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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3452 ▼
1 amerikai dollár 3,3699 ▼
100 magyar forint 1,4385 ▲

Vezércikk 3

Guantánamo 
ma is gõzerõvel mûködik

Obama sem zárta be, pedig választási ígére-
teinek egyike volt. Guantánamo még min-
dig Amerika szégyene: tíz évvel az elsõ õri-
zetesek érkezése után a Kuba szigetén lévõ
amerikai támaszponton berendezett börtön-
ben még ma is 171 fogoly tartózkodik.

Háttér 4

Kultúra 6

Lecke
Az államfõ ugyan egyelõre hallgat, de
könnyen elképzelhetõ: a választásokig

hátralévõ hónapokban már nem
erõlteti a Kelemen Hunorék
számára kényelmetlen célki-
tûzéseket, az alkotmánymó-
dosítástól a közigazgatási re-

formokig, s csökken a
Cotroceni felõl érkezõ
nyomás, amely megala-
kítása óta feszültségben

tartja a koalíciót. Cseke Péter Tamás

A Magyar Kultúra Napjának
megünneplésére készülnek a

hét végén az erdélyi városokban
is. Sepsiszentgyörgyön könyvki-
adók mutatkoznak be, Kézdi-
vásárhelyen fotókiállítást nyitnak
meg, Nagyváradon pedig a Szín-
ház az iskolában, iskola a színházban
nevû, középiskolásoknak szóló
program jelenti az ünnepi rendez-
vények fénypontját. Szatmárné-
metiben 24 órás versmondómara-
tont,  Marosvásárhelyen irodalmi
felolvasó-maratont szerveznek az
ünnepen. 6. oldal 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács (EMNT) kezdemé-

nyezésére erdélyi magyarok is
részt vesznek a Fidesz-kormány-
nyal szolidaritást vállaló tün-
tetésen, amely holnap zajlik Bu-
dapesten. A Békemenet Magyar-
országért nevû demonstráció
résztvevõi szándékaik szerint azt
szeretnék bemutatni, hogy nem
kívánnak mást, „csak békében,
egyetértésben, a demokrácia ke-
retei között, másokat tisztelve
szabadon élni”. A békemenettel
azonos idõpontban a Magyar
Polgári Párt hét székelyföldi vá-
rosban szervez hasonló szimpá-
tiatüntetéseket, amelyeket „poli-
tikamentesnek” ígérnek. 
2. oldal 

Himnusz-nap

Erdélyben is

Mai mellékletünk:

Székelyek

a békemeneten

Kifogyunk az orvosokból

Csúcsot döntött 2011-ben a romániai orvo-
sok elvándorlása, országos szinten közel
harmincezer alkalmazott hagyta ott a hazai
egészségügyet és külföldön keresett mun-
kát. A hazai orvosok legkedveltebb célpont-
jai Nagy-Britannia és Franciaország.

Társadalom 7

Az úr vadászni, 
a társulat turnéra indul

A kézdivásárhelyi Városi Színház Georges
Feydeau Az úr vadászni jár címû bohóza-
tával turnéra indul. Az elsõ állomás Torja,
itt szombaton, január 21-én 19 órától adják
elõ a darabot. Következik Brassó  január
30-án, Segesvár 31-én, Csíkszereda február
4-én és Sepsiszentgyörgy február 6-án. 

Az új oktatási törvény alkal-
mazásának áttekintése céljá-

ból szervezett munkamegbeszé-
lést tegnap Kolozsváron az
RMDSZ. A tanácskozáson, a

tanfelügyelõk mellett jelen volt
Markó Béla miniszterelnök-he-
lyettes, Daniel Funeriu tanügymi-
niszter, valamint Király András
államtitkár is. 7. oldal 

„Románia kalóza”, azaz az államfõ lemondását követelték tegnap Bukarestben az ellenzék által szervezett tüntetés résztvevõi is Fotó: Salamon Márton László

Elõkészítik az új tanévet

Diadalittas ellenzéki 
tüntetõk a Diadalívnél

A törvény többletlehetõsét nyújt a kisebbségi diákoknak Fotó: ÚMSZ/archív

Fraternizáltak a bukaresti Diadalívnél szervezett ellenzéki tüntetés résztvevõi és az Egyetem

téri tüntetõk tegnap este, miután a Szociál-Liberális Szövetség (USL) becslések szerint mint-

egy hétezer szimpatizánsa délután Traian Bãsescu államfõ és a kormány lemondását követel-

te. Eközben országszerte hetedik napja folytatódnak a kormány- és államfõellenes tüntetések.

Az államfõ a nagykövetekkel tartott találkozóján nem hozta szóba a témát. 2., 3. és 4. oldal 
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Röviden

Ülésezett az RMDSZ Belsõ-Erdélyi
Önkormányzati Tanácsa

Az idei önkormányzati választások, az
ezekre való felkészülés fontosságára hívták
fel az RMDSZ vezetõi a Belsõ-Erdélyi Ön-
kormányzati Tanács tagjainak figyelmét. A
testület tegnapi, Kolozsváron tartott ülésén
részt vettek Kolozs, Beszterce-Naszód, Fe-
hér, Brassó, Hunyad, Szeben és Krassó-
Szörény megyék RMDSZ-es önkormány-
zati küldöttei. Tonk Gabriella, a Fõtitkár-
ság szociális kérdésekért felelõs szakértõje
ismertette a Szövetségi Képviselõk Tanácsa
által elfogadott családtámogató és gyer-
mekvállalást ösztönzõ cselekvési tervet.
Ugyanitt tájékoztatás hangzott el önkor-
mányzatok számára kiírt, testvér-települési
kapcsolatokat elõsegítõ EU-s pályázati le-
hetõségekrõl. 

Flörtölt a hajó kapitánya

A szerencsétlenséget megelõzõ percekben
egy chiºinãui lánnyal szórakozott a Costa
Concordia luxushajó kaptánya – írják a
román lapok. A múlt pénteken sziklára
futott, majd felborult olasz óceánjáró
kapitánya egyébként azt állítja, hogy
mûszaki probléma következtében hagyta
magára idõ elõtt a bajba jutott hajót.

Kifütyülték Egerben Schmitt Pált

Tüntetõk és szimpatizánsok egyaránt fo-
gadták a doktori disszertációjának megírá-
sakor plágiummal vádolt Schmitt Pál ma-
gyar államfõt Egerben, amikor országjárása
keretében tegnap Heves megyébe, megye-
székhelyre látogatott. A maroknyi tüntetõ
füttyszóval és dudaszóval fogadta a Város-
házára érkezõ elnököt, miközben ugyan-
ennyi rokonszenvezõ tapssal köszöntötte.

A VMSZ önállóan indul

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) el-
veti négy kisebb vajdasági magyar párt által
létrehozott Magyar Fordulat nevû választá-
si koalícióhoz való csatlakozást, és egyedül
kívánja megmérettetni magát a tavasz fo-
lyamán sorra kerülõ szerbiai parlamenti vá-
lasztásokon – jelentette ki Pásztor István, a
VMSZ elnöke.

Kétnyelvû névtáblákat hiányolnak

Levélben szólította fel a hiányzó magyar
helységnévtáblák mielõbbi pótlására a
szlovákiai országos, illetve négy megyei
útkezelõség vezetõit és az érintett települé-
sek polgármestereit a Kétnyelvû Dél-Szlo-
vákia (Dvojjazycné Juzné Slovensko) civil
mozgalom.

Visszalépett Rick Perry

Rick Perry texasi szenátor (képünkön) ki-
száll a republikánusok elnökjelölt-választási
küzdelmébõl. Ezzel Tim Pawlenty, Michele
Bachmann, Herman Cain és Jon Hunts-
man után õ lesz a republikánus elnökjelölt-

választási küzdelem ötödik kiesõje. Közben
megjelent Barack Obama elsõ televíziós
reklámsportja, amelyben sok zöld intézke-
désre és sok új állásra tesz ígéretet.

Hágában megoperálták Seseljt

Vojiszlav Seseljt, a Szerb Radikális Párt ve-
zérét rövid kórházi kezelés után Hágában
visszaszállították börtönébe. A háborús bû-
nökkel vádolt Seseljnél szerdán súlyos szív-
ritmus zavarok léptek fel, és hirtelen leesett
a vérnyomása. Január 12-én szívritmus-sza-
bályozót ültettek a mellkasába.

Hírösszefoglaló

Az Európai Bizottság Ma-
gyarország ellen indított köte-

lezettségszegési eljárásaiban érin-
tett kérdéseken túlmutató, éles bí-
rálatok is érték a magyar kor-
mányt a szerdán megtartott stras-
bourgi európai parlamenti vitá-
ban. A szocialista frakciót vezetõ
osztrák Hannes Swoboda el-
mondta, nemcsak egyes törvé-
nyeket kifogásolnak, hanem a
mögöttük álló szellemiséget is. A
liberális csoportot vezetõ Guy
Verhofstadt nemzetközi hatósá-
gok és szervezetek hivatalos do-
kumentumaira hivatkozva olyan
listát mutatott fel, amely összesen
mintegy 30 aggályos területet tar-
talmazott a magyar jogszabályok-
kal kapcsolatban. A zöld frakciót
vezetõ Daniel Cohn-Bendit egye-
bek között azt a kérdést tette fel:
„miért van az, hogy az alkot-
mány szellemisége félelmet kelt
Magyarországon?” Ugyanakkor
a néppárti csoportot irányító
Joseph Daul azt hangoztatta,
hogy az Orbán-kormány nehéz
helyzetben vette át az országot, és
ennek ellenére „elsöprõ sikereket
ért el”.

Több felszólaló szerint a szerda
estébe hajló vita az unió tesztje is
volt: azt méri, hogy az EU hajlan-
dó-e megvédeni közös értékeit.
Az érintett frakciókhoz tartozók
tagadták egyúttal, hogy össze-
hangolt baloldali támadás folyna
a magyar kormány ellen.

„Fontos, fantasztikus nap volt
ez az új magyar alkotmány szá-
mára” – így értékelte Orbán Vik-
tor a vitát, amelyen õ is felszólalt.
A magyar miniszterelnök egye-

bek mellett azzal indokolta szava-
it, hogy az új alaptörvénnyel ösz-
szefüggésben eddig senki semmi-
lyen jogi eljárást nem indított.
Egyúttal közölte: ha kell, az alap-
törvényhez kapcsolódó átmeneti
rendelkezésekhez kötõdõ kifogá-
sokat készek teljesen átdolgozni.
Az Európai Bizottsággal fennma-
radt, az MNB-t érintõ vitás pont-
ról elmondta: a bizottság azt kifo-
gásolja, hogy a jegybankelnök és
a monetáris tanács tagjai esküt
tesznek az alkotmányra, amikor
elfoglalják hivatalukat. Ez az es-
kü az elmúlt húsz évben mindig
elhangzott. „Olyan szimbolikus
politikai kérdés ez, amelyben
egyezkednünk kell. A többi ügy
inkább technikai kérdés” – emelte
ki Orbán Viktor. 

Munkatársainktól

Az elõzetes felmérések alap-
ján legalább százezer tüntetõ-

re számítanak a holnapra meg-
hirdetett Békemenet Magyaror-
szágért demonstráció szervezõi,
akik – Bayer Zsolt megfogalma-
zása szerint –néma, békés de-
monstrációval kívánnak tüntetni
a kormányért és Európáért. A
tüntetõk „szeretnék eloszlatni
azt a tévképzetet, hogy a jelenle-
gi kormányt senki nem támogat-
ja Magyarországon”. A buda-
pesti Hõsök terérõl az Országhá-

zig vonulók felhívásuk szerint
azt szeretnék bemutatni, hogy
nem kívánnak mást, „csak béké-
ben, egyetértésben, a demokrá-
cia keretei között, másokat tisz-
telve szabadon élni”.

Mint korábban megírtuk, az
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
(EMNT) kezdeményezésére er-
délyiek is részt vesznek a Fidesz-
kormánnyal szolidaritást vállaló
demonstráción. Az EMNT – 50
lejes díj ellenében – autóbuszok-
kal szállítja a részvevõket Ko-
lozsvárról, Nagyváradról és Sep-
siszentgyörgyrõl. 

Az unió tesztjén Orbán
A baloldali frakciók élesen bíráltak, az Európai Néppárt sikerekrõl beszélt

Rossz ember ön, Herr Orbán? – ezzel a címmel közölt interjút Or-
bán Viktorral tegnap a Bild. A legnagyobb példányszámú német
napilapban a magyar miniszterelnök kijelentette: meg sem fordul
a fejében, hogy alávesse magát a „nemzetközi baloldal” érték-
rendjének. Orbán tiltakozott arra a kérdésre válaszolva, hogy mi-
ért akar párthíveket helyezni például a Magyar Nemzeti Bankba.
A kérdés az – fejtette ki –, hogy növeljék-e két fõvel a tanács lét-
számát, és legyen-e egy harmadik alelnök. A média „pórázon
tartására” vonatkozó kérdésre válaszolva azt tanácsolta: vessen
egy pillantást az újságokba, aki ilyesmivel vádolja. A lapokban
„engem szidnak és fenyegetnek” – tette hozzá. Az interjú készí-
tõi – Jörg Quoos, Dora Varro (Varró Dóra) és Hans-Jörg
Vehlewald – végül azt kérdezték: „Valóban segít-e, ha az Európa-
politikában ön továbbra is úgy tevékenykedik, mint az autópá-
lyán a menetiránnyal szemben haladó vezetõ, aki üvöltözik a sok
szembejövõ autóssal?”. Válaszában Orbán hangsúlyozta: „Kiál-
lunk az értékeink és a nemzetünk mellett, ellenszélben is. És ak-
kor is, amikor az ellenszél orkán erõsségû.”

Orkánnal szemben Orbán

Kormánybarát békemenet

M. Á. Zs.

Látványosan kerülte a saját
és a kormány lemondását kö-

vetelõ utcai megmozdulások té-
máját Traian Bãsescu államfõ a
Romániában akkreditált nagykö-
vetekkel tartott tegnapi találko-
zóján. Leszögezte, 2012-ben is
aktív partnere lesz a kormány-
nak az állam megújításában, va-
lamint a Nemzetközi Valutaalap-
pal (IMF) szemben vállalt köte-
lezettségek teljesítésében. Az idei
prioritások között megemlítette
az egészségügyi kerettörvény el-
fogadását és amennyiben a „po-
litikai helyzet lehetõvé teszi” az
ország területi-adminisztratív át-
szervezését. 

A találkozó jellegébõl adódóan
az államfõ elsõsorban külpolitikai

témákra tért ki, kiemelten foglal-
kozott a Schengen-övezethez való
csatlakozás késésével. Hozzátet-
te: nagyon reméli, hogy az
együttmûködési és ellenõrzési
mechanizmusa (MCV) keretében
készített februári jelentés elõrelé-
pést hoz majd. Bãsescu megkö-
szönte az olasz kormánynak,
hogy január elsejétõl eltörölte a
román munkavállalókkal szem-
beni korlátozásokat. Az államel-
nök ugyanakkor megalapozatlan-
nak nevezte, hogy az unió kilenc
tagállama továbbra is korlátozza
a román állampolgárok külföldi
munkavállalását. 

Olguþa Vasilescu szociálde-
mokrata szenátor utólag azzal vá-
dolta Traian Bãsescut, hogy nem
tájékoztatta a nagyköveteket a
megmozdulásokról. 

Traian Bãsescu „eltitkolta” 

a követektõl a tüntetéseket

Orbán már Budapesten. A Parlament kupolatermében nemzetközileg sikeres magyar diákolimpikonokat köszöntött
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Bemutatkozó látogatást tett tegnap délután Dézsi Attila nemrég
kinevezett kormányfõtitkárnál Füzes Oszkár, bukaresti magyar
nagykövet. A baráti hangulatú megbeszélésen Dézsi Attila fõtit-
kár kifejtette: a két kormány közötti viszony az utóbbi években
kiegyensúlyozottnak tekinthetõ, és ebben jelentõs szerepe van az
RMDSZ kormányzati jelenlétének, hiszen a szövetség a politikai
egyensúly megtartója. Ugyanakkor hangsúlyozta: az anyaorszá-
gi kapcsolatok és támogatások is hozzájárultak ahhoz, hogy kü-
lönösen a szórványban egyre többen vállalják magyarságukat.
Füzes Oszkár nagykövet elmondta, a magyar kormány nagyra
értékeli az RMDSZ szórványpolitikáját és továbbra is támogatni
kívánja az erdélyi magyar közösséget identitása megõrzésében. 

Füzes Oszkárt fogadta Dézsi Attila kormányfõtitkár

Hét székelyföldi városban szervez Orbán Viktor melletti  szim-
pátiatüntetést szombaton a Magyar Polgári Párt. Felhívásuk-
ból kiderül: így kívánják kifejezni együttérzésüket a magyaror-
szági megmozdulókkal. Mint fogalmaznak, „a Kárpát-meden-
cében minden, magát magyarnak valló ember számára fontos
a magyar nemzet függetlensége és fölemelkedése.” A szolidari-
tási akció valamennyi székelyföldi városban a budapesti Hõ-
sök terére tervezett megmozdulással azonos idõpontban kez-
dõdnek. A székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal tegnap en-
gedélyezte a tüntetést. Az akció engedélyezését kérõ dokumen-
tumban 200 személy részvételét jelzi az MPP a 45 perces idõ-
tartamú eseményen. Az engedélyt „szimpátia-megmozdulás”
megszervezésére kérték, de hogy kinek a javára, ki mellett, azt
nem tartalmazza a beadvány. Kulcsár Terza József, az MPP
Kovászna megyei elnöke szerint Sepsiszentgyörgyön politika-
mentes tüntetést szeretnének, amelyen azonban felszólalnak
az MPP, az Erdélyi Magyar Nemzeti és a Székely Nemzeti Ta-
nács képviselõi. A politikusok a magyarországi polgárokat is
türelemre intették, mivel meglátásuk szerint egy év alatt nem
lehet helyrehozni azt, amit más kormányok húsz év alatt el-
rontottak. (Baloga-Tamás Erika, Kovács Zsolt)

„Politikamentes” MPP-tüntetések Székelyföldön



Salamon Márton László

Fraternizáltak a politikai ellen-
zék által a bukaresti Dia-

dalívnél szervezett tüntetés részt-
vevõi és az Egyetem téri tüntetõk
tegnap este, miután a Szociál-
Liberális Szövetség (USL) becslé-
sek szerint mintegy 7000 szimpati-
zánsa tegnap délután Traian
Bãsescu államfõ és a kormány le-
mondását követelte. Az eredetileg
a fõváros északi részében fekvõ
Diadalív és a kormánypalotának
helyet adó Victoriei tér közötti
Kiseleff sugárútra engedélyezett
ellenzéki tüntetésre autóbusszal,
vonattal, személygépkocsin érkez-
tek elsõsorban a Nemzeti Liberális
Párt (PNL) hívei az ország min-
den sarkából. Az ellenzéki szövet-
ség másik tagpártja, a Szociálde-
mokrata Párt (PSD) csupán a bu-
karesti és konstancai szervezeteit
mozgósította, a hivatalos magya-
rázat szerint azért, mert a „mun-
kamegosztásban” a PSD-nek a vi-
déki, a PNL-nek pedig a fõvárosi
tüntetések megszervezése jutott. 

Che Guevara Bukarestben

A kora délutánra meghirdetett
tüntetésre már a délelõtti órákban
elkezdtek szállingózni a Traian
Bãsescut, kisebbik lányát, Elena
Bãsescut, Elena Udrea turisztikai
minisztert, Emil Boc kormányfõt
kifigurázó plakátokat, illetve ro-
mán nemzeti és PNL-s lobogókat
cipelõ résztvevõk. A Kiseleff kör-
nyéke lassan megtelt buszokkal és
emberekkel, akik egymást kérdez-
gették: merre is van a Diadalív? 

Kisebbfajta szenzációt keltett a
tüntetõk és fõként a tüsténkedõ
sajtósok körében Radu Mazãre
konstancai különítménye: a ten-
gerparti város szociáldemokrata
polgármestere a tõle megszokott
Che Guevara-s kiszerelésben érke-
zett, századmagával: a konstancai
fiatalok ugyanazt a khakiszínû
egyenruhát és piros baszk sapkát
viselték, amely híressé tette különc
polgármesterüket. Az USL tünte-
tõit láthatólag inspirálták a már

egy hete tartó Egyetem téri tünte-
tés résztvevõinek immár közis-
mert szlogenjei: a szaporán fény-
képezõ fotósok viszontláthattak
olyan plakátszövegeket, mint a
Facebookon összeállított ranglis-
tán „fõdíjas” „Vã rugãm sã ne ier-
taþi, nu producem cât furaþi!” („El-
nézést, hogy nem termelünk any-
nyit, amennyit ti loptok!”)

„Maradjon a pánsípnál”

A Diadalívnél felállított pódi-
umra a szónokok a tervezetthez
képest jókora késéssel, délután 5
óra körül léptek fel: a sort Mircea

Diaconu színész-szenátor és Nico-
lae Zamfir legendás pánsípmûvész
nyitotta meg, utóbbi azonban be-
lesült mondandójába. „Maradjon
inkább a pánsípnál” – jegyezte
meg a járdáról egy idõsebb, kopot-
tas eleganciájú hölgy. Zamfir után
Sorin Roºca Stãnescu közismert
újságíró lépett a mikrofonhoz; õ
arra szorítkozott, hogy bejelentse:
leteszi a „pennát” és belép a Nem-
zeti Liberális Pártba. Victor Ponta
mondanivalójából sem jegyeztek
meg sokkal többet a tüntetõk,
mint az utolsó mondatot, amelyet
ütemesen ismételt meg a szociál-
demokrata pártvezetõ után a tö-

meg: „Le Bãsescuval!” Mire Crin
Antonescu, a liberális fõszónok ju-
tott sorra, a tömeg már egészen
belemelegedett a kormány- és ál-
lamfõellenes skandálásba.

„Miénk itt a tér!”

Már elmúlt este 6 óra, a tüntetés
hivatalos engedélye is lejárt, ami-
kor a Diadalív felõl elindultak a
tüntetõk a Victoriei tér felé. Kisebb
csoportok már korábban elszakad-
tak a tömegtõl, és birtokukba vet-
ték a kormánypalota elõtti terüle-
tet, így a forgalom is leállt a kör-
nyéken. A résztvevõk zöme a
Kiseleffbe torkolló mellékutcák-
ban parkoló autóbuszokhoz vo-
nult, az elszántabbak azonban
csatlakoztak a kormánypalota
elõtt Emil Boc kormányfõ fejét kö-
vetelõk seregéhez. A mintegy ké-
tezres csoportból egyszer csak ki-
vált a „kemény mag”, és elindult a
városközpont felé, „Universitate!
Universitate!” skandálással jelezve
úticélját: az Egyetem teret. Látva,
hogy a csendõrök nem állják útju-
kat, a többiek is bátorságot kaptak,
követve a merészebbeket. A Ma-
gheru sugárúton teljesen leállt a
forgalom a Victoriei tér és a város-
központ közötti két kilométeres tá-
von, a tüntetõk háborítatlanul ha-
ladtak az Egyetem tér felé.

Ahol eközben a „pártmentesek”
tüntetésének hetedik napja fordult
estébe. A hír futótûzként terjedt el
a mintegy ezres tömegben: jönnek
a többiek a Diadalívtõl! Ha a kar-
hatalmiak, politikusok, újságírók
számára addig talány volt: vajon
hogyan fogadják majd az Egye-
tem tériek a „pártos” tüntetõket,
elõbbieket nem gyötörték kétsé-
gek: maguk bontották le a kordo-
nokat, hogy társaik háborítatlanul
elfoglalhassák helyüket a téren. A
városközpontban a forgalom ad-
digra már teljesen lebénult, s a ro-
hamrendõrök is beletörõdtek: az
Egyetem tér a tüntetõké... 
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Aki ezekben a napokban csu-
pán a hírtelevíziókból alkot

véleményt az utóbbi egy
hét utcai megmozdulá-

sairól, vélhetõen azon sem
csodálkozna, ha eljönne
a pillanat, amikor le-
száll az a bizonyos heli-
kopter a Cotroceni-
palotára és kimenekíti az

államfõt. A tüntetések képsorait kísérõ kom-
mentárok ugyanis gyakran párhuzamba ál-
lítják az 1989-es eseményeket a mostani de-
monstrációkkal. Azt üzenik: pattanásig fe-
szült a hangulat az országban, a lakosság
megelégelte az önkényuralmat, s csak idõ kér-
dése, hogy a népharag mikor dönti meg a
Bãsescu-diktatúrát.
Errõl természetesen szó sincs. Romániában
nem diktatúra, hanem jól-rosszul mûködõ de-
mokrácia van, aminek már önmagában bizo-
nyítéka, hogy akár engedély nélkül is büntet-
lenül tüntetni lehet. A városok központját pe-
dig esténként nem százezres, hömpölygõ tö-
megek töltik meg, mint 1989 decemberében,
az államfõ és a kormány lemondását csak vá-
rosonként néhány száz ember követeli kitartó-
an a januári hidegben.
Amirõl szó van, az a lakosság szintjén kétség-
kívül érzékelhetõ hatalomváltó hangulat,
amelynek hangos kinyilvánítására a köztisz-
teletnek örvendõ Raed Arafat félreállítása
adott alkalmat. A palesztin orvos melletti
szimpátiatüntetések hitelessége megkérdõjelez-
hetetlen, mint ahogy kétségbevonhatatlan a
késõbbi kormány- és államfõellenes demonst-
rációk megalapozottsága is. Csakhogy Romá-
niában nem Arafat eltávolítása óta hatalom-
ellenes a hangulat, ezt a felmérések már évek
óta jelzik. Nem hinnénk, hogy Traian
Bãsescu lemondása indokoltabb volna most –
amikor az egészségügyi reformot erõltetve le-
mondásra késztette azt, aki szerinte útjába
állt –, mint a román gazdaság csõdközeli ál-
lapotának elismerésekor, a megszorító intéz-
kedések bejelentésekor.
A hatalom leváltására nem is alakult ki kriti-
kus tömeg. Eltorzulásainak korrigálására
azonban, úgy tûnik, hogy igen. Az államfõ
letett az új egészségügyi törvény minden áron
történõ erõltetésérõl, Raed Arafat visszatért
hivatalába, a nagyobbik kormánypárt politi-
kusai pedig riadtan keresik a párbeszéd lehe-
tõségét a szakszervezetekkel és a civil társada-
lommal – igaz, egyelõre sikertelenül.
Az ellenzék a következõkben vélhetõen meg-
próbálja meglovagolni azt, hogy az emberek
ismét az utcára viszik elégedetlenségüket. En-
nek azonban egyelõre csak egyetlen következ-
ménye tûnik biztosnak: Emil Bocék pártja az
eddiginél is kevesebb eséllyel indul a választá-
sokon.
Bár szintén kormányon van, az RMDSZ-
nek akár jól is foghat a hatalomellenes han-
gulat, annál is inkább, mert a „népharag”
irányzékában nem a magyar kormányzati
politikusok állnak. Az államfõ ugyan egyelõ-
re hallgat, de könnyen elképzelhetõ: a válasz-
tásokig hátralévõ hónapokban már nem erõl-
teti a Kelemen Hunorék számára kényelmet-
len célkitûzéseket, az alkotmánymódosítástól
a közigazgatási reformokig, s csökken a
Cotroceni-felõl érkezõ nyomás, amely megala-
kítása óta feszültségben tartja a koalíciót. 
Persze, csak akkor, ha Traian Bãsescu tanult
a történtekbõl. Hisz nem golyót kapott az ut-
cától, hanem csak egy leckét.

Lecke

Több mint háromszáz elégedet-
len sepsiszentgyörgyi gyûlt ösz-
sze tegnap a Kovászna megyei
prefektúra székháza elõtt, ahol
hangos füttyszóval „kergették” a
hatalmon lévõ kormányt. A tün-
tetõk román és magyar nyelvû
táblákat mutattak fel, amelyeken
többek között: „Összevont le-
mondások, elõrehozott választá-
sok”, „Elnézést, hogy nem ter-
melünk annyit, amennyit ellop-

tok”, „Le a PDL – RMDSZ kor-
mánnyal”, „A Boc kormány gö-
dörbe visz” vagy „Le az autó re-
gisztrációs adóval” és „Elég volt”
feliratok voltak olvashatóak. A
„Fütyöljük ki õket” jelszóval
szervezõdött tiltakozó megmoz-
dulás elsõ résztvevõi között volt
az a mintegy száz Õrkõ negyedi
roma, akiket vélhetõen nem a
Facebook közösségi portál révén
hívtak utcára. „Testvérem, most

megmutatjuk a magyaroknak,
hogy kell tüntetni”, mondta ér-
deklõdésünkre a magát Tar-
zannak nevezõ tüntetõ, aki el-
mondta, hogy a sajtóból értesül-
tek a megmozdulásról, és azért
vonultak utcára, mert rendkívül
nagy szegénységben élnek, ku-
kázni se engedik õket, és azt sze-
retnék, hogy az önkormányzat
beengedje szekereiket a városba.
A tüntetésen népes csapattal vol-
tak jelen az ellenzéki pártok, így
a Nemzeti Liberális Párt (PNL) a
Szociáldemokrata Párt (PSD)
helyi vezetõi, de ott volt az MPP
és az EMNT helyi vezetõsége is,
viszont senki nem viselt pártjel-
képeket. Ugyanakkor a tüntetõk
között voltak a Háromszéki
Nyugdíjasok Egyesülete, vala-
mint a Sanitas és a Testvériség
Szakszervezet tagjai is. A szent-
györgyi megmozdulásra mintegy
30 csendõrt vezényeltek ki, de az
békésen lezajlott, senki ellen nem
indult eljárás. Több tüntetõ beje-
lentette, hogy ma 17 órakor ismét
a prefektúra épülete elé vonul-
nak, folytatják az akciót. Amúgy
a háromszéki megyeszékhelyen
kívül tegnap országszerte folyta-
tódtak a kormány és államfõelle-
nes tüntetések, az erdélyi megye-
székhelyek majd mindegyikében
immár hetedik napja vonultak ut-
cára az emberek. (Kovács Zsolt)

Székelyföld „csatlakozott” Romániához: az õrkõi romáknak „elegük lett”

Cseke 
Péter Tamás

Román lapszemle

Csõdöt jelentett a Kodak. A fotográfia út-
törõjének számító cég 6,8 milliárd dollá-
ros tartozást halmozott fel. (Adevãrul)
Egy román lánnyal szórakozott a múlt hé-
ten homokzátonyra futott Costa Con-
cordia luxushajó kapitánya a szerencsét-
lenséget megelõzõ percekben. (EVZ)  A
2012-es év politikai love story-ja van ki-
bontakozóban Marian Vanghelie és Oana
Niculescu Mizil között. A két szociálde-
mokrata politikus azt követõen talált vi-
gaszt egymás karjában, hogy megromlott
házasságuk. (EVZ)

Konstancai tüntetõk a Diadalívnél szervezett ellenzéki tüntetésen. Elõrehozott választásokat követelnek

Diadalittas ellenzékiek...

A jelenlegi társadalmi és politikai helyzetet ele-
mezte ki tegnap délben az RMDSZ Szövetségi Ál-
landó Tanácsa. „Az RMDSZ most is a parlamen-
ti párbeszédnek a híve, ezért mi azt javasoltuk,
hogy a parlament rendkívüli ülésszakát a jövõ hé-
ten tartsuk meg, és ott vitassuk meg a politikai kér-
déseket. Továbbra is legitimnek tartunk minden
olyan békés, szervezett tüntetést, ahol a polgárok
elmondják a problémáikat, elégedetlenségeiket.

Minden ilyen megnyilvánulásnak helyet kell adni
egy demokratikus államban, de nincs helye a van-
dalizmusnak, nincs helye az erõszaknak, semmi-
lyen olyan magatartásnak, amely a polgárok biz-
tonságát veszélyeztetné” – nyilatkozta a SZÁT
után Kelemen Hunor. Hangsúlyozta, 2012-ben az
a legfontosabb, hogy megõrizzük mindazt, amit
az elmúlt két évben sikerült elérni, ez pedig min-
den adófizetõ polgár közös erõfeszítése volt. 

