerint Simion Mureºan, az
Electrogroup társtulajdonosa
közös ausztriai nyaraláson vett
részt az Apostu családdal,
ugyanakkor az Apostu család
dubaji kirándulásának költségeit
is fizette. Mustafa Bekar, a Kiat
Group török állampolgárságú
társtulajdonosát az ügyészek az-
zal gyanúsítják, hogy a csúszó-
pénz mellett a polgármester uta-
zásait és elszállásolását, vala-
mint feleségének bevásárlásait
is fizette. A DNA által összeál-
lított nyomozati anyag szerint
Apostu felesége ügyvédi irodá-
jához irányította a „kedvezmé-
nyezett” cégeket, amelyek jogi
tanácsadási szerzõdések révén
hálálták meg a polgármester
szolgálatait. Az egyik vádlott,
Cãlin Stoia beismerte, hogy ha-
vi háromezer euróról szóló
szerzõdést írt alá Monica
Apostu ügyvédi irodájával. 

Nem engedték ki

Sorin Apostut

Cseke Péter Tamás, Sipos M. Zoltán

Továbbra is elsõ megméretke-
zési lehetõségének tartja a

nemrég bejegyzett Erdélyi Ma-
gyar Néppárt (EMNP) a tavasz-
szal tartandó idõközi választáso-
kat, vezetõi ugyanis remélik,
hogy az „elég kusza jogszabály”
lehetõséget biztosít számukra
parlamenten kívüli pártként is
saját jelölt indítására – derült ki
azon a tegnapi kolozsvári sajtó-
tájékoztatón, amelyen Toró T.
Tibor, az EMNP alapító elnöke
átadta az Erdélyi Magyar Nem-
zeti Tanácsban (EMNT) betöl-
tött ügyvezetõ elnöki tisztségét
Sándor Krisztinának. Toró el-
mondta, a három megüresedett
RMDSZ-es parlamenti mandá-

tumból egyért, Gyerkó László
Hargita megyei szenátor helyé-
ért indítanának önálló jelöltet.
„Hargita megyében a magyar la-
kosság számaránya lehetõvé te-
szi a magyar-magyar versenyt
anélkül, hogy a magyar közösség
elveszítené a parlamenti mandá-
tumot” – magyarázta.

EMNP-s jelölt
Hargita megyében

A Lakatos Péter lemondásával
megüresedett képviselõi helyre a
Bihar megyei választókerületben
az EMNP független magyar je-
lölt indítását szorgalmazza, mert
Toró szerint csak így van esély a
gyõzelemre. Emlékeztetett: múlt
év végén azt az ajánlatot tették a

többi magyar politikai pártnak,
hogy a Bihar megyében sorakoz-
zanak fel mindannyian egy kö-
zös, nem pártokhoz kötõdõ jelölt
mögé, aki az együttmûködés
eredményeképpen szerezhetné
meg a mandátumot. „Most majd
kiderül, hogy az RMDSZ
együttmûködési szándéka csak
retorikai fogás, vagy komolyan
vehetõ. Egyelõre a támogatásuk-
ra szólítanak fel, de még jelöltjük
sincs” – fogalmazott Toró. 

Az EMNP alapító elnöke elis-
merte, hogy a jelenlegi választási
törvény egyik cikkelye értelmében
csak a parlamenti pártok állíthat-
nak jelöltet idõközi választáso-
kon, de – mint fogalmazott – ezt a
paragrafust az Alkotmánybíróság
hatályon kívül helyezte. Ezért ab-
ban bíznak, hogy a törvény így
mégis lehetõvé teszi önálló jelölt-
jük indítását Hargita megyében.

Márton: Toróék
félreértik a helyzetet

A jelenlegi választási törvény
egyik kidolgozója, Márton Ár-
pád RMDSZ-es képviselõ szerint
Toró T. Tibor félreértelmezi az
Alkotmánybíróság döntését, az
EMNP-nek – s más parlamenten
kívüli pártoknak – nem áll mód-
jában jelöltet indítani az idõközi

választásokon. A politikus tájé-
koztatása szerint a taláros testü-
let 2010-ben a jogszabálynak azt
az értelmezését nyilvánította al-
kotmányellenesnek, miszerint a
függetlenek nem indulhatnak az
idõközi választásokon. „Tehát
csak annyi változott, hogy a füg-
getlenek indulhatnak, de a parla-
menten kívüli pártok továbbra
sem állíthatnak jelöltet” – mond-
ta az ÚMSZ-nek Márton.

A politikus magyarázata sze-
rint az alkotmánybírósági dön-
tés a választási küszöb logikájá-
ból fakad. „Ha olyan pártok is
indulhatnának a választásokon,
amelyek nem teljesítették a par-
lamenti küszöböt, az lenne al-
kotmányellenes, mert diszkrimi-
nálnánk” – jelentette ki. Tájé-
koztatása szerint a függetlenek
esetében nincs választási kü-
szöb. „Számukra az jelenti a kü-
szöböt, ha elnyerik a szavazatok
abszolút többségét” – magya-
rázta. 

Márton Árpád valószínûnek
tartja, hogy Toróék nem indíthat-
nak majd önálló jelöltet, s ezt
majd az RMDSZ ellen fogják fel-
használni. „Az EMNP politikusai
azon fognak majd siránkozni,
hogy az RMDSZ szándékosan
rossz törvényt alkotott annak ide-
jén” – fogalmazott a képviselõ. 

EMNP: hiú jelöltállítási remény?

EMNP-kongresszus Csíkszeredában február 25-én

Az Erdélyi Magyar Néppárt február 25-én, Csíkszeredában tartja
alakuló kongresszusát, ahol elfogadják a párt programjának kiter-
jesztett változatát és választási prioritásait – közölte Kolozsváron
Toró T. Tibor. Az alapító elnök kifejtette, a kongresszusig is van ten-
nivalójuk bõven: januárban folytatódik a helyi szervezetek megalapí-
tása, februárban pedig az EMNP területei szervezetei jönnek majd
létre. Hozzátette: a párttörvény szerint az önkormányzatoknak szék-
házat kell biztosítaniuk a pártok számára, így az EMNP is benyúj-
totta ezirányú kéréseit, eddig kevés sikerrel. „Nem sietnek az önkor-
mányzatok székházat biztosítani az EMNP számára, ezért a kezde-
ti nehéz idõkben az EMNT fogadja be és biztosít irodahelyiséget a
pártnak, amit ezúton is szeretnék megköszönni” – jelentette ki. 

Ioan Niculae üzletember tagadja, hogy a Romgaz a piaci árnál olcsóbban szállított cégeinek földgázt 
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Cs. P. T.

Az idei év kétségkívül
legfontosabb politikai

eseményei az összevont hely-
hatósági és parlamenti vá-
lasztások lesznek. Ezek idõ-
pontja még nem ismeretes,
ám azt már tudni lehet, hogy
a nagyobbik kormányzó ala-
kulat, a Demokrata Liberális
Párt (PDL) azt szeretné, ha a
szavazópolgárokat november
végén hívnák az urnákhoz.

Bukik az egyezség?

A koalíció a múlt évet még
azzal az egyezséggel zárta,
hogy a választásokat a jelen-
legi törvények – azaz a négy
évvel ezelõtti elõírások – sze-
rint bonyolítják majd le. Csu-
pán az különbözik majd a
2008-as választásokhoz ké-
pest, hogy a polgármesterek
esetében nem kettõ, hanem

csupán egy fordulót tartanak,
a helyhatósági választásokról
szóló törvény ugyanis idõ-
közben módosult.

Nem zárható azonban ki
az sem, hogy borul az ér-
vényben lévõ koalíciós meg-
állapodás, és a parlamenti vá-
lasztások törvénye mégis
módosul. Erre a lehetõségre
utalt múlt év végi sajtótájé-
koztatóján Mircea Toader, a
PDL képviselõházi frakció-
vezetõje. A politikus akkor
úgy fogalmazott: „az
RMDSZ szerint a legarányo-
sabb parlamenti képviseletet
a jelenlegi törvény biztosítja,
azonban még meglátjuk”.
Az RMDSZ politikusai erre
a kijelentésre mindeddig nem
reagáltak, ám Kelemen Hu-
nor szövetségi elnök koráb-
ban emlékeztetett: a választá-
sok összevonásába csupán
azzal a feltétellel egyeztek be-
le, hogy – jobb híján – a jelen-

legi törvények maradnak ér-
vényben. „Bízunk a koalíciós
partnerek szavában” –
mondta akkor Kelemen. Bár-
mi is a PDL szándéka, siet-
nie kell, mert a választások
elõtt fél évvel a jogszabály
már nem módosulhat.

Különutas RMDSZ?

Mivel tavaly hat parlamen-
ti mandátum – köztük három
RMDSZ-es – megüresedett,
a kormánynak a hat válasz-
tókerületben idõközi válasz-
tásokat kell kiírnia. Koráb-
ban Fekete Szabó András
szenátusi frakcióvezetõ la-
punknak azt nyilatkozta, a
szavazást egy napon tartják
majd a hat kerületben, várha-
tóan március elején. Az
RMDSZ számára Gyerkó
László Hargita megyei sze-
nátor, illetve Lakatos Péter
Bihar megyei és Pálffy Mó-
zes Kolozs megyei képviselõ
utódlása a tét. Az utóbbi vá-
lasztókerületben a szövetség
várhatóan nem állít jelöltet.
Gyerkó és Lakatos megüre-
sedett mandátumát az Erdé-
lyi Magyar Néppárt (EMNP)
és a Magyar Polgári Párt
(MPP) is megpályázná, s az
eddigi jelek szerint a szán-
déktól az sem téríti el politi-

kusaikat, hogy a parlamen-
ten kívüli politikai alakulatok
a törvény értelmében idõközi
választásokon nem állíthat-
nak jelöltet. Az EMNP alapí-
tó elnöke, Toró T. Tibor Bi-
har megyében az RMDSZ-
szel közös indítását szorgal-
mazza.

Az RMDSZ errõl hallani
sem akar, s politikusainak
múlt évi nyilatkozatai arra
utalnak, hogy a novemberi
választásokon sem kívánnak
közösködni a „Tõkés-párt-
tal” és a Szász Jenõ féle
MPP-vel. Eddig egyetlen va-
riánst tartottak elfogadható-
nak: ha Tõkésék és Szászék
jelöltei az RMDSZ színeiben
méretkeznek meg.

Marad Bãsescu?

A PDL 2012-ben várható-
an két – az államfõ számára
igen kedves – célkitûzéssel,
az alkotmány módosításával
és az ország területi és köz-
igazgatási átszervezésével is
elõhozakodik majd. Idén
azonban egyik megvalósítá-
sára sem mutatkozik esély.
Az alkotmány módosításá-
hoz kétharmados többségre
van szükség, s az ellenzék
többször hangoztatta, csak a
választások után nyúlna az

alaptörvényhez. Ebbe beletö-
rõdni látszik maga Traian
Bãsescu is, aki múlt év végén
már arról beszélt, hogy az al-
kotmánymódosítást csak a
késõbbiekben tartja elképzel-
hetõnek. A közigazgatási át-
szervezés elsõsorban az
RMDSZ ellenállásába ütkö-
zik. Borbély László politikai
alelnök idei elsõ nyilatkoza-
tában is leszögezte: a köz-
igazgatási reform kivitelezé-
sét csak a választások után
tartja lehetségesnek.

Az ellenzéki várhatóan a
tavaszi ülésszakban is be-
nyújt majd egy bizalmatlan-
sági indítványt, és minden bi-
zonnyal újból elõrukkol
Traian Bãsescu felfüggeszté-
sével. Várhatóan egyik kez-
deményezésük sem jár majd
sikerrel. A Boc-kabinet meg-
buktatásához vagy az állam-
fõ eltávolításához parlamenti
többségre van szüksége a
Szociál-Liberális Szövetség-
nek (USL), s ezért csak úgy
érheti el, ha sikerül a maga
oldalára állítani a kormány-
oldal politikusainak egy ré-
szét. Nem valószínû , hogy a
koalícióban lesznek „áru-
lók”, ellenkezõleg: választási
évben sokkal elképzelhetõbb
a fordított irányú politikai
migráció. Az USL várhatóan

még annak is örülhet, ha si-
kerül megõriznie a választók
relatív többségének bizalmát.
A legfrissebb felmérések sze-
rint az ellenzéki szövetség
már 50 százalék alatt áll a
pártpreferenciákban, s ezzel
az eredménnyel akkor sem
alakíthat kormányt, ha gyõz
a választásokon.

Verespatak, Schengen

Idén várható több olyan
esemény is, aminek politikai
következményei is lehetnek.
A kormány már az év elején
határozhat a verespataki
aranybánya megnyitásáról, s
a döntésben kulcsfontosságú
szerep hárul a Borbély Lász-
ló vezette minisztériumnak.
A 2012-es esztendõ az egész-
ségügyi reform esztendeje is
lehet. A magánbiztosítóknak
és a kórházprivatizációnak is
utat nyitó egészségügyi keret-
törvényt a múlt év végén bo-
csátotta közvitára a – szintén
RMDSZ-es – Ritli László ve-
zette minisztérium. Külpoli-
tikai téren Románia a legna-
gyobb sikert idén a schengeni
térségbe történõ bebocsátás
révén érheti el, ami bizonyá-
ra a választási kampányban
is munícióként szolgál majd
a kormánykoalíciónak. 

2012 – összevont választások éve

ÚMSZ/MTI

Elképzelhetetlen gazdasá-
gi növekedés a Magyar

Nemzeti Bank (MNB) támo-
gatása nélkül a Fidesz frak-
cióvezetõje szerint. Lázár Já-
nos az MTI-nek adott interjú-
jában úgy fogalmazott: a
jegybank „nem Simor And-
rás bankja, hanem az orszá-
gé”. Az IMF-fel és az EU-val
folytatandó tárgyalásokkal
összefüggésben hangsúlyoz-
ta: csak olyan megállapodás
köthetõ, amely nem ellenté-
tes az ország érdekeivel, de
bizonyos feltételeket el kell
fogadni; a nemzetközi szer-
vezetek által kért jogszabályi
változások esetében „lesz,
amiben nem születik megál-
lapodás”.

Az ország 
érdekeit nézik

„Olyan kompromisszu-
mok, megállapodások, dön-
tések jöhetnek szóba, ame-
lyek az ország saját érdekeit
szolgálják, ugyanis az a fajta
szervilis magatartás, amely a
korábbi kormányokat jelle-
mezte, nem indokolt, mert
ennek az országnak a bevéte-

lei és a kiadásai nagyjából fe-
dezik egymást. Ha nem len-
ne ilyen mértékû az adósság,
az ország stabilan állna a lá-
bán. Az adósság okoz óriási
gondot” – fejtette ki a frak-
cióvezetõ, és hozzátette: az
államadósságot akkor is „le
kell bontania” a jelenlegi ka-
binetnek, ha ehhez egy forin-
tot sem vett fel. „Ezzel együtt
azt gondolom, hogy a globá-
lis világban globális garanci-
ák kellenek, és szükség van
az IMF és az EU garanciájá-
ra” – közölte Lázár János. A
Fidesz parlamenti frakcióve-
zetõje megjegyezte: az Or-
szággyûlés kormánypárti
többsége készen áll arra,
hogy szükség esetén támoga-
tást nyújtson a kabinetnek a
megállapodás megkötésé-
ben.

A frakcióvezetõ az egyhá-
zakkal összefüggésben jelez-
te, hogy 2011 második felé-
ben 72 vallási közösség kérel-
mezte egyházzá nyilvánítá-
sát, februárban dönt róluk a
parlament. A vallásügyi bi-
zottság eddig nagyságrendi-
leg tucatnyi esetében tett ja-
vaslatot az elismert egyházi
státusz megadására. Vélemé-
nye szerint a nemzetközi pél-

dák is – Ausztriában 9 elis-
mert egyház, Szlovákiában
18, Csehországban 26 be-
jegyzett egyház – azt mutat-
ják, hogy a vallásszabadság
megkérdõjelezése a magyar
szabályozás tekintetében
megalapozatlan.

Döntõ jelentõségû 
hónapok

Az idei elsõ félévrõl szólva
Lázár János kifejtette, hogy a
következõ hónapok nemcsak
Európa, hanem Magyaror-
szág számára is döntõ jelen-
tõségûek lesznek: eldõl, hogy
szükséges-e a költségvetés
módosítása, eldõl a 2014-ig
tartó idõszak mozgástere.
Közlése szerint az Ország-
gyûlés tavaszi ülésszaka feb-
ruár 13-án kezdõdik, és júni-
usig elkészülnek az eddig el-
maradt sarkalatos törvények,
így az Országgyûlés mûkö-
désérõl szóló, a képviselõk

javadalmazását taglaló jog-
szabály - amely még további
egyeztetéseket igényel, mert
„a képviselõk saját magukat
illetõen a legkörülményeseb-
bek” –, a választási eljárási
törvény, a népszavazásról
szóló jogszabály, valamint a
pártok mûködésére vonatko-
zó csomag.

Mesterházy Attila, az
MSZP elnöke, parlamenti
frakcióvezetõje arra számít,
hogy 2012 fordulatot hoz, és
az év végére a közvélemény-
kutatások is megerõsítik: az
ellenzék le tudja váltani az
Orbán-kormányt, amelyrõl
szerinte már senki sem gon-
dolja, hogy ciklusokon át a
helyén marad. Az MTI-nek
adott interjújában azt mond-
ta: a szocialisták az idén
programot készítenek, mert
nem szeretnék, ha 2006 és
2010 után még egyszer elõ-
fordulna, hogy az emberek
nem tudják, mire szavaznak.

A szocialista politikus az el-
múlt évet úgy értékelte: a
nagy többség elõtt világossá
vált, hogy a Fidesz hazudott
a választóknak, és egész mást
tesz, mint amit ígért. Az a vé-
leménye, hogy a demokrácia
„lebontása”, a független in-
tézmények elfoglalása, a „di-
lettáns gazdaságpolitika”, az
egykulcsos adórendszer igaz-
ságtalansága és az új munka
törvénykönyve sokak emlé-
kezetébe beleégett, ezeket a
kormány „nem mossa le ma-
gáról”. A pártelnök szerint
ráadásul a kormányzati cse-
lekvés az utóbbi hetekben ir-
racionálissá vált. Közölte:
„Két héten belül elhajtani az
Európai Bizottság konzerva-
tív elnökét és az amerikai
külügyminisztert, a figyel-
meztetések ellenére megsér-
teni a jegybank függetlensé-
gét, és elhallgattatni a Klubrá-
diót – noha valószínûleg ke-
vesebbet ártott a kormány-

nak, mint az elnémítása –
annyira ésszerûtlen, hogy po-
litikusként nem értem, mi a
miniszterelnök célja.”

„Elzavarni Orbánt”

Bár a teljes népességben
apadt a Fidesz tábora, a biz-
tos választók körében nagy a
kormánypárti fölény. Erre a
pártelnök úgy reagált: a
2014. évi Fidesz-gyõzelmet is
jóval kevesebben veszik biz-
tosra a korábbinál, ez fordu-
lat, de idõ kell, hogy akik csa-
lódtak a kormányban, és el-
fordultak a politikától, az el-
lenzéket válasszák. „Arra
számítok, hogy az idei év for-
dulópont lesz, és jövõ ilyen-
kor egész más közvélemény-
kutatási adatokat látunk. Az
emberek többsége sokat várt
a kormánytól, így a csalódás
is nagy, és még nagyobb lesz,
a fideszes politikusok egy év
múlva talán az utcára sem
mernek kimenni” – jelentette
ki. Mesterházy úgy gondolja:
mivel az Országgyûlés nem
tárgyal ellenzéki javaslatok-
ról, nem alakulnak vizsgáló-
bizottságok, a házszabály-
módosítással pedig a vitale-
hetõség is szûkül, a megszo-
kott parlamenti eszközök he-
lyett „nem ortodox” megol-
dásokhoz kell nyúlni. Ebbe a
körbe sorolta a szocialisták
által kezdeményezett obst-
rukciót és az LMP decembe-
ri 23-i megmozdulását. A
pártelnök-frakcióvezetõ úgy
vélte, hogy az Orbán-kor-
mány „nem fog kapitulálni”,
nem fogja visszavonni hibás
intézkedéseit, ezért „meg kell
dönteni, el kell zavarni”.

Magyarország politikai színe és fonákja
Derülátón nyilatkozott a Magyar Táv-

irati Irodának Lázár János, a Fidesz

országgyûlési frakcióvezetõje és

Mesterházy Attila, az MSZP elnöke-

frakcióvezetõje is. Míg azonban elõbbi

a kormány cselekvési politikájának he-

lyességét látja, a szocialista politikus

szerint eljött az ellenzéki erõ ideje.

Ritka pillanat: Mesterházy (balról) és Lázár kezet fog a Parlamentben. Elbeszélnek egymás mellett

Minden bizonnyal a 2012 végén tar-

tandó összevont választásoknak ren-

delõdnek majd alá az idei év belpoli-

tikai történései. A szavazások ered-

ményeibe a verespataki bányatervrõl

szóló döntés vagy akár az egészség-

ügyi reform is beleszólhat.



Krisztus születésének napját sohasem állapították meg bizonyosan,
és az egyház, mint ahogy azt mindig is tette, a nagy pogány vigal-
mak idejére tolta el, hogy az ünnep mély értelmû jelentését közelítse
a pogány világ nézeteihez. (...)
Hová tûntek a boldog békeidõk, amikor az emberek fulladásig falták
magukat, úgyhogy karácsony utolsó napján, amelyet Európa még
békében töltött, kizárólag Vinohradyban százhuszonhat esetben volt
kénytelen segítséget nyújtani a mentõállomás. Hol vannak azok a
boldog idõk, amikor az orvosok karácsonykor nyakig voltak munká-
val? (...) Olyan ez, mint egy szép mese rég letûnt korból. (...)
Valljuk csak be õszintén, mit tettünk volna azzal az emberrel, aki
négy évvel ezelõtt azt állította volna, hogy jön majd egy olyan kor,
amikor fél Európa nem tud gyertyát gyújtani a karácsonyfán. Való-
színûleg azzal ajánlottuk volna figyelmébe a legközelebbi biztosnak,
hogy az illetõnek nincs ki mind a négy kereke. Vagy ha azt mondta
volna, hogy (...) vacsora után sem fognak megszokott módon dióban
máriást játszani (...), röviden és velõsen: a cseh háztartásban semmi
mást nem fognak tudni a fára akasztani, mint láncokat... Sõt lehet,
hogy még azokat sem, mert a láncban a rendõrség Ausztria szimbó-
lumát látná.
Így hát semmi egyéb nem marad számunkra itt külföldön, mint le-
hunyni a szemünket, felidézni a régi idõk poézisét, karácsonyi mesé-
jét, amikor ezt énekelték: „Nyílj ki földnek szép virága, / Dávid há-
zának királya!”
Bocsánat! Lassan a testtel azzal a „királlyal”! Mi köztársaságot aka-
runk!

Jaroslav Hasek: Amikor a bolsik betiltották a karácsonyt, Èechoslovan, 
1917. december 17. Fordította Kis Szemán Róbert

Közkeletû vélekedés szerint úriember bi-
zonyos sajtótermékeket még cérnakesz-
tyûvel sem vesz a kezébe. Továbbgondol-
va: egyes televíziós mûsorokat (sõt: csa-
tornákat – vagy ahogy egy kifinomult íz-
lésû kollégám hajdanán idegen névvel il-
lette: kloákákat; pedig akkor még nem is
léteztek kereskedelmi tévék, amelyekbõl
csak úgy ömlik a szenny) még védõfelsze-
relésben is életveszélyes nézni. Jól nevelt
ember tehát finom úri társaságban nem is
veszi a szájára, ha pedig történetesen új-
ságíró, hát nem ír róla.
Én ezt a törvényt most megszegem. Te-
szem ezt azon az alapon, hogy – bár kel-
lõ távolságtartással – mégis csak illendõ
errõl is értesülnie annak, aki jól tájéko-
zott kíván lenni; legföljebb a televízió

csak háttérként szolgál, mi-
közben elmélyülten olvas

egy jó könyvet. Vigyázat!
Igényesen kiállított és
színvonalasnak beállí-
tott, drága kötet is le-
het gagyi: a szenzá-
ciónak számító misz-
tikus regényfolyam
fordítója rendszere-

sen használja „inas”, „komornyik” érte-
lemben a „szobainas” szót, ami ugye fér-
fiöltönyök gyûrõdésmentes felakasztására
szolgál, vagy éppenséggel egyházi szemé-
lyiségek megnevezésére az„egyházfit”,
aki – ha másból nem, Petõfinek A helység
kalapácsából tudnunk ille-
nék – templomot rendben
tartó, harangozó stb. egy-
házközségi alkalmazott.
De nem errõl akartam ér-
tekezni, hanem az olyan
mûsorokról, amelyekrõl pedig – mint ír-
tam volt – hallgatni volna illendõ.
Nem tehetek róla, de még így, hát-
tértelevíziózva is megütötte a fülemet a
mûsorvezetõ – súgógéprõl olvasott – szö-
vege, ami aztán szó szerint az ez után kö-
vetkezõ riportban is elhangzott: „X. kijött
a villából, és elsõ szabad napján emberek
közé ment.” Önként adódik a kérdés: mi-
ért, eddig hol volt? Errõl jut eszembe: az
ilyesfajta mûsoroknak a nemzetközi mé-
diavilágban, a „szakemberek” körében
„trash reality” az elnevezésük, aminek
magyar fordítása („valóságshow”) túlsá-
gosan szépelgõ, mivel a „trash” szótárbeli
tíz értelmezése közül idézzünk ide csak

néhányat: „giccs”, „hulladék”, „ostoba
beszéd”, „szemét”, „söpredék”, „vacak”.
Azt hiszem, ez mindent megmagyaráz.
Pontosabban mindent, csak azt nem,
hogy mire föl a sztároknak kikiáltottak ily
mértékû igénytelensége? „Nem tehetjük

meg, hogy szó nélkül el
ne menjünk mellette” –
hallom, s aztán a követke-
zõ riport mégsem megy el
az adott téma mellett. Pe-
dig profi mondta, és ez

már több mint bûn: hiba; az amatõr sze-
replõnek ugyanis még csak-csak megbo-
csátható, ha az ilyen megfogalmazás
hagyja el a száját: „semmi kényszer
nélkül”… Volt egy nyelvmûveléssel is
foglalkozó magyar színésznõ, aki a szép
beszédért még díjat is alapított, Péchy
Blanka; az õ mondását választották egy
(közszolgálati) rádiómûsor címéül: Beszél-
ni nehéz. Ehhez én csak annyit szoktam
hozzátenni, intésül a nyilvánosság elõtt
rendszeresen megszólalók számára: „De
nem kötelezõ!”
Kérem, ne tessék dicsekvésnek: tudom az
ilyen helyzetekre a megoldást. Úgy bõ
húsz esztendeje televíziós riportot készí-

tettem egy Bécsben szolgáló magyar dip-
lomatával az akkoriban a magyar mille-
centenáriumra, 1996-ra tervezett budapes-
ti világkiállításról; arról, hogy miként áll-
nak hozzá a közös rendezésbõl kiszállt
osztrákok. Hogy az expó milyen jó dolog
is, a diplomata így bizonygatta: „Több a
haszna, mint az elõnye.” A mondat meg-
ütötte a fülemet, tisztelettel leállíttattam a
kamerát, és megkértem a riportalanyt,
mondja inkább így: „Több az elõnye,
mint a hátránya”; esetleg: „Több a hasz-
na, mint a kára.” Vagy nyolcszor futot-
tunk neki, mire a helyes változatot képes
volt elmondani. Utána már gördüléke-
nyen folytattuk a csevegést. Mert mi is
történt? Egyszerûen az, hogy érdekelt a
riportalanyom (és mondanivalója), ezért
odafigyeltem rá. És – reményem szerint –
a nézõket is megtiszteltem azzal, hogy
nem vágjuk át egy kétes értelmû és értékû
kijelentéssel. Nem találtam ugyan föl a
rózsavizet, de azt hiszem, a megoldás
ilyen egyszerû.
Mert való igaz, hogy beszélni nehéz. Ne-
héz nyelv a magyar. De tessék mondani,
vannak még szerkesztõk? Pontosabban
Szerkesztõk egyáltalán?

