
„Nincs oka az erdélyi ma-
gyarságnak a borúlátásra” –

vélik azok a – népszámlálás
adatait elemzõ – kolozsvári szo-

ciológusok, akik a Szabadelvû
Kör RMDSZ-platform által
szervezett, Népszámlálás 2011–
2012, Számmisztika és számhábo-

rú címû kerekasztal-beszélgeté-
sen vettek részt szerda este, Ko-
lozsváron. 
Folytatása a 7. oldalon 

új magyar szó
2012. február 10–12., péntek–vasárnap

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
20 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3554 ▲
1 amerikai dollár 3,2813 ▲
100 magyar forint 1,5052 ▲

Vezércikk 3

Fotós történetírás 

André Kertész világhírû, magyar szárma-
zású fotográfus száz reprezentatív alkotá-
sából nyílt kiállítás a sepsiszentgyörgyi
Gyárfás Jenõ Képtárban. A tárlatot Ma-
gyarország sepsiszentgyörgyi Kulturális
Koordinációs Központja szervezte, a
fényképeket a Kecskeméti Fotográfiai
Múzeum bocsátotta rendelkezésükre. 

Kultúra 6

Aktuális 2

Jóhírszerzõ 
kormányfõ
Egyelõre még nem tudni, hogy a meg-
nyerõ személyiségû, nyugalmat sugárzó

miniszterelnöknek sikerül-e
megváltoztatnia a kormány
megítélését, hiszen a román
gazdasággal az egykori hír-
szerzõ sem tehet csodákat.

Mihai Rãzvan Ungu-
reanu egyelõre csak az

államfõnek szer-
zett jó híreket.Cseke Péter Tamás

Felhívással fordult az
RMDSZ vezetõségéhez Á-

dám Valerián, a Romániai Ma-
gyar Orvosi és Gyógyszerészeti
Képzésért Egyesület titkára, aki
a marosvásárhelyi orvosi egye-
tem magyar tagozatának létreho-
zását sürgeti, és nyomatékul tün-
tetést helyezett kilátásba. Kele-
men Hunor korábban leszögezte:
olyan koalíciós megállapodást írt
alá a nagyobbik kormánypárttal,
amelyben szerepel a MOGYE
magyar tagozatának létrehozása
is. Constantin Copotoiu, az
egyetem rektora tiltakozik az
RMDSZ döntése ellen, és kije-
lentette: amennyiben az új kor-
mány beavatkozik az egyetem
ügyeibe, az intézmény bepereli a
minisztériumot, és nemzetközi
bírósághoz fordul. 7. oldal  

Fenyegetõzik a

MOGYE rektora

Hétvégén is hódít a fagy

Továbbra is gondot okoz a hóvihar és a
fagy az ország déli részén, az A2-es autó-
pályán és 32 országúton lezárták a közle-
kedést, több száz településen továbbra
sincs áram, és számos iskolában szünetel
a tanítás. A meteorológiai szolgálat sze-
rint vasárnapig az egész országban sárga
jelzésû fagyriadó van érvényben.

Társadalom 7

Három puccs Orbán ellen

Egymástól független több forrás szerint is
szabályos puccskísérletrõl beszélt a magyar
kormányt és személyét érõ támadásokkal
kapcsolatban Orbán Viktor Egerben.

Az elsõ megpróbáltatás. „Minden idõk legfiatalabb romániai kormánya” tegnap este tette le az esküt Traian Bãsescu államfõ elõtt Fotó: Mediafax 

Cenzus: nincs ok borúlátásra?

Csikókormány, sétagalopp
Megszavazta a parlament Mihai Rãzvan Ungureanu miniszterelnök kabinetjét

A szükséges 232 szavazatnál csak öttel kapott többet, de elnyerte tegnap a parlament

bizalmát Mihai Rãzvan Ungureanu miniszterelnök és kormánya. A Külügyi Hírszerzõ

Szolgálat (SIE) élérõl elõzõ este lemondott Ungureanu kormányát 237-en támogatták, ket-

ten voksoltak ellene. Az ellenzék által bojkottált tegnapi ülésen meglepetést keltett Victor

Ponta szociáldemokrata pártelnök szokatlanul békülékeny hangnemû beszéde, amely belvi-

szályt keltett az ellenzéki pártszövetségben. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök tegnap a parla-

mentben az ÚMSZ-nek úgy fogalmazott: „nehéz idõszak következik”. 3. és 4. oldal 

Az etnikai arányok változása Erdély fontosabb városaiban, az elmúlt tíz év során.           Forrás: Transindex.ro
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Röviden

Magyarul az ukrán bíróságokon

Az ukrán alkotmánybíróság decemberi
döntése szerint nem alkotmányellenes a re-
gionális vagy kisebbségi nyelveknek az ál-
lamnyelvvel azonos szintû használata a bí-
róságokon, így a magyar nemzetiségû uk-
rán állampolgárok is anyanyelvükön intéz-
hetik peres ügyeiket – írta tegnapi számá-
ban az ungvári Kárpáti Igaz Szó címû lap.

Abszurd helyzetben Malina Hedvig

Abszurd helyzetnek tartja Zák-Malina
Hedvig, hogy miután a Radicová-kabinet
az elõzõ héten közleményben kért „bo-
csánatot” tõle, a Legfõbb Ügyészség ha-
mis tanúzás gyanújával folytatja a vizsgá-
latot ellene – írta tegnap a szlovákiai Sza-
bad Újság címû magyar nyelvû független
közéleti hetilap. 

Újabb megfigyelõk Szíriába?

Az Arab Liga újabb megfigyelõ missziót
akar küldeni Szíriába, de az ENSZ-szel kö-
zösen – közölte a pánarab szervezet fõtitká-
ra a világszervezet fõtitkárával, Ban Ki
Munnal. Nabíl el-Arabi az ENSZ segítségét
kérte a misszió megszervezéséhez – mond-
ta Ban, miután telefonon beszélt az Arab
Liga vezetõ tisztségviselõjével. A világszer-
vezet kész segíteni.

Az ifjú Kim „rátermettsége”

Az észak-koreai állami sajtó fokozza erõfe-
szítéseit, hogy bizonyítsa az új állami veze-
tõ, Kim Dzsong Un (képünkön civilben) rá-
termettségét. A Rodong Szinmun, Észak-
Korea kommunista pártjának központi lap-

ja az ifjú Kim katonai képességeit hangsú-
lyozza, és beszámolót közöl látogatásáról
egy katonai egységnél – dátum nélkül.

A nép választ cseh elnököt

Közvetlen államfõválasztást vezetnek be
Csehországban. Václav Klaus utódját
2013 elején a parlament két háza helyett
már az ország lakossága fogja megválasz-
tani. Ez annak alapján válik lehetõvé,
hogy a cseh képviselõház decemberi jóvá-
hagyása után szerdán a szenátus, a parla-
menti felsõház is igent mondott az alkot-
mánymódosító törvényjavaslatra.

Megölték az al-Kaida egyik vezérét

Egy Pakisztán feletti amerikai dróntámadás
során megölték Badr Manszúrt, az al-
Kaida terrortámadások koordinálásáért fe-
lelõs vezetõjét. A gyilkos támadást tegnap
hajnalban hajtották végre az afgán határ
közelében.

Amerika tárgyal a tálibokkal

Az Egyesült Államok fel akarja gyorsítani
a tálibokkal folytatott „kényes” tárgyalá-
sokat, hogy a májusi NATO-csúcson már
„komoly béketárgyalásokról” tudjon be-
számolni – közölte névtelenül nyilatkozó
amerikai tisztségviselõkre hivatkozva a
Reuters hírügynökség.

Olasz „börtönürítési” terv

Bizalmat szavazott az olasz parlament a
válságos börtönhelyzet kezelését szolgáló
törvénynek, amelynek értelmében a nem
súlyos bûncselekményekért elítéltek a bün-
tetésük utolsó másfél évét házi õrizetben
tölthetik le. A Monti-kormány „börtönürí-
tõnek” keresztelt törvényjavaslatáról a vég-
leges szavazás kedden lesz. 

Hírösszefoglaló

Egymástól független több for-
rás szerint is szabályos puccs-

kísérletrõl beszélt a magyar kor-
mányt és személyét érõ támadá-
sokkal kapcsolatban Orbán Vik-
tor Egerben, a Fidesz kihelyezett
frakcióülésén elhangzott szerdai
vitaindító elõadásában – írja a
hvg.hu. A miniszterelnök másfél
órás beszédének jelentõs részét az
általa csak „három lábon álló
puccskísérletnek” szentelte. A
részletekrõl szólva Orbán Viktor
szerint például a CNN Magyaror-
szágról szóló tudósításai szándé-
kosan akarták azt a látszatot kel-
teni, hogy a Fideszen belül egyre
erõsödik az elégedetlenség sze-
mélyével szemben, emiatt befo-
lyása meggyengült. Konkrét pél-
daként az Országos Bírói Hivatal
vezetõjének személyét, a kivá-
lasztás körüli híreket említet-
te. (Szájer József felesége, Handó
Tünde került az új bírói hivatal
élére, ezt többen a Fideszen belül
is nehezen vállalhatónak tartot-
ták. Szájer utóbb minden Fidesz-
tisztségérõl lemondott – (szerk.
megj.) A kormányfõ azt mondta,
ez volt az oka annak, hogy
Handó Tünde megválasztása

után „vakondokat”, vagyis nem-
mel szavazó képviselõket keresett
a frakcióban. A harmadik „láb-
ról” annyit mondott, hogy az elõ-
zõ kormányokhoz kötõdõ kül-
ügyesek használhatták fel nem-
zetközi kapcsolataikat arra, hogy
gyengítsék személyét. „A puccsot
sikerült leverni” – tette hozzá. A

zártkörû tanácskozás tegnap vált
„interaktívabbá”, amikor a képvi-
selõk kérdéseket tettek fel. Ezek-
rõl egyelõre nem szivárgott ki
semmi.

A Fidesz-frakció sajtóosztálya
egyébként határozottan cáfolta,
hogy a kihelyezett frakcióülésen
napirendre kerülne a köztársasági

elnök állítólagos plágium-
ügye. Szerdán az Index azt írta:
„több képviselõ szerint” téma lesz
a „Schmitt-ügy” is. Az egyik kép-
viselõ szerint annak ellenére be-
szélni fognak az ügyrõl, hogy az
nem szerepel a hivatalos prog-
rampontok között – olvasható a
hírportálon. 

Gy. Z.

Ha a médiajogban nem egyér-
telmû szabályok esetleges

megsértését magas büntetési tétel-
lel fenyegetik, akkor az akár bün-
tetések kiszabása nélkül is öncen-
zúrához vezethet – figyelmezte-
tett Neelie Kroes, az Európai Bi-
zottság médiaügyekben illetékes
alelnöke tegnap Brüsszelben, a
magyarországi jogalkotási folya-
matról az Európai Parlamentben
rendezett nyilvános meghallgatá-
son. Felszólította a magyar kor-
mányt: kérjen átfogó véleményt
az Európa Tanácstól, hogy a ma-
gyar médiaszabályok gyakorlati
alkalmazása mennyiben felel meg
az alapvetõ értékeknek, és fogad-
ja is meg a testület ajánlásait.

A magyar médiatörvény mó-
dosítási tervezetét, amint elké-
szül, el fogják küldeni az Európa
Tanácsnak, és a parlamenti eljá-
rással megvárják a strasbourgi
székhelyû testület véleményét –
felelte Navracsics Tibor magyar
miniszterelnök-helyettes, köz-
igazgatási és igazságügyi minisz-
ter. Ekkor rövid szóváltás alakult
ki kettejük között: Kroes szerint
Navracsics négyszemközt mást

mondott neki. A magyar politi-
kus elmagyarázta: kormánya el-
fogadja és gyakorlatba iktatja az
ET majdani ajánlásait, de csak
akkor, ha ezek az ajánlások nem
ellentétesek a magyar jogrend-
szerrel és alkotmányossággal.

Tegnap egyébként jelképesen
átadta a stafétabotot az Európai

Parlament alelnöki tisztségét
mostantól betöltõ Surján László-
nak Tõkés László eddigi alelnök
Budapesten. Tõkés kiemelte: õ
már nem kisebbségi, hanem nem-
zetpolitikusnak érzi magát, az er-
délyi magyarok képviselete nem
kisebbségi ügy, hanem az egysé-
ges magyarságé. 

Kroes és Navracsics szóváltása 

ÚMSZ

Lemondani készül az Orszá-
gos Audiovizuális Tanácsnál

(CNA) betöltött tisztségérõl
Szász Attila. „Távozásomnak
kizárólag szakmai és személyes
okai vannak. Semmi köze nincs
a politikához” – jelentette ki a
médiaszakember, akit az
RMDSZ 2008-ban delegált az
audiovizuális tanácshoz. Mint
mondta, hétfõn értesíti a szená-

tus szakbizottságát is, hogy más
munkahelyre készül, ami össze-
férhetetlen CNA-tagsággal, és
amikor ez megjelenik a Hivata-
los Közlönyben, véget ér man-
dátuma. A marosvásárhelyi szü-
letésû Szász Attila 2006-ban lett
a CNA póttagja, majd 2008-ban
tagja. Szász Attila tegnap este
megerõsítette lapunk azon érte-
sülését, miszerint a Marosvásár-
helyi Rádiónál kíván a további-
akban dolgozni. 

Lemond Szász Attila a CNA-tól

A Fidesz-frakciót rokonszenv-tüntetõk fogadták Egerben. A kormányfõ puccsveszélyrõl szónokolt Fotó: MTI

Az aranybánya
ellen Kárpátalján
ÚMSZ

A tervezett arany- és nehéz-
fém-bányászat elleni tiltakozá-

sul aláírásgyûjtési akciót indított
a Kárpátaljai Magyar Kulturális
Szövetség (KMKSZ) a majdani
fémkitermelés által érintett Bereg-
szász környéki településeken – ír-
ta tegnapi számában a beregszá-
szi Kárpátalja címû hetilap. A ki-
advány emlékeztet arra, hogy a
beregszászi járási Nagymuzsaly
és Nagybereg helyi önkormány-
zatai tavaly novemberben engedé-
lyezték a kijevi székhelyû Nadra
Ukrajini nemzeti részvénytársa-
ságnak a területükön lévõ arany-
lelõhelyek felderítését és feltárá-
sát, valamint a kitermelés folyta-
tását a nagymuzsalyi aranybá-
nyában, amit tavaly decemberben
jóváhagyott a Kárpátalja megyei
tanács (közgyûlés) is. A cikk sze-
rint az érintett falvak lakossága
körében nagy felháborodást kel-
tett, hogy a nagymuzsalyi önkor-
mányzat bárminemû feltétel nél-
kül megadta a bányászati jogot a
részvénytársaságnak. Az ügyrõl
Jakab Erika beregszászi járási
képviselõ, a KMKSZ nagy-
muzsalyi alapszervezetének elnö-
ke egyebek mellett kifejtette: az
engedély nehézfém-bányászatot
említ, mindenféle feltétel és krité-
rium nélkül. Ugyanakkor a meg-
kérdezett szakemberek szerint a
nehézfémek kitermelését csak ciá-
nos módszerrel lehet megvalósí-
tani – tette hozzá –, ami hosszú
távon környezeti katasztrófát je-
lent a környék számára. „Ezért a
KMKSZ a legutóbbi járási vá-
lasztmányi ülésén úgy határoz-
tunk, hogy Nagymuzsalyban,
Benében, Borzsován és Kovászón
is megkezdjük az aláírásgyûjtést a
nehézfém-bányászat beindítása
ellen” – közölte. 

Három puccs Orbán ellen
A külföldet is az eltávolítását szorgalmazók közé sorolta a kormányfõ

Tõkés László (jobbra) átadja az alelnökséget. Õ már nemzetpolitikus



ÚMSZ-összefoglaló

Van kormányunk! – jelentette
be diadalmasan Ioan Oltean,

a képviselõház demokrata-liberá-
lis alelnöke azután, hogy – teg-
nap kora délután – kihirdették a
Mihai Rãzvan Ungureanu mi-
niszterelnök és kormánya hiva-
talba lépéséhez szükséges szava-
zás hivatalos végeredményét. A
Külügyi Hírszerzõ Szolgálat
(SIE) élérõl elõzõ este lemondott
Ungureanu kormányát az ellen-
zék által bojkottált tegnapi parla-
menti ülésen 237-en támogatták,
ketten voksoltak ellene, így meg-
kapta a szükséges támogatást, hi-
szen legkevesebb 232 voksra volt
szüksége. A szavazást követõ rö-
vid felszólalásában az új minisz-
terelnök köszönetet mondott a
megelõlegezett bizalomért, és re-
ményét fejezte ki, hogy nem
okoz majd csalódást. „Mindig ott
leszünk, ahol az állampolgárok-
nak szüksége van ránk” – fogad-
kozott a miniszterelnök. 

Békejobb az ellenzéknek

A szavazást megelõzõ, prog-
ramismertetõ beszédében Mihai
Rãzvan Ungureanu kifejtette,
hogy nagyvonalakban az elõzõ
kormány programját követi
majd. Leszögezte: nem áll szán-
dékában teljesíthetetlen ígérete-
ket tenni, és csak „óvatos” bér- és
nyugdíjemelést helyezett kilátás-
ba, amennyiben ezt lehetõvé te-
szi a gazdaság teljesítménye.
Mint mondta, még az idén sorra
kerülõ parlamenti választásokig
a gazdaság stabilitásának biztosí-
tására és Románia nemzetközi
hitelezõivel szemben vállalt köte-
lezettségeinek betartására törek-
szik majd.

„Szeretnék partnere lenni
mind a kormányt támogató,
mind pedig az ellenzéki pártok-
nak. Lehet, hogy nem fogok min-
dig jó hírekkel szolgálni, lehet,
hogy nem értünk majd mindig
egyet, de szeretném, ha egymás
szemébe tudunk majd nézni” –
üzent az ellenzéki padsorokban
magányosan ülõ Victor Ponta
szociáldemokrata pártelnöknek.
Hozzátette: diplomáciai tapasz-
talata megtanította, hogy a pár-
beszéd a legerõsebb fegyver. 

USL-s belviszályt 
keltett Ponta beszéde

A Szociál-Liberális Szövetség
(USL) nevében felszólaló Victor
Ponta szokatlanul békülékeny
hangnemben ecsetelte, hogy az
ellenzéki pártszövetség miért
nem szavaz bizalmat a kabinet-
nek. A politikus megdicsérte a
kormányfõt, amiért kihagyta ka-
binetjébõl Elena Udreát és
Traian Igaºt, akiket „elfogadha-
tatlan személyeknek” nevezett.
Ponta kérte Ungureanut: ne éljen
a Boc-kormány által elõszeretet-
tel alkalmazott felelõsségvállalás
gyakorlatával. „A volt kormány
autizmusa miatt bukott meg,
nem figyelt az emberek vélemé-
nyére” – látta el jó tanácsokkal a
miniszterelnököt Victor Ponta. 

A szociáldemokrata politikus
utalt Ungureanu hírszerzõfõnöki
múltjára. Megjegyezte: reméli,
hogy a kormányfõ nem él majd

vissza azokkal az információk-
kal, amelyekhez hozzáfért koráb-
bi munkája során. Ponta 15 felté-
telt sorolt fel, amelyek teljesítése
esetén az USL támogatná az
Ungureanu-kormányt, ezek kö-
zött a bûnüldözõ szervek valós
függetlenségének megteremtését,
az adóhivatal depolitizálását és a
közbeszerzési törvény módosítá-
sát említette. A politikus kijelen-
tette: az ellenzék visszatér a par-
lamentbe, ha az ismét „normáli-
san” mûködik majd. 

A PSD-s politikusnak utóbb
magyarázkodnia kellett szövet-
ségese, Crin Antonescu liberális
elnök elõtt, a parlamentben el-
mondott beszédéért. „Megbe-
széltük a dolgokat, nincs közöt-
tünk harag. Ha nem tetszett vala-
kinek, amit mondtam, majd
megbékél” – mondta Ponta, utal-
va Mihai Voicu PNL-s fõtitkár
korábbi bírálataira. Az USL
egyébként megóvta az Alkot-
mánybíróságon az Ungureanu-
kormány beiktatását, minthogy
szerintük a parlament nem tar-
totta be a miniszterek meghall-
gatására és beiktatására vonatko-
zó eljárásrendet. 

Az RMDSZ elvárásai 

A koalíció képviselõi támoga-
tásukról biztosították a kabine-
tet: az RMDSZ vezérszónoka-
ként Cseke Attila Bihar megyei
szenátor felsorolta azokat az in-
tézkedéseket, amelyeket a kor-
mánynak feltétlenül meg kell
hoznia a közeljövõben: a fizetés-
csökkentés jelentõs százaléká-
nak visszaszerzése, a nyugdíjak
lehetséges emelése az elsõ ne-
gyedév eredményeinek függvé-
nyében, felmentés a közigazga-
tásban dolgozóknak a visszafize-
tés alól, a decentralizáció folyta-
tása, valamint az állások felsza-
badítása az egészségügyben, az
oktatási törvény egyes kitételei-
nek mielõbbi alkalmazása – a ki-
sebbségi oktatásban is, megoldva
ezzel a Marosvásárhelyi Orvosi
és Gyógyszerészeti Egyetemen
kialakult helyzetet is. Cseke Atti-
la hangsúlyozta, a koalíció „má-
sik tartozása” a kisebbségi tör-

vény 2005-ben kidolgozott terve-
zetének elfogadása, amelyet eb-
ben a törvényhozási ciklusban
kell lezárni. „Minden út elején
bizalmat szavazunk. Bizalmunk
magától értetõdõ, azt nem kell
kiérdemelni, de – ez biztos – el
lehet veszíteni. Szeretném, sze-
retnénk, ha a kormány nap mint
nap igazolná: az RMDSZ politi-
kai „beruházása” ennek a kor-
mánynak a támogatásába a lehe-
tõ leghelyesebb volt, és ezt a ko-
alíció és az így kialakult kabinet
tagjai egyaránt értékelik” – zárta
beszédét a szenátor.

Traian Bãsescu: 
ezt én már rég kifundáltam

„Elõször mondom ki nyilvá-
nosság elõtt: én régóta tudom,
hogy Mihai Rãzvan Ungureanu
lesz az új miniszterelnök. Elõdjé-
vel, Emil Bockal többször beszél-
tünk már arról, hogy ki kövesse
tisztségében” – állította Traian
Bãsescu az új kabinet tegnap esti
beiktatási ünnepségén. Az állam-
fõ többször köszönetet mondott
a volt kormánynak, amiért vállal-
ta a népszerûtlen intézkedések
bevezetését, amelyekre alapozva

az új csapat elkezdheti az építke-
zést. Utalva az Ungureanu-kabi-
net alacsony átlagéletkorára,
Bãsescu arra szólította fel a saját
generációjához tartozó politiku-
sokat, hogy ne vonakodjanak át-
adni a stafétabotot a fiatal gene-
rációnak. 

Kelemen Hunor: 
nehéz idõszak jön

„Nehéz idõszak jön, de remé-
lem, hogy sikerül a kormány-
programot gyakorlatba ültet-
nünk, és itt elsõsorban az élet-
színvonal-növekedést elõsegítõ
kérdésekre gondolunk, illetve a
kisebbségjogi problémákra” –
nyiltakozta tegnap a parlament-
ben az ÚMSZ-nek Kelemen Hu-
nor RMDSZ-elnök. A mûvelõdé-
si miniszter kérdésünkre elmond-
ta, a koalíciós felek által aláíran-
dó protokollumot a következõ
napokban írják alá, amikor a
Demokrata-Liberális Párt és a
nemzeti kisebbségek csoportja is
elkészíti proritáslistáját. „Abban
maradtunk, hogy a jövõ héten
ezt elõkészítjük és tíz nap múlva
aláírjuk” – tette hozzá Kelemen
Hunor. 
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Nem tudjuk, hogy az Emil
Boc miniszterelnök távo-

zásáról és Mihai
Rãzvan Ungureanu

kormányalakításáról szóló
forgatókönyv valóban
már tavaly december-
ben elkészült-e a
Cotroceni-palotában –
mint ahogy az államfõ

állítja –, vagy csak sebtében írták a múlt
héten egy szalvétára. Egy biztos: a hatal-
mon maradáshoz Traian Bãsescunak vala-
milyen vészforgatókönyvre mindenképpen
szüksége volt.
Az utóbbi hónapokban, de különösen az
utóbbi hetekben gyülekeztek a fellegek a
Cotroceni-palota fölött. A közvetlen veszélyt
az államfõre nyilvánvalóan nem az egyesek
által „népharagnak” nevezett erõtlen utcai
tüntetések jelentették, hanem az õt hatal-
mon jelenlegi parlamenti többség elõreho-
zott választások révén történõ elvesztése. Az
országon végigsöprõ elégedetlenségi hullám
miatt a Demokrata Liberális Párt népsze-
rûsége kritikus szintre süllyedt, a kormány-
koalíció minden eresztékében recsegett. A
horizonton pedig felderengett a felfüggesztés
réme: ahogyan 2007-ben is, az elõrehozott
választások után kialakuló ellenséges par-
lamenti többség újból bevetheti ezt a fegy-
vert az eltávolítására.
Mihai Rãzvan Ungureanu bevetésével
Traian Bãsescunak sikerült a közvetlen ve-
szélyt elhárítania. Tegnaptól az országnak
új kormánya van, a parlamenti többség a
helyén maradt, a választásokat november-
ben tartják, az államfõ pedig értékes idõt
nyert. Ráadásul máris megvan az elsõ jele
annak, hogy a külföldi hírszerzés vezetõjé-
nek miniszterelnöki mandátuma alatt az
idõ valóban Traian Bãsescunak és a kor-
mánykoalíciónak dolgozik. Ungureanu
színrelépése ugyanis érezhetõen meglepte,
majd megosztotta és ekként gyengítette az
ellenzéket. 
Ám ha csak pusztán a hatalmon maradás
lett volna a célja, az államfõ bizonyára elõ-
zõ mandátumában sem vállalta volna a
„játékos elnök” konfliktusokkal járó szere-
pét. Traian Bãsescu nem akárhogyan, ha-
nem országformáló személyiségként szeret-
ne a történelembe vonulni, ezért a novem-
beri választások után is szüksége lesz kor-
mányra és lojális parlamenti többségre.
A Mihai Rãzvan Ungureanu bevetésérõl
szóló forgatókönyvbe ezért beszúrt még egy
fejezetet: kitiltotta az új kormányból a
PDL összes rossz emlékû miniszterét, ab-
ban bízva, hogy az akár karizmatikusnak
is mondható új miniszterelnökkel együtt a
választók készek akár egykori pártját is új-
ra szívükbe fogadni. 
Egyelõre még nem tudni, hogy a megnyerõ
személyiségû, nyugalmat sugárzó
Ungureanunak sikerül-e megváltoztatni a
kormány megítélését, hiszen a román gaz-
dasággal az egykori hírszerzõ sem tehet cso-
dákat. Egyelõre csak az államfõnek szerzett
jó híreket.

Jóhírszerzõ kormányfõ

Cseke 
Péter Tamás

Román lapszemle

A román külügy arra utasította a hágai
román nagykövetséget, hogy erélyesen til-
takozzon a holland hatóságoknál a szél-
sõséges Szabadság Pártja (PVV) által in-
dított diszkriminatív honlap ellen. Geert
Wilders alakulata a kelet-európai – elsõ-
sorban romániai – vendégmunkások ellen
uszító internetes felületet hozott létre.
(Evenimentul Zilei) A román ortodox hí-
võk semmitõl sem félnek jobban, mint a
pópák átkától. Az egyház vezetése által
tiltott, de évszázadok óta élõ hagyomány
szerint az ortodox papok életet tudnak
venni és anyagi romlásba tudnak dönteni
fekete miséikkel. (Evenimentul Zilei) Mi-
után a román bíróságok januárban három
év börtönbüntetésre ítélték Butyka Róbert
kolozsvári hackert a NASA szerverének
feltörése miatt, az amerikai ügyészek is
eljárást indítanának ellene. (Adevãrul) 

Csikókormány, sétagalopp
Bizalmat szavazott a parlament Mihai Rãzvan Ungureanu kabinetjének

Mihai Rãzvan Ungureanu kormányfõ a szavazás után, mikrofonok kereszttüzében

Fehér urna, fekete urna. Az RMDSZ parlamenti képviselõi megszavazták az új kabinetet Fotók: Salamon Márton László
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Bogdán Tibor 

Tekinttel a közelgõ válasz-
tásokra, Mihai Rãzvan

Ungureanu és kormánya rö-
vid távú célkitûzéseket, idei
évre szóló kiemelt feladatokat
összegez programjában. A
dokumentumnak megfelelõ-
en elsõdleges feladatának te-
kinti a munkahelyteremtést,
az 1,8-2,3 százalék közötti
gazdasági gyarapodást, a 3
százalékot túl nem lépõ költ-
ségvetési hiányt, valamint az
európai uniós pénzalapok le-
hívásának jelentõs növelését. 

Gazdaság, privatizáció

A rövid távra szóló progra-
mok elsõsorban a pénzügyi
stabilitás szavatolására, a be-
ruházások európai uniós ala-
pok lehívásával történõ fel-
lendítésére, a beruházási költ-
ségek minõségi javítására vo-
natkoznak, a gazdasági gya-
rapodás biztosításának céljá-
val.A kabinet folytatja a Mi-
hail Kogãlniceanu-, illetve a
Start programot, a vállalko-
zást indító fiatalok támogatá-
sát célzó programot.

A kormányprogram értel-
mében az idei esztendõben
sor kerülhet a közszolgálati

alkalmazottak bérének „óva-
tos emelésére”, amennyiben
természetesen a gazdasági
körülmények ezt lehetõvé te-
szik. Az ígérettel kapcsolatos
túlzott remények lehûtésére
a dokumentum szerzõi azt is
tisztázni kívánják, hogy a
kormány az állami szektor-
ban „felelõsségteljes bérpoli-
tikát folytat”, amely hozzájá-
rul a versenyképesség fenn-
tartásához. 

A privatizáció tekintetében
a kormány szándékában áll
az, hogy ebben az évben a
tõzsdén keresztül értékesíti a
Transelectrica részvényeinek
15, a tulajdonában lévõ Tran-
sgaz részvénycsomag 15 szá-
zalékát, továbbá a Hidro-
electricában, a Nuclearelec-
tricában, az OMV Petrom
vállalatban meglévõ állami
részesedés 10-10, illetve 9,84
százalékát. Az Ungureanu-
kabinet azon lesz, hogy foly-
tassa és kiteljesítse az elõzõ
kormány által az utóbbi há-
rom évben beindított 11 re-
formot, egyebek közt a költ-
ségvetési apparátus és a kor-
mányügynökségek, a köz-
pénzekbõl fizetett személy-
zet, az állami nyugdíjrend-
szer, a munkatörvénykezés,
az oktatás reformját.

