
Elviekben sem a Nemzetközi
Valutaalap, sem az Európai

Bizottság nem kifogásolja, hogy
növekedjen a közalkalmazottak
bére, vagy a nyugdíjakat legalább
az inflációhoz igazítsák – szögez-
te le lapunknak az Európai Bi-
zottság gazdasági és pénzügye-
kért felelõs fõigazgatóságának ku-
tatási igazgatója. Székely P. Ist-
ván három hét leforgása alatt má-
sodszor járt a Nemzetközi Valu-
taalap romániai küldöttségének
vezetõjével, Jeffrey Franksszel
együtt Bukarestben a Romániával
kötött hitelmegállapodás prog-
ramjáról tárgyalni, és kétnapos lá-
togatása végeztével adott interjút
az Új Magyar Szónak. Kérdésünk-
re elmondta, Románia hitelezõit
csupán az érdekli, hogyan befo-
lyásolja az esetleges bér- és nyug-
díjemelés a romániai hitelprogra-

mot. „A kormányra hárul azok-
nak az intézkedéseknek a megho-
zatala, amelyekkel az országot a
hitelezõivel egyeztetett pályán
tudja tartani. Ha mindezekbe be-
lefér a béremelés is, mi leszünk a
legboldogabbak, hogy ezt meg le-
hetett valósítani” – magyarázta.
Székely P. István szerint Románia
gazdasága számára „hatalmas lö-
kést” jelentene, ha sikerülne le-
hívni az uniós alapokból az or-
szágnak idénre elõirányzott hat-
milliárd eurót. Fontosnak nevez-
te, hogy a kormány szabja meg a
beruházási programok prioritása-
it, jelölje ki azokat, amelyekbe ér-
demes energiát fektetni. „Romá-
nia az az ország, amelyben negy-
venezer befejezetlen beruházási
program fut a mai napig is” – je-
lentette ki a brüsszeli döntéshozó.
Interjúnk a 4. oldalon

A sepsiszentgyörgyi könyv-
tár névadója, Bod Péter szü-

letésének háromszázadik évfor-
dulójára szerveztek egész napos
rendezvénysorozatot a három-
széki intézményben. Az iroda-
lomtörténész, író, református lel-
kész, egyházi jog- és egyháztör-
ténész emlékére tartott ünnepsé-

gen jelen volt Kelemen Hunor
kulturális és örökségvédelmi mi-
niszter is, aki a rendezvényt meg-
elõzõ sajtótájékoztatón bejelen-
tette: 2012-ben az Országos Mû-
emlék-helyreállítási Program ál-
tal újabb 24 háromszéki mûem-
léképület kerül felújításra.
Kovásznán a szövetségi elnök és

Lõrincz Zsigmond polgármester
jelenlétében nyitották meg a két-
millió lejbõl felújított városi volt
mozi épületét, amely Kulturális
Központként mûködik ezentúl,
hiszen a filmvetítések mellett al-
kalmas lesz színházi elõadások
és konferenciák megtartására is.
Folytatása a 6 oldalon 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3557 ▲
1 amerikai dollár 3,2714 ▲
100 magyar forint 1,5034 ▼
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Mátyás-emlékév lesz 2013

Mátyás király születésének 570. évfordu-
lója alkalmából Mátyás-emlékévvé kíván-
ja nyilvánítani a jövõ évet a Kolozs Me-
gyei RMDSZ és a Pro Kolozs Megye
Egyesület – hangzott el  a király születésé-
nek 569. évfordulója alkalmából tartott
ünnepi megemlékezésen, Kolozsváron. 

Kultúra 6

Aktuális 2

Az arany középút
Eminescu kora kínzó problémáira kere-
sett választ publicisztikáiban, a román
nép modern nemzetté válásának hajna-

lán. Ma, több mint egy évszá-
zaddal késõbb, a probléma

alig változott – Románia a
formák foglya, kevés tarta-
lommal: immár öt éve az
EU tagállamaként pró-
bál eleget tenni olyan fel-

tételeknek, amelyeket a
csatlakozáskor nem tel-
jesített.

Salamon 
Márton László

Kovács Zsolt

Az RMDSZ a 2008-ban elért
eredményét próbálja megis-

mételni az idei önkormányzati
választásokon, jelentette be teg-
napi sepsiszentgyörgyi sajtótájé-
koztatóján Kelemen Hunor. A
szövetségi elnöke elmondta: a
szombati, Marosvásárhelyen sor-
ra kerülõ Szövetségi Képviselõk
Tanácsában (SZKT) elfogadják a
jelöltállítási szabályzatot, és or-
szágos kampányfõnöknek neve-
zik ki Kovács Péter fõtitkárt.
Folytatása a 3. oldalon 

ÚMSZ

A szavazatok 53,68 százalé-
kával Leonard Azamfireit, az

orvosi kar korábbi dékánját vá-
lasztották a Marosvásárhelyi Or-
vosi és Gyógyszerészeti Egyetem
rektorává. A választást a magyar
tagozat tanárai és diákjai törvény-
telennek tartják, ezért bojkottál-
ták. A jegyzõkönyv szerint a vá-
lasztásra jogosultak több mint
kétharmada adta le a szavazatát,
így már az elsõ forduló is érvé-
nyesnek tekinthetõ, viszont az
eredményt az Oktatásügyi Mi-
nisztériumnak is hitelesítenie kell. 
Folytatása a 7. oldalon 

Füzes Oszkár nagykövet és Kelemen Hunor mûvelõdési miniszter díjazta a nyertes diákokat

„Repetázna”

az RMDSZ

Mai mellékletünk:

Törvénytelen 

rektorválasztás

Nagy az adófizetési kedv

Az önkormányzatok által nyújtott határ-
idõs kedvezmények serkentik az erdélyi
városok lakóinak adóbefizetési kedvét.
Sepsiszentgyörgyön ezen a héten kivétele-
sen szombaton is nyitva tart az önkor-
mányzat adóhivatala, hogy a lakók élhes-
senek a kedvezménnyel.

Társadalom 7

Unió: ACTA felfüggesztve

Románia felfüggesztette a hamisítás elleni
nemzetközi kereskedelmi megállapodás
(ACTA) ratifikálását, amíg az Európai
Unió (EU) luxembourgi bírósága nem
foglal állást a kérdésben – jelentette be
tegnap a kormány szóvivõje.

Székely P. István bukaresti látogatásakor adott interjút lapunknak Fotó: nol.hu

„Jó úton jár Románia”
Interjú Székely P. Istvánnal, az Európai Bizottság kutatási igazgatójával 

Kormánypénzek háromszéki
mûemléképületek védelmére 

Fotó: Kovács Zsolt
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Röviden

Román közigazgatási reform 
a Világbank pénzébõl

Vissza nem térítendõ támogatást kap a
Világbanktól a román kormány – a kor-
mányfõtitkárságon keresztül – 434.000
USD értékben, az államigazgatás mûkö-
désének összehangolására és követésére, a
nemzetközi pénzintézet korábbi elemzései
és javaslatai alapján. Az errõl szóló szer-
zõdés aláírására a kormány Dézsi Attila
fõtitkárt hatalmazta fel. „Már korábban is
bonyolítottunk le hasonló, technikai segít-
ségnyújtási programokat. A most induló
projekt lefutása három év, és a folyamat
során kidolgozott indikátorokkal minden
pillanatban követhetõvé válik lépésrõl lé-
pésre minden intézkedés, hogy elértük-e a
kívánt hatást, és esetleg hol, mire kell job-
ban odafigyelni” – magyarázta a projekt
céljait Dézsi Attila kormányfõtitkár.

Etikai kódexet 
javasol Borboly Csaba

A 2012. évi helyhatósági választásokra
vonatkozó etikai kódex elfogadását java-
solja a Magyar Polgári Párt (MPP) és az
Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Hargita
megyei vezetõségének Borboly Csaba, az
RMDSZ Hargita Megyei Egyeztetõ Taná-
csának (HET) elnöke. Tegnap kelt levelé-
vel az RMDSZ-es politikus mellékelte a
kódex szövegét is, és arra kéri a másik két
alakulat megyei vezetõit, hogy ha alapve-
tõen egyetértenek a tervezetben foglaltak-
kal, és látnak arra lehetõséget, hogy tetõ
alá hozzanak egy ilyen megállapodást
még a választási kampány kezdete elõtt,
közöljék javaslataikat. „A mocskolódás,
az alaptalan, névtelen vádaskodás, a har-
sány, ellenséges hangnem az embereket
elfordítja, elriasztja a választási részvétel-
tõl” – írta Borboly. 

Az MPP Benedeket támogatja

Polgári Koalíció néven kötöttek egyezsé-
get a Magyar Polgári Párt és Benedek Im-
rét támogató civil szervezetek, hogy elõ-
választásokat sürgessenek annak érdeké-
ben, hogy a magyar polgármesterjelöltek
megmérettessenek Marosvásárhelyen.
„Azért álltunk Benedek Imre mögé, mert
õ szorgalmazza az elõválasztást, amellyel
megszûnne az egypártrendszer, ugyanis
az elõválasztáson elért eredményekkel
arányosan alakítanánk ki a közös magyar
tanácsosi listát” – mondta tegnap Szász
Jenõ, az MPP elnöke. Mint írtuk, az
RMDSZ és az EMNP eredetileg Vass Le-
ventét támogatta, viszont még nem sike-
rült közös nevezõre jutni a jelölt „hovatar-
tozását” illetõen. 

UNEP-jelentést 
mutatott be Borbély

Borbély László környezetvédelmi és erdé-
szeti miniszter az Egyesült Nemzetek
Környezetvédelmi Programja Kormány-
zótanácsának Naiorbiban tartott szerdai
záróülésén bemutatta az UNEP-tagorszá-
gok jelentését. Az UNEP-tagországok Bi-
zottságának munkálatait a romániai mi-
niszter, a Kormányzótanács alelnöke ve-
zette. 

Orbán ellen tüntetnek 
Frankfurtban

A miniszterelnök látogatásához idõzítve
tüntetést tartanak ma Frankfurtban Orbán
Viktor politikája ellen német baloldali
szervezetek, elmarad viszont az ugyanar-
ra a helyre és idõpontra Németországban
élõ magyar magánemberek által szerve-
zett szimpátiatüntetés, mert a kezdemé-
nyezõk idõpont- és helyszínegyeztetési
problémák miatt nem kaptak területfogla-
lási engedélyt. A demonstráción várható-
an nagyjából nyolcvanan vesznek majd
részt - mondta Ludwig Herbert, a frank-
furti rendõrkapitányság munkatársa, aki
az esemény biztosításáért felelõs.

Cs. P. T.

Románia felfüggesztette a ha-
misítás elleni nemzetközi ke-

reskedelmi megállapodás (Anti-
Counterfeiting Trade Agreement
- ACTA) ratifikálását, amíg az
Európai Unió (EU) luxembourgi
bírósága nem foglal állást a kér-
désben – jelentette be tegnap a
kormány szóvivõje. Dan Suciu
közölte, hogy a kormány tegnapi
ülésén született ez a döntés, fi-
gyelembe véve a megállapodás
körül kialakult nemzetközi hely-
zetet. Románia csak azt követõen
dönt a megállapodásról és annak
romániai vonatkozásiról, hogy a
luxembourgi bíróság állást foglal
a megállapodásról – mondta a
szóvivõ. 

Az EU jogi aggályai

Karel De Gucht, az EU keres-
kedelempolitikájáért felelõs bi-
zottsági tag szerdán jelentette be,
hogy az Európai Bizottság jogi
vizsgálatnak veti alá a hamisítás
elleni nemzetközi kereskedelmi
megállapodást.

A megállapodás tokiói aláírása
óta sok országban viharos tiltako-
zást váltott ki, fõként az internetet
használó fiatalok körében. Romá-
niában is több fórumon bírálták a
dokumentum tartalmát. De
Gucht elmondta: „ennek a vitá-
nak tényeken kell alapulnia és
nem félretájékoztatásokon vagy
rémhíreken, amelyek uralják a
közösségi honlapokat és blo-
gokat.”

A megállapodás célja az inter-
netes kalóz-letöltések megfékezé-
se, ellenzõi az internet szabadsá-
gát féltik. A belga biztos szerint fõ
célja, hogy nemzetközi normákat
hozzon létre a szellemi tulajdon-
jogok megerõsítésére, ami egyéb-
ként az uniós jogrendszerben már
megtörtént. Az internetes kalóz-
kodás és csalás 200 milliárd eurós
veszteséget okoz világszerte, és

emiatt nagyszámú munkahely is
elvész az unió számára – emelte
ki De Gucht. Hangoztatta, hogy
meggyõzõdése szerint a megálla-
podás nem korlátozza az internet
szabadságát, amelynek biztosítá-
sát õ maga is kulcsfontosságúnak
tartja.

De Gucht emlékeztetett arra,
hogy a megállapodás már az Eu-
rópai Parlament és az EU-
tagországok nemzeti kormányai
elé került jóváhagyásra. Úgy vél-
te azonban, teljesen részletes és
átfogó információkkal akkor fog-
nak rendelkezni, ha az uniós bíró-
ság kizárólag jogi alapon, függet-
lenül megvizsgálja annak tartal-
mát.

Winkler üdvözölte

Winkler Gyula, az RMDSZ
európai parlamenti képviselõje
üdvözölte az Európai Bizottság

döntését. Tegnapi dévai sajtótá-
jékoztatóján rámutatott, az
ACTA jelenleg a legvitatottabb
téma az idei parlamenti szesszió-
ban, olyan kérdés, amely a köz-
véleménytõl az európai politikai
szféráig sokakat megmozgatott,
ellentmondásos reakciókat vált-
va ki. „2010 márciusában és no-
vemberében az Európai Parla-
mentben két határozatot vitat-
tunk meg az ACTA-val kapcso-
latosan. Mindkét esetben köz-
ponti gondolat volt az átlátható-
ság elvének tiszteletben tartása
az Európai Bizottság által, lévén,
hogy az európai törvényhozás az
átláthatóság hiányát észlelte az
ACTA kapcsán, ugyanakkor
nem zajlott le egy valós közvita
sem a témáról. Akkor az EP-
képviselõk biztosítékokat kértek,
hogy az ACTA életbe lépése
nem jár az alapvetõ emberi jogok
megsértésével” – idézte fel az

elõzményeket Winkler Gyula.
Az EP-képviselõ elmondta, a két
határozat vitája során a néppárti
álláspontot támogatta, amely az
ACTA elfogadása mellett volt,
ugyanis meggyõzõdése, hogy a
szellemi tulajdon védelme ki-
emelkedõen fontos kérdés az
unióban, ugyanakkor biztosíté-
kot kért, hogy az emberi jogok,
mint a szólásszabadság, a ma-
gánélethez való jog és a személyi
adatvédelem nem sérül az egyez-
mény életbe lépésével.

Az RMDSZ EP-képviselõje
úgy véli, az Európai Parlament-
nek nem kell elsietnie az ACTA
ratifikálását. Szerinte felelõs
döntés csak azt követõen szület-
het, hogy az Európai Unió Bíró-
sága elemzi az ACTA törvényes-
ségét és az Európai Bizottság
széleskörû konzultációt kezde-
ményez az érintett felek bevoná-
sával. 

Hírösszefoglaló

Vádat emelnek Franciaország-
ban Dominique Strauss-

Kahn, a Nemzetközi Valutalap
(IMF) volt vezérigazgatója ellen
üzletszerû kéjelgés elõsegítésében
való bûnrészesség és hûtlen keze-
lés bûntette miatt – közölte teg-
nap egy igazságügyi forrás.
Dominique Strauss-Kahnt (köz-
keletû rövidítéssel: DSK-t) egy
prostitúciós hálózat ügyében indí-
tott nyomozás keretében kedden
és szerdán hallgatták ki Lille vá-
rosában, s erre az idõre õrizetbe is
vették. A férfi végül szerda este
szabadon távozhatott, de már ak-
kor nyilvánosságra hozták: az
esetleges vádemelés ügyében a
vizsgálóbírók március 28-ra visz-
szarendelték. A Dominique
Strauss-Kahn ellen felhozott bûn-
cselekmények húsz, illetve öt év
szabadságvesztéssel büntethetõk.

Az IMF volt vezetõjét saját ké-
résére hallgatták ki azokkal a pá-
rizsi és washingtoni szexpartikkal
kapcsolatosan, amelyeken a rész-
vételét már korábban nyilváno-
san beismerte. Prostituáltak szol-
gáltatásainak igénybevételét nem
tiltják a francia törvények, a nyo-
mozók azonban azt feltételezték:

a férfi tudott arról, hogy a szex-
partikon megjelent nõk prostitu-
áltak voltak, s utazásaikat nagy-
vállalatok számláiról finanszíroz-
ták.

Az ügyben kihallgatott tanúk
egy része azt állította, hogy
Strauss-Kahn minderrõl semmit
sem sejtett. A nyomozás egyes
elemei azonban ennek ellenkezõ-
jére utalnak. A francia sajtóban
például megjelentek olyan infor-
mációk, miszerint sms-ek bizo-
nyítják, hogy legalább egy hölgy-
partnere igazi kilétét ismerte az
egykori IMF-vezér.

A kihallgatásról kiszivárgott
hírek szerint Dominique Strauss-
Kahn többek között azzal véde-
kezett: eszébe sem jutott, hogy a
rendezvényeken megjelent fiatal
nõk prostituáltak lettek volna, hi-
szen közülük egyeseket rendõri
vezetõk mutatták be nekik. S va-
lóban, az úgynevezett Carlton-
ügyben vádlottként szerepel
Jean-Christophe Lagarde, Lille
korábbi rendõrfõkapitánya is. A
gyanú szerint helyi vállalkozók
prostituáltakat közvetítettek
Strauss-Kahnnak, aki a lille-i fõ-
kapitány társaságában vett részt a
luxusszállodákban rendezett par-
tikon. 

Vádat emelnek DSK ellen

Tüntetõk Kolozsváron. A hamisítás elleni megállapodás ellen több romániai városban is tiltakoztak Fotó: Sipos M. Zoltán

Zavargások Afganisztánban
Hírösszefoglaló

Országszerte újabb ember-
életeket követeltek tegnap az

afganisztáni zavargások, ame-
lyek immár harmadik napja tar-
tanak a bagrami amerikai tá-
maszponton történt koránégeté-
sek miatt. A rendõrök az északi
Baglán tartományban a tünte-
tõkre lõttek, egy ember meghalt,
négy másik, köztük két rendõr,
megsebesült. A rendfenntartó
erõk és a demonstrálók a tarto-
mányi rendõrparancsnokságnál
csaptak össze. A déli Uruzgán

tartományban két tüntetõ vesz-
tette életét a rendõrséggel kiala-
kult tûzpárbajban, amelyben hat
másik személy megsebesült.
Hogy lecsendesítsék a kedélye-
ket Hamid Karzai afgán államfõ
levelet kapott Barack Obamától,
amelyben az amerikai elnök bo-
csánatot kért, amiért koránt
égettek a bagrami amerikai bá-
zison. A levelet az Egyesült Ál-
lamok kabuli nagykövete tegnap
juttatta el a kabuli elnöki hiva-
talnak. Obama a levélben „mély
sajnálatát fejezte ki az incidens
miatt.” 

Unió: ACTA felfüggesztve

Afganisztánban már harmadik napja tartanak az Amerika-ellenes tüntetések
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A román szociológiai trak-
tátusok Titu Maiorescut

úgy tartják számon,
mint a „tartalom nélkü-

li formák” elméleté-
nek („teoria formelor
fãrã fond”) kidolgozó-

ját, amelyet Mihai
Eminescu is elõsze-
retettel emleget gaz-
daságpolitikai pub-

licisztikáiban. Maiorescu úgy vélekedett: a
nyugati minták elhamarkodott átvétele –
vagyis a Nyugat-Európában létezõ politi-
kai, jogi és kulturális intézmények lemáso-
lása egy az egyben – töréseket okozott a ro-
mán társadalom fejlõdésében. Eminescu
szerint a román társadalomnak az a rákfe-
néje, hogy – valamikor a 19. század máso-
dik felében – nem gazdasági állapotának
megfelelõ társadalmi és politikai intézmé-
nyeket vett át Nyugat-Európától, hanem
„egy szegény országba akartuk bevezetni
egyik napról a másikra a nyugati civilizá-
ció költséges termékeit”. A publicistaként
is jelentõset alkotó román nemzeti költõ az
1848-as forradalmárgenerációt sem kíméli:
Bãlcescuék legnagyobb bûne vélekedése
szerinte az, hogy „elvakítva az idegen civi-
lizáció csillogásától azt hitték, hogy annak
külsõ formáit átvéve a tartalmat is átültet-
hetik. Tartalommal azonban csak munka
révén tölthetõk meg az üres formák. Sem a
törvények, sem az újságok, sem az akadé-
miák nem helyettesíthetik a munkát”.
Eminescu kora kínzó gazdasági-társa-
dalmi problémáira keresett választ publi-
cisztikáiban, a román nép modern nem-
zetté válásának hajnalán. Ma, több
mint egy évszázaddal késõbb, a problé-
ma alig változott – Románia a formák
foglya, kevés tartalommal: immár öt éve
az Európai Unió tagállamaként próbál
eleget tenni olyan feltételeknek, amelye-
ket a csatlakozáskor nem teljesített, és
teljesíteni olyan elvárásokat, amelyek
alapvetõek lennének egy EU-tagállam-
mal szemben.
A román politikai kultúra sem sokat vál-
tozott az elmúlt száz év alatt: a mûvelt,
civilizált Nyugat majmolása együtt jár
egy olyan behódoló külpolitikával,
amelynek alapja azok igazának feltétel
nélküli elfogadása, akik abból a világból
érkeznek, vagy onnan szólnak hozzánk.
Ilyen alá-fölérendeltségi viszony alakult
ki a román kormányzat és a Nemzetközi
Valutaalap között is, ami rövid távon ja-
vára is válhat egy, a gazdasági világvál-
ság körülményei között önmagát külsõ
segítség nélkül eltartani képtelen ország-
nak, ám kisiklásokra is alkalmat adhat,
hosszú távon pedig önálló cselekvésre
képtelenné teszi az államot. 
Magyarország példája viszont azt mutat-
ja, a másik véglet – mindenkitõl elszige-
telõdve vagdalkozni, bizonygatni saját,
vélt igazunkat – még rövid távon sem
célravezetõ. A helyes választás pedig,
mint mindig, az arany középút. 

Az arany középút

Salamon 
Márton László

Román lapszemle

Évente kétszer több tucat angol állam-
polgár látogat el a Suceava megyei
Sascára, hogy az ottani elmegyógyinté-
zet fiatal ápoltjainak örömet szerezzen
ajándékaival, ottlétével. (Evenimentul
Zilei) Arannyal befújt koporsóba,
aranypapuccsal a lábán és több mint 500
ezer dollár értékû ékszerekkel temették
el Whitney Houston énekesnõt. (Click)

Egy II. világháborús páncélkocsival
furikázik Galac utcáin Sorin Mavru, aki
katonai jármûvek megszállott gyûjtõje.
(Adevãrul) Hét és fél éves börtönbüntetés-
re ítélték az Olt megyei törvényszéken
Bercea Mondialut. A gyilkossági kísér-
lettel vádolt alvilági bûnözõ elleni ítéle-
tet az a bírónõ hozta meg, aki korábban
négy alkalommal felmentette a vádak
alól. (Adevãrul) A szexológusok újból
felfedezték azokat az afrodiziákumokat,

ÚMSZ

Csíkszeredában tartja szomba-
ton elsõ országos küldöttgyû-

lését a 2011 szeptemberében be-
jegyzett Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP). A tanácskozáson várha-
tóan 350 küldött vesz részt az el-
múlt két hétben megalakult több
mint száz helyi szervezet és 12
megyei szervezet képviseletében.
Toró T. Tibor, a párt ideiglenes el-
nöke szerint a küldöttgyûlés véget
vet az EMNP ideiglenes állapotá-
nak. Elfogadják a párt szervezeti
és mûködési szabályzatát, jóvá-
hagyják a keretprogramot, meg-
választják az elnökséget, és cse-
lekvési tervet fogadnak el az idei
választásokra. A magyar kor-
mány képviseletében Németh
Zsolt államtitkárt és Répás Zsu-
zsanna helyettes államtitkárt vár-
ják Csíkszeredába. 

Kongresszusozik
a „Tõkés-párt”

M. Á. Zs.

Mihai-Rãzvan Ungureanu
kormányfõ egyre jobban kör-

vonalazódó népszerûségére ala-
pozná „feltámadását” a Demok-
rata Liberális Párt (PDL). A na-
gyobbik kormánypárt több veze-
tõje szerint a miniszterelnöknek
„helyet kellene csinálni” a jobb-
oldali pártokat összefogó Népi
Mozgalomban (AP). 

Teodor Baconschi volt külügy-
miniszter, a politikai konstrukció
kezdeményezõje szerint minél ha-
marabb létre kell hozni az AP-t,
de káros volna elõkészítetlenül
„piacra dobni”. 

Sebastian Lãzãroiu szocioló-
gus, volt munkaügyi miniszter
úgy vélte, hogy a jobboldali párt-
szövetség képes volna akár 30
százalékos támogatottságot is
összegyûjteni. Az államfõ volt
tanácsadója jóslatokba is bocsát-

kozott, szerinte a Szociál-
Liberális Szövetség (USL) várha-
tóan leszerepel az idei választá-
sokon, nem éri el a várt 50 száza-
lék fölötti eredményt és felbom-
lik. Az AP és a PSD koalícióra

lép, a liberálisok és az RMDSZ
pedig ellenzékbe szorul. Sebas-
tian Lãzãroiu szerint a nagy tá-
mogatottságú kormánykoalíció
lehetõvé tenné az alkotmány
módosítását is. 

Népi Mozgalmat álmodik a PDL

Folytatás az 1. oldalról

Kelemen Hunor szerint nagy
hangsúlyt fektetnek a helyható-
sági választásokra, hiszen a szö-
vetség számára az önkormány-
zatok a legfontosabb intézmé-
nyek. 

Átkos megosztottság

Az erdélyi magyar politikai
helyzet kapcsán az RMDSZ el-
nöke a megosztottság veszélyeire
hívta fel a figyelmet. Szerinte a
magyarországi segédlettel meg-
alakult romániai magyar pártok
nem az együttmûködést, a ma-
gyar közösség érdekeit tartják
szem elõtt. „2012-ben saját ma-
gunkon kívül senkire nem szá-
míthatunk. Azok, akik pártot
alapítanak, versenyre készülnek.
Nem az a céljuk, hogy önkor-
mányzati képviselõik legyenek,
hogy a közösségek érdekeit kép-
viseljék, õk a bukaresti jelenlétre
készülnek, bármi áron. Azt
azonban látnunk kell, hogy a ro-
mániai magyarság közel 80 szá-
zaléka úgy véli, hogy a parla-
menti képviselet kiemelten fon-
tos, és ezt veszélyeztetni nem
szabad” – jelentette ki Kelemen
Hunor.

Ki a fõnök az EMNP-ben?

Újságírói kérdésre válaszolva
Kelemen Hunor elmondta, úgy
értesült, hogy Tõkés László há-
romszéki látogatása során na-
gyon határozottan kijelentette,
hogy kizárt dolognak tartja az
RMDSZ-szel való összefogást.
„Egyrészt nagyon furcsállom ezt
a kijelentést, hiszen Tõkés Lász-
ló az RMDSZ európai parla-
menti képviselõje, havi 8000
eurós fizetéssel és 15 000 eurós
költségkerettel. Másrészt nem
vagyok biztos abban, hogy Toró
T. Tibor, az új párt megválasztás
elõtt álló elnöke egyáltalán tud
errõl a szándékról. A valódi fõ-
nök hozott egy döntést, elmond-
ta a nyilvánosság elõtt: nem lesz
összefogás. Nem tudom, hogy
ezzel Toró T. Tibor egyetért-e,
hiszen az õ nyilatkozataiból úgy
értettem, hogy kívánatosnak
tartja az együttmûködést” – vá-
laszolt Kelemen Hunor. 

Az erdélyi magyarok
mind „nemzetiek”

Antal Árpád sepsiszentgyörgyi
polgármester, a helyi RMDSZ el-
nöke kifejtette: az zavarja, hogy
Tõkés László célként tûzte ki az

RMDSZ monopóliumának meg-
törését. „Azok, akik errõl beszél-
nek, nem folytatják gondolatme-
netüket azzal, hogy mi követke-
zik. Nem beszélnek arról, hogy
hogyan képviselnék õk az
RMDSZ-nél hatékonyabban a
közösségi érdeket” – fejtette ki
Antal Árpád, aki szerint a romá-
niai magyarság körében nincs
nemzeti oldal, hiszen minden er-
délyi magyar a nemzeti oldalon
áll. „Mitõl, vagyok én kevésbé
jobboldali vagy kevésbé nemzeti
érzelmû, mint például Szász Jenõ
vagy Kulcsár Terza József” – kér-
dezte Antal Árpád. Az RMDSZ
uralmának megtörése kapcsán
Tamás Sándor háromszéki ta-
nácselnök, a megyei RMDSZ el-
nöke példaként Kézdivásárhelyt
említette, ahol ez megtörtént, de
az MPP-s polgármester, alpolgár-
mester és a polgári többségû ta-
nács „zsebre vágta a város fejlesz-
tési lehetõségeit”. 

Merész idei tervek

Fizetést és nyugdíjat emelne,
autópályát építene, és kisebbségi
törvényt szeretne elérni az
RMDSZ az új kormányban. Kele-
men Hunor szövetségi elnök is-
mertette az új kormányprogram

és a megkötendõ koalíciós megál-
lapodás részleteit. Elmondta, az
Ungureanu - kabinetben azt pró-
bálják elérni, hogy ha az elsõ ne-
gyedévi gazdasági emelkedés 2
százalékos lesz, akkor emeljék a
béreket és igazítsák az inflációhoz
a nyugdíjakat. „A gazdaság Ro-
mániában nincs olyan rossz hely-
zetben, mint több más uniós or-
szágban, ennek ellenére meg kell
várni az elsõ negyedévi gazdasági
mutatókat. Két-három nehéz év
után vissza kell adni valamennyit
a közszférában dolgozóknak, hi-
szen a bércsökkentések, az elbo-
csátások is elsõsorban õket érin-
tették” – mondta Kelemen Hunor.
A szövetségi elnök az infrastruk-
turális beruházások folytatását, el-
sõsorban az észak-erdélyi autópá-
lya építésének a folytatását szor-
galmazza. 

