
Cs. P. T.

„Bármilyen határozatot hoz
a kormány az egyetemünkkel

kapcsolatban, mi azt elfogadjuk.
Mi az ország törvényeit tisztelet-
ben tartjuk” – jelentette ki tegnap
az Új Magyar Szónak a Marosvá-
sárhelyi Orvosi és Gyógyszeré-
szeti Egyetem (MOGYE) rekto-
ra. Constantin Copotoiu békülé-
kenységénel magyarázata lehet
az is, hogy tegnap hivatalában
fogadta Crin Antonescut, a
Szociál-Liberális Szövetség
(USL) társelnökét, aki leszögez-
te: függetlenül attól, hogy milyen
módszerrel hozzák létre a ma-
gyar fõtanszékeket, amint az
USL hatalomra kerül, semmissé
teszik a rendelkezést.Folytatása a
3. oldalon 
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3553 ▼
1 amerikai dollár 3,2926 ▼
100 magyar forint 1,4856 ▲

Vezércikk 3

Szíria: a fegyvereké a szó?

Barack Obama amerikai elnök a katonai
megoldás lehetõségét is megvizsgálja Szíriá-
ban – közölte Martin Dempsey vezérkari
fõnök szerdán. Közben Abdo Husszamel-
din, a damaszkuszi kõolajipari és a termé-
szeti kincseket felügyelõ minisztérium he-
lyettes vezetõje átállt a felkelõkhöz.

Aktuális 2

Aktuális 3

Befejezetlen ország
A romániai gazdasági döntéshozók
képtelenek fontossági sorrendbe állítani
az ország számára szükséges befekteté-

seket, a rendelkezésre álló hu-
mán- és anyagi erõforráso-
kat sok kisebb projekt kö-
zött szórják szét, ám végül
egyiknek sem jutnak a vé-

gére, mert kifogynak a
szuszból és a pénzbõl.
Ez a diagnózis érvényes
a politikusok által út-

jukra indított projek-
tekre is.

Cseke 
Péter Tamás

Nagyrészt hasonló ered-
ményt mutatott ki az a két

felmérés, amelyet tegnap hozott
nyilvánosságra a CSOP és az
IMAS közvélemény-kutató inté-
zet: az ellenzéki Szociál-
Liberális Szövetség (USL) 50
százalék alatt vezet, a Demokra-
ta Liberális Párt (PDL) és Dan
Diaconescu Néppártja (PPDD)
fej fej mellett a 17-20 százalékos
határ környékén teljesít. A parla-
mentbe még egy alakulat jutna
be, az RMDSZ, amely a CSOP-
nál 6, az IMAS-nál pedig 7 szá-
zalékos támogatottságot kapott.
3. oldal 

A magyarországi hallgatókat elsõsorban az alacsony tanulmányi költségek és az oktatás színvonala vonzza az erdélyi egyetemekre

Mai mellékletünk:

Vezet az USL, 

erõsebb a PDL

Nem engednek az 58-ból

Rendhagyó fotókiállítással startolt a Ko-
lozsvári Rádió 58. születésnapja alkalmából
tegnap elkezdõdött programsorozat. Há-
rom rádiós munkatárs Függõleges Zöld cí-
met viselõ fotóprojektje olyan fényképeket
tartalmaz, amelyek a város épületein kisar-
jadt növényeket láttatnak.

Kultúra 6

„Túlóráznak” az ügyészek

A legfõbb ügyészség tavaly rekordmennyi-
ségû munkát végzett: az ügyészeknek 1 mil-
lió 700 ezer iratcsomó esetében kellett vizs-
gálódniuk – jelentette ki tegnap Bukarest-
ben Laura Codruþa Kövesi legfõbb ügyész. 

Csábító romániai aulák
Növekszik az erdélyi egyetemeken tanuló magyarországi hallgatók száma

Fotó: archív

A magyarországi felsõoktatásban bekövetkezett kedvezõtlen változások miatt egyre több ma-

gyarországi diák folytatja tanulmányait „határon túli” egyetemeken. A lapunk által megkérde-

zett, Kolozsváron és Marosvásárhelyen tanuló hallgatóknak nagy vonzerõt jelent az alacsony

költségszint és a magas színvonal. A kolozsvári Babeº–Bolyai Egyetem vezetõi távolabbra te-

kintenek: elérhetõvé kívánják tenni az ingyenes helyeket az összes uniós érdeklõdõ számára,

hogy helytállhassanak a felsõoktatási intézmények nemzetközi versenyében. 7. oldal 

Nehezen állták útját a csend-
õrök annak az ötezer dühös

bányásznak, akik tegnap Buka-
restbe indultak Petrozsénybõl
számon kérni a gazdasági mi-

nisztériumtól a be nem tartott
ígéreteket. Az Országos Kõszén
Társaság alkalmazottai a veszé-
lyességi pótlék megemelését kö-
vetelik. 7. oldal 

Zsil-völgye: irány Bukarest!MOGYE-ügy:  

fenyegetõzõ USL

A fõvárosba tartó menet Petrozsény kijáratánál torpant meg Fotó: Mediafax
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Röviden

Megfékezik a családi erõszakot

Kihirdette az államfõ a családon belüli
erõszak megelõzését és megfékezését célzó
törvénymódosítást. Traian Bãsescu a jog-
szabály kihirdetésének idõzítését kom-
mentálva újságírók elõtt azt mondta, ez a
legkomolyabb üzenet, amit honfitársaihoz
intézhetett a nemzetközi nõnap alkalmá-
ból. Romániában 2003 óta védi törvény a
családon belüli erõszak áldozatait, ám az
uniós jogharmonizáció érdekében elfoga-
dott jogszabály – a mostani törvénymódo-
sítás elõterjesztõi szerint – hatástalannak
bizonyult. A tegnap kihirdetett módosítás
szerint, a családon belüli erõszak áldozata
vagy akár a rendõrség „védelmi rendele-
tet” kérhet a bíróságtól.

Dan Grigore kilépett a CNA-ból

Kilépett tegnap az Országos Audiovizuális
Tanácsból (CNA) Dan Grigore. A neves
zongorista a paginademedia.ro-n is közölt
levelében indokolta meg a lemondását. „A
CNA-ban eltöltött tizenegy évben túl sok-
szor gyaláztak és rágalmaztak meg. Meg-
fenyegették a családomat, mesterséges bot-
rányokba próbáltak bevonni és bûncselek-
ményeket a nyakamba varrni” – írja
Grigore. Az ügy hátteréhez tartozik, hogy
Dan Grigore kedden közölte: kilép a
CNA-ból, ha Crin Antonescu nem kér bo-
csánatot tõle az Antena3 Sinteza zilei (A nap
összegzése) címû március elsejei adásában
elhangzott kijelentésért. A Nemzeti Libe-
rális Párt elnöke élõ adásban becstelenség-
gel vádolta Dan Grigorét.

Radu Bica öt évet kapott

Öt év letöltendõ börtönbüntetésre ítélte a
Kolozs megyei törvényszék Radu Bicát, a
megyei tanács volt alelnökét. Az elöljárót
2011. november 1-jén érték tetten a korrup-
cióellenes ügyészek, amint 20 ezer eurós
csúszópénzt vett át Aspazia Droniuctól, a
kolozsvári Frarom Import Export Kft. társ-
tulajdonosától. A vádirat szerint Radu
Bicát ezzel a pénzzel vesztegette meg
Droniuc, hogy információkat adjon ki a
Kolozsvár Aréna jövõ évi karbantartására
kiírandó versenytárgyalással kapcsolatban.
A bírósági ítélet nem jogerõs. 

Emlékezés Esterházy Jánosra

Esterházy Jánosnak, a szlovákiai magyar-
ság egykori vezetõjének az emléke elõtt rót-
ták le tiszteletüket tegnap Prágában a cseh-
országi magyarok és a cseh Politikai Fog-
lyok Szövetsége. Képviselõik koszorúkat és
virágcsokrokat helyeztek el a motoli teme-
tõben, a csehországi kommunizmus áldo-
zatainak központi kegyhelyén. A prágai
megemlékezést Esterházy János halálának
55. évfordulója alkalmából tartották.

Rasmussen gratulált Putyinnak

Anders Fogh Rasmussen NATO-fõtitkár
(képünkön) tegnap telefonon gratulált Vla-
gyimir Putyinnak az oroszországi elnökvá-

lasztáson aratott gyõzelméhez, egyben
megerõsítette az atlanti szövetség javaslatát
a rakétavédelmi együttmûködésre. Ras-
mussen emlékeztetett arra, hogy 2010 no-
vemberben Lisszabonban a NATO– orosz
csúcstalálkozón célul tûzték ki a valódi
stratégiai partneri kapcsolatok kialakítását.

Gy. Z.

A végeláthatatlan szíriai vér-
ontásra való tekintettel Ba-

rack Obama amerikai elnök a ka-
tonai megoldás lehetõségét is
megvizsgálja – közölte Martin
Dempsey, az amerikai haderõ ve-
zérkari fõnöke szerdán a szená-
tus illetékes bizottsága elõtt. A
szíriai ellenzék már régóta köve-
teli a beavatkozást Bassár el-
Aszad elnök rezsimjének a táma-
dásai ellen. A magas rangú kato-
natiszt szerint a lehetõségek közé
tartoznak a humanitárius akciók,
a tengeri utak és a repüléstilalmi
övezetek megfigyelése, továbbá a
korlátozott légicsapások. A kü-
lönbözõ opciók mindazonáltal
még nem kerültek közvetlenül
szóba a Fehér Házban, és nem
készült részletes terv sem bárme-
lyik megvalósításáról. Ugyan-
ezen a meghallgatáson Leon
Panetta védelmi miniszter óvott a

katonai beavatkozástól a konflik-
tusba, mivel az csak elmélyítené
a polgárháborút. Az Obama-kor-
mányzat számára ugyanis vilá-
gos, hogy Szíriában „a katonai
erõszak a határait súrolja, minde-
nekelõtt ami a szárazföldi csapa-
tokat illeti” – mondta a Pentagon
vezetõje. 

Közben Abdo Husszameldin, a
kõolajipari és a természeti kincse-
ket felügyelõ minisztériumának
helyettes vezetõje szerda éjjel be-
jelentette, hogy lemond a tisztsé-
gérõl. A YouTube videómegosztó

portálra kitett nyilatkozatában
közölte azt is, hogy csatlakozik a
népfelkeléshez. Ha igaznak bizo-
nyul a hír, Husszameldin a leg-
magasabb rangú vezetõ, aki átállt
a Bassár el-Aszad elnök uralma
ellen csaknem egy éve kirobbant
felkelés oldalára. 

Ezalatt a budapesti külügymi-
nisztérium bejelentette, hogy két-
oldalú megállapodás alapján
keddtõl Magyarország damasz-
kuszi nagykövetsége Ausztrália
korlátozott konzuli képviseletét is
ellátja Szíriában. 

Az ideiglenes líbiai vezetés nem habozna erõt alkalmazni Kelet-
Líbia ellen, hogy gátat vessen az országrész autonómiatörekvései-
vel szemben. Az önállóságra vágyó terület az olajban leggazdagabb
országrész. Az Átmeneti Nemzeti Tanács „testvéri arab országok”
összeesküvésének nevezte az autonómia deklarálását. Az egymás-
nak feszülés várható volt, ugyanis a káosz egyre nagyobb Líbiában,
az átmeneti vezetés sem lefegyverezni, sem integrálni nem tudja az
egykori felkelõkbõl alakult milíciákat. 

Ellenzik Kelet-Líbia autonómiáját

Hírösszefoglaló

Orbán Viktor barátságos, ud-
varias hangú levélben hívta fel

José Manuel Barrosonak, az Eu-
rópai Bizottság és Herman van
Rompuynek, az Európai Tanács
elnökének a figyelmét arra, hogy
az uniós pénzügyminiszterek kö-
zelgõ, március 13-i tanácskozá-
sán a magyar álláspont ismereté-
ben, azt respektálva hozzanak
döntést a csaknem 150 milliárd
forintos, az unió kohéziós alapjá-
ból folyósítandó források terve-
zett megvonása ügyében – írta
tegnapi számában a Népszabadság
a birtokába került levélre hivat-
kozva. Közben az Európai Bizott-
ság egyértelmûvé tette, hogy nem
a kohéziós pénzek visszatartását,
hanem a keret csökkentését java-
solta Magyarország esetében. A
felfüggesztés a 2007–2013 közötti
EU- költségvetési idõszakra Ma-
gyarországnak elkülönített keret
5,7 százaléka, illetve a jövõ évre
még megmaradó keret 29 száza-
léka. Egyébként az Európai Bi-
zottság Magyarország ellen indí-
tott három kötelezettségszegési
eljárásának tizenegy kérdésébõl
kilenc a nemzeti bankra vonatko-
zott, és mivel a jegybanktörvény
ügyében nem folytatódik az eljá-
rás – errõl a magyar kormányszó-
vivõ beszélt tegnap a közszolgála-
ti Magyar Rádióban. Alapvetõen
azt lehet mondani, hogy a jegy-
banktörvénnyel kapcsolatban
megfogalmazott bizottsági kérdé-
sekre adott magyar válaszokat
„valamilyen formában” elfogadta
a testület – közölte Giró-Szász
András.A szóvivõ közölte azt is:
az Európai Bizottság szóvivõje
más vezetõ politikusokhoz hason-
lóan rögzítette, hogy sem a túl-
zottdeficit-, sem a kötelezettség-
szegési eljárások nem állhatnak
összefüggésben az IMF/EU-
konzultációval. 

EB: derûlátó 

magyar kormány

ÚMSZ

Ismeretlen személy vagy sze-
mélyek megfenyegették Se-

besi Karen Attilát, a Román Te-
levízió Társaság igazgatótaná-
csának RMDSZ által delegált
tagját – értesült a vasarhely.ro. A
közszolgálati televízió tisztség-
viselõje sms-ben kapta a fenye-
getõ üzenetet, amelynek szöve-
gét a vasarhely.ro-hoz és az Új
Magyar Szóhoz is eljuttatta.
„Karen! Nagyon vigyázz, hogy
mit csinálsz! Egyszer már figyel-
meztettünk, amikor Culcer asz-
szonynak nekimentél. [...] Nem
gondolsz a családodra, te hülye
kisebbségi? Ez nem a vásárhelyi
orvosi egyetem! Ha nem értesz
a figyelmeztetésbõl, kényszerí-
teni fogunk!” – olvasható a fe-
nyegetõ üzenetben, amelynek
feladójáról Sebesi Karen Attilá-
nak sejtése sincs.

„Egyértelmû, hogy olyan sze-
mélyrõl vagy személyekrõl van
szó, akik közel vannak az infor-
mációkhoz” – fogalmazott a
vasarhely.ro megkeresésére Sebesi
Karen Attila, aki korábban azt
javasolta, hogy az igazgatóta-
nács távolítsa el Rodica Culcert
a TVR hírigazgatói posztjáról.
„Azóta is többen a szememre
vetették a Culcer-ügyet” – fogal-
mazott Sebesi. „Ez az sms poli-
tikai nyomásgyakorlás” – véle-

kedik Sebesi. A 13 tagból álló
testület 5:8 arányban döntött
Rodica Culcer hírigazgató el-
mozdítása mellett, csupán a
PDL-t képviselõ igazgatótanácsi
tagok nem óhajtották elmozdíta-
ni tisztségébõl az újságírót.
Sebesi szerint egyesek ezzel az
sms-sel akarják õt jobb belátásra
bírni a március 22-i igazgatóta-
nácsi ülésen, amelynek fõ témá-
ja a köztévé éves költségvetés-
ének elfogadása lesz.

„Nem vagyok szívbajos. A
rendõrségen és az ügyészségen
teszek ismeretlen tettes ellen fel-
jelentést” – jelentette ki a közté-
vé igazgatótanácsának magyar
tagja, akit arról kérdeztünk, mi-
lyen lépéseket tesz a továbbiak-
ban. Elmondta, a köztévé elnö-
kének, Alexandru Lãzescunak is
tudomására hozta a fenyegetõ
SMS-t. 

Az RMDSZ által delegált köz-
médiásokkal szemben nem ez az
elsõ fenyegetés, korábban Deme-
ter Andrást, a közszolgálati rá-
dió magyar vezérigazgatóját is
megfenyegették: ismeretlenek ar-
ra szólították fel, hogy december
15-ig távozzon a közrádió élérõl,
különben családjával együtt ve-
szélybe kerül. Demeter András-
sal sms-ben és e-mailben közöl-
ték, hogy gyermekének korábbi
megbetegedése nem véletlen
volt, hanem megmérgezték. 

Fenyegetõ sms Sebesinek
ÚMSZ

Az Ausztrália keleti részét súj-
tó árvizek miatt többezer em-

bernek kellett elhagynia az ottho-
nát. Az áradások Új-Dél-Wales
állam területének már csaknem a
háromnegyedét sújtják, és a hely-
zet csak tovább súlyosbodik.
Mintegy kétezer embert zárt el a
külvilágtól a víz.

A helyzet a Sydneytõl mintegy
450 kilométerrel délnyugatra
fekvõ hatvanezres Wagga Wagga
városban a legsúlyosabb. Az esõ-
zések következtében a város fo-
lyójának, a Murrumbidgee-nek a
vízszintje várhatóan megdönti

az 1844-ben mért rekordot. A vá-
rosból eddig nyolcezer embert te-
lepítettek ki, s ha a folyó átszakít-
ja a gátakat, további kimenekíté-
sekre lesz szükség. A kormány
készültségbe helyezte a katona-
ságot, hogy segítséget nyújtson,
egyben közölte, hogy egyelõre
korai megállapítani a keletkezett
kár nagyságát, illetve hatását a
gazdaságra. 

Julia Gillard miniszterelnök
Canberrában újságírók elõtt azt
mondta, hogy addig nem lehet
meghatározni a gazdasági kár
mértékét, amíg a folyók nem
kezdenek el visszahúzódni a
medrükbe. 

Víz alatt Ausztrália egy része

A kormányerõk porig rombolták Homsz városát. Az Egyesült Államok megakadályozná a további vérontást

Délkelet-Ausztrália víz alatt. A helyzet Wagga Waggában a legsúlyosabb

Fegyvereké a szó?
Washington megfontolja a katonai beavatkozást Szíriában 



„Az önök országa arról híres,
hogy negyvenezer különbözõ
projektet futtat, és egyiket
sem képes befejezni”. Így jel-

lemezte nemrégiben a la-
punknak adott interjú-
ban Romániát az Euró-
pai Bizottság egyik ma-
gas rangú döntéshozója.
Székely P. István a ro-

mániai hitelprogram felülvizsgálójaként a
Nemzetközi Valutaalap küldöttségének ve-
zetõjével, Jeffrey Franksszel együtt szinte
már hazajár Bukarestbe, és tudja, mit be-
szél. Volt ideje és küldetésébõl fakadóan
kellõ menynyiségû információja is pontos
látleletet kiállítani arról, miért akadoznak
a dolgok ennyire – legalábbis gazdasági
téren – ebben az országban.
Az EU illetékeseként a brüsszeli szakem-
ber természetesen az uniós pénzek lehívá-
sával összefüggésben beszélt arról, hogy ro-
mániai gazdasági döntéshozók képtelenek
fontossági sorrendbe állítani az ország
számára szükséges befektetéseket, a rendel-
kezésre álló humán és anyagi erõforráso-
kat sok kisebb projekt között szórják szét,
ám végül egyiknek sem jutnak a végére,
mert kifogynak a szuszból és a pénzbõl.
Székely P. István diagnózisa azonban
nem csak a gazdasági döntéshozókra, ha-
nem a teljes politikai osztályra érvényes.
Hány meg hány politikai projektet indí-
tottak útjára Romániában az elmúlt hány
évben? Hányat sikerült közülük meg is
valósítani?
Ha csupán a jelenlegi államfõ mandátu-
mai alatt eltelt éveket vizsgáljuk, két ke-
zünk nem elég megszámolni azt, hogy
hány hangzatos terve maradt Traian
Bãsescunak megvalósítatlanul. Nagy ívû
projektjeit az elnök „Románia modernizá-
lása” címszó alatt hirdette meg, ahány-
szor csak alkalma nyílott rá. A „politikai
osztály megújítása”, „a korrupció felszá-
molása”, „az alkotmány módosítása és az
egykamarás parlament”, „a közigazgatás
átszervezése” és „az új egészségügyi tör-
vény” csupán néhány az államfõ dugába
dõlt – vagy csak nagyon kis részben meg-
valósult – tervei közül.
Az államfõn és más politikuson sem elsõ-
sorban az kérhetõ számon, hogy elképzelé-
seit – melyek lehetnek õrültségek is – kép-
telen mind megvalósítani. Mint ahogy az
sem tagadható, hogy a politikai projektek-
bõl összeálló jövõkép – Románia esetében
a külsõ nyomás mellett – az, ami mozgás-
ban tud tartani egy országot. Ami szá-
mon kérhetõ, az a következetesség és az
önellentmondás. Ezen a téren pedig szin-
tén az államfõ jár az élen.
Traian Bãsescu nemrégiben azt hangsú-
lyozta, mennyire fontos Románia számá-
ra, hogy csatlakozzon a költségvetési szi-
gort elõíró uniós kormányközi szerzõdés-
hez. Még az év elején azt szögezte le: nem
látja, honnan lehetne idén pénzt elõterem-
teni a koalíciós pártok által sürgetett bér-
és nyugdíjemeléshez, és óvva intette a poli-
tikusokat attól, hogy választási évben fele-
lõtlenül lekenyerezzék a szavazókat.
Szerdán az államfõ a parlament elõtt már
arról beszélt: a gazdasági helyzet rossz,
ám biztos meg lehet találni a módját a
bér- és nyugdíjemeléseknek. Ez tehát
Traian Bãsescu legújabb politikai projekt-
je. Neve is van: „hogyan éljük túl a vá-
lasztásokat?”.

Befejezetlen ország

Cseke 
Péter Tamás

Román lapszemle

Norica Nicolai és Monica Macovei EP-
képviselõkön csattan az a módosító in-
dítvány, amely az RMDSZ javaslatára
került be a lusztrációs törvénybe. Esze-
rint a ’89 elõtt ügyészként dolgozókra is
kiterjesztik a politikai szerepvállalási til-
tást. (România liberã) Közel 10 millió
eurót kap Románia az Európai Bizott-
ságtól arra, hogy friss gyümölcsöt bizto-
sítson az iskolás gyerekek számára.
(Puterea)

Hírösszefoglaló

Kedvezõbb lett a kormány
megítélése, ellenben csökkent

a miniszterelnök népszerûsége
egy hónap alatt – derül ki a
CSOP legfrissebb felmérésébõl,
amelynek eredményeit tegnapi
lapszámában közölte az Eveni-
mentul zilei. A kormánypártokhoz
közel állónak mondott közvéle-
mény-kutatási cég adatai szerint
míg januárban a lakosságnak
mindössze 11 százaléka vélte úgy,
hogy az akkori Emil Boc-kor-
mány képes kivezetni az országot
a gazdasági válságból, februárban
az Ungureanu-kabinetrõl már 24
százalék vélekedett így.