Cérnakesztyû nélkül
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Végre az új esztendõ elhozta azt, amit a világ rég
várt: a tiszta emberek pártját! Hálásak lehetünk jó
sorsunknak, hogy ez a politikai formáció éppen ná-
lunk született meg. Az elmúlt húsz esztendõ ta-
pasztalatai nyomán nem hittük volna, hogy lehet-
nek még a politikában tiszta emberek, de lám, itt
vannak, s amíg a gyakorlat nem igazolja az ellen-
kezõjét, higgyük el nekik, amit jelszavaikban is hir-
detnek: a tiszta emberek pártja az övék! Ha õk
mondják, akkor biztosan tiszták, sõt makulátlanok. 
Ugye, már a párt kezdeményezõje, ideológiai és
lelki atyja is! Huszonkét éve egy másik párt alapí-
tóihoz csatlakozott, ám pár év múlva úgy érezte,
az õ tisztaságát nem szabad ám holmi Neptun-
ügyekkel piszkolni, ezért oldalt lépett, ahonnan
bekiabálásokkal próbált jobbítani a párton. Mert
szerinte mocskos dolog, ha a párton belül egymás
szemébe nézve kritizálnak, az a tiszta, ha a sajtón
át üzengetnek vagy ordítoznak. Mikor látta, hogy
magánakciói hatástalanok, úgy gondolta, új pártot
alapít, amelyet teljesen saját képére formál. Peché-
re, mert a melléje szegõdött szász, azaz száz em-
ber úgy besározta ezt is, hogy a balliberalizmus-
ban dagonyázó másik pártot nemhogy kiütni nem
tudták, de választási eredményeikkel önmagukat is
megcsúfolták.
Ekkor úgy döntött, hogy egy még tisztább párttal
örvendezteti meg az erdélyi magyarságot. Elhatá-
rozásban nagy szerepet játszott a pesti barátok ön-
zetlen és tiszta pénzügyi támogatása. A magyar
adófizetõk pénzét máshol aligha lehetne olyan tisz-
ta célra felhasználni, mint az erdélyi magyarok bu-
karesti parlamenti és kormányzati szereplésének
szétverésére. Mint ahogy az is tiszta, hogy ennek
jótékony hatását Budapesten jobban látják, mint
mi, akik a jó román puliszka zabálásától Trianon
óta hülyék lettünk. A pártalapító szeplõtlen mun-
katársai mindent olyan tisztán csináltak, hogy bu-
karesti és regáti románok százainak támogatását is
sikerült megszerezniük. Errõl a tisztaságról az
ÚMSZ is többször beszámolt.
Az is tiszta, hogy a fõideológus tisztaságát tovább
fényesítette családapai és más keresztényi értékek-
hez való viszonyának tisztázása. Nem kis mérték-
ben plakátleragasztó tevékenységének európai
visszhangja, hisz alighanem példátlan esettel talál-
kozhattak: egy uniós képviselõ annak a személy-
nek a plakátját ragasztja le, aki õt a választási lista

elsõ helyére tette és ezzel biztos siker-
hez juttatta. S lám, a tiszta ember vá-
lasza a bibliai ige fordított alkalma-
zása: aki téged megdob kenyérrel,
dobd vissza kõvel!
Szóval tiszta, hogy a magukat min-
denkinél tisztábbnak tartókat még
tisztább fejjel kell megítélnünk,
mint azokat, akik nem kérkednek
tisztaságukkal.Sike Lajos
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Nehéz nyelv a magyar.
De tessék mondani, van-
nak még szerkesztõk?

Gyulay Zoltán

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A dolgok világának értékesedésével 
egyenes arányban nõ az emberek világának elér

téktelenedése.” Karl Marx

Rossz hírek

Mesés múlt

Tiszta
A nap címe. Mi történik Magyarországgal?
Ovidiu Nahoi, Adevãrul

Magyarázat. Bizonyára a fordításból eredõ
hibáktól eltekintve fontos írás, négy nappal
ezelõtt. Részletek. „Kormányellenõrzés a
sajtó, a Nemzeti Bank, az Alkotmánybíróság
fölött. A magánnyugdíjalap államosítása. A
határokon kívüli magyarok sorsa fölötti fele-
lõsségvállalás igénye. A választási törvények
saját érdekek szerinti módosítása. A balkö-
zép ellenzék térdre kényszerítése, amelyet fe-
lelõssé tesz a kommunizmus bûneiért. A
szélsõjobboldali csoportok kisebbségekkel
szembeni provokációinak eltûrése. Csupán
néhány kisiklás a szomszéd országban. Janu-
ár elsejétõl ezeket az új alkotmány hivatalos-
sá teszi, megerõsíti, sõt Isten oltalma alá he-
lyezi. Világos, Orbán miniszterelnök nem ült
ölbetett kézzel, amennyire csak tudta, ki-
használta a kétharmados többséget, amellyel
rendelkezik. A magyarországi helyzet ma ki-
hívás egész Európa számára. (...) Magyaror-
szág alkotmánya kihívás az Európai Nép-
párt számára is, amelynek Orbán pártja a Fi-
desz is tagja. A parlamenti viták során a
Néppárt határozottan támogatta a magyar
kormány álláspontját. (...) Támogatja a to-
vábbiakban is? Kihívás Bukarest számára is.
Mi lesz a két ország között erõfeszítések
árán két évtized alatt kialakított jó kapcsola-
tokkal? Lehetséges-e még közös kormány-
ülés, miközben a budapesti kormány politi-
kája a térség destabilizálódásához vezethet?
Mi lesz Románia hivatalos álláspontja? De a
kihívás a romániai magyar kisebbség számá-
ra is. Hogyan tekint most az „anyaország-
ra”? Lehet-e még az a haladás és a szabad-
ságjogok fáklyavivõje, ahogyan eddig sokan
tekintették? (...) S minél erõsebbek a nacio-
nalista hangok, annál rosszabbá válik Ma-
gyarország gazdasági helyzete. És annál
rosszabb az egész térségnek.

Zseniális aforizma. Kitõl mástól, mint Ion
Barbutól, az Adevãrul (és a Dilema Veche) kari-
katuristájától. A rajz ezúttal mellékes, de jól
szolgálja a megállapítást (ketten beszélnek):
„A közvélemény-kutatás az a hamis illúzió,
hogy a pártok különböznek egymástól.”

A nap álhíre. „Mi ügyesebben csináljuk!” –
jelentette ki a magyar választójogi törvény-
rõl a román miniszterelnök (szintén jogász).
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Lapzártánk után, az Egy
ügynök halála címû elõ-

adást követõen vette át a Ko-
lozsvári Állami Magyar
Színházban a Bánffy Miklós
vándordíjat Hatházi András
színmûvész. 

Az évad legkiemelkedõbb
mûvészi teljesítményének
járó kitüntetéssel a színház
mûvészeti tanácsa a William
Shakespeare Mértéket mérték-
kel és Arthur Miller Egy ügy-
nök halála címû elõadások-
ban nyújtott alakításokért
díjazta a színészt – összesen
három szerepért, a Shakes-
peare-drámában ugyanis
Hatházi két szerepet alakít
bravúrosan, a Hercegét és
Pompeiusét. 

A Bánffy Miklós-vándor-
díjat 1992-ben, a színház
200 éves évfordulóján alapí-
totta az intézmény mûvésze-
ti tanácsa, a testület évente
titkos szavazással dönti el az
elmúlt évad legkiemelke-
dõbbnek ítélt teljesítményét.
A Nagy Endre tervezte gra-
fikát hagyományosan az elõ-

zõ évi díjazott adja át, így
Hatházi András idén Kató
Emõkétõl vehette át a kitün-
tetést. A Bánffy Miklós ván-
dordíjat idén is a kolozsvári
Quadro Galéria támogatta.

Hatházi András 1967-ben
született Brassóban, 1992-

ben diplomázott a Marosvá-
sárhelyi Színmûvészeti Aka-
démián. Jelenleg szabadfog-
lalkozású színmûvész, a
Babes-Bolyai Tudomány-
egyetem Színház- és Televí-
zió Karának docense, szí-
nészmesterséget és színpadi

improvizációt oktat. Több
mint száz színházi- és film-
szerepet játszott, színházi,
bábszínházi és filmrendezé-
sek is fûzõdnek a nevéhez.
Írt színdarabokat, adaptáci-
ókat, filmforgatókönyveket,
megjelentek versei, rövid-

prózái, tanulmányai, köny-
vei és fordításai. Csehov
Ványa bácsijának címszere-
péért 2008-ban megkapta a
Legjobb színészi alakításért
járó UNITER díjat, 2011-
ben Jászai Mari-díjban ré-
szesült, Gábor Miklós-díjjal
tüntették ki. A Kolozsvári
Magyar Színház mûsoron
lévõ produkciói közül – a
fent említetteken kívül – a
Dundo Marojéban, a Három
nõvérben, a III Richárdban
láthatják a nézõk. 

Marian Criºan Morgen cí-
mû alkotását (amelynek
Nelu nevû fõhõsét játssza a
kolozsvári színész) a tegnap
elkezdõdött és január 15-éig
tartó, Palm Springs-i Nem-
zetközi Filmfesztiválon is
vetítik. Mint ismeretes, Ro-
mánia ezt az alkotást java-
solta Oscar-jelölésre, idegen
(vagyis nem angol)nyelvû
filmek kategóriájában.
Hatházi András A hetérák tu-
dománya címû darabját,
amelynek szerzõje és egyben
rendezõje is, tavaly decem-
berben mutatták be Nagyvá-
radon. 

Hétvégi koncertek

Január 8-án, este hét órától
kerül sor a Nagyváradi Álla-
mi Filharmónia Újévi hang-
versenyére a Színház épüle-
tében. Mivel a vasárnapi
elõadásra már minden jegy
és bérlet elkelt, a koncertet
január 9-én, hétfõn este
megismétlik. Vezényel
Romeo Rimbu, közremûkö-
dik Florin Ormeniºan tenor,
valamint a Kolozsvári Ro-
mán Nemzeti Opera Balett-
mûvészei. Mûsoron: J.
Strauss, E. Di Capua, A.
Lara, G. Verdi népszerû pol-
kák, keringõk, dalok és híres
áriák. 

Koncert bécsi mintára

A bécsi szimfonikusok újévi
koncertjét idézi a szatmárné-
meti Dinu Lipatti Filharmó-
nia péntek esti, idei elsõ
hangversenye, amelynek mû-
során népszerû zenemûvek
szerepelnek, többek között
Strausstól, Lehártól, Kál-
mántól, Bizettõl, Debussy-
tõl. Szólót az ismert szop-
rán, Carmen Gurban énekel,
vezényel Shinya Ozaki japán
karmester. 

Röviden Hatházi András Bánffy-díjas

Egy elõadás, két szerep: Hatházi András mint Pompeius és mint a Herceg Fotók: Biró István

Baloga-Tamás Erika

A Balázsfalvához tartozó
Tür Magyar Házának fel-

újítására gyûjt a székelyud-
varhelyi Tomcsa Sándor
Színház. Az intézmény fotó-
kiállítással egybekötött kari-
tatív elõadással csatlakozik
az Erdély TV akciójához,
amelyet a szórvány magyar
falu plébánosa, Kémenes Ló-
ránt indított útjára. A hivata-
los adatok szerint 375 római
katolikus magyar él a telepü-
lésen, valójában azonban alig
pár ember beszéli anyanyelv-
ét Türben. Számukra a falu
magyar házában szerveznek
különbözõ programokat, leg-
fontosabb talán az anyanyel-
vû oktatás. A türi magyar
házban jelenleg egy román
nyelvû óvoda mûködik, ápri-
lisban azonban elkezdik a fel-
újítását.  A munkálatokhoz
pedig minden segítség jól
jön. A székelyudvarhelyi
színház a Mustármag címû,
Wass Albert írásaiból össze-
állított produkciójával csatla-
kozik az akcióhoz, a monod-
rámát január 8-án, vasárnap
az udvarhelyi Szent Miklós

plébániatemplomban mutat-
ják be. Az elõadás összeállí-
tója és elõadója Kulcsár–
Székely Attila, a Tomcsa
Sándor Színház mûvésze,
rendezõje pedig Csurulya
Csongor. Nagy Pál, a széke-
lyudvarhelyi Tomcsa Sándor
igazgatója lapunknak el-
mondta: fontosnak tartották,
hogy valamilyen formában
õk is kapcsolódjanak a kez-
deményezéshez, hisz úgy ér-
zik, Türhöz nekik is közük
van. – Az udvarhelyi társulat-
nak már korábban kialakult a
kapcsolata a türiekkel, hisz
két elõadást is bemutattunk
már az ottani közönségnek.

Sõt a második, a Mustármag
címû monodráma egyenesen
a türi plébános ötlete alapján
valósult meg. Ezért is érez-
zük úgy, hogy nekünk is fel-
adatunk, részünk van ebben
a kérdésben, magyarázta az
igazgató. Az elõadásra in-
gyenes lesz a belépés, melyet
adománygyûjtés követ majd
a türi Magyar Ház felújításá-
ra. A fellépést megelõzõen
ugyancsak a Szent Miklós
Plébánia templomban
Kémenes Lóránt türi plébá-
nos Életkép(es) címû fotókiál-
lításának megnyitójára kerül
sor, a tárlatot január 15-ig le-
het megtekinteni. 

Székelyek a szórványért

ÚMSZ

Egy elõadás teljes bevé-
telét, összesen 8390 lejt

ajánlott fel a  Szatmárnémeti
Északi Színház Harag
György Társulata a Hans
Lindner Alapítvány dagana-
tos gyerekeket segítõ prog-
ramja, a Reménysugár szá-
mára. A szatmári társulat a
Chicago címû musical decem-
ber 30-i, teltházas produkció-
jából származó összeget ado-
mányozta a jótékonysági cél-

ra. A kezdeményezés nem
csupán a társulatot mozgatta
meg, hanem Szatmár megye
színházkedvelõ közönségét
is, ugyanis a megyeközpont
mellett Tasnádról, Nagyká-
rolyból és a környezõ falvak-
ból is többen váltottak jegye-
ket – összesen több mint há-
romszázat. Koczinger Ti-
bor, a Hans Lindner Alapít-
vány elnöke köszönetét fe-
jezte ki a társulatnak önzet-
len felajánlásáért, valamint a
közönségnek, amely a névte-

len adakozás lehetõségével
is élt, a színház elõterében
elhelyezett urna segítségé-
vel. A jótékonysági elõadás
másik különlegessége, hogy
most mutatkozott be elõször
a szatmári közönségnek Bo-
ros Csaba, a társulat egyik új
tagja. A Keresztes Attila
mûvészeti vezetõ által színre
vitt Chicago sikersorozata
mindmáig töretlen, amit a
produkció 2011. õszi szé-
kelyföldi turnéja is alátá-
maszt. 

Jótékony musical Szatmáron

Antal Erika

Szinte valamennyi estje
betáblázott a Hahota

Színtársulatnak, amely leg-
újabb szilveszteri kabaréjá-
val elindult szokásos szé-
kelyföldi körútjára. 

A tavaly a színmûvészeti
szakon végzett Kiss Andre-
ával bõvült a Hahota Szín-
társulat csapata – adta hírül
Puskás Gyõzõ, a társulat
alapító tagja. A Nyakig pác-
ban címû szilveszteri kaba-
rét decemberben mutatta be
a társulat Marosvásárhe-
lyen, amelyet egy elõbemu-
tató elõzött meg Nyárád-
szeredában és amellyel teg-
nap Szovátán lépett szín-
padra a Domokos Kázmér
Mûvelõdési Otthonban. Ma
újból Szovátán vendégsze-
repelnek, szombaton és va-
sárnap pedig a marosvásár-
helyi közönség hahotázhat
a Maros Mûvészegyüttes
székházában. Puskás Gyõ-
zõ az ÚMSZ-nek elmondta,

nagyon jól fogadta a közön-
ség a produkciót, amelyben
az idén elõször nincs meg-
hívott, a társulat tagjai éne-
kelnek és táncolnak.
Apostolache Zénó zenekar-
vezetõ ugyanis valamennyi
dalt áthangszerelte a mûvé-
szek számára, mindenkinek
a saját hangszínét véve ala-
pul. „Ez így nagyon jó,
mert a dalok is beépülnek a
jelenetekbe, nem szakad
meg a folyamat. Bár a ko-
rábbi években a meghívot-
takkal nagy öröm volt
együtt dolgozni, most ez
más hangulatot ad az elõ-
adásnak” – mondta a Ha-
hota mûvészeti vezetõje. 

A klasszikus kabarétréfák-
ra, vígjátékjelenetekre épülõ
mûsorral 10-én Brassóban,
azt követõen Kézdivásár-
helyen lépnek színpadra,
mindkét helyszínen két-két
alkalommal. Január 12-én
Barót, 13-án Szászrégen, a
hétvégén pedig újból Ma-
rosvásárhely közönsége szó-

rakozhat vicceiken. Majd
sorra Korond, Székelyud-
varhely, Sepsiszentgyörgy,
Csíkszereda színpadain sze-
repelnek, mert ahogy Pus-
kás Gyõzõ elmondta, olyan
sok a meghívás, hogy szinte
képtelenség a megszabott
idõszakban (húsvétig) min-
deniknek eleget tenni.
„Nem gyõzzük, ezért két
elõadást is játszunk egy-egy
helyszínen, hogy senki ne
maradjon le. De húsvétig
mindenképpen be kell fejez-
nünk, elvégre szilveszteri
kabaré” – magyarázta a Ha-
hota alapító tagja. 

Arról, hogy a sok elõadást
hogyan bírja a társulat, Pus-
kás Gyõzõ úgy fogalmazott:
a közönség szeretete, az a
sok taps, amit minden alka-
lommal kapnak, legyõzi a
fáradtságot. „Még a szünet-
ben is halljuk az öltözõbõl,
hogy nevetnek, ismételgetik
a poénokat. Nem lehetünk
fáradtak ilyen fogadtatás
mellett” – vallja Puskás. 

Húsvétig nyakig pácban

Minden kis adományra szükség van a ház felújításához

Hahotások játék közben: Boér Orsolya és Puskás Gyõzõ a szilveszteri kabaré egyik jelenetében
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Röviden

Antal Erika, Totka László,
Baloga-Tamás Erika

Ezekben a napokban egy-
re több bejárati ajtó fölé

kerül fel a GMB felirat, a
Gáspár, Menyhárt és Boldi-
zsár nevek kezdõbetûi, ami
azt jelzi, hogy megszentelték
az otthont. A házszentelõ pa-
pokat részben a hagyomá-
nyért, részben a hitért fogad-
ják a katolikus hívek, de újab-
ban a protestánsok is behív-
ják otthonaikba a tiszte-
lendõt vízkereszt ünnepén. 

Népszerû 
a házszentelés

Az emberek várják a pa-
pot, készülnek erre az ese-
ményre – mondta lapunknak
Baricz Lajos marosszent-
györgyi plébános, hozzátéve,
hogy nemhogy nem csök-
ken, de nõ az igény a ház-
szentelés iránt, a hagyomány
mellett a hit is jelentõs. „A
szentelt víz erejébe vetett hit,
nemcsak az év eleji házszen-
teléskor, de új ház vásárlása-
kor, egy építkezés befejezése-
kor is fontos” – tette hozzá. 

„Az évek során felfedezhe-
tõ egyfajta távolodás az em-
berek részérõl, ami az egyhá-
zat és ezen belül az egyházi
ünnepeket illeti. Fõként a fi-
atal generációnál tapasztalok
némi zavart, sokan egyfajta
hagyományápolásnak hi-

szik, és nem egyházi ese-
ményként élik meg” – nyilat-
kozta lapunknak László At-
tila. A Székelyudvarhelyhez
tartozó Szombatfalva római
katolikus plébánosa szerint
azonban a trendekkel ellen-
tétben alig egy–két olyan
háztartás akadt az õ körzeté-
ben, ahol nem fogadják a
szentkeresztet. 

Lelki feltöltõdés 

Ferencz Juliánna kadics-
falvi lakos úgy véli, a ház-
szentelés során új erõkkel,
egyfajta lelki feltöltõdéssel
gazdagodik az ember, ezért is
fogadja minden évben a
szentkeresztet. „Készülünk
rá. Ünnepi fehér terítõvel te-
rítjük meg az asztalt, amikor
érkezik a plébános, meg-
gyújtjuk az elõre odakészített
gyertyát, hogy együtt imád-
kozhassunk, áldást kérve a
házra, és annak lakóira” – fo-
galmaz az idõs néni. Hason-
ló véleményen van Kopacz
Imola marosvásárhelyi pszi-
chológus is. „Fontos nekünk
ez az esemény, nemcsak
azért, mert gyerekkoromba
nyúlik vissza, hanem mert
hiszek is a szentelt víz erejé-
ben – mondja.

Protestánsok is kérik

A házszentelés hagyomá-
nya évtizedek óta változat-

lan, és mindazok, akikhez
elmentek egyik évben, a kö-
vetkezõ évben is ragaszkod-
nak a házszenteléshez, sõt
új hívek is jelentkeznek,
mondta el Vakon Zsolt atya,
a nagyváradi püspök titká-
ra. „A nagyváradi székes-
egyház esetében is jól lát-
szik, hogy a régi hívek mel-
lett újak is kérik a házszen-
telést, és nagyon sok protes-
táns is behívja házába a ka-
tolikus papokat” – magya-
rázta. Hasonlók a tapaszta-

latai Baricz Lajosnak is, aki
szerint katolikus közösség-
ben élve, katolikus szomszé-
dokkal körülvéve a protes-
tánsok úgy tartják, jó az, ha
év elején a pap a szentelt víz-
zel megszenteli a házat.
„Református család va-
gyunk, mégis minden évben
várjuk a katolikus papot.
Nem tûnt ez furcsának, vagy
szokatlannak számunkra so-
ha, hiszen itt az utcában min-
denkihez megy a tisztelendõ,
rosszul esne, ha hozzánk

nem jönne” – igazolja a pap
meglátását a marosszent-
györgyi Kovács Hajnalka.

Az ortodox vallásúaknál
is jelentõs esemény a ház-
szentelés, mondta az
ÚMSZ-nek a marosvásárhe-
lyi Diana Macovei, aki csa-
ládjával együtt készül erre a
napra, várják a lelkészüket,
hogy az szenteltvízzel és
imával ûzze el a lakásból a
rossz szellemeket, egész év-
re védje a gonosztól és hoz-
zon szerencsét. 

HIRDETÉS

Városon és falun egyaránt fogadják a szentkeresztet, hol megszokásból, hol hitbeli meggyõzõdésbõl

Júniustól új polgári 
eljárásjog

A polgári törvénykönyv
2011 októberi érvénybe lé-
pése után, idén hatályba lép
az új polgári eljárásjog is –
jelentette be tegnapi sajtótá-
jékoztatóján Cãtãlin Pre-
doiu. Az igazságügyi mi-
niszter elmondása szerint
ezzel az Európa Tanács
ajánlásának tesz eleget Ro-
mánia. A tárcavezetõ szerint
az eljárásjogi törvénykönyv
életbe lépése a minisztérium
számára stratégiai fontossá-
gú és azt a célt szolgálja,
hogy átláthatóbbá és egysze-
rûbbé tegye a jogalkalma-
zást. A Boc-kabinet abban
bízik, hogy a jogi reform
hozzájárul a korrupciós
ügyek megelõzéséhez.

Összecsaptak 
a bukaresti taxisok

Gumilövedékes fegyverekkel
és szablyákkal számoltak le
szerda este egymással a bu-
karesti Otopeni-i repülõté-
ren állomásozó taxisok. A
konfliktus azt követõen rob-
bant ki, hogy az illegálisan
taxizók közül néhányan át-
vették a légikikötõvel szer-
zõdésben  mûködõkhöz be-
jelentkezett utasokat. A ke-
délyeket a csendõrségnek
kellett lecsillapítania. Este
11 órakor az engedély nél-
küli taxisok erõsítéssel tértek
vissza a helyszínre, és újabb
botrányt robbantottak ki. 

B. T. E. 

Kevesebb házasságot kö-
töttek tavaly Székelyud-

varhelyen, mint tavalyelõtt,
és jóval kevesebb gyermek
született, mint 2010-ben; az
elhalálozások számát tekint-
ve szintén negatív irányba
változik az arány – össze-
gezte lapunknak a legfonto-
sabb népességváltozási mu-
tatókat Feleki Ildikó, a
székelyudvarhelyi anya-
könyvi hivatal munkatársa.
Elmondása szerint tavaly 74
kisbabával született keve-
sebb Székelyudvarhelyen,
mint tavalyelõtt, és 17-tel
csökkent azoknak a száma
is, akik kimondták a boldo-
gító igent, kilenc pár pedig

élt a tavaly érvénybe lépett
törvénnyel, amely engedé-
lyezi az anyakönyvi hivatal-
ban való közös megegyezés-
bõl történõ válást.

Az udvarhelyi névadási
trendet illetõen elmondta, ta-
valy is sokan választottak
meglehetõsen ritka nevet
gyermeküknek, azonban a
többség megmaradt a jól
hangzó, fõként magyar ere-
detû keresztneveknél. „Ami
a gyakori és egyben a legköz-
kedveltebb keresztneveket il-
leti, tavaly is sokan választot-
ták leánygyermeküknek az
Ágnes, Tímea, Dóra, Anna,
Hanna, Eszter, Boglárka ne-
vet, a kisfiúkat leginkább a
Tamás, Dániel, Márk, Bence,
Balázs, Dávid, Hunor és

Gergõ nevek valamelyikére
keresztelték” – mondta la-
punknak Feleki Ildikó. Az
anyakönyvi hivatal munka-
társa hozzátette: némely szü-
lõ fantáziája azonban határ-
talan, ennek köszönhetõen
jegyeztek Zongát, Leát, Rab-
inát, Kérát, Zoárdot, Zentét
vagy éppen Benettet. „Romá-
niában törvény által elõírt
névjegyzék nincs a keresztne-
vekre vonatkozóan. Tiltás
csak az obszcén jelentésû ne-
vekre tér ki, egyébként bár-
mit lehet adni. Így továbbra
is sok, fõként roma szárma-
zású szülõ kölcsönzött a
szappanoperák hõseitõl ne-
vet, például a Fernanda kis-
lánynév elég gyakori lett
mostanság” – magyarázta. 

Kevesebb a boldogító igen

Papi áldás vízkeresztkor

ÚMSZ

Nem áll meg a munka a
marosvásárhelyi repülõ-

téren, 2012-ben is folytatód-
nak a befektetések – írja a
vasarhely.ro. Petru ªtefan
Runcan, a marosvásárhelyi
légikikötõ igazgatója hang-
súlyozta, az új évben is foly-
tatódik az együttmûködés a
megyei tanáccsal, és idén a
kutatásokra is nagy hang-
súlyt fektetnek, amelyek az
utasok biztonságosabb uta-
zását szolgálják. 

„A mi érdekünk, hogy eu-
rópai projektekkel fejlesszük

a kutatásokat. Benne va-
gyunk egy projektben, ame-
lyet idén fejezünk be és kez-
deményezünk két másik ku-
tatási projektet, más uniós
egységekkel és természete-
sen ezek mind a repülõtér
szolgáltatásainak minõségét
emelik” – magyarázta az
igazgató. 

Lokodi Edit Emõke a Ma-
ros Megyei Tanács elnöke az
Erdélyi Magyar Televíziónak
adott nyilatkozatában meg-
erõsítette az igazgató kijelen-
tését. Elmondása szerint az
idén megkezdik a terminál
kiegészítését egy újabb váró-

teremmel. „Folytatjuk a tel-
jes átszervezést, hisz decem-
berben jelent meg egy új kor-
mányhatározat, amivel a re-
pülõtér mint gazdasági tevé-
kenység és   egyes tevékeny-
ségei, amelyeket közpénzbõl
még fedezni lehet, az euró-
pai uniós normáknak a be-
tartásával egy belsõ átrende-
zést igényelnek” – nyilatkoz-
ta Lokodi. A repülõtér
egyébként még december fo-
lyamán újabb korszerû esz-
közökkel bõvült, egy jegese-
dést gátló berendezést sze-
reztek be és két új lépcsõt is
vásároltak.