A mezõgazdaság területén
ugyanakkor a költségvetési
szubvenciókat fokozatosan
az európai uniós forrásokból
származó összegekkel válta-
nák fel, ezzel egy idõben pe-
dig kiszámíthatóvá és stabillá
tennék az adórendszert. Jó
hír a kormányprogramban
az, hogy az idén csökkentené
a nem adójellegû illetékek
számát, amelyet a jelenlegi
237-rõl legtöbb 100-ra szorí-
tanának vissza, összhangban
a nemzetközi gyakorlattal.

Közrend, biztonság

Ebben a programfejezet-
ben fontos helyet foglalnak el
az adócsalás elleni intézkedé-
sek. Ennek keretében például
bevezetnék az elektronikus
kereskedelem ellenõrzését és
kiterjesztenék az adófelügye-

let informatizálását, össze-
kapcsolnák az informatikai
rendszereket és javítanák
azok mûködését, egyszer-
smind fokoznák az adóbehaj-
tás hatékonyságát.A köz-
rendre és az állampolgárok
biztonságára vonatkozó feje-
zetnek megfelelõen 50 újabb
orvosi elsõsegély-nyújtó cso-
portot hoznának létre, a hiva-
tásos sürgõsségi szolgálatokat
további 200, elsõsegély-nyúj-
tó jármûvel látnák el, újabb
45 rohammentõkocsit kapna
a SMURD.

Növelnék a rendfenntartó
erõk hatékonyságát a szerve-
zett bûnözõcsoportok által el-
követett bûncselekmények le-
küzdése érdekében, az eddi-
ginél határozottabban lépné-
nek fel az adócsalás és a
csempésztevékenységek el-
len. Mindennek kapcsán a jö-

võben felülvizsgálnák a ma-
gán õrzõ-védõ cégek jogállá-
sát szabályozó törvényt, job-
ban körülhatárolnák minden
egyes rendõrségi, csendõrségi
struktúra alkalmazottjainak
sajátos hatásköreit, erõsíte-
nék a belügyminisztériumi
struktúrák és a helyi rendõr-
ség együttmûködését.

Egészségügy, 
infrastruktúra 

Az egészségügy tekinteté-
ben a kormányprogram ren-
delkezik afelõl, hogy felül-
vizsgálják a különféle beteg-
ségek esetében a szükséges
kórházi beutalási idõt. A ka-
binet ígéretének megfelelõen
idén legkésõbb áprilisig fel-
szabadítanák az eddig zárolt
egészségügyi posztokat, ezzel
pedig szavatolhatnák a meg-

felelõ számú személyzetet. A
legújabb orvosi technológiák
és berendezések feltérképezé-
se céljából az egészségügyi
tárca irányításával szakosított
független struktúrákat hozná-
nak létre. Egyben megnövel-
nék a primér egészségügyi el-
látásra fordítható összegeket,
folytatnák az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár, a
teljes egészségügyi rendszer
informatizálását, kiterjeszte-
nék az elektronikus receptki-
adást, a kórlapok elektroni-
kus nyilvántartását. 

A kabinet programjában
foglalkozik ugyan az infrast-
ruktúra országos tervének
megvalósításával, ez a prog-
rampont azonban szakértõk
szerint nem kap elegendõ
hangsúly a dokumentum-
ban. Ennek kapcsán a kor-
mány csak annyit ígér, hogy
folytatja az erre irányuló
projekteket, azok kibõvítésé-
rõl vagy megvalósításának
felgyorsításáról nem esik
szó. Fokozott hangsúlyt fek-
tetnek azonban a lakásépíté-
sekre, a lakóházak hõszigete-
lésének javítására, a termé-
szeti csapások megelõzését
szolgáló beruházásokra. A
Kárpátok térségében lévõ te-
lepülések tartós fejlesztésé-
nek érdekében külön straté-
giát dolgoznának ki, amely
lehetõvé tenné a helyi kultu-
rális és természeti erõforrá-
sok értékesítését. Egyben
folytatnák az idegenforgalmi
struktúrákkal kapcsolatos
beruházásokat. 

Kormányprogram: rövid távú célok

Gy. Z.

A Vogue címû divatlap fo-
tóján szereplõ hölgy töré-

kenynek mutatkozik, ugyan-
akkor nagyon is határozott-
nak. Egy Damaszkusz mel-
letti hegyen áll, karmazsinvö-
rös kasmírkendõbe burkolóz-
va. „A sivatag rózsája” – írja
róla a francia magazin ameri-
kai kiadása a Bassár al-Aszad
szíriai elnök feleségét bemu-
tató írásban. „Aszma al-
Aszad különös keverék” – ol-
vasható a lapban –, „egy kar-
csú, hosszú lábú szépség,
elemzõ lélek, aki beszéd köz-
ben enyhítõ kifejezéseket al-
kalmaz.” A fényesen csillogó
kép azonban csak egy kivá-
gás, illúzió, mint annyi sok
más kép Szíriában.

Londoni lány 
szír gyökerekkel

Alig hogy „minden first la-
dyk legfrissebbikérõl és leg-
vonzóbbikáról 2011 márciu-
sában az elsõ tudósítások
megjelentek, Damaszkusz-
ban kitört a tiltakozás a tekin-
télyelvû rezsim ellen. És mi-

közben a Vogue olvasói az el-
nökfeleség stílusos gard-
róbjáról informálódhattak, a
hadsereg tüzet nyitott a békés
tüntetõkre. A konfliktus azóta
hétezernél is több halálos ál-
dozatot követelt, s a hadsereg
az utóbbi egy hétben kegyet-
len hadjáratot folytat az ellen-
zékiek fellegvára, Homsz el-
len. Az errõl szóló tudósítá-
sokhoz egyáltalán nem ille-
nek azokhoz a képekhez,
amelyek az elegáns hölgyet
ábrázolják. A 36 éves nõ so-
káig a modern, liberális Szíria
arcának számított, egy olyan
országénak, amely felhagy
megcsontosodott struktúrái-
val, és nyit a világra.

Aszma al-Aszad London
nyugati részén, Actonban
született, egy diplomatanõ és
egy nagytekintélyû szív-
gyógyász lányaként – szíriai
gyökerekkel. A Queen’s Coll-
ege nevû elit magániskolában
tanult; diáktársai Emmának
szólították. Miután befejezte
az informatikában és a fran-
cia irodalomban folytatott ta-
nulmányait, beruházási ban-
kárként kezdett karriert,
elõbb a Deutsche Banknál,

utóbb a JP Morgannél. El-
lentmondásos adatok kerin-
genek arról, hogy miként ta-
lálkozott Bassár al-Aszaddal.
Az egyik változat szerint csa-
ládi nyaralás alkalmából is-
merkedtek meg Szíriában.
Más források azt állítják,
hogy tradicionális módon a
családjaik szervezték meg. A
házaspárt 2002-ben II. Erzsé-
bet királynõ is fogadta.

Szunnita és alavita

A 2000-ben megtartott es-
küvõ után az újdonsült há-
zaspár hazatért Szíriába;
Bassár atyja, Háfiz épp ezek-
ben az idõkben adta át a ha-
talmat fiának. A 25 éves fia-
talasszony ekkor – lehetõsé-
geit kihasználva – megannyi
segélyprogramot indított el;

ekkor kapta meg a „Szíria La-
dy Dianája” becenevet. Ezt a
képet azonban hamar megbil-
lentette a kezdõdõ fölkelés,
miután Aszma hallgatott a
szörnyû cselekményekrõl,
amelyekért a férje volt a fele-
lõs: ettõl kezdve már nem ha-
sonlították a brit „szívek her-
cegnõjéhez”, sokkal inkább
egy mai Marie Antoinette-
hez, aki luxusban él, miköz-
ben országa elmerül a káosz-
ban. Nem csak a kozmopoli-
ta csillogás áll ugyanis ellen-
tétben a gyilkos erõszakkal,
amellyel a férje a tiltakozó
mozgalmakkal szembeszáll.
Tudni kell, hogy Aszma al-
Aszad ráadásul egy szunnita
família tagja, amely épp
Homszból származik. Az
Aszad-klán ezzel szemben az
alavita kisebbséghez tartozik.

Az Al-Masri al-Júm (Egyip-
tomi Nap) címû kairói lap a
minap azt írta: az asszony
megkísérelte, hogy három
gyermekével elmeneküljön
Szíriából. Szökött katonák
egy csoportja azonban a repü-
lõtérre vezetõ úton feltartóz-
tatta a kocsiját, és visszatérés-
re kényszerítette. A tudósítás-
nak – persze – nem ártana
utánajárni: nem ez az elsõ al-
kalom, hogy elterjed a pletyka
az elnökné kiutazásáról. Ta-
valy nyáron többen is arról
cikkeztek, hogy Aszma Lon-
donban telepedett el. A hír
azonban hamisnak bizonyult,
mivel az asszony azóta több-
ször is mutatkozott a férje ol-
dalán. Legutóbb január elején
a gyermekeivel közösen kísér-
te Bassárt Damaszkuszban az
Aszad-hívek tüntetésére.

Lefizették a sajtót

A francia Paris Match egy-
szer „a fény részecskéjének”
nevezte „egy országban,
amely tele van árnyékfészkek-
kel”. A The New York Times is
a „karcsú ifjú pár” vonzásába
került: „Úgy hatnak, mint egy
szekuláris, nyugatias arab fú-
zió esszenciája, az elegáns
doktor, az elnök, és Nagy-Bri-
tanniában született felesége.”
A szíriai rezsim, amely épp
ebben az idõszakban esett a
militáns iszlamistákhoz fûzõ-
dõ kapcsolatai miatt elszige-

teltségbe, kiválóan kihasznál-
ta ezt a politúrozott imázst.
„Ezeket a cikkeket az õ irodá-
ja szervezte, nem véletlen te-
hát, hogy kivétel nélkül az õ
szája íze szerint íródtak” –
mondja Andrew Tabler a Wa-
shington Institute-ról; Tabler
korábban sajtótanácsadóként
tevékenykedett Aszma egyik
jótékonysági szervezeténél. A
The Hill címû lap tudósítása
szerint a damaszkuszi kor-
mány havi 5 ezer dollárt fize-
tett egy amerikai lobbycég-
nek, miáltal a Vogue-ban kö-
zölt portré megszületett.

Tabler úgy írja le az elnök-
nét, mint nagyon öntudatos
asszonyt, akinek személyisé-
ge az idõ múlásával döntõen
megváltozott: „Egyértelmû-
en azt tapasztaltam, hogy a
csillogás egyre jobban elkáp-
ráztatta.” Azon sem csodál-
kozik Tabler, hogy a nõ nem
határolta el magát a tiltako-
zók brutális leverésétõl: „Sok-
kal jobban érdekli a herceg-
nõ-lét.” Ez viszont új megvi-
lágításba helyezi szociális be-
állítottságát is, s nem csupán
Chanel kosztümjei, Loubou-
tin cipõi miatt, amelyek nem
illenek ahhoz az országhoz,
ahol a népesség nagy része
mélyszegénységben él. Tabler
biztos az ítéletben: „Karitatív
szervezeteit arra használták,
hogy ellenõrizzék, nem pedig
arra, hogy fölemeljék a civil-
társadalmat.” 

A szíriai „szívek hercegnõje”
Szíria first ladyje a jólét és a moder-
nitás közismert pártfogója. Sokan az
arab ország „Lady Dianáját” látják
benne. Aszma al-Aszad a tömeggyil-
kosságok ellenére is kitart férje mellett.

Az Ungureanu-kormány programja
nagyjából igazolta politikai megfigye-
lõk elõzetes véleményét, miszerint az
új kabinet túlnyomórészt a leköszönõ
Boc-csapat elképzeléseit folytatja.

Bassár al-Aszad szíriai elnök és felesége, Aszma al-Aszad

Mihai Rãzvan Ungureanu és kabinetje. Miniszterei megtapsolták az új kormányfõt   Fotó: Salamon Márton László



Bús-borongós, érzelmes-érzelgõs sorok
következnek most itten, aki tehát kímélni
kívánja könnyzacskóit, kéretik továbbla-
pozni.
Megkönnyeztem a magyar nemzeti légitár-
saság kimúlását, nem csupán honfiúi felér-
zéseim okán. Én ugyanis a feleségemet kö-
szönhettem a Malévnak – igaz, szûk ne-
gyedszázaddal rá áttételesen a halálát is.
Ha nincs a Malév, nem ismerem meg a fe-
leségemet; ha nem ismerem meg a felesé-
gemet, nem találkozik egymással kétszer is
egy kromoszómapár; és ha ez a két kro-
moszómapár nem találkozik, akkor most
nem nézhetnék föl két stramm fiamra.
Úgy kezdõdött, hogy Egyiptom befagyasz-
totta hiteleinek törlesztését a szocialista or-
szágokkal szemben; a bennragadt pénzeket

csak a helyszínen lehetett elköl-
teni. Ekkor találták ki az oko-
sok, hogy három éjszakát
meg nem haladó társasuta-
zásra nem vonatkozik a szûk-

markú útlevél- és deviza-
törvény: a Malév idegen-
forgalmi leányvállalata

láncban szállította a ma-
gyar turistákat Kairóba.

A cég sajtóosztálya minden alkalommal
meghívott egy-egy újságírót is: így esett,
hogy 1976. február 13-án, pénteken (!) szá-
momra is irány az egyiptomi fõváros. Itt
ismertem meg az idegenvezetõnket, aki ké-
sõbb a feleségem lett. (Egy egész életen át
fizethettem az ingyenút
árát…)
Mindenre és mindenkire
odafigyelõ lány volt, ked-
ves, mosolygós, figyelmes.
Egyetlen példa: elsõ nap
reggelinél elárultam neki,
hogy szeretnék riportot készíteni az akkor
épp Kairóban edzõsködõ Hidegkuti Nán-
dorral – az ebédnél azzal fogadott, hogy a
délelõtt folyamán megszervezte. „Ildikó,
maga egy angyal!” – fakadt ki belõlem tel-
jes õszinteséggel. Ebédnél az asztalomhoz
ült, egyik szabad este eltaxiztunk a hold-
fényben sejtelmes arcát mutató Al Azhar
egyetem és mecsethez, búcsúeste közösen
tapsoltunk a Szaharában fölhúzott sátor-
ban berendezett mulató fõ attrakciójának,
Nadja Foudnak, az akkoriban nagy sztár-
ként számon tartott hastáncosnõnek. Ciga-
rettáztunk (görög Papasztratoszt szívtam,
ami az õ kedvence is volt; akkor még do-

hányoztunk), mártogattuk a különbözõ
arab fogásokat, majd hajnaltájt irány a re-
pülõtér, utazás haza, búcsú – de elõtte
még telefonszámcsere.
Nem részletezem: a kapcsolat beérett. Ok-
tóberben újabb meghívás a Malévtól, ez-

úttal Athénba, a gö-
rög–magyar labdarúgó-
mérkõzésre. Este, a
meccs alkalmából tartott
fogadás után gyalogol-
nom kellett a szállóba,
útközben kigondoltam

valamit. Mindenütt ezer virág: hatalmas
csokrot szedtem belõlük, s amikor belép-
tem a szobánkba, a párnájára tettem –
megkértem a kezét. Másnap ott, Athén-
ban megvettük a gyûrûket.
Tréfásan mindig is mondtam: az idegenve-
zetõ–újságíró párosítás a jó házasság titka –
hol õ volt úton, hol én. De persze megszám-
lálhatatlan alkalommal együtt is. Malév-sza-
badjeggyel körberepültük a Földet: Ameri-
kától Ázsiáig. Ha fölsorolnám, mennyi he-
lyen is jártunk, dicsekvésnek tetszenék.
Amikor kisebbik fiam tanítónõje mintegy
számon kérte, miért kell nekünk a gyere-
kekkel Ciprusban nyaralnunk, szerényen

ezt válaszoltam (megjegyzem, igaz volt):
„Mert a Balatonra nem telik.”
Történt, hogy Moszkván keresztül a Fe-
kete-tengerhez repült a csoportjával, Uk-
rajna fölött átszelve a csernobili atomfel-
hõt. Ez tény. Az is tény, hogy az akkori
malévos hajózószemélyzet tagjai közül
ma már senki sem él. És tény az is, hogy
megannyi nagyszerû kollégám – Árkus
Jóska és Déri Jancsi, Gyulai Pista és
Knézy Jenci – ugyancsak akkortájt járt
arra, amikor nem kellett volna. Szakmai
kötelességbõl. Az azonban feltételezés a
részemrõl, bár minden okom megvan rá,
csak épp bizonyíthatatlan, hogy a felesé-
gem is Csernobil áldozata.
Ment a jeges utcán, hirtelen megcsúszott
és hanyatt vágódott. A röntgen elkeserítõ
volt, azonnal meg kellett operálni. Az on-
kológián fél évet adtak neki. Ápoltuk, sze-
rettük, kertes házba, jó levegõre költöz-
tünk: két és fél év lett belõle. Azt mondta
nekem egyszer: „Te, én megöllek, ha elõbb
mersz nálam meghalni…” Nem tudtuk:
ekkor már rágta belül a kór.
Feleségemet a légbõl kaptam. A Malév ad-
ta, a Malév elvette. Ezért könnyeztem meg
most egy légitársaságot. 

A 2000. január végén az Országos Tudományos Kutatási Alap-
program támogatásával végzett elõzetes kutatás azt találta,
hogy bár a közkeletû nézet szerint a világ gondjait illetõen az
egyes emberek általában úgy érzik, nem tehetnek semmit, a ku-
tatásban részt vevõk csaknem kétharmada másképp látja ezt.
Érdeklõdnek, elkötelezettnek érzik magukat, és konkrét cselek-
vési lehetõségeket is felvetnek. Ezek reménykeltõ fejlemények.
Az alkotók kevésbé veszik igénybe környezetüket, mint a mo-
dernek, és sokkal nyitottabbak mások megértése, illetve az
együttmûködés iránt. Életstílusuk szerényebb, de nem a pénz
hiánya miatt, hanem mert ösztönösen többre becsülik az egy-
szerûséget és a hitelességet. Ennek következtében az alkotók
úgynevezett „ökológiai lábnyoma” kisebb, mint a moderneké.
Ez azt jelenti, hogy több alkotó élhet ezen a bolygón anélkül,
hogy elõidézné az erõforrások kiapadását, és gondokat okozna
az ökológiai egyensúlyban.
Ha az alkotókéhoz hasonló kultúrák alakulnának ki a világ szá-
mos részén, akkor a világ erõforrásainak jobb felhasználása és
elosztása tompítaná a konfliktusok lehetõségét, valamint elosz-
lathatná a gyûlöletet és az elégedetlenséget. Így a gazdag és a
szegény országok, muzulmánok és zsidók, keresztények és hin-
duk, buddhisták, konfuciánusok és a hagyományos spiritizmus
hívei közösen élhetnének bolygónkon anélkül, hogy belevetnék
magukat a terrorizmusba, háborúkat folytatnának, vagy a bûnö-
zés és az agresszió milliónyi más formáját gyakorolnák.

László Ervin: Meg tudod változtatni a világot. Fordította Greguss Ferenc

Légbõl kapott
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Már jól látszik milyen eszközökkel igyekeznek ki-
szorítani az RMDSZ-t az erdélyi magyarságot tény-
leg és véglegesen megmenteni akaró ellenfelei. A
partizánakció Brüsszelben indult, ahol az éj leple
alatt leragasztották a szervezet volt elnökének, a ki-
sebbségi jogok uniós állásával kapcsolatos elõadásá-
ra hívogató plakátjait. Majd néhány fontosabb erdé-
lyi város kitacepaózása következett. (Gyengébbek
olvassák az ezzel kapcsolatos kínai szakirodalmat.)
A szatmári utcákon inkognitóban megjelent matri-
cák szerint: „Ha nem halnak éhen, megfagynak a
nyugdíjasok. RMDSZ, hát eredmény ez?” Igaz,
szellemes! Szerzõik név és cím nélkül (par-
tizánéknál nem szokás az ilyesmi) közleményt ju-
ttattak el a sajtóhoz, melyben még jobban leszedik a
kereszt és szenteltvizet az érdekvédelemrõl. Például
azt állítják, hogy szétverte a magyar tanügyet, elûz-
te a magyar orvosokat, fiatalokat.
Ó, szerencsétlen erdélyi magyar tanügy! Annyira
szétverték Béláék, hogy magyarországi véreink közül
is egyre többen ide járnak tanulni. Akik errõl Ko-
lozsváron, Marosvásárhelyen, Nagyváradon még
nem gyõzõdhettek meg, azok elég hiteles tájékozta-
tást kaphattak a Duna TV egyik minapi riportjából.
A MOGYE-n már vagy hetvenen tanulnak orvos-
nak, gyógyszerésznek odaátról! Még azon az áron is
megéri nekik az anyaországinál többszörösen kisebb
tandíj, hogy a gyakorlat miatt külön el kell sajátíta-
niuk a román nyelvet. Bizony. 
A Mûvészeti Egyetem egyik pannon hallgatója azzal
dicsekedett, hogy jó elõmenetele miatt újabban ro-
mán állami ösztöndíjat kap, amit a uniós normák az
egyenlõ esély okán lehetõvé tesznek. Az nem derült
ki a riportból, hogy a Babeº–Bolyai hetven magyar
szakán hány anyaországi fiatal tanul, de sejtették,
hogy nem kevés. Azért nem akármi, hogy ide jutott
az RMDSZ által szétvert erdélyi magyar oktatás...
De egy kicsit berzenkedjünk is, mert a gazdag ma-
gyarországiak elveszik a románok által nyomorított,
szegény erdélyi magyarok helyét! Miközben politiku-
saik nagy buzgalommal le szeretnék váltani és az õ
harsány embereikre cserélni ezt a senkiházi bandát,
amely mást sem csinál, mint árulja az erdélyi ma-
gyarság érdekeit.
Visszatérve a partizánkodásra, Szász Jenõ már egy
igazi modern partizán. Nyíltan bejelentette (mind-
járt a pesti tévében, hadd lássák, az egész Kárpát-

medencében, ki tesz legtöbbet az erdélyi
magyarságért), hogy tüntetést szervez
az RMDSZ ellen. Mert az már nem
tûrhetõ, hogy a rendszerváltástól el-
ûzött innen négyszázezer magyart,

levágta a nyugdíjakat, megnyirbálta
a fizetéseket. Ráadásul mind azt
hirdeti, hogy a mi dolgaink Buka-
restben dõlnek el, pedig a vak is
látja, hogy Budapesten jobban dõl-

nek a dolgok.Sike Lajos
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Az idegenvezetõ–újságíró
párosítás a jó házasság
titka – hol õ volt úton,
hol én.

Horváth Szekeres István

Minden napra egy mondás

„Sammy bácsikám kötekedõ ember volt. 
Sírkövére a következõ szavakat vésette: 

Na mit bámulsz?!” Margaret Smith 

Módszer

Remény

Partizánok
A nap címe. A szolgálatok elkezdték az
árulást, Doru Buºcu, Caþavencii

Magyarázat. Meggondolkoztató. „Mint ál-
talában, amikor a rendszer meginog, a tit-
kosszolgálatok elkezdik a dupla játékot. Ki-
puhatolják az utódot, megtörténnek a sza-
botázs elsõ kísérletei a hatalmon levõvel
szemben. A kétszínûség és az árulás között,
a szervilizmus és a ravaszság köztes állapo-
tainak végtelenjét szedik elõ a fiúk a fiók-
ból.” A szerzõ felsorolja, hogyan viszonyul-
tak a titkosszolgálatok az eddigi elnökök-
höz. Constantinescut egyszerûen elintézték.
„Bãsescu a Szekuritáté szolgálatában állt
már a tengerészeti intézet diákjaként, és az
nem maradt adós neki. (…) Gondoltak-e
valaha is arra, hogy talán Bãsescu elnök va-
lójában soha sem nyerte meg a választáso-
kat? Hogy ami õt olyan szorosan a szolgála-
tokhoz köti, éppen a hajszállal megnyert vá-
lasztások? De mennyire, hogy gondoltunk!
És nem egyszerû forgatókönyvként, hanem
valós, történelmi jelentõségû (mert a törté-
nelmet megváltoztató) diverzióként. Ennek
a világnak a törvényei azonban kérlelhetet-
lenek. „Most Traian Bãsescunak jött el az
ideje, hogy levegyék róla a kezüket. A
Szekuritáté, amelyet mind igyekszünk szol-
gálatoknak” nevezni, kezdi elárulni õt.”
Persze az árulásnak többféle módja van. A
leggyakoribb, hogy nem figyelmeztetik idõ-
ben. Arafatról, az alkotmánybírókról, má-
sokról... A legérdekesebb: „Végül, elfelejtik
elárulni a legrosszabbul õrzött titkot, ame-
lyet az ellenzék beszélgetéseinek lehallgatá-
sa egyértelmûvé tesz: ha te jelented be elõ-
ször az elõrehozott választásokat, minden-
kit elnémítasz.” Értjük, ugye?

A körülmények. Morbid karikatúra
(Mardale a Caþavencii-ban). Megfagyott tün-
tetõ a földön, a mentõk tanakodnak: „Táb-
lája felirata szerint még Boc lemondása
elõtt meghalt.”

A nap álhíre. Traian Bãsescu elnök minõ-
síthetetlennek nevezte az új miniszterelnök
és az ellenzék vezetõje közti parlamenti vita
hangnemét. „Sehol egy káromkodás, sehol
egy anyázás, egyszerûen émelyítõ”, mondta
undorodva, és kilátásba helyezte MRU-nak,
hogy ígérete ellenére nem adja meg neki a
tábornoki rangot. 

Gyulay Zoltán
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Kovács Zsolt

André Kertész világhírû,
magyar származású fo-

tográfus száz reprezentatív
alkotásából nyílt kiállítás a
sepsiszentgyörgyi Gyárfás
Jenõ Képtárban. A tárlatot
Magyarország sepsiszent-
györgyi Kulturális Koordi-
nációs Központja szervezte,
a fényképeket a Kecskeméti
Fotográfiai Múzeum bocsá-
totta rendelkezésükre. Laka-
tos Mihály, a központ igaz-
gatója megnyitó beszédében
elmondta: megható, és néha
megrázó azzal szembesülni,
amirõl a fotók tudósítanak,
hiszen azok a múltnak
olyan részei, amelyek André
Kertész alkotásai nélkül
menthetetlenül elenyésztek
volna. „Néha egy fénykép
többet mond egy fejezetnyi
írott okfejtésnél. Például
André Kertész fotója, ame-
lyen az elsõ világháború
után katonák szabadítják
meg a társukat egy rangjel-
zéstõl, azok az arckifejezé-
sek beszédesen árulkodnak
a hadsereg akkori állapotá-
ról. Az az egyetlen fénykép
önmagában szociográfia,
történetírás, pszichológia és
irodalom, illetve kõ, amely
nem akar leesni a szívünk-
rõl” – mondta Lakatos Mi-
hály. A világhírû magyar fo-
tográfust méltatta Henning
János sepsiszentgyörgyi fo-

tómûvész, aki rámutatott,
hogy a tárlat anyagát fotó-
ikonoknak is lehet nevezni,
hiszen André Kertész túllé-
pett kora jellemzõ piktoria-
lista ábrázolásmódján, és
megalkotta a realisztikus
dokumentarista fotográfiát.
André Kertész úgy járt-kelt
a világban, hogy kompo-
nált. Alkotásai jelentõsen
különböztek a korabeli fo-
tóktól, nem megrázó front-
vonalbeli fényképeket készí-
tett, inkább humanista ké-
pekkel dokumentálta a há-
borút. Henning János rámu-
tatott, hogy a Székely Nem-
zeti Múzeumban van a sep-
siszentgyörgyi Incze Lajos
nyolc olyan fotográfiája,
amit az elsõ világháborúban

készített, és amelyek ugyan-
azt az elvet képviselik, mint
az André Kertész fotói,
csakhogy Incze Lajos itthon
maradt, Kertész pedig el-
ment Párizsba és híres lett.
„Nem a szalonok számára
készítettem képeket, hanem
õszinte akartam maradni
önmagamhoz. Én inkább
várok egy fél órát, egy órát,
de olyan is volt, hogy negy-
ven évet vártam egy fotóra”
– idézte fel André Kertész
hitvallását Henning János.
Az André Kertész-kiállítás
március 4-ig tekinthetõ meg
Sepsiszentgyörgyön, ahon-
nan Nagyszebenbe, majd a
brassói Népmûvészeti mú-
zeumba és végül a szófiai
Magyar Házba viszik. 

„Ránézek az életemre”
Nagyváradon

A Kovács Levente rendezõ-
vel, színházi szakemberrel
készült Ránézek az életemre
címû interjúkötetet mutat-
ják be szombaton 17 órától
a nagyváradi színház pá-
holyelõcsarnokában. A Be-
szélgetések Kovács Leventével
alcímû életpálya-bemutató
kötetet Kádár-Dombi Kata-
lin teatrológus jegyzi. A
könyvbemutatón jelen lesz
Kovács Levente és a kötet
szerzõje is. A rendezvény
házigazdája és moderátora
Nagy Béla, a nagyváradi
színház nyugalmazott iro-
dalmi titkára. 

Filmbemutató
Szatmáron

Az Út a csillagok alatt címû
dokumentumfilm õsbe-
mutójára várja az érdeklõ-
dõket a Szatmárnémeti
Szentlélek Plébánia, a Ha-
rag György Társulat és a
Szent-Györgyi Albert Tár-
saság vasárnap 19.30 óra-
kor az Északi Színházban.
A nagy érdeklõdésre való
tekintettel a vetítést meg-
ismétlik hétfõn, február
13-án ugyancsak az Észa-
ki Színházban 16 órai
kezdettel. Vasárnap jelen
lesz a film rendezõje,
Birinyi József és egyik za-
rándok-szereplõje, Szabó
Péter. 

Röviden

A kiállítás egyben történelmi dokumentumok tárháza is

T. L.

A Nagyváradi Szigligeti
Színház közremûködé-

sével, az Iskola a színházban,
színház az iskolában program-
ba illesztve Balassi Bálint
madaras verseit tematizáló
kiállításra és versfesztiválra
kerül sor a nagyváradi
Posticum Ifjúsági Központ-
ban szombaton 17 órától. A
már hetedik alkalommal
megrendezett Bálint-napi
Balassi-fesztivál keretében
számos magyarországi hely-
szín mellett Nagyváradon is
megemlékeznek a költõrõl a
Balassi, a madarakkal szárnya-
ló elnevezésû rendezvényso-

rozat keretében. A pos-
ticumbeli eseményt követõ-
en, február 13-án, hétfõn és
14-én, kedden a programban
részt vevõ középiskolákban
is sor kerül a vetített kiállí-
tásra és a versfesztiválra: az
Ady Endre Gimnáziumban,
a Mihai Eminescu Fõgim-
náziumban, a Lorántffy
Zsuzsanna Református
Gimnáziumban és a Szent
László Gimnáziumban hat
diák adja elõ Balassi verseit.
A rendezvény szervezõi
közt van az említett középis-
kolák, a Posticum és a Szig-
ligeti Színház mellett a
Gheorghe ªincai Megyei
Könyvtár is. 