Mihai-Rãzvan Ungureanu bi-
zalmi indexe azonban a januári
29 százalékról 20 százalékra
csökkent. A miniszterelnök nép-
szerûsége azonban még így is ve-
tekszik az ellenzéki politikusoké-
val. Bizalmi indexe azonos a libe-
rális Crin Antonescuéval, és vala-
mivel kisebb a Victor Pontáénál
(22 százalék). A romániai lakos-
ság a CSOP szerint továbbra is
Mugur Isãrescu jegybanki kor-
mányzóban (27 százalék) bízik a
leginkább. A pártpreferenciák te-
kintetében továbbra is a Szociál-
Liberális Szövetség vezet: az USL
a szavazatok 48 százalékát kap-
ná, ha most vasárnap lennének a
választások, ez egy százalékpont-

tal nagyobb a januári adatnál. A
Demokrata Liberális Pártra 20
százalék szavazna, ez négy száza-
lékpontos erõsödést jelent az év
elsõ hónapjához képest. A Dan
Diaconescu vezette Néppárt (PP)
3 százalékpontot gyengült egy
hónap alatt, 19 százalékról 16
százalékra. További adatok:
RMDSZ–6, PRM–4, PNG–3 és
UNPR 1 százalék.

Az Adevãrul az IMAS felméré-
sét közölte, amely szerint az USL
a voksok 49,2 százalékát kapná,
ha most vasárnap lennének a par-
lamenti választások, ami jelentõs
csökkenés 53,4 százalékról, janu-
árban ugyanis ugyanennél a köz-
vélemény-kutatónál még jócskán
az abszolút többséget jelentõ szint
fölött voltak. Az USL ugyanak-
kor ezzel a támogatottsággal is
megszerezheti az abszolút többsé-
get, mivel a voksok mintegy 9
százalékát olyan pártokra adnák,
amelyek nem kerülnének be a
parlamentbe, így a visszaosztást
követõen mégiscsak elérhetnék az
53 százalékot. A PDL két száza-
lékot erõsödött január óta: az ak-
kori 15,8 helyett most a voksok
17, százalékát kapná meg. Az
OTV-tulajdonos Dan Diaconescu
által alapított Nép Pártja (PPDD)
jelentõsen megerõsödött: 17,4
százalékon áll. Bejutna még a
parlamentbe a 7 százalékra tak-
sált RMDSZ. 

Vezet az USL, erõsebb PDL

Folytatás az 1. oldalról.

Constantin Copotoiu MOGYE-
rektor nem kívánta kommentál-
ni az ÚMSZ- nek azt, hogy a ko-
alíció kormányhatározattal kí-
vánja rögzíteni a magyar nyelvû
oktatás szervezeti kereteit. „Kér-
dezze a koalíciót vagy a kor-
mányt arról, hogy mi a szándé-
kuk az egyetemmel. Ám ha még-
is kormányhatározatban dönte-
nek a MOGYE-t érintõ kérdé-
sekrõl, akkor be fogjuk tartani az
elõírásait” – mondta Constantin
Copotoiu.

A rektor „békülékeny” állás-
pontjának hátterében azt is meg-
húzódhat, hogy az ellenzéki
Szociál-Liberális Szövetség
(USL) vezetõi megígérték, bár-
milyen módon hozza létre a
mostani koalíció a magyar fõtan-
székeket, kormányváltás után
„visszacsinálják” a mostani álla-
potokat. 

Crin Antonescu PNL-elnök
tegnap Marosvásárhelyen kon-
zultált a MOGYE román taná-
raival és diákjaival az egyetem
ügyeirõl. A megbeszélésre nem
mentek el a magyar tagozat ve-
zetõi. „Biztosítottam az egye-
tem vezetõit, hogy nincsenek
egyedül és bár ellenzékben va-
gyunk, számíthatnak a támoga-
tásunkra” – jelentette ki Crin
Antonescu, aki szerint az egye-
tem mûködését veszélyeztetné a
szétválás. Hozzátette: pártja ko-
rábban élesen bírálta a kor-
mányt azért, hogy vita nélkül fo-
gadta el a tanügyi törvényt. „A
felsõoktatási intézmény, Maros-
vásárhely és Románia büszkesé-
ge nem szabad politikai játszma
tárgya legyen” – fogalmazott a
PNL elnöke, aki szerint politikai
háború zajlik a MOGYE körül,
amelynek az egyetem mind a ro-

mán, mind pedig a magyar nyel-
vû diákjai és tanárai csak áldo-
zatai.

„Egyértelmû, hogy mi zajlik
most, az RMDSZ gõzerõvel ké-
szül a kampányra, a PDL pedig,
annak érdekében, hogy meg-
mentse a parlamenti aritmeti-
kát, készségesen fejet hajt elõt-
te” – magyarázta Crin, aki sze-
rint a kormánynak minden kö-
rülmények között védenie kelle-
ne ezt az egyetemet, most azon-
ban õ támadja a legkeményeb-
ben. „Számunkra elfogadhatat-
lan az, hogy a MOGYE ilyen
politikai zsarolás tárgya legyen”
– hangsúlyozta a pártelnök,
majd hozzátette: a PNL nem
engedi meg és nem egyez bele
az állam az államban felállásba
és abba sem, hogy Romániában
két hivatalos nyelv legyen. „Ha

egy román orvos külföldön akar
dolgozni, akkor bizonyítania
kell szakmai tudását az adott
ország nyelvén is. Teljesen nor-
málisnak tartom azt, hogy min-
den romániai orvos meg tudjon
szólalni az ország nyelvén” –
célzott a magyar nyelvû orvos-
képzésre Crin.

Az érintett magyar diákok
azonban másképp vélik. A Ma-
rosvásárhelyi Magyar Diákszö-
vetség (MMDSZ) tegnap közle-
ményben határolódott el a ro-
mán diákok megmozdulásaitól.
A magyar diákoknak címzett tá-
jékoztatóban pontokba szedve
fejtették ki, miért fontos az, hogy
megalakuljon a magyar tagozat.
Továbbá azt is leírják, hogy mi-
ért fontos anyanyelvünkön elsa-
játítani az ismereteket, ami
azonban nem jelenti azt, hogy a

román egészségügyi rendszerben
nem állják majd meg a helyüket.
„Nem igaz, hogy megszûnne a
magyar fogorvosi, illetve gyógy-
szerészeti oktatás. A fogorvosi
karon a helyek számának csök-
kentése (függetlenül a magyar
kar megalakulásától) a minõségi
oktatás érdekében történik” – ol-
vasható a közleményben, amely-
ben azt is cáfolják, hogy a ma-
gyar vonal létrehozása esetén az
egyetem elveszítené az akkre-
ditációját. 

Hlavathy Katalin MMDSZ-
elnök szerint a magyar fõtanszé-
kek létrehozása korántsem olyan
drasztikus, mint ahogyan azt be-
állítják. „Mi nem zárkózunk el a
román szaknyelv elsajátításától,
de szeretnénk, ha az alapképzés
magyar nyelven zajlana” – hang-
súlyozta Hlavathy. 

Crin Antonescu PNL-elnök (középen) szerint az egyetem mûködését veszélyezteti a magyar kar létrehozása

ÚMSZ

Cristian Diaconescu külügy-
miniszter reméli, hogy az EU

nyáron megszünteti a román igaz-
ságszolgáltatás ellenõrzését. A ro-
mán diplomácia vezetõje Ca-
therine Day-jel, az Európai Bi-
zottság fõtitkárával találkozott. A
megbeszélés végén a román kül-
ügyminiszter kifejtette: elegendõ
érvek szólnak amellett, hogy az
Európai Bizottság júliusi jelentése
az utolsó legyen az ellenõrzési
mechanizmus keretében. Brüsszel
Románia és Bulgária 2007-es EU-

csatlakozása óta kíséri figyelem-
mel, hogy a két ország milyen lé-
péseket tesz a korrupció és a szer-
vezett bûnözés visszaszorítása ér-
dekében. Ugyanakkor közölte az
Európai Bizottsággal, vegye figye-
lembe, hogy Románia kiszámít-
ható európai ország lett, amely
mûködõképes intézményi és igaz-
ságszolgáltatási rendszerrel ren-
delkezik. Diaconescu ismét hang-
súlyozta, hogy Románia állás-
pontja szerint az igazságügy figye-
lemmel kísérését nem kellene ösz-
szekapcsolni Románia schengeni
csatlakozásával. 

Vége a brüsszeli nyomásnak?

ÚMSZ

A legfõbb ügyészség tavaly re-
kordmennyiségû munkát vég-

zett: az ügyészeknek 1 millió 700
ezer iratcsomó esetében kellett
vizsgálódniuk - jelentette ki teg-
nap Bukarestben Laura Codruþa
Kövesi legfõbb ügyész. A vádha-
tóság tavalyi évértékelõjén Traian
Bãsescu államfõ is részt vett.
Kövesi szerint az 1 millió 700 ezer
iratcsomó háromszor több aktát
jelent 2002-höz viszonyítva, 2006-
hoz képest  pedig a vizsgált bünte-
tõjogi ügyek száma majdnem
megkétszerezõdött. A dossziék
magas számát részben a rossz tör-

vényi szabályozás, részben pedig
az alaptalan feljelentések befolyá-
solják - mutatott rá Kövesi. A sta-
tisztikai adatok szerint a legfõbb
ügyészség tavaly végezte el az in-
tézmény történetében a legtöbb
vizsgálatot, de így is 1 millió 100
ezer iratcsomó lezáratlan maradt.
Kövesi szerint a vádhatóság leg-
fõbb sérülékenységét a munkának
az ügyészek közötti egyenlõtlen
arányú megoszlása, valamint az
ügyészhiány képezi. Traian
Bãsescu kijelentette: az elmúlt
két-három évben megerõsödött az
ügyészek függetlenségérzete, és
ennek köszönhetõen hatékonyab-
bá vált a vádhatóság munkája. 

„Túlóráznak” az ügyészek

Fenyegetõzik Antonescu
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Bogdán Tibor 

A két halálos és nyolc se-
besült áldozatot követelõ

bukaresti ámokfutás nyomán
ismét élesen vetõdik fel a kér-
dés: mennyire könnyen lehet
Romániában lõfegyverhez
jutni, kellõképpen ellenõrzik-
e az illetékes hatóságok azt,
hogy kinek és milyen alapon,
mennyire elmélyült pszicho-
lógiai vizsgálat alapján ad-
nak ki fegyvertartási, illetve -
viselési engedélyt.

Mit ér a pszichológiai 
vizsgálat?

A bukaresti fodrászszalon-
ban 11 lövést leadó belügy-
miniszteri alkalmazottról,
Gheorghe Vlãdanról ugyanis
kiderült, hogy enyhén szólva
is hiányos dosszié alapján
tarthatta meg 9 milliméteres
kaliberû pisztolyát. Az eddigi
kivizsgálások alapján szinte
biztosan állítható, hogy „pro-
tekciós úton” maradhatott
nála a lõfegyver, miután nem
sokkal tette elkövetése elõtt
még depresszióval kezelték,
ám a fõvárosi rendõrség ille-
tékesei ezt nem vették figye-
lembe. Emiatt máris menesz-
tették tisztségébõl a bukaresti
rendõrparancsnokot, Viorel
Vasilét. Igaz, arra nézve,

hogy a fegyver tulajdonosa
valóban betartja-e majd a tör-
vényes rendelkezéseket, a
pszichológiai ellenõrzés ak-
kor sem jelenthet biztos ga-
ranciát, ha azt történetesen
komolyan végezték el az ille-
tékes szervek – ami azonban
egyáltalán nem jellemzõ Ro-
mániában – állította a román
rendõrség fegyvertartási és -
viselési engedélyeket kibocsá-
tó testülete, a fegyverek és lõ-
szerek szolgálata ma már
nyugdíjas egykori fõkomisz-
árja, Constantin Grume-
zescu, aki egyébként jól me-
nõ fegyverboltot mûködtet a
fõváros szívében, a Brezoia-
nu utcában. Szerinte ugyanis
a pszichológiai szakértõi vé-
leményezés legfeljebb addig
érvényes, ameddig a meg-
vizsgált személy el nem
hagyja a rendelõt. Mert ki
vállalhat felelõsséget azért,
hogy nyugalmát megõrzi ak-
kor is, ha az ajtón kilépve
esetleg éppen más karján an-
dalgó feleségébe botlik – tette
fel a szónoki kérdést. 

Szigorú törvény 
– kiskapukkal 

Romániában európai, sõt,
világviszonylatban is a leg-
szigorúbbak közé tartoznak a
fegyvertartást és -viselést sza-

bályozó rendelkezések, ám
azokat – jó román szokás
szerint – rendszerint nem ve-
szik maradéktalanul figye-
lembe. Így például igen szûk-
re szabott azok kategóriája,
akik jogosultak halálosnak
minõsített – tölténnyel mû-
ködõ – lõfegyverek tartására.
A nemrégiben módosított,
2004. évi törvény értelmében
ilyen fegyvereket csupán a
magas rangú igazságszolgál-
tatási tisztségviselõk, diplo-
maták, katonák, rendõrök és
közméltóságokat betöltõ sze-
mélyek – polgármester, mi-
niszterek, honatyák – számá-
ra engedélyeznek. A magán-
tulajdonban lévõ õrzõ-védõ
szolgálatok munkatársai
nem viselhetnek ilyen típusú
fegyvert. Csakhogy a legtöbb
esetben az érdekeltek ilyen
vonatkozásban is megtalálják
a kiskaput.  Ráadásul 2007-ig
igen egyszerû volt fegyverhez

hozzájutni, ehhez elegendõ
volt a személyi igazolvány
felmutatása. A tavaly augusz-
tustól életbe lépett szigorítá-
soknak megfelelõen az enge-
dély nélküli fegyvertartás 2 és
8 év közötti börtönnel bün-
tethetõ.

Módosult a fegyverek beso-
rolása is. Ennek során azok
társadalmi veszélyességét tar-
tották mindenekelõtt szem
elõtt. Az újabb szabályozások
értelmében az A - kategóriá-
ba a tiltott fegyverek és lõsze-
rek tartoznak. A B  -kategóri-
át az engedélyhez kötött, ha-
lálosnak minõsülõ fegyverek
és lõszerek alkotják. A C - ka-
tegóriába a nem életveszélyes
önvédelmi fegyverek – a gu-
milövedékes és légfegyverek,
valamint a gázpisztolyok tar-
toznak, illetve azok a légpus-
kák is, amelyeknél a lövedék
sebessége meghaladja a má-
sodpercenkénti 220 métert. A

D - kategóriát a bejegyzést
igénylõ, nem halálos – altató
fegyverek és íjak – fegyverek
alkotják, végül az E - kategó-
riába az életveszélyt nem je-
lentõ olyan típusú fegyvere-
ket sorolták be, mint az air-
soft és a paint- ball.

Felületes ellenõrzés

Jelenleg ahhoz, hogy vala-
ki fegyvertartásra legyen jo-
gosult, a rendõrségi illetéke-
seknek igen szigorú ellenõr-
zéseket kell végezniük. Így
például kötelezõ módon el
kell látogatniuk a kérvénye-
zõ lakhelyére, ahol a szom-
szédoktól érdeklõdniük kell
az illetõ személy természete,
magatartása, családbeli vi-
selkedése, családi állapota,
esetleges szenvedélyei (ital,
kábítószer), szorosabb baráti
köre felõl. Vizsgálódásaikat
ugyanakkor ki kell terjeszte-

niük a család többi tagjára is,
annak megállapítása érdeké-
ben, hogy akadnak-e a csa-
ládban pszichés problémák-
kal küzdõ, büntetett elõéletû
személyek. Sajnálatos mó-
don mindezeknek a köteles-
ségeknek vagy nem tesznek
eleget, vagy igen felületesen
vizsgálódnak. Mi több, a
rendõrségi hatóságoknak a
fegyverviselési engedély ki-
adása után is rendszeresen
ellenõrizniük kellene azt,
hogy az érintett szabály to-
vábbra is megfelel-e a törvé-
nyes feltételeknek.

Egy kis statisztika

Mindennek következtében
aggasztóan megnövekedett a
fegyvertartási és -viselési en-
gedéllyel rendelkezõ szemé-
lyek száma. Csupán az el-
múlt esztendõ során több-
mint 20 ezer engedélyt bocsá-
tottak ki. Ennek nyomán míg
a fegyverrel rendelkezõk szá-
ma 2010-ben 136 ezer volt –
annak ellenére, hogy ebben
az esztendõben több mint
2000 engedélyt vontak vissza
a törvényes elõírások meg-
szegése miatt –, addig tavaly
156 ezer fõre emelkedett. Kö-
zülük több mint 30 ezer bu-
karesti lakos. Ráadásul a leg-
többen 30 év alatti fiatalok –
derül ki a Román Rendõrség
statisztikai adataiból.

Ezeknek megfelelõen e-
gyébként közel 86 ezer töl-
ténnyel mûködõ lõfegyver
található magántulajdonban,
a nem halálosnak minõsülõ,
gumilövedékes fegyver, lég-
puska száma több, mint 70
ezerre tehetõ. 

Fegyverkezik a román lakosság?

Gy. Z.

A messze legnépszerûbb
Robert Fico által vezetett

baloldali Irány – Szociálde-
mokrácia (Smer–SD) meg-
nyerheti a választásokat – de-
rült ki a Focus közvélemény-
kutató ügynökség felmérésé-
bõl. A legjobb eredményt
szerzett Smer a szavazatok
39,7 százalékát szerezné meg
a felmérés szerint. Ez Robert
Fico pártjának 75 mandátu-
mot jelentene a 150 tagú po-
zsonyi törvényhozásban. A
második helyet a jobboldali
konzervatív Keresztényde-
mokrata Mozgalom (KDH)
foglalná el (10,4 százalék –
20 mandátum) Ján Fígel ve-
zetésével, harmadikként pe-
dig a szavazatok 7 százalékát
megszerezve a Bugár Béla

vezette Most–Híd nevû szlo-
vák–magyar párt jutna a par-
lamentbe, amely ezzel az
eredménnyel 13 parlamenti
székhez jutna. Bejutna még a
törvényhozásba az Igor
Matovic vezette Egyszerû
Emberek és Független Sze-
mélyiségek (OLaNO, 13
mandátum), a populistának
tartott 99% – Polgári szava-
zat (99% – Obciansky hlas,
10 mandátum), valamint a
jelenlegi kormány legerõsebb
pártja, a Mikulás Dzurinda
vezette jobboldali konzerva-
tív Szlovák Keresztényde-
mokrata Unió – Demokrata
Párt (SDKÚ–DS, 10 mandá-
tum) és a Richard Sulík irá-
nyítása alatt álló liberális
Szabadság és Szolidaritás
(SAS, 9 mandátum). A beju-
tás határán van a politikai

spektrum jobb szélén elhe-
lyezkedõ Szlovák Nemzeti
Párt (SNS), valamint a Ma-
gyar Koalíció Pártja (MKP) is.

Válság 
Dél-Szlovákiában

Elemzõk szerint egyéb-
ként az MKP esélyeit növel-
hetik a kettõs állampolgár-
sággal kapcsolatos szlovák
törvény és a kisebbségi
nyelvhasználat rendezetlen
kérdései. A szlovák–magyar
Most–Híd bejutása a parla-
mentbe az összes elõrejelzés
szerint biztosra vehetõ, az
MKP- nak azonban – amely
az elõzõ választásokon
„részben a konfrontatív hang
miatt” vesztett szavazatokat
– a parlamenti küszöb eléré-
séhez saját szavazói jelentõs
aktivitására lesz szüksége.
Az MKP bejutásához az
összes választásra jogosult
jóval több mint a felének el
kell mennie szavazni. A gaz-
dasági visszaesés az elmúlt
idõszakban Szlovákia déli
részét erõteljesebben érintet-
te, és a magyar kisebbség
nagy része itt él, így õk sem-
miképpen sem lehetnek elé-
gedettek a kormányzat és a
koalíciós partner Híd–Most

párt válságkezelési lépései-
vel. Az emberek általában
elégedetlenek, részben a vál-
ság, részben az euró beveze-
tésének következtében meg-
emelkedett fogyasztói árak
miatt. A legfrissebb statiszti-
kák alapján ugyan némileg
csökkent a munkanélküliek
száma, az állástalanok ará-
nya még így is nagyon ma-
gas, egyenlõtlen területi el-
oszlásuk pedig további társa-
dalmi problémát jelent, már-
pedig recesszió idején a kor-
mányzó pártoknak általában
kicsi az esélyük a választá-
sok megnyerésére.

Dübörög 
a Gorilla-botrány

A befolyásoló tényezõk kö-
zül az úgynevezett Gorilla-
dosszié ügyének eddig nem
voltak jelentékenyebb szemé-
lyi következményei, csak An-
na Bubeníkovát, a szlovák
vagyonalap vezetõjét váltot-
ták le, valamint még három
érintett mondott le a tisztsé-
gérõl. Ugyanakkor egyes pár-
tok jelentõsen meggyengül-
tek, köztük a parlamenti be-
jutás küszöbén táncoló, Mi-
kulás Dzurinda vezette
SDKÚ. A Gorilla-dosszié

azt tartalmazza, miként befo-
lyásolta a politikát Szlová-
kia egyik legerõsebb pénz-
ügyi csoportja, a Penta. A
Szlovák Információs Szolgá-
lat (SIS) lehallgatási anyagai-
ról van szó, amelyek 2005-
ben és 2006-ban – épp Dzu-
rinda miniszterelnöksége ide-
jén – készültek. Az elõreho-
zott szlovákiai parlamenti
választások elõtti utolsó úgy-
nevezett Gorilla-tüntetést ma
rendezik meg Pozsonyban. A
szervezõk tájékoztatása sze-
rint a tiltakozássorozat kez-
dete óta most elõször politi-
kusok is lehetõséget kapnak
arra, hogy felszólaljanak a
rendezvényen. A mai tünte-
tést a szervezõk a kezdetektõl
fogva az egész tiltakozási
hullám csúcspontjának tekin-
tik. Annál is inkább, mert a
szombati parlamenti válasz-
tásokat erkölcstelennek tart-
ják, mivel több párt listáján is
indulnak olyan képviselõje-
löltek, akik érintettek a kor-
rupciós ügyeket leleplezõ
Gorilla-botrányban.

A magyar 
pártok szerepe

Tegnap megszólalt Sem-
jén Zsolt is. A magyar mi-

niszterelnök-helyettes sze-
rint kulcsfontosságú, hogy a
hétvégi szlovákiai választá-
sokon az etnikai alapú ma-
gyar párt meghatározó sze-
rephez jusson, és jelen tud-
jon lenni a pozsonyi politi-
kában. Semjén Zsolt ki-
emelte: a választások után
meg fogják találni a hangot
az új szlovák kabinettel. A
magyar kormányfõ nemzet-
politikáért felelõs keresz-
ténydemokrata helyettese
alapvetõ fontosságúnak ne-
vezte azt is, hogy a többi
szomszédos államban ho-
gyan alakulnak majd a vok-
solások. 