Vásárhelyi reptérfejlesztés



8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Befutó
10.05 Felfedező
10.30 BBC Click
11.05 Ikon (ism.)
11.30 Ősök tere (ism.)
12.05 Tíz perc
12.30 Stopper (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama, Köz-
vetlen ajánlat
14.05 Panaszkönyv (ism.)
14.30 GyógyHír
15.05 Garázs
15.30 Bruttó (ism.)
16.00 Híradó
16.30 Európai híradó (ism.)
17.05 Ázsia
17.30 Globál (ism.)
18.00 Híradó
18.30 BBC Reporters
(ism.)
19.05 BBC Hard Talk (ism.)
19.30 Célpont (ism.)
20.00 Híradó
Friss napi információk
20.30 Retrográd (ism.)
21.05 Civil kaszinó (ism.)
22.00 Híradó
22.30 Riasztás (ism.)
23.06 Budapest retro I.
23.05 Vetítő (ism.)
Válogatás magyar doku-
mentumfilmekből
0.05 BBC Click (ism.)
0.30 Felfedező (ism.)
A BBC informatikai maga-
zinja
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7.45 Az Ótestamentum
8.10 Szimba, az oroszlán-
király
8.35 Zorro
9.05 Daktari 
(am. kaland sor.)
9.55 Családun xerete tala-
pu
10.20 A kővirág (szovjet-
francia kalandf., 1946)
12.10 A palota titkai
12.40 Duna anzix
13.02 Híradó - Déli
13.20 Határtalanul magyar
13.50 Vannak vidékek
14.20 Felfedező úton a
Robinson család (új-zél.
kaland sor.)
15.20 Munka-Társ
15.45 Talpalatnyi zöld
16.15 Törzsasztal
17.15 Csapdahelyzet 
(am. thriller, 1953) 
18.20 Az autózás legen-
dái
19.00 Híradó
19.35 Pannonia 3 keré-
ken
20.00 Feketeszárú cse-
resznye
22.10 1 könyv
22.20 Az ügynökség 
(am. filmdráma, 2006)
0.35 Dunasport
0.50 A pilóta 
- Menekülés a szabadság-
ba (olasz filmdráma,
2008)
2.55 Balladák könyve

RTL Klub, 20.25
Az utolsó templomos lovag

Négy, templomos lovagnak öltözött lovas jelenik meg a
Metropolitan Múzeum lépcsőjén. A megnyitón részt vevő ar-
cheológus, Tess Chaykin néma döbbenettel figyeli, ahogy a
lovasok vezetője kiválaszt egy fogaskerekes eszközt a Vati-
kán kincseiből, majd eltűnnek az éjszakában. Az eset után az
FBI indít nyomozást. Nem sok idő kell hozzá, hogy Tess is se-
gítse a nyomozást.

m1, 21.15
Süti, nem süti

Ray Winkler szerencsétlen, kisstílű bűnöző, legtöbbször in-
kább tányérmosó. Szedett-vedett társaival megosztja újabb
csalhatatlan, nagy tervét: nyissanak pizzériát, de nem ám
akárhol. Egy bankkal szemben. A vendéglátás csupán fedő-
szervként működne, éjjelente alagutat ásnának a bank széf-
jéig. Az első probléma akkor adódik, mikor kiderül, hogy Ray
felesége nem is tud pizzát sütni.

DUNA Tv, 22.20
Az ügynökség

Edward Wilson céltudatos fiatalember, aki hazájáért, az
Egyesült Államokért mindenre képes. Ambiciózus hozzáállá-
sa segíti abban, hogy munkát kapjon a II. világháború elején
megalakuló hírszerző csoportban. Wilson egyike lesz azok-
nak, akik létrehozzák a világ legbefolyásosabb kémszerve-
zetét, a CIA-t, és a hidegháború éveiben maga is aktív formá-
lója lesz a kibontakozó fegyveres konfliktusoknak.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.29 Főtér
7.55 Ma Reggel
10.00 A Biblia gyerme-
keknek
10.20 Mesék
11.20 Enid Blyton kaland-
film sorozata (sor.)
11.45 Amika (sor.)
11.55 Az utolsó mohikán
12.25 Sarah Jane kaland-
jai (sor.)
12.50 Hagyományok őrzői
13.01 Hajlik a jegenye...
13.25 Vitéz László és a
többiek
14.00 Tündér Lala
(mesejáték)
15.20 Kántor (sor.)
16.15 Tizenkét hónap 
az erdőn
16.40 Mozgalmak, me-
lyek megváltoztatták 
a világot
17.10 Magyarország 
története
17.35 Zöld 7-es
17.40 Neoton Unplugged
18.30 Mi micsoda
18.55 Esti mese
20.10 Szerelmem, Afrika
(német-olasz sor.)
21.00 Híradó este
21.35 Vízkereszti 
boszorkányok
(olasz vígj., 2009)
23.20 Gasztroangyal
0.15 Ne menj el! 
(olasz-sp.-angol filmdráma,
2004)

9.20 Kölyökklub
Benne: Björn mackó ka-
landjai, Éliás, a kis mentő-
hajó, Helló, Kitty!
11.05 Boci és Pipi 
(anim. sor.)
11.30 Asztro Show
12.30 Jópofa kofa 
(am. vígj. sor.)
13.00 Autómánia
13.20 Jéglovagok 
(am. dok. sor.)
14.10 Robin Hood 
(angol sor.)
15.00 A-Ha 
(anim. sor.)
15.10 Robin Hood 
(angol sor.)
16.00 Őslények 
kalandorai 
(angol kaland sor.)
16.50 A remény bajnoka
(amerikai életr. drám.,
2005)
19.30 Híradó
20.00 Fókusz Plusz
20.25 Az utolsó templo-
mos lovag 
(kan.-am. kalandf., 2009)
23.25 ValóVilág 
- Aréna/Valóságshow 
- Összefoglaló
0.35 Tsui Hark: Vámpírok
kora (hongk.-japán-holland
horror, 2002)
2.10 Gyilkos kobold 
(amerikai vígj., 2003)
3.25 Fókusz Plusz Maga-
zin (ism.)

7.25 Tv2 matiné
414-es küldetés, 
Go, Diego! Go!,
Chuggington, 
Nickelodeon kedvencek,
Ni Hao Kai-Lan
11.30 Babavilág
12.00 9 hónap
12.30 Egy tini naplója
(német vígj. sor.)
14.00 Gyilkos számok
(amerikai krimisor.)
15.00 Autóguru
15.30 Xena 
(amerikai sor.)
16.30 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
17.30 13-as raktár 
(am. sor.)
18.30 Hawaii Five-0 
(am. sor.)
19.30 Tények Hírműsor
20.00 Aktív Extra
A TV2 tudományos és is-
meretterjesztő magazinja
20.35 Végveszélyben
(amerikai akcióthriller,
1994)
23.15 A kalandor 
(amerikai akcióf., 1996)
Közben: Kenósorsolás
1.05 DAKAR 2012 
(2012)
Argentína - Chile
1.35 Elsodródva 
(német thriller, 2006)
3.10 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
4.10 Kalandjárat (ism.)

10.20 Zsírégetők 11.15
Halottnak a csók (sorozat)
12.05 Dawson és a have-
rok (sorozat) 13.45 Szívek
szállodája (sorozat) 14.35
Egy kapcsolat szabályai
(sorozat) 15.05 Vérmes
négyes (ism.) 15.55 Mike
és Molly (ism.) 16.20 Ma-
jom bajom (vígjáték)
18.00 Rövidzárlat 2. (so-
rozat) 20.00 Mindjárt
megőrülök! (vígjáték)
22.00 Elveszett jelentés
(dráma) 23.50 Szemet
szemért (thrill.)

9.00 Hírek 10.00 Hírek
11.00 Pontos sportidő
12.00 Favágó világbajnok-
ság 13.00 Sport.ro Hírek
14.00 Örüljünk a focinak!
15.00 Hírek 15.05 Foga-
dás a félelemmel 16.00
Pontos sportidő 17.00
Pontos sportidő 18.00
Sport.ro Hírek 19.00 Red
Bull X-Fighters 20.00
1000 halálos történet
21.00 Sport.ro Hírek
22.00 Wrestling SMACK
23.00 Fogadás a félelem-
mel

8.30 A csábítás földjén
(amerikai sorozat) 10.00
Együtt örökké (sorozat)
12.45 A kötelék (sorozat.)
14.30 Esmeralda (sorozat)
15.30 Érzéki ölelések (me-
xikói sorozat) 16.30 Igaz
történetek 17.30 Az örökö-
sök (am-kol. sorozat)
19.30 A csábítás földjén
(mexikói  sorozat) 20.30 A
szerelem győzelme (mexi-
kói sorozat) 22.00 Perro
amor (amerikai sor.)
23.30 Szerelemkönnyek
(sorozat) 

10.05 Televíziós vásárlás
11.10 Édes kis malackám
(am.-angol vígjáték) 13.05
Száguldás a semmibe (am.
akciófilm) 14.50 Hazárd
megye lordjai (am.
vígjáték) 16.35 Fergete-
ges forgatás (am. vígjáték)
18.20 Szuperhekusok
(olasz vígjáték) 20.20
Kenguru Jack (am.-auszt.
vígjáték) 22.00 Az istenek
a fejükre estek 2. (dél-af.-
amerikai vígjáték) 23.55
Amerikai pite (amerikai
vígjáték)   

9.30 Légy a házastár-
sam! 10.30 Fel az összes
vitorlát! (kalandfilm)
12.30 Kanal-D Hírek
13.15 Vendéglő nálunk
otthon 14.15 Találd meg
a családomat 15.45 Dra-
gostepunctro (reality
show) 16.45 Akarsz mil-
liomos lenni? 18.45 A
nap híre 19.00 Kanal-D
Hírek 19.45 Ez Románia!
20.30 Clejaniak 22.00
Kapcsolat (amerikai
thriller, 1997) 0.45 Ka-
nal-D Hírek

8.00 Magyar Tamás:
Gyöngyök és pitykék 8.30
Zene 8.45 Ízelítő ism.
9.00 Néptánc 9.30 Hitélet
ism. 10.00 Népzene 10.15
Néptánc 16.00 Hitélet
16.30 Piactér, ismétlés
17.30 Hargita Magazin
ism. 18.30 Híradó 19.00
Erdélyi Kávéház 19.30 Hír-
adó 20.00 Piactér ism.
20.30 Híradó 21.00 Kul-
túrcsepp ism. 21.30 Hír-
adó 22.00 Többszemközt
ism. 22.30 Híradó 23.30
Tájkép (ism.)

TV2
7.55 Ma Reggel
Közéleti műsor
10.00 Delta
10.30 Mozdulj!
11.00 Aranymetszés
12.00 Angi jelenti 
- Vak látók
12.30 Most a Buday!
13.01 Hírek
13.05 Gyorskorcsolya 
Európa-bajnokság (élő)
Élő közvetítés a Városli-
getből
14.40 Múlt-kor
Történelmi magazin
15.10 Zöld Tea
14.40 A semmi közepén
(am. sor.) (ism.)
15:05 Gyorskorcsolya 
Európa-bajnokság (élő)
Élő közvetítés a Városli-
getből
17.40 A fagy birodalma
18.35 Gasztroangyal
19.30 SzerencseSzombat
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Süti, nem süti 
(amerikai romantikus
vígj., 2000)
22.50 Szergej
Medvegyev: Fodrásznő
A debreceni Csokonai Szín-
ház előadása felvételről
0.10 Hooligans koncert
2009
1.00 Sporthírek
1.05 Koncertek az A38
hajón

6.55 Románia hímnusza
7.00 Disney klub
7.55 Zoom
8.10 Az ember és az idő
9.30 Babamágia
10.00 Légy okos szülő!
10.30 Lökött profeszor
11.00 Ahogy elő van írva
11.30 Pro Patria
12.00 Nemzetközi crkusz
előadás
12.50 Professzionisták
– talk show
14.00 Hírek
14.30 UEFA Champions
League Magazin
15.00 Apahiány 
1. Rész (ism.)
16.00 Apahiány 
2. Rész (ism.)
17.00 Találkozunk 
a TVR-ben 
(live)
18.45 Tévéenciklópédia
19.00 Népi hagyatékok
19.45 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.00 Nosztalgikus évek,
Best of
Mircea Radu-val
23.00 Professzionisták -
talk show
0.10 A szerelem étke 
(angol-francia rom. vígj.,
1997)
2.05 The Royal Variety
Performance koncert
3.15 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)

4.30 Mi történik doktor
úr? (ism.)
5.00 Merlin 
(amerikai -angol kalandf.,
1998) (ism.)
6.30 Nevess csak 
(amerikai vígjáték soro-
zat) (ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
10.00 Lois és Clark:
Superman legújabb 
kalandjai 
(amerikai sorozat)
11.00 Merlin 
(amerikai -angol kalandf.,
1998), 2. rész
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
13.15 Nevess csak 
(amerikai vígjáték soro-
zat)
13.45 A birodalom 
visszavág 
(amerikai sci-fi kalandfilm,
1980) (ism.
16.30 Oltári nő 
(amerikai romantikus víg-
játék, 1999)
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Világok harca 
(am. sci-fi, 2005)
22.45 Hannibal 
(angol-amerikai thriller,
2001)
1.15 Világok harca (ism.)

4.45 Rúzsnyomok 
(amerikai thrill.) (ism.)
7.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
10.00 Touch the Top of
the World 
(kanadai dráma) 
(ism.)
12.00 Xena 
(amerikai kaland sorozat)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (live)
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
Mirela Boureanu Vaida
műsora
16.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
17.00 Hóvihar 
(kanadai-amerikai thriller,
2001)
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
20.20 Két testvér 
(francia-angol kalandf.,
2004)
22.30 Lázongó ifjúság
(amerikai romantikus víg-
játék, 2009)
0.15 Hóvihar 
(kanadai-amerikai thriller,
2001) (ism.)
2.00 Touch the Top of the
World (kanadai dráma,
2006) (ism.)
3.45 Xena 
(am. sorozat) (ism.)

6.00 A cseresznye a tor-
tán - reality show (ism.)
7.00 Fején a nagyvilág
7.30 Teleshopping
8.00 Kandikamera
8.30 Horia akadémiája
(ism.)
10.00 Teleshopping
10.30 Autófórum
11.00 Stílustitkok
11.30 Sport, diéta és egy
sztár
12.00 Idősek és nygta-
lanok (ism.)
12.30 Fintescu hídja
13.30 Ízek, három sza-
kács
14.00 Aljas játszma 
(kanadai-amerikai thriller,
2004) (ism.)
16.00 Télapu 3.: 
A szánbitorló 
(amerikai családi vígjáték,
2006) (ism.)
18.00 Hírek, időjárásje-
lentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye a tor-
tán (ism.)
20.30 Faterok motoron
(amerikai vígjáték, 2007)
22.30 Húsevő 
(amerikai horror, 2007)
0.30 Hírek, 
időjárásjelentés (ism.)
1.30 Húsevő 
(amerikai horror, 2007)
(ism.)
3.30 Teo 
– talk show (ism.)

7.00 Amerikai hotrodok
- Hildebrandt
8.00 Autókereskedők 
- BMW M3
9.00 Óriás költöztetők 
- Óriás tengeralattjáró
10.00 Para? Normális? 
- A nagy kaszás
12.00 A túlélés 
törvényei
13.00 Katona dolog
14.00 Egyszemélyes 
hadsereg
- Győzni akarok
15.00 Horgászat puszta
kézzel 
- A kansasi lányok jobbak
16.00 Túlélőpár-baj
17.00 Autókereskedők 
- újratöltve 
- Jeep CJ7
18.00 South Beach-i
klasszikusok
19.00 Gyűjtögetők
20.00 Szén
21.00 Penn és Teller: 
Vigyázat, csalunk!
22.00 Keith Barry 
trükkjei 
- Sötét erők
23.00 Licitvadászok 
- A Vadnyugat
23.30 Ki ad többet? 
- Vámpírölő készlet
0.00 Viharvadászok 
- Szelet vet, vihart arat
1.00 A borzalom 
pillanatai
2.00 Egyszemélyes 
hadsereg

8.30 Szentek és mester-
ségek
9.00 Balkáni szokások
10.00 Britannia High 
(angol drámasorozat)
11.10 Maharal 
- A talizmán titka 
(cseh családi kalandfilm,
2007)
13.10 55 év zene, 55
percben
14.10 Sport 2011- vissza-
tekintés
14.55 A divat világa
15.10 Buck McHenry 
nyomában 
(kanadai filmdráma,
2000)
16.50 Lehet, hogy nem
tudtad
17.00 Vésd a fejedbe
18.00 Román útlevél
19.00 Szélességek
19.30 Az utolsó lekap-
csolja a lámpát
20.00 Răzushow 
- szórakoztató magazin
21.00 CSI: 
A helyszínelők 
(amerikai-kanadai sorozat)
21.50 Egészségpasztilla
22.00 Hírek, időjárásje-
lentés
23.00 Komédia bajnokság
23.35 Steve Vai koncert
0.30 Kaland Bt. 
(kanadai kaland sor.)
1.25 Maharal 
- A talizmán titka 
(ism.)

2.00 Éjszakai váltás
8.00 Hírek, műsorism., sport
8.15 Hangoló
9.15 Cifra palota
9.55 Hírek, műsorims.
15.05 Slágerlista
16.00 Hírek, műsorism.
16.10 Láthatár
16.40 Körhinta, Zenenegyed
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
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MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ



10.30 A nagy csapat 2.
(am. vígjáték) 12.30 Hírek
13.15 A szakács mentette
meg (ism.) 14.15 Látoga-
tás meglepetésekkel (is-
métlés) 15.45 Ellenállás-
teszt (ismétlés) 16.45
Akarsz milliomos lenni?
(ism.) 17.45 Ez Románia!
18.45 A nap híre 19.00 Hí-
rek 19.45 D-Paparazzi
20.30 Szemek az árnyék-
ból (ism.) 22.00 Johnny
Mnemonic - A jövő szöke-
vénye (kanadai-am. akció-
film)

8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Felfedező (ism.)
9.30 Európai híradó
(ism.)
10.05 Péntek 8 (ism.)
11.05 Célpont (ism.)
Oknyomozó riportműsor
Káder-korszak
11.30 Napról napra
12.05 Civil kaszinó
13.00 Déli híradó
13.40 Közvetlen ajánlat
14.05 Sportré
14.30 Ősök tere 
(ism.)
15.05 Tíz perc (ism.)
15.30 Visszajátszás
(ism.)
16.00 Híradó
16.30 Befutó London
17.05 Garázs (ism.)
17.30 GyógyHír
18.00 Híradó
18.30 Hírvilág
19.05 Bruttó (ism.)
19.30 Keresztmetszet
20.00 Híradó
20.30 Napról napra
Belpolitikai összefoglaló
21.05 Kontraszt
22.00 Híradó 21
22.30 Versus
23.05 Vetítő
Válogatás magyar doku-
mentumfilmekből
23.06 “Csak ritka a fe-
nyőfa, ez a baj...”
A szarvasi székely törté
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8.05 Szimba, az oroszlán-
király
8.30 Zorro
9.00 Daktari (am. kaland
sor.)
10.00 Isten kezében
10.30 Élő egyház
11.00 Református isten-
tisztelet közvetítése
12.00 Világ-nézet
13.02 Híradó - Déli
13.15 Élő népzene
13.45 Nyelvőrző
14.15 Rosszcsont kaland-
jai (am. sor.)
15.15 Csellengők
15.45 Szerelmes földrajz
16.15 Hazajáró
16.45 Múltidéző
17.15 Hétszilvafa 
(magyar vígj., 1940)
18.40 A kiskunok múzeuma
19.00 Híradó
19.30 Heti Hírmondó
20.00 Önök kérték! - Kí-
vánságműsor
21.00 1 könyv
21.05 Örök visszatérés
(francia rom. dráma,
1943)
22.55 Klubszoba
23.50 Dunasport
0.10 Porrá leszünk 
(angol krimisor.)
1.00 Luther (angol sor.)
1.55 Az apokalipszis kép-
költője
2.35 Múltidéző (ism.)
3.00 Élő népzene (ism.)

TV2, 21.05
Álljon meg a nászmenet!

Julianne és Michael elválaszthatatlanok. Kamaszkori szerel-
mük hamar őszinte barátsággá változott, és ők nem is akar-
nak ezen változtatni. Aztán, mint derült égből a villámcsa-
pás, Michael egy napon bejelenti, hogy megnősül: feleségül
veszi egy milliomos gyönyörű lányát, Kimberlyt . Julianne
rádöbben, hogy eddigi életét óriási tévedésben és önámítás-
ban élte: hiszen szerelmes a legjobb barátjába.

m1, 22.30
A nõ kétszer

A film egy kicsit a sorsról, egy kicsit az időről és nagyon a
szerelemről szól! Napjainkban, amikor annyi a véletlen talál-
kozás, és folyamatosan válaszutak előtt állunk, néhány perc
egy nő és egy férfi egész életét megváltoztathatja... Helen, a
menő londoni menedzser életében eddig minden tökéletes
volt. Érdekes munka és egy izgalmas barát, a regényíró Ger-
ry, aki nem mellesleg kitűnő szerető.

RTL Klub, 23.15
A Tégla

Billy Costigan (Leonardo DiCaprio), a fiatal rendőr beépül
Frank Costello (Jack Nicholson) maffiavezér szervezetébe.
Miközben Billy azon dolgozik, hogy elnyerje Costello bizal-
mát, egy másik fiatal rendőr, Colin Sullivan (Matt Damon) is
beépül, miután kiderül, hogy a maffia túlságosan is jól érte-
sült a rendőrség akcióiról. Úgy tűnik, a rendőrök között is
van egy tégla.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
7.55 Ma Reggel
9.59 Mesék
11.20 Enid Blyton kaland-
film sorozata (sor.)
11.45 Amika
11.55 Az utolsó mohikán
12.25 Sarah Jane kaland-
jai (sor.)
12.55 Hagyományok őrzői
13.05 “Így szól az Úr!”
13.15 Katolikus krónika
13.40 Tanúságtevők
14.30 Kérdések 
a Bibliában
14.45 Református magazin
15.10 Evangélikus ifjúsági
műsor
15.20 Mai hitvallások
15.45 Református 
templomok
16.00 Az Árpád-kor 
templomai
16.10 “...és annak földi
mása”
16.40 Tizenkét hónap 
az erdőn
17.05 Magyarország 
története
17.35 Hooligans koncert
18.25 Európa pályaudvarai
19.20 Esti mese
20.10 Szerelmem, Afrika
(sor.)
21.00 Híradó este
21.35 Alfonshow
22.05 Átok 2. (sor.)
22.30 Beethoven 3. 
(am. vígj.)
0.10 A tett helyszíne (sor.)

8.00 Kölyökklub
Garfield-show, 
Éliás, a kis mentőhajó,
Helló, Kitty!, 
Tűzoltó mesék, 
Magilla Gorilla, 
Hupikék törpikék
11.05 Trendmánia
Életmód- és szépségmaga-
zin
11.35 Teleshop
12.25 Törzsutas
12.50 Havazin
13.20 Jéglovagok
14.15 Robin Hood 
(angol kaland sor.)
15.10 A-Ha
15.15 Robin Hood 
(angol kaland sor.)
16.10 Eltűntnek nyilvánít-
va (am.-kan. akció sor.)
Közben: 17.00 Hatoslottó-
sorsolás
17.00 Eltűntnek nyilvánít-
va (am.-kan. akció sor)
17.50 Dumb és Dumberer:
Dilibogyók 2. 
(am. vígj., 2003) 
19.30 RTL Klub Híradó
19.55 Cobra 11 
(német akció sor.)
20.55 ValóVilág 
- Kiválasztás
22.30 Nagy durranás
(am. akció-vígj., 1991)
23.15 A Tégla 
(am. filmdráma, 2006)
Közben: RTL-hírek
2.10 Portré

7.45 Tv2 matiné
414-es küldetés, 
Go, Diego! Go!, 
Chuggington, 
Nickelodeon kedvencek,
Ni Hao Kai-Lan
10.30 Ability 
- a képességek próbája
11.00 Nagy Vagy!
11.50 Stahl konyhája
12.20 Kalandjárat (ism.)
12.50 Borkultusz
13.20 Simlis Jack, 
a karibi szuperkém 
(am.-új-zél. kaland
sorozat)
13.50 A kiválasztott 
- Az amerikai látnok 
(am. sor.)
14.50 Monk 
- Flúgos nyomozó 
(am. krimisor.)
15.50 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
16.50 Végveszélyben
(am. akcióthriller, 1994)
(ism.)
19.30 Tények Hírműsor
20.00 Napló
21.05 Álljon meg a nász-
menet! 
(am. rom. vígj., 1997)
23.05 Existenz 
- Az élet játék 
(kan.-angol sci-fi, 1999)
Közben: Kenósorsolás
1.00 DAKAR 2012
1.30 Közelebb 
(am. rom. dráma, 2004)

10.40 Smallville (sorozat)
11.30 EgészségŐr 12.00
Szex és New York light
(sorozat)  13.05 A nagy
házalakítás 14.50 Ex-
tralarge: Fekete és fehér
(akciófilm) 16.30 Apám
beájulna (magyar vígjáték)
18.20 Tulipános Fanfan
(francia kalandf.) 20.10
Harmadik műszak
(sorozat) 21.05 CSI: A
helyszínelők (sorozat)
22.00 Nikita (sorozat)
22.50 Amerikai pite 2.
(amerikai vígjáték)

10.05 Pro Motor 11.00
Pontos sportidő 12.00
Trickshot világkupa
13.00 Sport.ro Hírek
14.00 Cristiano Ronaldo
Tested To The Limit 15.05
Fogadás a félelemmel
16.00 Pontos sportidő
17.00 Pontos sportidő
18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.00 Red Bull X-
Fighters World Tour
20.00 A fény harcosai
21.00 Sport.ro Hírek
22.00 Coride spaniole
23.00 Gigászok harca

8.30 A csábítás földjén
(sorozat) 10.00 Együtt
mindörökké (sorozat)
12.45 A kötelék (sorozat)
14.30 Esmeralda (sorozat)
15.30 Érzéki ölelések
(sorozat) 17.30 Az örökö-
sök (sorozat) 19.30 A csá-
bítás földjén (sorozat)
20.30 A szerelem győzel-
me (mexikói sor.) 22.00
Perro amor (am. sorozat)
0.00 Szerelemkönnyek
(román sor.) 1.00 Mesés
hölgyek (sorozat) 1.45 Es-
meralda (sor.) (ism.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Csavargó kutya 3.
(amerikai kalandfilm)
12.50 Fergeteges forga-
tás (am. vígjáték) 14.35
Költözés (am. vígjáték)
16.15 Kenguru Jack (am.-
auszt. vígjáték) 17.55 Az
istenek a fejükre estek 2.
(dél-af.-am. vígjáték)
19.50 Magyar vándor
(magyar vígjáték) 22.00
Jet Li - Félelem nélkül (kí-
nai-hongk.-am. akciófilm)
0.00 Hős kerestetik (am.
akciófilm)

8.00 Zene 8.45 Ízelítő
9.00 Pap Lóránt Attila. A
székely festékes készítő
9.30 Metszet 10.00 Zene
10.30 Hitélet 16.00 Piac-
tér 16.30 Kultúrcsepp
17.00 Hitélet 17.30 Erdé-
lyi Kávéház 18.00 Több-
szemközt 18.30 Híradó
19.00 Kultúrcsepp 19.30
Híradó 20.00 Tájkép
20.30 Híradó 21.00 Erdé-
lyi Kávéház 21.30 Híradó
22.00 Metszet 22.30
Híradó 23.30 Kultúrc-
sepp

TV2
7.55 Ma Reggel
10.00 Engedjétek hozzám
10.10 Katolikus krónika
10.40 Tanúságtevők
(ism.)
11.30 Kérdések a Bibliá-
ban
11.45 Református maga-
zin
12.10 Evangélikus ifjúsági
műsor
12.15 Mai hitvallások
12.45 Balaton-felvidéki
református templomok
(ism.)
13.01 Hírek
13.05 Gyorskorcsolya Eu-
rópa-bajnokság (élő)
13.45 Zegzugos történetek
14.15 Anno
14.45 Út Londonba
15.15 Telesport
15.55 Gyorskorcsolya Eu-
rópa-bajnokság (élő)
18.00 Beethoven 3. (am.
családi vígj., 2000)
19.35 Rex Rómában (os-
ztrák-német-olasz krim-
isor.)
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Magyarország, sze-
retlek!
22.30 A nő kétszer 
(angol-amerikai rom. film,
1998)
0.05 Különleges történe-
tek (filmesszé)
2.05 Sporthírek

5.25 Nyiss ajtót!
6.15 Teleshopping
6.55 Románia hímnusza
7.00 Disney Klub
7.55 Zoom
8.10 A hit világa (live)
10.00 Dana kertjében
10.35 A falu élete
11.50 Mezőgazdasági per-
cek
12.00 A falu élete
13.00 Sajtó és hatalom
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.30 Tízenkét asztal
14.55 Népi hagyaték
15.55 Egy aranyszarvas
útja
16.55 Dănutz S.R.L. 
(szórakoztató műsor)
(ism.)- 1-2. Rész
19.00 Joker, Lottó 5 /40,
Lottó 6/49 és Noroc sor-
solás
19.45 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.10 Distractis Show
21.35 Hős (hongk.-kínai
akcióf., 2002)
23.20 100%-ban garan-
tált
0.20 Egy aranyszarvas út-
ja (ism.)
1.20 Dănutz S.R.L. 
(szórakoztató műsor)
(ism.)
3.05 Sport (ism.)
3.20 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)

5.30 Lois és Clark:
Superman legújabb ka-
landjai (ism.)
6.30 Nevess csak 
(amerikai vígjáték soro-
zat) (ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
sport
10.00 Lois és Clark: 
Superman legújabb ka-
landjai 
(amerikai sorozat)
11.00 Oltári nő 
(amerikai romantikus víg-
játék, 1999) 
(ism.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
13.15 Tessék parancsolni!
(szórakoztató műsor)
17.15 Denisz a komisz
- Az iskola ördöge 
(am. családi vígj., 1993)
19.00 Hétvégi Pro Tv 
hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 A mesterlövész
(am. akcióf., 2007)
22.45 Parfüm: 
Egy gyilkos története
(német-francia-spanyol-
amerikai filmdráma,
2006)
1.45 Saját felelősségre
(cseh filmdráma, 2007)
3.45 A mesterlövész 
(am. akcióf., 2007) 
(ism.)