HIRDETÉS

Ha Bálint, akkor Balassi

Antal Erika

A kibédi, mûemlékértékû
orgona restaurálásának

költségeihez járul hozzá a
Rotary Téka Klub szombati
jótékonysági báljával. Amint
azt Simonffy Katalin, a klub
volt elnöke lapunknak el-
mondta, mint minden évben,
ez alkalommal is nemes célra
ajánlják fel a bálon össze-
gyûlt pénzt. Ez alkalommal a
kibédi református templom
orgonájának restaurálását
szeretnék elindítani, hogy a
Bodor Péter építette hang-
szer újból eredeti szépségé-
ben pompázhasson. A vásár-
helyi székely ezermester há-
rom orgonát épített, a kibédit

halála elõtt egy évvel. A
hangszer tönkrement, több
alkatrésze is hiányzik, a síp-
jait még a második világhá-
ború ideje alatt hordták szét,
de megsérült a billentyûzet és
maga a szekrény is, ezért van
szükség a gyûjtésre, hogy
meghirdethessék a pályáza-
tot a restaurálására. A szom-
bati bál díszvendége Bogányi
Gergely világhírû zongora-
mûvész, aki a Kultúrpalotá-
ban tart koncertet, és aki ár-
verezésre kínálta  Chopin-
hangversenysorozatának
rögzített hangfelvételét. A jó-
tékonykodáshoz marosvásár-
helyi képzõmûvészek is hoz-
zájárulnak, festmények, gra-
fikák kerülnek árverésre. 

Bál a kibédi orgonáért

Fotós történelem
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Folytatás az 1. oldalról

A Minerva Egyesület kolozs-
vári székházában rendezett
beszélgetésen Magyari Nán-
dor László, Péter László,
Székely István, valamint Ve-
res Valér szociológusok ele-
mezték a 2011-es népszámlá-
lás észleges eredményeit. „A
Statisztikai Hivatal által for-
galmazott számokat, ame-
lyek elvileg azt mutatják,
hogy hányan is élünk ebben
az országban, nem biztos,
hogy komolyan kell és komo-
lyan lehet venni. Az tény,
hogy kevesebben élünk már
az országban és a magyarság
aránya is csökkent nagyon
kis mértékben, de egyáltalán
nem valószínû, hogy az is-
mert adatok és számok reáli-
sak” – hangsúlyozta Magyari
Nándor László szociológus.
A szakember felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy a magyar-
ság számára érzékeny pontot
jelentõ arányszám mellett
nagyon fontos az ország
összlakosságának megközelí-
tõ pontos számát ismernünk,
mivel ennek függvényében
alakul majd a politikai és
gazdasági élet is. 

Veres Valér szociológus ha-
sonlóan vélekedett. Elmond-
ta: a népszámlálás intézmé-
nye fontos, viszont koránt-
sem tökéletes. „Egyértelmû,
hogy a 2011-es népszámlálá-
son kevesebb embert szám-
láltak meg, mint amennyi fel-

tehetõen Romániában él” –
szögezte le a szociológus, aki
szerint hiányos a romániai
migrációs nyilvántartás. 

Amint arról lapunkban
már beszámoltunk, a 2011-es
népszámlálás február máso-
dikán nyilvánosságra hozott
részleges adatai szerint Ro-
mániában 6,5 százalékra
csökkent a magyarság ará-
nya, abszolút értékben a ma-
gyarság lélekszáma csaknem
194 ezer fõvel csökkent a
2002-es népszámláláshoz ké-
pest. A statisztikai intézet
(INS) közlése szerint az or-
szágnak 19 042 936 állandó
lakosa van, 2002-ben pedig
21,6 millió lakosa volt, tíz év
alatt tehát több mint kétmillió
fõvel fogyott az ország népes-

sége. Abszolút számokban a
romániai magyarok száma a
2002-es népszámláláshoz ké-
pest 1 431 807-rõl 1 237 790
fõre apadt, de mivel az ország
teljes lakossága is csökkent,
az etnikai arányok alig vál-
toztak, 6,6 százalékról 6,5
százalékra csökkentek. 

Számolni 
kell a fogyással

A népszámlálás részleges
adatai szerint a magyarság
számaránya szempontjából
szórványnak tekinthetõ
nagyvárosok magyarsága
hozzávetõlegesen egyhar-
maddal csökkent az elmúlt
kilenc évben. A leggyorsabb
ütemben a temesvári magya-

rok száma csökkent 2011-
ben: 36 százalékkal kevesebb
magát magyarnak valló ma-
gyar élt az ország harmadik
legnagyobb városában, mint
2002-ben – abszolút számok-
ban 8707-tel kevesebb ma-
gyar lakik a bánsági város-
ban, mint tíz évvel ezelõtt. 

Kolozsváron a részleges
adatok szerint 10 971-gyel ke-
vesebb magyar él, ami 18 szá-
zalékos fogyást jelent a 2002-
es adatokhoz képest. A kin-
cses városban a magyarság
számaránya 16 százalék alá
esett, szemben a kilenc évvel
ezelõtti 18,96 százalékkal.

„A lakosság-nyilvántartás
a rendszerváltás után össze-
omlott, ez a hiányosság
nagyban befolyásolta a nép-

számlálás eredményeit, vi-
szont tényként kell kezelni
azt, hogy Kolozsváron fo-
gyott a magyarság” – fejtette
ki véleményét a városokra le-
bontott adatokról Székely Ist-
ván, aki szerint a mostani
eredmények a következõ
években a nyelvi jogok miatt
kerülnek elõtérbe.

Belsõ migráció

„Figyelembe kell vennünk
azt, hogy az elmúlt kilenc év-
ben közel 36 ezer ember tá-
vozott közülünk. Ugyanak-
kor létezik Kolozs megyében
egy belsõ migráció is: gondo-
lok itt Szászfenesre vagy
Kisbácsra, ahol a lakosság
aránya látványosan megnõtt
a 2002-es népszámlálás óta”
– keresett választ a kolozsvá-
ri magyarság csökkenésére
László Attila. Az alpolgár-
mester szerint emellett azt is
figyelembe kell venni az
eredmények elemzésekor,
hogy a kolozsvári megkérde-
zettek egy jelentõs része nem
vallotta be nemzetiségi, anya-
nyelvi vagy vallási identitá-
sát. „Feltehetõleg ezek nagy
része magyar” – vélekedett
László Attila. A partiumi és
közép-erdélyi városokban
egyébként átlagosan 20 szá-
zalékkal csökkent a magyar-
ság aránya az elmúlt kilenc
évben, míg Székelyföldön
„csak” 10 százalékos csökke-
nés volt észlelhetõ. 

HIRDETÉS

Magyari Nándor László, Székely István, Veres Valér, Bognár Zoltán és Péter László

Cenzus: nincs ok borúlátásra

A szerzõ felvétele

Hírösszefoglaló

Felhívással fordult az
RMDSZ vezetõségéhez

Ádám Valerián, a Románi-
ai Magyar Orvosi és
Gyógyszerészeti Képzésért
Egyesület titkára, aki a ma-
rosvásárhelyi orvosi egye-
tem magyar tagozatának
létrehozását sürgeti, és
nyomatékul tüntetést he-
lyezett kilátásba. Ádám
Valerián tavaly már több
tiltakozást szervezett ami-
att, hogy a Marosvásárhe-
lyi Orvosi és Gyógyszeré-
szeti Egyetem (MOGYE)
román többségû szenátusa
ellenzi a magyar fõtanszé-
kek létrehozását. Most a
YouTube videomegosztó
portálra feltöltött felvételen
keresztül felhívást intézett
az RMDSZ vezetõihez,
amelyben kérte, hogy feb-
ruár 20-áig szülessen meg a
magyar tagozat létrehozá-
sát biztosító intézetek meg-
alapításáról szóló kor-
mányhatározat, ellenkezõ
esetben tüntetést szervez a
szövetség marosvásárhelyi
székháza elõtt.

RMDSZ: lesz 
magyar fõtanszék

Az RMDSZ az egyetem
szenátusának ellenállása
miatt kormányhatározat ré-
vén akarja elfogadtatni a

MOGYE magyar tagozatá-
nak megalapítását. Kelemen
Hunor, az RMDSZ elnöke
kijelentette, olyan koalíciós
megállapodást írt alá a na-
gyobbik kormánypárttal,
amelyben szerepel a
MOGYE magyar tagozatá-
nak létrehozása is. Borbély
László, az RMDSZ politi-
kai alelnöke úgy nyilatko-
zott, az RMDSZ koalíciós
partnerei egyetértettek a ké-
résükkel, és most azon dol-
goznak, hogy törvényes ke-
retet találjanak a probléma
megoldására. Constantin
Copotoiu, az egyetem rek-
tora elfogadhatatlannak
tartja az RMDSZ „húzását”
és kijelentette: a politikum
nem avatkozhat bele az
egyetem autonómiájába.
„Ha megalakul az új kor-
mány és az politikai eszkö-
zökkel beavatkozna az egye-
tem ügyeibe, bepereljük a
minisztériumot, és készek
vagyunk nemzetközi bíró-
sághoz is fordulni, a kor-
mány ugyanis megszegi az
alkotmány által szavatolt
egyetemi autonómiát” – fo-
galmazott a rektor, aki sze-
rint magyar fõtanszékeket
azért sem lehet létrehozni,
mert nincs elég magyar
nyelven oktató tanár, így a
magyar vonal színvonala je-
lentõsen csökkenne. Hozzá-
tette: az egyetem annak
ellenére kapta meg a multi-

kulturális besorolást, hogy
azt senki nem kérte az
intézmény vezetõi közül,
azt csupán politikai akarat-
tal erõszakolták a MOGYE-
re.

Copotoiu 
elbocsátaná Szabót

Constantin Copotoiu rek-
tor a napokban kilátásba
helyezte az intézmény ma-
gyar dékánhelyettesének el-
bocsátását hivatali mu-
lasztás miatt. A Mediafax
szerint a rektor azt állítja:
Szabó Béla nõgyógyász az
utóbbi idõben többnyire a
magyar tagozat megalapítá-
sának ügyével volt elfoglal-
va, és  emiatt nem állította
össze idejében a bábaképzõ
szak engedélyének meg-
hosszabbításához szükséges
iratcsomót. A Mediafax sze-
rint a rektor a külföldi „nyo-
másgyakorlást” is sérelmez-
i,  példaként a magyarorszá-
gi egyetemektõl kapott leve-
leket említve, valamint Ma-
gyarország bukaresti nagy-
követének látogatását. Ta-
valy több magyarországi or-
vosi egyetem felajánlotta,
hogy hajlandó kisegíteni
oktatókkal a magyar nyelvû
oktatást a marosvásárhelyi
intézményben addig, amíg
a tervezett magyar tagozat
teljesíti az akkreditációhoz
szükséges feltételeket.

ÚMSZ

Továbbra is gondot okoz
a hóvihar és a fagy az or-

szág déli részén – az A2-es
autópálya Bukarest–Feteºti
közötti szakaszán, a fõváros
körgyûrûjén, illetve 32 or-
szágúton egyáltalán nem le-
het közlekedni a nagy hava-
zás miatt, 15 országúton pe-
dig forgalmi korlátozás van.
Több száz településen to-
vábbra sincs áram, és számos
iskolában szünetel a tanítás.
A vasúti, illetve a vízi közle-
kedésben is fennakadást oko-
zott a rendkívüli idõjárás:
165 vonatjáratot töröltek a
hatóságok, viszont már nincs
egyetlen vonat sem, amelyik
elakadt volna valamelyik út-
szakaszon. A Dunán az úszó
jégtáblák miatt nem közle-
kedhetnek a hajók és zárva
vannak a fekete-tengeri kikö-
tõk is. Az Egészségügyi Mi-
nisztérium adatai szerint a
hideghullám kezdete óta 41
személy vesztette életét az or-
szágban, szerdáról csütörtök-
re virradó éjszaka hárman
fagytak meg. A rohammen-
tõsök 239 hajléktalant gyûj-
töttek be az utcákról, közü-
lük 142-t súlyos hipoter-
mikus állapotban találtak és
kórházban kezelték. A mete-
orológiai szolgálat szerint va-
sárnapig az egész országban
sárga jelzésû fagyriadó van
érvényben – éjszaka és haj-
nalban –15 és –25 Celsius-
fok közötti hõmérsékletre
kell számítani, de a nappalok
is fagyosak lesznek. 

Hódít a fagy

MOGYE: perrel fenyeget
Constantin Copotoiu



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,
Közvetlen 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
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6.30 Távoli utakon
(portréf.)
7.00 Gazdakör
7.25 Az Ótestamentum
7.50 Szimba, az orosz-
lánkirály
8.20 Zorro
8.45 Daktari (am. kaland
sor.)
9.40 Csavargó kutya (am.
családi kalandf., 1997)
11.15 Vigyázó király
(dokumentumf.)
12.10 Családi krónikák
12.40 Duna anzix
13.02 Híradó
13.15 Határtalanul 
magyar
13.45 Vannak vidékek
14.20 Vissza Sherwood-
ba! (kan. sci-fi sor.)
15.10 Munka-Társ
15.40 Heuréka! Megtalál-
tam!
16.10 Hogy volt!?
17.25 A Maharadzsa
lánya (olasz-német-am.
drámasor.)
19.00 Híradó
19.30 Pannonia 3 keréken
20.00 Lovagias ügy (szín-
házi felv.)
22.00 A szerelem határai
(angol életr. drám., 2008)
23.50 Dunasport
0.10 Rumba (francia-kan.
vígj., 2008)
1.25 Lassú vírus 
(magyar f.)

m1, 23.00
A zöld sárkány gyermekei

Máté János 45 éves ingatlanügynök. Munkájáért nem ra-
jong, éppen elvált, ráadásul pánikbeteg. Egy svéd ügyféltől új
megbízást kap, egy raktárházon kell minél gyorsabban túlad-
nia. A raktárat azonban kínaiak bérlik, s a többezer darabos
dobozkészletet egy kínai férfi, Wu őrzi. Számára a raktár a
munkahelye s egyben a lakása is. A kényszerű együttlét alatt
a két magányos ember között barátság szövődik.

RTL Klub, 20.30
A kölyök

Ha az ember negyvenéves, agglegény, sikeres és elegáns, de
naponta legalább négyen nevezik szemét alaknak, elbizony-
talanodhat kicsit. Russ Duritz, imidzsügyi tanácsadó azon-
ban nem bizonytalanodik el, mindenkiről megvan a
véleménye, és mindenkinek el is mondja. Ám negyvenedik
születésnapja közeledtével furcsa dolgok történnek vele.

DUNA Tv, 22.00
A szerelem határai

Zajlik a II. világháború, a németek Londont bombázzák. Egy
bárban Dylan Thomas véletlenül találkozik gyerekkori sz-
erelmével, Vera Phillips-szel, aki énekesnőként lép fel éjsza-
kánként. Szikrázik közöttük a levegő, úgy tűnik, a régi
érzelmek újra feléledtek. Így a lányt teljesen váratlanul éri,
amikor egy nap a költő bemutatja neki a feleségét.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
7.55 Ma Reggel
10.00 A Biblia gyer-
mekeknek
10.30 Mesék
11.40 Enid Blyton kaland-
film sorozata (sor.)
12.05 Az utolsó mohikán
12.30 Sarah Jane kaland-
jai (sor.)
13.02 Kismaszat és a
Gézengúzok (magyar f.)
14.15 Bors néni (mese-
játék)
15.20 A falu jegyzője
(sor.)
16.25 Kántor (sor.)
17.10 Magyarország
története
17.35 Balázs Fecó 60,
születésnapi koncert
18.25 Otthonod a kávéház
18.50 Európa pályaud-
varai
19.20 Mi micsoda
19.50 Esti mese
20.10 Szerelmem, Afrika
(sor.)
21.00 Híradó este
21.29 Sporthírek
21.35 Szeretettel: Angeli-
na Jolie
22.05 Szerelmi kém (ol.
vígj., 2001)
23.40 Gasztroangyal
0.30 Montalbano felü-
gyelő (olasz krimisor.)
2.20 A zöld sárkány gyer-
mekei (magyar filmdráma,
2010)

8.00 Kölyökklub
Benne: Björn mackó 
kalandjai, Éliás, 
a kis mentőhajó, 
Helló, Kitty!, 
Tűzoltó mesék, 
Magilla Gorilla, 
Hupikék törpikék, 
Frédi és Béni, avagy a két
kőkorszaki szak
11.00 Boci és Pipi
11.30 Asztro Show
12.25 Házon kívül
13.00 Autómánia
13.25 Jéglovagok (am.
dok. sor.)
14.30 Jéglovagok (am.
dok. sor.)
15.30 Eltűntnek 
nyilvánítva (am.-kan. 
akció sor.)
16.30 Őslények kalando-
rai (angol kaland sor.)
17.35 Csaó, Lizzie!
(amerikai családi vígjáték,
2003)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Fókusz Plusz 
Magazin
20.30 A kölyök (am. vígj.,
2000)
22.55 ValóVilág 
(2011) – Összefoglaló
Utána: RTL-hírek
23.45 Álomcsapda 
(am.-kan.-auszt. thriller,
2003)
2.20 Fókusz Plusz 
(ism.) 

7.25 Tv2 matiné
414-es küldetés, Bajkev-
erő majom, Fifi virá-
goskertje, Roary, a
versenyautó
11.00 Babavilág
11.30 Tűsarok (magazin-
műsor)
12.00 9 hónap
12.30 Bajnokok Ligája
magazin
13.00 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 Hawaii Five-0 (am.
sor.)
18.30 Sas kabaré
19.30 Tények Hírműsor
20.00 Aktív Extra
A TV2 tudományos és is-
meretterjesztő magazinja
20.35 Zathura - Az űr-
fogócska (am. fant. ka-
landf., 2005)
22.30 Cloverfield (am. ak-
cióf., 2008)
Közben: Kenósorsolás
0.15 War, Inc. - Jó üzlet a
háború (am. akcióf.,
2008)
2.10 EZO.TV

9.45 Zsírégetők 10.35
Halottnak a csók (sor.)
11.25 Dawson és a
haverok (sor.) 13.05
Szívek szállodája (sor.)
14.00 Egy kapcsolat 
szabályai (sor.) 14.30
Vérmes négyes (ism.)
15.20 Mike és Molly
(ism.) 15.50 A nagy csa-
pat 2. (am. vígj.) 17.50
Mindenem a tánc (am.
rom. f.) 20.10 Szerele-
mért szerelem (am. vígj.)
22.00 Azonosság (am.
thriller)

9.00 Sport.ro Hírek 10.00
Sport.ro Hírek 11.00 Pon-
tos sportidő 12.30 Favágó
világbajnokság 13.00
Sport.ro Hírek 14.00
Örüljünk a focinak! 15.00
Sport.ro Hírek 15.05 ISKA
Breaking Championships
16.00 Pontos sportidő
18.00 Sport.ro Hírek
19.00 Pontos sportidő
20.00 Fogadás a félelem-
mel 21.00 Sport.ro Hírek
22.00 Wrestling SMACK
23.00 1000 halálos
történet

8.00 Titkok a múltból
(mexikói sor.) 11.00
Elárult lélek (mexikói
sor.) 12.30 Eva Luna
(sor.) 14.30 Esmeralda
(mexikói sor.) 15.30
Érzéki ölelések (mexikói
sor.) 16.30 Mesés höl-
gyek 17.30 A lángoló ég
alatt (am-kol. sor.)
19.30 Elárult lélek (sor.)
20.30 Eva Luna (sor.)
22.00 Lola (am. sor.)
23.30 Szerelemkönnyek
(sor.) 0.30 Mesés höl-
gyek (ism.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Garfield és a
valós világ (anim. f.)
12.40 Molly és Emily
(am. filmdráma) 14.15
Smokey és a Bandita 2.
(am. akció-vígj.) 16.10
Maffiózó vagyok, drá-
gám! (német vígj.)
18.15 Született bank-
rablók (am. vígj.) 20.00
Mint-a-kép (am. rom.
vígj.) 22.00 Szeretném,
ha szeretnél (am.-ném.
vígj.) 0.00 Balhés tesók
(am. vígj.)

9.30 Vendéglő nálunk ot-
thon (ism.) 10.30 Ruby
Jean és Joe (am. filmdrá-
ma) 12.30 Kanal-D Hírek
13.30 Találd meg a
családomat 15.00 Can-
can TV 16.45 Akarsz mil-
liomos lenni? 18.45 A
nap híre 19.00 Kanal-D
Hírek 19.45 Ez Románia!
20.30 Esküvő meglepe-
tésekkel – reality show
22.30 Don Juan DeMar-
co (amerikai romantikus
vígj.) 0.30 Találd meg a
családomat

8.00 Lakatos Iván: Üveg-
világom 8.30 Zene 8.45
Ízelítő ism. 9.00 Néptánc
9.30 Hitélet ism. 10.00
Népzene 10.15 Néptánc
16.00 Hitélet 16.30 Piac-
tér, ism. 17.30 Hargita
Magazin ism. 18.30
Híradó 19.00 Erdélyi
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 Útravaló
14.20 Családom és egyéb
emberfajták (am. sor.)
(ism.)
14.45 Melissa és Joey
(amerikai vígj. sor.)
15.10 Madagaszkár
16.05 Koldus és királyfi
(am.-magyar-angol családi
vígj., 2000)
17.40 A Szövetség Biblia
vetélkedő
18.35 Gasztroangyal
19.30 SzerencseSzombat
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 A Dal Eurovízió
2012 - Nemzeti elődöntő
23.00 A zöld sárkány 
gyermekei (magyar film-
dráma, 2010)
0.35 Sporthírek
0.45 Eric Clapton - Cross-
roads

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 UEFA Champions
League Magazin
15.00 Egyszer az életben
(ism.)
17.00 Találkozunk a TVR-
ben – talk show (live)
18.45 Tévéenciklópédia
19.45 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.10 Nic (francia-görög
fantasy, 2005)
22.50 Professzionisták -
talk show
23.50 Az égbolton túl
(mexikói krimi, 2006)
1.40 UEFA Champions
League Magazin 
(ism.)
2.05 Éjszakai 
beszélgetések – 
talk show
2.55 Hírek, 
időjárásjelentés (ism.)
3.45 Dana kertjében
–kulináris műsor 
(ism.)

5.30 Nevess csak! 
(ism.)
6.00 –szórakoztató 
magazin (ism.)
7.00 Pro Tv-hírek,
Mi történik, doki?

10.00 Mi történik d
oktor úr?
10.45 Fogadás a
z élettel (román sorozat)
(ism.)
13.00 Pro Tv-hírek, 
sport, 
időjárá
13.05 A dögös és
a dög (amerikai 

romantikus vígjáték, 
2008)
15.00 Valami bűzlik
(amerikai-kanadai 
családi film, 
2008)
17.00 Alaszka (amerikai
családi kalandf., 
1996)
19.00 Pro Tv-hírek, sport,
időjárás-jelentés
20.30 A specialista
(amerikai -perui akcióf.,
1994) Sz.: Sylvester Stal-
lone, James Woods, 
Sharon Stone
22.45 Elsőszülött
(amerikai thriller, 2007)
0.45 A specialista
(amerikai -perui akcióf.,
1994) (ism.)
2.45 Elsőszülött 
(amerikai thriller, 2007)
(ism.)

4.45 Közvetlen hoz-
záférés (ism.)
7.00 Híradó, 
Sport,
időjárásjelentés

10.00 Támadás 
Rommel ellen (amerikai
háborús filmdráma, 
1971)
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 Az Ezeregy 
éjszaka meséi 
(amerikai kalandf., 2000)
19.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés (live)
20.20 A Sakál (am.-angol-
francia-német-japán ak-
cióf., 1997)
23.15 Corelli kapitány
mandolinja (amerikai-an-
gol-francia romantikus
dráma, 2001)
2.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (live)
2.45 Támadás Rommel
ellen (amerikai háborús
filmdráma, 1971) (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 nyugta-
lanok (ism.)
12.30 Fintescu hídja
13.30 Focus monden
14.00 Darwin-díj - 
Halni tudni kell! 
(amerikai vígjáték, 
2006)
16.00 Fegyvertársak
(amerikai western, 
2003) (ism.)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye a
tortán (ism.)
20.30 A főnököm lánya
(amerikai romantikus
vígjáték, 2003)
22.30 Ikarosz (am.-kan.
akcióthriller, 2010)
0.30 Hírek 
(ism.)
1.30 Ikarosz (am.-kan. 
akcióthriller) (ism.)
3.30 Darwin-díj - 
Halni tudni kell! (ism.)

7.00 Amerikai hotrodok -
SoBe
8.00 Autókereskedők -
Suzuki SJ410
9.00 Óriás 
költöztetők
10.00 Csomópontok - 
A Grand Central 
pályaudvar
11.00 Para? Normális?
12.00 A túlélés 
törvényei
13.00 Katona dolog
14.00 Egyszemélyes 
hadsereg
15.00 Horgászat puszta
kézzel - Fejétől bűzlik...
16.00 Túlélőpár-baj
17.00 Autókereskedők –
Dodge Charger
18.00 South Beach-i
klasszikusok
19.00 Újjáépítők - 
Camaro
20.00 Chop Shop - 
A londoni műhely - 
Super Surfer
21.00 Penn és Teller: 
Vigyázat, csalunk!
22.00 A varázslat világa
23.00 Licitvadászok - Régi
korok fegyverei
23.30 Ki ad többet? - 
Rubin nyakék
0.00 Viharvadászok - 
A tökéletes vihar
1.00 A borzalom 
pillanatai
2.00 Fegyvertények - 
Robotic Warriors

8.00 Ókori írások
8.30 Szentek és mester-
ségek
9.00 Balkáni szokások
(ism.)
10.00 Légy férfi 
Grace (francia vígjáték-
sor.)
11.00 SU Suceava 
(RO) - RK Bjelovar (HR)
férfi kézilabda mérkőzés
(live)
12.30 Olimpiai 
magazin
13.00 29 Angerer
14.00 Ókori kalandok 
(A Római Birodalom 
rejtélyei) (dok. sor.)
15.10 A nyár visszhangjai
(kanadai-amerikai 
filmdráma, 1976)
16.50 Lehet, hogy nem
tudtad
17.00 Vésd a fejedbe
18.00 Román útlevél
19.00 Nuovo Circo
19.50 Szélességek
20.00 Lehet, hogy nem
tudtad
21.00 CSI: A helyszínelők
(amerikai-kan. 
krimisor.)
21.50 Egészségpasztilla
22.00 Hírek
23.00 Gitárok ideje
0.00 Csillagközi romboló
(am. f.)
0.55 Ókori kalandok (A
Római Birodalom rejté-
lyei) (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
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10.30 Esküvő meglepeté-
sekkel 12.30 Hírek
13.30 Nevessünk (ism.)
14.00 Dragostepunctro
(ism.) 15.00 Cancan Tv
(ism.) 16.45 Akarsz mil-
liomos lenni? (ism.)
17.45 Ez Románia! 18.45
A nap híre 19.00 Hírek
19.45 D-Paparazzi 20.30
Szemek az árnyékból
(ism.) 22.00 Landolás
(Utolsó csapás) (am. ak-
cióf.) 0.00 Ha eljő a Pil-
langók ideje (amerikai
dráma, 2001)

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 Csernobil Örök-
sége: a Zóna (dokumen-
tumf.) 
0.05 Kontraszt (ism.)
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7.00 Gazdakör (ism.)
7.30 Kedves mese 
a vén Európa ölén 
(magyar mesef.,)
7.45 Az Ótestamentum
8.15 Szimba, 
az oroszlánkirály
8.40 Zorro
10.00 Isten kezében
10.30 Élő egyház
11.00 Világ-nézet
12.00 Isten kezében - 
Borbély Gábor
12.30 Új nemzedék
13.02 Híradó
13.20 Élő népzene
13.50 Lyukasóra
14.20 Rosszcsont 
kalandjai (am. sor.)
15.20 Csellengők
15.50 Arcélek
16.20 Hazajáró
16.50 Múltidéző
17.20 Valamit visz a víz
(magyar filmdráma, 
1943)
19.00 Híradó
19.30 Heti Hírmondó
20.00 Önök kérték!
21.05 Mága Zoltán - Bu-
dapesti újévi koncert
22.00 Klubszoba
22.55 Dunasport
23.10 Porrá leszünk (ang.
krimisor.)
1.00 Rost Andrea énekel
(magyar koncertf.)
1.30 Múltidéző (ism.)
1.55 Élő népzene (ism.)

RTL Klub, 23.55
Grimm

Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer két magával ragadó,
ám egymással homlokegyenest ellenkező természetű fivér.
A cinikus Will és az álmodozó Jacob a napóleoni időkben a
német falvakat járja és azt állítják magukról, hogy története-
ikkel megszabadítják az embereket mindenféle szörnyűsé-
ges lidércnyomástól, ájtatos manóktól és boszorkányoktól.

TV2, 21.05
27 idegen igen

Jane egy idealista, végtelenül romantikus és mindenkinél
önzetlenebb nő. Ugyanakkor pedig állandó résztvevője min-
denféle esküvői és lakodalmi rendezvényeknek, bár a saját
boldogsága még látóhatáron belül sincs. Ám amikor Jane
húga, Tess iránt saját főnöke, George lobban szerelemre (s,
akibe titkon Jane is szerelmes), kénytelen felülvizsgálni ed-
digi “örökké-csak-koszorúslány” életstílusát.

m1, 22.30
A kód neve: Merkúr

Az elszigeteltség erőt ad, ha nincs vesztenivalód... Art Jef-
fries kiábrándult és kiégett FBI ügynök. Az idegösszeomlás
szélén áll, miután felettesei bűnbaknak kiáltották ki egy éve-
kig tartó akció véres kudarca miatt. Rutinfeladatai során
egy kilencéves autista kisfiú eltűnése ügyében kell kutatnia.
Simon szüleit megölték. Art rátalál a rettegő kisfiúra és
megérzi benne saját lelkivilágának tükörképét.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
7.55 Ma Reggel
9.55 Mesék
11.35 Enid Blyton kaland-
film sorozata (sor.)
12.00 Az utolsó mohikán
12.25 Sarah Jane kaland-
jai (sor.)
13.05 “Így szól az Úr!”
13.15 Katolikus krónika
13.40 Tanúságtevők
14.05 A sokszínű vallás
14.20 Evangélikus 
magazin
14.45 Evangélikus 
ifjúsági műsor
14.50 Útmutató
15.20 Ábrám Tibor portré
15.45 Báthory István és
az unitáriusok
16.00 Az Árpád-kor 
templomai 
16.15 Tizenkét hónap az
erdőn
16.35 Magyarország
története
17.00 A Dal - Eurovízió
2012
18.40 Közjáték
18.50 Otthonod a kávéház
19.15 Mi micsoda
19.40 Esti mese
20.05 Szerelmem, Afrika
(sor.)
21.00 Híradó este
21.35 A Lényeg
22.05 Eric Clapton
23.50 Fapados szerelem
(magyar f.)
1.20 Bízzál bennem (sor.)