Ezerszer is nekifutnának
a kisebbségi törvénynek

A kormányprogram másik ki-
emelten fontos fejezete a kisebb-
ségi jogok bõvítésére vonatkozik
az oktatás, a kultúra, az intézmé-
nyek megalakítása és finanszíro-
zása   terén: a kisebbségi törvény
elfogadása továbbra is prioritás
marad az RMDSZ számára. Ke-
lemen Hunor szerint „akár ezer-
szer is újrakezdik a kisebbségi
törvény elfogadtatását”. Újság-
írói kérdésre válaszolva a szövet-
ségi elnök kifejtette: az RMDSZ-
t nem zavarná, ha négy évet el-
lenzékben kellene tölt. Ellenzék-
ben is van élet és az egyszerûbb,
mint kormányon, mondta a szö-
vetségi elnök aki emlékeztetett,
hogy nyolc évig voltak ellenzék-
ben 1990 és 1997 között, illetve
2009-ben. „Nekem tetszett az,
hogy keményen bírálhattuk a
kormányzó pártokat, jól éreztem
magam a parlamentben, és a
közéletben is. Az ellenzék nem
jár felelõsséggel, az se számít,
hogy délután háromkor ébredsz
vagy reggel hat órakor, bármikor
nyilatkozhatsz keményen, és
senki nem kérdi meg, hogy mire
alapozod a kijelentéseidet, mi-
lyen valóság alapja van ígéreteid-
nek, és az eredményekkel sem
kell elszámoljál”, mondta Kele-
men Hunor. 

„Repetázna” az RMDSZ

Antal Árpád, Kelemen Hunor és Tamás Sándor nem tudják kinek higgyenek: Tõkésnek vagy Torónak? Fotó: Mediafax

IRES: a kormányfõ népszerûbb az ellenzék vezetõinél
Az új miniszterelnök népszerûbb az ellenzéki politikusoknál – erõ-
síti meg egy korábbi felmérés adatait egy újabb közvélemény-kuta-
tás. Az IRES adatai szerint Mihai-Rãzvan Ungureanuban a lakos-
ság 32 százaléka bízik, szemben a Szociál-Liberális Szövetség
(USL) nem hivatalos államfõjelöltjével, a liberális pártelnök Crin
Antonescuval, akinek bizalmi indexe 29 százalékos. A szociálde-
mokrata pártelnök Victor Ponta bizalmi indexe szintén 32 százalé-
kos. A kormányfõt azonban megelõzi népszerûségben kormánya
három tagja is: Leonard Orban Európa-ügyi miniszter (38 száza-
lék), Cristian Diaconescu külügyminiszter (35), illetve Cãtãlin Pre-
doiu, az igazságügyi tárca vezetõje is (33). A megkérdezettek két-
harmada jó döntésnek tartja azt, hogy az államfõ Mihai-Rãzvan
Ungureanut nevezte ki miniszterelnöknek, ám csak egyharmada
véli úgy, hogy az új kormányfõ képes kivezetni az országot a vál-
ságból. Kétharmados arányban értenek egyet az adatközlõk azzal
is, hogy a Demokrata Liberális Párt minisztereit az új kormányban.
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Cseke Péter Tamás

Az Európai Bizottság és a
Nemzetközi Valutalap kül-
döttsége három hét leforgá-
sa alatt másodszor érkezett
Bukarestbe a Romániával
kötött hitelmegállapodás
programjáról tárgyalni, ez-
úttal az új kormány képvise-
lõivel. Milyen benyomást
keltett önökben az új mi-
niszterelnök és csapata? 
– Mihai Rãzvan Ungureanu
elbûvölõ ember. A kormány-
fõrõl és minisztereirõl azt tu-
dom mondani: hihetetlenül
elkötelezettek a hitelprog-
ramba foglaltak iránt. Ezt
nem csak szavakkal, hanem
tettekkel is bizonyítják. 

Melyek a prioritások,
amelyekrõl az új kormány-
fõvel tárgyaltak?
– Romániának a hitelprog-
ramban foglaltak szerint a
strukturális reformok két fon-
tos területén kell most ered-
ményeket elérnie. Az egyik a
nagyfogyasztói villamosener-
gia-árak liberalizálásához
szükséges menetrend kidol-
gozása, aminek már meg is
kaptuk mostani látogatá-
sunkkor a vázlatát. A másik
lépés az állami vállalatok pri-
vatizációjának az elõkészíté-
se. Mindezeket a kérdéseket
áttekintettük, ugyanúgy,
ahogy három héttel ezelõtt is. 

Történt-e valami a három
hét alatt?
– Igen, ez a kormány tényleg
dolgozik. Eldöntötte, hogy

megszabja a beruházási
programok prioritásait, kije-
löli azokat a programokat,
amelyekbe érdemes energiát
fektetni, amelyek meg is va-
lósíthatók. Románia ugyan-
is az az ország, amelyben
negyvenezer befejezetlen be-
ruházási program fut a mai
napig is. Ezért nagyon jónak
tartjuk, hogy Bukarest kezdi
felismerni a prioritásait.
Központi kérdés, és szoro-
san kapcsolódik a beruházá-
si programokhoz az uniós
pénzek lehívása. Ezen a té-
ren is határozott elkötele-
zettséget tapasztaltunk vala-
mennyi miniszter részérõl.
Ez fontos, mert ha sikerülne
az országnak uniós alapok-
ból idénre elõirányzott hat-
milliárd eurót felhasználni,
az hatalmas lökést adna a
gazdaságnak.

A február eleji felülvizs-
gálati látogatása során je-
lentette ki Bukarestben:
idén 1,5-2 százalékos román
gazdasági növekedésre szá-
mítanak a korábban elõre-
jelzett 1,8-2,3 százalékos
növekedés helyett. Miért
kellett felülvizsgálniuk ezt a
prognózist?
– Azért, mert Európa gazda-
sága jelentõs mértékben lefé-
kezett. A román gazdaság
húzóereje az utóbbi két év-
ben az export volt. Ha tehát a
piaci partnereknél lelassul a
gazdaság, lelassul a román
kivitel is, és ezt nagyon nehe-
zen tudja a belsõ kereslet pó-
tolni. Ezért mostani látogatá-

sunkkor is említettük a mi-
niszterelnök úrnak, hogy az
export segítése a külföldi be-
ruházásokat csalogató vállal-
kozóbarát környezet kialakí-
tása mellett olyan lépés len-
ne, ami még recessziós han-
gulatban is tudna Románia
gazdaságán lendíteni. Azok
a vállalatok, amelyek a jövõ-
jükre gondolnak és verseny-
képességüket javítani akar-
ják, áthelyezik a termelésüket
olyan régiókba, ahol ugyan-
olyan termelékenységgel,de
kisebb költséggel tudnak dol-
gozni. Most éppen a Magyar-
országon hamarosan meg-
nyíló Mercedes gyárat emlí-
teném példaként. Ez a befek-

tetés a magyar gazdaságnak
is jelentõs lökést ad. Ezeknek
a beruházásoknak egy részét
Romániának is meg kéne
tudni szerezni. Az IMF-fel és
az Európai Bizottsággal kö-
tött hitelprogram is ebben
próbál segíteni az országnak. 

A román kormánykoalí-
ció politikusai fizetéseme-
lést szorgalmaznak a máso-
dik évnegyedtõl, ha az elsõ
évnegyed gazdasági eredmé-
nyei ezt lehetõvé teszik. Ho-
gyan lesz ez lehetséges, ha
2011 utolsó negyedévében a
gazdaság lefékezett, a kor-
mányfõ pedig a recesszió
visszatérését sem zárta ki?

– Én errõl csak a számok is-
meretében tudnék nyilat-
kozni. Az év éppen csak el-
kezdõdött, a román költség-
vetésnek még csak a januári
bevételi összegeit ismerjük.
Le szeretném szögezni: elvi-
ekben sem a Nemzetközi
Valutaalap, sem az Európai
Bizottság nem kifogásolja,
hogy növekedjen a közalkal-
mazottak bére, vagy a nyug-
díjakat legalább az infláció-
hoz igazítsák. Ez természe-
tes igény. Minket az érdekel,
hogyan befolyásolja az eset-
leges bér- és nyugdíjemelés
a romániai hitelprogramot.
A program szerint van egy
fiskális kiigazítási pálya,
amellyel a román fél egyet-
értett, és ami határozott cé-
lokat követ. Mi azt szeret-
nénk látni minden körülmé-
nyek között, valamennyi fe-
lülvizsgálatunk során, hogy
Románia ezen a pályán ha-
lad. A kormányra hárul
azoknak az intézkedések-
nek a meghozatala, ame-
lyekkel az országot ezen a
pályán tudja tartani. Ha
mindezekbe belefér a bér-
emelés is, mi leszünk a leg-
boldogabbak, hogy ezt meg
lehetett valósítani.

Tehát ezt nem úgy kell el-
képzelni, hogy a román kor-
mány szeretné ugyan a fize-
tésemeléseket, ám a Bizott-
ság és a Valutaalap ennek
ellenszegül…
– Mi soha nem mondunk ne-
met a fizetésemelésekre. Ehe-
lyett azt mondjuk: nézzük

meg a számokat. Ahhoz
azonban ragaszkodunk, hogy
ezek a számok reálisak legye-
nek, s ha elõrejelzésekrõl van
szó, akkor kellõen konzerva-
tívak legyenek, hogy bizton-
sággal el tudjuk érni a hitel-
programban kitûzött célt. Ro-
mánia piaci tekintélye és elis-
mertsége attól függ, hogy
mennyire ambiciózusak a
céljai, és mennyire konzisz-
tensen valósítja meg mindazt,
amit célként kitûzött. 

A nemzetközi sajtó gyak-
ran ír arról, hogy Románia
Magyarországgal összeha-
sonlítva a válságkezelés „jó
tanulójának” számít az EU-
ban. Mennyire van alapja az
ilyen összehasonlításnak?
– Az Európai Bizottság gaz-
dasági fõosztálya igazgató-
jaként másfél éve felelek
Romániáért. Ez már a má-
sodik romániai hitelprogra-
munk, és elmondhatom: en-
nek az országnak világos
gazdasági stratégiája van, és
szép lassan halad elõre.
Vannak késések, megcsú-
szások, de azt kell monda-
nom, hogy az alapvetõ dol-
gok rendben vannak. A fis-
kális kiigazítás folyamatban
van, az államháztartási hi-
ány csökken, az ország szé-
pen halad a céljai felé. Ez
pedig meggyõzen hat a pia-
cokra is. Ennek jele az is,
hogy Romániának nemrégi-
ben tízéves dolláralapú köt-
vényt sikerült kibocsátania,
amit én nagyon nagy ered-
ménynek tartok. 

„Jó úton jár Románia”
Interjú Székely P. Istvánnal, az Európa Bizottság gazdaságért felelõs fõigazgatóságának kutatási igazgatójával
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Az utóbbi öt évben még
sohasem volt olyan ma-

gas a Szerbia uniós csatlako-
zását ellenzõk száma, mint
most – mutatta ki az a felmé-
rés, amelynek eredményeit
szerdán ismertette a Politika
címû belgrádi napilap.

Belgrád elfordulhat 
Brüsszeltõl?

Ezek szerint Szerbia uniós
csatlakozását jelenleg a meg-
kérdezettek 46,5 százaléka
támogatja, 37,9 százaléka
pedig ellenzi. A tavaly de-
cember 25. és január 5. kö-
zött készített felmérésbe be-
vontak 15,6 százaléka vi-
szont nem foglalt állást eb-
ben a kérdésben.

Slobodan Antonic politi-
kai elemzõ az Európai Uni-
óval kapcsolatosan arra hív-
ta fel a figyelmet, hogy az
emberekben „csökken az
unió varázsa”, és mind
meghatározóbb az európai
realizmus. Emlékeztetett ar-
ra, hogy például 2008 júniu-
sában még a megkérdezet-
tek 73,5 százaléka akarta az
EU-t, és a polgárok 18,8
százaléka volt ellene.
Antonic szerint ha van vala-

mi, amiben a szerb társada-
lom meghatározó része
egyetért, az a NATO-hoz
való csatlakozás kérdése: a
mostani felmérés szerint
ugyanis a megkérdezettek
74,80 százaléka ellenzi a
csatlakozást a katonai szövet-
séghez, és mindössze 12,70
százaléka helyeselné, ha
Szerbia belépne az észak-at-
lanti katonai szervezetbe.

A szerbiai közállapotok-
ról összesített válaszok (1-
tõl 5-ig terjedõ skálán) kö-
zépértéke 1,87 volt, míg a sa-
ját anyagi helyzetre vonatko-
zó válaszok középértéke
2,28 volt, ami arra utal, hogy
a Szerbiában élõk aggódnak
a jövõjükért, illetve úgy ér-
zik, hogy az elkövetkezõ idõ-
szakban helyzetük csak rosz-
szabbodni fog.

A megkérdezettek 43,2
százaléka vélte úgy, hogy
helyzete rosszabbodni fog,
15,5 százaléka viszont úgy
érzi, boldogabb idõk köszön-
tenek be Szerbiában. 2008-
ban éppen fordított volt a
helyzet: a megkérdezettek 48
százaléka volt bizakodó a jö-
võt illetõen, és 23 százalékuk
számított a helyzet rosszab-
bodására.

Ha Szerbia uniós tagjelölti
státusza „kútba esik”, akkor

az Európai Unió népszerûsé-
ge csökkenni fog Szerbiában
és fennáll a lehetõsége an-
nak, hogy Belgrád Oroszor-
szág felé fordul.

Ivica Dacic szerb minisz-
terelnök-helyettes és belügy-
miniszter szerint a Pristi-
nával folytatott párbeszédben
ragaszkodni kell az ENSZ
Biztonsági Tanácsa 1244-es
számú határozatához, és
nem szabad megengedni,
hogy Koszovó a nemzetközi
fórumokon „aránytalanul”
képviseltesse magát.

Burkolt fenyegetés 
Washingtonnak

Arra a kérdésre, hogy mi
van akkor, ha márciusban
Szerbia nem kapja meg az
uniós tagjelölti státuszt,
Dacic kijelentette: „Szem-
mel látható, hogy a szerb
nép nagy rokonszenvet érez
Oroszország iránt, és mind-
inkább csökken az Európai
Unió népszerûsége.” Ivica
Dacic amolyan burkolt fe-
nyegetésként hozzátette:
„az Egyesült Államok szá-
mára bizonyára gondot je-
lentene, ha Szerbiában
orosz katonai támaszpont
létesülne”. Ahhoz viszont,
hogy „senkinek ne jusson

eszébe az, hogy Szerbia az
oroszoknak támaszpont épí-
tését ajánlja fel, ahhoz az Eu-
rópai Uniónak és az Egyesült
Államoknak elfogulatlan po-
litikát kell folytatnia velünk
szemben. Ha az Egyesült Ál-
lamoknak érdekében állna,
hogy nyélbe üssünk egy nagy
megállapodást Koszovó
ügyében, akkor a mi érde-
künk talán az lenne, hogy be-
lépjünk a NATO-ba. Nyil-
vánvaló azonban, hogy õk
nem akarnak ilyen megálla-
podást” – hangsúlyozta Ivica
Dacic. A szerb politikus sze-
rint az EU és az Egyesült Ál-
lamok a szerbiai választások
miatt nem fog puhítani állás-
pontján, mert olyanokkal
mûködik együtt Szerbiában,
akikrõl feltételezi, hogy
Tadic örökébe léphetnek.

A gond: a régi rendszer

Szerbiának az a legna-
gyobb problémája, hogy a
rendszer a régi maradt;
egyes fontos posztokon levõ
emberek ugyan lecserélõd-
tek, de a rendszer maradt a
régi – fejtette ki Milan Panic
szerb származású amerikai
üzletember. 

A Kaliforniában élõ Milan
Panic a szocialista Jugoszlá-

viát felváltó Jugoszláv Szö-
vetségi Köztársaság elsõ mi-
niszterelnöke volt 1992 júliu-
sától 1993 februárjáig.

Panic a közelmúltban részt
vett a Mladjan Dinkic vezette
Szerbia Egyesült Régiói nevû
politikai tömörülés gyûlésén,
ahol elmondta: Dinkic fel-
kérte õt arra, segítsen neki,
adjon tanácsokat és a vele
folytatott beszélgetés során
meggyõzõdött arról, hogy
egyet ért vele a problémák
kezelését illetõen. Egyben
emlékeztetett arra, hogy az
Európai Unió elsõsorban a
korrupció miatt bírálja Szer-
biát. „Ez olyan rendszer,
amelyben még a tisztességes
emberek is bûnözõkké, tolva-
jokká válnak, amelyben a
korrupció beleivódott a rend-
szerbe. Ez a legfõbb oka an-
nak, hogy az Európai Unió-
nak nagy problémái vannak
Szerbiával. A politikai rend-
szer tehát nem jó” – fogalma-
zott Panic.

Szerinte „Szerbiában ko-
moly ellenzék sincsen. Az
ellenzék egyszerûen meg-
nevettet olyan ígérgetések-
kel, mint az, hogy ha hata-
lomra kerül, Szerbiát 100
milliárd dolláros beruházá-
sokhoz juttatja, emelni fog-
ja a fizetéseket, javítja az

életkörülményeket. Azt hi-
szik: az egész szerb nép hü-
lye. Ezek tökéletes hazug-
ságok. Amíg nem változik
meg a rendszer, addig Szer-
biában semmit sem lehet
megváltoztatni” – mondta
nyilatkozatában Milan
Panic, aki szerint egyéb-
ként elõször a jog- és az
igazságügyi rendszert kelle-
ne megváltoztatni. „Ha
még emlékeznek rá, mi-
niszterelnökként 20 évvel
ezelõtt én ehhez fogtam
hozzá, de nem hagyták,
hogy befejezzem. Azután
itt vannak a gazdasági tör-
vények. Véleményem sze-
rint Mladjan Dinkic elég
sokat tett ezen a téren, de
nem eleget. Egy rossz rend-
szerben a jó lépéseknek
sincs esélyük a sikerre” –
véli Milan Panic, hozzáté-
ve, ezért Szerbiának „elõbb,
vagy utóbb hátat fordítanak
a külföldi befektetõk is”.

„Szerbiának erõs ellen-
zékre van szüksége, és én az
ellenzék megfelelõ hangja
vagyok. Ezt egyébként a
milosevici idõkben is bebi-
zonyítottam” – hangsúlyoz-
ta Panic, aki szerint a „ko-
szovói kérdés megszûnik lé-
tezni, ha Szerbia és Koszo-
vó is uniós taggá válik”. 

Szerbia: csökken az Európai Unió varázsa
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Miközben egymás után nyomjuk és darál-
juk szürkülõ életünk, még csak nem is jut
az eszünkbe, hogy milyen év van az idén.
Sportõrültek – persze – most gondolkodás
nélkül rávágják, hogy olimpiai év, ami
igaz is. Bennem voltaképp 1960-ban, a ró-
mai olimpia évében tudatosodott ez, ám
nem kellett sokat várnom arra, hogy 1972-
ben a müncheni olimpia „jóvoltából” szá-
momra sokat kezdjen el veszíteni a vará-
zsából. Egészen egyszerûen csalódtam.
Ami eladdig a sportolók családjának han-
gulatos dzsemborija volt, az mostanra a
mindent maga alá szuszakoló globalizá-
ció hatalmas erõdemonstrációjává da-
gadt, már nem is sportolók (emberek),
hanem számok csapnak össze egymással.
Nem tudom, hogy megmaradt-e valami

egyáltalán a sport egykori
lelki és szellemi szépségé-
bõl, megmaradt-e a jó ér-
telemben vett amatõriz-
mus (elvégre az amatõr

szó jelentése eredendõ-
en nem a lesajnálással
volt egyenlõ: nem fize-
tésért, hanem kedvte-

lésbõl teszi, amit

tesz); pontosabban tudom: vérverejtékkel
megszerzett gyõzelem, mert abban van a
pénz. A régi felfogás szerint ugyanúgy
örömet szerzett mûvelõjének és közönsé-
gének egyaránt, amikor aztán elkezdõd-
tek a tengerentúlon a gigászi méreteket
öltõ versenyek, és a hely-
színi nézõk számára –
legalábbis a rendezõk sze-
rint – fontosabbá vált a
biztonság, a terrorizmus
kiszûrése, mint a sport
esztétikája. Személyem-
ben a nagy világverse-
nyek, de legfõképpen is az olimpiák elve-
szítették egy rajongójukat.
Szóval, milyen esztendõnk is van az idén?
Nem, nem olimpiai. Az is. De tessék csak
a naptárra nézni, és tudatosítani: 2012
szökõév. Amibõl aztán olyan tévképzetek
rögzültek az emberekben, hogy szökõév-
ben a szökõnap február 29-e. Ebbõl egye-
nesen következik (következnék), hogy aki
a hónap utolsó napján született, az volta-
képp csak négy évenként öregszik; kezdõ
újságíró koromban a rovatvezetõm meg-
bízott a feladattal, hogy írjak színes ripor-
tot egy február 29-én született valakirõl,

és – mit tesz Isten – ötlete is volt, hol
kezdjem: az egyik szocialista kereskedel-
mi vállalat sajtóosztályán. A rendkívül
vonzó hölgy ezek szerint akkor volt hat
éves, kerülgettem is jobbról-balról, de ne
tessék megvádolni pedofíliával.

A szökõévet – ezen belül
is egészen pontosan a
szökõnapot – mindazo-
náltal egyfajta misztikum
övezi, misztikum és meg-
annyi tévképzet. Ez utób-
biak közül is kiemelkedik
az, hogy a szökõnap ma-

ga február 29-e, hiszen az van úgy hozzára-
gasztva minden negyedik esztendõben a
hónaphoz. Tévedés. A Wikipédiához fordu-
lok: „A szökõév olyan év, amely több na-
pot tartalmaz az év szokásos hosszánál,
hogy a naptárt szinkronba hozza a csillagá-
szati (tropikus évvel).” Úgy tudjuk, hogy
minden negyedik (néggyel osztható) év
szökõév. Hát nem: kivéve ugyanis a nem-
csak néggyel, hanem a százzal is osztható-
kat – ezen belül újabb kivételt jelentenek a
négyszázzal oszthatók, mivel azok ismét
csak szökõévek. A legközelebb 2400-ban;
talán megbocsátanak, ha azt én már nem

várom meg. A szökõnap pedig ma van – a
II. Vatikáni Zsinat elõtti liturgia szerint ez
„Mátyás ugrása”, mivel a népnapokat (ere-
detileg a szentek ünnepeit) egy nappal el-
tolták. Bonyolult a rendszer? Köszönjük
meg mindezt jó Gergely pápánknak.
A jelek szerint Christian Wulff, az egy he-
te lemondott német szövetségi elnök azon-
ban nem ismeri a naptárt, annál jobban is-
meri viszont a pénz – méghozzá az
ingyenpénz – értékét. Õ nem hátrafelé, ha-
nem elõre tolta a maga naptárét, és épp
egy héttel a szökõnap elõtt megszökött,
vagyis egészen pontosan szólva: lemon-
dott. „Lemondott, mert õ korrupt volt,
nem pedig plagizált” – mondhatnánk erre,
csakhogy épp német példa van arra is,
hogy politikus (Karl-Theodor zu
Guttenberg védelmi miniszter) azért távo-
zott önként a hivatalából, mert az inter-
netrõl gyûjtögette össze doktori értekezé-
sét. (Mint az imént én a szökõévrõl a tud-
nivalókat.) Wulff távozni kényszerült,
mert legvégül már „kitalálója”, Angela
Merkel kancellár is elengedte a kezét.
Egyes hírek szerint pedig Orbán Viktor
sem fogja már az õ kegyencéét. Ma tehát
szökõnap. Jó nap ez a lemondásra.

– Ahá! – mondta végül a felbõszült tréfacsináló. – Ahá! Most
már látom, kik ezek! – Ekkor mintha közelebbrõl akarná szem-
ügyre venni, hozzáértette fáklyáját a királyt borító lenbundához,
mire ennek felülete azonnal eleven lángba borult. Nem telt fél
percbe, és mind a nyolc orangután lánggal lobogott, közben alat-
tuk sikoltozott a tömeg, borzalomtól lenyûgözve bámészkodtak,
anélkül, hogy erejük lett volna a legkisebb segítséghez.
Az egyre pusztítóbb erejû lángok gyorsan elharapózva, végül ar-
ra kényszerítették a bolondot, hogy feljebb kússzon a láncon,
ahol el nem érhetik; míg mozgását figyelve a tömeg egy rövid
pillanatra megint elcsendesült. A törpe élt az alkalommal, és
még egyszer megszólalt:
– Most már tisztán látom, miféle csürhe ezek az álarcosok. Íme,
egy nagy király és hét titkos tanácsosa – király, aki nem szégyell
megütni egy védtelen lányt, és hét tanácsosa, akik a gazságra
bujtogatták. Én magam, én csak Bice-Béka vagyok, a tréfacsiná-
ló és – íme, az utolsó tréfám!
Az összetapadt len és kátrány gyors gyúlékonysága következté-
ben, alig fejezte be rövid szónoklatát a törpe, a bosszú mûve be-
teljesedett. A nyolc test bûzös, feketedõ, förtelmes, felismerhetet-
len tömegként himbálózott a láncokon. A nyomorék közibük
vágta fáklyáját, kényelmesen felmászott a mennyezetig, és eltûnt
a tetõablakon át.
Feltételezik, hogy Trippetta a szalon tetején tartózkodott, és bûn-
társa volt barátjának a lángoló bosszúban, és hogy haza is együtt
szökhettek; mert többé nem látta õket senki.

Edgar Allan Poe: Bice-béka. Fordította Kucszka Péter

Szökõnap
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Eljátszottuk úri becsületszavunkat, mondta Varga
Mihály miniszterelnökséget vezetõ államtitkár az
Európai Bizottság – mi tagadás, példátlan – teg-
napelõtti döntése elõtt, amikor is Brüsszel megalá-
zó, 495 millió eurós pofont osztott ki Magyaror-
szágnak. Igaz, õ úgy gondolja, hogy ennek is,
mint minden más nyomorúságnak, az „elmúltny-
olcév” az oka: az Unió azért állítja most sarokba
Magyarországot, azért vonja meg a támogatást,
mert a korábbi kormányoknak ígéreteik ellenére
sem sikerült három százalék alá szorítaniuk az ál-
lamháztartási hiányt. 
Van abban igazság, hogy a nagy brüsszeli gépezet
vontatottan mûködik, mint ahogy az is biztos, hogy
nyomós ok nélkül nem kapcsolják ki a késleltetett
reflexeket, nem indítanak olyan összehangolt „tá-
madást” egy ország ellen, mint amit mostanában
Magyarországnak végig kellett szenvednie. Néhány
hete három kötelezettségszegési eljárás indult, volt
már a magyar demokrácia állapotát firtató vitanap
az Európai Parlamentben és bizottsági szinten egy-
aránt, több fórum felszólította már Budapestet a
médiatörvény és az egyházügyi törvény módosítá-
sára, sõt már az is felmerült, hogy ne csak különbö-
zõ részkérdésekben, hanem a Lisszaboni Szerzõdés
7. cikkelye alapján induljon eljárás Magyarország
ellen, mert alapvetõ emberi jogokat sért az Orbán-
kormány alkotmányos reformja, aláássa az alapvetõ
európai értékeket. Egy ilyen eljárás eredményeként
akár uniós szavazati jogától is megfosztható a tagál-
lam. Nyilvánvaló volt, hogy az EU elõször mindent
megpróbál, és csak végsõ eszközként jöhet szóba ez
az eljárás, hiszen mindeddig egyszer közösítettek ki
tagállamot, 2000-ben Ausztriát, Jörg Haider szélsõ-
jobboldali pártjának hatalomra jutása miatt. 
Tegnapelõtt a „mindent megpróbál” eszköztárhoz
nyúlt Brüsszel, és példátlan módon részlegesen
felfüggesztette Magyarország finanszírozását. Az
Orbán-kormány megalapozatlannak és méltányta-
lannak nevezte a döntést, jogi szempontból is vi-
tathatónak, az alapszerzõdések szellemével ellen-
tétesnek nevezte a szankciót. Igazuk van
Orbánéknak – túlzottdeficit-eljárás több ország el-
len folyik, Magyarország ellen is, belépésének pil-
lanatától, de eddig mindig meghosszabbították a
határidõt a vállalt hiánycél teljesítésére. Csupán
most nem hitték el, hogy az Orbán-kormány vál-
lalása valós. Tény: nem (csak) a gazdasági teljesít-

mény miatt került szégyenpadra Ma-
gyarország. 
Ez a demokratikus jogállam meg-
rendítésének, a visszamenõleges
hatályú törvényhozás, az unorto-
dox gazdaságpolitika és az Euró-
pa ellenes kuruckodás ára: a ma-
gyar költségvetés közel 1 száza-
lékát kitevõ mintegy 150 milli-

árd forint. Gál Mária
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A szökõnapot egyfajta
misztikum övezi, miszti-
kum és megannyi tévkép-
zet. A szökõnap pedig ma
van. 

Horváth Szekeres István

Minden napra egy mondás

„A végzet: bizonyos emberi alkat 
találkozása a történelemmel.” 

Paul Georgescu

Készültség

Utolsó tréfa

Szégyenpadon
A nap címe. Népi Mozgalom, Bãsescu nevé-
ben, Gândul

Magyarázat. Az új alakulat bejelentését Sorin
Frunzãverde PDL-alelnök jelentette be, már-
ciusra jósolva. Néppárti tagsága okán, fokán
és jogán benne lesz a Nemzeti Parasztpárt
(amelyet Bãsescu vert tönkre a felismerhetet-
lenségig, de megbocsátottak neki), benne lesz
a jelenlegi UNPR (a hithû baloldali szökevé-
nyek ájtatos néppárti politikai figurákat fog-
nak bemutatni), benne lesz, feltehetõleg, Dan
Diaconescu tévéstábja (az OTV-arosok), szóval
igazi gyûjtõpárt lesz, egyetlen céllal: nehogy
az ellenzék elérje az 50 százalékot, mert ak-
kor Népi Mozgalom ide, Népi Mozgalom
oda, az elnököt bizony felfüggesztik. 