SZÁT: nem szabad veszélyeztetni a polgárok biztonságát
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Bogdán Tibor 

Tegnap gyökeres változás
következett be a hetedik

napja folytatódott bukaresti
tüntetéssorozatban, amelybe
elsõ ízben kapcsolódtak be
immár hivatalosan az ellen-
zéki politikai pártok, miután
a tüntetõk közé vegyült né-
hány politikusukat a tömeg
szabályszerûen kifütyülte. 

Ötpontos ultimátum

A Szociál-Liberális Szövet-
séget kormánypárti oldalról
azzal vádolják – és talán nem
is egészen megalapozatlanul
–, hogy politikai tõkeszerzés
céljából ki akarja sajátítani a
tömegek utcai megmozdulá-
sát. Az tény, hogy az ellenzé-
ki politikai tömörülés átvette
a tüntetõk által skandált kö-
vetelések legfontosabb ele-

meit, amelyet öt pontos ulti-
mátumukban Emil Boc kor-
mányfõvel találkozva át is
nyújtottak a kabinetnek. Az
elsõ pontban Traian Igaº bel-
ügyi tárcavezetõ azonnali le-
mondását szorgalmazták, õt
téve felelõssé a tüntetõk és a
rendfenntartók túlkapásaiért.
A második pontban a hely-
hatósági és parlamenti vá-
lasztások összevonásáról tör-
ténõ lemondást követelték,
az Alkotmánybíróság jövõ-
beni döntésétõl függetlenül.
Sürgetõ feladatként jelölték
meg azt is, hogy a hatalom a
parlamenti pártokkal tanács-
kozást folytasson a jelenlegi
kormány szakértõkbõl álló,
valamennyi parlamenti párt
által elfogadott kabinettel tör-
ténõ felcserélésérõl, amely-
nek feladata a választások
elõkészítése, a legégetõbb
gazdasági intézkedések meg-

hozatala lenne. Az ellenzék
olyan választási törvény elfo-
gadását is szükségesnek tart-
ja, amelynek három alappil-
lérét a honatyák létszámának
csökkentése, a pártvándor
honatyák mandátumának
visszavonása illetve az egy-
fordulós, egyéni választóke-
rületes parlamenti választá-
sok bevezetése jelentené. Vé-
gül a szociál-liberálisok veze-
tõi szabad és tisztességes elõ-
rehozott választások meg-
szervezését követelték.

Emil Boc miniszterelnök
az ultimátum valamennyi
pontját visszautasította.

Elõrehozott 
választások – mikor?

Az ellenzékiek egyik leg-
fontosabb és legnagyobb kö-
vetkezményekkel járó köve-
telését éppen az utolsó pont,
az elõrehozott választások
kiírása jelenti. Nem véletlen,
hogy a kormányfõ a leghatá-
rozottabban elzárkózott elõ-
le, arra hivatkozva, hogy azo-
kat nem lehetne megszervez-
ni augusztus, azaz alig két-
három hónappal a „rendes”
választások elõtt, az ellenzék

azonban márciusi idõpontot
javasol.

Mindez döntõ módon az
államfõ akaratától függ. Az
alkotmány értelmében
ugyanis a két ház elnökeivel
és a parlamenti frakciók ve-
zetõivel tartott tanácskozás
után az államfõ feloszlathat-
ja a Parlamentet, ha ez az el-
sõ felkéréstõl számított 60
napos határidõn belül nem
szavazott bizalmat a kor-
mányalakítás tekintetében,
de csakis legalább két bizal-
mi szavazati kérelem elutasí-
tása után. Az alaptörvény
szerint egy év folyamán a
Parlament egyetlen alkalom-
mal oszlatható fel, továbbá a
testület nem oszlatható fel az
államfõ mandátumának
utolsó hat hónapjában, sem
pedig mozgósítási, háborús,
ostrom- vagy sürgõsségi álla-
pot idején. 

Csakhogy a törvényes ke-
reteknek megfelelõen a vá-
lasztások idõpontját legalább
90 nappal korábban nyilvá-
nosságra kell hozni. Ez vilá-
gossá teszi, hogy 150 nap, va-
gyis öt hónap múlva, június-
ban lehetne megszervezni az
elõrehozott választásokat,

azaz sem a miniszterelnök-
nek, sem az ellenzéknek
nincs igaza.

Akik ráfizetnek

Bár a tömeg elégedetten
vette tudomásul az egészség-
ügyi törvénytervezet vissza-
vonását és Raed Arafat he-
lyettes államtitkári tisztségbe
történõ visszahelyezését, an-
nak nem mindenki örül.

Egészségügyi szakértõk
szerint a narancsvörös hata-
lom meghátrálása nyomán
igen sokat veszítenek a ma-
gán egészségügyi egységek.
Több, mint negyvenre tehetõ
azoknak a magánvállalko-
zásoknak a száma, amelyek,
az egészségügyi törvényter-
vezet elfogadására számítva,
többmillió eurót fektettek be
egyebek között mentõautók
vásárlásába. A törvény alap-
ján kiterjesztette volna tevé-
kenységi körét a BGS, a
Neuromed, a Puls, a Nei
medica, az Uman Serv, a
Medicover, a Medlife, ame-
lyek nemcsak a lakásról tör-
tén hívások esetében, de bal-
esetekhez is kivonulhattak
volna. Ezzel megnövelhették

volna potenciális pácienseik
számát, ezzel pedig nyeresé-
güket is. A magán mentõ-
szolgálatok a törvénytervezet
életbe lépése esetén három
forrásból juthattak volna jö-
vedelemhez: egyrészt a bete-
gek közvetlen hívására tör-
tént, fizetõs kezelésbõl, más-
részt a magánklinikák páci-
ensek ellátásból, harmad-
részt pedig a központi diszpé-
cserszolgálat által hozzájuk
irányított hívásokból.

Érthetõ, hogy a magán
mentõszolgálatok már évek-
kel ezelõtt pert indítottak az
illetékesek ellen, diszkrimi-
nációval vádolva õket. A táb-
labíróság és az alkotmánybí-
róság azonban elutasította
keresetüket, arra hivatkozva,
hogy nincs szó diszkriminá-
cióról, hiszen szabadon mû-
ködhetnek, az állam azon-
ban nem kötelezhetõ magán
gazdasági vállalatok finan-
szírozására.

Az állam egyébként évi
200 millió euróval finanszí-
rozza a mentõszolgálatokat,
ebbõl azonban 97 százalékot
az állami mentõszolgálat
kap, a magáncégeknek csak 3
százalék jut. 

Tüntetések, követelések, vesztesek

Gy. Z. 

A guantánamói fogolytá-
bor sokak számára az

emberi jogok megsértésének
a jelképe. Arról tanúskodik,
hogy Obama nehezen sza-
badul meg a republikánus
elõdje, George Bush által a
2011. szeptember 11-i me-
rényletek után létrehozott
biztonsági rendszertõl. A
napokban ráadásul újabb
botrány tört ki: az al-Kaida
nemzetközi terrorista háló-
zat egyik társszervezetének
kiadványa ugyanis bejutott
az egyik rabhoz, akit az
amerikai haditengerészet
guantánamói börtönében
tartanak fogva. Andrea
Lockhart sorhajókapitány,
aki a vádat képviseli a szaú-
di Abd al-Rahim al-Nasiri
elleni eljárásban, James Pohl
hadbíró-ezredesnek kijelen-
tette: az eset miatt átkutatták
a cellákat és új eljárást vezet-
tek be. Az al-Kaida egyik fõ
vezetõjének tartott Nasirit
azzal vádolják, hogy 2000-
ben az egyik irányítója volt a
Cole amerikai hadihajó el-
len az Ádeni-öbölben végre-
hajtott támadásnak. A 47
éves férfi 2006 óta a guantá-
namói bázis foglya, koráb-
ban a Központi Hírszerzõ
Ügynökség (CIA) titkos bör-
töneiben tartották.

Nincs befogadó hely

A Guantánamón õrzött,
narancssárga kezeléslábasba
öltözött, fejükön fekete zsá-
kot viselõ rabok fotói bejár-
ták a világsajtót. Õk voltak az
elsõ „ellenséges harcosok”,
akiket Bush elnöksége alatt a
szeptember 11-i merényletek
után elõállítottak. A börtönt
a Kuba délkeleti részében, a
Guantánamói-öbölben lévõ,
116 négyzetkilométeres ame-
rikai haditengerészeti tá-
maszponton hozták létre,
amelyet Washington egy
1903-ban megkötött ameri-
kai–kubai szerzõdés értelmé-
ben bérel.

A Pentagon adatai szerint
összesen 779 férfit és ka-
maszt tartottak itt fogva, kö-
zülük 2003-ban egyszerre
680-at. Az õrizetesek száma
az évek során fokozatosan
csökkent, de a fogyás meg-
állt, mivel a katonai hatósá-
gok által „szabadlábra he-
lyezhetõ” 89 fogolynak nem
találtak befogadó helyet.
Obama azon ígéretének meg-
valósítását, hogy 2010 janu-
árjáig bezáratja a börtönt, de
facto akadályozza a kong-
resszus által elfogadott tör-
vény, amely megtiltja, hogy
közpénzekbõl szállítsanak az
Egyesült Államokba vagy
harmadik országokba guan-

tánamói õrizeteseket, és elõ-
írja, hogy a terrorizmussal
gyanúsítottakról katonai bí-
róság ítélkezzen.

A fogva tartás 
körülményei

El kell ismerni, hogy a fog-
va tartás körülményei a meg-
nyitás óta számottevõen ja-
vultak. A táborban õrzött
171 fogoly 80 százalékát je-
lenleg a magas biztonsági fo-
kozatú szövetségi börtönök
mintájára épített két épület-
ben õrzik. A VI. táborban lé-
võk a „jó magaviseletûek”,
itt helyezkedik el a foglyok
négyötöde. Õk dzsellabában
(hagyományos észak-afrikai
viseletben) járnak, 21 televí-
ziós csatornát nézhetnek, 14
rádiót hallgathatnak, és újsá-
gokat is olvashatnak. Szaba-
dabban járhatnak ki-be a cel-
lából, sétálhatnak a társaik-
kal, együtt étkezhetnek,
imádkozhatnak. A szabály-
zatot megsértõket az V. tá-

borba küldik, ahol narancs-
sárga overall a viselet, szûk
cellákban élnek, ahonnan
naponta csak kétszer léphet-
nek ki. David Remes ügyvéd
szerint az V. táborhoz tarto-
zó Five Echóban még min-
dig „katasztrofálisak” a kö-
rülmények. Az erõdszerû
VII. táborról, ahol még az
ügyvédek is nem kívánatos
személyek, senki sem beszél:
itt õrzik a másfél tucat legve-
szélyesebb foglyot, közöttük
a szeptember 11-i merényle-
tek öt gyanúsítottját. „Min-
den nappal csökken a re-

mény, hogy bezárják Guan-
tánamót” – véli Jonathan
Hafetz, a New Jersey-i Seton
Hall egyetem jogászprofes-
szora.

Obama és az erõszak

„Az amerikai kormány
azon kudarca, hogy nem ké-
pes bezárni a Guantánamói-
öbölben lévõ börtönt, mérge-
zõ örökséget hagy az emberi
jogok helyzetére” – hangsú-
lyozta az Amnesty Interna-
tional (AI) nemzetközi em-
berjogi szervezetnek a börtön

megnyitása 10. évfordulójára
készült jelentése. A kemény
módszereirõl ismert börtön
továbbra is „sértés az emberi
jogokra nézve” – jelentette ki
Bob Freer, az AI kutatója.
„Guantánamo súlyos kárt
okozott az Egyesült Államok
jó hírének világszerte” – fej-
tette ki Hina Shamsi, az
ACLU amerikai emberjogi
mozgalom igazgatója.

Guantánamo megalázó
lecke Barack Obamának is:
megmutatta számára, hogy
hol vannak hatalmának a ha-
tárai. A Kongresszus képvi-
selõi és szenátorai ugyanis
elutasítják, hogy a választó-
kerületükbe szállítsák az õri-
zeteseket.

Obama különben sem irtó-
zik a kemény kéz politikája
egyes aspektusainak a folyta-
tásától: erre utalnak a CIA
pilóta nélküli repülõgépeivel
végrehajtott pakisztáni és je-
meni támadások, amelyek
törvényes jellegét sokan meg-
kérdõjelezik. Akár újravá-
lasztják Obamát, akár vala-
melyik republikánus kihívója
lesz az elnök, Guantánamo
kérdése még sokáig függõben
marad: a legesélyesebb aspi-
ráns, Mitt Romney határo-
zottan védelmezi a katonai
börtön fenntartását. 

Guantánamo ma is gõzerõvel mûködik 
Obama sem zárta be, pedig választási
ígéreteinek egyike volt. Guantánamo
még mindig Amerika szégyene: tíz év-
vel az elsõ õrizetesek érkezése után a
Kuba szigetén lévõ amerikai támasz-
ponton berendezett börtönben még ma
is 171 fogoly tartózkodik.

Az ellenzékiek egyik legfontosabb és
legnagyobb következményeket maga
után vonó követelését az elõrehozott
választások kiírása jelenti. Nem vélet-
len, hogy a kormányfõ a leghatározot-
tabban elzárkózott elõle.

Guantánamo. "Narancssárga" foglyok, a szigorított börtönrészben

Bukarest északi részén, a belvárostól né-
hány percre mûködött a CIA titkos börtö-
ne, amelyben a legfontosabb foglyokat
õrizték. A Bright Light (Ragyogó Fény)
kódnevû román kormányzati épület alag-
sorában õrizték az al-Kaida terrorszerve-
zet több elfogott tagját, köztük Háled Sejk
Mohammedet, a szeptember 11-i egyesült
államokbeli merényletek értelmi szerzõ-
jét, mielõtt Guantánamóra szállították

õket. A CIA romániai börtönének létezé-
sérõl számtalan hír szólt annak idején,
ám a pontos helyét soha nem lehetett
tudni. Ez a fogda is része volt annak a há-
lózatnak, amelyet a CIA tartott fenn és el-
lenõrzött külországokban, így Lengyelor-
szágban, Litvániában és Thaiföldön. A
fogdákat 2006 májusában bezárták, a
CIA fogva tartási és vallatási programja
2009-ben lezárult. 

„Ragyogó Fény”: titkos börtön Bukarestben



Királyok udvariassága a pontosság. Bár
már-már kõkorszaki, mégsem avítt böl-
csesség, és talán még idõszerûbb (volna)
rohanó, egymásra rá nem érõ korunkban,
mint egykoron, midõn a mondás megszü-
letett. Persze, hogy mit is nevezünk pon-
tosságnak, mit is értünk a kifejezésen, egy-
re nehezebb elmagyarázni azon nemzedé-
keknek, amelyek (és nem akik!) mindent
jobban tudnak elõdeiknél. (Nem mondom,
nem volt ez másként velünk sem, de titok-
ban a mai napig, vénségünkre is valljuk:
csakis tõlük van tanulnivalónk. Azaz: tisz-
teltük, a mai napig tiszteljük az idõsebbe-
ket, a nagyobb tapasztalatúakat.)
No de elkanyarodtam. Arról volt szándé-
komban elmélkedni, hogy ma már teljes-
séggel kiment a divatból a pontosság (ez-

úttal az idõre gondolok).
Ami nekem még, ha azt
mondták, 12 óra 30 perc –
12 óra 30 perc volt, és
nem 12 óra 29 vagy 12

óra 31 (de lehetõleg
még ennél is jóval-jó-
val több), az napjaink-
ban akár negyed- és

félórákat is csúszhat.

Mindig van kifogás, hogy miért. Pedig
tessék szíves tudomásul venni: nincs kifo-
gás. A legnagyobb udvariatlanság ugyan-
is, amikor bárki úgy áll az idõhöz: „az
enyém drága, a másé pedig olcsó”. De
nem így van: a halál is csak enyhítõ, de
nem mentõ körülmény.
Édesapám poroszos neve-
lése belém csontosodott.
Nem szigorú szavakkal,
hanem kizárólag példa-
mutatással csorgatta ter-
mészetembe a szokást.
Neki köszönhetõen akár egyetlen másod-
perc késés fizikai szenvedéseket hoz, kiver
a veríték, lélegzet után kapkodok, s má-
sodpercenként nézek az órámra: mennyi
az idõ? Noha idõben elindulok mindenho-
vá, bekalkulálom a forgalmat és azt, hogy
a célnál még parkolóhelyet kell keresnem
– ha sikerül (az esetek 101 százalékában
sikerül) idõben odaérnem, megnyugszom;
addig izgulok. Alapelvem: inkább én vára-
kozzam másra, mint az énrám.
Édesapámtól (I. Zoltán) örököltem én (II.
Zoltán), tõlem pedig idõsebb fiam (III.
Zoltán) ezt a minuciózus magatartást. És
ha a famíliánkban immár három nemzedé-

ken belül ezt hagyományozzuk egymásra
(nem Zoltán nevû fölmenõim is a pontos-
ságukról voltak ismertek), talán már ez
sem kevés. Egyebekben pedig van egy vég-
telen hobbim, amely bár mániás pontossá-
gunkkal nem függ össze, talán utal rá: az

órák gyûjtése. Mindenfaj-
ta óráké. Idõváltáskor
például alapesetben bõ
egy-másfél órán keresztül
állítom évente kétszer
elõre, illetve hátra a ná-
lam található szerkezete-

ket, amelyek között van elemes és van ma-
nuális, kar, zseb és asztali. A lakásnak (de
még kertemnek is) nincs olyan pontja,
amelyre ha pillantást vetnék, ne tudnám
rögvest, hány az óra. (Nem mellesleg már-
már földöntúli tulajdonságom, hogy látat-
lanban meg tudom saccolni, plusz-mínusz
néhány perccel – talán ez a „pontatlanság”
még megbocsátható –, hogy éppen hány
óra lehet.)
Szeretném, ha a másik fél legalább egyszer
belegondolna, mi mindenre jutna a vára-
kozási idõ alatt lehetõségem. Mondjuk,
odatehetném – de legalábbis elõkészíthet-
ném – a gombás csirkepörköltet ebédre.

Hódolhatnék másik nagy mániámnak,
csillapíthatatlan betûéhségemnek, s elol-
vashatnék legalább néhány oldalt a fote-
lom mellé készített két-három könyv vala-
melyikébõl. Esetleg az interneten gyorsan
átlapozhatnám a legfrissebb híreket. Netán
foglalkozhatnék állatkáimmal: megsétáltat-
hatnám Sissy kutyámat, vagy játszhatnék
Kismisa (alias Mucika, Macika, Manóka,
Manóci) nevû cicámmal. Ám ha az eme
kedvteléseimre szánható idõbõl bárki is el-
lop egy csipetnyivel, magyarán személyi
szabadságomban korlátoz, úgy vélem, az
egyéb gazságokra is képes. Az én régi-ósdi
fölfogásom szerint az sem elég, ha valaki
az adott idõpont környékén odaszól, hogy
késlekedni fog: a logisztika szabályai sze-
rint ugyanis ekkor már késõ bármilyen
hosszabb idõt igénylõ cselekménybe fogni.
Ez az idõ tehát elveszett.
Egyszer talán – sõt, egészen biztos (ha még
élek akkor) – papírra vetem gondolataimat
másmilyen pontosságról is. Mert van vele
kapcsolatban mondanivalóm több, mint
elég. Ezúttal azonban megkímélem tõle az
olvasót. Mára ugyanis elfogyott az idõ,
nem akarok visszaélni senki türelmével.
Sem jóindulatával.

Kétséges, hogy a természet felett való uralmunk mai fejlettsége
mellett egyáltalán lehetséges-e ilyen kulturális berendezéseket lét-
rehozni. Felvethetjük a kérdést, hogy honnan fognak majd a fölé-
nyes, csalhatatlan, önzetlen vezetõk elõkerülni, akiknek a feladata
lesz a jövõ nemzedékek nevelése, és visszariadhatunk attól a ször-
nyûséges mennyiségû kényszertõl, amelyre szükség lesz addig,
amíg ezek a szándékok megvalósulhatnak. Nem lehet vitatni en-
nek a tervnek a nagyszerûségét, sem pedig jelentõségét az emberi
kultúra jövõje szempontjából. Azon a lélektani belátáson alapul,
hogy az ember igen sokrétû ösztönökkel rendelkezik, amelyeknek
végleges irányát a korai gyermekkori élmények jelölik ki. Az em-
ber nevelhetõségének korlátai szabják meg tehát egy ilyen kulturá-
lis átalakulás hatékonyságának mértékét is. Kételkedhetünk ab-
ban, hogy egy más kultúrmilliõ egyáltalán képes-e megszüntetni,
és ha igen, milyen mértékben az emberi tömegeknek ezt a két tu-
lajdonságát, amelyek az emberiség irányítását ilyen nagyon meg-
nehezítik. A kísérletet még nem hajtották végre. Valószínûleg az
emberek bizonyos százaléka mindig aszociális marad, de ha csak
annyit érünk el, hogy a ma kultúrellenes többséget kisebbséggé
csökkentjük, akkor igen sokat értünk el.
Nem akarom azt a benyomást kelteni, mintha nagyon messze ka-
landoztam volna el vizsgálódásom elõre kitûzött irányától. Ezért
hangsúlyozni szeretném, hogy távol áll tõlem az a szándék, hogy
azt a nagy kultúrkísérletet, amely jelenleg az Európa és Ázsia kö-
zött elterülõ óriási országban folyik, megítéljem. (…)

Sigmund Freud: Egy illúzió jövõje. Fordította Dr. Schönberger István

Pontosság
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Része lett az életünknek, nehezebb lenne nélküle,
s nem a divatõrület diktálta csodakütyükrõl
beszélek, amelyek fényképeznek meg navigálnak,
sõt komplett könyvtárat, irodát tárolnak a
memóriájukban, hanem arról a hordozható kis
szerkezetrõl, amellyel gyakorlatilag bárhonnan
telefonálni tudunk. Nagy áldás, csak még nem
alakultak ki a hozzá kapcsolódó illem- és
használati szabályok. Pedig nagyon kellene.
Nagyjából megszoktuk, hogy nincs koncert, szín-
házi elõadás, istentisztelet vagy lakógyûlés, akár-
mi, ahol több tucatnyi ember összegyûlik, hogy a
legcsendesebb pillanatba ne csörögne bele
valakinek a mobilja. Ha még csak csörögne! De a
csengõhangok divatja valamelyik világslágerrel,
tücsökciripeléssel, békabrekegéssel, tehénbõgéssel
(ezek vicces dolgok) zendül bele az áhítatba, s a
tanácstalanságot csak az oldja, hogy valaki zavar-
tan kotorászni kezd a táskájában, zsebében, elsõre
nem találja, a hangerõ fokozódik, s amikor már
mindenki oda figyel, akkor sikerül elnémítani.
Arról már nem is beszélek, hogy némelyek
ilyenkor fojtott hangon még le is folytatnak egy
sürgõs beszélgetést.
Nem alakultak ki az intimitás szabályai. Buszon,
vonaton, tömegben emberek kibeszélik életük
tragédiáját, vagy hosszas beszámolóban foglalják
össze a vonal másik végén figyelõnek a csak ket-
tõjükre tartozó titkokat, történéseket, s százan
akaratlan beavatottjai leszünk valaminek, ami
nem érdekel bennünket, sõt: ízlésünk ellen való.
Mostanában sokat utazom busszal. Ott kiabálni
kell a mobilba, hogy a motor zaját túlharsogja a
telefonáló. Anyukám, most fordultunk be a ka-
nyarba, odateheted a pörkölthúst! Ezen csak
mosolygunk. Az ötvenes hölgy viszont lányának
tönkrement házasságát tárgyalja ki valami barát-
nõvel: és képzeld, a 27 éves lányom ott találja a
férjét a legjobb barátnõjével fordított alapállásban.
Hogy mit nem értesz?! Mondom hangosabban:
francia. Érted? Ezt kell megérnie azzal a szennyes
alakkal, meg a legjobb barátnõjével! A harmadik
nem akárki: Mondom, fogod az öt liter szil-
vapálinkát, fölmész a páternoszterrel a har-
madikra, a 307-es szobában, bárki van ott, egy-
szerûen átadod, hogy a Feri küldte Bajáról. Ne
legyél már annyira élhetetlen!

Természetesen vannak pozitív
példák is. Értelmesebb emberek
megkérdezik, hogy alkalmas
helyen és idõben hívtak-e, s
mikor lenne alkalmas, ha most
nem… Nem is kellenek illem-
szabályok, csak mindenki gon-
dolja végig, hogy egy társaság
közepén, száz ember jelenlétében
hangosan kitárgyalná-e azt, amit
telefonon minden gátlás nélkül?Krebsz János
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Nem szigorú szavakkal,
hanem kizárólag példamu-
tatással csorgatta termé-
szetembe a szokást. 

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Nacionalista az, aki jogokat sért, 
patrióta, aki jogokat véd.” 

Illyés Gyula

A diktátor

Kísérlet

Mobil
A nap címe. Hasta la vista, Bãse! Alin
Ionescu, Caþavencii

Magyarázat. Alin Ionescu is úgy látja, hogy
„a Bãsescu-rendszer kómában van”. A pedá-
losok nem nagyon mernek az emberek elõtt
mutatkozni. „Valószínûleg Elena Udrea ezek-
ben a pillanatokban gesztenyebarna parókát
keres, álcának, meg egy közönséges vinilin
táskát.” (...) Miért van mindez? „Nem a gaz-
dasági válság volt ennek az utcára vonulásnak
a kiváltója, hanem a kihívó narancsszínû lené-
zés.” Egyetértünk. Egyetlen kifogásunk lehet,
az is formai: a spanyol a felkiáltójelet a mon-
dat elejére teszi, megfordítva. 

A tiltakozók himnusza. Az Adevãrul felhívja
a figyelmet a Taxi együttes (voltaképpen veze-
tõje, Dan Teodorescu) legújabb dalára, amely
úgyszólván a bemutatása pillanatában ked-
veltté és „a tiltakozók himnuszává” vált. A
szám valóban izgalmas, mondanivalós, jó rit-
musú, arról szól, hogy mivel csalogatjuk „Ut-
cánkba, amelyben egyetlen villanykörte van”
a külföldi turistákat. Mi nem hagyjuk el a ha-
zánkat, mondja-énekli Dan Teodorescu, igaz,
kissé már öregek is volnánk hozzá. (Ne mu-
lasszák el meghallgatni a Youtube-on!)

Románc. Bevalljuk, egyáltalán nincs ízlé-
sünk ellenére a román sajtóban most meg-
szellõztetett románc, a szerelmi történet Ma-
rian Vanghelie ötödik kerületi polgármester
és Oana Mizil képviselõ között. A két jól is-
mert szocialista politikus a sajtó faggatására
most ismerte el viszonyát. A Libertatea rész-
letesen tárgyalja a love storyt, amely nem
szûkölködik meglepõ fordulatokban:
Vanghelie tulajdonképpen nem házas, bár
szinte kamaszkorától együtt él Charlotte-tal,
akitõl van egy tizenhét éves fia (Cambridge-
ben, Nagy-Britanniában tanul); Oana Mizil
jóideje nem él együtt férjével, a libanoni
Zsamil Thoméval (nincs gyermekük), de vál-
tozatlanul jó barátok és tisztelik egymást. A
legmeglepõbb – szerelmük, gyengéd kapcso-
latuk vállalásán kívül – Vanghelie vallomása,
miszerint közülük egyáltalán nem õ a roma:
zsidó apától és román anyától született.
Mindehhez még annyit lehet hozzátenni,
hogy a szerelmesek egyike sem kimondottan
szegény. Romantikus, ugye? 

A nap álhíre. Az egész fenti ügy kacsa.

Gyulay Zoltán
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Munkatársainktól

Kölcsey Ferenc kéziratá-
nak tanúsága szerint

1823 január 22-én fejezte be
a Himnusz megírását a költõ.
1989 óta ezen a dátumon ün-
nepeljük a Magyar Kultúra
Napját. A jeles ünnepre ma
már minden magyarlakta te-
lepülésen  szerveznek kultu-
rális eseményeket. Ezekbõl
nyújtunk ízelítõt.

Sepsiszentgyörgy:
kiadóbemutatkozás 

Szombaton Sepsiszent-
györgyön 17 órától a Bod
Péter megyei könyvtárban
kezdõdik a rendezvénysoro-
zat a Magyar Könyvkiadás –
Értékteremtõ hivatás elõadás-
sal, amelynek keretében a
szegedi Lazi Könyvkiadó
mutatkozik be. Az esten fel-
lép Fekete Vince költõ. A
Tamási Áron színházban
szombaton délután öt órától
Ránézek az életemre címmel,
Kovács Levente marosvásár-
helyi színházi rendezõ élet-
történetét összefoglaló inter-
júkötet bemutatójára kerül
sor. Kovács Leventével Bog-
dán László író beszélget, és
színészek részleteket olvas-
nak fel a kötetbõl. Szintén
szombaton 19 órától a sepsi-
szentgyörgyi színház nagy-
termében a Rétyi Fúvósze-
nekar ad hangversenyt. 

Kézdivásárhely:
fotótárlat nyílik 

Vasárnap 12.15–kor a Vi-
gadóban nyitják meg
Kézdivásárhelyen a Varázs-
képek, Székelyföld címû fotó-
kiállítást, amit Csire Gabri-
ella könyveinek bemutatója
követ, 14.30-kor felolvasnak
Fülöp István verseibõl. A
Vigadóban vasárnap 18 óra-
kor az Osonó színházmû-
hely mutatja be az Ahogyan
a víz tükrözi az arcot címû da-
rabot, nó színházmûhely lép
színpadra.

Nagyvárad: 
a színészeké a szerep 

A színtársulat Színház az is-
kolában, iskola a színházban
nevû, középiskolásoknak
szóló program adja az ünne-
pi rendezvények fénypontját
a partiumi városban. A pro-
jekt lényege a fiatalok köze-
lebb vonása a színházhoz és
a magyar drámairodalom
meghatározó mûveihez - fo-
galmazott Szabó K. István, a
Szigligeti Színház mûvészeti
igazgatója. Ebben az évad-
ban Vörösmarty Mihály
Csongor és Tünde címû költe-
ményét dolgozzák fel a kü-
lönbözõ iskolákban szerve-
zõdött diákcsoportok. A pro-
dukciót vasárnap, a Magyar
Kultúra Gálaestjén mutatják
be a diákok, amely során a
Magyar Kultúráért díjak is
átadásra kerülnek. 

Szatmárnémeti:
versmaraton 

Szatmárnémetiben 24 órás
versmondó-maratont szer-
vez az RMDSZ Szatmár me-
gyei szervezete. A helyi vers-
barátokat várják, hogy elsza-
valják-olvassák kedvenc ver-
seiket. Szombat déltõl vasár-
nap délig bárki betérhet a

székházba, hogy pár percig a
nagy nyilvánosság elõtt hó-
doljon a magyar költészet-
nek, miközben egy csésze
meleg teát vagy kávét, egy
friss szendvicset is elfo-
gyaszthat. Semmi megkötés
nincs, csupán annyi, hogy az
utolsó órában csak szatmári
költõ versét lehet szavalni. 

Székelyudvarhely:
kamarazene 

A székelyudvarhelyi prog-
ram Sas Péter: A heraldikus
Köpeczy Sebestyén József
élete és munkássága címû
kötet bemutatásával kezdõ-
dik a Haáz Rezsõ Múzeum-
ban. A Mûvelõdési Házban
ugyanakkor a székelyud-
varhelyi Cimbora Tanulók
Házába járó gyermekek
munkáiból nyílik kiállítás.
Késõ délután magyar kama-
razene-koncertnek ad ott-
hont a polgármesteri hivatal
Szent István-terme. 