8.00 Kölyökklub
Garfield-show,
Björn mackó kalandjai,
Éliás, a kis mentőhajó, 
Tűzoltó mesék, 
Tom és Jerry új kalandjai,
Hupikék törpikék, Garfield
11.10 Trendmánia
Életmód- és szépség-
magazin
11.50 Teleshop
12.45 Törzsutas
13.15 Havazin
13.50 Jéglovagok 
(am. dok. sor.)
16.00 Eltűntnek 
nyilvánítva (am.-kan. 
akció sor.)
17.00 Vagány nők klubja
(amerikai vígjáték, 2002)
Közben: 16:00 Hatoslottó-
sorsolás
19.30 RTL Klub 
Híradó
20.00 Cobra 11 
(német akció sorozat)
21.00 ValóVilág (élő) -
Aréna Valóságshow - 
Párbaj
Utána: RTL-hírek
23.55 Grimm (angol-cseh-
amerikai fantasztikus 
kalandfilm, 2005)
Sz.: Heath Ledger, 
Matt Damon, 
Monica Bellucci, 
Jonathan Pryce, 
Lena Headey
2.15 Portré

7.45 Tv2 matiné
414-es küldetés, 
Go, Diego! Go!, 
Chuggington
10.30 Nagy Vagy!
11.30 Mosoly 
Road Show 2011.
országjáró show-műsor
12.30 Stahl konyhája
13.00 Kalandjárat 
(ism.)
13.30 Több mint TestŐr
14.00 Simlis Jack, 
a karibi szuperkém (am.-
új-zél. kaland sor.)
14.35 A kiválasztott - 
Az amerikai látnok 
(am. sor.)
15.35 Monk - Flúgos 
nyomozó (am. krimisor.)
16.35 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
17.35 Zathura - 
Az űrfogócska 
(am. fant. kalandf.) 
(ism.)
19.30 Tények
20.00 Napló
21.05 27 idegen igen
(am. rom. vígj., 2008)
23.05 Frizbi Hajdú 
Péterrel
Közben: Kenósorsolás
0.05 Célkeresztben (am.
krimisor.)
1.05 A gonosz csábítása
(am. pszichothriller, 1996)
2.50 EZO.TV
3.25 Napló (ism.)

9.20 Smallville (sor.)
10.10 Topmodell leszek!
11.45 Szex és New York
light (sor.) 12.55 A nagy
házalakítás 14.45 Ex-
tralarge: Mozgó célpont
(akcióf.) 16.30 Sz-
erelemért szerelem (am.
vígj.) 18.25 Sokk a jóból
(am. vígj.) 20.05 Har-
madik műszak (sor.)
21.00 CSI: A helyszíne-
lők (sor.) 21.55 Nikita
(sor.) 22.45 Kölcsön-
kinyír visszajár (am.
vígj.)

9.00 Tiki taka 9.30
Sport.ro Hírek 10.00
Sport.ro Hírek 10.05 Pro
Motor 11.00 Pontos
sportidő 12.00 Világreko-
rd Live: Oncescu vs 1000
16.00 Pontos sportidő
18.00 Sport.ro Hírek (live)
19.00 Pontos sportidő
20.00 Világrekord Live:
Oncescu vs 1000 21.00
Sport.ro Hírek 22.00
Coride spaniole 23.00
Gigászok harca 0.00
Sport.ro Hírek 0.10 Vilá-
grekord Live 

8.00 A lángoló ég alatt
(sorozat) 11.00 Elárult lé-
lek (sorozat) 12.30 Eva
Luna (sorozat) 14.30
Esmeralda (mex. ssorozat)
15.30 Érzéki ölelések
(sorozat) 17.30 A lángoló
ég alatt (mexikói sorozat)
19.30 Elárult lélek (mexi-
kói sorozat) 20.30 Eva
Luna (am.- mex. sorozat)
22.00 Lola (am.-mex.
sorozat) 23.30 Hét bűn
(brazil sorozat) 0.30 Érzé-
ki ölelések (sorozat) 2.30
Esmeralda (ism.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Azok a csodálatos
fér fiak... (amerikai.-an-
gol vígj.) 13.45 Mint-a-
kép (am. rom. vígj.)
15.45 Szeretném, ha sz-
eretnél (amerikai-ném.
vígj.) 17.45 Akit Buldóz-
ernek hívtak (olasz-
NSZK vígj.) 20.00 Bom-
bajó bokszoló (ol. vígj.)
22.00 Kelly hősei (jug.-
am. háborús filmdráma)
0.45 Harcosok esküje
(thai. háborús filmdrá-
ma)

8.00 Zene 8.45 Ízelítő
9.00 Mohi Sándor: Imád-
ság, dokf., ism. 9.30 Met-
szet 10.00 Zene 10.30
Hitélet 16.00 Piactér
16.30 Kultúrcsepp 17.00
Hitélet 17.30 Erdélyi
Kávéház 18.00 Több-
szemközt 18.30 Híradó
19.00 Kultúrcsepp 19.30
Híradó 20.00 Tájkép
20.30 Híradó 21.00 Erdé-
lyi Kávéház 21.30 Híradó
22.00 Metszet 2.30
Híradó 23.30 Kultúrcsepp
0.00 Piactér (ism.)

TV2
7.25 Delta
7.55 Ma Reggel
10.05 Így szól az Úr!
10.10 Katolikus krónika
10.40 Tanúságtevők
11.05 A sokszínű vallás
11.15 Evangélikus maga-
zin
11.45 Evangélikus ifjúsági
műsor
11.50 Útmutató (ism.)
12.15 Ábrám Tibor portré
12.45 Báthory István és
az unitáriusok
13.01 Hírek
13.05 Szellem a palack-
ból...
13.35 Anno
14.05 Fapados szerelem
(magyar játékf., 1960)
15.35 Út Londonba
16.05 Telesport - Sport 7
16.40 Maradj talpon!
18.10 Retró kabaré
19.05 Rex Rómában
(krimisor.)
19.55 A Lényeg
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Magyarország, 
szeretlek!
22.30 A kód neve:
Merkúr (am. akcióf.,
1998)
0.20 12 majom (am. fant.
kalandf., 1995)
2.25 Sporthírek
2.30 Győri Filharmoniku-
sok koncertje

5.25 A falu élete
6.15 Teleshopping
6.55 Románia hímnusza
7.00 Disney Klub
7.55 Zoom
8.10 A hit világa (live)
10.00 Dana kertjében
10.35 A falu élete
11.50 Mezőgazdasági
percek
12.00 A falu élete -
kultúrális magazin
13.00 Sajtó és hatalom
14.00 Hírek, időjárásje-
lentés
14.30 Tízenkét asztal
15.10 Népi hagyaték -
szórakoztató műsor
17.00 Dănutz S.R.L.
(szórakoztató műsor)
(ism.)- 1-2. Rész
19.00 Joker, Lottó 5 /40,
Lottó 6/49 és Noroc sor-
solás
19.45 Sport
20.00 Hírek
21.10 Nic (francia-görög
fantasy, 2005), 
2. Rész
22.50 100%-ban garan-
tált
23.50 Dănutz S.R.L.
(szórakoztató műsor)
(ism.)
1.50 Ismétles közkívána-
tra
2.05 Találkozunk a 
TVR-ben (ism.)
3.30 Sport (ism.)
3.45 Hírek (ism.)

5.30 Valami bűzlik
(amerikai-kanadai 
családi film, 2008) 
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
10.00 Anna Karenina
(amerikai 
romantikus dráma, 
1985)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
13.15 Tessék parancsolni!
(szórakoztató műsor)
17.00 Nászfrász (amerikai
romantikus vígjáték,
2007)
19.00 Hétvégi 
Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Félholt (német-
amerikai akciófilm, 2002)
Sz.: Steven Seagal, 
Morris Chestnut, 
Ja Rule, Ricardo Kurupt
Brown, Nia Peeples
22.30 Karácsonyi
rémálom 
(német-kanadai-amerikai
thriller, 2008)
0.30 Félholt (német-
amerikai akciófilm, 2002)
(ism.)
2.30 Karácsonyi 
rémálom (német-kanadai-
amerikai thriller, 2008)
(ism.)

4.30 A Sakál (am.-angol-
francia-német-japán ak-
cióf., 1997) (ism.)
7.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés (live)
10.00 Az Ezeregy éjszaka
meséi (amerikai kalandf.,
2000)
12.00 Herkules 
(amerikai sorozat)
13.00 Híradó,
sport, 
időjárásjelentés (live)
13.30 (szórakoztató
magazin)
16.00 Híradó, 
sport, 
időjárásjelentés (live)
16.30 SuperBingo 
Metropolis (verseny
show) (live)
19.00 Híradó, 
sport, 
időjárásjelentés (live)
20.20 Quantum csendje
(amerikai-angol akciófilm,
2008)
22.30 007 - 
A kém, aki szeretett en-
gem (angol akciófilm,
1977)
Sz.: Daniel Craig, 
Olga Kurylenko
1.15 Arat a vihar
(amerikai filmdráma,
1942) (ism.)
3.45 Az Ezeregy 
éjszaka meséi (amerikai
kalandf.) (ism.)

6.00 Ismerkedj, álmodj,
szeress! (ism.)
7.00 Kandikamera
7.30 Teleshopping
8.00 Ízek, három szakács
8.30 Apák és kicsik
9.30 Ház, építés, 
design
10.00 Teleshopping
10.30 Fején a nagyvilág
11.00 Levintza 
bemutatja
11.30 Ismerkedj, álmodj,
szeress!
12.30 Fintescu hídja
13.30 Focus Monden
(ism.)
14.00 A főnököm lánya
(amerikai romantikus
vígjáték, 2003) (ism.)
16.00 Legyszebb vidéki
fiu (ism.)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye a
tortán
20.30 Anyacsere – reality
show
22.00 A jómodor 
iskolája
23.30 Szerelmi történet
(amerikai romantikus 
dráma, 2002)
1.30 Elszakítva 
(Kasmír szívek) (kan.-dél-
af.-angol filmdráma,
2007) (ism.)
2.30 Szerelmi történet
(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 Motorváros - Asz-
faltozógép
13.00 Autókereskedők
úton - Bentley
14.00 Autókereskedők -
Range Rover
15.00 Óriás 
költöztetők
16.00 Csomópontok - 
A Los Angeles-i kikötő
17.00 Mérnöki műtárgyak
- Amszterdami 
úszóváros
18.00 Fegyvertények - 
A harctér királyai
19.00 Piszkos pénz - 
A Nagy Kaland
20.00 Hogyan 
csinálják?
21.00 Autókereskedők -
Land Rover Defender
22.00 Autókereskedők -
Volvo P1800S
23.00 Újjáépítők
0.00 Újjáépítők
1.00 Chris Ryan bemutat-
ja: Rendőrségi elit alakula-
tok
2.00 MacIntyre alvilági
útikalauza - Dublin

8.00 Răzushow (ism.)
9.00 Román útlevél 
(ism.)
10.00 Légy férfi Grace
(sor.)
11.00 Motomágia
11.30 Női siker
12.00 Bortestvérek
12.30 Jamie Amerikában
13.00 Peter Greenaway
és a kisérleti film
13.50 Lehet, hogy nem
tudtad
14.00 Ókori kalandok 
(A Római Birodalom 
rejtélyei)
15.00 Lehet, hogy nem
tudtad
15.05 Palira vettem 
a papát (amerikai vígj.,
1994)
17.00 Balkáni szokások
18.00 Kaland és 
természet
18.30 Csavargó halász
19.00 Szélességek
19.30 Nagy lábon
20.10 Árvíz (angol-dél-af.-
kan. akcióf., 2007) 
1. rész
21.50 A divat világa
22.00 Hírek
23.00 AG Weinberger
zenei műsora
0.00 Csillagközi romboló
(am. sor.)
0.55 Ókori kalandok (A
Római Birodalom rejté-
lyei) (ism.)
1.50 Árvíz (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 baptist műsor
17.55 Hírek, adászárás

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
10.00 Egyházi műsor

10.00 Híradás, Ultrarövid ráadás
11.00 Híradás, Gyermekműsor
12.00 Híradás
12.05 Igehirdetés, Délkör
13.00 Híradás
13.05 Szól a nóta
14.00 Itthon, Erdélyben – faluműsor
15.00 Zenés üzenetek
16.00 Híradó
16.10 Zenés üzenetek
17.00 Vasárnapra válogattuk
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8.05 Televíziós vásár-
lás 11.10 Kelly hősei
(jug.-am. háborús film-
dráma) 13.55 Akit
Buldózernek hívtak
(olasz-NSZK akció-vígj.)
16.10 Bombajó bok-
szoló (olasz akció-vígj.)
18.10 Marabunta -  
Gyilkos hangyák (am.
akcióf.) 20.00 A tuti
balhé (am. akcióf.)
22.00 Rés a pajzson
(am. akcióf.) 23.50
Fekete kutya (am.-an-
gol-francia akcióf.)

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 Ingatlanpiac (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
Híradó 20.00 A jazz
születésétől napjainkig
21.00 Híradó 21.30 Piac-
tér 22.00 Festő a koffer-
ban 22.30 Híradó 23.00
Napraforgó ism.

ETV

9.30 A lángoló ég alatt
(sor.) 11.00 Elárult lélek
(sor.) 12.30 Eva Luna
(sor.) 14.30 Esmeralda
(sor.) 15.30 Érzéki
ölelések (sor.) 16.30
Igaz tör ténetek 17.30
Titkok a múltból (sor.)
19.30 Elárult lélek
(mexikói sor.) 20.30
Eva Luna (sor.) 22.00
Éjszakai tör ténetek
22.30 Elátkozott sz-
erelem (amerikai akció
sor.) 23.30 Hét bűn
(brazil sor.)

7.30 Egy lépésre a
boldogságtól (sor.) 8.45
Pilótafeleségek 10.00
Kedves barátnőm –
szórakoztató műsor 12.30
Hírek 13.15 Légy az
enyém 15.15 Vég nélküli
ének (török sor.) 16.45
Célpontban 18.45 A nap
híre 19.00 Hírek 20.00 A
szívnek parancsolni nem
lehet (sor.) 22.30 Cancan
TV 0.30 Hírek 1.30 A
szívnek parancsolni nem
lehet (sor.) 3.00 Cancan
TV
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8.30 Híradó
8.35 Sólyom és galamb
(ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 MacGyver (ism.)
11.00 Család-barát
11.50 1 könyv
12.00 Magyar elsők
12.20 Kisváros (magyar
sor.) (ism.)
13.02 Híradó
13.20 Kívánságkosár
15.15 Heti Hírmondó
(ism.)
15.45 Csellengők (ism.)
16.15 Klubszoba (ism.)
17.10 Magyar történelmi
arcképcsarnok
17.20 Sipan ura (ismerett.
f.)
18.20 Kisváros (sor.)
19.00 Híradó
19.35 Közbeszéd
20.00 Alkotmány utca
(ism.)
20.10 Térkép
20.40 MacGyver (am.-
kan. sor.)
21.30 A férfi a legjobb or-
vosság (német vígj. sor.)
22.15 Híradó
22.30 Vivaldi (olasz film-
dráma, 2009)
0.30 Dunasport
0.40 Sportaréna
1.35 Déva titka (doku-
mentumf.)
2.45 Térkép (ism.)

TV2, 13.30
Kegyes hazugság

1964 egyik viharos téli éjszakáján dr. David Henry a kórház-
ba igyekszik a terhes feleségével, Norával. Az orvos maga
segíti világra gyermekét, a kis Pault. Néhány percre rá a fe-
lesége megszüli az ikertestvérét, egy kislányt. Az orvos rá-
jön, hogy Phoebe Down-kóros, ezért arra kéri a szülésnél se-
gédkező Caroline nővért, hogy az újszülöttet vigye egy inté-
zetbe, ahol sérült gyermekeket gondoznak.

VIASAT3, 22.10
Sztárom a párom

A könyvkereskedő William Thacker csendesen éli az elvált,
csalódott férfi életét, míg a világhírnév be nem toppan ajta-
ján. Anna Scott, a híres amerikai színésznő nem csak a mo-
zivásznon csodás. William el sem hiszi szerencséjét, amikor
véletlenül másodszor is találkoznak. Ezt már nem szabad an-
nyiban hagyni! Lassan megismerik egymás életét.

TVR2, 23.35
Továbbállók

A harmincas pár, Burt és Verona gyereket várnak. A terhes-
ség problémamentesnek ígérkezik, de Burt excentrikus szü-
lei a hatodik hónapban közlik, hogy elköltöznek Coloradóból,
így a fiatalok úgy döntenek, az izolált farm helyett máshol
raknának fészket. Útra kelnek tehát, hogy meglátogassák a
szélrózsa minden irányában élő barátokat és családtagokat,
és hogy értékeljék a szóba jöhető élőhelyeket.

DUNA TV

ACASÃ

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV

6.55 Ma Reggel
10.00 Budapest ter-
mészeti értékei
10.25 Társbérletben a tár-
gyakkal
10.50 Nekem ne lenne
hazám?
11.00 Válaszd a tudást! -
Junior
12.05 Magyar rock
13.01 Híradó délben
13.19 Sporthírek
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Négyszázezer nap
14.20 Magyar évszázadok
14.45 Időutazók
15.35 Főtér
15.35 Hogy volt!?
18.20 English 4U
18.45 Família Kft. (sor.)
19.10 Angyali érintés
(am. sor.)
19.55 Esti mese
20.15 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
21.00 Híradó este
21.29 Sporthírek
21.35 Rocca parancsnok
(olasz sor.)
22.25 Maradj talpon!
23.15 Stingers (auszt.
krimisor.)
0.05 Drága doktor úr
(vígj. sor.)
0.55 Az Este
1.30 On The Spot: New
York
2.20 Sant’ Angelo - Egy
kórház hétköznapjai (sor.)

7.05 Jó reggelt, skacok!
Benne: A tini nindzsa
teknőcök újabb kalandjai,
Boci és Pipi, 
Star Wars
8.40 Reflektor 
Reggel
8.50 Reggeli - 
Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
10.20 Második esély
(am.-mex.-kol. sor.)
11.25 Top Shop
13.05 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 sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
Utána: ValóVilág Klikk
21.15 Barátok közt 
(magyar sor.)
22.00 ValóVilág - Aréna
23.10 Nagyágyúk
(amerikai vígjáték sor.)
0.10 Reflektor Sztár-
magazin
0.25 Angyalok háborúja
4. - A felkelés (am. thriller,
2005)

7.00 Aktív Extra (ism.)
A TV2 tudományos és is-
meretterjesztő magazinja
7.25 Tények Reggel Hír-
magazin
8.00 Mokka
10.30 Stahl konyhája (ism.)
10.0 Babapercek
10.50 Teleshop
11.55 EZO.TV
13.30 Kegyes hazugság
(am. filmdráma, 2008)
15.20 Marina (mex.-am.
sor.)
16.20 Rex felügyelő 
(osztrák-német-olasz krim-
isor.)
17.20 La Pola (kol. dráma-
sorozat)
18.20 Update Konyha
18.25 Eva Luna (am.-mex.
sor.)
19.30 Tények
20.30 Aktív
A TV2 magazinja
21.30 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.00 NCIS (am. 
krimisor.)
23.00 NCIS: Los Angeles
(am. krimisor.)
Közben: Kenósorsolás
0.00 Aktív (ism.)
A TV2 magazinja
1.00 Tények Este 
Hírműsor
1.35 EZO.TV
2.10 Életfogytig zsaru
(am. krimisor.)

8.10 Gyilkos sorok (sor.)
10.00 Gyilkos számok
(ism.) 10.55 Love Story
(am. dráma) 12.55 A
dadus (sor.) 13.50 Gor-
don Ramsay 13.45 Monk
(sor.) 16.35 CSI (ism.)
17.30 Esküdt ellenségek
(sor.) 18.25 Gyilkos
számok (sor.) 19.25 Gor-
don Ramsay 20.20
Jóbarátok (sor.) 21.15
Két pasi (sor.) 22.10
Sztárom a párom (angol-
am. rom. vígj., 1999)
0.40 CSI (sor.) 

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
Hírek 22.00 Világrekord
live, Oncescu vs 1000
23.00 Sport.ro Hírek
23.10 Wrestling

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.25 Kárpát Expressz
6.55 Ma Reggel
Benne: Híradó, sporthírek
10.05 A Silla királyság
ékköve (dél-kor. sor.)
11.10 Rex Rómában (os-
ztrák-német-olasz krim-
isor.)
12.00 Út Londonba
12.30 Napirend előtt
13.01 Híradó
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Roma Magazin
14.25 Domovina
14.55 Múlt-kor
15.25 A Szövetség
16.20 Angyali érintés
(am. sor.)
17.10 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
17.55 MM
18.45 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
1.35 Sporthírek
1.45 Család csak egy van
(ism.)
2.30 MM (ism.)
A megoldások magazinja

7.00 Reggeli híradó,
időjárásjelentés
8.00 Románia nap 
mint nap
10.10 A palota titkai (ko-
reai drámasorozat)
11.25 Sajtó és 
hatalom
12.20 Ha újra szeretné
nézni
12.40 A palota legendái:
Geunchogo király (koreai
drámasor.)
14.00 Hírek, időjárásje-
lentés
14.45 Teleshopping
15.30 Magyar adás az
egyesen
17.00 Hírek,
időjárásjelentés

17.30 Spearfield lánya
(amerikai drámasorozat)
18.25 A palota legendái:
Geunchogo király (koreai
drámasor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.00 Prim Plan (talk
show)
22.00 Négy szem közt
23.10 Visszajátszás
0.30 Éjszakai beszél-
getések
1.30 Psych - Dilis detek-
tívek (amerikai krimisor.)
2.15 Négy szem közt
3.05 Sport
3.20 Hírek, időjárásjelen-
tés

4.30 Anna Karenina
(amerikai romantikus 
dráma, 1985) 
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
sport
10.00 Három barát (fran-
cia vígjáték, 2007)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport
13.45 Nevess csak
(amerikai vígjáték sor.)
14.15 Nászfrász (amerikai
romantikus vígjáték,
2007) (ism.)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour
(szórakoztató 
magazin)
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Fogadás az élettel
(román sorozat)
21.30 Fogadás az élettel
(román sorozat)
22.30 Pro Tv hírek, 
sport,
időjárásjelentés

23.00 Dexter 
(amerikai sorozat)
0.00 Három barát 
(francia vígjáték, 2007)
(ism.)

6.00 Híradó, 
Sport
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 A harc mestere 2. -
Az árulás (kanadai akció-
film, 2008)
22.15 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.00 Egy bűnös show –
Dan Capatos műsora
1.00 Visszaszámlálás:
Jeruzsálem (angol thriller,
2009)
3.00 Knight Rider
(amerikai akció sorozat)
(ism.)
3.45 Közvetlen hoz-
záférés (live)

6.00 A cseresznye a
tortán (ism.)
7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 Titkos szerelmek (te-
lenovella)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek talákozása
(ism.)
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, időjárásje-
lentés
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 A médium (am.
krimisor.)
0.30 Hírek (ism.)
1.30 Teo – talk show
(ism.)

7.00 Amerikai hotrodok -
Hershey
8.00 Autókereskedők -
BMW 325i
9.00 Hogyan készült?
Fejhallgató, 
levegőszabályozó, 
reflektorlámpa izzója
10.00 Sci-Fi tudomány -
Hogyan válhatunk
láthatatlanná?
10.30 Hogyan 
csinálják?
11.00 Állítólag...
12.00 Megavilág
13.00 Autókereskedők
15.00 Újjáépítők
16.00 Hogyan csinálják?
Fúrótorony-szállítás/
borotválás 
16.30 Hogyan készült?
17.00 Mérnöki műtárgyak
- Hongkongi híd
18.00 A túlélés törvényei
- Izlandi tűz és jég
19.00 Autókereskedők -
Mini 1000 City
21.30 Hogyan készült?
Víz alatti robotok/
Lasagne
22.00 A mérnök 
szemével
23.00 Fegyvertények -
Megfélemlítés
0.00 Egy idióta 
külföldön
1.00 Autókereskedők -
Dodge Charger
2.00 Egyszemélyes had-
sereg

8.00 Fraiser és
a farkasok (amerikai-

kanadai sorozat)
8.55 Peter Greenaway 
és a kisérleti film 
(ism.)
9.50 29 Angerer 
(ism.)
10.50 Vallomások 
(ism.)
11.50 Bazár
12.25 Biznisz óra
13.15 Topping
14.00 Teleshopping
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Fraiser és a farka-
sok (amerikai-kanadai
sorozat)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek, időjárásje-
lentés
18.30 Răzushow
(szórakoztató magazin)
(ism.)
19.30 Oroszlánok arénája
20.25 Biznisz óra
21.10 Késhegyen
22.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
23.00 Minden pénzt
megér
23.35 Továbbállók
(amerikai-angol vígjáték,
2009) Sz.: John Krasins-
ki, Maya Rudolph
1.10 Autómánia
1.40 Szélességek (ism.)
2.05 Răzushow (ism.)
2.55 Biznisz óra (ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság
12.00 Híradás
12.10 Művelődési hírek
12.35 Kispad - sportműsor
13.05 Zenés üzenetek.
14.00 Híradás, KultúrPresszó
15.00 Híradás, KultúrPresszó
16.00 Híradás, Sport, Rádióújság
17.00 Híradás, Figyelő 17.55 A nap hírei röviden
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Ma Elvira és Vilmos napja
van.
Az Elvira név eredete vitás:
egyesek a nyugati gót
Al(ah)wara névbõl (jelenté-
se: mindent megõrzõ), míg
mások az arab – spanyol El-
mira névbõl származtatják.
A Vilmos a germán eredetû
Wilhelm névbõl származik,
jelentése akarat+(védõ)
sisak. Nõi párja: Vilma.
Holnap a Dezsõ és Elek
nevûek ünnepelnek.
Vasárnap Lídia és Lilla
napja van.

Évforduló
Február 10-én:
• 1947 – Magyarország alá-
írja a párizsi békeszerzõ-
dést, amely visszaállítja az
ország trianoni határait.
Február 11-én:
• 1893 – Csonka János
és Bánki Donát gépészmér-
nökök szabadalmaztatják
a porlasztót (karburátort).
Február 12-én: 
• 1938 – II. Károly román
király felfüggeszti az alkot-

mányt, és királyi diktatú-
rát vezet be.

Vicc
Azt mondja a tanár:
– Gyerekek, ki tapasztalta
azt, hogy jobb adni mint kap-
ni, mikor és hol? Pistike je-
lentkezik:
– Én, tanár bácsi! Tegnap a
boksz-edzésemen!

Recept
Olajbogyós burgonyapüré 
Hozzávalók 4 személyre: 1
kg burgonya, 20 dkg fekete
olajbogyó, 2 ek. olívaolaj,
frissen õrölt bors, só.
Elkészítése: A burgonyát
meghámozzuk, felkockáz-
zuk, majd megfõzzük. Az
olajbogyó magját eltávolít-
juk, majd a háromnegyedét
turmixba tesszük. Hozzá-
tesszük az olívaolajat, meg-
borsozzuk, összeturmixol-
juk. A krumplit összenyom-
kodjuk és hozzákeverjük az
olajbogyót. Végül a megma-
radt egész olajbogyókat is a
püréhez keverjük.

2012. február 10–12., péntek–vasárnap   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Váratlan nehézségei adódhat-
nak egy új kapcsolatból, vagy
kalandból. Úgy látszik, minden
jónak meg kell fizetnie az árát. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

A hétvégét illene végre a család-
jának szentelnie. Ha eddig nem
így tett volna, akkor jó lenne,
ha ezt bevezetné szokásként. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Nyugodt hétvégére számíthat,
de lehet, hogy ön ezt már elõre
unja. Itt a farsang idõ, rendez-
zen jelmezbált!
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Szívügyekben, úgy tûnik, vá-
laszút elé állítják a csillagok. A
döntést nem kellene elhamar-
kodnia.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Ma valami váratlan történés
borzolhatja idegeit. Anyagi
veszteség azonban csak akkor ér-
heti, ha túlságosan meggondo-
latlanul cselekszik, vagy beszél. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Üzleti ügyben kellhet döntést
hoznia, de talán még úgy érzi,
nem készült fel rá, még nem is-
mer minden részletet. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

A hétvége közeledtével egyre fel-
szabadultabbnak érzi magát.
Talán sikerül kicsit leadnia a
terheibõl. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Munkahelyén aktívabb, mint
valaha, és még hozzá jól is érzi
magát. Végre jó munkatársak-
ra akadt, akik között barátokra,
és kellemes társaságra találhat. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Nagyon sok a teendõje, de pró-
bálja meg ma úgy beosztani az
idejét, hogy a hétvégét már tel-
jes egészében a családjának
szentelhesse. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

A sok változás megviselheti a
stabilitásra törekvõ Bakok ideg-
zetét. Fõleg akkor, ha hagyja,
hogy a külsõ erõk elragadják és
sodorják. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

A pénzügyei zavarossá váltak:
ideje lenne tiszta vizet önteni a
pohárba! Igaz, önnél sokszor a
gondból lesz a jó. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Egy váratlan eseményt még önt
is kihozhatja híres béketûrésé-
bõl. És még az is lehet, hogy
hirtelen utazásra kényszeríti. 

Horoszkóp
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Gondolatjel Visky István rovata

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya, nagyanya, 
dédnagyanya, anyós,

Bogdán  Lili-OOlga
született Borbély Lili-Olga

2012. február 9-én, életének 90. évében, rövid szenvedés után
Bélapátfalván csendesen elhunyt. Nyugodjál békében, emléked örökké élni
fog! Temetésérõl késõbb intézkedünk.
Gyászoló fia, Tibi, unokája, Tünde, dédunokája, Karolina, menye, Zsuzsa.