Újabb bizalmi fordulat. Most a szocialista
szociológus, Vasile Dâncu társasága készített
felmérést a bizalmi indexekrõl. Nála is
Mihai Rãzvan Ungureanu vezet (32 száza-
lékkal), de ugyanannyija van Victor
Pontának is, Crin Antonescu pedig három
ponttal lemaradva (tehát azért a hibahatáron
belül) követi õket, tudjuk meg az Evenimentul
zileibõl. Azoknak pedig, akik el vannak ájul-
va Ungureanu elsõségétõl, Dâncu egy inter-
júban megmagyarázza: a 32 százalék nagyon
is kevés, a friss, tettrekész miniszterelnökök
50–60 százalékon szoktak kezdeni. (Persze
nem Bãsescu alatt...)

A szemetes a sebészdoktor ellen. A nagyob-
bik kormánypárt, nem tudni, hogyan, megta-
lálta Sorin Oprescu ellenjelöltjét a fõpolgár-
mesteri tisztségért folyó választási harcban.
Ez nem más, mint Silviu Prigoanã honatya,
akinek azok a közlekedést elzáró szép nagy
kamionjai vannak, amelyekre olyan vagányul
fel lehet kapaszkodni. Egyelõre az állás a sza-
vazatok százalékarányában 51–41, írja az Azi;
és legnagyobb fájdalmunkra még ettõl is
messze el van maradva kedvencünk, akire
szavazni fogunk: Theodor Paleologu (az
egyetlen jelölt, akirõl Bukarestben utca van
elnevezve, legalábbis, amíg egy Protopopescu
vagy Splaiul Independenþei nevû próbálkozó
nem akad). 

A kis Bukarest. A Caþavencii kitalálta, hogy a
tavaszi áradások idején Bukarestet nem „kis
Párizsnak”, hanem „kis Velencének” fogják
becézni. Elgondolánk: ha volna gondolánk....

Gyulay Zoltán
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Sipos M. Zoltán

Mátyás király születésé-
nek 570. évfordulója al-

kalmából Mátyás-emlékévvé
kívánja nyilvánítani a jövõ
évet a Kolozs Megyei
RMDSZ és a Pro Kolozs
Megye Egyesület – vetítette
elõre terveit a két szervezet
vezetése a király születésének
569. évfordulója alkalmából
tartott ünnepi megemlékezé-
sen Kolozsváron. A két szer-
vezet, valamint a helyi és a
megyei önkormányzat
RMDSZ-es frakciója a ma-
gyar fõkonzulátus képvisele-
tével közösen csütörtök dél-
után koszorúzta meg a király
szülõházának homlokzatát
és a Fadrusz János alkotta
Mátyás-szoborcsoportot.
„Egyáltalán nem véletlen,
hogy Mátyás a magyar em-
berek szívében – mindannyi-
unk szívében – az egyik leg-
nagyobb szeretetnek örvendõ
emberi karakter, az egyik leg-
kedveltebb szellem. Jókedvé-
vel, tréfájával, szellemiségé-
vel méltán vívta ki a magya-
rok szívében a legkedveltebb
királynak járó tiszteletet. Úgy
érzem, hogy minden idõk ta-
lán legnagyobb magyar veze-
tõjének emléke elõtt tiszteleg-
ve egyetlen feladatunk lehet:
próbáljunk meg visszatalálni

a mátyási útra, Mátyás király
igazságához. Ez az örökség,
amely itt bennünket össze-
köt” – fogalmazott ünnepi
beszédében Máté András Le-
vente, a szövetség Kolozs
megyei szervezetének elnö-
ke. 

Mint azt lapunknak el-
mondta, a megyei RMDSZ,
valamint a Pro Kolozs Me-
gye Egyesület a jövõ évi ke-
rek évforduló apropóján kí-
vánja a király emlékévévé
nyilvánítani a 2013-as esz-
tendõt. „Fõleg Mátyás ki-
rályhoz fûzõdõ kulturális
programsorozatokat kívá-

nunk megszervezni a jövõ
évben. Már tartottunk kon-
zultációkat a témában, me-
rültek fel jó ötletek. Azon
dolgozunk, hogy minél szín-
vonalasabb programsoroza-
tot valósíthassunk meg. Egé-
szen biztos, hogy Mátyás ki-
rályt kutató, nagynevû pro-
fesszorokat hívunk majd meg
elõadásokat tartani, de a leg-
kisebbek számára is lesznek
hasznos programok” –
mondta el lapunknak Máté
András Levente. A tegnapi
ünnepi alkalomból díjazták a
hónap elején a Mátyás kirá-
lyunk címmel kisiskolások

számára meghirdetett rajz-
verseny nyerteseit is. A ver-
senyre beérkezett pályamun-
kák közül a zsûri negyven,
Kolozsvárott és Kolozs me-
gyében tanuló elemi osztá-
lyos kisdiák munkáját része-
sítette  jutalomban. A nyerte-
sek színes ceruzát, kifestõ-
könyvet és játékokat vehettek
át, de minden pályamunkát
beküldött kisiskolás csokit és
résztvevõi tanúsítványt ka-
pott az Agapé szállodakomp-
lexumban rendezett ünnepi
díjkiosztón. A versenyre ösz-
szesen több mint 420 pálya-
munka érkezett be.  

Mátyás király gyerekkori naplója cím-
mel pályázatot hirdet iskolásoknak
az EMNT Kolozs megyei szervezete,
a Donát Alapítvánnyal, valamint a
Magyar Ifjúsági Tanáccsal (MIT)
együttmûködve, Mátyás király 569.
születési évfordulójára emlékezve.
„Képzeljük el, hogy megtalálták le-
gendás királyunk, az igazságos Má-
tyás gyerekkori naplójának egyik lap-
ját, aminek képzeletbeli tartalmát a
pályamûben kell feldolgozni. Olyan
eredeti, jól megszerkesztett, ötletes

kisprózai mûveket (novella, tárca, el-
beszélés, karcolat, humoreszk stb.
mûfajban) várunk, amelyekben a
megtalált naplóbejegyzés látványo-
san jelenül meg.” – áll a felhívásban.
Két kategóriában (I. kategória: V-VI-
II. osztályosok, II. kategória: IX-XII.
osztályosok), 3 fõs csoportok pálya-
munkáit várják, a történeteket illuszt-
rációkkal lehet gazdagítani. A dolgo-
zatok elvárt terjedelme 2-5 oldal. A
pályázatok beküldésének határideje:
2012. május 12., 16 óra. A legjobb-

nak minõsített elsõ három alkotás díj-
ban részesül, amelyeket a 2012. júni-
us 1-jén szervezendõ gyermeknapi
ünnepség keretében adnak át a nyer-
teseknek. A díjak nyári táborozások-
ból és értékes könyvcsomagokból áll-
nak. A pályamûveket elektronikus
formában a kolozs@emnt.org címre le-
het elküldeni, a papír alapú (nyomta-
tott) alkotásokat az EMNT Kolozs
megyei szervezetének irodájába
(Jókai/Napoca utca 2-4. szám, I. em.
67. lakrész) kell eljuttatni. 

Mátyás király gyerekkori naplója – pályázat iskolásoknak

Az RMDSZ-frakció részérõl Molnos Lajos, Csoma Botond és László Attila koszorúzott 

Kovács Zsolt

Kelemen Hunor kultu-
rális és örökségvédelmi

miniszter nyitotta meg teg-
nap Kovásznán a kétmillió
lejbõl felújított városi volt
mozi épületét. A háromszé-
ki fürdõváros a felújítást és
korszerûsítést követõen
nemcsak egy mozival, ha-
nem egy multifunkcionális
elõadóteremmel lett gazda-
gabb, amely a filmvetítések
mellett alkalmas színházi
elõadások és konferenciák
megtartására is. Lõrincz
Zsigmond kovásznai pol-
gármester elmondta, a für-
dõvárosi önkormányzat ta-
valy 500 ezer eurós hitelt
vett fel a több mint 300 fé-
rõhelyes mozi épületének
rehabilitálására és korsze-
rûsítésére. 

Kelemen Hunor csütörtö-
ki, sepsiszentgyörgyi láto-
gatásakor közölte: az általa
vezetett tárca költségvetésé-
bõl az Országos Mûemlék-
helyreállítási Program kere-
tében idén 7,5 millió lejt
különítettek el 24, Kovász-
na megyei mûemlék felújí-
tására. Ezek között szere-
pel a sepsiszentgyörgyi Ba-
zár épülete, a Hungária
szálló, a zágoni Mikes–
Szentkereszty-udvarház, az
Ika vára. Kelemen Hunor
szerint, ha sikerül a közbe-
szerzési eljárásokat kifogás-
talanul megszervezni, ak-
kor ezt a pénzt még idén el-
költhetik az érintettek.
Ugyanakkor a kulturális
minisztérium olyan jelentõs
kulturális eseményeket is
támogat, mint a Reflex
Nemzetközi Színházi Bien-
nálét, a második Székely-
földi Grafikai Biennálét, a
Kõrösi Csoma Sándor-na-
pokat, a Kálvin-napokat,
valamint a Sepsiszent-
györgy Székelyföld Ifjúsági

és Kulturális Fõvárosa pro-
jektet. 

A mûvelõdési tárcaveze-
tõ részt vett a sepsiszent-
györgyi könyvtár névadójá-
nak ünnepségén is. Három-
száz éve, 1712. február 22-
én született a felsõcserná-
toni származású, meghatá-
rozó fontosságú irodalom-
történész, író, református
lelkész, egyházi jog- és egy-
háztörténész, Bod Péter.
Az évforduló tiszteletére a
könyvtár olvasótermében
szakmai mûhelytalálkozót
tartottak a Kultúra és társa-
dalom kapcsolata és kihívásai
– Bod Péter három évszázada
címmel. Délután a sepsi-
szentgyörgyi könyvtár Gá-
bor Áron-terme adott ott-
hont a Könyvkaland elneve-
zésû olvasásnépszerûsítõ
vetélkedõnek. A vetélkedõ
díjkiosztóján Kelemen Hu-
nor kifejtette: Erdélyben,
Székelyföldön a múlt ápo-
lása az identitás megerõsí-
tését, továbbadását jelenti.
„Arra az ezeréves múltra
tekintünk vissza, amely so-
rán olyan jeles elõdök al-
kottak maradandót, mint
Bod Péter, aki olyan gyûjte-
ményt hagyott az utókorra,
amely önmagában is méltó-
vá tette arra, hogy a Ko-
vászna megyei könyvtár az
õ nevét viselje” – mondta.
Kelemen Hunor szerint az,
hogy több száz diák kap-
csolódott be a vetélkedõbe,
azt jelenti, hogy Erdélyben
a könyvnek és az írott szó-
nak becsülete van. Tamás
Sándor, a Kovászna Me-
gyei Tanács elnöke a díjki-
osztón bejelentette: mivel a
fagylaltnak minden gyer-
mek örül, Antal Árpád sep-
siszentgyörgyi polgármes-
terrel az egri és budapesti
utazás mellé kiegészítõként
fagyipénzt adnak a díjazott
tanulóknak.

HIRDETÉS

Támogatás háromszéki
mûemlékek védelmére

Kovács Zsolt

Kizárólag tíz éven felüli-
eknek készít bábelõadást

a sepsiszentgyörgyi Cimbo-
rák Bábszínház. Nagy-
Kopeczky Kálmán társulat-
vezetõ arról tájékoztatta la-
punkat, hogy új elõadásuk-
ban egy olyan korosztályt
próbálnak megszólítani,
amelynek a sepsiszentgyör-
gyi bábszínház még nem
játszott, és természetesen
azokat a felnõtteket is, akik
még nem felejtették el, vagy
fel szeretnék idézni, hogy
milyen is volt kamasznak
lenni. Nagy-Kopeczky Kál-
mán szerint új elõadásuk hi-
ánypótló lesz, hiszen a tér-
ségben a mesejátékokból ki-
nõtt, de a felnõtt színházi
elõadásokba még „bele nem
nõtt” tizenéves gyerekeknek
nem készült még elõadás. A
Cimborák Bábszínház va-
sárnap 17 órától a bábstúdi-
óban mutatja be Jani-
kovszky Éva Kire ütött ez a
gyerek? címû elõadását.
Janikovszky Éva mûvei nél-
kül a felnõttek talán már ré-

gen elfelejtették volna, mi-
lyen érzés gyereknek lenni,
vélik az írónõ hívei. Semmi
esetre sem könnyû, mert a
felnõttekkel nehéz szót érte-
ni. Mindent agyonbonyolí-
tanak és a gyerekek idegeire
mennek rengeteg fölösleges
kérdésükkel – hangzik az
empatikus megállapítás.
„Amíg kicsi voltam és okos
és kedves és szép, mindig
tudták, hogy kire hasonlítok
(...) Amióta nagy vagyok és
ütõdött és nyegle és idétlen,
csak ülnek és sóhajtoznak,
hogy kire ütött ez a gyerek”
– írja Janikovszky. „Az elõ-
adásban a kamasz maga is
megelégeli a környezete os-
toba elvárásait, és a jelent
sokkal jobban el tudná kép-
zelni, mint a jövõt – ha bé-
kén hagynák” – mondja
Nagy-Kopeczky Kálmán,
aki az elõadás rendezõje is
egyben. A kamaszoknak
szóló bábelõadásban Péntek
Zsuzsa, Derzsi Tímea, Luk-
ács Emõke, Nagy-Lázár Jó-
zsef és Nagy-Kopeczky Kál-
mán játszanak, dramaturg
Nagy-Lázár Kincsõ. 

Bábszínház kamaszoknak

Jövõre Mátyás-emlékév

A szerzõ felvétele
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Az önkormányzatok által
nyújtott határidõs ked-

vezmények serkentik az erdé-
lyi városok lakóinak adóbe-
fizetési kedvét. Sepsiszent-
györgyön például ezen a hé-
ten kivételesen szombaton is
nyitva tart az önkormányzat
adóhivatala, valamint a jövõ
héten hosszabbított program-
mal dolgoznak majd, hogy
azok is élhessenek a február
végéig érvényes 10 százalé-
kos kedvezménnyel, akik
munkahelyi kötelezettségeik
miatt nem tudják hétköznap-
okon a 8 és 14 óra közötti
nyitva tartási idõben befizet-
ni éves ingatlan-, illetve jár-
mûadójukat – jelentette be
Bálint József, a város adó-
ügyekért felelõs alpolgármes-
tere.

Naponta átlagosan 600-an
keresik fel az önkormányzat
adóhivatalát a kedvezmény
okán – ismertette lapunkkal a
statisztikákat Bálint. Az al-
polgármester tájékoztatása
szerint az elmúlt évek tapasz-
talata alapján, márciusig a la-
kosság több mint 60 százalé-
ka teljesíti egész éves kötele-
zettségét – a 10 százalék en-
gedmény fõként az idõsebb
városlakók számára jelent
komoly vonzerõt – a cégek
viszont nem igyekeznek eny-
nyire az adófizetéssel. A sep-

siszentgyörgyi önkormány-
zat határozata szerint a janu-
ár-februári idõszakban kap-
ható, igencsak kecsegtetõ en-
gedmény után a hivatal még
márciusban is 5 százalékos
kedvezménnyel igyekszik
serkenteni a befizetési ked-
vet. A szentgyörgyiek tavaly
is jó adófizetõknek bizonyul-
tak, közel 90 százalékuk év
végéig befizette a helyi adó-
kat és illetékeket, ez az arány
az országos átlagnál maga-
sabb. 

Adófizetés, 
interneten is

Marosvásárhelyen tavaly
õsz óta elektronikusan is le-
het adót fizetni, ezt a lehetõ-
séget sokan ki is használják –
mondta lapunknak Ercsei
Ferenc, az önkormányzat
adóhivatalának igazgatója. A
10 százalékos kedvezmény
március 15-éig érvényes –
tudtuk meg a hivatalban,
ahol délelõtti és délutáni óra-
rend szerint fogadják az ügy-
feleket a torlódás elkerülése
végett. Az egész napos nyitva
tartás, valamint az internetes
fizetési lehetõség eredménye,
hogy nincs sor, egy-két sze-
mély áll csupán a pénztárak
elõtt. Ehhez az is hozzájárul,
hogy a polgármesteri hivata-
lon kívül a Tudor lakótelepen
és a volt November 7. ne-

gyedben fellelhetõ önkor-
mányzati irodákban is fizet-
hetnek a város polgárai, nem
kötelezõ mindenkinek a köz-
pontba mennie.

A kedvezménnyel Vásárhe-
lyen is leginkább a nyugdíja-
sok élnek, akik így próbálnak
némi megtakarításhoz jutni.
„Részben mert kedvezményt
kapok, részben mert egy évig
nincs gondom – azért fize-
tem ki elõre az egész évi
adót. No meg arra is gondo-
lok, hogy ezzel én is hozzájá-
rulok a város mûködéséhez”
– mondta lapunknak Kovács

Magdolna nyugdíjas. Ezzel
ellentétben akad, aki úgy vé-
lekedik, hogy inkább maga
használja azt a pénzt, amit a
polgármesteri hivatalnak fi-
zetne, és csak a legutolsó pil-
lanatban törleszt.

Kolozsváron 
nem sietnek

László Attila kolozsvári
alpolgármester szerint jól áll
a kincses város önkormány-
zata az ingatlan- és jármû-
adók befizetése terén: tegna-
pig a lakosok mintegy 26

százaléka fizette be  kötele-
zettségeit. Nincs nagy sietség
február utolsó napjaiban, mi-
vel a 10 százalékos kedvez-
mény március 31-éig érvény-
ben van, ezért inkább jövõ
hónapban számítanak ko-
molyabb befizetési hullámra.
Az alpolgármester lapunk-
nak elmondta, eddig össze-
sen ezer kolozsvári választot-
ta a banki úton történõ befi-
zetési lehetõséget, és további
hatszázan gondolták úgy,
hogy a hivatali sorban állás
helyett inkább az online fize-
tésmódot választják. 

Nagy az adófizetési kedv

HIRDETÉS

Röviden

Kolozsváriak a városháza adóosztályán. Március végéig élhetnek a kedvezménnyel Fotó: Sipos. M. Zoltán

Folytatás az 1. oldalról

A minisztérium azonban
már az elsõ forduló elõtt egy
nappal hivatalosan is a vá-
lasztások elhalasztását kérte,
mivel azt az egyetem – álta-
luk el nem fogadott – chartá-
ja alapján rendezték meg,
mely a tavaly érvénybe lépett
új romániai oktatási törvény-
nek ellentmondva, nem is-
meri el a magyar tagozat
önálló létét. A tárca kérését
azonban az egyetem – szin-
tén az illegitimnek tartott
charta szerint megválasztott
– szenátusa elutasította, és
perbe hívta a szaktárcát az al-
kotmánylevél elfogadását kö-
vetelve. A megválasztott rek-
tornak a fent leírt bonyodal-
mak mellett plágiumváddal
is szembe kell néznie, ugyan-
is egy olyan – az egyetem an-
gol nyelvû szakfolyóiratában
közölt – tudományos dolgo-
zat társszerzõje, amelynek je-
lentõs hányadát német kuta-

tók tanulmányából ollózták
össze. A plágium ellen az
eredeti publikáció szerzõje is
tiltakozott. Az ügy aktacso-
móját a vádakat megfogal-
mazó Bolyai Kezdeményezõ
Bizottság tíz nappal ezelõtt
postázta a bukaresti szakmi-
nisztériumba.

Dr. Ábrám Zoltán, a
MOGYE tanára, szenátusi
tag az ÚMSZ-nek megerõsí-
tette, hogy a magyar oktatók
távolmaradása ellenére meg-
történt a kari tanácsok és a
szenátus tagjainak részleges
megválasztása. „A magyar
oktatók közössége kinyilvá-
nította, hogy nem vesz részt
a választásokon. Nem tekint-
jük törvényesnek, ami tör-
tént, még akkor sem, ha az
egyetem honlapján olvasható
jegyzõkönyv szerint megvolt
a kétharmados többség. Az
alapdolgot kell megvizsgálni
ugyanis” – mondta Ábrám,
hozzátéve, hogy „hat sze-
mély elvállalta a nevünkben

a megmérettetést az orvosi
karon, némileg felidézve a
Ceauºescu-idõkben haszná-
latba került magyarul beszé-
lõ román dolgozók fogalmát.
A diákok dicséretére legyen
mondva, egyetlen önjelölt
sem akadt”. Ábrám szerint
az utolsó szenátusi ülés is a
várt módon zajlott. „Újból
megtudtuk, hogy a magya-
rok a hibásak, a választások
bojkottálása mellett a plági-
umügyért is” – fogalmazott a
MOGYE tanára. 

Törvénytelen rektorválasztás

Megoldódik 
a morfiumhiány

A kormány 750 ezer lejt kü-
lönített el a tartalékalapból,
hogy a rákos betegek morfi-
umellátásának folyamatossá-
gát biztosítsa. Ez az összeg
nagyjából egyhavi ellátmány
vásárlására elég – nyilatkoz-
ta az üggyel kapcsolatban
Basil Cepoi egészségügyi ál-
lamtitkár. „Reméljük, hogy
2-3 napon belül lesz elég fáj-
dalomcsillapító az ország-
ban. Senki sem számított ek-
kora kínálatcsökkenésre” –
tette hozzá. A hiányt az ellá-
tásban Románia legnagyobb
morfium-importõre, a
Mundipharma okozta,
amely nem tudta kielégíteni
a keresletet.

Bûnvádi eljárás 
robbanásügyben

Bûnvádi eljárást kezdemé-
nyeztek a máramarosszigeti
gázvezetékeket lefektetõ
Berg Sistem Gaz Kft. veze-
tõi ellen gondatlanságból el-
követett súlyos testi sértés
miatt – jelentette be Laura
Codruþa Kövesi  legfõbb
ügyész. Mint ahogy lapunk
is beszámolt róla, 17 ember
sérült meg súlyosan a
Máramarossziget központjá-
ban található lokálban bekö-
vetkezett, két egymást köve-
tõ robbanásban. A balesetet
feltehetõen a hibásan instal-
lált csõhálózat okozta.

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszeré-
szeti Egyetem (MOGYE) magyar karának
létrehozása kapcsán tegnap Kelemen Hu-
nor RMDSZ-elnök ismételten leszögezte:
prioritásnak tekintik, hogy az egyetem sze-
nátusa betartsa az oktatási törvényt, ha ezt
nem teszik meg, kormányhatározattal
avatkoznak közbe. „Ez látszólag az egye-
tem autonómiájának csorbítása, de az em-
berek nem az egyetem szenátusától várják,
hogy szavatolja a törvényt, hanem a parla-
menttõl és a kormánytól” – mondta Sepsi-
szentgyörgyön a politikus, aki abban bízik,
hogy az egyetem által indított perben a bí-

róság a törvény betartását tartja szem elõtt.
„Tudni kell, hogy elsõsorban pénzrõl van
szó, hiszen az egyetemen attól tartanak,
hogy ha külön válik a magyar kar nagy
összegektõl esik el az egyetem” – mondta
Kelemen Hunor. Közölte azt is, hogy cél-
egyenesben van a Sapientia-egyetem akk-
reditálása. A kulturális és örökségvédelmi
miniszter szerint a parlamenti bizottságban
elfogadták az akkreditálást, egy-két héten
belül plénumban is döntenek errõl, remé-
nyek szerint a tavaszi parlamenti ülésszak
végéig az egyetem megkapja az akkreditá-
lást. 

Kelemen a MOGYE-ügyrõl: pénzrõl is szól

Leonard Azamfirei, az új rektor



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 Ingatlanpiac
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.)
23.05 Vetítő (ism.)
Válogatás magyar doku-
mentumfilmekből
23.06 Csernobil Örök-
sége: a Zóna
0.05 BBC Click (ism.)
A BBC informatikai 
magazinja
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7.00 Gazdakör
7.25 A kék egér
7.35 Az Ótestamentum
8.00 Szimba, az oros-
zlánkirály
8.25 Télapó pirossapkás
koboldjai
8.50 Zorro
9.20 Daktari
10.10 Bevallott múlt - A
Terror Háza Múzeum első
tíz éve
10.40 Csavargó kutya 3.
(am. családi kalandf.,
2006)
12.10 Családi krónikák
12.40 Duna anzix
13.02 Híradó
13.20 Határtalanul 
magyar
13.50 Vissza
Sherwoodba! (s)
14.45 Munka-Társ
15.15 Heuréka!
Megtaláltam!
15.45 Stúdióbeszélgetés
és élő közvetítés a Terror
Háza Múzeumból
19.00 Híradó Híradó
19.35 Rabálom -
Márianosztra 1952
20.00 Ünnepi
stúdióbeszélgetés
22.00 Feldobott kő 
(magyar f., 1968)
23.25 Dunasport
23.40 Szeretlek, Faust
(magyar f., 2010)
1.05 Klasszikus zene

RTL Klub, 20.30
Aladdin

Aladdin egész élete egy csapásra megváltozik egy varázs-
lámpa megdörzsölésével, amelyből a mókamester és
alakváltoztató Dzsini tűnik elő, aki felajánlja, hogy teljesíti
három kívánságát. Ezzel kezdődik Aladdin mesés, hihetetlen
felfedező utazása Abuval, a csintalan majommal. Jafar, a
szultán fővezíre azonban gonosz tervet forral és elrabolja az
uralkodó lányát.

TV2, 20.35
Igazából apa

Mit tehet egy ausztrál festő, ha csődbe megy? Hazautazik
Magyarországra, hogy megkeresse régi képeit. Márk -
pénzes és nőcsábászatra hajlamos barátja támogatásával -
meg is érkezik, hogy felkutassa ifjú művész korában hátra-
hagyott alkotásait, de egészen mást talál. Emlékeket. Meg
egy kislányt, aki talán az ő gyereke. Katát most Bálint
neveli, és sem a képekről, sem a nevelőapaságról nincs
kedve lemondani. 

m1, 21.15
Utolsó jelentés Annáról

Mészáros Márta Utolsó jelentés Annáról című új filmje
nagyszerűen illeszkedik a Kossuth-díjas rendező eddigi film-
jeinek sorába, hiszen ezúttal is egy női sors elevenedik meg
a vásznon. A híres Napló-trilógia és a Nagy Imre-film után
továbbra is a huszadik századi magyar történelemben kere-
si hőseit. Ez alkalommal annak a Kéthly Annának az életét
ismerhetjük meg.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
7.55 Ma Reggel
9.55 A Biblia 
gyermekeknek
10.20 Sam, a tűzoltó
10.30 Kínai rajzfilmek
gyerekeknek
10.45 Zorro legendája
11.10 Sandokan
11.30 Enid Blyton kaland-
film sorozata (s)
11.55 Az utolsó mohikán
12.25 Fejezetek a magyar
vasutak történetéből
12.45 Az Eoli-szigetek
tűzhányói
13.02 Egy cseppnyi
Magyarország
13.55 Hagyományok őrzői
14.05 Csodatopán 
(gyermekf.)
16.35 A falu jegyzője
(sor.)
17.40 Magyarország
története
18.05 Kálloy Molnár
Péter koncert
19.00 Otthonod 
a kávéház
19.20 Mi micsoda
19.45 Esti mese
20.10 Szerelmem, 
Afrika (s)
21.00 Híradó este
21.29 Sporthírek
21.35 Sky kapitány és a
holnap világa (akcióf.)
23.20 Gasztroangyal
0.15 Az elveszett múlt
(olasz tévéf., 2. rész)

8.00 Kölyökklub
Benne: Björn mackó
kalandjai, Kisvakond,
Yakari, Kókuszdió Fred,
Tom és Jerry új kalandjai,
Hupikék törpikék, 
Frédi és Béni, 
avagy a két 
kőkorszaki szaki, 
Garfield
11.00 Boci és Pipi
11.25 Asztro Show
12.25 Házon kívül
12.55 Autómánia
13.30 Bigyó felügyelő
(amerikai vígjáték, 
1999)
15.00 Az agyoncsapat
(amerikai kalandfilm,
1989)
17.05 A cserecsapat
(amerikai vígjáték, 2000)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Fókusz Plusz
Magazin
20.30 Aladdin (am. anim.
f.)
Utána: RTL-hírek
22.20 ValóVilág (2011) -
Aréna
Valóságshow, - Össze-
foglaló
23.30 Underworld:
Evolúció (am. akcióthriller,
2006)
1.30 Tsui Hark: Vámpírok
kora  (hongk.-japán-
holland horror, 2002)
3.10 Fókusz Plusz (ism.)

7.25 Tv2 matiné
414-es küldetés,
Bajkeverő majom, Fifi
virágoskertje
11.25 Babavilág
11.55 Tűsarok (magazin-
műsor)
12.25 9 hónap
12.55 Bajnokok Ligája
magazin
13.25 Gyilkos számok
(am. krimisor.)
14.25 TopSpeed
14.55 Autóguru
15.25 Xena (am. kaland
sor.)
16.25 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
17.25 Hawaii Five-0 
(am. sor.)
18.25 Sas kabaré
19.30 Tények Hírműsor
20.00 Aktív Extra
A TV2 tudományos és
ismeretterjesztő 
magazinja
20.35 Igazából apa 
(magyar vígj., 2010)
22.25 Bad Boys - Mire
jók a rosszfiúk? (am.
akció-vígj., 1995)
Közben: Kenósorsolás
0.40 Jackie Chan: 
A csodazsaruk (am.-
hongk. akcióf., 1999)
2.40 EZO.TV
3.40 Kalandjárat (ism.)
4.05 A gonosz csábítása
(am. pszichothriller, 1996)

9.25 A dadus (ism.)
10.25 Zsírégetők 11.25
Halottnak a csók (s)
12.15 Dawson és a
haverok (sor.) 14.00
Szívek szállodája (s)
15.50 Egy kapcsolat
szabályai (sor.) 16.15
Lúzer (am. rom. vígj.)
18.10 Hippolyt (magyar
vígj.) 20.00 Derült égből
Polly (am. rom. vígj.,
2004) 22.00 Időzített
bomba (am. akcióf.,
1994) 0.15 Get Carter
(am. krimi, 2000)

9.00 Sport.ro Hírek 10.00
Sport.ro Hírek 10.05
ProMotor 11.00 Pontos
sportidő 13.00 Sport.ro
Hírek 14.00 Europa
League összefoglaló 15.00
Sport.ro Hírek 15.05
Europa League: Steaua -
Twente 16.00 Mitica ligája
18.00 Sport.ro Hírek
19.00 Mitica ligája 20.00
Fogadás a félelemmel
21.00 Sport.ro Hírek
22.00 Wrestling SMACK
23.00 1000 halálos
történet

7.45 Titkok a múltból
(mexikói sor.) 10.45
Elárult lélek (mexikói sor.) 
12.15 Eva Luna (sor.)
14.30 Esmeralda
(mexikói sor.) 15.30 Érzé-
ki ölelések (mexikói sor.)
16.30 Mesés hölgyek
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 Igaz történetek
(ism.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Batman: Gotham
lovagja (anim. f.) 12.35
Cry-Baby (am. zenés
vígj.) 14.05 Kamuzsaru
(am. vígj.) 15.55
Piedone Hongkongban
(olasz vígj.) 18.10 Vinny,
az 1 ügyű (am. vígj.)
20.25 Scooby-Doo – A
nagy csapat (am.-auszt.
kalandf.) 22.00 Vörös
zsaru (am. akcióf.) 0.00
Hegylakó 2. – A vissza-
térés (ang.-fr.-arg.
akcióf.)