Mint mondta, a magyar-
ság megmaradása függ at-
tól, „milyen erõs pozícióink
vannak ezekben az orszá-
gokban”. Semjén Zsolt sze-
rint Erdély tekintetében a
legfontosabb az összefogás,
Délvidéken pedig kulcsfon-
tosságú, hogy a Pásztor Ist-
ván vezette magyar erõ
meghatározó legyen. 

Hozzátette: most nagyság-
renddel jobb a magyar–szlo-
vák kapcsolat is, mint volt a
két szocialista kormány,
Gyurcsányé és a most ismét
nagy esély elõtt álló Ficóé
alatt. 

Elõrehozott választások Szlovákiában
Hét párt lépheti át az 5 százalékos

bejutási küszöböt Szlovákiában a

holnapi elõrehozott parlamenti vá-

lasztásokon – adta hírül a hét elején

a TASR szlovák közszolgálati hír-

ügynökség a Szlovák Közszolgálati

Rádió és Televízió által megrendelt

felmérés eredményeire hivatkozva.

A Szlovák Nemzeti Párt óriásplakátja Párkányban. Szövege: Emeljük a nyugdíjakat 1200 euróval évente!!! 

Romániában európai, sõt, világvi-

szonylatban is a legszigorúbbak közé

tartoznak a fegyvertartást és -viselést

szabályozó rendelkezések, azokat –

jó román szokás szerint – rendszerint

nem veszik figyelembe.



Tudom, hogy végtelenül kényes témáról kí-
vánok értekezni most, a magam módján,
mégis vállalom a veszélyt. Aki pedig rend-
szeresen figyelemmel kíséri hétvégi eszme-
futtatásaimat, annak aligha kell bizonyga-
tom, hogy életemben központi szerepet töl-
töttek be a (mindenkori) nõk, meghatározták
az életutamat – bármiféle kvóta nélkül. Én
ugyanis – talán dicsekvés nélkül állíthatom –
idejekorán felismertem a nõk szervezõ zseni-
jét, és azt, hogy jelenlétük az életem alakítá-
sában pótolhatatlan.
Igen, a nõi kvótával kapcsolatban vagyok bá-
tor ezúttal megosztani meglátásaimat, nem
félve a rossz idõzítéstõl, hiszen tegnap volt
nemzetközi nõnap (bátorkodom megjegyez-
ni, hogy egyszersmind Zoltán névnap is,

amely – kérem, vagyok ennyire
önzõ – számomra azért fon-
tos, mert egyszer van egy év-
ben, és szeretem, bár igyek-
szem férfi szeméremmel fo-
gadni, ha körülünnepel-

nek); a nõk köszöntésé-
re, virágcsokrok adásá-
ra, kivételes alkalmak
megtalálására és egyéb

meglepetések kiötlésére ott az év többi, 364
– sõt: szökõévenként, így az idén is 365 –
napja. Egyszóval a véletlen hozta így az egé-
szet, remélem, Clara Zetkin most nem forog
a sírjában miattam.
Sajnos, elmulasztottam a pontos hírt félre-
tenni, így csak emlékezet-
bõl idézem az Európai
Unió egy jeles nõi vezetõ-
jét, aki szerint a közösség
népességének hetvenöt szá-
zaléka örömmel venné, ha
nõi kvótát rendelnének el
az élet megannyi területén, a politikától a
gazdaságig (s némely bizarr kérdésben is.
Az olaszországi utcáknak például kevesebb,
mint öt százalékát nevezték el nõkrõl – de-
rül ki egy olasz földrajztanár vizsgálatából,
aki a nõnapi kampányt indított a szerinte
az utcatáblákon is érezhetõ nõgyûlölet el-
len). Hát nem tudom.
Ha pusztán a számokat nézzük, a németek-
nél a kancellárt is beleértve a tizenöt tagú
szövetségi kabinetben hatan képviselik a
gyengébbik nemet, életkoruk nagy szórást
mutat. Angela Merkelt ugyan nem a nõiessé-
géért szeretjük (a bayreuthi fesztivál megnyi-

tója kivételével soha nem visel például szok-
nyát, pedig számára sokkal elõnyösebb a
mackóalsóra emlékeztetõ nadrágjainál),
most mégis el kell árulnom valamit. Amikor
2009 októberében újraválasztották, a német
tévén keresztül élõben figyeltem õt. Annyi

kedvesség, annyi báj, an-
nyi nõiesség (hogy ne
mondjam, szexualitás) su-
gárzott a szemébõl és a
hangjából, hogy nem akar-
tam hinni a képernyõnek.
Összehasonlításul egy má-

sik nagyhatalmú nõpolitikus: Hillary Clin-
ton láttán még ma sem csodálkozom, ha az
egykori amerikai elnök férj, Bill Clinton a fe-
hér házi gyakornoklányok között keresett vi-
gaszt, enyhülést, feledést, nevezzük bármi-
nek. (Hillary elõdje, Condoleezza Rice kife-
jezetten vonzó jelenség, csak épp meggyõzõ-
déses szingli – de az emlékezésben már nem
szeretnék visszanyúlni egészen Madeleine
Albrightig (a külpolitikában annakidején a
„szebbik nem” képviselõjéig...)
Isten ne vegye bûnömül – sem az érintettek
–, de a fejüket politikára adó magyarorszá-
gi hölgyeket ebben a mivoltukban jobb elfe-

lejteni. (A második világégés után, a koalí-
ciós idõkben egyetlen nõtagja volt a buda-
pesti parlamentnek: a harcias keresztény
Schlachta Margit – róla a pesti aszfalton
azt terjesztették, hogy õ az egyetlen férfi az
Országgyûlésben, mivel az egyházi iskolák
államosítását „megünneplendõ”, a Him-
nusz alatt nem volt hajlandó vigyázzba áll-
ni, inkább letérdelt.) De például a szlovák
Iveta Radicová kisugárzása még ma is em-
lékeztet az egykori szépségre; megjelenésé-
vel pedig a közelmúltban leváltott horvát
Jadranka Kosor is lenyûgözõ, higgadt ele-
ganciájú hölgy benyomását keltette. És le-
gyünk õszinték: e kérdésben Romániának
sincs szégyenkeznivalója. Mesterséges kvó-
ta nélkül.
Amúgy élénken él bennem a kép 1994-rõl, a
Bécsben megrendezett európai állam- és
kormányfõi csúcsértekezletrõl, ahol a zeg-
zugos folyosókon és lépcsõkön Helmut
Kohl német kancellár szinte pincsikutyaként
lihegett a valóban igen bájos török Tanºu
Çiller nyomában. Hiába, a politikus is em-
ber, nem ellensége a nõi kvótának, csak ép-
pen az is megfordul a fejében, hogy nem ár-
tana elõzsûrizni.

Két szerzetes utazása során egyazon fogadóba tért be egy kereskedõ-
vel, ahol azonban a szegénység miatt csupán egy fiatal kakast tudtak
eléjük tálalni. Látta a kereskedõ, hogy ez kevés lesz hármuknak,
ezért így szólt: „Ha jól emlékszem, ezeken a napokon a kolostorai-
tokban semmiféleképpen sem ehettek húst.” E szavakra a szerzetesek
rendjük szabályai szerint kénytelenek voltak minden mellébeszélés
nélkül bevallani, hogy ez igaz. Így a kereskedõ vágya teljesült, és
egyedül ehette meg az egész kakast, a két barát pedig úgy segített
magán, ahogy tudott. Ebéd után az asztaltársaság együtt indult út-
nak. Némi vándorlás után egy meglehetõsen széles és mély folyóhoz
értek, és mivel mindhárman gyalog voltak, a szerzetesek szegénysé-
gük miatt, a kereskedõ pedig fösvénységbõl; a rend szokása szerint
az egyik barátnak cipõjét levéve a vállán kellett átvinnie a kereske-
dõt. Így hát átnyújtotta neki lábbelijét, és a nyakába vette. Ekkor tör-
tént, hogy amikor a folyó közepére értek, a barátnak ismét eszébe ju-
tott a regula, Szent Krisztofórusz módjára lecövekelt, és fejét a nya-
kában ülõ teher felé fordítva így szólt: „Mondd csak, van nálad
pénz?” „Tudod jól” – válaszolta amaz. „Gondoljátok, hogy magam-
fajta kereskedõ útra kel pénz nélkül?” „Vagy úgy!” – kiáltott fel a ba-
rát. „Csakhogy a mi rendünk elõírja, hogy semmiféle módon sem
hordhatunk magunknál pénzt.” És rögtön a vízbe dobta a kereske-
dõt, aki rájött, hogy a barát így bosszulta meg az általa elkövetett
igazságtalanságot, jó képet vágott a dologhoz, és a szégyentõl elvörö-
södve, békésen viselte el a bosszút.

Leonardo da Vinci: Elbeszélések. Fordította: Csorba F. László

Kvótas
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Van bennünk egy eredendõ büszkeség, minden,
ami magyar, s részt vesz valamilyen versenyben,
netán gyõzelmet arat, azt büszkeséggel vesszük tu-
domásul. A hírfolyamot nézegetem a neten, rá-
bukkanok erre a fenti címre, s el kell olvasnom,
nincs választás.
Pedig, ha elgondolkodnék elõtte, akkor bizonyosan
kijelenthetném, hogy nem létezhet ilyen verseny,
emberek mondanak ítéletet, nevezik be a versenybe
a fájukat, sõt az sem kizárt, hogy valamiféle dop-
pingszereket alkalmaznak, hogy a mi fánk még biz-
tosabban verje a más nemzetek fáját. Meg az is el-
gondolkodtató elõzetesen, hogy – mondjuk – egy
ezeréves fa valamelyik elcsatolt területen, ha élet-
korban vetélkednek, akkor az magyar dicsõség,
vagy – átkozzuk Trianont – az utódállamot illeti?
Itt internetes szavazás folyt. Jut eszembe errõl,
hogy az új budapesti  híd elnevezésekor is volt
ilyen szabad népszavazás, s amikor egy amerikai
humorista magasan vezetett a versenyben (rákat-
tantak százezrek ott egy élõ tévémûsorban), akkor
gyorsan lefújtuk a versengést. Nem így a szlová-
kok, náluk most zajlik egy ilyen szavazás, s nagy
az esély, hogy Chuck Norris nevét fogja viselni az
új hídjuk. Kevésbé irritáló, mint valamely magyar
történelmi személyé.
Itt a fa története versengett a szavazni vágyók köré-
ben. Amióta minden magazinmûsor közben lehet
esemesben szavazni mindenféle hülyeségrõl, s a
buzgó véleményezõk között a mûsor végén rögtön
ki sorsolnak egy ajándékot – úgy általában az az ér-
zése a normális embernek, hogy a butaság lejtõjén
egyre mélyebbre csúszunk kollektíven, és hiába
gondoljuk úgy, hogy innen nincs lejjebb. Van.
Hét európai fa versengett, s ez a mi hársunk
(Felsõmocsoládon) végig vezetve, fölényesen verte
a második helyezett köpeci szilt. Ez a Köpec
azonnal gyanús lett (Google:  Cãpeni, falu , , köz-
igazgatásilag  tartozik), alig 1300 szavazaton múlt,
hogy össze ne vesszünk Romániával a dicsõségen.
A gyõztes hárs mágikus erejével õrzi, védelmezi a
környezõ erdõt. Nem túl izgalmas történet, de
nyerni lehetett vele. A köpeci szil története nem
szerepel, ha valaki ismerné az olvasók közül, írja
meg nekünk, mert a felsõmocsoládiról is alig tu-

dunk meg többet.
Például azt, hogy X család kasté-
lyának kertjében áll, ahol a két-
ágyas szoba reggelivel 28 ezer
forint. Akinek a tetõtér is megfe-

lel, az húszezerért elalhat, aki
meg wellnessre vágyik, talál a
közelben azt is, csak mélyebben
kell a zsebébe nyúlnia. Na,
ennyit az internetes szavazá-

son gyõztes fáról.Krebsz János
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A második világégés után,
a koalíciós idõkben
egyetlen nõtagja volt a
budapesti parlamentnek.

Horváth Szekeres István

Minden napra egy mondás

„Az írásdüh egy romlott kor tünete.”
Michel de Montaigne

Kovács tizedes

Kölcsönkenyér

Magyar hárs
lett az Év Fája

Gyulay Zoltán

A nap címe. Egyenesben és egy csöppet
sem feszélyeztetve magát, Traian Bãsescu
leplezetlenül korteskedett a PDL-nek a par-
lamentben, cotidianul.ro

Magyarázat. Az internetes lap szerint
Traian Bãsescu parlamenti beszédének
egyetlen célja a PDL melletti választási lob-
bizás volt, tudván, hogy azt nyolc televízió
közvetíti. Célját – három üzenet kibocsátását
– már az elsõ percekben elérte, mondván:
„Kötelességem (!) és önöknek is kötelességük
(!) gondolkozni és megoldást találni rá, hogy
valamikor június elseje körül kiegészítsük a
közalkalmazottak fizetését.” Stb., stb. Jó tud-
ni, hogy június10-ikén vannak a helyhatósá-
gi választások. Populizmus a javából, ráadá-
sul nem az államelnök dolga a fizetéseket
emelni meg csökkenteni; Traian Bãsescu is-
mét a kormányfõ helyett beszélt – MRU he-
lyett elõször, úgyhogy az új miniszterelnököt
is felavatta. Emil Boc valahol (nem egy kon-
diteremben, mert ott még lefilmezik, s akkor
jól néz ki) elégedetten mosolyog. 

Leváltások évada. Nem csak a
kormány(párt) tobzódik a leváltásokban,
hanem az ellenzék is. A liberális Theodor
Meleºcanu menesztése logikus (elszegõ-
dött kémfõnöknek), a szocialista Dan
ªova, aki pedig jól képzett, de ezek szerint
mégsem elég politikus fiatalember, a
holokauszttagadás vétkébe esett, és hiába
kért utólag bocsánatot meg hivatkozott hi-
ányos mûveltségére, többé szóvivõ nem le-
het. A megbüntetése jogos és példamutató,
az pedig, hogy elküldik tanulmányozni a
holokauszt történetét, több szellemes gesz-
tusnál, „átnevelésnél”: a jó útra térítés pél-
dája. (Az Azi nyomán.)

Moni és Dani. A Caþavenciiben Daniel
Morar antikorrupciós fõügyész azt mondja
Monica Macovei volt ügyésznek (jelenleg
Jeanne d’Arc és európai parlamenti képvi-
selõ): – Monica, magyarázzam el neked az
új lusztrációs törvény szellemét: ha te 1989
elõtt azt csináltad, amit én most, akkor
lusztrálható vagy.

A nap álhíre. Fény derült arra, miként
gyõzhetett olyan könnyen 1989-ben a jó:
amint a forradalmár-igazolványok számá-
ra vonatkozó adatok is igazolták, sokkal
több volt a forradalmár, mint a katona és
a szekus. 



Sipos M. Zoltán

Rendhagyó fotókiállítás-
sal startolt a Kolozsvári

Rádió 58. születésnapja al-
kalmából tegnap elkezdõ-
dött programsorozat. Ros-
tás-Péter István, Oborocea
Mónika és Váradi Nagy Pál
Függõleges Zöld címet viselõ
fotóprojektje olyan fényké-
peket tartalmaz, amelyek a
város épületein kisarjadt nö-
vényeket láttatnak. „Kolozs-
vár egy olyan város, ahol
egyre ritkább a zöldövezet.
Ez a fotóprojekt erre a prob-
lémára hívja fel a figyelmet.
Képzeljünk csak el olyan
Kolozsvárt, ahol nincsenek
parkok, nem látni zöldöve-
zetet, és ebbõl a perspektívá-
ból kell szemlélni a problé-
mát” – fogalmazott Rostás
Péter István, a rádió fõszer-
kesztõ-helyettese. A kiállítás
önmagában is egyedi:  teg-
nap az érdeklõdõk a rádió
halljában panókból felállí-
tott tér belsejében tekinthet-
ték meg a rádió munkatársa-
inak fotóit. A Kolozsvári rádió
egyébként mai napig Erdély
és Románia egyik leghallga-
tottabb rádiója. „Noha 58
éves a rádió, mégis fiatalnak
mondható. Ezt egy nemrég
lezajlott és kiértékelt közvé-
lemény-kutatásra alapozva

mondom: a megkérdezettek
76 százaléka hallgat ben-
nünket naponta” – mondta
el tegnap délelõtti sajtótájé-
koztatóján Florin Zãhãres-
cu, a rádió igazgatója. Mint
kifejtette, a közvélemény-ku-
tatásból az is kiderül, hogy a
Kolozsvári Rádiót a hírmûso-

rainak minõsége emeli a ré-
gió leghallgatottabb rádióál-
lomásainak sorába. „Ugyan-
akkor azt gondolom, hogy
amíg a kereskedelmi rádiók
megengedhetik maguknak a
lazább hangvételt, addig az
olyan közszolgálati állomá-
soknak, mint amilyen a Ko-

lozsvári Rádió is, a kultúra
szolgálatában kell állniuk” –
fejtette ki a sajtótájékoztatón
Zãhãrescu. Hogy mennyire
komolyan gondolja a rádió
vezetõsége a színvonalas
kultúra terjesztését, az nem
csak a mûsorok minõségén
látszik: mint azt elmondták,

a tervek szerint fél év múlva
megújul a koncertterem,
ahol nemcsak hagyományos
rádiófelvételeket készítenek
majd, hanem színházi- és
multimédiás rendezvények
szervezésére is alkalmas
lesz. Mint megtudtuk, a te-
remre igényt tart a kolozsvá-
ri Filharmónia és az Állami
Magyar Színház is. A Kolozs-
vári Rádió egyhetes program-
sorozattal ünnepli fennállá-
sának 58. évfordulóját. Már-
cius 10-én, szombaton este
19 órától Gázsa és zenekara
koncertezik a rádió koncert-
termében. Ugyanitt lép fel a
Bigg Dim’A Band, március
15-én, csütörtökön. Az ün-
nepi napokon a Kolozsvári
Rádió adásaiban elhangza-
nak a saját produkciók is:
március 11-én, vasárnap 16
óra 45 perctõl Visky András
Megöltem az anyámat címû
mûvének rádióváltozata,
amelyet Albert Csilla és
Dimény Áron, a kolozsvári
magyar színház mûvészei
adnak elõ, Vizauer Attila
rendezésében. Március 17-
én, szombaton reggel 9 óra
30 perctõl pedig a Csipike cí-
mû rádiójátékot hallgathat-
ják meg Fodor Sándor szö-
vege alapján, a Puck Báb-
színház magyar tagozatának
elõadásában. 
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Totka László

Év végére elkészül a Bi-
har megyei kúriák ka-

tasztere – jelentette Sárközi
Zoltán, a Bihar Megyei Mû-
emlékvédõ Alapítvány elnö-
ke. A kiadvány több száz ol-
dalas lesz, tette hozzá Sár-
közi, aki óriási elõrelépés-
ként értékeli, hogy a jelenle-
gi kulturális minisztérium
végre felismerte a népi épí-
tészet, a vidéki udvarházak,
kastélyok fontosságát, és 39
000 lejnyi pályázati összeg-
gel támogatta a projektet,
amely az Alapítvány önré-
szével egészült ki. Eddig Bi-
har megyében mintegy 400
kúriát vettek nyilvántartás-
ba. A régi épületek állapot-
felmérése a helyszínen vég-
zett alapos vizsgálat során
történt. A váradi várban tör-
ténõ felújítások során az
alapítvány régészei, a
Körösvidéki Múzeummal
karöltve, január és február
hónapban végezték el a Ka-
tonai Adminisztráció épüle-
tének régészeti tehermente-
sítését. A XVIII. század vé-
gén épült, rendkívül elha-
nyagolt épület alagsorában
elvégzett munkálat folya-
mán a régészek feltárták a
középkori püspöki székhely
várfalának egy szegmensét,
amely a XIII.–XIV. század-
ban épült. 

Nem engednek az 58-ból
Tíznapos ünnepségsorozatot szerveznek a Kolozsvári Rádió születésnapjára

Rostás Péter István, a Kolozsvári Rádió fõszerkesztõ-helyettese is a kiállítók között van

HIRDETÉS

Fotó: Biró István 

Baloga-Tamás Erika

Igen rangos szakmai elis-
meréssel tüntették ki teg-

nap Gyarmati Zsoltot. A
Csíki Székely Múzeum ve-
zetõje az intézménynek
„egész magyar múzeumi vi-
lág számára példaértékû
modernizálásáért, a múze-
umnak otthont adó Mikó-
vár felújításában játszott sze-
repéért, valamint az elmúlt
évek nagysikerû kiállításai-
nak megszervezésért” vehet-
te át a MúzeumCafé-díjat. A
MúzeumCafé nevû múzeumi
magazint 2007-ben a buda-
pesti Szépmûvészeti Múze-
um hívta életre azzal a cél-
lal, hogy fórumot teremtsen
a magyarországi szakmának
és egyúttal betekintést nyújt-
son az érdeklõdõknek a ha-
zai és a nemzetközi múzeu-
mi élet történéseibe, eredmé-
nyeibe, törekvéseibe. A több,
nemzetközi elismeréssel is
kitüntetett múzeumi maga-
zin díjat is alapított, mellyel
az alapítók szándéka szerint
a magyar múzeumi szakmá-
ból minden évben egy olyan

szakember munkáját isme-
rik el, aki a magazin szelle-
miségével összhangban elõ-
remutató, új- és korszerû
szemléletet honosított meg a
maga területén. Idén a szé-
kelyföldi múzeumra esett a
magazin által összehívott
grémium választása. „Azért
bír igen nagy jelentõséggel
számomra ez az elismerés,
mert a szakmától kaptam –
hisz a zsûrit egyetemi taná-
rok, a legnagyobb magyaror-
szági múzeumok vezetõi,

mûkritikusok, mûvészettör-
ténészek alkotják” – nyilat-
kozta lapunknak a frissen ki-
tüntetett intézményvezetõ.
Gyarmati Zsolt hozzátette:
bár ez egy személyre szóló
díj, igazából egy közösség
munkájának az elismerése.

A Plexiawards által terve-
zett MúzeumCafé-díjat és a
vele járó, a Nemzeti Erõfor-
rás Minisztériuma és a maga-
zin által felajánlott 200 000
forintot a lap fõszerkesztõje,
Martos Gábor adta át. Gyar-
mati a kitüntetés kapcsán la-
punknak elmondta: az elis-
merés további lépésekre sar-
kallja. „Az már biztos, hogy
jó úton járunk, de még az ele-
jén tartunk. Amit nagyon vá-
runk, az a Mikó Vár teljes
felújításának befejezése,
hogy 2013-tól még inkább
egy modern, látogatóbarát
múzeum lehessünk” – ösz-
szegzett a Csíki Székely Mú-
zeum vezetõje. 