4.45 Lázongó ifjúság
(amerikai romantikus víg-
játék, 2009) 
(ism.)
7.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
10.00 Két testvér 
(francia-angol kalandf.,
2004) (ism.)
13.00 Híradó, s
port, időjárásjelentés
(live)
13.15 X-Faktór 
(verseny show) (ism.)
16.00 Híradó, 
sport, időjárásjelentés
(live)
16.30 SuperBingo 
Metropolis 
(verseny show) (live)
19.00 Híradó, 
sport, időjárásjelentés
(live)
20.20 A fenébe is 
– szórakoztató műsor
21.30 A Sárkány 
- Bruce Lee élete 
(am. akciófilm, 1993)
0.00 A forrás 
(amerikai romantikus drá-
ma, 2006)
1.45 A fenébe is 
– szórakoztató műsor
(ism.)
2.45 Híradó, sport,
időjárásjelentés (live)
3.30 A Sárkány 
- Bruce Lee élete 
(amerikai akciófilm) (ism.)

6.00 Ismerkedj, álmodj,
szeress! (ism.)
7.00 Kandikamera
7.30 Teleshopping
8.00 Stílustitkok
8.30 A cseresznye 
a tortán
9.30 Ház, építés, design
10.00 Teleshopping
10.30 Fején a nagyvilág 
- szórakoztató műsor
11.00 Levintza bemutatja
11.30 Ismerkedj, álmodj,
szeress! 
– life style magazin
12.30 Fintescu hídja
13.30 Ízek, három sza-
kács
14.00 Idővonal 
(amerikai fantasztikus
film, 2003)
16.00 Legyszebb 
vidéki fiu
–reality show (ism.)

18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán 
– reality show
20.30 Anyacsere 
– reality show
22.00 A jómodor iskolája
– reality show
23.30 Idővonal 
(amerikai fantasztikus
film, 2003) (ism.)
1.30 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
2.30 Teo (ism.)

7.00 Hogyan készült?
- 59-es Chevy Low rider
8.00 Autókereskedők 
- Jensen Interceptor
9.00 Nagymenők 
négy keréken
10.00 Újjáépítők 
- Visszatekintés
11.00 Amerikai hotrodok 
- 54-es Corvette és ‘55-ös
Chevy
11:00 Hogyan csinálják?
- Hyper Rides
13.00 Autókereskedők
úton 
- Mercedes
14.00 Autókereskedők 
- Mazda MX5
15.00 Óriás költöztetők
16.00 Csomópontok 
- Az atlantai repülőtér
17.00 Mérnöki műtárgyak
- A New York-i metró
18.00 Fegyvertények 
- Robotic Warriors
19.00 Egyszemélyes 
hadsereg 
- Bomba
20.00 Hogyan csinálják?
21.00 Autókereskedők 
- újratöltve 
- Porsche 911 Targa
23.00 Újjáépítők
1.00 Chris Ryan 
bemutatja: 
Rendőrségi elit alakulatok
2.00 MacIntyre alvilági
útikalauza
3.00 Mérnöki műtárgyak -
A New York-i metró

8.00 a fejedbe 
(informatív műsor)
9.00 Román útlevél 
(ism.)
10.00 Britannia High 
(angol drámasorozat)
11.00 Moto mágia
11.30 Női siker
12.00 Testvérek
12.30 Jamie Amerikában
13.10 55 év zene, 55
percben
14.10 Sport 2011
- visszatekintés
15.10 Cuki a sütid 
(Édes pillanatok) 
(amerikai rom. vígj.,
2004)
16.45 Egészségpasztilla
17.00 Balkáni szokások
18.00 Kaland 
és természet
18.30 Csavargó halász
19.00 Nagy lábon
19.30 Az utolsó lekap-
csolja a lámpát
20.10 Téli emberek 
(amerikai játékfilm, 1989)
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Komédia bajnokság
23.35 Saragossa Band-
koncert 
(ism.)
0.30 Kaland Bt. 
(kanadai kaland sor.)
1.25 Buck McHenry nyo-
mában 
(kanadai filmdráma,
2000) (ism.)

2.00 Éjszakai váltás
14.00 Hírek
14.10 Dalposta
15.30 Vidékről vidékre
16.00 Hírek
16.05 Vidékről vidékre
16.30 Aranyhangok
17.00 Operett
17.25 Rádióistentisztelet unitárius műsor
17.55 Hírek, adászárás

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
15.00 Zenés üzenetek
16.00 Híradó
16.10 Zenés üzenetek
17.00 Vasárnapra válogattuk
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8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Szuperhekusok
(olasz akció-vígjáték)
13.05 Költözés (am. vígjá-
ték) 14.45 Mentősök (am.
vígjáték) 16.30 Ördögi út
a boldogsághoz (am.
vígjáték) 18.25 A betola-
kodó (angol-kan. akció-
film) 20.10 Az Overlord
hadművelet (amerikai há-
borús filmdráma) 22.00 A
harc mestere (amerikai ak-
cióthriller) 0.15 Tube -
Alagút a halálba (dél-kor.
akciófilm)

FILM+

7.00 Befutó (ism.)
Az utánpótlás magazinja
7.30 Soroló (ism.)
A vidék magazinja
8.00 Híradó
9.05 Kontraszt (ism.)
10.05 Napról napra (ism.)
Belpolitikai összefoglaló
10.30 BBC Hard Talk
(ism.)
11.00 Híradó
11.30 Európai híradó
(ism.)
12.05 Zöld övezet (ism.)
12.30 Bruttó (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama
14.05 Ázsia (ism.)
14.30 Garázs (ism.)
Ahonnan az autózás indul!
15.05 Civil kaszinó (ism.)
16.00 Híradó (ism.)
16.30 Keresztmetszet
(ism.)
Riportmagazin
17.05 Célpont (ism.)
Oknyomozó riportműsor
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Hírvilág (ism.)
19.20 Stopper
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
23.00 Híradó
23.30 BBC Reporters
(ism.)
0.05 Rájátszás (ism.)

10.00 Átjáró 10.30 Kár-
pát Expressz ism. 16.00
Híradó 16.15 Kultúrcsepp
16.35 Kárpát Expreszsz
17.00 Mester József: A
disznótror 17.30 Híradó
17.50 Egészséges percek
17.55 Könyvajánló 17.57
Életképek 18.00 Néptánc
18.30 Híradó 19.00 Piac-
tér 19.30 Híradó 20.00
Zsigmond Dezső: Aranyka-
liba 21.00 Híradó 21.30
Piactér 22.00 Népzene
22.30 Híradó 0.00 Arany-
kaliba

ETV

10.00 Együtt mindörökké
(sorozat) 11.00 A csábí-
tás földjén (sorozat)
12.30 A szerelem győzel-
me (sorozat) 14.30 Es-
meralda (sorozat) 15.30
Érzéki ölelések (sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Lola (sorozat)
18.30 A lángoló ég alatt
(sorozat) 19.30 A csábí-
tás földjén (sorozat)
20.30 A szerelem győzel-
me (sorozat) 22.00 Éjsza-
kai történetek 22.30 Per-
ro amor (sorozat)

7.30 Vég nélküli ének
(sorozat) 8.45 Pilótafele-
ségek 10.00 Nevessünk
10.30 Ellenállásteszt
12.30 Hírek 13.15 Légy
az enyém 15.15 Vég nél-
küli ének (török sorozat)
16.45 Célpontban 18.45
A nap híre 19.00 Hírek
20.00 A szívnek paran-
csolni nem lehet (soro-
zat) 22.30 Cancan TV
0.30 Hírek 1.30 A szív-
nek parancsolni nem le-
het (sorozat) 3.00 Can-
can TV
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8.30 Híradó
8.40 MacGyver (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 Sólyom és galamb
(olasz sor.) (ism.)
11.00 Család-barát
11.50 1 könyv
12.00 Élő egyház (ism.)
12.30 Hazajáró (ism.)
13.02 Híradó
13.20 Kívánságkosár
15.15 Heti Hírmondó
(ism.)
15.45 Csellengők (ism.)
Eltűntek nyomában
16.15 Klubszoba (ism.)
17.10 Korea, Kína és Ja-
pán kultúrájának történe-
te
18.00 Kisenciklopédia
18.15 Kisváros (sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 MacGyver 
(am.-kan. sor.)
21.30 A férfi 
a legjobb orvosság
német vígj. sor.)
22.20 Híradó
22.30 Amy (auszt. zenés
dráma, 1998)
0.10 Dunasport
0.20 Sportaréna
1.15 Az emlékek útján
2.10 Budapest ostroma
3.00 Térkép (ism.)
Integrációs magazin

Pro Tv, 20.30
Az érzékek borzadalma

Darryl nem egy érzéketlen fráter, de örökös pénzhiányában
végül is azzá válik. Persze némi segédlettel! Közgazdaság-
tant tanul, tanulmányainak finanszírozásán túl egyedül kell
eltartania édesanyját és testvéreit. A legidétlenebb munká-
kat is képes ezért elvállalni. Eljön a kiugrási lehetőség: ha
megnyerné a tanulmányi versenyt, jó munka és ösztöndíj
várna rá.

VIASAT3, 22.10
A tehetséges Mr. Ripley

Milyen messzire mennél, hogy valaki más lehess? Az 1950-
es években játszódik a Patricia Highsmith kiváló regényéből
készült film. Tom pénztelen New York-i fiatalember, alkalmi
munkákból él. Meghívják egy kerti mulatságra zongorázni,
ezért kölcsön kér egy alkalomhoz illő ruhát. A tömegben el-
vegyült Tom összeismerkedik egy gazdag úriemberrel.

DUNA Tv, 22.30
Amy

A nyolcéves Amy rocksztár édesapjának tragikus és hirte-
len halála miatt megsüketül és megnémul. A gyámhatóság
zaklatásai elől a fiatal édesanya, Tanya elmenekül a családi
farmról a kislányával, és Melbourne külvárosi részén tele-
pednek le. Időnként vissza-visszagondolnak arra az utolsó,
tragikus koncertre, mindketten megpróbálják feldolgozni a
traumát.

DUNA TV

ACASÃ

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV

6.55 Ma Reggel
10.00 Budapest termé-
szeti értékei
10.25 Társbérletben a tár-
gyakkal - A zongora
10.50 Néprajzi értékeink
11.00 Válaszd a tudást! -
Junior
12.00 Magyar rock
13.01 Híradó délben
13.19 Sporthírek
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Magyarországi
néptáncok
14.05 Főtér
15.30 Petőfi (magyar
sor.)
16.30 Hogy volt!?
18.05 English 4U
Angol nyelvlecke nagyob-
baknak
18.30 Família Kft. (sor.)
19.00 Angyali érintés
(am. sor.)
19.45 Esti mese
20.10 Különleges mentő-
alakulat (auszt. sor.)
20.55 Üzenetek
21.00 Híradó este
21.29 Sporthírek
21.35 McLeod lányai
(sor.)
22.20 Maradj talpon!
23.15 Stingers (auszt.
krimisor.)
23.55 Bűvölet (olasz sor.)
0.50 Az Este
1.20 On the Spot 
- A helyszín: Irán

7.20 Fókusz Plusz Maga-
zin (ism.)
7.55 Fókusz Reggel
8.40 Reflektor Reggel
8.40 Reggeli - Csak csajok
9.30 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
10.30 Második esély
(sor.)
11.20 Jópofa kofa 
(am. vígj. sor.)
11.45 Top Shop
13.40 Asztro Show
14.40 A szív útjai 
(török sor.)
15.30 Vidám temetés
(am.-kínai-hongk. vígj.,
2001)
17.15 Az éden titkai 
(görög sor.)
18.20 Sarokba szorítva
(amerikai sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
Utána: ValóVilág Klikk
21.20 Barátok közt 
(magyar sor.)
22.00 ValóVilág
- Aréna
Valóságshow 
– Összefoglaló
23.10 Nagyágyúk 
(am. vígj. sor.)
0.05 Minden, amit mindig
is tudni akartál a Póker-
ről...
0.45 Reflektor
1.00 Vér és csokoládé
(am. dráma, 2007)

7.00 Aktív Extra (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.25 Stahl konyhája
(ism.)
10.30 Babapercek
10.35 Teleshop
12.10 Micsoda házasság!
(am. filmdráma, 1972)
14.10 Eva Luna 
(amerikai -mexikói sor.)
15.10 EZO.TV
16.20 Rex felügyelő 
(osztrák-német-olasz krim-
isor.)
17.20 La Pola
(kolumbiai drámasor.)
18.20 Update Konyha
18.25 Eva Luna (sor.)
19.30 Tények
20.20 Aktív
A TV2 magazinja
21.30 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.05 NCIS (amerikai
krimisor.)
23.05 NCIS: Los Angeles
(krimisor.)
Közben: Kenósorsolás
0.05 Aktív
1.05 Tények Este Hírműsor
1.40 DAKAR 2012, Ar-
gentína - Chile
2.10 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
2.45 Életfogytig zsaru
(am. krimisor.)
4.15 Aktív Extra (ism.)
3.35 Animációs filmek

9.15 Gyilkos sorok (soro-
zat) 10.10 Miami Vice
(am. akció sorozat) 11.00
Rövidzárlat 2. (am. vígj.,
1988) 13.00 Amerikai
mesterszakács 13.50
Monk (sorozat) 15.40 CSI
(ism.) 16.35 Nyomtalanul
(sorozat) 17.25 Miami Vi-
ce (sorozat) 19.25 Gordon
Ramsay 20.20 Jóbarátok
(vígj. sorozat) 21.15 Két
pasi (sorozat) 22.10 A te-
hetséges Mr. Ripley (am.
krimi, 1999) 0.40 CSI
(sorozat)

10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.00 Sport.ro Hírek
14.00 Prosport óra 15.10
Pontos sportidő 15.00
Sport.ro Hírek 15.10 Pon-
tos sportidő 16.00
Sport.ro Hírek 16.30 Pon-
tos sportidő 18.00
Sport.ro Hírek 19.00 Pon-
tos sportidő 19.05 Infor-
mációk 21.00 Sport.ro Hí-
rek 22.00 Local Kombat
Superstars: Badr Hari
23.00 Hírek 0.10
Wrestling SMACK 

TV2
6.55 Ma Reggel
10.15 (sor.)
11.10 Rex Rómában
(krimisor.)
12.00 Út Londonba
Olimpiai magazin
12.30
13.01 Híradó
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Roma Magazin
14.25 Domovina
14.55 Múlt-kor
Történelmi magazin
15.25 A Szövetség
16.20 Angyali érintés
(amerikai sor.)
17.10 Különleges mentő-
alakulat (sor.)
17.25 Mi, ha nem ma-
gyar?
17.55 MM
18.45 (sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 FIFA Gála
Közvetítés Zürichből
22.10 Hacktion 
(magyar sor.)
23.05 Az Este
23.35 Átok 2. 
(magyar sor.)
0.05 Aranymetszés
1.05 Múlt-kor
1.35 Zöld Tea
Ökomagazin
2.00 Sporthírek
2.10 Család csak egy van
(auszt. vígj. sor.) (ism.)

7.00 Reggeli híradó,
időjárásjelentés
8.00 Románia nap mint
nap
9.55 A románok kincsei
10.10 A palota titkai 
(drámasor.)
11.25 Sajtó és hatalom
12.20 Ha újra szeretné
nézni
12.40 A palota legendái:
király (drámasor.)
14.00 Hírek, időjárásje-
lentés
14.45 Teleshopping
15.30 Magyar adás az
egyesen
17.00 Hírek,
időjárásjelentés
17.30 Erdőn, hegyen le-
láncolt szívek
18.25 A palota legendái:
király 
(drámasor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.00 Prim Plan 
(talk show)
22.00 Négy szem közt
23.10 Visszajátszás
0.30 Éjszakai beszélgeté-
sek
1.30 Psych 
- Dilis detektívek
(amerikai krimisor.)

2.15 Négy szem közt
3.05 Sport
3.20 Hírek, 
időjárásjelentés

7.00 Pro Tv hírek,
sport, 
időjárásjelentés
10.15 Tessék parancsolni!
(szórakoztató műsor)
11.00 Nevess csak 
(amerikai vígjáték soro-
zat)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport,
időjárásjelentés
14.00 Denisz a komisz 
- Az iskola ördöge 
(am. családi vígj., 1993)
(ism.)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
(szórakoztató magazin)
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Az érzékek borza-
dalma 
(amerikai vígjáték, 1998)
22.15 Acélváros 
(amerikai thriller, 1997)
0.00 CSI: Miami
(ism.)
0.45 Angyalok 
háborúja 5. 
(amerikai horror, 2005)
2.00 Acélváros 
(amerikai thriller, 1997)
(ism.)

6.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
10.00 Sajtószemle 
- Mircea Badea műsora
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
11.20 Knight Rider 
(am. akció sor.)
13.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
16.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
(talk show) (live)
Simona Gherghe műsora
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
20.20 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
22.00 Lale (török sorozat)
23.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
23.45 Egy bűnös show
1.00 Az emberi 
szív térképe 
(angol-kanadai-francia-
ausztrál romantikus drá-
ma, 1993)
3.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(ism.)
3.45 Közvetlen hozzáférés
(talk show) (live)

6.00 A cseresznye a tor-
tán (ism.)
7.00 Titkos szerelmek 
(telenovella) (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek talákozása
(ism.)
10.00 Fején a nagyvilág
10.30 A cseresznye 
a tortán 
– reality show
12.00 Családban
(román sorozat)
12.30 Családban 
(román sorozat)
13.00 Teleshopping
13.30 Kandikamera
14.30 Szívek talákozása
(indiai sor.)
15.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
16.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
17.00 Lököttek 
(román sorozat)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán 
– reality show
20.30 Vidéki fiu 
- reality show
22.15 Lököttek 
(román sorozat)
23.15 Focus Monden
23.45 Zsaru végveszély-
ben (ausztrál krimi, 2003)
1.30 Hírek (ism.)
2.30 Teo (ism.)

7.00 Amerikai hotrodok 
- 59-es Chevy Low Rider
8.00 Autókereskedők 
- Ford Cosworth 
9.00 Hogyan készült?
9.30 Hogyan készült?
10.00 Iparkodjunk 
- Olajfúró sziget 
10.30 Hogyan csinálják?
11.00 Állítólag... 
- Golyókerülő
12.00 A mérnök szemével
13.00 Autókereskedők
15.00 Hogyan csinálják?
Tengeralattjáró, 
földmozgatás, 
sörautó
15.30 Hogyan készült?
17.00 Gigászi építmények
- Incheon híd
18.00 A túlélés 
törvényei - A kulisszák
mögött
19.00 Autókereskedők
úton - Bentley
21.00 Hogyan készült? 
- Mozgólépcsők
22.00 A mérnök 
szemével
23.00 Para? Normális?
0.00 Egy idióta külföldön
1.00 Egy idióta külföldön
2.00 Egyszemélyes had-
sereg
3.00 A túlélés 
törvényei 
- Moab sivatag
4.00 Amerikai hotrodok 
- 59-es Chevy Low Rider
5.00 Autókereskedők 

8.00 Komédia bajnokság
8.30 Szélességek
9.00 Fraiser 
és a farkasok 
(amerikai-kanadai soro-
zat)
10.10 Cuki a sütid 
(Édes pillanatok) 
(amerikai rom. vígj.,
2004) (ism.)
11.45 Lehet, 
hogy nem tudtad
11.55 Egészségpasztilla
12.00 Vallomások
13.00 Steve Vai koncert
13.55 Építészet
14.30 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Fraiser 
és a farkasok 
(amerikai-kanadai soro-
zat)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek, időjárásje-
lentés
18.30 Răzushow 
(ism.)
19.30 Szélességek
20.10 Anna Karenina
(am. rom. dráma, 1997)
22.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
23.10 A holtsáv 
(am. thriller, 1983)
1.00 Anna Karenina
(amerikai romantikus drá-
ma, 1997) (ism.)
2.50 A holtsáv
(amerikai thriller, 1983)

(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
12.00 Híradás/12.10 Művelődési hírek
12.35 Kispad - sportműsor
13.05 Zenés üzenetek.
14.00 Híradás, KultúrPresszó/15.00 Híradás, KultúrPresszó
16.00 Híradás, Sport, Rádióújság/17.00 Híradás, Figyelő
17.55 A nap hírei röviden

HÉTFŐ
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Ma a Boldizsár, Gáspár és
Menyhért nevûek ünnepel-
nek.
A Boldizsár babilóniai ere-
detû férfinév, a Baltazár
magyaros formája.
A Gáspár bizonytalan ere-
detû név. A hagyomány
szerint a három napkeleti
bölcs egyikének neve.
A Menyhért a germán
Meinhard névbõl szárma-
zik, jelentése erõ+merész.
Vasárnap Gyöngyvér napja
lesz.
Szombaton Attila és Ra-
móna napja.

Évforduló
•1323 – Károly Róbert ma-
gyar király átfogó gazdasá-
gi reformsorozatának része-
ként elrendeli az új, stabil
pénz, a dénár verését.
•1568 – Tordán megkezdõ-
dik az az erdélyi országgyû-
lés János Zsigmond fejede-
lemsége idején, amelyben a
vallási türelmet a világon
elsõként meghirdették és
törvényben szabályozták.
Január 7., szombat
•1764 – Madéfalvi véreng-
zés.
•1927 – Az elsõ nemzetközi
telefonhívás – New York és
London között.

Január 8., vasárnap
•1198 – III. Ince pápa, a közép-
kor egyik legnagyobb  egy-
házfõjének megválasztása. 
• 1849– A  nagyenyedi népir-
tás kezdete.

Vicc
– Ugyebár a képen is láthatjá-
tok, a New York-i Szabad-
ság-szobor egyik kezében
könyvet tart, a másikban fák-
lyát. Ki tudja megmondani,
mit jelképez a fáklya? Tessék,
Móricka!
– Azt, hogy sötétben nem le-
het olvasni.

Recept
Kalácspuding
Hozzávalók: 1 kalács, 1,5 dl
tejszín, 1,5 dl tej, 4 dkg cu-
kor, 3 tojás, 4 dkg dió, fahéj,
vaj a tepsi kikenéséhez.
Elkészítése: A kalácsot fel-
szeleteljük, kivajazott tepsi-
be rakjuk széthúzva. A dió
és a fahéj kivételével min-
dent egy lábosba rakunk, és
felmelegítjük keverés köz-
ben. Átszûrjük, majd a kalá-
csokra öntjük és hagyjuk áll-
ni, hogy felszívják a mas-
szát. A tetejüket megszórjuk
a dióval és a fahéjjal, majd
140 fokos sütõben 30 perc
alatt megsütjük.

2012. január 6–8., péntek–vasárnap   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Ha valakinek a társaságát vég-
képp nem viseli el, akkor itt az
ideje, hogy elküldje a a csudába. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Jobban kellene vigyáznia magá-
ra, mert könnyen megbeteged-
het. A könnyelmûsége különösen
a légzõszerveit érintheti károsan. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Az Ikrek jegyûek ma jobb, ha
kissé visszafogják magukat, mert
felesleges zûrzavart okozhatnak. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Ma reggel különös álomra ébred-
het. Jó, ha fel tudja idézni magá-
ban, mert jósló erejû álom lehet.  
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Többet kellene mozognia. Önt
mindig megfiatalítja a mozgás,
lendületessé és életerõssé teszi. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Van valami titka, és legszíveseb-
ben megosztaná mindenkivel, de
még várjon vele. Egyelõre még
érlelnie kellene az érzést. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Családjában valaki az ön taná-
csát kéri. Legyen megfontolt, és
ha érintett, mérlegeljen elvonat-
koztatva a saját érdekeitõl. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Higgadjon le, semmi oka az ide-
geskedésre. A túlfûtöttségével
még inkább fokozhatja a zûrt. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Szerencsésen megúszott egy csa-
ládi vihart. Az élmény megkoro-
názásaként egy nagy családi ki-
rándulás vár önre.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Pénzügyi gondjai lehetnek, ami
miatt a spóroláson gondolkodik.
Talán ideje lenne egy pénzügyi
tanácsadóhoz fordulnia.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Vegyen ki pár nap pihenõt. Az
ünnepek alatt sem pihent eleget,
és az év elején túl nagy energiá-
kat követel öntõl a munka.  
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Kellemesen indul a napja, ami
feldobja a kedvét. Ezért egész
napja vidám lesz. 

Horoszkóp
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Az év 1. hete és 6. napja, hátravan 360 nap
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Semmi nem tesz megelégedet-
té akkor, ha önmagaddal
nem vagy megelégedve. Az
ember – anélkül, hogy ennek
igazán tudatában lenne –
mindent önmagán keresztül
mér meg. És mivel önmagá-
val nem elégedett, semmit
nem fog elég jónak látni.
Olyan ez, mintha fonott ko-
sárral szeretnénk vizet horda-
ni. Rossz eszközök vagyunk

arra, hogy a dolgok boldoggá
tegyenek bennünket. Aki ön-
magát el tudja fogadni, az min-
den egyebet is eltud, bár az
ilyen embernek már nem iga-
zán van szüksége semmire, hi-
szen meg van elégedve. Az ilyen
ember bármit, amit kap, aján-
dékként fogja értékelni, és le-
gyen bár egyszerû és értéktelen,
azt fontosnak és csodálatosnak
fogja látni. 

Gondolatjel Visky István rovata



Kosárlabda

Kovács Zsolt

Sepsiszentgyörgy egykor
sikeres nõi kosárlabda-

csapata jelenleg súlyos pénz-
hiánnyal küszködik, ezért
várhatóan napokon belül

visszalép az A osztályos baj-
nokságból, mondta el la-
punknak Vass Ildikó. 

A Sepsi BC elnöke és játé-
kosa szerint pénzügyileg
nem tudták lezárni a tavalyi
évet sem, mivel a leadott el-
számolások ellenére a Ko-
vászna Megyei Tanács nem

utalta át a megígért támoga-
tási összeget. Emiatt a klub
nem tudta kifizetni játékosa-
it, sõt az év végi mérkõzések
játékvezetõi díjaira sem volt
pénzük. Vass Ildikó azt is el-
mondta, hogy bár e hónap-
ban „élõ” a leigazolási idõ-
szak, a Sepsi BC nem tudja

pótolni a hiányt, amely de-
cemberben két-két amerikai,
illetve hazai játékos távozá-
sával keletkezett. A tenge-
rentúliak csak hármat kaptak
meg négy fizetésükbõl, a ha-
zaiak pedig éppenséggel
egyet szeptember-október-
november-decemberi béreik-
bõl.  

A klubelnök-játékos sze-
rint fél éve õ is fizetés nélkül
dolgozik a csapatban. „Na-
pokon belül kiderül, hogy
mi lesz a Sepsi BC sorsa, el-
képzelhetõ, hogy kiszállunk
az A osztályból, hiszen köl-
csönpénzekbõl ezt nem le-
het tovább csinálni”–állítja
Vass Ildikó, aki bízik a kö-
vetkezõ idénybeli visszaté-
résben is. „Remélem, hogy
a Sepsi BC sikersorozata
nem pillanatnyi fellángolás

volt, és jóra fordulnak majd
a csapat dolgai”– mondja
az egykori válogatott kosa-
ras. 

Korábban a kosárlabda-
klub, valamint a csapatot fi-
nanszírozó sepsiszentgyör-
gyi és háromszéki önkor-
mányzatok abban állapod-
tak meg, hogy a város által
kijelölt képviselõk teljes bete-
kintést nyernek a sportklub
pénzügyeibe, cserében a
fenntartók átutalják 300-300
ezer lejnyi támogatást. Az el-
múlt években sikeres sepsi-
szentgyörgyi nõi kosárlabda-
csapat a jelenlegi bajnoki
idényben rendkívül gyengén
szerepelt, tizenöt mérkõzésé-
bõl egyet sem tudott meg-
nyerni, s négy Román Kupa-
meccsébõl is csak hármon
tudott gyõzni 
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Vass Ildikó, a Sepsi BC elnöke és játékosa szerint a játékvezetõi díjakra sem volt már pénzük

Labdarúgás 

Hírösszefoglaló

Roberto Di Martino cre-
monai fõügyész bejelen-

tette, hogy további 40 futbal-
lista ellen indult nyomozás
az olaszországi bundabot-
rányban. Az újabb gyanúsí-
tottak ellen a korábban letar-
tóztatott Carlo Gervasoni
másodosztályú labdarúgó
vallomásai alapján indult el-
járás. Di Martino szerint a
Serie A-ban két Lazio-meccs
is érintett az elmúlt szezon-
ból, ebbõl a Leccében játszott
találkozón legalább hét hazai
labdarúgó vett részt a csalás-
ban és több tucat másik tu-
dott a bundázásról. A másik
manipulált Lazio-mérkõzés
a Genoa elleni volt. A fõ-
ügyész szerint további klu-
bok is érintettek a botrány-
ban, több tucat meccset vizs-
gálnak 2009-tõl. A nyomo-
zók az elõzõ idényben ját-
szott három élvonalbeli
(Brescia– Bari, Brescia–-
Lecce és Napoli–Sampdo-
ria), valamint az utóbbi két
szezon több Serie B-összec-
sapása ügyében vizsgálód-
nak, decemberben 17 sze-
mélyt tartóztattak le. 