8.15 Mona Lisa mosolya
(am. vígj.) 10.30 B.D.
akcióba lép (román vígj.)
12.30 Kanal-D Hírek
13.30 Találd meg a csalá-
domat 15.00 Cancan TV
16.45 Akarsz milliomos
lenni? 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
19.45 Ez Románia!
20.30 Esküvő meglepe-
tésekkel 22.30 Találd
meg a családomat 0.00 A
Sólyom végveszélyben
(amerikai háborús film-
dráma)

8.00 Vékás Péter. Múlt,
forma és lélek 8.30 Zene
8.45 Ízelítő ism. 9.00
Néptánc 9.30 Hitélet ism. 
10.00 Népzene 10.15
Néptánc 16.00 Hitélet
16.30 Piactér, 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 Többszem-
közt 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
Benne: Híradó, sporthírek,
időjárás
10.00 Delta
10.30 Mozdulj!
11.00 Aranymetszés
(ism.)
11.55 Angi jelenti
12.30 Most a Buday!
13.01 Hírek
13.05 Múlt-kor
13.35 Zöld Tea
14.05 Családom és egyéb
emberfajták (s)
14.30 Melissa és Joey (s)
14.55 Madagaszkár
15.50 Sky kapitány és a
holnap világa (am.-angol-
olasz sci-fi akcióf., 2004)
17.35 A Szövetség
18.35 Gasztroangyal
19.30 SzerencseSzombat
Luxor, Ötöslottó és Joker
sorsolása
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Utolsó jelentés
Annáról (magyar rom.
dráma, 2009)
23.00 A mások élete
(német filmdráma, 
2006)
1.10 Sporthírek
1.20 Spandau Ballet

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
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, 
időjárásjelentés
21.10 Bátrak harca - 
Az új Franciaország
(kanadai-francia-angol
romantikus dráma, 
2004)
23.35 Professzionisták -
talk show
0.35 Kék Papagáj 
(francia filmdráma, 2006)
2.15 UEFA Champions
League Magazin 
(ism.)
2.40 Sport (ism.)
2.55 Hírek (ism.)
3.45 Dana kertjében
–kulináris műsor (ism.)

5.30 Nevess csak!
(amerikai vígjáték
sorozat) (ism.)
6.00 Happy Hour –
szórakoztató magazin
(ism.)
7.00 Pro Tv-hírek, 
Mi történik doktor úr?
10.00 Mi történik doktor
úr?
10.45 Fogadás az élettel
(román sorozat) 
(ism.)
13.00 Pro Tv-hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
13.05 A románok 
tehetségesek - verseny
show(ism.)
15.15 A Gyűrűk Ura - 
A két torony 
(amerikai -új-zélandi-
német fantasztikus
kalandfilm, 2002)
19.00 Pro Tv-hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Halálos fegyver 4.
(amerikai akció-vígjáték,
1998)
Sz.: Mel Gibson, Danny
Glover, Joe Pesci, Rene
Russo, Jet Li
23.00 Local Kombat:
Vörös kód 
Montenegróban
1.00 Fekete eső (amerikai
akciófilm, 1989)
3.30 Mi történik doktor
úr? (ism.)

5.30 Lale (török sor.)
(ism.)
7.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
10.00 Óriási nyomozó:
Bumeráng (francia-NSZK-
olasz film, 1989)
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 Menyasszony a
fiamnak – reality show
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (live)
20.20 Az idegen (kanadai
akcióthriller, 2010)
22.20 A guru 
(angol-francia-amerikai
romantikus vígjáték,
2002)
Sz.: Jimi Mistry, Heather
Graham
0.20 Logan bosszúja
(amerikai akciófilm,
1998)
2.15 Cattivi pensieri
(olasz vígjáték, 1976)
3.45 Az idegen 
(kanadai akcióthriller,
2010) (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 Mosoly négy
keréken
11.00 Stílustitkok
11.30 Sport, diéta és egy
sztár
12.00 Idősek és 
nyugtalanok (ism.)
12.30 Fintescu hídja
13.30 Focus monden
14.00 A mágia színe 2.
rész (amerikai vígjáték,
2008)
16.00 A Robinson 
család titka 
(amerikai animációs film,
2007)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A cseresznye a
tortán (ism.)
20.30 Lara Croft: 
Tomb Raider 2. - 
Az élet bölcsője 
(amerikai-német-japán-
angol-holland akciófilm,
2003)
23.00 Kitérő (amerikai
krimi, 1998)
1.00 Hírek (ism.)
2.00 Lara Croft: Tomb
Raider 2. - Az élet bölcsője
(ism.)

7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Autókereskedők -
Alfa Romeo Spider Veloce
2000
9.00 X-Machines - 
A szupergépek
10.00 Csomópontok -
Cirque du Soleil
11.00 Para? 
Normális?
12.00 A túlélés 
törvényei
13.00 Bear Grylls: 
Ha minden kötél szakad
14.00 Egyszemélyes 
hadsereg
15.00 Horgászat 
puszta kézzel - 
Csajok a csalival
16.00 Túlélőpár-baj
17.00 Autókereskedők –
Chevy teherautó
18.00 Egyszer egy ilyet
vezetni!
19.00 Újjáépítők – 
SEMA, Bel Air
21.00 Stan Lee 
bemutatja: szupermenek a
valóságban- 
Halálos ütés
22.00 Licitvadászok - 
A gengszter whiskey-je, 
A Vadnyugat, Céllövölde
23.30 Ki ad többet? -
Szerelemmérő
0.00 Viharvadászok -
Ítéletnap
1.00 A borzalom pil-
lanatai
2.00 Fegyvertények

8.00 Ókori írások
8.30 Szentek és 
mesterségek
9.00 Balkáni szokások
(ism.)
10.00 Mesélj nekem egy
történetet 
(olasz filmdráma)
11.00 Lehet, hogy nem
tudtad
11.15 Agatha Christie:
Veszélyes ház 
(ism.)
12.45 Egészségpasztilla
12.50 Lehet, hogy nem
tudtad
13.00 Izland
13.30 Arománok
14.00 Ókori kalandok (A
Római Birodalom rejté-
lyei)
15.10 Josie és a 
vadmacskák (amerikai
vígj., 2001)
16.50 Lehet, hogy nem
tudtad
17.00 Vésd a fejedbe
18.00 Román útlevél
18.55 Adrenalitica
19.15 Scott Cirkusz
19.50 Lehet, hogy nem
tudtad
20.00 Răzushow
21.00 CSI: A helyszínelők
(amerikai-kan. krimisor.)
21.50 Egészségpasztilla
22.00 Hírek
23.00 Gitárok ideje
0.00 Csillagközi romboló
(am. si-fi sor.)

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,
Filmajánló, Világjárók 
10.05 Térerő 
14.00 Híradás, Aranyszalagtár, Alternatívzene 
16.00 Híradó Ötórai tea: Megy a magnó, Súrlott grádics,
A hét zeneműve, Versműsor, Gramofon

SZOMBAT
2012. február 25.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ



10.15 Esküvő meglepe-
tésekkel – reality show
12.30 Hírek 13.30 Ta-
láld meg a családomat
(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 ár-
nyékból (ism.) 22.00
Gyilkos hajsza (amerikai-
kanadai akcióf.) 0.00
Nyomorultak (am.-angol-
német rom. dráma)

8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Ingatlanpiac (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 “Csak ritka a fe-
nyőfa, ez a baj...” (dok. f.)
0.05 Kontraszt (ism.)
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6.30 Ezer év szentjei
7.00 Gazdakör (ism.)
7.30 Varjúdombi 
meleghozók
7.40 Szimba, az oroszlán-
király
8.10 Zorro
8.35 Daktari
9.30 Isten kezében
10.00 Bevallott múlt - 
A Terror Háza Múzeum 
első tíz éve
10.30 Élő egyház
11.00 Világ-nézet
12.00 Isten kezében
12.30 Beavatás
13.02 Híradó
13.15 Élő népzene
13.45 Lyukasóra
14.15 Rosszcsont 
kalandjai (s)
15.15 Csellengők
15.45 Arcélek
16.15 Hazajáró
16.45 Múltidéző
17.15 Magyar történelmi
arcképcsarnok
17.35 Uz Bence (magyar
rom. film, 1938)
19.00 Híradó
19.30 Heti Hírmondó
20.00 Önök kérték!
21.05 Mága Zoltán - 
Budapesti újévi koncert
22.05 Klubszoba
23.00 Dunasport
23.15 Porrá leszünk (an-
gol krimisor.)
1.00 Pengető 

m1, 22.30
Gladiátor

Maximus, a hatalmas római generális a nép kedvence, és az
idős uralkodó, Marcus Aurelius bizalmát is élvezi. Az össze-
esküvés áldozataként haldokló Marcus Aurelius őt teszi meg
örökösévé hataloméhes fia, Commodus ellenében.
Commodus átveszi mégis a hatalmat, és halálra ítéli
Maximust: ő megmenekül, a Hispániában élő családjára
mért csapást azonban nem tudja megakadályozni.

TV2, 21.05
Csak a testeden át!

Henryt szörnyű tragédia éri, menyasszonya, a gyönyörű
Kate az esküvőjük napján halálos balesetet szenved. Húga
tanácsára Henry pszichológushoz fordul segítségért, hogy
feldolgozza a történteket. Meglepetésére nemcsak csinos
nő a lélekbúvár, a módszere is sajátos: a szerelem erejével
gyógyít. Olyannyira, hogy rögvest egymásba is szeretnek.

RTL Klub, 17.35
Flubber – A szórakozott professzor

Phillip Brainard professzor olyannyira a tudomány megszál-
lottja, hogy néha már semmire sem tud odafigyelni. Nem
csoda tehát, hogy kétszer is elfelejtett megjelenni a saját
esküvőjén. Pedig valójában mindent azért tesz, hogy végre
létrehozza azt a forradalmian új energiaforrást, ami megold-
hatná Sara, a kedvese által vezetett tudományos intézet
súlyos anyagi gondjait.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
7.55 Ma Reggel
9.59 Mesék
11.30 Enid Blyton 
kalandfilm sorozata (s)
12.00 Az utolsó mohikán
12.25 Fejezetek...
12.45 Hagyományok 
őrzői
13.15 Katolikus krónika
13.40 A hajnal hírnökei
14.05 A sokszínű vallás
14.20 Örömhír
14.45 Metodista ifjúsági
műsor
14.50 Görög katolikus 
liturgia
16.05 Tizenkét hónap 
az erdőn
16.30 Magyarország 
története
16.55 Spandau Ballet - 
A Reformation turné 
(koncertf.)
18.55 Otthonod a kávéház
19.20 Mi micsoda
19.45 Esti mese
20.10 Szerelmem, 
Afrika (s)
21.00 Híradó este
21.35 A Lényeg
22.05 Sodrásban 
(magyar filmdráma, 1963)
23.25 Bízzál bennem
(sor.)
1.15 Gladiátor (am.-angol
tört. kaladf., 2000)
3.45 Egy cseppnyi 
Magyarország - A Vértes
4.40 Tiszta fényesség

8.00 Kölyökklub
Garfield-show, Björn 
mackó kalandjai, Éliás, a
kis mentőhajó, Tűzoltó
mesék, Tom és Jerry új
kalandjai, Hupikék 
törpikék, Garfield
11.05 Trendmánia
Életmód- és 
szépségmagazin
11.40 Teleshop
12.35 Törzsutas
13.05 Havazin
13.40 FTC-Csurgó férfi 
kézilabda-mérkőzés (élő)
15.25 Eltűntnek nyilvánít-
va (am.-kan. akció sor.)
16.30 Tru Calling - Az őr-
angyal (am. akció sor.)
Közben: 16.00 Hatoslottó-
sorsolás
17.35 Flubber - 
A szórakozott professzor
(amerikai családi vígjáték,
1997)
19.30 RTL Klub 
Híradó
20.00 Cobra 11 
(német akció sorozat)
21.00 ValóVilág 
(élő) - Aréna
Valóságshow - 
Finálé
Utána: RTL-hírek
0.50 Portré 
Riportmagazin
1.25 A háború 
ködében (amerikai doku-
mentumf.)

7.45 Tv2 matiné
414-es küldetés, 
Bajkeverő majom, 
Fifi virágoskertje, 
Roary, a versenyautó,
Eperke legújabb kalandjai,
Chuggington, 
Kedvenc kommandó
12.35 Stahl 
konyhája
13.05 Kalandjárat (ism.)
13.35 Borkultusz 
(magyar kult. mag.) 
(ism.)
14.05 Több mint TestŐr
14.35 A kiválasztott - 
Az amerikai látnok (am.
sor.)
15.35 Monk - Flúgos 
nyomozó (am. krimisor.)
16.35 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
17.35 Igazából apa 
(magyar vígj., 2010)
(ism.)
19.30 Tények
20.00 Napló
21.05 Csak a testeden át!
(amerikai rom. vígj.,
2008)
22.50 Félholt (német-
amerikai akcióf., 2002)
Közben: Kenósorsolás
0.50 Egy csodálatos elme
(amerikai filmdráma,
2001)
3.15 EZO.TV
3.50 Napló (ism.)
Mérlegen a valóság

10.20 Topmodell le-
szek! 11.15 Szex és
New York light (s)
12.25 A nagy házalakí-
tás (s) 14.10 Hippolyt
(magyar vígj.) 15.55
Derült égből Polly (am.
vígj.) 17.45 A király ne-
vében (német-kan.-am.
kalandf.) 20.05 Harma-
dik műszak (s) 21.00
CSI (s) 22.00 Nikita (s)
22.55 Ace Ventura - Ál-
lati nyomozó (am. vígj.)
0.35 Bérgyilkosok (am.-
fr. akcióthriller) 

9.00 Tiki taka 9.30
Sport.ro Hírek 10.00
Sport.ro Hírek 10.05
Pro Motor 11.00 Pontos
sportidő 13.00 Sport.ro
Hírek 14.00 Ploiesti har-
cosok 15.00 Sport.ro Hí-
rek 16.00 Mitica ligája
18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.00 Mitica ligá-
ja 20.00 A fény harco-
sai 21.00 Sport.ro Hírek
22.00 Mitica ligája
23.00 Gigászok harca
0.00 Sport.ro Hírek
0.10 Pontos sportidő

7.45 A lángoló ég alatt
(sor.) 10.45 Elárult lé-
lek  (sor.) 12.15 Eva
Luna (sor.) 14.30
Esmeralda (mex. sor.)
15.30 Érzéki ölelések
(sor.) 16.30 Mesés höl-
gyek 17.30 A lángoló
ég alatt (mexikói sor.)
19.30 Elárult lélek (me-
xikói sor.) 20.30 Eva
Luna (am.- mex. sor.)
22.00 Lola (am.-mex.
sor.) 23.30 Hét bűn
(brazil sor.) 0.30 Me-
sés hölgyek (ism.) 

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Scooby-Doo és a
szamuráj kardja (anim.
f.) 12.30 Scooby-Doo -
A nagy csapat (am.-
auszt. f.) 14.05 Vinny,
az 1 ügyű (am. vígj.)
16.20 St. Trinian’s (an-
gol vígj.) 18.15 Jó tár-
saság (am. vígj.) 20.20
Bosszúállók (am.
kalandf.) 22.00 A bos-
szú bör tönében (am.
akcióf.) 0.05 Hegylakó
3. - A mágus (kan.-fr.-
ang kalandf.)

8.00 Zene 8.45 Ízelítő
9.00 Kende Péter: Cigá-
nyok, dokf., ism. 9.30 Met-
szet 10.00 Néptánc 10.30
Hitélet 16.00 Piactér
16.30 Kultúrcsepp 17.00
Hitélet 17.30 Erdélyi Kávé-
ház 18.00 Többszemközt
18.30 Híradó 19.00
Kultúrcsepp 19.30 Híradó
20.00 Tájkép 20.30 Hír-
adó 21.00 Erdélyi Kávéház
21.30 Híradó 22.00 Met-
szet 22.30 Híradó23.30
Kultúrcsepp 0.00 Piactér
(ism.) 

TV2
7.25 Delta (ism.)
7.55 Ma Reggel
10.15 Így szól az Úr!
10.20 Katolikus krónika
10.45 A hajnal hírnökei
11.10 A sokszínű vallás
11.25 Örömhír
11.50 Metodista ifjúsági
műsor
12.00 Görög katolikus 
liturgia
13.15 Hírek
13.20 Szellem 
a palackból...
13.50 Anno
14.20 Színek és ízlések
(dokumentumf.)
14.35 Sodrásban 
(magyar filmdráma, 1963)
16.00 EURO 2012
Labdarúgó EB magazin
16.30 Út Londonba
17.00 Telesport
17.30 Nulladik óra 
(amerikai vígj., 1985)
19.05 Rex Rómában (s)
19.55 A Lényeg
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Magyarország, 
szeretlek!
22.30 Gladiátor 
(amerikai-angol tört.
kaladf., 2000)
1.00 A semmi ágán 
(amerikai vígj., 1990)
2.45 Ambíció 
(am. rövidf., 1991)
2.55 Sporthírek

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
14.30 Euro 2012 Maga-
zin
15.00 Celibidache univer-
zuma
15.35 Népi hagyaték -
szórakoztató műsor
17.00 Dănutz S.R.L. (szó-
rakoztató 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 Veszedelmes vonz-
erő (ausztrál thriller,
2006)
22.55 100%-ban garan-
tált
23.55 Dănutz S.R.L. (szó-
rakoztató műsor) (ism.)
1.55 Zoom
2.05 Találkozunk a TVR-
ben (ism.)
3.30 Sport (ism.)
3.45 Hírek (ism.) 

4.00 A Gyűrűk Ura 
(újzélandi-amerikai kaland-
film) (ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
10.00 Anna Karenina
(amerikai dráma, 
1985)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport,
időjárásjelentés

13.05 Apropó-Tv – 
szórakoztató
magazin

14.00 Mama kicsi fia
(amerikai vígjáték,
2007)

16.00 Ízlések és pofonok
(amerikai vígjáték,
2007)

19.00 Hétvégi Pro Tv
hírek, sport, 

időjárásjelentés
20.30 Nemzetbiztonság
Bt. (amerikai akció vígjá-
ték, 2003)
22.15 A király beszéde
(angol filmdráma, 2010)
Sz.: Colin Firth, Helena
Bonham Carter
1.00 Apropó-Tv – 
szórakoztató magazin
(ism.)
1.45 Nemzetbiztonság Bt.
(amerikai akció vígjáték,
2003) (ism.)
3.15 A király beszéde 
(angol filmdráma, 2010)
(ism.)

5.30 Lale (török sorozat)
(ism.)
7.00 Híradó, 
Sport,
időjárásjelentés (live)

10.00 Navarone 
ágyúi (amerikai akciófilm,
1961)
12.30 Mr. Bean 
(angol sorozat)
13.00 Híradó, 
sport, 
időjárásjelentés (live)
13.30 Gabi Firea Show
(szórakoztató magazin)
16.00 Híradó, 
sport, 
időjárásjelentés (live)
17.00 Sárkányszív
(amerikai akcióf., 

1996)
19.00 Híradó, 
sport, 
időjárásjelentés (live)
20.20 James Bond: 
A világ nem elég (amerikai
akciófilm, 1999)
Sz.: Pierce Brosnan,
Sophie Marceau, Robert
Carlyle, Denise Richards
Robbie Coltrane
23.00 Szerelmes 
Shakespeare 
(amerikai romantikus víg-
játék, 1998)
1.30 Árnyék nélkül 
(am.-német akcióf., 2000)
3.45 Sárkányszív 
(amerikai akcióf., 1996) 
(ism.)

6.00 Ismerkedj, álmodj,
szeress! – life style 
magazin (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 Robinson 
család titka (am. anim.,
2007, ism.)
16.00 A legszebb vidéki
fiu – reality show 
(ism.)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán – reality show
20.30 Anyacsere – 
reality show
22.00 Titkos szerelmek
(ism.)
1.00 Hadüzenet
(német akciófilm, 

2005)
Szereplők: Mathis
Landwehr, Christian
Monz, Zora Holt
3.00 Hírek, 
időjárásjelentés (ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Amerikai 
hotrodok
8.00 Autókereskedők
9.00 Sivatagi 
autókirályok
10.00 Amcsi motorok -
Családban marad
11.00 Amerikai 
hotrodok - 61-es
Bubbletop
12.00 Motorváros -
Festevil
13.00 Autókereskedők -
Alfa Romeo Spider Veloce
2000
14.00 Autókereskedők -
BMW 635csi
15.00 Óriás költöztetők
16.00 Keith Barry 
trükkjei - Autókereskedők
17.00 Mérnöki 
műtárgyak - Óriásgát Tö-
rökországban
18.00 Ki ad többet? - 
Jim Morrison verse
19.00 Piszkos pénz - 
Alku
20.00 Hogyan csinálják?
21.00 Autókereskedők -
Mini Moke
22.00 Autókereskedők -
Range Rover
23.00 Újjáépítők
1.00 Chris Ryan 
bemutatja: Rendőrségi 
elit alakulatok
2.00 MacIntyre alvilági
útikalauza - Prága, 
Csehország

8.00 Vésd a fejedbe (ism.)
9.00 Román útlevél (ism.)
10.00 Mesélj nekem egy
történetet (sor.)
11.00 Motomágia
11.30 Női siker
12.00 Bortestvérek
12.30 Jamie 
Amerikában
13.00 Izland – biciklivel a
sivatagban
13.30 Az arománok –
Albánia 

14.00 Ókori kalandok 
(A Római Birodalom rejté-
lyei)
15.10 Szerelem 
a négyzeten (amerikai víg-
játék, 2000)
16.45 Egészség A-tól Z-ig
17.00 Balkáni szokások
18.00 Kaland és termé-
szet
18.30 Csavargó 
halász
19.00 Szélességek
19.30 Nagy lábon
20.00 Adrenalitica
20.30 Végveszélyben a
Föld I. rész 
(amerikai-kanadai sci-fi,
2006)
21.40 Egészségpasztilla
22.00 Hírek
23.00 AG Weinberger
zenei műsora

0.00 Csillagközi romboló
(am. sor.)
1.00 Ókori kalandok
(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 refromátus műsor
17.55 Hírek, adászárás

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
10.00 Egyházi műsor

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

VASÁRNAP
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8.05 Televíziós vásár-
lás 11.10 Kamuzsaru
(am. vígj.) 12.55 Jó tár-
saság (am. vígj.) 15.00
Bosszúállók (am. ka-
landf.) 16.40 Az Árnyék
(am. kalandf.) 18.40
Padlógáz (német-lux.
akció-vígj.) 20.20 2012
- Végzetes robbanás
(am. katasztrófa f.)
22.00 A spártai (am.-
német akcióthriller,
2004) 0.00 A Delphi-ef-
fektus  (am.-német ak-
cióf., 2008)

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 gyakornok 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 Szent Mihály
napi játékok 22.30 Híradó
23.00 Napraforgó ism. 

ETV

9.15 A lángoló ég alatt
(sor.) 10.45 Elárult lélek
(sor.) 12.15 Eva Luna
(sor.) 14.30 Mesés höl-
gyek (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 sze-
relem (amerikai akció
sor.) 23.30 Hét bűn
(brazil sor.)

7.30 A szív utjai (török
sor.) 8.45 Pilótafe-
leségek 10.00 Kedves
barátnőm – szórakoztató
műsor 12.30 Hírek
13.15 Légy az enyém
15.15 Egy lépéssel a
boldogságtól (török sor.)
16.45 Célpontban 18.45
A nap híre 19.00 Hírek
20.00 A szívnek paran-
csolni nem lehet (sor.)
22.30 Cancan TV 0.30
Hírek 1.30 A szívnek
parancsolni nem lehet
(sor.) 3.00 Cancan TV

KANAL D
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6.40 Híradó
7.00 Közbeszéd (ism.)
7.30 Híradó
7.35 Élő egyház (ism.)
8.05 Pannonia 3 keréken
(ism.)
8.30 Híradó
8.35 Sólyom és galamb
(s) (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 MacGyver (s) (ism.)
11.00 Család-barát
11.50 1 könyv
12.00 Magyar elsők
12.20 Kisváros (s) (ism.)
13.02 Híradó
13.30 Napirend előtt
14.00 Parlamenti
közvetítés
17.10 Magyar történelmi
arcképcsarnok
17.20 Ázsia apró hősei
(ism. f.)
18.20 Kisváros (s)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Alkotmány utca
(ism.)
20.10 Térkép
20.40 MacGyver (s)
21.30 A férfi a legjobb or-
vosság (s)
22.30 Híradó
22.35 Langeais hercegnő
(francia-olasz filmdráma,
2007)
0.50 Dunasport
1.00 Sportaréna

TVR2, 9.10
Szerelem a négyzeten

Ki hitte volna? Pedig minden olyan szépen alakult! Ám a min-
dent elsöprő szerelem egyszer csak ott kopogtat az ajtón-
kon, és semmit nem tudunk tenni ellene. Charlie és Claire
harmonikus kapcsolatban élnek, s végre rég áhított New
Yorki esküvőjük előkészületeit intézik. Ám ekkor az elfoglalt
üzletasszonynak váratlanul el kell utaznia a városból. Char-
lie így magára marad a feladatokkal.

DUNA Tv, 22.35
Langeais hercegnõ

1823. VII. Ferdinánd francia király csapatai partra szállnak
Mallorca szigetén. Köztük van Armand de Montriveau, fran-
cia ezredes is, aki öt éve végigkutatta Európa, sőt Amerika
valamennyi apácakolostorát, hogy megtaláljon egy as-
szonyt, akibe halálosan szerelmes. Ezen a szigeten végre
megtalálja Thérese nővért, aki nem más, mint a keresett
hölgy.

Prima Tv, 0.30
A nagy trükk

A pókerezők titkos világába vezet minket a film, itt vadászik
kis és nagy halakra Charlie és Tiffany, a két szélhámos, akik
most beszerveznek még két remek pókerest is. Azonban el-
követik azt a hibát, hogy a helyi gengszterfőnök pénzét nye-
rik el, így kénytelenek mindent egy lapra feltenni, egy min-
dent eldöntő játszmában az élő legenda, Dean ellen, és ott ül
az asztalnál a kifosztott gengszterfőnök is.

DUNA TV

ACASÃ

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV

6.55 Ma Reggel
10.00 Budapest 
természeti értékei
10.25 Társbérletben 
a tárgyakkal
10.50 Nemzeti értékeink
11.00 Válaszd a tudást! -
Junior
12.00 Magyar rock
13.01 Híradó délben
13.19 Sporthírek
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Négyszázezer nap
14.25 A múzsa csókja
14.50 Főtér
16.15 Hogy volt!?
18.15 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!
23.25 Stingers (auszt.
krimisor.)
0.10 Drága doktor úr
(vígj. sor.)
1.05 Az Este
1.35 On The Spot:
Törzsek
2.30 Színészpalánták
(olasz sor.)
3.20 Rocca parancsnok
(olasz sor.) (ism.)

7.05 Jó reggelt, 
skacok!
8.35 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 Sarokba szorítva
(am. sor.)
16.10 Döglött akták 
(am. krimisor.)
17.15 Marichuy - A sz-
erelem diadala (mex. sor.)
18.20 Teresa 
(mex. sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 1 perc és nyersz!
Ügyességi vetélkedő
21.05 Fókusz
Utána: ValóVilág Klikk
21.45 Barátok közt (mag-
yar sor.)
22.20 Dr. Csont (am.
krimisor.)
23.15 Nagyágyúk
(amerikai vígjáték sor.)
0.25 PokerStars.net - Big
Game
0.20 Reflektor Sztár-
magazin
1.35 Minden rendben lesz
(amerikai filmdráma,
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.)
10.35 Babapercek
10.40 Teleshop
11.45 EZO.TV
13.20 Babe (amerikai
vígjáték, 1992)
15.20 Marina (mex.-am.
sor.)
16.20 Rex felügyelő (os-
ztrák-német-olasz krim-
isor.)
17.20 La Pola (kol. dráma-
sorozat)
18.20 Update Konyha
18.25 Tiltott szerelem
(török sor.)
19.30 Tények
20.30 Aktív
A TV2 magazinja
21.30 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.00 NCIS (am. krim-
isor.)
23.00 NCIS: Los Angeles
(am. krimisor.)
Közben: Kenósorsolás
0.00 Aktív (ism.)
A TV2 magazinja
1.00 Tények Este Hírmű-
sor
1.35 EZO.TV
2.10 Életfogytig zsaru
(am. krimisor.)