Elismerés Gyarmati Zsoltnak

Készül 

a kúriák 

jegyzéke

A múzeumok lapja

A MúzeumCafé kéthavonta megjelenõ, több, mint száz ol-
dalas kiadvány. Alapvetõ szellemi-tartalmi irányvonalát
meghatározó szerkesztõbizottság tagjai: dr. Baán László, a
Szépmûvészeti Múzeum fõigazgatója; dr. György Péter
esztéta, az ELTE Mûvészetelméleti és Médiakutatási Inté-
zetének docense; dr. Rockenbauer Zoltán mûvészettörté-
nész, volt kulturális miniszter; valamint dr. Török László
akadémikus, ókortörténész, régészprofesszor. A lap fõszer-
kesztõje dr. Martos Gábor, a szerkesztésben múzeumi
szakemberek és kulturális újságírók vesznek részt.

Gyarmati Zsolt (balra) átveszi a díjat Martos Gábortól
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Csábítóak a romániai aulák
Antal Erika, 
Tasnády Sáhy Péter

A magyarországi felsõok-
tatásban bekövetkezett

kedvezõtlen változások – ke-
retszámok megnyirbálása,
magas tandíj, a  mobilitását
évekre korlátozó tanulmányi
szerzõdések – miatt egyre
több anyaországi diák szá-
mol azzal, hogy romániai
vagy szlovákiai felsõoktatási
intézményekben folytassa
felsõfokú tanulmányait. Bár
évente jelenleg csak pár szá-
zan élnek a „határon túli”
egyetemek kínálta lehetõsé-
gekkel, az elkövetkezõ évek-
ben jelentõs változásokra le-
het számítani.

Európai 
léptékek a BBTE-n

A kolozsvári Babeº–
Bolyai Tudományegyetemen
(BBTE) jelenleg mintegy
száz magyarországi hallgató
tanul. „A tandíj és a szállás is
jóval olcsóbb, itt is magyarul
tanulok mindent, ráadásul
az itt szerzett diplomával
ugyanúgy érvényesülök. Egy
Debrecen melletti település-
rõl érkeztem, tehát a távol-
ság  ugyanakkora, mint ha
Pestre mentem volna. Miért
választottam volna egy otta-
ni vagy bármilyen másik ma-
gyarországi egyetemet, mi-
kor így sokkal jobban járok
anyagilag, és semmiféle hát-
rányt nem szenvedek?” –

mondta lapunknak Kémeri-
Nagy Edit, a Babeº–Bolyai
Tudományegyetem pszicho-
lógia szakos hallgatója. „A
román nyelvvel sincs sok ne-
hézség, hiszen szinte min-
denhol beszélnek angolul, de

a legtöbb kolozsvári, amikor
meghallja, hogy magyaror-
szági vagyok, bármilyen tört
magyarsággal is, de az anya-
nyelvemen szól hozzám” –
újságolta elégedetten az
egyetemista.

Soós Annától, a BBTE
magyar tagozatának frissen
megválasztott vezetõjétõl
megtudtuk: a színház szak
és a közgazdaságtan számít
a legnépszerûbbnek a ma-
gyarországiak körében, de

van matematika-didaktika
szakon mesterizõ magyaror-
szági hallgató is. „Pillanat-
nyilag azon dolgozunk,
hogy a tandíjmentes helye-
ink ezután az összes uniós
tagországból elérhetõek le-
gyenek.  Vannak olyan ma-
gas színvonalú képzéseink,
például a közgazdaságtudo-
mányi tanszéken, amelyek
igazán vonzóak lehetnek a
magyarországi diákok szá-
mára is, mivel náluk ezek
immáron nem, vagy csak
nagyon kis számban érhetõ-
ek el ingyenesen” – mondta
Soós Anna. A tagozatvezetõ
szerint nem készülnek speci-
álisan a megnövekedett ma-
gyarországi keresletre, az
unió bármely országából ér-
kezett diákoknak egyformán
vonzó képzéseket szeretné-
nek kínálni. 

Több anyaországi 
hallgató Vásárhelyen is

A Marosvásárhelyi Mûvé-
szeti Egyetemen a rendszer-
váltást követõ években szin-
te folyamatosan tanulnak
magyarországi fiatalok. A
múlt héten bemutatkozott
vezetõség is hangsúlyozta,
hogy – ismerve a magyaror-
szági felsõoktatásra vonat-
kozó megszorításokat –
megnövekedett keresletre
számítanak, mely – szerin-
tük – nem csak az alacso-
nyabb költségeknek köszön-
hetõ, hanem az oktatás ma-

gas színvonalát is dicséri.
Németh Zsolt magyar kül-
ügyi államtitkár kedvezõnek
nevezte, hogy a felsõoktatás-
ban megindult az „oda-vis-
sza áramlás” Magyarország
és a környezõ országok kö-
zött, például a Sapientia Er-
délyi Magyar Tudomány-
egyetemen mintegy 300 ma-
gyarországi diák tanul. Egy-
séges felsõoktatás van kiala-
kulóban – tette hozzá. Ezzel
szemben Dávid László, a
Sapentia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem rektora
az ÚMSZ érdeklõdésére el-
mondta, a náluk tanuló ma-
gyarországi hallgatók száma
elenyészõ a BBTE-hez ké-
pest. „Ha jelentkeznek,
ugyanazok a feltételek vo-
natkoznak rájuk is. Amikor
ezt az egyetemet létrehoz-
tuk, elsõsorban az erdélyi fi-
ataloknak akartunk lehetõ-
séget biztosítani az anya-
nyelvû továbbtanulásra, de
természetesen az alapkép-
zésbe jelentkezõ magyaror-
szági fiataloktól sem zárkó-
zunk el, ha megfelelnek az
elvárásoknak” – mondta a
rektor. Hozzátette: ezután
több jelentkezõre számíta-
nak, ami részben az erdélyi
és a Kárpát-medencei egye-
temek között kialakult ver-
senyhelyzetnek is köszönhe-
tõ, hiszen ma már az Euró-
pai Unióban a továbbtanulni
vágyó fiatal válogathat, hol
találja a számára legelõnyö-
sebb feltételeket. 

T. S. P.

A hétfõ óta tüntetõ bá-
nyászok tegnap délután

lezárták az Erdélyt Olténiá-
val összekötõ 66-os számú
fõutat, miután a szakszerve-
zeti vezetõk tárgyalásai si-
kertelenül végzõdtek a gaz-
dasági minisztérium képvi-
selõivel. A tárca álláspontja
szerint Ioan Ariton korábbi
gazdasági miniszter tör-
vénytelenül írta alá a bá-
nyászok veszélyességi pót-
lékának megemelésérõl szó-

ló megállapodást, így azt
nem hajlandóak teljesíteni,
a tüntetõk viszont ragasz-
kodnak a béremeléshez. A
mintegy 7800 fõt foglalkoz-
tató Országos Kõszén Tár-
saság (CNH) székháza elé
kora reggeltõl kezdve folya-
matosan érkeztek az alkal-
mazottak. Délben a több
ezer fõsre duzzadt tömeg el-
indult Bukarest irányába,
de a város határán a csend-
õrség alakulatai útjukat áll-
ták. A bányászok megpró-
bálták erõszakkal áttörni a

kordont, azonban nem jár-
tak sikerrel. Többen azzal
fenyegetõztek, hogy folytat-
ják útjukat a fõváros felé,
mely nem lenne példa nél-
küli: a Zsil-völgyi bányá-
szok 1990 és 2000 között
több ízben is Bukarestbe vo-
nultak, és útvolnalikon vé-
res összecsapásokba keve-
redtek a megállításukra ki-
vezényelt karhatalmi erõk-
kel. A szakszervezeti veze-
tõk az esetleges törvénysér-
tések esetére kilátásba he-
lyezték lemondásukat. 

ÚMSZ

Alig egy hét van még
hátra a Mol-csoport által

meghirdetett Freshhh2012
on-line verseny beiratkozási
határidejébõl. A 20 ezer
eurós összdíjazású nemzet-
közi versenyre a három fõ-
bõl álló csapatoknak a
http:/-/freshhh.net weboldal-
on kell jelentkezniük márci-
us 16-áig.

A 2007 óta minden évben
megszervezett, a gáz- és
olajiparra koncentráló,
nemzetközi online verseny-
re a világ bármely pontjáról
jelentkezhetnek egyetemis-
ták, épp ezért ez kizárólag
angol nyelven zajlik. A
résztvevõk élesben is megta-
pasztalhatják, milyen kihí-

vásokkal kell szembenézni-
ük az olajipari vállalatok
vezetõinek. A logikus gon-
dolkodást és pontos számí-
tásokat megkívánó stratégi-
ai játék elsõ fordulója során
egy virtuális olajvállalatot
kell igazgatniuk, számos
technikai és stratégiai jelle-
gû döntést hozva. Kutatási
és fejlesztési projektekrõl
kell határozniuk, hogy ás-
ványi anyagokban gazdag
lelõhelyekre bukkanjanak,
finomítókat kell építtetniük
különbözõ termékek elõállí-
tásához, illetve ki kell alakí-
taniuk egy profittermelõ
termékkínálatot. A máso-
dik fordulóban kreatív fel-
adatokat kell megoldaniuk,
míg a harmadik forduló egy
élõ döntõ, amelyben az ad-

dig legjobb eredményt elérõ
tíz csapat vehet részt. Ro-
mániából is minden évben
voltak résztvevõk, akik nem
is akármilyen sikereket ér-
tek el – 2010-ben egy három
romániai diáklányból álló
csapat végzett az elsõ he-
lyen.  A gyõztesek a pénzju-
talom mellett részt vehet-
nek a Mol csoport
growww2012 elnevezésû
programjában, amely a friss
diplomások, illetve a tanul-
mányaikat még folytató
hallgatók számára biztosít
speciális képzést és szakmai
gyakorlatot. A verseny ed-
digi öt döntõjében részt vett
150 fõ közül a Mol csoport
több mint 60 fiatalt foglal-
koztat, vagy foglalkoztatott
valamilyen formában. 

HIRDETÉS

Ioan-Aurel Pop nyerte tegnap a Ba-
beº–Bolyai Tudományegyetemen (BBTE)
megtartott rektorválasztás második for-
dulóját, s így a történészprofesszor váltja
a hivatalától megváló Andrei Margát. A
rektorválasztás második fordulójában
1274-en adták le szavazatukat, 659-en

Popra, 595-en pedig ellenjelöltjére, Cris-
tina Ciumaºra voksoltak. Az egy héttel ez-
elõtti fordulóban ez a két jelölt szerezte a
legtöbb szavazatot. Ciumaº a szavazatok
39,16 százalékát, Pop a szavazatok 36,19
százalékát szerezte meg a múlt csütörtöki
fordulóban.

Ioan-Aurel Pop a BBTE új rektora

Freshhh2012 diákvetélkedõ 

Zsil-völgye: irány Bukarest!
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9.05 Befutó
10.05 Felfedező
10.30 BBC Click
11.05 Ikon (ism.)
11.30 Ősök tere (ism.)
12.05 Tíz perc
12.30 Stopper (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama, Köz-
vetlen ajánlat
14.05 Panaszkönyv (ism.)
14.30 GyógyHír
15.05 Garázs
15.30 Bruttó (ism.)
16.00 Híradó
16.30 Európai híradó (ism.)
17.05 Ázsia
17.30 Globál (ism.)
18.00 Híradó
18.30 BBC Reporters
(ism.)
A BBC riportműsora
19.05 BBC Hard Talk
(ism.)
19.30 Célpont (ism.)
20.00 Híradó
20.30 Retrográd (ism.)
21.05 Civil kaszinó (ism.)
22.00 Híradó
22.30 Riasztás (ism.)
23.05 Vetítő (ism.)
Válogatás magyar doku-
mentumfilmekből
23.06 Türe magyar falu
(dokumentumf.)
0.05 BBC Click (ism.)
A BBC informatikai maga-
zinja
0.30 Felfedező (ism.)
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7.35 Varjúdombi mesék
7.45 Az Ótestamentum
8.10 Szimba, 
az oroszlánkirály
8.40 Zorro
9.05 Az állatok világa
9.35 Daktari 
(am. kaland sor.)
10.30 A medvementő
(am.-kan. családi film,
2005)
12.05 Családi krónikák
12.40 Duna anzix
13.02 Híradó
13.15 Határtalanul magyar
13.45 Vannak vidékek
14.15 Vissza
Sherwoodba! (sor.)
14.40 Magyar elsők
14.55 Munka-Társ
15.25 Heuréka! 
Megtaláltam!
15.55 Hogy volt!?
17.05 Maharal 
- A talizmán titka 
(cseh családi kalandf.,
2007)
19.00 Híradó
19.30 Pannonia 3 keréken
20.00 Moliére: Tartuffe
(magyar színházi felv.)
22.35 Gosford Park 
(am.-angol-olasz filmdrá-
ma, 2001)
0.50 Dunasport
1.05 A hegyek királya 
(sp. thriller, 2007)
2.40 Családi krónikák
(ism.)

RTL Klub, 20.30
A Karib-tenger kalózai 2. - Holtak kincse

Jack Sparrow kapitánynak ezúttal is természetfeletti kaló-
zokkal gyűlik meg a baja: kiderül ugyanis, hogy egy régi vér-
szerződés miatt még mindig a legendás Davy Jones, a Repü-
lő Hollandi nevű szellemhajó kapitányának adósa. Jacknek
mihamarább rendeznie kell a tartozását, különben örök
átokra és szolgaságra ítéltetik.

m1, 21.10
Büszkeség és balítélet

Anglia a 18. század végén. A Bennet család életét felboly-
dul, amikor a közelükbe költözik Mr. Bingley, a tehetős agg-
legény. A férfi baráti között ugyanis biztosan bőven akad
majd kérő mind az öt Bennet lány számára. Jane, a legidő-
sebb nővér azon fáradozik, hogy meghódítsa Mr. Bingley
szívét, míg a vadóc Lizzie a jóképű és dölyfös Mr. Darcyval
ismerkedik meg.

DUNA Tv, 22.35
Gosford Park

1932. Novembert írunk. Gosford Parkba, előkelő és gyönyö-
rű vidéki birtokukra a házigazdák, Sir William McCordle és
felesége, Lady Sylvia, rokonok és barátok érkezését várják a
hétvégi vadászatra. Meglehetősen vegyes társaság kapott
meghívást: egy bárónő, egy I. világháborús hős, a brit szín-
házi élet sztárja, Ivor Novello és egy Charlie Chan filmekben
érdekelt amerikai filmproducer.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
7.55 Ma Reggel
9.59 A Biblia gyermekek-
nek
10.20 Sam, a tűzoltó
10.30 Magyar népmesék
10.40 Zorro legendája
11.25 Sandokan
11.50 Benedetta 
(rajzf.)
12.20 Fejezetek a magyar
vasutak történetéből
12.40 Az én világom
13.02 Marslakók (sor.)
16.10 Dunakanyar 
(tévéjáték,)
17.10 Tizenkét hónap 
az erdőn
17.35 Magyarország 
története
18.05 Phil Collins: 
Vissza a múltba
19.00 Otthonod a kávéház
19.20 Mi micsoda
19.45 Esti mese
20.10 Szerelmem, 
Afrika (s)
21.00 Híradó este
21.30 Beethoven 6. 
(am. családi film, 2008)
23.10 Gasztroangyal
0.05 Telesport 
Budapest Honvéd-ZTE FC
mérkőzés
1.45 Büszkeség 
és balítélet 
(angol rom. dráma, 2005)
3.50 Bibliothéque Pascal
(német-magyar filmdráma,
2010)

8.00 Kölyökklub
Benne: Björn mackó ka-
landjai, 
Kisvakond, 
Yakari, 
Kókuszdió Fred, 
Tom és Jerry új kalandjai,
Hupikék törpikék, 
Frédi és Béni, avagy a két
kőkorszaki szaki, 
Garfield
11.05 Boci és Pipi
11.35 Asztro Show
12.30 Házon kívül
13.00 Autómánia
13.40 Veszprém-Szeged
férfi kézilabda-mérkőzés
(élő), Közvetítés
15.25 Eltűntnek 
nyilvánítva 
(am.-kan. akció sor.)
16.30 Hetedik érzék
(am.-kan. sor.)
17.30 Hát nem baba!
(amerikai családi vígjáték,
2000)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Fókusz Plusz Ma-
gazin
20.30 A Karib-tenger ka-
lózai 2. 
- Holtak kincse 
(amerikai kalandfilm,
2006)
23.30 Mindhalálig buli
(amerikai vígj., 2006)
Utána: RTL-hírek
1.20 Bunyó a hunyó
(amerikai vígjáték, 2001)

7.25 Tv2 matiné
414-es küldetés, Bajkeve-
rő majom, Fifi virágoskert-
je, Roary, a versenyautó
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 maga-
zinja
20.35 Babe 
(auszt.-am. családi vígj.,
1995)
22.20 A szajré 
(amerikai krimi, 2001)
Közben: Kenósorsolás
0.40 Lélegzet 
(am.-mex. krimi, 2007)
220 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
3.20 Kalandjárat (ism.)
3.45 Teleshop
4.15 Vers éjfélkor 

8.40 Zsírégetők 9.35
Dawson és a haverok
(sorozat) 10.25 Halottnak
a csók (sorozat) 11.20
Szerelem, receptre (ném.
film) 13.10 Szívek szállo-
dája (sorozat) 14.05 Egy
kapcsolat szabályai (soro-
zat) 14.35 Szex és New
York light (sorozat) 15.35
Éden Hotel 2 (ism.) 17.35
Good Will Hunting (am.
film) 20.00 Charlie angya-
lai (am.-német vígj.) 22.00
Menekülő ember (am.
akciófilm)

9.00 Sport.ro Hírek 10.00
Sport.ro Hírek 10.05
ProMotor 11.00 Pontos
sportidő 13.00 Sport.ro Hí-
rek 14.00 Europa League
összefoglaló 15.00
Sport.ro Hírek 15.05 Foga-
dás a félelemmel 16.00
Mitica ligája 18.00
Sport.ro Hírek 19.00 Foga-
dás a félelemmel 20.00 Fo-
gadás a félelemmel 21.00
Sport.ro Hírek 22.00
Wrestling SMACK,
Showtime 23.00 1000 ha-
lálos történet

7.45 Titkok a múltból (me-
xikói sorozat) 10.45 El-
árult lélek (mexikói
sorozat) 12.15 Eva Luna
(sorozat) 14.30 Esmeralda
(mexikói sorozat) 15.30
Érzéki ölelések (mexikói
sorozat) 16.30 Mesés höl-
gyek 17.30 A lángoló ég
alatt (am-kol. sorozat)
19.30 Elárult lélek
(sorozat) 20.30 Eva Luna
(sorozat) 22.00 Lola (am.
sorozat) 23.30 Hét bűn
(sorozat) 0.30 Igaz törté-
netek (ism.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Majom a havon
(kanadai vígjáték) 12.50
Mama Jack (am.-dél-af.
vígjáték, 2005) 14.50 Vuk
2. - Kis Vuk (angol-magyar
animációs film) 16.15
Piedone Afrikában (olasz-
NSZK vígjáték, 1978)
18.25 Hajszál híján hősök
(am. vígjáték, 1998)
20.05 Harry Potter és a
titkok kamrája (am.
kalandfilm, 2002) 23.00
Az igazság órája (am. kri-
mi, 2002)

8.15 Nevessünk! 8.30
Amerikaiak a Fekete-
Tengernél (török vígjáték)
10.30 Csapd le, csim-
pánz! (amerikai-kanadai
családi vígjáték, 2000)
12.30 Kanal-D Hírek
13.30 Hét év otthon
15.00 Cancan TV 16.45
A bufteai express (román
film) 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
19.45 Ez Románia! 20.30
Esküvő meglepetésekkel
22.30 Véletlen anya –
reality show

8.00 Mester József: A
hétmérföldes 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 Erdé-
lyi Kávéház 19.30 Híradó
20.00 Piactér ism. 20.30
Híradó 21.00 Kultúrcsepp
ism. 21.30 Híradó 22.00
Többszemközt ism. 22.30
Híradó 23.30 Tájkép
(ism.)

TV2
6.30 Magyar gazda
6.55 A rejtélyes XX. szá-
zad
7.25 Anno
7.55 Ma Reggel
10.00 Delta
10.30 Mozdulj!
11.00 Aranymetszés
(ism.)
11.55 Angi jelenti
12.30 Most a Buday!
13.01 Hírek
13.05 Múlt-kor
13.35 Zöld Tea
14.00 A haldokló gleccser
14.15 Családom és egyéb
emberfajták (am. sor.)
14.40 Melissa és Joey (s)
15.05 Kém a jégen 
- Hogy filmezzünk jeges-
medvét
15.55 Beethoven 6. 
(am. családi film, 2008)
17.40 A Szövetség
18.35 Gasztroangyal
19.30 SzerencseSzombat
Luxor, Ötöslottó és Joker
sorsolása
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.10 Büszkeség 
és balítélet 
(angol rom. dráma, 2005)
23.15 Zorán koncert
0.10 Bibliothéque Pascal
(német-magyar filmdráma,
2010)
2.10 Zsákutca 
(német krimi, 2006)

6.15 Teleshopping
6.55 Románia hímnusza
7.00 Rajzfilm klub
7.55 Zoom
8.10 Az ember és az idő
9.30 Babamágia 
– informatív műsor
10.00 Légy okos szülő! 
– informatív műsor
10.30 UEFA Champions
League Magazin
11.00 Ahogy elő van írva
– kultúrális magazin
11.30 e-Fórum
12.00 Pro Patria
12.30 Az én Európám
13.00 Városi kaland
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.30 Egyszer az életben
(ism.)
15.30 Egyszer az életben
(ism.)
16.30 Találkozunk 
a TVR-ben 
– talk show (live)
18.40 Túl a hírnéven
18.45 Tévéenciklópédia
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.00 Eurovision 2012 
– verseny show 
(live)
Nemzeti válogatás
1.10 A bosszúállás 
(orosz akciófilm, 2007)
3.20 Hírek, Nem konven-
cionális interjúk 
(ism.)

5.30 Pro Motor 
(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.)
12.00 Fogadás az élettel
(román sorozat) 
(ism.)
13.00 Pro Tv-hírek, sport
13.05 A hős legendája
(amerikai akció sorozat)
14.00 Sólyomasszony
(amerikai fantasztikus ka-
landfilm, 1985)
16.00 A románok
tehetségesek 
– verseny show
19.00 Pro Tv-hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 Alkonyat 
- Újhold
(amerikai romantikus drá-
ma, 2009)
Sz.: Kristen Stewart,
Robert Pattinson, Taylor
Lautner, Ashley Greene
23.15 A 23-as szám 
(amerikai filmdráma,
2007)
1.30 Alkonyat 
- Újhold 
(amerikai romantikus drá-
ma, 2009)

5.45 Lale 
(török sor.) (ism.)
7.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
10.00 A kincses 
sziget kalózai 
(amerikai kalandfilm,
2006)
12.00 Herkules 
(ameriki sorozat)
13.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
Mirela Boureanu Vaida
műsora
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (live)
17.00 Menyasszony 
a fiamnak – reality show
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (live)
20.30 Liga 1: Pandurii –
Dinamo labdarúgó mérkőzés
22.30 Űrgolyhók 
(amerikai sci-fi vígjáték,
1987)
0.30 Silent Hill
- A halott város 

(am.-kan.-francia-japán
thriller, 2006)
2.45 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (ism.)
3.45 A kincses sziget ka-
lózai 
(amerikai kalandfilm,
2006) (ism.)