A hét végén a târgoviºtei sportcsarnokban rendezik meg a
nõi kosárlabda. Román Kupa négyesdöntõjét. Szombaton
a két bukaresti csapat, a Rapid és a CS Municipal Sportul
Studenþesc csap össze a döntõbe jutásért (18 óra), majd a
házigazda CSM Târgoviºte és a bajnoki címvédõ Aradi
ICIM UVG (20 óra, Digi Sport). Vasárnap a vesztesek ta-
lálkozójával indul a mûsor, ,majd 20 órától a döntõrõl szá-
mol be élõben a Digi Sport.    

Kié lesz a serleg?

Vízilabda 

Turós-Jakab László

Kovács István szövetségi
kapitány keretet hirdetett

a január 16. és 29. között, a
hollandiai Eindhovenben
sorra kerülõ 30. vízilabda-
Európa-bajnokságra. A ma-
gyarországi szakember csak
Alexandru Popoviciuról, a
Nagyváradi CSM Digi já-
tékosáról mondott le, így
Dragoº Stoenescu (Dinamo)
és Mihai Draguºin (Steaua)
hálóõrökkel, valamint Kádár
Kálmán, Andrei Busilã,
Alexandru Ghiban, Mihnea
Chioveanu, Nicolae Diaconu
(mind Nagyváradi CSM
Digi), Dimitri Goanþã,
Alexandru Matei (mindkettõ
Dinamo), Cosmin Radu
(Zágrábi Mladost), Andrei
Iosep (Navarra), Radu Gos-
podinov (Steaua), Ramiro
Georgescu és Tiberiu Neg-

rean (mindkettõ Szolnok)
mezõnyjátékosokkal vág ne-
ki az olimpiai kvalifikációs
kontinensviadalnak. 

A román válogatott teg-
nap Világliga-csoportmérkõ-
zést vívott idegenben a törö-
kökkel. A mérkõzést meg-
elõzõen a trikolórok hibátla-
nok voltak a C csoportban,
miután korábban 16-8-ra
verték a törököket és 9-8-ra a
,spanyolokat. A tegnapi ta-
lálkozó után a román válo-
gatott Isztambulban maradt,
ahol mától vasárnapig
Mithat Hantal Emléktorna
zajlik. Románia ma Hollan-
diával, holnap Törökország-
gal, vasárnap pedig Macedó-
niával játszik. Hétfõtõl há-
rom napot az Izvorani kom-
plexumban készül a csapat,
amely 12-én utazik Hollan-
diába. Az Európa-bajnoksá-
gon Románia a B csoport-
ban szerepel, s sorrendben a
címvédõ Horvátországgal

(január 16.), Spanyolország-
gal (január 17.), Monteneg-
róval (január 19.), Szerbiával
(január 21.) és Németország-
gal (január 23.) találkozik.

A kontinensviadalra ké-
szülõ magyar válogatott szá-
mára a hétvégi 6. Volvo-kupa
számít fõpróbának. A rangos
torna hat évre visszanyúló
történetében minden alka-
lommal valamelyik vidéki
város fedett uszodája adott
otthont a megmérettetésnek,
s Debrecen, Kecskemét,
Eger, Hódmezõvásárhely és
Miskolc után idén Székesfe-
hérvárra esett a szervezõk vá-
lasztása. A magyar vízilabda-
utánpótlást támogatni kívá-
nó névadó szponzor a fehér-
vári tornán minden magyar
gól után 60 ezer forintot ajánl
fel, s az így összegyûlõ pénzt
a szakszövetség kiemelt te-
hetséggondozásra fordítja.
A 6.  Volvo-kupa nyitónap-
ján Kanada, szombaton a vi-

lágbajnoki címvédõ Olaszor-
szág, a zárónapon pedig Né-
metország együttese lesz az
olimpiai bajnok magyar csa-
pat ellenfele Székesfehérvá-
rott. A körmérkõzést követõ-
en dr. Kemény Dénes dönte-
ni fog az Eb-re utazó 13 fõs
magyar keret összetételérõl.
A szövetségi kapitánynak
Baksa László, Decker Attila
és Szécsi Zoltán kapusok, il-
letve Biros Péter, Gór-Nagy
Miklós, Hárai Balázs, Hos-
nyánszky Norbert, Katonás
Gergõ, Kásás Tamás, Kiss
Gergely, Madaras Norbert,
Steinmetz Ádám, Szivós
Márton, Török Béla, Turzai
Gábor, Varga Dániel, Varga
Dénes és Vámos Márton me-
zõnyjátékosok közül kell vá-
lasztania. 

Eindhovenben Magyaror-
szág az A csoportban szere-
pel, Olaszország, Hollandia,
Macedónia, Törökország és
Görögország mellett. 

Kovács keretet hirdetett 

Gyorskorcsolya 

ÚMSZ

Tizennyolc ország 73 ver-
senyzõje vesz részt Buda-

pesten a gyorskorcsolyázók e
hét végi összetett Európa-baj-
nokságán, amelyet a Városli-
geti Mûjégpályán rendeznek
meg. A román színeket Mari-
an Ion képviseli, aki 5000 mé-
teren indul, Magyarországot
pedig Tóth Ágota, aki 3000
m-en versenyez. A szervezõk
3000-3500 fõs közönségre
számítanak, s szeretnék, ha
minél több magyar nézõ is ki-
látogatna a századfordulós
építészeti stílusát megtartott,
ugyanakkor modern techno-
lógiával felújított színhelyre.
A ma délutáni megnyitó
után a nõi 500 és 3000 méte-
res számokat bonyolítják le,
majd szombaton és vasárnap
déltõl már a férfiak is verse-
nyeznek. Január 7-én a férfi
500 és 5000 m mellett a nõi
1500-at rendezik meg, 8-án

pedig a férfi 1500 és 10.000
mellett a nõi 5000 métert. A
kontinensviadal legnagyobb
hiányzója éppen a címvédõ
orosz Ivan Skobrev. A 28
éves világ- és Európa-bajnok
versenyzõ vállsérüléssel baj-
lódik, és ezért nem lép jégre
Budapesten. Edzõje azt nyi-
latkozta, hogy számukra fon-
tosabb a hazai környezetben
sorra kerülõ moszkvai világ-
bajnokság, s ezért szeretné,
ha Ivan addig teljesen rendbe
jönne. Az összetett vb-re feb-
ruár 18–19-én kerül sor az
orosz fõvárosban. A magyar
fõvárosban jelen lesz viszont
a nõi Európa-bajnok cseh
Martina Sabliková, valamint
az olimpiai bajnok holland
Sven Kramer, illetve honfi-
társa, a kétszeres ötkarikás
aranyérmes Ireen Wüst. Az
Európa-bajnokságon tisztele-
tét teszi a magyar gyorskor-
csolyázás történetének elsõ –
és máig egyetlen világbajno-
ka – a 88 éves Pajor Kornél,
aki Svédországban él. 

Tereprali 

T. J. L.

A motorosok versenyé-
ben Gyenes Emánuel

(KTM) a 25., Marcel Butuza
(Honda) pedig a 66. helyen
ért célba a Dakar-rali San
Juan és Chilecito közötti 750
km-es negyedik szakaszán,
amelyen 326 km volt a mért
táv. „Mani” immár az össze-
tett 23. helyén áll, valamivel
kevesebb, mint 90 perces hát-
ránnyal az éllovassal szem-
ben. Butuza a 73., 4 óra 20

perccel elmaradva az éllovas
Cyril Despres-tõl (KTM). A
francia második helyen zárta
a szakaszt Marc Coma nyo-
mában, így a spanyol mint-
egy két percet lefaragott hát-
rányából. Despres most 8:10
perccel vezet riválisa elõtt,
kettejük küzdelme idén is
rendkívül érdekesnek ígérke-
zik. Az elsõ négy szakaszon
már csak 143 kétkerekû jár-
mû van versenyben.    

Az autósoknál a kettõ és
négy keréken összesen ki-
lencszeres gyõztes francia
Stéphane Peterhansel (Mini)

volt a leggyorsabb szerdán.
Az összetettben is õ vezet a
dél-afrikai Giniel de Villiers
(Toyots) és a spanyol Nani
Roma (Mini) elõtt. A magyar
Szalay Balázs a 31. legjobb
idõt autózta, honfitársa, Se-
bestyén Sándor pedig a 97-et.
Szalayék a 45. helyen állnak,
4 óra 36:05 perccel  Peter-
hanselék nyomában. 

A kvadoknál 19-en folytat-
ták tegnap a versenyt. A ne-
gyedik szakasz végén is kizá-
rólag argentinok álltak dobo-
góra, Tomas Maffei és a
Patronelli fivérek, Alejandro

és Marcus – s az összetettben
is ez a sorrend. 

A kamionoknál a Gerard
De Rooy (holland) – Darek
Rodewald (holland) – Tom
Colsoul (belga) Iveco-trió
megismételte második sza-
kaszbeli sikerét, és ezzel az
összetettben is átvette a veze-
tést két másik Iveco-csapat, a
holland Hans Stacey és az
olasz Miki Biasion irányítot-
ta trió elõtt. 

Tegnap a Chilecito és
Fiambala közötti 423 km-t
teljesítette a mezõny, a mért
szakasz 177 km-es volt. 

Jól tartja magát Gyenes

Jeges verseny Budapesten

Befellegzett a Sepsi BC-nek?

ÚMSZ

Idén is ingyen drukkol-
hatnak iskolások Hargi-

ta megyei sportszervezetek
jóvoltából: folytatódik a
Hargita Megye Tanácsa
Sportklub Egyesületének Ifjú
szurkoló címû programja,
amelyet tavaly kezdtek el, és
amellyel lehetõséget biztosí-
tanak olyan gyerekeknek a
megyébõl, akiknek máskü-
lönben nincs módjuk nézõ-
ként jelen lenni a megye
sportcsapatainak hazai mér-
kõzésein. 

Január 3-án a csíkszeredai
Vákár Lajos Mûjégpályán, a

HSC Csíkszereda–Steaua-
mérkõzésen a csíkszeredai
Szent Anna Speciális Iskola
hét tanulója vett részt a
Sportklub Egyesület prog-
ramja révén, tavaly decem-
berben pedig kosárlabda-
meccsen szurkolhatott tizen-
négy kászonaltízi, illetve
kászonújfalusi gyerek.

Az egyesület elsõsorban a
falun élõ iskolásokat szeretné
minél nagyobb mértékben
bevonni az Ifjú szurkoló prog-
ramba, ezért további mérkõ-
zésekre szervez csoportokat,
amiben számít a klubok, pol-
gármesteri hivatalok és isko-
lák együttmûködésére.  

Civilizált szurkolásért

Itália: dúl a 

bundabotrány



Sike Lajos

Az Ezüstfenyõ díj önma-
gában sejtetni engedi, hogy
a körülményekhez viszo-
nyítva milyen állapotban
hagyta tavaly õsszel, négy
évtizednyi oktatói és tanfel-
ügyelõi tevékenysége után,
a Szatmár megyei magyar
oktatást. De lássuk a részle-
teket! Mi volt a legnagyobb
gond, amikor jó tíz éve fele-
lõs posztot kapott a tanfel-
ügyelõségen?
– Mindenképpen az, hogy
sok magyar gyermek nem ta-
nult, tanulhatott anyanyel-
vén. Nagyobbrészt azért,
mert az ezt ösztönzõ politi-
kai döntés mellett hiányoz-
tak a tárgyi és a személyi fel-
tételek, az iskola, osztály
vagy éppen a szakképzett
pedagógus, másrészt azért,
mert több szülõ úgy látta,
hogy a román iskolával
„jobban érvényesül” cseme-
téje – amit a tapasztalat
messze nem igazol. Alsóbb
szinten a magyar gyermekek
15–17 százaléka, középfo-
kon 40–45 százalékuk tanult
románul. Mivel a mai okta-
tásban az alap az óvoda, az-
zal kezdtük, hogy növeltük
a magyar óvodai helyek szá-
mát. Hogy milyen sok tenni-
valónk volt ezen a területen,
jól bizonyítja: a magyar
többségû Nagykárolyban is
négy új magyar csoportot
kellett indítani. Az elemiben
is javult a helyzet, fõleg an-
nak köszönhetõen, hogy
13-15 faluban újraindítottuk
a korábban úgymond gyer-
mekhiány miatt vagy más
csinált indokkal megszünte-
tett anyanyelvi oktatást.
Olyan helyeken, mint Gör-
bed, Kismajtény vagy Ki-
rálydaróc több évtizedes mu-
lasztást kellett pótolni. Nem
részletezem, de könnyû el-
képzelni, hogy mennyi apró-
munkával, ráhatással járt az
ilyesmi, különösen ott, ahol
a magyar osztály beindítása
román osztályt vagy éppen
tanítói állást veszélyeztetett.

A felsõ tagozaton, az
V–VIII. osztályban még bo-
nyolultabb volt a helyzet.
Például Józsefházán, ahol
korábban már vagy kétszer-
háromszor megszûnt a felsõ
ciklus, de legutóbb is sikerült
visszaállítanunk. Jelenleg 36
szimultán, vagyis összevont
V–VIII. osztály van a me-
gyében, ebbõl 16 magyar,
ami arányainkhoz viszonyít-
va is igen jó. Az csak termé-
szetes, ha Szilágypérben,
Mezõpetriben vagy Ákoson
román osztályok mûködhet-
nek 8-10, esetleg még keve-
sebb diákkal, akkor Vámfa-
luban, Józsefházán, Gen-
csen, Irinyben is mûködhet-
nek hasonló létszámú ma-
gyar osztályok. Ma már csak
rajtunk múlik, hogy ne en-
gedjünk kettõs mércét érvé-
nyesülni, még akkor sem, ha
olykor a helyi politika in-
kább ezt pártolná vagy csak
sugallná. Legyen bennünk
kellõ tartás, s ha kell, bátor-
ság, hogy éljünk nehezen ki-
vívott törvényes jogainkkal,
lehetõségeinkkel! Ez nagyon
fontos.

Igen, e bátorság nélkül a
középiskolai és szakmai ok-
tatásban sem következett
volna be mifelénk olyan
kedvezõ változás, mint
amilyen bekövetkezett. Jól-
lehet még ez sem elég, mert
nemrég éppen egy szakmai
tanácskozáson vetették fel,
hogy némelyik mesterséget
a magyar fiatalok még ma
sem tanulhatják anyanyel-
vükön!
– Igazuk van, de mindjárt
hozzátenném, hogy nem le-
hetett pár év alatt mindent
megváltoztatni. A legkere-
settebb szakmákban, mint a
kereskedelem, vendéglátás,
könyvelés, víz- és gázszere-
lés, élelmiszeripar, autósze-
relés, faipar, már évek óta
mûködnek magyar osztá-
lyok, csoportok. A továbblé-
pést több minden hátráltatja,
például a magyar szakköny-
vek hiánya, de nem kis rész-

ben egyes oktatók hozzáállá-
sa vagy inkább felelõtlensé-
ge, hozzá nem állása is. A
mûködõ magyar osztályok-
nál is megesik, hogy a tanár
azt mondja: ezt meg azt in-
kább románul adja elõ, mert
õ is így tanulta! Ez azért is le-
hetséges volt, mert a szakok-
tatáshoz mindeddig nem
rendelkeztünk megfelelõen
képzett magyar tanfelügye-
lõkkel. Most már itt is válto-
zás lesz, köszönhetõen an-
nak, hogy a nyugdíjazásom-
kor helyembe lépõ Szász Pi-
roska fõtanfelügyelõ-helyet-
tes igyekszik mielõbb megol-
dani a tõlem örökölt ügye-
ket. Szóval maradtak gon-
dok, de a lényeg az, hogy a
magyar oktatás szépen ara-
szolt elõre az elmúlt évek-
ben. Említettem, hogy egy
évtizede az itteni magyar
gyermekek 40-45 százaléka
még román szaklíceumokba
járt, mára ez az arány 20-25
százalékra csökkent, ami
még mindig nagy, ám lát-
nunk kell, hogy az ilyen fia-
talok többsége vegyes házas-
ságból származik. A válto-
zásban nem kis szerepe van
az anyagi feltételek javulásá-
nak, az iskolai épületek mo-
dernizálásának és bõvülésé-
nek, például Sárközújlakon,
Avasújvárosban vagy Cso-
maközön, a központi fûtés
bevezetésének, az új sport-
termeknek, laboratóriumok-
nak, számítástechnikai be-
rendezéseknek. S nem utol-
sósorban annak, hogy a
Babeº–Bolyai Tudomány-
egyetem szatmári tagozatán
mind több, jól képzett peda-
gógus végez. Mindez együtt
fejti ki pozitív hatását!

Van mit számbavenni,
bár önt nem olyan tanárnak
és tanfelügyelõnek ismeri
környezete, aki csak úgy rá-
bólint a dolgokra. Mi az,
ami leginkább bosszantja?
– Az, hogy néhány fejlesz-
tést nemcsak a gazdasági
válsággal járó kevesebb
pénz, hanem az elburjánzott

bürokrácia miatt sem tud-
tunk befejezni. Több szaklí-
ceumnak ezért nincs még
korszerûen felszerelt mûhe-
lye, például a mechanikai,
vízszerelési, építészeti és
élelmiszeripari szakmákban.
Az is fáj, hogy néhány vidé-
ki iskolában, minden igyeke-
zetünk ellenére, máig nem
tudtuk megoldani a közpon-
ti fûtést – Pelekeszin és
Nagypeleskén még annak
árán sem, hogy modernizál-
tuk az épületet. Mindezzel
együtt nyugodt lélekkel je-
lenthetem ki, hogy Szatmár
megyében mindenki tanul-
hat magyarul, aki csak akar,
s talán nem tûnik nagyképû-
ségnek, ha azt mondom,
hogy nálunk az anyanyelvi
oktatásban az országos vagy
inkább erdélyi átlagnál jobb
a helyzet. Persze, a Székely-
földet leszámítva, ahol azért
más hatások is érvényesül-
nek.

Talán azok is észrevették
ezt, akik az Ezüstfenyõ díj-
ról döntöttek. Néhány éve
elég sok fiatal, egyesek sze-

rint csak Szatmár megyébõl
legalább három osztályra
való, az érettségi vagy ép-
pen a nyolc osztály elvégzé-
se után Magyarországon
folytatta tanulmányait.
Most mi a helyzet?
– Sokkal kevesebben men-
nek át, ami a gazdasági ba-
jok mellett az itteni anya-
nyelvi oktatás bõvülésével is
összefügg. Az uniós integrá-
ciónak is köszönhetõ, hogy
most már onnan is jöhetnek
át diákok. Nemrég például
Csengerbõl érdeklõdtek,
hogy milyen szakmákat le-
het nálunk magyarul tanul-
ni, mert Nyíregyháza száz,
Szatmárnémeti pedig mind-
össze tizenöt kilométerre
van! Szóval, változik a világ!

Akkor váltsunk mi is té-
mát. Most már kutatásra,
írogatásra is több ideje jut.
Várhatunk-e újabb könyvet
a történelemkutató és nép-
rajzos Kónya Lászlótól?
Olyat például, mint a múlt
években megjelent Szatmá-
riak a szabadságharcban,
Szatmár megye népi építé-

szete, Mesék és legendák a
Kárpátok Eurorégióból
vagy a Lakodalmi szokások
az erdélyi kultúra sokszínû-
ségében... Nem beszélve az
olyan nagy tanulmányok-
ról, mint az, amelyet az
amerikai polgárháborúban,
a mai Egyesült Államok
megszületésében kimagasló
fegyvertényt végrehajtó
magyar 48-as honvédtiszt,
Zágonyi Károly életérõl írt!
– Igyekszem, már csak azért
is, mert a jelzések szerint ezt
sokan várják tõlem, de te-
mérdek olyan anyagom is
felgyûlt, amit zsúfolt tanfel-
ügyelõi tevékenység mellett
nem tudtam rendszerezni,
még kevésbé megszerkeszte-
ni. Csak legyen erõm mind
végigcsinálni... Az elsõ nagy
feladatot mindjárt Csehi Ár-
pád megyei tanácselnöktõl
kaptam a Szatmár megyét
bemutató magyar nyelvû,
történelmi tárgyú olvasó-
könyv elkészítésére. Ez amo-
lyan segédkönyv is volna a
magyar iskolások számára.

Folytatása a 14. oldalon

A kettõs mérce ellen
Kónya László szatmárnémeti tanár úgy véli, a jogok kivívása nem elegendõ, ha nincs bátorság élni ezekkel

Tanár, kutató. A középiskolát a Bethlen
Gábor Kollégiumban, felsõbb tanulmá-
nyait (történelem, magyar nyelv és iroda-
lom) Marosvásárhelyen és Kolozsváron
végezte. Negyvenhárom éve Szatmár me-
gyében él és dolgozik. Tanított Ákoson,
Krasznadobrán, Szamoskrassón, Ombó-
don, Szatmárnémetiben (miközben politi-
kai okokból háromszor kitették állásából).
1998-tól tanfelügyelõ, 2000-tõl nyugdíja-
zásáig fõtanfelügyelõhelyettes volt. Több

könyv szerzõje, társszerzõje, szerkesztõje,
többek között a következõké: Az erdélyi
magyar tanító- és óvónõképzés évszázadai,
Szatmár megye az 1848-as szabadságharc-
ban, Szatmár megye kismonográfiája, Szat-
már megye népi építészete, Lakodalmi szoká-
sok az erdélyi kulturális sokszínûségben.
Szakmai és társadalmi tevékenységéért
többször kitüntették, így az Ezüstgyopár
díjjal, illetve az általa nemrég átvett
Ezüstfenyõ díjjal.

Kónya László (1945, Nagyenyed)

Alig van olyan magyar ember Szatmárban, aki ne örült volna

beszélgetõtársunk nemrég kapott Ezüstfenyõ díjának. Az érin-

tettek közül csaknem mindenki tudja róla, hogy megyei fõtan-

felügyelõ-helyettesként, az RMDSZ által kiharcolt törvényes

lehetõségekkel élve, sokat tett az anyanyelvi oktatás bõvítésé-

ért, egyúttal a magyar iskolák anyagi feltételeinek javításáért.

Azt kevesebben ismerik, hogy történelem- és néprajzkutató te-

vékenysége is igen jelentõs. A nemrég nyugdíjba vonult Kó-

nya Lászlóval természetesen errõl is beszélgettünk.

úmszszínképHétvégi melléklet
Szerkeszti: Ágoston Hugó, Szonda Szabolcs

2012. január 6–8., péntek–vasárnap

Készült a Communitas Alapítvány támogatásával

A szerzõ felvétele
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Péter Árpád

Az apokalipsziselméletektõl,
euró-összeomlásoktól és
gazdasági válságra vonatko-
zó elõrejelzésektõl hangos
2012-es esztendõ filmek ter-
melésében sem fogja alul-
múlni hírnevét. Ám a bõsé-
ges filmkínálat azt jelzi,
hogy Hollywood igencsak
optimista a világvégék
„happy end”-jét illetõen, és
nem szüntette be a már befu-
tott hiperprodukciók, nagy
színészek vagy sikeres rende-
zõk „futtatását”, illetve új
projekteket is mert indítani.

Mi nyugtázzuk ezt a nagy
filmgyártási igyekezetet, és
abban reménykedünk, hogy
még ha a világ el is pusztul,
a mozitermekkel és a 3D-s
szemüvegekkel nem teszik
ez történik, és minekünk
nem kell évezredekig zuhan-
nunk a semmibe, akárcsak
Gandalfnak a Peter Jackson
által vászonra varázsolt
Tolkien-mesében, hanem ki-
fog majd bennünket egy vö-
rös bársonyszék.

Alábbi, elõzetes válogatá-
sunk értelemszerûen szub-
jektív lesz, hiszen képtelen-
ség felsorolni mind a megje-
lenésre váró A meg B+ kate-
góriás filmeket (a többit em-

líteni sem érdemes). Ugyan-
akkor sok film késõbb fog el-
jutni hozzánk, mint az an-
golszász mozikba, tehát el-
képzelhetõ, hogy szervezési
okokból 2012 legérdekesebb
filmjeihez idehaza csak több
hónapos késéssel juthatunk
majd hozzá – egyesek át-
csúszhatnak 2013-ra is, ami-
nek, ugye, a babona szerint
még szerencsétlenebb esz-
tendõnek kellene lennie,
mint 2012-nek...

Az elsõ, „legeslegvártabb”
film a Christopher Nolan ál-
tal rendezett Batman-trilógia
harmadik, befejezõ része,
ahol Batman Bane-nel fog
összecsapni, és kalandba ke-
veredik majd a Macskanõvel
is. Hogy az igazság feddhe-
tetlen szárnyas bajnoka,
esetleg a feszes bõrruhákban
tetszelgõ Macskanõ (Anne
Hathaway), netalán a Bat-
man-képregények Hulkja,
Bane (Tom Hardy) fog-e
gyõzni, azt az amerikaiak jú-
lius 20-án tudják csak meg.

„Várólistánkon” a máso-
dik film szintén képregény-
hõs köré épített alkotás.
Csak remélni tudjuk, hogy a
Pókember mítoszát várható-
an rendhagyó módon feldol-
gozó produkcióban nem fo-
gunk csalódni, és végre igazi

drámában lesz részünk, nem
csupán groteszk közhelypa-
rádéban meg vizuális orgiá-
ban, mint a 2002-ben Tobey
Maguire-rel debütáló filmtri-
lógia esetében. Ez a film a
Batman elõtt érkezik, de, ért-
hetõ okokból, nem várják
annyian, mint az elõbbit...

Preferencialistánkon har-
madik a májusra elõrejelzett

The Avengers (Bosszúállók),
amely egy tetõ alá hozza
majdnem az összes, képre-
gényben született szuper-
hõst, hogy mentsék meg a
világot. Reméljük, a szintén
közhelyesnek ígérkezõ törté-
netbe azért tudnak majd né-
mi változatosságot beiktatni,
hogy ne csak butuska „cros-
sover” legyen belõle, hanem

olyan film, amely érdemben
ki tudja majd emelni a kü-
lönbözõ mûfajok szuperhõ-
seinek jellegzetes arcélét. Ve-
szélyes vállalkozás, de ha
más miatt nem is, a tenge-
rentúlon valószínûleg ezzel
is kasszasiker lesz belõle.

Negyedik helyre újabb
„újra itt van a nagy csa-
pat”–stílusú film kerül, éspe-

dig a Sylvester Stallone által
rendezett The Expendables 2
(A feláldozhatók 2). Bruce
Willis és Schwarzenegger
exkormányzó, Kalifornia
majdnem-csõdbe-vivõje
mellett újra egy csapatban
szerepel majd Jason
Statham, Jet Li és ... és ...
vászonra fog lépni maga
Chuck Norris is, a netle-
gendák koronázatlan kirá-
lya. Az akciófilm mûfaj pa-
ródiájaként készült A felál-
dozhatók 1. után szinte szük-
ségszerû volt egy folytatás
megjelenítése, amelynek tá-
gított keretébe még többen
beférhetnek a múlt és a jelen
vésõvel faragott arcú akció-
sztárjai közül. Olyanok,
akik nemcsak autókat, váro-
sokat, esetenként bankot
vagy kasszát robbantanak,
hanem közhelyeket is egyút-
tal. Szurkolunk nekik!

Idén Peter Jackson újra a
Megyébe utazik, és elkészíti
A hobbi címû filmjét, amely
idén decemberben kerül
majd a mozivásznakra, és
amely – A Gyûrûk Ura triló-
gia kedves-mesés allegóriái,
parabolái után – nagyon ígé-
retesnek tûnik. Ilyen filmet
eléggé nehéz elrontani –
csak követni kell Tolkien
szárnyaló képzeletét.

