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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3396 ▼
1 amerikai dollár 3,2991 ▼
100 magyar forint 1,4724 ▲

Vezércikk 3

Ritli László: sokszor 
leszóltak Cotroceni-bõl

„Az elnöki bizottság
tagjai sokszor úgy ér-
veltek: a tervezet szö-
vegén nem lehet vál-
toztatni, mert az ál-
lamfõ ragaszkodik az
eredeti elképzelések-
hez” – számolt be a
lapunknak adott inter-
júban az idõközben
visszavont egészség-
ügyi törvényrõl szóló
viták kulisszatitkairól
Ritli László egészség-
ügyi miniszter.

Háttér 4

Kultúra 6

Az együttmûködés
szükségessége
Németország, Anglia, a Benelux álla-
mok és több más ország példája bizo-

nyítja, hogy különösen
éles gazdasági és társa-
dalmi helyzetekben a
hatalom és az ellenzék
adott, az országok szá-
mára létfontosságú té-
makörökben a legtöbb-
ször megtalálta a tárgya-
lások és az együttmûkö-

dés lehetõségét.Székedi Ferenc

Pártállástól függõen értékel-
ték a román közélet szereplõi

Traian Bãsescu szerda esti beszé-
dét, amelyben az államfõ a 14
napja zajló kormányellenes tünte-
tésekre reflektált. Míg a Demok-
rata Liberális Párt (PDL) képvise-
lõi  „elnöki kiállásúnak” és pártat-
lannak nevezték Traian Bãsescu
országértékelõ beszédét, addig az
ellenzéki Szociál-Liberális Szö-
vetség politikusai szerint szánal-
mas félrebeszélést hallhattak azok
az emberek, akik a kormány le-
mondását és elõrehozott választá-
sokat követelnek. 3. oldal 

Sipos M. Zoltán

Beigazolódtak a tavalyi nép-
számlálás kolozsvári ered-

ményeirõl korábban lapunk ha-
sábjain is közölt jóslatok: a ma-
gyarság aránya minden idõk leg-
alacsonyabb szintjére, 16 száza-
lékra csökkent. Ez derül ki a kin-
cses város polgármesteri hivatala
által összesített és feldolgozott
statisztikából. A 2011-es cenzus
alkalmával Kolozsváron össze-
sen 49 426-an vallották magukat
magyar nemzetiségûnek, ami a
309 316 lakosú város 16, 04 szá-
zalékát jelenti. A kolozsváriak
16,02 százaléka, azaz 49 354 la-
kos vallotta magyar anyanyelvû-
nek magát. 
Folytatása a 3. oldalon Tiltakozó üzenet a davosi világgazdasági fórum színhelye elõtt

Traian Bãsescu

„alibi-beszéde”

Mai mellékletünk:

Tízezres fogyás

Kolozsváron

(O)Mega városnapok
Sepsiszentgyörgyön

Az ötvenéves Omega zenekar lesz az idei
Szent György napok sztármeghívottja, je-
lentették be Erdély legnagyobb városnapjá-
nak szervezõi. A veterán együttes április
29-én a háromszéki megyeszékhelyen indít-
ja az ötvenéves jubileumi turnéját, amely
szeptemberben Budapesten ér majd véget.

Társadalom 7

Nyolc Csongor és Tünde

Hatalmas sikernek örvend Nagyváradon a
középiskolások által játszott, Csongor és Tün-
de címû elõadás. A szétkapkodott jegyek in-
dokolttá tesznek egy második elõadást.

Megkezdõdött a nagyüzem
Davosban. A svájci üdülõhe-

lyen évente adnak találkozót egy-
másnak a globális üzleti, politikai
és kulturális elit tagjai, hogy a vi-

lág nagy problémáiról vitázza-
nak. Az idén összesen 2600 részt-
vevõre számítanak; ezúttal az el-
húzódó pénzügyi és gazdasági
válság a vezetõ téma. 2. oldal 

A válságról több szólamban

Fehér „apokalipszis”
Halálos áldozatokkal járt a Bukarestet is foglyul ejtõ viharos havazás 

Katonák az utakon. Tegnap a hadsereg nehézgépjármûveket és harckocsikat is bevetett a megbénult közlekedés helyreállítására Fotó: Mediafax

Ketten meghaltak, másfél ezren pedig az utakon rekedve órákig gépkocsijukban fagyoskodtak
tegnap a második napja tartó viharos havazás miatt, amely csaknem ellehetetlenítette a közle-
kedést az ország déli megyéiben. Bukarest szó szerint a hó foglya volt egy fél napig: a fõváros-
ba vezetõ utakat kivétel nélkül lezárták, hogy dolgozhassanak a hókotró gépek. A kormányfõ
kérésére a hadsereg tankokat is bevetett a közlekedés helyreállítására, Emil Boc pedig hólapát-
tal a kezében vett részt a Bukarest–Piteºti autópálya megtisztításában. 7. oldal 



ÚMSZAKTUÁLIS www.maszol.ro   2012. január 27–29., péntek–vasárnap2

Röviden

Újraírják a vatikáni megállapodást

Hivatalában fogadta Dominique
Mamberti érsek, a Vatikán külügyminisz-
tere tegnap a szentszéki látogatáson tar-
tózkodó Semjén Zsolt magyar miniszterel-
nök-helyettest. A felek az új alaptörvény-
re, egyházi törvényre, illetve a megválto-
zott oktatási és adótörvényekre tekintettel
megállapították, hogy mind a Szentszék,
mind Magyarország szükségesnek tartja a
korábbi megállapodás átalakítását, illetve
készek új megállapodást kötni.

Magyar választókörzet Kárpátalján?

Kérelemmel fordul az Ukrán Központi
Választási Bizottsághoz (CVK) a Kárpát-
aljai Magyar Kulturális Szövetség
(KMKSZ) annak érdekében, hogy hozza-
nak létre Kárpátalján magyar többségû
egyéni választókörzetet az idén október-
ben esedékes parlamenti választásokra. A
folyamodvánnyal kapcsolatban Kovács
Miklós, a KMKSZ elnöke elmondta: ja-
vaslatuk értelmében a kialakítandó körzet
teljes egészében magában foglalná azt a
vidéket, ahol egy tömbben él a magyarság
Kárpátalján, és ezt a régiót vegyes lakossá-
gú területekkel lehetne kiegészíteni. A kör-
zetben, ha létrejön, a választópolgárok
száma valamivel meghaladná a 150 ezret,
s közülük 90 ezer volna a magyar.

„Díszromák” a szlovák pártlistákon

A szlovákiai pártok egy része választási
listáin a romáknak is helyet ad. „A leg-
több párt listáján akad pár jelölt, aki a ci-
gányság érdekeit hivatott képviselni. Mivel
nincsenek befutó helyeken, inkább csak a
szavazatszerzésben tudják segíteni a párto-
kat” – írta tegnapi összeállításában az Új
Szó. A szlovákiai magyar napilap rámutat:
a parlamenti választások elõtt a pártlistá-
kon mindig akad néhány roma jelölt. A
mintegy 400 ezres szlovákiai roma népes-
ség szavazótáborként nem egységes, a ro-
ma pártok általában a bejutási küszöb kö-
zelébe sem kerülnek.

2014 õszén lesz a skót népszavazás

Hivatalosan is kihirdette a Skócia függet-
lenségérõl régóta tervezett népszavazást
a skót kormányfõ. Alex Salmond (képün-
kön a királynõvel) az edinburghi parlament-
ben felszólalva közölte, hogy a népszava-

zást az eredeti terveknek megfelelõen 2014
õszén tartják. A skót kormány szándékai
szerint a referendumon megválaszolandó
kérdés így hangzik: „Egyetért-e Ön azzal,
hogy Skóciának független államnak kell
lennie?”

Teherûrhajó tart az ISS-re

Útnak indult a Nemzetközi Ûrállomásra
(ISS) a Progresz M–14M jelzésû teherûr-
hajó szerda éjjel a kazahsztáni Bajkonur-
ból. Az automata üzemmódban repülõ ûr-
eszköz az indítás után 9 perccel sikeresen
pályára állt. A teherûrhajó több mint 2,6
tonna rakományt szállít, és a tervek sze-
rint holnap köt ki a Földtõl mintegy 350
kilométer távolságban keringõ ûrbázison.
Rakterében a Progresz egyebek között vi-
zet, élelmiszert, orvosi eszközöket, fehér-
nemût, piperecikkeket, valamint tudomá-
nyos kísérletekhez szükséges felszerelése-
ket szállít az ISS-en jelenleg dolgozó hat
ûrhajósnak. 

Hírösszefoglaló

Veszélybe került a kapitaliz-
mus! Így érzi legalábbis a sváj-

ci Davosba, a világgazdasági fó-
rumra érkezett megannyi politi-
kai és üzleti vezetõ, és ezt sugallta
a nyitóesemény címe is: van-e jö-
võje a kapitalizmusnak? 

A világgazdasági fórum meg-
nyitó elõadásában szerda este
Angela Merkel német kancellár
értésre adta: ha rajta múlik, nem
esik szét a valutaunió, és „a dol-
gok mély újragondolására” biz-
tatta az eurózóna államait. „Új
munkahelyeket teremtõ, struktu-
rális reformokra van szükség” –
mondta, valójában a piacokat
gyõzködve, hogy Európa válto-
zatlanul biztonságos befektetés.
„Az üzenet az, hogy lépéseket te-

szünk, és nem az, hogy kifogáso-
kat keresünk” – mondta. Elismer-
te, hogy „feszültség alakult ki” az
eurózónán belüli és kívüli uniós
tagállamok között, és azt sürgette,
hogy a decemberi EU-csúcson
hozott pénzügyi megállapodás
elemeit vegyék be a nemzeti al-
kotmányokba.

Soros György élesen kritizálta
tegnap Németországot, amely
szerinte teljesíthetetlen követel-
ményeket támaszt Európának.
Angela Merkel viszont éppen a
német állam túlterhelésétõl óvott,
állítva: a közösség hitelességét ve-
szélyezteti a sok támogatás.

Christine Lagarde, az IMF ve-
zetõje szerint a piacoknak az ad-
hat erõs jelzést, ha összeolvaszt-
ják az ideiglenes és az állandó eu-
rópai pénzügyi mentõalapot,

hogy 500 milliárd euróra növe-
kedjék a rendelkezésre álló pénz-
összeg. Ez azért is fontos, hogy a
Görögország hitelezõivel folyó
tárgyalások ne fussanak zátonyra.
Igen ám, de ezt az európai adófi-
zetõk állnák, amit azonban
Merkel egyszerûen elutasít.

A sötét hangulatot a feltörekvõ
gazdaságok teljesítménye oldhat-
ja valamelyest: a szerdai beszélge-
tésen (ahol a panelban részt ve-
võk neve titkos, ezért nem szabad
idézni) egy ázsiai miniszter azt
mondta: Ázsiában él a világ kö-
zéposztályának 23 százaléka,
2030-ra viszont már háromszor
ennyien lesznek, és nagyfogyasz-
tókká válnak, ami felpörgeti a
gazdasági növekedést. Sok nyu-
gati azonban ennél hamarabb
szeretné látni a válság végét. 

Gy. Z.

Több mint húsz esztendõvel a
diktátor kivégzése után, teg-

nap Bukarestben kalapács alá ke-
rültek azok az ajándéktárgyak,
amelyeket Nicolae az 1967 és
1989 között a hatalomban eltöl-
tött idõszak alatt külföldi állam-
és kormányfõktõl kapott ajándék-
ba. Az aukciót – tíz év után az el-
sõt – arra a napra idõzítették,
amelyen Ceauºescu 94 éves lett
volna.

Az árverés Az aranykor címet
kapta – a Ceauºescu-rendszer így
nevezte azt az érát, amely alatt
Romániában a „Kárpátok géniu-
sza” uralkodott. A tegnap kala-
pács alá került tárgyak a magán-
aukciósház vezetõje, Mihail
Stomffak szavai szerint elsõsor-
ban történelmi értéket képvisel-

nek. Ilyen például egy luxusgo-
lyóstoll, amelyet Ceauºescu 1975-
ben Japánban tett látogatásakor
kapott; értékét legalább kétezer
euróra becsülik. A kínálatban sze-
repelt egy bronzból készült jak,
Mao Ce-tung ajándéka, továbbá
az iráni sahtól 1977-ben kapott,
ezüstbõl és emailból készült ga-
lamb. Ugyancsak új gazdára várt
egy faliszõnyeg, amely a
Ceauºescu-famíliát ábrázolja, és
eredetileg a napjainkban a parla-
ment otthonául szolgáló „Nép
Palotáját” kellett volna díszítenie.

Az anyaghoz tartoznak még
kommunista plakátok, rendjelek,
fényképek és zászlók. „A plaká-
tok nagyszerûek, visszatükrözik a
kort” – mondta az elõkiállításon
egy kanadai érdeklõdõ. A tegnapi
árverésen rajta kívül még számos
vevõ érkezett külföldrõl. 

Aukciós Ceauºescu-ereklyék
ÚMSZ-összeállítás

A magyar kormány számai
mást mutatnak a költségvetés

hiányáról, mint a Nemzetközi
Valutaalap számításai. Ezt
Szijjártó Péter, a magyar kor-
mányfõ szóvivõje nyilatkozta
szerdán a közszolgálati Magyar
Televízióban. Az IMF igazgatóta-
nácsi értékelését úgy értékelte: a
magyar kormány és a Nemzetkö-
zi Valutaalap fontos és értékbeli
kérdésekben – így az átlátható és
kiszámítható gazdaságpolitiká-
ban – jól láthatóan egyetért. Az
Európai Bizottság elismerte,
hogy az idén 3 százalék alatt lesz
a büdzsé hiánya, Fellegi Tamás
tárca nélküli miniszter pedig arra
is mandátumot kapott, hogy
az IMF-tárgyalásokon vállalja:
2013-ban is 3 százalék alatt lesz a
magyar költségvetési deficit.
Szijjártó egyúttal figyelmeztetett:
az IMF és Magyarország tárgya-
lásai egy esetleges elõvigyázatos-
sági megállapodásról, valamint
egy országjelentés nem téveszten-

dõ össze egymással. Eközben Ha-
rangozó Gábor szocialista or-
szággyûlési képviselõ közölte: to-
vábbi magyar sarkalatos törvé-
nyeket tekint át az Európa Tanács
(ET) égisze alatt mûködõ, Velen-
cei Bizottság nevû független jogi
szakértõi testület. A parlamenti
közgyûlés úgynevezett monito-
ring bizottsága úgy döntött: a Ve-
lencei Bizottság górcsõ alá veszi
az információs szabadságról, az
alkotmánybíróságról, az ügyész-
ségrõl, valamint a család- és a ki-
sebbségvédelemrõl szóló törvényt
is. A monitoring bizottság február
16–17-én kéttagú jelentéstevõ kül-
döttséget meneszt Magyarország-
ra. Braun Márton fideszes ország-
gyûlési képviselõ, az ET parla-
menti közgyûlésének ülésszakán
részt vevõ magyar delegáció veze-
tõje szerint a sarkalatos törvé-
nyeknek a tavaly év végén lezá-
rult megalkotásával kialakult az
az új magyar jogrend, amelynek a
legfontosabb elemeit az Európa
Tanács jogi szakértõi természetes
módon át kívánják tekinteni. 

Számháború a valutaalappal

Tusk lengyel kormányfõ kezet csókol Merkelnek. Jobbra Herman van Rompuy, az Európai Tanács elnöke figyel

Közös nyilatkozatban álltak ki Magyarország mellett a csehországi
magyar szervezetek. A Cseh Köztársaságban élõ magyarokat tö-
mörítõ érdekvédelmi és képviseleti szervezetek „nagy aggodalom-
mal követik az utóbbi idõben Magyarország ellen irányuló bírálato-
kat az Európai Bizottság és egyes EU-tagországok politikusai, illet-
ve bizonyos érdekkörök részérõl” – olvasható a nyilatkozatban,
amelyet Kocsis László, az Együttélés politikai mozgalom magyar
tagozatának elnöke írt alá.

Orbán mellett a csehországi magyarok

Megfigyelési

botrány 

a németeknél
Munkatársunktól

Németországban politikai ol-
dalakon átívelõ felháborodást

váltott ki egy sajtóbeszámoló,
amely szerint az alkotmányvédel-
mi hivatal (BfV) megfigyeli az
egykori keletnémet állampárt
utódszervezetébõl kifejlõdött Bal-
oldal (Die Linke) nevû párt min-
den harmadik parlamenti képvi-
selõjét. A BfV a Baloldal 76 fõt
számláló Bundestag-frakciójából
27 tagot figyel meg a Der Spiegel
címû hírmagazin szerint. A belsõ
elhárítási feladatokkal megbízott
hivatal továbbá 12 tartományi
parlamenti képviselõt is megfi-
gyel, az érintettek körébe így szin-
te a teljes pártvezetõség beletarto-
zik, köztük olyan politikusok is,
akik kifejezetten mérsékeltnek
számítanak, és nagy tekintélynek
örvendenek a Baloldal berkein túl
is. „Az alkotmányvédelmi hivatal
így éppen hogy nem védi, hanem
folytatólagosan megsérti az alkot-
mányt” – kommentálta a Der
Spiegel e heti számában megjelent
beszámolót Gregor Gysi, a Balol-
dal parlamenti frakcióvezetõje
(nem utolsósorban az egykori ke-
letnémet állampárt utolsó fõtitká-
ra), aki levélben fordult az állam-
fõhöz, a kancellárhoz és a Bun-
destag elnökéhez a saját szemé-
lyét is érintõ megfigyelés leállítá-
sát követelve. Semmi „újdonság”
nincs abban, hogy a BfV megfi-
gyel a Baloldalhoz tartozó politi-
kusokat, ezt a munkát 1995 óta
végzi a hivatal, arra hivatkozva,
hogy a pártban létrejött egyes cso-
portosulások olyan szélsõbalolda-
li eszméket vallanak, amelyekbõl
alkotmányellenes, a törvényes
rend megdöntésére irányuló cse-
lekedetek is következhetnek. 

Többszólamú válság
Megkezdõdött  a világgazdasági fórum Davosban

A szõnyeg a Nép Palotáját díszítette volna. Tegnap kalapács alá került



M. Á. Zs.

Pártállástól függõen értékel-
ték a román közélet szereplõi

Traian Bãsescu államfõ szerda
esti beszédét, amelyben a 14
napja zajló kormányellenes tün-
tetésekre reflektált. 

Mircea Toader, a Demokrata
Liberális Párt (PDL) „normális
hangulatúnak” nevezte az elnök
országértékelõ beszédét és érté-
kelendõnek tartotta, hogy Bã-
sescu elismerte egyes hibáit. Ar-
ra az újságírói kérdésre, hogy az
államfõ beszéde lecsillapítja-e a
hatalom ellen utcára vonuló tö-
megeket, Toader reményét fejez-
te ki, hogy „mindenki tisztában
van azzal, megoldást csak pár-
beszéddel lehet találni”. Mint
korábban írtuk, Traian Bãsescu
elismerte, hogy szakadék kelet-
kezett közte és az emberek kö-
zött, elsõdleges feladatának ne-
vezve azt, hogy „visszanyerje a
románok bizalmát”, majd önkri-
tikát gyakorolva kijelentette, „én
vagyok a legnagyobb felelõs”. 

Cristian Preda PDL-s EP-
képviselõ szerint szerda este Tra-
ian Bãsescu „elnöki kiállású”
volt. „Emlékeztetett hátralevõ el-
nöki mandátuma fõbb célkitûzé-
seire – az alkotmány módosításá-
ra és az egészségügyi kerettör-
vény elfogadására –, és leszögez-
te, nem enged semmiféle zsarolá-
si kísérletnek. Pártatlan maradt
és nem bocsátkozott fölösleges
vitákba. Nagyon jól értelmezte
az utca üzenetét, köntörfalazás
nélkül állt az emberek nyugtalan-
ságának és félelmeinek kereszttü-
zébe” – írta blogbejegyzésében
Cristian Preda. 

Ezzel szemben Victor Ponta
szociáldemokrata pártelnök
szánalmasnak nevezte az állam-
fõ beszédét, szerinte Bãsescu

semmi olyat nem mondott, ami-
nek köze lenne Romániához.
Mihai Voicu liberális alelnök
szerint az államfõ elszalasztott
egy nagyszerû alkalmat arra,
hogy hallgasson. „Úgy beszélt
háromnegyed órát, hogy sem-
milyen közszájon forgó kérdésre
nem válaszolt” – mondta Voicu,
értetlenségét fejezve ki azzal
kapcsolatban, hogy Bãsescu az
indiai és afrikai gazdasági kap-
csolatok elmélyítésérõl beszélt,
miközben az Egyetem téren az
államfõ lemondását és elõreho-
zott választásokat követelnek a
tüntetõk. 
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Romániában a kormánykoa-
líció felelõsségvállalással át-
erõltette a parlamenti és a

helyhatósági választások
összevonását, az ellenzék be-
adványára az Alkotmánybí-
róság a módosított választási

törvényt alkotmány-
ellenesnek találta.

Magyarországon az ellenzék hiába hajto-
gatta, hogy a jegybanktörvény, a médiatör-
vény, a bírók erõszakos nyugdíjaztatása, az
igazságszolgáltatás átszabása és több más,
kétharmados többségû, rohammunkában
elfogadott jogszabály nem egyeztethetõ össze
az uniós alapelvekkel és a Nemzetközi Va-
lutaalapot sem kellenne hazaküldeni, mert
elõbb-utóbb még szükség lesz rá. A kor-
mány és a kormányzó párt saját öndicsõü-
lésében mit sem törõdött az intõ szavakkal,
és most kénytelen belátni: ha tetszik, ha
nem, de jó néhány vonatkozásban éppen
azt az utat járja be, amelyet az ellenzék ta-
lált helyesnek, és ezt a hátraarcot nem lehet
elfödni kommunikációs trükkökkel.
Nem lehetett volna mind Romániában,
mind Magyarországon ezt a kormányzati
pálfordulást és a vele kapcsolatos, nem az
országok elõnyére szolgáló téblábolást
megelõzni? 
Dehogyisnem. Ha legalább adott mérték-
ben mindkét kormányzat együttmûködik
az ellenzékkel. Ha sem Románia, sem Ma-
gyarország jelenlegi vezetõi nem tévesztik
magukat össze a teljes országgal és elfogad-
ják, hogy a bölcs országvezetéshez minél
több véleményre, meglátásra van szükség és
ezek alapján lehet kialakítani a követendõ
utat. Ha belátják, hogy a magukat nem
csupán annak mondó, hanem valóban de-
mokratikus országokban soha nem a hata-
lom megszerzése és megtartása a legfonto-
sabb cél, hanem olyan kormányzás, amely
az adott nemzetközi feltételrendszerben ké-
pes szolgálni a közjót, azaz minél több tár-
sadalmi rétegnek és csoportnak, a családok-
nak és az egyénnek a nyugodt jelenét és az
elérhetõ, megélhetõ jövõbe vetett bizalmát.
Németország, Anglia, a Benelux államok és
több más ország példája bizonyítja, hogy
különösen éles gazdasági és társadalmi
helyzetekben a hatalom és az ellenzék adott,
az országok számára létfontosságú témakö-
rökben a legtöbbször megtalálta a tárgyalá-
sok és az együttmûködés lehetõségét. Ezek-
ben az országokban a politikai elit tisztá-
ban van azzal: a demokrácia olyan váltó-
gazdaságot jelent, amelyben kerüljön bárki
is hatalomra, nem az a legfontosabb, hogy
politikai ellenfelét a sárba döngölje, hanem
az, hogy adott ideig társadalmi szolgálat-
ként kormányozzon, és ha lejár az ideje,
olyan országot adjon át, amelyben nem kell
mindig és mindent újrakezdeni, hanem a
fejlõdés útja folyamatos lehet.
Azokban az országokban, ahol így gondol-
kodnak, nincs vezérkultusz, nincsenek
aranyigazságok, nincsenek megcáfolhatat-
lan kinyilatkoztatások, hanem egymás
megértésének a szándéka az uralkodó és az
eszmei viták a kérdések tisztázásához és
nem mindenekelõtt egymás ócsárlásához já-
rulnak hozzá.
A belsõ politikai erõk együttmûködése nél-
kül mind Románia, mind Magyarország
számára a nyugat-európai modell szerte-
foszló délibáb marad. 

Az együttmûködés

szükségessége

Székedi Ferenc

„Kitartunk a végsõkig! Itt maradunk, ha mínusz
húsz fok lesz, akkor is” – fogadkozott elszántan a
mintegy harminc tüntetõ egyike tegnap délután, a
bukaresti Egyetem téren. A hóvihar sújtotta fõvá-
ros központjában már csak hírmondónak marad-
tak szerda estére és tegnapra tiltakozók, akik a Bu-
karestben már megszokottá vált „Le Bãsescuval!”
skandálással próbáltak „melegedni”. A korábbi na-
pokban egymást taposó tévés operatõrök serege is

igencsak megritkult: tegnap délután már csak két-
három kamera pásztázta a hótakaró borította teret.
A tüntetõk humorérzéke azonban a kedvezõtlen
idõjárás ellenére sem lankadt: egyikük nyakába
akasztott táblán hirdette: „Sunt un ciumpalac
îngheþat”, azaz „Átfagyott palimadár vagyok”. (A
„ciumpalac”, azaz „palimadár” megnevezéssel
Emil Boc miniszterelnök illette a tüntetõket a tilta-
kozások elsõ napjaiban – szerk. megj.) (S. M. L.)

„Átfagyott palimadarak” a bukaresti Egyetem téren

Román lapszemle

Fokváros nyerte el a világ legvonzóbb tu-
risztikai célpontja címet. (EVZ) 1,4
milliárd eurós házat épített egy ír mun-
kanélküli mûvész. A dolog nyitja, hogy
a dublini jegybank által bezúzott bankje-
gyeket „téglává” préselte és házába épí-
tette. (EVZ) Márciusban újabb álláso-
kat hirdet meg az Európai Unió: 300,
mintegy 4000 eurót kínáló EU-bürokrata
pozícióra pályázhatnak az uniós állam-
polgárok. (Puterea)

Bãsescu „alibi-beszéde”

Lemondás helyett inkább parlamenti sztrájkba lépnének február
elsejétõl a Szociáldemokrata Párt honatyái, ezzel keresztülhúz-
va szövetségeseik, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) tervét. Gavril
Mîrza Suceava megyei szenátor ugyanakkor a felsõház esetében
nem zárta ki a tömeges lemondást, ugyanis ezzel a szenátus
döntésképtelenné válna, hiszen – mint magyarázta – Iulian
Urban demokrata liberális szenátor lemondásával a kormány-
pártok és az ellenzék „döntetlenre áll”. Értelmezése szerint ha a
parlament egyik háza felfüggeszti tevékenységét, akkor az egész
törvényhozást fel kell oszlatni és elõrehozott választásokat kell
kiírni. Mircea Diaconu liberális szenátor szerint óriási öngól
lenne az ellenzéki honatyák tömeges lemondása, ugyanis ezzel
szabad kezet adnának a hatalomnak, hogy „16 emberrel meg-
változtassák az alkotmányt”. 

USL: lemondás helyett parlamenti sztrájk
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Kovács Zsolt

A székelyföldi magyarok
azért nem vonultak eddig

nagy számban utcára, csatlakozva
az országos tiltakozásokhoz, mert
nem látnak politikai alternatívát a
jelenlegi kormányra – nyilatkozta
tegnapi sajtótájékoztatóján Antal
Árpád. Sepsiszentgyörgy polgár-
mestere hozzátette: a romániai
magyarok követik a magyarorszá-
gi tévéadókat, és látják azt, hogy
egész Európában gondok vannak,
hogy a magyar kormány milyen
intézkedéseket hozott, és hogy
hogyan cselekedett a román kor-
mány. „Amíg ez a folyamat zajlik,
nehéz eldönteni melyik a helyes
út” – véli Antal Árpád, aki szerint
csak öt-tíz év múlva derül majd

ki, melyik országé volt a jó politi-
ka. A sepsiszentgyörgyi elöljáró
szerint az is nyilvánvaló az erdélyi
magyarok számára, hogy a kelet-
közép-európai országok szuvere-
nitását a nemzetközi pénzügyi kö-
rök veszélyeztetik. 

A hazai politikai helyzet kap-
csán Antal Árpád kifejtette: az el-
múlt húsz évben kiderült, hogy a
romániai magyaroknak nincsenek
állandó politikai partnereik, csak
érdekeik vannak, amelyeket érvé-
nyesíteni kell. A tapasztalat
ugyanis az, hogy a román politi-
kai pártok, amelyek koalícióra
léptek az RMDSZ-szel, korrektül
viselkedtek a magyar közösséggel
szemben, ám ugyanezek a pártok
rögtön etikátlanok lettek, amint
ellenzékbe kerültek. Ez történt
most is, sem a PSD-nek, sem a
PNL-nek nincs üzenete a hazai
kisebbségek számára, így a ma-
gyarság nem láthat bennük valós
alternatívát. Antal Árpád kifejtet-
te: megijeszti õt az, hogy Dan
Diaconescu pártjának 20 százalé-
kos népszerûsége van a felméré-
sek szerint. A sepsiszentgyörgyi
polgármester elmondta: ez aggo-
dalomra ad okot, ezért csak meg-
ismételheti, amit korábban Markó
Béla mondott: zavarja az ország
„becalizálódása”. 

Antal Árpád: nincs alternatíva

Emil Boc kormányára
Folytatás az 1. oldalról

László Attila alpolgármester la-
punk kérdésére kifejtette, feltehe-
tõleg valamivel magasabb a ma-
gyarok reális aránya a városban,
mint ami a statisztikából kiderül.
„A népszámláláskor a megkérde-
zettek 1,63 százaléka, összesen
5018-an nem kívánták bevallani
nemzetiségüket. Úgy gondolom,
ezek közt voltak magyarok is, akik
egyrészt a román kérdezõbizto-
soktól ijedtek meg, másrészt az is
elképzelhetõ, hogy vegyes házas-
ságok esetében így oldották meg a
házastársak ezt a kérdést” – ma-
gyarázta lapunknak az alpolgár-
mester. Mint megtudtuk, a polgár-
mesteri hivatal az összesített ada-
tokat továbbította a statisztikai hi-
vatalnak, és hitelesítésre várnak,
azonban lényegi változás az ará-
nyokat tekintve a hitelesítés után
sem várható. 