9.50 Gyilkos sorok (sor.)
10.40 A király nevében
(német-kan.-am. ka-
landf.) 12.55 A dadus
(sor.) 3.50 Gordon Ram-
say 13.45 Monk (sor.)
16.35 CSI (ism.) 17.30
Esküdt ellenségek (sor.)
18.25 Gyilkos számok
(sor.) 19.25 Gordon
Ramsay 20.20 Jóbará-
tok (sor.) 21.15 Két pasi
(sor.) 22.10 Az utolsó
mohikán (am. kalandf.)
0.15 CSI: Miami
helyszínelők (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 Local Kombat
Podgorica 23.00 Sport.ro
Hírek 23.10 Wrestling
WWE

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 
(osztrák-német-olasz 
krimisor.)
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
18.40 Család csak egy
van (auszt. vígj. sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Kékfény
22.10 Hacktion (magyar
akció sor.)
23.05 Az Este
23.40 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 
(koreai drámasorozat)
11.25 Sajtó és hatalom
12.20 Ha újra szeretné
nézni
12.40 Az etévedt lovas
legendája (koreai dráma-
sor.)
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.45 Teleshopping
15.30 Magyar adás az
egyesen
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Clara és a francia
szenvedély (francia film,
2009)
18.25 Az etévedt lovas
legendája (koreai dráma-
sorozat)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.00 Prim Plan 
(talk show)
22.00 Négyszemközt
23.10 Visszajátszás
0.30 Éjszakai beszél-
getések
1.30 Psych - Dilis detek-
tívek (amerikai krimisor.)
2.15 Négyszemközt (ism.)
3.05 Sport
3.20 Hírek, 
időjárásjelentés

7.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
Mi történik doctor úr?
10.00 Románia szeretlek
(ism.)
12.00 Fiatal és 
nyugtalan (amerikai
sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
13.45 Nevess csak
(amerikai vígjáték sor.)
14.15 Ízlések és pofonok
(am.-auszt. vígj., 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 Fekete eső (amerikai
akciófilm) (ism.)
2.30 Pro Tv-hírek, sport,
időjárásjelentés (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 Columbo: Rekviem
egy hullócsillagért
(amerikai krimi, 1973)
13.00 Híradó, 
Sport
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 Koponyák 
(am.-kan. thriller, 2000)
22.15 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
23.00 Egy bűnös show –
Dan Capatos műsora
1.00 Gyilkosság magas
szinten (olasz-spanyol 
akciófilm, 1973)
3.00 Problémás gyerek
(amerikai-spanyol-kanadai
anim. sor.)
3.45 Közvetlen hozzáférés
(live)

6.00 A cseresznye a
tortán (ism.)
7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 Ismerkedj, álmodj,
szeress! (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek talákozása
(ism.)
10.30 A médium (am.
krimisor.)
11.30 Teleshopping
12.00 Családban (román
sor.)
12.30 Családban (román
sor.)
13.00 Teleshopping
13.30 Kandikamera
13.45 Teleshopping
14.15 Szívek talákozása
(indiai sor.)
15.00 Mindent az
anyákról
16.00 A cseresznye a
tortán – reality show
17.00 Lököttek (román sor.)
18.00 Hírek, időjárásje-
lentés
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 Vidéki fiu - reality
show
22.15 Lököttek (román
sorozat)
23.15 Focus Monden
23.45 A médium (am.
krimisor.)
0.30 A nagy trükk (am.
thriller, 2003)

7.00 Amerikai hotrodok -
Alumitub
8.00 Autókereskedők -
BMW 635csi
9.00 Hogyan készült?
Öntöttvas főzőedény,
biodízel, 
ruhaakasztó
10.00 Sci-Fi tudomány -
Az őrültség fizikája - 
A mesterséges 
intelligencia lázadása
10.30 Hogyan 
csinálják?
11.00 Állítólag...
12.00 Megavilág
13.00 Autókereskedők
15.00 Újjáépítők
16.00 Hogyan 
csinálják?
16.30 Hogyan készült?
17.00 Mérnöki műtárgyak
- Hullámvasutak
18.00 A túlélés törvényei
- Afrikai szavanna
19.00 Autókereskedők
21.30 Hogyan készült?
Kardok / 
Pontonok / 
Ingaórák
22.00 A mérnök 
szemével
23.00 Fegyvertények -
Közeli tűzharc
0.00 Egy idióta külföldön
1.00 Autókereskedők
2.00 Egyszemélyes 
hadsereg
3.00 A túlélés törvényei -
Válogatott kalandok

8.00 Fraiser és a farka-
sok (amerikai-kanadai
sor.)
8.55 Egészség A-tól Z-ig
(ism.)
9.10 Szerelem a 
négyzeten (am. rom. 
vígj., 2000)
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 
farkasok (amerikai-
kanadai sor.)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek, időjárásje-
lentés
18.30 (szórakoztató
magazin) (ism.)
19.30 Oroszlánok 
arénája
20.25 Biznisz óra
21.10 Késhegyen
22.00 Hírek, sport
23.00 Minden pénzt
megér
23.35 Koffein 
(amerikai vígjáték, 
2006)
Sz.: Marsha Thomason,
Mena Suvari, Callum
Blue, Breckin Meyer
1.15 Autómánia
1.45 Adrenalitica (ism.)
2.00 (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
16.00 Híradás, Sport, Rádióújság
17.00 Híradás, Figyelő
17.55 A nap hírei röviden

HÉTFŐ
2012. február 27.
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Ma Mátyás és Etelka nap-
ja van.
A Mátyás héber eredetû
férfinév, a latin Matthias
változatból származik. Je-
lentése Isten ajándéka. 
Az Etelka az Etele férfinév
nõi párja. A név Dugonics
András író alkotása az
Etelka címû mûvében.
Holnap a Gézák ünnepel-
nek.
Vasárnap Edina és Izabel-
la napja van.

Évforduló
Február 24-én, pénteken:
• 1939 – Letartóztatják és
internálják a Keresztes-
Fischer Ferenc m.kir. bel-
ügyminiszter által február
21-i rendeletileg feloszla-
tott hungarista Magyar
Nemzeti Szocialista Párt
vezetõit.
Február 25-én, 
szombaton:
• 1947 – Kovács Bélát, a
Független Kisgazdapárt
(FKGP) fõtitkárát a szov-
jet megszálló hatóságok
Budapesten jogellenesen
elfogják és a Szovjetunió-
ba szállítják.

Február 26-án, 
vasárnap:
• 1899 – Széll Kálmán alakít
kormányt.

Vicc
A luxushajó kapitánya beje-
lenti az utasoknak:
– Hölgyeim és uraim, van
egy jó és egy rossz hírem. A
jó az, hogy a jövõben 11
Oscar díjat fogunk nyerni...

Recept
Tejszínes halfilé
Hozzávalók: 50 dkg tengeri
halfilé, 1 fej hagyma, 2 ge-
rezd fokhagyma, 2 dl tejszín
1 kk liszt, só, bors, apróra
vágott zöldpetrezselyem, 1
zöldpaprika.
Elkészítés: A hagymát fel-
kockázzuk, mély ser-
penyõben olívaolajon üve-
gesre pároljuk. 
Rátesszük a halfiléket, az
összenyomott fokhagymát,
fûszerezzük, fedõ alatt pu-
hára pároljuk. 
Végül az apróra vágott zöld-
petrezselymet is rátesszük,
megszórjuk kevés liszttel,
felöntjük a tejszínnel, és
óvatosan átkeverjük. 

2012. február 24–26., péntek–vasárnap   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Váratlan érzelmi zûrzavarokkal
kezdõdhet a mai nap. A jegyében
együtt álló Hold és Uránusz ha-
tására hisztériás jelenetekre ke-
rülhet sor. Lazítson!
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Egy kedvezõ lehetõség adódhat
az életében, amit vétek lenne ki-
hagyni. Ne legyen rest, vegye ma
a nyakába a világot!
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Néha egy kirobbanni készülõ vul-
kánhoz hasonlít a természete,
máskor meg kenyérre lehet kenni
önt. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Ha eddig társtalan volt, most jó
alkalmat találhat, hogy ezen vál-
toztasson. Nem lehetetlen. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Jobban tenné, ha ma kerülné a
társasági életet. Túlságosan
nyers és szókimondó, és meg-
bánt valakit. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Egy pénzügyeket érintõ döntéssel
jobb lenne várnia még pár napot.
A mai nap hajlamos lehet az el-

hamarkodottságra, és ezzel
együtt a meggondolatlanságra. 
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Nagyon fárasztó hetet tudhat
maga mögött, és ezért valóba jo-
gos az igénye, hogy a mai estét
egy kis kikapcsolódással töltse.  
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Kisebb családi bonyodalmakkal
lehet terhes ez a nap. Ne vegye a
lelkére, inkább próbálja meg ön
megkeresni a megoldást. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

A mai nap az elgondolkodásé.
Szembesülnie kell azzal, hogy mi
az, amit eddig elért életében. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

A mai nap a munkálkodásé.
Még az is elõfordulhat, hogy túl-
óráznia kell. Nem szabad elsikla-
nia a gondok felett. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Most végre kellemesebb napok
következnek, mint amiben az el-
múlt héten része volt. Alighanem
túl van a nehezén, most lazítson
már a hétvégére. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Egy nem várt esemény húzhatja
keresztül a számításait. Legyen
alkalmazkodó, és ne bánkódjon.

Horoszkóp
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Nem könnyû megtalálni az
élet értemét. Sokan és régóta
igyekeznek rájönni, hogy mi-
ért is élnek. Õk a bölcsességet
keresõk. Rengetegen vannak,
akiket nem érdekel, hogy mer-
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nak-e egyáltalán. Az élet min-
den dolgában pedig egy fontos
értelem van, az, hogy ne állj
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a haladásban van az értelem,
hanem a célban, amit tudsz,
amiben hiszel, és ami erõt ad. 

Gondolatjel Visky István rovata
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Kézilabda
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„Nincs idõnk sírni,
gyõznünk kell a Metz

ellen” – jelentette ki Radu
Voina, a Râmnicu Vâlcea-i
Oltchim nõi kézilabdacsa-
patának vezetõedzõje, va-
sárnap ugyanis újabb Bajno-
kok Ligája-mérkõzést ját-
szanak. A román bajnok,
mint ismert, a legutóbb csú-
fos, tízgólos vereséget szen-
vedett hazai pályán a
Buducnost ellen, így most
nyernie kell ahhoz, hogy to-
vábbjutási esélyeiket életben
tartsa. Jó hír a trénernek az,

hogy a hétvégi, franciaor-
szági összecsapáson ismét
számíthat Oana Maneára,
aki egy kisebb sérülés miatt
több mint egy hétig hiány-
zott. A papírforma amúgy
az Oltchimnak kedvez, hi-
szen az elsõ mérkõzésén 30-
21-re legyõzte a Metzet ha-
zai pályán, ennek ellenére
Voina óvatosságra int. Sze-
rinte még korai bármit spe-
kulálni, egyelõre a legfonto-
sabb, hogy bebiztosítsák he-
lyüket az elõdöntõben. A
Metz elleni találkozót 18.30
órakor a DigiSport közvetíti
élõben. A második közép-
döntõs csoport élén a
Buducnost áll, a második,

még továbbjutó helyet egy-
elõre az Oltchim õrzi. A
másik ágon a Gyõr a nagy
favorit, különösen amióta
legyõzte a címvédõ Larvi-
kot. Holnap Dániában sze-
repel, a Midtjylland vendé-
geként.

A hétvégén a férfiaknál is
rendeznek BL-meccseket, s
a C csoportban sereghajtó
Konstancai HCM Buzãu-
ban fogadja a szlovén Ci-
mos Kopert szombaton 21
órától. A magyar alakulatok
közül az MKB Veszprém a
Madridi Atléticót látja ven-
dégül, míg a Pick Szeged az
Ademar León otthonában
szerepel. 

Radu Voina: gyõznünk kell!

Sandra Izbaºa 
megsérült

Edzés közben ínszakadást
szenvedett Sandra Izbaºa,
a román tornászválogatott
alapembere. A 21 éves
sportolót kórházba szállí-
tották, és a Libertatea címû
napilap szerint az is lehet-
séges, hogy nem vehet
majd részt az idei londoni
olimpián.

Éremesélyes atléták 
Londonban

Több mint húsz atlétát sze-
retne Londonba küldeni
Sorin Matei, az országos
szakszövetség elnöke. Saj-
tótájékoztatóján kifejtette:
eddig már kilenc romániai
sportoló kvalifikált az idei
nyári olimpiára, és leg-
alább hat olyan atléta van,
aki éremesélyesként fog
rajthoz állni.

Oroszországba 
utaznak a rögbisek

Szocsiba utazik ma Romá-
nia felnõtt férfi rögbiváloga-
tottja, ahol holnap délben
Oroszország legjobbjaival
mérkõzik meg az Európai
Nemzetek Kupájában. Az
együttes Bukarestben ját-
szotta az elsõ találkozót,
ahol 33-3-ra legyõzte a
„medvéket”. A szombati
összecsapást a Gsp TV élõ-
ben közvetíti. 

Röviden

HIRDETÉS

Hajrában buktak a favoritok

Labdarúgás

Hírösszefoglaló

Borult a papírforma a
labdarúgó-Bajnokok Li-

gája nyolcaddöntõjének
szerdai játéknapján, és
mindkét, gyõzelemre esé-
lyes alakulat 1-0-lal elbukta
idegenbeli szereplését. A
Cristian Chivuval felálló
Internazinale Ayew a 93.
percben szerzett góljával
maradt alul Marseille-ben
az Olympique-kel szemben,
míg a Bayern München a
Basel FC otthonában került
hátrányba Stocker 86. perc-
ben jegyzett találata miatt. 

A válogatott kapus, Ma-
nuel Neuer köténygólja – az-
az a labda a hálóõr lába kö-
zött „csorgott” be a kapuba –
a bajorok trénerének sem tet-
szett, s rögtön a meccs után
kijelentette: „Szól a vész-
csengõ!” Jupp Heynckes csa-
lódott volt, amiért játékosai
nem tudták kihasználni a
helyzeteiket, s emiatt most
hátrányban várják a német-
országi visszavágót. A házi-
gazdáktól ezzel szemben op-
timista és elégedett nyilatko-

zatok hangzottak el. „Sikere-
ink receptje rendkívül egy-
szerû: játékosaimban hihe-
tetlen erõvel dolgozik a
gyõzni akarás, és nagy a csa-
paton belüli megértés. Min-
denki élvezettel edz nap
mint nap, s ez meg is látszik
rajtunk” – magyarázta a gyõ-
zelem után Heiko Vogel, a
bázeliek edzõje, aki Svájcba
érkezése elõtt éppen a
Bayern München ificsa-
patánál dolgozott. 

A franciaországi mérkõ-
zés utáni nyilatkozatok ér-
dekesek voltak, hiszen épp
a vesztes Inter edzõje volt
az, aki dicsérõ hangnemben
beszélt, míg Didier Des-
champs, az OM szakvezetõ-
je óvatosan fogalmazott,

„sovány elõnynek” tekinti
az egygólos sikert. A Serie
A-ban is botladozó milánói-

ak a visszavágóban bíznak,
ahogyan azt Cladio Ranieri
mester kifejtette: „A San

Siróban telt ház lesz, és ez
hatalmas elõny a számunk-
ra. Két gólt rúgunk, nem le-
het gond. Most is jól ját-
szottunk, remek támadáso-
kat vezettünk, több lehetõ-
ségünk volt, mire fel õk
egyetlen esélyüket kihasz-
nálták. Nem érdemeltünk
vereséget.”

Az egygólos hátrány va-
lóban ledolgozhatónak tû-
nik, de erre majd csak a
március 13-ai visszavágón
lesz lehetõsége a szerdai két
vesztesnek. 

Minimális különbséggel ugyan, de az
Inter és a Bayern labdarúgócsapata is
kikapott a Bajnokok Ligája-nyolcad-
döntõ elsõ mérkõzésén.

A bajorok klasszisa, Frank Ribéry (feketében) eredménytelenül viaskodott a bázeli Benjamin Huggellel

Noha a labdarúgó-Európa Liga tizen-
hatoddöntõjének visszavágóit többségé-
ben tegnap esti lapzártánk után rendezték,
a Manchester City már szerda este tovább-
jutást ünnepelt. Az angol csapat már a
portugáliai elsõ mérkõzést is gyõzelem-
mel abszolválta, de most hazai pályán va-
lósággal a földbe döngölte a vendég Por-
tót. Sergio Agüero már az elsõ percben
megszerezte a vezetést a házigazdáknak,

majd a második félidõ hajrájában sorra
lõtték a gólokat: elõbb Dzeko (76. perc)
volt eredményes, majd David Silva (83.
perc) és Pizzaro (85. perc) is bevette a lisz-
szaboni kaput. A 4-0-s manchesteri siker-
hez persze az is hozzájárult, hogy a 77.
perctõl, Rolando kiállítása miatt a Porto
emberhátrányban futballozott. Az angol
együttes 6-1-es összesítettel jutott a leg-
jobb tizenhat közé. 

Európa Liga: kiütötték a Portót Manchesterben

Kínába megy a CFR-gólvágó
Labdarúgás

ÚMSZ-összeállítás

A Kolozsvári CFR fut-
ballcsapatának legered-

ményesebb csatára elhagyja
Romániát, és a kínai
Csangcsun Jatai alakulatá-
hoz szerzõdik. A brazil
Weldon átigazolásáról szóló
hírt a Szamos-parti klub hi-
vatalos honlapján hozták
nyilvánosságra, tegnap. Wel-
don tavaly nyáron, szaba-
don igazolható játékosként
érkezett a CFR-hez, s azóta
tizenkét meccsen, összesen
hét gólt szerzett a kolozsvá-
riaknak. Most kereken egy-
millió euróért távozik, szer-

zõdésében ugyanis szerepelt
egy olyan kitétel, amely
alapján ezért az összegért
bármikor szabadon távoz-
hat. Weldont Liviu Ganea
pótolja majd, aki három és
fél évre írt alá, de a legfris-
sebb hírek szerint egy dél-
koreai középpályást, a 22
éves Kim Bjung-Ohot is ki-
szemelte magának a Ko-
lozsvári CFR. De nem csak
a CFR-nél történt változás, a
Vaslui FC is hozott új játé-
kost a keretbe: a Gsp.ro infor-
mációi szerint a Sivassport
kanadai válogatott kapusa, a
24 éves Milan Borjan érke-
zik a moldvaiakhoz.

A Liga–1-ben amúgy nem
csak a futballcsapatok edze-

nek a tavaszi szezonra, a
futballbírók Cãciulatán ké-
szültek. A képzés mellett
azonban a bérezésük csök-
kentése is szóba került, sze-
rintük ugyanis Dumitru
Dragomir ligaelnöknek nem
volt igaza, amikor azt
mondta, hogy egy jó játék-
vezetõ akár havi 12 ezer lejt
is megkereshet a meccse-
ken. A sípmesterek érdekvé-
delmi szervezete kiszámol-
ta: a meccsenkénti 2400 lej-
bõl 1500-at útiköltségre,
szállásra és étkezésre költe-
nek, s figyelembe véve, hogy
évente mintegy 14 ezer lejt
szakmai felkészülésre fordí-
tanak, átlagosan havi 150
lejjel maradnak. 



Zsehránszky István

Részletezné egy kissé a
januári mûsort? Kik léptek
fel, mit adtak elõ?
– A mûsornak ez volt a teljes
címe: A Zokogó majom borúja,
derûje. Szellemi lakoma. Házi-
gazdaként Kötõ József szín-
háztörténész, a Bálint Tibor
Baráti Társaság ügyvezetõ
elnöke nyitotta meg a ren-
dezvényt, majd a Kolozsvári
Rádió Aranyszalagtárából Bá-
lint Tibor köszöntötte a kö-
zönséget és hívta meg a lako-
mára... Az idén kilenc éves
Agnus közösségi rádió munka-
társai, mint mindig, most is
segítettek, nemcsak azzal,
hogy felvették az elõadás tel-
jes hanganyagát, hanem
Ferencz Amália két írást ol-
vasott fel: A húslevesrõl és A
lefõzés mûvészete címûeket. A
nagy meglepetés Bogdán
Farkas volt, Bogdán Zsolt
színmûvész fia, aki az Én va-
gyok a császár-t adta elõ óriási
sikerrel, mert nem olvasta,
hanem majdnem végig sza-
badon mondta... Elhangzott
még az Óda Allium Cepához
és a Hajtási Péter, Hajtási Pál,
ezeket Laczkó Vass Róbert
színmûvész remek elõadásá-
ban hallhattunk, a Mózes ál-
ma Moritz Kinga amatõr szí-
nész hangján, de a legtöbbet
örök segítõm, Sebesi Karen
Attila színmûvész, rádiós,
tévés, sok minden egyéb, de
fõleg jóbarát nyújtotta, a Kí-
váncsi lettem magamra, a Ma-
jom a köszörûkövön és a Nyárs-
forgató Jakab életrekeltésével.

Õ adta elõ a legjobb
anekdotákat.
– El ne felejtsem a fiatal
„nevemégnincs” trió játékát
– akárcsak minden közremû-
ködõ munkáját – megkö-
szönni. Az említett trió tag-
jai Adorjáni Réka (cselló),
Kertész Adél (hegedû),
Nagy Gergõ (zongora).
Franz Schubert B-dúr triószo-
nátáját játszták nagy sikerrel.
Tibor halálának évfordulójá-

ra február 5-én a Kolozsvár-
hídelvei református temp-
lomban tartott istentisztele-
ten sokan emlékeztünk, a
helyi pap, Nt. Szöllõsi János
mellett Nt. Demeter József
szászrégeni lelkipásztor, Ti-
bor jóbarátja is szolgált. Rö-
vid mûsorral egészült ki az
istentisztelet, Széman Eme-
se Rózsa olvasott fel Tibor
írásaiból, és a templom fiatal
kórusa énekkari szolgálatát
hallgattuk meg, Felházi Len-
ke Zsuzsanna irányításával.
Erre az alkalomra a Sánta
angyalok utcájából a követke-
zõ idézetet választottam:
„Mert az is a mi dolgunk
ezen a földön, hogy tisztes-
séggel szolgáljuk a holtak
emlékét”. Visszatérve a Bá-
lint Tibor-évre: érdemes len-
ne kötetbe összeszedni Tibor
vidám hangvételû írásait.
Akár a reménybeli életmû-
kiadás részeként, de külön
is. Nemcsak anekdoták, ha-
nem egyebek is helyet kap-
hatnának benne. Mondjuk,
három csoportba lehetne ta-
golni: Anekdoták, Irodalmi
ínyesmester – mert volt neki
egy ilyen sorozata is – és
Ízek, illatok, ahol egyéb, ide
illõ írásait lehetne sorjázni.
Ezek mind olyan vidám,
szellemes írások, amire a ma
emberének nagy szüksége le-
het.

Valóban. De én úgy hal-
lottam, hogy Egyed Emese
szerkeszt egy Bálint Tibor-
kötetet, abban benne lesz-
nek ezek?
– Nem ezek lesznek benne.
A kötet ideiglenes címe: Má-
sik térben. Novemberben lesz
a könyvbemutató. Erre az al-
kalomra, Kántor Lajos ja-
vaslatára, felkértük a képzõ-
mûvészeket, hogy Bálint Ti-
bor képi világa képzõmûvész
szemmel címmel rendezze-
nek kiállítást. És a beérkezõ
munkákat, valamint a már
meglévõket, mert vannak
ilyenek, a Minerva Mûvelõ-
dési Egyesület termében állí-

tanók ki, és ott mutatnók be
a könyvet... El ne felejtsem!
A budapesti Petõfi Irodalmi
Múzeumban is lesz megem-
lékezés, június 12-én. Sze-
rencse, hogy a fõkonzul úr is
felismerte és tudatában van
Bálint Tibor jelentõségének,
itt volt a harangavatáskor, és
most is sokat segít... Szeret-
nõk, ha a Kolozsvári Ma-
gyar Napok mindig itt kez-
dõdnének nálunk, éspedig
ezzel a címmel: Kolozsvárért
szól a harang.

Igen, az elsõ így kezdõ-
dött. És nagyon jó indítás
volt.
– Nagyon jó. Még a ma-
gyarorzsági sajtó is, meg a
Duna Televízió is így vezette
be a tudósítást: „Harangzú-
gással kezdõdtek a Kolozs-
vári Magyar Napok”.

Valahogy illik is a város-
hoz ez, mert olyan szép
templomai és olyan harang-
jai vannak... És olyan írói
is, nemde?
– Most a legnagyobb gond
az, hogy Bálint Tibor Díjat
szeretnénk alapítani. Ahhoz
kellene pénzt szerezni, pá-
lyázni...

És kinek adnák azt a dí-
jat?
– Hát ezt a kérdést Csávossy
György is feltette, már a Ba-
ráti Társaság alapításakor, és
nem csak õ. A gyermekiro-
dalomra gondoltunk vagy a
drámairodalomra, mert
egyébnek van gazdája. De
Orbán János Dénes például
azt mondta, hogy a meseiro-
dalom maradt díjazó nélkül.
Csávossy György a dráma-
irodalomra gondolt, többek
között...

Bocsánat hogy közbeszó-
lok, de az új drámák számá-
ra több díj is van, ennek el-
lenére nem kerülnek szín-
padra, csak elvétve éri õket
ilyen szerencse. Szerintem a
díj az arra érdemes mû õs-

bemutatójának a finanszí-
rozása kellene hogy legyen.
Hogy színpadra kerüljön az
új dráma.
– Ha már itt tartunk, hozzá-
teszem, az újrakiadásokhoz
kapcsolódva valamiképpen:
elõ kellene adni újra a Sánta
angyalok utcáját. Annyira
nem futotta ki magát, és ma
is nagy siker lenne.

Beszéljünk az ön mun-
kásságáról is. Kutatóként
is, szerzõként is nagyon so-
kat foglalkozik az erdélyi
örményekkel.
– Ma lapzárta van az ör-
mény lapnál, a számítógép
mellõl jöttem beszélgetni.
Missziónak tekintem ezt is,
mint ahogy a Bálint Tibor
életmûvével való foglalko-
zást is. Az örmények jelenlé-
te az erdélyi magyar történe-
lemnek egy része; annyira
beépültek az örmények az
erdélyi magyar kultúrába. A
Kolozsvári Magyar Napok
alkalmával a Szabók Bástyá-
jában volt egy ilyen címû
elõadás, hogy Örmény-ma-
gyarok kincses Kolozsvárért,
kincses Kolozsváron régen és
ma. Az Erdélyi magyar ki ki-
csodában felfedeztem, hogy
Bulbuk Márton restaurálta a
Szabók bástyáját, a Bocskai-

házat is õ restaurálta; Csík-
szeredából jött Kolozsvárra.
Ráadásul hobbiból gitározik.
Rendkívül tartalmas elõadás
és kiállítás volt a Szabók bás-
tyájában; két szintet kaptunk
meg erre, és nagyon gazdag
anyag gyûlt össze. Az utóbbi
két lapszámban például Kö-
tõ József szövegét hoztuk le,
amelyben a színház terén
nagyot alkotó és maradandó
értéket képviselõ örmény
mûvészekrõl beszél.

Gondolom, Senkálszky
Endrérõl például.
– Hát õt csak megemlítette,
mert róla már többször írt,
más alkalommal, de részle-
tesen foglalkozott Korbuj
Bogdánnal, akinek köszön-
hetõ, hogy ma hajléka van a
magyar színháznak. Mert
annak idején Korbuj Bogdán
építette fel a Nyári Színkört,
és oda tudott menekülni
1919 után az erdélyi magyar
színjátszás legrégibb társula-
ta.

És 1945-ben is.
– Akkor is. És február 22-én
ugyancsak az EMKE Györ-
kös Mányi Albert Emlékhá-
zában ismét Örmény-magya-
rok kincses Kolozsvárért, kincses
Kolozsváron régen és ma talál-

kozó volt. Orbán István be-
szélt az egykori kolozsvári
Piarista Gimnázium örmény
származású tanárairól, és
megemlített néhány híres di-
ákot is – olyan sokan voltak,
hogy órákon át lehetne be-
szélni róluk! Sas Péter pedig
az örmények templomáról, a
Minorita Templomról tartott
elõadást.

Az jelenleg görög katoli-
kus székesegyház, sikerült
visszakapniuk az ortodox-
októl.
– Tutsek Anna könyvében
meg a Nagy Péter munkájá-
ban, az Ó, kedves Kolozsvár-
ban olvastam, hogy azt Szé-
pek Templomának nevezték.
Az örmények oda jártak, és
mindenki tudja, hogy az ör-
mény lányok nagyon szé-
pek... És 1919 után sokan el-
mentek. Valószínû, hogy
megcsappant a templom hû-
séges örmény látogatóinak a
száma, és gondolom, ez is
közrejátszott abban, hogy
1927-ben a Konkordátum ré-
vén a görög katolikusoknak
adták át a templomot. A
kriptában viszont nagyon
sok nemesi származású ör-
mény magyar sírja van. Sas
Péternek még fényképei is
vannak abból az idõbõl, ami-
kor ez a temetkezõhely nem
volt feldúlva. Tehát õ beszélt
az örmények templomáról,
én pedig doktor Fogolyán
Katalinról, a legendás hírû
szemorvosról. Az Arany-
szalagtárból pedig bejátszot-
tuk Sebesi Imrének az inter-
júját Ferenczi Júliával, aki
elég sokat mesélt Fugulyán
Katusról. Úgyhogy a mun-
ka, amit végzek, nemcsak
nemesít, hanem életben tart:
ennek köszönhetem azt,
hogy az öregséget, betegsé-
get feledni tudom.

Hangjából ítélve ugyan-
olyan fiatal, mint amikor a
tanárnõm volt.
– Igen? És a humorérzékem
is megmaradt?

Annak drukkolok, hogy
az anekdoták, a humoros
írások, azok a csodálatosan
szellemes alkotások kötet
formájában megjelenjenek
végre. Hogy Bálint Tibor
erõsítse a humorérzéket
mindannyiunkban. Mert ha
csak önben erõsíti...
– A könyv címét is elhatá-
roztam: Szellemi lakoma.
Mert abba minden belefér,
az esszészerû írások is, illet-
ve az anekdoták és az Ízek, il-
latok is.

Kolozsvárért szól a harang
Beszélgetés Bálintné Kovács Júliával, Bálint Tibor író özvegyével

Interjúalanyunk igen tevékeny, mindig talál magának elfoglalt-

ságot. Különösen idén, amikor Bálint Tibor születésének

nyolcvanadik, elhunytának tizedik évfordulója van, és a Bálint

Tibor Baráti Társaság elnökének, Egyed Emesének a javaslatá-

ra Bálint Tibor-évvé nyilvánították a 2012-es esztendõt. Ennek

jegyében január végén a kolozsvári Györkös Mányi Albert

Emlékházban gazdag mûsorú találkozóra került sor, színes,

hangulatos felolvasásokkal Bálint Tibor írásaiból, zenekíséret-

tel. Február elején a hídelvei református templomban tartottak

a jeles íróra emlékezõ istentiszteletet.