Mozivászon Extra

„Világvégi” filmfelhozatal

Folytatás a 13. oldalról

– Ennek az összeállítása nem
kis munka, de helyzetemet
megkönnyíti az a tény, hogy
az utóbbi idõben sok kisebb-
nagyobb monográfia jelent
meg falvainkról és jellegzetes
tájainkról, vidékeinkrõl, és a
Babeº–Bolyai Tudomány-
egyetem szatmári tagozatá-
nak hallgatói többféle gyûjtõ-
munkát, felmérést végeztek
ebben a témakörben. Külön
kötetben szeretném össze-
gyûjteni és bemutatni a ma-
gyar lakodalmas szokásokat.
Az elõbb idézett lakodalmas
könyv a multikulturalitás je-
gyében készült, így nemcsak
magyar, de román, sváb, né-
met, szlovák, ukrán, cigány
szokások is belekerültek. Sok
minden ki is maradt belõle,
olyasmik, amik megérdemlik
a nagyobb nyilvánosságot.
Hogy csak egy példát adjak:
Szilágypérbõl négy-ötféle
változat volt lejegyezve, võ-
félyversekbõl talán még több
is. Az új könyvben már min-
den változat benne lesz. De
hogy mást mondjak, volt egy
tanulmányom a vargák céhé-
rõl, most a csizmadiák céhé-
nek történetét szeretném fel-
dolgozni és kiadni. Foglal-
koztat továbbá a szatmári
könyvnyomtatás mûvészeté-
nek története, hisz sok szép
mûvészi munka, rajz, illuszt-
ráció maradt fenn. Érdemes
ezeket összegyûjteni, és akár
egy nagyobb tanulmányban,
albumszerûségben is kiadni.
S akkor még nem beszéltem
Bethlen Gábor és Szatmár
kapcsolatáról, ami már azért

is érdekes, mert itt esküdött
meg Károlyi Zsuzsannával.

Úgy hallom, újabban
nyelvészettel is foglalkozik!
– Inkább a nyelvek egymásra
kifejtett hatásával, a nyelvi
türelmetlenséggel és asszimi-
lációval. Mert az ember nem
lehet közömbös az iránt, ami
szûkebb környezetében tör-
ténik. Csak itt, Szatmár kö-
rül, mondhatni, pár száz
négyzetkilométeren, amit
akár egy kiáltással el lehet ér-
ni, furcsa dolgok történtek
az utóbbi szûk száz eszten-
dõben. Már-már hihetetlen-
nek tûnhet, hogy Halmi kör-
nyékén, az ugocsai részeken,
harminchat faluban Triano-
nig tizenkét nyelvet beszél-
tek, amibõl mára alig egy-
harmada maradt meg. Még-
iscsak elgondolkodtató: mi-
ként lehetséges, hogy koráb-
ban tizenkét népcsoport bé-
késen megfért egymás mel-
lett, majd a térségre erõltetett
totalitárius rendszerek Euró-
pa szeme láttára mindent
szétvernek? Ki hallott ma
már a cipszerekrõl, hucu-
lokról vagy akár a ruszinok-
ról? De hol vannak innen a
svábok, a jidiszek, a lengye-
lek? S látjuk, hogyan kop-
nak, szívódnak fel a megma-
radt magyarok! Vajon kellõ
eszközökkel és erõvel rendel-
kezik a mai Európa, hogy
ilyesmi többé ne ismétlõd-
hessen meg? Az is jelenthet
valamit, ha kellõ idõben
ilyen kérdéseket teszünk fel –
minél nagyobb hangsúllyal,
annál inkább. Ez minden-
képpen kötelességünk!

Beteg a társadalom és nem is
fog fölgyógyulni egyköny-
nyen. Ez a szomorú való. A
nagy rothadás rettentõ tragé-
diája, mint késpengén a lehe-
let, gyorsan terjed. Mindig
újabb és mindig veszedelme-
sebb szimptómák mutatkoz-
nak. Csalás, hazugság, két-
színûség, hitszegés, elvtaga-
dás vannak napirenden.

És nem tudjuk megfejteni,
a politika volt-e oly erkölcs-
telen s fekélyesítette el a tár-
sadalmat vagy megfordítva.

Mik voltunk valaha, még
csak egy évtized elõtt is? A
világ legbecsületesebb népe,
melyrõl azt írta egy angol, ki
sokáig tartózkodott itt; hogy
„mindenik egy nagy karak-
ter”.

S mik vagyunk ma? Mi-
lyen képek húzódnak át csak
a legközelebbi napokból is
emlékezetünkben.

Egy magas hivatalnok,
egy magyar mágnás, ki ma-
gas állásból kifolyólag seftel
és befonja az embereket.
Egy nagy jellemnek hitt ál-
lamférfiú, ki a rendjeleket
bocsájtja áruba. Egy minisz-
ter, ki a hivatali titkokat saját
hasznára fordítja. Egy kom-
pánia, melyben jeleseink kö-
zül nem egy név van, egy
kompánia, mely egy pénzin-
tézet élén, midõn gyanú sem
érheti õket, fosztogatja a
részvényeseket.

Milyen rettenetes kiáb-
rándulás ez. Mindig újabb,
mindig nagy. – Iszonyú se-

bek! Hol fognak ezek vég-
zõdni!

A kötelesség nálunk csu-
pán zavart fogalom, melyet
ki-ki másképp magyaráz és
másképp követ. A legtöbb el-
hanyagolja, vagy ellenkezõ-
jét teszi, hisz szabad akarata
van! Ez a legnagyobb vissza-
élés a szabadsággal.

Önvádat miatta senki sem
érez, más pedig vagy nem
veszi észre, vagy nem vádol-
ja, vagy keresztülnéz a szi-
tán, viszonzás reményében.
Ez a jellemtelenség iskolája,
mely az ifjúságot gyalázatos
aggkorra véníti meg.

A család körében minde-
nütt csupa kötelességmu-
lasztás példájára akadunk.

A férjek és nõk egymás es-
küjét szegik meg, s a házas-
ság nem a kölcsönös tarto-
zások lerovó intézménye,
mely egész életre szól, de
csupán vagyonközösségi
szerzõdés – bár ezt sem tart-
ják meg.

Az atya elfelejti, mivel
tartozik övéinek. Korával
múlik szeretete, s szereteté-
vel kötelességérzete is. Az
anya aztán követi férje pél-
dáját; ragály ragad. Az ered-
mény: földúlt otthon, zilált
anyagi helyzet, rosszul ne-
velt gyerekek, egy egész
nemzedék jellemtelensége,
korrupciója, a munka nem
célok elérésére, de csakis
pénzszerzésül szolgál.

Nézzünk szét szerte a ha-
zában. Mennyi visszaélés,
méltatlanság, mennyi pör a
törvény elõtt, mennyi bûn a
törvény háta mögött! S mind
a kötelességérzet hiánya
okozza.

A törvény írott malaszt, s
az elv ismeretlen fogalom.
Aki adót nem fizet, s a finán-
cot megveri, az nagy hazafi,
– aki ellenkezõjét hirdeti an-
nak, amit tegnap vallott, ab-
ból miniszterelnök lesz.

Fõ cél az élvezet, s jó hoz-
zá minden út, minden esz-
köz, csak sikerre vigyen. A
munka elavult dolog, ártani
másnak a haszonért, okos és
igen célszerû.

Mennyi visszaélés! Az
adós nem fizet, a munkás
nem dolgozik, a polgár nem
szavaz, a honatya otthon ma-
rad vagy botrányokat csinál,
a választó jövõre azért mégis
megválasztja, az iparos poli-
tizál, az orvos hírlapot ír, a
tanár uzsoráskodik…

A kötelességérzet hiánya:
az a korrupció. Ez pusztít
nálunk a családban, utcán,
üzletben, hivatalban, tör-
vényhozásban, politikában.

S ez ellen csak egy orvos-
ság van, egyetlenegy. Telje-
sítse ki-ki a kötelességét.
(Szegedi Napló, 1880. január
10.)

Százhatvanöt éve, 
1847. január 16-án született

a fenti sorok szerzõje, a kiváló
író, publicista.

Mikszáth Kálmán

Beteg a társadalom
A kettõs mérce ellen

Az akciófilmek „nagy öregjei” most még erõteljesebben ... és még többen térnek

vissza A feláldozhatók idénre várható folytatásában

Mikszáth Kálmán (1847–1910)
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Az egykori 
demokratikus
ellenzék 
tagjainak 
újévi üzenete

Mi, az egykori kommunis-
ta diktatúra demokratikus el-
lenzékének tagjai úgy véljük,
a magyar társadalom egy-
szerre áldozata a gazdasági
válságnak és kormánya poli-
tikájának, amely súlyosbítja
ezt a válságot gazdasági és
szociális tekintetben, és kive-
szi a magyar nép kezébõl
azokat a demokratikus poli-
tikai eszközöket, amelyeket
a nép arra használhatna,
hogy aggasztó helyzetén
enyhítsen. A nemzeties szó-
noki fordulatokkal ügyeske-
dõ államvezetés voltaképpen
hazafiatlanul cselekszik,
mert a honpolgárokat tétlen-
ségre és tehetetlenségre ítéli. 

A magyar alkotmányos
rendszer is súlyos válságba
került. 2012. január 1-én ha-
tályba lép Magyarország új
Alaptörvénye és több alap-
vetõ kérdést rendezõ, úgyne-
vezett sarkalatos törvény.
Orbán Viktor kormánya a
demokratikus jogállami be-
rendezkedés tönkretételére,
az alkotmányos fékek és el-
lensúlyok kiiktatására, to-
vábbá az autonóm, potenci-
álisan rendszerkritikus intéz-
mények (ideértve a civil tár-
sadalom intézményeit is)
szisztematikus felszámolásá-
ra törekszik. A rendszervál-
tás, a kommunista diktatúra
leépítése óta nem volt ekkora
hatalomkoncentráció a tér-
ségben. 

A hatalmi ágakkal és a
kormányzati hatalom kont-
rollját jelentõ intézmények-
kel hasonló logika alapján
bánt el a Fidesz-kormány:
autonómiájukat felszámolja,
hatalmi-egzisztenciális fe-
nyegetésekkel zsarol, a szak-
mai vezetõket eltávolítja, ké-
zi vezérléssel irányít, úgy
formálja át õket, hogy tevé-
kenységük eredeti funkció-
jukkal éles ellentétben ma
már nem a kormányzás de-
mokratikus ellenõrzését és
korrekcióját szolgálják, ha-
nem a hatalmi önkény kor-
látlan kiteljesítését. A többi
hatalmi ág önállóságának
megszüntetése révén az
egész államot a kormány -
valójában a kormányfõ - alá
rendeli: az Országgyûlés és
az államelnök a kabinet uta-
sításait követi, az ügyészség,
bíróság, Alkotmánybíróság
személyzeti átalakítások és
hatáskörüket korlátozó jog-
szabályok révén a kormány
meghosszabbított karjai, a
helyhatóságok elveszítik ha-
táskörük jelentõs részét, az
olyan félautonóm állami
szervek, mint az Állami
Számvevõszék, a Magyar
Távirati Iroda, a Magyar Tu-

dományos Akadémia, a
Nemzeti Kulturális Alap stb.
immár kormányhivatalnak
tekinthetõk. Minden kötele-
zõ egyeztetési fórumot (mint
a korábbi Országos Érdek-
egyeztetõ Tanács) megszün-
tettek. 

1.A törvényhozó 
hatalom

A Fidesz a valódi parla-
menti és társadalmi vitát
megszüntetõ, az érintetteket
kizáró rendszert honosított
meg, a parlament egypárti
irányítás alá került. A törvé-
nyes parlamenti eljárásrend-
nek még a látszatát is felszá-
molták. A Fidesz házsza-
bály-módosítással elérte,
hogy minden törvényjavas-
lat sorsáról, és bármely sza-
bályt felrúgó eljárási rendjé-
rõl egyedül dönthet, az ellen-
zéki pártok léte üres formali-
tássá vált. A törvényjavasla-
tokat érdemi vita nélkül haj-
szolják keresztül a törvény-
hozáson. 

2. A végrehajtó 
hatalom

A szakszerû és szá-
monkérhetõ kormányzás
megszûnt, hiszen a jogsza-
bályjavaslatok és módosítá-
sok jelentõs részét az elõírt
egyeztetési rend – és sokszor
a szaktárcák – megkerülésé-
vel, egyéni képviselõk útján
nyújtják be. Ez is jelzi a hata-
lommegosztás formálissá
válását, amelyben a tárcák és
a miniszterek is súlytalanok-
ká váltak. A funkciója sze-
rint a kormánytól és a pár-
toktól függetlenül tevékeny-
kedõ, az alkotmányos beren-
dezkedés stabilitását megtes-
tesítõ államfõi pozíciót olyan
ember foglalta el, aki min-
den elé tett aktát aláír, és aki-
nek eszében sincs alkotmá-
nyos kötelezettségeit teljesí-
teni, s így de facto a végre-
hajtó hatalom részévé vált. 

3. Az igazság-
szolgáltatás 

Számtalan közvetlen és a
demokratikus jogokat mellõ-
zõ változtatásban érhetõ tet-
ten a direkt politikai indíték: 

A törvényesség végsõ in-
tézményi garanciáját, az Al-
kotmánybíróságot fokozato-
san súlytalanná tették. A tes-
tület létszámát felemelték, a
kormánypártok saját jelöltje-
ikkel (köztük volt miniszte-
rükkel, volt parlamenti kép-
viselõjükkel) töltötték fel; ha-
táskörét szûkítették, a testü-
let alapvetõ gazdasági kérdé-
seket már nem is vizsgálhat.

Az igazságszolgáltatási re-
form keretében felálló Orszá-
gos Bírói Hivatal (OBH) poli-
tikai befolyás alatt áll. A jövõ-
ben független szakmai testü-
let helyett a miniszterelnök
családi barátja, egy fideszes
EP-képviselõ felesége egy

személyben dönthet a bírák
kinevezésérõl, kirendelésük-
rõl, elõmenetelükrõl, az
ügyek egyes bíróságokhoz
történõ kiszignálásáról. Az
OBH vezetõjét kétharmados
parlamenti többség választja
kilenc évre, ha ez a minõsített
többség a jövõben nem lenne
meg, a hivatalvezetõ a helyén
marad, akár élete végéig.

Kényszernyugdíjazással
szabadultak meg a vezetõ bí-
rák jelentõs részétõl, miköz-
ben az általános nyugdíjkor-
határt – ezzel szembemenve
– felemelték. A bírákat eg-
zisztenciálisan függõ hely-
zetbe hozták.

Az ügyészséget kormány-
párti politikus vezeti, aki egy
személyben dönthet arról,
hogy melyik vitatott ügy jut-
hat el bírósági szakaszba, és
melyik bíróság tárgyalja. 

Ügyvédeik kizárásával
megfélemlíthetik a gyanúsí-
tottakat, vádlottakat. 

Ez a rendszer a független

bíráskodás végét jelenti Ma-
gyarországon. 

4. A média 

A Fidesz célja, hogy a saj-
tót teljes egészében ellenõr-
zése és irányítása alá vonva
politikájának független,
elemzõ, kritikus megítélésé-
nek még a lehetõségét is
megakadályozza. Ennek ér-
dekében: 

Az alapvetõ feladata sze-
rint független közszolgálati
médiát gátlások nélkül kor-
mánypárti irányítás alá von-
ta, a szakmaiság helyett a
politikai lojalitás lett az
egyetlen szempont. 

A hírszolgáltatást közpon-
tosította: minden csatorna
ugyanazokat a híreket közli.

Létrehozta és példátlan
hatalommal ruházta fel a
Nemzeti Média- és Hírköz-
lési Hatóságot, amelynek
kormánypárti elnöke rendkí-
vül széles körû szabályozási
és szankcionáló jogkört gya-
korol. 

Önkényesen ítélik oda a
rádiófrekvenciákat és a tévé-
állomások földi sugárzási le-
hetõségét. 

A kormánytól független
sajtót óriási büntetésekkel
sújthatják, öncenzúrára
kényszerítik, akár csõdbe is
viszik, hiszen szisztematiku-
san elvágják az állami hirde-
tõktõl, a magánhirdetõket
pedig elrettentik. 

5. A választójogi 
törvény 

A demokrácia alapkérdé-
se, hogy békés eszközökkel
leváltható-e a hatalom. Az új
választójogi törvény érdem-
ben korlátozza a valódi vá-
lasztói akarat érvényesülését
és a kormányzó erõk de-
mokratikus leváltásának le-
hetõségét. A Fidesz nem az
érdekbeszámítást és harmo-
nizációt, hanem a rivális po-
litikai erõk teljes kiiktatását
tûzte ki célul, azaz saját ha-
talmának bebetonozását:

Politikailag motiváltan raj-
zolta át a választókerülete-
ket, egyértelmû elõnybe hoz-

va a kormánypárti jelölteket.
A választókerületek kialakí-
tását, alkotmányos demok-
ráciákhoz méltatlanul, sem-
milyen független testület
nem ellenõrizheti. 

A kompenzációs listáról
példátlan módon a gyõzte-
sek is szavazatot kapnak, tor-
zítva az eredményt, semmi-
be véve a választók akaratát. 

Az egyfordulós választás
koalíciós kényszert eredmé-
nyez a versengõ ellenzéki
pártok között. 

A Fidesz minden eszközt
felhasznál riválisai krimina-
lizálására: huszonegy évvel a
rendszerváltás után a Ma-
gyar Szocialista Pártról, a
parlament egyik demokrati-
kus pártjáról egy új törvény-
ben mondták ki, hogy mint
az egykori kommunista ál-
lampárt jogutódja, maga is
bûnös szervezet. 

Magyarországon a nyuga-
ti értelemben vett liberális
demokrácia megszûnt, a ha-
talmi ágak szétválasztása
formálissá vált. Egy minden
elemében antidemokratikus
berendezkedésû, a magántu-
lajdon sérthetetlenségét nem
tisztelõ, az önkormányzati-

ságot felszámoló, a társadal-
mi mobilitás csatornáit, a
köz- és felsõoktatást közvet-
len politikai irányítás alá vo-
nó kormányzásnak nyilván-
való célja a társadalom teljes
átalakítása. Megfélemlítéssel
és egzisztenciális kiszolgálta-
tottsággal létrehozni egy el-
lentmondani nem tudó és
nem merõ országot. Koráb-
ban ilyen feltételek mellett
Magyarországnak esélye
sem lett volna csatlakozni a
nyugati demokráciák közös-
ségéhez, az Európai Unió-
hoz. Magyarország jövõje
így az elszigetelõdés, az el-
szegényedés és a kilátásta-
lanság.

A kérdés azonban nem az,
hogy van-e alternatívája az
alkotmányosan kiépülõ dik-
tatúrának, hanem, hogy mi-
képpen lehet tõle jogállami
módon megszabadulni. Egy-
általán, van-e az általa te-
remtett keretek között lehe-
tõség legális kitörésre, a jog-

államiság helyreállítására?
A demokrácia, a jogállam

hazai és külföldi hívei nem
hagyhatják, hogy ezeket az
egyetemes értékeket az Eu-
rópai Unió egyik tagországá-
nak kormánya eltiporja, és
az EU sem nézheti tétlenül,
hogy egy lejárt szavatosságú,
helyi érdekû zsarnok ejtse
túszul. Magyarország és az
EU közös érdeke a fellépés a
magyar miniszterelnökkel
szemben, hiszen az Európai
Unió túlélésének is záloga,
ha nem csupán a pénzügyi
válság miatt dönt a továbblé-
pés, a szorosabb integráció
mellett, hanem a hasonló
politikai válságjelenségek és
kockázatok miatt is. Az EU
nem csupán gazdasági okok-
ból eshet szét, hanem a szét-
tartó, antidemokratikus poli-
tikák miatt is.

Mi önmagunkat egyszerre
magyar és európai állampol-
gároknak tekintjük, és nem
szeretnénk, ha identitásaink
ütköznének. Elutasítunk
minden olyan politikai pa-
rancsot, amely e kettõ között
választásra kényszerítene
minket. Ha választani kell,
akkor ezt, mint a kommunis-

ta diktatúra idején is már
megtettük, a demokrácia és
diktatúra értékei között tesz-
szük. Tudjuk, hogy a közös
Európa gondolata gazdasági
projektként született, de az
értékrend számonkérhetõ-
sége és érvényesítése, sõt hiá-
nyuk szankcionálása nélkül
a gazdasági hatékonysága
sem több merõ ábrándnál. 

Meggyõzõdésünk, hogy
csupán a demokratikus jog-
állami normák bázisán fel-
épülõ Európai Unió értékei-
nek szisztematikus kikény-
szerítésével válhat valóra
Magyarország visszaterelése
a törvényesség útjára és vált-
ható le a hazai demokratikus
politikai szereplõk által az
egypártrendszerû diktatúrát
növekvõ sebességgel kiépítõ
Fidesz. 

A rendszer túljutott azon a
ponton, amikor pusztán a
belefoglalt lehetõségekre
szorítkozva hazánk visszave-
zethetõ lenne a jogállami-
sághoz. De most nem az er-
rõl folytatott vita számít idõ-
szerûnek. A magyar demok-
raták elõtt az összefogás ne-
héz feladata áll – a parla-
mentben, parlamenten kí-
vül; egymással. Nem enged-
hetjük meg magunknak an-
nak luxusát, hogy ezt a lec-
két csak az elvesztett válasz-
tás után tanuljuk majd meg.

Ennek az összefogásnak
egyelõre – és még jó ideig – a
tömegtámogatás megszerzé-
se kell legyen a célja; ennek
ereje fogja eldönteni, hogy a
legális eszközökön túl mi-
lyen folytonosságot megsza-
kító eszközök állnak majd a
demokrácia, a jogállam
helyreállítóinak rendelkezé-
sére. Európa és a világ is –
túl az orbáni gazdasági ka-
landorság elleni fellépésen –
csak akkor fog a magyar de-
mokrácia segítségére sietni,
ha ez az összefogás és a neki
szóló tömegtámogatás végre
megszületik.

Ugyanakkor Európa is vá-
laszúthoz érkezett. Magyar-
ország sajnos arra példa,
hogy mi történhet másutt is,
ha a krízistendenciák össz-
pontosulnak, ha a gazdasági
és szociális válságot parancs-
uralmi eszközökkel és nacio-
nalista elszigetelõdéssel kí-
vánják „megoldani”. Az
eredmény nem prosperitás
és stabilitás lesz, hanem el-
nyomás, konfliktus és zûrza-
var. A mai Magyarország
rettenetes helyzete intõ jel
mindenkinek: ha Európa a
magyar népnek segít, önma-
gának is segít. 

Budapest, 2012. január 1.

Aláírók: Ara-Kovács Attila,
Dalos György, Demszky Gábor,

Haraszti Miklós, Hodosán 
Róza, Iványi Gábor, Kenedi

János, Konrád György, 
Magyar Bálint, Mécs Imre,

Radnóti Sándor, Rajk László,
Szilágyi Sándor

A demokrácia alkonyán, 
a diktatúra hajnalán

Kormányellenes megatüntetés Budapesten az év második napján 
– tömegtámogatás a demokráciának
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Kéne 
három suszter

Váncsa István

Magyarország az elmúlt
másfél évben undok, agresz-
szív, pökhendi, kekec és ki-
számíthatatlan országgá
avanzsált, újabban pedig be-
számíthatatlanná fejlõdött
tovább. Amiben most va-
gyunk, az a mentális állam-
csõd stádiuma. Nem elõz-
mények nélkül való ez se, va-
lamit sejteni lehetett már ko-
rábban is, például tavaly jú-
niusban, amikor Kósának és
Szijjártónak pár mondattal
sikerült bedöntenie a tõzsdét
olyannyira, hogy Budapest
költségvetése állítólag egyet-
len nap leforgása alatt bukott
tizenkétmilliárdot, a globális
befektetési termékek értéke
pedig ezermilliárdokkal zu-
hant. (...) A történet végsõ
báját a miniszterelnök szóvi-
võje adta meg akként nyilat-
kozván, hogy megtiszteltetés
számára, ha az õ szavaitól a
forint zuhan, a tõzsde pedig
beszakad. (...) Mentális ál-
lamcsõd akkor áll elõ, ami-
kor a kormányzat a józan
észhez fûzõdõ valamennyi
kapcsolatát egyoldalúan és
véglegesen felmondja, hogy
a továbbiakban minden za-
varó körülménytõl mentesen
indulhasson a téboly lidérc-
fényektõl villódzó mocsará-
nak kellõs közepe felé. El fog
merülni, ez nyilvánvaló, saj-
nos azonban az ország is
merül vele. Hogy a valósá-
gos, materiális államcsõd
miben is áll, azt különféle
okos emberek már többször
elmagyarázták, lévén ez
most a legaktuálisabb topi-
kok egyike, de azért csak ve-
gyük át még egyszer. Avval
kezdõdik, hogy az állam
nem tud fizetni, azaz nincs
nyugdíj, a közalkalmazottak
nem kapnak fizetést, nincse-
nek segélyek, nincs tömeg-
közlekedés, közvilágítás, az
iskolákban nincs tanítás. Inf-
láció az egekben, a bankbe-
téteket az állam befagyaszt-
ja, hiába dugdossuk a bank-
kártyáinkat különféle auto-
matákba, pénzt nem ka-
punk. Megtakarításunk, ha
volt, odavész. Rezsinket
nem fizetjük, mert nincs mi-
bõl, a szolgáltatók idõvel le-
állnak, nem lesz villany, gáz,
késõbb esetleg víz se, a nagy-
városok sötét, bûzlõ pöce-
gödrökké változnak, utcái-
kon rablóbandák portyáz-
nak szeméthegyek és teme-
tetlenül heverõ halottak kö-
zött. Nyájas olvasóm most
azt hiszi, hogy ez túlzás, és
lehet, hogy csakugyan az, de
nem biztos. Tíz évvel ezelõtt
valami ilyesmi történt Ar-
gentínában. (...) Különöseb-
ben optimisták már csak
azért se legyünk, mert Or-
bán láthatólag föl se fogja,
mi a tét. Nyilván úgy véli,
hogy ha beüt a csõd, majd
azt is rákeni a világpiacra, a
banktõkére, az elmúlt nyolc

évre és mindenekelõtt
Gyurcsányra, az õ népe pe-
dig ezt is beveszi. Nem ki-
zárt, hogy ebben bizonyos
fokig igaza van, csak hát
nem is a népnek kezd elege
lenni belõle, hanem az udva-
roncainak, akiket õ emelt a
magasba, és akik mindeddig
úgy tudták, hogy a teljes eg-
zisztenciájuk, jelenük-jövõ-
jük, talán az életük is egyes-
egyedül Orbánnak köszön-
hetõ, és csakis tõle függ,
semmi mástól. Eljön az a
pillanat, amikor ezek az ud-
varoncok belátják, hogy az õ
teljes egzisztenciájukra, jele-
nükre-jövõjükre, sõt talán az
életükre nézve is most már
épp Orbán jelenti a legfõbb
veszélyt. Tenniük kell vala-
mit, másképp õnekik annyi.
Új vezért kell találniuk.
Hogy kicsodát, az nem kér-
dés, bárkit. Egy régi kínai
közmondás szerint három
szerény suszter, ha össze-
dugja a fejét, bõven kiad egy
politikust, tehát kell három
suszter, egyikük lesz a mi-
niszterelnök, a másik kettõ a
helyettese, és ez prímán mû-
ködhet is. Föltéve, hogy a
legfõbb posztra kinevezett
suszter a maga módján ép-
eszû. Ezt a fogalmat a lehetõ
legliberálisabban értelme-
zem, a mi suszterünk is kép-
zelheti magát néhanapján
Bem apónak, aki Gábor
Áron rézágyúival löveti a va-
lutaalap állásait, majd min-
den átmenet nélkül rájöhet,
hogy az IMF voltaképp a sa-
ját bankunk. Nincs evvel
semmi baj, mindenkinek
vannak olykor zaklatottabb
napjai, viszont a normális
suszter, ha már magas polcra
került, mielõtt baromságo-
kat nyilatkozna, a másik két
susztert is megkérdezi. (...)
Semmi szükség arra, hogy
Dezsõ suszter lucidus elme
legyen, a lényeg az, hogy ne
képzelje többnek magát an-
nál, ami valójában, legalább-
is ez derül ki az amerikai
Academy of Management
Journal legfrissebb számá-
ban közölt tanulmányból,
amelynek tudós szerzõi gya-
korló közép , felsõ és legfel-
sõbb szintû vezetõk körében
végzett felmérés alapján arra
a következtetésre jutnak,
hogy a szerénység talán a
legfontosabb vezetõi tulaj-
donság az élet valamennyi
területén, függetlenül attól,
hogy bankelnökrõl, fõorvos-
ról, rektorról, püspökrõl, po-
litikusról vagy akár hadve-
zérrõl van szó. Dezsõ susz-
ter tehát úgy vezetné kormá-
nyát és az országot, hogy azt
tanítani lehetne (Ameriká-
ban ezt a „servient leader-
ship” kifejezés jelöli, és csak-
ugyan tanítják is), és vezet-
hetné több cikluson át, hi-
szen a jelenlegi kormánypárt
gyakorlatilag leválthatatlan,
Orbán ezt a kérdést megol-
dotta. Akadna azonban itten
egy apró nehézség, ami
konkrétan az udvaroncokkal
és a klientúrájukkal kapcso-
latos. Õk megszokták az ed-
digi bánásmódot és az eddigi
ellátást, ha nem azt kapják,
elvadulnak. Megszokták az

idomárjukat is, aki ha nincs
többé, az isten se tudja õket
féken tartani. Nekik brutális
vezetõ kell akkora egóval,
mint egy hõlégballon, vagyis
igazából Orbán kell nekik.
Ellenkezõ esetben a falka
tagjai kinyírják egymást,
utána pedig tarolni fog az a
formáció, amelyet Orbán
2003 májusában még bátorí-
tó szeretettel figyelt. Az idõ
lehet, hogy õket fogja igazol-
ni, mondta róluk, ez pedig a
gyakorlatban azt jelentené,
hogy õk vezethetnék a vég-
romlásba az országot, nem
pedig a mesterük. Elõttünk
Meótisz mocsarai terülnek
el, arrafelé haladunk. A töb-
bi még kissé bizonytalan.