A kolozsvári magyarság nagy-
mértékû csökkenése Kiss Tamás
szociológus véleménye szerint
egyrészt a nagyarányú asszimilá-
ció számlájára írható. Mint kifej-
tette, a kincses város magyar fia-
taljainak egynegyede választ ro-
mán nemzetiségû házastársat, és
a vegyes házasságokból született
gyerekek háromnegyede már ro-

mán nemzetiségû lesz. „Ugyan-
akkor a kolozsvári magyarság
korfája is rossz, elöregedett a ma-
gyar lakosság. Ez nagyrészt a ki-
lencvenes évek elején történt ki-
vándorlási hullámmal magyaráz-
ható” – magyarázta lapunknak a
Nemzeti Kisebbségkutató Intézet
munkatársa. Úgy fogalmazott:
nem számítottak a magyarság
arányának növekedésére, ám a
szám szerinti csökkenés nagysága
a szociológusokat is meglepte.
„Azt tudjuk, hogy Kolozsvár
nagyszámú betelepedési mutató-
val bír, ám úgy tûnik, hogy egy
még nagyobb számban bekövet-
kezett kitelepedési mutató is meg-
történt az elmúlt tíz évben. Ennek
okait és körülményeit még nem
ismerjük, ezek további kutatás
tárgyát képezik” – kommentálta
a szociológus azt a jelenséget,
hogy az elmúlt tíz évben több
mint tízezer fõvel csökkent a ko-
lozsvári magyar közösség. Er-
délyi viszonylatban Kiss Tamás
kifejtette: a magyarság arányának
mutatói kétfélék. Míg Székelyföl-
dön és Partiumban a magyarság,
ha nem is számban, de arányban
mindenképp enyhén növekszik,
addig a szórványban és Erdély
déli részein élõ magyarság aránya
csökkenõ tendenciát mutat. 

Tízezerrel fõvel csökkent 

Kolozsvár magyar lakossága
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Cseke Péter Tamás

Miközben ez az interjú
készül, több ezer ember tün-
tet Bukarestben, akiket kez-
detben az egészségügyi re-
form kapcsán történtek vit-
tek ki az utcára. Amikor
négy hónapja elvállalta a
miniszteri tisztséget, gon-
dolta volna, hogy ilyen for-
rongó hangulat várja majd a
fõvárosban?
– Csak arra számítottam,
hogy nagyon sok munka
lesz. A munka jellege sem
volt meglepetés, hiszen a Bi-
har megyei közegészség-
ügyet vezettem tizenkét évig,
napi kapcsolatban voltam a
minisztériummal. Ezekre az
utcai reakciókra azonban va-
lóban nem számítottam, s
most már csak az nyugtat
meg, hogy ami ezekben a na-
pokban az országban törté-
nik, az már nem az egészség-
ügyrõl szól. 

A gondok akkor kezdõd-
tek, amikor az államfõ de-
cemberben a nyilvánosság
elõtt sürgette az elnöki hiva-
tal szakemberei által kidol-
gozott egészségügyi keret-
törvény közvitáját. Amikor
ön a minisztérium élére ke-
rült, mit tudott errõl a tör-
vényrõl?
– Tudtam, hogy az államfõ
már 2008-ban sürgette az
egészségügyi reformot, szak-
embereket gyûjtött maga kö-
ré, akiket egy új törvény ki-
dolgozására kért fel. Az elnö-
ki bizottság úgy vélte, az len-
ne a megoldás, ha a privát
szféra nagyobb szerepet kap-

na az egészségügyi rendszer-
ben: hatékonyabban költi el a
pénzt, mint az állam. 

Traian Bãsescu decem-
berben azt is kijelentette,
hogy a tervezet már tavaly
októberben átkerült a mi-
nisztériumba. Az egészség-
ügyi tárca szakembereinek
volt-e alkalmuk október
elõtt beleszólni a törvény
alakulásába?
– A törvénytervezet végsõ
változata nem októberben ju-
tott el hozzánk, hanem no-
vember 17-én. Ám már elõt-
te, mandátumom elsõ nap-
ján, augusztus 18-án megje-
lentek a minisztériumban az
elnöki szakbizottság tagjai, és
közölték: uraim, van itt egy
tervezet, amely már majd-
nem elkészült, és politikai
döntés született arról, hogy
minél sürgõsebben, akár fele-
lõsségvállalással el kell fogad-
tatni. Ekkor konzultációk
kezdõdtek a törvény szövegé-
rõl a minisztériumi szakem-
berek és az elnöki bizottság
között. November 17-én az
államfõ személyesen közölte,
hogy elkészült a tervezet, át-
küldték a végsõ változatot, és
minél hamarabb közvitára
kell bocsátani. 

Az államfõ az egészség-
ügyi minisztert és az
RMDSZ-t azzal támadta,
hogy különbözõ érdekekbõl
„ül a törvényen”. Mi tör-
tént a tervezettel november
közepe és december közepe
között?
– Hát valóban „ültünk a tör-
vényen”, a minisztériumi

szakembereknek ugyanis to-
vábbra is több kifogásuk is
volt a tervezettel kapcsolat-
ban. Folytatódtak a viták az
elnöki bizottság tagjaival, az-
az a törvény szerzõivel. Érde-
kesnek tartom, hogy a bizott-
ság tagjai sokszor úgy érvel-
tek: a tervezet szövegén nem
lehet változtatni, mert az ál-
lamfõ ragaszkodik az eredeti
elképzelésekhez. Végül azért
több pontban módosult a tör-
vény az elnöki szakbizottság
változatához képest, lépésrõl
lépésre néhány dolgot be tud-
tunk vinni a szövegbe, és a
módosított formájában bo-
csátottuk december végén
közvitára a tervezetet. 

Az államfõ elõbb önt, ké-
sõbb azonban kizárólag

Raed Arafatot támadta a
közvita csúszása miatt. Mi
volt a helyettes államtitkár
szerepe ebben a történetben?
– Raed Arafatnak november
közepe után, a tárgyalások
másfél hónapjában nem sike-
rült meggyõznie a törvény
szerzõit arról, hogy a sürgõs-
ségi ellátás területére ne en-
gedjék be a magánszférát. A
helyettes államtitkár ezért a
törvényt vállalhatatlannak
tartotta, és távozott a minisz-
tériumból.

Ön hogyan viszonyult
Raed Arafat kifogásaihoz?
– Raed Arafat elõbb nem ér-
tett egyet azzal, hogy megje-
lenjenek a magán-mentõszol-
gálatok, és attól tartott, hogy
privatizálják az általa létre-
hozott rohammentõ-szolgá-
latot is. Én akkor megnyug-
tattam, hogy a SMURD-ot
nem lehet privatizálni, hiszen
félkatonai szervezet, amely a
belügyminisztérium felügye-
lete alá tartozik. Utána azt
kifogásolta, hogy a magán-
mentõszolgálatok is hozzá-
juthatnak a közpénzekhez.

Én azzal érveltem: a magán-
kórházak például már most
is hozzáférhetnek a közpén-
zekhez, az állami biztosító
pénzéhez. Azt mondtam ne-
ki: távolról sem látom olyan
borzalmasnak a sürgõsségi
mentõszolgálat jövõjét, ha az
új törvény életbe lép. Nem
tudtam megnyugtatni. 

Egészségügyi miniszter-
ként és szakemberként az el-
nöki hivatal tervezetét ösz-
szességében vállalhatónak
tartotta?
– Igen, én ezt a törvényt
nagyjából vállalhatónak,
technikailag kivitelezhetõnek
tartottam. Már mûködõ mo-
delleket vettünk volna át.
Személyesen megmutattam a
törvényt Jakab Zsuzsának,
az Egészségügyi Világszerve-
zet európai regionális igazga-
tójának, aki elhívott még két
szakembert Barcelonából,
hogy tanulmányozzák a ter-
vezetet. Átnézték, s azt
mondták: mehet, de az ál-
lamnak szigorúan szabályoz-
nia kell majd az alkalmazá-
sát, és ehhez jól mûködõ in-
formatikai rendszerre lesz
szükség. Tehát én szakem-
berként támogattam ezt a ter-
vezetet. 

Mi volt az RMDSZ ve-
zetõinek álláspontja, mie-
lõtt a törvény közvitára ke-
rült volna?
– Több kifogást is támasztot-
tak a tervezettel szemben,
melyeket Kelemen Hunor
szövetségi elnök utóbb a nyil-
vánosság elõtt is megfogal-
mazott. Az RMDSZ vezetõi
azt támogatták, hogy kezd-
jük meg a jogszabály társa-
dalmi vitáját, ám semmikép-
pen ne felelõsségvállalással,
hanem parlamenti vita útján
fogadják el, és így lehetõség
van érdemben módosítani a
törvényt ott, ahol kifogások
vannak. Ezzel nagyjából
mindenki egyetértett, a na-

gyobbik kormánypárt, a
PDL is. Egyébként butaság
azt mondani, hogy az
RMDSZ az egészségügyi re-
form ellensége lenne, ahogy
az államfõ eleinte állította.
Hajdú Gábor mandátuma
alatt a legalaposabb reformot
hajtotta végre, és Cseke Atti-
la minisztersége alatt a kór-
házak decentralizációjával,
bizonyos esetekben pedig
ezek bezárásával racionali-
zálta, jobbá tette a rendszert.
Kelemen Hunor többször
hangoztatta: a reformokat
folytatni kell, ám olyan for-
mában, hogy az adófizetõ
polgárok érdekeit szolgálja,
és nem más, privát érdekeket.  

Volt idén egy furcsa epi-
zód: Raed Arafat távozása
után Tudor Ciuhodaru kép-
viselõ az egészségügyi mi-
niszter tiszteletbeli tanácso-
sa lett, majd két napra rá le-
váltották. Mi állt az esemé-
nyek hátterében?
– Leszóltak az államelnöki
hivataltól, hogy amíg nem ta-
lálunk megfelelõ embert
Raed Arafat helyére, fogad-
juk el Ciuhodarut tiszteletbe-
li tanácsosnak. Került egy
szakember Arafat helyére, te-
hát megköszöntük a képvise-
lõ 24 órás tevékenységét, és
elbúcsúztunk tõle. 

Nem zavarja, hogy az ön
feje fölött születtek fontos
döntések? Hogy az államel-
nöki hivatal a minisztérium-
ra erõlteti a tervezetét és sa-
ját embereit, és eközben
konzultálnia kell az
RMDSZ-szel is?
Nézze, vannak olyan mo-
mentumok, amikor a politi-
kum beleszól egy miniszter
munkájába. Arra azonban
nem számítottam, hogy a po-
litika az én tevékenységembe
ennyire hangsúlyosan bele
fog szólni. Nem tudom ezt
mással magyarázni: választá-
si év van. 

„Sokszor leszóltak Cotroceni-bõl”

Bogdán Tibor 

Románia schengeni tag-
ságának kérdése nagy-

mértékben függ a hazai igaz-
ságszolgáltatás helyzetétõl,
amelyet Brüsszel az ország
uniós tagsága óta szünet nél-
kül monitorizál, megállapítá-
sairól pedig rendszeresen je-
lentésekben számol be. 

Felfüggesztett 
börtönbüntetések

A romániai igazságszolgál-
tatás helyzete tavaly is ellent-
mondásos volt. Az uniós ha-
tóságok szüntelen és erõsödõ
nyomására születtek ugyan
elõrelépések, de számos terü-
leten visszalépés történt.
Minderrõl a HotNews hírügy-
nökség készített igencsak
szemléletes és sokatnondó
mérleget. A mérleg negatív
elemeket tartalmazó serpe-
nyõjébe került mindenkép-
pen Adrian Nãstase korrup-

ciós ügycsomója helyzetének
alakulása. Miután az igaz-
ságszolgáltatás kulisszái mö-
gül kikerült, nemegyszer haj-
meresztõ adatok a titokzatos
kisnyugdíjas nagykereskedõ
Tamara nagynéni elképesztõ
vagyonáról négy és fél éve
alatt többször bejárták a ha-
zai és világsajtót, az Orszá-
gos Korrupció Elleni Igazga-
tóság ügyészei felfüggesztett
börtönbüntetést kértek a volt
miniszterelnökre. Ez még
csak nem is jelentett megle-
petést, mivel a kivizsgálást
folytató ügyészek mindvégig
meglehetõsen ellentmondá-
sosan viszonyultak a dosszié
anyagához.  

Szépségfoltos ítéletek

A letöltendõ börtönbünte-
tést kimondó kevés ítélet kö-
zé tartozik a Virgil Pop eseté-
ben hozott döntés, amelynek
értelmében a hatalmi befo-
lyásolással, okirathamisítás-

sal és pénzmosással vádolt
tordai képviselõnek öt évet
kell a rácsok mögött töltenie.
Szépségfolt azonban az,
hogy a szigorú ítélet ellenzé-
ki politikus ellen született,
aki ráadásul úgy lett 2008-
ban parlamenti képviselõ,
hogy elõzetes letartóztatás-
ban volt. Ez persze nem új
keletû gyakorlat Romániá-
ban, hiszen korábban a mol-
dovai köztársaságbeli Ilie
Ilaºcu és úgy került be a
Nagy-Románia Párt színei-
ben a román parlamentbe,
hogy terrorizmus miatt ka-
pott törvényes börtönbünte-
tését töltötte. De egy másik, a
Marius Petcut megvesztege-
tés vádjával hét év letöltendõ
börtönbüntetésre ítélõ döntés
értékébõl is levon az a tény,
hogy az „áldozat” szakszer-
vezeti vezetõként korábban
nem kevés borsot tört a hata-
lom orra alá.

Sokat ártott Románia meg-
ítélésének a Bârsan-ügy is,

amely ráadásul alig egy esz-
tendõvel azt követõen pattant
ki, hogy a Voicu-dossziéból
egyértelmûen kiderült, való-
ságos maffiahálózat mûkö-
dik a Legfelsõbb Ítélõ- és
Semmítõszék (ÎCCJ) kereté-
ben. Corneliu Bârsan, Romá-
nia képviselõje az Európai
Emberjogi Bíróságnál
(CEDO) élesen kikelt a fele-
sége lakásán házkutatást tar-
tott korrupció elleni ügyé-
szek ellen, mentelmi jogára
hivatkozva. 

De a brüsszeli megfigyelõk
minden bizonnyal felróják
majd jelentésükben a Romá-
niában gyakori érdekkonflik-
tusok kezeletlenségét is. Alig-
ha kerüli el ugyanis a figyel-
müket az a tény, hogy jólle-
het a Legfelsõbb Bírói Ta-
nács (CSM) elnöke, Horatius
Dumbravã tavaly november
végén javaslatot tett arra,
hogy a korrupció miatt ki-
vizsgálás alatt álló bírákat és
ügyészeket a kivizsgálás idõ-

tartamára függesszék fel
tisztségükbõl, továbbá mind-
azok a bírák, akiknek roko-
nai ellen eljárás folyik, ne
foglalkozhassanak az érintett
ügyészségekhez tartozó
dossziékkal, a kezdeménye-
zést a CSM plénuma megvi-
tatta ugyan, de visszautasí-
totta. Mindemellett magát az
igazságügyi minisztert,
Cãtãlin Predoiut is érdek-
konfliktussal gyanúsítják: az
általa vezetett tárca egy világ-
banki kölcsön kapcsán tech-
nikai tanácsadási szerzõdést
írt alá egy olyan céggel,
amelyben a miniszter apósa
is érdekelt volt. 

De rossz fényt vet az or-
szágra Traian Bãsescu állam-
fõ szüntelen háborúskodása
is a magasrangú igazságügyi
tisztségviselõk ellen.

Pozitív jelzések

Pozitív jelzés viszont az,
hogy mindenképpen felgyor-

sult a perek lefolyása a legfel-
sõbb bíróságon, legfõképpen
azt követõen, hogy Corina
Jâjâét választották a testület
bûnügyi osztályának élére.
Ez a tény mindenképpen ör-
vendetes, hiszen a Konrad
Adenauer Alapítvány felmé-
rése szerint 27 nagykorrupci-
ós dosszié esetében a perek
összesen 92 éve tartanak, rá-
adásul közülük négy ügycso-
mó idén elévül. Jó jelnek te-
kinthetõ az is, hogy a CSM a
jövõben felülvizsgálja a leg-
felsõbb bíróságon levõ
összes ügycsomó helyzetét,
az ítélet kimondásának indo-
kolatlan elhúzását pedig
büntetni fogja. Elõrelépés az
is, hogy Horatius Dumbravã
számos javaslatának egyike
végül is meghallgatásra talált
a CSM tagjainál, így a kor-
rupció miatt végérvényes
döntéssel elítélt magas rangú
tisztségviselõk a jövõben
nem kaphatnak szolgálati
nyugdíjat. 

Justitia szolgáinak mérlege

„Az elnöki bizottság tagjai sokszor úgy érveltek: a tervezet
szövegén nem lehet változtatni, mert az államfõ ragaszkodik
az eredeti elképzelésekhez” – számolt be a lapunknak adott
interjúban az egészségügyi törvényrõl szóló viták kulisszatit-
kairól Ritli László. Az egészségügyi miniszter vállalhatónak
tartotta az államelnöki hivatal által kidolgozott jogszabályt.
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Ritli László egészségügyi miniszter. Politikai játszmák áldozata?



Menyemet is, esküvõi tanúját is ma kö-
szöntjük: mindketten január 27-iek. Noha
a férfiak általában az ellenkezõjérõl neve-
zetesek, rontom a negatív statisztikát: a
dátumot könnyen megjegyeztem. Január
27-én ugyanis negyvennégy esztendeje
minden évben megemlékezem valakirõl.
A tengerparton ismerkedtünk meg a han-
noveri családdal; fiuk, Peter rögtön kapaci-
tálni is kezdett: menjünk el este táncolni,
lányokkal ismerkedni. Bár minden dinárt a
fogunkhoz kellett vernünk, ráadásul har-
mincnapos nyaralásunk is a végét járta,
rögtön magamévá tettem az ötletet. A szál-
loda teraszán, ahová betértünk, az egyik
asztalnál testvérpár ült: egy magas szõke és
egy alacsony fekete. „Németül beszélnek’”
– legyintett Peter: jobban szeretett volna

más nyelvet gyakorolni.
(Meg is tanultam, milyen
hasznos a nyelvtudás.)
Utóbb visszatértünk:
„Honnan jöttetek?” – kér-

deztük. „Találjátok ki!”
– felelték. És találgatni
kezdtünk: „NSZK?”
„Nem.” „Ausztria?”

„Nem.” „Svájc?”

„Nem? Kissé lemondóan: „NDK?”
„Nem.” „Akkor hát?” „Luxemburg!”
Együtt töltöttük az estét, együtt az éjszaka
nagy részét. Táncoltunk, beszélgettünk,
tonikoztunk – és megint elölrõl. Könnyû
volt az idõ szárnya. Búcsúzkodáskor a lá-
nyok ígéretét vettük, hogy
másnap (pontosabban: az-
nap) megismételjük. A lá-
nyok késtek, már-már
kezdtünk róluk lemonda-
ni. Az utolsó pillanatban
mégis befutottak, s ha le-
het, még jobban érdeklõdtünk egymás
iránt, könnyebben ment a tánc, természe-
tessé vált, hogy összesimuljunk. Aznap
nem búcsúztunk, csak egy cédulán címet
cseréltünk, majd hazakísértük õket. A kis
ligetté öblösödõ pagonyban emeletes villa
állt, ablakai már nem világítottak. Száj
szájat keresett; rövidnek hatott, pedig el-
tartott percekig. 1968. augusztus 19.
Sylvie volt az elsõ nõ az életemben, akit
valódi csókkal csókoltam. Neki köszönhe-
tem vonzalmamat a német nyelv, a német
lányok, a német kultúra iránt.
Másnap hazautaztunk. Reggelre a Varsói
Szerzõdés megszállta Csehszlovákiát. (Ro-

mánia nem.) A határokat lezárták, lélek se
be, se ki. Egymás után mentek a levelek
Luxemburgba, semmi hír. Félóránként
mentem ki az elõszobánkba, jött-e végre
posta, de nem jött. Cselhez folyamodtam:
dupla borítékba tettem a luxemburgi kül-

deményt, kísérõlevelet ír-
tam hozzá a kéréssel,
hogy továbbítsa, és meg-
címeztem jugoszláviai
háziasszonyunknak. Az
ötlet jónak bizonyult, el-
indult a levelezés.

Aztán dolgozni kezdtünk, Sylvie légi utas-
kísérõként, én újságíró-gyakornokként.
Néha kaptam pluszban egy-egy lapot Ró-
mából, Párizsból, ilyen „trófeát” fölmutat-
ni én nem tudtam. Be voltunk zárva, a ha-
tár egyirányú volt. Természetesen minden
alkalommal hívtam és hívtam, az egyik le-
velemhez édesanyám is hozzáírt néhány
sort. Ez hatott. A légitársaságtól szabadje-
gyet kapott: 1972-ben meglátogatott. Szü-
leim szigorúak voltak: külön szobában kel-
lett aludnunk; azzal nem gondoltak, hogy
a balatoni hétvégén az ágyunkat is meg-
osztjuk. Hazautazott, leveleinkben már há-
zassági tervek is elõ-elõfordultak. Ám egy-

szer vékonyka boríték érkezett, benne a
pofonnal: „Felejts el gyorsan! Sylvie”.
Egyetlen szóval válaszoltam: „Nie!” „So-
ha!” Máig nem tudom, mi történt.
Megnõsültem, megszülettek a fiaim, be-
barangoltam a világot. Ilyenkor meg-
eresztettem egy-egy anzikszot: Honolulu-
ból, Bangkokból, és igen, Rómából, Pá-
rizsból is. Így jött el 1997; Strasbourgban
jártam riportúton, hirtelen lett egy sza-
badnapom. Nagyot gondoltam, vonatje-
gyet váltottam, és elutaztam. Lakáscímét
most is fejbõl tudom, az édesanyjával be-
széltem, õ adta meg a telefonszámát. Re-
megõ kézzel tárcsáztam, beleszóltam:
„Zoltán vagyok”. Hosszú csend, egy nye-
lés, majd ennyi: „Tudtam, hogy elõbb-
utóbb fel fogsz bukkanni…”
Vettem egy csokor vörös rózsát, így állí-
tottam be. Megismertem: azt a régi szõke
kékszemû lányt láttam most is benne. Ki-
merítõ beszélgetés következett: negyedszá-
zadról kellett egymásnak beszámolnunk.
Késõbb hazaérkezett a férje, diszkréten
félrevonult vacsorát készíteni. Az aznapi
utolsó vonattal utaztam vissza
Strasbourgba.És azóta újra beállt közöt-
tünk a csend.

Olaszországból kiindulva, fasiszta mozgalmak árasztották el a kö-
zép- és kelet-európai országokat (az egyik jelentõs kivétel Csehszlo-
vákia cseh országrésze volt). De még a „totalitárius állam” kifeje-
zést olyannyira kedvelõ Mussolini sem próbálkozott meg azzal,
hogy teljes értékû totalitárius rendszert építsen ki, megelégedett a
diktatúrával és az egypártrendszerrel. Hasonló nem totalitárius dik-
tatúrák születtek a háború elõtti Romániában, Lengyelországban, a
balti államokban, Magyarországon, Portugáliában és Franco
Spanyolországában. A nácik, akiknek csalhatatlan érzékük volt az
ilyen különbségek felismerésére, lenézõen szemlélték fasiszta szövet-
ségeseik fogyatékosságait, miközben csodálattal adóztak az oroszor-
szági bolsevik rezsimnek (és a német kommunista pártnak). (...)
„Sztálin, a géniusz” volt az egyetlen ember, akihez Hitler „feltétlen
tisztelettel” viszonyult. Sztálinról és az orosz rezsimrõl nem áll ren-
delkezésünkre (és feltehetõen sohasem fog) olyan gazdag dokumen-
tációs anyag, mint Németországról, de Hruscsovnak a huszadik
pártkongresszuson tartott beszéde óta tudjuk, hogy Sztálin egyetlen
emberben bízott: Hitlerben.
Arról van szó, hogy ezekben a kisebb európai országokban a nem
totalitárius diktatúrákat totalitárius mozgalmak elõzték meg, ám a
totalitarizmus túlságosan nagyra törõ célnak bizonyult, s bár eleget
tett annak a feladatnak, hogy a hatalomra kerülés elõtt megszervez-
ze a tömegeket, az ország abszolút mérete arra kényszerítette a tö-
megek totalitarizmusra törõ vezérét, hogy az osztály- vagy pártdik-
tatúra megszokottabb módszereit válassza. 

Hannah Arendt: A totalitarizmus gyökerei. Fordította Erõs Ferenc
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Az ötlet baráti beszélgetés közben pattant ki. Egy ki-
váló padagógust kísértünk fél órával korábban utol-
só útjára, amikor azzal állt elõ valaki: miért nem ké-
szítik el az ismeretlen tanár szobrát? A szobrász fel-
kapta fejét a szomszéd asztalnál, átült hozzánk, be-
lelkesült: hol állíthatnók föl, melyik iskola közelé-
ben vagy tán a városközpontban, a piactéren, ahol
nincsenek sulik, csupán polgármesteri bulik; mibõl
lenne, mekkora...
És akkor valaki azt kérdezte: miért csak ismeretlen
katona van? Ismeretlen béke talán nincs? És más is-
meretlennek állítottak-e már szobrot? Igen, mond-
tam, Aaachen városában áll az utolsó utcaseprõ
szobra, ennek ellenére a városban tisztaság honol.
Másik mondá: egy utcai árusasszony szobráról tu-
dok, tejeskofa volt Székesfehérváron. Erre viszont
azt vetették ellene, amaz csak azután lesz ismeret-
len, midõn az utolsó ember is meghal, aki még tejet
vásárolt Bimbula anyótól. 
Na de van ismeretlen tanár? – kételkedik L. H., aki
egy oktatási intézet élén áll. Persze év elején az új
tanár tök ismeretlen, de aztán hamar megismerszik
módszereirõl, apró kis rigolyáiról, szavairól, arról,
ahogy feleltet, magyaráz, visszakérdez, viccel, a
táblára ír, kiránduláson viselkedik, ahogy fegyelmet
tart, ahogy képtelen megértetnie magát, utoléri a
pletyka... Az ember rendszerint nem felejti el elsõ
tanítóját, az érettségi bizottság elnökét, az igazga-
tót, aki felolvasta elõtte a kicsapatási határozatot,
aki eltanácsolta õt rohadt burzsoá származása mi-
att, aki segített neki matekbõl, oroszból, hogy át-
menjen, akihez vissza lehet járni tanácsért, ezért-
azért, még egy kevés kölcsönért is. Biztosabb, mint
a banki. 
Õ az, akirõl a legtovább mesélnek az emberek, akik
soha nem ismerték a háborút. Ugyanis a háborúk
sajnos erõsebbek, mint az iskola, a fegyverzajban a
múzsák nem hallgatnak, csak nem lehet õket hallani.
Az az igazi tanár, akirõl a legtöbbet mesélnek utóbb
a diákok. Akihez viszonyulnak, akinek érdemeit de-
resedõ halántékkal is elismerik, vagy akkor ismerik
fel régen szertefoszlott szavainak igazságát. 
Ismeretlen tanár pedig nincs. Sokkal több az ismeret-
len diák, akit a harmincadik érettségi évfordulós talál-
kozón nem ismernek föl. A jó vagy rossz tanárt nem

lehet felejteni. Oly varázsköpennyel ren-
delkezik, amely mindenkor láthatóvá
teszi. Csak a semmilyen ember vész el
örökre. Már a nevére, arcára, hangjára
sem emlékeznek. Egyetlen történetet

sem jegyzett fel a kollektív vagy egyéni
emlékezet vele kapcsolatban. Õ
tényleg az ismeretlen pedagógus.
Ám néki/érte aztán végképp nem
kék szobrot állítani.Sebestyén Mihály
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Hosszú csend, egy nye-
lés, majd ennyi: „Tud-
tam, hogy elõbb-utóbb
fel fogsz bukkanni…”

Horváth Szekeres István

Minden napra egy mondás

„Nem a szeretet, hanem a gyûlölet egyesít.”
Gilbert Keith Chesterton

Családi állapot

Diktatúrák

Az ismeretlen
tanár szobra

A nap címe. Boc saját kezûleg havat lapá-
tolt, ziare.com

Magyarázat. Negyedórán át tisztította az
utat, és még csak „meg sem látszott rajta
az erõfeszítés”. A miniszterelnök formában
van. Szó sem lehet arról, hogy lemondana
egy kis kétkezi munkáról, ha alkalma van
rá. Ezt csinálja utána Victor Ponta, mond-
hatná például Udrea asszony. Ezt csinálja
utána Bãsescu, mondhatná például Ponta. 

Kis perverziók. Többek között Ion
Cristoiu is válaszol az Adevãrul kérdéseire a
tüntetéssorozat kapcsán. A neves publicista
megfogalmazza a gyanúját, hogy diverzió-
ról van szó, azért nem gyûl össze nagyobb
tömeg Bukarestben, és azért „forradalmi-
ak”, vagyis teljesíthetetlenek a követeléseik,
nem pedig pragmatikusak. Vajon nem
azért, hogy egy abszurd tiltakozás benyo-
mását keltsék? Szerintünk – is-is. 

Tüntetnek a vezetõk. A Caþavencii címol-
dalán fordított a helyzet: a kormányzat po-
litikusai tüntetnek a lakosság ellen. Fõ jel-
szavuk: „Diktatúra, imádunk, Vagy gyõ-
zünk, vagy elfutunk!” Sajnos nem minden
rímes jelszó(parafrázis) fordítható le ugyan-
úgy csengõen. Volt például az Egyetem té-
ren az a szlogen, hogy „Bocsánat, nem tu-
dunk annyit dolgozni, / amennyit ti képe-
sek vagytok lopni!” Ez most Roberta
Anastase plakátján „megfordul”: „Kopjatok
le, nem bocsátunk, / nem termeltek ti any-
nyit, amennyit mi lopunk!” Udrea: „Mint a
hülyé,k megszavaztok, / s most a pénzünk-
re utaztok?!” Baconschi: „Mûveltebb nép
lennétek, / ha kevesebbet ennétek.” Traian
Bãsescu jelszava arra az emlékezetes esetre
utal, amikor a tüntetõ katonatisztek ki akar-
ták hívni a Palotából („Bújj elõ, rongyos
kuvasz!”); most az államfõ azt hirdeti:
„Gyere ki, ordináré ország!”