Szombaton az udvarhely-
széki fúvószenekar koncert-
jére várják az érdeklõdõket,
repertoárjukon Kodály Zol-
tán mûvei szerepelnek.  A
napot az Udvarhely Tánc-
mûhely elõadása, a Varázs-
ének címû folklórmûsor zár-
ja. Vasárnap délelõtt Egy év-

tized fényképlenyomatai cím-
mel gyûjteményes kiállítás
nyílik az Orbán Balázs sze-
mével Udvarhelyszéken do-
kumentációs fotótábor
anyagából. Az Udvar-
helyszék Kultúrájáért díjak
kiosztására vasárnap dél-
után kerül sor. 

Marosvásárhely:
felolvasások

Irodalmi felolvasó-mara-
tonnal és marosvásárhelyi
írókkal ünnepel a Studium
Alapítvány. A rendezvény
szombat éjfélkor kezdõdik
és vasárnap éjfélig tart, a
Gh. Avramescu (volt Rigó)
utca 11. szám alatti Orvosi
Szakkönyvtárban. A felol-
vasás a marosvásárhelyi
szerzõkre összpontosít, bár-
ki jelentkezhet rá, a felolvas-
nivalót pedig a szervezõk
biztosítják. A Vártemplom-
ban szombaton 18 órától
Hûvösvölgyi Ildikó bemu-
tatja Reményik Sándor:
Csendes csodák címû estjét. 

A Mûvészeti Egyetem
Stúdió Színháza szintén
szombaton új bemutatóval
lép közönség elé: Pintér Béla
és Darvas Benedek szerzõ-
páros Parasztopera címû da-
rabját, amelyet Porogi Dorka
vitt színre. A Tompa Miklós
Társulat Székely János Huge-
nották címû drámájával tisz-
teleg a Magyar Kultúra Nap-
ja elõtt. 

Kolozsvár: ökumenikus
istentisztelet 

A kolzosvári ünnepi ren-
dezvény  ökumenikus isten-
tisztelettel kezdõdik a luthe-
ránus templomban szomba-
ton 17 órától, majd Egyed
Péter egyetemi tanár elõadá-
sát hallgathatják meg Böhm
Károly filozófusról. A ko-
lozsvári színmûvészeti hall-
gatók elõadásában  Heltai
Gáspár: Egy nemes emberrõl és
az ördögrõl címû darabot néz-
hetik meg. 

Székely író Budapesten

Budapesten, a Magyar Író-
szövetség Bajza utcai szék-
házában, Erõs Kinga írónõ
vendége lesz Muszka Sán-
dor erdélyi író, költõ. A
Fûkosto-ló címet viselõ költõi
estre hétfõn, január 23-án 18
órától kerül sor. A Csíkszép-
vízen élõ fiatal szerzõt Mu-
rányi Sándor Olivér székely-
udvarhelyi író mutatja be
a Csikófogat rendezvénysoro-
zat keretében. Muszka Sán-
dor elsõ verseskötete 2005-
ben jelent meg Ennyi ha tör-
tént címmel. Ezt követte
2007-ben a Mi nem lóg, ha
áll címû kötet, majd 2010-
ben a Múzsák trágyás szekér-
rel, és az Iszkiri a guruzsmás
berbécs elõl címû antológia. 

Diákbérletben 
a Kantarzsíni bolhapiac

A gyergyószentmiklósi Figu-
ra Stúdió Színházban a
Kantarzsíni bolhapiac, a Szép
új világ és a Vassza Zseleznova
címû elõadásokra csökken-
tett árban, összesen 15 lejért
lehet diákbérletet vásárolni.
A Salamon Ernõ-diákbérlet-
tel a napokban bemutatott
Kantarzsíni bolhapiacot hét-
fõn,  délután négy órától
nézhetik meg a fiatalok. 

Haiku-pályázat

A Cédrus Mûvészeti Alapít-
vány „Kavics” tematikájú,
eddig kiadatlan haikukra és
haibunokra hirdetett pályá-
zatot. A tematikusság köte-
lezõ. A haiku a japán költé-
szet jellegzetes versformája,
három sorból áll, amelyek
rendre 5,7 és 5 szótagosak.
A haibun rövid prózában ki-
bontott haiku, prózai haiku-
utazás. A beküldési határ-
idõ: 2012. február 20., a be-
érkezõ mûvek legjavát a
Napút folyóirat márciusi szá-
mában közzéteszik. Nevezé-
si díj nincs. A pályamunká-
kat a napkut@gmail.com
címre vagy postán várják,
cím: Budapest, 1014, Szent-
háromság tér 6. mfsz. 29., a
szerzõ elérhetõségeinek
megjelölésével.

Emlékezés 
a Don-kanyarra

A történelmünk egyik legtra-
gikusabb eseményének szá-
mító Don-kanyari offenzíva
69. évfordulójára emlékezve
az EMKE Maros megyei
szervezete, a Turul Kutató-
csoport és a Backamadarasi
Református Egyházközség
megemlékezéseket és emlék-
túrát szervez. Szombaton,
január 21-én 10 órakor Ma-
rosvásárhelyen a római kato-
likus temetõben, január 22-
én 11 órakor a backamada-
rasi református templomban
emlékeznek a doni áldoza-
tokra. Idén emléktúrát is
szerveznek a Maros megyei
hagyományõrzõ csoportok,
melyen a résztvevõk máso-
dik világháborús hagyo-
mányõrzõ egyenruhákban
vonulnak majd a Marosvá-
sárhely–Backamadaras útvo-
nalon, a 2. magyar hadsereg
téli meneteléseit idézve fel. 

Röviden

Van honnan válogatni. A városok bõvelkednek programokban

Antal Erika

Sas Péter történész A
heraldikus címû, Köpeczi

Sebestyén Józsefrõl szóló
tanulmánykötetét mutatták
be Marosvásárhelyen a
Bernády Házban. A csíksze-
redai Pallas Akadémia
Könyvkiadó gondozásában
megjelent kétkötetes mûrõl
Nagy Miklós Kund, a
Bernády Alapítvány alelnö-
ke, Zsigmond Barna Pál
csíkszeredai fõkonzul, vala-
mint Sas Péter szerzõ be-
szélt. Mitõl olyan érdekes
egy címerkészítõ élettörté-
nete és tevékenysége? Ho-
gyan lesz az egykori székely
hadosztály századosából a
román címer megalkotója?
Többek között ezekre a kér-
désekre ad választ a kötet,
amelyben a szerzõ a legje-
lentõsebb magyar heraldi-
kusnak állít emléket. Az el-
sõ kötetben Köpeczi Sebes-
tyén József életútját és leve-
lezését ismerteti. A második
kötet a megjelent, valamint
a kéziratban maradt munká-
it foglalja össze: vázlatköny-
veit, rajzait, címerfestmé-
nyeit. Nagy Miklós Kund
elmondta: a könyv egy kü-
lönleges adottságú címerké-
szítõrõl szól. Heraldikával
nagyon kevesen foglalkoz-
tak, ezzel magyarázható az
is, hogy a román címer meg-
alkotására éppen az akkor
Erdõvidéken, Köpecen gaz-
dálkodó Sebestyént kérték
fel. Alkotását 1947-ig hasz-
nálták, és arra alapozták a
következõ, újabb román cí-
mert is. A szerzõ, Sas Péter
magyarországi történész Er-
dély történetét kutatja és
egyre többet tesz a múlt fe-
hér foltjainak feltárásáért –
hangzott a méltatás.  Elárul-
ta, hogy a korábban megje-
lent munkái, akárcsak a
heraldikus Köpeczi Sebes-
tyén Józsefet bemutató kö-
tet, egy nagy, Erdély mûve-
lõdéstörténetét átfogó mun-
ka részletei. 

T. K. I.

Egy színházi elõadáson
csak a kész díszletet és a

színészeket látjuk, a több tíz
embert, aki elõtte órákon át

dolgozik, szinte soha. Nel-
son Fitch A láthatatlan szín-
ház címû fotókiállításán
most szemügyre vehetik a
nézõk, hogy folynak az elõ-
készületek, az elõadások

díszleteinek fel- és leszerelé-
se egy-egy produkció elõtt.
A rendhagyó tárlat a Ko-
lozsvári Állami Magyar
Színház elõcsarnokában
nyílt meg.  

ÚMSZ

A kézdivásárhelyi Váro-
si Színház Georges Fey-

deau: Az úr vadászni jár cí-
mû bohózata turnéra indul.
Az elsõ állomás Torja, itt
szombaton, január 21-én 19
órától adják elõ a darabot.
Következik Brassó  január
30-án, Segesvár 31-én,
Csíkszereda február 4-én és
végül Sepsiszentgyörgy feb-
ruár 6-án. 

Az úr vadászni indul, mi-
közben a családi barát fog-
gal-körömmel az úr felesé-
gét próbálja „célba” venni.
Az ügy nem is lenne izgal-
mas, csakhogy hamar kide-
rül: talán az úr nem is va-
dászni jár. És akkor elszaba-
dul a pokol. Ki vadászik ki-
re, ki mit (kit) szeretne lõni?
Valójában kit szarvaznak fel,

és hogyan lehet egy egyre
bonyolultabb helyzetbõl
tisztán kikeveredni.

Feydeau a klasszikus ko-
médiák eszközeit használta:
a cselekmény fordulatait a
személycserék és félreérté-
sek adják.

Az elõadás rendezõje
Kolcsár József, a szereposz-
tásban Orbán Levente, Pál
Emõke, Kófity Annamária,
Veres Elõd mellett egy sor
meghívott mûvészt is láthat
a nagyérdemû: Gulácsi Zsu-
zsanna, Dávid Péter, Lung
László Zsolt, Némethy Zsu-
zsa, Kalamár György színé-
szeket. Közremûködnek:
Kertész János, Gyergyai
Szabolcs, Kelemen István,
Gáspár Csaba, Vitályos Le-
hel zenészek, valamint
Pakot István és Kovács Lin-
da énekesek. 

Turnéra indulnak 

a kézdivásárhelyiek

Fülöp Noémi sajtóreferens, Nelson Fitch és Visky András mûvészeti aligazgató a megnyitón Fotó: Biró István

Román 

címer 

magyar kézbõl

A színház rejtett arca
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Erdélyi Himnusz-nap
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Sipos M. Zoltán

Az új oktatási törvény al-
kalmazásának áttekintése

céljából szervezett munka-
megbeszélést tegnap Kolozs-
váron az RMDSZ. A tanács-
kozáson, amelyen elsõ alka-
lommal vett részt valameny-
nyi nemzeti kisebbségi tanfel-
ügyelõ, jelen volt Markó Béla
kisebbségi oktatásért felelõs
miniszterelnök-helyettes,
Daniel Funeriu tanügymi-
niszter, valamint Király And-
rás államtitkár is. „Rendkívül
idõszerû ez a találkozó,
ugyanis a mostani idõszak
különösen fontos a tanügyi
törvény számára: a parla-
ment már egy éve elfogadta a
tanügyi tervezetet, most az
érintetteknek az a feladatuk,
hogy ennek a törvénynek mi-
nél hamarabb érvényt szerez-
zenek, gyakorlatba ültessék
azt” – nyilatkozta a találkozó
elõtt lapunknak Markó Béla.
Daniel Funeriu a kolozsvári
megbeszélés elõtt elmondta:
a minisztérium azért találko-
zik a kisebbségek nyelvén fo-
lyó oktatásért felelõs tanfel-
ügyelõkkel, hogy  minél job-
ban elõkészíthessék a követ-
kezõ tanévet. „Az új oktatási
törvény lehetõvé teszi a ro-
mániai kisebbségek nemzeti
önazonosságának és anya-
nyelvének megtartását a ha-
zai oktatásügy hagyományá-
nak kereteiben, ugyanakkor

esélyegyenlõséget biztosít a
kisebbségi nyelven tanuló di-
ákoknak, hogy a román
nemzetiségû társaikhoz ha-
sonlóan elsajátítsák a román
nyelvet” – magyarázta a tan-
ügyminiszter.

A pedagógusok 
is szót kaptak

Király András az Új Ma-
gyar Szónak adott tegnapi
nyilatkozatában a találkozó
sikerességét emelte ki. „Mind
a 42 megye képviseltette ma-
gát a munkamegbeszélésen,
amelybõl kivették részüket a
kisebbségi oktatásért felelõs

tanfelügyelõk is” – fogalma-
zott az oktatási államtitkár,
hangsúlyozva, a tegnapi volt
az elsõ fontos találkozó az új
tanügyi törvény életbelépése
óta. „Fontos, hogy a tanfel-
ügyelõk, tanárok lássák a mi-
nisztériumon az akaratot,
hogy valóban támogatja a ki-
sebbségi oktatást” – jelentette
ki Király András. Hozzátet-
te: Daniel Funeriu tanügymi-
niszter nemcsak szavak szint-
jén támogatja a kisebbségi
nyelveken történõ oktatást.
Elégedetten távozott a talál-
kozóról Kerestély Irma
Kovászna megyei fõtanfel-
ügyelõ is. „A kolozsvári talál-

kozó egyik legnagyobb pozi-
tívuma az volt, hogy nem-
csak a döntéshozók, a tör-
vényalkotók vehettek részt
rajta, hanem maguk a peda-
gógusok is, akik nap mint
nap gyakorlatba ültetik a tan-
ügyi törvényt” – fogalmazott
lapunknak Kerestély, aki fáj-
lalta, hogy az idõ rövidsége
miatt aktuális problémákat
nem sikerült megvitatniuk.

Kihívások idõszaka

„Az elkövetkezõ idõszak
nagy kihívása az, hogy sike-
rül-e ezzel a joggal megfele-
lõen élnünk, hogy a magyar

közösség tudja-e igazán jól
igazgatni és ellenõrizni a sa-
ját iskoláit” – nyilatkozta
Markó Béla a tanfelügyelõk-
kel folytatott megbeszélés
után. 

A miniszterelnök-helyet-
tes szerint az egy évvel ez-
elõtt elfogadott jogszabály
alkalmazása elég lassan és
bizonytalanul történik. Úgy
véli, ennek egyik fõ oka az
volt, hogy a gazdasági vál-
ságban nem igazán lehetett
megfelelõ költségvetést biz-
tosítani például az új finan-
szírozási módszerek alkal-
mazására. Emlékeztetett ar-
ra, hogy az iskolák új veze-
tõtanácsainak már tanévkez-
déskor létre kellett volna jön-
niük, de ez nem történt meg.
„Remélem, hogy ezeknek a
testületeknek a megalakulá-
sa, amelyekben ott lesznek a
közösségek képviselõi is,
most már a közeljövõ kérdé-
se” – fogalmazott a minisz-
terelnök-helyettes. Markó
Béla kijelentette: a legna-
gyobb alkalmazási gondokat
azonban nem a közoktatás-
ban, hanem az egyetemi ok-
tatásban látja. Példaként
említette a Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetemet, ahol az egyetem
vezetõsége egyszerûen nem
akarja a törvényt alkalmaz-
ni. „Ezt lehet halogatni, de
kibújni alóla nem lehet” –
mutatott rá a politikus. 
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Újabb magyargyalázó
falfirkák Kolozsváron

Magyarellenes feliratok je-
lentek meg Kolozsvár belvá-
rosában, a Kismester (Ioan
Bob) utcai épületek falán.
Az „Afarã cu ungurii din
þarã. România românilor”
(„Kifelé a magyarokkal az
országból. Románia a romá-
noké”), „Muie Csibi Barna
ºi naþiei lui” („Csibi Barna
és nemzete kapja be”) felira-
tokat fekete festékszóróval
vitték fel az épületekre. Anca
Purdeának, a Kolozs Me-
gyei Rendõrkapitányság szó-
vivõjének tájékoztatása sze-
rint a hatóságok vizsgálatot
indítottak a tettesek azonosí-
tására, de egyelõre nincs
eredmény. Amint arról la-
punkban beszámoltunk, ked-
den este a Mátyás-szobor ta-
lapzatára írtak magyarelle-
nes jelszavakat.  

Hazatessékelik 
a külföldi elítélteket

Több mint 11 ezer külföldön
elítélt román állampolgárt
küldenek haza idén az illeté-
kes hatóságok – jelentette be
tegnapi, nagyváradi sajtótá-
jékoztatóján Ioan Bãla or-
szágos börtönparancsnok.
Tájékoztatása szerint az el-
ítélteket az év második felé-
ben szállítják haza az or-
szágba, a vádiratokkal
együtt, amelyek áttanulmá-
nyozása után döntenek,
hogy melyik romániai bör-
tönbe küldik õket.  Elmon-
dása szerint az európai uni-
ós döntés értelmében az el-
ítélteket azért küldik haza,
mert szülõföldjükön köny-
nyebben visszailleszkednek a
társadalomba. 

Mentõövet dob 
a kormány a CFR-nek

Eltörölné a kormány a Ro-
mán Vasúttársaság (CFR)
egymilliárd eurós tartozását
– írja honlapján az Erdély
FM. Egy sürgõsségi kor-
mányrendelet tervezete sze-
rint az állami költségvetés, a
társadalombiztosítási és a
speciális alapok felé felhal-
mozott adósságot a kor-
mány CFR-részvényekké
alakítaná, amelyek a szállítá-
si minisztérium tulajdonába
kerülnének. A Román Vas-
úttársaság 2001-tõl halmozta
fel a jelenlegi 4 és fél milli-
árd lejes tartozását. A szállí-
tási minisztérium már 2008-
ban is javasolta, hogy a CFR
tartozását alakítsák át rész-
vényekké.

Tûz ütött 
ki a Brassaiban

Tûz ütött ki tegnap a kolozs-
vári Brassai Sámuel Elméleti
Líceumban – írta a Szabad-
ság internetes oldalán. A lán-
gok a földszint egyik iroda-
helyiségében csaptak fel, a
tüzet minden valószínûség
szerint rövidzárlat okozta.
Az iskola diákjait evakuál-
ták, az oktatás szünetel. Az
iskola vezetõsége szerint a
kár több száz lejre becsülhe-
tõ, személyi sérülés viszont
nem történt.

HIRDETÉS

F. I.

Csúcsot döntött 2011-ben
a romániai orvostársada-

lom elvándorlása, országos
szinten közel harmincezer al-
kalmazott hagyta ott a hazai
egészségügyet, és külföldön
keresett munkát. A hazai or-
vosok legkedveltebb célpont-
jai között szerepel Nagy–Bri-
tannia és Franciaország, a
két országban az elmúlt év-
ben mintegy négyezer egész-
ségügyi szakembert alkal-
maztak. Egy, a Mediafax által
idézett tanulmány szerint a
legtöbben a magasabb fizetés
miatt vállalnak munkát kül-
földön, a kint dolgozók több
mint fele soha nem is térne
vissza Romániába. „Amint
elvégeztem az egyetemet, vá-
sárolom meg a repülõjegyet,
és irány Franciaország” –
mondta lapunknak H. Kál-
mán, utolsó éves orvo-
stanhallgató. „Bolond len-
nék, ha 800 lejért dolgoznék
itthon, amikor kint, ugyan-
azért a munkáért 4000 eurót
fizetnek” – fogalmazott. 

K. János marosvásárhelyi
nõgyógyász egyelõre csak
gondolkodik a külföldi mun-
kavállaláson. Mint mondja,
bár anyagilag mindenképp
megérné, családos ember-
ként nem egyszerû a külföld-
re költözés. „Két kisiskolás
gyerekem van, megszakadna
a szívük, ha itt kellene hagy-
niuk barátaikat, nagyszülei-
ket. És az sem utolsó szem-
pont, hogy a magyar–román
pedagógusi végzettséggel

rendelkezõ feleségem nagy
valószínûséggel nem tudna a
szakmájában elhelyezkedni.
Habár ha így folytatódik az
elvándorlás, az ismerõsök
gyerekei lassan kiadnak egy
osztályt” – teszi hozzá.

A Maros Megyei Köz-
egészségügyi Igazgatóság
adatai szerint egyébként ta-
valy közel négyszázan kérték
okleveleik külföldön való el-
ismertetését. A statisztika
szerint az érintettek 70 száza-
lékát orvosok teszik ki, de
nagy arányban mondanak fel
az egészségügyi assziszten-
sek, ápolók, és gyógyszeré-
szek is. A közegészségügyi
igazgatóság illetékesei szerint
lassan szinte minden megyei
kórház jelentõs személyzet-
hiánnyal küzd. A Maros Me-
gyei Sürgõsségi Kórházban
például a megfelelõ mûkö-
déshez mintegy ötszáz orvos-
ra és asszisztensre lenne
szükség – leginkább az inten-
zív osztályon, az idegsebé-
szeti, kardiológia, sebészeti
és érsebészeti klinikákon van
személyzethiány.

A Temes Megyei Köz-
egészségügyi Igazgatóságon
tavaly 900 egészségügyi al-
kalmazott kérvényezte a kül-
földi munkavállaláshoz szük-
séges engedélyt, miközben
csak a temesvári megyei kór-
házban száz asszisztensre
lenne szükség. A hazai
egészségügyi rendszerben
mintegy 35 ezer orvos dolgo-
zik,  az orvosi kamara szerint
azonban még legkevesebb
ötezerre lenne szükség.

Markó Béla és Daniel Funeriu a kisebbségi oktatás kérdéseirol folytatott munkamegbeszélést

Kifogyunk az orvosokból

Röviden Elõkészítik az új tanévet



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.)
A BBC riportműsora
19.05 BBC Hard Talk (ism.)
19.30 Célpont (ism.)
20.00 Híradó
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.)
A BBC informatikai maga-
zinja
0.30 Felfedező (ism.)
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8.15 Az Ótestamentum
8.40 Szimba, az oroszlán-
király
9.05 Zorro
9.35 Daktari 
(am. kaland sor.)
10.25 ?szi harangok
(orosz filmdráma, 1978)
11.45 A hűség
12.40 Duna anzix
13.02 Híradó 
- Déli
13.15 Határtalanul 
magyar
13.45 Vannak vidékek
14.15 Felfedező úton 
a Robinson család 
(új-zél. kaland sor.)
15.15 Munka-Társ
15.45 Talpalatnyi zöld
16.15 Törzsasztal
17.10 Férfivadászat 
(francia-olasz vígj., 1964)
18.40 Magyar történelmi
arcképcsarnok
19.00 Híradó
19.30 Pannonia 3 keréken
20.00 Szigligeti Ede:
Liliomfi 
(színházi felv.)
22.00 A tánckar 
(am. zenés dráma, 1985)
0.00 Dunasport
0.15 Parfüm: 
Egy gyilkos története
(német-francia-sp. filmdrá-
ma, 2006)
2.35 Nincs asztalom, sem
székem...

TV2, 20.35
Nanny McPhee - A varázsdada

Amikor Nanny McPhee felbukkan a Brown-házban, a hét
gyerek, akik alig egy esztendeje veszítették el az édesanyju-
kat, azonnal ellenséget látnak benne. Nem elég, hogy rus-
nya, azt gondolják róla, hogy gonosz, sőt, lehet, hogy egye-
nesen boszorkány. Egy szörnyű, ijesztő nevelőnő. Ám hiába
akarnak borsot törni az orra alá, hogy ugyanúgy elűzzék őt
is, mint azt tették az előző tizenhét dada esetében.

m1, 21.15
Vicky Cristina Barcelona

A két amerikai barátnő - Vicky és Cristina - Barcelonába ér-
keznek egy hosszú vakációra. A józan és jegyben járó
Vicky a katalán kultúrát tanulmányozná és nem akar ka-
landokba bonyolódni. A szertelen Cristina viszont a bol-
dogságot és az élet értelmét szeretné megtalálni a maga
keresetlen módján, miután első rövidfilmje a szerelemről
nem hozta el neki a sikert.

DUNA Tv, 0.15
Parfüm: Egy gyilkos története

1766-ban, a franciaországi Grasse városban a par-
fűmkészítő Jean-Baptiste Grenouille-t halálra ítélték tizenhá-
rom nő meggyilkolásáért. Az ifjú huszonkét évvel korábban,
a halpiacon született. Árvaházban nő fel, más mint a többi
gyerek, három évesen se járni, se beszélni nem tud, a szago-
kon keresztül próbálja megismerni a világot. Felnőve cserző-
üzemben dolgozik, így jut el Párizsba.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
7.55 Ma Reggel
9.59 A Biblia 
gyermekeknek
10.25 Mesék
11.20 Enid Blyton kaland-
film sorozata
11.50 Amika (sor.)
12.00 Az utolsó mohikán
12.25 Sarah Jane kaland-
jai (sor.)
12.50 Hagyományok őrzői
13.01 Vitéz László 
és a többiek
13.25 Kántor (sor.)
14.15 Elrejtett tájak
14.25 A nap, mikor a ter-
ror lesújtott Norvégiára
15.15 Tizenkét hónap 
az erdőn
15.40 Kormorán
16.10 Magyarország 
története
16.35 Emberek Koncert
2011
17.25 Európa pályaudvarai
17.55 Mi micsoda
18.20 Esti mese
19.10 Szerelmem, Afrika
(sor.)
19.55 Vízilabda EB (élő)
Magyarország- Görögor-
szág férfi vízilabda mérkő-
zés
21.15 Híradó este
21.50 A calabriai fiú 
(ol.-fr. f. dráma)
23.35 Gasztroangyal
0.30 Montalbano felügye-
lő (sor.)

8.00 Kölyökklub
Benne: Björn mackó ka-
landjai, 
Éliás, a kis mentőhajó,
Helló, Kitty!, 
Tűzoltó mesék, 
Magilla Gorilla, 
Hupikék törpikék, 
Dini, a kis dinoszaurusz
11.05 Boci és Pipi
11.30 Asztro Show
12.30 Házon kívül
Heti magazin
13.00 Autómánia
Autósmagazin
13.40 FTC-Érd női kézilab-
da-mérkőzés (élő)
15.20 A-Ha 
(anim. sor.)
15.25 Eltűntnek 
nyilvánítva  
(am.-kan. akció sor.)
16.25 Őslények 
kalandorai 
(angol kaland sor.)
17.25 Szitakötő 
(am.-német thriller, 2002)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Fókusz Plusz Ma-
gazin
20.30 Tarzan 
(am. anim. f., 1999)
22.15 ValóVilág (2011) 
- Aréna
23.20 Kísérleti gyilkosság
(am. thriller, 2002)
Közben: RTL hírek
1.45 A sötétség leple
(am.-auszt. horror, 2003)

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.)
13.30 Gyilkos számok
(am. krimisor.)
14.30 TopSpeed
Motorsport magazin
15.00 Autóguru
15.30 Xena
(am. kaland 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 Nanny McPhee 
- A varázsdada 
(angol családi vígj., 2005)
22.30 Atomtámadás 
(am. akcióf., 2005)
Közben: Kenósorsolás
0.20 Nem vénnek 
való vidék 
(amerikai thriller, 2007)
2.30 EZO.TV
3.30 Kalandjárat (ism.)
3.55 Teleshop

10.15 Zsírégetők 11.05
Halottnak a csók (sorozat)
11.55 Dawson és a have-
rok (sorozat) 13.35 Szívek
szállodája (sorozat) 14.25
Egy kapcsolat szabályai
(sorozat) 14.50 Vérmes
négyes (ismétlés) 15.40
Mike és Molly (ismétlés)
16.05 Merlin (kalandfilm)
17.50 Jöttem, láttam, be-
költöztem (amerikai vígjá-
ték) 19.45 Ha eljön Joe
Black (amerikai dráma)
23.00 Hellraiser: Halálos
(horror)

9.00 Sport.ro Hírek
10.00 Sport.ro Hírek
11.00 Pontos sportidő
12.30 Favágó világbaj-
nokság 13.00 Sport.ro
Hírek 14.00 Örüljünk a
focinak! 15.00 Sport.ro
Hírek 15.05 Fogadás a fé-
lelemmel 16.00 Pontos
sportidő 18.00 Sport.ro
Hírek 19.00 Pontos
sportidő 20.00 Fogadás
a félelemmel 21.00
Sport.ro Hírek 22.00
Wrestling SMACK 23.00
1000 halálos történet

8.00 Lola (amerikai soro-
zat) 9.30 A lángoló ég
alatt (sorozat) 11.00 A
csábítás földjén (mexikói
sorozat) 12.30 Eva Luna
(sorozat) 14.30 Esmeralda
(sorozat) 15.30 Érzéki öle-
lések (mexikói sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Az örökösök (am-
kol. sorozat) 19.30 A csá-
bítás földjén (sorozat)
20.30 Eva Luna (sorozat)
22.30 Perro amor (ameri-
kai sorozat) 23.30 Szere-
lemkönnyek (sorozat)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 A három testőr visz-
szatér (francia kalandfilm,
1-2. rész) 14.45 Zűrös ma-
jom (am.-japán családi
vígjáték) 16.30 Kapd el a
kölyköt! (am.-német akció-
film) 18.10 Táncoló talpak
(auszt.-am. animációs ilm.)
20.05 Pokolba a szerelem-
mel (am. romantikus
vígjáték) 22.00 Bridget
Jones naplója (angol-am.
romantikus vígjáték)
23.50 Farkangyal (am.
vígjáték)

9.30 Vendéglő nálunk ott-
hon (ismétlés) 10.30 Az
aranykard (hongk. akció-
film) 12.30 Kanal-D Hírek
13.30 Találd meg a csalá-
domat 15.00 Cancan TV
16.45 Akarsz milliomos
lenni? 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
19.45 Ez Románia! 20.30
Clejaniak – szórakoztató
műsor 22.00 Végzetes
visszaszámlálás (kanadai-
amerikai akciófilm) 0.00
Diary of the Dead (ameri-
kai horror) 

8.00 Akio, a japán néptán-
cos 8.30 Zene 8.45 Ízelítő
ismétlés 9.00 Néptánc
9.30 Hitélet ismétlés
10.00 Népzene 10.15 Nép-
tánc 16.00 Hitélet 16.30
Piactér, ismétlés 17.30
Hargita Magazin ism.
18.30 Híradó 19.00 Erdé-
lyi Kávéház 19.30 Híradó
20.00 Piactér ism. 20.30
Híradó 21.00 Kultúrcsepp
ism. 21.30 Híradó 22.00
Többszemközt ism. 22.30
Híradó 23.30 Tájkép,
ismétlés

TV2
6.25 Hajnali gondolatok
6.30 Magyar gazda
6.55 Barangolások öt
kontinensen
7.25 Anno
7.55 Ma Reggel
Közéleti műsor
10.00 Delta
10.30 Mozdulj!
11.00 Aranymetszés
(ism.)
11.55 Angi jelenti 
- Angi a mélyben
12.30 Most a Buday!
13.01 Hírek
13.05 Hangverseny egy
japán koncertteremért 
13.35 Zöld Tea
14.05 Útravaló
14.20 Családom 
és egyéb emberfajták 
(am. sor.)
14.40 Melissa és Joey
(am. vígj. sor.)
16.05 A fagy birodalma
16.00 A csodaszer 
(am. filmdráma, 1995)
17.40 A Szövetség
18.35 Gasztroangyal
19.30 SzerencseSzombat
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Vicky Cristina 
Barcelona 
(am.-sp. rom. film, 2008)
22.50 Határtalan zene
1.00 Osso Bucco 
(am. rom. vígj., 2008)
2.25 Sporthírek

6.55 Románia hímnusza
7.00 Rajzfilm 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 e-Fórum
12.00 Pro Patria
12.30 Az én Európám
13.00 Városi kaland
14.00 Hírek, időjárásje-
lentés
14.30 Celibidache 
Univerzuma
15.10 Electrecord díjkiosz-
tó gála (ism.)
17.00 Találkozunk 
a TVR-ben 
– talk show (live)
18.45 Tévéenciklópédia
19.45 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.10 Dinók szigete
(amerikai horror, 2008)
22.45 Professzionisták
- talk show
23.45 Az El Escorial-
összeesküvés
(spanyol filmdráma,
2008)
2.00 Népi hagyaték 
(ism.)
2.50 Hírek, 
időjárásjelentés 
(ism.)
3.45 Dana kertjében 
– kulináris műsor (ism.)