Nem csak 
a szemetek...

Tóta W. Árpád

Orbán Viktor már nyilván-
valóan a világ cikije. A ma-
gyar nemzet viszont még
megmentheti a becsületét,
ha világosan közzéteszi: ez
az ember nem velünk van.
Volt ennek a köztársaságnak
egy kedves népszokása vala-
ha, a száz nap türelem. En-
nyi idõt kért Antall József,

azóta se veszik komolyan
azt, aki ennél korábban kéri
számon egy új kormányon a
tetteit. Elmúlt az Orbán-kor-
mány hatszázadik napja is.
Ma viszont már az a ko-
molytalan, aki még mindig
várja a nekigyürkõzést.
Megvolt, ennyit ért: bóvli.
Tudom, lennének még ötle-
teik, de az eddigiek alapján
azok is csak a bajt fokoznák,
meg a nemzetközi helyzetet.
És egyre hatékonyabban
tudják kavarni a szart,
ugyanis az eddigi kormány-
zás egyetlen eredménye egy
óriási fakanál: az állampárt.
Amely által minden õrült öt-
let napok alatt eljuthat a lá-
tomástól a törvényig. Hoff-
mann Rózsát felidegesítik a
diszkós fiatalok, másnapra
kész a kijárási tilalom. En-
nek a bolond gõzhengernek
lesz ma a keresztelõje. Ne-
héz ezt másnak nevezni,
mint bukott kormányzás-
nak, ahhoz Schmitt Pál kell,
hogy ezt hegyesre nyalja. De
mire ez kiderült, bebetonoz-
ták magukat.A magyar poli-
tikát eltérítették, írja a New
York Times; ebben a gyorsna-
szádostól merõben különbö-

zõ hasonlatban mi az utas-
térben vacogó, gyámoltalan
civilek vagyunk, akik sem-
mit sem tehetnek a terrorista
ellen, legfeljebb remélhetik,
hogy nem puffantják le õket
a géppel együtt. Az ítélet
nem hazánk befeketítése, el-
lenkezõleg: Kim Lane
Scheppele testével védi a
magyarságot, fehér blúzban
veti magát a tankok elé, ami-
kor azt bizonygatja, hogy a
kormány ámokfutását a ma-
gyarok nem helyeslik, csak
éppen tehetetlenek. Hálásak
lehetünk ezért a jóindulatért,
rá vagyunk szorulva. Csak a
figyelmes, barátságos szem-
lélõ veszi észre, hogy a világ
elleni magánháborúnk nem
a magyarok vademberségé-
bõl ered. Ugyanis eddig nem
adtuk sok jelét a különvéle-
ményünknek. A külföldet
nyugtalanító teljhatalmi tö-
rekvések Magyarországon
nem vetettek akkora hullá-
mokat, mint odakint. Úgy
tûnhetett eddig, hogy ezek
lényegtelen dolgok, és ha
nyugaton nem tetszik, az az
õ bajuk. (...) De van most
már praktikus oka annak,
hogy legalább úgy tegyünk,
mint akik nem eszik meg ezt
a vezérelvû maszlagot. Ami-
kor arról folyik az izgalmas
vita a CNBC-n, hogy

„miképpen lehetne megbün-
tetni Orbán Viktort”, akkor
erõsen ajánlott a célszemély-
tõl távolabb húzódni. Azok-
nak is, akik eddig a zsebében
laktak. Csapásokat adunk,
és csapásokat kapunk. (...)
Orbán manõverei ellencsa-
pással fognak járni, csak az a
kérdés, kit hogyan talál meg.
Két módon lehet egy nemkí-
vánatos kormányt gyengíte-
ni: szõnyegbombázással, az
ország egészét sújtó szankci-
ókkal, vagy precíziós eszkö-
zökkel. Utóbbi akkor mû-
ködhet, ha megállapítható,
hogy az ország kellemetlen
viselkedéséért néhány konk-
rét figura felelõs. Azokat
össze lehet gyûjteni egy fran-
ciakártya-pakliba. Ha a nép
az õrült vezérrel tart, akkor
viszont csak a totális háború
marad. Ahol látszik, cselek-
szik és gyarapodik az ellen-
zék, ott tudja a világ, hogy
nem az egész nép háboro-
dott meg. Hogy élnek dolgo-
zók itt, költõk is bûntelen.
Hogy nem vagyunk remény-
telenül alattvalók, és kár len-
ne végleg tönkretenni ezt a
kis országot, mert nem tíz-
millió agresszív kismalac

lakja. Az ellenállás nem ér-
telmetlen, és fõleg nem áru-
lás. Magyarország, a hazánk
jó híre múlik rajta.

Hibás hátrálás

Bauer Tamás

Megdöbbent, amit Petõ
Péter ír a Népszabadság de-
cember 22-i számában 99 év
magány címû publicisztikájá-
ban. Azon háborog, hogy
Szlovákia nem fogadja el,
hogy a magyar állam egyol-
dalúan a maga potenciális
állampolgárává nyilvánítot-
ta a határon túli magyaro-
kat, s tesz is ellene: aki közü-
lük kérelmezi és megkapja a
magyar állampolgárságot,
annak szlovák állampolgár-
sága a módosított szlovák ál-
lampolgársági törvény erejé-
nél fogva megszûnik. Ez
ügyben szerinte „nem nacio-
nalista nagyjelenet az asztal-
ra csapás”. (...)Vajon aki így
ír, tudja-e, hogy szomszéda-
ink közül kettõ, Ausztria és
Ukrajna több más államhoz
hasonlóan kifejezetten tiltja
a kettõs állampolgárságot?
Szlovákia nem ilyen szigorú,
csak azt nem fogadja el,
hogy valaki, aki Szlovákiá-
ban született, ott él, ott keres,
ott adózik, ott részesül szoci-
ális juttatásokban, csupán et-
nikai hovatartozása okán
egy másik ország állampol-
gára legyen. Ehhez Szlováki-
ának joga van, nem sért vele
semmiféle kisebbségi jogot.
Amikor egy ostoba, értel-
metlen nyelvtörvénnyel kor-
látozták a szlovákiai magya-
rok anyanyelvhasználatát,
az ellen valóban helyénvaló
volt az asztalra csapni, az va-
lóban kisebbségi jogokat
sért. Az ellen, hogy Malina
Hedviget azért bántalmaz-
ták, mer magyarul beszélt,
hasonlóképpen tiltakozni
kellett. (...) Az irredenta
gesztusok kategóriájába –
tartozik az is, ha Magyaror-
szág egyoldalúan állampol-
gárává nyilvánítja a szom-
széd országokban élõ ma-
gyarokat, vagyis a határain
túlra terjeszti ki a magyaror-
szági politikai-közjogi kö-
zösséget. Az állampolgárság
ugyanis nem a kisebbségi
identitás kifejezése – errõl a
nyelvhasználat, a kisebbségi
nyelvû oktatás és kultúra, a
kisebbségi szervezetek mû-
ködése szól –, hanem közjo-
gi kapcsolat, mint azt melles-
leg mostanában a Fidesz-
kormány büszkén hirdeti is.
A szomszéd országokban
élõ magyar kisebbségek
egyéni és kollektív jogainak
védelmét az Antall- és Horn-
kormány alapszerzõdés-po-
litikája szolgálta, hiszen a
második világháború óta
elõször ismertették el a
szomszéd országokkal a ma-
gyar kisebbségek kollektív
jogait és azt, hogy azok biz-
tosítása nemzetközi kötele-
zettségük. Ezeket az alap-
szerzõdéseket utasította el az
Antall-kormánnyal szemben
még csak Csurka István és

Torgyán József pártja, majd
a Horn-kormánnyal szem-
ben már Orbán Viktoré és
Lezsák Sándoré is, pusztán
azért, mert a magyar állam
megerõsítette általuk a béke-
szerzõdésekben megvont ha-
tárok elismerését. A magyar
jobboldal egészének újabb, a
kétezres években követett
politikája immár valójában
nem a kisebbségi jogokról,
nem az autonómiáról, ha-
nem „a nemzet határokon
átívelõ újraegyesítésérõl”,
vagyis a Magyarország és a
magyar kisebbségek tagjai
közötti közjogi kapcsolatról
szól: ezt szolgálta elsõ lépés-
ben a státustörvény (amelyet
az európai intézmények el-
utasítottak) és a Máért, má-
sodik lépésben pedig a ma-
gyar állampolgárság kiter-
jesztése a határon túli ma-
gyarokra. Ennek logikus kö-
vetkezménye, ha részt vehet-
nek a magyarországi válasz-
tásokon, erõsítve a jobboldal
szavazóbázisát. Miért a
jobboldalét? Azért, mert a
szomszéd országokban ki-
sebbségben élõ magyarok
ugyanúgy megosztottak a
magyar államhoz fûzõdõ
kapcsolat kérdésében, mint a
magyarországiak. Az az
irányzat, amelyet az elmúlt
két évtizedben az RMDSZ
számos vezetõje vagy koráb-
ban a szlovákiai Magyar Ko-
alíció Pártjának vezetése, an-
nak szakadása óta pedig a
Híd képvisel, az adott ország
többségi demokratikus erõi-
vel való együttmûködésben
keresi a magyar kisebbség
emancipációjának lehetõsé-
gét, vállalva az ottani politi-
kai közösségbe való integrá-
ciót is. Õk nem szorgalmaz-
zák a magyar államhoz fû-
zõdõ közjogi kapcsolatot,
követõik nem kérnek ma-
gyar állampolgárságot, és
nem is vesznek majd részt a
magyarországi választáso-
kon. Õk is azt tartják, hogy a
magyarországi népképvise-
letrõl, amely a magyarorszá-
gi gazdaság- és társadalom-
politikát határozza meg, a
magyarországi magyarok jo-
gosultak a választásokon
dönteni, nem õk. A másik,
leginkább Tõkés László és
Duray Miklós nevével fém-
jelzett irányzat kezdettõl fog-
va tagadja a többségi politi-
kával való együttmûködés
lehetõségét, folyton Buda-
pesten keres támogatást, és
amióta a Fidesz felkarolta a
kettõs állampolgárság ötle-
tét, arra is igényt tart. A Fi-
desz köztudottan õket támo-
gatja. A kisebbségben élõ
magyarok jogérvényesítésé-
ben elért számottevõ ered-
mények, a magyar oktatás-
nak, nyelvhasználatnak Ro-
mániában és Szlovákiában
elért kiterjesztése, a kulturá-
lis autonómia Vajdaságban
elért intézményesülése az
együttmûködésre törekvõ
irányzat sikere. A Fidesz és a
vele a szomszéd országok-
ban együttmûködõk által
képviselt konfliktusos politi-
kának nincs a kisebbségben
élõk számára érdemi hoza-
déka. 

Elkúrták – mi marad? mi jön?

Náci-Orbán a Le Monde karikatúráján (A fejét a homokba dugó 
EU-csillagos strucc azt kérdezi a kisebb madártól: „Szavazzunk Le
Pen-re?” A válasz: „Ne, a magyarokra!”. A strucc erre azt feleli:

„Megijesztettél!”)



ÚMSZ-SZÍNKÉPTÖRVÉNYTÁR2012. január 6–8., péntek–vasárnap www.maszol.ro   17

Az áfa bejelentés új módszere
Czédly József

Az érdekeltek tudják, min-
den általános forgalmi adót
(áfát, románul TVA-t, taxa
de valoarea adaugatã) fizetõ
jogi vagy természetes (fizi-
kai) személy köteles bejelen-
teni valamennyi, Románia
területén végrehajtott áru-
szállítást, szolgáltatást, javak
beszerzését elvégzett szolgál-
tatást, melyek más áfaköte-
les személy irányában/ vagy
ezektõl történt. A Hivatalos
Közlöny 2011. december 28,
927. számában jelent meg az
országos adóhivatal
(ANAF) 3.596/2011 sz. ren-
delete mely új, 2012. január
1-jével hatályba lépõ, szabá-
lyozást tesz közzé erre a be-
jelentkezési kötelezettségre
vonatkozóan.

A rendelet 1. sz. mellékle-
te tartalmazza annak a for-
manyomtatványnak a min-
táját, melynek kitöltése és
elküldése az illetékes adó-
ügyi hivatalhoz kötelezõ
minden áfát fizetõ személy
számára (Declaraþie infor-
mativã privind livrãrile/
prestaþiile ºi achiziþiile efec-
tuate pe teritoriul naþional).
Ezeket a nyilatkozatokat
ugyanazokban az idõszak-
okban kell benyújtani (ha-
vonta, évnegyedenként vagy
évenként), mint az áfa elszá-
molására vonatkozó 300-as
sz. formanyomtatványt. A
bejelentésnek határideje a
nyilatkozatban foglalt idõ-

szak után következõ hónap
25-e. Az új szabályzatban
elõírt módon a 2012 január
1-je után történõ áfát köteles
tevékenységeket kell beje-
lenteni. A 2011. december
31. elõttieket az eddig ér-
vényben levõ szabályozások
szerint kell az adóhivatal tu-
domására hozni.

Az áfát köteles tevékeny-
ségekre vonatkozó nyilatko-
zatot minden, az Adótör-
vénykönyv (Codul Fiscal)
elõírásai alapján áfa befizeté-
sére kötelezett személynek
kell benyújtania, valamennyi
áfaköteles tevékenységet tar-
talmazó számla alapján, be-
leértve a leszámlázott elõle-
geket is, melyeknek esedé-
kessége (exigibilitate) a jelen-
tésben foglalt idõszakban
van. Ugyancsak tartalmaz-
nia kell a jelentésnek azokat
a számlákban foglaltakat,
melyek az úgynevezett „vi-

szontszámlákon – taxare
inversã” jelennek meg, és
amelyek a nyilatkozatban
foglalt idõszakra vonatkoz-
nak, illetve abban az idõ-
szakban lesznek esedékesek.
A nyilatkozatnak nem kell
tartalmazbia a „self-szám-
lákon (autofacturare)” sze-
replõ tevékenységeket.

A nyilatkozatot le lehet
tenni papírformában vagy
elektronikus adathordozón
és el lehet küldeni elekt-
ronikus úton is az „e-
România” portálra. Ez utób-
bi esetben a bejelentõnek

rendelkeznie kell elekt-
ronikus aláírási joggal. A
nyilatkozatot tartalmazó for-
manyomtatvány helyes ki-
töltését ellenõrzõ programot
az ANAF www.anaf.mfi-
nante.gov.ro honlapjáról lehet
levenni.

Megváltozott 
a munkahelyen történõ 
inaskodás szabályozása
Ugyancsak a december

28-i, 927. számú Hivatalos

Közlöny tartalmazza a kor-
mány 1.212/2011 sz. hatá-
rozatát a munkahelyen tör-
ténõ inaskodást szabályozó
alkalmazási módszertan
megváltoztatásáról. Az új
rendelkezés megkönnyíti az
inasképzést szervezõ vállal-
kozások feladatait azzal a
céllal, hogy  biztosítsák sa-
ját és esetleg más vállalko-
zók számára a szakmunkás-
utánpótlást. Így megszünte-
ti azt az eddig érvényben le-

võ kötelezettséget, misze-
rint a munkahelyen történõ
inasképzés megszervezésé-
hez a munkaügyi miniszté-
rium hatóságainak elõzetes
engedélyezése volt szüksé-
ges. Ugyancsak megszûnik
az a kötelezettség, mely az
inasképzés programjának
elõzetes minisztériumi lát-
tomozására vonatkozott. A
következõkben a képzést
szervezõnek nem kell bizto-
sítania szállást, étkeztetést

és utazási költséget azoknak
az inasoknak, akik a mun-
kahelytõl távolabbi, más
helységben laknak. Az ina-
sokat nem lehet más mun-
kahelyre kiküldeni (dele-
gare) vagy áthelyezni.

A munkahelyen történõ
inasképzés szerzõdésben
rögzített idõtartama nem le-
het kisebb, mint 12 hónap és
hosszabb, mint 36 hónap.
Ezen belül az 1. szintû szak-
képesítés (nivelul 1 de califi-
care) nem lehet kisebb, mint
12 hónap, a 2. szintû 24 hó-
nap és a 3. szintû 36 hónap.
Az inasképzés folyamatába
ezután be lehet foglalni egy
próbaidõt is, ennek hossza
nem lehet nagyobb, mint 30
munkanap.

Máskülönben a múlt év
június 24-i Törvénytárban
megjelent „Szakmát bizto-
sító képzés” címû ismerte-
tõmben az inasképzésrõl
szóló információk továbbra
is érvényben maradnak, az
elõbbiekben felsorolt pon-
tosításokkal. Tekintettel ar-
ra, hogy 2012-ben az orszá-
gos bruttó alapfizetés havi
700 lej, az inasképzésben
részt vevõknek sem lehet
kisebb a javadalmazása.
Ebbõl az állami költségve-
tés a mérvadó szociális mu-
tató (indicator social de
referinþã) 2012-re meghatá-
rozott értékének (havi 500
lej) 60%-át fizeti ki az
inasképzést szervezõ vállal-
kozásnak.

Deák Levente

Elõzõ ismertetõink egyiké-
ben már említettem, hogy az
1953-ban elfogadott és 1954.
február 1-jén hatályba lépte-
tett „régi” családjogi tör-
vénykönyv helyett 2011. ok-
tóber 1-je óta az új  polgári
törvénykönyvbe „beépített”
személy- és családvédelmi
rendelkezések vannak ha-
tályban. A Ptk. I. könyve,
közelebbrõl a III. cím egyik
fejezete (a III.), régi nevén: a
gyámság alá helyezés család-
jogi intézményével foglalko-
zik (punerea sub interdicþie),
amelynek – mint írásom cí-
mébõl is kiderül – elnevezése
is változott. Ebben az írá-
somban ezeket a részben új
szabályokat ismertetem.

Nemrég egy olvasónk cse-
lekvõképtelennek tartott
hozzátartozója ügyében kért
és kapott tõlünk jogi taná-
csot. Azt szerette volna tud-
ni, hogy mit lehet jogi úton
kezdeményezni azért, hogy
rokonát gyámság alá helyez-
tesse, megelõzve ezzel azt,
hogy mások, az érintett saj-
nálatos helyzetét kihasznál-
va, jelentõs vagyonvesztést
kiváltó jogügylet megkötésé-
re bírják rá. Válaszomban –
egyebek mellett – arról tájé-
koztattam, hogy a hatályos
közjegyzõi törvényben van

egy olyan szakasz is (az újra-
közölt 1995. évi 36. törvény
60. szakasza), amely az eljá-
ró közjegyzõt felhatalmazza
arra, hogy amikor a cselek-
võképtelenségnek a gyanúja
felmerül, az ügyfél elmeálla-
potának szakorvos általi fel-
mérését kezdeményezze, s
az eredményt tartalmazó je-
lentés elkészültéig a jogügy-
let hitelesítését vagy ennek
elutasítását megtagadja.

A cselekvõképesség „hiva-
talos” elvesztését eredmé-
nyezõ bírói eltiltás alá helye-
zés, a Ptk. 164. szakasza sze-
rint azok ellen a nagykorú és
részleges cselekvõképesség-
gel rendelkezõ (14-18 év kö-
zötti) kiskorúak ellen mond-
ható ki bírósági úton, akik
elmebetegségük, gyengeel-
méjûségük miatt beszámít-
hatatlanok, s ezért védtele-
nek, magukat, érdekeiket
megvédeni nem tudják. A
165. és a 111. szakaszból ki-
derül, hogy kik azok a fizi-
kai személyek és hatósági
szervek, akik/amelyek az el-
járás beindítását kezdemé-
nyezhetik. Sorolom: az érin-
tett személy közeli hozzátar-
tozói, a lakótársulás ügyin-
tézõi és a közös lakás lakói,
az anyakönyvi hivatal, a
közjegyzõ, a bíróság, ha
büntetõperben a szülõi jo-
goktól való eltiltást mondta

ki, a helyi közigazgatási ha-
tóság, a védõintézet és végül
bárki más. A jogerõs bírósá-
gi ítélet meghozataláig,
szükség esetén a gyámügyi
bíróság (vigyázat, már nem
a gyámhatóság) az érintett
személy képviseletéért és ja-
vai védelméért különleges
gondnokot (curator special)
nevezhet ki, akit vagy más-
valakit ugyanaz a gyámügyi
bíróság a védõintézkedést
kimondó ítéletében gyám-
má (tutore) nevez ki. A
gyám jogaival és kötelezett-
ségeivel kapcsolatban a tör-
vénykönyv kimondja, hogy
a Ptk. 114–120. szakaszában
foglalt elõírások az irány-
adóak, nemkülönben min-
den olyan más szabály vagy
rendelkezés, amely a 14.
életévét még be nem töltött
kiskorú védelmére vonatko-
zik. (Ptk. 171. szakasz.)

A következõkben azokról
a különleges elõírásokról
lesz szó, amelyek a régi csa-
ládjogi törvénykönyvben
nem voltak vagy nem a je-
lenlegi megfogalmazásban
voltak jelen. A 166. szakasz
arról a lehetõségrõl szól,
mely szerint mindenkinek
jogában áll kijelölnie azt a
személyt, akit arra az esetre
gyámjává kíván megtenni,
amikor õt, azaz a kijelölõt
bírósági eltiltás alá helyezik.

Ez a kijelölés történhet egy-
oldalú akaratnyilvánító ak-
tusban (nyilatkozatban)
vagy megbízási szerzõdés-
ben, mindkét esetben kizá-
rólag közokirati formában
szerkesztettben (ez közjegy-
zõi hitelesítést jelent), külön
figyelve a Ptk. 114. szaka-
szának 3–5. bekezdésében
foglaltakra is. Továbbá, a
Ptk. 172. szakasza szerint,
amennyiben a bírói eltiltás
alá helyezett személy vala-
milyen jogügyletet köt, ki-
véve a 43. szakasz 3. bekez-
désében felsorolt kis értékû,
úgymond jelentéktelen ügy-
leteket, megkötött jogügyle-
tei nem lesznek semmisek,
hanem csak érvénytelenít-
hetõk (caz de anulabilitate),
ami rövidebb, 3 éves elévü-
lési idõben történhet, peres
úton. Ez azokra az esetekre,
helyzetekre is érvényes elõ-
írás, amikor az érintett sze-
mély a jogügylet megköté-
sekor beszámítható volt. Jo-
gos viszont az eldöntésre
váró kérdés, hogy a bírói el-
tiltás  kimondása elõtt ké-
szült végrendeletekre is vo-
natkozik-e ez a szabály, s ha
igen, egy ilyen végrendelet
is érvényteleníthetõ lesz-e.
Ehhez kapcsolódik a Ptk.
169. szakaszából kiolvasha-
tó másik szabály, mely sze-
rint harmadik személyekkel

szemben a  bírói eltiltás alá
helyezés ténye csak azután
lesz felhozható/érvényesít-
hetõ, miután a perrendtartá-
si törvénykönyv elõírta nyil-
vánosságra hozatali forma-
ságoknak eleget tettek, kivé-
ve, ha a harmadik személy
más úton szerzett tudomást
a másik fél ellen foganatosí-
tott eltiltásról (cselekvõké-
pessége elvesztésérõl). Itt
jegyzem meg, hogy a már
kihirdetett, de még hatályba
nem léptetett új polgári eljá-
rási törvénykönyv a kölön-
leges eljárások címû VI.
könyvében, közelebbrõl en-
nek a II. címében fogja sza-
bályozni a bírói eltiltást, ki-
mondva benne – egyebek
mellett – azt is, hogy  jog-
erõs határozatát a  bíróság-
nak a telekkönyvi hivatal-
hoz is át kell küldenie, mint-
egy figyelmeztetésül, hogy
az érintett személy cselek-
võképességét elveszítette,
amiért ezt a helyzetet az
esetleges  ingatlanra vonat-
kozó jogügyleteinél köz-
jegyzõnek, bíróságnak, más
hivatalos szervnek is tudnia,
ismernie kell (a kiállított te-
lekkönyvi kivonatból).

A Ptk. 175. szakasza egy
egészen különös helyzetet
szabályoz, éspedig azokat az
ingyenes juttatásokat (aján-
dékozási szerzõdés, végren-

deleti hagyomány), amelye-
ket a kinevezett gyám ad-
hat/köthet meg az eltiltott
egyes javaira vonatkozóan,
ennek leszármazottjai javá-
ra. Ehhez azonban a családi
tanács (új intézmény) mel-
lett a már említett gyámügyi
bíróságnak is hozzá kell já-
rulnia, magában a jogügylet-
ben azonban a gyám a betu-
dás alóli felmentést nem ad-
hatja meg. (Nu se poate da
scutire de raport.) Azaz a ké-
sõbbi hagyatéki eljárásban a
megajándékozottnak a ka-
pott ajándékkal el kell majd
számolnia, amiért magát a
kapott vagyontárgyat csak a
hagyaték elõlegének lehet te-
kinteni.

A polgári törvénykönyvet
hatályba léptetõ 2011. évi
71. törvény 229. szakaszá-
nak 1. bekezdése kimondja
azt is, hogy a gyámügyi bíró-
ságok szervezésérõl, hatás-
körérõl és mûködésérõl
különtörvény: a bíróságok
szervezésének új törvénye
rendelkezik majd. Ennek
megalkotásáig azonban, az
említett szakasz 2. bekezdé-
sének a) pontja szerint, a
gyámügyi bíróságnak a Ptk.-
ban már rögzített hatásköre-
it a kiskorúak és a családok
védelmére szakosodott bíró-
ságok, ezek szekciói vagy ta-
nácsai látják el.

Ismerjük meg az új polgári törvénykönyvet (13)

A bírói eltiltás alá helyezett személy védelme
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Dj Goranga – 
We Welcome You 
New Era

Helyszín: Marosvásár-
hely, Kaldi Caffe, Színháztér
(Piaþa Teatrului) 10. sz. Idõ-
pont: január 6., péntek, 22
óra.

Móricz Zsigmond: 
Nem élhetek 
muzsikaszó nélkül

Helyszín: Marosvásár-
hely, Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház – nagyterem.
Idõpont: január 6., péntek,
19 óra. Az elõadás rendezõ-
je: Parászka Miklós.

Bloody Roots koncert

Helyszín: Marosvásár-
hely, Jazz&Blues Club, Sör-
ház utca 3. (az udvaron).
Idõpont: január 8., vasár-
nap, 17 óra.

A Moby Dick frontembe-
rének új zenekara, a Bloody
Roots elõször koncertezik
Székelyföldön. Január 8-án
óriási bulit tartanak Maros-
vásárhelyen a Jazz & Blues
Clubban. A fõbandán kívül
fellépnek még: Virus, Back-
lash, Hate, Balhé, Subcultu-
ra, Strombridge, Detox,
Damned, Elendil, Kövérgép.
Kapunyitás 17 órakor. Je-
gyek elõvételben: 15 lej, vagy

a helyszínen 20 lej. Jegyelõ-
vétel: Marosvásárhely: VHR
Rock Club, Jazz & Blues
Club, Székelyudvarhely:
Thunder Rock Club, Sepsi-
szentgyörgy: BRX Rock
Pub, Csíkszereda: Karesznél
tel: 0748-818764, Gyergyó:
Damned zenekar, Szabika
tel: 0757601234, Régen:
Hate zenekar, Kolozsvár:
Stormbridge és Balhé zene-
kar. Valamint: erdelyi_lasz-
lo1990@yahoo.com Tel.: 075-
1294768.

Nyakig pácban

Helyszínek: Szováta, Do-
mokos Kázmér Mûvelõdési
Ház, január 6., péntek, 19
óra. Marosvásárhely, Maros
Mûvészegyüttes terme: ja-
nuár 7., szombat, 19 óra,

2012. január 8., vasárnap, 19
óra. A Hahota színtársulat
zenés kabaré, elõadása.

Kvitt Band–koncert

Helyszín: Kézdivásárhely,
Vigadó Mûvelõdési Ház,
Art Caffé, Gábor Áron tér,
21. szám. Idõpont:  január
7., szombat, 21 óra. Jegyek a
helyszínen válthatók. A
szervezõk mindenkit szere-
tettel várnak.