5.30 Levintza bemutatja
(ism.)
6.00 A cseresznye 
a tortán
- reality show (ism.)
7.00 Fején a nagyvilág
7.30 Teleshopping
8.00 Reszkessetek, 
emberrablók! 
(amerikai családi vígjáték,
1999)
10.00 Teleshopping
10.30 Mosoly négy keré-
ken
11.00 Stílustitkok
11.30 Sport, diéta és egy
sztár
12.00 Idősek és nyugtala-
nok (ism.)
12.30 Fintescu hídja
13.30 Darwin-díj 
- Halni tudni kell! 
(amerikai vígjáték, 2006)
(ism.)
16.15 Anyacsere 
- reality show (ism.)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye a tor-
tán (ism.)
20.30 Ultrakopó 
(am. kalandfilm, 2007)
23.15 Kitérő 
(amerikai krimi, 1998)
1.30 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
2.30 Kitérő 
(amerikai krimi, 1998)
(ism.)

7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Autókereskedők -
BMW M3
9.00 X-Machines 
- A szupergépek
10.00 A mérnök szemével
11.00 Ki ad többet? 
- Rózsaszín Cadillac, 
John Hancock könyve,
Smukkok és más régi cuc-
cok
13.00 Licitvadászok 
- Ton coltja
14.00 Egyszemélyes had-
sereg
15.00 Édesvízi szörnyek 
- Emberevő szörny
16.00 Túlélnéd? 
- Autóbaleset
17.00 Autókereskedők 
– Bel Air
18.00 Egyszer egy ilyet
vezetni!
19.00 Újjáépítők 
– 71-es Chevelle
21.00 Stan Lee 
bemutatja: 
szupermenek 
a valóságban 
- Mentalista
22.00 Ken Watanabe 
bemutatja: 
Japán a cunami után
22.30 Ki ad többet? 
- Smukkok és más régi
cuccok, Polgárháborús
bokszer
0.00 Viharvadászok
1.00 A borzalom pillanatai
2.00 Fegyvertények

8.00 Ókori írások
8.30 Szentek és mester-
ségek
9.00 Balkáni szokások
(ism.)
10.00 Állatkölykök boly-
gója
11.00 A sas szárnyán
(olasz filmdráma, 2000)
13.00 Hegyi mentők
13.30 Arománok
14.00 Fáraók titkai
15.10 Nyugtalan lelkek
(kanadai fantasztikus
kalandf.)
16.50 Egészségpasztilla
17.00 Vésd a fejedbe
18.00 Román útlevél
19.00 A mágia díjai 2009
19.50 Lehet, hogy nem
tudtad
20.00 Răzushow
21.00 CSI: 
A helyszínelők 
(amerikai-kan. krimisor.)
21.50 Egészségpasztilla
22.00 Hírek, időjárásje-
lentés
23.00 Gitárok ideje
0.00 Csillagközi romboló
(sor.)
0.55 Fáraók titkai 
(ism.)
1.55 A mágia díjai 2009
(ism.)
2.40 CSI: A helyszínelők
(amerikai-kan. krimisor.)
(ism.)
3.35 Lehet, hogy nem tud-
tad (ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

8.00 Jó reggelt, Erdély!/Híradás, Telefontársasjáték, Film-
ajánló, Világjárók
10.05 Térerő
14.00 Híradás, Aranyszalagtár, Alternatívzene
16.00 Híradó/Ötórai tea: Megy a magnó, Súrlott grádics, A
hét zeneműve, Versműsor, Gramofon
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8.15 A bufteai express
(ismétlés) 10.15 Esküvő
meglepetésekkel – reality
show 12.30 Hírek 13.30
Találd meg a családomat
(ismétlés) 15.00 Cancan
Tv (ismétlés) 16.45 Ellen-
állásteszt (ismétlés)
17.45 Ez Románia! 18.45
A nap híre 19.00 Hírek
19.45 D-Paparazzi 20.30
Szemek az árnyékból
(ismétlés) 22.00 Hét év
otthon – reality show
23.30 Sebhelyek (ameri-
kai horror)

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 A lánchídi csata
(magyar dokumentumfilm)
0.05 Kontraszt (ism.)
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6.30 Apáról fiúra
7.00 Gazdakör (ism.)
7.25 Hol volt, hol nem
volt...
7.45 Az Ótestamentum
8.10 Szimba, az oroszlán-
király
8.40 Zorro
9.05 Daktari
10.00 Isten kezében
10.25 Élő egyház
11.00 Világ-nézet
12.00 Isten kezében
12.30 Új nemzedék
13.02 Híradó
13.15 Élő népzene
13.45 Lyukasóra
14.15 Rosszcsont kalandjai
15.15 Csellengők
15.45 Arcélek
16.15 Hazajáró
16.45 Múltidéző
17.15 Magyar történelmi
arcképcsarnok
17.30 Afrikai vőlegény
(magyar vígj., 1944)
19.00 Híradó
19.30 Heti Hírmondó
20.00 Önök kérték!
21.05 Mága Zoltán - Bu-
dapesti újévi koncert
22.00 Klubszoba
22.55 Dunasport
23.10 A tizedes 
meg a többiek 
(magyar vígj., 1965)
0.55 Menekülők 
(angol-ír thriller, 2008)
2.45 Múltidéző (ism.)

RTL Klub, 21.00
Ocean’s Thirteen - A játszma folytatódik

Willy Bank, a könyörtelen kaszinótulajdonos kórházba jut-
tatta Danny Ocean barátját és mentorát, Reubent. Álmában
sem gondolta volna, hogy ezek után szemben találja magát
a díszes társasággal. De Bank elszámította magát, a fiúk
nem hagyják annyiban a dolgot. Mindent megtesznek, hogy
visszavágjanak, mégpedig Bank nagy napján, a róla elneve-
zett kaszinó megnyitóján.

m1, 22.55
New York bandái

Martin Scorsese New York bandái című filmje az 1860-as
években, Manhattan déli részén játszódik a forrongások ide-
jén. A történet szereplőinek otthona az Öt Pont, Amerika
egyik legszegényebb környéke, ahol folyton rivális bandák
vívtak háborút az utcák feletti hatalomért. A legkülönbö-
zőbb illegális tevékenységekhez ideális terep volt a New
York-i kikötő.

TV2, 0.45
Magyar szépség

A történet két szomszédos család nemzedéki viszonyainak
mélyére próbál ásni. Az ötven felé közeledő szülők és felnőt-
té váló gyermekeik kapcsolatában ragadja meg azt a kér-
dést, hogy lehetséges-e egymás megismerése, megértése és
támogatása, vagy pedig mindez itt és most végképp kudarc-
ra van ítélve.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
7.55 Ma Reggel
9.55 Mesék
12.25 Fejezetek a magyar
vasutak történetéből
12.45 Hagyományok őrzői
13.00 “Így szól az Úr!”
13.15 Katolikus krónika
13.40 A hajnal hírnökei
14.05 A sokszínű vallás
14.20 Evangélikus maga-
zin
14.45 Metodista ifjúsági
műsor
14.50 Mai hitvallások
15.15 Az utódok remény-
sége
15.45 Zsinagógák
16.00 Musica Historica
16.15 A nap lovagja 
(magyar f.)
17.35 Magyarország
története
18.00 Zorán koncert
18.50 Otthonod a kávéház
19.15 Mi micsoda
19.40 Esti mese
20.05 Szerelmem, 
Afrika (s)
21.00 Híradó este
21.30 A Lényeg
22.00 Méltóságos 
kisaszszony
(magyar f.)
23.10 Nicholas ajándéka
(ol.-am. f.)
0.35 Pécsi MFC - Ferenc-
városi TC mérkőzés
2.20 New York bandái
(am.-ném.-ol. f.)

8.00 Kölyökklub
Garfield-show, 
Björn mackó kalandjai, 
Éliás, a kis mentőhajó,
Tűzoltó mesék, 
Tom és Jerry új kalandjai
11.05 Trendmánia
11.35 Teleshop
12.30 Törzsutas
12.55 Havazin
13.25 Tuti gimi 
(am. sor.)
14.20 Gossip Girl 
- A pletykafészek 
(am. sor.)
15.10 Eltűntnek 
nyilvánítva 
(am.-kan. akció sor.)
16.05 Tru Calling 
- Az őrangyal 
(am. akció sor.)
Közben: 16.00 Hatoslottó-
sorsolás
17.10 Piedone 
Hongkongban 
(olasz akció-vígj., 1975)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Cobra 11 
(német akció sorozat)
21.00 Ocean’s Thirteen
- A játszma folytatódik 
(am. vígj., 2007)
23.30 Heti hetes
Vidám, aktuális talk-show
Utána: RTL-hírek
0.45 Portré
1.25 A félelem éjszakája
(am.-kanadai thriller,
2006)

7.45 Tv2 matiné
414-es küldetés, 
Bajkeverő majom, 
Fifi virágoskertje, 
Roary, a versenyautó,
Eperke legújabb kalandjai,
Chuggington, 
Kedvenc kommandó
11.45 Stahl konyhája
12.15 Kalandjárat (ism.)
12.45 Borkultusz 
(magyar kult. mag.) (ism.)
13.45 Több mint TestŐr
14.15 A kiválasztott 
- Az amerikai látnok 
(am. sor.)
15.15 Monk 
- Flúgos nyomozó
(am. krimisor.)
16.15 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
17.15 Másodállás
17.45 Babe 
(auszt.-am. családi vígj.)
(ism.)
19.30 Tények
20.00 Napló
21.05 Mr. Bean nyaral
(angol vígj., 2007)
22.45 Frizbi 
- Hajdú Péterrel 
(talk show)
Közben: Kenósorsolás
23.45 Célkeresztben 
(am. krimisor.)
0.45 Magyar szépség
(magyar f., 2002)
2.45 EZO.TV
3.20 Napló (ism.)

10.25 A nagy házalakítás
10.50 Szívek szállodája
(ismétlés) 11.20 A nagy
házalakítás (sorozat)
12.20 Trendközelben
12.50 Borzasztó emberek
(am. vígjáték) 14.40 Szex
és New York light (soro-
zat) 15.40 Éden Hotel 2.
17.50 Kútfejek (magyar
akció-vígjáték) 19.55
Négy esküvő 21.00 CSI (s)
22.00 Nikita (sorozat)
22.55 Különben dühbe jö-
vünk (olasz-sp. akció-vígj.,
1973) 

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 ligája
20.00 Wipeout 21.00
Sport.ro Hírek 22.00 A
KO szabályai 23.00
Estate of panic, Premier
0.00 Sport.ro Hírek 0.10
Pontos sportidő   

7.45 A lángoló ég alatt
(sorozat) 10.45 Elárult lé-
lek (sorozat) 12.15 Eva
Luna (sorozat) 14.30 Es-
meralda (mex. sorozat)
15.30 Érzéki ölelések
(sorozat) 16.30 Mesés
hölgyek 17.30 A lángoló
ég alatt (mexikói sorozat)
19.30 Elárult lélek (mexi-
kói sorozat) 20.30 Eva
Luna (am.- mex. sorozat)
22.00 Lola (am.-mex.
sorozat) 23.30 Hét bűn
(brazil sorozat) 0.30 Me-
sés hölgyek (ism.)   

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Pénz áll a házhoz
(német-am.-román vígjá-
ték, 2006) 13.00 Mr. Ba-
seball (amerikai-japán
vígjáték, 1992) 15.05
Harry Potter és a titkok
kamrája (amerikai kaland-
film, 2002) 18.00 Soha-
ország (am. filmdráma,
2005) 20.00 Kémek mint
mi (am. akció-vígjáték,
1985) 22.00 A Tégla
(amerikai filmdráma,
2006) 0.50 Mint a tűz
(amerikai akciófilm, 1992)

8.00 Zene 8.45 Ízelítő
9.00 Mohi Sándor: Imád-
ság 9.30 Metszet 10.00
Néptánc 10.30 Hitélet
16.00 Piactér 16.30 Szé-
kelyföld Magazin, ism.
17.00 Hitélet 17.30 Erdélyi
Kávéház 18.00 Többszem-
közt 18.30 Híradó 19.00
Kultúrcsepp 19.30 Híradó
20.00 Tájkép 20.30 Hír-
adó 21.00 Erdélyi Kávéház
21.30 Híradó 22.00 Met-
szet 22.30 Híradó 23.30
Székelyföld Magazin 0.00
Piactér (ism.)

TV2
7.55 Ma Reggel
10.05 Így szól az Úr!
10.10 Katolikus krónika
10.40 A hajnal hírnökei
11.05 A sokszínű vallás
11.15 Evangélikus 
magazin
11.45 Metodista ifjúsági
műsor
11.50 Mai hitvallások
12.15 Az utódok 
reménysége
12.45 Zsinagógák
13.00 Hírek
13.05 Szellem 
a palackból...
13.35 Anno
14.05 Méltóságos 
kisaszszony 
(magyar játékf., 1936)
15.20 Út Londonba
15.50 Rajtra készen a
Forma 1
16.20 Telesport - Sport 7
16.50 OTP Bank Liga: Pé-
csi MFC - Ferencvárosi TC
labdarúgó-mérkőzés
19.05 Rex Rómában (s)
19.55 A Lényeg
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.10 Magyarország,
szeretlek!

22.25 Munkaügyek
22.55 New York bandái
(am.-német-olasz akcióf.,
2002)
1.40 A hétfői lány 
(am. sci-fi, 2005)

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 Tízenkét asztal
15.00 Celibidache Univer-
zuma
15.35 Népi hagyaték 
- szórakoztató műsor
17.00 Dănutz S.R.L. 
(szórakoztató műsor)
(ism.)
19.00 Joker, Lottó 5 /40,
Lottó 6/49 és Noroc sor-
solás
19.45 Sport
20.00 Hírek
21.25 Gyerekkorom 
Afrikában 
(angol-francia-dél-afrikai
filmdráma, 2005)
23.10 100%-ban 
garantált
0.10 Dănutz S.R.L. 
(szórakoztató műsor)
(ism.)
2.00 Találkozunk 
a TVR-ben (ism.)
3.50 Celibidache 
Univerzuma (ism.)

6.00 A hős legendája
(amerikai akció sorozat)
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
10.00 20 év után 
– talk show
11.00 Sólyomasszony
(amerikai fantasztikus ka-
landfilm, 1985) (ism.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
13.05 Apropó-Tv 
– szórakoztató magazin
14.00 Jöttünk, láttunk,
visszamennénk II. 
(Időalagút) 
(francia vígjáték, 1998)
16.00 Taxi 
(francia akció-vígj., 1998)
18.00 Románia szeretlek!
19.00 Hétvégi 
Pro Tv hírek, sport, 
időjárásjelentés
20.30 A mestergyilkos
(am. akcióf., 2011)
22.30 Collateral 
- A halál záloga 
(am. thriller, 2004)
1.15 Apropó-Tv 
– szórakoztató magazin
(ism.)
2.00 20 év után 
– talk show 
(ism.)
2.45 A mestergyilkos
(am. akcióf., 2011) 
(ism.)

6.00 Lale 
(török sorozat) (ism.)
7.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
10.00 Tappancsok
(auszt.-angol családi vígj.,
1997)
12.00 Herkules 
(amerikai sorozat)
13.00 Híradó,
sport, időjárásjelentés
(live)
13.30 Gabi Firea Show
(szórakoztató magazin)
16.00 Híradó, 
sport, időjárásjelentés
(live)
17.00 Vak-randi 
(amerikai vígjáték, 2006)
19.00 Híradó, 
sport, időjárásjelentés
(live)
20.20 A fenébe is 
– szórakoztató műsor
21.45 Mr. Bean 
(angol-amerikai vígjáték
sorozat)
23.30 Indíték: 
előítélet 
(amerikai thriller, 2002)
Sz.: Billy Bob Thornton, 
Patricia Arquette, 
William Devane, 
Sela Ward
1.30 A fenébe is 
– szórakoztató műsor (ism.)
2.45 Vak-randi 
(amerikai vígjáték, 2006)
(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 Ultrakopó 
(amerikai kalandfilm,
2007) (ism.)
16.00 Kötekedők króniká-
ja– szórakoztató magazin
(ism.)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán 
– reality show
20.30 Anyacsere 
– reality show
22.00 A skorpió
megszelidítése
23.00 Hatalmon 
az anyós 
– reality show
0.00 Hírek, 
időjárásjelentés
1.00 Fején a nagyvilág
1.30 Levintza bemutatja
(ism.)
2.00 Teo 
– talk show (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 Amerikai hotrodok 
- Újraélesztés
13.00 Autókereskedők 
- Triumph Spitfire
15.00 Óriás költöztetők 
- Megaházak
16.00 Keith Barry trükkjei
- A randevú
17.00 X-Machines 
- A szupergépek
18.00 Ki ad többet? 
- Jövendőmondó mérleg
19.00 Piszkos pénz 
- Pénzt fial a koporsó
20.00 Hogyan csinálják?
21.00 Autókereskedők 
- Dodge Charger
22.00 Autókereskedők 
- DeLorean
23.00 Újjáépítők - Mean
Anemul, Le Mama’s Boy
1.00 Egyedül a rengeteg-
ben - Bajban a Yukonon
2.00 MacIntyre alvilági
útikalauza 
- Odessza, Ukrajna

8.00 Vésd a fejedbe 
(ism.)
9.00 Román útlevél 
(ism.)
10.00 Kisállatok bolygója
(sor.)
11.00 Motomágia
11.30 Női siker
12.00 Bortestvérek
12.30 Jamie forradalma
13.00 Hegyi mentők
13.30 Arománok
14.00 Etruszkok, 
a románok ősei
15.10 A tenger gyermekei
(amerikai fantasztikus ka-
landfilm, 1999)
16.45 Lehet, hogy nem
tudtad
17.00 Balkáni szokások
18.00 Kaland és termé-
szet
18.30 Csavargó halász
19.00 Szélességek
19.30 Nagy lábon
20.00 A divat világa
20.10 Adrenalitica
20.30 Vírus a fedélzeten
(amerikai akcióf., 2007)
22.00 Hírek
23.00 AG Weinberger ze-
nei műsora
0.00 Csillagközi romboló
(amerikai sor.)
0.55 Etruszkok, 
a románok ősei 
(ism.)
1.55 Vírus a fedélzeten
(amerikai akcióf., 2007)
(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 római katolikus műsor
17.55 Hírek, adászárás

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
10.00 Egyházi műsor

10.00 Híradás, Ultrarövid ráadás
11.00 Híradás, Gyermekműsor
12.00 Híradás
12.05 Igehirdetés, Délkör
13.00 Híradás
13.05 Szól a nóta
14.00 Itthon, Erdélyben – faluműsor
15.00 Zenés üzenetek
16.00 Híradó
16.10 Zenés üzenetek
17.00 Vasárnapra válogattuk
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8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Mr. Baseball (am.-
japán vígjáték) 13.10 So-
haország (am. filmdráma,
2005) 15.10 Nevem: Sen-
ki (olasz-francia-NSZK ak-
ció-vígjáték, 1973) 17.25
Airport (amerikai filmdrá-
ma, 1970) 20.05 Légi
kommandó (amerikai ak-
ciófilm, 2001) 22.00 War
(amerikai akcióthriller,
2007) 0.00 MR 73 (fran-
cia krimi, 2008) 2.10 Az
igazság órája (amerikai kri-
mi, 2002)

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 Hír-
adó 20.00 A jazz születé-
sétől napjainkig 21.00 Hír-
adó 21.30 Piactér 22.00
Mohi Sándor: Imádság
22.30 Híradó 23.00 Nap-
raforgó ism.

ETV

9.15 A lángoló ég alatt
(sorozat) 10.45 Elárult lé-
lek (sorozat) 12.15 Eva
Luna (sorozat) 14.30 Me-
sés hölgyek (sorozat)
15.30 Érzéki ölelések
(sorozat) 16.30 Igaz törté-
netek 17.30 Titkok a múlt-
ból (sorozat) 19.30 El-
árult lélek (mexikói soro-
zat) 20.30 Eva Luna
(sorozat) 22.00 Éjszakai
történetek 22.30 Elátko-
zott szerelem (amerikai
akció sorozat) 23.30 Hét
bűn (brazil sorozat)

7.30 A szív utjai (török
sorozat) 8.45 Pilótafele-
ségek 10.00 Kedves ba-
rátnőm – szórakoztató
műsor 12.30 Hírek 13.15
Légy az enyém 15.15 Egy
lépéssel a boldogságtól
(török sorozat) 16.45
Célpontban 18.45 A nap
híre 19.00 Hírek 20.00 A
szívnek parancsolni nem
lehet (sorozat) 22.30
Cancan TV 0.30 Hírek
1.30 A szívnek parancsol-
ni nem lehet (sorozat)
3.00 Cancan TV
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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
13.15 A megregulázott
fény, avagy lézer napjaink-
ban
13.30 Napirend előtt
14.00 Parlamenti közvetítés
17.10 Töredékek
17.30 Fényképalbum
18.20 Kisváros (s)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Alkotmány utca 
20.05 Térkép
20.40 MacGyver (s)
21.30 A férfi a legjobb or-
vosság (s)
22.30 Híradó
22.30 Ez a te életed
(osztrák-német filmdráma,
2008)
0.00 Dunasport
0.10 Sportaréna
1.05 Mozgóképregény

TV2, 13.30
Szórd a pénzt és fuss!

Monty Brewster kisstílű baseballjátékos, aki rég kiöregedett
az élsportból, mégis egy álomszerződésre vár. Egy nap meg-
történik vele a csoda, fejlett humorú bácsikája egész vagyo-
nát ráhagyja, ami nem kevesebb, mint háromszázmillió dol-
lár. Ám feltételt is szabott a vén csirkefogó: csak akkor juthat
ehhez az örökséghez, ha harminc nap alatt elkölt harminc mil-
liót úgy, hogy az utolsó napra egy fillérje sem marad.

Antena1, 20.20
Atomtámadás

Oroszországot csupán egyetlen ember mentheti meg a nuk-
leáris háborútól: egy amerikai mesterlövész, aki azt a felada-
tot kapja, hogy elimináljon egy csecsen atomerőművet, mie-
lőtt terroristák felrobbanthatnák a reaktorát, ártatlan ezrek
halálát okozva. A kommandós behatol a szigorúan őrzött
építménybe, megjelöli az objektumot az amerikai rakétatá-
madás számára, majd elmenekül.

DUNA Tv, 22.30
Ez a te életed

Megható történet egy fiatal zongoristáról, aki a világ legna-
gyobb zongoraművésze lehetett volna... Luca élete legfonto-
sabb zongoraversenyén vesz részt. A siker után lemezszer-
ződés és szerelme várja a koncertterem ajtajában. Azonban
egy véletlen és végzetes baleset miatt egyik pillanatról a
másikra tolószékbe kényszerül. A huszonéves művész mély
depresszióba esik.