úmszszínképHétvégi melléklet
Szerkeszti: Ágoston Hugó, Szonda Szabolcs

2012. február 24–26., péntek–vasárnap

Készült a Communitas Alapítvány támogatásával

Fotó: Vas Géza – balinttibir.com
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Stefan Kaegi: 
Radio Muezzin – Rimini 
Protokoll, Egyiptom/
Németország
Kairót, Egyiptom fõváro-

sát az „ezer mecset városá-
nak” is nevezik, ám a való-
ságban a város közel 30 ezer
ilyen muszlim szent helyet
számlál. Ima idején a sok
ezer müezzin hangja egyet-
len, önmagát felerõsítõ
hangburokként fedi be a vá-
rost. Ez a burok semmisül-
het meg azáltal, hogy az or-
szág vallásügyi minisztériu-
ma lassanként bevezeti a
központi müezzint: egyetlen
rádióadóból hangzik majd
fel egyetlen müezzin hangja
egyszerre valamennyi kairói
mecsetben. Mi lesz a több
ezer elnémult müezzinnel?
Ezt a témát dolgozza fel
Stefan Kaegi Radio Muezzin
címû elõadása, amelyet há-
rom hónapnyi kairói kísér-
let, próba és elõbemutató
után 2009 márciusában mu-
tattak be Berlinben, ahol
nem engedélyezett a müezzi-
nek általi hangos imára szó-
lítás.

Az elõadás fõszereplõje
négy valódi egyiptomi mü-
ezzin: egy világtalan Korán-
tanító, akinek napi két órát
kell buszoznia a mecsetig,
egy földmûves fia, aki koráb-
ban harckocsivezetõ volt, a
jelenben pedig a mecset szõ-
nyegeit porszívózza napon-
ta, egy villanyszerelõ, akit
szaúd-arábiai vendégmun-
kásként komoly baleset ért,
ennek hatására pedig meg-
változott a valláshoz való vi-
szonya, végül egy testépítõ,
akinek Korán-olvasó tehetsé-
gét a kairói taxisok is ismerik

hangfelvételrõl.
A Rimini Protokoll mind-

három alkotója – Stefan
Kaegi, Helgard Haug és
Daniel Wetzel – a németor-
szági Giessenben tanult szín-
házmûvészetet, azóta pedig
számos projekten dolgozott
együtt. Produkcióik ismérve
az, hogy mindegyik egy-egy
konkrét helyszínhez kapcso-
lódó valóságos léthelyzeten
alapul, az elõadás pedig ezt
bontja ki egy intenzív elem-
zõ folyamatban.

A lét visszatükrözõdõ 
színházszerûsége – 
Oskaras Korsunovas 
Színház (Litvánia)
„Litvánia függetlenségé-

nek helyreállításakor úgy
tûnt, új nemzedék született.
Ma már ezt nem állítanám.
Bár az áttörés akkor valóban

megtörtént, a közös elvek és
érdekek megjelenése elma-
radt. Így a legjobb esetben is
azt mondhatjuk: önálló kö-
zösségek létrejöttét eredmé-
nyezte az a pillanat. Ezek
közé tartozik az Oskaras
Korsunovas Színház is” –
mondta annak a vilniusi tár-
sulatnak a névadója, akinek
két klasszikus drámán alapu-
ló merész rendezését láthatja
Sepsiszentgyörgyön a kö-
zönség.

A Hamlet egy tükörvilág-
ban világít rá az emberi ta-
pasztalatok milyenségére és
a színház természetére. A
színpadon látható sminkasz-
talok tükrei a legmeglepõbb
szögekbõl mutatják meg azt
az emberi és színházi valósá-
got, amelyen Korsunovas
rendezõi olvasata alapul.
„Hamlet kérdése kezdetben
abszurdnak tetszhet, hiszen
létünk kényelmes, jövõnk
biztosnak tûnik. Ám a jövõ
valójában bennünk rejlik,
nem pedig a politikai szloge-
nekben vagy a kereskedelmi
szólamokban” – véli pro-
dukciójáról a litván rendezõ.
A Hamlet 2008-as színrevite-
le óta 15 országban turné-
zott, bemutatója a norvégiai
Stavangerben, az akkori Eu-
rópai Kulturális Fõvárosban
volt.

Maguk a szereplõk a kísér-
leti alanyai a második
Korsunovas-rendezésnek, az
Éjjeli menedékhelynek, amely-
nek alkotási folyamata a
Hamlet-próbák idején kezdõ-
dött. Megejtõ õszinteséggel
meséli errõl a rendezõ: a
produkció létrehozását tulaj-
donképpen a Gorkij-dráma
egy korábbi oslói színrevite-
lének „részleges kudarca”
ihlette és ösztönözte. „Ott a
tágas színpad, a kor bizo-
nyos mérvû megidézése és
az elvárások megakadályoz-

tak bennünket abban, hogy
megfelelõen kibonthassuk
azokat az emberi mélysége-
ket, amelyekre Gorkij rámu-
tat ebben a drámában” – ve-
zet be Korsunovas a vilniusi
Éjjeli menedékhely teremtés-
történetébe.

A díva posztumusz 
ragyogása – Teatr 
Dramatyczny 
(Lengyelország)
„Õszintén megvallva, a

Marilyn Monroe-ról szóló
elõadás abból a késztetésbõl
született, hogy megtörjem
az iránta táplált, némiképp
titkolt rajongásom erejét” –
leplezte le Krystian Lupa
lengyel rendezõ a szõke díva
sorsát elemzõ produkció
mögött húzódó alkotói indo-
kokat a Színház folyóiratban
közölt interjúban 2010-ben.
A Teatr Dramatyczny Persona.
Marilyn címû elõadása a
szerzõ–rendezõ második
olyan produkciója, amely
20. századi fétis-személyisé-

gek történetét tárja a nézõ
elé (az elsõ Andy Warhol
pop art-mûvészrõl szólt), és
a sztori emberi vonatkozásai
mellett a korbeli jelentõsé-
gükre is válaszokat keres. A
Marilyn-produkcióban Lupa
a sztárság mítoszát bontja le,
megállítja az idõt, és így le-
hetõséget ad a szereplõ ön-
nön lelki mélységeinek felfe-
dezésére. A rendezõ szerint
a valamikori Norma Jean
Baker, a késõbbi Marilyn
Monroe, bár valamennyi
megnyilatkozásában a
karnális megtestesülése, in-
kább nõi bálvány volt, mint
hús–vér nõ, ugyanakkor
érezhetõen képtelen volt el-
lenõrzés alatt tartani azokat
az erõket, amelyek õt létre-
hozták, „piacossá” tették,
párkapcsolatait alakították
és végül eltemették.

2009-ben Krystian Lupa
Európai Színházi Díjat vett
át a színészekkel való inten-
zív rendezõi munkájáért és a
szerepek alapos felépítéséért,
kidolgozottságáért – és
mindez a Persona. Marilyn-re
is jellemzõ, amelyben eny-
hén hipnotikus megközelí-
tésben mutatja be az imázs-
építés és a „sztárcsinálás” fo-
lyamatát.

Játék Hauptmannal – 
Mecklenburgisches
Staatstheater 
(Németország)
„Gerhart Hauptmann ma-

ga is bizonyára meglepõdne
azon, hogy egy egész társu-
lat azzal kezdi drámájának
elõadását, hogy elkiáltja ma-
gát: Jawoll, Herr Haupt-
mann! Ugyanakkor a szerep-
lõk bájosan szónokolják a
drámaíró színpadi utasítása-
it is”– olvasható a Mecklen-
burgisches Staatstheater
Sepsiszentgyörgyön is látha-
tó, A bunda címû elõadásáról
írt egyik kritikában, amely-
nek szerzõje az élénk színpa-
di játékról, a buján színes jel-
mezekrõl és sminkrõl is szól.

Az elõadás rendezõje,
Herbert Fritsch színésznek
tanult, több németországi és
külföldi színpadon játszott.
Színészi pályája mellett kü-
lönbözõ fényképészeti és di-
gitális animációs technikák-
kal kísérletezett, a ’80-as
évektõl pedig mûvészfilme-

ket készített, 2000-tõl a ham-
let_X multimédiás mûvésze-
ti projektjén dolgozik szí-
nészként, film- és színházi
rendezõként, szerzõként,
performerként, fotósként és
grafikus mûvészként.

Három etûd a társadalom 
peremérõl – Compagnia 
Sud Costa Occidentale 
(Olaszország)
Valamennyi szereplõ

szemüvegen át szemléli a vi-
lágot abban a három elõ-
adásból összeálló produkci-
óban, amelyet a palermói
Emma Dante rendezett
Trilogia degli occhiali (A szem-
üveg trilógiája) címmel. A há-
rom etûd a társadalmi pe-
remlét három különbözõ vo-
natkozására épül: a szegény-
ségre, az öregségre és a be-
tegségre. Ezek látásának
vagy figyelmen kívül hagyá-
sának metaforája a minde-
nütt jelenlévõ pápaszem.
„Csupán arról akartunk
szólni, ami minket alkot,
ami bennünk van, ami tönk-
retesz és amitõl ellentmon-
dásokkal telítõdünk. Ezeket
az ellentmondásokat állan-
dóan magunkkal hordoz-
zuk: a józanságot és öntu-
datlanságot, az erõt és erõt-

lenséget” – mondta alkotá-
sáról Európa kortárs színhá-
zának egyik legbefolyáso-
sabb alkotója, Emma Dante,
akit szûkebb szülõhazájá-
ban, Palermóban alig ismer-
nek. Dante a színházat a lét-
helyzetek kiváltotta érzel-
mek tettekre váltásaként ha-
tározza meg. „Valójában ezt
teszi maga az élet is. Azon-
ban a színház mindig a meg-
határozások és jelentések
elõtt helyezkedik el” – teszi
hozzá a színészbõl lett ren-
dezõ, aki egyfelõl ostorozza
Palermót és aggodalommal
fordul feléje, másfelõl mé-
lyen kötõdik hozzá. Emma
Dante 1999-ben szülõváro-
sában alapította meg társu-
latát, a Compagnia Sud
Costa Occidentalét, amely-
nek produkcióit szerte a vi-
lágon egyforma lelkesedés-
sel fogadta a közönség és a
szakma.

A REFLEX 2 Nemzetközi
Színházi Biennálé sajtóirodája

Közép-Európa Szentgyörgyön

Merész kísérlet klasszikus alapon: 
a litván Oskaras Korsunovas Hamlet címû produkciója
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Egyén és közösség viszonya a mecsetbõl szemlélve: a Rimini Protokoll Radio
Muezzin címû elõadása / Fotó: Claudia Wiens (Egyiptom / Németország)
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Márciusban két hétre Székelyföldre költözik Közép-Európa legfrissebb színháza,

amely a legkülönbözõbb arcait mutatja meg a közönségnek március 16–29. között

Sepsiszentgyörgyön. A második alkalommal megszervezett REFLEX Nemzetközi

Színházi Biennálén látható sokarcú színházi Közép-Európát villantjuk fel az alábbi-

akban, mintegy kedvcsináló mozaikként, amelynek színes darabjait müezzinek, tü-

körképek, színházi animáció-hõsök, megelevenedõ filmikon és nem éppen rózsaszín

szemüvegek alkotják. Lássuk tehát a REFLEX 2 nemzetközi elõadás-kínálatát.
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Az Európai 
Parlament 
állásfoglalása 

Az Európai Parlament,
– tekintettel az Európai

Unióról szóló szerzõdés
(EUSZ) 2., 3., 4., 6. és 7.
cikkére, az Európai Unió
mûködésérõl szóló szerzõ-
dés (EUMSZ) 49., 56., 114.,
167. és 258. cikkére, az Eu-
rópai Unió Alapjogi Char-
tájára és az Emberi Jogok
Európai Egyezményére
(EJEE), melyek az alapjo-
gok tiszteletben tartására,
elõmozdítására és védelmé-
re vonatkoznak,

– tekintettel Magyaror-
szág új Alaptörvényére,
amelyet a Magyar Köztár-
saság Országgyûlése 2011.
április 18-án fogadott el, és
amely 2012. január 1-jén lé-
pett hatályba (a továbbiak-
ban: az új alkotmány), és
tekintettel az Alaptörvény
átmeneti rendelkezéseire,
melyet az Országgyûlés
2011. december 30-án foga-
dott el (a továbbiakban: az
átmeneti rendelkezések),

– tekintettel az Európa Ta-
nács Joggal a Demokráciáért
Bizottsága (Velencei Bizott-
ság) által közzétett CDL
(2011)016. és CDL(2011)
001. számú, az új magyar al-
kotmányról és az új magyar
alkotmány kidolgozásának
folyamatával kapcsolatban
felmerült három jogi kérdés-
rõl szóló véleményekre,

– tekintettel az Európai
Parlament magyarországi
médiatörvényrõl szóló 2011.
március 10-i állásfoglalás-
ára, és az Európai Parlament
felülvizsgált magyar alkot-
mányról szóló 2011. július 5-
i állásfoglalására,

– tekintettel a Bizottság-
nak az Európai Unióról
szóló szerzõdés 7. cikkérõl:
az Unió alapértékeinek tisz-
teletben tartásáról és elõ-
mozdításáról szóló közle-
ményére (COM(2003)606
végleges);

– tekintettel arra, hogy az
Európai Bizottság alelnöke,
Neelie Kroes a médiasza-
badsággal és -pluralizmussal
foglalkozó magas szintû
munkacsoportot hozott létre,

– tekintettel a Tanácsnak
és a Bizottságnak az Európai
Parlament 2012. január 18-i
plenáris ülésén a közelmúlt-
beli magyarországi politikai
fejleményekrõl tett nyilatko-
zataira, valamint az Állam-
polgári Jogi, Bel- és Igazság-
ügyi Bizottság által szerve-
zett 2012. február 9-i meg-
hallgatásra,

– tekintettel az Európai Bi-
zottság 2012. január 17-i

döntésére, melynek értelmé-
ben gyorsított jogsértési eljá-
rást indított Magyarország
ellen a központi bank és az
adatvédelmi hatóságok füg-
getlenségének, valamint a bí-
róságokat érintõ intézkedé-
sek ügyében,

– tekintettel eljárási sza-
bályzata 110. cikkének (2)
bekezdésére,

A. mivel az Európai Unió
az EUSZ 2. cikkében foglal-
tak szerint a demokrácia és a
jogállamiság értékein, az Eu-
rópai Unió Alapjogi Chartá-
jában és az EJEE-ben rögzí-
tett alapjogok és szabadsá-
gok kétségbevonhatatlan
tiszteletén és az említett jo-
gok, szabadságok és elvek jo-
gi értékének elismerésén ala-
pul, amit még inkább bizo-
nyít az EU közelgõ csatlako-
zása az EJEE-hez;

B. mivel a jelenlegi és csat-
lakozó tagállamok, valamint
az EU feladata annak bizto-
sítása, hogy a tagállamok
jogszabályainak tartalma és
a jogalkotás folyamata meg-
feleljen az uniós jogszabály-
oknak és értékeknek, külö-
nösen a koppenhágai kritéri-
umokban, az Alapjogi Char-
tában és az EJEE-ben foglal-
taknak, továbbá hogy az el-
fogadott jogszabályok betûje
és szelleme ne mondjon el-
lent ezen értékeknek és esz-
közöknek;

C. mivel Magyarország
2011. április 18-án új alkot-
mányt fogadott el, melynek
elfogadását és egyes rendel-
kezéseit az Európai Parla-
ment bírálta 2011. július 5-i
állásfoglalásában, melyben
felhívta a magyar kormányt,
hogy rendezze a Velencei Bi-
zottság által kiemelt kérdése-
ket és aggályokat, és amely-
ben felhívta az Európai Bi-
zottságot, hogy alaposan te-
kintse át és elemezze az új
alkotmányt és az abban rög-
zített sarkalatos törvényeket
annak ellenõrzése érdeké-
ben, hogy következetes össz-
hangban állnak-e a közössé-
gi vívmányok betûjével és
szellemével, különösen az
Európai Unió Alapjogi
Chartájával;

D. mivel a sarkalatos tör-
vények elfogadása számos
területen aggályokat ébresz-
tett, nevezetesen a bírói füg-
getlenséggel, a központi
bank függetlenségével, az
adatvédelmi hatóság függet-
lenségével, a politikai ver-
seny és hatalomváltás tisz-
tességes feltételeivel, vala-
mint a jövedelemadó rend-
szerét kétharmados döntés-
hozatal alá rendelõ, úgyne-
vezett stabilitási törvénnyel
kapcsolatban, továbbá a sar-

kalatos törvényekkel kap-
csolatban, amelyek a jelen-
legi többségnek kizárólagos
jogot biztosítanak arra,
hogy szokatlanul hosszú
idõre nevezzen ki tisztvise-
lõket, ami korlátozza a jö-
võbeli kormányok kor-
mányzási képességét;

E. mivel az Országos Bí-
rósági Hivatal elnökének és
a legfõbb ügyésznek jogában
áll majd az ügyek bíróságok
elé utalása, ami sérti az igaz-
ságszolgáltatáshoz való hoz-
záférés jogát és a tisztességes
eljáráshoz való jogot, vala-
mint a bírói függetlenséget;

F. mivel az új alkotmány-
nak és átmeneti rendelkezé-
seinek megfelelõen a Legfel-

sõbb Bíróságot Kúriává ne-
vezték át, és a Legfelsõbb
Bíróság korábbi elnökének
hat évre szóló megbízatását
2 év után, idõ elõtt megsza-
kították;

G. mivel az új alkotmány
elõírja a bírák és ügyészek
kötelezõ nyugdíjkorhatárá-
nak 70 évrõl 62 évre való
csökkentését, kivéve a Kúria
elnöke és a legfõbb ügyész
esetében, ami diszkriminatív
lehet, és mintegy 300 bíró
nyugdíjazását eredményezi,
ami az igazságszolgáltatás
mûködésébe való súlyos be-
avatkozásnak minõsül;

H. mivel az új alkotmány
rendelkezéseinek értelmé-
ben a négy parlamenti biz-
tosból álló rendszert egyet-
len biztosra szûkítették, idõ
elõtt megszüntetve ezáltal az
adatvédelemért és a közérde-
kû adatok nyilvánosságáért
felelõs korábbi parlamenti
biztos hat évre szóló megbí-
zatását, hatáskörét pedig egy
újonnan létrehozott hatóság-
hoz helyezték át, ami a füg-
getlenségébe való súlyos be-
avatkozásnak minõsül;

I. mivel a magyar Ország-
gyûlés több visszamenõleges
hatályú törvényt is elfoga-
dott, megsértve ezzel az eu-
rópai jog egyik alapelvét, ne-
vezetesen azt, hogy nem le-
het visszamenõleges hatályú
törvényeket elfogadni;

J. mivel az egyházak, val-
lásfelekezetek és vallási kö-
zösségek jogállásáról szóló,
nemrégiben elfogadott tör-
vény szokatlanul szigorú
szabályokat határoz meg az
egyházak bejegyzését illetõ-
en, és a bejegyzés feltételéül
szabja a parlament kéthar-
mados többséggel hozott jó-
váhagyását;

K. mivel az új alkotmány

rendelkezései jelentõsen
megnyirbálták a magyar Al-
kotmánybíróságnak a költ-
ségvetéssel kapcsolatos tör-
vények felülvizsgálatára vo-
natkozó hatáskörét;

L. mivel – amint arra a
Velencei Bizottság jelentése
is rámutat – aggodalomra
ad okot azon kérdések jelen-
tõs száma, amelyeket két-
harmados többséget igénylõ
sarkalatos törvényekben
kell részletesen szabályozni,
ideérve az olyan kérdéseket
is, amelyeket a rendes politi-
kai folyamatokra kellene
bízni, és amelyeket általá-
ban egyszerû többséggel
szokás dönteni;

M. mivel az Európai Bi-

zottság alelnöke, Viviane
Reding hangsúlyozta, hogy
az Európai Bizottság ellen-
õrizni kívánja, hogy sérti-e a
bírói függetlenséget a ma-
gyar bírósági rendszer át-
szervezése; mivel az Európai
Bizottság alelnöke, Neelie
Kroes, valamint a média sza-
badságával és pluralizmusá-
val foglalkozó magas szintû
munkacsoport vezetõje,
Vaira Vike Freiberga több-
ször hangot adott aggályai-
nak a magyarországi média
szabadságával és pluraliz-
musával kapcsolatban;

N. mivel az Európai Bi-
zottság elnöke, José Manuel
Barroso 2012. január 18-án
hangsúlyozta, hogy a jogi
szempontok mellett a ma-
gyarországi demokrácia mi-
nõségével kapcsolatban is
aggályok merülnek fel, és fel-
szólította a magyar hatósá-
gokat, hogy tartsák tisztelet-
ben a demokrácia és a sza-
badság elveit, és ne csupán
elméletben, hanem a gyakor-
latban, valamint az ország
politikai és társadalmi életé-
ben is érvényesítsék azokat;

O. mivel az Európai Bi-
zottság 2012. január 17-én
jogsértési eljárásokat indí-
tott Magyarország ellen há-
rom kérdésben, nevezetesen
a Magyar Nemzeti Bank
függetlensége, a bírák köte-
lezõ nyugdíjkorhatárának a
magyar Alaptörvényben
rögzített csökkentése, vala-
mint az adatvédelmi hivatal
függetlensége ügyében,
ezenkívül további tájékozta-
tást kért a magyar hatósá-
goktól a bírói függetlenség-
gel kapcsolatban;

P. mivel az Európai Par-
lament Az alapvetõ jogok
helyzete az Európai Unióban
(2009) – A Lisszaboni Szerzõ-

dés hatálybalépését követõ ha-
tékony végrehajtás címû je-
lentésében szorgalmazta
„az Európai Unióról szóló
szerzõdés 7. cikkérõl szóló
2003. évi közlemény nyo-
mon követését annak érde-
kében, hogy meghatároz-
zák az emberi jogok lehet-
séges megsértése okozta
problémák kezelésének át-
látható és koherens módo-
zatait, továbbá hogy az új
emberi jogi szerkezet alap-
ján megfelelõ módon alkal-
mazzák az Európai Unióról
szóló szerzõdés 7. cikkét”;

Q. mivel a magyar kor-
mány, és konkrétan a ma-
gyar miniszterelnök a Bizott-
ságnak szóló levelében és eu-
rópai parlamenti felszólalá-
sában jelezte, hogy kész a
jogsértési eljárások hátteré-
ben álló problémák kezelésé-
re, a kérdéses jogszabályok
módosítására és az európai
intézményekkel való, a jogi
eljárásokon túli további
együttmûködésre;

R. mivel az Európai Parla-
ment szerepet vállal az uniós
vívmányokban foglalt alap-
vetõ jogok, szabadságok és
elvek mind a 27 tagállamban
történõ tiszteletben tartásá-
nak ellenõrzésében;

1. súlyos aggodalmának
ad hangot a demokrácia, a
jogállamiság, az emberi és
szociális jogok, a fékek és
ellensúlyok rendszere, az
egyenlõség és a megkülön-
böztetés tilalma terén fenn-
álló magyarországi helyzet
miatt;

2. a magyar állampolgár-
ok és az Európai Unió közös
érdekében felhívja a magyar
kormányt, hogy tegyen ele-
get az Európai Bizottság, az
Európa Tanács és a Velencei
Bizottság fent említett kérdé-
sekkel kapcsolatos ajánlásai-
nak, bírálatainak és kérései-
nek, és az Európai Unió
alapvetõ értékeinek és nor-
máinak tiszteletben tartása
mellett módosítsa ennek
megfelelõen az érintett jog-
szabályokat;

3. tudomásul veszi, hogy
az Európai Bizottság, az
Európa Tanács és a Velen-
cei Bizottság elkötelezett
annak alapos vizsgálata
mellett, hogy megfelelnek-e
a magyar jogszabályok
nemcsak az európai jogsza-
bályok betûjének, hanem
azok szellemének is;

4. felhívja az Európai Bi-
zottságot mint a szerzõdé-
sek õrét, hogy szorosan kö-
vesse nyomon a fent emlí-
tett jogszabályok esetleges
módosításait és végrehajtá-
sát, valamint az európai
szerzõdések betûjének és
szellemének való megfelelé-
süket, továbbá végezzen
alapos vizsgálatot az alábbi-
ak biztosítása érdekében:

a. a bíróságok teljes körû
függetlensége, különös tekin-
tettel annak biztosítására,
hogy az Országos Bírósági
Hivatalt, a Legfõbb Ügyész-
séget és általában a bíróságo-
kat politikai befolyástól
mentesen irányítsák, és a

függetlenül kinevezett bírák
mandátumát ne lehessen ön-
kényesen lerövidíteni;

b. a Magyar Nemzeti
Bankra vonatkozó szabályo-
zásnak az európai jogsza-
bályokkal való összhangja;

c. az adatvédelem intéz-
ményi függetlenségének és
az információ szabadságá-
nak helyreállítása és a vo-
natkozó törvény betûje és
végrehajtása révén történõ
szavatolása;

d. az Alkotmánybíróság
bármely jogszabály felülvizs-
gálatával kapcsolatos jogá-
nak visszaállítása, ideértve a
költségvetési és adóügyi tör-
vények felülvizsgálatához
való jog visszaállítását is;

e. a média szabadságá-
nak és pluralizmusának a
magyar médiatörvény be-
tûje és végrehajtása révén
történõ garantálása, külö-
nös tekintettel a civil társa-
dalom és az ellenzék képvi-
selõinek a Médiatanácsban
való részvételére;

f. az új választási törvény
európai demokratikus nor-
máknak való megfelelése és
a politikai hatalomváltás el-
vének tiszteletben tartása;

g. a politikai ellenzék de-
mokratikus fellépéshez va-
ló jogának intézményeken
belüli és azokon kívüli sza-
vatolása;

h. annak biztosítása, hogy
az egyházak, vallásfelekeze-
tek és vallási közösségek jog-
állásáról szóló törvény tisz-
teletben tartsa a lelkiismereti
szabadság alapvetõ elveit, és
ne kösse a magyar parla-
ment kétharmados többsége
általi jóváhagyáshoz az egy-
házak bejegyzését;

5. felhívja az Európai Bi-
zottságot, hogy kérje ki a Ve-
lencei Bizottság véleményét
az új alkotmányból, az át-
meneti rendelkezésekbõl és a
sarkalatos törvényekbõl álló
jogalkotási csomag egészé-
rõl, és továbbra is mûködjön
együtt e kérdésekben az Eu-
rópa Tanáccsal;

6. utasítja az Állampolgári
Jogi, Bel- és Igazságügyi Bi-
zottságot, hogy az Európai
Bizottsággal, az Európa Ta-
náccsal és a Velencei Bizott-
sággal együttmûködve kísér-
je figyelemmel a Bizottság és
az Európai Parlament ezen
állásfoglalás 4. pontjában
foglalt ajánlásainak végre-
hajtását és a végrehajtás
módját, és megállapításairól
készítsen jelentést;

7. utasítja az Elnökök Ér-
tekezletét, hogy a 6. pont-
ban említett jelentés fényé-
ben mérlegelje, hogy szük-
ség van-e intézkedések –
köztük az eljárási szabály-
zat 74e. cikke és az EUSZ 7.
cikkének (1) bekezdése sze-
rinti intézkedések – életbe
léptetésére;

8. utasítja elnökét, hogy
továbbítsa ezt az állásfogla-
lást a Tanácsnak, a Bizott-
ságnak, az Európa Tanács-
nak, a tagállamok kormá-
nyainak és parlamentjeinek,
az Alapvetõ Jogok Ügynök-
ségének, az EBESZ-nek és
az ENSZ-fõtitkárnak. 

Súlyos aggodalom

A strasbourgi plénum – nagy többséggel

Február 16-ikán, csütörtökön az Euró-

pai Parlament (EP) plenáris ülése Stras-

bourgban nagy többséggel megszavazta

a szocialisták és demokraták, a liberáli-

sok, a zöldek, valamint az egységes bal-

oldal elõterjesztését „a közelmúltbeli

magyarországi politikai fejleményekrõl”.



Cornel Nistorescu, 

Mindenki sietett összeha-
sonlítani õket, mintha egy-
azon ágon lógó két almáról,
vagy párhuzamos pályán fu-
tó két atlétáról lenne szó.
Hogy Uramisten, micsoda
különbség van a két elnök
között! Milyen lord volt a né-
met, és milyen csiszlik a ro-
mán! 1990 után az összeha-
sonlítások alaposan megvi-
seltek bennünket. Mindegyre
az óceánon túli demokráciá-
ra mutogattunk. Persze, ah-
hoz mérten, amit mi itthon
tákolgattunk. Sõt importál-
tunk is mindenféle gyakorla-
tot és modellt, amelyek ro-
mán talajon katasztrofális
eredményekre vezettek. A
legbanálisabb, minden kocs-
mában és kávézóban elhang-
zó összehasonlítás az „õk” és
a mi életszínvonalunk közöt-
tire vonatkozott. Összeha-
sonlítja valaki a munkát? Hát
az intézményeket? Nem az
elnevezésekre és funkciókra
gondolok, hanem az évtize-
dekre és évszázadokra, ame-
lyeket õk végigküzdöttek,
hogy a mai állapotot elérjék.
Mi olyan elnököt szeretnénk,
aki az elsõ bunkóság vagy
kölcsön után lemond (sajnos
még az a fagylaltos ügy sem
volt százszázalékosan rend-
ben!).Vagy az elsõ „itt a pi-
ros, hol a piros” módjára
csaklizott ház után. S ezt mi-

után az átmenet évei során a
kommunista állam értékei
úgy mentek át magántulaj-
donba, mint egy külvárosi le-
robbant cirkusz szemfény-
vesztõ mutatványában. Ro-
mániában nem szokás a le-
mondás. Évszázadokon ke-
resztül csak a lefejezés dívott.
És, igen ritkán, a menekülés.
A huszadik században beve-
zettük a fõbelövést is. Az ut-
casarkon, vagy a kivégzõosz-
tag elõtt. Lemondott valaha
valaki is, aki erõsebb volt Ro-
mánia Kormányában? A fel-
legjáró Ciorbea! Rajta kívül
mindannyian végkimerülésig
kitartottak. Németország volt
kancellárja eladta a házát,
hogy megtérítsen egy néhány
milliós kárt. Miért? A politi-
kában szabálytalanul felhasz-
nált némi alapok miatt.
Mennyi ostobaságot nem
mondott Mircea Toader,
Ioan Oltean, Sorin Blejnar
vagy Roberta Anastase, és
így tovább, hogy ne szóljak
most ismét a halottak ezrei-
rõl, akiket Mircea Ciumara
emlegetett, Isten nyugosztal-
ja! Hogy mondana le Traian
Bãsescu, amikor a testvére fa-
ragatlanságaira csak höhö-
gött vagy mélabúsan bámulta
a Holdat? Hogy mondana le
Románia elnöke egy sajtóban
elhangzó káromkodásra,
amikor õ sem egyes miniszte-
rek ellen elkövetett durva
visszaélésekre, sem egyes
honatyákat, minisztereket

vagy újságírókat illetõ külvá-
rosi kiszólásaira nem pirult
el? És sohasem tette, mert
Romániának nincsenek meg
azok az intézményei, ame-
lyek kérdõre vonnák és arra
kényszerítenék, hogy vissza-
térjen az Alkotmányban meg-
határozott kis négyszögbe,
vagy hazaküldenék. Románi-
ában az ellenfelek porrá zúzá-
sa más uralkodók korából élõ
gyakorlat, Romániában azok
száma, akik felemelkednek,
nem növekedett látványosan.
A szabadság évei alig-alig nö-
velték azok arányát, akik már
nem haljandók bármit lenyel-
ni. A Christian Wulff lemon-
dása és Traian Bãsescu hely-
zete közötti összehasonlítás
üres duma. Mire épült a né-
met elnök hatalma, és mire a
Matrózé? Milyen nemes tulaj-
donsággal bír egy német tiszt-
ségviselõ, és milyennel egy
hatalom-õrült a világnak
ezen az részén? Amin a leg-
jobban csodálkozom, az az,
hogy senki sem sietett össze-
hasonlítani a Miénket Bashar
al-Asszaddal. Nem másért,
csak mert az a mód, ahogyan
a csendõröket vezette és fel-
használta az Egyetem téri
tüntetõk ellen a kegyetlen bo-
tozás ama estéin, megmutat-
ta a közte és Wulff közötti
különbséget, és hasonlóságát
a damaszkuszi úgynevezett
elnökkel. Végül pedig aligha-
nem össze kellene hasonlíta-
nunk magunkat a németek-
kel, de ugyanúgy magunkat a
szíriaiakkal is! 
(Fordította: K.B.A.)