Még kér a nép. Az eddigi legjobb poént is
a Caþavenciiben fedeztük fel. Ion Barbu
karikatúráján azt kérdezi Traian Bãsescu:
„– Mit akar a nép?” A válasz: „–Az ön fe-
jét és Udrea asszony fenekét!” Mardale
másképp közelíti meg a kérdést. Feleség,
az ágyban: „Azt, hogy Le Bãsescuval!,
mondtam, azt, hogy Le Bockal!, mond-
tam. Milyen jelszót skandáljak még, hogy
neked felálljon?”

Gyulay Zoltán
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Totka László

Elõre nem látott, hatal-
mas sikernek örvend

Nagyváradon a középisko-
lás diákok által játszott,
Csongor és Tünde címû elõ-
adás. A Színház az iskolában,
iskola a színházban nevû pro-
jekt keretében színre vitt
Vörösmarty-drámát eredeti-
leg csak január 22-én, a Ma-
gyar Kultúra Napja tisztele-
tére szándékozták bemutat-
ni, de már a bemutató elõtt
nyilvánvalóvá vált: a szét-
kapkodott jegyek indokolttá
tesznek egy második elõ-
adást. A január 31-ére,
keddre ismét mûsorra tûzött
produkcióra is elfogytak a
jegyek még a hét folyamán,
így az intézmény közhírré
tette: egy harmadik elõadást
is beiktatnak, amelyre pén-
teken, február 3-án 18 órától
kerül sor. 

Nyolc színész-mentor

A romániai magyar szín-
ház világában egyedülálló
kezdeményezés a nagyvára-
di Szigligeti Színház által a
2011–2012-es évadban elin-
dított Színház az iskolában, is-
kola a színházban program. A
projekt lényege a fiatalok kö-
zelebb vonzása a színházhoz
és a magyar drámairodalom
meghatározó mûveihez.
Nyolc színmûvész a prog-
ramban részt vevõ 84 diákot
mentorálta, tanította, segí-
tette. Dimény Levente, a
program vezetõje elmondta:
hatalmas jelentkezés volt a
hét iskola diákjainak köré-
bõl, akikbõl aztán 84 diákot
válogattak be, õk nyolc cso-
portra osztva adják elõ a
Csongor és Tündét. „Óriási lé-
pés volt ez a diákok számára
a magyar irodalom és a drá-
mairodalom felé, olyan új
szemszögû, mélyebb tapasz-
talásra adódott lehetõségük,
amire a klasszikus, száraz
tanmenetben soha nem lett
volna alkalmuk” – mondta

Dimény. A próbák október-
ben kezdõdtek. A folyamat
során a fiatalok szövegértõ
képessége érezhetõen javult
– állítják a mentorok. Nyolc,
egyedi formájú, saját értel-
mezésû, élvezhetõ részben
kerül színpadra a mû. 

Az interakció öröme

Jól látható volt, hogyan
nyílik meg egy másik világ a
diákok számára, akik foko-
zatosan fedezték fel a szín-
padi jelenlét, a beszéd, a
kontaktus és interakció örö-
mét – számolt be Tóth Tün-
de színmûvésznõ. Kollé-
gája, Ababi Csilla tapaszta-
lata szerint a közös munka
megtanította a gyerekeket
odafigyelni egymásra, csa-
patként mûködni és megis-
merték az egymásrautaltság
érzését. A jelenetek felépíté-
se a diákok saját személyi-
ségjegyeinek és kreatív ötle-
teiknek figyelembevételével
történt, így egyedi karakte-
rek jöttek létre, korunk való-
ságára „lefordítva”. 

A program olyannyira si-
keresnek bizonyult, hogy
más is kedvet kapott rá: a

Nagyvárad táncegyüttes
táncos történelemórákkal, a
Liliput Bábszínház pedig a
Dzsungel Könyve-musical
színpadra állításával készül
szintén a Színház az iskolá-
ban, iskola a színházban prog-
ramra – mondta Czvikker
Katalin, a Szigligeti Színház
menedzsere. 

„Felejthetetlen, életreszó-
ló élmény volt telt ház elõtt
játszani és a taps, ami ne-
künk szólt, felemelõ volt” –
fogalmazott Nyíri Tamás, a
programban részt vevõ ti-
zenkettedikes tanuló, aki az
egyik Csongort alakította.
„A színházi munkafolyamat
semmi, iskolán belüli él-
ményhez nem hasonlítha-
tó” – tette hozzá a végzõs
diák, aki szerint legalább tíz
társa fogja a színészi vagy
színházközeli pályát válasz-
tani az élmény hatására.

Balassi következik

„Paradox módon a siker
kulcsát éppen ott kell keres-
nünk, ahol jelen társadalmi
berendezésünk leginkább
adósa a jövõnek: a közokta-
tásban, abban, hogy az vaj-

mi keveset összpontosít a
kreatív energia felszabadítá-
sára. A közel száz embert
mozgósító játék iskolatár-
sakra, tanárokra, szülõkre
egyaránt inspiráló hatással
bír, nem véletlen az, hogy
még mindig sokan kíváncsi-
ak rá” – értékelte a projektet
az ÚMSZ-nek Szabó K. Ist-
ván, a Szigligeti Színház
mûvészeti igazgatója. 

„Megtekintve külön-kü-
lön mindegyik mûhely
munkáját, meglepett és le-
nyûgözött a megfejtések
sokszínûsége, de még job-
ban egy generációnak az ál-
láspontja olyan örökérvé-
nyû problémákkal szemben,
mint az egyensúly, a boldog-
ság keresése. És ez szá-
munkra is tanulsággal bír,
hiszen e program által, úgy
érzem, közelebb kerültünk a
közönségünk egy rendkívül
fontos rétegének megértésé-
hez” – vallotta az igazgató. 

A program folytatódik,
hiszen a 2012–2013-as évad-
ban, az emlékévre való te-
kintettel is, egy Balassi-mû-
vet dolgoznak majd fel. Az
érdeklõdés, részvétel a jelek
szerint máris garantált. 

Egyéni személyiségjegyek és korunk valósága is beépült a nagy sikerû elõadásba

Baloga-Tamás Erika

Bekerült a Magyar Tánc-
mûvészek Szövetségébe

öt erdélyi táncegyüttes. A be-
folyásos szakmai szervezet a
táncmûvészet terén tevé-
kenykedõ hivatásos együtte-
sek, alkotók és elõadók haté-
kony képviseletét látja el.
Összesen hat, Magyarország
határain túli magyar tánc-
együttest vett tagjai sorába az
ez idáig csak magyarországi
tagokat számláló Magyar
Táncmûvészek Szövetsége a
napokban lezajlott közgyûlé-
sén: a Székelyudvarhelyen
mûködõ Udvarhely Táncmû-
helyt, a csíkszeredai Hargita
Nemzeti Székely Népi
Együttest, a sepsiszentgyör-
gyi Háromszék Táncegyüt-
test, a marosvásárhelyi Ma-
ros Táncegyüttest és a Nagy-
várad Táncegyüttest. Az er-
délyieken kívül a tagságot a
pozsonyi Ifjú Szívek Tánc-
színház is megkapta. A köz-
gyûlést követõen a szervezet

elnöke, Mihályi Gábor azt
nyilatkozta: már elõbb is
megtehette volna ezt a lépést
a szövetség, hiszen a határon
belüli és túli társulatok között
eddig is élõ kapcsolatok vol-
tak. Mihályi Gábor megje-
gyezte azt is: együtt talán job-
ban tudják képviselni a szak-
ma érdekeit a kultúra sanya-
rú – ezen belül a táncmûvé-
szet még sanyarúbb – helyze-
te közepette is. Miklós Le-
vente, az Udvarhely Tánc-
mûhely igazgatója azt mond-
ta: nagy megtiszteltetés szá-
mukra, hogy bekerülhettek a
Magyar Táncmûvészek Szö-
vetségének tagjai közé. Hoz-
zátette: a tagság hasznos do-
log, fõként a más együttesek-
kel való kapcsolattartásban
bírhat nagy jelentõséggel,
ugyanakkor ez egyfajta elis-
merés is. Azzal, hogy része-
sei lettek a magyarországi
táncszakmának, azt remélik,
hogy a továbbiakban több le-
hetõségük nyílik anyaországi
fellépésekre is. 

HIRDETÉS

ÚMSZ

Szombaton temetik a bu-
karesti Bellu temetõben a

szerda este elhunyt Emil
Hossu színészt. A 70 évesen
eltávozott mûvészt pénteken
a Nottara Színházban rava-

talozzák fel, ugyanott, ahol
színpadra lépésre készülve a
halál érte. 

Emil Hossu 1941. novem-
ber 24-én született a Szeben
megyei Vízaknán. A csalá-
dot a 3 éves gyermekkel
együtt 1945-ben deportálták
Németországba, ahonnan
egy év múlva szabadultak. A
Színház- és Filmmûvészeti
Intézetben végezte tanulmá-
nyait 1965-ben, 1992-tõl a
Hyperion Egyetem Mûvé-
szeti Karán adott elõ. Szá-
mos emlékezetes alakítása
volt színpadon és filmen egy-
aránt. 2009-ben mutatták be
a Születésnapot a Nottara
Színházban, amelyben a szá-
mára végzetes estén is fel kel-
lett volna lépnie. Tizenhat
kollégája, köztük felesége,
Catrinel Dumitrescu köré-
ben, a színpad közelében ér-
te a szívroham, a SMURD
mentõorvosai már nem tud-
ták megmenteni az életét. 

Búcsú Emil Hossutól

Szövetségben a táncosokNyolc Csongor és Tünde

Az Udvarhely Táncmûhely is csatlakozott a szövetséghez 
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ÚMSZ-összeállítás

Két halálos áldozatot kö-
vetelt, és csaknem teljes

mértékben ellehetetlenítette a
közlekedést tegnap a máso-
dik napja tartó erõteljes viha-
ros havazás az ország déli ré-
szén. Több megyében a kato-
naságot kellett bevetni a hó
eltakarítására és az elakadt
autók utasainak kimentésére.

A tegnap délutáni órákban
az A1-es és A2-es autópálya,
25 országút és 80 megyei út
járhatatlan volt. A vasúti tár-
saság ötven vonatjáratot tö-
rölt. A bukaresti repülõtere-
ken összesen negyven járatot
töröltek, az utasoknak órákig
kellett várakozniuk, amíg el-
hagyhatták a fõvárost. Közel
kétszáz település maradt
áram nélkül, 718 helységben
pedig tegnap reggel nem nyi-
tottak az iskolák.

Kegyetlen Crivãþ 
a bukaresti körgyûrûn

Tegnap reggelre Bukarest
szó szerint a hó foglya lett, a
fõvárosba vezetõ utakat már
szerdán este kivétel nélkül le-
zárták. Ennek az lett az ered-
ménye, hogy a fõváros felé
igyekvõ autósok a bukaresti
terelõúton és a DN1-es or-
szágúton rekedtek, a gépko-
csijukban kellett éjszakázni-
uk, jármûvüket pedig reggel-
re teljesen betemette a hó. Az

utakon valóságos drámák ját-
szódtak le.

„Kérem, segítsenek!” – kö-
nyörgött elcsukló hangon az
egyik hírtelevízióhoz betele-
fonáló, élõ adásba tegnap
délben bekapcsolt nõ. Mint
elmondta, a bukaresti kör-
gyûrû Mãgurele és Jilava kö-
zötti szakaszán, lakásától
alig három kilométerre akadt
el, és autójával a hófúvás kel-
lõs közepébe került, még
szerda délután. Könnyeivel
küzdve panaszolta el a mû-
sorvezetõnek, hogy bukaresti
munkahelyérõl igyekezett
haza Mãgurelére, de valami-

kor szerda délután 5 óra kö-
rül meg kellett állnia, mert
nem tudott tovább haladni.
Lassan a Crivãþ (az orosz
sztyeppék felõl Moldva és
Havasalföld irányába fújó,
hideg szél) befújta a bukares-
ti körgyûrûn álldogáló autó-
kat, így egy idõ után már az
ajtót sem lehetett kinyitni,
reggel pedig már alig szûrõ-
dött be némi fény a kocsiba,
annyira be volt temetve a hó-
ba. „Húsz órája ülök itt, étel
és ital nélkül, a szükségeimet
is az autóba végeztem. A
benzinem az éjjel elfogyott, a
mobiltelefonom hamarosan

lemerül, annyit hívtam vele a
112-t, mindhiába... Szörnyû,
mi van itt, segítsenek!” – zo-
kogott az amúgy cukorbeteg,
elmondása szerint 160 kilo-
gramm testsúlyú asszony. 

Egy Marosvásárhelyrõl
Bukarestbe igyekvõ fiatalem-
ber lapunknak arról számolt
be: éjjel kettõkor indultak út-
nak, nyolcra értek Ploieºti-ig,
ahová gond nélkül sikerült el-
jutniuk, a Prahova völgyében
sem akadozott a közlekedés.
„Ploieºti után azonban, a
bufteai letérõnél lezárták az
utat. Nem is csodálom, hi-
szen teljes egészében betakar-

ta a hó. Kérdeztük a rend-
õröktõl, hogy mi történt, mi-
re õk visszakérdeztek: nem
látják, hogy tél van?” – szá-
molt be az ÚMSZ-nek a fia-
talember, aki reggel nyolctól
délután kettõig vesztegelt au-
tójával egy Buftea környéki
benzinkútnál, amíg beindult
a forgalom. Mint mondta, fo-
lyamatosan járatta a motort,
hogy melegedni tudjon. „Ki
is számoltam, félmillió régi
lejembe került az üzem-
anyag-fogyasztás miatt ne-
kem ez a hatórás várakozás,
de legalább nem fagytam
meg” – mondta lapunknak.

Boc is lapátolt

A miniszterelnök elõbb
szerda estére, majd tegnap
délre is válságtanácskozást
hívott össze a belügyminisz-
térium, a védelmi és az
egészségügyi tárca képviselõ-
inek részvételével, és távérte-
kezletet tartott a nap folya-
mán a prefektusokkal. Emil
Boc a déli órákban jelentette
be, hogy a katonaságot és
tankjaikat hívja segítségül a
közlekedés helyreállítására és
az elakadt autósok megsegí-
tésére Ilfov, Buzau és Giurgiu
megyében. A nap folyamán a
hadsereg országosan ezerhá-
romszáz embert mentettek
ki, akik gépkocsijukkal akad-
tak el az országutakon. Õket
a hatóságok a polgármesteri

hivatalokban és egyéb, erre a
célra alkalmas létesítmények-
ben szállásolták el. 

Emil Boc jó példát kívánt
mutatni, amikor tegnap te-
repszemlét tartott a Buka-
rest–Piteºti autópályán Anca
Boagiu szállításügyi minisz-
terrel. A kormányfõ csatlako-
zott az utat takarító munká-
sokhoz, és hólapáttal a kezé-
ben megszabadított a hótól
egy veszteglõ gépkocsit. 

Az autóban 
fagyott halálra

A bajba jutottakon az or-
szágos rohammentõ-szolgá-
lat is próbált segíteni, alapító-
ja, Raed Arafat helyettes ál-
lamtitkár személyes irányítá-
sával. Az egészségügyi mi-
nisztériumba nemrégiben
visszatért orvos a kormány-
fõvel tartott közös sajtótájé-
koztatóján két halálesetrõl
számolt be. Egy bolgár ál-
lampolgárságú férfit autójá-
ban találtak meg reggel meg-
fagyva a DN 5-ös országúton
két Giurgiu megyei település
között. A gépkocsit annyira
betakarta a hó, hogy csupán
az antennája látszott ki, amit
az arra járó katonák vettek
észre. Közvetve a hóvihar ál-
dozata volt az a Tulcea me-
gyei cukorbeteg férfi is, aki
rosszul lett, ám a hótorlaszok
miatt a mentõk késõre jutot-
tak el hozzá. 

HIRDETÉS

A heves hófúvások maguk alá temették az országutakon elakadt gépkocsikat

Fehér „apokalipszis” Romániában

Kovács Zsolt

Az ötvenéves Omega ze-
nekar lesz az idei Szent

György–napok sztármeghí-
vottja, jelentették be Erdély
legnagyobb városnapjának
szervezõi. A tegnapi sajtótá-
jékoztatóba internetes video-
telefonon kapcsolódott be a
népszerû magyarországi
együttes két tagja: Benkõ
László és Molnár György,
akik elmondták, hogy az
Omega április 29-én a há-
romszéki megyeszékhelyen
indítja az ötvenéves jubileu-
mi turnéját, amely szeptem-
berben Budapesten a Hõsök
terén ér majd véget. Az
együttes tagjai szerint két
koncertsorozatuk is lesz, az
egyik szimfonikus jellegû és
kõszínházakban szervezik, a
másik pedig szabadtéri, a
Szent György–napok fellépé-

séhez hasonlatos, ahová az
elmúlt ötvenévnyi daltermés-
bõl hozzák el a 20-25 legna-
gyobb slágerüket, de „A világ
hét csodája” munkacímmel
új albummal is készül az
Omega. 

Benkõ László felidézte a
rendszerváltás elõtti idõket,
amikor az Omega csak ro-
mán városokban koncertez-
hetett, oda viszont sok erdé-
lyi magyar fiatal utazott. Az
elsõ erdélyi fellépésük Bras-
sóban volt, ahol a Szekuritá-
té embereit kijátszva mintegy
350 embert loptak be a nézõ-
térre – tette hozzá Molnár
György. A koncertjein igé-
nyes hang és fénytechnikát
használó Omega együttes
Romániában eddig nem lá-
tott felszereltséggel érkezik a
Szent György–napokra.
Grubisics Levente fõszerve-
zõ szerint a népszerû ma-

gyarországi együttes azzal a
fény és hangtechnikával lép
fel, amelyet tavaly Sting,
Carlos Santana és a
Scorpions együttes használt. 

Az április 22. és 29.-e kö-
zött zajló Szent György–na-
pokat idén 300 ezer lejjel tá-
mogatja a sepsiszentgyörgyi
önkormányzat, ami 50 ezer
lejjel kevesebb, mint tavaly
volt, amikor huszadik jubile-
umi alkalommal szerveztek
városnapokat – mondta
Grubisics Levente. Hozzá-
tette: az elmúlt esztendõben
1 millió lejbe került a rendez-
vény, a különbözetet támo-
gatóktól gyûjtötték össze, így
tesznek idén is, amikor
ugyan nem lesz 300 prog-
ram, hogy a résztvevõknek
ne kelljen egyik helyszínrõl a
másikra rohangálniuk, de az
eddigiekhez hasonlóan tar-
talmas lesz.  

(O)Mega városnapok 

Fotó: adevarul.ro

A sajtótájékoztatóba az Omega két tagja, Benkõ László és Molnár György is bekapcsolódott Fotó: Henning János



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.)

ÚMSZTVMÛSOR www.maszol.ro   2012. január 27–29., péntek–vasárnap8

6.30 Hogy a fa tovább éljen...
7.00 Gazdakör
7.30 A kék egér
7.35 Töf-töf elefánt
7.45 Télapó pirossapkás
koboldjai
8.10 Szimba, 
az oroszlánkirály
8.40 Zorro
9.05 Daktari 
(am. kaland sor.)
10.00 A szeleniták titka,
avagy utazás a Holdra
11.15 Egészség +
11.45 A hűség
12.40 Duna anzix
13.02 Híradó
13.15 Határtalanul magyar
13.45 Vannak vidékek
14.15 Vissza
Sherwoodba! 
(kan. sci-fi sor.)
15.10 Munka-Társ
15.40 Heuréka! 
Megtaláltam!
16.10 Hogy volt!?
17.15 A pármai kolostor
(fr.-ol. filmdráma)
19.00 Híradó 
19.30 Pannonia 3 keréken
20.00 A tökfilkó 
(magyar f., 1982)
21.40 Tánc a hóban, 
Daráló
22.05 Váltság-Nobel-díj
(am. vígj., 2007)
23.55 Dunasport
0.10 Liftmesék 
(auszt. vígj., 2006)

RTL Klub, 20.30
Taxi 2.

Émilien, a kétballábas rendőr végre megszerzi a jogosít-
ványt, Daniel, a turbómeghajtású taxis pedig szép barátnőjé-
vel randizik. Ám az események elszabadulnak, amikor a vá-
rosba látogat a japán védelmi miniszter, akit elrabol négy
rejtélyes nindzsa. A miniszternek nyoma sincs, ahol pedig a
rendőrség tehetetlen, csupán egy megoldás van: a taxis, aki
utálja a zsarukat, de barátjáért a gázba tapos.

DUNA Tv, 22.05
Váltság-Nobel-díj

Barkleyt teljesen lefoglalja a doktorijára való felkészülés.
Eközben kapja a hírt, hogy apja - munkája elismeréseként -
megkapja a kémiai Nobel-díjat. Az egyetlen gond az lehet,
hogy bár Eli Michaelson kiváló kutató, ám a múltja nem ép-
pen patyolattiszta. Most hogy reflektorfénybe került, a pisz-
kos ügyei kísérteni kezdik. Sőt, még a fiát is elrabolják a díj-
átadó ünnepség estéjén.

m1, 23.00
Fehér tenyér

A tíz éves Dongót szülei és keménykezű edzője élsportoló
tornásznak szánják. Akárcsak edzőtársainak, ez élete és
nappala, teste pedig tele van a fegyelmezéshez “szükséges”
kék-zöld foltokkal. Tizenhárom éves korában első kitörési kí-
sérletként megszökik egy nagy bajnokság előtti versenyről.
19 évvel később megérkezik egy modernül felszerelt kana-
dai edzőközpontba.

DUNA TV
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m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
7.55 Ma Reggel
9.59 A Biblia gyermekek-
nek
10.25 Geronimo Stilton
10.45 Sam, a tűzoltó
10.55 Sandokan
11.20 Enid Blyton kaland-
film sorozata (sor.)
11.50 Amika (belga sor.)
12.00 Az utolsó mohikán
12.25 Sarah Jane kaland-
jai (sor.)
12.55 Hagyományok őrzői
13.02 Hogy volt!?
14.00 Elrejtett tájak
14.30 Tizenkét hónap 
az erdőn
14.55 Kántor 
(magyar sor.)
16.00 Műkorcsolya- és
Jégtánc EB (élő) Férfi sza-
badprogram
18.00 Zöld 7-es
18.01 Magyarország 
története
18.25 Európa 
pályaudvarai
18.55 Mi micsoda
19.25 Esti mese
20.10 Szerelmem, 
Afrika 
(ném.-ol. kaland sor.)
21.00 Híradó este
21.29 Sporthírek
21.35 Műkorcsolya- 
és Jégtánc EB (élő) Női
szabadprogram
23.30 Corrina, Corrina
(am. film, 1994)

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
13.00 Autómánia
13.40 Vác-FTC női kézi-
labda-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 Michael 
(am. vígj., 1996)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Fókusz Plusz Ma-
gazin
20.30 Taxi 2. 
(francia akció-vígj., 2000)
22.20 ValóVilág 
(2011) - Aréna
23.30 Végzetes kitérő
(am. akcióf., 2006)
Közben: RTL-hírek
1.25 Hallgatási 
fogadalom 
(francia thriller, 2003)
3.05 Fókusz Plusz 
(ism.)

7.25 Tv2 matiné
414-es küldetés, Go,
Diego! Go!, Chuggington,
Nickelodeon kedvencek,
Ni Hao Kai-Lan
11.30 Babavilág
12.00 9 hónap
12.30 Egy tini naplója
(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 A mag 
(am. sci-fi akcióf., 2002)
22.30 Atomtámadás 
(am. akcióf., 2005)
23.05 D-Tox 
(am.-német akcióthriller,
2002)
Közben: Kenósorsolás
1.00 A replikáns 
(am. akcióf., 2001)
2.50 EZO.TV
3.50 Kalandjárat (ism.)
4.15 Teleshop

9.55 Zsírégetők 10.45 Ha-
lottnak a csók (sorozat)
11.35 Dawson és a have-
rok (sorozat) 13.15 Szívek
szállodája (sorozat) 14.05
Egy kapcsolat szabályai
(sorozat) 14.30 Vérmes
négyes (ismétlés) 15.20
Mike és Molly (ismétlés)
15.45 Tíz elveszett év
(am. film) 17.45 Van, aki
forrón szereti (am. vígjá-
ték) 22.00 Könnyed erköl-
csök (angol vígj.) 23.50
Holtak hajnala (am.
akcióf.)

9.00 Sport.ro Hírek
10.00 Sport.ro Hírek
11.00 Pontos sportidő
12.30 Favágó világbaj-
nokság 13.00 Sport.ro Hí-
rek 14.00 Örüljünk a foci-
nak! 15.00 Sport.ro Hírek
15.05 Fogadás a félelem-
mel 16.00 Pontos sport-
idő 18.00 Sport.ro Hírek
19.00 Pontos sportidő
20.00 Fogadás a félelem-
mel 21.00 Sport.ro Hírek
22.00 Kombat.ro Hollan-
dia (live) 0.00 Wrestling
SMACK

8.00 Titkok a múltból (me-
xikói sorozat) 11.00 A csá-
bítás földjén (mexikói soro-
zat) 12.30 Eva Luna
(sorozat) 14.30 Esmeralda
(sorozat) 15.30 Érzéki öle-
lések (mexikói sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 A lángoló ég alatt
(am-kol. sorozat) 19.30 A
csábítás földjén (sorozat)
20.30 Eva Luna (sorozat)
22.00 Lola (am. sorozat)
23.30 Szerelemkönnyek
(sorozat) 0.30 Igaz törté-
netek

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Asterix Amerikában
(animációs film) 12.40
Két tojás száz bajt csinál
(am. családi vígjáték)
14.25 Csonthülye (am.-
dél-af. vígjáték) 16.20 Tűz-
oltó kutya (amerikai-kan.
akció-vígjáték) 18.20 Ve-
gyünk új mamit! (am.
vígjáték) 19.55 Benjamin
közlegény (am. vígjáték)
22.00 A szerelem hálójá-
ban (am. romantikus film)
0.15 Véres vakáció (német
thriller)

9.30 Vendéglő nálunk ott-
hon (ismétlés) 10.30 Noé
bárkája (amerikai kaland-
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 Ace Ventura
2. - Hív a természet (ame-
rikai vígjáték) 0.00 Éjsza-
kai váltás (amerikai
thriller)

8.00 Barbarossza, a
hangszerkészítő 8.30 Ze-
ne 8.45 Ízelítő ism. 9.00
Néptánc 9.30 Hitélet ism.
10.00 Népzene 10.15
Néptánc 16.00 Hitélet
16.30 Piactér, ism. 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
(ism.) 

TV2
6.25 Hajnali gondolatok
6.30 Magyar gazda
6.55 A rejtélyes
XX. század

7.25 Anno
7.55 Ma Reggel
10.00 Delta
10.30 Mozdulj!
11.00 Aranymetszés
(ism.)
11.55 Angi jelenti
12.30 Most a Buday!
13.01 Hírek
13.05 Múlt-kor
13.35 Zöld Tea
14.05 Családom 
és egyéb emberfajták
(am. sor.) (ism.)
14.30 Melissa és Joey
(amerikai vígj. sor.)
14.55 A fagy birodalma
15.45 Corrina, Corrina
(amerikai film, 1994)
17.40 A Szövetség Biblia
vetélkedő
18.35 Gasztroangyal
19.30 SzerencseSzombat
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 A Dal (1. rész) Euro-
vízió 2012 - hazai elődön-
tő
23.00 Fehér tenyér 
(magyar filmdráma,
2005)
0.45 Ketten (koncertf.)
1.40 Sporthírek 
1.45 Ellopott élet 
(olasz filmdráma, 2008)

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 Univer-
zuma
14.55 Nemzetközi cirkusz
előadás
15.30 Electrecord díjki-
osztó gála (ism.)
17.00 Találkozunk 
a TVR-ben 
– talk show (live)
18.45 Tévéenciklópédia
19.45 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.10 JCVD (belga-luxem-
burgi-francia vígjáték,
2008)
22.50 Professzionisták 
- talk show
23.50 San Fernando 
völgye 
(am. filmdráma, 2005)
1.45 Nagyszerű utazások
2.35 Ha újra szeretné néz-
ni (ism.)
2.55 Hírek (ism.)
3.45 Dana kertjében
(ism.)

6.00 Happy Hour 
(ism.)
7.00 Pro Tv-hírek, 
Mi történik, doki?
Elsősegély lecke
10.00 Lois és Clark:
Superman legújabb ka-
landjai 
(sorozat)
11.00 Roming 
(ism.)
13.00 Pro Tv-hírek
13.15 Star Wars II. rész:
A klónok támadása 
(ism.)
16.15 Harry Potter
és az azkabani fogoly 
(amerikai kalandfilm,
2004)
Szereplők: Daniel

Radcliffe, Emma Watson,
Rupert Grint, Gary Oldman
19.00 Pro Tv-hírek, sport,
időjárás-jelentés
20.30 A függetlenség
napja 
(amerikai akciófilm, 1996)
Szereplők: Bill Pullman,

Will Smith, Jeff Goldblum,
Judd Hirsch, Mary Mc
Donnell, Randy Quaid,
Robert Loggia
23.30 Project
Shadowchaser II 
(amerikai akciófilm, 1994)
1.15 A függetlenség napja
(ism.)
3.45 Project
Shadowchaser II 
(ism.)

5.00 Közvetlen hozzáfé-
rés (ism.)
7.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
10.00 Az ügynök 
bosszúja 
(amerikai akciófilm,
1995)
11.45 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 Attila, 
Isten ostora - 1-2. rész 
(amerikai akciófilm,
2001)
Szereplők: Gerard Butler,
Powers Boothe, Simmone
Mackinnon
0.15 Az ügynök bosszúja
(amerikai akciófilm,
1995) (ism.)
2.15 Attila, 
Isten ostora - 1-2. rész
(amerikai akciófilm,
2001) (ism.)

6.00 A cseresznye 
a tortán (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 nyugtala-
nok (ism.)
12.30 Fintescu hídja
13.30 Focus monden
14.00 A detektív I. rész
(amerikai dráma, 2005,
ism.)
16.00 A szentfazék 
(amerikai vígjáték, 1998,
ism.)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye
a tortán (ism.)
20.30 Beavatás 
(amerikai akciófilm,
2003)
Szereplők: Al Pacino, 
Colin Farrel
22.30 A detektív II. rész
(amerikai filmdráma,
2005)
0.30 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
1.30 Beavatás 
(amerikai akciófilm,
2003) (ism.)