6.00 Happy Hour 
– szórakoztató magazin
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
sport
10.00 Lois és Clark:
Superman legújabb ka-
landjai 
(amerikai sorozat)
11.00 Kovbojok 
és bolondok
(amerikai akció-vígjáték,
2002) (ism.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
13.15 Star Wars I. rész:
Baljós árnyak 
(amerikai kalandfilm,
1999) (ism.)
16.15 Harry Potter 
és a titkok kamrája 
(amerikai kalandfilm,
2002)
19.00 Pro Tv hírek,
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Ocean’s Thirteen 
- A játszma folytatódik
(amerikai vígjáték, 2007)
23.00 A bosszú harcosa
(A gyűlölet ára) 
(hongkongi-kínai akció-
film, 1986)
0.45 Ocean’s Thirteen 
- A játszma folytatódik
(ism.)
3.00 A bosszú harcosa 
(A gyűlölet ára) (hongkon-
gi-kínai akciófilm, ism.)

5.00 Közvetlen hozzáfé-
rés (ism.)
7.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
10.00 Spartacus 
(amerikai történelmi
kaladfilm, 1960)
12.00 Premier 
- információs műsor
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 Odüsszeia 
(am.-angol-német-olasz-
török kalandf., 1997)
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
20.20 Ha eljön Joe Black
(amerikai romantikus drá-
ma, 1998)
Sz.: Anthony Hopkins,
Brad Pitt, Claire Forlani
23.45 A kaptár 
(angol-német-francia
akcióf., 2002)
1.45 Spartacus 
(amerikai történelmi
kaladfilm, 1960) (ism.)
3.15 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (ism.)

6.00 A cseresznye a tor-
tán (ism.)
7.00 Fején a nagyvilág
7.30 Teleshopping
8.00 Ízek, három szakács
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 nyugtalanok (ism.)
12.30 Fintescu hídja
13.30 Focus monden
14.00 A gyémánt átka 
- végzetes elszigeteltség
(Veszélyes magány) 
(amerikai-kanadai thriller,
2005) (ism.)
16.00 Rocksuli 
(amerikai-német vígjáték,
2003) (ism.)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán (ism.)
20.30 Dredd bíró 
(amerikai akciófilm, 1995)
22.30 A Hold 
és a csillagok 
(magyar-olasz-angol rom.
dráma, 2005)
0.30 Hírek, 
időjárásjelentés 
(ism.)
1.30 Dredd bíró 
(ism.)

7.00 Amerikai hotrodok 
- 61-es Bubbletop
8.00 Autókereskedők 
- Frogeye Sprite
9.00 Óriás költöztetők
- Megajachtok
10.00 Para? 
Normális? 
- Kínai Kolumbusz
12.00 A túlélés törvényei
13.00 Katona dolog
14.00 Egyszemélyes 
hadsereg 
- Bomba
15.00 Horgászat puszta
kézzel
16.00 Túlélőpár-baj
17.00 Autókereskedők 
- újratöltve
18.00 South Beach-i
klasszikusok
19.00 Újjáépítők 
- Családi teherautó
20.00 A nemzetközi autó-
szerelő-műhely
21.00 Penn és Teller: 
Vigyázat, csalunk!
22.00 Michael Jackson
és orvosa 
- egy végzetes barátság
23.00 Licitvadászok 
- Ton coltja
23.30 Ki ad többet? 
- Rózsaszín Cadillac
0.00 Viharvadászok 
- Kibic
1.00 A borzalom 
pillanatai
2.00 Egyszemélyes 
hadsereg

8.30 Szentek 
és mesterségek
9.00 Balkáni szokások
10.00 Britannia High 
(angol drámasorozat)
11.10 A lélek dala 
(amerikai filmdráma,
2004)
12.50 Lehet, 
hogy nem tudtad
13.00 James Brown 
koncert
14.00 Pusztuló univerzum
(dokumentumfilm)
15.10 ÖcsiKém 
(am. akció-vígj., 2003)
17.00 Vésd a fejedbe
18.00 Román útlevél
19.00 Egészségpasztilla
19.15 Kézilabda Európa
Bajnokság
20.45 Adrenalitica
21.00 CSI: 
A helyszínelők
(amerikai-kanadai sor.)
21.50 Egészségpasztilla
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Gitárok ideje
0.00 Kaland Bt. 
(kanadai kaland sor.)
0.55 Topping 
(ism.)
1.45 Légy formában!
(ism.)
2.15 CSI: A helyszínelők
(amerikai-kanadai sor.)
(ism.)
3.00 Britannia High 
(angol drámasorozat)

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 Havi Agytakaritás, Zenenegyed
17.30 Sorsok az operaszínpadon
17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

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

8.00 Jó reggelt, Erdély!/Híradás, Telefontársasjáték, Film-
ajánló, Világjárók
10.05 Térerő
14.00 Híradás, Aranyszalagtár, Alternatívzene
16.00 Híradó/Ötórai tea: Megy a magnó, Súrlott grádics, A
hét zeneműve, Versműsor, Gramofon
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10.30 A nagy csapat 2.
(amerikai vígjáték) 12.30
Hírek 13.30 Nevessünk
(ismétlés) 14.00 Dragost-
epunctro (ismétlés) 15.00
Cancan Tv (ismétlés)
16.45 Akarsz milliomos
lenni? (ismétlés) 17.45 Ez
Románia! 18.45 A nap híre
19.00 Hírek 19.45 D-
Paparazzi 20.30 Szemek
az árnyékból (ismétlés)
22.00 Száguldás életre-
halálra (am. akciófilm)
0.00 The Other Side (am.
akcióthriller)   

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
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
(ism.)
Az utánpótlás magazinja
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 Maradandó sérülé-
sek  (dokumentumf.)
0.05 Kontraszt (ism.)
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8.10 Szimba, 
az oroszlánkirály
8.40 Zorro
9.05 Daktari 
(am. kaland sor.)
10.00 Isten kezében
10.30 Élő egyház
11.00 Világ-nézet 
- Ábrahám gyermekei
12.00 Szentmise Árpád-
házi Szent Margit emléké-
re
13.02 Híradó - Déli
13.15 Élő népzene
13.45 Nyelvőrző
14.20 Rosszcsont kaland-
jai (am. sor.)
15.15 Csellengők
15.45 Szerelmes földrajz
16.15 Hazajáró
16.45 Múltidéző
17.20 Felfelé a lejtőn 
(magyar vígj., 1958)
18.40 Magyar történelmi
arcképcsarnok
19.00 Híradó
19.30 Heti Hírmondó
20.00 Önök kérték! 
- Kívánságműsor
21.05 Eszter hagyatéka
(magyar f. dráma, 2008)
22.35 Klubszoba
23.30 Dunasport
23.45 Porrá leszünk 
(angol krimisor.)
0.40 Luther 
(angol sor.)
1.40 Múltidéző (ism.)
2.10 Élő népzene (ism.)

DUNA Tv, 21.05
Eszter hagyatéka

A II. világháború előtti pillanatokban, a festői Badacsonyban
játszódó történet címszereplője a korosodó Eszter, aki húsz
éve várja régi szerelmét, hogy tisztázzák lezáratlan kapcso-
latukat. Eszter a hosszú évtizedek alatt belesavanyodott a
bánatba és a várakozásba, egyetlen társa a család idős ház-
vezetőnője. Lajos, a régóta várt férfi, egyszer csak táviratot
küld, hogy másnap érkezik.

TV2, 21.05
Én, a kém

Alex Scott, a titkos ügynökök James Bondja új bevetésre in-
dul. Vissza kell szereznie azt a szuperfegyvert, amelyet egy
gátlástalan bűnöző, Arnold Gundars lopott el az amerikai
kormánytól. A fegyverkereskedő szenvedélyes bokszrajon-
gó, aki egy nagy meccset akar összehozni Budapesten a ve-
retlen Robinson és a regnáló Európa-bajnok között.

m1, 0.55,
Tranzit büfé

A fiatalon megözvegyült, kétgyermekes Reyhan nem hajlan-
dó a helyi szokásoknak engedelmeskedve sógora, Nasser
második feleségévé lenni, hanem a férfi segítségét maka-
csul visszautasítva, egy házába befogadott orosz lánnyal új-
ra megnyitja férje országúti étkezőjét, mely a kamionsofő-
rök, köztük a görög Zakario, kedvence lesz. De Nasser nem
törődik bele az elutasításba ilyen könnyen.

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
12.20 Sarah Jane kaland-
jai (sor.)
12.50 Hagyományok őrzői
13.15 Katolikus krónika
13.40 Útmutató
14.05 A fa ajándék
14.30 A Biblia
14.45 Református magazin
15.10 Evangélikus ifjúsági
műsor
15.20 Balatonfelvidéki re-
formátus templomok
15.30 Az utódok remény-
sége
16.00 Tizenkét hónap az
erdőn
16.26 Indonéziai utazások
17.00 Magyarország tör-
ténete
17.25 Európa pályaudvarai
17.55 Mi micsoda
18.25 Vízilabda EB 2012
(élő)
Magyarország- Oroszország
női vízilabda mérkőzés
19.35 Esti mese
20.05 Szerelmem, Afrika
(sor.)
21.00 Híradó este
21.35 A Lényeg
22.05 Kormorán
0.05 A tett helyszíne 
(sor.)

8.00 Kölyökklub
Garfield-show, 
Éliás, a kis mentőhajó,
Helló, Kitty!, 
Tűzoltó mesék,
Magilla Gorilla, 

Hupikék törpikék
11.00 Trendmánia
Életmód- és szépségmaga-
zin
11.35 Teleshop
12.30 Törzsutas
12.55 Havazin
HAVAzós magaZIN
13.25 Jéglovagok 
(am. dok. sor.)
14.25 Mélytengeri élővi-
lág (dokumentumf.)
15.10 A-Ha 
(magyar anim. sor.)
15.20 Eltűntnek nyilvánít-
va (am.-kan. akció sor.)
16.15 Döglött akták  
(am. krimisor.)
Közben: 16:00 Hatoslottó-
sorsolás
17.20 Az oroszlán 
(francia kalandf., 2003)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Cobra 11 
(német akció sor.)
21.00 ValóVilág (2011)
(élő) - Aréna
Valóságshow 
- Kiválasztás
Utána: RTL-hírek
23.25 A nagy mentőakció
(am.-auszt. akcióf., 2005)
1.45 Portré

7.45 Tv2 matiné
414-es küldetés,
Go, Diego! Go!,

Chuggington
10.45 Ability 
- a képességek próbája
11.15 Nagy Vagy!
12.10 Stahl konyhája
12.40 Kalandjárat 
(ism.)
13.10 Borkultusz
13.40 Több mint TestŐr
14.10 Simlis Jack, 
a karibi szuperkém 
(am.-új-zél. kaland sor.)
14.40 A kiválasztott 
- Az amerikai látnok 
(am. sor.)
15.40 Monk 
- Flúgos nyomozó 
(am. krimisor.)
16.40 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
17.40 Nanny McPhee 
- A varázsdada  
(angol családi vígj., 2005)
19.30 Tények
20.00 Napló
21.05 Én, a kém 
(am. akció-vígj., 2002)
22.55 Frizbi
- Hajdú Péterrel
Közben: Kenósorsolás
23.55 Célkeresztben
(am. krimisor.)
0.55 A Ravasz, 
az Agy és két füstölgő
puskacső  
(angol akció-vígj., 1998)

11.00 Smallville (sorozat)
11.50 EgészségŐr 12.20
Szex és New York light
(sorozat) 13.25 A nagy
házalakítás 15.05 Extra-
large: Ágyúgolyó (akció-
film) 16.50 Ámbár tanár
úr (magyar vígjáték)
18.25 Alex és Emma - Re-
gény az életünk (am.
vígjáték) 20.10 Harmadik
műszak (sorozat) 21.05
CSI: A helyszínelők (soro-
zat) 21.55 Nikita (sorozat)
22.45 Tekerd vissza, ha-
ver! (am. vígjáték)

9.30 Sport.ro Hírek
10.00 Sport.ro Hírek
10.05 Pro Motor 11.00
Pontos sportidő 13.00
Sport.ro Hírek 14.00
Ploiesti harcosok 15.05
Fogadás a félelemmel
16.00 Pontos sportidő
17.00 Pontos sportidő
18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.00 Pontos sport-
idő (live) 21.00 Sport.ro
Hírek 22.00 Coride span-
iole 23.00 Gigászok har-
ca 0.00 Sport.ro Hírek
0.10 Pontos sportidő

8.00 Lola (sorozat) 9.30
Lola (sorozat) 11.00 A csá-
bítás földjén (sorozat)
12.30 Eva Luna (sorozat)
14.30 Esmeralda (mex.
sorozat) 15.30 Érzéki öle-
lések (sorozat) 17.30 Lola
(sorozat) 19.30 A csábítás
földjén (sorozat) 20.30
Eva Luna (am.- mexikói
sorozat) 22.30 Perro amor
(am. sorozat) 23.30 Szere-
lemkönnyek (román soro-
zat) 0.30 Érzéki ölelések
(sorozat) 2.30 Esmeralda
(sorozat) (ism.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Pokolba a szerelem-
mel (am. vígjáték) 13.00
Táncoló talpak (animációs
film) 14.55 Lassie (am.-fr.-
ír kalandfilm) 16.40 Ba-
golyvédők (amerikai vígjá-
ték) 18.25 Álnokok és el-
nökök (am. vígjáték)
20.20 Anthony Zimmer
(francia thriller) 22.00
Terminátor 3.: A gépek lá-
zadása (am.-német-angol
akciófilm) 0.00 Alvás!
ZAVAR  (kanadai-amerikai-
francia thriller)

8.00 Zene 8.45 Ízelítő
9.00 Csonka Judit: A sör
krónikája 9.30 Metszet
10.00 Zene 10.30 Hitélet
16.00 Piactér 16.30
Kultúrcsepp 17.00 Hitélet
17.30 Erdélyi Kávéház
18.00 Többszemközt
18.30 Híradó 19.00
Kultúrcsepp 19.30 Híradó
20.00 Tájkép 20.30 Hír-
adó 21.00 Erdélyi Kávé-
ház 21.30 Híradó 22.00
Metszet 22.30 Híradó
23.30 Kultúrcsepp 0.00
Piactér (ism.)

TV2
7.55 Ma Reggel
10.00 Engedjétek hozzám
10.10 Katolikus krónika
10.40 Útmutató
11.05 A fa ajándék
11.30 A Biblia a magyar
képzőművészetben
11.40 Református magazin
12.10 Evangélikus ifjúsági
műsor
12.15 Balatonfelvidéki
református templomok
(ism.)
12.30 Az utódok 
reménysége
13.01 Hírek
13.05 Zegzugos történetek
13.35 Anno
14.05 Halál sekély vízben
(magyar politikai dráma)
15.50 Labdarúgó EB 
magazin
16.20 Út Londonba
16.50 Telesport
17.25 Beethoven 
nagy áttörése 
(am. családi f., 2008)
19.05 Rex Rómában
(krimisor.)
19.55 A Lényeg
20.30 Híradó este
21.15 Magyarország, 
szeretlek!
22.30 Az a szép fényes
nap (magyar f.)
0.25 Magyar Teátrum Díj
2011
0.55 Tranzit büfé 
(fr-iráni f. dráma)

5.25 A falu élete
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 
percek
12.00 A falu élete 
- kultúrális magazin
13.00 Sajtó és hatalom
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.30 Tízenkét asztal
15.10 Népi hagyaték 
- szórakoztató műsor
17.00 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, 
időjárásjelentés
21.10 Tarasz Bulba
(orosz akcióf., 2009)
23.25 100%-ban garan-
tált (talk show)
0.25 Dănutz S.R.L. 
(szórakoztató műsor)
(ism.)
2.15 Találkozunk 
a TVR-ben 
(ism.)
3.40 Hírek, 
időjárásjelentés (ism.)

4.30 Románia szeretlek!
(ism.)
5.30 Pro Motor 
- autós magazin (ism.)
6.00 Lois és Clark:
Superman legújabb ka-
landjai 
(amerikai sorozat) 
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
10.00 Harry Potter 
és a titkok kamrája 
(amerikai kalandfilm,
2002) (ism.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
13.15 Tessék parancsolni!
(szórakoztató műsor)
17.00 Apáca-show 
(amerikai vígjáték, 1992)
19.00 Hétvégi Pro Tv 
hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 A rettenthetetlen
(amerikai történelmi drá-
ma, 1995)
Sz.: Mel Gibson, 
Sophie Marceau,
Catherine McCormack,
Patrick McGoohan
23.45 Garni-zóna 
(amerikai romantikus drá-
ma, 1982)
2.15 A rettenthetetlen
(amerikai történelmi drá-
ma, 1995) (ism.)

5.45 Premier 
- információs műsor 
(ism.)
7.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
10.00 Ha eljön Joe Black
(amerikai romantikus drá-
ma, 1998) (ism.)
13.00 Híradó, 
sport, időjárásjelentés
(live)
14.00 Odüsszeia 
(am.-angol-német-olasz-
török kalandf., 1997), 1.
Rész (ism.)
16.00 Híradó, 
sport, időjárásjelentés
(live)
16.30 SuperBingo Metro-
polis 
(verseny show) (live)
19.00 Híradó, 
sport, időjárásjelentés
(live)
20.20 Tökéletes védelem
(amerikai akciófilm,
2006)
Sz.: Jean-Claude Van
Damme, Vivica A. Fox
22.30 A préda 
(amerikai akcióf., 1995)
0.30 Tökéletes védelem
(amerikai akciófilm,
2006) (ism.)
2.15 Oidipusz király
(olasz filmdráma, 1967)

3.45 A préda 
(amerikai akcióf., 1995)
(ism.)

6.00 Ismerkedj, álmodj,
szeress! (ism.)
7.00 Kandikamera
7.30 Teleshopping
8.00 Ízek, három szakács
8.30 Fintescu hídja
9.30 Ház, építés, design
10.00 Teleshopping
10.30 Fején a nagyvilág 
- szórakoztató műsor
11.00 Levintza bemutatja
11.30 Ismerkedj, 
álmodj, szeress!
12.30 Fintescu hídja
13.30 Focus Monden
(ism.)
14.00 A Hold 
és a csillagok 
(magyar-olasz-angol rom.
dráma, 2005) (ism.)
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
23.30 100 millió évvel i.e.
(amerikai akciófilm,
2008)
1.30 Hírek, 
időjárásjelentés 
(ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Autókereskedők
9.00 Nagymenők 
négy keréken
10.00 Ötödik sebesség
11.00 Amerikai hotrodok 
- 54-es Corvette és ‘55-ös
Chevy
12.00 Hogyan csinálják? 
- Turbo különkiadás: 
Nagy sebességgel
13.00 Autókereskedők
úton 
- Fiat 500
14.00 Autókereskedők 
- Porsche 928
15.00 Óriás költöztetők
16.00 Csomópontok 
- A Panama-csatorna
17.00 Mérnöki műtárgyak
18.00 Fegyvertények 
- Mesterlövészpuskák
19.00 Egyszemélyes 
hadsereg
20.00 Hogyan csinálják?
- Turbo különkiadás: 
Nagy sebességgel
21.00 Autókereskedők 
- Ford Cosworth
22.00 Autókereskedők 
- Jensen Interceptor
23.00 Újjáépítők
0.00 Dühöngő világ 
- Országúti dühöngés
1.00 Michael Jackson 
és orvosa, 
Conrad Murray
2.00 MacIntyre alvilági
útikalauza

8.00 Vésd a fejedbe
9.00 Román útlevél 
(ism.)
10.00 Britannia High 
(angol drámasor.)
11.00 Motomágia
11.30 Női siker
12.00 Testvérek
12.30 Jamie Amerikában
13.00 Lionel Richie kon-
cert
14.00 2012: 
az utolsó prófécia 
(dok. F.)
15.10 Szerelmem 
a szomszédom 
(amerikai vígjáték, 2006)
16.40 Lehet, 
hogy nem tudtad
16.50 Egészségpasztilla
17.00 Balkáni szokások
18.00 Kaland 
és természet
18.30 Csavargó halász
19.00 Szélességek
19.30 Nagy lábon
20.10 A nagy hazárdőr
(amerikai western, 1994),
2. rész
21.45 Lehet, 
hogy nem tudtad
21.55 A divat világa
22.00 Hírek
23.00 AG Weinberger
zenei műsora
0.00 Kaland Bt. 
(kanadai kaland sor.)
0.55 A divat világa (ism.)
1.10 A nagy hazárdőr 2.
rész (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 baptista műsor
17.55 Hírek, adászárás
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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 Gagy (Hargita megye)
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 Bagolyvédők (ameri-
kai családi vígjáték) 12.55
Lassie (amerikai-francia-ír
családi kalandfilm) 14.40
Nagytalp (amerikai kaland-
film) 16.20 Álnokok és el-
nökök (amerikai vígjáték)
18.15 A vörös báró (né-
met-angol akciófilm)
20.15 Kickbox terminátor
(amerikai akciófilm, 1991)
22.00 Hirtelen halál
(amerikai akciófilm, 1995)
0.05 Piszkos zsaruk
(amerikai akciófilm, 2000)

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.)
A BBC riportműsora

10.00 Átjáró 10.30 Kár-
pát Expressz ism. 16.00
Híradó 16.15 Kultúrcsepp
16.35 Kárpát Expressz
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

9.30 A lángoló ég alatt
(sorozat) 11.00 A csábí-
tás földjén (sorozat)
12.30 Eva Luna (sorozat)
14.30 Esmeralda (soro-
zat) 15.30 Érzéki ölelések
(sorozat) 16.30 Igaz tör-
ténetek 17.30 Lola
(sorozat) 18.30 A lángoló
ég alatt (sorozat) 19.30 A
csábítás földjén (sorozat)
20.30 Eva Luna (sorozat)
22.00 Éjszakai történe-
tek 22.30 Elátkozott sze-
relem (amerikai akciófilm-
sorozat)

7.30 Vég nélküli ének
(sorozat) 8.45 Pilótafele-
ségek 10.00 Kedves ba-
rátnőm – szórakoztató
műsor 12.30 Hírek 13.15
Légy az enyém 15.15 Vég
nélküli ének (török
sorozat) 16.45 Célpont-
ban 18.45 A nap híre
19.00 Hírek 20.00 A
szívnek parancsolni nem
lehet (sorozat) 22.30
Cancan TV 0.30 Hírek
1.30 A szívnek parancsol-
ni nem lehet (sorozat)
3.00 Cancan TV

KANAL D
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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 Közelebb Kínához
(magazinműsor)
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 Szkafander
és pillangó 
(francia-am. életrajzi drá-
ma, 2007)
0.20 Dunasport
Sportösszefoglaló
0.25 Sportaréna
1.20 “Élnek valahol...”
2.10 Térkép (ism.)
2.35 Isten kezében (ism.)

TV2, 11.55
Kísértés két szólamban

Darrin Hill, a nagydumás, de éppen hullámvölgyben lévő rek-
lámszakember visszatér a szülővárosába, hogy felvegye az
örökségét. A nagynénje pénzéhez azonban nem is olyan kön-
nyű hozzájutni. Előbb teljesítenie kell az utolsó kívánságát:
kórust kell szerveznie, és meg kell nyerniük az éves gospel-
versenyt. A városka tele van különleges emberekkel, színes
egyéniségekkel.

Pro Tv, 20.30
Sose hátrálj meg

Jake Tyler új városba költözik a családjával. A fiatalember
belekeveredik az illegális küzdelembe, amelyben különböző
küzdősportok képviselői mérik össze erejüket. A harcban
nincsenek szabályok, csak az számít, ki nyer. Bár Jake alul-
marad az összecsapásban, nem engedik kiszállni. A család-
ját és a barátait is veszély fenyegeti, ha nem vesz részt a kö-
vetkező menetben.

DUNA Tv, 22.30
Szkafander és pillangó

Jean-Dominique Bauby a francia Elle magazin főszerkesztő-
je volt. Negyvenhárom éves korában, 1995 decemberében
agyvérzést kapott, és kómába esett. Húsz nap múlva tért
magához, ám teljesen lebénult. Egyedül a bal szemét tudta
mozgatni, melynek segítségével, speciális jelrendszert elsa-
játítva kommunikált a világgal. Helyzete ellenére Jean-Do
megőrizte humorérzékét.

DUNA TV

ACASÃ

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV

6.55 Ma Reggel
10.00 Budapest termé-
szeti értékei
10.25 Társbérletben 
a tárgyakkal
10.50 Nemzeti értékeink
11.00 Válaszd a tudást! -
Junior
12.00 Magyar rock
13.01 Híradó délben
13.19 Sporthírek
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Járóföld
14.25 Öt perc próza
14.30 Az osztrák sztárépí-
tész
15.15 Beethoven 
nagy áttörése 
(am. családi f.)
16.50 Főtér
18.20 English 4U
18.45 Família Kft. (sor.)
19.10 Az Éden feltámadása
19.50 Esti mese
20.15 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
21.00 Híradó este
21.29 Sporthírek
21.35 Rocca parancsnok
(olasz sor.)
22.25 Maradj talpon!
23.20 Stingers
(auszt. krimisor.)
0.05 Drága doktor úr
(olasz vígj. sor.)
0.55 Az Este
1.30 Gaudi és Barcelona
- város a XX. század haj-
nalán

7.20 Fókusz Plusz Maga-
zin (ism.)
7.45 Fókusz Reggel
8.35 Reflektor Reggel
Sztármagazin
8.40 Reggeli - Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
10.20 Második esély
(am.-mex.-kol. sor.)
11.20 Top Shop
13.15 Asztro Show
14.15 A szív útjai 
(török sor.)
15.15 Trükkös halál
(kan.-am. akció sor.)
16.15 Sue Thomas
- FBI (am. sor.)
17.15 Az éden titkai 
(görög sor.)
18.20 Sarokba szorítva
(amerikai sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
Közszolgálati magazin
Utána: ValóVilág Klikk
21.20 Barátok közt 
(magyar sor.)
22.00 ValóVilág
Valóságshow 
- Aréna

– Összefoglaló
23.10 Nagyágyúk 
(amerikai vígjáték sor.)
0.15 Reflektor 
- Sztármagazin
0.35 Kőkemény 
Minnesota (amerikai film-
dráma, 2005)

7.00 Aktív Extra (ism.)
A TV2 tudományos és is-
meretterjesztő magazinja
7.25 Tények Reggel Hír-
magazin
8.00 Mokka
10.15 Stahl konyhája (ism.)
10.20 Babapercek
10.25 Teleshop
11.55 Kísértés
két szólamban  
(am. zenés vígj., 2003)
14.10 Eva Luna 
(am.-mex. sor.) (ism.)
15.10 EZO.TV
16.20 Rex felügyelő 
(osztrák-olasz krimisor.)
17.20 La Pola 
(kol. drámasorozat)
18.20 Update Konyha
(főzőshow)
18.25 Eva Luna 
(am.-mex. sor.)
19.30 Tények
20.30 Aktív
A TV2 magazinja
21.30 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.05 NCIS 
(am. krimisor.)
23.05 NCIS: Los Angeles
(am. krimisor.)
Közben: Kenósorsolás
0.05 Aktív (ism.)
A TV2 magazinja
1.05 Tények Este Hírműsor
1.40 EZO.TV
2.15 Életfogytig zsaru
(am. krimisor.)

9.20 Gyilkos sorok
(sorozat) 10.15 Miami Vi-
ce (am. akció sorozat)
11.15 Alex és Emma - Re-
gény az életünk (am. rom.
vígjáték) 13.00 Gordon
Ramsay 13.50 Monk
(sorozat) 15.40 CSI (ism.)
16.35 Nyomtalanul (soro-
zat) 17.25 Miami Vice
(sorozat) 19.25 Gordon
Ramsay 20.20 Jóbarátok
(vígj. sorozat) 21.15 Két
pasi (sorozat) 22.10 Jég-
törők (am. vígj., 1977)
0.30 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 Pontos
sportidő 18.00 Sport. ro
Hírek 19.00 Pontos sport-
idő 19.05 Információk
20.00 Local Kombat Su-
perstars: Gokhan Saki
22.00 Legkeményebb UFC
mérkőzések 23.00 Hírek
23.10 Wrestling

TV2
6.55 Ma Reggel
10.15 Afrika gyöngysze-
me (port. kaland sor.)
11.10 Rex Rómában 
(osztrák-német-olasz krim-
isor.)
12.00 Út Londonba
12.30 Agrárpercek
13.01 Híradó
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Roma Magazin
14.25 Domovina
14.55 Múlt-kor
15.25 Vízilabda Európa-
bajnokság 2012 (élő)
Magyarország - Törökor-
szág férfi vízilada-
mérkőzés- élő közvetítés
Eindhovenből
16.50 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
17.35 MM
18.40 Család csak egy
van (auszt. vígj. sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Kékfény
22.10 Hacktion (magyar
akció sor.)
23.05 Az Este
23.35 Aranymetszés
0.35 Múlt-kor
1.05 Zöld Tea
1.30 Sporthírek
1.40 Család csak egy van
(ism.)
2.25 MM (ism.)
A megoldások magazinja

7.00 Reggeli híradó,
időjárásjelentés
8.00 Románia nap mint
nap
10.10 A palota titkai 
(drámasor.)
11.25 Sajtó és hatalom
12.20 Ha újra szeretné
nézni
12.40 A palota legendái:
Geunchogo király 
(koreai drámasor.)
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.45 Teleshopping
15.30 Magyar adás az
egyesen
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Feketeszakáll és a
Karib-tenger kalózai 
(am. kaland sor.)
18.25 A palota legendái:
Geunchogo király 
(koreai drámasor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
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 Szupersuli 
(amerikai kalandfilm,
2006)
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 Sose hátrálj meg
(amerikai akciófilm,
2008)
22.30 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
23.00 CSI: 
Miami 
(amerikai sorozat)
0.00 Sose hátrálj meg
(amerikai akciófilm,
2008) (ism.)
2.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
(ism.)

6.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
8.00 Reggeli matiné 
- Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle 
- Mircea Badea műsora
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
11.30 Knight Rider 
(amerikai akció sorozat)
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
23.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
23.45 Egy bűnös show 
– Dan Capatos műsora
1.00 Pácban 
(amerikai akcióthriller,
1998)
3.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (ism.)
3.45 Közvetlen hozzáférés
(talk show) (live)

6.00 A cseresznye 
a tortán (ism.)
7.00 A skorpió
megszelidítése 
(reality show) (ism.)
8.00 Titkos szerelmek 
(telenovella)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek talákozása
(ism.)
10.00 Fején a nagyvilág
10.30 A cseresznye a tor-
tán – reality show
12.00 Családban
(román sorozat)
12.30 Családban 
(román sorozat)
13.00 Teleshopping
13.30 Kandikamera
14.30 Szívek talákozása
(indiai sor.)
15.15 A skorpió
megszelidítése 
(reality show)
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 Kemper 
(amerikai horror, 2008)

7.00 Amerikai hotrodok 
- 61-es Bubbletop
8.00 Autókereskedők 
- Dodge Charger
9.00 Hogyan készült?
9.30 Hogyan készült?
10.00 Iparkodjunk
- Olajfúró sziget
10.30 Hogyan csinálják?
11.00 Állítólag...
12.00 A mérnök szemével
13.00 Autókereskedők
15.00 Hogyan csinálják?
Családi autó/
titán/
levél
15.30 Hogyan készült?
17.00 Gigászi építmények
- Velencei kapuk
18.00 A túlélés 
törvényei 
- Grúzia/Kelet-Európa
19.00 Autókereskedők 
- VW Type 25, 
Karmann Ghia
21.00 Hogyan készült?
Terepjárók, 
alpesi sílécek,
lézervágók, 

márványszobrok
22.00 A mérnök szemé-
vel
23.00 Para? Normális?
0.00 Egy idióta külföldön
2.00 Egyszemélyes 
hadsereg 
- Bátraké a szerencse
3.00 A túlélés 
törvényei 
- Izland

8.00 Fraiser 
és a farkasok 
(amerikai-kanadai soro-
zat)
8.55 Egészségpasztilla
9.10 Szerelmem 
a szomszédom 
(amerikai vígjáték, 2006)
(ism.)
10.50 Vallomások (ism.)
11.50 Bazár
12.25 Biznisz óra (ism.)
13.15 Topping (ism.)
14.00 Teleshopping
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Fraiser 
és a farkasok 
(amerikai-kanadai soro-
zat)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
18.40 Szélességek
19.15 Kézilabda (live)
20.45 Biznisz óra
21.45 Egészségpasztilla
21.50 Lehet, hogy nem
tudtad
22.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
23.00 Minden
pénzt megér
23.35 Paul utolsó 
állomása 
(amerikai vígjáték, 2006)
1.05 Autómánia
1.35 Răzushow (szóra-
koztató magazin) (ism.)
2.30 Testvérek

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.
14.00-16.00 Híradás, KultúrPresszó
16.00 Híradás, Sport, Rádióújság
17.00 Híradás, Figyelő
17.55 A nap hírei röviden

HÉTFŐ
2012. január 23.
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Ma a Sebestyén és Tímea
nevûek ünnepelnek.
A Sebestyén a latin Sebas-
tianus név rövidülésének
magyaros alakja, jelentése
Szebaszte városából való.
A Tímea Jókai Mór által
alkotott nõi név. Elõször
Az arany ember címû regé-
nyében tûnt fel, Timéa
alakban.
Szombaton Ágnes napja.
Vasárnap Artúr és Vince
napja lesz.