Gyászjelentés
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Röviden

Kosárlabda 

Kovács Zsolt

Ezen a héten Sepsiszent-
györgyön tartózkodik

Carmen Tocalã a szakszö-
vetség elnöke, aki közvetíte-
ni próbál a Sepsi BC vezetõ-
je, Vass Ildikó és a csapat fi-
nanszírozói, a sepsiszent-
györgyi és háromszéki ön-
kormányzat vezetõi között.
Tegnap közös sajtótájékoz-
tatót tartott Antal Árpád
polgármester, Tamás Sándor
tanácselnök és Carmen
Tocalã, aki kifejtette: reméli
a következõ 3-4 napban meg
tudja gyõzni a sportklub ve-
zetõjét Vass Ildikót illetve a
finanszírozókat, hogy a
Sepsi BC-nek továbbra is az
élvonalban van a helye, hi-
szen erre szüksége van a ro-
mániai sportnak és a helyi
közösségnek is. Tocalã el-
mondta: már tárgyalt Vass
Ildikóval, aki azt nyilatkoz-
ta, hogy akkor hajlandó az
A osztályban maradni, ha
kap rá finanszírozást. Antal
Árpád sepsiszentgyörgyi
polgármester leszögezte: a
visszalépés kizárólag a ko-
sárlabdaklub döntése volt,
amelyrõl értesítette az ön-

kormányzat sport- és ifjúsá-
gi bizottságát. Megállapod-
tak abban, hogy a helyi ta-
nács teljesítette a szerzõdés-
beli vállalásait, de a döntés
miatt felbontják érvényben
lévõ egyezségüket. A polgár-
mester hozzátette: idén azért
sem tudták támogatni a
Sepsi BC-t, mivel az nem
nyújtott be finanszírozási
projektet az önkormányzat-
hoz. 

Tamás Sándor Kovászna
megyei tanácselnök hozzá-
tette: a Sepsi BC tõlük sem
kért finanszírozást, a tavalyi
támogatást pedig azért nem
tudják maradéktalanul át-
utalni, mivel a klubnak nem
sikerült rendesen elszámol-
ni az elköltött összegekkel.
A két önkormányzati vezetõ
hajlandó volt tovább támo-
gatni a Sepsi BC-t, azzal a
feltétellel, hogy szeptembe-

rig a helyi és megyei tanács
létrehoz egy közös klubot,
amely jogilag átveszi a Vass

Ildikó által birtokolt egyesü-
letet. Antal Árpád hozzátet-
te: a polgármester rendelke-
zésre álló külön-alapból tud-
nák finanszírozni a Sepsi
BC idei A osztályos szerep-
lését, a labda azonban most
Vass Ildikónál pattog. Car-
men Tocalã szerint most ar-
ra van szükség, hogy a klub-
vezetõ-játékos félretegye
büszkeségét, és megegyez-
zen az önkormányzatokkal,
hiszen õ példakép a helyi
közösség számára, és nem
engedheti meg, hogy sértett-
sége miatt ne legyen A osz-
tályos kosárlabda Sepsi-
szentgyörgyön.  Az ügyben
megpróbáltuk megszólaltat-
ni Vass Ildikót is, aki azon-
ban többszöri megkeresé-
sünkre sem vette fel telefon-
ját. Egyébként a csapatnak
hat mérkõzést kellene bepó-
tolnia, amennyiben a folyta-
tás mellett dönt. 

Furcsa ítélet 

Három év felfüggesztett
börtönbüntetést kapott a
ploieºti-i Dragoº Petruþ
Enache, aki a tavalyi
Petrolul–Steaua labdarúgó
bajnoki mérkõzésen beha-
tolt a pályára, és egy ököl-
csapással betörte George
Galamaz arccsontját.  

Capello lemondott 

Fabio Capello szerda este
benyújtotta lemondását az
angol Labdarúgó-szövet-
ségnek (FA), amely elfo-
gadta azt. Az olasz tréner
kritizálta az FA döntését,
mely szerint a rasszizmus-
sal vádolt John Terryt meg-
fosztották a csapatkapitá-
nyi karszalagtól a nemzeti
tizenegyben. A legesélye-
sebb Capello-utódnak a
Tottenham Hotspur mene-
dzserét, Harry Redknappet
tartják, de felvetõdött még
Roy Hodgson, Martin
O’Neill, Alan Pardew és
Guus Hiddink, sõt José
Mourinho és Arsene
Wenger neve is.

Gólesõk a medencében 

A vízilabda Szuperliga ne-
gyedik, Aradon megrende-
zett körmérkõzésének elsõ
eredményei: Kolozsvári
Poli–Aradi AMEFA 9-12,
Steaua–Sportul Studenþesc
26-7, Rapid–Nagyváradi
CSM Digi 2-19, Dinamo–
Nagyváradi Criºul 14-2,
Rapid–Steaua 5-15, CSM
Digi–Sportul 32-7, Arad–
Dinamo 4-19, Criºul–Poli
10-7.

Marosiék is kiestek 

Marosi Katalin a román
Elena Bogdannal az olda-
lán búcsúzott a 637 ezer
dollár összdíjazású, ke-
ménypályás párizsi nõi te-
nisztorna páros versenyé-
nek elsõ fordulójában. A
duó a német Anna-Lena
Grönefeld, és a horvát Pet-
ra Martic kettõsétõl kapott
ki 6-3, 1-6, 7-10. A thaiföl-
di Pattayában Sorana
Cârstea a legjobb nyolc
kõzé jutott, miután 6-2, 6-
2-re nyert a japán Miszaki
Doj ellen. 

Patthelyzet a Sepsi BC-nél

A 21. forduló mûsora ma két mérkõzéssel indul, a TVR 3
Temesvárról közvetíti a BCM Danzio–Aradi ICIM rang-
adót (18 óra). A Marosvásárhelyi Nova Vita a Brassót fo-
gadja. Szombaton az alábbi menetrend szerint játszanak:
Naþional Iaºi–Nagyvárad, Bukaresti CSM Sportul Stu-
denþesc–Rapid, Olimpia–Craiova, Szatmárnémeti–CSM
Târgoviºte, Gyulafehérvár– Alexandria. 

Újabb csonka forduló 

Antal Árpád, Carmen Tocalã, Tamás Sándor. Az egyeztetés elakadt a jószándék szintjén A szerzõ felvétele

Labdarúgás 

T. J. L. 

A jövõ heti labdarúgó
Európa Liga megmére-

ttetésre készülõ Steaua
Bicfalvi bombagóljával
gyõzte le Anatóliában a
magyar bajnokságban éllo-
vas Debreceni VSC-t. Az
elõkészületi mérkõzés má-
sodik félidejére a szakadó
esõ miatt már nem került
sor. 

A Twente Enschede elle-
ni bukaresti mérkõzés fõ-
próbájának szánt találko-
zót Ilie Stan edzõ azzal a
tizeneggyel kezdte, amelyet
a hollandok ellen szándé-
kozik pályára küldeni:
Tãtãruºanu – Dãnãnae,
Chiricheº, Geraldo, Bran-
dan - Rusescu, Prepeliþã,
Bicfalvi, Cr. Tãnase - Tatu,
Nikolici. Utóbbi könnyeb-
ben megsérült a 25. perc-
ben, de az orvosok szerint
felépül február 16-áig. 

Egy tízezer eurós csekk
kíséretében a Dinamo el-
hódította a Taurus-kupát.
A döntõben a piros-fehérek
2-1-re verték a CSZKA
Szófiát, góljaikat Lau-
renþiu Rus és Marius Alexe
szerezte. A bolgár csapat
találata Junior Moraes, a
Besztercei Gloria egykori
gólzsákja nevéhez fûzõdik. 

Az Anatólia-kupa döntõ-
jében a Kolozsvári CFR
1907 a szlovák bajnokság
második helyén álló MSK
Zilinával találkozott. A
zsolnaiak kétszer is vezet-
tek, s elsõ találatuk után

már csak büntetõbõl szüle-
tett gól. A rendes játékidõ
végén jegyzett 2-2-t tizen-
egyesek követték, a bünte-
tõpárbajból pedig a kolozs-
váriak kerültek ki gyõzte-
sen. A rendes játékidõben
Hora és Cadú, a tizenegye-
seknél pedig Sougou,
Bastos, Piccolo és Kape-
tanosz volt eredményes. A
szintén Anatóliában edzõ-
táborozó Petrolul Ploieºti
4-0-ra nyert a cseh 1. FC
Slovácko ellen, a gólokat
Mustivar, Dina és Opriþa
(2) szerezte. 

Román csapatok szerda
esti mérkõzésein: Galaci
Oþelul– CD Denia (spanyol
harmadosztály) 0-0, Ko-
lozsvári U–Spartak Trnava
(szlovák) 1-0, Brassói FC–
Beroe Stara Zagora (bol-
gár) 2-2, Pandurii Târgu
Jiu–Novi Pazar (szerb) 1-2.
Tegnap: Brassói FC– FC
Slovacko 3-1. A CFR 1907
a szlovák MFK Kassával, a
Rapid pedig a szerb Rad-
nicki Kragujevaccal ját-
szott. 

Ma Dinamo–Ludogorets
Razgrad (bolgár) és Brassói
FC–Újpesti TE mérkõzése-
ket rendeznek, szombaton
pedig CFR 1907–Jagiello-
nia Bialystok (lengyel), Ra-
pid–CSZKA Szófia, FC Vas-
lui–Debreceni VSC, Pan-
durii–Skendija (macedón)
és Petrolul–Pécsi MFC ta-
lálkozókat. 

Vasárnap a bukaresti Di-
namo a magyar bajnok Vi-
deotonnal meccsel, a Petro-
lul pedig a bolgár Liteksz
Loveccsel. 

Tornagyõztesek 

a román futballcsapatok Tenisz

T. J. L. 

Hornok Miklós, a ma-
gyar férfi tenisz Davis

Kupa-válogatott kapitánya
hisz a gyõzelemben az Íror-
szág elleni DK-mérkõzésen,
amelyet Szegeden bonyolíta-
nak le a hétvégén. A magyar
csapatot Balázs Attila,
Kellner Ádám, Fucsovics
Márton és Lukács Dénes al-
kotja. Amennyiben nyer az
Euro-Afrikai Zóna II. cso-
portjának elsõ körében, a
magyar csapat lett-egyipto-
mi párharc gyõztese ellen
folytathatja. Az I. csoportba
jutáshoz egyébként három
gyõzelem szükséges.

A Davis Kupa Euro-
Afrikai Zónája I. csoportjá-

ba került román csapat erõ-
nyerõ az elsõ fordulóban, az
áprilisi negyeddöntõben a
finn-holland párharc gyõzte-
se lesz az ellenfél.  

Péntektõl vasárnapig meg-
indul a karaván a Világcso-
portban is. Oviedóban Spa-
nyolország Kazahsztánt,
Neustadtban Ausztria Orosz-
országot, Vancouverben Ka-
nada Franciaországot, Fri-
bourgban Svájc az Egyesült
Államok csapatát, Ostra-
vában Csehország Olaszor-
szágot, Nisben Szerbia
Svédországot, Hyogóban Ja-
pán Horvátországot, Bam-
bergben Németország Ar-
gentínát fogadja.   

A legutóbbi négy kiírás
közül hármat a spanyolok
nyertek, ideértve a tavalyi
sorozatot, amelynek döntõ-

jében az argentínokat ver-
ték 3-1-re Nadalék. Még
így is, az öt Davis Kupa-si-
kert gyûjtõ ibériaiak csak a
hatodik helyen állnak az
örökrangsorban, miután az
Egyesült Államok 32,
Ausztrália 28, Franciaor-
szág és Nagy-Britannia 9-9,
Svédország pedig 7 elsõség-
gel büszkélkedhet a „Salá-
tástál” 1900. óta íródó tör-
téntében.    

A 132 nemzet csapatát
tartalmazó DK-világrang-
sorban továbbra is Spanyol-
ország (38951,57 pont) vezet
Szerbia (23806,25p) és Ar-
gentína (23368,75p) elõtt.
Románia 1487,50 ponttal a
25., Magyarország pedig
357,50-nel a 49. pozíciót
foglalja el a DK-világrang-
sorban.  

Magyar Davis Kupa-remény

Kézilabda 

Turós-Jakab László

Nyolc román és eggyel
több magyar kézilabda-

csapat szerepel e hét végén
az európai kupaporondon. 

Az EHF Kupa nyolcad-
döntõjében a Székelyudvar-
helyi KC kemény rivális, a
német Frisch Auf Göppin-
gen ellenében próbálja kihar-
colni a legjobb nyolc közé ju-
tást, ami sporttörténeti pre-
miert jelentene a fiatal klub
számára. Szombaton, német
földön tapasztalt portugál pá-
ros, Ivan Cacador és Eurico
Nicolau fújja a sípot, egy hét-

tel késõbb, Udvarhelyen pe-
dig magyarországiak, Dobro-
vits Csaba és Tájok Péter. 

A nõi EHF Kupában érde-
kelt román csapatok egymás
ellenében próbálják kiharcol-
ni a továbbjutást, a Zilahi
HC és a Bukaresti CS Muni-
cipal szombaton és vasárnap
is elõbbiek otthonában csap
össze.  

A férfi Bajnokok Ligájá-
ban tegnap este a Konstancai
HCM a lengyel Wisla Ploc-
kot fogadta. 

A tét az utolsó továbbjutó
hely megszerzése volt, hiszen
az utolsó három csoportmér-
kõzést megelõzõen a román
bajnoknak 2, a lengyelnek

pedig 5 pontja volt. Szintén
tegnap este lépett pályára a
Pick Szeged is, Európa egyik
legjobb csapata, a D csopor-
tot vezetõ német THW Kiel
otthonában. A szombaton a
lengyel Kielcét fogadó ma-
gyar bajnok KKB Veszprém
számára a gyõzelem már biz-
tos továbbjutást jelent. 

A nõi BL-ben az Oltchim
és a Gyõri Audi ETO KC is
vasárnap játszik, elõbbi a
francia Metz Handballt,
utóbbi pedig a dán Midtjyl-
landot fogadja a kötelezõ két
pont reményében. 

A román és magyar csapa-
tok további menetrendje: nõi
KEK: szombaton: Dinamo

Volgográd (orosz)–Kolozs-
vári U-Jolidon (az elsõ mér-
kõzésen 29-24). pénteken és
szombaton, Debrecenben:
VSC–Mar Sagunto (spa-
nyol). szombaton: Ferenc-
város–Rosztov-Don (orosz)
(22-23). szombaton: RK
Zajecar (szerb)-Alcoa FKC
(20-24). férfi KEK: szomba-
ton: Energia Pandurii Tg.
Jiu–SL Benfica (portugál).
vasárnap: Ferencváros–
Flensburg-Handewitt (né-
met). nõi EHF Kupa: vasár-
nap: Váci  NKSE-Piyango
(török) (28-35). férfi Chal-
lenge Kupa: szombaton:
CSU Suceava–RK Bjelovar
(szerb). 

Kupa-nagyüzem Európában



Sike Lajos

Nem akármilyen ese-
mény adott alkalmat arra,
hogy ezt az interjút elké-
szítsem. Nemrég odaítélték
önnek a városi és a megyei
tanács 2011. évi díját. Per-
sze, nem ez az egyetlen elis-
merés, amit pályája során
kapott, de a szülõföld ölelé-
se mindig jobban esik az
embernek!
– Csakugyan kaptam már
több kulturális díjat, orszá-
gost is, meg helyit is, de ez
nekem, az alkotó ember
szárnyalására utaló kis szob-
rocskával, mindennél többet
ér. Valóban, magához szorí-
tott vele a szülõföld, külön
elismerte, hogy négy évtized
alatt tettem valamit ezért a
városért és megyéért. Azért
is öröm számomra, mert egy
olyan nagy szatmári szemé-
lyiséggel együtt kaptam meg,
mint a ma Németországban
élõ Báder Tibor régész-törté-
nész, a kelták világhírû kuta-
tója.

Beszéljünk akkor az in-
dulásról. Meghatározó volt
életpályájára, hogy Erdõs
Pál az apja?
– Híres vagy közismert em-
ber gyermekének lenni elõny
is, hátrány is, mert meg kell
felelni az elvárásoknak. Ta-
gadhatatlan, hogy a családi
környezet tolt abba az irány-
ba, amit mosta csinálok. De
édesapám se engem, se öcsé-
met nem kötelezett arra,
hogy a nyomdokába lép-

jünk, hogy rajzoljunk vagy
festegessünk. Ellenkezõleg,
arra ösztönzött, amit szíve-
sen csinálunk, amire hajla-
mot érzünk. Péter öcsém ze-
nész lett, a helyi filharmónia
zenekarában játszik. Én pe-
dig valamelyest mégis apám
hatása alatt maradva, muze-
ológus, majd képzõmûvé-
szeti szakíró és kiállítás-
szervezõ lettem. Eléggé ér-
dekes módon, mert 1971-
ben a Babeº–Bolyai
Tudományegyetem történe-
lem szakán kezdtem, majd
szinte észrevétlenül átnyer-
geltem a mûvészettörténetre,
diplomadolgozatomat az
aranyosmeggyesi reneszánsz
kastélyról készítettem. En-
nek az lett az egyenes követ-
kezménye, hogy a szatmári
múzeumban az elsõ tíz év-
ben mûemlékvédelemmel
foglalkoztam, ebben a téma-
körben több tanulmányt ír-
tam. Az egyik legkedvesebb
számomra a hadadi és
hadadnádasdi református
templomok faragott szószé-
kérõl összeállított tanulmá-
nyom, mert kutatásaim nyo-
mán alkalmam volt jobban
megismerni alkotójuk, a
XVII. századbeli híres ko-
lozsvári kõfaragómester,
Sipos Dávid életét és mun-
kásságát.

Aztán átállt a képzõmû-
vészetre, méghozzá olyan
erõteljesen, hogy létrehozta
a múzeum képzõmûvészeti
gyûjteményét és osztályát,
amelynek késõbb vezetõje

is lett. Tévedünk, ha élünk
a „gyanúval”, hogy ebben
édsapjának, a tekintélyes
Erdõs Pálnak, aki akkor a
Román Képzõmûvészeti
Szövetség alelnöke volt,
fontos szerepe lehetett?
– Semmi okom, hogy elhall-
gassam. Ellenkezõleg, szíve-
sen említem, hiszen sokat se-
gített, nemcsak tanácsokkal,
de valóban tekintélyével is.
Nem kis részben neki kö-
szönhetõ, hogy ma a
Szatmár Megyei Múzeum
képtárában olyan híres ko-
lozsvári, nagybányai, buka-
resti, vásárhelyi és más kép-
zõmûvészek alkotásai is
megtalálhatók, amelyek
másképpen nehezen kerül-
hettek volna ide, hogy Szat-
márnémetit gazdagítsák.
Részben vásárlással, részben
cserével kerültek a helyi mú-
zeum tulajdonába. Neveket
csak azért nem mondok,
mert elég hosszú a lista, és
nem akarok senkit mások fö-
lé helyezni.

Ennek a jelentõs képzõ-
mûvészeti kincsnek a magja
mégis egy nagy helyi festõ,
Popp Aurél gyûjteménye.
Ez önmagában is megérde-
melne egy hosszabb beszél-
getést, hiszen rendkívüli
mûvész rendkívüli alkotá-
sairól van szó.
– Szívem csücske, ezért örö-
mest beszélek róla. Az egész
anyagot én válogattam, és
igyekeztem a hagyaték leg-
jobb, legfontosabb képeit
megszerezni a múzeumnak.

Zömét a családtól, másokat
pedig a mûgyûjtõktõl, per-
sze, vásárlás útján. Nem is
csak festményeket, de tanul-
mányokat, az elsõ világhá-
ború frontjain készült rajzo-
kat, vázlatokat, amelyek ön-
magukban is megrázó kor-
dokumentumok. Lehet, nem
eléggé közismert, hogy Popp
Aurél az osztrák–magyar
hadsereg tisztjeként négy
évet töltött a fronton. Hatal-
mas élményanyagát, az em-
beri szenvedés krónikáját
megrázó képekkel ábrázolja.
Ezért is sokan a háború és a
front festõjének tartják, pe-
dig sokkal több volt annál.
De ugyanígy érdekesek és ér-
tékesek a nagybányai iskola
befolyása alatt festett képei
is. Annál inkább, mert nem
tartotta magát a nagybányai-
akhoz tartozónak – alkalma-
sint hiúságból, inkább auto-
nóm alkotónak. Csak festeni
járt oda, azaz nem annyira a
Virághegy alá, hanem Felsõ-
bányára. Ennek ellenére jó
kapcsolatot tartott a nagy-
bányaiakkal, például Thor-
ma Jánossal. Hatásuk szá-
mos tájképén, szabadtéri
kompozícióján tetten érhetõ.
A Kertben címû festményén
könnyen megfigyelhetõ
Ferenczy Károly hatása...
Ennyibõl is kitûnik, hogy
Popp Aurél okán beleástam
magam a bányai iskolába,
ám a gyûjtemény összeállí-
tása után sem gondoltam ar-
ra, hogy Nagybányával kel-
lene folytatnom. Sokkal in-
kább Szatmárral, mert itt is
voltak jó mûvészek. Õk má-
sak voltak, más stílusjegyek-
kel, vonásokkal, de mássá-
gukban sem tudták kivonni
magukat Nagybánya hatása
alól. Ez már csak azért sem

sikerülhetett nekik, mert a
bányai festõk rendszerint
Szatmárnémetiben mutatták
be elõször friss alkotásaikat.
Bánya túl kicsi volt számuk-
ra, és Szatmárnémetivel
ellentétben nem volt
kultúrváros. Nem volt szín-
háza s annyi mûvelõdési
egyesülete, iskolája és újság-
ja, mûvészetpártolója, mint
Szatmárnémetinek. Itt a fest-
ményeket is jobban el lehe-
tett adni. Az is szerepet ját-
szott ebben, hogy Szatmár
Kölcseyt, Petõfit, Adyt és a
magyar irodalom más nagy-
jait idézte.

Nagyot néztünk, hogy
mi van nekünk, amikor ösz-
szeállt a szatmári festõk ga-
lériája... Kitûnõ munkát
végzett.
– Hát ezt a közönség ítélje
meg. Külön-külön sokan is-
merhették Litteczky Endre,
Litteczky Krausz Ilona,Tóth
Gyula, Mohi Sándor, Olajos
Béla, majd Szatmári Ágnes,
Petkes József, Fodor Kál-
mán, Szilágyi Béla, Popdan
Ioan, Paulovics László, Cor-
dea Aurel, Ion Sasu alkotá-
sait, de más együtt látni! S
akkor még nem említettem a
nagykárolyi Gnandt István
grafikust, Bogáti Sándor ak-
varellistát és az olyan avasi
mûvészeket, mint Vasile Pop-
Negreºteanu és Dorel Petre-
huº. Összesen negyven–öt-
ven alkotó jobb munkáiból
válogattunk. Nem mind je-
lent nemzeti, még kevésbé
egyetemes értéket, de egy
színt, hangulatot, netán arcot
kifejez Szatmárról s a korról,
amelyben éltek–élnek.

És ez még nem minden.
Ön azzal is letette a garast,

hogy az elmúlt évtizedek-
ben sok jó vendégmûvészt
és kiállítást hozott Szat-
márnémetibe. Például az
op-art atyja, Victor Vasa-
rely emlékezetes kiállítását.
– Jólesik, hogy az ilyesmit
számon tartják. A magam
módján, lehetõségeimhez
mérten, én is igyekeztem
táplálni a kultúra iránti igé-
nyességet, egyúttal megis-
mertetni a kulturális értékek
sokszínûségét. Az évek fo-
lyamán örömmel tapasztal-
tam, hogy városomban erre
mind nagyobb a befogadó-
készség. Én apámtól azt ta-
nultam, hogy figyelnünk kell
környezetünkre és a világra,
nem élhetünk egy kisváros
kínálatán és színvonalán.
Ezért is hoztam több egyéni
és csoportos kiállítást más
városokból vagy országok-
ból. Vasarely mellett említ-
hetném a híres mexikói mû-
vész, Olmeto Quimbita be-
mutatkozását, mindkettõt
egy magyarországi galéria
közvetítésével értük el. Bras-
sói, kolozsvári, bukaresti, te-
mesvári, szebeni, sepsiszent-
györgyi, németországi, ausz-
triai, lengyelországi mûvé-
szek alkotásai színezték a kí-
nálatot, és a felsorolás mesz-
sze nem teljes, hiszen a negy-
ven év alatt 320 kiállítást szer-
veztem. Talán a szebeni Art-
Vo csoport és a szatmári szü-
letésû, de már hosszabb ide-
je Egerben élõ Kozma István
nagybányai festõ nagyhatá-
sú kiállítását külön meg kell
említenem. Az csak ráadás,
hogy több kiállítás megnyi-
tására olyan ismert mûkriti-
kusokat kértem fel, mint
Banner Zoltán. 

Folytatása a 14. oldalon

Mûvészeti szakíró, kiállításszervezõ. Kö-
zépiskolai tanulmányait Nagybányán vé-
gezte, az egyetemet Kolozsváron (1971).
Ezt követõen több mint négy évtizeden át
Szatmárnémetiben, elõször a városi mú-
zeumnál, majd a Szatmár Megyei Múze-
umnál dolgozott, ahol tárlatvezetõ, aztán
muzeológus, majd az általa létrehozott
mûvészeti részleg vezetõje. Mûvészeti ta-
nulmányai és kritikái hazai és magyaror-

szági lapokban, katalógusokban, mûis-
mertetõkben jelentek meg, például Popp
Aurélrõl, Litteczky Endrérõl, Erdõs I.
Pálról, Tóth Gyuláról, Ion Sãliºteanuról,
Paulovics Lászlóról, Szatmári Ágnesrõl,
Olajos Béláról, Kozma Istvánról. Számos
kulturális díjjal ismerték el tevékenységét,
nemrég megkapta a Szatmárnémeti Váro-
si Tanács és a Szatmár Megyei Tanács
2011. évi díját.

Erdõs Judit (1947, Szatmárnémeti)

Legalább hatvan éve, hogy Szatmárnémetiben képzõmûvészet-

rõl alig lehet beszélni az Erdõs név említése nélkül. Erdõs I.

Pál kiváló grafikusmûvész nemcsak itthon ismert, mûvei szá-

mos ország képtárában, mûgyûjteményeiben megtalálhatók.

Lánya mûvészeti szakíróként és kiállításszervezõként öregbíti

a család hírnevét. Erdõs Judit különösen utóbbi státusát szere-

ti, mert vallja: a múzeum, a kiállítás tulajdonképpen az egyet-

len híd, amely a mûvészt a közönséggel összekapcsolja! Sze-

rinte nincs fõvárosi, nagyvárosi és vidéki mûvészet, csak egye-

temes értékû – ezt tartja örökölt mércének.

úmszszínképHétvégi melléklet
Szerkeszti: Ágoston Hugó, Szonda Szabolcs

2012. február 10–12., péntek–vasárnap

Készült a Communitas Alapítvány támogatásával
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A kisváros színvonalán túl
Erdõs Judit mûvészeti szakíró, kiállításszervezõ szerint sok ismert alkotó mûhelytitkairól nem tudunk eleget
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Farkas István

Az idei Oscar-jelöltek névso-
rát nézve úgy tûnik, az Ame-
rikai Filmakadémia konzer-
vatív ízlésû tagjai – bár „ki-
szavaztak” néhány zseniális,
nonkonformista filmet –
kezdenek „elmozdulni” a
(poszt-poszt)modern felé.
Erre vall legalábbis az a tény,
hogy a jelöltek között évrõl-
évre találunk háromdimen-
ziós látványvilággal operáló
alkotást is, és nemcsak a
Legjobb mûvészeti rendezés,
látványtervezés, díszlet, illet-
ve Legjobb látvány kategóri-
ákban, hanem az élvonalbe-
liekben is. Idén például a leg-
több, szám szerint tizenegy
jelölést Martin Scorsese
Hugo (A leleményes Hugó) cí-
mû 3D-s filmje kapta, a Leg-
jobb film és a Legjobb rende-
zõ kategóriákban is.

A „gengsztermozik meste-
re” – Mean Streets (Aljas ut-
cák, 1973), Goodfellas (Nagy-
menõk, 1990), Casino (1995),
Gangs of New York (New York
bandái, 2002) – azonban érti
a dolgát, filmje alapsztorijá-
val a jól bevált konzervatív

vonulatot követi, és csak a
látványvilágban újít. A lele-
ményes Hugó ugyanis men-
tes a pókerezõ, bõrszivarozó,
gondolkodás nélkül ravaszt
meghúzó gengszterektõl
(sõt, még a tizenkét éve szí-
nészfavorit Leonardo
DiCapriótól is), helyszíne
nem a bûntõl terhelt Las
Vegas, hanem a mesés Pá-
rizs, fõszereplõje pedig egy
árva kisfiú. De még mielõtt a
kedves olvasó hatásvadászat-
tal kezdené vádolni a rende-
zõt, hadd álljon itt az indok-
lása: „Végre szerettem volna
egy olyan filmet csinálni,
amit 12 éves kislányom,
Francesca is megnézhet. A
legtöbb munkámat ugyanis
még nem láthatta, annyira
kegyetlenek: folyik a vér és
mindenki csúnyán beszél
bennük.”

A film tulajdonképpen
Brian Selznick 2007-es, The
Invention of Hugo Cabret címû
sikerkönyvének adaptációja,
középpontjában egy árva
kisfiú, Hugó áll, aki az 1930-
as években egy párizsi pálya-
udvar falai mögött éli titkos
életét. Miután édesapja meg-

hal, a pályaudvar órásmeste-
re veszi gondjaiba, és Hugó
minden percét arra szenteli,

hogy megjavítson egy robo-
tot, amelyet apjával kezdtek
el, ezért alkatrészeket lop

egy játékboltostól, aki rájön
a turpisságra, és elveszi tõle
a robot tervrajzát. Hugó

Georges Méliés, az elsõ fran-
cia filmrendezõ keresztlá-
nyával próbálja visszaszerez-
ni a rajzokat, így amellett,
hogy megtudják, a robot ál-
tal mit üzen édesapja, a film-
mûvészet mágiájába is bele-
kóstolnak. A remek színé-
szeket (Jude Law, Ben
Kingsley és – miért ne –
Sacha Baron Cohen) felvo-
nultató film látványvilágával
egyaránt leköti azokat, akik
családi filmekre fogékonyak,
de azokat is, akiket érdekel a
mozi születése. Scorsese
ugyanis az egész, háború
utáni francia filmgyártást
„bemutatja”, tisztelegve ez-
által a filmmûvészet lu-
miére-i korszaka elõtt. De
nem maradnak ki a „lekötöt-
tek” sorából a kutyabarátok
sem: Blackie, a filmben sze-
replõ dobermann, bár nega-
tív karaktert alakít (a pálya-
mester õt uszítja Hugóra),
esélyes az Oscarral egy-
idõben kiosztásra kerülõ
Arany Nyakörv-díjra – igaz,
a nagy Oscar-vetélytárs The
Artist Jack Russell terrierje,
Uggie is fontos várományo-
sa ennek. 