J. Gyõri László, 

Elõször azt lehetett halla-
ni, hogy valakik a Közigaz-
gatási és Igazságügyi Mi-
nisztérium fejléces papírján
angol és német nyelvû röp-
cédulákat helyeztek el
Fliegauf Bence filmjének
berlini sajtótájékoztatóján,
kvázi a Balog Zoltán vezette
államtitkárság nevében
meghekkelték a Berlini
Filmfesztivált, és azon a ma-
gyar film vetítését. 

Azt gondolhattuk, hogy
ilyen nincs. Aztán kiderült,
hogy van: nem ismeretlenek
jártak el így, valóban maga a
minisztériumi államtitkár-
ság volt az elkövetõ. Hazánk
berlini nagykövetsége Balog
államtitkár részvételével
még vitaestet is szervezett a
témáról.

A magyar kormány ezzel
az akciójával bizonyítható-
an új fejezetet nyitott a mo-
dern kori európai politikai
kultúrában, az Unióéban
egészen biztosan. A norvég
újnáci akcióval és a közel-
múltban leleplezett német
újnácikkal relativizálni a
magyarországi roma-gyil-
kosságokat – s mindezt egy
társadalmi kérdésekkel fog-
lalkozó mûvészeti alkotás
kapcsán forradalmian újsze-
rû megoldás. Képzeljük el,
amint a Cár atyuska valame-
lyik minisztériuma röpla-

pokon hirdeti Dosztojevsz-
kij indokolatlan és érthetet-
len sikere láttán, hogy a bal-
tával agyonvert öregasz-
szonyok száma Oroszorszá-
gon kívül jóval magasabb,
mint azon belül, nem is be-
szélve arról, hogy tettének
súlya és veszélyessége a
Londonban garázdálkodó
hasfelmetszõ gyilkoséhoz
képest elenyészõ. (...) Vagy
képzeljük el, ahogy a State
Department röplapokon
hívja fel a figyelmet a vietna-
mi, az iraki, vagy az afga-
nisztáni háborút kritikusan
bemutató mozik fikció-jelle-
gére, a francia és a német
kormány pedig az országuk-
ban megfigyelhetõ etnikai és
kulturális feszültségeket fel-
táró filmek némely túlzásá-
ra, netán légbõl kapott voltá-
ra. A Cannes-ban díjnyertes
(amúgy rettenetes) Michael
Moore-film úgy mutatta be
George W. Bush valószínût-
len felemelkedését, hogy ar-
ról a megfelelõ amerikai tár-
cáknak egyetlen szavuk sem
volt! Igaz, ott nem dolgoz-
nak olyan tehetséges és ere-
deti kormányzati PR-

szakemberek és szóvivõk,
mint nálunk. (Tudja-e vala-
ki, hogy ki az amerikai
Szíjjártó Péter? Ugye nem!)

Az unortodox megoldása-
iról ismert magyar politiká-
nak ismét sikerült meglep-
nie a világot. Ami egyelõre
problémát jelenthet, az a

röpcédulák szokatlan nyel-
vezete. Alkalmunk nyílt el-
olvashatni a német szöveget,
amelynek egyetlen mondata
sem felel meg a német nyelv
ma érvényes szabályainak.
A korábbiaknak sem. (...)
Amikor tehát azt írja a kor-
mányzati PR-felelõs, hogy
„So darf das (!) Film auch
nicht über eine von der
Polizei gestartete und erfol-
greich abgeschlossene Un-
tersuchung, die mit Anklage
gegen die Verdächtigen (!)
endete, berichten.”, nem ke-
vesebbet állít, mint hogy a
filmnek (külsõ tiltás hatásá-
ra) nem szabad a rendõrség
által indított és sikeresen le-
zárt, a gyanúsak elleni vád-
dal végzõdõ vizsgálatról be-
számolnia.” (A német ajkú
olvasónak ezt nehezebb
megértenie, mert õ nem is-
meri gyönyörû anyanyel-
vünket, és nem tudja vissza-
fordítani az egymás mellé
tett szavakat.) Ez csak az el-
sõ három mondatból vett
néhány apróság, innentõl
még van lejjebb, tapasztalja
a némettanár. A német ajkú
olvasó hüledezve tartja a ke-
zében ezt a – megengedjük –
számára elsõre talán primi-
tívnek tetszõ irományt, rajta
a magyar címerrel és a mi-
nisztérium fejlécével, és
azon töpreng: hülyék ezek?
A szerencsétlen még nem
tudja, hogy a magyar kor-
mányhivatalokban avatott
emberek készítik már elõ a
német nyelv unortodox re-
formját. 
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Dr. Petru Groza 1884. de-
cember 7-én született a
Hunyad-megyei Bácsi/
Bãcia községben nagybirto-
kos családból. Budapesten,
Bécsben és Lipcsében szer-
zett jogtudományi-doktori
címet. Rendkívül mûvelt, a
magyar irodalmat és törté-
nelmet kitûnõen ismerõ sze-
mélyiség volt. Jelentéses
mozzanat: Székelyföld auto-
nómiájának pártolójaként
vált népszerûvé a magyarság
körében! 

Földbirtokosként hogyan
lehetett Petru Groza az elsõ
kommunista román kor-
mány és késõbb a Nagy
Nemzetgyûlés elnöke? Balol-
dali és oroszbarát nézetei mi-
att – s mint ilyen, egy
Bãsescu-nyilatkozathoz sze-
retnék hozzászólni. Éspedig
dr. Petru Groza szerepérõl a
király lemondásával kapcso-
latban. Mindenekelõtt tudni
kell, hogy Groza nem volt a
Román Kommunista Párt, il-
letve Munkáspárt tagja. Az
1944 augusztus 23-i fordulat
után megalapította az Ekés
Frontot (Frontul Plugarilor),
amelynek vezetõje lett, s mint
miniszterelnök, földmûvelési
miniszterré egy értelmes pa-
rasztembert, Zãroni-t nevezte
ki. (Volt szerencsém átélni
azokat az idõket.)

Elõször 1945 májusában
láttam Petru Grozát, amikor
a háború megszûnése nap-
ján hirtelen, miniszterelnöki
minõségben, Kolozsvárra lá-
togatott, s a sporttéren össze-

gyûlt tömeg elõtt hatásos
magyar nyelvû beszédet
mondott. Kolozsvár lakossá-
gában akkor kevés román aj-
kú volt, de magyarul min-
denki értett. Nagy gondban
volt akkor a város
vezetõsége,mert a román
himnuszt, ami a miniszterel-
nököt megillette volna, senki
sem tudta. Tárcza Bertalan
zenetanár, rövid gondolko-
dás után, átmeneti megol-
dást talált, s a gyorsan össze-
verbuvált diákénekkarral be-
tanította Berzsenyi Dániel
Forr a világ bús tengere, ó ma-
gyar kezdetû gyönyörû ódá-
ját. A magyar beszédtõl fel-
lelkesedett tömeg a tapsvihar
után nagy hangon kiáltotta:
„Kérjük a Magyar Him-
nuszt!” Groza akkor a mikro-
fonhoz lépett, és határozott
hangon bemondta: „ Kérem,
tessék elénekelni a Magyar
Himnuszt!”

Groza jelentõs anyagi tá-
mogatást nyújtott az illegali-
tásban mûködõ román mun-
kásmozgalmaknak. Meg-
gyõzõdése volt, hogy a jól
megszervezett mezõgazda-
sági szövetkezetek kisegítik a
parasztságot és fõleg annak
szegény rétegét a nélkülözés-
bõl. Ennek érdekében mun-
kálkodott. Emiatt történhe-
tett meg vele a következõ
eset: Székelyföld egyik köz-
ségébe látogatott, ahol a kul-
túrotthonban éppen a kollek-
tív gazdaság létesítésérõl kel-
lett szavazni. Groza is jelen
volt. Már jó félórája kínló-

dott az elnök, hogy megsza-
vazzák a megalakulást, de
senki se állt kötélnek. Ekkor
Groza felment az emelvény-
re, félreállította az izzadság-
tól gyöngyözõ homlokú el-
nököt, és nagy hangon, kitû-
nõ magyarsággal elszavalta
Petõfi A Tisza címû költemé-
nyét, majd a hatalmas taps-
orkánt kézlegyintésel lecsen-
desítve így szólt: „Emberek!
A javatok nevében szólok.
Alkossátok meg a mezõgaz-
dasági társulást! Ki akarja?
„Én igen!” S evvel felemelte
a karját. E varázsmozdulatra

fellendült a tömeg karja.
Meg volt szavazva. (A szép-
emlékû Agárdy Tamás vissza-
emlékezéseibõl.)

1947. december 30-án I.
Mihály királyt lemondásra
kényszerítették. Akkor kato-
nai szolgálatomat teljesítet-
tem, és a Biroul Mobilizãrii
titkárságán dolgoztam a
szebeni Cercul Teritorial
Militar keretén belül. Mivel
a román hadsereg a háború-

ban nagyon leszegényedett,
takarékossági célból mind-
azok a katonák, akik
Szebenben laktak, kaszár-
nyán kívüli engedéllyel ott-
hon lakhattak és étkezhet-
tek. 31-én reggel hat órakor,
amikor beléptem a kaszár-
nyába, felparancsoltak a
gyûlésterembe. Ott egy ad-
dig számunkra ismeretlen
kapitány bejelentette a király
lemondását, s mivel ezzel
megszûnt a királyság, Ro-
mánia népköztársaság lett –
erre az államformára azon-
nal le kell tenni az esküt. Fel-
tûnõ volt, hogy a kaszárnya
parancsnoka, M. ezredes
nem volt jelen, és az eskü
szövegét a kapitány olvasta
fel, mi pedig mindnyájan
utána mondtuk. Tudni kell,
hogy a hadsereg és fõleg a fi-
atal tisztek Mihály király
pártiak voltak. De a parancs
az parancs, s azt a hadsereg-
ben megszegni fõbûnnek
számít. Mint kiderült, a pa-
rancsnokot nem is értesítet-
ték. A dolog drámai kimene-
telûvé vált, mert amikor hét
órakor belépett a kaszárnyá-
ba, az õrség annak rendje és
módja szerint jelentett, s õ
felment az irodájába, majd
néhény perc múlva belépett
oda az említett ismeretlen
kapitány, és két, addig
ugyancsak nem látott fõhad-
nagy letartóztatta a megdöb-
bent fõtisztet. A helyét azon-
nal egy másik ezredes foglal-
ta el. Az eset hátterében az
áll, hogy a román pálfordu-

lás óta eltelt néhány év alatt
a Szovjetben a kommuniz-
mus eszméjéhez hû
tiszeteket képeztek ki. Ezek
mint politikai tisztek kerül-
tek a katonai egységekbe,
rendszerint fõhadnagyi vagy
kapitányi ranggal, nevük
„secund politic” volt. Logi-
kai paradoxon, hogy habár
rangjuk kisebb volt az illetõ
parancsnokénál, a hatalmuk
sokkal nagyobb. Ez volt a
kommunizmus egyik mód-
szere, amivel kézben tartotta
a hadsereget. Az egész kirá-
lyi lemondásnak és az eskü
letételének a hátterében az
akkori honvédelmi minisz-
ter, Emil Bodnãraº állt, aki
orossz nemzetiségû, valódi
nevén Bodnarenko volt. (Ezt
senki se tudta.) 

Petru Groza jellemérõl
Agárdy Tamástól, volt osz-
tálytársamtól és barátomtól
szereztem tudomást. Az
Agárdy család ugyancsak
Hunyad megyei nagybirto-
kos volt, és jó viszonyt tar-
tott fenn Grozáékkal. Ami-
kor, a kommunizmus idején,
az öreg Agárdynak kellemet-
lenségei lettek, Groza hatal-
mánál fogva segített rajta.

Személy szerint nem hi-
szem, hogy a király lemon-
dásra való kényszerítéskor
Groza pisztollyal fenyegette
volna meg, és diákok kivég-
zését helyezte volna kilátás-
ba, ha nem mond le. Groza
humánus lelkületû ember
volt, az egyetemi diákság
nagy pártolója, és soha nem

adott volna ki parancsot
ilyen gaztettre. Inkább azt
vallom, hogy Mihályt a le-
mondását követelõ politikai
tisztek fenyegették meg ilyes-
mivel. Groza miniszterel-
nökként természetesen jelen
volt ennél az eseménynél, de
nem mint végrehajtó, ha-
nem rangjánál fogva.

Miután a kommunista ha-
talom eszméinek megfelelõ
kádereket képezett ki,
Grozát felfelé buktatták, a
Nagy Nemzetgyûlés elnöke
lett. Ekkor következtek be a
nagy politikai tiszogatások,
amelyeknek sok magyar sze-
mélyiség is áldozata lett.
Hogy Groza befolyása és po-
litikai tekintélye idõvel men-
nyi csorbát szenvedett, bizo-
nyítja, hogy amikor koholt
vádak alapján letartóztatott
Kurkó Gyárfást, a Magyar
Dolgozók Országos Szövet-
sége (MADOSZ) elnökét a
börtönben meg akarta láto-
gatni, nem engedték hozzá.

Groza egyike volt azok-
nak, akik támogatták az
önálló Bolyai magyar egye-
tem megalakulásást és a Ma-
gyar Autonóm Tartomány
létesítését. Ahányszor Ko-
lozsvárra vitte az útja, meg-
látogatta az egyetemet és fõ-
leg a székelyföldi diákok sor-
sáról érdeklõdött. 

Szép eszméinek megvaló-
sulását hetvennégy éves ko-
rában magával vitte az örök-
kévalóságba. 

Kalmár Zoltán 

Ki volt dr. Petru Groza?

Petru Groza – támogatta az
autonómiát

Bãsescu és Wulff – mulatságos 
és értelmetlen hasonlat

Fliegauf meghekkelt bemutatója: 
Hülyék ezek?
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Az Oktatásügyi miniszter
3.062/2012 sz. rendelete
(megjelent a Hivatalos Közlöny
február 2-i, 86. számában) sza-
bályozza az egyesített osztá-
lyok létrehozásának lehetõ-
ségét az egyetem elõtti tan-
menet keretén belül (clase
simultane în cadrul
învãþãmântului preuniversi-
tar). Ennek alkalmazása
nagy jelentõséggel bír a
szórványban élõ magyarság
iskoláinak megtartása és
megszervezése szempontjá-
ból. A Rendelkezés fonto-
sabb elõírásai:

Földrajzilag vagy nyelvi
szempontból elszigetelt hely-
zetben, ahol nincs megfelelõ
gyermeklétszám az elemi
vagy gimnáziumi oktatás-
ban elõírt osztálylétszám
biztosítására és ahol nincs
szállítási lehetõség a tanulók
számára, létre lehet hozni
egyidejû oktatási módszer
alkalmazásával, egyesített
osztályokat. Egyesített osztá-
lyokat az elemi és a gimnázi-
umi oktatás keretén belül le-
het létrehozni, tilos az egy-
idejû oktatás a liceumok,
szakiskolák és a liceum utáni
oktatás keretén belül. Az
egyidejû oktatás megszerve-
zésénél a következõ alapel-
veket kell figyelembe venni: 

(1) Egyidejû oktatást leg-
kevesebb két különbözõ
színvonalú osztály tanme-
netének összevonásával le-
het létrehozni. Ezeket az ele-
mi illetve gimnáziumi okta-
tás keretén belül külön- kü-
lön kell megszervezni.

(2) Az elemi oktásban, ál-
talában, a tanulók egyesített

osztályokba való csopoto-
sításánál az elõkészítõ, I. és
II. osztályok, illetve a III. és
IV. osztályok össszevonására
kerülhet sor.

(3) Gimnáziumi oktatás-
ban, általában, az V. és VII.,
illetve VI. és VIII. osztályo-
kat ajánlatos összevonni.

(4) A tanulók osztályon-
kénti tényleges létszámának,
valamint a rendelkezésre ál-
ló személyzeti erõforrások és
anyagi lehetõségek figyelem-
be vételével az iskolák ügy-
vezetõ tanácsai eldönthetik:

– az osztályoknak a (2) és
(3) bekezdésben ajánlott ösz-
szevonásától eltérõ módon
való megszervezését;

– a gimnáziumi oktatás
valamennyi osztályának egy
osztályba való összevonását.

Erre az intézkedésre csak ak-
kor kerülhet sor, ha a gimná-
ziumi tanulók összlétszáma
kisebb mint az Oktatási Tör-
vényben a gimnáziumi osz-
tályok számára elõírt legki-
sebb létszám (12).

(5) Függetlenül a beiratko-
zott tanulók létszámától az
elemi iskolákban tilos vala-
mennyi osztályt egy osztály-
ba összevonni.

(6) Amennyiben az elemi
iskola keretében az elõkészí-
tõ osztályt összevonták egy
más színvonalú osztállyal,
akkor az osztályterem kiala-
kításánál meg kell teremteni
a lehetõségét úgy az elõké-
szítõ osztályra, valamint a
többi elemi osztályra jellem-
zõ különleges tevékenységek
lebonyolításának.

Az egyidejû, összevont
osztályok kialakítsásánál fi-
gyelembe kell venni az Ok-
tatási Törvényben elõírt kö-
telezõ osztálylétszámokat.
Ezek az elemi okatatás ese-
tében legkevesebb 12, leg-
több 25 tanuló, a gimnáziu-
mi oktatásban a legkisebb
osztálylétszám 12, legna-
gyobb 30.

A nemzeti kisebbségek
nyelvén történõ oktatás ese-
tében a legkisebb osztálylét-
szám lehet kisebb is mint a
fent említett határérték. Er-
re az enegedélyt az
Otatásügyi Minisztérium
adhatja meg az érintett isko-
la ügyvezetõ tanácsának
megkérdezésével.

Czédly József

Ismertetõm elsõ részét azzal
zártam, hogy abban az eset-
ben, amikor a szülõ a gyá-
mot egyoldalú nyilatkozat-
ban vagy megbízási szerzõ-
désben nem jelölte ki, a
gyámügyi bíróság lesz az,
amely kiválasztja és kinevezi
õt a közeli rokonok, ismerõ-
sök körébõl, de minden eset-
ben ennek beleegyezésével.
A megbízatás személyhez
kötött, azaz másra át nem
ruházható (E szabály alól
lézetik egy kivétel is, amit majd
késõbb részletezek.) A gyám-
ügyi bíróság döntését végle-
ges (jogerõs) végzésbe foglal-
ja, vagyis ez ellen jogorvos-
latnak helye nincs. De bár-
hogyan is történjék a gyám
kinevezése, a Ptk. 120. sza-
kaszának 2. bekezdésében
foglalt esetekben a már kine-
vezett gyám visszautasíthat-
ja megbízatását, amennyi-
ben: 60. évét betöltötte; az a
nõ, aki terhes, de az is, aki a
8. évét még nem betöltött
gyermeket nevel; az a sze-
mély, aki két vagy ennél is
több gyermeket gondoz; az a
személy, aki betegsége, rok-

kantsága, sokrétû elfoglaltsá-
ga, aztán lakóhelye és a kis-
korú javai közti nagy távol-
ság miatt vagy valamint más
alapos okból a gyámságból
eredõ feladatait ellátni nem
tudja. Amennyiben bárme-
lyik helyzet a gyámság ideje
alatt következik be, a gyám a
gyámügyi bíróságot kereshe-
ti meg azért, hogy helyette
mást nevezzenek ki. Azon-
ban e döntés meghozataláig
teendõit folytatni köteles. (
Ptk. 121. szakasz.)

Említettem, hogy a gyám-
sági megbízatás a gyám sze-
mélyéhez kötött, helyette te-
hát sem családtag, sem más-
valaki nem végezheti a
„munkát”. Ez alól létezik
egy kivétel, éspedig akkor,
amikor a családi tanács véle-
ményének kikérése után a
gyámügyi bíróság a vagyo-
nosabb kiskorú javainak
vagy ezek egy részének keze-
lésére, az ezzel járó ügyinté-
zõi teendõk ellátására külön
ügyintézõt nevez ki. A tör-
vény szövegébõl nem derül
ki, hogy ilyen esetben a kine-
vezett gyám a fentiekhez

kapcsolódó kérdésekben el-
járhat-e vagy sem, és az sem,
hogy ilyenkor mire korláto-
zódik a szerepe. Azt azon-
ban a 122. szakasz 2. bekez-
désébõl mindenképpen kiol-
vashatjuk, hogy ez nem je-
lenti tisztsége visszavonását,
megbízatása végét.

A gyám teendõit ingyen,
ellenszolgáltatás nélkül vég-
zi. Ez alól is van kivétel, azaz
a gyámügyi bíróság, a családi
tanács meghallgatása után a
gyám munkájának ellentéte-
lezését mondhatja ki, de
csakis a kiskorú javaiból szár-
mazó bevételekbõl.
Fizettségének azonban felsõ
határa van, nem lehet ugyan-
is nagyobb a vagyon hozadé-
kának 10 százalékánál.

Olvasóink még emlékez-
hetnek lapunk 2012. január
13-15.-i Törvénytár rovatában
közölt, A kiskorú kötötte jog-
ügytelekrõl címû írásunkra.
Az abban szereplõ szabá-
lyokra fontosnak tartom visz-
szatérni. A Ptk. 143. szaka-
szából tudjuk, hogy a 14.
évét még el nem ért kiskorút
saját jogügyleteiben a gyám

(vagy a szülõ) képviseli. A
144. szakasz értelmében a
gyám, a gyámság alatt álló
kiskorú nevében nem köthet
ajándékozási és a más kötele-
zettségéért kezességvállalási
szerzõdést, kivéve a vagyoni
helyzetével arányos szokvá-
nyos ajándékozási szerzõdé-
seket. Tudjuk azt is, hogy a
14. évét betöltött kiskorú, mi-
vel részleges cselekvõképes-
séggel rendelkezik, jogügyle-
teit már maga köti meg, a
gyám vagy a szülõ jóváha-
gyása mellett. (Ptk. 41. sza-
kasz 2. bekezdés.)

A Ptk. 41. és 144. szakasza
a megköthetõ jogügyletek
körét nagyon is leszûkíti, ép-
pen a kiskorú érdekében,
egészen pontosan megnevezi
azokat a rendelkezõ jogügy-
leteket, amelyeket a gyám
vagy a szülõ, a kiskorú nevé-
ben és érdekében, a törvény-
ben elõírt esetekben a gyám-
ügyi bíróság jóváhagyásával,
a 14. évét betöltött kiskorú
pedig gyámja, majd a családi
tanács elõzetes hozzájárulá-
sával, végül pedig a gyám-
ügyi bíróság jóváhagyásával

köthet meg. Ez a szabály, a
14. évüket betöltött kiskorú-
ak esetében a szülõkre is ér-
vényes, azzal a különbséggel,
hogy a családi tanács hozzá-
járulása itt nem szükséges.
(Lásd a Ptk. 502. szakaszában
foglaltakat is.) Sorolom eze-
ket: az elidegenítési  jogügy-
letek ( a tulajdonjogot, bár-
milyen más dologi jogot át-
ruházó szerzõdések ); a va-
gyonfelosztási ügyletek ; a
kiskorú javainak terhére kö-
tött kezességvállalási ügyle-
tek ; a kiskorú vagyongyara-
pító ügyleteirõl történõ le-
mondás (például az õt megil-
letõ örökségrõl) és minden
egyéb olyan jogügylet, amely
meghaladja a vagyonkezelés
ismérveit, tartalmát. Az is-
mertetett elõírások be nem
tartásával kötött jogügyletek
nem semmisek, ezért nem is
elévülhetetlenek, hanem
csak érvényteleníthetõk, va-
gyis a jogvesztõ elévülési ha-
táridõ ezek esetében 3 év. En-
nek részleteire itt nem térek
ki. Jó azonban tudni azt is,
hogy az említett 144. szakasz
4. bekezdése szerint a gyám-

nak nincs szüksége elõzetes
családi tanácsi és gyámügyi
bírósági engedélyre akkor,
amikor gyorsan kell intéz-
kednie, mert a kiskorú javait
a megsemmisülés, a meg-
romlás, az értékvesztés és a
használhatatlanná válás ve-
szélye fenyegeti.

A Ptk. 147. szakaszát is is-
merni kell. Ebben az áll,
hogy a relatív semmisség (az
érvényteleníthetõség) szank-
ciója mellett tilos bármilyen
jogügylet kötése a kiskorú és
a gyám vagy ennek házastár-
sa, aztán a kiskorú és a gyám
bármilyen egyenesági leszár-
mazottja, illetve a kiskorú és
a gyám testvérei között, kivé-
ve azokat az eseteket, amikor
a kiskorú vagyonát nyilvános
árverésen értékesítik és a fel-
sorolt személyek közül vala-
kinek a vagyontárgyra kezes-
ségvállalásból eredõ követe-
lése van, illetve akkor is, ami-
kor a kiskorú és az említettek
valamelyike a vagyontárgy-
nak közös tulajdonosa.

(A befejezõ rész következik)
Deák Levente

Egyesített osztályok
hozhatók létre

A gyámságról (2)

Szerkesztõségünkhöz inté-
zett levelére a következõket
tudom válaszolni:

Az Ön által említett Tör-
vénytárban azt az adókedvez-
ménybõl álló lehetõséget is-
mertettem amire azok jogo-
sultak akik saját erõforrása-
ikból valósították meg házuk
(esetlegesen lakásuk) hõszi-
getelését. Levelébõl arra a
következtetésre jutottam,
hogy Ön is ebben a helyzet-
ben van, így az alábbiakban
részletesebben kívánom is-
mertetni az erre vonatkozó
szabályozásokat.

A Pénzügyi Törvénykönyv
(Cod Fiscal) 286. cikkelyének
(8). bekezdése rendelkezik
úgy miszerint: a Helyi Ta-
nács engedélyezheti a ház-
adó teljes vagy részleges el-
engedését, legkevesebb 7 év-
re, azok számára akik saját
erõforrásaikból valósították
meg házuk/ lakásuk hõszi-
getelését, olyan munkálatok
elvégzésével amelyeket a
szabályozás hõenegiát meg-
õrzõ munkálatnak tekint.

A 2009 évi 18. számú
Törvényerejû Sürgõsségi
Kormányrendelet (OUG
18/2009 megjelent a Hivatalos
Közlöny 155/2009 számában)
szerint az ajánlott hõszigete-
lõ munkálatok a következõk:
külsõ falak hõszigetelése;
külsõ ablakok és ajtók kicse-
rélését fokozottabb energeti-
kai teljesítménnyel rendelke-
zõ nyilászárókkal (ter-
mopan); teraszok, legfelsõbb
lakószínt menyezete, ha van
tetõtér, hó és vízmentesítõ
szigetelése; az alagsor
menyezetének hõszigetelése,
ha a földszinten laktér van; a
külsõ falakon vagy tetõte-
raszokon levõ vezetékek és
felszerelések lebontása, ezek
hõszigetelése és újraszerelé-
se; a külsõfalburkolat befeje-

zõ munkálatai (finisare).
Valamennyi felsorolt mun-

kálat elvégzése nem kötelezõ
jellegû, a felsorolás csak azt
jelzi mit tekinetenek hõszige-
telõ munkálatnak.

Az adómentességet igény-
lõ kérvényt a polgármesteri
hivatalhoz kell beadni, a He-
lyi Tanácsnak (Consiliul
Local) címezve. Mellékelni
kell: a) a hõenergetikai fel-
használást igazoló okmányt
(certificat energetic); b) a
munkálatok elvégzését iga-
zoló jegyzõkönyvet (proces
verbal de recepþie).

Az a) bekezdésben feltün-
tetett igazolás kibocsájtását a
hõenergetikai számvevõtõl
(auditorul energetic) lehet
kérni, ilyen tudomásom sze-
rint minden megyében van.
Egy ilyen igazolás Bukarest-
ben legkevesebb 500 lejbe ke-
rül, de tekintettel arra, hogy
7 évi adómentességrõl van
szó, valószínûleg kifizetõdõ
a megszerzése. Különben az
érvényben levõ szabályozá-
sok szerint semmilyen ingat-
lan eladás, ajándékozás,
öröklés nem lehetséges ilyen
igazolás nélkül, tehát egyszer
úgy is meg kell csináltatni.

A b) bekezdésben szereplõ
jegyzõkönyvet elkészítheti
bármilyen építészeti szakem-
ber, esetlegesen ajánlatos a
polgármesteri hivatal szak-
emberéhez fordulni.

A rendelkezés vonatkozik
a magánházakra is, tehát az
Ön által leírt helyzetre is.
Tekintettel arra, hogy min-
den valószínûség szerint a
háza nem több mint két
emeletes, a hõszigetelési
munkálatok elvégzéséhez
nem kellett építési engedélyt
beszerezni. Ellenkezõ eset-
ben ez szükséges.

Tisztelettel, Czédly József

Válasz egy székelykeresztúri
olvasónknak
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Pro Historia – 
elõadás

Helyszín: Kézdivásárhely,
Vigadó Mûvelõdési Ház.
Idõpont: február 24., péntek,
18 óra.