Évforduló
• 1941 – Bartók: VI. vonós-
négyesének premierje.
• 1978 – A Szovjetunióban
felbocsátják az ûrállomások
kiszolgálását biztosító te-
herûrhajót, a Progresz–1-et.
Szombat, január 21.
• 1531 – I. Ferdinánd király
és Szapolyai János király
képviselõi 3 hónapra szóló
fegyverszünetet kötnek Vi-
segrádon. Ez az ország há-
rom részre szakadásának
elsõ közjogi elismerése.
Vasárnap, január 22.
• 1823 – Kölcsey Ferenc

megírja a Himnuszt.
• 1925 – A Ma Este hetilap-
ban megjelenik az elsõ ma-
gyar „keresztszórejtvény”,
szerzõje Kristóf Károly.

Vicc
A vádlott kezében egy base-
ballütõvel jelenik meg a bíró-
ságon.
– Mit akar ezzel? – kérdi a bí-
ró elhûlve.
– Kérem, az idézésben az
állt, hogy a védelemrõl ma-
gamnak kell gondoskodnom.

Recept
Francia pirítós
Hozzávalók: szikkadt szele-
telt kenyér kb. 40 dkg, 2-3 db
tojás, 1-2 dl tej, 1 kk fahéj, 2
ek cukor, méz a tetejére.
Elkészítése: A tojásokat vil-
lával alaposan elkeverjük a
tejjel, beletesszük a fahéjat és
a cukrot. A kenyérszeleteket
megforgatjuk benne, jó ala-
posan, hogy beszívják ma-
gukba a tejes tojást. Forró
olajban szép aranybarnára
sütjük, majd tálaláskor meg-
locsoljuk egy kevés mézzel.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Izgalmas hétvége elõtt áll, készül-
jön fel egy hirtelen utazásra! Ki-
vételes napok, készítse fel a szívét
rá!
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

A munkája gyakran bezárja, de
legalább a hétvégére tervezzen
más elfoglaltságot.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Ne üljön fel minden vaklármá-
nak. Olyan idõket élünk, amikor
az emberek különösen szeretik a
rossz híreket mondani.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Mostanában labilis a gondolko-
dása. Nem baj, ha nem túl lénye-
ges dologról volt szó. Az alkalmi
megingás még nem jelent végle-
ges lemondást.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Ön szeret mások életében vájkál-
ni, és talán fel sem merül önben,
hogy ezzel mennyire meg tud
bántani másokat.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Kissé döcögõsen mennek a dol-
gai. Bízzon a felbukkanó új lehe-
tõségekben. Hamarosan kitárul
ön elõtt a világ, vegye észre, ra-
gadja meg!

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Alighanem itt az ideje, hogy ki-
csit végre törõdjön magával. Az
egyéb problémák sem tûrik már
a halasztást.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Ajándékot vagy kedves szavakat
kaphat. Ha az ajándék esetleg
nem is tetszõ, ha a kedves szó
olyantól jön, akit nem kedvel,
akkor is örüljön neki. Az aján-
dék továbbadható, a mosoly, a
szó viszonozható.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Felesleges dolog olyasmi miatt
aggódnia, amire nincs befolyás-
sal. Szóval nem, legfeljebb jó pél-
dával járhat elöl.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Ha ellenállásba ütközik is, nem
szabad feladnia. Ez persze nem
azt jelenti, hogy támadóvá és ag-
resszívvá kellene válnia.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Az illúziók néha csak azért van-
nak, hogy bebizonyítsák nekünk:
a való világ még annál is szebb.
Mert abban lehet élni.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Mindent megtesz, hogy kedvese
kedvében járjon. A legjobb, amit
ma tehet, ha meglepi egy finom,
ínyenc elkészítésû vacsorával.

Horoszkóp
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Az Új Magyar Szó bármely részének 

másolásával kapcsolatos minden

jog fenntartva. Értesüléseket átven-

ni csak az Új Magyar Szóra való hi-

vatkozással lehet. A szerkesztõség

fenntartja magának a jogot, hogy a

beküldött leveleket rövidítve, illetve

szerkesztve közölje.

Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

A hatos lottó nyerõszámai: 

9, 29, 31, 39, 3, 21.

Az álmodozó is pont olyan ha-
zug ember, mint a csaló, csak
éppen nem a másik embernek
hazudik, hanem önmagának.
Az álmodozókkal és légvár-
építõkkel legtöbbször elnézõek
vagyunk, mintha életük csu-
pán egy romantikus szárnyalás
lenne, ami ugye megbocsátha-
tó. Van viszont az álmodozás-
nak egy olyan pontja, ahon-
nan már keserves pusztítással

jár a fellegekben járás. Aki más-
nak hazudik, annak mindig ad-
va van a lehetõsége arra, hogy le-
bukjon, hogy a valóság megfog-
ja. Az álmodozókat viszont szin-
te lehetetlen szembesíteni a való-
sággal. Még a leggyakorlottabb
hazudozó is elõbb-utóbb feladja a
hazugságot, az álmodozót vi-
szont nem lehet a földre lehozni.
Az álmok pokollá is tehetik az
ember életét. 

Gondolatjel Visky István rovata



Vízilabda

Hírösszefoglaló

Fontos és kötelezõ fel-
adat volt a legutóbbi Eb-n

ötödik, azóta viszont alapo-
san megfiatalított magyar
csapat számára a siker, mivel
az eindhoveni kontinensvia-
dalról az elsõ öt csapat lehet
ott biztosan a tavaszi, olimpi-
ai kvalifikációs tornán, ahon-
nan aztán az érmesek jutnak
ki a nyári, londoni játékokra.
Mivel a szerdai ellenfél – az
európai kontinens képvisele-
tében – automatikusan rész-
vételi jogot szerzett „saját”
olimpiájára, nyugodtan, gya-
korlatilag tét nélkül szállha-
tott vízbe a magyarok elleni
Eb-bemutatkozáson. Ott vi-
szont fejet hajtott a nagyobb
tudással szemben: Drávucz
Ritáék 19-9-re gyûrték le a
briteket, akiket magyar szak-
ember edz, a volt válogatott
kapus, Fekete Szilveszter.

Az A csoport másik mér-
kõzésén a címvédõ oroszok
csak a hajrában tudták meg-
törni a házigazda hollandok
ellenállását, 11-10. A B cso-
portban a spanyolok úgy ver-
ték 22-12-re a némerteket,
hogy a páratlan negyedekben
7-7 gólt lõttek, azaz szinte
percenként egyet. A világbaj-

nok görögök csak a záróne-
gyedben tudtak elhúzni az
olaszoktól (10-6), s végül 10-
9-re nyertek.    

A magyar nõi válogatott
ma este az olimpiai bajnoki
címvédõ holland alakulattal
mérkõzik. A további mûsor:
Oroszország–Nagy-Britan-
nia (A), Németország–Gö-
rögország (B), Olaszor-
szág–Spanyolország (B). 

Harmadik csoportmérkõ-
zését is megnyerte a magyar
férfi válogatott, amely tegnap
14-9-re verte a macedón csa-
patot, a Kemény-legények
közül Madaras (3), Varga
Dénes (3), Biros (2), Stein-
metz (2), Kásás (2), Szívós és
Hárai volt eredményes. 

Lapzártáig még a Görög-
ország–Törökország- (20-2)
és Németország–Spanyolor-
szág- (16-10) találkozók feje-
zõdtek be, a nap záró mérkõ-
zését a románok és a mon-
tenegróiak vívták. 

Szombaton Szerbia–Ro-
mánia (B), Macedónia–O-
laszország (A), Törökország
–Hollandia (A), Spanyol-
ország-Montenegro (B), Gö-
rögország–Magyaroszág (A),
Németország–Horvátország
(B) menetrend szerint játsza-
nak, a csoportmérkõzések
utolsó fordulójára január 23-
án, hétfõn kerül sor. 
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Röviden

A magyar válogatott kétszeres olimpiai bajnokát egy to-
vábblendülõ lövõ kéz találta telibe, implantátummal rög-
zített mûfoga kiesett, az arca is csúnyán bedagadt. A
vlv.hu beszámolója szerint szerda délelõtt Hollandia egyik
legelismertebb szakembere fogadta saját klinikáján a bal-
kezes játékost. A röntgen azt mutatta, a koponyának az a
része nem sérült meg, ahova rögzítették az implantátu-
mot, csak maga a rögzítés. Brüsszelbõl megrendelték a
reparációhoz szükséges fémalkatrészt, ami néhány óra
alatt megérkezett, így délután helyre tudták tenni a mûfo-
gat. Könnyítette a megoldását, hogy Madaras rögtön az
ütés után megtalálta a fogat, ami ép maradt.

A helyére került Madaras megtalált foga 

A Barca nyert Madridban 

Az idei elsõ Real Mad-
rid–Barcelona-rangadót,
amelyre a Király-kupa ne-
gyeddöntõjében került sor, a
katalánok nyerték 2-1-re, mi-
után Carles Puyol és Eric
Abidal fordítani tudtak a
második félidõben. A Bér-
nabeu-stadionban Cristiano
Ronaldo a Realnak szerzett
vezetést, de a visszavágót
Pep Guardiola csapata vár-
hatja kényelmes helyzetbõl.
A másik szerdai kupamecs-
csen: Athletic Bilbao–Real
Mallorca 2-0.

Veretlen az Oltchim 

A nõi kézilabda-Nemzeti Li-
ga 10. fordulójának legna-
gyobb meglepetése Konstan-
cán született, ahol a nemrég
még kiesõhelyen álló Nep-
tun 31-22-re verte a dobogó-
ért hajtó Galaci Oþelult. To-
vábbi eredmények: Nagybá-
nyai HCM– Kolozsvári U-
Jolidon 26-26, Craiova–Bá-
kói CSM 2010 24-21, Zilahi
HC– Brassói Corona 29-21,
CSM Ploieºti–HCM Roman
23-24, HC Dunãrea Brãila–
Bukaresti CSM 32-31, Dévai
Cetate–Oltchim 20-32. 

ÚMSZ

A Hargita megyei lovas-
sport területén történt

megvalósításokat értékelték
ki és az idei tervekrõl egyez-
tettek a Hargita Megye Taná-
csa által összehívott lovas-
sport-egyesületek képviselõi
a csíkszeredai megyeházán.
A megbeszélésen Márton Ist-
ván, Hargita Megye Tanácsa
vidékfejlesztési egyesületé-
nek igazgatója a megyei ta-
nács által tavaly támogatott
és társszervezett hat nagyobb
lovassport-eseményt mutatta
be, a pályázati rendszer is-
mertetésével. Az idei támo-
gatási és társszervezési lehe-
tõségek kapcsán Borboly
Csaba Hargita megyei
tanács-elnök közös, hosszú
távú célok és stratégia kidol-
gozására ösztönözte a jelen
levõ szakembereket. „A ma-
gyar ember számára nemes
cél és nemzeti büszkeség lo-
vakkal foglalkozni. Hargita
megyében és Székelyföldön
is tisztelni kell ezt a hagyo-
mányt, segíteni és biztatni
kell az e téren kiemelkedõ te-
vékenységet végzõ önkénte-

seket. Közös jövõképre van
szükség, összefogással kell
kidolgoznunk egy stratégiát,
hogy összehangolt lépések-
kel használjuk ki térségünk-
nek eme lehetõségét. Hargita
Megye Tanácsa az elmúlt

években is jelentõs összegek-
kel támogatta, különféle
programok által a lovasspor-
tot, és ezt a 2012-es évben is
folytatjuk – hangsúlyozta a
megyei tanács elnöke, aki
hozzátette: az idei költségve-

tés-tervezetet is eszerint ké-
szítették elõ.

A vidékfejlesztési szakem-
berek a lovassport-egyesüle-
tektõl várják azon elképzelé-
seket, amelyek alapul szol-
gálhatnak a megyei lovas-

sport hosszú távú stratégiájá-
nak kidolgozásához. Utóbbi
kiegészítheti a már meglévõ
sport-, turisztikai és mezõ-
gazdasági stratégiát.

A beszélgetésen az is el-
hangzott, hogy a lovassport-
ok kultúrájának terjesztésére
és oktatására, illetve nívós
képzésekre is szükség van ah-
hoz, hogy értékének megfele-
lõen elterjedhessen e nemzeti
hagyomány egy olyan térség-
ben, ahol minden adott a lo-
vassportok fejlesztéséhez.
Lovaglásra alkalmas útvona-
lakat kellene kijelölni egész
Székelyföldön, s az ezekkel
kapcsolatos információkat el-
érhetõvé tenni a turisták szá-
mára is. A turizmus része-
ként a lovassportok jövedel-
mezõek lehetnének, a nyere-
séget pedig nemzetközi ver-
senyeken való részvételre for-
díthatnák. Ehhez azonban a
lovassport, a turizmus és a
mezõgazdaság területén te-
vékenykedõ egyesületek,
szakemberek együttmûködé-
se szükséges, hogy egymást
kiegészítõ, összehangolt ese-
ményeket szervezzenek, szol-
gáltatásokat kínáljanak. 

Lovassport: a székely jövõ

Tanácskozás a megyeházán: kiaknáznák a lovassportok felfuttatása nyújtotta lehetõségeket 

Kézilabda 

ÚMSZ

A magyar férfi kézilab-
da-válogatott az orosz

csapat után – Császár Gá-
bor idõn túli hétméteresével
– a vb-bronzérmes spanyol
együttessel is döntetlent
(24-24) játszott a szerbiai
Európa-bajnokságon, az új-
vidéki csoport szerda esti,
2. fordulójában, és ezzel ko-
moly lépést tett a középdön-
tõbe jutás felé. A kezdeti bi-
zonytalankodás után átvet-
te az irányítást a magyar
csapat, és egy-két góllal vé-
gig vezetett az elsõ félidõ-
ben (12-11). A folytatásban
váltott vezetéssel ment elõre
mindkét alakulat, végül
Császár büntetõje pontot
ért. A magyarok négy év
után szereztek ismét pontot
a spanyolok ellen. Ma az
olimpiai, világ- és Európa-
bajnok franciák következ-
nek, s egy újabb döntetlen
már biztos középdöntõbe
jutást jelent. A C csoport
másik szerdai mérkõzésén a
franciák 28-24-re verték az
oroszokat. Az állás: 1. Spa-
nyolország 3 pont, 2. Fran-
ciaország 2 (54-53), 3. Ma-
gyarország 2 (55-55), 4.
Oroszország 1. Az elsõ há-
rom jut a középdöntõbe, és
találkozik majd a D cso-
portból biztos továbbjutó
horvát, valamint az izlandi-
norvég–szlovén hármasból
a két jobbikkal. Utóbbi né-
gyesben, szerdán este, Ver-
secen: Horvátország–Szlo-
vénia 31-29, Izland–Norvé-
gia 34-32. Az állás: 1. Hor-
vátország 4 pont, 2. Izland
2 (63-63), 3. Norvégia 2
(60-61), 4. Szlovénia 0. 

Orosz után

spanyol remi
Nyertek a magyar lányok 

Labdarúgás 

Hírösszefoglaló 

Idegenlégiósok nélkül,
20 Liga-1-es és 3 Liga-2-

es játékossal vág neki a török-
országi Antalyában esedékes
felkészülésnek Victor Piþur-
cã. A szövetségi kapitány vá-
lasztása Ciprian Tãtãruºanu
(Steaua), Silviu Lung (Astra
Ploieºti) és Cristian Bãlgrã-
dean (Dinamo) hálóõrükre,
Srdjan Luchin (Dinamo),
Cornel Râpã (Galaci Oþelul),
Marius Gãman (Astra), Paul
Papp (FC Vaslui), Dragoº
Grigore (Dinamo), Vlad Chi-
richeº (Steaua), Sepsi László

(Temesvári FC, Liga-2) és
Constantin Grecu (Kolozs-
vári U) hátvédekre, Mihai
Roman (Rapid), Darius
Bumba (Marosvásárhelyi
FCM), Alexandru Bourcea-
nu (Steaua), Ionuþ Neagu
(Oþelul), Mihai Pintilii (Pan-
durii Târgu-Jiu), Florin Gar-
doº (Steauai), Cristian Tãna-
se (Steaua) és Alexandru
Chipciu (Steaua) középpá-
lyásokra, valamint Dorin
Goga (Temesvári FC, Liga-
2), Lucian Sânmãrtean (FC
Vaslui), Marius Niculae (Di-
namo) és Costin Curelea
(Sportul Studenþesc) csatá-
rokra esett. 

Utóbbi azonban idõköz-

ben megsérült, és Piþurcã
egy sokak számára ismeret-
len játékossal helyettesítette.
Adrian Mãrcuº (Nagyvára-
di Bihar FC, Liga-2) Romá-
nia juniorválogatottjának
volt a tagja, és eredetileg a
szintén Antalyában készülõ
U20-as keretbe kapott meg-
hívást.

Törökországban a román
ligaválogatott két felkészülési
mérkõzést vív Belekben, ja-
nuár 27-én Türkmenisztán-
nal, négy nappal késõbb pe-
dig egy egyelõre ismeretlen
klubcsapattal. A trikolórok
szombaton repülnek Anta-
lyába, a visszatérést február
másodikára tervezik. 

Antalyában a ligaválogatott

Tenisz 

Turós-Jakab László  

Pályafutása legjobb mel-
bourne-i eredményét je-

gyezve Sorana Cârstea (ké-
pünkön) sikeresen túljutott
az ausztrál nyílt teniszbajb-
nokság második fordulóján
is: 1-6, 6-2, 6-3-ra nyert a
lengyel Urszula Radwanska
ellen. A román játékos kö-
vetkezõ ellenfele az olasz
Sara Errani, aki tegnap si-
mán verte az orosz Nagyja
Petrovát, 6-2, 6-2. 

A magyar Arn Gréta hatal-
mas küzdelemben, 6-2, 3-6,
10-8-ra gyõzte le a 17. helyen
kiemelt szlovák Dominika
Cibulkovát, így bejutott a
harmadik fordulóba. A 32
éves magyar játékos is élete
legjobb eredményét érte el
Melbourne-ben, s legköze-
lebb az ötszörös gyõztes
Serena Williamsszel találko-

zik. A 13-szoros Grand
Slam-gyõztes amerikai teg-
nap pályafutása 500. gyõzel-
mét aratta a cseh Barbora
Zahlavová Strycová ellen (6-
0, 6-4).

További érdekesebb ered-
mények: Julien Benneteau
(francia)–Gilles Simon (fran-
cia, 12.) 7-5, 7-6 (8), 1-6, 3-6,
6-2, Lleyton Hewitt (auszt-
rál)–Andy Roddick (ameri-
kai, 15.) 3-6, 6-3, 6-4 (fel-
adás), Mihajil Kukuskin (ka-
zah)–Viktor Troicki (szerb,
19.) 5-7, 6-4, 6-2, 4-6, 6-3,
Novak Djokovic (szerb, 1.)–
Santiago Giraldo (kolumbiai)
6-3, 6-2, 6-1, Vania King (a-

merikai)–Anasztaszja Pavlju-
csenkova (orosz, 15.) 5-7, 6-3,
6-4, Ana Ivanovic (szerb,
21.)–Michaella Krajicek (hol-
land) 6-2, 6-3, Csie Cseng
(kínai)–Roberta Vinci (olasz,
23.) 6-4,, 6-2, Jekatyerina
Makarova (orosz)–Kaia
Kanepi (észt, 25.) 6-2, 7-5. 

Az egyesben már elbúcsú-
zott román játokosok a páro-
soknál folytatják. A belga
Olivier Rochus oldalán, Vic-
tor Hãnescu a 9. helyen ki-
emelt Oliver Marach, Ale-
xander Peya osztrák párost
gyõzte 7-6, 4-6, 7-5-re. Sike-
res volt Horai Tecãu és meg-
szokott partnere, a svéd Ro-
bert Lindstedt bemutatkozá-
sa is: 6-3, 7-6 (6) arányban bi-
zonyultak jobbnak az And-
reas Siljestrom/Igor Zelenay
svéd–szlovák duónál. 

A hölgyeknél: Irina-Came-
lia Begu, Monica Niculescu–
Simona Halep, Arantxa Rus
(holland) 6-4, 6-4. 

Cârstea és Arn továbbjutott 



Cseke Gábor

A filmszínházat 1970 végén
adták át ünnepélyesen, az
avatószalagot a megyei párt-
bizottság akkori elsõ titkára
vágta át, a helyi lap riportere
lelkes szavakkal számolt be
az új, 501 férõhelyes mozite-
rem kényelmi adatairól: a tá-
gas helyrõl, a korszerû vetí-
tõberendezésrõl, a széksorok
alatti klímaberendezésrõl, a
csinos formaruhába öltözött
alkalmazottakról, a vetítés-
rendrõl...

A teret uraló filmszínház
déli oldaláról sebtében leva-
kolt, csupasz óriáshomlok-
zat tekintett le közel két évti-
zeden át a városra, annak el-
lenére, hogy a kihasználat-
lan felületet egy Csíkszere-
dában élõ képzõmûvész –
szándéka szerint, gondolat-
ban – már a nyolcvanas évek
elejétõl monumentális alko-
tással népesítette be.

Maga a képzõmûvész,
Zsigmond Márton erre így
emlékezik: „Volt egy pályá-
zat, máig nem felejtettem el:
Lupta oamenilor muncii
harghiteni, români ºi
maghiari pentru propãºirea
patriei comune socialiste.
Akkoriban típusépületekre
mindenféle mozaikok ké-
szültek, amelyeken a mun-
kásosztály menetel a falról
lefelé... Vagy felfelé... Friss
végzõs lévén a monumentá-
lis szakon, komolyan vettem
a kiírást, de azzal is tisztában
voltam, hogy örömünnepek-
re nincs miért számítanom,
mert ez a pályázat inkább a
munkáról fog szólni, mint a
sikerrõl.”

A pályázat elõtt a mûvész
már elkészített szülõfaluja,
Csíkdánfalva mûvelõdési
otthonának 6x6 méteres fa-
lára egy Kibontakozás címû
mozaikot. A több évig tartó
munkát 1981-ben avatták fel.
A mûvészt ekkor már javá-
ban foglalkoztatta soron kö-

vetkezõ nagyszabású mun-
kája. „Rengeteg falat talál-
tam, vagy 13-at össze is ír-
tam magamnak, ami számí-
tásba jöhetett volna... De vá-
logatnom nem volt miért,
mert kimondottan a mozira
hirdették meg a pályázatot...
Mindennap eljártam a mozi-
fal mellett, néztem innen,
néztem onnan, próbáltam
szemügyre venni a változá-
sait, mert egy monumentális
fal is örökké más-más arcát
mutatja, mûködésben van.
Az volt a célom, hogy min-
den mozaikelemnek megta-
láljam a helyét, hogy min-
den pontosan csakis oda ta-
láljon, és ne legyen felcserél-
hetõ” – magyarázta.

A tervnek 1981-ben fogott
neki, és 1982-ben készült el
vele – kereken harminc éve...
A terv elfogadtatása és kivi-
telezése 12 évet vett igénybe:
az idõközben Felszabadulás-
ra keresztelt, 163 négyzet-
méteres mûalkotást 1994
õszén avatták fel.

„Egy évtizeden át – le-
mondva mindenrõl – szülte
csendesen, kitartóan, de igaz
lelkiismeretével, hogy legyen
ennek a városnak a múltról,
a jelenrõl és a jövõrõl egy lel-
ki keresztmetszete. Egy üze-
net, ami gondolkoztat, lehet
nem értjük még, mint ahogy
kezdetben sok mindent nem
értettünk, de megszokjuk és
lassan eljutunk oda, hogy
miénknek érezzük. Ez a mû
már Európa Csíkszeredában,
ez a falkép bárhol a világon
megállja a helyét, ezért kell
hogy elfogadjuk, és büszkén
magunkénak valljuk... A ke-
resztényi és szakmai önzet-
lenség példája ez a mû. Va-
jon Zsigmond Márton elég-
tételt nyer-e közösségében,
vajon befogadja-e a város?” –
így méltatta az idõsebb pá-
lyatárs, Márton Árpád az el-
készült munkát, amely azóta
is a maga nemében egyedül-
álló kincse a városnak.

Zsigmond Márton szerint
minél inkább úttörõ valaki,
annál nagyobb az esélye,
hogy tragikusan élje meg a
saját helyzetét. „Ahhoz ké-
pest tehát, hogy nem pusz-
tultam bele, s megúsztam ép
bõrrel, utólag akár azt is
mondhatnám, hogy elége-
dett vagyok” – jegyezte meg.

A mûvész 1984 májusától
részletes naplót vezetett a pá-
lyázat alakulásáról, a küzde-
lemrõl, amelyet egyrészt
azért kellett megvívnia a
központi, majd a helyi ható-
ságokkal, hogy a nagy
nehezten elfogadott tervet,
akár ingyen, bérmentve is
megvalósítsa. Arra számí-
tott, hogy a mûalkotásért ho-
zott szakmai önzetlensége
másokat is megfertõz. Rész-
ben nem is tévedett, hiszen a
rendszer érzéketlensége, bü-
rokratikus gáncsoskodása
dacára, a napló tanúsága
szerint is, kerültek igaz em-
berek, akik támogatták el-
képzelését, bár minden esz-
közük megvolt ahhoz, hogy
megnehezítsék életét. Így is
bõven kijutott a kilincselés-
bõl, a véget nem érõ meg-
gyõzõ munkából. 1987 tava-
száig számokkal jelzi, hogy
éppen megkeresett valakit –
személyt vagy intézményt –
ügye intézését elõsegíteni,
meggyorsítani, ellenõrzés
alatt tartani. Igazgatók, fõ-
mérnökök, telepvezetõk, el-
nökök és alelnökök, különfé-
le titkárok, mindenféle fele-
lõsök, mesterek, felügyelõk,
elöljárók, sofõrök, raktáro-
sok és kapusok ajtaján-abla-
kán zörgetve...

Naplóba került az a kálvá-
ria, amelynek során sikerül
végül megfelelõ „mûterem-
hez” jutnia a zsögödi iskola
egyik, használaton kívüli ter-
mében. Állandó kilincselést
kell folytatnia a segédmun-
káért, szállítóeszközért, hi-
vatalos igazolásokért, né-
hány szál deszkáért, erkölcsi

támogatásért, egy telefonhí-
vásért. Szüntelen ingajárat-
ban van a város és Zsögöd
között, hol busszal, hol bi-
ciklivel (idõközben kerékpár-
ját ellopták) vagy gyalogo-
san teszi meg a több kilomé-
teres utat – esõben, hóban,
napsütésben, sárban. Több
ízben tör rá betegség, egyre
többet fohászkodik égi segít-
ségért, miközben szaporod-
nak a naplóban a munka elõ-
haladásáról szóló, örömteli
hétköznapi bejegyzések is.
Édesapja, tanulók, barátok,
munkatársak, ismerõsök
egész ármádiáját örökítette
meg a napló lapjain, akiknek
olykor egy-egy õszinte kö-
szönöm, a mozitól kiudva-
rolt ingyenes heti bérlet, né-
hány pohár búfelejtõ vagy a
mûvész által készített grafi-
ka, festmény a hála fizetõ-
eszköze.

Megható példa annak az
idõs asszonynak a ragaszko-
dása, aki a zsögödi iskolában

takarított, és gondja volt rá,
hogy néha az ott berendezett
ideiglenes mûterem kályhá-
jába is jusson néhány faha-
sáb. „Róza néni volt az egyik
legõszintébb támogatóm, a
kályhámba csent tûzifa mel-
lett némi meleget is átenge-
dett az osztályokból hozzám.
Egy kátrányfedeles házban
lakott a közelben... Tõle min-
dig csak kaptam. Igaz, én is
emberszámba vettem. 1993-
ban agyvérzést kapott, bénán
feküdt, meglátogattam, szõ-
lõt vittem neki. Nem értem,
miért sújtja a sors az ilyen
igaz embereket?” – fakadt ki
a képzõmûvész.

Mindent összevetve, elis-
merõ, hálás szavai vannak a
városi néptanács egykori al-
elnöke címére, aki a helyha-
tóság részérõl le kellett „ve-
zényelje” a legnehezebbet:
az óriásmozaik projektjének
beindítását. Amikor szinte a
semmibõl kellett elõkaparni
az ehhez szükséges kõzet-

anyagot, annak elszállítását,
tárolását és összeillesztésé-
nek körülményeit. A gazda-
ságosság oldaláról nézve,
meglehet, hogy a monumen-
tális mû elkészítése luxus-
nak, szeszélynek, fölösen el-
pazarolt energiának, anyagi
forrásnak tûnhet.

Zsigmond Márton errõl
így vall: „Egy ilyen munkára
nem lehet határidõt szabni.
Amúgy formálisan persze
kitûztek egyet, de én tettem
rá... A projekt körül közben
nagy volt a huzavona. ’82-
ben elvben ugyan jóváhagy-
ták, Ceauºescut kicselezték,
mert a félmillió lej érték fe-
letti beruházásokat szemé-
lyesen hagyta jóvá. Ezért ki
nem mondott szakmai szoli-
daritásból leütöttek belõle
valamicskét, így csak négy-
százvalamennyi lett, a buka-
restiek tudták, hogy semmi
esélyem, ha a pártfõtitkár
kell jóváhagyja a tervet... A
csel miatt a terv jó ideig elfe-
küdt, azt se tudtam, honnan
kapartassam elõ, végül nagy
nehezen megtalálták. Addig-
ra már csak az elvi jóváha-
gyás létezett, pénz nélkül.
Sebaj, mondtam, megcsiná-
lom anélkül. Kereken 18-
szor kellett jóváhagyás után
menjek, hogy eléggé komoly
embernek tartsanak, és pénz
nélkül végigvihessem az egé-
szet. Úgyhogy »hazafias
munka« címszó alatt futott
mindvégig”.

A városban javában foly-
tak az újabb építkezések,
mindenütt mozaikoztak, a
felhasználatlan hulladék
sokhelyütt beletaposódott a
földbe. A mûvész megszer-
vezte annak átvételét, kiválo-
gatását, összegyûjtését, el-
szállítását, tisztítását, osztá-
lyozását, tárolását. A város
iskoláiból segíteni küldött ta-
nulók voltak alkalmi munka-
társai. A mezõgazdasági
szállítási vállalat segítette
legtöbbször gépkocsival. Ké-
sõbb, már a mozaik felraká-
sánál, jó pár, mára befutott
csíkszeredai képzõmûvész –
akkor még csak tehetséges
tanuló – lett segédjévé.

Folytatása a 14. oldalon

Mozaik a mozi homlokán
Rendhagyó „mûhelyinterjú” Zsigmond Márton csíkszeredai képzõmûvésszel

Képzõmûvész. A marosvásárhelyi mûvé-
szeti középiskola után, sikertelen egyetemi
felvételit követõen, a kolozsvári pedagógi-
ai fõiskolán végez, majd három éven át
rajztanár Maroshévízen. 1974-ben felvéte-
lizik a bukaresti mûvészeti egyetemre, mo-
numentális festészet – restaurátor szakra.
1978-ban végez, egyéves bukaresti tanár-

kodás után hazakerül Csíkba, ahol rajzta-
nár különbözõ iskolákban, egy ideig szak-
tanfelügyelõ. Óriásmozaikjáért 1994-ben
Csíkszereda város Pro Urbe-díjjal tüntette
ki. Rajzai, festményei, monumentális al-
kotásai számos múzeumi és magángyûjte-
ményben megtalálhatók Romániában és
külföldön egyaránt.