7.00 Amerikai hotrodok 
- 36-os Roadster
8.00 Autókereskedők 
- újratöltve 
- Jeep CJ7
9.00 Óriás költöztetők
10.00 Para? Normális? 
- Agykontrollháború
12.00 A túlélés törvényei
13.00 Katona dolog 
- Utászok
14.00 Egyszemélyes 
hadsereg 
- Pokoljárás
15.00 Horgászat 
puszta kézzel
16.00 Túlélőpár-baj
17.00 Autókereskedők
- újratöltve
18.00 South Beach-i
klasszikusok
19.00 Újjáépítők 
- Ébresztő
20.00 Chop Shop 
- A londoni műhely 
- Tűzijáték
21.00 Penn és Teller: 
Vigyázat, csalunk!
22.00 Keith Barry 
trükkjei
- A randevú
23.00 Licitvadászok
- A Fender Stratocaster
23.30 Ki ad többet? 
- John Hancock könyve
0.00 Viharvadászok 
- Elkötelezettség
1.00 A borzalom pillanatai
2.00 Egyszemélyes hadse-
reg

7.00 Teleshopping
8.00 Ókori írások
8.30 Szent mesterségek
9.00 Mitica dolgai 
(ism.)
10.00 Britannia High 
(s)
11.10 Műkorcsolya EB
2012, Sheffield 
– Anglia, tánc szabadon
választott
13.10 David Copperfiled I.
rész (olasz kalandfilm,
2009)
15.00 Latitudes 
(ism.)
15.30 Műkorcsolya EB
2012, Sheffield – Anglia,
férfi szabadon választott
18.00 Román útlevéllel
19.00 Nuovo Circo 
(ol. dokumentumfilm)
19.50 Talán nem tudtad
20.00 Răzushow
21.00 Műkorcsolya EB
2012, Sheffield 
– Anglia, női szabadon vá-
lasztott
23.30 Kaland Bt. 
(s)
0.25 Topping 
(ism.)
1.15 David Copperfiled 
- I. rész 
(olasz kalandfilm, 2009,
ism.)
3.00 Britannia High 
(ism.)
3.45 Kaland Bt. (ism.)
4.30 Gitárok ideje (ism.)

2.00 Éjszakai váltás
8.00 Hírek, műsorism., sport
8.15 Hangoló
9.15 Cifra palota
9.55 Hírek, műsorims.
15.05 Slágerlista
16.00 Hírek, műsorism.
16.10 Láthatár
16.40 Térerő
17.30 Sorsok az operaszínpadon
17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

8.00 Jó reggelt, Erdély!/ Híradás, Telefontársasjáték, 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

SZOMBAT
2012. január 28.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ



10.30 Ave Ventura (ameri-
kai vígjáték) 12.30 Hírek
13.30 Nevessünk (ismét-
lés) 14.00 Dragostepunc-
tro (ismétlés) 15.00 Can-
can Tv (ismétlés) 16.45
Akarsz milliomos lenni?
(ismétlés) 17.45 Ez Romá-
nia! 18.45 A nap híre
19.00 Hírek 19.45 D-
Paparazzi 20.30 Szemek
az árnyékból (ism.) 22.00
Félelem, szánalo m és lélek
nélkül (amerikai akciófilm)
0.00 Brutális (am. krimi,
2007)   

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 A Herceg (magyar
dokumentumf.)
0.05 Kontraszt (ism.)
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7.00 Gazdakör (ism.)
7.30 Töf-töf elefánt
7.45 Az Ótestamentum
8.10 Szimba, 
az oroszlánkirály
8.35 Zorro
9.05 Daktari 
(am. kaland sor.)
10.00 Isten kezében
10.30 Élő egyház
11.00 Világ-nézet
12.00 Isten kezében
12.30 Beavatás
13.02 Híradó
13.15 Élő népzene
13.45 Lyukasóra
14.15 Rosszcsont kaland-
jai (am. sor.)
15.15 Csellengők
15.45 Arcélek
16.15 Hazajáró
16.45 Múltidéző
17.20 Gyalog 
a mennyországba 
(magyar játékf., 1959)
19.00 Híradó
19.30 Heti Hírmondó
20.00 Önök kérték!
21.05 Mága Zoltán 
- Budapesti újévi koncert
22.00 Klubszoba
22.55 Dunasport
23.10 Porrá leszünk 
(ang. krimisor.)
0.05 Luther (ang. sor.)
1.00 Koncertek az A38
hajón
2.05 Múltidéző (ism.)
2.35 Élő népzene (ism.)

TV2, 21.05
Álmomban már láttalak

Marisa Ventura gyermekét egyedül nevelő anya, aki egy elő-
kelő manhattani szállodában dolgozik szobalányként. Egy
napon aztán a világ a feje tetejére áll - Marisa találkozik
Chrisszel, a sármos politikussal, aki a hotelban száll meg és
összetéveszti őt egy vagyonos társasági hölggyel. Chris ha-
lálosan beleszeret a lányba, aki nem meri felfedni előtte a
tényt, hogy ő “csak” egy egyszerű szobalány.

m1, 22.30
88 perc

Egy nap miközben Dr Jack Gramm, a hires pszichiáter és
igazságügyi szakértő egyetemi előadását tartja hallgatói-
nak, halálos fenyegetést kap telefonon: már csak 88 perce
van hátra az életéből! Minden erejét és tudását latba kell
vetnie, hogy megmeneküljön, és leszűkítse a lehetséges
gyanúsítottak körét. Ki lehet a fenyegetés mögött?

RTL Klub, 23.50
Tigris brigád

A század eleji Párizs a titkos politikai játszmák és nemzetkö-
zi összeesküvés színtere. Valentin felügyelő és az általa irá-
nyított Tigris brigád az egyetlen, amely szembeszáll a kor-
rupt politikusokkal és köztisztviselőkkel, az anarchista
gengszterekkel. A csapat tagjai nap mint nap az életüket
kockáztatják Franciaország biztonságának védelme, sőt, ta-
lán a háború megakadályozása érdekében.

DUNA TV
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m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
7.55 Ma Reggel
9.55 Mézga Aladár külö-
nös kalandjai
10.20 Geronimo Stilton
10.45 Sam, a tűzoltó
10.55 Sandokan
11.20 Enid Blyton 
kalandfilm sorozata 
(sor.)
11.45 Amika (sor.)
11.55 Az utolsó mohikán
12.20 Sarah Jane kaland-
jai (sor.)
12.50 Hagyományok őrzői
13.05 “Így szól az Úr!”
13.15 Katolikus krónika
13.40 A hajnal hírnökei
14.05 A sokszínű vallás
14.20 Evangélikus
ifjúsági műsor

14.25 Baptista magazin
15.59 Tizenkét 
hónap az erdőn
16.20 Magyarország 
története
16.45 A Dal
18.25 Európa 
pályaudvarai
18.55 Mi micsoda
19.25 Esti mese
20.15 Szerelmem, 
Afrika (sor.)
21.00 Híradó este
21.29 Sporthírek
21.35 A Lényeg
22.05 Színésznők bálja
(fr. vígj.)
23.50 Műkorcsolya 
- és Jégtánc EB Gála

8.00 Kölyökklub
Garfield-show, 
Björn mackó kalandjai, 
Éliás, a kis mentőhajó,
Tűzoltó mesék, 
Tom és Jerry új kalandjai,
Hupikék törpikék, 
Dini, a kis dinoszaurusz,
Garfield-show
11.00 Trendmánia
Életmód- és szépségmaga-
zin
11.30 Teleshop
12.25 Törzsutas
12.50 Havazin
HAVAzós magaZIN
13.20 Jéglovagok
(am. dok. sor.)
15.25 Eltűntnek 
nyilvánítva 
(am.-kan. akció sor.)
16.25 Döglött akták  
(am. krimisor.)
Közben: 16:00 Hatoslottó-
sorsolás
17.25 Csonthülye 
(amerikai-dél-afrikai
vígáték, 2001)
Utána: RTL-hírek
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Cobra 11 
(német akció sor.)
21.00 ValóVilág (2011)
(élő) - Aréna
Valóságshow - Párbaj
Utána: RTL-hírek
2.20 Portré
2.55 Hihetetlen, de halá-
los (am. sor.)

7.45 Tv2 matiné
414-es küldetés, Go,
Diego! Go!, Chuggington
10.10 Ability 
- a képességek próbája
10.40 Nagy Vagy!
11.35 Stahl konyhája
12.05 Kalandjárat 
(ism.)
12.35 Borkultusz
13.05 Több mint TestŐr
13.35 Simlis Jack, 
a karibi szuperkém 
(am.-új-zél. kaland sor.)
14.05 A kiválasztott 
- Az amerikai látnok 
(am. sor.)
15.05 Monk 
- Flúgos nyomozó 
(am. krimisor.)
16.05 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
17.05 A mag 
(am. sci-fi akcióf., 2002)
19.30 Tények
20.00 Napló
21.05 Álmomban 
már láttalak 
(am. rom. vígj., 2002)
23.00 Frizbi Hajdú Péterrel
Közben: Kenósorsolás
0.00 Célkeresztben  
(am. krimisor.)
1.00 Blueberry 
- A fejvadász 
(francia-mex.-am. kalandf.,
2004
3.00 EZO.TV
3.35 Napló (ism.)

10.00 Smallville (sorozat)
10.50 Szívek szállodája
(ismétlés) 11.40 Szex és
New York light (sorozat)
12.45 A nagy házalakítás
14.30 Extralarge: Jo-Jo
(akciófilm) 16.15 Rene-
szánsz szerelem (am.
vígjáték) 18.15 Álom.net
(magyar vígjáték) 20.10
Harmadik műszak (soro-
zat) 21.05 CSI: A helyszí-
nelők (sorozat) 22.00
Nikita (sorozat) 22.50 Egy
szőkénél jobb a kettő (am.-
kan. 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 Kombat.ro
Hollandia 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 A lángoló ég alatt
(sorozat) 11.00 A csábítás
földjén (sorozat) 12.30
Eva Luna (sorozat) 14.30
Esmeralda (mex. sorozat)
15.30 Érzéki ölelések
(sorozat) 17.30 A lángoló
ég alatt (sorozat) 19.30 A
csábítás földjén (sorozat)
20.30 Eva Luna (am.- mex.
sorozat) 22.00 Lola (am.-
mex. sorozat) 23.30 Sze-
relemkönnyek (román
sorozat) 0.30 Érzéki ölelé-
sek (sorozat) 2.30 Esme-
ralda (ismétlés)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Vegyünk új mamit!
(amerikai vígjáték) 12.45
Bújj, bújj, ördög! (am.
vígjáték) 14.20 Anthony
Zimmer (francia thriller)
15.55 A szerelem hálójá-
ban (amerikai film) 18.10
Kipurcant a bébicsősz,
anyának egy szót se!
(amerikai vígjáték) 20.10
Mindent bele, fiúk! (olasz
vígjáték) 22.00 Kémek a
Sasfészekben (angol-am.
f.) 1.00 Atomcsapás (am.
akciófilm)

8.00 Zene 8.45 Ízelítő
9.00 Kende Péter: Cigá-
nyok, dokf., ism. 9.30 Met-
szet 10.00 Zene 10.30
Hitélet 16.00 Piactér
16.30 Kultúrcsepp 17.00
Hitélet 17.30 Erdélyi Kávé-
ház 18.00 Többszemközt
18.30 Híradó 19.00
Kultúrcsepp 19.30 Híradó
20.00 Tájkép 20.30 Hír-
adó 21.00 Erdélyi Kávéház
21.30 Híradó 22.00 Met-
szet 22.30 Híradó 23.30
Kultúrcsepp 0.00 Piactér
(ism.)

TV2
7.25 Delta
7.55 Ma Reggel
10.05 Engedjétek hozzám
10.15 Így szól az Úr!
10.20 Katolikus krónika
10.45 A hajnal hírnökei
11.10 A sokszínű vallás
11.25 Evangélikus ifjúsági
műsor
11.30 Baptista magazin
12.00 Baptista istentisz-
telet (élő)
13.01 Hírek
13.05 Szellem 
a palackból...
13.35 Anno
14.05 Időkerék: 
Binche városa
14.25 Út Londonba
14.55 Telesport
15.30 Műkorcsolya és
Jégtánc Európa-bajnok-
ság, Gála (élő)
18.10 Róza néni elintézi
(magyar tévéjáték)
19.05 Rex Rómában
(osztrák-német-olasz krim-
isorozat)
19.55 A Lényeg
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Magyarország, 
szeretlek!
22.30 88 perc 
(német-amerikai thriller,
2007)
0.20 A szibériai borbély
(fr.-orosz-ol. rom. film,
1998) 1-2. rész

5.25 A falu élete
6.15 Teleshopping
6.55 Románia hímnusza
7.00 Disney Klub
7.55 Zoom világa (live)
10.00 Dan
8.10 A hit a kertjében
10.35 A falu élelet
11.50 Mezőgazdasági per-
cek
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 sorsolás
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.10 Pokoli tévétorony
(német akciófilm, 2007)
22.55 100%-ban garan-
tált
23.55 Dănutz S.R.L. 
(szórakoztató műsor)
(ism.)
1.55 Találkozunk a TVR-
ben (ism.)
3.20 Tízenkét asztal
(ism.)
3.45 Hírek 
(ism.)

4.30 Románia szeretlek!
(ism.)
5.30 Pro Motor 
- autós magazin (ism.)
6.00 Lois és Clark:
Superman legújabb 
kalandjai 
(am. sor.) (ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
10.00 Nevess csak!
10.30 Harry Potter 
és az azkabani fogoly
(amerikai kalandfilm,
2004) (ism.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
13.15 Tessék parancsolni!
(szórakoztató műsor)
16.30 Apácashow 2.: 
Újra virul a fityula 
(amerikai vígjáték, 1993)
19.00 Hétvégi Pro Tv 
hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Egy veszélyes 
ember 
(amerikai akciófilm,
2009)
22.15 A küzdelem útja
(kínai-hongkongi-amerikai
akciófilm, 2006)
00.15 Egy veszélyes 
ember 
(ism.)
2.00 Pro Tv-hírek 
(ism.)
3.30 A küzdelem útja
(ism.)

5.15 Premier 
- információs műsor (ism.)
7.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
10.00 Én és a hercegem
(amerikai romantikus film,
2004)
12.00 Herkules 
(sor.)
13.00 Híradó, 
sport, időjárásjelentés
(live)
14.00 Odüsszeia 
(am.-angol-német-olasz-
török kalandf., 1997),
utolsó rész (ism.)
16.00 Híradó, 
sport, időjárásjelentés
(live)
16.30 SuperBingo 
Metropolis 
(verseny show) (live)
19.00 Híradó, 
sport, időjárásjelentés
(live)
20.20 Gladiátor 
(amerikai akciófilm, 2000)
Szereplők: Russell Crowe,
Joaquin Phoenix, 
Connie Nielsen, 
Derek Jacobi, 
Oliver Reed
23.45 A hazafi 
(amerikai akciófilm, 2000)
Szereplők: Mel Gibson, 
Heath Ledger, 
Lisa Brenner, 
Joely Richardson
3.00 Gladiátor (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 
(amerikai dráma, 2007.,
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 Gyilkosságról álmo-
dom 
(amerikai-kanadai filmdrá-
ma, 2006)
1.30 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
2.30 Teo 
– talk show (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 
-  56-os Chevy 
sportkocsi
12.00 Hogyan csinálják? 
- Turbo különkiadás: 
Határ a csillagos ég
13.00 Autókereskedők
úton 
- Land Rover
14.00 Autókereskedők 
- VW Type 25
15.00 Óriás költöztetők
16.00 Csomópontok 
- Cirque du Soleil
17.00 Mérnöki 
műtárgyak
18.00 Fegyvertények 
- Közeli tűzharc
19.00 Figyelj meg, 
ha tudsz
20.00 Hogyan csinálják?
21.00 Autókereskedők 
- BMW 840
22.00 Autókereskedők 
- Triumph Stag
23.00 Újjáépítők
0.00 Dühöngő világ 
- Országúti dühöngés
1.00 Chris Ryan 
bemutatja: 
Rendőrségi elit alakulatok
2.00 MacIntyre alvilági
útikalauza

8.00 Román útlevél 
(ism.)
9.00 Hullámzunk 
(ism.)
9.20 Britannia High 
(angol drámasor.)
11.10 Műkorcsolya EB
2012, Sheffield 
– Anglia, férfi szabadon
választott 
(ism.)
13.10 David Copperfiled
II. rész 
(olasz kalandfilm, 2009)
15.00 Lehet, 
hogy nem tudtad
15.20 Műkorcsolya EB
2012, Sheffield 
– Anglia, gálaműsor
17.55 Férfi kézilabda EB,
döntő. Élő közvetítés Szer-
biából
19.30 Nagy lábon
20.10 Kövesd a folyót
(amerikai westernf.,
1995)
Sz.: Sheryl Lee, Ellen
Burstyn, Eric Schweig
21.45 A divat világa
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 AG Weinberger 
zenei műsora
0.00 Kaland Bt. 
(kanadai kaland sor.)
0.55 A divat világa 
(ism.)
1.10 Kövesd a folyót
(amerikai westernf.,
1995) (ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
10.00 Egyházi műsor

10.00 Híradás, Ultrarövid ráadás
11.00 Híradás, Gyermekműsor
12.00 Híradás
12.05 Igehirdetés, Délkör
13.00 Híradás
13.05 Szól a nóta
14.00 Itthon, Erdélyben – faluműsor
15.00 Zenés üzenetek
16.00 Híradó
16.10 Zenés üzenetek
17.00 Vasárnapra válogattuk

VASÁRNAP
2012. január 29.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ



8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Bújj, bújj, ördög!
(amerikai vígjáték) 12.45
Féktelen száguldás (ameri-
kai film) 14.30 80 nap
alatt a Föld körül (1. rész)
16.20 Kipurcant a bébic-
sősz, anyának egy szót se!
(am. vígjáték) 18.20 Min-
dent bele, fiúk! (olasz
vígjáték) 20.10 Ellenséges
terület 2 (amerikai thriller)
22.00 Háborgó mélység
(amerikai-ausztrál film)
0.00 Világok harca (ameri-
kai film) 

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 A disznótror 17.30
Híradó 17.50 Egészséges
percek 17.55 Könyvajánló
17.57 Életképek 18.00
Néptánc 18.30 Híradó
19.00 Piactér 19.30 Hír-
adó 20.00 Praedicate et
docete 21.00 Híradó
21.30 Piactér 22.00 A
nyolclábú buckalakók
22.30 Híradó 23.00 Nap-
raforgó ism.

ETV

9.30 A lángoló ég alatt
(sorozat) 11.00 A csábítás
földjén (sorozat) 12.30
Eva Luna (sorozat) 14.30
Esmeralda (sorozat)
15.30 Érzéki ölelések
(sorozat) 16.30 Igaz törté-
netek 17.30 Titkok a múlt-
ból (sorozat) 19.30 A csá-
bítás földjén (sorozat)
20.30 Eva Luna (sorozat)
22.00 Éjszakai történetek
22.30 Elátkozott szerelem
(amerikai akció sorozat)
23.30 Szerelemkönnyek
(román 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 soro-
zat) 16.45 Célpontban
18.45 A nap híre 19.00
Hírek 20.00 A szívnek pa-
rancsolni nem lehet (soro-
zat) 22.30 Cancan TV
0.30 Hírek 1.30 A szív-
nek parancsolni nem le-
het (sorozat) 3.00 Can-
can TV
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8.30 Híradó
8.3 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.)
15.40 Csellengők (ism.)
Eltűntek nyomában
16.10 Klubszoba (ism.)
17.10 A mindenséggel
mérd magad 
17.20 Élet a viharos 50
fok alatt
18.20 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 Paloma (algériai-
francia filmdráma, 2007)
0.40 Dunasport
Sportösszefoglaló
0.50 Sportaréna
1.40 Napraforgók (dok. f.)
2.25 Térk ép (ism.)
2.50 Anziksz

VIASAT3, 22.10
Hannibál ébredése

A fiatal Hannibal Lecter szüleit a szeme láttára ölik meg, ah-
ogy a kis húgát is. Párizsba kerül sógornője, Murasaki segít-
ségével, és orvosnak tanul. Rémálmait azonban nem tudja
elfelejteni, és ahogy egyre nagyobb tudásra tesz szert Han-
nibal, úgy hatalmasodik el benne a könyörtelen bosszúvágy.
Popil felügyelő felfigyel rá, amikor különös kegyetlenséggel
megölnek egy mészárost.

DUNA Tv, 22.30
Paloma

Építési engedélyre van szüksége? Egyedül érzi magát ma es-
te? Hívja csak fel a nemzet jótevőjét, Madame Algériát: ő
majd elintéz mindent. A csinos és nem túl aggályoskodó lá-
nyok megcsinálhatják a szerencséjüket, ha belépnek a “csa-
patába”. Az utolsó jelentkező, a csinos Paloma, nagy hatást
gyakorol mindannyiukra. Először is Riyadra, Mme Algéria fi-
ára, aki beleszeret.

TVR2, 23.35
Ó, azok az angolok!

1908-ban vagyunk.
A felső- osztály él-
vezi kiváltságait és
életének történéseit
a megfelelő meder-
ben tartja. Ágnes
nagynéni minden-
áron ki akarja háza-
sítani a szűz és elké-
nyeztetett Emilyt. A
cél érdekében egzo-
tikus tájakra szer-
veznek utazásokat:
Itáliába és az angol
korona ékességébe,
Indiába. Emily ka-
landos módon nagy-
lánnyá érik.

DUNA TV

ACASÃ

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV

6.55 Ma Reggel
10.00 Budapest termé-
szeti értékei
10.25 Társbérletben a tár-
gyakkal
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 Magyarországi
néptáncok
14.40 Főtér
16.05 Hogy volt!?
18.20 English 4U
18.45 Família Kft. (sor.)
19.10 Angyali érintés
(am. sor.)
19.55 Esti mese
20.20 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
1.25 On The Spot: 
Egyiptom (dok. f.)
2.15 Sant’ Angelo 
- Egy kórház hétköznapjai 
(olasz sor.)

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
(argentin sorozat)
10.20 Második esély
(am.-mex.-kol. sor.)
11.20 Top Shop
13.15 Asztro Show
14.10 A szív útjai
(török sor.)
15.10 Trükkös halál
(kan.-am. akció sor.)

16.10 Sue Thomas 
- FBI (am. sor.)
17.15 Az éden titkai 
(görög sor.)
18.25 Sarokba szorítva
(amerikai sorozat)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
Közszolgálati magazin
Utána: ValóVilág Klikk
21.20 Barátok közt 
(magyar sor.)
22.00 ValóVilág
- Aréna

Valóságshow 
– Összefoglaló
23.10 Nagyágyúk
(amerikai vígjáték sor.)
0.15 Reflektor
- Sztármagazin
0.35 Halálos látomások
(kanadai thriller, 2007

7.00 Aktív Extra (ism.)
A TV2 tudományos és is-
meretterjesztő magazinja
7.25 Tények Reggel Hír-
magazin
8.00 Mokka
10.35 Stahl konyhája
(ism.)
10.45 Babapercek
10.55 Teleshop
12.30 Jégtörők 3. 
- Az ifi bajnokság 
(kan. családi vígj., 2008)
14.10 Marina 
(mex.-am. sor.)
15.10 EZO.TV
16.20 Rex felügyelő 
(osztrák-német-olasz krim-
isor.)
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

9.10 Gyilkos sorok (soro-
zat) 10.05 Miami Vice
(amerikai akció sorozat)
11.00 Tíz elveszett év (am.
filmdráma) 13.00 Gordon
Ramsay 13.50 Monk
(sorozat) 15.40 CSI (is-
métlés) 16.35 Nyomtala-
nul (sorozat) 18.25 Miami
Vice (sorozat) 19.25 Gor-
don Ramsay 20.20 Jó-
barátok (vígj. sorozat)
21.15 Két pasi (sorozat)
22.10 Hannibál ébredése
(angol-cseh-francia thril-
ler) 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 Pon-
tos sportidő 18.00
Sport.ro Hírek 19.00 Pon-
tos sportidő 19.05 Infor-
mációk 21.00 Sport.ro Hí-
rek 22.00 Kombat.ro Hol-
landia: Daniel Ghiţă - Hes-
dy Gerges 23.00 Hírek
23.10 Wrestling

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.25 Kárpát Expressz
6.55 Ma Reggel
Benne: Híradó, sporthírek,
időjárás-jelentés
10.10 Afrika gyöngysze-
me (port. kaland sor.)
11.10 Rex Rómában (os-
ztrák-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 Angyali érintés
(am. sor.)
16.10 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
17.50 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 beszélgetések
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
13.45 Nevess csak 
(amerikai vígjáték soro-
zat)
14.15 A griff támadása
(amerikai fantasy, 2007)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek,
sport
17.45 Happy Hour 
(szórakoztató magazin)
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Leszámolás 
az 51-es körzetben 
(amerikai sci-fi, 2007)
22.30 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
23.00 CSI: 
Miami 
(amerikai sorozat)
0.00 Jefferson Párizsban
(amerikai-angol történelmi
dráma, 1995) 
(ism.)
2.30 Pro Tv hírek, sport
(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 Terminators 
- Nincs megváltás 
(amerikai akció-horror,
2009)
3.00 Híradó, Sport 
(ism.)
3.45 Közvetlen hozzáférés
(ism.)

6.00 A cseresznye a tor-
tán (ism.)
7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 Titkos szerelmek 
(telenovella)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek talákozása
(ism.)
10.00 Fején a nagyvilág
10.30 A cseresznye 
a tortán
12.00 Családban 
(román sorozat)
12.30 Családban 
(román sorozat)
13.00 Teleshopping
13.30 Kandikamera
14.15 Szívek talákozása
(indiai sor.)
15.00 Mindent 
az anyákról
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 Végzetes erő 2.: 
A visszatérés 
(am. kataszt. film, 2003)
1.30 Hírek (ism.)

7.00 Amerikai hotrodok 
- ‘32-es Hi-Boy sportkocsi
8.00 Autókereskedők 
- újratöltve 
- Porsche 911 Targa
9.00 Hogyan készült?
Szénszálas kerékpárok,
kovácsolt csillárok, 

golyóstollak
10.00 Sci-Fi tudomány 
- Fénykard
10.30 Hogyan csinálják?
11.00 Állítólag...
12.00 Megavilág
13.00 Autókereskedők
15.00 Hogyan csinálják?
Panama-csatorna / 
Lerakóhely
15.30 Hogyan készült?
17.00 Gigászi építmények
- Zajed sejk-híd 
- Abu Dhabi
18.00 A túlélés törvényei 
- Újra a kulisszák mögött
19.00 Autókereskedők 
- Alfa Romeo Spider Ve-
loce 2000
21.00 Hogyan készült?
22.00 A mérnök szemével
23.00 Para? Normális?
0.00 Egy idióta külföldön
2.00 Egyszemélyes 
hadsereg
3.00 A túlélés törvényei 
- Panama

8.00 Fraiser 
és a farkasok 
(amerikai-kanadai soro-
zat)
8.55 Egészségpasztilla
9.00 David Copperfiled 
- II. rész 
(olasz kalandfilm, 2009)
(ism.)
10.40 Lehet,
hogy nem tudtad
10.50 Vallomások
(ism.)
11.50 Műkorcsolya EB
2012, Sheffield 
– Anglia, gálaműsor (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
18.30 Răzushow 
(szórakoztató magazin)
(ism.)
19.30 Oroszlánok arénája
20.25 Biznisz óra
21.10 Késhegyen
21.45 Egészségpasztilla
21.50 Lehet, hogy nem
tudtad
22.00 Hírek, sport
23.00 Minden pénzt megér
23.35 Ó, azok az angolok!
(angol vígjáték, 1998)
1.15 Autómánia
1.45 Adrenalitica

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

HÉTFŐ
2012. január 30.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ



Ma Angelika és Angyalka
napja lesz.
Az Angelika nõi név az
angelicus latin melléknév
nõi alakjából ered, amely-
nek jelentése: angyali, an-
gyalhoz hasonló.
Angyalka az Angelika ma-
gyar formája.
Szombaton Károly napja.
Vasárnap Adél napja lesz.

Évforduló
• 1163 – Ellenkirályként
Magyarország trónjára ke-
rül IV. István.
• 1909 – Bartók Béla befeje-
zi I. vonósnégyesét.
Szombat, január 28.
• 1613 – Galileo Galilei
megfigyeli a Neptunuszt a
Jupiter mellett, de nem is-
meri fel, hogy az bolygó.
Vasárnap, január 29.
• 1886 – Karl Benz szaba-
dalmaztatja „gázmotor haj-
tású jármûvét”, minden au-
tók õsét.

Vicc
– Mit szólt a feleséged, ami-
kor hajnalban hazaértél?
– Egy árva szót sem! Azt a
két fogamat meg úgyis ki
akartam húzatni!

Recept
Dagasztás nélküli kenyér
Hozzávalók: 75 dkg liszt, 6
dl víz, 1 csomag szárított
élesztõ, 2 tk só, 15 dkg olíva-
bogyó.
Elkészítése: A lisztben el-
keverjük az élesztõt, a sót
és a vizet. Egy konyharuhá-
val letakarva 1 éjszakát
hagyjuk pihenni. Másnap
15 dkg olívabogyót felkari-
kázunk és belegyúrjuk a
tésztába. A sütõt elõmelegí-
tetjük a jénai tállal együtt
220 fokra. A forró jénaiba
szórunk egy kis lisztet,
majd beleborítjuk a tésztát,
35 percig sütjük, majd még
20 percig a jénai teteje nél-
kül pirosra sütjük.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

A tegnapi zaklatottság után ma
végre nyugalmasabb napra szá-
míthat. Sok mindent befejezhet
és elvégezhet, amire az elmúlt
idõszakban nem jutott ideje. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Túlságosan érzékeny lehet, még
akkor is megsértõdik, ha jogos
kritika éri. Ne vegyen mindent a
lelkére. A kritika még nem jelent
rossz szándékot.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Az utóbbi idõben kissé zavarossá
vált minden ön körül. El kellene
döntenie, hogy ki az igazán fon-
tos önnek, és eszerint cselekednie. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Kellemesebb napra számíthat
ma, mint amit remélne. A leg-
jobb, ha minél több idõt szentel a
kedvesének. A kikapcsolódás régi
emlékeket idéz.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

A mérlegen lévõ kapcsolatokról
most kiderülhet, mennyire fon-
tosak valójában. Hallgasson a
szívére!
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Végig kellene gondolnia a felada-
tait, mert kezdenek már össze-
csapni a feje felett a hullámok.
Ön a ráció embere, de néha nem
elég csak így gondolkodni. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Jó hatással van önre az idei tél:
eddig nemigen kellett a naphi-
ánytól szenvednie. Most azon-
ban mintha másként lenne. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Egy régóta elhúzódó problémájá-
ra találhat most megoldást. Úgy
látszik, az égiek is segítenek ön-
nek, mert szinte magától látszik
megoldódni a gondja. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Valami már régóta gyötörheti, és
ezt egyszerûen képtelen lehet to-
vább hordozni magában. Meg
kell tennie a szükséges lépést,
mert különben a lelke bánja.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Szép napra számíthat: minden
sikerül, amit eltervezett, és még
egy barát is felvidíthatja a ked-
vét. Ne tervezzen, hanem hagyja,
hogy megtörténjenek a dolgok.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Elõfordulhat önnel, hogy túlsá-
gosan önzõvé válik, és nem látja
meg a környezetében élõk igénye-
it, jogos elvárásait. Változtasson!
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Jókedvû ébredését, szép nap kö-
veti. A boldogság úgy látszik ma
álló nap elkíséri, és mi több, má-
sokat is boldoggá tehet. Talán ez
is az élet igazi értelme: szebbé,
naposabbá, vidámabbá tenni a
létet. Csak így tovább!