Pro Historia címmel ti-
zenöt elõadásból álló ren-
dezvénysorozatot indított
útjára az Erdélyi Magyar If-
jak szervezete Háromszék
városaiban. A témák törté-
nelmünk közelebbi és távo-
labbi eseményeihez, neves
személyiségekhez vagy in-
tézményekhez kötõdnek, az
elõadók zömmel itt élõ szak-
emberek: muzeológusok, ta-
nárok, történészek, újság-
írók, utazók – a célközönség
pedig a fiatalság.

A február 24-i, pénteki (18
óra) elõadás témája:
Kézdivásárhely egyesületi
élete 1842-1948 között, elõ-
adja Dimény Attila néprajzi
muzeológus, a kolozsvári
Magyar Néprajz és Kulturá-
lis Antropológia tanszék
doktorandusa.

Lenyomat

Helyszín: Székely-
udvarhely, Mûvelõdési Ház,
Székelyudvarhely, Tamási
Áron u. 15. Idõpont: február
27., hétfõ, 19 óra.

Kísérleti jellegû projekttel
áll elõ az Udvarhely Tánc-
mûhely: három egyéni pro-
dukciót készül bemutatni,
melyeket a társulat egy-egy

tagja készített, úgy, hogy
maguk az alkotók és elõ-
adók is egyben. A kortárs
táncelõadás társalkotója Pál
Levente, kettejüket dicséri a
téma- és zeneválasztás, a ko-
reográfia, a díszlet és jelmez,
a fényeffektusok is.

Carmina Burana

Helyszín: Marosvásár-
hely, Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház – Nagyterem.
Idõpontok: február 24., pén-
tek, 19 óra, február 25.,
szombat, 19 óra.

Az interkulturalitás égisze
alatt, évfordulós esztendõ
kezdetét jelezve a Carmina
Burana elõadás premierje
román és magyar színésze-
ket és egyetemi hallgatókat
vonultat fel, akik a nemzet-
közi rangú, karizmatikus
mûvészegyéniség, a Párizs-

ban élõ Gigi Cãciuleanu ren-
dezésében táncolnak.

Tibeti Napok

Helyszín: Marosvásár-
hely, Maros-part, Bernády-
ház, Bolyai Farkas Elméleti
Líceum kistornaterme.

Február 24., péntek: 18:00
Tanítás: A tibeti gyógyászat,
19:30 Film: Tanítások
Milarepáról - Khandro
Rinpocsé. Utána: Meditáci-
ós gyakorlat-sorozat, Tibeti
gurujóga és istenségmeditá-
ciók Urgyen Vaszi Sándor
vezetésével (elméleti és gya-
korlati útmutatás, átadás,
közös gyakorlás) Helyszín:
Bolyai Farkas Elméleti Líce-
um kistornaterme

Február 25., szombat:
11:00 - A gurujóga gyakorla-
ta, Guru Rinpocsé meditá-
ció, 17:00 – Csenrézi-

(Avalokitesvara) és Tara-me-
ditáció

Február 26., vasárnap:
11:00 - Gyógyító Buddha és
Csö-meditáció, energia-gya-
korlatok, 17:00 - Vadzsra-
szattva tisztító meditáció és
energia-gyakorlatok

„Száz évig”
-Fodor Sándor 
„Netti” emlékére

Helyszín: Gyergyószent-
miklós, Mûvelõdési Ház
színházterme. Idõpont: feb-
ruár 26., vasárnap, 19 óra.

Az elõadás zenéjét a kö-
vetkezõ híres, kalotaszegi
prímásoknak húzzák: Fodor
„Netti” Sándor, Laka „Ki-
csi” Aladár, Viski Rudolf,
Varga Ferenc „Csipás”, An-
tal Ferenc „Öreg Árus”, Ko-
vács Simon „Buráló”,
Nonika Miklós „Hitler”

VIII. Blues Fesztivál

Helyszín: Segesvár, Mihai
Eminescu Kultúrház. A
koncertekre minden nap
19:30 órakor kerül sor a
Mihai Eminescu kultúrház-
ban. Program: február 24.,
péntek: Samantha Fish
(USA), Shakura S’Aida
(CA), február 25., szombat:
Bob Brozman (USA), Corey
Harris & Rasta Blues (USA)

Flamenco koncert

Helyszín: Marosvásár-
hely, Zanza Caffe, piaþa
Trandafirilor, 52. Idõpont:
február 24., péntek, 21 óra.

Helyszín: Székelyud-
varhely, G. Pont. Idõpont:
február 25., szombat, 21 óra.
Tagok: Fodor Réka - ének,
tánc, Gáspár Álmos – gitár,
Asztalos Zsolt – cajón.

Programajánló

Már-már evolúciós közhely-
nek számít, hogy a férfiak és
a nõk szexuális stratégiái
alapvetõen különböznek
egymástól. Más-más jelzé-
sekre fogékony a két nem és
a preferenciáik is egészen
mások. A férfiak elsõsorban
a külsõre utaznak, azon be-
lül is az egészség és termé-
kenység jeleire, úgy mint a
fiatalság, a derék-csípõ
arány és a mellek, vagyis

minden olyan testtájra, ami
egy férfimagazin címlapján
pózoló alfanõstényen ki van
domborítva, sõt eltúlozva.
Ezzel szemben a nõk a jó
génekre és a gondoskodó
apára vevõk, lehetõleg egy
személyben. Legyenek tehát
férfias vonásai és megfelelõ
anyagi forrásai az ideális je-
löltnek, és emellett nem árt,
ha családcentrikus is. Hosz-
szú ideig remekül mûködött

ez a leosztás, ám a modern
társadalomban már nem fel-
tétlenül ezek a játékszabály-
ok szervezik a párválasz-
tást. Két amerikai kutatónõ
arra volt kíváncsi, hogy egy
olyan társdalomban, amely-
ben a tudás és az informá-
ció szinte mindennél fonto-
sabb, vajon követjük-e az
evolúció törvényeit vagy
egészen más irányítja a vi-
selkedésünket.

Phoebe C. Ellsworth és
Christine E. Stanik azt vizs-
gálta, hogy a nõk intelligen-
ciája kapcsolatban van-e pár-
választási szokásaikkal. Azt
feltételezték, hogy az intelli-
gencia némiképp felülírja az
evolúciós szabályokat, ezért
minél magasabb egy nõ IQ-
ja, annál nyitottabb egy-egy
forró, ámde rövidtávú ka-
landra, annál kevésbé érdek-
li potenciális partnere pénz-
tárcája, illetve annál kevésbé
vevõ a hagyományos nemi
szerepekre. Feltételezéseiket
arra alapozták, hogy egy tu-
dás- és információalapú tár-
sadalomban az intelligencia
szerencsés esetben az önálló
egzisztencia alapja, minél
jobban el van eresztve egy
nõ ész terén, annál kevésbé
van rászorulva partnere tá-
mogatására.

A kutatás eredményei
mindhárom hipotézist iga-
zolták. Különösen a maga-
sabb verbális intelligencia
volt kapcsolatban a sajátos
párválasztási szokásokkal.
Ennek az lehet az oka,
hogy a kevésbé intelligens
nõk rosszabb eséllyel indul-
nak a modern, tudásalapú
társadalomban, ezért a bol-
dogulásnak más útját vá-
lasztják: ahelyett, hogy ma-
gasabb iskolai végzettséget
és ezen keresztül jól fizetõ
állást, illetve anyagi függet-
lenséget szereznének, in-
kább egy jól szituált férjre
alapozzák az egzisztenciá-
jukat. Épp ezért kevésbé fo-
gékonyak a kalandokra, a
tekintélyes bankszámlára
viszont annál inkább. Hosz-
szú távú kapcsolatra töre-
kednek tehát, amelyben na-
gyobb eséllyel vállalnak tra-
dicionális, vagy akár alá-
rendelõdõ nõi szerepet. 

Okos nõ nem vevõ
a hagyományos 
nemi szerepre

A brit reklámhatóság szexiz-
musra hivatkozva betiltotta a
skót fapados légitársaság, a
Ryanair hirdetéseit. A légi-
társaság marketingesei úgy
vélték, jó ötlet fehérnemûs
légikísérõvel reklámozni ala-
csony áraikat. Eddig nincs is
baj a dologgal, hiszen min-
denki tudja, hogy lengén öl-
tözött, dekoratív nõkkel gya-
korlatilag bármit el lehet ad-
ni. Tudja ezt a Ryanair is, hi-
szen évek óta kiadják jóté-
konysági naptárukat, mely-
nek lapjain utaskísérõik pó-
zolnak meglehetõsen szaba-
don értelmezve a dress code-
ot, és eddig még senkinek
sem volt kifogása az orgá-
num ellene. A hirdetésben
szereplõ fotót is a merész ka-
lendáriumból vették át, biz-
tosra mentek tehát.

A probléma ott kezdõdött,
hogy a hirdetés azt sugallta,
hogy az utaskísérõk nem-
csak a mentõmellények
használatában és ital felszol-
gálásban jeleskednek, ha-
nem a vendégek egyéb vá-
gyait is kielégítik. Forró ára-
kat és személyzetet ígért
ugyanis a reklám, és az utób-
bit szemléltette az elhivatott
nõi alkalmazott. Hiába tûnt
jó ötletnek és vagányságnak
a kampány, végül csúnyán
lejáratták magukat, hiszen

sokakban felmerült a kérdés
– teljesen jogosan -, hogy mi-
lyen cég az, amely így tekint
nõi alkalmazottaira. A tár-
gyasítás és a szexizmus a leg-
enyhébb jelzõk, amikkel il-
lették a hirdetést és ezen ke-
resztül a cég munkaerõ-poli-
tikáját. Figyelemre méltó la-
kossági megmozdulás vette
kezdetét ezután: összesen ti-
zenhét panasz érkezett a rek-
lámhatósághoz, egy szerve-
zet pedig 11 ezer tiltakozó
aláírást gyûjtött, amit szin-
tén eljuttatott az illetékes
szervhez.A légitársaság ma-
gyarázataiból leginkább arra
lehet következtetni, hogy
nincsenek tisztában a szexiz-
mus és a tárgyiasítás fogal-
mával, vagy legalábbis úgy
tesznek. Arra hivatkoztak
ugyanis, hogy a személyzet
tagjai önként vállalták a sze-
replést, ezért nincs szó tár-
gyiasításról, ráadásul renge-
teg olyan reklám van a pia-
con, melyek lengén öltözött
nõkkel akarnak eladni kü-
lönbözõ termékeket. A rek-
lámhivatalt nem hatotta meg
a magyarázkodás: megálla-
pította, hogy a Ryanair sza-
bálysértést követett el, és
nem jelenhet meg többé a
hirdetés, ami a Guardian, az
Independent és a Daily
Telegraph hasábjain futott.

Ledobták a textilt



Kórosan túlsúlyos embernek
számítok a 42-es testttömeg in-
dexemmel. Évek óta próbálko-
zom a legkülönfélébb fogyó-
kurákkal eredmény nélkül. Tu-
domásom van arról, hogy már
rutinmûtétnek számít a gyo-
morgyûrû behelyezése. Arról
szeretnék érdeklõdni, hogy való-
ban megéri-e a költségeket és mi-
lyen komplikációval járhat?

Valóban sokszor már csak ez
a megoldás marad a kórosan
túlsúlyos emberek számára,
mert a 40-es testtömegindex
fölött a leggondosabban
megtervezett, gyógyszeres és
pszichóterápiás fogyasztás
során is maximum 10-15 ki-
lót lehet leadni. Ráadásul az
is kérdés, hogy mennyire
tudja megtartani a súlyát a
továbbiakan a páciens. Lé-
nyeges annak tisztázása,
hogy nem a gyûrûtõl, hanem
ennek segítségével fogynak
le. Az eljárás során felhelyez-
nek egy gyûrût a gyomorra
és ezzel étkezési akadályt ké-
peznek. Emellett persze meg
tudja tenni a páciens, hogy
megeszik napi 50 gombóc
fagylaltot például, és akkor
egy dekát nem fog fogyni, de
ha együttmüködik évente 35-
50 kilós tartós fogyás érhetõ
el. Ez a szerkezet állítható,
szorítható, lazítható. A mû-
tét során mélyen a zsírréteg
alá egy tartályt helyeznek be,
ami összeköttetésben van a
gyomor körüli gyûrûvel, és a
gyûrû, ezzel együtt pedig a
gyomor térfogata szabályoz-
ható. Végeredményben a pá-
ciens pedig kevesebbet és
lasabban tud enni. Sokan fél-
nek a mûtétõl, pedig erre
semi okuk nincs. Maga a
mûtét laparoszkóppal törté-
nik, tehát nem vágják fel a
beteget, így nincs mûtéti heg
sem. A mûtét idõtartama kb.
50 perc és a mûtétet követõ
napon a beteg már hazame-
het. A többi már a páciensen
múlik. Akár egész életében is
bennmaradhat a gyûrû, de
ha valaki három év után is
tudja tartani a súlyát, akkor
kivehetõ.

Dr. Gyõri György
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Közepes fokozat

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

Készítette: Buna Botond

Elõzõ feladványunk megfejtése

Dermesztõ hidegben lehúzott ablakkal száguld a taxis. A di-
dergõ utas megjegyzi:
– Igazán felhúzhatná az ablakot, odakint nagyon hideg van.
– ...? (poén a rejtvényben)

Vízszintes: 1. A poén elsõ része. 11. Engedély nélküli halász.
12. Szét. 13. Részben korhû! 14. Indiai politikus, a szvaradzs
párt alapítója. 16. Amelyik kutya ..., az nem harap. 17. Ma-
dách hõse. 18. ... a boldogságban; nagyon örül. 20. Linzersze-
let! 21. Csavar. 22. Afrikai sivatag. 24. Álmos fejedelem any-
ja. 25. Csattogó hangot ad. 27. Hazai olajcég. 28. Kiváltó. 30.
... emlékeztem (Ady). 31. Taszít. 33. Felhõfolt! 34. Hajít. 36.
Ritka férfinév. 39. Egyébként. 41. Valaminél lentebb helyez.
43. Környezetétõl elüt. 44. Néma dodó! 45. Táj, tájék. 46.
Csernátoni várrom. 47. ...-félsziget; Földünk legnagyobb fél-
szigete. 49. Kedvesség, báj. 50. Nugátszelet! 51. Kémiai kö-
tésfajta. 53. Íme.

Függõleges: 1. No Clue. 2. Mindig kéznél levõ mérték. 3.
Egy évben négy van. 4. Microsoft (röv.). 5. Izabella egyik be-
ceneve. 6. 24 órával ezelõtt. 7. Ausztriai város. 8. Azon a he-
lyen. 9. Nevelni kezd! 10. Gyógyít. 15. Biztos, bizonyos. 17.
Élsportoló jutalma. 19. Magyar színésznõ (Katalin). 21. Kettõt
ismer! 23. Betüremlés kelmén. 24. A felszínre hoz. 26. A sor
elején. 28. A poén második része. 29. Nevettetõ dolog. 32. Ké-
zimunkázás.  35. Borítóüveg. 37. Asszonyom (fr.). 38. Királyi
haszonbér. 40. Régi részek! 42. Pityergés. 44. Kábítószer. 47.
Istentagadó izmusa. 48. ... Dylan; énekes. 51. Abrahan Lincoln
monogramja. 52. Kosbor levelei! 54. Motorkerékpár-márka 

Mafla taxis

Napjainkban a modern
meddõségi klinikák szak-
mai és technikai felkészült-
sége már lehetõvé teszi,
hogy a nõk akár 50 éves
korban is vállaljanak gyere-
ket. A kor elõrehaladtával
azonban a kockázatok is
megnõnek, amelyek nem
csak a babát érintik, hanem
az anya egészségi állapotát
is veszélyeztetik. Lehetõség
vagy felelõtlenség 50 éves
kor felett gyermeket szülni?

Az 50 év feletti terhesség
mifelénk még igen ritkának
számít és jóval nagyobb ter-
vezettséget és szakorvosi fi-
gyelmet követel, mint egy
20-as vagy 30-as éveiben já-
ró kismama esetében. Maga
a teherbeesés folyamata is
több idõt vehet igénybe, hi-
szen ebben az esetben szinte
kizárólag a mesterséges
megtermékenyítés jöhet
csak szóba.

A késõi babavárás növeli
a a terhesség alatt várható
szövõdmények kockázatát,
amelyek egyaránt érintik a
baba és a kismama egészsé-
gi állapotát is. 40-50 éves
kor felett már jelentõsen
megnövekszik a terhességi
toxémia, a terhességi cukor-

betegség és bizonyos kro-
moszóma-rendellenességek
kialakulásának az esélye (pl.
Down-kór), illetve gyakori a
magzat méhen belüli fejlõ-
désének visszamaradása is.

A sok kockázati tényezõ
mellett azonban számos po-
zitív példával is találko-
zunk, hiszen egyre több
közismert ötvenes nõ jelenti
be, hogy anyai örömök elé
néz. A tudomány mai állása
szerint a változó korban lé-
võ vagy ahhoz közelítõ nõk
esetében is lehetséges a
gyermekvállalás, azonban
ezt - az egyesek számára ha-
talmas lehetõséget - sokan
felelõtlen döntésnek tartják.
Egy késõn vállalt terhesség
sokkal alaposabb kivizsgálá-
sokat, állandó és szigorú fi-
gyelmet, körültekintõ ter-
hesgondozást és megfelelõ-
en megválasztott szülési
módot igényel az orvosok
részérõl. Emellett természe-
tesen számolni kell a váran-
dósság anyagi és szociális
vonzataival is, hiszen a szü-
lõk szeretnének minél to-
vább gyermekük mellett
maradni.

Az 50 év felett vállalt ter-
hesség egyik legvalószínûbb

kockázata terhességi cukor-
betegség, mely során átme-
netileg megemelkedik a vér-
cukorszint, ez azonban a
szülés után általában magá-
tól rendezõdik. A vércukor-
szint pontos szabályozása
szinte minden esetben elen-
gedhetetlen egy kései ter-
hesség alatt. Mivel az egyes
komplikációk (pl. mélyen
fekvõ lepény, terhességi ma-
gas vérnyomás) egészen a
szülésig végigkísérik a kis-
mamát, a természetes szülés
helyett általában császár-
metszéssel történik a baba
kiemelése.

A „gyermekvállalásra
ideális kor” kérdése vitatott
és nincsenek hivatalos
irányelvek arra vonatkozó-
an, hogy mikor van már túl
késõ a szüléshez, azonban a
meddõségi szakértõk nagy
része egyet ért abban, hogy
bár technikailag minden
adott ahhoz, hogy egy ötve-
nes nõ egészséges gyermek-
nek adjon életet, ez számos
egészségügyi és szociális
kockázattal is jár. Mindezek
figyelembe vételével érde-
mes átgondolni a lehetõsé-
geket és felelõsségteljes dön-
tést hozni.

Terhesség ötven fölött
Az orvos 
válaszol

A férfimeddõség okai
Becslések szerint, nagyjá-
ból minden ötödik férfinek
kevés, vagy rossz minõségû
a spermája, és világszerte
80 millió embert érint a fér-
fi meddõség kérdése. Szá-
mos hiedelem él azzal kap-
csolatban, mi árt a spermák
minõségének, ám az orvos-
tudomány nem mindegyi-
ket támasztja alá. Az aláb-
biakban a leggyakoribb né-
zetek, illetve azok valóság-
alapjai olvashatóak.

Régen úgy gondolták,
hogy a férfiak egész életük
során ugyanolyan termé-
kenyek maradnak, ám a
tudósok úgy vélik, ötven

éves kor felett már romlik
a helyzet e téren.

Az alkohol köztudottan
nehezíti számos tápanyag
felszívódását, melyek nél-
külözhetetlenek az egészsé-
ges spermákhoz, ám mér-
tékkel történõ fogyasztása
nincs hatással a termékeny-
ségre, ellenben egyes
étrendkiegészítõk, fõleg
melyek antioxidánsokat tar-
talmaznak, jótékony szol-
gálatot is tehetnek.

Közszájon forog az az el-
mélet is, miszerint a nõi fo-
gamzásgátlók a szervezet-
bõl történõ kiürülés után a
csatornahálózat révén be-

kerülhetnek a férfiak szer-
vezetébe is, gátolva így a
termékenységüket, ám ezt
mindezidáig nem támasz-
totta alá semmilyen tudo-
mányos fórum. Ugyanígy
számos ételrõl, italról ter-
jedt el, hogy potencianöve-
lõ vagy éppen csökkentõ
lenne, de ezek egyike sem
bizonyult igaznak, az vi-
szont biztos, hogy egészsé-
ges étrenddel sok mindent
elérhetünk. Ugyanez a
helyzet a testmozgással is,
melyet szintén érdemes
rendszeresen beiktatni a
napunkba, ám túlzásba
nem szabad vinni.

A szex gyakoriságával
kapcsolatban a szakemberek
azt javasolják, hogy gyer-
meknemzés céljából a legop-
timálisabb az, ha két-három-
naponta van együtt a pár. A
túlzott meleg és a fertõzések
nem tesznek jót a spermák-
nak, ám a különféle techni-
kai eszközöktõl - mint ami-
lyen a laptop vagy a mobil -
való félelmeknek nincs valós
alapjuk. Egyes vegyszerek
azonban árthatnak, így aki
ilyenekkel dolgozik, mindig
fordítson figyelmet a megfe-
lelõ védõruházatra. A sugár-
zásveszélytõl való félelmet
sem szabad túlzásba vinni,

de a gyakori röntgen vagy
sugárkezelés azért jelenthet
némi veszélyt. Bizonyos
gyógyszerek rendszeres sze-
dése is árthat a spermáknak,
ám ennél nagyobb kockáza-
tot jelentenek a drogok, mint
például a kokain vagy a fû.

Három igen alapvetõ kö-
rülmény maradt még hátra:
a dohányzás, a stressz és a
túlsúly. Ezekkel kapcsolat-
ban a legbiztosabb, ha
mindhármat megpróbáljuk
elkerülni, mert ezáltal nem-
csak magunknak teszünk
jót, de valóban nagyobb
eséllyel várhatjuk születen-
dõ utódunkat is. 
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Hol volt, hol nem volt, élt
egyszer két testvér, egy fiú
meg egy lány. Õk árvák vol-
tak, és egy nagyon szigorú
nevelõ anyjuk volt, akik min-
dig bántotta és kínozta õket.
Egyszer a gyerekek meg-
egyeztek abban, hogy elszök-
nek a mostohától. Egy sötét
éjszaka elhagyták a házat,
majd erdõkön, mezõkön át
barangoltak. Egy nap a fiú
így szólt:

„Húgocskám, olyan na-
gyon szomjas vagyok. Iszom
ebbõl a tehén lábnyomból.”

„Ne igyál, testvérkém, bor-
júvá változol. A mostoha el-
varázsolta ezt a nyomot”
mondta a lány.

A fiú hallgatott a nõvérére,
és tovább mentek. A gyereke-
ket éhség és szomjúság kí-
nozta. Az út szélén egy ló
lábnyomát látták, amiben
összegyûlt a víz. A fiú
megint inni akart, de a lány
kérte:

„Ne igyál, testvérkém, csi-
kóvá változol.”

A fiú leküzdötte kínzó
szomját, és szót fogadott a
nõvérének. Tovább mentek,
és tovább kínozta õket a
szomjúság meg az éhség. Az
út szélén a fiú megpillantott
egy lábnyomot, tele vízzel, és
semmivel sem törõdött, oda-
szaladt, ivott belõle. Arany
szarvú báránnyá változott. A
lány szalagot kötött a bárány

nyakára, és mentek tovább.
Mentek, mendegéltek, és el-
jutottak egy nagy várudvar-
ba. Az udvarban megpihen-
tek, majd be-mentek a várba.
A királynak a lány nagyon
megtetszett, és befogadta. El-
küldte tanulni, hogy képezze
magát. Amikor megnõtt a
lány, a király feleségül vette.

Boldogan éltek, de a mos-
tohájának nem tetszett ez, el
akarta távolítani. A király
egyszer külföldre ment, ek-
kor a feleségének gyereke
született. A nõ nagyon le-

gyengült, betegen feküdt.
Egy napon eljött hozzá a
mostoha, és megígérte, hogy
meggyógyítja. Az öregasz-
szony befûtötte a fürdõt, és
bevezette a fiatal asszonyt,
hogy fürödjön meg. Amikor
kijött a fürdõbõl, a mostoha
patkánybõrt dobott rá.

„Patkánnyá kell változnod
és ezentúl patkányként kell
szaladgálnod egész életedben
az erdõben.”

A fiatalasszony patkánnyá
változott, és elszaladt. A
mostoha elhozta a saját lá-

nyát és befektette a király fe-
leségének az ágyába. Amikor
hazaérkezett a király, mind-
járt a feleségét akarta köszön-
teni, de a mostoha nem en-
gedte meg neki:

„Király uram, ne zavarja,
nagyon beteg!”

A király nem zavarta, de
elcsodálkozott és elszomoro-
dott - a kicsi ott sírt.

Egyszer a bárány így szólt
a szolgához:

„Ültesd fel a gyereket a
szarvamra, elviszem.”

A szolga meg is tette, a bá-

rány pedig elment az erdõ
szélére, tüzet gyújtott és így
beszélt:

„Patkány, patkány, a gyer-
meked nagyon sír, a férjed
szomorkodik.”

Odaszaladt a patkány, félig
megdörzsölte magát a har-
mattal, levetette a patkány-
bõrt, és a szolga megpillan-
totta a gyerek anyját. Az
megszoptatta a gyereket,
majd ezt mondta:

„Tessék, testvérem, fogd
erõsebben, én elmegyek most
messzebbre.”

A gyereket a bárány szar-
vára ültette, felvette a pat-
kánybõrt, patkánnyá válto-
zott, és beszaladt az erdõbe.
A bárány hazavitte a gyere-
ket.

A gyerek egész nap nyu-
godtan feküdt, de este megint
sírni, kiabálni kezdett. A bá-
rány ismét megkérte a szol-
gát, hogy ültesse a gyereket a
szarvára. A szolga meg is tet-
te, és elmentek az erdõszélre,
ahol a bárány tüzet rakott és
hívni kezdte a patkányt.

„Patkány, patkány, a gye-
reked hangosan sír, a férjed
szomorkodik.”

Odaszaladt a patkány,
megfürdött a harmatban, le-
vetette a patkánybõrt és így
szólt:

„Testvérem, holnap lesz az
utolsó estém, utána többször
nem jövök.”

Megszoptatta a kisgyere-
ket, majd elment. A bárány
hazavitte a gyereket, aki
egész nap feküdt nyugodtan,
de este ismét sírni kezdett. A
bárány megint megkérte a
szolgát, hogy ültesse a gyere-
ket a szarvára, mert el kell
mennie. A gyerek abbahagy-
ta a sírást, és a bárány elsza-
ladt az erdõhöz.

A szolga szólt a királynak,
és elvezette megmutatni,
hogy hol van a felesége.
Mindketten lefeküdtek az er-
dõ szélén, és a király hallotta,
hogy a bárány hívja a pat-
kányt. Az odaszaladt, meg-
fürdött a harmatban. Amikor
levetette a patkánybõrt, a ki-
rály megpillantotta a felesé-
gét. Felkapta és a hátára ül-
tette. A nõ visszaváltozott a
ronda állattá, de a király csak
nem eresz-tette el. Végül a nõ
száraz ággá változott. A ki-
rály letörte az ágat és a hátá-
ra vetette. Amikor hátrafor-
dult, meglátta, hogy a hátán
a felesége van. Boldogan ha-
zamentek. A király megpa-
rancsolta, hogy mindkét bo-
szorkányt öljék meg. Az öreg
boszorkánnyal együtt a va-
rázslatnak is vége lett és a bá-
rány visszaváltozott emberré.
Ekkor nagy lakomát rendez-
tek. Ezután boldogan éltek,
míg meg nem haltak.

Lett népmesék
(Fordította: Dabi István)

A patkány

Az idei télen február 12-én
jelent meg elsõ ízben az ab-
lakom alatt mûködtetõ ma-
dáretetõn egy csuszka. Vá-
ratlan megjelenése izgalom-
ba hozott. A széncinegék ré-
gi ismerõseim, akadnak pél-
dányok, amelyek még akkor
se repülnek el, mikor feltöl-
töm a madáretetõt. A barát-
cinegék is bizalmasan visel-
kedek, habár mikor meglát-
nak mindig vészjelzõ han-
gokat hallatnak. A csuszka
az ablakpárkányra érkezett,
ott van egy tálcaitató, de
nem ivott a vízbõl, hanem
gyorsan felmérte a terepet,
szemügyre vette miként tud-
na az etetõhöz férni. Visel-
kedésén látható volt a fe-
szültség el is repült. Gon-
doltam, hogy viszsza fog

jönni ezért az ablak közelbe
maradtam. Rövid idõ eltel-
tével visszajött, de nem az
etetõre szállt, hanem az ete-
tõ alatt a talajra ahol mindig
akad napraforgó mag. Egy
szemet felkapott és a fakerí-
tésre szállt vele, ahol azon-
nal elrejtette a magot. Ad-
dig kopogtatta, amíg a mag
a résben eltûnt. Ezután újra
elment a csuszka. Késõbb
még visszatért akkor több
magot is felcsípet egyszerre,
azóta nem jelentkezett. Va-
lahol máshol jut hozzá a
táplálékhoz, és csak véletlen
került az etetõmhöz vigasz-
taltam magam.

Fenyõpintyek érkeztek er-
dei pintyek táraságába, a kis
csapat a talajra kiszórt mago-
kat részesítették elõnybe. Az

idõközben megérkezõ zöldi-
kék pedig a flakonetetõt fog-
lalták el. Kedves gyerekek,
ha megfigyeltétek a zöldikék
vagy a fenyõpintyek nem
hordják el a magokat, mint a
cinegék, hanem helybe sze-
mezik ki azokat, ami némi
bosszúsággal jár, ugyanis ki-
hámozott napraforgómag
héja mind az etetõbe marad
és eltakarja az ép magokat.
Ez esetbe gyakrabban kel ki-
üríteni az etetõt és újra tölte-
ni, hogy a cinegék is jussanak
hozzá a magokhoz. Meggy-
vágó érkezett az etetõhöz,
zömök testû vaskos csõrû
madár mégsem az etetõre
szállt, hanem a rózsabokorra
ahol az otthagyott termésbo-
gyókat majszolta jóízûen,
végtelen türelemmel.

Tizenkét hónap a természetben

Meggyvágó