DUNA TV

ACASÃ

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV

6.55 Ma Reggel
10.00 Budapest termé-
szeti értékei
10.25 Társbérletben a tár-
gyakkal
10.50 Nemzeti értékeink
11.00 Válaszd a tudást! 
- Junior
12.00 Magyar rock
13.01 Híradó délben
13.19 Sporthírek
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Négyszázezer nap
14.50 A Szenty 
(portréf.)
15.10 Főtér
16.35 Hogy volt!?
18.10 English 4U
18.40 Família Kft. (sor.)
19.05 Angyali érintés
(am. sor.)
19.50 Esti mese
20.15 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
21.00 Híradó este
21.29 Sporthírek
21.30 Rocca parancsnok
(olasz sor.)
22.25 Maradj talpon!
23.15 Stingers 
(auszt. krimisor.)
0.05 Drága doktor úr
(vígj. sor.)
1.05 Az Este
1.35 Színészpalánták
(olasz sor.)
2.25 Rocca parancsnok
(olasz sor.) (ism.)
3.15 Família Kft. (sor.)

7.05 Jó reggelt, skacok!
8.35 Reflektor Reggel
8.50 Reggeli 
- Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(argentin sor.)
10.20 Második esély
(am.-mex.-kol. sor.)
11.25 Top Shop
13.05 Asztro Show
14.10 Trükkös halál
(kan.-am. akció sor.)
15.10 Sarokba szorítva
(amerikai sor.)
16.10 Döglött akták 
(amerikai krimisor.)
17.15 Marichuy 
- A szerelem diadala 
(mex. sor.)
18.20 Teresa 
(mex. sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 1 perc és nyersz!
Ügyességi vetélkedő
21.10 Fókusz
Utána: ValóVilág Klikk
21.45 Barátok közt 
(magyar sor.)
22.20 Dr. Csont 
(am. krimisor.)
23.20 Nagyágyúk 
(amerikai vígjáték sor.)
0.25 PokerStars.net 
- Big Game
1.20 Reflektor
1.35 Alibi 
- Ha hiszed, ha nem 
(holland-am. vígjáték,
2006)

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.)
10.40 Babapercek
10.50 Teleshop
11.55 EZO.TV
13.30 Szórd a pénzt és
fuss! (am. vígj., 1985)
15.20 Marina (mex.-am.
sor.)
16.20 Rex felügyelő 
(osztrák-német-olasz krim-
isor.)
17.20 La Pola 
(kol. drámasorozat)
18.20 Update Konyha
18.25 Tiltott szerelem
(török sor.)
19.30 Tények
20.35 Aktív
A TV2 magazinja
20.55 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.00 NCIS 
(am. krimisor.)
23.00 NCIS: Los Angeles
(am. krimisor.)
Közben: Kenósorsolás
0.00 Aktív (ism.)
A TV2 magazinja
0.30 Tények Este Hírműsor
1.05 EZO.TV
1.40 NCIS (ism.)
2.30 NCIS : Los Angeles
(ism.)

9.10 Gyilkos sorok (soro-
zat) 10.10 Gyilkos számok
(sorozat 11.10 Charlie an-
gyalai (am.-ném. vígj.)
12.55 A dadus (sorozat)
13.55 Amerikai mestersza-
kács 14.55 Monk (sorozat)
16.40 CSI (ism.) 17.35 Es-
küdt ellenségek (sorozat)
18.35 Gyilkos számok
(sorozat) 19.30 Amerikai
mesterszakács 20.30
Jóbarátok (sorozat) 21.25
Két pasi (sorozat) 22.20
Éden Hotel 2. 23.20 Kettős
ügynök (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 20.00 Pontos
sportidő 20.05 A KO kirá-
lyai 21.00 Sport.ro Hírek
22.00 Tíz év KO 23.00
Sport.ro Hírek

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
(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 Marslakók (ism.)
15.25 A Szövetség
16.20 Angyali érintés
(am. sor.)
17.10 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
17.55 MM
18.45 Everwood 
(am. sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.10 Marslakók
21.40 Kékfény
21.35 Hacktion
(magyar akció sor.)
23.35 Az Este
0.05 Aranymetszés
1.05 Múlt-kor
1.35 Zöld Tea Öko-
magazin
2.00 Sporthírek
2.10 Everwood (am. sor.)
(ism.)
2.55 MM (ism.)

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 Sztárgyár
12.40 Az etévedt 
lovas legendája
(koreai drámasor.)

14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.45 Teleshopping
15.30 Magyar adás 
az egyesen
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 A Pál utcai fiúk
(olasz-magyar filmdráma)
18.25 Az etévedt
lovas legendája 
(koreai drámasorozat)
19.45 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.00 Prim Plan 
(talk show)
21.20 VIII. Henrik 
(angol-am. minisor.)
22.20 Négyszemközt
23.20 Visszajátszás
0.40 Éjszakai beszélgeté-
sek
1.40 Psych 
- Dilis detektívek 
(amerikai krimisor.)
2.25 Négyszemközt (ism.)
3.15 Sport
3.30 Hírek

7.00 Pro Tv hírek, sport
10.00 Taxi 
(francia akció-vígj., 1998)
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, sport
13.30 Apropo TV 
(ism.)
14.30 Román Komédia
Társaság (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 Spartacus: 
Vér és homok 
(amerikai filmsorozat)
0.00 Las fierbinţi 
(román vígjáték sorozat)
(ism.)
1.00 Románia szeretlek!
(ism.)
2.00 Pro Tv-hírek,
sport, 

időjárásjelentés 
(ism.)

6.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
8.00 Reggeli matiné 
- Razvan és Dani 
szórakoztató műsora
10.00 Sajtószemle 
- Mircea Badea műsora
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
11.10 Bean 
- az igazi katasztrófafilm
(angol-am. vígj., 1997)
(ism.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
16.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
(talk show) 
(live)
Simona Gherghe műsora
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
20.20 Atomtámadás
(amerikai akciófilm,
2005)
22.15 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
23.00 Egy bűnös show 
– Dan Capatos műsora
1.00 Atomtámadás 
(amerikai akciófilm,
2005) (ism.)
3.00 Szindbád kalandjai
(kanadai kaland sorozat)

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 Ízek, 
három szakács
11.00 Apák és kicsik 
(vígjáték sorozat)
11.30 Teleshopping
12.00 Senki sem tökéle-
tes (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
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 A hamis 
menyaszszony 
(amerikai romantikus víg-
játék, 2009)
22.15 Lököttek (ro. sor.)
23.15 Focus Monden
23.45 Pokoli vonzódás
(amerikai thriller, 2002)
1.30 Hírek (ism.)

7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Autókereskedők 
- Lotus
9.00 Hogyan készült?
Skót ékszerek/Polaroid
filmek/Répacukor/Elek-
tromos kabriók
10.00 Sci-Fi tudomány
- Párhuzamos világok
10.30 Hogyan csinálják? 
- Denim/Borospohár
11.00 Állítólag... 
- Robbanó vízforraló
12.00 Megavilág
13.00 Autókereskedők
15.00 Újjáépítők
16.00 Hogyan csinálják?
16.30 Hogyan készült?
17.00 A túlélés törvényei
- A kulisszák mögött
18.00 A túlélés törvényei
- Panama
19.00 Autókereskedők
21.30 Hogyan készült?
22.00 Keith Barry trükkjei
23.00 Fegyvertények 
- A harctér királyai
0.00 Egy idióta külföldön
1.00 Autókereskedők
2.00 Chris Ryan bemutatja:
Rendőrségi elit alakulatok 
- Brazília
3.00 A túlélés törvényei 
- Kína

8.00 Adrenalitica
8.15 Egészség A-tól Z-ig
(ism.)
8.25 A tenger gyermekei
(amerikai fantasztikus ka-
land sor.)
10.00 Caterina 
és a lányok 
(olasz sorozat)
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Biznisz óra
12.50 Jamie forradalma
13.15 Topping
14.00 Teleshopping
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Caterina 
és a lányok 
(olasz sorozat)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek, időjárásje-
lentés
18.30 Végrendelet 
(amerikai vígjáték, 2006)
(ism.)
20.00 Ma a holnapról
20.30 Biznisz óra
21.30 Késhegyen
22.00 Hírek, sport
23.00 Minden 
pénzt megér
23.30 Éld az életed! 
(francia-spanyol drámaso-
rozat, 2009)
1.00 Autómánia
1.30 Ma a holnapról
(ism.)
2.00 Răzushow 
(magazin) (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
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Ma a Franciska, Domokos
nevûek ünnepelnek.
A Franciska latin eredetû
nõi név, a latin Franciscus
név nõi párja.
A Domonkos férfinév a la-
tin Dominicus férfinév ma-
gyar változata. Jelentése az
Úrhoz tartozó, Istennek
szentelt.
Szombaton Ildikó napja.
Vasárnap a Szilárdok és
Aladárok ünnepelnek.

Évforduló
• 1831 – I. Lajos Fülöp
francia király rendeletet ad
ki, amellyel létrehozza a
Francia Idegenlégiót (Légi-
on Étrangère).
• 1918 – Szovjet-Oroszor-
szág kormánya Moszkvába
költözik.
Szombat, március 10.
1959 – Fegyveres felkelés
tör ki Tibetben a kínai ura-
lommal szemben.
Vasárnap, március 11.
• 1810 – I. Napóleon fran-
cia császár képviselõi útján
Bécsben (per procura-
tionem) feleségül veszi I.
Ferenc osztrák császár leá-
nyát, Mária Ludovika fõ-
hercegnõt.

Vicc
A kém áll a domboldalon:
– Kapitány úr! Jönnek az in-
diánok!
– Barátok vagy ellenségek?
– Szerintem barátok, mert
együtt jönnek!

Recept
Almakrémes piskóta
Hozzávalók: Tésztához: 8
tojás, 8 ek cukor, 8 ek liszt.
Krémhez: 1,2 kg reszelt al-
ma, 20 dkg cukor, 1/2 citrom
leve, 2 csomag vaníliás pu-
dingpor, sárgabarack lekvár.
Elkészítése: A tészta hozzá-
valóiból piskótát sütünk, 3
részre vágjuk. A krémhez a
meghámozott, lereszelt almát
meglocsoljuk a citromlével,
és elkezdjük párolni a cukor-
ral. Ha megmelegedett, hoz-
záadjuk a pudingporokat,
melyeket elõtte 3 dl gyü-
mölcslében feloldunk. Ha
megpárolódott az alma, ak-
kor a tölteléket kihûtjük. Az
alsó lapra lekvárt kenünk,
majd a töltelék felét, rátes-
szük a következõ lapot, majd
megint lekvár és a maradék
krém. A harmadik lapot rá-
tesszük a másik két lapra. Te-
tejét megszórjuk porcukorral.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Érzelmi életét mostanában meg-
zavarja egy ismerõse. Ne hagyja,
hogy befolyásolják!
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Gyanakvóvá vált. A gyanakvá-
sával viszont magától hívja elõ a
környezetébõl azokat a dolgokat,
amiktõl épp félt. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

A világ felbolydult ön körül. A
munkahelyén szüntelenül falak-
ba ütközik, süket fülekre talál. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Ne hagyja, hogy a külvilág hány-
ja-vesse kedvére. Ha úrrá lesz a
kisebbségi érzésein, segítségre lel-
het, ahol eddig ellenséget látott.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Egy jó barátjának fordul a sorsa.
Úgy érezheti, hogy míg neki
minden jól alakul, az ön élete ku-
darc hozzá képest.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

A bolygók kegyébõl ma optimis-
ta hangulatban láthatja a sorsát.
Hamarosan mindent elérhet,
amirõl  még csak álmodik.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Az utóbbi napokban nõttön nõtt
önben a szabadság utáni vágy.
Ezt akkor tudja maradéktalanul
kiélvezni, ha megvannak hozzá
az anyagi eszközei is.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Érzi, hogy nincsen harmóniá-
ban önmagával. Most még ma-
ga teheti meg az elsõ lépéseket,
hogy megtalálja a helyes utat. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Mindig elmaradásban van, pe-
dig minden figyelmét a munká-
jára összpontosítja. Gyorsabb,
hatékonyabb aligha lehet. Kissé
túlvállalta magát. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Ne ragaszkodjon annyira a saját
elképzeléseihez. Hagyja kicsit,
hogy a pillanat vezérelje. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Ma kissé nehezen megy önnek a
koncentrálás, folyton elkalando-
zik a figyelme. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Bizonytalanná vált lelki kérdése-
ket illetõen. A csillagok jót ígér-
nek. Ha sikerül megnyitnia a szí-
vét megpillanthatja a lényeget. 
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A hatos lottó nyerõszámai:

10, 9, 14, 43, 25, 35

Az igazságot sokkal inkább
érezzük, mintsem értjük. Abból
is látható ez, hogy hiába ordít-
juk egymásnak a vita hevében,
hogy „hát nem érted?”, az igaz-
ságot megérzi az ember. Az ész-
érvek legfeljebb csak sarokba
szorítják, leszerelik és legtöbb-
ször megalázzák a másikat, de
soha nem fogják meggyõzni
bármirõl is. Az ember lelke még
a tényeket sem tudja elfogadni,

ha nem tud hinni benne, ha nem
érzi, hogy azok helyesek. Ezért
nem csodahívõ az ember, ezért
van az, hogy bármi történhet is
az emberrel, nem tud hinni ab-
ban, amit lát ugyan, de nem ért
és nem érez. A nem értés még
nem akadálya a tudásnak, hi-
szen rengeteg olyan dolog van,
amit értünk ugyan, de nem ér-
zünk semmit irányában. Az igaz-
ságot mindenekelõtt szeretni kell. 

Gondolatjel Visky István rovata

A bukaresti AFI Palace mallban lévõ MBT szaküzletbe

gyógytornász-képesítéssel rendelkezõ orvostanhallga-

tót, kereskedelmi végzettséggel rendelkezõ eladót alkal-

mazunk. Érdeklõdni lehet a 00225599-442255  225555-ös telefon-

számon! A fényképes önéletrajzokat kérjük a következõ

e-mail címre küldeni: iinnffoo@@ssiimmpplleesstteepp..rroo.

Apróhirdetés



Labdarúgás 

Hírösszefoglaló 

Hetet gurított a Barcelo-
na a Bayer 04 Leverku-

sennek a Bajnokok Ligája
nyolcaddöntõjében, Lionel
Messi egymaga öt gólt lõtt.
A katalánok 10-2-vel jutot-
tak a nyolc közé, miközben
a nap meccsén az Apoel Ni-
cosia egy korai góllal hosz-
szabbításra mentette az
Olympique Lyon elleni pár-
harcát, majd büntetõkkel 4-
3-ra le is gyõzte a franciákat.

Messi ötöt vágott a Lever-
kusen hálójába, ezzel az elsõ
ötgólos játékos lett a sorozat
történetében. A Barcelona
szétszedte a német együt-
test, a 42. és a 62. perc kö-
zött öt gólt rámolt be, még a
csereként beállt, mindössze
húszéves Cristian Tello
Herrera is duplázott. Bella-
rabi 91. percben szerzett be-
csületgóljával lett 7-1 a vég-
eredmény – BL-ben még
nem mértek ekkora csapást
német csapatra. Az eddigi
negatív csúcstartó a Werder
Bremen volt, amely kétszer
kapott ki ötgólos különbség-
gel. Az összesítésben legna-
gyobb különbségû német ki-
esést viszont „csak” beállí-

totta a Bayer, a 2004– 2005-
ös idényben az Olympique
Lyon szintén 10–2-vel bú-
csúztatta a Werdert.

A különbség ellenére a
Barcelona összesítésben
messze járt a Bayern Mün-
chen rekordjától: a németek
a 2008–2009-es idényben
12–1-gyel ejtették ki a portu-
gál Sportingot.  Azért a ka-
talánok így is beírták magu-

kat a rekordok könyvébe:
hatgólos különbséggel (7–1)
a kieséses szakaszban koráb-
ban csak az angol Manches-
ter United nyert az olasz AS
Róma ellen (2006–2007), il-
letve a már említett Bayern a
Sporting ellen.

A katalánok elképesztõ fö-
lényére jellemzõ, hogy Josep
Guardiola edzõ már az 53.
percben lecserélte két világ-

bajnok középpályását, Xavit
és Iniestát. A Barca 2010.
szeptember 11-e óta veretlen
a Camp Nou-stadionban,
egy híján 50 találkozón nem
lelet legyõzõre. 

A csapat üdvöskéje, Messi
immár 12 BL-gólnál jár és
harmadszor jutott el a leg-
rangosabb sorozatban leg-
alább három gólig – ezzel
beérte Filippo Inzaghit. Az

argentin klasszis az elõzõ ki-
írásban 12 találattal lett BL-
gólkirály, beállítva a holland
Ruud van Nistelrooy re-
kordját. 

Nicosiában az Ivan Jova-
novic edzette APOEL már a
9. percben kiegyenlítette az
elsõ meccsen összeszedett
egygólos hátrányt. A csapa-
tok hosszabbításig jutottak,
melynek végén éppen a gól-
szerzõ Manducát állították
ki, így az utolsó hat percre
emberhátrányba kerültek a
ciprusiak.

Gól azonban nem esett, a
büntetõknél pedig a hazai
kapus, Hiotisz jeleskedett
azzal, hogy Lacazette és
Bastos lövését is védte. 

Eddig egy ciprusi csapat
sem jutott a nyolc közé a
BL-ben, ahogy olyan együt-
tes sem jutott idáig, mely-
nek három selejtezõkört kel-
lett játszania a kiírás elején. 

Március 13-án Internazio-
nale (olasz)–Olympique  Mar-
seille- (francia) (az elsõ mér-
kõzésen: 0-1) és Bayern
München (német)–FC Bázel
(svájci) (0-1), 14-én Chelsea
(angol)–SSC Napoli- (olasz)
(1-3) és Real Madrid (spany-
ol)–CSZKA Moszkva- (o-
rosz) (1-1) mérkõzésekkel zá-
rul a BL nyolcaddöntõje. 

ÚMSZSPORT2012. március 9–11., péntek–vasárnap www.maszol.ro 12

Röviden

Nagy formában volt: Lionel Messi a leverkuseni „gyógyszergyáriak” hóhérának bizonyult 

Teremlabdarúgás 

Turós-Jakab László 

A Liga-1 elsõ két helye-
zettjének csúcsrangadó-

jával folytatódik a hazai te-
remlabdarúgó-bajnokság:
Sepsiszentgyörgyön a baj-
noki címvédõ Marosvásár-
helyi City’us lesz a Spicom
vendége. A vasárnap este 8-
kor kezdõdõ mérkõzés az
októberi, vasárhelyi találko-
zó visszavágója, akkor a
hazigazda City’us nyert 7-5-
re. Mindeddig ez a Spicom
egyetlen veresége a pontva-
dászatban, míg Kacsó End-
re tanítványai százszázalé-
kosak a 2011–12-es idény-

ben. Mindkét csapat 36 pon-
tot gyûjtött az eddigi 14 for-
dulóban, de a City’us gól-
aránya azonban 126-38 a
Tóth Csaba edzette sepsi-
szentgyörgyiek 75-33-jával
szemben. 

A harmadik hely meg-
szerzése szempontjából
sorsdöntõ összecsapáson a
Székelyudvarhely SK vasár-
nap 18 órától a Galaci
United együttesét fogadja.
Õsszel a Duna-parti kikö-
tõvárosban 3-3-ra mérkõz-
tek a csapatok, most Jakab
Zoltán tanítványai a favori-
tok. 

Az élvonal negyedik szé-
kelyföldi együttese, a KSE
pénteken Kézdivásárhelyen

fogadja a Davát, amelyet
õsszel Déván is legyözött 6-
5-re. 

A 14. forduló negyedik
mérkõzésén, vasárnap, az
Inter Teliu Brassóban fogadja
a CFF Clujanát, amely októ-
berben, Kolozsváron, gól-
arányt javított ellene, 24-2. A
Concordia Chiajna visszalé-
pése miatt a CSM 2007
Focºani szabadnapos. 

A táblázaton a City’us (36)
vezet a Spicom (36), a Galac
(23 pont, 62-42), a
Székelyudvarhely SK (21p,
78-52), a Focºani (13p, 62-
74), a KSE (13p, 45-64), a
CFF Clujana (9p, 71-82), a
Dava (9p, 43-72) és az Inter
Teliu (3p, 33-138) elõtt. 

Mutu újabb pert vesztett 

A Nemzetközi Sportdöntõ-
bíróság (TAS) és Svájc Leg-
felsõbb Bírósága után Ad-
rian Mutu egy floridai bíró-
ságon is pert vesztett a Chel-
sea-vel szemben és 17 millió
eurós kártérítés kifizetésére
kötelezhetõ. A román csa-
tárt 2003. augusztusában
igazolta le a londoni klub, a
Párma 22,5 millió fontot ka-
pott érte, õ pedig ötéves szer-
zõdést kötött, évi 2,35 millió
font fizetésért. 2004-ben
Mutut kokainfogyasztáson
kapták, hét hónapig felfüg-
gesztették, a Chelsea pedig
kirúgta és a FIFA-hoz for-
dult a kártérítésért. Mutu
most már csak abban
reményekedhet, hogy sikerül
megegyeznie Roman Abra-
movics milliomossal, a
Chelsea tulajdonosával. 

Az FTC is 
elõdöntõs lehet 

A már biztos csoportelsõ
Gyõr kiejtheti a címvédõ
Larvikot a Bajnokok Ligájá-
ban, míg a KEK-ben tavaly
gyõztes FTC az elõdöntõbe
lavírozhat (az orosz Zvezda
Zvenyigorod ellenében),
ugyanakkor a Debrecennek
semmi esélye a Viborggal
szemben a nõi európai kézi-
labdakupák hétvégi prog-
ramjában. Vasárnap a BL-
ben már biztos eldöntõs
Oltchim a veretlen listaveze-
tõ montenegrói Budusz-
noszt Podgorica vendége
lesz este 8-kor, míg a Zilahi
HC a francia HBC Nîmes-
et fogadja 11 órai kezdettel. 

Bákóban az SZKC 

A nõi kézilabda-Nemzeti Li-
ga 19. fordulója ma a Ko-
lozsvári U-Jolidon–Brassói
Corona-találkozóval indul,
szombaton pedig Konstan-
ca–Nagybánya-, Galac–Brãi-
la-, Ploiesti–Déva- és CS
Municipal–Craiova-mérkõ-
zéseket rendeznek. A férfi
kézilabda-Nemzeti Liga 19.
fordulójában a Székelyud-
varhelyi KC Bákóba látogat.
Szintén szombaton Sucea-
va–Cãlãraºi, Ploieºti–Ko-
lozsvár és Kessósözrény HC-
mérkõzéseket rendeznek, va-
sárnap pedig Konstanca–
Steaua- és Szatmárnémeti–
Torda-találkozókat.    

Magyar Ligakupa

A Debrecen a Kecskemét-
tel, a Videoton a Pápával
találkozik a magyar labda-
rúgó-Ligakupa elõdöntõjé-
ben. A párharcok elsõ mér-
kõzéseit március 28-án, a
visszavágókat április 4-én
rendezik. A döntõre április
18-án kerül sor.

Atlétikai vb 
Isztambulban 

Három magyar és 13 román
versenyzõ indul a mától va-
sárnapig tartó, 2,4 millió
dollár összdíjazású fedett
pályás atlétikai világbajnok-
ságon Isztambulban, ame-
lyen 172 ország vesz részt.
Ez új nevezési rekord.