Horoszkóp
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a túlélés. Aki nem tud gyõzni egy
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Gondolatjel Visky István rovata
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HIRDETÉS

Kézilabda 

Hírösszefoglaló 

Teljesítve a minimális
szövetségi elvárást, a

nyolcadik helyen végzett a
magyar férfi kézilabda-válo-
gatott a szerbiai Európa-baj-
nokságon, miután a közép-
döntõ utolsó újvidéki mérkõ-
zésén 24-24-es döntetlent ját-
szott szerdán este a horvát
csapattal. Császár Gábor 14
gólja is kevés volt a gyõze-
lemhez, amely az ötödik hely
megszerzésének lehetõségét
jelenthette volna. 

„Igazságos döntetlen szü-
letett, hiszen két kiegyenlí-
tett félidõvel bármelyik csa-
pat megszerezhette volna a
gyõzelmet. Újfajta védeke-
zést próbáltunk ki, ami vi-
szonylag jól mûködött. Saj-
nálom, hogy az utolsó tá-
madásnál, az idõkérést kö-
vetõen nem tudtuk lövéssel
befejezni az akciót, hiszen
egy esetleges góllal az ötö-
dik helyért küzdhettünk vol-
na. A mostani nyolcadik he-
lyezés lényegesen jobb ered-
mény, mint a két évvel ez-
elõtti, amikor még a cso-
portból sem jutottunk to-
vább. Összességében elége-
dett vagyok, remélem, ez a
torna erõt ad az áprilisi
olimpiai selejtezõre” – nyi-
latkozta Mocsai Lajos, a
magyar csapat szövetségi
kapitánya. 

Korábban a spanyolok 35-
32-re verték a szlovénokat, a
franciák kínkeserves remit
harcoltak ki az izlandiakkal,
29-29. A II. középdöntõ cso-
port végeredménye: 1. Spa-
nyolország 9 pont, 2. Horvát-
ország 7, 3. Szlovénia 4, 4.
Magyarország 4, 5. Izland 3,
6. Franciaország 3. Azonos
pontszám esetén az egymás
elleni eredmények döntöttek.
A belgrádi I. középdöntõ
csoport utolsó eredményei:
Macedónia–Szerbia 22-19,
Dánia–Svédország 31-24,
Lengyelország–Németország

33-32. A végeredmény: 1.
Szerbia 7 pont, 2. Dánia 6, 3.
Macedónia 5, 4. Németor-
szág 5, 5. Lengyelország 5, 6.
Svédország 2. 

Az eredemények nyomán
eldõlt az is, hogy a jövõ évi
vb-re a házigazda és egyben
most a négy közé került spa-
nyolok mellett a másik há-
rom elõdöntõs, a szerb, a dán
és a horvát válogatott egye-
nes ágon kijutott, a többiek –
így a magyarok – selejtezõt
játszanak júniusban. A kvali-
fikációs párharcokat vasár-
nap sorsolják. 

Ma az 5. helyért Macedó-
nia–Szlovénia-mérkõzéssel
indul a mûsor, majd Dá-
nia–Spanyolország- és Szer-
bia–Horvátország-elõdön-
tõkkel folytatódik. Szomba-
ton pihen a négy legjobb, va-
sárnap a bronzmeccset és a
finálét rendezik meg. 

Elkészült a már kiesett csa-
patok sorrendje is: 7. Német-
ország, 8. Magyarország, 9.
Lengyelország, 10. Izland,
11. Franciaország, 12., Svéd-
ország, 13. Norvégia, 14.
Csehország, 15. Oroszor-
szág, 16. Szlovákia. 

Ilyés Ferencet (jobbra) blokkolja a horvát fal. Bár nem sikerült gyõzniük, a magyarok elégedettek

Vízilabda 

T. J. L. 

Miután szerdán elõször
nyert a hollandiai konti-

nensviadalon, Románia férfi
válogatottja a címvédõ hor-
vát csapattal játszik ma az
Eindhovenben zajló vízilab-
da Európa-bajnokságon. Szin-
tén a 7–10. helyekért spa-
nyol–holland párharcot ren-
deznek, a gyõztesek a 7., a
vesztesek pedig a szintén
olimpiai selejtezõt szavatoló
9. pozícióért mérkõznek
szombaton. A szerda esti ne-
gyeddöntõben a világbajnok
Olaszország meglepõen kön-
nyen verte 9-4-re Németor-
szágot, Montenegró pedig
nagy csatában 11-9-re Gö-
rögországot. A vasárnapi fi-
náléban való szereplés jogá-
ért ma szerb–olasz és ma-
gyar–montenegrói összecsa-
pásokat rendeznek. A néme-
tek és a görögök az 5., a törö-
kök és a macedónok pedig a
11. helyért játszanak. A nõi
torna 5. helyét a hollandok a
spanyolok szerezték meg,
miután tegnap 11-10-re ver-
ték a hollandokat. Lapzárta
után került sor a magyar–gö-
rög és orosz–olasz elõdön-
tõkre. A növekvõ érdeklõdés-
re való tekintettel egyetlen éj-
szakán át 650-nel megnövel-
ték az ülõhelyek számát, így
tegnaptól 3150-en követhetik
figyelemmel az utolsó mér-
kõzéseket. 

Ötkarikás 

pólóremények 

Labdarúgás 

Hírösszefoglaló 

Bár Pedro (43. perc) és
Daniel Alves (45+2.) gól-

jaival szünetben már 2-0-ra
vezetett, a Barcelona nem
tudta legyõzni az õsi vetély-
társ Realt a spanyol Király-
kupa negyeddöntõjének szer-
da éjszakai visszavágóján. A
királyi gárda C. Ronaldo
(68.) és Benzema (71.) talála-
taival harcolta ki a döntetlent
(2-2), de a katalánok jutottak
a legjobb négy közé 4-3-as
összesítéssel. Az összecsapás
azonban áldozatokkal is járt
a Barcelona számára. Andrés
Iniesta és Alexis Sánchez is
megsérült. Iniestát már a 29.
percben le kellett cserélni, ki-
sebb izomszakadás követke-
zett be a bal combjában.
Sáncheznek a vállával akadt
gondja, várhatóan 1-2 hétig
lesz harcképtelen. 

Az elõdöntõben minden
bizonnyal Barcelona–Va-
lencia-találkozó lesz, utóbbi
lapzárta után a hazai 4-1-et
kellett hogy megvédje a
Levante otthonában. Az
Athletic Bilbao 1-0-ra nyert
Mallorcán és 3-0-s összesítés-
sel jutott a legjobbb négy kö-
zé, ahol a harmadosztályú
Mirandés vár rá.  

A Liverpool lesz a Cardiff
City ellenfele az angol labda-
rúgó-Ligakupa fináléjában,
miután az elõdöntõ szerda

esti visszavágóján az idegen-
beli 1-0-t követõen 2-2-t ját-
szott a bajnokságban éllovas,
vendég Manchester Cityvel.
A Manchester City korábban
az FA-kupából is kiesett, így
már csak két sorozatban al-
kothat maradandót, a Premi-
er League-ben és az Európa
Ligában.

Kiesett az olasz kupa cím-
védõje, az Internazionale,
amely a negyeddöntõben 2-
0-ra kikapott az SSC Napoli
otthonában. Mindkét gólt az
uruguayi Edinson Cavani
szerezte, az elsõt tizenegyes-
bõl, a másodikat egy remek
egyéni alakítás végén, amely-
nél Ranocchiát és Castel-
lazzit is elfektette. A Napoli a
Chievót kiejtõ Sienával talál-
kozik a négy között, a másik
ágon a Juventus a Milan–
Lazio-párharc gyõztesével
brusztol majd a döntõért.

A társházigazda egyenlí-
tõi-guineai csapat, amely elõ-
ször vesz részt az Afrika-ku-
pán, egy hajrában szerzett
góllal legyõzte Szenegált az
A csoport második fordulójá-
ban, 1-0. A hazaiak második
sikerüket aratták, ezzel már
biztos negyeddöntõsök, míg
a rivális második kudarcával
már nem juthat a legjobb
nyolc közé. A másik találko-
zón: Líbia–Zambia 2-2. A
kontinenstorna Gabonban és
Egyenlítõi-Guineában zajlik,
a négy csoportból az elsõ ket-
tõ jut a negyeddöntõbe. 

Parádé a Nou Campon:

a Barcelona jutott tovább

Kosárlabda

Turós-Jakab László

Némiképp váratlan ven-
dégsiker született a Ma-

ros KK–Gaz Metan-rang-
adón a férfi-kosárlabdabaj-
nokság 18. fordulójában: a
medgyesiek 80-74-re nyertek
Marosvásárhelyen. Kolozs-
váron 21 pontos hátrányból
állt fel a bajnokság meglepe-
téscsapata, a CS Municipal,
de a gyõzelem az U-Mobi-
telco BT-t illette, 87-79. A bu-
karestiek fiatal edzõje, Hristu
ªapera ismét igazolta ráter-
mettségét, és a szünetben be-
adagolta tanítványainak a
bajnokcsapat taktikájának el-
lenszerét. A félidei 33-54-et
követõen a bukarestiek 74-77-
ig közelítettek, de a hajrá is-
mét a házigazdákról szólt. 

A sereghajtó iaºi-i otthoná-
ban nyert a Csíkszeredai
Hargita Gyöngye KK (73-
101), az Energia Rovinari pe-
dig ismét hosszabbításban a
SCM CSS Craiova ellen, 84-
79. További eredmények:
BCM Piteºti–Bukaresti Dina-
mo 97-69, CSS Giurgiu–
Nagyszebeni CSU Atlassib
82-88. A CSU Ploieºti sza-
badnapos volt, a Nagyváradi
CSM–Temesvári BC-találko-
zót pedig február 28-ére ha-
lasztották. A foghíjas táblá-
zaton a Temesvár (32 pont)
vezet a Medgyes (29), a Ma-
ros KK (28), a Kolozsvár
(28), a Nagyvárad (27), a CS
Municipal (27), a Nagysze-
ben (26), a Rovinari (26), a

Ploieºti (25), a Piteºti (25), a
Giurgiu (22), a Craiova (22),
a Dinamo (21), a Csíkszere-
da (19) és a Iaºi (18) elõtt.

A szombati 19. forduló slá-
germérkõzését Kolozsváron
vívja az U-Mobitelco BT és a
Maros KK. A bajnokot a vis-
szavágás vágya fûti, hiszen
õsszel Marosvásárhelyen, 75-
68-ra nyertek a helyi Tigri-
sek. Szintén szombaton
Ploieºti–Giurgiu- (õsszel: 86-
77), Nagyszeben–Piteºti- (99-
90), Dinamo–Rovinari- (75-
84), Craiova–Iaºi- (85-68) és
Csíkszereda–Medgyes- (82-
114) mérkõzéseket rendez-
nek. A Digi Sport 18 órai kez-
dettel sugároz élõben Sze-
benbõl, majd Kolozsvárról, a
TVR 3 a Dinamo meccsét
közvetíti 18.15 órától. 

A vasárnapi CS Municipal
–Nagyváradi CSM-rangadót
a Digi Sport közvetíti élõben
18 órai kezdettel. Szabadna-
pos a Temesvári BC, amely
tegnap a 23. fordulóból elõre-
hozott mérkõzésen 99-60-re
nzert Iaºi-ban.

A nõi bajnokságban a 18.
forduló mérkõzései következ-
nek. Ma Brassó–Kolozsvár-
(õsszel: 89-71) találkozóval
indul a mûsor, szombaton
Arad–Szatmárnémeti (63-56),
Alexandria–Sepsi BC (78-
49), Rapid–Târgoviºte (33-
63), Nagyvárad–CSM Spor-
tul (59-80), Craiova–Temes-
vár (70-61), Gyulafehérvár–
Marosvásárhely (64-56),
Olimpia–Iaºi (67-63) mecs-
csekre kerül sor, a TVR 3
Aradról sugároz 17 órától. 

Gázmérgezés Vásárhelyen Remi a horvátok ellen



Hegedüs Géza

Talán igazuk van azoknak,
akik Caragialét a román iro-
dalom legvilágirodalmibb
alakjának tekintik. Holott a
XIX. század óta a román lí-
rai költészet is, a regényírás
is behozta azt az elmaradást,
amelyet a török hódoltság
óta valamennyi közép- és ke-
let-európai kultúra kénytelen
volt tudomásul venni. (...)

A román értelmiség min-
dig is tudta, hogy szavaik és
nyelvszerkezetük a franciá-
kéval, olaszokéval, spanyolo-
kéval rokon. A náluk is egy-
szer szükségessé váló nyelv-
újítás fõleg francia minta
alapján gazdagította az iro-
dalom és a közbeszéd nyel-
vét. Amióta az ország neve
Románia és a nyelvük ro-
mán, az irodalom-költészet
legjobbjai igyekeztek a fran-
cia mintához közelíteni. Ad-
tak is jó néhány színvonalas
költõt és maradandó regény-
írót a közös európai kultúrá-
nak. De olyan színpadi szer-
zõjük, akit egész Európa tu-
domásul vesz és maradandó-
an besorol a színházak állan-
dó szerzõi közé, igazán csak
egy van a XIX. században:
Caragiale. Ugyanúgy szelle-
mi rokona a kortárs francia
szerzõknek, például Sardou-
nak, mint az akkori legjobb
magyar színmûíróknak, pél-
dául Csiky Gergelynek.

Az élete – kereken hatvan
évet kapott a sorstól – felet-
tébb zaklatott volt. Amikor
született, még nem is volt ro-
mán állam. De volt már ro-
mán irodalom és román
színház. A család benne is
élt ebben a kulturális légkör-
ben. (...) 26 éves korában vi-
haros sikert arat kitûnõ ko-
médiája, a Zûrzavaros éjszaka.
Ekkor – a hetvenes években
– már van Román Királyság,
Bukarest a fõváros, és a ha-
mar közismert író-költõ-
színpadi szerzõ bukaresti la-

kos. Megélni azonban ver-
sekbõl és humoreszkekbõl
sehogy se lehet, még a sike-
res vígjáték honoráriuma
sem olyan jelentékeny, hogy
nyugodtan lehessen írni, ol-
vasni, újságokban vitatkoz-
ni, még kevésbé családot ala-
pítani. A jó gyakorlati érzé-
kû, mûvelt és gátlástalanul
foglalkozást választó író volt
házitanító, köztisztviselõ,
vasúti vendéglõ – „resti” –
vezetõje, újságíró, sörcsar-
nok-tulajdonos, színigazga-
tó, egy ízben csaknem egy
egész évig a romániai szín-
házak fõigazgatója. Közben
a színházak lelkesen várják
vígjátékait, csak éppen keve-
set fizetnek. A vicclapok vár-
ják humoreszkjeit, csak alig
fizetnek valamit. Ha verset
ír, minden lap készséggel
közli, de ugyanezek a lapok
sokkal több pénzt adnak egy
politikai vitacikkért.

Népszerû, sikeres, de örö-
kös pénzzavarban él. Köz-
ben az irodalmi élet megle-
põen idegenkedik tõle. Itt
közrejátszik az indulatokat
kiváltó irigység. A haladó és
maradi írók abban egyetér-
tenek, hogy képtelenek elvi-
selni Caragiale sikereit, te-
hetségét, kifogyhatatlan
mondanivaló-gazdagságát.
Õ megpróbál otthont talál-
ni, elõbb a konzervatív írók
körében. Ott kinézik, elvisel-
hetetlenül haladó, liberális
embernek és mûvésznek
tartják. Akkor közeledik a
haladó körökhöz, ott mara-
disággal vádolják, mert esz-
ménye a francia klassziciz-
mus túl fegyelmezett dráma-
szerkesztése. Akárcsak leg-
klasszikusabb eszményképe,
Voltaire, közel két évszázad-
dal elõbb vallja és gyakorol-
ja, hogy a legmodernebb
eszméket a legklassziku-
sabb, tehát legközérthetõbb
formában kell kifejezni. (...)
Caragiale bravúros dráma-
szerkesztõ. Vígjátékainak

cselekménye komikus hely-
zetekben komikus alakok
mozgatása. Az akkori ro-
mán társadalom különbözõ
rétegeinek szélsõséges típu-
sait teszi nevetségessé. A
Leonida nagyságos úr és a
reakció a fontoskodó kispol-
gár tévképzeteit, nagyzolá-
sát, olykor vakrémületét te-
szi nevetség tárgyává. Legki-
tûnõbb vígjátéka, Az elve-
szett levél a politikai pártok
egymás ellen acsarkodó, va-
lójában ugyanolyan jellegû
eszmehamisításait és a kép-
mutató politikusok álságait
figurázza ki olyan meggyõzõ
erõvel, hogy mindmáig újra
meg újra felelevenítik a világ
legkülönbözõbb színpadain.

Már nemcsak román ott-
honában, de egyre szélesebb
körben veszik tudomásul,
hogy a kor egyik legjobb,
olykor gyilkos szatírájú víg-
játékírója, amikor – 1890-
ben – egy döbbenetes tragé-
diával bizonyítja, hogy nem
zárkózott egyetlen mûfaj
vagy egyetlen gúnyos élet-
szemlélet korlátai közé. Ez
a Megtorlás címû komor, de
szorongásaiban is igen hatá-
sos dráma. Elõször történik
itt, hogy a román parasztság
kegyetlen körülményei ad-
ják a feszült drámai konflik-
tust. A kritika tanácstalan

volt, hiszen esztétikailag
kétségtelen remekmûrõl kel-
lett véleményt mondani. De
a vígjátékok esetében fõleg
a közéleti férfiak sértõdtek
meg, a Megtorlástól azonban
a földesurak is, az éppen
meggazdagodó polgárok is.
Az írókat pedig meghök-
kentette, hogy az oly sikeres
komédiaíró ezzel a komor,
de nem kevésbé hatásos tra-
gédiával nagy lépéssel vitte

még tovább az egész román
drámairodalmat.

A legelképesztõbb rága-
lom következett. (...) Felje-
lentés érkezett ellene, hogy a
Megtorlást nem is õ, hanem
egy Kemény István nevû
magyar író írta, s ezt Cara-
giale egyszerûen lefordította.
Egy olyan sok nyelvet jól tu-
dó embertõl minden kitelik.
Hiszen az is közboszszúsá-
got okozott, hogy ez a hol

színigazgató, hol kocsmáros,
hol politikai publicista olyan
sok nyelvet jól tud. Latinul,
franciául, németül, olaszul
írt, olvasott, beszélt. Megér-
tette az orosz és még néhány
szláv nyelv szövegeit is. Ma-
gyar ismerõseivel – bár
rossz, pontosabban franciás
hangsúlyozással – magyarul
beszélgetett. (...) A botrá-
nyosnak ígérkezõ per komé-
diába torkollott. A bírák
nem csak a dráma magyar
eredetijét nem találták, de az
is kiderült, hogy Kemény
István nem is létezik. Erre a
feljelentõk azonnal módosí-
tották a vádat, közölték,
hogy ez a dráma Tolsztoj
egyik novellájának dramati-
zálása. Ha a munka
Caragialéé is, a téma nem az
övé. Ehhez meg kellett volna
találni a Tolsztoj írta erede-
tit. De ez se került elõ. A bí-
róság kénytelen volt felmen-
teni a megrágalmazott írót.

Neki azonban elment a
kedve az örökös védekezés-
tõl. Tudta, hogy õ a legjobb
román színpadi szerzõ, de
azt is tudta, hogy hazájában
nem szeretik. Két évvel a pa-
raszttragédia bemutatása, si-
kere és a rákövetkezõ perso-
rozat megindulása után há-
tat fordított hazájának. Ber-
linbe költözött. 52 éves volt.
A német lapok örömmel fo-
gadták kritikai élû humoros
írásait. Németül persze
ugyanolyan biztonságosan
írt, mint anyanyelvén. És itt
végre tiszteletdíjai békés éle-
tet biztosítottak számára.
(...) Világhíres íróként halt
meg ott, távol a hazától, 60
éves korában.

A halottat azután otthon
is nagy elismerés övezte. Az-
óta is világirodalmi klasszi-
kus.

(A szerzõ Világirodalmi 
arcképcsarnok címû munká-

jából. Forrás: MEK)

Az otthontalanság éles derûje
Százhatvan éve született és száz éve hunyt el Ion Luca Caragiale

Klasszikus román próza-, drámaíró,
költõ, újságíró. 1852. január 30-án
jön világra a Dâmboviþa megyei
Haimanale községben (ma: I. L.
Caragiale). Már fiatalon verseket ír
titokban, de irodalmi debütjére csak
az 1870-es évek elején kerül sor a
Ghimpele (A tüske) címû folyóirat-
ban. Az 1870-es évek elején, apja kí-
vánságára, írnok a Prahova megyei
törvényszéken. 1871-ben, apja halála
után, elõbb a jászvásári (Iaºi) szín-
háznál, majd a bukaresti Nemzeti
Színháznál súgó és írnok. 1879-ben
elõször mutatták be színpadi mûvét,
az O noapte furtunoasã (Zûrzavaros éj-

szaka) címû darabot. Ettõl kezdve
drámaíróként is egyre ismertebb
(1880: Conu Leonida faþã cu reacþiunea
/ Leonida naccsás úr és a reakció;
1884: O scrisoare pierdutã / Az elve-
szett levél). 1881–1883 között Neamþ
és Suceava megyék tanfelügyelõje,
1885-tõl a bukaresti Sf. Gheorghe lí-
ceumban tanít helyettesként. Ugyan-
ebben az évben bemutatják D’ale car-
navalului (Farsang) címû színdarab-
ját, és megszületik fia, Mateiu
Caragiale, aki késõbb jelentõs író
lesz. 1893-ban kiadja és vezeti a
Moftul român (kb.: A román szeszély)
címû szatirikus folyóiratot.

1900–1901-ben jelenik meg Momente
ºi schiþe (Pillanatképek és karcolatok)
címû rövidpróza-gyûjteménye. 1901-
ben plágiummal vádolja meg egy hír-
lapíró, Nãpasta (Megtorlás) címû mû-
vét egy magyar szerzõ egyik darabja
másolmányának tartva. A bíróság ezt
rágalomnak minõsíti, és az íróként
szintén jelentõs ügyvéd, Barbu ªtefã-
nescu Delavrancea védõbeszédének
köszönhetõen is tisztázódik az ügy.
1903-ban Caragiale Berlinben telep-
szik le, miután nagyobb összeget örö-
köl. 1912. június 22-én hunyt el berli-
ni otthonában, valószínûleg szívro-
ham következtében.

Ion Luca Caragiale (1852–1912)

A máig meghatározó fontosságúnak és hatásúnak bizonyu-

ló, sokat idézett román próza- és drámaíró kettõs évfordu-

lója jegyében mellékletünk e heti számának elsõ két olda-

lán emlékezünk a – mondhatni – mindenkori román társa-

dalmat éles szemmel és olykor csípõs, olykor megértõ hu-

morral feltérképezõ, átvilágító, leképezõ szerzõre. Ehhez

Hegedüs Géza irodalomtörténész érzékletes portréírásából

válogattunk kiadósabb részleteket, illetve Cseke Gábor ez

alkalomra készült fordításában közöljük Caragiale egyik,

stílus és téma tekintetében is jellegzetes írását, a Boborul

címû sajátos „krónikát”.

úmszszínképHétvégi melléklet
Szerkeszti: Ágoston Hugó, Szonda Szabolcs

2012. január 27–29., péntek–vasárnap

Készült a Communitas Alapítvány támogatásával

Ion Luca Caragiale portréja egy 1920-as plakáton
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Született századunkban,
majd össze is omlott egy
olyan különös állam, ame-
lyet egyetlen lelkiismeretes
történésznek sem szabad fi-
gyelmen kívül hagynia.
Ploieºti Köztársaságról sze-
retnék szólni, mely állam-
ként bár alig tizenöt órán át
fungált, kétségtelenül a jelen-
kori történelem egy ragyogó
lapját jelenti. Az ifjonti res-
publikát, mely a népbõl, a
nép által és õérette vétetett
1870. augusztus 8-án reggeli
kettõkor, még aznap délután
négy óra felé megfojtották.
Annyi baj legyen! Az orszá-
gok nagyságát és fontosságát
nem kiterjedésük és tartóssá-
guk dönti el, hanem az a töb-
bé-kevésbé példás szerep,
amit az egyetemes összefüg-
gésekben játszanak.

Az alkalom nem engedi
meg, hogy keretébe foglal-
jam a szõlõhegyi vidám res-
publika teljes történetét. Sze-
retném viszont saját hozzá-
járulásomat papírra vetni
egy majdan megírandó tör-
ténelemhez; amihez kellõ il-
letékességgel bírok – e res-
publikának ugyanis polgára
lehettem. Szemtanúja vol-
tam felemelkedésének és el-
bukásának, mégpedig nem
holmi szájtátiként, hanem
hivatalos minõségben. Mi-
kor a népek lerohanták a
rendõrséget, én ott termet-
tem és lefegyvereztem egy
szolgálatos segédrendõrt, el-
happolván a fogasról a kard-
ját. Amit rögvest a derekam-
ra kötöttem, s szerencsémre
éppen akkor haladt el mellet-
tem a Köztársaság Elnöke.
Tizenhét éves voltam; el-
szánt külsõm felkeltette az
Elnök érdeklõdését – ki is
nevezett segédrendõrnek
ama fogdmeg helyett, akit le-
fegyvereztem volt.

Ma, amikor szeretném re-
mélni, elévültek már a mo-
narchiával szembeni vétke-
im, büszkén bátorkodok
szólni minderrõl. Igenis,
Ploieºti Köztársaság rendjé-
nek egyik legelszántabb híve
voltam. Ó, dicsõ órák, hogy
is feledhetnélek benneteket?
Fõnököm a rokonszenves és
derék policáj, Stan Popescu
volt, Giuseppe Garibaldi
1000 fiának egyike – itáliai
önkénytes, továbbá az egyik
lengyel forradalom önkény-
tese, esküdt ellensége a tiran-
nusoknak, valamint a nép
hûséges testvére. Ilyen fõ-
nökkel szíves-örömest tûzbe
mész egy nagy eszme érde-
kében.

Elõtte való estén, augusz-
tus 7-én néhány összeeskü-
võ, köztük Stan Popescu is, a
hírekre várakozva (hogy
honnan? a történelem még
nem ismeri rá a feleletet), a
Moldova szálló szalonjában
kilométeresdit játszott.
Hogy mi fán terem a kilo-
méteresdi? Ártalmatlan, tá-
volról sem bonyolult játék –
elmesélem. A játékosok,
mindegy, hogy hányan, kör-
beülnek egy asztalt a szalon
valamelyik szögletében.

Mindenkinek kihoznak egy-
egy messzely bort. Nekiáll-
nak inni. Mihelyt valaki be-
döntötte a porcióját, az üres
nyakas üveget elhelyezi a
szalon hosszában, a fal mel-
lett. A másik üvegcsét aljával
az elõbbi szájára állítja, s te-
szik ezt addig, amíg az üve-
gek sora a túlsó falig nem ér
– a kilométerig. Aki elsõnek
ér a kilométerhez, megnyeri
a játszmát – fogyasztását a
többiek állják, egyenes
arányban ama üvegcsék szá-
mával, amelyekkel ki-ki el-
maradt a kilométertõl. Mon-
danom se kell, belevaló játé-
kosokkal elõfordul, hogy re-
vánsot is játszanak, a játsz-
ma pedig gyakran döntetlen-
nel végzõdik. Azon az estén
Stan nagy elõnnyel nyerte az
elsõ partit.

Éjfél után egy is elmúlt, és
éppen új játszmát kezdtek
volna, amikor három kimért
kopogtatás hangzott fel az
ablak felõl. Ártatlan idõtöl-
tésükrõl megfeledkezve, a já-
tékosok egytõl egyig komo-
ran felálltak. Ütött a vészha-
rang! A nép szent ügye a
tisztesség mezejére szólít. El-
jött a cselekvés ideje... Egy
emberként nekiindulnak,
hallgatagon és elszántan. A
szálloda gangjára tódulnak
és a marhavásár felé tarta-
nak. Minden irányból özön-
lenek; tömegbe csõdülnek:
minél tovább jut ez a derék
népség, annyival nõ a szá-
ma.

Reggel felé, fél 3-kor a táv-
író a republikánusok kezén;
a huzalok leszakítva, ezen
felül az épület elfoglalva.

4-kor a Sorompó utcai
tömlöc ajtajai megnyílnak az
elõvigyázatosságból koráb-
ban lesittelt néhány republi-
kánus elõtt.

5-kor a Szt. Miklós kaszár-
nyában lévõ zászlóalj meg-
adja magát az Elnöknek.

Fél 6-kor megszervezõdik
a köztársasági rendõrség, a
népséget mint a Respublika
polgárõrségét a tûzoltóktól
és a gyalogrendõröktõl el-
kobzott kardokkal, vadász-
puskákkal, pisztolyokkal és
botokkal fegyverezik föl.

6-kor a benépesített Egye-
sülés téren – pontosan azon
a helyen, ahol ma a Szabad-

ság büszke szobra tör az ég-
nek (Ploieºti polgárainak, a
hálás Nemzet!) – az Elnök,
egy kolbászkészítõ konyha-
széken állva, felolvassa a
Respublika kikiáltásának ün-
nepélyes okiratát.

7-kor minden keresztút-
nál, a 48-as hõsi induló dal-
lamára, csapra verik a hor-
dókat.

8-kor a népség egy része, a
rendõrrel és egy cigányzene-
karral, a Lipãnescu-kertbe
vonulunk.