Mozivászon

Egy másik Martin Scorsese

Martin Scorsese családbarát alkotása Oscar-várományos – 
de ugyanakkor fõhajtás a filmmûvészet elõtt is
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Krebsz János

Nagy és kimerítõ tanul-
mányt érdemelne, de mara-
dunk a hétvégi melléklet
szabott keretei között, és ol-
dalnézetbõl kiragadunk
egy-két érdekesebb elemet a
szövevénybõl, amit orosz
irodalomnak és kultúrának
nevezünk.

Valamikor Sztálin uralko-
dásának a vége felé járunk,
a moszkvai iskola diákjai új
orosztanárt kapnak, tõbõl
hiányzik az egyik karja, az
irodalomórákat mindig az-
zal kezdi, amíg elül a zsi-
bongás, hogy fejbõl szaval
valami orosz klasszikust. S
az osztály amúgy vadóc kö-
zösségében, elõször a peri-
férikus figurákban, majd a
többiekben is kialakul egy új
értékrend, amelyben a szép,
a jó – az emberélet szüksé-
ges attribútumai –iránt meg-
születik a felnõttkor elõszo-
bájában az õszinte érdeklõ-
dés. Az osztály néhány ta-
nulójának sorsát kíséri végig
az Imágó címû Ulickaja-
regény, de sosem szigorúan
rá fókuszálva, beúsznak a
történetbe barátok, le- és fel-
menõk, titkos tisztek, pó-
pák, mûvészek, tudósok,
parasztok és történelmi sze-
replõk, a hidegháborút kö-
vetõ enyhülés évtizedei a
Szovjetunióban, ahogy még
sosem láttuk, olvastuk. 

Ljudmila Ulickaja most,
ki merem jelenteni, egy-
személyben a klasszikus
orosz irodalom folytatója,
élõ szelleme, Tolsztoj és
Csehov reinkarnációja.
Amit a 19. század orosz

klasszikusai hozzáadtak a
világirodalom és a közös
kultúrkincs fogalmához, az
a huszadikban-huszonegye-
dikben – pár évtized búvó-
patak-eltûnés után –
Ulickajával folytatódik.
Csak éppen egészen más-
képpen. Míg a 19. század
fejlett Európájához képest
egy felzárkózott, egyenran-
gú értelmiség képviselte a
cári Oroszország viszonyai
között rekedt muzsikok mil-
lióit, addig a 20. században
ugyanott világméretû kísér-
let zajlott, a fejlett országok
értelmiségének támogató fi-
gyelme mellett, s azok vál-
tak a hagyomány folytatójá-
vá, akik ebbõl kimaradtak,
akiket a diktatúra elnyo-
mott, ki akart irtani,
számûzött…

Az érettségi idejére az
osztályfõnök már annyira
egyeduralkodó az osztály
értékrendjében, hogy a bú-
csúzó tanulók mûsora róla
szól, s a kollégák irigysége
közepette már nincs mara-
dása az iskolában. Az élet
ízét és értelmét jelentõ em-
berség, amit ennek az osz-
tálynak a tanulói megkós-
toltak: egy kis mûvészi, iro-
dalmi, zenei érzékenység,
erkölcsi alapállás, az értel-
mes élet megélésének vágya
– kivétel nélkül az államvé-
delmi hatóság látókörébe
vonja elõbb-utóbb a fiatalo-
kat, mintha a gondolkodás
és az önálló ítéletalkotás
lenne annak a rendszernek
a legfõbb ellensége. Kit bör-
tönbe küld a hatalom, kit az
öngyilkosságba hajszol, kit
ügynöknek szervez be, s

olyan is van, akit hagy
emigrálni. A sztálini ön-
kény alábbhagyott, de ami a
helyén sarjadt, az nem kü-
lönb, nem elfogadhatóbb,
csupán kevésbé véres.

Ulickaja regényírói tech-
nikája egyszerre idézi Tolsz-
toj nagyívû regényeit és
Csehov aprólékos realizmu-
sát, érzelmi sokszínûségét, s
benne van a 20. század min-
den prózaírói orosz újítása,
Bulgakov humorától Pasz-
ternak és Pausztovszkij lírá-
jáig.

A nagy Szovjetunió pol-
gárai nem lázadnak, ahogy
a cár ellen sem tették õseik, s
a vékonyka réteg, amelyet
ellenségnek tekint a rend-
szer, csak álmodozó jóem-
berek szûk társasága, mint
voltak egykoron a dekabris-
ták. De az intellektuális el-
lenállás, amely kimerül a
szamizdat megjelentetésé-
bõl, olvasásából és a Nyu-
gatra kijuttatott anyagokból,
azért fölfedi, hogy a nyo-
morba és sötétségbe ragadt
falusi lakosság, a háborús
bûnösnek bélyegzett tagköz-
társaságok, az át- és kitelepí-
tettek, a számûzetésbõl és a
Gulágról visszatértek nem
alkotói, csupán megfélemlí-
tettjei a diktatúrának. Csak
egyetlen sorsképlet: az iro-
dalmi pártközpont funkcio-
nárius asszonya úgy csinált
karriert, hogy fiatalon meg-
tagadta apját, aki pópa volt,
leányát azért vágják ki az
egyetemrõl, mert kapcsolat-
ba kerül a szamizdatos ifjú-
sággal, miközben számûzött
apja megszökik a lágerbõl,
és a végtelen orosz erdõk

mélyén él egy földbe vájt
barlangban, a környék pedig
szent emberként tiszteli…
Mostanában divatos elméle-
tek születnek arról, hogy
mindenféle kulturális vona-
lak húzódnak a világban,
egyik az ortodox és a nyuga-
ti kereszténységet választja
el (valahol Erdélyben), és
van a déli és északi Európát
elválasztó protestáns-katoli-
kus vonal, szintén a mi tes-
tünkön keresztül, a pillanat-
nyi válságmagyarázat pedig
arról szól, hogy e vonaltól
keletre és délre nem igazán
mûködik a demokrácia, a
népek hagyománya és gon-
dolkodása más rendszerek-
ben érzi otthon magát. Tet-
szetõs az elmélet, s mintha a
valóság éppen ezt akarná bi-
zonyítani.

De éppen Ulickaja és az
orosz klasszikusok bizonyít-
ják, hogy az eltérõ hagyo-
mányok és berendezkedé-
sek ellenére nagyon egyféle
anyagból vagyunk. Az a bi-
zonyos általános emberi,
ami nélkül élni nem érde-
mes, legjobban a klasszikus
irodalmi alkotásokból ta-
nulható, azoktól, akik ki
tudnak törni egy-egy nyelv,
kultúra, vallás kalodájából,
s az egész emberiségnek ér-
vényeset mondani. 

Errõl az oldalról Tolsztoj,
Dosztojevszkij, Csehov,
Gorkij, Bulgakov… és Ulic-
kaja. Akiket elolvasol, és
utána tisztának érzed ma-
gad, mint aki a fürdõbõl
jött.

(Ljudmila Ulickaja: 
Imágó. Magvetõ, Budapest,

2011. 628 oldal)

Oldalnézet

Ulickaja útján
A kisváros színvonalán túl
Folytatás a 13. oldalról

Ha jól számolom, éven-
te átlag nyolc kiállítást ren-
dezett, ami nemcsak szel-
lemileg, de a vele járó sok
lótás-futás miatt fizikailag
is komoly megterhelés.
Akár életmûnek is hatal-
mas teljesítmény, pedig
közben mást is csinált.
Ezek után nem illene, még-
is megkérdem: most, hogy
nyugdíjba ment, nem érzi
úgy, hogy valamit mégis el-
mulasztott?
– Dehogynem! De még
mennyire hogy érzem...
Nem is valamit, hanem va-
lamiket. Mindenekelõtt sze-
rettem volna részletesebb
monográfiát összeállítani
Popp Aurélrõl és Litteczky
Endrérõl, ám ezekhez sok
levéltári kutatásra lett volna
szükség, amire nem tudtam
idõt szakítani. De már an-
nak is örülök, hogy Popp
Aurél naplóját, amelyet ma-
gyarul írt, le tudtam fordít-
tatni románra, hogy a ro-
mán közönség hiteles képet
kaphasson arról, miként vé-
lekedett ez a nagy ember
mûvészetrõl, világról, társa-
dalomról és persze a ro-
mán–magyar kapcsolatok-
ról, benne a két nép közele-
désének, jó együttmûködé-
sének szükségességérõl. Ez
utóbbiak iránti õszinte igé-
nyét hûen kifejezi az Ady
Endre emlékház és múze-
um létrehozása érdekében
végzett fáradhatatlan ügy-
ködése. Nem eléggé közis-
mert, hogy a kezdeményezõ
is õ volt. Rengeteget lótott-
futott, s mindkét ország kul-
turális minisztériumánál
személyesen közbenjárt,
hogy ez sikerüljön. És sike-
rült! Minderrõl és sok

egyébrõl a naplójában is ol-
vashatunk. Külön érdekes
és egyben izgalmas olvas-
mány a vívódása. Mint
minden nagy mûvész, Popp
Aurél is rebellis volt, ha úgy
tetszik, soha nem fogta be a
száját. Ezért aztán gyakran
meggyûlt a hatalommal a
baja. A románok azért csuk-
ták le, hogy miért mûködött
együtt magyarokkal, a ma-
gyarok pedig: miért állt ki
románok mellett?! Litteczky-
ben inkább a mûvész érde-
kelt. Mint elõbb utaltam rá,
munkáin érzõdött Nagybá-
nya hatása, ugyanakkor
eléggé erõsen egyéni vonása
is volt festészetének.

Nyugdíjasként több ide-
je lesz, elõveheti ezeket a
témákat...
– Igen, gondoltam rá, de
egyelõre kipihenem a négy
évtized fáradalmait. Talán
elõször mégis a szatmári
mûvészek kislexikonát ír-
nám és szerkeszteném meg,
mert ehhez máris sok anya-
gom van. Például azok az
ismertetõk, portrék, amelye-
ket a kiállításokhoz írtam.

Végül kanyarodjunk vis-
sza pár mondat erejéig
édesapjához. Megnyugta-
tóan rendezõdött Erdõs
Pál öröksége, jó helyen õr-
zik képeit?
– Ismereteim szerint igen.
Nagyobb részük állami kép-
tárak és magángyûjtõk tu-
lajdonába került, Romániá-
tól Amerikáig, a kisebb rész
a családnál maradt. Azt a
híres avasi tusrajz-soroza-
tot, amelyért állami díjat ka-
pott és amely a velencei bi-
ennálén is oly nagy sikert
aratott, a bukaresti Nemzeti
Képtár vásárolta meg. 
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A demokrácia

nem ilyen

Kim Lane 
Scheppele

Hiteltelen volt, ahogy Or-
bán Viktor az új magyar al-
kotmányt védte az Európai
Parlamentben – írta január
végi cikkében Kim Lane
Scheppele, a Princeton Egye-
tem alkotmányjogász-pro-
fesszora. A Fidesznek szerin-
te nem volt felhatalmazása a
néptõl ilyen alaptörvény elfo-
gadására, nem konzultált
sem a társadalommal, sem
az európai szervezetekkel.
Az sem igaz, hogy egy sztáli-
nista alkotmányt helyezett
hatályon kívül: a korábbi
alaptörvény méltó volt egy
demokratikus európai állam-
hoz. Scheppele professzor a
múlt héten Budapesten járt.
A Közép-európai Egyetemen
tartott elõadásában még to-
vább ment: kimutatta, hogy
az új alkotmány alkotmány-
ellenes, mert megsérti a libe-
ralizmus alapelveit, mert lét-
rehozásának módja eleve ér-
vénytelenné teszi, mert nem
alapul a választópolgárok
akaratán, és még a közösség
történeti alkotmányával
sincs összhangban. A ma-
gyar alkotmányjog amerikai
szakértõjétõl Barát József
kért interjút.

Ön, akit sokan szinte
holdbéli ügyekkel foglalko-
zó szobatudósnak tarthat-
tak, hirtelen a nemzetközi
politika színpadán találta
magát. Az Orbán-kormány
nehézsúlyú ellenfelének bi-
zonyul, mert ki tudja mon-
dani, amit mások csak ka-
piskálnak. Ráadásul az ön
esetében fel sem merülhet a
szokásos védekezés: hogy
nem is olvasta a magyar
törvényeket, hogy a bankok
ügynöke, hogy nem érti a
magyarokat. Szereti ezt az
új szerepet?
– Szokatlan számomra ez a
helyzet. Én csak egy profesz-
szor vagyok, akinek a szakte-
rületén, a magyar államjog-
ban egyszerre nagy változá-
sok történtek, amit nem
hagyhattam szó nélkül. De
nem áll mögöttem senki.
Nem jutott el hozzám sem-
milyen titok: amit tudok, on-
nan tudom, hogy elolvastam
az új magyar törvények szö-
vegét, figyelemmel kísértem
a parlamenti vitákat. Amikor
a The New York Times publi-
cistájával, Paul Krugman No-
bel-díjas közgazdásszal az el-
sõ állásfoglalásainkat megfo-
galmaztuk, csak az amerikai
nyilvánossághoz akartunk
szólni: azt akartunk, hogy a
lap végre küldjön tudósítót
Budapestre. Mi képedtünk el
legjobban, hogy Magyaror-
szágon igazi földindulást vál-
tottak ki a cikkeink.

Hosszú éveken át élt ná-
lunk, és rengeteg energiát
fektetett a nyelvtanulásba,
hogy eredetiben olvashassa
a magyar törvényeket. Mi-

ért választott éppen minket?
– A legjobb gyermekkori ba-
rátom magyar volt, sokat vol-
tam náluk, így részben egy
amerikai magyar családban
nevelkedtem. Talán ez volt
az oka, hogy 1993-ban, ami-
kor elõször léptem magyar
földre, azonnal otthon érez-
tem magam. Egyéves kutatá-
si tervet írtam az Alkotmány-
bírósághoz érkezõ levelek ta-
nulmányozásáról. Ám ami-
kor az év letelt, tovább akar-
tam maradni. Újabb és újabb
feladatokat találtam ki. Csak
négy év után tértem vissza
Amerikába.

Mi vonzotta annyira?
– Itt szinte mindenki olvasta
kedvenc könyvemet, a Mici-
mackót, és egy egész ország
Fülessel azonosul, akárcsak
én. Amerikában mindenki
azt kérdezi: megõrültél, mi-
ért éppen szegény Füles?
Magyarország más, itt az
emberek imádnak panasz-
kodni – ahogy én is. Tréfán
kívül: ez hihetetlenül intel-
lektuális ország, ahol a szel-
lemi önállóságnak még azok
szemében is nagy az értéke,
akik nem jutottak el a felsõ-
fokú tanulmányokig. Ez a vi-
lág egyetlen országa, ahol a
szobrok többségét nem had-
vezéreknek és uralkodóknak,
hanem költõknek és tudó-
soknak állították. (...) Egy tu-
dós számára ellenállhatatlan
ez a közeg. Ami a kutatást il-
leti: a kilencvenes évek ma-
gyar Alkotmánybíróságának
tanulmányozása igazi tudo-
mányos kihívást jelentett.
Levelek ezreit olvastam el.

Magyarul?
– Általában magyarul, eset-
leg szótárral. Ha a szöveg
bonyolultabb volt, fordítói
segítséget kértem. Döbben-
ten tapasztaltam, hogy a ma-
gyarok döntõ többsége egé-
szen pontosan tudja, mit je-
lent demokráciában élni.
Mit jelent, hogy az emberek-
nek elidegeníthetetlen jogaik
vannak, miért kell ellenõriz-
ni a hatalmat. Biztos vagyok
abban, hogy a magyarok
nem tûrik soká, hogy meg-
fosztják õket jogaiktól.

Ön tudományos érvelés-
sel bizonyítja: az új magyar
alkotmány alkotmányelle-
nes. És akkor mi van? – ír-
hat vissza önnek Szájer Jó-
zsef híres iPadjén. Orbán
Viktort támogató magya-
rok tízezrei masíroznak az
Andrássy úton, kinyilvánít-
va: éppen ilyen alaptörvény
kell nekik. A Fidesz a leg-
erõsebb párt.
– Tény. De hadd kezdjem az-
zal, hogy 2003-ban, amikor
megérkeztem Magyaror-
szágra, hogy egy emberi jogi
kurzust tartsak, közösen dol-
goztam egy kiváló magyar
kollégával, egy remekül kép-
zett jogásszal. Az illetõt
Szájer Józsefnek hívták. Ám
elfogadható alkotmányt õ
sem írhat úgy, ahogyan ez az
alaptörvény készült: a közvé-
lemény kizárásával, teljesen
figyelmen kívül hagyva a vá-

lasztópolgárok akaratát.
Mert az a kérdõív, amelyet az
úgynevezett „nemzeti kon-
zultáció” során szétküldtek,
inkább csak paródia volt,
olyasmi, mint amit Örkény
István írt le Közvélemény-
kutatás címû egypercesében.
Amelyben csak az derülhet
ki, hogy minden nagyon jól
van, de a 19-es busz járhatna
gyakrabban. Ez az alkot-
mány anélkül pattant ki né-
hány fideszes vezetõ fejébõl,
hogy megfelelõ politikai fo-
lyamat elõzte volna meg.

Mi hiányzott?
– Minden. Nem volt nyilvá-
nos vita, nem volt konzultá-
ció az érdekcsoportokkal, az
ellenzéki pártokkal, nem volt
népszavazás. Nem lehet ér-
vényes alkotmányt egyedül
írni a Brüsszel–Strasbourg-
vonaton, és azt rákényszerí-
teni az emberekre, az állami
szférában egyre erõsödõ féle-
lem erejével! A kétharmad
erejével, ami persze fikció. El
ne felejtsük: a Fidesz soha
sem szerezte meg a szavaza-

tok kétharmadát. A közvéle-
mény-kutatások szerint a vá-
lasztások idején az emberek
40 százaléka támogatta, a
szavazatok 53 százaléka csak
azért juthatott neki, mert szá-
zezrek otthon maradtak.
Manapság pedig napról nap-
ra csökken a Fidesz támoga-
tottsága, így több mint bátor
dolog az egész lakosság ne-
vében beszélnie. Summa
summarum: ha mindenfélét
összeírogatok, és nagy betûk-
kel fölé írom: ALAPTÖR-
VÉNY, az attól még nem al-
kotmány. Ez csak egy darab
papír marad, ha nincs mö-
götte megfelelõ politikai fo-
lyamat. Jogállamban így
nem lehet alkotmányozni.

Egy blogbejegyzésében
azt írta: Magyarország töb-
bé nem alkotmányos de-
mokrácia. Hát akkor mi?
– Az a gond, hogy a politika-
tudománynak nincsen annyi
címkéje, mint amennyiféle
kormányzat a világon mûkö-
dik. Tény: ha a két végpont a
demokrácia és az autokrácia,
akkor Magyarország erõsen
eltolódott az önkényuralom
felé. A lényeg nem az, hogy
minek nevezzük a rendszert,
hanem hogy az követi-e a
közvélemény változását.
Hogy a polgárok akarata
megjelenhet-e a vezetõk cse-
réjében. Hogy konzultálnak-
e a kisebbségben marad-
takkal. Minderre Magyaror-
szágon ma alig van esély.
Sõt, a Fidesz olyan rendszert
épített ki, hogy ha új kor-
mány kerülne hatalomra, ak-

kor az nem tudna élni a több-
ségtõl kapott felhatalmazásá-
val. Megkötnék a kezét a sar-
kalatos törvények, és minden
fontos ellenõrzõ funkcióban
a Fidesz által kinevezett hiva-
talnokok akadályoznák a
munkáját. A demokrácia
nem ilyen.

A kormány kész arra,
hogy tegyen bizonyos en-
gedményeket, cserébe az
EU–IMF-kölcsönökért.
Kérdés viszont, hogy né-
hány technikai módosítás
megváltoztatja-e a rend-
szert.
– Persze hogy nem változtat-
ja meg, sõt bizonyos módo-
sítások egyenesen megerõsít-
hetik. Az unió a kötelezett-
ségszegési eljárás keretében
például azt követeli, hogy a
bírák nyugdíjkorhatárát ne
szállítsák le egyik pillanatról
a másikra, figyelmeztetés és
átmeneti idõszak nélkül.
Brüsszelben azonban lassan
õrölnek a malmok, az eljárás
eltarthat akár két évig is. Ad-
digra a Fidesz már nyugdíj-

ba kényszerítette mindazo-
kat, akiket akart, többek kö-
zött a Legfelsõbb Bíróság bí-
ráinak negyedét. (...) Vagy
egy igazi horrorforgató-
könyv: tegyük fel, hogy a
kormány az alkotmányt ért
kritikákra a Salamon-bizott-
ság által javasolt módon fe-
lel: elismerjük, hogy nem he-
lyes lépten-nyomon megvál-
toztatni az alkotmányt, a jö-
võben az alaptörvény módo-
sításához kelljen két egymást
követõ parlament szavazata-
inak kétharmada. A felületes
megfigyelõ azt hiheti, hogy
valami jó dolog történik, pe-
dig nem: ez szinte örök idõk-
re bebetonozná ezt az új, al-
kotmányellenes alkotmányt.

Ön érti, hogy miért éppen
Magyarország került ilyen
helyzetbe? Látjuk, hogyan
történt: a Fidesz lépésrõl lé-
pésre lebontotta a kormány-
többség diktátumait korlá-
tozó fékek és ellensúlyok
rendszerét. De miért lehe-
tett ezt éppen Magyarorszá-
gon megtenni? Lehet, hogy
azért, mert nálunk már nin-
csenek olyan értékek, ame-
lyekben mindenki hisz?
– Nem hinném, hogy így vol-
na. A magyar elit tényleg
végsõkig polarizált, vannak
olyan értelmiségi barátaim,
akik engem egyforma öröm-
mel fogadnak, de készek át-
menni az utca másik oldalá-
ra, és elfordítani a fejüket, ha
a másik közeledik. Köszönni
sem hajlandók egymásnak.
Szerintem tévednek azon-
ban, ha azt hiszik, hogy ez a

polarizáció áthatja a társa-
dalmat. Korábbi kutatásaim
alapján biztosra veszem,
hogy a magyarok döntõ
többsége igenis demokráciá-
ban akar élni, fontosnak tart-
ja az emberi jogok védelmét,
meg akarja õrizni választásá-
nak szabadságát. Vegyék
már észre! A magyarok egy-
általán nem arra szavaztak,
ami történt! Egy olyan Fi-
desznek adták a voksukat,
amelyrõl azt gondolták,
hogy megerõsíti majd a de-
mokráciát. Olyan pártra sza-
vaztak, amely megígérte,
hogy nem változtatja meg az
alkotmányt.

Ön Budapesten fel-le ci-
kázik a magyar társadalmat
szabdaló törésvonalak kö-
zött. Optimistább vagy bo-
rúlátóbb lett az itt töltött
napok alatt?
– Úgy vagyok, mint maguk a
magyarok: hivatalosan pesz-
szimista vagyok, nem hivata-
losan meg optimista. Persze
nem mondhatok mást, mint
hogy a rendelkezésemre álló
adatok alapján a dolgok
rosszul állnak, és nem is lá-
tom, hogy mitõl javulhatná-
nak. Igen, a demokráciát
korlátozó törvények léptek
hatályba, és – mint errõl a
Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztériumban tájékoztat-
tak – újabb törvénylavina ké-
szül, már tervezik az egész
büntetõ törvénykönyv és az
egész polgári törvénykönyv
reformját. A képviselõk tehát
megint több ezer oldalnyi
törvényszöveget fognak meg-
szavazni anélkül, hogy mód-
juk lenne azt rendesen nem is
megemészteni, de legalább
elolvasni. A fülkeforradalom
sajnos folytatódik, és nincs,
aki megállíthatná: még min-
dig nem jutottunk el a gödör
aljára, még van lejjebb is. De
az emberek szervezõdnek,
forrong a Facebook, szinte
nincsen nap demonstráció
nélkül. Az elégedetlenség
még nem talált közös meder-
be, de már megmozdultak a
fiatalok is, ami nagyon fon-
tos. Szóval, hasonlóan érzek,
mint azok a magyar baráta-
im, akik szenvedélyesen ma-
gyarázzák, milyen rossz itt
minden. Ám a szemük sar-
kában mégis ott bujkál egy
kis mosoly, ami azt ígéri: a
dolgok igenis rendbe jönnek,
talán nem is nagyon sokára.

Saját Orbánunk

Tóth Ákos

Francesco Totti kápráza-
tos labdarúgó és elképesztõ
tehetségû színész.Miután le-
talpalja ellenfelét úgy, hogy
annak szinte kettétörik a lá-
ba, még le is köpi, majd a ke-
zével gömböt formázva ma-
gyarázkodik a bírónak, jelez-
ve, hogy õ a labdára ment,
egyébként is, arra sem járt,
minden ellenkezõ látszat té-
vedés, az álnok ellen megté-
vesztõ hadmozdulata azzal a
céllal, hogy õt bemártsa és

végül kiállíttassa.
Tehetség ide vagy oda, az

A. S. Roma gólrekordere
nem férne a kezdõcsapatba
olyan komoly játékosok mel-
lett, mint például a magyar
Lázár János, aki afféle turbó-
zott Tottiként egy kisded ár-
tatlanságával magyarázza,
hogy a Fidesz most már
konszolidálni akarja a belsõ
és a külsõ viszonyait, így pél-
dául új szövetséget kötne
Németországgal, „amely ag-
gódó barátja hazánknak, el-
sõ befektetõje az országnak,
és akié Európa jövõje”. És
még csak el sem mosolyodik
közben. Olyan, miként az
igazán nagyok, Gyurcsány
Ferenc vagy Orbán Viktor
például, hogy csak a magyar
kezdõ tizenegy jeles irányí-
tóit soroljuk: teljes mérték-
ben azonosul azzal a szerep-
pel, amit épp aznap magára
szabott, most például a hí-
zelgõsre fogott békülékeny-
nyel. Kissé sajátos ugyan,
hogy miután jó nagyokat rú-
gunk a másikba, öles nyelv-
csapásokkal odatartjuk a fe-
jünket azért, hogy hátha
még meg is simogat bennün-
ket, és akkor minden jó lesz,
de a magyar politika mosta-
nában így intézi az ügyeit,
nyilván ez is egy az eddig föl
nem jegyzett kurucos karak-
terjegyek közül, ez van, ne-
künk ez jutott, ezt juttatjuk.

Meg valami más is van:
Orbán Viktor rendszere.

A helyzet ugyanis az, hogy
ha a magyar miniszterelnök
átmegy jófiúba, márpedig át-
megy, elõbb-utóbb rendezi a
kapcsolatait is. Kicsit meg-
táncoltatják, kissé ugyan
mindig gyanakszanak majd
rá, figyelik, mint a bírók
Tottit, mégis, egy idõ után el-
nézik korábbi kivagyiságát,
és a hitelhez is hozzáfér.
Meghátrál majd egy-két do-
logban, amit az ellenzék lát-
tathat diadalnak, miközben
az általa alkotott rendszer
legfontosabb összetevõi épek
maradnak. Van már alkot-
mánya, saját választási törvé-
nye, saját köznevelési törvé-
nye, saját felsõoktatási törvé-
nye saját keretszámokkal, sa-
ját szakmunkásképzõje és sa-
ját egyeteme, van saját köz-
munkarendszere, saját kö-
zép- és felsõ osztálya, saját
igazságszolgáltatása, saját
Alkotmánybírósága, saját
bankja, saját gyára, most,
hogy télidõn néhány fotós
elõtt váratlanul meglátogatta
õket, vannak saját hajlékta-
lanjai, saját törvénykezése,
saját frakciója, saját sajtója,
saját focicsapata, saját kere-
teire szabott országa, amit õ
és a hozzá közel állók, ahogy
Lázár János fogalmaz, most
már belakhatnak. Ebbe az
otthonosságba már az is be-
lefér, hogy a saját asztalhoz
hívják az ellenzéket, a pártfi-
nanszírozás ügyében, példá-
ul. Aztán amikor a bíró nem
néz oda, legfeljebb irgalmat-
lanul letalpalják, ha meg vé-
letlenül lebuknak, elmutogat-
ják, hogy õk csak a labdára
mentek, tényleg, a másik a
huncut.

Kissé szokatlan helyzet
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Kim Lane Scheppele – Fülessel
azonosul, mint a magyarok

Orbán Viktor – elmutogatja,
hogy a labdára ment
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A Nagy 
Kozmetikázás

Ion M. Ioniþã

A PDL-s kemény maghoz
tartozó miniszterek félreállí-
tása meglepõ fordulat. El-
képzelhetõ, hogy Emil Boc
így vesz revánsot Traian
Bãsescun, amiért minden to-
vábbi nélkül eltávolította?
De tényleg, ha Boc-nak
nincs helye a kormány élén,
a többiek mért maradnának
a Victoria palotában? Vajon
nem ugyanolyan rossz a
megítélésük? És ha igen, ak-
kor miért egyedül fizessen?
Aki követte a felméréseket és
az utca lesújtóan csípõs szlo-
genjeit, számíthatott rá,
hogy pusztán a miniszterel-
nök-csere, a többi „híresség”
megtartása esetén, nem ér-
heti el a célt és engeszteli ki
az elégedetlen tömegeket.
Az utca emberét a miniszte-
rek arroganciája, fennhéjá-
zása, gazdagságuk fitogtatá-
sa háborítja fel, pláne, hogy
ezek a miniszterek közben a
nadrágszíj megszorítását di-
csõítik. Nem is olyan rég
maga Traian Bãsescu is több
visszafogottságot kért közeli
munkatársaitól, mondván,
hogy a mértéktartásra szük-
ség van akkor is, ha egyesek
nem a politikából gazdagod-
tak meg. Az Ungureanu-
hadmûvelet sikeréhez Elena
Udrea bukása kell. A nagy-
szabású médiakampányok
ellenére az idegenforgalom
és a fejlesztés fejének a nép-
szerûsége fagypont alatti ér-
tékeket mutat a felmérések-
ben. E tekintetben az utcán
tüntetõk állásfoglalása egy-
értelmû, nem hatotta meg
õket sem a Kárpátok levele,
sem a Romániába tévedt tu-
risták megszaporodásáról
szóló statisztikák. Aztán a
PDL lemondott néhány
alakról, aki mellett a hírhedt
Zãroni (Petru Groza írástu-
datlan mezõgazdasági mi-
nisztere – a ford. megj.) – aki-
rõl Pãstorel Teodoreanu állí-
totta, hogy ökörbõl lett mi-
niszter – fény az éjszakában.
Emil Boc önmagán is túltéve
olyan egyéneket hozott a bu-
karesti hivatalok élére, akik
számára a román beszéd is
megoldhatatlan feladatnak
bizonyult.