Kosárlabda 

T. J. L. 

A hét végén a 25. fordu-
ló mérkõzéseivel folyta-

tódik a férfi kosárlabda-baj-
nokság alapszakasza. Ma
négy, szombaton pedig to-
vábbi két találkozót rendez-
nek, míg a Nagyváradi
CSM–Energia Rovinari ösz-
szecsapást március 28-ára
halasztották. 

A TVR 3 ma 18 órai kez-
dettel közvetíti élõben a Te-
mesvári BC–Csíkszeredai
Hargita Gyöngye KK mecs-
cset, míg a Digi Sport Nagy-
szebenbõl sugároz élõben, a
CSU Atlassib–Bukaresti Di-
namo találkozóról (19 órá-
tól). Zsinórban két vereség

után a bajnoki címvédõ Ko-
lozsvári U-Mobitelco BT
Iaºi-ban, a nyeretlen sereg-
hajtó Polinál javíthat, míg az
újonc CSS Giurgiu a Maros-
vásárhelyi Maros KK ellené-
ben borítaná a papírformát. 

Szombaton a Digi Sport
Bukarestbõl közvetíti a CS
Municipal–Gaz Metan rang-
adót. Õsszel, Medgyesen, 97-
74-re nyertek a házigazdák,
akik jelenleg a táblázat élén
állnak. Szintén szombaton a
17. forduló óta veretlen CSU
Ploieºti a SCM U Craiova el-
len pipálna ki egy újabb si-
kert. 

Jelenleg a Gaz Metan (38
pont) vezet négy 37 pontos
gárda, a Maros KK, az U-
Mobitelco BT, a CS Muni-
cipal és a Ploieºti elõtt, míg a

Temesvár és a Nagyvárad
egyformán  36, a Nagysze-
ben, a Rovinari és a Piteºti
pedig egyaránt 34 pontot
gyûjtött.

Útban hazafelé, az ale-
xandriai kiszállás után, a
Nagyváradi CSM U nõi csa-
pata tegnap este lejátszotta a
CSM Târgoviºte elleni, 30.
fordulóbeli mérkõzését. Ma,
a 27. forduló nyitányán, az
Olimpia Bukarestben fogadja
a a CSM Târgoviºte, míg a
Poli Naþional Iaºi hétfõn a
Szatmárnémeti CSM ellen
játszik. A forduló szombati
mûsora: Craiova–Rapid, Bras-
só–Alexandria, Nagyvárad–
Arad, Temesvár–CSM Spor-
tul Studenþesc, Gyulafehér-
vár–Bball 6 Sepsi BC, Maros-
vásárhely–Kolozsvár. 

Bukarestben a listavezetõ 
Labdarúgás

T. J. L. 

A 20. forduló mérkõzé-
seivel folytatódik a lab-

darúgó-Liga-1 2011–12-es
idénye.

Tavaly, a 3. fordulóban, a
vendégek 16 pontot szereztek
meg a lehetõ 27-bõl és termé-
szetesen több gólt is lõttek,
11-et az összesen 17-bõl. Az
érdekesnek ígérkezõ vissza-
vágók sora ma kezdõdik, a
Digi Sport 19, illetve 21.30
órai kezdettel sugároz élõ-
ben. A chiajnai 3-0 után a FC
Vaslui hazai pályán nagy fa-
voritnak számít a Concor-
diával szemben, míg Med-
gyesen nagy csata van kilá-
tásban, miután augusztus-
ban, Kolozsváron, a vendég
Gaz Metan meglepõen sima
gyõzelmet aratott a CFR
1907 felett (0-2).   

Szombaton 19 órától a
Digi Sport, 20.30-tól pedig az
Antena 1 (és a GSP Tv) közve-
tít egyenesben. Galacon a
címvédõ Oþelul igazolná,
hogy a Karácsonykõ alatti 2-
0 nem volt véletlen, de a
Ceahlãul is szeretné vissza-
szerezni elhullajtott pontjait.
A bajnokcsapat tagjai amúgy
duzzoghatnak, miután Do-
rinel Munteanu edzõ kettõtõl
ötezer euróig terjedõ pénz-
büntetéssel sújtotta õket a
blamás chiajnai vereségért.  

Az õsszel 2-0-ra nyert Di-
namónak nem lesz könnyû
dolga Târgu Jiuban, ahol a
„pandúrok” bizonyítanák,
hogy Chiricheº, Vranjes és
Stromajer távozása ellenére
számolni kell velük. Petre
Grigoraº tanítványai azt is

ígérik: nem lesz Dinamo-gól.  
Vasárnap három meccset

közvetít élõben a Digi Sport,
15, 17 és 21.30 órai kezdettel.
A kiesés elkerüléséért küzdõ
Sportul Studenþesc vissza-
vágna a brassóiaknak az au-
gusztusi vereségért (0-1), a
vásárhelyiek pedig hazai pá-
lyán nyernének a nagyszebe-
ni 1-1-et követõen. Este a Ra-
pid a Petrolt fogadja, amelyet
1-0-ra gyõzött le Ploieºti-en. 

Hétfõn 19 órától a Dolce
Sport közvetíti élõben az
U–Steaua-mérkõzést. A
szombaton a Rapidtól pon-
tot rabolt kolozsváriak Gigi
Becali csapatának is vissza-
vágnának az augusztusi 1-
2-ért. Ilie Stan azonban tud-
ja, hogy egy botlás edzõi
székébe kerülhet, annál is
inkább, hogy Meme Stoica
a visszatérését tervezi, s
nem egyedül, hanem az ala-
kulatnál már megfordult
olasz edzõ, Cristiano Ber-
godi társaságában.    

A 20. forduló zárómér-
kõzését Ploieºti-en vívja az
Astra és a CS Mioveni,
21.30-tól a Digi Sport sugároz
élõben. A házigazdák ide-
genben is nyerni tudtak (0-1)
és most is õk számítanak fa-
voritnak. 

Liga-1: érdekes forduló 

Rangadó Sepsiszentgyörgyön  

Lionel Messi újabb rekordja

Dorinel Munteanu 



Antal Erika

Mire emlékszik ötven-
négy évvel ezelõttrõl, ho-
gyan indult a rádió?
– A rádió március 2-án su-
gárzott elõször, addig próba-
adások voltak január 31-tõl
kezdõdõen. Harmadma-
gammal a mûszakon dol-
goztam, hangtechnikus ope-
ratõrnek képeztek ki Kolozs-
váron januárban. 1958. janu-
ár 1-jén alkalmaztak, éppen
betöltöttem a tizenhét évet,
és az volt a kitétel, hogy 3-án
Kolozsváron kell jelentkez-
ni. Ott ismertem meg Aszta-
los Oszkár és Gagyi Péter
kollégáimat. Egy olyan szer-
kesztõi és mûszaki csapat ke-
rült össze, amelyre tényleg
ráillett az, hogy nagy család.
Ez volt a Marosvásárhelyi
Rádió.

Hány munkatársa volt
akkor az intézménynek?
– Ötvenen nem voltunk. Fel-
sorolnám azokat a jó régi
öregeket, akik tényleg, emlé-
kük legyen áldott, mint a
szülõk, úgy foglalkoztak ve-
lünk. Alig töltöttem be a 17-
et, akárcsak Asztalos és
Gagyi. Mindegyikünknek az
apja jött, és aláírta, hogy fe-
lelõsséget vállal, ha valami
történne velünk. Tehát ilyen
emberekkel dolgoztunk,
mint Jakab Ernõ bácsi és Ja-
kab Manyika néni, akik be-
mondók voltak. A szerkesz-
tõi csapat tagjai között volt
Lukács János, Sós Árpád,
Vincze Ferenc, Kovács Ist-
ván, Huszár Ilona, vala-
mennyiükre úgy tekintet-
tünk, mintha a szüleink let-
tek volna.

Hogyan indult a nap?
Megbeszélték, mit dolgoz-
nak aznap, melyek a fõ té-
mák?
– A szerkesztõi munka ak-
kor reggel fél nyolckor ope-
ratív gyûléssel kezdõdött,
ezt késõbb egy késõbbi idõ-
pontra tették. Az elsõ idõ-
szakban mindenki részt vett
ezeken. A munkatársakat
fokozatosan alkalmazták, az
elsõk azok voltak, akiket

már felsoroltam, illetve Láz-
ár Éva és Papp Ferenc író,
aki a rádió elsõ fõszerkesz-
tõje volt, és Hudák Anikó,
aki az elsõ titkárnõ. Március
2-án úgy léptünk adásba,
hogy azt mondtuk, megszó-
lal a Székelyföld. Ez így
volt. Elsõ nap egy órát ma-
gyarul, fél órát románul su-
gároztunk. Éppen választás
volt és népszámlálás. Olyan
fontos eseménynek számí-
tott ez, aminek a tiszteletére
a Magyar Autonóm Tarto-
mány központjába, Maros-
vásárhelyen elindult a szé-
kelyföldi rádió. Ezt így tud-
tam, így mondták. Én elõ-
ször terepes operatõr vol-
tam, mert mint vasgyúró
emberke, aki sokat sportol-
tam, vitorláztam, ejtõer-
nyõztem, birkóztam, a két
nagy bõröndöt cipelni kel-
lett, az egyikben volt a ká-
bel, a mikrofon, a másikban
a magnetofon, egy Philips
magnetofon, jó nehéz. Vinni
kellett a szerkesztõk után.

Hogyan dolgoztak, ki-
nek mi volt a feladata?
– A következõ felépítése volt
a szerkesztõségnek: tájékoz-
tatási osztály, gazdasági osz-
tály, mûvelõdési osztály és
zeneosztály. És ugyanez ro-
mánul is. Azt is elmondom:
akkor is úgy dolgoztunk,
hogy a mûvelõdési osztályon
ott dolgozott a román mûve-
lõdési szerkesztõ is és a ma-
gyar is, a tájékoztatási osztá-
lyon szintén a román is és a
magyar is. Tehát közösen ül-
tünk egy irodában, a híreket
kicseréltük, közösen jártunk
terepre. Úgy mentünk, hogy
két román és két magyar,
vagy egy román, egy ma-
gyar. Ha elmentünk valaho-
vá, akkor nem kellett a má-
siknak várnia kint, mert az
egyik románul interjúzott, a
másik magyarul. Tehát az
nem jó, ha két magyar szer-
kesztõ megy, fõleg, ha
ugyanaz az úticél. Kivéve,
ha két különbözõ tematikájú
interjút készítenek, mond-
juk, az egyik mûvelõdésté-
májút, a másik meg társadal-
mit.

Gondolom, hogy annak
idején kiemelt státuszt je-
lentett a rádiónál dolgozni.
– Annak idején igen. Sok-
szor elmondtam már, én a
mûszakról kerültem be a
szerkesztõségbe, miután
adódott egy lehetõség, hogy
egyetemre mehettem. Ren-
des felvételivel, rendes vizs-
gákkal. Megtanultam a mû-
fajt, megtanultam, hogy mi a
riport, mi az interjú, mi egy
összeállítás vagy egy hír, egy
tudósítás. És még egy dolog,
amire nagyon büszke va-
gyok, és nagyon hálás va-
gyok, az az, hogy húsz évig
olyan emberek mellett tanul-
tam a szakmát, mint például
Gyarmathy Dénes, de sorol-
tam már Vinczét, Sóst, Ko-
vácsot, Lázár Évát, Huszár
Ilonka nénit, aki a Salamon
Ernõ özvegye volt, akik le
tudtak ülni mellénk és meg
tudták magyarázni, hogy
mit hogyan kell csinálni,
megmondták, hogy itt hi-
báztál, fiam. Én így tanul-
tam a szakmát, nagy alázat-
tal és tisztelettel. Ma azt lá-
tom, hogy éppen ez hiány-
zik, ez a szakma iránti alá-
zat. Igen, a hallgatók is fel-
néztek ránk, tiszteltek, ha va-
lahová elmentünk, az ünnep
volt számukra.

Akkoriban több idõ ju-
tott bizonyos témákra, ma
viszont sokkal több ese-
mény történik, és sokkal
gyorsabban kell reagálni
ezekre. Ez ön szerint meny-
nyit változtat a szakmán?
– Erre azt tudom mondani,
hogy egyrészt a cél szentesíti
az eszközt, és az ember te-
remti meg a munkahelyének
a gyönyörûségét, szépségét,
illetve azt, hogy milyen rit-
musban dolgozik. Ez a gyor-
saság szerintem olyan, mint-
ha arra kérném a susztert,
gyorsan csinálja meg a cipõ-
met, üssön két szeget a talpá-
ba, hadd menjek át az úton.
Aztán ha átmentem, már
rögtön le is jön a talpa. Vala-
hogy így vagyunk ezzel is.
Például egy sepsiszentgyör-
gyi kiszállás akkor egészen
más volt, mint most. Három

napig tartott. Megálltunk,
megpihentünk, nem kerget-
tek, tudtuk, hogy mit aka-
runk, felkészültünk az útra,
egy-egy riportra. Soha nem
fordulhatott elõ az, hogy
üres magnóval jöjjek haza.
Ha elmentünk valahová, ott
dolgoztunk, nem tértünk ha-
za dolgunkvégzetlenül.

A politika mennyire
nyomta rá a bélyegét a mû-
sorokra?
– A napi híradásokban ter-
mészetesen szempont volt a
kor, amelyben éltünk, azt
nem lehetett kikerülni, ezt
nem felejthetjük el. A hírek-
bõl nem hiányozhattak a kü-
lönbözõ pártkonferenciák,
kongresszusok vagy az eh-
hez hasonló események.
Vagy ha jött augusztus 23-a,
vagy május elseje. De példá-
ul március 8-a, az anyák
napja és a nõnap, ami akkor
egyben volt, témát jelentett,
hiszen a lányokról beszél-
tünk, az asszonyokról, az
édesanyákról. A munkáról,
a családról. Tehát a politika
mellett voltak szép témák is.
Egyszóval csodálatos élet
volt itt 1985-ig.

Mi történt ’85-ben, ho-
gyan emlékszik vissza arra
a bizonyos január 7-i napra?
– Úgy emlékszem, hogy én
akkor minden hétfõre egy
kommentárt kellett írjak.
Jöttem, és Kovács bácsi, a
rendõr, azt mondta, hogy
ennyi, innen tovább nem kell
menni. Azt mondták, hogy
vége, a rádióstúdió bezárt.
Ez hétfõre esett. Derült ég-

bõl villámcsapás volt szá-
munkra. Bejöttünk, és elosz-
tottak valamennyiünket,
hogy hol fogunk dolgozni,
senki nem maradt munka
nélkül.

Aztán elkövetkezett 1989
decembere, amikor újrain-
dult a rádió. Mit hozott a
megváltozott rendszer?
– Igen, én akkor a Nemzeti
Megmentési Frontnál vol-
tam egészen április elsejéig,
Király Károly mellett. Ápri-
lis 1-jén jöttem vissza. Azok
között voltam, akik közvetí-
tettek a föld felszínérõl, a bá-
nya mélyérõl, élõben levegõ-
ben, repülõn és vitorlázó gé-
pen tudósítottam. A válto-
zást jelentette a modern
technika, az, hogy felgyor-
sult az élet olyan szempont-
ból is, hogy megjelentek a
modern eszközök, számító-
gépek, hangrögzítõk, ame-
lyeknek a mûködtetését meg
kellett tanulni. Ez egy nagy
rosta volt, van, aki megtanul-
ta, van, aki nem, és letette a
lantot. Én még nem tettem le
a lantot, mert úgy gondol-
tam, hogy még tudok, van
mit nyújtanom a hallgatók-
nak. Nehéz, nehezebb, mert

ez már nem a mi korsza-
kunk, mi nem komputer
mellett nõttünk fel. Ez már
más világ, nem azzal a húsz-
kilós magnóval dolgozunk,
hanem egy félkilós vagy még
annál is kisebb mûszerrel,
egy kis skatulyával, amivel
szintén nagyon jól lehet dol-
gozni.

Elmondhatjuk, hogy ön-
nek az életévé vált a rádió?
Hiszen alig tizenhét évesen
kezdte, és most, hetvenkét
évesen sem hagyta még ab-
ba, naponta dolgozik.
– Így van, és ezt nem sokan
mondhatják el. Én itt lettem
férfi, itt nõsültem kétszer és
váltam el, aztán újból meg-
nõsültem, mert én mindig
ilyen nõsülõ típus voltam, ha
sokat jártam egy nõvel, nem
tudtam megtenni, hogy ne
vegyem el feleségül!...Az éle-
tem színtere volt a rádió.
Munka és hobbi egyszerre.
Elmondhatom, hogy szerel-
mes lettem a rádióba. Az öt-
venedik házassági évfordu-
lót megtartottuk, és még ak-
kor sem tudtam lemondani a
rádióról. Ez mindenem. 

Folytatása a 14. oldalon

Életre szóló szerelem: rádió
Beszélgetés Tóth Bélával, a Marosvásárhelyi Rádió rangidõs munkatársával, szerkesztõjével

Újságíró, szerkesztõ, a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa.
Jelen volt a rádió 1958-as indulásánál, 1978-ig hangtechni-
kus, majd szerkesztõ. 1977-ben elvégezte Bukarestben a
ªtefan Gheorghiu Újságíró Akadémiát. A rádió 1985-ös
beszüntetésekor a marosvásárhelyi konzervgyárban kapott
állást, ahol szállítási osztályvezetõként dolgozott a rádió
1989-es újraindulásáig. Korábbi és jelenlegi rovatai: Szema-
for, Terefere Rádió, Az élõ történelem, Agrárgazda, Hitvilág, Ige-
hirdetés, Vendégségben.

Tóth Béla (1940, Marosvásárhely)

Ezelõtt ötvennégy évvel, 1958. március elején elsõ alkalommal

sugárzott a Marosvásárhelyi Rádió. Az azóta eltelt idõszakról

interjúalanyunkat faggatjuk, aki az indulástól kezdve mindvé-

gig a rádió munkatársa volt, nyugdíjba vonulását követõen

sem hagyta abba ezt a munkát. Tóth Béla rádiós szerkesztõ azt

vallja, nagy szerelem számára a rádió, amely a teljes életet je-

lenti neki, munkát és hobbit is egy idõben.

úmszszínképHétvégi melléklet
Szerkeszti: Ágoston Hugó, Szonda Szabolcs

2012. március 9–11., péntek–vasárnap

Készült a Communitas Alapítvány támogatásával

A szerzõ felvétele
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Mozivászon

Néma szellemidézés
Kedves ÚMSZ, láttam a
múltkoriban, hogy egyik ol-
vasójuk felelevenítette a Vers-
keresõ rovatot. A gondolata-
imban olvasott... Az emléke-
zetes, hajdani rovat azért lop-
ta be magát a szívembe, mert
természetes módon irányí-
totta rá a figyelmünket egy-
egy lírai jelenségre. Anélkül,
hogy szájbarágó lenne... So-
kat tanulhattunk általa. Az
olvasói levélen felbátorodva,
szeretnék olvasni valamit a
lengyelek nemrégiben el-
hunyt Nobel-díjas költõnõjé-
tõl, Szymborska Wislawától.
Tudtommal szabadverseket
írt, s van egy olyan szövege
is, ami ráadásul statisztikákat
is tartalmaz. Talán február
eleji halála illõ alkalom arra,
hogy – amenynyiben lehetsé-
ges – felkutassák számunkra
az említett verset. Feltéve, ha
önök is tudják, mirõl van
szó. Tisztelettel, 

Jónás Ferenc (Szamosújvár)

Tisztelt Jónás Úr! Szerencsé-
re az 1923-ban született sok-
oldalú lengyel alkotónak
1996-os Nobel-díja után sok
mûve vált ismertté. Nagyon
korán, zsenge gyermekkorá-
tól verselt, úgy is nevezték,
hogy „a költészet Mozart-
ja”. Ráadásul nem váloga-
tott a témákban – sok min-
denhez hozzászólt, stíluskí-
sérletei is széles skálán mo-
zognak: klasszikus verstõl
kezdve a popszövegig.
Wislawa Szymborska igen
sokszor írt olyan verset,
amelyben egy macska nézõ-
pontját érvényesítette. Vi-
szonylag kevés verse (kb.
250) maradt fenn, s mikor
ennek okáról firtatták, azt
válaszolta, hogy nem sajnál-
ta eldobni a rosszakat... A
lengyel költõnõ „statiszti-
kus” versére sikerült rálel-
nünk, alább olvasható,
Kepes János fordításában.

Cseke Gábor

Folytatás a 13. oldalról

– Volt olyan évem is, hogy
inkább nem mentem el sza-
badságra, mert a szerdai Te-
refere címû mûsort szerkesz-
tettem, és nem akartam
itthagyni, ragaszkodtam,
hogy hétrõl hétre megle-
gyen, ne essen ki egy szerda
sem. Sokat beszélhetnék er-
rõl a szeretetrõl, errõl a szak-
mai szeretetrõl.

Nem titok, ugye, hogy a
rádiózás mellett sokszor a
szabadidõt is itt töltötték,
itt gyûlt össze a közösség
családostul, ünnepelni, ki-
kapcsolódni...

– Annak idején például min-
den május elsején kimen-
tünk a rádió kertjébe, flekke-
neztünk, összegyûltünk a
családjainkkal, mindent kö-
zösen csináltunk. Ezt nem
tartanám ma sem rossz ötlet-
nek, mert így szokik össze a
közösség, nem csupán a
munka által. Most úgy lá-
tom, hogy megint kezd
visszatérni, a kollégák egyre
több idõt töltenek együtt a
szabadidejükben. Nagyon
örülök ennek, mert jobban
megismerik egymást, és ak-
kor a munka is eredménye-
sebbé válik, mintha csak
ezeridegenek dolgoznának
egymás mellett.

Ma is mindennap be-
megy dolgozni. Mi az, ami
a leginkább foglalkoztatja?
– Még most is nagy szeretet-
tel járok be, mert ez nekem,
ahogy mondtam már, a hob-
bim. Jelenleg a Hitvilág címû
rovatot, valamint a vasárna-
pi igehirdetés rovatát szer-
kesztem, no meg az Agrár-
gazdát. Ezenkívül rendszere-
sen foglalkozom szociális
kérdésekkel, polgármeste-
rekkel, gazdálkodókkal, vál-
lalkozókkal szoktam inter-
júzni, érdekelnek a közössé-
gek, a turizmus. Kitaláltam
egy Vendégségben címû mû-
sort is, ez egy olyan élõ adás,
amely egy-egy közösség éle-

tét mutatja be a helyszínrõl
közvetítve. Sok településrõl
sugároztunk már, például
Sepsiszentgyörgyrõl, Bor-
székrõl, Tusnádról, Csíksze-
redából, Szovátáról, hogy
csak néhány helyszínt említ-
sek.

Amikor nem rádiózik,
mit csinál?
– Említettem, hogy újranõ-
sültem, a feleségemnek is
van két lánya, nekem van
három lányom, tehát körül-
vesznek a nõk. A családom-
mal vagyok, kirándulok, ker-
tészkedem és horgászom.
Többnyire a kollégákkal
együtt.