Itt, a füvön, a legõsibb
köztársaságok krónikáiban
sem szereplõ majális veszi
kezdetét. Sercegnek a leve-
gõt zsíros, forró illatokkal el-
árasztó flekkenrostélyok,
mint valami antik oltárok,
amelyeken egy kiválasztott
istenhez szóló áldozatok sül-
nek. Az egyszer megnyitott
csatornákat már nem lehet
elzárni. A kiürült hordók na-
gyokat szökkenve gurulnak
tova, mint holmi berozsdá-
zott szerkezetek, amelyeket
meghaladtak a modern igé-
nyek, s a helyükre újabb, teli
hordókat taszigálnak: olya-
nok, mint valami, az idõ ha-
ladó szelleme és a társada-
lom életbevágó érdekei által
megkövetelt reformok. Minõ
derû! Micsoda lendület!
Mily lelkesedés!... Ah! mely
felemelõek azok a pillana-
tok, melyekben egy vértanú

nép leszaggatja a zsarnokság
igáját és béklyóit, és jobbjá-
val messzire hajítja azokat,
gyûlölködés nélkül, felejtvén
az átkos múltat, sûrûn, ám
õszintén fohászkodva a
szent Szabadsághoz – és csó-
kot lehel rád. Óh!

Jó pár órát töltöttünk a
Lipãnescu-kertben. A lelke-
sedés orkánja mindegyre fo-
kozódott, ami egy váratlan
fordulat folytán az egekig
hágott. Az Elnök – méghoz-
zá személyesen! –, nyomá-
ban egy segédjével, beállí-
tott, hogy megszemlélje a mi
népi mulatságunkat és serle-
gét ürítse az õ népére. A ki-
váló férfiú néhány szót inté-
zett hozzánk. El volt ragad-
tatva az õ dicsõséges honpol-
gáraitól, akik mindig is ké-
szek voltak áldozatot hozni a
szabadságért. Micsoda fana-
tizmus tombolt ott; micsoda
harci düh! A kupák mind
egy szálig a földhöz verõd-
tek, a kucsmák a levegõbe re-
pültek, s szállt a „Hurrá!”,
az „Éljen a Respublika!” Az
Elnök távoztában magával
vitte Stan Popescut, a
policájt... Lassan-lassan, az
utolsó szál kolbásszal, az
utolsó flekkennel és az utol-
só kupával elszállingózott a
vértanú-népség is... Úgy tû-
nik, a futó össznépi falatozás
számláját a Köztársaság
majdani költségvetéséhez

csapják.
Hirtelen eszembe jutott,

hogy szüleim is vannak, akik
várnak rám, és gyorsan ha-
zafelé iszkoltam, az olda-
lamra kötözött karddal. Né-
hai anyám igen jó lélek volt,
ámde régimódi asszony, ma-
radi szellemû, távol állt attól,
hogy belássa a demokratikus
formulák politikai fontossá-
gát. Meghallotta, hogy mi
történt a városban, és resz-
ketve féltett engem, mikor
látta, hogy nem érkezek meg
ebédre. Szörnyû patáliát csa-
pott – hogy miért kevered-
tem a naplopók közé, hogy
nevetség tárgyává teszem õt
a fertályban, hogy úgy látja,
siettetni akarom apám halá-
lát, aki súlyos beteg volt;
majd szigorúan rám paran-
csolt, hogy márpedig otthon
maradok; mindhiába tilta-
koztam, mondván neki, a
fegyveremre mutatva, hogy
közösségi feladataim van-
nak; elkobozta a kardomat,
amit isten tudja, hová tettem
le, cipõmet és kalapomat pe-
dig elzárta a komódba. Egy
hétig tartott ekként fogság-
ban, míg csak el nem múlt a
veszély. Annyi baj legyen!
Mert amíg én odahaza a kar-
dom szégyenteljes sorsa fö-
lött keseregtem, ugyanbiza
mi történt a Respublika szí-
vében?

Délután fél négy felé, az
akkor még csak épülõ
Bukarest–Ploieºti vasútvonal
anyagszállító vagonjain beál-
lított egy szörnyûséges ven-
dég. Ugyan ki? Hát a Reak-
ció maga! A Reakció, a ma-
ga leggyûlöletesebb és leg-
szörnyûségesebb valójában –
egy teljes vadászzászlóalj ké-
pében, Gorjan õrnagy ve-
zénylete alatt. Mihelyt szent-
séges földünkre léptek,
nyomban hozzáláttak leva-
dászni a republikánusokat.
A Reakció mindenekelõtt az
Elnököt kereste; aki, meg-
magyarázhatatlan egybeesés
folytán, a bucovi sorompó-
nál átlépte a Respublika ke-
leti határát, mialatt a Reak-
ció a nyugati sorompó felõl
érkezett. Háromórányi üldö-
zés után a vadászok közel

hatszázat csíptek el a nép fi-
ai közül. A fogda és a fogdá-
vá elõléptetett négy fogadó
zsúfolásig megtelt republiká-
nusokkal. Drága jó anyám!
(Isten nyugosztalja.) Nem
volt túlzottan iskolázott asz-
szony, de politikailag mily
elõrelátott! Csak az hiány-
zott, hogy a Reakció lecsap-
jon rám, karddal a dereka-
mon!

A Reakció durván vissza-
állította a korábbi állapoto-
kat. Az elnököt a prefektúra
lovasai fogták el jókor este, a
Buzãuba vezetõ úton,
Lipián túl, mintegy kétpostá-
nyi távolságra Államának
keleti határaitól. Amikor a
nyomában nyargaló lovasok
rákiáltottak: „Megállj!”, õ,
aki gyalogos volt, bátran
megállt. Amikor pedig neki-
szegezték, hogy „Mit keres-
tél errefelé?”, kurtán-furcsán
ennyit mondott: „Sétáltam.”
És mivel teljesen mindegy,
hogy amikor sétálsz, akkor
így sétálsz vagy úgy sétálsz,
hát a nyavalyások nem arra
kényszerítették, hogy vissza-
felé sétáljon? Vissza és
megint csak vissza! sohse
elõre! íme, a Reakció jelsza-
va.

Na és a policáj?... Mi tör-
tént Stan Popescuval? A
rendõrségi irodába ment,
hogy bársonyszékébe ülhes-
sen... Két napja le sem huny-
ta a szemét. Ugye, a kilo-
méteresdi... majd a rohangá-
lás a népekkel... utána a dél-
elõtti ünnepség a Lipãnescu-
kertben... a lelkesedés... El-
gyötörtnek érezte magát, az
irodában pedig kellemes hû-
vösség honolt. Édes, kelle-
mes bódultság telepedett a
tarkójára annyi izgatottság,
annyi gyõzedelem után.
Emberünk a fejét gondosan
az asztal fölött összefont kar-
jaira helyezte, és miközben
gondolatai az ifjú Respubli-
ka felé szálltak, úgy elaludt,
akár egy tuskó.

Az Elnök után – akit idõ-
közben a sietõs lovasok utol-
értek – a policájt hajkurász-
ták s meg is találták. Gorjan
õrnagy az ajtót betaszítva,
fogdmegjeivel a rendõrirodá-
ba toppant. A policáj, fejét
az asztalra ejtve, hortyogott.
Az õrnagy négy jókora lé-
péssel nála terem, és tenyeré-
vel erõsen az asztalra csap.
Stan Popescu felriad, szapo-
rán pislog.

– Ki volt az, aki téged ide
állított? – förmedt rá a kérlel-
hetetlen reakciós.

– A népek! – válaszolta re-
kedt hangon a republikánus.

Csak ez hiányzott a Reak-
ciónak! Elég volt a népekrõl
hallania, és ettõl mindjárt
tajtékzani kezdett. Nyakon
csípte Stant, s meg se állt ve-
le a Kalugyerek fogadójáig!

Így lett vége a mi Respub-
likánknak! A Reakció ekként
szaggatta szét a román libe-
ralizmus leghõsibb lapját! 

(Forrás: Epoca, 
1896. november 21.)

Cseke Gábor fordítása

Ion Luca Caragiale

A Respublika és a népek

Ioan Bolborea 16 személyes, Caragiale emlékére az íróról elnevezett, 
a bukaresti Nemzeti Színház elõtti szoborcsoportja
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Jelenet Radu Igazság kilencperces kisfilmjébõl (Félnapos forradalom, 2003), 
amely a Boborul nyomán született
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Orbán 
kuruckodása 
és ’a demokrácia
szíve’

Bialkó László Gergõ

Pár jó tanáccsal meg lehet-
ne könnyíteni a miniszterel-
nök dolgát, hogy a Martin
Schulznak tett ígéretéhez hí-
ven valóban az Európa-párti
vonalon maradjon. Lehetne
neki javasolni például, hogy
ne az Európai Uniót vádol-
ja, ha az Európai Parlament-
ben kritizálják politikáját.
Megfontolandó lenne továb-
bá, hogy a kormánypárti po-
litikusok ne úgy utaljanak
Európára, mint valami szük-
séges rosszra – bár kétségte-
len, vannak gondok a térség-
ben. És ami a legfontosabb:
nem az utolsó utáni pillanat-
ban kellene észbe kapni,
amikor már majdnem vesz-
ve van minden, de a kor-
mány hitelessége minimu-
mon. Mert hát mennyivel
bölcsebb lett volna, ha a mi-
niszterelnök idõben közli:
befejeztük a „kuruckodást”,
szükség van az EU-ra és az
IMF-re, méghozzá gyorsan.
Ezzel kellett volna telehar-
sogni a médiát, s nem azt su-
gallni folyton fölényeskedve,
hogy az a bizonyos három-
betûs szervezet pénzt akar
adni, de nekünk az miért is
kéne, hiszen megállunk a sa-
ját lábunkon is. Derekasan,
egyenes gerinccel kellett vol-
na a kamerákba mondani:
teljesítjük az EU elvárásait,
cserébe megkapjuk a hitelt,
és nem mellékesen is. (Ez
utóbbiról mostanában szere-
tünk megfeledkezni.)

Ha minden csatornából ez
szólt volna, talán a Békeme-
net szervezõi sem választják
azt vezérjelszónak, hogy
„Nem leszünk gyarmat”.
Sõt, az egész demonstráció
okafogyottá vált volna (per-
sze nem, hiszen a Békeme-
net inkább szólt a kormány-
fõ személyi kultuszának
megerõsítésérõl, mint bármi
másról), ha Orbán Viktor
korábban már megüti azt a
békülékeny hangnemet,
amit csak legutóbbi brüsszeli
útján tett meg. Így azonban
egész Európa (a most már
igencsak szerethetõ Európa)
láthatta, hogy mit üzennek a
demonstrálók, Orbán szim-
patizánsai.

Mégis nagyon fontos mo-
mentum, hogy a kormány
mellett kiálló százezer (vagy
több) ember „csupán” el-
szenvedõje annak a kor-
mányzati propagandának,
amely szerint a nyugati szo-
ciáldemokraták és liberáli-
sok rárontanak az országra,
a külföldi nagytõkérõl és
spekulánsokról már nem is
beszélve. Mindezek tudatá-
ban pedig már az is teljesen
világos, hogy Orbánnak mi-
ért olyan hatalmas feladat az
Európa-párti vonalon tartani
a szavazóit. Eddig ugyanis
mindent sikerült elkövetnie

annak érdekében, hogy
azok, akik hittek benne – és
még inkább neki –, elfordul-
janak az EU-tól. Õket ez-
után valóban arról kell majd
meggyõznie – ha komolyan
vehetjük a Martin Schulznak
tett kijelentését –, hogy az
Európai Parlament tényleg
„a demokrácia szíve”. Ez
azonban egyenlõ lesz a poli-
tikai kudarc beismerésével.

Tényleg 
számítanak 
az intézmények?

Francis Fukuyama, 
The American Interest
Az elmúlt évtizedben a fej-

lesztést érintõ és az összeha-
sonlító politikai tanulmá-
nyokban a bûvös szó „az in-
tézmény számít” volt – azaz
hogy nem lehet gazdasági
növekedést vagy emberi fej-
lõdést elérni olyan intézmé-
nyek nélkül, mint a jogálla-
miság, az átlátható és elszá-
moltatható kormányzás, az

alacsony korrupció és ha-
sonlók. A kijelentés gyakor-
lati alapja mindazonáltal
gyengébb, mint sokan gon-
dolnák. Nagyon sok ország,
kezdve Kínával, egy generá-
ció alatt hatalmasat lendült
elõre anélkül, hogy olyasmi-
vel rendelkezett volna, amit
mi „jó kormányzásnak” hí-
vunk. Másfelõl az USA és
Nagy-Britannia úgy vitte
véghez az ipari forradalmat,
hogy kormányaik a mostani-
nál lényegesen korruptak
voltak, és kevésbé potensek.

Az intézmények relevanci-
ájának megkérdõjelezését a
Magyarország új alkotmá-
nya fölött zajló vita teszi ért-
hetõbbé. A január elsején
életbe lépett törvény valósá-
gos „tûzvihart” kavart az
Európai Parlamentben és
másutt. A dokumentum Or-
bán Viktor és a Fidesz vá-
lasztási gyõzelmének a ter-
méke, a konzervatív párt
2010 óta kétharmados több-
séggel rendelkezik a magyar

Országgyûlésben, és így ké-
pes módosítani az alkot-
mányt is. Az új alkotmány
kitér egy sor szociális kérdés-
re, például a fogantatás pilla-
natától kezdõdõ életfoga-
lomra, valamint a házasság-
ra mint egy nõ és egy férfi
egyesülésére. Rick Santo-
rumnak alighanem tetszene
ez az alkotmány, miközben
az európai bírálatok egy ré-
sze éppen az említett szociá-
lis kérdéseket illeti. És bár
nem tükrözik a személyes
preferenciáimat, nem ezek
aggasztanak; természetesnek
tartom, hogy ezekben a kér-
désekben a magyarok ma-
guk döntsék el, melyik oldal-
ra állnak.

Orbán alkotmányával az a
nagy baj, hogy gyengíti a
végrehajtó hatalommal
szembeni intézményes féke-
ket, a többi közt csökkenti az
alkotmánybírák nyugdíjkor-
határát, felszámolja a köz-
ponti bank függetlenségét,
magához ragadja a médiát
szabályozó hatóságot, a Fi-
desz elõnyére módosítja a

választási törvényt, és olyan
rendelkezéseket vezet be,
amelyek gyengítik a költség-
vetés törvényhozás általi el-
lenõrzését.

Ez az a pont, amikor az
intézmények már nem szá-
mítanak. Önmagában a ha-
talom, amellyel az új alkot-
mány felruházza a magyar
kormányt, semmivel nem
nagyobb, mint amivel a brit
miniszterelnök rendelkezik
hagyományosan. Az angol
jegybank függetlenségét
1998-ban teremtették meg;
brit alkotmánybíróság nem
létezik, tehát a törvényalko-
tásnak nincs bírói fékje; nem
kétharmad, hanem már az
alsóház minõsített többsége
képes felborítani bármilyen
törvényt, beleértve az ango-
lok legendás sajtószabadsá-
gát védõ jogszabályokat. Kö-
vetkezésképp az igazi kü-
lönbség Orbán Magyaror-
szága és a klasszikus brit kor-
mányok között nem a hata-
lomnak a politikai rendsze-

ren belüli formális elosztásá-
ban keresendõ. A probléma
az, ahogyan a hatalmat fel-
használják: senki nem bízik
abban, hogy Orbán Viktor és
Fidesz felelõsen használnák
a hatalmukat. A bizalmat-
lanságot alátámasztja, aho-
gyan magát az alkotmányt
„átverték” az Országgyûlé-
sen, kevés hajlandóságot
mutatva arra, hogy a magyar
társadalom jelentõs részét
foglalkoztató súlyos aggá-
lyoknak teret engedjenek.
Orbán viselkedése a diktáto-
rokra jellemzõ érzékenység-
rõl árulkodik: inkább felszá-
molja az ellenzéket, mint
hogy birokra keljen vele.
Már az is hatalmi visszaélés-
ként tekinthetõ, ahogyan a
Fidesz az alkotmányba be-
vitte politikai preferenciáit:
ha a jövõben leszavazzák is,
a Fidesz után jövõ kormány-
nak szintén kétharmados
többségre lesz szüksége,
hogy megváltoztasson olyan
dolgokat, mint az adókulcs
vagy az azonos nemûek há-
zassága, amikrõl különben

rendes törvényeknek kellene
rendelkezniük.

Ezzel szemben a westmin-
steri rendszerben meghono-
sodott „demokratikus dikta-
túra” éppen azért tudott mû-
ködni Anglia történelme so-
rán, mert az angol politika
alapelve a mértéktartás: no-
ha többeket csábított a gon-
dolat, csak nagyon kevés mi-
niszterelnök használta a
többségét arra például, hogy
elhallgattassa az ellenzéki
sajtót. Az új magyar alkot-
mány nem önmagában
rossz, hanem amiatt, amit
felfed alkotóinak hosszú tá-
vú hajlamairól. 

Két lehetséges tanulság
adódik. Elõször is, ma Euró-
pában a legfontosabb intéz-
ményes fékeket az EU és a
szélesebb értelemben vett
nemzetközi közösség bizto-
sítja (…) Orbán szétcincálta
a magyar gazdaságot, de fe-
lelõsségre az Európai Parla-
ment, az Európai Bizottság,
az IMF – és más nemzetközi

intézmények – vonta. A de-
mokratikus normák betarta-
tása manapság az egyik leg-
fontosabb funkciója az EU-
nak és a nemzetközi szervek-
nek.

Másodszor, a nemzetközi
szabályok toldozgatásának a
célja végsõ soron ez lehet: el-
venni a fékek és ellensúlyok
létezõ demokratikus rend-
szerébõl, vagy hozzátenni
ahhoz. Ez utóbbi történhet,
ha van politikai akarat, még
akkor is, ha a jelenlegi rend-
szerben sok a vétóval játsza-
dozó szereplõ; különben a
rossz szereplõk még a leg-
jobban megtervezett intéz-
ményeket is leépíthetik. Vé-
gül is, az intézmények talán
tényleg nem számítanak.
(Fordította: Sz. L.)

Haladás, maradás, 
Orbán és ellenzéke

Petõ Péter

Ha a magyar baloldalt Or-
bán Viktor és értelmezhetet-
lenül hideg és igazságtalan
politikája is képtelen a meg-
újulás irányába lökni, akkor
ideje kiosztani a csapolt sör,
egy pár virsli mustárral me-
nüt, s szûk körben megtarta-
ni a progresszív gondolat
búcsúbuliját.

A miniszterelnök legutóbb
a Darányi Ignác Terv bemu-
tatóján így fogalmazott: „Ott
tartunk, hogy a falusi embe-
rek ma nagyáruházakban
vásárolják meg azt az élelmi-
szert, amit egyébként a saját
kertjeikben is megtermelhet-
nének.” Nyilván volt oka ki-
kelni e korszerûtlen gyakor-
lat ellen: a család felcsúti há-
zánál alighanem lelkesen
gondozza a megannyi zeller-
félét, répakülönlegességet, s
burgonyaunikumot. Nem is
tehet mást, mert a falusi nem
válogathat: ott a vidék,
szántson, vessen, arasson,
kereskedjen. Ha esetleg vala-
ki nem ért a szép szóból, an-
nak kedvéért a felsõoktatási
keretszámokkal igyekeznek
tovább magyarázni az üze-
netet. Mind a száz, államilag
finanszírozott képzésre kivá-
lasztott joghallgató Budapes-
ten tanulhat. Nincs mit ele-
mezni a döntésen: nemhogy
hátrányos helyzetû gyerek,
de még átlagos kisvárosi srác
sem jut be a TOP 100-ba. Ez
az a mennyiség, amelyet a
budapesti és a nagyvárosi
elit kitermel. A szerencsétlen
sorsú gyerek az érettségi ide-
jére képtelen ledolgozni azt a
kulturális hátrányt, amely-
nek leküzdése nélkül esélyte-
len a versenyben. A melós
szülõk utóda abban az élet-
korban nem rivalizálhat még
a több nyelven beszélõ fel-
menõk gyermekével. (Persze
különös tehetségû kivételek
mindig akadnak.)

A felsõoktatás kvázi arisz-
tokrata elitképzõvé alakítá-
sával Orbán és kormánya vi-
lágossá tette: helyesnek tart-
ja, ha a születés helye hatá-

rozza meg a gyermek életét.
E nemes gondolat jegyében
a társadalmi mobilitás csa-
tornáit el is dugaszolta. Ne
törekedjen senki elõre, ne
akarjon többet, mint amit a
sors rendelt neki, termeljen
inkább karfiolt a kertben.
(Nem azokról beszélünk,
akik hivatásuknak tekintik a
földmûvelést.) Ám aligha-
nem akad néhány millió
ember ebben az országban,
ki elutasítja a kasztrend-
szert, s olyan világban hisz,
amelyben a tehetség, a tanu-
lás, az érdem visz elõre.
Ahol létezik a haladás. Lát-
szólag semmi köze a ma-
gyar problémához, de a
Policy Network progresszív
agytröszt mind erõteljeseb-
ben presszionálja az Ed
Miliband vezette brit közép-
balt, hogy építse újra gazda-
sági hitelességét, mert csu-
pán a fenntartható gazdál-
kodás szolgálja hosszú tá-
von a társadalmi igazságos-
ságot. Nem ártana, ha itt-
hon is világossá válna, mi
az, ami nem Orbán. Ha a
progresszív szervezetek elõ-
állnának például a tervvel,
amely a felsõoktatást a
pénzügyi realitásokat figye-
lembe véve az esélyegyenlõ-
ség jegyében építené újjá, s
amely nyitott, dinamikus,
szabad világ képét rajzolja
meg, nem pedig egy archai-
kus, félfeudális szisztémáét.
A „nem úgy, mint Orbán”
egy lakossági fórumra elég
ugyan, de a jó kormányzás-
hoz fölfoghatatlanul kevés.
Ha többre nem futja, ideje
kiosztani a virsliket.

Lélekölés

-él

„Békemenetet” szervez-
nek január 21-re közismert
jobboldali személyiségek,
kik „a kommunizmus és
posztkommunizmus lélek-
ölõ évtizedei után” „hazánk
felvirágoztatását” várják és
remélik az Orbán-kormány-
tól. A kiáltványt kibocsátó
szervezõk között van Széles
Gábor nagyvállalkozó.
Nos, lehet, hogy a kommu-
nizmus és a posztkommu-
nizmus évtizedei Széles lel-
két megölték, de pénztárcá-
jának egészen bizonyosan
nem ártottak. Olyannyira
nem, hogy „a kommuniz-
mus” utolsó évtizedében ez
a jeles férfiú már egyike volt
Magyarország leggazda-
gabb embereinek. Cége, a
Mûszertechnika névre hall-
gató informatikai magán-
vállalkozás akkortájt (a
Controll, a Microsystem és
talán két-három más ma-
gáncég mellett) a nagyok
között is a legsikeresebbnek
számított, a tulaj pedig köz-
irigység tárgya. Csak nem
adta el a lelkét a (vörös) ör-
dögnek, mint Faust? Mert
ha igen, akkor nem volt mit
megölni.

Egy szabadságharcos kalandjai

Orbán Viktor – egyenes beszéd otthon is, Európában is (csak nem ugyanaz)
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A Boc kormány 
utolsó 
arroganciája

Rodica Ciobanu

Elena Udrea asszonyt hall-
gatva, amint azzal dicsek-
szik, hogy mindig „valóság-
ba ültette az emberek kíván-
ságait”, egy roppant felelõs-
ségteljes kormány felelõs mi-
nisztereként dolgozva és fá-
radhatatlanul küzdve a politi-
kai osztály megváltoztatásá-
ért, azt gondoltam, hogy a
mogulok manipulálják a té-
vénézõket, archív felvétele-
ket csempészve az egyenes
adásba. De nem, õnagysága
élõben szólt a gyûlöletes el-
lenzékhez, akárcsak Emil
Boc kormányfõ, aki pecke-
sebb és harapósabb volt záró-
beszédében, mint elsõ felszó-
lalásában. A Parlament Palo-
tájának szószékérõl január
23-án megszólaló valameny-
nyi pedelés megfeledkezett
egy lényeges dologról: nem
az ellenzékhez szóltak, ha-
nem az állampolgárokhoz,
az öndicséret, a formális bo-
csánatkérések, a könnyed
magyarázkodások, az álsá-
gos együttérzés, a kitartás a
barikádokon, de még a valós
érdemek felsorolása is, min-
dez még jobban feldühíti az
elégedetlen lakosságot. Ez
azt várja, hogy a PDL
mondjon le a hatalomról,
vagy legalább adja jelét an-
nak, hogy megválik tõle. A
kormánypárt azonban meg-
tagadja, hogy egy lépést is te-
gyen a kijárat felé, megbújik
a „rendszerellenes” tiltako-
zások paplana alatt, amelyek
– mivel az egész politikai
osztály ellen irányulnak –
nem a PDL-t érintik elsõsor-
ban. Az Emil Boc kormány-
fõ által javasolt politikai meg-
oldás ellentmond az utcán
skandált jelszavaknak. A
PDL javasolta „stabilitási
paktum” így értelmezendõ:
„Én tovább kormányozok, ti
mondjátok a véleményete-
ket, és vállaljátok, hogy sem-
milyen módon nem aknáz-
tok alá, mert csak ez a kor-
mány õrzi meg az ország
gazdasági stabilitását.” Egy
ilyen arrogáns kinyilatkozta-
tást sem a parlamenti ellen-
zék, sem az utcai ellenzék
nem vehetett figyelembe. Kö-
vetkezésképpen az USL elõ-
állt saját paktumával, amely
az elõrehozott választásokat
célozza, a tüntetõk politikai
szócsövévé lépve elõ, noha
azok nem kérték erre. A sta-
bilitási paktum és az elõreho-
zott választási paktum között
nincs semmilyen kapcsolat, a
pártok idõt vesztegettek ál-
láspontjuk kifejtésére, anél-
kül, hogy egyezségre jutottak
volna. Ettõl kezdve az USL
akciói radikalizálódni fog-
nak, csakúgy, mint az utcai
akciók, hogy távozásra kény-
szerítsék Emil Bocot. Az el-
lenzékiek kijelentik, hogy

testületileg lemondanak par-
lamenti mandátumukról, re-
mélve, hogy a pedelések és
szövetségeseik követik a pél-
dájukat, és ily módon leegy-
szerûsödik az elõrehozott vá-
lasztások kiírásának proce-
dúrája. Az USL ugyanakkor
javasolja egy technokrata
kormány felállítását, amely
vezetné Romániát a parla-
menti választásokig, vissza-
hozná a lakosság bizalmát a
kormányzásban, és politikai
semlegességével szavatolná a
korrekt választásokat. Éssz-
erû javaslat, és az egyetlen,
amely feloszlathatja az utcai
tüntetéseket. Amikor e soro-
kat írom, a liberálisok lemon-
dásaikat írják a Parlament-
bõl, a tereken pedig erõteljes
skandálás folyik. A stabilitás
hamis eszméjébe kapaszkod-
va Traian Bãsescu és a PDL
nem tud sokáig ellenállni en-
nek a kettõs nyomásnak egy
országban, amely úgy dagad,
mint megáradt folyó, és kész
kilépni a medrébõl. Emil
Boc, aki azt állítja, hogy gá-
takat épített a gazdasági vi-
har elé, talán saját fejével fog
gondolkodni, és megérti,
hogy az a gát, amelyet maga
körül emel, nem fog ellenáll-
ni, a ma rádobott lapát föld
pedig az utolsó arroganciája
volt. (Fordította: K. B. A.) 

Hasonlít Traian 
Bãsescu Orbán 
Viktorra?

Horaþiu Pepine

Van-e hasonlóság a román
és a magyarországi válság
között? A PSD szerkezeti
egyezésekrõl beszélt, ame-
lyek Orbán Viktor rendszerét
a Traian Bãsescuéval együtt
inkriminálnák. Orbán Viktor
miniszterelnök hasonlósága
Traian Bãsescu államfõvel
eleve furcsának tûnhet, hi-
szen elõbbi széles körû nép-
szerûségnek és bizalomnak
örvend. Másfél évvel a hata-
lomra kerülés és egy évvel az
új alkotmány elfogadása
után Orbán bármikor nagy-
számú embert tud a maga ol-
dalára állítani. Még Románi-
ában is a székelyek múlt
szombaton mellette tüntet-
tek, mélységesen felháborod-
va Magyarország nemzetkö-
zi rossz megítélésén. Az indí-
tékok persze különfélék, de a
romániai magyarok körében
is létezik az konzervatív és
közösségi vonulat, amely a
magyar politikát meghatá-
rozza. 

Orbán Viktor, noha az õ
esete egyedi, sok tekintetben
hasonlít a nyugati euro-
szkepticizmus képviselõihez,
akik az EU-hoz hasonló mul-
tinacionális építményekben a
demokrácia csökkenését lát-
ják. Renitens álláspontja az
EU pénzügyi egységesítése
tekintetében sokatmondó.
Nacionalizmusával és
antiglobalizmusával Orbán
Viktornak sikerült összefog-

nia a teljes népi ellenszenvet
a nemzetközi kapitalizmus
neoliberális uralmával szem-
ben. Paradox módon õ itt a
neomarxista baloldallal talál-
kozik, de csak egy pillanatig,
ami nem elégséges az õt attól
elválasztó gyökeres ellen-
szenv enyhítésére. Végül is
Orbán tényleges népszerû-
ségét senki sem tagadja, de
rendszerében sokan felfede-
zik a demokráciának azt a
patológiáját, amelyet olyan
jól leír Alexis de Tocqueville
Az amerikai demokrácia címû
mûve. Noha eltérõ formá-
ban, Orbán kritikusai vala-
mennyien a „többség zsar-
nokságáról” beszélnek,
amely abban nyilvánul meg,
hogy „a társadalmi erõk ösz-
szessége a törvényhozás ke-
zében összpontosul”. Való-
ban, Orbán rendszerét nem a

kormány túlkapásaival vá-
dolják, hanem a törvényho-
zó többség zsarnokságával,
amely a rendelkezésére álló
kétharmad segítségével egy
tisztán konzervatív Alkot-
mányt és a sajtót korlátozó
törvényeket dolgozott ki. (...) 