Tulajdonképpen jó lehet a
PDL-nek, ha a garnitúrát
mindenestõl kicserélik. A
manõver lélegzetvételnyi
idõt ad az új kabinet vezetõ-
jének, Mihai Rãzvan Ungu-
reanunak. Ha már Traian
Bãsescu felkérte a kormány
átvételére, legalább nem egy
malomkõvel a nyakában
kezdi a munkát. Az újonnan
jöttek mögött azonban
ugyanazok a PDL-s alakok
állnak. A bizalmasaikat hoz-
ták helyzetbe, akik tudják,
mit kell lépni az új körülmé-
nyek között. A PDL-s tábo-
rok közötti hatalmi harc,
amely annyi rosszat okozott
a kormányzásnak, nem ért

véget. A kormányfõjelöltnek
mindenekelõtt erre a kihí-
vásra kell megoldást talál-
nia. Vajon hallgatnak rá, tel-
jesítik a miniszterei az utasí-
tásait? Az Ungureanu-kor-
mány teli lesz új PDL-s ar-
cokkal, de politikailag a va-
lóság szépítgetésérõl van
szó. A parlamenti szavazás
és a beiktatás után kiderül,
hogy immár miniszterelnök-
ként Ungureanu megelég-
szik-e az új frizurával, vagy
pedig megpróbál egy újfajta
kormányzási módot megho-
nosítani. Végül is nincs ve-
szítenivalója.
(Fordította: Sz. L.)

A Boc-kormány
álcseréje

Gabriel Bejan

Emil Boc lecserélése
Mihai Rãzvan Ungureanu-
val így értelmezhetõ: néhány
vitatott névvel együtt felál-
dozunk egy miniszterelnö-
köt, akit mindenki szid (ok
nélkül vagy okkal, nem szá-
mít), és kinevezünk egy poli-
tikust, akit egyelõre senki
sem szid. Közben folytatjuk
a kormányzást, de azt mu-
tatjuk az országnak, hogy
nyitottak vagyunk a válto-
zásra. Mostanig a leggyûlöl-
tebb politikusok hármas top-
listáját Traian Bãsescu,
Elena Udrea és Emil Boc al-
kotta. Még ha az õket illetõ
vádak közül sok képtelen is –
a legképtelenebb természete-
sen az, hogy Bãsescu diktá-
tor – a koalíciónak sürgõsen
szüksége volt egy imázsát ja-
vító húzásra. Abbeli próbál-
kozásában pedig, hogy egy-
felõl legalább részben felold-
ja a politikára nehezedõ
mérgezõ légkört, másfelõl
azt bizonyítandó az utcának,
hogy nem teljesen érzéketlen
a követeléseivel szemben, a
PDL nem tehetett mást,
mint hogy komoly változást
mutasson fel az állam csúcs-
vezetésében. Mulatságos az,
ahogyan az ellenzék vezetõi
siettek hasznot húzni Emil
Boc és Elena Udrea (...) fel-
áldozásából, magukénak
mondva egy valójában nem
létezõ gyõzelmet. „Emil Boc
lemondásával bebizonyoso-
dott, hogy az USL-nek igaza
volt, amikor bizalmatlansági
indítványokat kezdeménye-
zett, amikor megpróbálta
megakadályozni egy való-
ságtól elrugaszkodott kor-
mány felelõtlen felelõsség-
vállalásait” – jelentette ki
Crin Antonescu. A PNL ve-
zére hiába dicsekedett. Emil
Boc lemondása semmiképp
sem pozitív eredménye az el-
lenzéknek. Lényegében a
kormányfõ leváltása nem je-
lent „visszalépést” a jelenlegi
hatalom részérõl. Ellenkezõ-
leg, nyilvánvaló jelek mutat-
nak arra, hogy offenzív poli-
tikai húzásról van szó, amely
azonban nem egy új, frissebb
és hatékonyabb kormány-
zást céloz, hanem csak a

PDL politikai jövõjének a
megmentésére törekszik.
Elõször is az új kormányfõ,
Mihai Rãzvan Ungureanu,
legalább annyira közel áll az
elnökhöz, mint Emil Boc.
Bizonyság erre a Külügymi-
nisztérium élén végzett tevé-
kenysége a Cãlin Popescu
Tãriceanu vezette kormány
idején, akivel konfliktusba is
került, de késõbbi kinevezése
is egy Bãsescu számára igen
fontos pozícióba, a SIE (Kül-
földi Hírszerzõ Szolgálat) fõ-
nökévé. Ungureanu nagy
elõnye a jó imázs, és hogy
nem keveredett botrányok-
ba. Másodsorban gyanús az
új kormány felállításáért
folytatott egyeztetések mód-
ja is. A PDL döntése, hogy
egy kupacban lemond mind
a sáros vagy inkompetens
minisztereirõl, mind pedig
azokról, akik mégiscsak bi-
zonyították hatékonyságu-
kat, arra vall, hogy a fõ kor-
mányzó pártot inkább fog-
lalkoztatja most saját
imázsa, mint a kormányzás
minõsége. (...)  Egy másik bi-
zonyíték arra, hogy nincs
szó valós változásról az ál-
lam élén, az a tény, hogy a
kormányoldal egyik pártja,
az UNPR, a leghalványabb
szándékot sem mutatja egyik
vagy másik miniszterének el-
mozdítására a kormányból.
A döntés csak akkor tûnik
logikusnak, ha elfogadjuk,
hogy Oprea tábornok pártját
nem nyomasztja a népszerû-
ség gondja a parlamenti vá-
lasztások távlatában, hiszen

a felmérésekben maximum
egy-két százalékon áll, és be-
letörõdött abba, hogy a je-
lenlegi felállásban nem lépi
át a választási küszöböt.
Majd kiderül, hogy Traian
Bãsescu és a PDL húzása jó
eredményekkel jár-e a vá-
lasztásokon. Az viszont biz-
tos, hogy alapjában véve
2012-ben is ugyanaz a kor-
mányzatunk lesz. Csak né-
hány név változott meg,
nem a személyek, akik a ha-
talmat birtokolják.
(Fordította: K.B.A.)

Fogy a levegõ 
az európai 
kormányok körül

Ian Traynor

Az európai kormányok –
miközben az EU-t a fennál-
lása óta tapasztalt legsúlyo-
sabb válság sújtja – egyre ne-
hezebben tudják összebékí-
teni a nemzetközi szerveze-
tek által „kiosztott” megszo-

rító csomagokat a kiadások
lefaragására, a munkahelyek
megszûnésére és a költségve-
tési megszorításokra adott
lakossági válasszal.

Az eurózónán belül vagy
kívül, a Balti-tengertõl a Bal-
kánig a kormányoknak egy-
re nagyobb erõfeszítésükbe
kerül megmaradni a hivata-
lukban, miközben végrehajt-
ják a brüsszeli, washingtoni
és frankfurti technokraták ál-
tal diktált kegyetlen kiadás-
csökkentõ programokat. A
román kormány hétfõi buká-
sa, több heti polgári tiltako-
zás után, csak egy példa a
sok közül. Görögországban
szétesõben egy másik,
ugyancsak nehéz koalíció,
amely egyelõre vonakodik
eleget tenni az Európai Bi-
zottság, az Európai Közpon-
ti Bank és a Nemzetközi Va-
lutaalap által alkotott trojka
szigorú kikötéseinek, amit
feltételként szabtak a máso-
dik, 130 milliárd eurós men-
tõcsomag folyósításához. E
nélkül Görögország nem
tudja törleszteni jövõ hónap-
ban esedékes, jókora adós-
ságrészletét. (…) A válasz-
tók és a nemzetközi hitele-
zõk diktátumai között „ra-
boskodó” kormányoknak és
politikai vezetõknek lassan
nem marad választási lehe-
tõségük. A bajt súlyosbítja,
hogy számos országban a
politikai osztályt a maffiával
egy lapon emlegeti a közvé-
lemény: a politikusok egy
húron pendülnek az orszá-
got kifosztó bankárokkal, in-

gatlanfejlesztõkkel és üzlet-
emberekkel, a levét viszont a
kisember issza meg; eközben
a bércsökkentéseket, munka-
helyek megszûnését, adó-
emeléseket, a közszolgálta-
tások, oktatás, nyugdíj meg-
tizedelését a brüsszeli és wa-
shingtoni járattal érkezõ,
arctalan technokraták rend-
szabályozzák. Ez volt a köz-
vélekedés Romániában is a
Boc-kormányról, és ez érvé-
nyes Görögországra és Íror-
szágra.

Az euróválság két éve kez-
dõdött, és azóta, mintegy
egyenes következményként,
mindhárom „programor-
szágban” – amelynek az EU
és az IMF mentõövet do-
bott: Írország, Portugália és
Görögország – megbukott a
kormány. A válság megdön-
tötte a legyõzhetetlennek tû-
nõ Silvio Berlusconit is
Olaszországban, Spanyolor-
szágban pedig José Luis
Zapaterót.

A politikai vihar nem ke-
rülte el a „mentõövképlet”
másik oldalát sem. Az
eurózóna hitelezõi, akik az

adófizetõk pénzét a túlkölte-
kezõk kimentésére használ-
ták, erõsen népszerûtlenekké
váltak: részben ez vezetett a
finn kormányváltáshoz, emi-
att vesztette el Angela
Merkel német kancellár ke-
reszténydemokrata pártja a
választást több régióban, és
emiatt durvult el, lett
euroszkeptikusabb a közvé-
lemény Hollandiában. A
válság keményen beleszól az
Európa számára kulcsfon-
tosságú franciaországi el-
nökválasztási kampányba is.
Nicolas Sarkozy tehetetlenül
nézi, ahogy országa hitelbe-
sorolása Németországhoz
képest megromlik, baloldali
kihívója pedig, François
Hollande fogadkozik, hogy
megválasztása esetén enyhí-
teni fogja a megszorításokat,
amelyektõl a jelenlegi hata-
lom a gazdaság feléledését
reméli. 

Az Európai Unióban az
eurózónán kívül is szedi ál-
dozatait az adósságválság,
ahogy a román kormány
sorsa is példázza. A szom-
szédban, Magyarországon
Orbán Viktor miniszterelnök
a gazdaságpolitikáját illetõ-
en kénytelen alázatos hátra-
arcot csinálni, és a korábban
lábbal eltaszított külföldi tá-
mogatásért folyamodni az
EU és az IMF 20 milliárd
eurós mentõöve reményé-
ben. (Fordította: Sz. L.) 

Kész-e Amerika
háborúzni 
Iránnal?

Kenneth Pollack, 
New Republic

Korántsem biztos, hogy a
szankciók hatására Irán leál-
lítja atomprogramját, vi-
szont a büntetõintézkedések
és a rájuk adandó válaszok
kölcsönhatása akár még há-
borúba is sodorhatja a fele-
ket, pedig ezt egyikük sem
szeretné.

„Nem biztos, hogy az
Egyesült Államok alaposan
végiggondolta, milyen ered-
ményre vezethetnek az Irán
elleni súlyos gazdasági
szankciók” – írja a New
Republicban Kenneth Pollack
Közel-Kelet szakértõ.

A Közel-Keleten minden
változóban van. Líbiában
még nem alakult ki az új
rendszer, Szíriában polgár-
háború zajlik, Irakban is arra
van a legtöbb esély. Egyip-
tomban a katonák, az
iszlamisták és a világi liberá-
lisok között végeláthatatlan
feszültség izzik, Szaúd-Ará-
biában pedig lassan nõ az
elégedetlenség. Pollack fur-
csállja, hogy ebben az insta-
bil helyzetben az Egyesült
Államoknak egyetlen or-
szággal kapcsolatban van
határozott politikája, az pe-
dig Irán. Obama elnök az év
végén írta alá a törvényt,
amely bojkottot hirdet az
Iráni Központi Bank ellen,
és mindenki más ellen is, aki
nem bojkottálja az iráni álla-

mi bankot. Az ok nemes:
Irán atomprogramjának bé-
kés természete felõl igen sú-
lyos kétségek vannak. A boj-
kott hatására Irán olajbevé-
telei akár harminc százalék-
kal is csökkenhetnek, s ez sú-
lyosan visszavetheti az iráni
gazdaságot. Csak éppen az a
kérdés, leáll-e majd ettõl az
iráni atomprogram. Pollack
szerint nem, sõt, további
kedvezõtlen mellékhatások
is várhatók. Például meg-
emelkedik az olaj világpiaci
ára, márpedig a második vi-
lágháború óta minden egyes
esetben úgy kezdõdött gaz-
dasági visszaesés, hogy
elõbb megemelkedett az
olajár. A legutóbbi pénzügyi
válság közvetlen elõzménye
például az volt, hogy 2005 és
2007 között háromszorosára
nõtt az olaj ára. (Igaz, az irá-
ni olajexport csökkenésétõl
messze nem várható ekkora
áremelkedés.) Nem biztos
továbbá, hogy a büntetõ-
szankciók nem fáradnak-e
ki, mielõtt elérnék céljukat.
Szaddám Huszein iraki el-
nök annak idején elviselte a
nyugati szankciókat, holott
mérhetetlen nyomort hoztak
a népére. Sõt, a szankciók
még segítették is abban,
hogy nyugatellenes érzelme-
ket keltsen a lakosságban.
(...) Irán esetében is elõfor-
dulhat, hogy a nyugati or-
szágok egy része Amerikát
teszi majd felelõssé az iráni-
ak nyomoráért. 

Pollack legsúlyosabb kér-
dése úgy hangzik, nem ve-
zethet-e a szankciópolitika
háborúra. Vajon mi lesz, ha
Irán terrorakciókkal akar
visszavágni? A teheráni ve-
zetés ugyanis úgy látja, hogy
Az Egyesült Államok, Euró-
pa, Izrael és Szaúd-Arábia
egységfrontban támad Irán-
ra. Valaki atomkutatókat öl
meg Iránban, valaki Stuxnet
vírussal fertõzi meg a nukle-
áris kutatóközpont számító-
gép-rendszerét, Amerika lát-
ványos kapcsolatot tart iráni
emigránsokkal, és moderni-
zálja az öbölállamok hadigé-
pezetét. Szaúd-Arábia pedig
fegyveres csoportokat támo-
gat az Irán-barát fegyvere-
sekkel szemben Bahreinben,
Libanonban, Irakban és Je-
menben. Nincs rá bizonyí-
ték, hogy Szaúd-Arábia wa-
shingtoni nagykövete ellen
iráni megbízásból követtek
el merényletet, de amerikai
kormánytisztviselõk ezt gya-
nítják, és úgy tudják, sok
más mûvelet írható még az
irániak számlájára. Ha az
események láncolata odáig
vezetne, hogy Irán nagysza-
bású terrorakciót hajtana
végre Amerikában, vajon el
lehetne-e kerülni a háborút,
amelyet ma a washingtoni
kormányzat el szeretne ke-
rülni – ha csak lehet? A mai
politika Pollack szerint ak-
kor folytatandó, ha Amerika
adott esetben hajlandó vé-
gigmenni ezen az úton. Ha
úgy gondolja, hogy a hábo-
rút inkább mégis elkerülné,
akkor változtatnia kell a po-
litikáján. (metazin.hu) 

Nem szûnõ bizonytalanság

Emil Boc – csapatával távozott Mihai Rãzvan Ungureanu – õ jött



ÚMSZ-SZÍNKÉPTÖRVÉNYTÁR2012. február 10–12., péntek–vasárnap www.maszol.ro   17

A Hivatalos Közlöny febru-
ár 6-i, 92. számában jelent
meg a Mezõgazdasági és Vi-
dékfejlesztési miniszter
16/2012 sz. rendelete az ag-
rárgazdaságok által 2011 ja-
nuár 28 és december 31-e kö-
zött felvett bankhitelek ka-
matköltségeinek támogatá-
sáról. A szabályozás a 2013
december 31-ig kifizetendõ,
illetve kifizetett bankhitel ka-
matok költségeinek részleges
megtérítését teszi lehetõvé a
2010 évi 25. számú Tör-
vényerejû Kormányrendelet
(O.G. 205/2010 – megjelent
a Hivatalos Közlöny 613/
2010 számában) és az ezt el-
fogadó 206/2011 sz. Tör-
vény (Legea 206/2011 Hiva-
talos Közlöny 798/2011 szá-
ma) elõírásai alapján.

Fontos tudnivaló, hogy a
kamatköltségek részleges tá-
mogatására irányuló kérvé-
nyeket 2012 február15-ig le-
het beadni az illetékes APIA
ügynökséghez. Lehet igé-
nyelni a kamatköltségek tá-
mogatását a következõ cé-
lokra felvett hitelek esetében:

a) szántóföldi és kerti nö-
vények termesztése, karban-
tartása, betakarítása, vala-
mint a gyümölcsösök, gyü-
mölcsöt termelõ cserjék,
szõllõk, földieper és komló
ültetvének karbantartása és
termékeik betakarítása;

b) broiler csirkék, tojótyú-
kok, hízlalásra szánt mala-
cok, növendék bárányok,
hízlalásra szánt juhok és
kecskék, csikók, valamint
méhcsaládok beszerzése, il-
letve tenyésztése;

c) kombinált állateledelek
elõállításához szükséges

alapanyagok beszerzése, ál-
lategészségügyi gyógyszerek
beszerzése, állatok, szárnya-
sok, méhcsaládok állatorvo-
si kezelése, istállók, agrár-
gazdasági gépek és felszere-
lések fenntartására és mûkö-
désére szánt folyó költségek.

Kérhetik a kamatköltségek
támogatását: mezõgazdasá-
gi termelõk, mûködési enge-
déllyel rendelkezõ természe-
tes személyek (persoane fi-
zice autorizate), egyéni és
családi vállalkozások, akik
be vannak jelentve a Mezõ-
gazdasági termelõk, illetve a
Farmok, vagy a Szõllõ ültet-
vények nyilvántartásába,
Mezõgazdasági termõterüle-
tek országos nyilvántartásá-
ba, valamint egyénileg, tár-
sulva, vállalkozóként állatte-
nyésztéssel foglalkoznak;
agrárgazdsági kutató-fejlesz-
tõ intézetek, egyetemek, fõ-
iskolák; agrárgazdasági alap-
termékeket elõállító kis és
közepes vállalkozások.

A támogatás értékét a kö-
vetkezõ egyenlet alapján ál-
lapítják meg:

S = [Rd – (Rd-Rs)]/Rd x D

Amibõl:
S – a hitel után kifizetett

kamat összegébõl az állam
által megtérített támogatás
értéke, lejben

Rd – a hitelszerzõdésben
feltüntetett évi kamatláb,
százalékban kifejezve

Rs – az Európai Bizottság
által közölt elszámolási ka-
matláb és a hitelszerzõdés-
ben foglalt kamatláb közötti
különbség, százalékban kife-
jezve

D – a hitel után fizetett ka-
mat értéke, lejben

A kamatmegtérítés igény-
lését bejelentõ kérvényhez
csatolni kell:

1) a C.U.I. (cod unic de
înregistrare) illeteve a C.I.F.
(cod de înregistrare fiscalã)
másolatát;

2) a gazdaság törvényes
képviselõje személyazonos-
sági igazolványának a máso-
latát;

3. a társaság megalapítása
okiratának vagy alapsza-
bályzatának másolatát;

4. a helyi tanács igazolását
a tulajdonban vagy bérletben
levõ termõfüld területérõl;

5. másolatát annak az
okiratnak ami igazolja a
birtokolt/kibérelt termõ-
föld megmûvelését;

6. másolatát annak az
okiratnak ami igazolja a
Mezõgazdasági termelõk
országos nyilvántartsásába
való bejelentkezést;

7. az állattartásra szolgá-
ló istálók létezését igazoló
okirat másolatát;

8. az állatállomány lét-
számát igazoló okirat má-
solatát;

9. a bankhitel felvételérõl
szóló szerzõdés másolatát
melynek tartalmaznia kell
a hitel visszafizetésére meg-

állapított lejárati határidõ-
ket;

A másolatokat nem kell
közjegyzõ vagy más hivata-
los intézmény által hitelesí-
teni, hanem elég ráírni a
„conform cu originalul” ki-
fejezést és ezt a kérvényezõ-
nek alá kell írni, vállalva ez-
által a másolat hitelességét.

A kérvény beadásához
szükséges formanyomtat-
ványok modelljét meg lehet
találni az említett miniszte-
ri rendelet mellékleteiben,
de minden bizonnyal az
APIA hivatalaiban is.

Czédly József

Tanácstalan nagyszülõ ese-
tét ismertetem elõbb, mert a
címben szereplõ örökösödé-
si intézmény, a betudás in-
tézménye (raportul donaþi-
ilor) ezen keresztül talán
könnyebben megérthetõ
lesz. Az évek óta egyedül élõ
férfi, aki feleségét régen elte-
mette, családi házából jelen-
leg a nevén szereplõ tulaj-
donrészét (½) az egyik nagy-
korú unokájára szeretné át-
ruházni, s erre az általa biz-
tosnak, ahogy õ fogalmazott
: jogilag támadhatatlannak
tartott adásvételi szerzõdést
kívánná választani. Amikor
a további részletekrõl kér-
deztem, kiderült, hogy lé-
nyegében ajándékozásról
lenne szó, mert unokájától
nem kér vételárat, amit a va-
gyontalan unoka amúgy
sem tudna elõteremteni, te-
hát csak az elnevezése sze-
rint adásvételi szerzõdés va-
lójában ajándékozási,
amelynek sokkal „szigorúb-
bak” a feltételei. Itt kapcso-
lódik a vázolt tényálláshoz a
betudás intézménye, amely-

rõl ebben az ismertetõben
szó lesz. Azt azonban még
pontosítanom kell, hogy az
adományozónak egyetlen
élõ gyermeke van, utóbbinak
pedig két fia, a kérdezõ uno-
kái, akik közül az egyikhez,
az õt rendszeresen felkeresõ,
róla idõnként gondoskodó
fiúhoz inkább kötõdik, ra-
gaszkodik. Nem elõször
szembesültem ilyen helyzet-
tel... (A következõkben csak
a nagyapa kérdésére próbá-
lok válaszolni, amiért a betu-
dás intézményének bemuta-
tása nem lesz teljes).

A hatályos polgári tör-
vénykönyv, amelyet 2011.
október 1-jén léptettek ha-
tályba, és amelynek elõírásai
esetünkben követendõek az
1146-1154. szakaszokban
szabályozza az ajándékok-
nak a hagyatékba történõ
betudását, ami érthetõbben
azt jelenti, hogy a még életé-
ben megajándékozott egyes
kötelesrészes örökösök (csak
a leszármazó(k) és a ve-
le/velük együtt öröklõ túlélõ
házastárs) kötelesek beszá-

míttatni az örökhagyójuk
hagyatékába azokat a java-
kat, amelyeket utóbbitól
még annak életében aján-
dékba kaptak, mindezt
azonban csak abban az eset-
ben, ha adományozójuk (ké-
sõbbi örökhagyójuk) e betu-
dási kötelezettségük alól
õket sem az ajándékozási
szerzõdésben, sem egy ké-
sõbbi, külön közokiratban
nem mentette fel (acordarea
scutirii de raport). Ha azon-
ban e felmentést megadta, a
megajándékozott köte-
lesrészes örökös betudásra
nem kötelezhetõ, vagyis az
ajándékot megtarthatja.

A régebbi szakmunkák-
ban, ahogy mondani szok-
ták: a jogirodalomban tartot-
ta magát az az általánosan
elfogadott nézet, hogy eze-
ket az ajándékokat csak az
örökség elõlegének kell vagy
lehet tekinteni, és elkövetke-
zik az az idõ (a hagyaték
megnyílásakor), amikor
ezekkel a kapott ajándékok-
kal a többi társörökös leszár-
mazó (testvérek, ezek helyett

az unokák) és az örökhagyó
túlélõ házastársa felé „el kell
számolni”. Ezzel a szabály-
lyal a jogalkotó a hagyaték-
ból történõ egyenlõ részese-
dést kívánta elérni, ami
azonban nem mindig lehet-
séges.

Az 1146. szakasz 2. bekez-
désében egy eddig is volt és
követett, de nem ennyire té-
telesen megfogalmazott to-
vábbi szabályt olvashatunk.
Kimondták azt, hogy
amennyiben az adományo-
zó másként nem hagyta
meg, a betudási kötelezett-
ség csak azokat a leszárma-
zókat terheli, akik örökösi
hivatottsággal (care au avut
vocaþie succesoralã) rendel-
keztek volna az adományo-
zó hagyatékára az ajándéko-
zás pillanatában. Tegyük fel,
hogy esetünkben az ajándé-
kozási szerzõdést most köt-
nék meg. A megajándéko-
zott unoka rendelkezik-e ez-
zel a képességgel, azaz ma
törvényi örököse lenne-e
nagyapjának ? A válasz egy-
értelmû: nem, mert életben

van apja,  nagyapjának eb-
ben a „felállásban” egyetlen
kötelesrészes törvényi örö-
köse. Ebbõl következik,
hogy a megajándékozott
unoka, függetlenül attól,
hogy késõbb mi történik, ki
lesz életben a nagyapa halá-
lakor, az ajándékozási szer-
zõdés hitelesítése napján
öröklési képességgel vagy hi-
vatottsággal nem rendelke-
zett, amiért õt a betudási kö-
telezettség nem terhelné.

De ha az okfejtésben idáig
eljutottam, felhívom érdek-
lõdõ olvasóink figyelmét a
túlzott ingyenes juttatások
csökkentésérõl az ÚMSZ
2011. november 11-13.-i
Törvénytár rovatában közölt
ismertetõmre, valamint a
házastársnak juttatható ún.
vagyoni többlet biztosítását
is tárgyaló írásomra (clauza
de preciput), amelyet ugyan-
abban a rovatban, de a 2011.
október 14-16.-i lapszá-
munkban közöltünk. Itt
csak röviden megismétlem,
a tényállásunknál maradva:
a nagyapa egyetlen gyerme-

kének kötelesrésze egyenlõ a
hagyaték felével, vagyis az
½ ingatlanrésznek az ½ ré-
szével, ami a családi ház ¼
részét jelenti. Ezt, ennyit
minden további jogkövet-
kezmény nélkül akár már
most is odaajándékozhat a
vele inkább törõdõ unokájá-
nak, csak neki, vagy akarata
szerint utóbbi házastársának
is. A tulajdonrésze másik fe-
le, a másik ¼ rész pedig
megmaradhat köte-
lesrészként a fiának. De még
biztosabb és a helyzetre talá-
lóbb lenne egy tartási szer-
zõdés a teljes vagyonra,
amely ugyancsak rendelke-
zõ, de visszterhes (oneros)
jogügylet, s amelyre a fen-
tebb elmondottak nem vo-
natkoznak. Igaz, ez a szer-
zõdés a vállaltak teljesítését
feltételezi, ez sem lehet tehát
csak a nevében tartási vagy
adásvételi, mert ellenkezõ
esetben ugyanott lennénk:
ajándékozási szerzõdéssel
állnánk szemben.

Deák Levente

Az ajándékok betudásáról az örökségbe 

Quo vadis 
húszezer 
kismagyar (2.)
A múlt heti Törvénytárban is-
mertettük a jövõ tanévben az
elemi iskolák elõkészítõ és I.
osztályába való beiratkozás-
ról szóló miniszteri rendele-
tet, a beiratkozási folyamat
naptárában foglalt határidõ-
ket, valamint a beiratkozási
folyamat I. szakaszát. A II.
szakasz, amelyet 2012. már-
cius 19-e és április 4-e között
fogják lebonyolítani. Az ez-
irányú kérvényeket március
20-a és március 27-e között
lehet letenni. A III. szakasz
lebonyolítására április 23-a
és április 27-e között kerül
sor, azokra az esetekre vo-
natkozik amikor a szülõk ál-
tal kiszemelt iskolában (nem
a körzetiben) nem volt már
hely, illetve azokra az esetek-
re, amikor a szülõk, valami-
lyen ok miatt, elmulasztot-
ták a kijelölt idõben, gyer-
mekük beiratását a körzeti
iskolába. A szülõk tájékozta-
tása érdekében a megyei tan-
felügyelõség honlapján és az
érdekelt iskolák hirdetõtáb-
láján közzéteszik április 26-
án és 27-én az üresen maradt
helyeket. A IV. szakaszra
május 2-a és 18-a között ke-
rül sor, ekkor azoknak a
gyermekeknek a beiratására
kerül sor, akiket az elõzõ há-
rom szakaszban valamilyen
okból nem irattak be egyik
iskolába sem. Külön fejezet
állapítja meg, hogyan kell el-
járni azoknak a szülõknek
akik gyermeküket különle-
ges iskolákba („ºcoli spe-
ciale”), illetve magánisko-
lákba kívánják beíratni. Ez
utóbbi esetben a miniszteri
rendelet ajánlja, hogy a gyer-
mekek beiratása az I. sza-
kaszban megjelölt idõköz-
ben (március 5–március 16)
történjen.

Czédly József

Mezõgazdasági 
hitelek kamattámogatása
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Kép Szöveg Hang - 
kiállítás

Helyszín: Kolozsvár,
EMKE Györkös Mányi Al-
bert Emlékháza, Republicii/
Majális u., 5/1. Idõpont:
február 10., péntek, 18 óra.

Dombok Fények Mesék Kép
Szöveg Hang címmel rendha-
gyó kiállítás megnyitóra ke-
rül sor. A kiállítást megnyit-
ja: Demény Péter. Felolvas-
nak: László Noémi, Király
Zoltán, Márkus András,
Váradi Nagy Pál. Fotók:
Makkai Bence. A szövegek
szerzõi: Bréda Ferenc, De-
mény Péter, György Attila,
Józsa Márta, Karácsonyi
Zsolt, Király Zoltán, László
Noémi, Lövétei Lázár
László, Márkus András,

Molnár Vilmos, Muszka
Sándor, Váradi Nagy Pál. A
kiállítás február 27-ig, hét-
közna-pokon 12-17 óráig lá-
togatható.

12, sztánai farsang

Helyszín: Sztána, Mûve-
lõdési Ház, Somvirág Kö-
zösségi Ház, Szentimrei-
ház. Idõpont: február 10.,
péntek – 2012. február 12.,
vasárnap. A 2001-tõl min-
den évben megrendezett
hagyományõrzõ farsangi
mulatság, változatos prog-
rammal.

Farsangi Vigadalom

Helyszín: Mezõpanit,
Barcsa pizzázó. Idõpont:

február 11., szombat, 19
óra.