Zsigmond Márton (1947, Csíkdánfalva)

Az alábbi történet olyan, mint egy tengeri kígyó: eleje van,

de nem (vagy még csak alig) látszik a vége... Az 1968-as me-

gyésítéssel kezdõdött Csíkszeredában, amikor eldõlt: ott lesz

a frissen megrajzolt Hargita megye központja. A döntéshez

gyorsan városközpontot is terveztek az addigi álmos rajoni

városnak. Ehhez, a már meglévõ egyetlen mozi mellé, hoz-

zátartozott egy (akkor) korszerû filmszínház is, a

Transilvania, a Majláth Gusztáv Károly téren, amelynek be-

tondíszleteit (toronyház, postapalota, emeletes nagyáruház,

pengeblokk, szövetkezeti központ) látványos rohammunká-

val vitelezték ki az 1970-es évek kezdetén.

úmszszínképHétvégi melléklet
Szerkeszti: Ágoston Hugó, Szonda Szabolcs

2012. január 20–22., péntek–vasárnap

Készült a Communitas Alapítvány támogatásával

F
o

tó
: 

a
 m

û
v
és

z
rõ

l 
a
 P

a
ll

a
s-

A
k
a
d

ém
ia

 k
ia

d
á
sá

b
a
n

 2
0
1
0
-b

en
 m

eg
je

le
n

t 
m

o
n

o
g
rá

fi
á
b
ó

l



ÚMSZ-SZÍNKÉPKULTÚRA www.maszol.ro   2012. január 20–22., péntek–vasárnap14

Nem is egy, de két Széche-
nyi-jubileumot hagyunk ma-
gunk mögött. 2010-ben „a
legnagyobb magyar” halálá-
nak 150. évfordulójára emlé-
keztünk, 2011-ben pedig szü-
letése 220. évfordulójára. Az
egyik legrégebbi magyaror-
szági civil szervezet, az Or-
szágos Széchenyi Kör aktív,
egy idõben elnökségi tagja-
ként több fontos rendezvé-
nyen részt vettem, nem egyet
magam szerveztem, így rálá-
tásom volt a dolgokra, egye-
bek mellett arra is, hogy mi-
lyen ma nálunk a Széchenyi-
kultusz. Azt mondhatom:
messze elmarad a kívánal-
maktól! Nemcsak azért, mert
a két jubileumi évben rende-
zett megemlékezések száma
Erdélyben a kéttucatot is alig
érte el. Némi szégyenérzettel
írom le ezt, hiszen a magyar
reformmozgalom legna-
gyobb alakja legalább annyit
érdemelne, mint Wass Al-
bert, talán egy kicsivel többet
is... Szomorú, hogy „a hiva-
tásos cselekvõ” (ahogyan Só-
lyom László volt köztársasá-
gi elnök nevezte), aki minden
írásában ország- és nemzet-
építõ tettre, önmagunk állan-

dó jobbítására és túlhaladá-
sára sarkall, messze nem
annyira népszerû Erdélyben,
mint édes-fájdalmas írásaival
a múltba nézõ és azon keser-
gõ mezõségi író. Tessék csak
figyelni a sajtót: hányszor
több nálunk a Wass Alberttel
kapcsolatos rendezvény (em-
lékezés, táblaavatás, irodalmi
vetélkedõ stb.), mint a Szé-
chenyihez fûzõdõ! Elnézést,
ezzel nem Wass Albert érde-
meit akarom homályosítani,
sokkal inkább a Széchenyiét
fényesebbnek láttatni, hiszen
erre most sokkal nagyobb
szükségünk van, mint az áll-
adó múltba nézésre. Az õ
szavaival: „A múlt kiesett ha-
talmunkból, a jövõ urai va-
gyunk!” Lehetünk, ha akar-
juk. De eléggé akarjuk-e?

Mindazonáltal néhány si-
keres Széchenyi-rendezvény-
rõl is beszámolhatok. Például
a brassói Széchenyi-konfe-
renciáról, a diószegi huszár-
találkozóról (nem eléggé köz-
ismert, hogy Széchenyi kapi-
tány sokáig Diószegen állo-
másozott századával), a szat-
mári, nagykárolyi, zilahi Szé-
chenyi-kiállításról, amelyek
külön értéke, hogy két nyel-

ven feliratozták, eleve azzal a
szándékkal, hogy a románok
is jobban megismerjék a
XIX. század Közép-Európá-
jának legnagyobb hatású re-
formerét. Az sem akármi,
hogy 2011 nyarán a Széche-
nyi-kör, történetében elõször,
határon túl, Szatmárnémeti-
ben tartotta éves közgyûlését,
amint az sem, hogy az avasi
Kõszegremetén évente szer-
vezett megemlékezés, amely
az itt 1861-ben emelt, ma is
Erdély egyedülálló szabadtéri
Széchenyi-emlékmûhöz kap-
csolódik, a jubileum révén

Kárpát-medencei rendez-
vény lett.

2010 tavaszán a magyaror-
szági központi megemléke-
zést Nagycenken tartották,
fõszónoka Sólyom László
volt. Talán egyik itteni kije-
lentése is közrejátszott ab-
ban, hogy a választás után
hirtelen elveszítette a Fidesz
bizalmát, és nem jelölték új-
ra köztársasági elnöknek.
Mindjárt beszéde elején kije-
lentette: azért nem hívtak
meg egyetlen pártpolitikust
sem az ünnepségre (körül-
néztünk és csakugyan!),
mert Széchenyi túl magas a
pártoknak, és nem akarják,
hogy bármelyikük kisajátít-
sa! Szándéka nem jött be: a
Fidesz kormányra kerülése
után mindjárt zászlójára tûz-
te – nem is csak az újrafogal-
mazott Széchenyi-tervvel,
amely az uniós pályázato-
kon nyert pénzekkel a kis- és
középvállalkozásokat, ezzel
az ország gazdaságát akarta
fellendíteni (mindeddig si-
kertelenül!), illetve annyi
más mellett a turizmust és az
üdültetést is. Létrehozták a
többféle kedvezményt nyújtó
Széchenyi-pihenõkártyát.

Hogy ez is, meg az is meny-
nyivel javította a magyar
adófizetõk életét jó másfél év
után, azt a napi hírekbõl is
eldöntheti az olvasó...

Mindezekrõl sok szó esett
a Széchenyi-kör nyári szat-
mári közgyûlésén. A Kárpát-
medence minden részébõl
összegyûlt, pártokhoz nem
kötõdõ civilek (tanárok, mér-
nökök, közgazdászok, nyug-
díjas szakmabeliek) fõleg a
Széchenyi-pihenõkártyához
fûztek olykor nagyon csípõs
megjegyzéseket, ilyeneket:
„Nagy zavar lehet azokban a
fejekben, akik a Széchenyi-
pihenõkártyát kitalálták.
Mert Széchenyire sokféle jel-
zõt lehet akasztani, de a pi-
henést biztos nem!” A köz-
gyûlés külön határozatot fo-
gadott el, amelyben egyönte-
tûen kérte a pihenõkártya be-
vonását és a Széchenyi-sport-
kártyával való helyettesítését.
Mert a sport, a testnevelés
nagyon is illik hozzá, nem-
csak azért, mert a gróf kivá-
lóan úszott, evezett, vívott,
lovagolt, korcsolyázott, sõt,
távgyalogolt, hanem azért is,
mert az õ javaslatára építet-
ték meg Pest-Budán az elsõ

labdázóházat és csónakhá-
zat. A nevével jegyzett sport-
kártya (szólt az indoklásban)
sok-sok fiatalnak teremthet-
ne kedvezõ feltételt az uszo-
dák és mindenféle sportpá-
lyák látogatására, belépést
többféle sportrendezvényre.
A tiltakozással egybekötött
javaslatot nemcsak az Aka-
démiának, de a kormányzati
szerveknek is elküldte a kör
elnöksége.

Az eredményt még nem
tudjuk, de látjuk, tapasztal-
juk, hogy a Széchenyi-pihe-
nõkártyát mind ritkábban
emlegeti a magyarországi
média. Mintha kezdenék
szégyellni. Akaratlanul is el-
ismerve, hogy csakugyan
magas mérce gróf Széchenyi
István! Mert akik lépten-
nyomon Széchenyire hivat-
koznak, azoknak illene szel-
lemiségben és tettekben, cse-
lekedetben is felemelkedniük
hozzá. De elõbb olvassák el,
mit írt például a Világban:
„A magyar szó még nem
magyar érzés, az ember,
mert magyar, még nem eré-
nyes ember, és a hazafiság
köntösében járó még koránt-
sem magyar.”

Sike Lajos

Széchenyi árnyékában

Folytatás a 13. oldalról

A rendszerváltás utáni évek-
re átnyúló munka próbára
tette nemcsak a mûvész, de
az új hivatalosságok idegeit
is. Meg kellett küzdeni a mo-
zit építõk egykori pontatlan-
ságaival, a homlokzatot ki
kellett egyengetni. Ez a fajta
alkotó munka nem ismeri a
hórukkot. Mégis volt, aki ne-
hezményezte, hogy sokba
kerül fenntartani az állvány-
zatot, nem kellene annyira
simogatni azt a márványt.
Mások ebbõl a pénzbõl szí-
vesebben láttak volna egy
megjavított útszakaszt. 

Zsigmond Márton záto-
nyokat látott mindenfelõl.
„Tulajdonképpen csak 1994-
ben kerültem állványra, au-
gusztusban, hiszen alig feb-
ruárban fejeztem be a rakos-
gatást. Igaz, a felrakás is ke-
mény munka volt, de nem
tartott három hónapnál to-
vább: augusztus, szeptem-
ber, október... Igazából nem
is nagyon néztem lefelé, ott
jártak-keltek az emberek,
ennyi volt nekem az egész.
Teljesen függetlennek érez-
tem magam, nemigen érzé-
keltem, hol is vagyok” – em-
lékezett.

A mozaikot 1994-ben fel-
avatták. Közben annyi kõzet
gyûlt össze, hogy akár még
egy mozaikot lehetne csinál-
ni belõle. 1997-ben megkí-
sértette a gondolat, de az el-
képzelés végül bizonytalan
idõre maradt. Az évek telté-
vel szívszorongva látta a mû-
vész, hogy alkotása alól egy-
re jobban elfogy az élet, a
filmszínház haldoklik, a kö-

zönség elmarad, a veszteség
halmozódik, a „nagyszerû
létesítmény” degradálódik,
majd 2006-ban végleg bezár-
ja kapuit. A mozaik egy ha-
lott, haszontalan intéz-
ményt, betonsilót díszített,
amelynek sorsa évekig bi-
zonytalan volt. 2010-ben az
önkormányzaté lett. Sokol-
dalú, kulturális rendeltetésû
teret akartak benne kiképez-
ni, de a szándék  anyagiak
hiányában odázódott. A vá-
rosban mindenféle hírek ke-
ringtek arról, hogy átalakítás
fejében talán az egész mozit
lebontanák.

A képzõmûvész szerint ez
egyenlõ lenne a kivégzésé-

vel. „Amikor belefektettem
annyi fiatal energiát, azok-
ban az években, amikor min-
denki kussolt, behúzta a far-
kát, örvendett, hogy élt. Én
ezzel szembe mertem men-
ni, lehet, hogy félig öntudat-
lanul, nagy naivan... Nekem
más fizetség nem volt, csak
az, hogy tudom, hogy van.
Ezért teljesen azonosultam
vele. A maga kicsi technikai
hibáival, de mindennap úgy
tettem le a munkát, még
amikor keveset is csináltam,
hogy az jól van megcsinálva.
Magamon sose léptem át” –
magyarázta.

A 2011-es esztendõ ör-
vendetesen ért véget: a csík-

szeredai önkormányzat
utolsó ülésén elfogadták a
volt Transilvania filmszín-
ház felújításának tervét. Az
elképzelések szerint, a
Majláth Gusztáv Károly tér
korszerûsítése keretében, az
egykori mozihelyiségben
multifunkcionális teret ké-
peznének ki, amely megfe-
lelõ lenne színházi, vala-
mint táncelõadások számá-
ra, de filmvetítésekre is, mû-
ködhet majd koncert- vagy
konferenciateremként is. A
felújításhoz készített lát-
ványtervek szerint is az óri-
ásmozaik visszanyeri erede-
ti rendeltetését – és érintet-
len marad.

Farkas István

Kölcsey, Széchenyi és a töb-
bi, a kultúrát és a magyarság
sorsát szívén viselõ, jó érte-
lemben vett „nagy magyar”
forogna a sírjában, ha látná,
mivé lett a magyar filmmû-
vészet – ez volt az elsõ reak-
cióm, amikor a szerkesztõ
arra kért, próbáljam meg
„magyarkultúra-naposra”
venni az e heti Mozivásznat.
Az évek során ugyanis a kul-
túra támogatására (is) hiva-
tott állami apparátus a szó
szoros értelmében ellehetet-
lenítette a filmgyártást vagy,
ha úgy tetszik, filmmûvészi
kinyilatkoztatást. Azét a
filmmûvészetét, amely Os-
car-díjat, Ezüst Medve díjat,
Arany Pálma díjat és szám-
talan más nemzetközi filmes
elismerést szerzett az or-
szágnak.

Jankovics Marcell Kos-
suth- és Balázs Béla-díjas
magyar rajzfilmrendezõ,
grafikus 2011-ben mutatta
be a több mint húsz évig ké-
szített, Az ember tragédiája cí-
mû animációs filmjét, amely
átvitt értelemben akár a ma-
gyar filmmûvészet tragédiá-
járól is szólhatna. A János vi-
téz, Fehérlófia, illetve Magyar
népmesék címû sorozat révén
is ismert rendezõ Madách
Imre monumentális színda-
rabját, a világtörténelem
színpadán végigbotladozó
Ádám történetét a maga sa-
játos látomásos költészetével
filozofikus álomvilággá ala-
kítja. Jankovics Marcell
ugyanis nemcsak illusztrálta
és megrendezte, hanem újra,
illetve át is értelmezte az ak-

tualizáló újragondolást kö-
vetelõ drámát – az egyes szí-
neket a bemutatott kor tech-
nikáival jeleníti meg, így
nem válik a madáchi színda-
rab puszta tükrözésévé. Az
athéni szín például a görög
amforák festését idézi, a
konstantinápolyi a freskó-
kat, a prágai a középkori kó-
dexek tekergõ feliratait és
impozáns iniciáléit, a fa-
lanszter pedig a pop-artot és
a képregényeket.

A film sajátos képi világa,
a Jankovics Marcell-féle „vo-
nalak” olyan hatásosra sike-
redtek (az élet fájából átlé-
nyegülõ elsõ emberpár, az
egyiptomi piramisok köveivé
átformálódó rabszolgák stb.),
hogy a szimbólumoktól és
metaforáktól hemzsegõ alko-
tás némafilmként is megállná
a helyét. Persze, az egész mû-
vet zeneileg összefogó, Mo-
zart-Requiem azért megéri a
dolbyhatást, még akkor is, ha
január 22-én általában Eg-
ressy Béni akkordjai csenge-
nek a fülünkbe.

Nem kell eljutnia a nézõ-
nek a jól ismert, „Mondot-
tam, ember: küzdj, és bízva
bízzál!” mondatig ahhoz,
hogy beleszeressen Janko-
vics Marcell animációjába,
azonban a film csöppet sem
rövid „játékideje”, az egyes
„kudarctörténetek” alatt
többször felteszi magában
Ádám kérdését: „Megy-é
elõbbre majdan fajzatom?”.
A fekete-fehér falansztervi-
lágban inkubátorban feksze-
nek a csecsemõk, fejhallga-
tójukban pedig a relativitás-
elméletet hallgatják. Igen,
Ádám, eddig mentünk.

Mozivászon

A filmmûvészet tragédiájaMozaik a mozi homlokán

Széchenyi István (1791–1860) 
– kultusza több torzulást 

mutat napjainkban

A mûvész a mozaik felrakása közben (1994)
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Országvesztõk

Lengyel László

Másik lovat! – kiált Ri-
chárd király álmából ébred-
ve. Nemcsak hadak veszik
körül, de múltjának kísértõ
árnyai. Másik lovat követel,
kér, parancsol Orbán Viktor
is. Mindent másként kellene
tennie.

Minden ízében másmi-
lyennek kellene lennie.
Egész, most fölépített rend-
szerének ellentétébe kellene
fordulnia. A másik ló helyett
másik lovasra van szükség.
Elveszejtette magát. De ami
nagyobb baj, elveszejtette az
országot. Nemcsak az õ or-
szágát, hanem a mi orszá-
gunkat.

1917–18-ban a magyar ve-
zetõ körök semmit se értet-
tek a helyzetbõl, és nem sej-
tették, hogy mi következik.
Tisza és Wekerle, Károlyi és
Andrássy, Apponyi és Ester-
házy úgy mentek az össze-
omlásba, hogy „nem tanul-
tak, nem felejtettek”. Miért,
hogy a román, a cseh, a
szerb és horvát, illetve a len-
gyel nemzeti elit jobban felis-
merte érdekeit, jobban átlát-
ta helyzete ellentmondásait,
és nem elvesztette, hanem
megszerezte aspirációihoz a
szükséges támogatást?

1944-ben a magyar elit,
Horthy és csapata képtelen-
nek bizonyult kiugrani és ki-
ugrasztani az országot a sza-
kadék felé tartó szerelvény-
bõl. Miért, hogy a román, a
cseh, a szerb és horvát, ilyen-
olyan nemzeti erõk idõben
léptek, ki tudták vívni a
nemzetközi közvélemény jó-
indulatát és támogatását?
Országvesztõ politika.

2010–12-ben, száz év alatt
harmadszor visz bele ma-
gyar irányító csoport önként,
saját ostobasága, cinikus ön-
zése, személyes érdekei alap-
ján országvesztésbe. Nem
menthetik magukat azzal,
hogy egy megszállt ország-
ban nem tehettek mást. Nem
bizonygathatják, hogy rá-
kényszerültek külsõ nyo-
másra.

Emelt fõvel, 
a vezért éljenezve...

Nem, szabad akarattal,
emelt fõvel, pergõ dobokkal,
a vezért éljenezve vitték az
országot az összeomlásba.
Saját eszmék, saját hitek ve-
zettek neki a világ elleni
harcnak. Nem mentség,
hogy a megalázott, sértett,
indulatától és szenvedélyei-
tõl vezetett nemzet támogat-
ni látszott e politikát.

Az elit azért elit, hogy
népének ne rossz oldalát, ne
hibás ösztöneit, eltorzult al-
kati sajátosságait erõsítse,
hanem jó oldalát, emelke-
dését szolgálja. Az országot
nem fölszabadította a két-
harmad felhatalmazása, ha-
nem rabbá tette. Önmaga
zárta a lehetõ legszûkebb
zárkába magát. Így vesztesz
aztán népet, területet, távla-

tot és nemzetek közti bizal-
mat.

A helyzet annál aggasz-
tóbb, mert csak az ország-
vesztõ, az eddigi valameny-
nyi ütközetet elbukó hatalmi
elit változtathat. Minden
rendszer, minden intéz-
mény, minden kapcsolat,
hálózat, forrás a valóságban
vagy erõs elhitetõ látszattal
a központosított irányítás
kezében van.

A könyörtelenül préselõ
külsõ gazdasági, politikai és
médianyomás egyszerre
gyengíti és erõsíti ezt a hatal-
mat. Gyengíti, mert a gépe-
zet valamennyi láncszemé-
nek minden reggel arra kell
ébrednie, hogy nemcsak a
gépezet egészére, de rá sze-
mélyesen is csapást mértek:
nõnek az árak, elvesztheti a
munkáját, kilátástalan a sze-

mélyes jövõ, nem számíthat
javulásra. Másrészt a hata-
lom minden szemet fog,
mindenkivel megérteti, ha
bukik, magával rántja õt is.
Nehogy azt hidd, hogy lesz
kegyelem, nehogy azt hidd,
hogy tõlük jobbra számít-
hatsz!

Készül-e Brutus, 
a sovány Cassius?

Kérded: van-e belsõ ellen-
zék? Készül-e Brutus, a fon-
dor Casca, a sovány
Cassius? Elismerem, hogy
sokáig a régi Fidesz, haj-
danta autonóm, képessé-
gekkel, tartással rendelkezõ
vezetõire, az orbáni politi-
kát gyanakvással, sõt ellen-
szenvvel figyelõ, Orbán há-
borús politikusi magatartá-
sát és alkatát elutasító Áder,
Szájer, Varga, a majdnem
régi bolsevik Pokorni ellen-
állását reméltem.

Sõt, láttam Kövér robbanó
dühét és fogcsikorgató Or-
bán-ellenes szenvedélyét. De
a „trockista–buharinista
banda” tagjait Orbán legyil-
kolta saját belsõ világukban.
Megtörte, megalázta, befe-
ketítette, lábhoz lapuló kutya
szerepre kényszerítette õket.

Bíztam abban, hogy a
számûzött trónkövetelõ her-
cegek, Áder és Szájer megõr-

zik magukat, és visszatérnek
a polgári Magyarország
zászlaja alatt – eladták ma-
gukat egy talpalatnyi földért.

Utolsó pillanatig hittem
abban, hogy Pokorninak si-
kerül legalább harminc kép-
viselõt megnyernie – nem
ment.

Reménykedtem, hogy az
unortodox gazdaságpolitikát
gyûlölõ, kiegyezéshívõ Var-
ga egyszer feláll térdelõ hely-
zetébõl, és kimondja: elég –
nem történt meg.

Akkor kire számítasz?
Ó, barátom, az Orbán ne-

velte sunyi és könyörtelen,
ifjú hatalomtechnikusokra!
A Berijákra és Malenko-
vokra! Ezekre a múlt nélküli,
semmiben se hívõ, semmi-
lyen gátlást nem ismerõ, jó-
kedvûen szabadrabló, tehet-
séges kalandorokra. A vezért

rideg hasznosság szempont-
jából szemlélõkre. A Lázá-
rokra és Rogánokra.

A maga nevelte 
hatalom fenyegetése

Sztálinhoz õk nem hívtak
orvost. Grósz Károly Kádár-
nevelt hatalommachinátor
vezettette le Kádárt a lép-
csõn a bukásba, nem a refor-
merek. Amire bizton számít-
hatsz, nem bátorság és tiszta
erkölcs, hanem számító
pénz- és hataloméhség, jól
kitanult aljasság. Aki fõnö-
kéért, feljutásáért, a bizalmi
körbe kerülésért kitanulta,
hogyan kell másokat kikészí-
teni, hogyan kell hatékonyan
minden ellenõrzést kikerül-
ni, ne az lenne a legalkalma-
sabb a „hatalom újraelosz-
tására”?

Nem tudná õ az öreg és le-
harcolt, bizalmat vesztett
Orbánnal szemben hátulról,
Orbán összes eszközét föl-
használva, ledöfni a vezért
és „jobban csinálni”?

A hatalomnak mindig a
maga nevelte hatalomtól van
oka félnie. Önmagától. Saját
fiatalabb és gátlástalanabb
változatától. Attól, aki maga
szervezi és leplezi le az ösz-
szeesküvéseket, ahogy ép-
pen érdekei diktálják. A ki-
rálynak az étekfogótól és az

udvari hírszerzés fõnökétõl,
az öltöztetõjétõl és a leghû-
ségesebb emberétõl kell tar-
tania.

Orbánnak van oka a para-
noiára. Bizonyos lehet ben-
ne, hogy valamennyi hûsé-
gese már tárgyal, alkudozik,
mennyit és hogyan kap, ha
vezérét elveszejti. Aki meg-
vehetõ és gátlástalan embe-
rekkel veszi körül magát, an-
nak tudnia kell, hogy elõbb
vagy utóbb más többet kínál.
„Tán gyilkos van itt? Nem.
Dehogynem: én. / Hát futni!
Magamtól? Van okom erre:
/ Különben bosszút állok.
Magamon? / Szeretem ma-
gamat. Miért? Talán / A jó-
ért, amit én tettem magam-
mal? / Nem, sajnos nem.
Gyûlölöm magamat / Min-
den elkövetett gaztettemért.
/ Gazember vagyok. Nem,

nem! Hazudok. / Kérkedj,
bolond! – Ne hízelegj, bo-
lond!”

Most már nincs cél

Kérded: sokáig tart? Lent
vagyunk már a fenekén? Van
remény? Bár mondhatnám,
igen. De jönni nem jobb, ha-
nem rosszabb napok jönnek.

Orbán és rendszere végsõ
vergõdésében csapkodni és
kapkodni fog. Ha eddig volt
cél – a teljes hatalom kiépíté-
se 2012. január 1-jéig –,
most már cél sincs. Egy
olyan hatalom mûködtetése
vált napi céllá, amely nem-
csak mûködésképtelen, de
távlattalan is. Mindent meg-
old, kivéve az ország létkér-
déseit. Mindenre képes, ki-
véve az ország vezetésére.
Mindenütt ott van, ahol
nem kellene, de sehol, ahol
kéne. Rákosan burjánzik.
Az európai orvos széttárja a
karját: valamennyi ismert
gyógyszert beadtam, nem
használ. Operálni fél: a rá-
kos rendszerrel együtt el-
pusztíthatja a szerencsétlen
beteg Magyarországot is.
Csonttá soványodva, kopa-
szon és elrémült szemekkel
fekszünk az ágyunkban.

„Lovat, lovat. Országomat
egy lóért.” A ló halott. Az
ország él? Az ország él.

Orbán és Orbán? 

Bonifert Mária

Bauer Tamás glosszájában
említi, hogy a fiatal Orbán
Viktor, a „rendszerváltás
egyik hõse”, aki az Opera-
ház elõtt most csak rendõr-
sorfal között mert beugrani a
kocsijába, annak idején azt
mondta az MDF-es ellen-
tüntetõktõl megrettent
SZDSZ-eseknek: a saját
székházatokba nem lopóz-
hattok be a hátsó bejáraton.
Figyelem: nem önmagát,
nem a saját pártját biztatta,
hanem a rivális liberális pár-
tot. Ami a „fogjuk meg és vi-
gyétek (el a balhét)” tipikus

esete. Biztos, hogy akkora a
különbség az akkori és a
mostani Orbán Vikor kö-
zött?

Nincs baj, bébi, 
a bizonyítványt
senki se kéri

Tóta W. Árpád

Schmitt Pál helyzete tart-
hatatlanná vált, és azonnal
le kellene mondania – ez
üvöltött tegnap este minden
csatornán. Pedig ez téves
következtetés. Schmitt Pál-
nak nem kell, sõt nem sza-
bad lemondania. Semmi
nem változott, a munkáját
egyáltalán nem befolyásolja,
hogy van-e neki doktori cí-
me. Nem azért lett õ köztár-
sasági elnök, mert mondjuk
okos lenne vagy legalább
tisztességes. Az egyenesen
kizáró ok.

Na és ha könyvbõl másol-
ta a disszertációját, akkor mi
van? Melyik feladatában
akadályozza ez? A legfonto-
sabban éppenhogy segíti:
bármit aláír és a nevére vesz
gátlás nélkül. A többi ezután
is menni fog, változatlan
színvonalon. Gagyi kortes-
beszédet mondani szilvesz-

terkor? Nem probléma, csak
be kell gyakorolni. Utazgat-
ni a világban sofõrrel meg
palotában lakni? Ehhez sem
kell papír.  Bármely taxisofõr
csípõbõl megoldaná, bár a
többségnek magvasabb a
mondanivalója.

Igaz, most már jóval ci-
kibb lenne, ha ezek után
próbálná a saját példáján be-
mutatni az élethosszig tartó
tanulást meg a szorgalom
gyümölcseit. Viszont ha ér-
dekelné, hogyan is hangzik
ez a szájából, akkor eddig
sem erõltette volna, mert azt
talán nem tudta eddig min-
den diák, hogy mibõl dokto-
rált, de hogy helyesen írni az
életben nem tanult meg, az
köztudomású. Legalább job-
ban szórakoznak majd a su-
liban, amikor megint elõad-
ja, hogy „a jeles osztályzat-
nál is van feljebb”.

Az elnök elmondása sze-
rint édesanyja szerette vol-
na, ha doktor Schmitt Pál
lesz belõle. Arról valószínû-
leg nem esett szó, hogy sze-
mélyesen neki kellene meg-
írnia a doktoriját. Csak hogy
szerezze meg a címet. Tes-
sék: megszerezte. Magyar
ember nem lop, csak szerez.
Alkalom szüli: hol doktorá-
tust, hol elnöki posztot.

Ahogy doktor lett, úgy lett
konzervatív is. Felmérte, mi
is kell ehhez, és úgy találta,
elég lesz, ha tárogatóról meg
énekeskönyvrõl magyaráz
ájtatosan, díszmagyarban,
meg arról, hogy ami áram-
mal mûködik, az az ördög-
tõl való. És tényleg elég volt,
ennyi a követelmény: felven-
ni a jelmezt.

Az államfõ feladata,
hogy reprezentálja a ma-
gyar államot. Szerintem en-
nek kitûnõen eleget tesz, ki-
fejezetten õszinte húzás,
hogy nem valami tisztelet-
reméltó bölcset emelünk cí-
merállattá, hanem egy su-
nyi kollaboránst. Talán a
magyar állam tiszteletre-
méltóan bölcs? Joggal büsz-
ke az eredményeire? Nem
ragad meg minden alkal-
mat, hogy lopjon-csaljon-
hazudjon? És amikor lebu-
kik, akkor vállalja a követ-
kezményeket? Na ugye.
Nem volna harmonikus, ha
egy szent állna ennek az ál-
lamnak az élén. Hadd gyö-
nyörködjünk Schmitt Pál-
ban, és a politikai zseniben,
aki elnökké tette. Ha
Schmitt Pálnak lett volna
bármilyen méltósága, az
most súlyosan sérülne, és
valóban új stratégiára lenne
szükség. Akinek nincs, azt
viszont nem lehet méltósá-
gon rúgni. Nyugalom,
nincs itt semmi látnivaló.
Schmitt személye érdekte-
len, pont ezzel érdemelte ki
az elnöki széket. Nem pó-
tolhatatlan, bármikor beül-
hetne a helyére valamelyik
másik zombi, ma már futó-
szalagon gyártja õket a
rendszer. Viszont nem is
kell pótolni. Nem romlott
el, rendeltetésszerûen mû-
ködik. Egy senki nem tud
megbukni.

Nem tanulnak, nem felejtenek

Orbán Viktor – hatalomtechnikus, 
a demokrácia barátja

Schmitt Pál – tudtán kívül plagizált,
nem szívesen beszél róla

Szájer József – a felesége nem 
miatta lett a bírói hivatal vezetõje
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Milyen 
forradalom?