Thomas Vinterberg 
és Mogens Rukov: 
Születésnap

Helyszín: Kolozsvár, Ko-
lozsvár, Kolozsvári Állami
Magyar Színház (új stúdió),
Emil Isac 26-28. sz. Idõ-
pontok: január 7., szombat,

20 óra, január 8., vasárnap,
20 óra.

„Olyan színházi elõadá-
sokhoz kötõdöm, amelyek a
szélsõséges emberi viselke-
dést ragadják meg, és a Szü-
letésnap ilyen projekt szá-
momra. Családok, amikép-
pen társadalmak is gyakran
hazugságokra, titkokra, fél-
igazságokra épülnek. Ezek a
DNS-ben eltemetett hamis-
ságok tükrözõdnek a család
vagy egy kultúra feszültsé-
gekkel terhes arcán, és a
színlelés maszkját kényszerí-
tik rá.”

László Miklós: 
Illatszertár

Helyszín: Sepsiszent-
györgy, Tamási Áron Szín-
ház, nagyterem, Szabadság

tér, 1. szám. Idõpontok: ja-
nuár 6., péntek, 18 óra, janu-
ár 8., vasárnap, 17 óra.

Igazi felhõtlen szórako-
zást kínál a nézõknek a Ta-
mási Áron Színház idei szil-
veszteri vígjátéka. László
Miklós Illatszertár címû da-
rabja egyszerre vidám és
megható szerelmi történet,
mely a múlt század eleji Bu-
dapest hangulatát idézi.
Hammerschmidt úr, egy
nagyvárosi illatszertár tulaj-
donosa, arról értesül egy
névtelen levélbõl, hogy fele-
sége megcsalja õt, ráadásul
éppen az egyik alkalmazott-
jával. Hammerschmidt úr
Asztalosra gyanakszik, ezért
elbocsátja, pedig Asztalos
úrnak esze ágában sincs ki-
kezdeni munkaadója felesé-
gével.

Programajánló

Néhány általános bölcses-
ség, ami segíthet, hogy be-
tartsuk a fogadalmat: ne hol-
naptól kezdjük el a változta-
tást, hanem mától (mivel a
jelenünk az egyetlen való-
ság). Határozzuk meg célun-
kat minél konkrétabban, ír-
junk részfeladatokra, határ-
idõkre bontott tervet. Fogal-
mazzunk pozitívan: ne arról
esküdözzünk, hogy ezentúl
mit nem akarunk csinálni,
hanem arról, hogy mit igen.
Ne szegjék kedvünket az ap-
ró visszaesések.

Minél felvilágosultabb va-
laki, annál valószínûbb,
hogy babonának tartja az új-
évi fogadkozást. Mégis meg-
történhet, hogy beleesünk az
újrakezdés év eleji csapdájá-
ba. Vajon milyen erõ hajt tel-
jesen különbözõ embereket
arra, hogy az éjféli pezsgõ-
zésnél hasonló gondolatok-
kal játsszanak?

Megújulás, újrakezdés

Ha belegondolunk, ab-
szurd a helyzet: a Föld nevû
bolygó Nap körüli pályájá-
nak egy bizonyos pontján
emberek tömegei döntenek
úgy, hogy megváltoztatják
az életüket. Ahogy fordul a
planéta, úgy koccannak a
pezsgõspoharak, úgy száll-
nak az ég felé a sóhajok, a kí-
vánságok, a fogadkozások.

Sokan a születésnapjukon
vagy szeptemberben „kezde-
nek új életet” – utóbbit külö-
nösen azok mûvelik, akik-
nek gyerekkorában erõsen
rögzült az õszi iskolakezdés
és a vele járó életformavál-
tás. A természet tavaszi ébre-
dése is megajándékoz az új-
jászületés élményével: hatá-
sára kivirágzik lelkünkben a

megújulás vágya – és az erre
irányuló konkrét elhatározá-
sok. Pedig jó lenne, ha a tu-
datos életvezetés igénye nem
csak az év egy kitüntetett
napján támadna föl ben-
nünk.

Kétarcú Janus

Janus – amellett, hogy ja-
nuár hónap névadója – a ró-
mai mitológiában a kapuk
istene: egyik arcával az el-
múlt évre, másikkal a követ-
kezõre néz. Alakja arra utal,
hogy nincs jó – szívbõl jövõ
és teljesíthetõ – újévi fogada-
lom visszatekintés és szám-
vetés nélkül. Kérdés persze,
hogy akarunk-e, tudunk-e ta-
nulni a múltból. Képesek va-
gyunk-e tudatosan tervezni
az életünket? A gondolatme-
net itt önmagába visszatérõ
körbe fordul: ha valaki elég
elszánt, hogy tudatosan vé-
giggondolja, hogy mit akar
változtatni az életkörülmé-
nyein vagy a személyiségén,
és vágyait meg is tudja fogal-
mazni, az valószínûleg nem
csak évente egyszer foglalko-
zik ilyesmivel. Vagy mégis?

Napi mókuskerék

Bármikor megtehetnénk,
hogy átgondolva a napun-
kat, módosítunk életünk irá-
nyán. Mégsem tesszük, mert
hajszoltak és fáradtak va-
gyunk, kevés az idõnk és az
energiánk. A legtöbb ember
egyik napról a másikra él, el-
maradt tennivalók tucatjait
tologatja maga elõtt: hogyan
volna hát lehetõsége komo-
lyan elgondolkodni az éle-
tén? Ezért is tulajdonít jelen-
tõséget a születésnapoknak,
amikor az „egy évvel öre-

gebb lettem” érzés hatása
alatt eltûnõdhet önmagáról,
a sorsáról.

Az év végi ünnepek még a
születésnapnál is alkalma-
sabbak arra, hogy kívülrõl,
más nézõpontból, egy lépést
hátralépve pillantsunk rá az
életünkre. Ilyenkor távol ma-
radunk a munkahelyünktõl,
és több idõt töltünk otthon –
azokkal, akiket magunk mel-
lé társul választottunk vagy
kaptunk. Mivel kizökkenünk
a szokásos életvitelbõl, nem-
csak arra nyílik alkalom,
hogy gyakrabban összezör-
düljünk a családtagjainkkal
(hiszen több közös idõnk
van, mint a mindennapok-
ban), hanem arra is, hogy
lassabbra fogjuk a tempót.
Így rádöbbenhetünk, hogy
mi hiányzik nekünk, mire
vágyunk, mit szeretnénk
ezentúl másképp csinálni.

Sokszor szinte öntudatla-
nul belesodródunk olyan
dolgokba, amiket magunk
sem szeretünk. Az új év az
efféle, lassan kialakuló hely-

zetekre (de végtére az egész
életünkre) adhat hirtelen rá-
tekintést: mint amikor a
hegytetõrõl észrevesszük, ha
valaki lent a völgyben tév-
úton jár.

A sötét évszak

A téli alvásra csábító, hi-
deg, sötét évszak elgondol-
kodásra még csak jó, de for-
radalmi tettekre nem a legal-
kalmasabb. A közvélemény-
kutatások is jól jelzik, milyen
kétes kimenetelû szokás az
újévi fogadkozás. 

2007-ben egy felmérésre
válaszolók 16 százaléka tett
újévi fogadalmat, egy évvel
korábban pedig az inter-
neten megkérdezettek keve-
sebb mint 20 százaléka.
Ugyanitt a nõk 70 százaléka,
a férfiak 59 százaléka vallot-
ta, hogy életében legalább
egyszer már tett magának
ígéretet az év fordulónapján.

A felmérések szerint az
emberek újévkor leggyakrab-
ban az életmódjukkal és az

egészségükkel kapcsolatban
tesznek fogadalmat (fogyó-
kúra, leszokás a dohányzás-
ról, az alkoholról, a túlzott
kávéfogyasztás mérséklése),
de gondolnak a munkájukra,
a munkahelyükre, a párkap-
csolatukra, a szerelmi éle-
tükre vagy a személyiségük
formálására is. Az online vá-
laszolók több mint 90 száza-
lékának legalább egyszer si-
került már megvalósítania,
amit újévkor elsuttogott ma-
gának, 10 százalékuknak vi-
szont még sohasem.

Legyen visszacsatolás

Min múlik tehát, hogy
megvalósul-e újévi fogadal-
munk, amely homályos sej-
tések, mélybõl feltörõ vá-
gyak formájában akkor is ott
járhat az agyunkban, ha
elõtte megfogadtuk, hogy mi
ugyan nem fogunk fogad-
kozni?

Az idõ múlásával nem-
csak a cégek éves pénzügyi
tervszámainak, hanem sze-

mélyes terveinknek megva-
lósulása is eltérhet az erede-
tileg elképzelttõl. A gazda-
ságban erre bevett módszer,
hogy a cégvezetés a megvál-
tozott piaci körülményekhez
illeszti az üzleti stratégiát. 

Mit tesz ezzel szemben az
újévi fogadkozó, ha mégis
befalt egy tábla csokit,
megint rágyújtott egy „utol-
só” cigarettára, vagy aznap
sem ment el futni? Lemon-
dóan legyint, és a következõ
évre számûzi a változtatás
gondolatát. Pedig ha idõrõl
idõre visszacsatolna, azaz fi-
gyelné magát, mindennapos
gyakorlatát, életvitele alaku-
lását, és rugalmasan alkal-
mazkodna az éppen érvé-
nyes állapotához, akkor cél-
jai módosításával vagy új cé-
lok kitûzésével sikeresebben
valósíthatná meg terveit. Eh-
hez persze tudatos gondol-
kodásra, rendszeres önvizs-
gálatra volna szükség. Nem
csak január elsõ hajnalán.
Mondjuk, minden hónap el-
sején?

Fogadjuk meg, de betartjuk-e?
Fogyni tíz kilót? Leszokni a cigirõl, a ká-

véról? Kedvesebbnek lenni a kollégákkal,

a hozzátartozókkal? Szépen hangzik, de

hogyan tartsuk magunkat újévi elhatáro-

zásunkhoz egy éven át (és tovább)?

Ugyanis egy kutatásban részt vevõk 10

százalékának még sohasem sikerült meg-

valósítania az újévkor tett fogadalmát.



Estére rendszeresen vérmes lesz a
szemem és nagyon elfárad. Szá-
mítógépen dolgozom. Lehet ez
ellen tenni valamit?

Az estére véreres, fáradt
szem a leggyakoribb szemé-
szeti panasz a számítógépen
dolgozók körében. A pana-
szok hátterében lehet a szem
kifáradása, kiszáradása,
rossz arányban vagy hiányos
szemüveg-korrekció. Mind-
ezek megjelenésének gyako-
risága egyenes arányban van
a számítógépen végzett mun-
ka vagy szórakozás idejével.
Ha a képernyõ elõtti munka-
végzés eléri a napi négy órát,
óránként tíz perc szünetet
kell tartani. A pihentetés leg-
egyszerûbb módja, ha ilyen-
kor messzire nézünk. A
szem kiszáradása részben al-
kati tényezõ, lehet bizonyos
betegségek részjelensége, ill.
kialakulhat a képernyõ elõtt
erõs koncentráció okozta
ritkább pislogás miatt. A mo-
nitor távolsága a szemtõl 45-
55 cm kell legyen. Eseten-
ként szükség lehet a kifejezet-
ten monitortávolságra adap-
tált képernyõnézõ szemüveg-
re. Ha meg akarjuk óvni, és
szeretnénk jó állapotban tar-
tani a szemünket, akkor
szükség van a folyamatos
táplálásra, tornáztatásra és
ezenkívül alapvetõ kérdés a
máj (és gyakran a vese) foko-
zott karbantartása, tisztítása,
regenerálása is. A szem az
anyagcsere folyamatok mé-
rõmûszere, így a javuló
anyagcserével általában javít-
hatjuk az állapotát, illetve
megfékezhetjük a kedvezõt-
len folyamatokat. A szemet
gyógyítja és erõsíti, ha min-
dennap fogyasztunk: farkas-
bogyó, homoktövis gyü-
mölcs vagy homoktövis mag-
olaj, fekete áfonya. Szemtor-
na ezerféle gyakorolható, vá-
lasszunk ki egyet és minden
este, vagy reggel végezzük el.
Gyors és erõteljes gyógymód
a szemgyulladásra, ha lere-
szelt biokrumplit teszünk es-
ténként vastagon a szemhéj-
ra, majd szemvidító-fû teával
lemossuk.

Dr. Gyõri György
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Könnyû 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

A matematikatanár kiosztja a házi dolgozatot.
– Mondd, Pistike – kérdezi az egyik gyerektõl –, te egyedül ol-
dottad meg az egyenletet? – ... (poén a rejtvényben)

Vízszintes: 2. A poén elsõ része. 11. Vidám. 12. Alkotórész.
13. Barna folt! 14. ... a vonat füstje megcsapott; Moldova
György regénye. 15. Esik, pottyan. 16. Máj váladéka. 17. Író-
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Õszinte diák

Az orvos 
válaszol

A fehér színét a gyártási fo-
lyamat során éri el, a tisztí-
tási lépések hatására. Ami
miatt a káros édesítõk közé
soroljuk, az az, hogy körül-
belül 95 százalékban tiszta
szénhidrát, az õsi ellenség.
Melléktermékként keletke-
zik a melasz, egy barnás szí-
nezetû, sûrû cukorszirup,
amely a folyamat során
visszamaradt anyagokat
egyesíti magában.

A barna cukor elõállítása
két lehetséges úton történ-
het, vagy nem fejezik be tel-
jes egészében a tisztítási fo-
lyamatot vagy a finomított
cukorhoz melaszt adnak,
így nyeri el a barna színét.
A tévhitek többsége itt kelet-
kezett, hiszen ez a fajta sem-
mivel sem egészségesebb,
mint a sokat szidott fehér
cukor. Az igazsághoz tarto-
zik, hogy ugyan tartalmaz

némi ásványi anyagot, de
csak elhanyagolható meny-
nyiségben.

A kereskedelem kihasz-
nálja az egészségtudatos ét-
rend követõit, elõfordul,
hogy pusztán színezõanyag
vagy némi aroma hozzá-
adásával érik el a barnás
színt, ami egyáltalán nem
egészséges.

Fontos azonban megje-
gyezni, hogy a cukornádból
készített finomítatlan barna
cukor egészségesebb társai-
nál. A túlzott fogyasztás
minden fajtából ártalmas,
ezért a mértékletesség
aranyszabályát tartsuk itt is
szem elõtt.

Az alapja ennek is a sza-
charóz, de a nádcukorala-
pú édesítõ készítésénél
nem vonják ki belõle az ér-
tékes vitaminokat és nyom-
elemeket. Ennek hatására

a folyamat végén hasznos
összetevõket, természete-
sebb végterméket kapunk.
A boltokban nádcukor né-
ven kapható édesítõ B1-,
B3-, B6 vitaminokat tartal-
maz. Ezen felül még talál-

ható benne kálium, vas,
kalcium, foszfor és magné-
zium.

Mindenki választhat ma-
gának kedvére valót, meg-
maradhatunk a kristálycu-
kornál, vagy választhatjuk a

nádcukrot, vagy az õsidõk
óta használt természetes
édesítõt, a mézet is részesít-
hetjük elõnyben, csak köz-
ben egyre ügyeljünk: ne
hagyjuk magunkat megté-
veszteni.

Cukor: barna vagy fehér?
Napjainkban a boltok polcain számos

cukorfajtával találkozhatunk. A fehér

kristálycukorról már minden rosszat el-

mondtak, míg a barnát az égig magasz-

talják. Mi az igazság?

,A szúnyogok egyes embere-
ket jobban szeretnek, mint
másokat. Az eddigi elméle-
tekkel szemben most úgy tû-
nik, hogy a vérszívók étke-
zési preferenciáit a bõrün-
kön található mikrobák elté-
rései magyarázhatják.

Az afrikai maláriaterjesztõ
Anopheles gambiae sensu
stricto szúnyog számára ke-
vésbé vonzóak azok a férfi-
ak, akiknek bõrén sokféle
mikroba él. A szúnyogok
jobban szeretik azokat a fér-
fiakat, akiknek bõrbaktériu-
mai viszonylag hasonlítanak
egymáshoz.

A szúnyogcsípés pedig
nem csupán bosszantó visz-

ketést okozhat, hanem malá-
riát és más halálos betegsé-
get is terjeszthet. Az Egész-
ségügyi Világszervezet ada-
tai szerint a maláriát okozó
Plasmodium parazita 2010-
ben körülbelül 655 ezer ha-
lálesetért felelt, és az áldoza-
tok többsége az afrikai gyer-
mekek közül került ki.

A PLoS ONE legfrissebb
számában megjelent kutatás
eredményei éppen ezért je-
lentõs közegészségügyi kö-
vetkezményekkel járhat. A
tanulmány szerint a bõrön
lévõ mikrobák az adott sze-
mély beépített védekezõ
rendszerének szerves részét
képezik. Az ezzel kapcsola-

tos kutatások a betegség ter-
jedésének megelõzésében al-
kalmazható újszerû eszkö-
zök kifejlesztéséhez vezet-
hetnek.

A hatás magyarázata logi-
kus: az emberi bõrbõl áradó
szagok fontos kapaszkodók
ahhoz, hogy a szúnyogok
odataláljanak a bõrfelületre.
A bõrünkön élõ mikrobák
pedig jelentõs szerepet ját-
szanaik e szagok létrehozá-
sában. „A bõrbaktériumok
nélkül az emberi izzadság
egyszerûen szagtalan lenne”
– állítja Niels Verhulst, a hol-
land Wageningeni Egyetem
kutatócsoportjának vezetõje.

Verhulst és munkatársai

48 férfi összegyûjtött illat-
mintáját vizsgálták az ala-
nyok bal lábfejérõl. A szú-
nyogok választhattak a min-
ták és egy szabványos am-
móniakoncentrátum közül.
A bal láb bõrének DNS,
szekvenálását is elvégezték,
ami információval szolgált
azzal kapcsolatban, milyen
és mennyi mikroba élt a fér-
fiak lábán. Az eredmények
azt mutatták, hogy kilenc
alany rendkívül vonzó, hét
pedig kevéssé vonzó volt a
szúnyogok számára.

Azon kívül, hogy a bõr-
mikrobák nagyobb változa-
tossága taszítja a szúnyogo-
kat, a kutatók bizonyos bak-

tériumfajtákat is összefüg-
gésbe hoztak azzal, mennyi-
re tartanak vonzónak egy
személyt a szúnyogok. Az
„ízletesebb” férfiakon a mik-
robák kisebb változatossága
található meg, és a baktériu-
mok között nagyobb valószí-
nûséggel fordulnak elõ a
Leptotrichia, a Delftia, az
Actinobacteria Gp3 és a
Staphylococcus baktériu-
mok. Ezzel szemben a ke-
vésbé vonzó alanyok bõrén a
mikrobák kisebb változatos-
sága volt megfigyelhetõ, és a
baktériumok között nagy
mennyiségben fordultak elõ
a Pseudomonas és a Vario-
vorax baktériumfajták.

Mit szeretnek a szunyogok?



Hol volt, hol nem volt, élt
egyszer egy király, akinek
volt három lánya: egy az õ
édes lánya, és kettõ nevelt lá-
nya. A király maga már na-
gyon öreg volt, ezért kezdett
võt keresni, hogy az uralkod-
jon helyette. De kire is bízná
rá a saját lányát? Egy ilyen-
olyan jöttmenthez csak nem
adja. A király végül úgy hatá-
rozott, hogy háztûznézõbe
mindenki eljöhet, aki csak fe-
leségül akarja a lányát, de
csak ahhoz adja feleségül, aki
teljesíti a meghatározott há-
rom feladatot. Azokat, akik
nem tudják megoldani a fel-
adatokat, lefejezteti.

Mivel ilyen nagy büntetést
szabott ki, csak azok jöttek
el, akik nagyon is királyként
akartak uralkodni. Egy király
két fia útra kelt a várba, hogy
megkérje a királylány kezét.
A harmadik, ostoba fiúnak
otthon kellett maradnia.

Az úton a két okos fiú ta-
lálkozott egy kis emberrel,
aki megkérdezte tõlük: „No,
legények, hová mentek?”

Mindketten, büszkén,
hogy már a királylány kérõi,
az öregembernek így feleltek:
„Mi közöd van hozzá?”–és
folytatták az útjukat. Az er-
dõben a két kérõ egy hangya-
bolyra talált, és széttaposták
azt, és a hangyák szétfutot-
tak. Amint tovább mentek,
eljutottak egy tóhoz, amin
kacsák úsztak. Kövekkel
kezdték fejbe dobálni a ka-
csákat. A parton hársfák nõt-
tek, amiken méhkaptárak
voltak; a fivérek szétverték a

kaptárokat, megették a mé-
zet, és mindent úgy hagytak
ott. Elmentek a királyhoz és
bejelentkeztek, mint kérõk.
A király három feladatot
adott nekik, de mivel nem
tudták azokat megoldani, le-
fejeztette õket.

Az ostoba fiú várta haza a
két okos bátyját, de azok
csak nem tértek haza. Ekkor
az ostoba maga is útra kelt a
királylányhoz háztûznézõbe.
Az úton õ is találkozott az
öregemberrel. Az megkér-
dezte tõle: „Fiam, hová mész
erre?”

„Bácsikám, én a királyhoz
megyek, feleségül akarom
kérni a királylányt.”

„Eredj csak, eredj, de köz-
ben tüntesd el a bátyáid nyo-
mait!”

Az ostoba legény eljutott a
széttaposott hangyabolyhoz
és helyreállította azt, össze-
rakta, minden szétdobált
hangyatojást összeszedett és
ugyanolyan hangyabolyt épí-
tett, mint amilyen korábban
volt. Ezután tovább indult, és
elért a tóhoz. Abban volt
mindenféle bot, ágdarab,
hogy a szegény kacsák nem
tudtak úszkálni. A legény ki-
szedte azt mind a tóból, és
kenyérrel megetette a kacsá-
kat. A kifosztott méheket is
megsajnálta, a szétvert kaptá-
rokat rendbe hozta, betette a

szétszóródott tojásokat és
ment tovább háztûznézõbe, a
királyhoz.

A király mindjárt ki is adta
az elsõ feladatot: egy szakaj-
tó lenmagot beleszórt egy
hangyabolyba, és az ostobá-
nak éjjel össze kellett szednie,
vissza a szakajtóba, a lenma-
gokat. Ha nem teszi meg, le-
vágják a fejét. A legény leült
a szakajtóval a hangyaboly
mellé, és elkezdett sírni.
Csak sírt és sírt, míg el nem
aludt. Reggel, amikor feléb-
redt – mit nem látott? A sza-
kajtó tele volt lenmaggal, a
hangyák maguk hozták fel a
magokat egyenként, majd el-
mentek az erdõbe. Az ostoba

nagyon örül, a legkisebb, elsõ
feladat volt ez, amit sikeresen
megoldottak, és így a feje a
helyén van.

Eljött a király és nagy meg-
lepetéssel látta, hogy a len-
magot összeszedte. Fogott
most egy csomó kulcsot,
szétoldozta õket és belevetet-
te a vízbe. Az ostoba felada-
tul azt kapta, hogy hozza ki a
vízbõl a kulcsokat. De ho-
gyan tegye ezt meg? A sze-
gény megint keserves sírásra
fakadt. A király már semmi
többet nem látott, mert ott-
hagyta a fiút sírva.

Amint ott sírt a parton, ka-
csák úsztak oda, majd leme-
rültek a víz alá. Pár pillanat

múlva ismét felbukkantak, és
a partra helyezték a kulcso-
kat. Az ostoba nagy örömé-
ben azt sem tudta, hogy mit
tegyen. A második feladatot
is megoldotta. Eljött a király,
és csodálkozott azon, hogy
hogyan tudta visszahozni a
kulcsokat.

A harmadik feladata pedig
ez volt: az ostobának meg
kell állapítania, hogy a há-
rom, eléje vezetett lány kö-
zül melyik a király édeslá-
nya. Mindhárman egyforma
magasak, egyformán voltak
felöltözve, mindháromnak
egyforma kendõvel kötötték
be a szemét. Az ostoba most
teljesen zavarban volt. Így
gondolkodott: „Az elsõ lesz
az, nem – a második, a har-
madik.”

Szegény nem tudta, mit is
mondjon, melyiket tartja az
igazi királylánynak. A három
sorba állt. A legény nézte,
nézte õket, mindegyik telje-
sen egyforma: az baloldalt,
az középen, az jobboldalt.
Ekkor csak meghallotta,
hogy egy nagy méh arra re-
pült, és a fülébe súgta: „Az a
középsõ, az a középsõ!”

A fiú boldogan felugrott:
„Az a középsõ!”

Valóban –a középsõ levette
a kendõt, odament a fiúhoz,
átölelte a nyakát. Az öreg ki-
rály is mindjárt odament
hozzájuk, a vejének nevezte,
és máris hívta a lakodalom-
ba. Így lett az ostobából ki-
rály.

Lett népmesék
(Fordította: Dabi István)

Az a középsõ
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Az iskolai tanév utolsó nap-
ján ünnepeltük a madárkará-
csonyt. Ezúttal a sepsiszent-
györgyi Gödri Ferenc Általá-
nos Iskolában, pontosabban
az iskola kertjében, ahol a
dúcetetõ áll és várja vendége-
it. A hagyományos esemény
rendhagyó volt számomra,
ugyanis a Gödri Ferenc isko-
lában végeztem az I–VIII.

osztályt, továbbá gyermekko-
rom leggazdagabb élményei
kötnek oda és a lakónegyed-
hez. Itt kezdtem el mada-
rászni több mint harminc év-
vel ezelõtt.

Útban az iskola felé, szá-
mos madaras élmény forgott
át a lelki szemeim elõtt. Ve-
rebek, cinegék, csókák var-
jak, szarkák, rigók sokasága

volt akkoriban gondozásom
alatt. Lepörgött az a képjele-
net is, amikor egy citromsár-
mány- fiókát neveltem ott-
hon, amelyet húszpercen-
ként kellett etetni. Délelõtt
minden szünetben hazasza-
ladtam, hogy az elõkészített
eledelt befecskendezzem a
madár szájába. Ötven perc
múlva, mikor újra szünet

volt, és haza tudtam menni
etetni, olyan éhes volt a kisfi-
óka, mintha legalább egy he-
te nem evett volna.

Az iskolakapunál egy
újabb esemény jutott eszem-
be, ezúttal nem madaras em-
lék volt, hanem egy téli jele-
net. Mégpedig egy decembe-
ri fagyos téli napon, arra is
emlékszem, hogy szombat
volt – akkoriban szombaton
is jártunk iskolába–, órák
után az iskolakapuban töb-
ben is álltak, biztattak, hogy
a nyelvemet érintsem a ka-
puhoz, mert ha megteszem,
kapok egy rágógumit. Ezért
nem maradtam ki a sorból,
kipróbáltam, de amint a vas-
kapuhoz ért a nyelvem azon-
nal ráragadt, megszabadulni
csak sérülés árán lehetet,
ami csak napok múlva jött
helyre. Amikor beléptem az
iskolaudvarra, több mint hat-
van kisdiák verssel, énekkel
hirdette a madárkarácsonyt.
A hideg ellenére körbeállták
a madáretetõt és egy szép
ünnepi mûsort adtak elõ,
majd a végén élelemmel töl-
tötték fel a madáretetõt, de
nemcsak a kis madárbarátok
voltak bõkezûek, hanem az
iskola igazgatója is, aki sza-
loncukorral kínálta megdi-
ákjait.

Kelemen László

Tizenkét hónap a természetben
A maradék filcanyagot
nagyszerûen újrahasznosít-
hatod, készíts belõle egy vi-
dám ajtódíszt!

Kellékek: kartonpapír,
barkácsfilc, dekorgumi, al-
koholos filctoll, színes gom-
bok, ragasztó (barkács– és
ragasztópisztoly), szalag.

Elkészítés: Tervezd meg
a virágokat, a nyuszit és ké-
szíts sablont kartonból. A
nyuszi egyes részeit dekor-
gumiból, illetve kartonból
vágd ki, állítsd össze. Az ar-
cot rajzold meg, majd ra-
gaszd össze a test részeit. A

virágokat a következõ mó-
don készítsd el: vágd ki kar-
tonból a formát (12 db vi-
rág), majd a különbözõ szí-
nû barkácsfilcekre ragaszd
rá. Amikor megszáradt,
vágd körbe, végül mind-
egyikre egy-egy színes gom-
bot ragassz. Állítsd össze a
koszorút: alapnak egy na-
gyobb kört vágj ki, kb. 2 cm
széleset. Erre ragaszd fel a
kész filcvirágokat kis taka-
rással, majd következhet a
nyuszi is (teste, kezei). Vé-
gül ragasztóval rögzíts egy
szaténszalagot a koszorú
hátuljára. Jó szórakozást!

Virágos ajtódísz

Hétvégi mellékletünk Életmód és Csodavár oldalait
Orosz Anna szerkesztette