Bukarestben, most már
könnyen észrevehetõ, a hely-
zet éppen fordított. A
Bãsescu rezsim törékeny és
zaklatott többséggel rendel-
kezik, a kormány minden
fontosabb helyzetet felelõs-
ségvállalással old meg. Itt az
egyensúlyt a kormány bontja
meg, amely egyszerûen el-
nyomja a törvényhozó hatal-
mat. Az elnök majdhogy-
nem nyíltan kisajátítja a kor-
mány hatáskörét, felszámol-
va minden alkotmányos kü-
lönbséget. Végül, bár ez nem
mindig volt így, Bãsescu el-
nök – Orbán kormányfõtõl
eltérõen – nagyon alacsony
szintû közbizalomnak ör-
vend, sikerült hatalmas népi
ellenszenvet kivívnia. Igaz,
hogy ellenfeleik mindkettõ-
jüket diktátornak nevezik
(„viktátornak” Orbán eseté-
ben), de valójában inkább
polemikus hangnemrõl van
szó, amely nem érzi magára
nézve kötelezõnek az ár-
nyaltságot. Orbán új alkot-
mányt adott, amelyet zsarno-
ki módon próbál érvényesíte-
ni, Bãsescu a gyakorlatban
változtatja meg egy régebbi
alkotmány elõírásait. Ha
már mindenáron hasonlósá-
got akarunk keresni Orbán
rendszerével Romániában,
akkor azt a FSN elsõ, 1990
május 20-a utáni ciklusában
találhatjuk meg, amikor a
FSN-nek elsöprõ és fojtó
többsége volt a parlament-

ben, kiváltva az Egyetem tér
jelenséget. Most Magyaror-
szágon az ellenzéket a két-
ségbeesésnek és tehetetlen-
ségnek ugyanaz az érzése
hatja át egy hibátlan népi
többséggel szemben, ezért
kénytelen a nemzetközi köz-
véleményhez fordulni. 

Az eltérések azonban na-
gyok maradnak. Például a ki-
lencvenes években a népi
többség inkább balra toló-
dott, egy hamis – kommunis-
ta vétetésû – nacionalizmust
képviselt, míg a Fidesz egy-
fajta restitúciós nacionaliz-
must fejez ki, amely nosztal-
giájával jóval a kommunista
periódus elõtti idõkbe vezet
vissza. 

Következésképpen a PSD-
nek ezúttal sincs kellõ alapja,
hogy Traian Bãsescut Orbán
Viktorhoz hasonlítsa. Hisz

ha Traian Bãsescu formáli-
san elítélte is a kommuniz-
must, bensejében az Adrian
Pãunescu megfogalmazta
nacionalizmus híve. Végül
túlzás lenne Bãsescu elnök-
nek bármiféle politikai arcélt
tulajdonítani: a hatalom
megszerzéséig elszánt szoci-
áldemokrata, majd egy csa-
pásra konzervatív néppárti,
antikommunista egy pillana-
tig, majd Adrian Pãunescu
hódolója, szuverenitáspárti
egy darabig, hogy aztán eu-
rópai föderalistává váljék –
és az átváltozások sorozata
biztosan nem ér itt véget.

Következésképpen a PSD
téved, de olyan módon, ami
– paradoxálisan – õt igazolja.
(Fordította: Á. H.)

Többes 
állampolgárság

Mircea Vasilescu

Január elsejétõl Franciaor-
szág – a nõvérünk – megkö-
veteli újdonsült állampolgá-
raitól, hogy írjanak alá egy
chartát a jogokról és kötele-
zettségekrõl, amelyek a fran-
cia honosítással járnak. Akik
úgy döntenek, hogy franciá-
vá válnak, azoknak tudniuk
kell, hogy „francia területen
nem vallhatják többé magu-
kat más állam polgárainak”.
A holland kormány olyan
törvényre tesz javaslatot,
amely korlátozná a beván-
dorlók esetében a kettõs ál-
lampolgárságot. (Ebben a
közvélemény többségére ala-
poz: egy tavalyi felmérés rá-
mutatott, hogy a hollandok

60 százaléka nem tartja kívá-
natosnak a kettõs állampol-
gárságot.) A német parla-
ment elutasított egy törvény-
javaslatot, amely lehetõvé
tette volna az idegen szülõk-
tõl született német állampol-
gároknak, hogy nagykorúvá
válásuk után megtartsák – a
német mellett – szüleik ál-
lampolgárságát. A példákat a
The Economist két cikkébõl
vettem (...), de kiegészíthet-
jük néhánnyal saját tájaink-
ról. A román állam polgárai-
vá fogadja a Pruton túli
moldvaiakat (elégedetlensé-
get keltve az EU-ban). A ma-
gyar állam állampolgárságot
ad a világon bárhol élõ ma-
gyaroknak (elégedetlenséget
keltve Romániában), Ma-
gyarország új alkotmánya
pedig szentesíti a magyarsá-
got all over the world. Így
vagy úgy, ezek a helyzetek
mind az állampolgárság avítt
– elsõsorban nemzetiségi és
nemzeti alapú – értelmezésé-
bõl fakadnak. Csakhogy – ír-
ja a The Economist – „az egy
ember – egy állampolgárság
elven alapuló állampolgár-
ság-fogalom túlhaladottnak
tûnik: világszerte több mint
200 millióan nem abban az
országban dolgoznak, ahol
születtek, de haza akarnak
utazni, ott akarnak házasod-
ni és befektetni”. Ahelyett,
hogy az útlevelet fétisként ke-
zelnék, az államok meg kel-
lene hogy engedjék a kettõs
vagy többes állampolgársá-
got, az „egyéni jogok és köte-
lezettségek meghatározásá-
ban pedig tekintsék a legfon-
tosabb kritériumnak az illetõ-
séget (fõként az adóügyi ille-
tõséget)”. És természetesen
adjanak szavazati jogot azok-
nak, akik a területükön élnek
és adót fizetnek, még akkor
is, ha nem polgárai az adott
államnak – ahogy az Euró-
pai Unió is teszi, igaz, csu-
pán a helyhatósági választá-
sok esetében.

Nagyon sok államban a
honosítás egyfajta „beavatá-
si” rituálét és ceremóniát fel-
tételez, ami a nyelvi, törté-
nelmi, földrajzi, alkotmá-
nyos ismeretek ellenõrzésé-
bõl és az új haza iránti hûség-
eskü letételébõl áll. Ettõl
kezdve az új állampolgárra is
teljes mértékben érvényesek
a jogok és kötelezettségek.
Ami végül is nem garancia
semmire. Arra végképp nem,
hogy az illetõ betartja eskü-
jét, és hûséges és lojális lesz
új hazájához: a The Eco-
nomist joggal állapítja meg,
hogy „a történelem legna-
gyobb árulói” saját országuk
tõsgyökeres polgárai voltak.
Ennek ellenére az államok
fenntartják a fent említett
procedúrákat, és – fõként –
óvatosak a jövevényekkel.
Miközben annyi ideje kínló-
dik „az állampolgárok Euró-
pájának” a megteremtésével,
az Európai Uniónak nincs
világos, közösségi szintû jogi
kerete a bevándorlókra vo-
natkozóan, a kérdéskört tag-
állami szinten szabályozzák.
A tagállamok viszonyulása
pedig eltérõ, többnyire a köz-
vélemény érzelmi hullámzá-
sától és a szintén érzelmi cso-
magolásba „csavart” pártide-
ológiáktól függ. Hiába állnak
elõ a közgazdászok és a sta-
tisztikusok racionális érvek-

kel, és bizonygatják, hogy ha
a nem közösségi polgárok
holnap „eltûnnének” az eu-
rópai országokból, utóbbiak
óriási gazdasági problémával
szembesülnének – az „idege-
nek által elfoglalt” munkahe-
lyek nagyrészt betöltetlenek
maradnának, a közszolgálta-
tások pedig mûködésképte-
lenné válnának –, az érzel-
mek piaca erõsebb. Akárcsak
a nemzeti szimbolika és a kö-
zösséghez való tartozás érzé-
se. Egyelõre a gyors változá-
sokkal – a migrációs jelenség
terjedésével, a személyek
szabad áramlásával – szem-
besülõ tagállamok közül sok
a legkézenfekvõbb megol-
dást választja: bezárkózik a
régi, de biztosnak tûnõ kere-
tek közé. Csakhogy ez – poli-
tikai és pénzügyi síkon –
nem a jövõ megoldása. Ami-
kor egyre több ember (fõleg a
magasan képzettek) dolgozik
és él távol a szülõföldjétõl, a
„bent” és a „kint” fogalmak
új értelmet nyernek. Sok po-
litikus hajlik arra, hogy ezek-
re az emberekre kizárólag
úgy tekintsen, mint potenciá-
lis szavazókra, következés-
képp a szent és sérthetetlen
útlevél alapján biztosítja szá-
mukra a szavazati jogot, bár-
hol éljenek. Románia példá-
ul hosszú ideje így jár el; a
legújabb törvényjavaslat,
amely szerint a külföldön élõ
románok akár elektronikus
úton is szavazhatnának, a vá-
lasztások meghamisításának
gyanúja miatt bukott el, ho-
lott sokkal fontosabb lenne
arról beszélni, hogy azok a
románok mennyire a „mie-
ink” még, úgy általában, két
voksolás között. Másfelõl vi-
szont, a The Economist által
felvetett adóilletõségi megol-
dás lehet praktikus, de eny-
hén cinikusan hangzik, ha az
identitások szempontjából
vizsgáljuk. Az emberek,
ahogy a The Economist is írja,
több identitást is a maguké-
nak vallanak. És mégis mi-
lyen alapokra épülhetnének
ezek az identitások? Az
„adóügyi közösségre”? Arra,
hogy én is, a szomszédom is
ugyanazt az adóbevallási ívet
töltjük ki? Hogyan alakulna
ki a közösségi és csoportszo-
lidaritás? Mint a közösségi
portálokon? A való világban
nehéz klikkelni... Másként
szólva, ha Toscanába költö-
zöm, és olasz állampolgár le-
szek, azért illeszkedem be
jobban, mert az olasz állam-
nak fizetek adót, vagy inkább
azért, mert tetszenek a tosca-
nai dombok és megértem
magam a szomszédokkal?
Nehéz volna megmondani.
Az Európai Uniónak van
megoldása: a valódi európai
állampolgárság kialakítása.
Mert hogy – az európai tör-
vények máris lehetõvé teszik
– néhány év múlva, ha aka-
rom, Toscanából Coimbrába
költözhetek, és rögvest portu-
gálnak érezhetem magam,
de hogyan tovább? Ismét ké-
rem az állampolgárságot, át-
megyek újra a beavatási ritu-
álén? Nem. Olcsóbb és egy-
szerûbb, ha európai és „töb-
bes” állampolgár vagyok.
Ámbár megalapozni az euró-
pai állampolgárságot beletel-
het még úgy száz évbe. Csak
érne véget egyszer ez a vál-
ság... (Fordította Sz. L.)

Vagy-vagy világok

Emil Boc 
– a túlélõ végrehajtó

Traian Bãsescu 
– nem enged, de irritál
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Czédly József

A címben említett tárgyban,
január folyamán három jog-
szabály jelent meg:

1. Gépjármûvek levegõ-
szennyezésére kirótt illetéke-
ket szabályozó 9/2012 sz.
törvény, megjelent a Hivata-
los Közlöny január 10-i, 17.
számában;

2. A fent említett törvény
alkalmazásának módszerta-
nát elfogadó 9/2012 sz. Kor-
mányhatározat, megjelent a
Hivatalos Közlöny január 13-i,
29. számában;

3. A környezetvédelmi mi-
niszter 85/2012 sz. rendelete
(megjelent a Hivatalos Köz-
löny január 20-i, 50. számá-
ban) a gépjármûvek bejelen-
tésekor befizetett illetékek
visszafizetését szabályozó el-
járásról.

Ismeretes, az elõbbiekben
felsorolt jogszabályok nem
az elsõk a gépjármûvek leve-
gõszennyezését bírságoló il-

letékek megállapításáról.
Egy elõzõ jogszabályt az EU
illetékes hivatala nem találta
megfelelõnek az unióban ér-
vényes rendelkezésekkel
szemben. Így került sor egy
újabb szabályozásra, ami lé-
nyegében csökkenti az elõzõ
törvény által kivetett illetékek
nagyságát, rendelkezik
annak a különb a visszafize-
tésérõl, amely az eddig ér-
vényben levõ illetékek és az
új nagyságrendek között van,
de elõírja azt is, hogy a tör-
vény hatálybalépése (2012.
január 13.) után bekövetke-
zett tulajdonváltozás eseté-
ben a használt gépjármûvek
után is ki kell fizetni a levegõ-
szennyezésért járó illetéket.
Ennek nagysága a régebben
legyártott, így nagyobb szen-
nyezést okozó jármûvek ese-
tében igen jelentõs, sok eset-
ben meghaladja a használt
gépkocsi piaci eladási árát.

Ez utóbbi rendelkezés
nagymértékû elégedetlen-

séget váltott ki, a most lezaj-
ló utcai tüntetéseken felho-
zott sérelmek egyike lett.
Ezzel magyarázható, hogy a
január 23-i, kormánypárti
koalíciós tárgyaláson elfo-
gadták az RMDSZ javasla-
tát miszerint az említett ille-
ték befizetési kötelezettségé-
nek határidejét egy évvel
meghosszabbítják, így min-
den érdekeltnek kellõ ideje
van, hogy illeték befizetése
nélkül elidegeníthesse gép-
jármûvét, ha akarja. Ugyan-
akkor pontosították, az ed-
digi szabályozások szerint
befizetett szennyezési illeték
és az új illetékek közötti kü-
lönbség visszatérítését elõíró
rendelkezések érvényben
maradnak. Így az érdekel-
teknek figyelmébe ajánlom
a 3. pontban említett minisz-
teri rendeletet, ez tartalmaz-
za azt eljárási folyamatot,
aminek az alapján vissza le-
het igényelni az illetékkü-
lönbözetet.

Deák Levente

Az új polgári törvénykönyv
megalkotói igazi kodifiká-
ciós munkát végeztek, ami-
kor ebbe belefoglalták az ed-
digi családi törvénykönyv-
nek nagyon sok intézményét,
köztük a gyámságra (tutela)
vonatkozó szabályokat is.
Azért említem csak a gyám-
ságot, mert a családi tanács-
nak (consiliul de familie) leg-
fõképpen a gyám tevékeny-
sége feletti ellenõrzésben tel-
jesedik ki a szerepe, azt fel-
ügyelve, hogy a kinevezett
gyám hogyan él azokkal a jo-
gokkal és hogyan teljesíti
azokat a kötelezettségeit,
amelyek a gyámsága alá he-
lyezett kiskorú (vagy a bírói
eltiltás alá vont cselekvõkép-
telen nagykorú) személy- és
vagyonvédelmével kapcsola-
tosak. Ez különben tételesen
a Ptk. 124. szakaszának 1.
bekezdésében olvasható,
hogy aztán a 2. bekezdésbõl

a kivételek is kiderüljenek,
azaz azok az esetek, amikor
a családi tanács nem jut sze-
rephez. Például akkor, ami-
kor a kiskorú védelmét a szü-
lõ látja el, amikor a kiskorút
gondozásra másnál helyezik
el, illetve akkor, amikor a kis-
korú érdekében a törvényben
elõírt egyéb különleges védõ-
intézkedést rendelnek el.

De még mielõtt a családi
tanácsra vonatkozó elõíráso-
kat részletbe menõen ismer-
tetném, tudni kell azt is,
hogy a 2011. évi, a törvény-
könyvet hatályba léptetõ 71.
törvény  17. szakaszából ki-
derül, hogy ezeket csakis
azokban az (új) gyámság
vagy gondnokság alá helye-
zési  esetekben, helyzetekben
kell alkalmazni kötelezõen,
amelyek a törvénykönyv ha-
tályba lépése (2011. október
1.) után keletkeztek, érthe-
tõbben, amikor a gyám vagy
a gondnok kinevezése az em-
lített nap után történt.

A gyámság is, a gondnok-
ság is a családjognak ismert
intézményei voltak és ma-
radtak. A jelenlegi szabályok
annyira részletesek, hogy kü-
lön ismertetõt igényelnek. Itt
most csak azokat az eseteket
említem (a Ptk. 110. szaka-
sza alapján), amikor a gyám
kinevezése szükséges: ami-
kor mindkét szülõ elhalt, is-
meretlen vagy õket szülõi jo-
gaik gyakorlásától eltiltották,
továbbá, ha ellenük hozott
büntetõ ítélet alapján szülõi
jogaikat nem gyakorolhatják,
ha õk (a szülõk) bírói eltiltás
alatt vannak, ha eltüntek
vagy halottá nyilvánították
õket, végül akkor is, amikor a
kiskorú örökbefogadását
megszüntették, és az ezt ki-
mondó bíróság úgy ítéli meg,
hogy a gyám kinevezése a
gyermek érdekében szüksé-
ges. A gyámot ma már kine-
vezheti a szülõ is (egyoldalú
nyilatkozatban, megbízási
szerzõdésben vagy végrende-

letben, elõbbi kettõt közjegy-
zõi hitelesítéssel), de ha erre
nem került sor, a kinevezés a
gyámügyi bíróság (már nem
a gyámhatóság) feladata.

A családi tanácsot is a
gyámügyi bíróság nevezi ki.
A Ptk. 125. szakasza szerint
ez 3 tagból áll, akiket a köze-
li rokonok vagy ezek házas-
társai közül választják ki, ar-
ra ügyelve, hogy õk és a
gyámság alá helyezett csa-
ládtagjai között jó személyi
kapcsolat létezzen. Ugyan-
akkor két póttagot is kinevez-
nek. Férj és feleség együtt,
ugyanannak a családi tanács-
nak nem lehet tagja, mint
ahogy a gyámot sem lehet
tanácstagnak kinevezni. A
tanácsba jelölteknek ehhez
elõzetesen hozzá kell járulni-
uk, ha pedig a gyámság alá
helyezett kiskorú 10. életévét
már betöltötte, õt is meghall-
gatják. (Ptk. 128. szakasza,
1-3. bekezdés.)

A családi tanács „mûködé-

si szabályait” a Ptk. 129. sza-
kasza tartalmazza, amikre itt
terjedelmi okokból nem té-
rek ki. Fontosabbnak tartom
hatásköreit ismertetni.

A családi tanácsnak ki-
emelten véleménynyilvánítá-
si joga van mindazokban a
kiskorút érintõ kérdésekben,
amelyekkel a gyám vagy a
gyámügyi bíróság megkeresi,
ezen kívül döntéshozatali jo-
gokkal is rendelkezhet, ha
ezt jogszabály írja elõ. A ta-
nács minden esetben tagjai
többségi szavazatával dönt,
üléseit pedig a legidõsebb tag
vezeti  le. A kiskorút, ameny-
nyiben a már említett 10.
évét betöltötte, kötelezõen
meg kell hallgatni. A hozott
döntéseket jegyzõkönyvbe
kell venni, indokolni kell,
magát a regisztert pedig a
családi tanácsnak a gyám-
ügyi bíróság által erre a fel-
adatra kijelölt egyik tagja õr-
zi. A gyám által, de a családi
tanács véleménye nélkül

megkötött ügyletek, aktusok
érvényteleníthetõk. Azokért
a jogügyletekért, amelyeket a
gyám a családi tanács véle-
ményének figyelmen kívül
hagyásával köt meg, egyedül
lesz felelõs. A Ptk. 155. sza-
kasza szerint minden olyan,
a gyám által hozott döntést,
jogügyletet, amely a kiskorú
érdekeit sérti, a  gyámügyi bí-
róságon meg lehet támadni.
A panaszt a 14. évét betöltött
kiskorú, a családi tanács, en-
nek bármelyik tagja, a Ptk.
111. szakaszában felsorolt
személyek és szervek fogal-
mazhatják meg, és a gyám-
ügyi bíróságnak benyújthat-
ják. Az ügyet a gyámügyi bí-
róság sürgõsséggel tárgyalja
le, a családi tanács tagjainak
és a feleknek  beidézése után.
Ha a bíróság szükségesnek
tartja, a 10. évét betöltött kis-
korút is meghallgatja. A pa-
naszt végrehajtható végzés
(încheiere executorie) meg-
hozatalával dönti el.

A hazai családjog új intézménye

A Hivatalos Közlöny január
19-i, 46. számában jelent
meg a pénzügyminiszter
52/2012 sz. rendelete a
2011-es pénzügyi év eredmé-
nyeit tartalmazó jelentés el-
készítésérõl és benyújtásáról.
Ez kötelezõ a könyvelésrõl
szóló 82/1991 sz. törvény
elõírása alapján minden:

– kereskedelmi társaság,
intézmény, szövetkezet szá-
mára;

– közintézményekre, jogi
személlyel rendelkezõ társa-
ságokra, alapítványokra, ak-
kor is, ha nincs profitorien-
tált céljuk;

– jogi személyiséggel nem
rendelkezõ alegységekre, fi-
ókvállalatokr, ha külföldi
céghez tartoznak, illetve ro-
mániai cégek külföldön levõ
alegységeire;

– kollektív letéteket ügy-
kezelõ egységek, ilyenek pél-
dául a magánnyugdíjpénztá-
rak

Azt, hogy a pénzügyi je-
lentést milyen formában kell
elkészíteni a miniszteri ren-
delet három kritériumot állít
fel:

1. az aktívák összértéke
3.650.000 euró;

2. nettó forgalom (cifra de
afaceri) 7,300.000 euró;

3. az alkalmazottak átlag
létszáma 50.

Azok az egységek, melyek
2011. december 31-én, a 3
kritériumból legalább kettõ
esetében meghaladják a fen-
ti határértékeket, év végi je-
lentésüknek tartalmaznia
kell a következõ melléklete-
ket:

1) a mérleget (10-es kód-
szám);

2) a nyereség- és a veszte-
ségszámlát (20-as kódszám);

3) a saját tõke állagában
történt változásokat;

4) a készpénzforgalom ki-
mutatását;

5) az év végi pénzügyi
helyzetrõl szóló jelentést.

Amennyiben a 3 kritéri-
umból legalább kettõ eseté-
ben a jelentést készítõ egy-
ség év végi helyzete a megje-
lölt határértékek alatt volt,
csak a következõ melléklete-
ket kell benyújtania:

1) egyszerûsített mérleg
(10-es kódszám);

2) a nyereség- és veszteség
számla (20-as kódszám);

3) egyszerûsített év végi
pénzügyi jelentés.

A fenti dokumentumokon
kívül mindkét esetben el kell
készíteni és be kell nyújtani:

– tájékoztatú jellegû ada-
tokat (30-as kódszám);

– befektetett eszközök
(active imobilizate) helyze-
tét (40-es kódszám).

Az év végi pénzügyi záró-
jelentéssel együtt be kell
még nyújtani:

3. az ügyvezetõk jelenté-
sét (raportul administrato-
rilor);

4. esetenként a számvevõ
(auditor) vagy a cenzorok je-
lentését;

5. a nyereség elosztására,
illetve a veszteség fedezésére
vonatkozó javaslatot.

Az év végi jelentés adatai
meg kell hogy egyezzenek a
könyvelésben és a 2011. de-
cember 31-i nyersmérlegben
(balanþa de verificare) szerep-
lõ adatokkal. Az esetleges va-
lutaértékek lejre való átszá-
mítását a Nemzeti Bank által
megállapított, december 31-
re érvényes árfolyam alapján
kell kiszámítani.

A 2011-ben létrehozott
egységek az egyszerûsített
formájú jelentést tehetik le.
Ez az elõírás opcionális jel-
legû, az érdekeltek letehetik
az 5 mellékletbõl álló jelen-
tést is.

A jelentés benyújtásának
határideje, 2011. december

31-e utáni 150 nap. Félreér-
tések elkerülése végett jó
tudni, ez nem jelent 2012
május 31.-et, hanem május
29.-et, mivel az idén február
29 napból áll.

Azoknak az egységeknek
melyek létrehozásuktól
kezdve 2011. december 31-
ig nem végeztek semmilyen
tevékenységet, nem kell
pénzügyi zárójelentést leten-
niük, viszont 60 napon belül
(ugyancsak 2011. december
31-tõl számítva), ezt a hely-
zetet saját felelõsségükre ki-
állított nyilatkozattal kell
megerõsíteniük, amit az ille-
tékes pénzügyigazgatóság-
hoz kell benyújtaniuk, és
aminek tartalmaznia kell: 

6. a cégbejegyzést igazoló
okmány szerint az egység
pontos elnevezését;

7. az egység címét és tele-
fonját;

8. a cégbejegyzési okirat
számát;

9. az egyedi azonosító
kódszámot (cod unic de
înregistrare);

10. a vállalati tõke értékét.
Az ismertetett miniszteri

rendelet elõírásainak be
nem tartása a következõ
pénzbüntetéseket vonhatja
maga után:

– 11 300 és 1.000 lej kö-
zött, ha az évvégi pénzügyi
jelentést 1-tõl 15 naptári na-
pi késéssel nyújtják be;

– 12 16 és 30 napig terjedõ
késedelem pénzbüntetése
1.000 lejtõl 3.000 lejig ter-
jed;

– 13 30 napnál nagyobb
késedelem pnzbüntetése le-
het 4.500 lej, és semmi eset-
re sem kisebb, mint 1.500
lej.

14. A be nem nyújtott
vagy aláírás nélküli jelenté-
sek 2.000-tõl 3.000 lejig ter-
jedõ pénzbüntetést vonnak
maguk után.

A gépjármûvek levegõszeny-

nyezésére kivetett illetékrõl
Zárszámaadás
Az év végi pénzügyi dokumentumok elkészítése
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Farsang

Helyszín: Árkos, január
28., szombat 10 óra. Rezes-
banda kíséretével maszkos
felvonulás lesz a falu utcáin
(kérik a lakosságot, kellõ-
képpen fogadják a hagyo-
mányõrzõ csoportot). Este
farsangi bál lesz a kultúrott-
honban, zenél a Mennyegzõ
Duó zenekar. A belépõjegy
ára 5 lej, a népviseletben ér-
kezõknek ingyenes.

3D-s mozifilmek

Helyszín: Csíkszereda,
Fidelitas Egyesület mozi-
terme. Idõpontok: szomba-

ton és vasárnap 20 órától a
Ha eljõ a világvége címû filmet
vetítik. A Féktelen harag címû
filmet, szombaton 16, vasár-
nap pedig 18 órától. A Kém-
kölyök címû filmet ma és
szombaton 18 órától tekint-
hetik meg az érdeklõdõk. A
Thor címû filmet vasárnap
13 órától tûzték mûsorra,
Kylie Minogue koncertfilm-
jét ma 20 órától láthatják a
mozi és a zene iránt rajon-
gók. A Jégkorszak 3. részének
vetítési ideje: szombaton 13,
vasárnap 16 órától, a Mega-
agy címû mesefilmet pedig
szombaton 11 órától kísér-
heti figyelemmel a közön-
ség. A Sammy nagy kalandjai

címû mesefilmet vasárnap
11 órától láthatják.

Kiállítás

Helyszín: Sepsiszent-
györgy, Kónya Ádám Mûve-
lõdési Ház, január 27., 17
órától.

Sántha Imre Géza mûvé-
szettörténész megnyitja Ta-
más Erika, a Gyárfás Jenõ
Amatõr Képzõmûvész Szö-
vetség tagjának egyéni festé-
szeti-grafikai kiállítását.

Koncert

Helyszín: Kézdivásárhely,
Art Caffé pince, január 27-
én 21 óra. Waterlily’s Trio
koncertezik. A zenekar is-
mert popslágereket játszik
egyéni feldolgozásban. Fel-

állás: Lili Istrate – ének, Él-
tes Áron – tenorszaxofon,
Kertész János – zongora.

Tortoma önképzõkör

Helyszín: Barót, Erdõvi-
dék Múzeumának Kászoni
Gáspár-terme, ma január 27,
péntek, 19 óra. Anthony
Gall építész (Budapest) Kós
Károly ma címmel tart vetí-
tett képes elõadást a
Tortoma Önképzõkör kere-
tében.

János vitéz

Helyszín: Csíkszereda,
Városi Mûvelõdési Ház, ja-
nuár 30-án este 19 órától. a
Hargita Nemzeti Székely
Népi Együttes bemutatja a
János vitéz, avagy a hõs gyö-

nyörûséges utazása és csodálatos
megérkezése címû mûsorát. A
jegyek ára felnõtteknek 10,
nyugdíjasoknak és gyerekek-
nek 5 lej.

Parasztopera

Helyszín: Stúdió Színház,
január 31., kedd este 19 óra.
A Parasztopera címû darabot
a Marosvásárhelyi Mûvé-
szeti Egyetem diákjai adják
elõ. Pintér Béla és Darvas
Benedek modern balladája a
barokk opera és az erdélyi
magyar népzene dallamvilá-
gából ihletõdött. A Paraszt-
opera a szerzõktõl megszo-
kott humorral és távolságtar-
tással mesél el egy nagyon is
mai, tragikus történetet. A
szerzõpáros darabját Porogi
Dorka, az egyetem másod-

éves magiszteri rendezõ sza-
kos diákja állította színpad-
ra.

Démonológia

Február 2-án, csütörtökön
este 19 órától a Marosvásár-
helyi Mûvészeti Egyetem II.
éves mesterfokozatú színész-
osztálya ismét játsza Tasnádi
István Démonológia címû ze-
nés kísértet-játékát. Rende-
zõ, díszlet- és jelemeztervezõ
Szõcs Artur, zenéjét szerezte
Szemenyei János és Szõcs
Artur, zenei munkatárs
Strausz Imre-István, video-
technika Ambrus Gyöngy-
vér harmadéves teatrológus,
dramaturg és rendezõasz-
szisztens, Máthé Tekla Noé-
mi harmadéves teatrológia
szakos hallgató.

Programajánló

Az anorexia és a bulimia
nervosa, bár még mindig
rendületlenül szedi áldoza-
tait, lassan „lerágott csont”-
nak tûnhet, annyit olvashat-
tunk már róluk. Egyre töb-
bet hallani viszont újabb és
újabb táplálkozási rendelle-
nességekrõl, mint például
az új õrületrõl, a drunkorex-
iáról. Csakugyan kell tõlük
tartanunk, vagy csak a pszi-
chológiai könyvek gyarapí-
tására szolgálnak, és valójá-
ban besorolhatóak a két fõ
evészavar közé?

Az anorexiáról és a
bulimiáról még az is hallott,
aki egyáltalán nem érintett
a dologban, hiszen a bulvár-
lapokban folyamatosan le-
hetett olvasni, hogy melyik
sztár éhezteti magát csont
és bõrré vagy éppen hány-
tatja magát elõszeretettel.
Miután mindenki megis-
merkedett ezzel a két veszé-
lyes, akár halállal is végzõ-
dõ táplálkozási zavarral,
mellyel rengeteg fiatal nõ
küszködött és küszködik a
mai napig, sorra jelentek
meg az újabb evési zavarok.