Mircea Vasilescu

Az utóbbi napok tiltakozó
megmozdulásai inkább bizo-
nyos frusztrációk zavaros ki-
fejezései, semmint a „civil
társadalom” természetes
megnyilatkozásai. Tanulunk
majd belõlük valamit? Való-
színûleg semmi sem történt
volna, ha Bãsescu elnök nem
„küldi el szivarért” Raed
Arafat urat. Amikor levág-
ták a nyugdíjakat és fizetése-
ket, amikor más megszorító
intézkedéseket foganatosí-
tottak, nem nagyon mentek
utcára az emberek. Most, az
emberek bizalma a
SMURD-ban és annak ala-
pítójában kihozott kezdet-
ben néhány száz embert az
utcára. Bukarestbe érve, a til-
takozások összekeveredtek
és összezavarodtak. Az erõ-
szakos szurkolók állítólag a
4-es törvény ellen tiltakoz-
nak, amely bünteti az erõ-
szakot a stadionokban. S a
békés polgárok? Õk azért til-
takoznak, mert rosszul él-
nek. Nincsenek „konkrét”
követeléseik, azon kívül,
hogy „Le Bãsescuval!” és
„Le a kormánnyal!” Termé-
szetes, hogy ilyen jelszavakat
skandálnak. Az ellenzéki
pártok megpróbálnak felka-
paszkodni a hullám tarajára,
hogy nyerjenek néhány sza-
vazatot. Ez is normális, lát-
tuk ezt már elõkelõbb házak-
nál is. Megjelentek holmi
forradalmárok is, akik „elöl-
rõl” akarnák kezdeni,
Bãsescut Ceauºescuhoz ha-
sonlítják, és új forradalmat
javasolnak. A békés tüntetõk
között pedig elegen vannak,
akik úgy vélik, a PDL és az
USL egykutya, s akik azt ki-
áltják, „Elegünk van a pár-
tokból!”. Akkor hát mi lenne
az „új forradalom” értelme?
Számoljuk fel a pártokat? És
mit teszünk a helyükbe? Egy
nemzetmentõt? Egy „kariz-
matikus vezetõt”, miként né-
melyek a tévékben papolják?
Isten ments! Húsz év múlva
aztán összehívunk egy forra-
dalmat, hogy megszabadul-
junk tõle? Egy dolog világos:
a tüntetõk általában nehéz
életük miatti elégedetlensé-
güknek adnak hangot, de
szervezetlenek, és nem tud-
ják világosan meghatározni,
mi is a céljuk, mi a tét. A
számuk pedig kicsi, és nincs
esély a növekedésére. Jó hír
az, hogy az emberek végre
felbátorodtak és kivonultak
az utcára, hogy elmondják
bajaikat. A rossz hír az,
hogy rövid távon semmit
sem oldanak meg. Ahhoz,
hogy valami valóban megol-
dódjon, a hatalomnak meg
kellene értenie, hogy párbe-
szédet  kell folytatnia a társa-
dalommal és az ellenzékkel,
a pártoknak pedig mássá kel-
lene válniuk, mint kliensi
szervezeteknek. De ehhez
nincs szükség forradalomra,

hanem egy jobban mûködõ
demokráciára. Ahelyett,
hogy látványos forradalom-
ról álmodoznánk, nap mint
nap élnünk kellene a demok-
rácia mechanizmusaival. A
demokrácia unalmas, nor-
mákra és szabályokra épül.
Egy jobb élet azonban ilyen
elõírások és szabályok révén
érhetõ el, nem úgy, hogy
robbanóanyagot helyezünk a
puliszka alá, amikor a kés
már csontig ér. 
(Fordította: K. B. A.)

Bãsescut legyõzte 
Arafat. 
A rendszer 
a jelkép ellen

Andreea 
Pora
Bãsescu elsõ

nagy veresége.
Kénytelen volt visszavonni a
közvitáról az egészségügyi
törvényt. Jól megérdemelt
vereség ez, amely nem jön
sem a moguloktól, sem a
„elaljasodott rendszertõl”,
vagy a hülye parlamenttõl.
Egy ember gyõzte le. Egy ki-
fogástalan elismertségû, óri-
ási bizalmi tõkével rendelke-
zõ technokrata. Akivel
szemben roppant igazságta-
lan volt, akit kigúnyolt és
megpróbált megalázni, le-
dönteni arról a magas talap-
zatról, amelyre nem politikai
mesterkedés, sem állami
pénzzel való üzletelés, sem
szégyentelen populizmus
nem emelte õt. Bãsescut egy
rendszeren kívül álló ember
gyõzte le, és ez rendkívül
fontos. A társadalom elsõ
jelzése, sok év után. Mert
azokat az embereket, akik
Marosvásárhelyen utcára
vonultak, nem valamelyik
alakulat küldte oda, nem au-
tóbuszokkal hozták, nem va-
lamilyen párt vagy ideológia
mozgósította. Nem nyugdí-
jért, fizetésért vagy társadal-
mi segélyért mentek az utcá-
ra. Egy eszme és egy ember
támogatására vonultak ki.
(Egyelõre nem tudom, mi
történik Bukarestben, de az
elsõ benyomásom az, hogy a
forradalom haszonlesõi és
egyes pártok zsoldosai tõkét
akarnak gyûjteni.) Régóta
nem történt meg, és ez az el-
sõ eset, hogy a társadalmi til-
takozás – a technokraták és
szakemberek tiltakozásával
együtt – eredménnyel járt.
Bãsescut egy jelkép – tisztes-
ség, hozzáértés, odaadás, ki-
tartás, hit – gyõzte le, amely-
nek sok egyébbel ellentétben
sikerült lelkesítenie és ered-
ményre vezetnie. A világhá-
ló közösségi oldalain valósá-
gos földrengés ment végbe.
Tízezrek bejegyzései és alá-
írásai támogatták Arafatot és
a SMURD-ot. A Bãsescu-
ellenesség félelmetes szintek-
re hágott. Bãsescu csattanós
pofont kapott, nem Arafat-
tól, hanem a társadalomtól,
amely, lám, nem hagyta ma-
gát manipulálni. Az elnök és
fõleg a tervezetet szerkesztõ
bizottsági tagok nyilatkoza-

tai a meggyõzés helyett csak
növelték az igazságtalanság
érzetét és a gyanakvást. An-
nál is inkább, mert Arafat
nem hagyta magát megfé-
lemlíteni, tovább magyaráz-
ta és fenntartotta álláspont-
ját. Kemény dió. Sokkal ke-
ményebb, mint Bãsescu, Vlã-
descu, Pãunescu és mások
gondolták. Az elnök érvelése
a törvény visszavonásának
bejelentésekor, miszerint
senki sem akarja a változást
és a reformot, hamis és ha-
zug. („A kórházak nem
akarják a változást, a család-
orvosok nem akarják, a sür-
gõsségi rendszer nem akarja
a változást. A közélet min-
den jelzésébõl azt szûröm le,
hogy a közönség nagy része
sem akarja a változást.”)
Bãsescu és a PDL választói
mindig támogatták a válto-
zást, sok mindent megbocsá-
tottak mindazoknak a re-
formintézkedéseknek a ne-
vében, amiket a kormány is
és az elnök is meghozott.
Túl sok mindent. Ez a vá-
lasztótábor támogatja a pri-
vatizációt, és fellép a korrup-
ció ellen. Csakhogy az
egészégügyi törvénytervezet
éppen a korrupció elleni me-
chanizmusokat nem tartal-
mazta, éppen a közpénzek
ellenõrzésének mechaniz-
musait nem írta elõ. Nem a

magánvállalkozók képezték
a törvény problémáját, ha-
nem az állam, amely még
több pénz ellenõrzését kapa-
rintotta meg, annak megala-
pozott gyanújával, hogy po-
litikai klientúrája felé irányít-
ja e pénzeket. A törvény
mintegy felhívás volt a klien-
telizmusra. Mi több, más al-
kalmakkal ellentétben,
Bãsescu semmilyen felelõs-
séget nem vállalt ebben hely-
zetben, megpróbálta a „nép-
re” hárítani a bajt, amely
nem akarja a reformot.
Bãsescu maga röpítette leve-
gõbe a tervezetet, harcba lép-
ve Arafat ellen. Hogy taná-
csosai lökdösték hátulról,
hogy nyomás volt a magán-
cégek részérõl, amelyek be
akartak törni a mentõszolgá-
lat piacára, már nem is szá-
mít. Bãsescut azonban a
PDL-vel együtt, csomagban
gyõzték le. Maga helyezett
dinamitot a törvény alá és a
párt százalékaránya alá. So-
katmondó, hogy egyetlen
miniszter, a párt egyetlen

hangadó képviselõje sem állt
ki a tervezet védelmében.
Még Emil Boc, a botrányok
esetén szolgálatos hadnagy
sem. Világos a dolog jelenté-
se: a párt ezúttal világosan
elhatárolta magát az elnök-
tõl, hagyta, hogy saját kezé-
vel kaparja ki a gesztenyét a
tûzbõl. A PDL felmérte,
hogy a jelképek ellen vívott
harcban biztos a vereség, és
hogy az elnök második man-
dátuma legnagyobb ostoba-
ságát követte el, a király elle-
ni és az ügyészek elleni tá-
madása után. Ami végzetes
lesz a PDL-re nézve. Ezúttal
nem a rendszer gyõzte le
Bãsescut, hanem önnön os-
tobasága. Vagy a hatalom,
ami igencsak a fejébe száll-
hatott. (Fordította: K. B. A.)

Bãsescu 
mindenre képes

Cristian Tudor Popescu

Egyetlen gondolat körvo-
nalazódott csak abban, amit
Boc mondott az USL-vel
folytatott úgynevezett párbe-
széd után: az idõhúzás. Már
a találkozó az ellenzékkel, a
parlament rendkívüli ülés-

szaka, a nem tudom milyen
tanács létrehozása is mind-
össze halogatás, abban a re-
ményben, hogy hátha a hi-
deg legyõzi és elkergeti az ut-
cáról az embereket.

Ennek az obstrukciós poli-
tikának a része az Alkot-
mánybíróság vérlázító „dön-
tése”: a halasztás! Milyen in-
dokot tudnak felhozni ezek a
taláros urak, hogy újfent el-
halasztották a döntést Boc és
Bãsescu „összevonásának”
érvényesítésérõl vagy ér-
vénytelenítésérõl? Torok-
gyulladásuk van, vagy fejfá-
jásuk, esetleg keresztelõre hi-
vatalosak? Szégyen az or-
szág legmagasabb ítélõszé-
kére nézve, amit a történe-
lem föl fog jegyezni.

Ha elõrehozott választá-
sok lesznek, veszélybe kerül
a gazdasági stabilitás –
mondja Boc. Hamis, kit akar
ezzel etetni?! Mihelyt kihir-
detnék az elõrehozott vá-
lasztásokat, a tiltakozó meg-
mozdulások véget érnének.
Ellenkezõ esetben folytatód-

hatnak, és átmehetnek
sztrájkba, sõt általános
sztrájkba, ami aztán tényleg
veszélyeztetné a gazdaságot.

Vagy: ki jöhetne ezek he-
lyett, ha elõrehozott válasz-
tások lesznek? Ez olyan kér-
dés, amit egész egyszerûen
nem szabad feltenni. De-
mokráciában a választások
célja az, hogy levezessék az
egyes kormányzati ciklusok
alatt felgyülemlett negatív
energiákat. Következésképp
ezeket idõszakosan vagy idõ
elõtt szervezik, és nem csak
akkor, ha megjelenik a szí-
nen egy mindenki által ked-
velt messiási párt vagy politi-
kus, aki átvegye a hatalmat.

Végül: jobb lesz nekünk?
Megint csak, nem errõl van
szó. A szabad választásokat
nem azért találták ki, mert
garantálnák, hogy a válasz-
tások másnapján tej és méz
folyik. A szabad választás
„mindössze” eszköz, ami
meggátolja az elcsúszást a
diktatúra vagy az anarchia
felé.

Az elõrehozott választá-
sok demokratikus eszközé-
nek az elutasításával a PDL
arra ítéli önmagát, hogy biz-
tosra vehetõ, megsemmisítõ
vereséget szenved még az év
vége elõtt. Már csak az a kér-
dés, hogy ez miként megy
majd végbe. Az is biztos
ugyanis, hogy Bãsescu – aki,
emlékszünk, reggeltõl estig
elõrehozott választásokat
követelt, amikor egyetlen
tüntetõ sem volt az utcán –
mindenre képes, és elmegy a
végsõkig. (Fordította: Sz. L.)

Hol kezdõdik 
a plágium?

Salon webmagazin
Ahogy a technika fejlõdé-

sével egyre könnyebbé válik
a szerzõi jog által védett szel-
lemi alkotások összehasonlí-
tása, úgy szaporodnak a plá-
giumbotrányok. A jogtalan
átvétel megállapítása sok-
szor még így is nehéz. A tu-
dományos életben azonban
világosak és nagyon szigorú-
ak a szabályok.

„2011 utolsó két hetében
számos szellemi alkotás ke-
veredett plágiumgyanúba,
egyebek között kémregények
és politikai karikatúrák is. Az
elkövetkezõ években minden
bizonnyal még gyakoribbá
válnak a plagizálással és a
szerzõi jogok megsértésével
kapcsolatos polémiák” – ol-
vassuk a Salon webmagazin-
ban. Mint arról a Metazin is
beszámolt, az internet terje-
désével és a digitalizálás nép-
szerûvé válásával egyre
könnyebb leleplezni az írott
szövegek plagizálását. Az
esetek egy részében azonban
még így is nehéz megállapí-
tani, hogy mi számít jogsze-
rûtlen és etikátlan felhaszná-
lásnak. A Salon magazin
ezért tekintélyes jogászok-
hoz, írókhoz és szerkesztõk-
höz fordult útmutatásért.
Alan Brown és Tim Perfect
pszichológia professzorok ar-
ra hívják fel a figyelmet,

hogy sokszor akaratlanul
vesszük át mások gondolata-
it. Pszichológiai kísérletek
igazolják, hogy gyakran ol-
vasunk vagy hallunk valami
érdekes és eredeti gondola-
tot, ám idõvel elfelejtjük,
hogy nem saját ötletünkrõl
van szó. Az ilyen esetekben
utólag is nehéz megítélni,
hogy mennyiben tekinthetõ
egy általános ötlet felhaszná-
lása jogtalannak vagy etikát-
lannak. Különösen bonyo-
lult a helyzet a nem szöveges
szellemi alkotások esetében
– figyelmeztet John Cole ka-
rikaturista. A grafikusok elõ-
szeretettel alkalmaznak köz-
ismert témákat. Egyáltalán
nem meglepõ és egyedi, ha
két karikaturistának egy hír
kapcsán ugyanaz az allegó-
ria jut eszébe – például a
süllyedõ Titanickal illuszt-
rálja a csõddel fenyegetett ál-
lamot. A zenei alkotások és
a filmek tekintetében hason-
ló a helyzet. A divat világá-
ban még ennél is bonyolul-
tabb. A szabásmintákat
ugyanis nem védi szerzõi
jog. Johanna Blakley, a kor-
társ divat szakértõje szerint
ez így is van rendjén: a má-
solás és az adaptáció korlá-
tozása megölné a divatterve-
zésben a kreativitást.

De még az írott szövegek-
kel kapcsolatban sem min-
dig nyilvánvaló, hogy hol ér
véget a fair use elveivel össz-
hangban lévõ felhasználás,
és hol kezdõdik a szerzõi jo-
gok megsértése, különösen
az elektronikus médiában –
véli Emily Bell újságíró. A
szépirodalom is határterület-
nek számít – teszi hozzá
Jeremy Duns író. Egy re-
génnyel kapcsolatban csak a
teljesen nyilvánvaló, szinte
szó szerinti hosszabb szöve-
gek átvételét lehet kétséget
kizáróan bizonyítani. A tu-
domány területén azonban
sokkal szigorúbb szabályok
érvényesek. Az akadémiai
életben nem elég lábjegyzet-
ben megadni a pontos forrá-
sokat, hanem arra is ügyelni
kell, hogy idézõjelet használ-
junk, amennyiben szó sze-
rint veszünk át szövegrésze-
ket – utal Duns Stephen
Ambrose esetére. A tekinté-
lyes történész maga is elis-
merte, hogy plágiumvétséget
követett el, amikor – pontos
forrásmegjelölés mellett –
nem átfogalmazva adta visz-
sza a hivatkozott szerzõ gon-
dolatait, hanem mondatré-
szeket vett át idézõjel nélkül.
Az internet persze nemcsak
a plagizátorok leleplezésé-
ben segít. Számtalan olyan
oldal érhetõ el, amelynek se-
gítségével a tudományos
mûvek szerzõi ellenõrizhetik
munkájukat, hogy még vé-
letlenül se merüljön fel utó-
lag az egyetemi életben meg-
bocsáthatatlan bûnnek szá-
mító csalás vádja. A leg-
újabb szoftverek ráadásul
nem csak az adott nyelven
született munkákkal vetik
össze a szöveget, hanem a
hasonló témában született
idegen nyelvû szakirodalom-
mal is. (metazin.hu)

A zavar bõsége

Raed Arafat 
– sürgõsen visszahozták, 

életmentõnek

Traian Bãsescu 
– saját rendszerének 

és erõszakosságának áldozata
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Szociális juttatások új rendje
Czédly József

A következõkben folytatjuk
a 2012. január 1-jei kezdet-
tel hatályba lépett szabályo-
zások ismertetését. A január
13-i Törvénytár 3. pontjában
megjelent Szociális juttatások
új rendje címû anyagunkat a
következõkkel egészítjük ki.

3 bis.
A 124/2011 sz., a szociá-

lis juttatásokról rendelkezõ
jogszabályok módosításáról
és kiegészítésérõl szóló
törvényerejû sürgõsségi kor-
mányrendelet (OUG
124/2011) a garantált mini-
mális jövedelem értékét a
következõképpen állapítja
meg az elõzõ ismertetõnk-
ben bemutatott „mérvadó
szociális mutató – indica-
torul social de referinþã”, rö-
vidítve ISR, függvényében:

– egyedül élõ személy ese-
tében havi 0,5 ISR, azaz
125 lej;

– 2 tagú családnak 0,45
ISR, azaz 225 lej;

– 3 személybõl álló csa-
ládnak 0,63 ISR, azaz 315
lej;

– 4 személybõl álló csa-
ládnak 0,78 ISR, azaz 390
lej;

– 5 személybõl álló csa-
ládnak 0,93 ISR, azaz 465
lej;

– 5 személynél nagyobb
család esetében minden
újabb személynek 0,062
ISR jár, azaz havi 31 lej.

Amennyiben a garantált
minimális jövedelemre jo-
gosult családnak van más
forrásokból eredõ jövedel-
me, akkor a szociális jutta-

tás fent ismertetett értékébõl
levonják annak nettó értékét
és csak a kettõ különbözete
kerül kifizetésre. A más for-
rásokból szerzett jövedelem
nagyságának a megállapítá-
sánál a garantált minimális
jövedelem igénylését tartal-
mazó kérvény beadása elõt-
ti hónapban szerzett jöve-
delmet veszik figyelembe.
Más forrásokból szerzett jö-
vedelemnek számít a társa-
dalmi biztosítási alapokból
származó jövedelem (drep-
turi de asigurãri sociale), a
munkanélkülieknek járó se-
gély, állandó jellegû járulé-
kok és támogatások attól
függetlenül, hogy milyen
alapokból származnak.
Nem kell viszont figyelem-
be venni a tanulmányi és
szociális ösztöndíjakat, a
líceumba járók számára, a
„Bani de liceu” program ke-
retében juttatott támogatá-
sokat. Megszünteti a garan-
tált minimális jövedelemre
való jogosultságot egy kor-
mányhatározat alapján
megállapított ingatlantulaj-
donból, bérbeadásból, ha-
szonélvezetbõl származó jö-
vedelem.

Amennyiben egy család-
dal vagy egyedül élõ sze-
méllyel egy háztartásban él-
nek más idegen személyek,
akkor ezeket figyelembe kell
venni mind a garantált mi-
nimális jövedelem értéké-
nek megállapításásnál,
mind a más forrásokból
szerzett jövedelmek nagysá-
gának kiszámításánál.

A garantált minimális jö-
vedelemben részesülõk kö-

telesek 6 hónaponként egy
saját felelõsségre kiállított
nyilatkozatot letenni a lak-

helyük szerinti illetékes pol-
gármesteri hivatalhoz, mi-
szerint nem következett be

semmilyen változás a család
tagjainak száma és jövedel-
me szempontjából. Erre a

szociális juttatásra is érvé-
nyes a múlt heti Törvénytár-
ban említett, január 1-jével
hatályba lépett, megszorítás,
mely szerint, amennyiben a
juttatásban részesülõ sze-
mélynek ki nem fizetett kö-
telezettsége van a helyi költ-
ségvetéssel szemben, febru-
ártól kezdve, polgármesteri
rendelkezés alapján 5 hó-
napra felfüggesztik a juttatás
kifizetését.

A szociális juttatásban ré-
szesülõ személy vagy csa-
ládtag elhalálozása esetében
a polgármester elrendelheti
a temetkezési költségek egy
részének a hivatal által való
átvállalását.

A garantált minimális jö-
vedelem címén kifizetendõ
juttatás csak akkor lehet tár-
gya egy kötelezõ végrehaj-
tásnak (executare silitã), ha
ennek jogtalan kifizetésére
vagy gyermektartási kötele-
zettségre vonatkozik.

A nehéz helyzetben levõ
családok támogatását
lehetõvé tevõ 277/2010 sz.
törvényben foglalt juttatá-
sok értéke a táblázatban
jelzett módon változik.

Megszünteti az új törvény
azt az eddig érvényben levõ
rendelkezést, miszerint a
fent felsorolt jövedelem-
nagyságokat évenként korri-
gálni kell az országos átlag-
kereset növekedésének mér-
tékével.

A nehéz helyzetben levõ
családok támogatását is fel-
függesztik, ha a támogatás-
ra jogosult nem fizette ki a
helyi költségvetéssel szem-
beni kötelezettségeit.

Deák Levente

A hatályos Ptk. a személyrõl
szóló I. könyve, A fizikai/ter-
mészetes személy védelmérõl
szóló III. címének IV. fejeze-
te viszonylag bõ teret szentel
a gondnokság családjogi in-
tézményének (Curatela), kü-
lön hangsúlyozva azt, hogy
a 178. szakaszban szabályo-
zott esetekben a gondnokság
alá helyzett személy cselek-
võképességét végig megõrzi,
amibõl következik, hogy jog-
ügyleteit maga köti meg, il-
letve az õ nevében és érdeké-
ben akár a gondnok (is), ese-
tenként közokiratba foglalt
meghatalmazás alapján.

Pályám kezdetén éveket
töltöttem a helyi közigazga-
tásban, és egy idõben mun-
kahelyi kötelezettségeim kö-
zé tartozott a gyámhatóság-
ok munkájának ellenõrzése
is. Ezt csak azért hoztam
szóba, egyben olvasóink
megértésében bízva, hogy
elmondhassam: akkor egyes
tanácstitkárok és gyámü-
gyisek gyakori tévedése ép-
pen a gondnokság intézmé-
nyének értése és értelmezése
kapcsán volt tetten érthetõ,
ti. olyan esetben, helyzetben
is a régi Csjtk. 152. szakasza
szerint nevezték ki a gond-

nokot (ma e helyett a Ptk.
178. szakasza van érvény-
ben), amikor az érintett sze-
mély beszámíthatatlan, azaz
cselekvõképtelen volt, és
amikor a személy helyzeté-
nek rendezéséhez a gyám-
ság alá helyezés, mai elneve-
zéssel a bíróság elrendelte el-
tiltás, mint védõintézkedés
igénybevételét kimondását
kellett volna kezdeményez-
niük (punere sub interdicþie
sau punere sub interdicþie
judecãtoreascã). Igaz, ebben
az eljárásban is szükség le-
hetett és lehet különleges
gondnokra (curator special),
egészen a bírósági határozat
jogerõre emelkedéséig, akit
ez után (õ vagy más), a
gyám (tutorele) vált fel, de
ennek az ideiglenes vagy kü-
lönleges gondnokságnak
más volt és ma is más a jog-
alapja, nem beszélve a tar-
talmi, a hatásköri eltérések-
rõl. (Lásd a hatályos Ptk.
186. szakaszában.) A követ-
kezõkben mindkét esetrõl
szó lesz.

A Ptk. 178. szakasza szin-
te szó szerint átvette a régi
Csjtk. 152. szakaszát. A ha-
tályos törvényszakasz a)
pontja azoknak a cselekvõ-
képes, szellemileg ép szemé-
lyeknek esetében tartja szük-

ségesnek gondnok kinevezé-
sét, akik idõs koruk, betegsé-
gük, rokkantságuk miatt ja-
vaik és érdekeik védelmét
megfelelõen, személyesen
ellátni nem tudják, és nyo-
mós okokból erre maguk he-
lyett sem képviselõt, sem va-
gyonkezelõt nem neveztek
ki. Az említett szakasz b)
pontja szinte hasonló esetet
szabályoz, itt is hangsúlyoz-
va azt, hogy az érintett sze-
mély, aki beszámítható, be-
tegség vagy más okból,  sem
õ maga, sem képviselõjén
keresztül nincs olyan hely-
zetben, hogy halaszthatat-
lan ügyben a szükséges in-
tézkedést meghozza. A c)
pont azoknak a személyek-
nek ügyintézését bízza a ki-
nevezett vagy kinevezhetõ
gondnokra, akik lakóhely-
üktõl hosszabb ideig kényte-
lenek távol lenni, és akik
maguk helyett sem megbí-
zottat, sem pedig általános
ügyintézõt nem hagytak
hátra. Végül a d) pontban
azokról az eltûnt személyek-
rõl van szó, akikrõl semmit
nem lehet tudni, és akik ma-
guk helyett eljáró megbízot-
tat vagy ügynitézõt nem je-
löltek ki. Minden eddig em-
lített esetben a gyámügyi bí-
róság nevezi ki a gondnokot,

vagyis a gondnok kinevezé-
se is kikerült az eddig eljáró
gyámhatóság (autoritatea
tutelarã ) hatáskörébõl.
(179. szakasz.) Újdonság,
hogy a leendõ gondnokot az
érintett személy is kijelölheti
egyoldalú nyilatkozatban
vagy megbízási szerzõdés-
ben, mindkét esetben közok-
irati formában megszerkesz-
tettben (ez közjegyzõi hitele-
sítést jelent), mely esetben a
gyámügyi bíróság köteles
lesz e kinevezésnek elsõbb-
séget biztosítani.

A gondnokság esetében a
Ptk.-nak a megbízásra vo-
natkozó szabályai az irány-
adóak (se aplicã regulile de
la mandat), aminek tartal-
mát a gyámügyi bíróság
esetenként akár le is szûkít-
heti az egyszerû vagyonke-
zelés szintjére, megszabva
ennek, azaz a megbízásnak
a kereteit, és nevesítve, kije-
lölve a gondnok konkrét te-
endõit. A gondnoksághoz
különben mindkét félnek
hozzá kell járulnia, és a ki-
nevezett gondnok 3 év után
kérheti felmentését, nyomós
okok fennforgása esetében
ennél korábban is. Ha a
gondnokság kiváltó okai
megszûnnek, a gyámügyi
bíróság illetékes a védõin-

tézkedés visszavonására
bármelyik fél, tehát a gond-
nok vagy a gondnokság alá
helyezett személy, valamint
a Ptk. 111. szakaszában fel-
sorolt személyek és intéz-
mények valamelyikének ké-
résére.

A Ptk. 186. szakaszában
azokról a gondnokság alá
helyezési esetekrõl vagy
helyzetekrõl van szó, ame-
lyekre más szabályok, egé-
szen pontosan a gyámra és a
gyámságra vonatkozó, a tör-
vénykönyv említett I. köny-
vének II. címében, ennek is
A kiskorú gyámsága címet vi-
selõ II. fejezetében található
elõírások az irányadóak.
Ezekrõl részletesebben majd
egy másik ismertetõben lesz
szó. Itt csak sorolom a Ptk.
150., 159. és 167. szakaszá-
ban szabályozott eseteket, a
szakaszok fenti sorrendjé-
ben. A 150. szakasz össze-
sen három bekezdésében
ugyanennyi, egymástól elté-
rõ helyzet olvasható. Szük-
ség van különleges gond-
nokra, ha a kinevezett gyám
vagy a szülõ és a kiskorú kö-
zött érdekellentét van, tény-
legesen vagy vélelmezetten
(interese contrare sau colezi-
une de interese), például
amikor az egyik elhalt szülõ

után a kiskorú és a túlélõ há-
zastárs együtt örököl, továb-
bá, amikor a kinevezett
gyám betegség miatt felada-
tait nem tudja ellátni, végül
akkor is (újdonság), amikor
hagyatéki eljárásban a köz-
jegyzõ szükségesnek látja az
ideiglenes gondnok kineve-
zését, akit aztán a gyámügyi
bíróságnak kell e tisztségé-
ben megerõsítenie, vagy he-
lyette mást kineveznie. A
159. szakasz arról a helyzet-
rõl rendelkezik, amikor a ki-
nevezett gyám elhalálozik,
de helyette újat még nem ne-
veztek ki, majd pedig arról
is, amikor a gyámot alkal-
matlanság miatt tisztségébõl
eltávolítják (moartea tutore-
lui, îndepãrtarea tutorelui
din funcþie). Mindkét eset-
ben az új gyám kinevezéséig
helyét a különleges gondnok
foglalja el, de a gyám teen-
dõit végezve. Végül a 167.
szakasz a bírósági eltiltás
mint védõintézkedés kimon-
dásáig, indokolt esetben en-
gedélyezi gondnok kineve-
zését, az érintett személy
képviseletének, személy- és
vagyonvédelmének ellátásá-
ért, akinek helyét majd a
gyám veszi át, a gyámügyi
bíróság határozatba foglalt
kinevezése alapján.

Gondnokság alá helyezés esetei az új Ptk.-ban

Családtagonkénti:         0,40 ISR (200 lej)alatt       0,40 és 0,74 ISR (370 lej)
jövedelem                                                                        között 

a) férj, feleség és gyermekekből álló családok esetében a támogatások értéke január 1-től:
– 1 gyermekes családok esetében 0,06 ISR= 30 lej 0,05 ISR= 25 lej
- 2 gyermekes családoknak 0,12 ISR= 60 lej 0,10 ISR= 50 lej
- 3 gyermekes családoknak 0,18 ISR= 90 lej 0,15 ISR= 75 lej
- 4 és annál több gyermek esetében 0,24 ISR= 120 lej 0,20 ISR= 100 lej
b) egy szülő által nevelt gyermekekből álló családoknak járó juttatás:
- 1 gyermekes családoknak 0,10 ISR= 50 lej 0,09 ISR= 45 lej
- 2 gyermekes családoknak 0,20 ISR= 100 lej 0,18 ISR= 90 lej
- 3 gyermekes családoknak 0,30 ISR= 150 lej 0,27 ISR= 135 lej
- 4 és annál több gyermek esetében 0,40 ISR= 200 lej 0,36 ISR= 180 lej
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Helyszín: Csíkszereda,
Csíki Játékszín – bérletszü-
netes elõadás, Temesvári su-
gárút 6. szám. Idõpont: janu-
ár 20., péntek, 19 óra. Verses
szatíra két részben: „B. Gás-
pár 40 éves munkanélküli,
nagyábrándi lakos tegnap éj-
jel bezárkózott, hogy végez-
zen magával. Pacsik Ferenc,
polgármester sajtóközlemé-
nye szerint a nettósertés ala-
csony felvásárlási ára az oka
a végsõ elszánásnak. A mé-
dia már úton van a helyszín
felé. Értesüléseink szerint a
férfinak van ismeretsége a
celebvilágban és a költõk
egyik alternatív szövetsége is

tud eddigi nem túl nagy nyil-
vánosságnak örvendõ lírai
munkásságáról.”

Varázsképek, 
Székelyföld 
– fotókiállítás

Helyszín: Kézdivásárhely,
Vigadó Mûvelõdési Ház,
Gábor Áron tér 21. Szám.
Idõpont: január 22., vasár-
nap, 12 óra 15 perc.

A kiállításon 40 székely-
földi fotómûvész mintegy 74
alkotását mutatják be. A
„Varázsképek, Székelyföld”
program elsõ alkalommal
nyújt lehetõséget arra, hogy
a térség fotómûvészei alko-
tásaikkal megmutassák, mi-

lyennek is látják õk Székely-
földet. A kiállítás január 22.
és február 17. Között tekint-
hetõ meg.

Csog Éva elõadása

Helyszín: Kolozsvár, Mi-
nerva Mûvelõdési Egyesü-
let, Jókai utca, 16. Idõpont:
január 20., péntek, 16 óra.

Csog Éva Márkakommuni-
káció. Lehetõségek és korlátok
címû szakkollégiumi elõadá-
sa.

Magyar Kultúra Napja

Helyszín: Gyergyócsoma-
falva, Borsos Miklós Mûve-
lõdési Otthon kiállítóterme.
Idõpont: január 20., péntek,
18 óra.