A kisebbségi magyar
társadalmak átalakulá-
sa 1989 után – elõadás

Helyszín: Csíkszereda,
Polgármesteri Hivatal gyû-
lésterme. Idõpont: február
10., péntek, 18 óra

Trapiti mesejáték

Helyszín: Szatmárnémeti,
Szatmárnémeti Északi Szín-
ház, nagyterem, 440004 Sa-
tu Mare, str. Horea nr. 3.
Idõpont: február 10., péntek,
11 óra.

Holle mama újra megfõzi
méltán híres tökfõzelékét, el-
lenállhatatlan illata pedig
felébreszti a Mindent Elfelejtõ
Mese évszázadok óta szuny-
nyadó szereplõit. A fõzelék-
illat Kavicsvárra csalogat

egy kisgyereket, aki kisvár-
tatva megtudja, a szeretett
városka nagy veszélyben fo-
rog. Rendezõ: Szilágyi Regi-
na

Gazdag szegények

Helyszín: Csíkszereda,
Csíki Játékszín. Idõpont:
február 11., szombat, 19 óra.

Helyszín: Sepsiszent-
györgy, Szakszervezetek
Mûvelõdési Háza. Idõpont:
február 16., csütörtök, 19
óra.

Helyszín: Gyergyóditró,
Kõrösi Csoma Sándor bér-
let. Idõpont: február 15.,
szerda, 19 óra.

A Gazdag szegények a „cifra
nyomorúság” helyzetének
komikus, olykor tragikomi-
kus pillanatait eleveníti fel.
Kapor Ádám vasúti váltóõr
a nyugdíjkorhatár elérésével
elveszíti munkahelyét, élet-

társa Kömény Zsuzsa mosó-
nõ egyedül nem tudja eltar-
tani kettõjüket, ezért úgy
döntenek: beköltöznek a
szegényházba. Jókai mûve
alapján a szövegkönyvet
Bognár Róbert és Schlanger
András írta, Darvas Ferenc
pedig Várady Szabolcs ver-
seihez komponált zenét.

Bogányi Gergely 
zongorahangversenye

Helyszín: Székelyudvar-
hely, Polgármesteri Hivatal –
Szent István terem. Idõpont:
február 12., vasárnap, 18 óra.

Bogányi Gergely Magyar-
országon, majd Ameriká-
ban és Finnországban vé-
gezte tanulmányait. 1999-
ben a Liszt Ferenc Nemzet-
közi Zongoraverseny gyõz-
tese, a finn köztársasági el-
nök által adományozott Fe-
hér Rózsa Lovagrend ér-

demkeresztjének tulajdono-
sa. A váci születésû mûvész
2004-ben munkájáért Kos-
suth-díjat kapott.

Caligula

Helyszín: Kolozsvár, Ko-
lozsvári Állami Magyar
Színház (nagytermi elõ-
adás, Emil Isac utca 26-28.
szám Idõpont: február 10.,
péntek, 20 óra.

Nincs aki ne ismerné Ca-
ligulát és nevét ne az elva-
kult, istenek hatalmával ver-
sengõ zsarnoksággal kötné
össze. Mihai Mãniuþiu azon-
ban meglepõ, rendkívül ere-
deti látószögbõl értelmezi
Camus remek drámáját. Az
õ Caligulája a lehetetlent kí-
sérti meg, amikor a világot
újra akarja rendezni, mert
„ahogyan a világ most van
elrendezve, engem nem elé-
gít ki”.

Programajánló

Noha a Dacia Lodgy hiva-
talos bemutatója csupán a
márciusban, a Genfi Autó-
szalonon lesz, a franciák
már újabb modellel készül-
nek bõvíteni a román már-
ka modellpalettáját. A ter-
vek szerint egy „fapados”
haszongépjármûvet dobnak
majd piacra az év második
felében, amelyet mintegy
hetven százalékban a
Lodgy alapjaira építenek. A
nagy hír azonban a terve-
zett haszongépjármû árával
kapcsolatos, hiszen a hírek

szerint mintegy fele annyi-
ba kerül majd, mint Re-
nault Kangoo. Az autót a
Lodgyval együtt gyártják
majd a Renault tegnap fel-
avatott új marokkói üze-
mében.

Idõközben amúgy már
közúton is lencsevégre kap-
ták a Lodgyt, mégpedig a
Târgoviºte-Pucioasa közöt-
ti fõúton filmezték le a Da-
cia új egyterûjét. Az új mo-
dellrõl készült felvételt a
youtube-on osztották meg,
s azon jól látszik, hogy a

Lodgy magasabb a kom-
pakt modelleknél, körülbe-
lül a Dacia Van-hoz hason-
lítható. A lesivideós elõzése
közben röpke bepillantást
nyertünk a Lodgy utasteré-
be is, legalábbis azt látni,
hogy valóban tágas lesz az
egyterû. Kémfotók láttak
napvilágot a Lodgy mû-
szerfaláról is, amely alapján
úgy tûnik, hogy a Sandero
Brazíliában megjelent fel-
frissített változatában talál-
ható stílus köszön majd vis-
sza. A vezérkonzol köze-
pén szokás szerint a két ke-
rek fûtésventillátor találha-
tó, de a kijelzõ méretesebb
és a gombok is moderneb-
bek lettek. 

Olcsó lesz a Dacia 
új haszongépjármûve A német DEKKA immár a

második évben választotta a
Fordot a legbízhatóbb autó-
márkának. A világ legelis-
mertebb szakmai szervezete

több millió használt autót
vetett alá szigorú és több
részbõl álló mûszaki vizsgá-
latnak, amelyen a Ford Fies-
ta, az S-MAX, a Galaxy va-

lamint a Kuga szerepelt a
legjobban. Elõbbi három
már korábban is nyert díjat,
míg a Kuga most debütált a
legjobbak között.

A Ford a legmegbízhatóbb

Az elmúlt napok „szibériai”
idõjárása megihlette a néme-
teket, s az ADAC (Német
Autóklub) szakemberei le-
tesztelték, hogy –10 Celsius
fokos kinti hõmérséklet ese-
tén a különbözõ autók utas-
terében a levegõ milyen
gyorsan éri el az optimális
22 Celsius fokot. 

Azt már eddig is tudtuk,
hogy a dízelmotorok lassab-
ban melegszenek fel mint a
benzinesek, hiszen a gázolaj
hatékonyabban ég, így nem
csak a fogyasztás, hanem az
energiaveszteség is alacso-
nyabb. Ugyanakkor a Volvo
S60 D5-ös modellje, a 205 li-
teres dízelmotorral is a top-
pon végzett: a benzines él-
mezõnyhöz hasonlóan elölt-
hátul kilenc perc alatt meleg-
szik fel. Mellette még a
BMW X5-öse, az
xDrive20dAut 245 lóerõs
motorral tudja felvenni a
versenyt a benzinesekkel: az
utastér elülsõ részében ki-
lenc, a hátulsó részében ti-
zenegy perc elteltével érték
el az optimális hõmérsékle-
tet. A többi dízeles autónak
ennél hosszabb idõre van

szükség, átlagosan 10-12
perc különbség is lehet egy-
azon autómodell benzines és
dízeles változata között. Az
elsõ üléseken utazók több-
nyire három-négy perccel
gyorsabban érezhetik a kelle-
mes meleget, mint azok,
akik a hátul ülnek. A teszt-
bõl az is bizonyítottá vált,
hogy a nagyobb teljesítmé-
nyû motorral felszerelt autók
fûtése sokkal hatékonyabban
mûködik az alacsony lõerõs
erõforrásokéval szemben,
különösen ha utóbbi autók
utasterének belsõ térfogata
terjedelmes. 

Jól fût a Peugeot

Az ADAC száz autó fûté-
sét vetette górcsõ alá, mégpe-
dig úgy, hogy a szakemberek
hét órán keresztül mínusz tíz
fokos hõmérsékletben tartot-
ták a kocsikat, majd 40 km/h-
ás sebességgel járatták azokat
a próbapadon. A fûtést a ma-
ximumra állították, a ventilá-
tort pedig a legerõsebb foko-
zat háromnegyedére. 

A dízelmotoros autók kö-
zött magabiztosan nyert a

Volvo – közvetlenül a BMW
X5-ös elõtt, de meglepõen
jól teljesített a Peugeot 308
CC 2.0 HDi is, amelyben 14
perc alatt melegedett fel a le-
vegõ az elsõ üléseknél. A
gázolajosak top tízébe jutott
még az Audi Q5 3.0 TDI
quattro (11 perc), a Volks-

wagen Touareg V5 TDI (11
perc), Audi A5 Cabriolet 2.0
TDI (12 perc), BMW 535d
GT (12 prc), Audi A8 4.3
TDI (13 perc), Mercedes-
Benz R 350 CDI (13 perc) és
az Audi A6 Avant 2.7 TDI
(14 perc). De a Volkswagen
Sharat 2.0 TDI-nek például

egy fél óra kellett amíg be-
melegedett, de a Seat Ibiza
ST 1,6 TDI, a Skoda Fabia
Combi 1,6 TDI vagy a Mini
Countryman Cooper D mo-
delljeiben is legalább húsz
perc kellett a 22 Celsius fo-
kos belsõ hõmérséklet eléré-
séhez.

Mercedesek az élen

Az összesített élén egyér-
telmûen a benzinesek domi-
nálnak, de egy hibridnek si-
került megkaparintania a
dobogó harmadik fokát. S
ezzel a Mercedes-Benz lett
az abszolút befutó, hiszen az
élen a Mercedes-Benz SLS
AMG (9 perc) végzett, a
Mercedes E500 Coupéja (9
perc) elõtt, míg a harmadik
helyet a Mercedes S400
Hybrid 7G-Tronic kaparin-
totta meg. A benzinesek kö-
zött még a Mazda3 2.0 (9
perc), az AudiTT Coupe 2.0
TFSI (11 perc), a Suzuki
Kizaski 2.4 (9 perc), a Fiat
Panda 1.2 (9 perc), Mazda2
1,3 (10 perc), a Seat Ibiza SC
1,4 TSI Cupra (10 perc), a
Volkswagen Polo 1.2 TSI (10
perc) és a Porsche Boxster S
(11 perc) került be az élme-
zõnybe.

A Daciákat ugyan nem
tesztelte az ADAC, de hasz-
nálóik nem panaszkodnak
a fûtésre, a Logan model-
lekben például érezhetõen
hatékonyan mûködik a
rendszer. 

Fázunk a dízeles autóban?

A Peugeot jól szerepelt az ADAC fûtéstesztjén

A hírek szerint a Renault Kangoo 

árának a feléért árulják majd a Dacia

új haszongépjármûvét. 

Ford Kuga: megbízhatóságból jeles
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Könnyû fokozat

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

Készítette: Buna Botond

Elõzõ feladványunk megfejtése

– Tud maga vezetni, Jean?
– Igen, uram.
– ... (poén a rejtvényben)
Vízszintes: 1. A poén elsõ része. 9. Orosz tehergépkocsi-
márka. 12. Hatalmát gyakorló. 13. Hintót húz. 14. Örökítõ
anyag. 15. Kettõ másféle!  17. Párducmacska. 18. Két tudós!
19. Táplálék (rég.). 21. A földbe temetõ. 22. Viszi az ár. 25.
Alaptétel. 26. Kering. 28. Görög betû. 30. United  Kingdom
(röv.). 32. Arab mûveltségû spanyol. 34. Gyakori határrag. 35.
Uncle ... (az USA jelképe). 37. Nyáj pihenése. 39. Begna-parti
település Norvégiában. 41. Kisebb állóvíz. 43. Támadás. 45.
Alapmértékegység tizedrésze. 46. ... bloc; mindenestül. 47.
Elkülönített szövegrész van benne (rég.). 49. Tilos a széleken!
50. Ibolya becézve. 51. Kerítésen átszökik. 53. Verejtékezik. 

Függõleges: 1. ... Caius Octavius, római császár. 2. Hiszekegy.
3. Sertés hímje. 4. Kutya lakik benne. 5. Várakozik, valamire
várva tölti idejét. 6. Szekérkerekek! 7. Állatkert. 8. ... Homo;
íme az ember. 9. Rendetlen,  elhanyagolt. 10. ... Selymes
Péter; krónikás. 11. ...-futó; szaladgáló. 16. Õrzõ kíséret. 19.
Élsportoló jutalma. 20. Markolva kivesz. 23. Némán üdít! 24.
Fekvõbútor. 27. Puha anyagból gyúrt kis golyó. 29. Szintén
erre a helyre. 31. Lírai jellegû zenemû. 33. Béla becézve. 36.
Versmérték, ütemmérték, idõmérték. 38. Sylvester Stallone
monogramja. 40. Tompán fájó. 42. Török étel. 43. A poén
második része. 44. Gyümölcsös. 48. ... Manoliu; hazai atléta
volt. 50. Töltelékszó. 52. Készpénz (röv.). 54. Zöldségpiac
szélei! 

Jean és a vezetés

Elege van már a betegeske-
désbõl? Olyan módszereket
mutatunk be, amelyek segít-
hetnek a megfázás megelõ-
zésében és kezelésében.

Az egészséges immun-
rendszer fenntartásának kul-
csa a megelõzés. Nem sze-
rencsés ugyanakkor immun-
erõsítésrõl beszélni, mivel a
túlságosan hatékony im-
munrendszer számos
autoimmun betegség kiala-
kulásához vezethet. Vegyük
sorra azokat a módszereket,
amelyekkel valóban meg-
elõzhetjük a náthát és az inf-
luenzát.

Az antioxidánsok kulcs-
fontosságúak az egészséges
sejtek és az egészséges im-
munrendszer fenntartása
szempontjából. A gránátal-
ma, a fekete áfonya vagy a
kistermésû áfonya például
rengeteg szabadgyökpusztító
összetevõt tartalmaz csak-
úgy, mint a kelkáposzta, a
spenót, a brokkoli, a kelbim-
bó és a sárgarépa.

Kerüljük a túl sok cukrot,
ami gátolja az immunrend-
szert. A baktériumok és a ví-
rusok számára a cukor kivá-

ló táptalajt nyújt a szaporo-
dáshoz. A finomított cukrok
helyett válasszunk természe-
tes, gyümölcsökbõl és zöld-

ségekbõl származó cukro-
kat.

A téli hónapokban érde-
mes D-vitamin kiegészítõt

szedni, amit ebben az idõ-
szakban általában nem tu-
dunk bejuttatni a szerveze-
tünkbe a napfény révén.

Korlátozzuk a stresszt! A
stressz a teljes endokrin
rendszer kibillentésével meg-
akadályozza az immunrend-
szer optimális mûködését. A
kezeletlen stressz méregként
hat a szervezetünkre, és szá-
mos káros egészségügyi kö-
vetkezménnyel járhat, az
alacsonyabb védettséget is
beleértve.

Rendszeresen méregtele-
nítsük a fõ szerveinket. Az öt
legfontosabb méregtelenítõ
szerv a máj, a vese, a tüdõ,
az emésztõtraktus és a bõr.
Optimális mûködésük bizto-
sításához szükség van rend-
szeres tisztításukra. Válasz-
szunk olyan méregtelenítõ
táplálékkiegészítõt, amely
mindegyik fent említett szer-
vet tisztítja, nehogy az egyik
szervbõl felszabaduló mé-
reganyag egy másik szerv-
ben rakódjon le. 

Elõzzük meg 
a náthát és az influenzát!

A tartós smink, ami lényegé-
ben a kozmetikumokat
(szemceruza, ajakrúzs) he-
lyettesítõ tetoválás, néme-
lyeknek komoly problémá-
kat okozhat, különösen akik-
nél korábban allergia fordult
elõ – derül ki egy új tanul-
mányból. 

Elvileg ezeket a beavatko-
zásokat éppen a szépség fo-
kozására találták ki, de sok-
szor váratlan mellékhatás-
ként csúfító duzzanatot vagy
dudorokat okozhatnak.

„Az amerikai Egészség-
ügyi Minisztérium Epidemi-
ológiai Központjának
(CDC) tanulmánya megerõ-
síti, hogy a tartós smink
egyes nõknek súlyos egész-

ségügyi problémát okoz-
hat”. A vizsgálatba bevont
92 nõbõl 89 ugyanattól a
cégtõl használt valamilyen
tintaárnyalatot legalább egy-
szer, az egészségügyi pana-
szok kialakulása elõtt. A ha-
gyományos tetováláshoz ha-
sonlóan a tartós sminknél is
beinjektálják a festéket a bõr
mélyebb rétegébe, a dermis-
be. A kívülrõl látható bõrré-
teg az epidermis, amely fo-
lyamatosan hámlik és meg-
újul. A tartós sminkelést
(kozmetikai tetoválás vagy
mikropigmentáció) fõképp
kozmetikai vagy tetováló
szalonokban végzik. Sokféle
okból vállalkoznak az embe-
rek kozmetikai tetoválásra,

többek között idõmegtakarí-
tásból, vagy ha nehezükre
esik a sminkelés, vagy ha vé-
konyítani akarják szemöldö-
küket vagy vastagítani szem-
pilláikat. A leggyakrabban
említett mellékhatások az ér-
zékenység, duzzanat, viszke-
tés és dudorok megjelenése
volt. A szervezet idegen
anyagként tekint a bevitt pig-
mentekre és reagál ellenük,
krónikus gyulladásos reakci-
ót okozva. Az érintett terület
feldagad, dudorok jelennek
meg rajta és kivörösödik.

A szakemberek szerint az
emberek alábecsülik az ilyen
beavatkozások kockázatát.
Az embereknek tudniuk ké-
ne, hogy a tetoválás meg-

szûntetése gyakran sokkal
drágább, ráadásul nem min-
den fajta tetoválás távolítha-
tó el.

Egy másik veszélyt a fertõ-
zések jelentenek, mint pl. a
hepatitis. Nem lehet tudni, a
felhasznált tû biztonságos-e,
és ha nincs sterilizálva, bak-
tériumok és vírusok juthat-
nak be a bõr alá. Még a bõr
felszínén normálisan elõfor-
duló baktériumok is problé-
mát jelenthetnek, ha a bõr
nincs rendesen megtisztítva.

Sminktetoválás elõtt érde-
mes megkérdezni, miket tar-
talmaz az alkalmazandó tin-
ta, és ezt a bõrgyógyásszal
kell egyeztetni, tartalmaz-e
allergéneket. A bõrgyógyász

azt is meg tudja mondani,
mely fajta tinták távolítható-
ak el utólag. Egyes piros tin-
ták, melyeket ajakrúzs teto-
válásra használnak, feketévé
válhatnak lézeres eltávolítá-
suk során. 

Allergiát okozhat a tartós smink

Fiatal kismama vagyok, már a
szoptatás befejezése elõtt észlel-
tem a hajhullást, amely mostan-
ra tragikus lett, a fejem tetején
teljesen megritkult a hajam. Mit
tehetek ez ellen?

A bõrgyógyászati gyakor-
latban a hajhullás egyike a
leggyakoribb panaszoknak.
Hogy normális mértékû,
vagy kóros hajhullásról be-
szélünk-e, azt a reggeli fésül-
ködés után a fésüben maradt
hajszálak mennyisége dönti
el. Egészséges felnõtteknél
50-60 szálig normális a na-
ponta kihullott hajszálak szá-
ma. Õsszel és tavasszal ez a
szám 30-40 százalékkal
emelkedik. Kóros hajhullás-
nak tekinthetõ tehát a napi
80-100 szál elvesztése. A haj-
hullásnak több típusát külön-
böztetjük meg. A leggyako-
ribb a diffúz hajhullás, ami-
kor mindenhonnan egyfor-
mán hullik a haj. Ennek oka
a vérszegénység. Minden
ilyen állapot, amely a vérfes-
ték csökkenését eredménye-
zi, pl. vashiányos anémia, vé-
szes vérszegénység, májbe-
tegség, diffúz hajhullást
okozhat. A terhességet, a
szoptatást követõ hajhullás
hátterében hormonális válto-
zások állnak. Ki kell emelni a
nõi klimax körüli androgén,
azaz férfias típusú hajritku-
lást, amikor a fejtetõn és a
halántékon megritkul a haj.
A foltos hajhullás gyakran
elõforduló formája a hajvesz-
tésnek. Ilyenkor a hajas fej-
bõr körülírt területén egy-
szerre nyugalmi állapotba
kerül az összes hajtüszõ.
Összetett betegség, amelynek
hátterében általában egy bak-
teriális góc van, de hormoná-
lis és pszichés tényezõk is ki-
válthatják. A kezelés elsõ lé-
pése az ok tisztázása és keze-
lése. A kiváltó ok megszünte-
tése után 3-4 héten belül visz-
szanõ az elvesztett haj. A
nõk férfias jellegû hajhullását
jól lehet befolyásolni haj-
szesszel, amely a hajhagy-
mák vérellátását fokozza, va-
lamint tablettával, mely anti-
androgén komponenst tartal-
maz.

Dr. Gyõri György

Az orvos 
válaszol



Azon túl, hogy egészséges, a
narancsból számtalan illatos
dekorációt is készíthetsz.
Egy darab narancs és né-
hány színes szalag segítségé-
vel elkészítheted ezt az illa-
tos csodát.

Szükséges eszközök: 1
darab narancs, kés, színes se-
lyemszalag, cérna, kb. 50 cm
hosszú fapálca.

Elkészítés: A narancsot
mielõtt meghámoznád, vágj

ki a héjából csillagokat, virá-
gokat a képen látható minta
szerint, majd vágj néhány
szép szabályos vékony szele-
tet. Lyukaszd ki mindeniket
és köss rá cérnát, majd pedig
csokrokat a színes szalagból.
A cérna végénél fogva
akaszd fel mindeniket a fa-
pálcára és máris kész az illa-
tos dísz. Néhány napíg,
amíg a narancshéj és a szele-
tek kiszáradnak, a természe-
tes szobaillatosító biztosítva
van. Jó szórakozást! 

Hol volt, hol nem volt, élt
egyszer egy özvegy, gonosz
boszorkány. Volt neki egy
édes lánya és egy árva mosto-
ha lánya. Az édes lánya
ugyanolyan rút volt, mint ma-
ga a boszorkány, hosszú,
kampós orra volt, elálló fülei,
vastag ajkai, ragyás arca, míg
a mostoha csinos volt, szép
volt az arca, és karcsú, mint a
nádszál a tóban. Ismeretes,
hogy a rút lányra még csak rá
sem nézett senki, de a szép
mostoha lányért csak úgy tü-
lekedtek a legények. Ez ször-
nyen fájt a boszorkánynak, és
magában elhatározta, hogy
valahogyan elpusztítja a mos-
toha lányát.

Egy nap az anya eloltott a
házban minden tüzet, és el-
küldte a mostoha lányát
tûzért a kutya-fejû várába,
ami nem volt messze a bo-
szorkány házától. Tudta,
hogy a gonosz kutyafejû a vá-
rában darabokra tépi az em-
bert. A jó, szófogadó mosto-
ha lány mindjárt tette is, ami-
re utasították, futva futott az
úton, a nagy erdõn át a kutya-
fejû várába. Amint ment át az
erdõn, találkozott egy jól táp-
lált tehénnel, aminek majd
megpattant a tõgye. A tehén
megkérte: „Kislány, fejjél
meg, mert ilyen duzzadt tõg-
gyel alig tudok menni.”

A lány azonnal megfejte
a tehenet, ahogyan csak
tudta. A tehén megköszön-
te, és mindketten folytatták
az útjukat.

A lány, az útját folytatva,
találkozott egy fehér bárány-
nyal, aminek nagyon hosszú,

összecsomósodott gyapja
volt, ami egészen a földig ért.
A bárány megkérte: „Kis-
lány, nyírj meg, ezzel a sûrû
gyapjúval nagyon nehéz ne-
kem ilyen melegben.”

A lány azonnal meg is
nyírta a bárányt, amilyen
szépen csak tudta. „Köszö-
nöm, köszönöm” mondta a
bárány, és mindketten foly-
tatták az útjukat.

Egy idõ múlva a lány meg-
pillantott egy lovat, ami kötél-

lel egy karóhoz volt kötve. A
ló kérte: „Kislány, oldozz el!”

A lány mindjárt el is oldoz-
ta a lovat, és ment tovább az
útján a kutyafejû vára felé
tûzért. A kutyafejû vára egy
szép, kacsalábon forgó ház
volt. A lány, amikor odaért,
szépen jó estét mondott, és
tüzet kért. A kutyafejû így fe-
lelt: „Kapsz tüzet, de itt van-
nak ezek a gombok, csörögj
velük, és táncolj, amíg ki nem
alszom magam.”

Miután ezt mondta, be-
ment a másik szobába átgon-
dolni, hogy hogyan is tudja a
legjobban kikészíteni a lányt,
hogy õ még jobban szórakoz-
zon. De mihelyt az ördög ki-
ment, a padló alól elõbújt egy
kisegér és így szólt: „Kislány,
add ide nekem a gombokat,
én segítek neked, te magad
szaladj el, amilyen gyorsan
csak tudsz, át a mezõkön, er-
dõkön, egyenesen haza. Ha a
vár ura kijön a szobájából, té-

ged kegyelem nélkül dara-
bokra tép. Menj be a konyhá-
ba, ott megtalálod a tüzet, és
a ládán ott van két pénzes
zsák: az egyik nagy, a másik
kicsi, mind-kettõben arany
pénz van és drágakövek.
Vedd magadhoz a kicsit, a
nagy túl nehéz lesz.”

A lány odaadta az egérnek
a gombokat, bement a kony-
hába, elvette a tüzet és a kis
pénzes zsákot és sietve távo-
zott - át a réteken, erdõkön,
egyenesen haza.

Egy idõ múlva a kutyafejû
elõjött a szobájából, és látja,
hogy sehol sincs a lány, az
egér játszik a gombokkal.
Megharagudott és nagy vas-
karmaival el akarta kapni a
kutyafejû az egeret, de az
gyorsan bemászott a padló
alá, és a kutyafejû hiába ka-
parta a falat, mint a macska
az üres egérfogót. Ezután át-
kutatott a lány után minden
szobát és kamrát, de sehol
sem találta az egész várá-
ban, ekkor kiment és futni
akart utána.

Akárhogy is rohant, nem
érte utol a lányt, mert õ nem
a mezõkön, az erdõn át ment
egyenesen, hanem körben az
úton. Amint így szaladt, ta-
lálkozott a lóval, és megkér-
dezte, hogy nem látott-e egy
lányt. A ló elgondolkodott,
majd azt mondta, hogy látott
egyet. Az abba a kacsa-lábon
forgó várba szaladt, de visz-
szafelé jönni nem látta. A ku-
tyafejû ekkor visszaszaladt a
házához, ismét átkutatott
minden szobát és kamrát,
minden zugot, de senkit sem

talált. Ekkor nagyon megha-
ragudott, és ment újból az
úton a lány után.

Amikor megtette a fele
utat, a kutyafejû találkozott a
báránnyal, és megkérdezte,
hogy nem látott-e egy lányt.
A bárány elgondolkozott,
majd azt felelte, hogy igen,
látott egyet. Az a kacsalábon
forgó vár felé szaladt. A ku-
tyafejû lélekszakadva futott
vissza a várába, ismét átku-
tatott minden szobát fentrõl
le és lentrõl fel, minden sar-
kot, a legkisebb zugokat is,
de amikor sehol sem találta a
lányt, dühtõl fújtatva és
majd szétrobbanva rohant
vissza az úton, hogy csak
úgy szállt a por.

Miután a fele útnál is töb-
bet megtett, a Kutyafejû ta-
lálkozott a tehénnel, meg-
kérdezte, hogy nem látott-e
egy lányt. A tehén, miután
hosszan elgondolkodott, azt
felelte, hogy egyet látott. Ép-
pen itt sietett el a kacsalábon
forgó vár felé. A Kutyafejû
azonnal visszarohant a várá-
ba, átkutatott minden szo-
bát, kamrát, minden sarkot,
zugot, benézett az asztal alá,
a pad alá, mindenfelé körül-
nézett, de sehol sem találta a
lányt. Ekkor elhatározta,
hogy megpihen egy kicsit,
mert a nagy futkosásban
szörnyen kimerült. Azon-
ban ekkor az eszébe jutott a
pénzes zacskója, amit elõzõ
nap a konyhában felejtett a
ládán. (Folytatjuk)

Lett népmesék
(Fordította: Dabi István)

Az állatok megmentik 
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Az utóbbi napok zord idõ-
járása valóságos erõpróba elé
állította a madarakat. A vas-
tag hótakaró eltakart minden
táplálékot, a tartós nappali és
éjszaki fagy pedig a folyók vi-
zeit is befagyasztotta.

Sétámat rövidre, két- há-
rom órásra terveztem a poro-
zó miatt. Mezõn haladva ro-
pogott a hó a bakancsom

alatt, a szél pedig a havat az
arcomba fújta, és ráadásul a
vadállatok nyomát is eltakar-
ta. Továbbá a havazás és a
szél miatt madarak társasá-
gára nem számíthattam a
nyílt mezõn, de amikor az
Olt folyó partjához értem,
már hallani lehetett egy szén-
cinege hangját. Az egyik fán
pedig egerészölyv gubbasz-

tott, nem messze a ragadozó
madártól tengelic csapat re-
pült el. Távcsõvel követtem a
tarka tollú madarakat, és a
kis madárcsapat a partszéli
bogáncskóróra szállt. Ügye-
sen kapaszkodtak a száraz
növényszálakon, de volt,
amelyiknek csak többszöri
próbálkozás után sikerült
megmaradnia a bogáncson.

Távolból szarkák cserregé-
se volt hallható, azt gondol-
tam héja ólálkodik a környé-
ken, mert nem akart szûnni a
zsivaj. Körülnéztem, de se-
hol nem láttam a retteget ra-
gadozó madarat. A szarkák
tovább hangoskodtak, né-
gyen voltak civakodtak, ker-
gették egymást. Biztosra le-
hetett venni, hogy két pár kö-
zött perpatvar zajlik, terület-
vita folyik. Hosszas csetepaté
után az egyik párnak sikerült
elûznie, gondolom, a betola-
kodókat. Ezután a szarkák
elcsendesedtek diadalmasan
kiültek a fa legfelsõ ágaira
közel a fészekhez, jelezve,
hogy a terület foglalt és nem
törõdtek, hogy Szibériai tél
van s távol még a tavasz, ak-
kor is megvédik költõ terüle-
tüket.

Mikor hazaértem és leül-
tem ebédelni megjelent újra
az ablakom alatti palack ete-
tõnél a farkatlan széncinege,
megszakítottam az evést,
hogy megörökíthessem a
nem mindennapi látványt.

Kelemen László

Tizenkét hónap a természetben

Hétvégi mellékletünk Életmód és Csodavár oldalait
Orosz Anna szerkesztette

Készítsünk illatos falidíszt!

Széncinege