Az ortorexia nevû beteg-
séget 1997-ben írták le. Azo-
kat sorolják ide, akik betege-
sen ügyelnek arra, hogy
csak egészséges, fõleg bio-
élelmiszereket vigyenek be a
szervezetükbe. A betegek
sokszor külön étkészlettel is
rendelkeznek, hogy véletle-
nül se érintkezzen a szájuk
olyan villával, mely „tisztá-
talan” élelmiszerrel találko-
zott. Az exorexiások azok a
kóros edzésfüggõk, akik
szinte minden szabad idejü-
ket sportolással töltik, folya-
matosan fogynak, ám az il-

letõ akármennyit sportol, ál-
landóan elégedetlen az alak-
jával. Ha egy nap nem edz-
het, máris pszichés elvonási
tünetek jelentkeznek. És itt
van a drunkorexia, mely,
akárcsak az elõbbi betegsé-
gek, szintén a fiatal nõket
sújtja leginkább.

A drunkorexiás fiatalok
egész nap nem esznek, hogy
a nap során megspórolt ka-
lóriát az esti bulin pótolják
alkohol formájában. Ennek
több „elõnye”is van. Üres
gyomorral gyorsabban hat
az alkohol, illetve így a fia-
tal nõk meg tudják õrizni
karcsúságukat, hiszen sová-
nyan koktélozgatni – látszó-
lag – rendkívül vonzó jelen-
ség. Nem ritka, hogy a
drunkorexiások drogokat,
például kokaint, fogyaszta-
nak, hogy ezzel is elnyom-
ják az éhségüket.

Az orexis eredetileg vá-
gyat jelent, még az ókorban
így használták, aztán az ét-

vágyra korlátozódott a szó
jelentése. Az anorexia a
fosztóképzõvel ellátott for-
ma. A drunkorexia is ilyen
új keletû, bulvárízû foga-
lom. Az evészavarok szak-
irodalma ezt a kifejezést
nem használja. Ez persze
abból is adódik, hogy az or-
vostársadalom nehezen fo-
gad el új jelenségeket, illet-
ve azoknak különbözõ kri-
tériumoknak kell megfelel-
niük, elég gyakoriaknak
kell lenniük, hogy önálló
kórképeknek, zavaroknak
tartsák õket. A drunkorexia
azt jelentené, hogy az
anorexiás betegek, akik le-
fogynak, néha alkohol for-
májában veszik magukhoz
a szükséges kalóriákat. Ez
azt jelenti, hogy az anorex-
ia alkoholizmussal szövõ-
dik. Az alkoholfogyasztás a
jóllakottság érzésével jár, te-
hát utána szilárd táplálékot
nem kíván a szervezet.

A drunkorexia, tehát az

anorexia altípusának tekint-
hetõ, és amellett, hogy a kó-
ros soványsággal összefüggõ
szövõdményekkel járhat,
párosulhat még alkoholiz-
mussal, izolációval, de-
presszióval és öngyilkosság-
gal is. Mindemellett nem
szabad azt hinnünk, hogy ez
csak a felsõ tízezer kórtüne-
te, hiszen nemcsak koktél-
partikon, hanem akármelyik
kis kocsmában is akadhat
anorexiás beteg, aki alkohol-
lal pótolja a kalóriaigényét.

Ebben a formában, zavar-
típusban is anorexiáról van
szó. A túlzottan körülmé-
nyeskedõ leírásoknak nem
sok értelmük van, nem új
kórképrõl van szó, hanem
ritka altípusokról. A kissé
túllihegett aprólékoskodás
mindenesetre azt jelzi, hogy
az evészavaroknak egyre-
másra jelennek meg speciá-
lis formáik. Forrongó terü-
letrõl van szó, ami bizonyos
tekintetben népegészség-

ügyi jelentõségû, ha az elhí-
zás kb. 20%-os arányát néz-
zük, de az anorexiások ha-
lálozása is fontos érv. Az
újabb és újabb zavarok meg-
jelenése pedig arra utal,
hogy a társadalmi változá-
sok, például a fogyasztói
társadalom nyomása fontos
szerepet játszhat a komplex
megközelítést igénylõ zava-
rok hátterének megértésé-
ben. Ma már más az étel ér-
téke is, mint 30-40 évvel ez-
elõtt.

Tehát nincs új a nap alatt.
Az egészséges ételek, az
edzés túlzásba vitele, vala-
mint az étel megvonása az
éjszakai italozás javára,
mindnek az a célja, hogy az
illetõ megõrizze karcsúsá-
gát, sõt, rosszabb esetben a
kóros soványság, mint esz-
ménykép jelenik meg sze-
meik elõtt, még akkor is, ha
ezt nem koplalással, hanem
egész napos edzéssel kíván-
ják elérni.

Evészavar: 
mi a drunkorexia? 

Függetlenül attól, hogy sokat
vagy keveset eszem, nagyon
gyakran van napokig tartó gyo-
morégésem. Ezek szerint gyo-
morfekélyem van?

A gyomorégés stresszes éle-
tünk, rohanó világunk kel-
lemetlen velejárója lehet. A
tünetek akár egész nap je-
lentkezhetnek, s ha nem
vesszük komolyan ezeket,
akkor súlyos szövõdmé-
nyekkel is számolnunk kell.
A betegség kialakulásához
a gyomor savas tartalmá-
nak a nyelõcsõbe történõ
visszaáramlása vezet. A ki-
alakult folyamatos hatás
hosszú távon emésztõszervi
fekélyek kialakulását is
okozhatja. Tartózkodjunk a
nagyon savas táplálékoktól,
mint a paradicsom, citrom,
narancs, csili és bors. In-
kább többször együnk ki-
sebb mennyiséget, mint rit-
kán nagy a adagokat, mert
ha a gyomrunkat megter-
heljük egy nagy adag étel-
lel, akkor biztosan tiltakoz-
ni fog. A dohányzás és az
alkohol fogyasztás mellõzé-
se is ajánlott. Étkezések
után fogyasszunk el egy po-
hár szénsavmentes vizet,
így segítve ezzel a nyelõcsõ-
bõl a gyomorsav eltávolítá-
sát. Részesítsük elõnyben a
teljes kiõrlésû gabonafélé-
ket, zöldségeket és gyümöl-
csöket. Mindig figyelembe
kell venni az egyéni toleran-
ciát, hisz elképzelhetõ,
hogy például az a gyü-
mölcs, amely az egyik em-
bernél nem okoz panaszt, a
másiknál komoly gyomor-
égést produkál. A különbö-
zõ savlekötõ gyógyszerek
segithetnek pillanatnyilag
megoldani a problémát, de
hosszabb távon célraveze-
tõbb, ha szakember segísé-
gét kérjük. A teljes gyógy-
ulás miatt keressünk fel egy
dietetikust, aki segít a he-
lyes étrend kialakításában.
Elkerülhetõ a gyomorégés,
ha: az étkezést követõ 1-2
órában kerüljük a lefekvést
és az intenzív mozgást
Mellõzük a csokoládét, kof-
feint, szénsavas üdítõket,
zsíros ételeket.

Dr. Gyõri György

Az orvos

válaszol

A drunkorexiás fi-

atalok egész nap

nem esznek: az es-

ti bulin pótolják ki-

esõ kalóriákat al-

kohol formájában.



A Datura néven is ismert an-
gyaltrombiták (Datura hyb-
rida, Brugmansia sanguinea)
között egyaránt találhatunk
egynyári, évelõ és fás fajo-
kat. Ezek közül a cserjés Da-
tura suaveorens és a Datura
aurea vált kedvenc edényes
dísznövénnyé, utóbbi le-
csüngõ, tölcséres virágai mi-
att, amelyek elérik az arasz-
nyi méretet. A nemesítések-
nek és keresztezéseknek kö-
szönhetõen a fehéren kívül
ma már találunk rózsaszín,
piros, lila és sárga virágú faj-
tát is, sõt a teltvirágú változat
sem ritka. A hobbikertészek
nemesebb növénynek tartják
a cserjeként növekvõ örök-
zöld angyaltrombitát, mert
fásodó szára lehetõvé teszi,
hogy a metszéssel törzses fát
neveljünk belõle. Ugyanak-
kor, ha tövéig visszavágják,
bokros alakot ölt. A dús vi-
rágzás érdekében nem sza-
bad sajnálni tõle a tápanyag-
ban gazdag földet és a bõsé-
ges öntözést. Télire vissza-
metszhetjük – akár a tövéig
is – ha nem akarjuk, hogy
törzses fa legyen belõle. Té-
len körülbelül 6-8 Celsius fo-
kon, világos helyen vagy lép-
csõházban teleltetjük, és ke-
veset öntözzük. Kedvezõ kö-
rülmények között télen is vi-
rágzik. A beteg vagy kárte-
võktõl fertõzött ágakat és le-
veleket rendszeresen távolít-
suk el. Ha tövig visszavág-
juk, télen kevés fénnyel is be-
éri. Ebben az állapotban
csak kevés vizet juttassunk
neki. Máskülönben a masz-

lagok az erõsen mérgezõ nö-
vények közé tartoznak, ezért
gyerekek számára már 15
szem mag elfogyasztása ha-
lált okoz.

Sármási-Bocskai János 
kertészmérnök
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Nehéz 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

Történelemvizsga:
– Francia állampolgár volt, késõbb generális, majd császár.
Kirõl van szó? – kérdezi a professzor.
– Nem tudom – mondja megszeppenve a diák.

– Bonaparte Napóleon!
A diák feláll, és elindul az ajtó felé.
– Hová megy? – kérdezi a professzor.
– ... (poén a rejtvényben)

Vízszintes:
2. A poén elsõ része. 12. Tagoló. 13. Mesterségre kiképez. 14.
Rakó, helyezõ. 16. Veteményes. 17. Nyereg része! 19. Tûzcsó-
va. 21. Alkatollak! 22. Róka kicsinye. 23. Angol sörféle. 25. ...
Martin; amerikai színész. 27. Lengyel légitársaság. 28. Tenge-
ri rabló. 30. Munkakör. 32. Nem lett bika belõle! 33. Determi-
náns (röv.). 34. Csodás történet. 35. Igazán. 37. Panasz. 38.
Edmond becézve. 39. Csomót bontogat. 41. Fiatalabb fivér.
43. Állandó medrû, mélyebb állóvíz. 44. Lángol. 45. Pozitív
elektród. 47. Paszulyszemek! 48. Király ül benne. 50. Olimpi-
kon vívónõ (Ilona). 52. Ez alkalommal. 55. Közelebb.

Függõleges:
1. A poén második része. 2. Hajsza része! 3. A távolabbit. 4.
A Dnyeszter régi neve. 5. Ménesgazda. 6. Tuskófeszítõ esz-
köz. 7. Gyakori igeképzõ. 8. Pincér van ilyen. 9. Pólus. 10.
Robbanóanyag. 11. Mai részek! 15. Tölt. 18. Forgalmi dugó-
ba kerülõ. 20. Épületelem. 22. Tüzelõanyag. 24. Az élen le-
võ. 26. Ki mint ..., úgy arat. 27. Fizikai egység. 29. Spanyol
arany. 31. Kalamajka. 33. Még sláger is lehet belõle. 36. Ko-
lumbia fõvárosa. 37. A poén harmadik része. 40. ... step;
tánclépés. 42. Helyiség. ... a csíziót; ravasz. 46. Óvoda. 48.
Ismer. 49. Részesrag. 51. A ... Trenk; Jókai Mór regénye. 53.
Szövegidézet! 54. Paci. 56. A szélekre befut! 

Történelemórán

Kert-ész

Bableves csipetkével 
és kolbásszal
Hozzávalók: 25 dkg szá-

razbab, 1 fej vöröshagyma, 2
sárgarépa, 2 gyökér, 1/2 l
húsleves, víz, 4 gerezd fok-
hagyma, 1 kis csokor petre-
zselyem, 1/2 ek liszt, 1 kk pi-
rospaprika, szárazkolbász,
tejföl, 1 tojás, liszt, só.

Elkészítés: A babot pár
órára beáztatjuka, majd
húslevesben feltesszük fõz-
ni, hozzáteszünk kb. 1/2 li-
ter vizet is. A lábasba he-
lyezzük egészben a vörös-
hagymát és a felvágott zöld-
ségeket. Sózzuk ízlés sze-
rint. Addig fõzzük, míg a
bab és a zöldségek meg
nem puhulnak. Kevés ola-
jon rántást készítünk, úgy,
hogy az összezúzott fok-
hagymát, és a petrezsely-
met megfuttatjuk, majd
hozzátesszük a lisztet és a
paprikát. A felengedett rán-
tást hozzáöntjük a leveshez.
A levesbe tesszük a felkari-
kázott kolbászt, és tovább
fõzzük. Közben elkészítjük
a csipetkét. A tojást elkever-
jük, hozzáteszünk egy csi-
pet sót, és annyi liszttel ke-
verjük el, hogy keményebb
tésztaállagot kapjunk. A
tésztát gombócba gyúrjuk,
és a forrásban lévõ levesbe
csipkedjük. Tejföllel tálal-
juk, aki szereti, az pár csepp
ecetet is tehet bele.

Gyors tepsis burgonya 
debrecenivel
Hozzávalók: 1 kg közepes

burgonya, 5 db közepes
hagyma, szárított petrezse-
lyemzöld, só, bors, pirospap-
rika, szárított majoranna,
ételízesítõ, olaj, 2 cs csemege
debreceni kolbász.

Elkészítés: A burgonyát
és a hagymát megpucoljuk,

és négyfelé vágjuk. Tepsibe
fektetjük, megszórjuk sóval,
borssal, ételízesítõvel, piros-
paprikával, petrezselyemmel
és a majorannával. Majd
meglocsoljuk kevés olajjal,
és átforgatjuk, keverjük,
hogy mindenhol egyenlete-
sen eloszlassuk a fûszereket.
Elõmelegített sütõben majd-
nem puhára sütjük kb. 15
perc alatt. Néha átforgatjuk.
Amikor már majdnem puha
a burgonya, rádobjuk a kari-
kára vágott kolbászokat, és
még 10-15 percig sütjük,
hogy átsüljön a kolbász is.

Magyaros kenyérlepény
Hozzávalók 6 lepényhez.

Tésztához: 40 dkg kenyér-
liszt, kb. 2,5 dl víz, 1 tk cu-
kor, 2 dkg élesztõ, 2 tk só, 2
ek napraforgó olaj, 1 ek jog-
hurt vagy tejföl. Feltéthez: 1
dl tejföl, kolbász, hagyma,
csípõs paprika, piros kalifor-
niai paprika, reszelt sajt.

Elkészítés: Az élesztõt
langyos, cukros vízben fel-
futtatjuk, majd beletesszük
az olajat. A sót elkeverjük a
lisztben, majd a joghurttal
és az élesztõs vízzel tésztává
dagasztjuk. Duplájára ke-
lesztjük langyos helyen,
majd deszkára borítjuk, kis-
sé átgyúrjuk, és 6 részre
osztjuk. A kis cipókból 15-
16 cm átmérõjû lepényeket
formázunk, és sütõpapírral
bélelt tepsibe tesszük. Meg-
kenjük tejföllel, majd rárak-
juk a felszeletelt szalonnát,
kolbászt, paprikát és hagy-
mát. Tetejére reszelt sajtot
szórunk, és még 15 percig
hagyjuk kelni. Majd sütõben
készre sütjük.

Gazdag parasztreggeli
Hozzávalók: 2-3 szeletelt

bacon, 1 db vörös konzerv-

bab, 1 fej lilahagyma, 1/2
szál szárazkolbász, 4 db to-
jás, cheddar sajt, színes kali-
forniai paprikákból 1-1 sze-
let, 2 lap leveles tészta, kevés
só, bors.

Elkészítés: A bacont csí-
kokra vágjuk és serpenyõben
elõsütjük. Rádobjuk a felsze-
letelt lilahagymát. Hozzáad-
juk a felkarikázott kolbászt
és az apró kockára vágott
paprikákat. Megpároljuk az
egészet, és hozzáadjuk a le-
csöpögtetett babot, kevés só
és bors. Két db téglalapalakú
kerámiaedényt kiolajozunk.
A levelestésztát kinyújtjuk
akkorára, hogy ki tudjuk bé-
lelni a formánkat és még egy
kicsit a szélein lelógjon. Be-
letöltjük az elkészített ragut
és megszórjuk vastagon a re-
szelt sajttal. Két kis mélye-
dést készítünk a töltelékbe,
és ide ütjük a tojásokat. Rá-
hajtjuk a tésztát, de ne fedje
be teljesen, és sütõben kb.10-
15 percig sütjük.

Majonézes káposzta
Hozzávalók: 350 g ká-

poszta, 100 g vékony kol-
bász, 1 tojás, 100 ml olaj, só,
bors, 1 ek mustár.

Elkészítés: A káposztát
vékonyra vágjuk, vagy gya-
luljuk. Besózzuk, és állni
hagyjuk, hogy lágyuljon, és
levet eresszen. A vékonykol-
bászt karikára vágjuk, és na-
gyon kevés olajon ropogósra
pirítjuk. A tojásból és az
olajból majonézt keverünk.
Ízesítjük a sóval, borssal és
mustárral. A káposztát jól
kicsavarjuk a levétõl, össze-
keverjük a majonézzel és a
kolbászkarikákkal. Legalább
1 órát pihentetjük a hûtõ-
szekrényben.

Kolbászos makaróni
Hozzávalók: 30-35 dkg

fõtt makarónitészta, 3 ek olí-
vaolaj, 1 fej hagyma, 1 zöld-
paprika, 2 gerezd fokhagy-
ma, 4 paradicsom, 10 dkg
serrano sonka (magyar füs-

tölt sonka is jó), 1 szál kol-
bász, 10 dkg reszelt cheddar
sajt.

Elkészítés: A hagymát
apró kockára vágjuk. A pap-
rika magját eltávolítjuk és
szintén nagyon apróra fel-
kockázzuk. A fokhagymát
összezúzzuk. A tésztát sós
vízben megfõzzük. A para-
dicsomok héját lehúzzuk,
apró kockára vágjuk. Az olí-
vaolajat egy serpenyõben
felhevítjük és megpároljuk
benne a hagymát, a fok-
hagymát, a paprikát és a pa-
radicsomot. Sûrû mártást
kell, hogy kapjunk. Beledob-
juk az apró kockára vágott
sonkát és a felkarikázott kol-
bászt. Borssal fûszerezzük.
Ha a sonka és kolbász átme-
legedett, keverjük hozzá a
kifõtt makarónit. Egy tepsi-
be öntjük, a tetejét megszór-
juk reszelt cheddarral és kb.
10 perc alatt a sajtot ráol-
vasztjuk a tetejére. Melegen
tálaljuk.

Kolbászoljunk! Angyaltrombita

Ilyenkor mindenkinek lapul egy kis há-
zikolbász a kamrájában, kenyérrel fo-
gyasztva is nagyon finom, de számta-
lan laktató ételt is készíthetünk belõle.
Adunk néhány ötletet.



Hol volt, hol nem volt, élt
egyszer egy okos róka. Egy-
szer felöltözött emberi ruhá-
ba, és elment koldulni. Vala-
melyik nap bement egy ház-
ba, éjszakára szállást kért,
amit meg is kapott. A gazd-
asszony éppen borsót fõzött,
a róka abból is kapott. Mivel
a róka nem eszik borsót,
mint az emberek, csak egyet-
lenegy borsót vett el.

Másnap a róka elment a
borsójával egy másik házba,
és megkérdezte a háziaktól,
hogy hová tegye a borsót. A
gazda így felelt: „Tedd az ab-
lakba!”

A róka betette a borsót az
ablakba és leült az asztalhoz.
A kakas, aki korán kelt, meg-
találta a borsót és megette. A
róka elment a bíróhoz, bevá-
dolta a gazdát – és annak oda
kellett adnia a kakast.

A róka fogta a kakast, el-
ment egy másik házhoz, és
mindjárt megkérdezte a gaz-
dát: „Hol hagyhatom a kaka-
somat?” „Tedd be a birkák
mellé az akolba!”

Mihelyt betette a koldus a
kakast az akolba, a kos azon-
nal felöklelte.

A róka most is elment a bí-
róhoz, bevádolta a gazdát,
akinek oda kellett adnia a
kost.

Fogta a kost, és elment a
negyedik házhoz, és megkér-
dezte a gazdát, hogy hová te-
gye a kost.

„Vidd be a tehénistállóba!”
mondta. A róka úgy is tett,

azonban a bikaborjú felöklel-
te.

A róka most is elment a bí-
róhoz, bevádolta a gazdát,
akinek oda kellett adnia a
borjút.

Fogta a róka a borjút, és el-
ment a következõ házhoz, és
megkérdezte a gazdát: „Ho-
vá tegyem ezt a bikaborjút?”

„Tedd be a lovak mellé az
istállóba!”

De még csak be sem vezet-
hette az istállóba, mert kijött
a gazda lova és agyonrúgta a
borjút.

A róka most is elment a bí-
róhoz, bevádolta a gazdát,
akinek oda kellett adnia a lo-
vat.

A róka fogta a lovat és el-
ment az erdõbe egyenes és
görbe fáért. Amikor a fa
megvolt, így beszélt: „Egye-
nes fa, görbe fa, legyen belõ-
letek szánkó!” Háromszor
kellett csak elmondania eze-
ket a szavakat, amikor a leve-
gõbõl leesett egy új, derék
szán. A róka befogta a szán-
ba a lovat, és a szán egyre tá-
volabbra ment.

Így ment a szán, és egyszer
csak találkozott egy nyúllal.
A nyúl megkérdezte: „Hová
mész, te, koma?”

„Csak megyek, szánkó-
zom!”

„Vegyél magad mellé!”
„Szívesen felvennélek, de

még összetöröd a szánkó-
mat. De ha annyira akarsz
szánkázni, tedd fel az elsõ lá-
baidat!”

A nyúl fel is tette az elsõ lá-
bait. Egy darabig mentek, ek-
kor a róka megszólalt: „Ha
nagyon elszakítod így a csiz-
mádat, akkor tedd fel mind a
négy lábadat!”

A nyúl fel is tette, és men-
tek tovább.

Megtettek egy darabot, ta-
lálkoztak a farkassal. A far-
kas megkérte, hogy õt is vi-
gyék magukkal. A róka így
felelt neki: „Te túl nagy vagy
és nehéz, még összetöröd a
szánkómat, de azért két lába-
dat felteheted.”

A farkas feltette a két elsõ
lábát, és mentek tovább. Ez-
után a farkas feltette a másik
két lábát is a szánkóra.

Megtettek egy darabot, ta-
lálkoztak a nagy barna med-
vével. A medve így szólt:
„Komám, ha tudnád, meny-
nyire elfáradtam. Nem tud-
nátok elvinni egy kicsit?” A
róka így felelt: „Tedd fel csak
két lábadat, és akkor mehe-
tünk.” A medve erre: „Kettõt
nem érdemes, én majd mel-
léd ülök.”

„No rajta!” mondta a róka:
„Gyere, ülj mellém!” És egy-
szerre mi történt? Mihelyt fe-
lült a szánkóra a medve, az
azon nyomban összetört.

Nem volt mit tenni, a nyúl-
nak el kellett menni az erdõ-
be fáért, hogy újabb szánkót
készítsenek, de az csak vé-

kony rõzsét hozott, amibõl a
róka semmit sem tudott csi-
nálni.

Ekkor a farkasnak kellett
elmennie. Õ vastagabb nyír-
fát hozott, de amikor a róka
megnézte, az sem felelt meg
a célnak - és eltörte. Akkor a
medve ment el az erdõbe és
vastag tölgyfát hozott, de a
róka azt is összetörte.

Ekkor a medve így szólt:
„No, rókakoma, most rajtad
a sor!” A róka így felelt:
„Igen, igen, így is van, de
amíg én az erdõben leszek, ti
felfaljátok a lovamat. Ezért te
nyúl figyeld, és amikor fel
akarják falni a lovat, te kia-
bálj, hogy meghalljam!”

Amikor a róka elment az
erdõbe, a farkas így szólt a
nyúlhoz: „No figyelj, ha csak
meg mersz szólalni, akkor mi
elõbb téged falunk fel és csak
azután a lovat.”

A nyúl még csak egy fél
szót sem szólt, és hárman fel-
falták a lovat, csak a csontjai
és a bõre maradt meg. A
csontokat bedugták a bõrbe
és felállították a lovat, mintha
élne, õk maguk pedig elfutot-
tak.

A róka az erdõben ugyan-
azokat a szavakat mondta,
mint korábban: „Egyenes fa,
görbe fa, legyen belõletek
szánkó!” Miután háromszor
megismételte, a levegõbõl le-
zuhant egy vadonatúj szán-
kó. A róka fogta a szánkót, és
kezdte kihúzni az erdõbõl.
Kihúzta, és elcsodálkozott:

hová tûnt a medve, a farkas
meg a nyúl? Megint körülné-
zett, de sehol senki. Ekkor
odament a lovához, három-
szor rácsapott, de az nem
mozdult, hanem eldõlt. Meg-
nézte jól, és meglátta, hogy a
ló nem él. No, ekkor már
semmire sem gondolt, csak
gyorsan a gazemberek után
eredt. Egy kis folyónál utol-
érte õket, és így szólt: „No, ti,
gazemberek! Felfaltátok a lo-
vamat?” De azok egyre-más-
ra csak makacskodtak, és azt
állították, hogy egyikük sem
vétkes.

Ekkor a róka ravaszsághoz
fordult. „Aki átmegy ezen a
folyón a másik partra, az ár-
tatlan.”

Elsõként a nyúlnak kellett
próbálkoznia, mert így akar-
ta a róka. A nyúl így felelt:
„Én fiatal, és könnyû legény
vagyok, könnyen átjutok a
túlpartra.”

És nekifutott, majd hopp,
ugrott, de belezuhant a folyó-
ba és megfulladt. Így történt
a farkassal és a medvével is.
No, most a rókán a sor. Így
gondolkodott: „Én jó ugró
vagyok, és ha mégis bele-
esem, abból sem lesz nagy
baj, mert jól tudok úszni.”
Miután ezt mondta, õ is ne-
kifutott, de hogy, hogy nem,
õ is beleesett és belefulladt,
mint a nyúl, a farkas meg a
medve.

Lett népmesék
(Fordította: Dabi István)

A róka szánkója
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Beköszöntött az igazi tél,
egész éjszaka havazott, reg-
gelre több mint húsz centi
vastag hóréteget mértem az
ablakom alatt. A forgalom is
megnõtt a madáretetõnél, és
ezt mások is jelezték, akik té-
li madáretetést végeznek.

Pillepalackból készítettem
madáretetõt, amibe fél liter
napraforgómag fér bele, ki-
akasztottam a csipkebokorra
és azóta állandó vendégeim
a széncinegék. Van úgy,
hogy napjában kétszer is fel

kell, hogy töltsem az etetõt,
fõként mikor nagy a havazó,
de olyan nap is van, amikor
nem fogy el teljesen az egy-
szeri adag sem. Húsznál is
több széncinege hordja a
magokat, csodálatos látvány
– kényelmes a meleg szobá-
ból, karnyújtásnyira figyelni
a madarakat.

Kezdetben mind egyfor-
mának tüntek a cinegék, de
néhány nap elteltével már ki-
ismertem mindeniket. Elõ-
ször a hímeket különböztet-

tem meg a tojóktól, és megje-
gyeztem ismertetõ jegyeiket,
majd sorban az egyedi jegye-
ket figyeltem meg, egyiknek
szembetûnõ volt a farkszéli
fehértolla, a másiknak a fe-
hér pofafoltjában volt egy kis
sötét folt, a harmadiknak tar-
kófoltja keskeny, de jött
olyan cinege is, amelyiknek
teljesen hiányzott a farktolla,
azt nem volt nehéz megkü-
lönböztetni. Egyébként élén-
ken viselkedett, nem látszott
rajta, hogy különösen zavar-

ná a hiányzó farok, megtör-
ténhet, hogy egy macska
karmai közül menekült meg.
Továbbá mindeniknek sajá-
tos a viselkedése, míg egyik
csak a közeli ágra ugrik a
maggal, és ott fogyasztja el,
addig a másik egy távolabbi
fára száll vele, de van, ame-
lyik csak a közeli bodzabo-
korig repül. Ezenkívül szá-
mos viselkedési formát is
meg lehet figyelni, mint a ci-
vakodás, a fenyegetõ póz, de
izgalmas pillanatokat is el
lehet csípni, amikor megjele-
nik egy macska vagy feltû-
nik a karvaly.

A széncinegéken kívül
még az etetõre jár a kék ci-
nege, barátcinege, fenyvesci-
nege, ha nem is olyan nagy
számban, de mindennap ott
vannak. Nemrég megjelen-
tek a zöldikék, verebek tár-
saságával, késõbb erdei pin-
tyek is csatlakoztak hozzá-
juk. Ekkor már kanári elesé-
get tettem ki tálcára, mert
jobban szeretnek a talajról
táplálkozni a magevõ mada-
rak. Azonban az etetõre is
rájárnak, a magokat nem
hordják el egyenként, mint a
cinegék, hanem addig ülnek
az etetõnél, míg jól nem lak-
tak. A télire hozzánk érkezõ
vendégmadár a fenyõpinty
is a flakonetetõt részesítette
elõnyben.

Kelemen László

Tizenkét hónap a természetben
Megmutatjuk, hogyan ké-
szíthetsz egy öltöztethetõ
babát. Nem kell hozzá sok
minden, de a játék a végte-
lenségig folytatható.

Szükséges eszközök: szí-
nes kartonpapírok, egy da-
rab erõsebb karton a baba
testéhez, filctollak, ragasz-
tó, papírlyukasztó, flitterek,
pici csillagok, gyöngyök,
matricák, olló, vonalzó, fe-
hér gumicérna, dekorgumi.

Elkészítés: Elsõ lépésben
a testrészeket készítjük el.

A vastagabb kartonra, ce-
ruzával rajzold le a testré-
szeket külön. Vágd ki,
majd lyukaszd ki és illeszd
helyükre a darabokat. Ez-
után rajzolj a babának ar-
cot és hajat. Ha már kész
van a baba, számtalan vi-
dám ruhát adhatsz rá, amit
a színes kartonokból szin-
tén te tervezel meg és vágsz
ki. A ruhákat flitterekkel,
csillagokkal, gyöngyökkel
matricákkal díszítsd. Jó
szórakozást!

Készíts babát!

Hétvégi mellékletünk Életmód és Csodavár oldalait
Orosz Anna szerkesztette

Fenyõpinty