Gyergyócsomafalván nyí-
lik fotókiállítás a községben

szervezett fotótábor kép-
anyagából. A táborban részt
vett és kiállító fotográfusok:
Ádám Gyula, Bálint Zsig-
mond, Borbély-Bartis Ár-
pád, Erõs Zoltán Levente,
Hadnagy László, Márton Il-
dikó, Mincsor Szabolcs,
Molnár Attila, Szentes
Zágon, Veres Nándor, Vitos
Hajnal. Közremûködõk:
Codex régizene-együttes.

„Apáról fiúra” 
kiállítás

Helyszín: Sepsiszent-
györgy, Székely Nemzeti
Múzeum, Gyárfás Jenõ
Képtár, Kós Károly, 10, ja-
nuár 20., péntek, 17 óra.

Apáról fiúra... címmel a
Székely Nemzeti Múzeum
Gyárfás Jenõ Képtárában
megnyílik a sepsiszentgyör-

gyi Református Kollégium
diákjainak festészeti kiállítá-
sa. A tárlat a csíkszeredai
Márton Árpád festõmûvész
2011 októberében megnyi-
tott sepsiszentgyörgyi kiállí-
tására szervezett múzeum-
pedagógiai foglalkozás ered-
ménye.

Mráz Ferkó fotográfiái

Helyszín: Sepsiszent-
györgy, Városi Képtár. Idõ-
pont: január 20., péntek, 17
óra.

A kiállítást Gazda József
nyitja meg. Fellép: Thiesz
Katalin népdalénekes.

Erdély fejedelmeinek 
gyulafehérvári palotája

Helyszín: Kolozsvár, Fer-
dinánd-terem, Jókai /Napo-

ca utca 11. szám. Idõpont:
január 20., péntek, 17 óra.

A Babeº–Bolyai Tudo-
mányegyetem Történelem
és Filozófia Karán mûködõ
Magyar Történeti Intézet
szervezésében sor kerül dr.
Kovács András professzor
Erdély fejedelmeinek gyulafe-
hérvári palotája címû elõadá-
sára, melyet 2011 õszén a
Magyar Tudományos Aka-
démián székfoglaló beszéd-
ként tartott.

Freestylers 
a Boiler Clubban

Helyszín: Kolozsvár,
Boiler Club, Ecsetgyár, Hen-
ri Barbusse 59-61. Idõpont:
január 20., péntek, 22 óra.

Fergeteges Freestylers par-
ty a Boiler Clubban. Meghí-
vottak: 3P és Alex Chronic.

Programajánló

Vajon ük-ükanyáink, nagy-
anyáink mit tettek extra kor-
pátlanító sampon vagy dúsí-
tó balzsam nélkül gyönyörû
hajzatukért. Nos, õk – nem
meglepõ módon – a termé-
szetbõl vették csodaszerei-
ket. Ahogy mi is fogjuk ten-
ni most. Nem kell megle-
põdni, ha az eredmény
szebb haj lesz, anélkül, hogy
egy csomó pénzbe került
volna.

Általános hajápolás
Minden este keféljük át a

hajunkat tiszta szõrkefével.
Ez segít eltávolítani az az-
nap rákerült port és szennye-
zõdéseket, hajunk tisztábbá
és selymesebbé válik, a fejbõ-
rünk pedig fellélegezhet. A
tanács egészen pontosan úgy
szól, hogy mindennap 200
húzásra van szükség lefekvés
elõtt. Ennyi ideje viszonylag
kevés embernek van a proce-
dúrára, ráadásul a túlzásba
vitt fésülés állítólag könnyen
töredezetté teheti a vasalás-
tól, festéstõl megfáradt haj-
végeket. Dédanyáink még
nem roncsolták ilyesmikkel
a hajukat, és kevésnek volt
közöttük rövid haja.

Zsíros hajra
Akiknek a haja erõsen haj-

lamos a zsírosodásra, azok-
nak érdemes az életmódjuk-
ban is alapvetõ változtatáso-
kat végrehajtani. Bõrgyó-
gyászok vagy dietetikusok
tudnak ajánlani olyan mód-
szereket és diétákat, melyek
segítenek mérsékelni ezt a
zavaró problémát. Kezdet-
nek már az is elég, ha kerül-
jük a zsírosabb ételeket és
csokoládét, de legalábbis
mértékkel fogyasztjuk azo-
kat. Helyette inkább fõzelé-
ket, gyümölcsöt, zöldséget,
joghurtot és sovány húsokat

együnk. Ez akkor sem árt-
hat, ha olyan szerencsések
vagyunk, hogy nem zsíroso-
dik a hajunk. Hajmosás so-
rán igyekezzünk kerülni a
fejbõr túlzott masszírozását,

ez ugyanis fokozottabb ter-
melésre ösztönzi a faggyú-
mirigyeket.

Hajpakolás zsíros hajra:
Kevés olívaolajat, tojást, va-
lamilyen erõs alkoholt és pár

csepp citromlevet keverjünk
össze. Ezt a masszát fel is he-
víthetjük, de ez nem feltétle-
nül szükséges. Ecsettel, vagy
a kezünkkel vigyük fel a fe-
jünkre a hajtövektõl a hajvé-
gekig. Fürdõsapkával takar-
juk be a hajat, majd csavar-
juk be meleg törölközõbe.
Egy órán át hagyjuk hatni,
majd alaposan öblítsük ki.
Ezután mossunk hajat.

Száraz hajra
A száraz haj folyamatos

táplálást igényel, ezért ezt a

pakolást minden hajmosás
elõtt érdemes megismételni.
Keverjünk össze egy tojás-
sárgáját mézzel, majd ad-
junk hozzá kevés sört és ola-
jat. Ez a pakolás elegendõ,
ha 15-20 percre a hajon ma-
rad.

A szezámmagolaj, a tök-
magolaj, a jojobaolaj vagy a
ricinusolaj tökéletesen meg-
felel a száraz hajra. Ezek rá-
adásul sokáig el is állnak.
Csepegtessünk belõle a ke-
zünkre, majd simítsuk bele a
hajvégekbe. Ezt akár min-
dennap megtehetjük, de fi-
gyeljünk a mennyiségre.

A korpa is rendkívül zava-
ró tud lenni. Télen ráadásul
könnyen megfázik a fejbõr
(hordjunk sapkát), így általá-
ban többen szembesülnek
ezzel a problémával, mint az
év többi részében. Keverjünk
össze egyenlõ arányban rici-
nusolajat, erõs teafõzetet és
rumot, jó erõsen rázzuk fel a
folyadékot, majd masszíroz-
zuk bele a fejbõrbe. Egy bõ
óra után mossuk meg a ha-
junkat. Az olaj egyébként a
száraz hajtövet is ápolja köz-
ben.

Táplálás, fényesítés
A hajunknak ugyanúgy

szüksége van tápanyagokra,
mint a szervezetünknek
vagy a bõrünknek. Jól ápol,
ha összepürésített banánt és
mézet keverünk össze, és
hagyjuk állni a hajunkon egy
fél órát.

A fénytelen haj ápolása
nagyon egyszerû. Keverjünk
össze mézet egy kis sörrel,
majd vigyük fel a hajra, és
hagyjuk állni rajta jó fél órát.
A sör B-vitamin, folsav és
biotin tartalma, valamint
antioxidáns hatása nagysze-
rûen ápol. A pakolásokat
száraz és nedves hajra is fel-
vihetjük.

Mindenkinek abszolút
csodaszer a langyosra hûtött
kamillafõzettel való öblítés.
Ez a növény ugyanis enyhén
fertõtleníti a korpás fejbõrt,
enyhíti a zsírosodást, ápol,
fényesít, és nem utolsósor-
ban, csodás fényt ad a szõke
tincseknek.

Hajpakolás nagyi módra
A piacon elérhetõ közép-árkategóriás kozmetikai termékek rö-

vid távon csodát tesznek a bõr, köröm-, és hajápolásban. Fel-

merül viszont a kérdés: hosszú távon nem ártanak-e többet a

bennük található mesterséges anyagok, mint amennyit hasz-

nálnak? Összegyûjtöttünk néhány házilag elkészíthetõ, otthoni

hozzávalókból is könnyen összeüthetõ hajápoló szert.

A kaliforniai Stroma Medi-
cal olyan eljárást fejlesztett
ki, ami néhány hét leforgá-
sa alatt kékké varázsolja a
barna szemeket. Örökre. A
cég alapítója, a magára sok-
kal inkább feltalálóként,
semmint orvosként tekintõ
Dr. Gregg Homer állítja, a
módszer biztonságos és
több ezer ember életét fogja
jobbá tenni. Habár a
„szemkékítés”, melynek so-
rán lézert használnak a kí-
vánt eredmény eléréséhez,
egyelõre még csak kísérleti
stádiumban van, naponta
több mint 300-an érdeklõd-
nek, hogy hogyan vethet-
nék alá magukat a procedú-
rának. A jelenlegi tervek
szerint nem kell sokat vár-
niuk a kék szemekre: Dél-
Amerikában, Ázsiában, a
Közel-Keleten és Dél-Euró-
pában valószínûleg már
másfél éven belül elérhetõ
lesz az eljárás. Az USA-ban
és Angliában, ahol jóval
szigorúbbak a szabályozá-
sok, elõreláthatólag késõbb
kaphatják meg az érdeklõ-
dõk a hõn áhított kék sze-
meket, feltéve, hogy enge-
délyezik az eljárást. Ugyan
dr. Homer nem hozta nyil-
vánosságra, pontosan ho-
gyan is végzik a szemkékí-
tést, annyi biztos, hogy a lé-
zert az írisz pigmentjeire
irányítják. Habár a kifej-
lesztõ szerint eddig egyet-
len esetben sem tapasztal-
tak mellékhatásokat, lehet
élni a gyanúperrel, hogy az
eljárás nem teljesen veszély-
telen. Elég egy óvatlan
mozdulat, és a lézer máris
másutt tarol… Arról nem is
beszélve, hogy a módszert
eddig kevesebb mint 20 em-
beren tesztelték, tehát nem
tudni, milyen eredményt
mutathatnának fel több
ezer páciens esetében, és
hogy vajon milyen lesz a lá-
tásuk 5-10 év múlva. Ha pe-
dig tényleg biztonságos a
kékítés, akkor is marad még
egy nagyon-nagyon átgon-
dolandó tényezõ, mielõtt
bárki is belevágna: egy élet-
re szól, nem lehet a szemek
színét visszaváltoztatni az
eredetire, ha mégsem tet-
szene az eredmény.

Kék szemek

lézerrel
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Közepes fokozat

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

Készítette: Buna Botond

Elõzõ feladványunk megfejtése

– Önnek fantasztikusan széles mellkasa van, barátom. Jövõ
héttõl a mi játékosunk lehet!
– Meg se nézték, tudok-e focizni!
– ... (poén a rejtvényben)

Vízszintes:

1. Vitéz. 4. A poén elsõ része. 12. Idõegységgel kapcsolatos.
13. Zsemle nagyságú fonott kalács. 14. Néma Elza! 15. Vad-
galamb. 17. Atmoszféra (röv.). 18. Szó a Halotti beszédbõl.
19. Teherhordó. 21. Ütõhangszer. 23. Japán színházi mûfaj.
25. ... Cruz; bolíviai város. 27. Fekete-tengeri hal. 28. Angyal
rangja. 30. Keresztény (röv.). 31. Teodor becézve. 32. Meleg
ital. 34. A poén második része. 37. Sereg. 38. Le is út, ... is
út. 39. Aljához. 40. Amely helyen. 42. Öreg. 44. Bolygó ré-
sze! 45. Kerekekre szerelt játékszer. 47. Ide-oda mozog. 49.
Ez van ... kell szeretni. 50. Vadász rejtekhelye. 52. Sor. 54.
Kodály Zoltán monogramja. 55. Sokáig az esõn álló. 57.
Mickey mouse is ez. 58. Sánc oldalai!

Függõleges:

1. A poén harmadik része. 2. Svéd fillér. 4. Luxor folyója.
5. Millibar (röv.). 6. Korszak. 7. Nem sûrû. 8. Domokos be-
cézve. 9. Beszédegység! 10. Ételt túlfûszerez. 11. 1848 leghí-
resebb eseménye. 16. Gátba ütközik. 18. Gyengeelméjû. 20.
Spanyol Ágnes. 22. Hegyesszakállú ...; dán király. 24. Szag-
lószerv. 26. Áramátalakító. 29. Hamis vád. 31. Taszigálva
halad. 33. A mai Francia, Belga és Észak-Olaszország lako-
sa. 35. Férfi becenév. 36. Ahhoz hasonló. 41. A közelébe.
42. Mûvet létrehoz. 43. Egyféle babfõzelék. 46. Budapesti
egyetem. 48. A nyak elülsõ része. 51. A szív régies és nyelv-
járási alakja. 53. Erdélyi település. 55. Részben cáfol! 56.
Kutya lakik benne.

Mai szempontok

Az anorexia és a fogantatási
problémák közötti kapcsolat
már régóta ismert, hiszen
ennek a kórképnek az egyik
fontos jellemzõje lehet az
amenorrhea, vagyis a menst-
ruáció elmaradása. A szer-
vezet számára ugyanis a fo-
lyamatos tápanyaghiány
olyan extrém igénybevételt
jelent, amely miatt nem ké-
pes fenntartani a természetes
menstruációs ciklust.

A környezet természete-
sen sokszor látja, hogy a
gyermekre vágyó nõ kóro-
san sovány, és hangot is ad
ennek. Ez azonban a gya-
korlat alapján ritkán segít,
hiszen egy rendkívül össze-
tett kórképrõl van szó.

Az anorexia egy olyan be-
tegség, amely nem gyógyít-
ható egyszerû jó tanáccsal,
illetve étvágyfokozóval, hi-
szen sokkal mélyebben gyö-
kerezik ennél. A kóros so-

ványsággal küzdõk testkép-
érzete teljesen eltér a való-
ságtól, vagyis sokkal kövé-
rebbnek észlelik magukat a
valóságosnál, és ezért csú-
nyának tartják magukat. Saj-
nos ez a betegség nemcsak a
gyermekáldást veszélyezteti,
hanem akár halálos is lehet,
ezért a környezetnek is fon-
tos felismernie, hogy az egy-
szerû rábeszélés ilyen esetek-
ben nem segít, az étvágyfo-
kozók pedig kifejezetten nö-
velhetik az ellenállást, így
szakemberek bevonására
van szükség a gyógyuláshoz.
Napjainkban már nemcsak a
nõk jelentik a veszélyeztetett
csoportot. A betegség tüne-
tei közé tartozik, hogy az
anorexiás soványsága ellené-
re kövérnek látja magát, fo-
lyamatosan aggódik az alak-
ja miatt, így állandóan
igyekszik leadni a súlyából.
Szintén a tünetek közé tarto-

zik, hogy jelentõsen megvál-
toznak az evési szokásai is,
és jelentõs súlyt veszít.

A betegség tehát akár az
életet is veszélyeztetheti,
ezért mindenképpen fontos
felkeresni egy megfelelõ
szakembert, ami sokszor
azért is nehézségekbe ütkö-
zik, mert az anorexiásoknak
többnyire nincs betegségtu-

datuk. A gyermek utáni
vágy azonban egy olyan for-
dulópontot jelenthet, amely
segítheti a helyes döntés
meghozatalát.

A gyakorlatban a gyer-
mekvállalás kapcsán leg-
gyakrabban két különbözõ
anorexiás csoport létezik. Az
egyiknél eleve kizárt a gyer-
mekáldás, mivel a betegség

nyomán kialakult menstruá-
cióelmaradás nem teszi lehe-
tõvé a természetes foganta-
tást. A másik csoportba azok
a nõk tartoznak, akik retteg-
nek attól, hogy a várandós-
ság idõszaka alatt megnõ a
hasuk, és a párjuk már nem
fogja õket vonzónak tartani.
Ez általában olyan nõknél
fordul elõ, akik kiszolgálta-

tottnak érzik magukat a kap-
csolatukban, és  érzelmileg
erõsen függnek a párjuktól.
Az elsõ lépés a terápia során
tehát annak elkülönítése,
hogy mi jött létre elõbb, az
anorexia, vagy a terhességtõl
való félelem nyomán alakult
ki a kóros soványság? Utób-
bihoz hozzátartozik, hogy
napjainkban már a társada-
lom is azt sugallja, hogy egy
nõnek szinte tökéletes alakú-
nak kell lennie a várandósság
idõszaka során is, és nagyon
gyorsan vissza kell nyernie a
szülés elõtti alakját.

A gyermekre vágyó
anorexiás nõk esetében min-
dig felmerül a kérdés, hogy
képesek lesznek-e változtatni
a terhesség során eddigi szo-
kásaikon és rutinszerû mû-
ködéseiken, és a hormonális
változások hozzásegítik-e
õket ahhoz, hogy átadják
magukat az anyaság érzései-
nek. A gyógyuláshoz össze-
hangolt segítségre van szük-
ség, amelyhez az elsõ lépés a
páciens gyógyulni akarása,
azonban mivel rendkívül
összetett kórképrõl van szó,
ezért a hatékony kezeléshez
szükség lehet pszichiáter,
dietetikus és belgyógyász kö-
zös munkájára is.

Anorexiásan gyereket?
Az anorexia (kóros étvágytalanság) egyi-

ke azoknak a kórképeknek, amelyek alat-

tomosan állhatnak a gyermekvállalás út-

jába. Sokszor ugyanis a betegség tagadá-

sa jellemzi ezeket a pácienseket, akiknek

teljesen eltér a testképük a valóságostól.

Az agy nagyon hatékony a
jó hírek feldolgozásában, a
kutatók szerint ezért lehet-
séges, hogy az optimista
emberek a negatív hírek tu-
datában is megõrzik pozitív
szemléletmódjukat.

A Londoni Egyetem ku-
tatói azt találták, hogy az
általuk vizsgáltak 80 száza-
léka még akkor is optimista
volt, amikor magáról nem
úgy vélekedett, hogy pozi-
tív beállítottságú volna. A
kutatók szerint ez a tulaj-
donság hasznos és fontos
egészségügyi jelentõséggel
bírhat. A kutatásba 14 em-

bert vontak be és 80 külön-
bözõ eseményrõl kérdezték
õket, miszerint mit gondol-
nak, mennyi az esélye an-
nak, hogy az velük is meg-
történhetne. Az események
között olyan gyakori dol-
gok szerepeltek, mint pél-
dául a válás vagy a rákos
megbetegedések. Az egyéni
válaszok után a kutatók el-
árulták, hogy ténylegesen
mennyi esélyük van egy
ilyen esemény átélésére.

Ezután mérték a reakció-
jukat, ami attól függõen
változott, jó vagy rossz hírt
kaptak. Amikor a becslés

számukra kedvezõ volt, az
agyuk hibafeldolgozásban
közremûködõ részének, a
frontális lebenynek aktivitá-
sa jóval magasabb volt. Ér-
dekes módon az optimista
embereknél, amikor negatív
hírt kaptak, ugyanez az ak-
tivitás sokkal kisebb volt, a
legpesszimistábbaké vi-
szont a legnagyobb aktivi-
tást mutatta. Ez azt jelenti,
hogy az agy kiválasztja, mi-
re is figyel oda leginkább. 

A rák kialakulásának
kockázata általánosan 30
százalék. Ha eredetileg ezt
az arányt õ 40 százalékra

becsülte, és miután megtud-
ta a valós értéket, jelentõ-
sen módosította a saját be-
csült értékét 30 százalékra.
Ha azonban valaki eredeti-
leg nagyon alacsonyra pél-
dául 10 százalékra becsülte
a saját kockázatát, akkor a
valós százalék ismerete
után sem módosította sok-
kal a saját vélt kockázatát.
Azoknál az embereknél,
akik alacsonyra becsülik a
rák kockázatát, „A dohány-
zás öl” üzenete sem fog
mûködni. A tanulmány a
Nature Neuroscience folyóira-
tában jelent meg.

Az agy hárítja a negatív gondolatokat



A gazdagságra 
éhes menyasszony

Hol volt, hol nem volt, élt
egyszer egy nagyon gazdag
gazda, akinek egyetlen lánya
volt. A gazda férjhez akarta
adni a lányát, de az ellenállt,
ezt mondva. „Nem megyek
férjhez addig, amíg nem
akad valaki, akinek ugyan-
annyi gazdagsága van, mint
énnekem!” Jöttek gazdagok,
de egyik sem volt olyan gaz-
dag, mint a lány. Végül jött
egy, aki majdnem olyan gaz-
dag volt, csak egy dukátja hi-
ányzott.

„No, ez nem nagy dolog!”
mondta a lány. „Reggel a
gazda kimegy a tópartra,
menj oda, vedd el a dukátot,
és õt magát lökd a vízbe, ak-
kor megesküdhetünk.”

Amint mondta, úgy is tett.
A szerencsétlen gazda kérte,
hogy legalább az életét
hagyja meg, de semmi: egy
lökés – és bele a tóba. A tó
fenekén még kimondhatta a
vízbe fúlt: „Isten fizesse
meg!” és meghalt. Szörnyû
nevetéssel fogadta a võle-
gény ezeket a szavakat és el-
indult hazafelé, de abban a
pillanatban egy erõs hang ki-
áltotta: „Nem állok bosszút
rajtad korábban, mint har-
minc év múlva!”

Otthon a võlegény mind-
járt megmutatta a menyasz-
szonynak a dukátot, amit el-
vett, és megmondta, hogy az
ismeretlen hang mit ígért. A
telhetetlen menyasszony ne-
vetve vette el a dukátot:
„Mondja csak, mondja, amit
csak akar, nagyon sokáig kell

arra várni, hiszen harminc év
nagyon hosszú idõ! Inkább
beszéljünk a lakodalomról!”

Õk ketten összeházasod-
tak: az egész idõ alatt olyan
boldogan éltek, hogy egy
tyúktojás sem ment veszen-
dõbe. Ebben a boldogságban
a harminc év olyan gyorsan
eltelt, mintha csak egy nap
lett volna.

Azon a napon a boldog há-
zasokhoz betoppant egy õsz
koldus, és enni kért. A gazd-
asszony azonban azt mondta
neki, hogy menjen máshová;
õk nem érnek rá, a tyúkokra
kell ügyelniük, és meg kell
etetni a csirkéket. Az öreg ezt
hallva már nem könyörgött
kenyérért, csak azt kérte,
hogy egy kicsit megpihenhes-
sen náluk. No ezt a semmisé-
get megengedte, és maga elsi-
etett a tyúkokhoz. De sokáig
nem maradt el, mindjárt jött
is vissza és kiabált a férjének:
„Kergesd el ezt a koldust! Õ
maga a szerencsétlenség:
minden tyúktojást összetört.
Kergesd el, minden tyúkto-
jást összetört!”

És miközben ezt kiabálta,
a legény szaladt feléjük:
„Gazda, egy medve szétté-
pett minden lovat!”

A gazdasszony ezt hallva,
még dühösebben kiáltott a
férjére: „Kergesd már el ezt a
tetvest, õ maga a szerencsét-
lenség madara.”

És miközben egymással ki-
abáltak, rohanva jött a pász-
tor: „Gazdasszony, a farkas
széttépett minden tehenet és
birkát!” Ezt hallva, a gazd-
asszony felkapott egy botot
és azzal kergette a koldust, de

ebben a pillanatban felhang-
zott egy erõteljes hang a ka-
pun túlról: „Szerencsétlen,
gyere ki, én ezeknek a boldo-
goknak akarok megfizetni!”

És mihelyt átlépte a koldus
a küszöböt, megnyílt a föld,
és elnyelte a házat a gazdával
és a gazdasszonnyal együtt,
és egy feneketlen tó képzõ-
dött.

A nevetni 
nem tudó királylány

Hol volt, hol nem volt, élt
egyszer egy király, akinek
volt egy lánya. Ezt a király-
lányt soha senki sem tudta
megnevettetni. Ezért a király
közhírré tette: „Annak adom
feleségül a lányomat, aki
meg tudja õt nevettetni.” Ez
nagyon sok ifjúnak megdo-
bogtatta a szívét, és már más-
nap tele volt a vár mindenfé-
le ifjúval, voltak közöttük
magas rangúak, és mások is,
de bármit is tettek, minden

hiábavaló volt, a hercegkis-
asszony ajka meg nem moz-
dult. Ez a hír végül eljutott
egy kis kunyhóba is, ahol egy
szegény õsz öreg lakott
egyetlen fiával. Az öreg így
szólt:

„Kedves fiam! Egyszer rád
mosolygott a Szerencse any-
ja, eredj, nevettesd meg a ki-
rálylányt, ki tudja, talán sike-
rül.”

„Apa, amint mondtad,
mindjárt úgy is teszek!”

A legény vállára vetette a
tarisznyáját, és útra kelt. Az
úton találkozott egy rákkal.
A rák így szólt hozzá:

„Kedves fiú, ne lépj rám,
inkább tégy bele a tarisz-
nyádba– meglehet, egy na-
pon még segíteni tudok ne-
ked.”

A fiú úgy is tett, majd ment
tovább. Egy idõ múlva talál-
kozott egy patkánnyal. A
patkány is megszólalt:

„Kedves fiú, ne verj agyon,
inkább tégy bele a tarisz-

nyádba – meglehet, egy na-
pon még segíteni tudok ne-
ked.”

A fiú úgy is tett, majd ment
tovább. Egy idõ múlva talál-
kozott egy bogárral. A bogár
is megszólalt:

„Kedves fiú, ne taposs ösz-
sze, inkább tégy bele a tarisz-
nyádba – meglehet, egy na-
pon még segíteni tudok ne-
ked.”

A fiú úgy is tett.
Másnap este, éppen vacso-

rára, a fiú három társával el-
érkezett a királyi várhoz, és
közölte, hogy azért jött, hogy
megnevettesse a királylányt.

„Jól van, de elõbb tedd le a
tarisznyádat, és gyere be va-
csorázni!” – mondta a király.

„Éppen megvacsorázha-
tok, de a tarisznyámtól meg
nem válok!” – felelte a legény
és asztalhoz ült, a királylány
mellé.

Vacsorára fõtt borsó volt.
Mindannyian szótlanul et-
tek. Egyszer csak a patkány
megérezte a borsó szagát és
kezdte nyalogatni a szája szé-
lét. A rák ezt meghallotta, és
csattogtatni kezdte az ollóját.
Hát a bogár? Csak duruzsol-
ni, búgni kezdett.

A királylány megkérdezte:
„Mi van ott az asztal alatt?

Mi zajong?”
„A hasamban a borsósze-

mek verekedni kezdtek!”
Ez volt aztán az én napom!

A királylány elnevette magát.
A király azonnal felállt és így
szólt:

„Hozzád adom feleségül!
Te vagy a võm!”

De az asztal túloldalán ült
egy királyfi, õ is azért jött,

hogy megnevettesse a király-
lányt. A királyfi nagyon meg-
haragudott, hogy egy sze-
gény ember fia kapta felesé-
gül a királylányt. A vacsora
után a király adott új ruhát a
vejének, hogy másnap reggel
abba öltözzön. De az idegen
királyfi sok pénzt ígért a ki-
rály szolgájának, ha az éjjel
ellopja a ruhát. Õ ezután
felveszi azt a ruhát, és kiadja
magát a király vejének.

Mihelyt a legény elsõ ál-
mába merült, a szolga indult
ellopni a ruhát. De az ajtót
csak egy kicsit nyitotta ki, a
bogár – bumm – bele a sze-
mébe! Dörzsölni kezdte a fá-
jó szemét, és az ajtót nyitva
hagyva szélsebesen vissza-
iramodott. A másik ajtónál
a szolga megint megpróbált
bemenni, és ekkor a bogár –
bumm – a másik szemébe! A
szolga fájdalmában ezt az aj-
tót is nyitva hagyta. Most el-
jött a patkány és a rák ideje:
arra gondoltak, hogy most
meg kell fizetniük a királyfi-
nak, hiszen mindkét ajtó
nyitva van. A patkány dara-
bokra rágta a ruháját, a rák
meg kihúzta a rongyokat.
Így dolgoztak hajnalig, míg
a királyfinak csak az inge
maradt ép.

Reggel a királyfi, ilyen szé-
gyenben, azonnal elmene-
kült, és a szegény fiú maradt
a király veje. Õ meghívta az
apját is a királyi várba, és
még ma is boldogan élnek
mindannyian, ha meg nem
haltak.

Lett népmesék
(Fordította: Dabi István)

Lett népmesék
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Kedves gyerekek, ha megfi-
gyeltétek, az utóbbi években
mindig akkor esik le a hó,
amikor vége a vakációnak és
megkezdõdik az iskola. Ez
bosszantó lehet, de ha dél-
utánonként vagy a hétvége-
ken kimentek szánkózni, síz-
ni, akkor egy csapásra elmú-
lik a kellemetlen szituáció.

Erdei sétát is érdemes eze-

ken a havas napokon tervez-
netek. Még ha tudjátok is, el-
ismétlem, hogy a téli kirán-
dulások egyik fontos alapfel-
tétele a megfelelõ téli ruház-
kodás, bakancs, sál, sapka,
kesztyû. Fontos a réteges öl-
tözködés. Iskolás koromban
többször estem abba a hibá-
ba, hogy a meleg szobából
kitekintve az ablakon, ítél-

tem meg, hogyan öltözzek
fel. És volt úgy, hogy véko-
nyabban öltöztem a kelleté-
nél, aminek eredménye az
lett, hogy kellõképpen átfáz-
tam, mire hazaértem, és emi-
att nem volt kellemes az er-
dei séta, a madarászás. Em-
lékszem, hogy az osztálytár-
samra, akivel az erdõt jár-
tam, nem hatott a hideg,

mindig pucér volt a dereka,
de mégsem fázott, igaz, hogy
rajta volt némi pluszkiló.

A réteges öltözködés azért
is fontos, mert le lehet vetni
egy ruhadarabot, ha a túra
során felmelegedünk, és fel
lehet venni, amikor hûvö-
sebbre vált az idõ, ezáltal el
lehet kerülni a megfázást, és
a madarászás az erdei, mezei
séta kellemesé válik. Továbbá
fontos, hogy a hátizsákba pa-
koljatok vizet, teát, és ne hiá-
nyozzon a szalonna, hagy-
ma, zsíros kenyér. Ugyanak-
kor nélkülözhetetlen a gyufa,
a bicska és természetesen a
távcsõ és a jegyzetfüzet.

Ezután nem marad más
hátra, mint hogy hátizsákot a
vállra és irány a természet.
Varjak, szarkák, ölyvek, ri-
gók biztos fognak szem elé
kerülni. Ilyenkor lehet len-
csevégre kapni a nagy õrgébi-
cset, legtöbbször magányo-
san valamelyik villanyhuza-
lon vagy egy bokor kiemelke-
dõ ágán vár és figyel. Láthat-
tok süvöltõket, citromsármá-
nyokat, zöldikéket. Szeren-
csésebbek erdei pintyet, fe-
nyõpintyet, vörösbegyet,
ökörszemet, meggyvágót. Jó
madarászást a hétvégére!

Kelemen László

Tizenkét hónap a természetben
Készíts kis hanugulatos fács-
kát papírhulladékból. A szo-
bád dísze lehet, anélkül,
hogy gondozni kellene.

Szükséges eszközök: egy
kisebb kerámiacserép, föld
vagy homok, egy vastagabb
faág, színes papír, gyöngy-
szemek, szivacs, ragasztó.

Elkészítés: a kerámiacse-
répbe tegyél földet, állíts bele
egy vastagabb faágat, ennek
a végére pedig húzzál egy

szivacsgolyót. A színes pa-
pírt vágd kisebb-nagyobb
kockákra, majd gyûrd össze.
Zöld színû papírral szórd
meg a fa alját, majd a szi-
vacsgolyóra is kezdd el felra-
gasztgatni a zöld színû papí-
rokat. Mikor már elég dús,
ragassz egy-egy színes papírt
(piros, rózsaszín, sárga),
amelyek a fa „gyümölcsei”
lesz. A végén még pár szem
gyöngyöt is ragaszthatsz rá. 

Díszfa papírból

Hétvégi mellékletünk Életmód és Csodavár oldalait
Orosz Anna szerkesztette

Nagy õrgébics