Életre szóló szerelem: rádió

Farkas István

Az Oscar-gála elõtti napok-
ban az egyik bukaresti
plázamozi jegypénztárainál
arra figyelmeztették az
amúgy is gyanakvó mozizni
vágyót, hogy vigyázzon a
The Artist (A némafilmes) cí-
mû alkotással, mert a potom
harminclejes jegy olyan pro-
dukció megtekintésére jogo-
sítja fel, amely hangtalan,
keskeny képernyõs és fekete-
fehér. És mindezt három fel-
kiáltójellel is megtoldották.
És hogy ne jöjjön a kedves
olvasótól az „Igen, hát ez
Románia” mondat, gyorsan
hozzáteszem, hogy egy liver-
pooli multiplex nézõi vissza-
kérték a pénzüket, mert a
filmben nem volt dialógus,
és a kép is kisebb volt a meg-
szokottnál. Az idei Oscar-
díjátadó gála után azonban –
amelyen Michel
Hazanavicius filmje a tíz je-
lölésbõl ötöt díjra váltott,
többek között a legjobb film,
a legjobb rendezés és a leg-
jobb színész díját is megkap-
ta – már nem volt szükség fi-
gyelmeztetõ feliratra, a mo-
zisoknak nem kellett attól
félniük, hogy a nézõ elége-
detlenkedni fog. Az Oscar-
szobrocskák ugyanis az em-
bereknek garanciát jelente-
nek, ha pedig nem tetszik a
film, ne adj’isten!, nem értik,
akkor sincs elégedetlenke-
dés. Mindenki tapsol és ün-
nepel. Felállva. Akinek meg
nem futja a mozijegy árára,
az letölti a filmet az inter-
netrõl (a „ha már feltették,
miért porosodjon?!” elvet
vallva), nehogy csak a „Hát
igen, egy kép többet mond
ezer szónál” közhelyt tudja
elsütni, ha a kocsmaasztal
körül valaki szóba hozza
„Jean a kertbõl” (a fõszerep-
lõ Jean Dujardin nevének je-
lentése) legújabb alakítását.

A filmrõl sehol nem olvas-
hatni negatív kritikát, min-
denki csak ömleng róla,
amatõr és szakmabeli egy-
aránt, pedig a hetve-
nakárhány (!) díj ellenére, ha
jobban belegondolunk, nem
is olyan nagy dobás. Azaz,

helyesebben: az, csak a má-
sik oldalról, hiszen Michel
Hazanavicius tulajdonkép-
pen nem tett mást, mint ha-
tásvadász módon kihasznál-
ta az akadémia konzervatív
ízlését, a 3D-s akciófilmektõl
megcsömörlött, ál-entellek-
tüel magatartást, és azzal
lopta be magát a szívekbe,
hogy feltámasztott egy rég
letûnt filmes mûfajt. Azt,
amelyet igazából a huszon-
egyedik század ölt meg. És
ha úgy vesszük, akkor még
nem is eredeti, hiszen Mel
Brooks 1976-ban, közel öt-
ven évvel a némafilm halála
után már bemutatta a Silent
Movie (Bombasiker) címû, zö-
rejekkel, effektekkel és kísé-
rõzenével fûszerezett alkotá-
sát.

A némafilmes a húszas
évek végén játszódik, a han-
gosfilm megjelenése elõtt,
fõszereplõje George Valen-
tin, a kor ünnepelt filmcsilla-
ga, aki beleszeret Peppy Mil-
lerbe, a feltörekvõ színésznõ-
be. A stúdiófõnök azonban
egy szép napon figyelmezte-

ti hõsünket, hogy a néma-
film napja leáldozóban van,
és helyette a hangosfilm fog
tündökölni a vásznakon. Va-
lentin azonban egyáltalán
nem foglalkozik a fenyege-
téssel, szerelme viszont an-
nál inkább, és igyekezetének
meglesz az eredménye is: az
új médium õt emeli piedesz-
tálra. George pedig elkezd
küzdeni azért, hogy lépést
tartson a változó filmvilág-
gal, illetve megeredt nyelvû
szerelmével. És ennyi.
Mindez, persze, remek vágá-
sokkal, zenével (nemhiába
az Oscar-díj), színészi alakí-
tásokkal, visszafogott, de ha-
tásos vágásokkal fûszerezve,
ami azonban nem elég ah-
hoz, hogy teljesen elvará-
zsolja a modern kor nézõjét.
Akinek lehet, hogy eszét vet-
te a hangosfilm, de ne felejt-
sük el, hogy mindennek az
igény adott létjogosultságot.

Tény, hogy az eddig meg-
szokottaktól eltérõ moz-
iélménnyel gazdagodik az,
aki jegyet vált A némafilmes-
re, de a film igazi erénye

csak annyi, hogy bepillant-
hatunk általa a filmtörténet
hõskorának szépségeibe, és
megnézhetjük, hogy ki volt
James Cameron Avatarjának
az üknagyapja. És ne felejt-
sük el, hogy Hazanavicius
alkotása nem spanyolviasz,
csupán szellemidézés,
amelytõl hosszú távon
ugyanúgy meg lehet csö-
mörölni, mint a James
Bond-filmek alatt bezabált
popcorntól.

The Artist / A némafilmes –
fekete–fehér, feliratos, fran-
cia némafilm, 2011, 100
perc. Rendezõ: Michel Ha-
zanavicius, zeneszerzõ:
Ludovic Bource, operatõr:
Guillaume Schiffman, pro-
ducer: Thomas Langmann,
vágó: Anne-Sophie Bion,
Michel Hazanavicius. Sze-
replõk: Jean Dujardin (Ge-
orge Valentin), Bérénice
Bejo (Peppy Miller), John
Goodman (Al Zimmer),
James Cromwell (Clifton),
Missi Pyle (Constance), Pe-
nelope Ann Miller (Doris),
Bitsie Tulloch (Norma).

A némafilmes a mozitörténet hõskorába kalauzolja nézõjét 
– jó ráérzéssel és egy csipetnyi hatásvadászattal
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Verskeresõ

Wislawá Szymborska

Statisztikai összefüggések
Száz emberbõl

Mindig mindent tud:

ötvenkettõ.

Minden lépésnél habozik:

szinte mindenki más.

Kész segíteni,

ha gyorsan megy:

negyvenkilenc.

Mindig jó,

mert nem tehet másként:

négy – na jó, talán öt.

El tud ismerni, irigykedés nélkül:

tizennyolc.

Ifjan megbotlott

(de már vége):

nagyjából hatvan.

Akivel jobb szóba sem állni:

negyvennégy.

Örökké retteg

valakitõl-valamitõl:

hetvenhét.

Boldogságra képes:

legfeljebb huszonhárom.

Egymagában ártalmatlan,

tömegben megvadul:

több mint a fele, annyi szent.

Kíméletlen,

ha alkalma nyílik rá:

jobb, ha még nagyjából

sem tudjuk.

Visszatekintve bölcs,

nem sokkal több,

mint elõre.

Az életbõl nem hoz ki, csak egy pár cuccot:

harminc

(bárcsak tévednék!)

Összecsuklik a fájdalomtól

és nem lát reményt maga elõtt:

elõbb-utóbb nyolcvanhárom.

Igaz ember:

alig harmincöt:

Vagy, ha úgy jobban érthetõ:

három.

Szánalomra méltó:

kilencvenkilenc.

Halandó:

százból száz –

ez a szám soha nem változik.
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Tanulópénz

Bächer Iván

Mocorognak az egyete-
misták. Elfoglaltak egy egész
tantermet. Majd megint.
Egy egész órára. Lelkesed-
nünk kellene, alighanem.
Lám, az egyetemisták mél-
tók a nagy elõdök hagyomá-
nyaihoz. ’48 jurátusaihoz,
’56 mûszaki egyetemistái-
hoz. De sajnos nekem a lel-
kesedés kicsit nehezemre
esik. Több okból is.

Egyrészt alkatomtól már
idegen dolog az. Lelkesedni
szememben már a gondol-
kodás alól felmentettek dol-
ga. Én minden évben leg-
alább egyszer újraolvasom
Madách Tragédiáját. Más-
részt élénken él emlékeze-
temben az egyetemi ifjúság
egy nagy megmozdulása.
Amely Bokros Lajos tandíj-
próbálkozása ellen buzdult
elõ. És ez a tandíj lett volna
egységesen egy félévre két-
ezer forint. Utcára is ment
vagy tízezer fiatal. Milyen jó
volna most elõkeresni ezt a
tízezret, és kikérdezni min-
det. Megnézni egyenként,
kivel mi lett. Ki él itt és ki
külhonban? Ki voksolt ide és
ki oda? Kibõl lett mára
fideszes államtitkár? Aki bla-
zírt pofával lenyomja a mai
egyetemisták torkán a havi
félmilliós tandíjat is. És aki
fiatalok százezreit rekeszti ki
a felsõbb oktatásból. És teszi
tönkre az alsóbb oktatást. És
vajon kire-mire szavaztak a
mai tanteremfoglaló egyete-
misták? Ha szavaztak.

De ami az egyetemi moz-
galmak iránt igazán szkepti-
kussá tesz, az az idõ és az
ok. Hogy mikor mozdultak
meg az ifjak és miért. Akkor
és azért, amikor és amiért rá-
juk is sor került. Amikor
õket vagy a náluk is fiatalab-
bakat érte sérelem. De amíg
másokat alázott, nyomorí-
tott ez a kormányzat, többsé-
gükben elvoltak magukban
csendesen. A negyvennyol-
casok és az ötvenhatosok
nem a maguk tandíjmentes-
ségéért vonultak az utcára.
Hanem a hazájukért, a nem-
zetért.

Hány mai egyetemista
tüntetett a jogállam felszá-
molása ellen? A rasszizmus
ellen? A sztrájkjog korláto-
zása ellen? A cigányság mel-
lett? A szegények megalázá-
sa ellen? És sorolhatnánk
vég nélkül tovább. Kevés.
Akkor ocsúdtak, amikor rá-
juk, még inkább – és ez talán
mégis kicsit mellettük szól –
a mai gimnazistákra került a
sor. De legtöbbjük csak úgy
indult meg, ahogy a bírák, a
színészek, a tanárok, a tûzol-
tók, a filmesek. Mindenki
akkor, amikor rá kerül a sor.
Vagyis amikor már lényegé-
ben késõ. Az önzésért elõbb-
utóbb mindig fizetni kell.

Sokan sokszor sok helyütt
idézték már Martin Nie-
möller német lelkész sorait,
de hát egy fiatalnak minden
szentencia új, ismételjük hát
újfent: „Mikor a nácik elvit-

ték a kommunistákat, csend-
ben maradtam, hisz nem
voltam kommunista. Ami-
kor a szakszervezeti tagokat
bezárták, nem szóltam, hisz
nem voltam szakszervezeti
tag. Mikor a szocialistákra
került sor, csendben marad-
tam, hisz nem voltam szoci-
alista. Mikor a zsidókat vit-
ték, nem tiltakoztam, hisz
nem voltam zsidó. Mikor
rám került a sor, már nem
volt, aki tiltakozhatott vol-
na.”

Az ötödik 
hadoszlop: 
Andor Lászlótól
Fukuyamáig

Seres László

Tisztelt berlini filmszemle,
kedves világnyilvánosság! 

Szeretnénk tájékoztatni
önöket arról, hogy bizonyos
körök ujjat húztak velünk,
magyarokkal. Konkrétan ki-
húzták a gyufát. Elérték,
amit akartak, de ahogy az el-
múlt fél évben semmi, hát ez
sem a véletlen mûve. Szisz-
tematikus, évek óta, de az a
valószínû, hogy 1918 óta tar-
tó aknamunkával lehetetle-
níti el egy jól körülhatárol-
ható érdekhálózat a magyar
emberek akaratát megteste-
sítõ mindenkori kormányzat
békés építõmunkáját. Nem
ez a közel félmilliárd
eurónyi csapás az elsõ, és
vélhetõen nem az utolsó
eset, hogy balliberális belföl-
di ügynökségeik és bérrette-
gõik sikerrel záratják el kül-
földi bérhuhogó haverjaikkal
nemzetünk elõl a létfontos-
ságú forrásokat. Ez a nemze-
tek felett álló, jó képességû, a
nyugati szalonokban meg-
fordulni képes réteg addig
pertraktálja egyoldalú, rossz-
hiszemû félinformációival a
nyugati közvéleményt, amíg
be nem érik a vetés. Csak az-
zal nem számolnak, hogy ez
a vetés egyszer bumeráng-
ként fog visszaütni, idõben
szólunk.

Kizárólag egy, a rassziz-
mus határát súroló irracio-
nális magyarellenesség lehet
az oka annak, hogy a nyuga-
ti emberek már epét hány-
nak, ha meghallják, hogy
Orbán Viktor, pedig õ aztán
éjt nappallá téve azon mun-
kálkodik, hogy Európa vég-
re felzárkózhasson mihoz-
zánk, a bankadót meg a mul-
tiadót ugye máris másolják,
a fél világ minket akar kopí-
rozni. De ennek a kibic ér-
dekkörnek semmi sem drá-
ga. Nem kevesebbrõl, mint
egy egy komplett világ-össz-
esküvésrõl van szó.

Fliegauf úr filmbemutató-
jára a szaktárcának a hazai
filmek külföldi értelmezésé-
ért felelõs Nix Dajcs meg-
próbálta bátor, de suta mó-
don összefoglalni, amit
ilyenkor össze kell, hiszen
bármennyire torz is a rende-
zõ által felfestett kép, az õ si-
kere a mi sikerünk is. Azért
az Ezüst Medve is szépen

csillog. Nem mintha nem
lenne nagyon is a szuverén
belügyünk, lelövik-e a cigá-
nyainkat, vagy sem, azért
ennyi engedtessék meg.
Nem is beszélve arról, hogy
a nevét egyébként Fliegen-
bergrõl magyarosító Flie-
gauf csak a jéghegy csúcsa.

Kedves külföldi barátaink,
vessenek egy pillantást ál-
lamtitkárságunk alábbi, ko-
rántsem teljes listájára. Íme,
ez az a széles hazai és külföl-
di network, amelynek célja a
magyarellenesség szítása,
Magyarország ledegradálá-
sa:

• Andor László magyar
EU-biztos, aki a hazaárulás
szocialista formáját követte
el azzal, hogy  az uniós alap-
szerzõdést, holott kutya kö-
telessége lett volna. Így az-
tán háborítatlanul szankci-
óznak meg minket a nemzet-
közi színtéren, megvonva a
nemzet (benne megannyi
éhes magyar kisgyermek)
szájától a betevõ fejlesztési
pénzeket;

• az IMF, amelynek pedig

mi nagyon is megengedjük,
hogy segítsen nekünk, csak
aztán már ne próbálja elõír-
ni, mihez kezdünk szuverén
módon a pénzükkel;

• Hillary Clinton amerikai
külügyminiszter, aki saját
metodológus egyházáért
lobbizik idegen államokban,
és nagykövete, a nem létezõ
demars nem átadásának le-
tagadását elhazudó Eleni
Tsakopoulos Kounalakis,
nem is beszélve Thomas „Ki
a fasz” O. Melia washingto-
ni politikusról;

• az egyre inkább Moszk-
vára hajazó EU, de fõleg az
MSZP négy EP-képviselõje,
különösen Göncz „apja lá-
nya” Kinga, akik  a magyar
érdekek, a magyar emberek
ellen dolgoznak Brüsszel-
ben, mert ezeknek az a jó, ha
nekünk rossz, úgyhogy ideje
ráébreszteni õket, hogy raj-
tuk kívül is van élet (ebben
kérnénk az önök segítségét).

• idetartozik persze kinti
emberük, a jómadár Martin
Schulz is, valamint a  képvi-
selõ, idõnként csillagjósok-
kal konzultáló Neelie Kroes,
aki ezoterikus liberális létére
nem átallotta kérdõre vonni
a mi Navracsics Tiborunkat,
az Európai Bizottságtól jog-

gal elvárható pártsemleges
szerepbõl;

• a hazátlan származású
pedofil zöld anarchista,
Daniel Cohn-Bendit, aki
magáról megfeledkezve, kia-
bál hazugságokat választott
miniszterelnökünk arcába,
átlépve az EP-tõl joggal el-
várható decibelkorlátot;

• a magyar baromfiágazat
ellen hadüzenet nélküli  foly-
tató Négy Mancs állatvédõ
szervezet és plutokrata bará-
tocskái, akiknek sokkal in-
kább meg kéne végre tanul-
niuk, van-e élet ;

• a három lábon álló
puccskísérlet : a nemzetbiz-
tonságiak, a volt kommunis-
ta külügyesek és a felforgató
CNN (Amerika hangja), va-
lamint a hírhedt hat-nyolc
fõs belsõ „pártellenzék”,
amely tudatosan el akarta
mozdítani miniszterelnö-
künket;

• Bajnai Gordon és nyuga-
ton befolyásos alapítványa,
amely nagyon célzatosan  a
hálózat által mozgatott sze-
mélyeknek, kizárólag azért,

hogy elõkészítse saját politi-
kai pecsenyéjének sütögeté-
sét;

• a ki mással, mint Kóka
Jánossal máris  alapító
Oszkó Péter önjelölt Malév-
szakértõ, aki  csak pénzügy-
minisztersége után lépett be
a Wizz Air igazgatóságába,
mégis tudható, hogy lélek-
ben sosem magyar, hanem
mindig is Wizz Air-es volt,
szárnyakat adva az idegen
nagytõke vágyainak;

• a volt szlovén miniszter-
elnök, Borut Pahor, akivel
nemzetünk egész vesszõfutá-
sa kezdõdött, hiszen, aki ta-
valy kiadta az ukázt a mód-
szeres forgatókönyvre:
„Ahogy vége a magyar EU-
elnökségnek, politikailag
azonnal és teljes mértékben
elszigeteljük Magyarorszá-
got”;

• a gyurcsányista Vásárhe-
lyi Mária, aki  az olasz tévé-
nek, hogy nálunk „önkény-
uralmi rezsim vette kezde-
tét”, holott a sikeres fülkefor-
radalom után már rég a kon-
szolidáció, az elrugaszkodás
és a simplicity korszakát él-
jük;

• Charles Gati, Paul
Lendvai és más  hivatásos
hazánkfia, de fõként a folya-

matos rettegésbõl és  Berlin-
ben jól megélõ Kertész Imre,
akinek ezúton is gratulálunk
Nobel-díjához, hiszen az õ
sikere a mi sikerünk is;

• Kis János, Dalos György
és a volt „demokratikus el-
lenzék” (haha) többi tagja,
akik direkte azért írnak alá  a
vallás- és sajtószabadságért,
hogy azokat egy Cohn-
Bendit felolvassa az EP-ben,
holott annyi minden mást le-
hetne ott felolvasni, pl. itt
van a Szózat (ez egy magyar
költõ, Vörösmarty Mihály jó
verse);

• a mindenkori hatalmat
külföldön bemószeroló, nem
véletlenül örök disszidens
Heller Ágnes és liberális filo-
zófus köre (valamint kinti , a
béraggódó Jürgen Haber-
mas), akik százmilliókat vet-
tek fel honoráriummente-
sen, miközben láttunk belõle
egyetlen ontológiai, metafi-
zikai mûvet vagy megközelí-
tést is? Vagy akár csak egy új
episztemológiai gondolatot?
Nem láttunk.

• a húsukba vágó hazai bá-

tor lépésektõl, a  megrettenõ
külföldi multik(bankok, táv-
közlési cégek, energetikai
vállalatok, nagy áruházlán-
cok), amelyek persze a balol-
dal mögötti vagy feletti üzle-
ti körök;

• a rádióhallgatókat
Schmitt Pál fizikai likvidálá-
sára rábeszélõ,  álló Bolgár
György, akire hol Stock-
holmban kell  ráküldeni, hol
Brüsszelben provokál hazája
ellen, saját jól felfogott mun-
kahelye érdekében;

• a történelem végéhez
Francis Fukuyama és a meg-
tévesztett Paul Krugman
blogján posztoló alkotmá-
nyos nõ, Kim Lane Schep-
pele, aki szerint a Fidesz
alaptörvénye  a kommuniz-
mus államhatalmi szerkeze-
tét, holott a vak is látja, hogy
legfeljebb csak erõsen emlé-
keztet rá.

Tisztelt külföld! A fenti lis-
ta még tetszés szerint bõvít-
hetõ azoknak a neveivel,
akik akár tudtukon kívül is
ezt a nemzettudat nélküli,
hazaáruló ötödik hadoszlo-
pot erõsítik napi ténykedé-
sükkel. Kérjük önöket, ne
higgyenek a szervezett szi-
rénhangoknak, a hazájukat
külföldön tetszetõs uszítás-

sal feljelentgetõknek! „Ma-
gyarország” – hangzott el
legutóbb az olasz tévében,
holott ez is hazugság. Aki itt
él, jól tudja, hogy mindany-
nyiunkra ráragyog demokra-
tikusan választott kormá-
nyunk kétharmados fénye,
amelyik szerencsére már lát-
ja az alagutat a fény végén.

Védõbástya

-él

Kósa Lajos Fidesz-fõem-
ber és debreceni polgármes-
ter szerint (forrás: köztévé)
az a hajsza, amely az Unió-
ban Magyarország (helye-
sen: az Orbán-kormány) el-
len folyik, spirituális gyöke-
rekkel is rendelkezik,
amennyiben az európai bal-
libek képtelenek lenyelni,
hogy az új magyar Alaptör-
vénybe bekerült a keresz-
tény érték- és elvrendszer
mint Magyarország és egész
Európa modern kori törté-
nelmének talpköve. Nándor-
fehérvár, Eger és Szigetvár
kísért. Ha védekezünk, is-
mét mi vagyunk a keresz-
ténység védõbástyája, ezút-
tal azonban nem a pogány
törökökkel, hanem az „eu-
rópai balliberális értelmiség-
gel” szemben. Remek, sõt
isteni! Kérdésem: vajon ki
ad hitelt ennek az orbitális
baromságnak? Arról, hogy a
„modern kori Magyaror-
szág” az elnyomás, sõt a
népirtás változatos mûfajai-
val mit merített önnön ke-
reszténységébõl, nem érte-
keznék, és arra se veszteget-
nék szót, milyen gonoszan
szórakozott a Fidesz-frakció
a húsz évvel ezelõtti parla-
mentben, amikor a „keresz-
tény” szót akár kiejtette vala-
ki is a száján. Arról azonban
futó említést tennék, hogy a
keresztény világnézetbõl,
hitbéli meggyõzõdésbõl,
amint azt én német keresz-
ténydemokrata barátaimtól
– némi közvetítéssel – meg-
tanultam, „semmilyen politi-
kai cselekvés nem követke-
zik”. Ha következne, ha kö-
vetkezett volna, akkor a leg-
katolikusabb Spanyol- és
Olaszország, továbbá a mé-
lyen, de bizáncian keresz-
tény Görögország nem vol-
na akkora bajban, mint ami-
lyenben, és a náluknál vallás-
felekezetileg sokkal tarkább
Németország nem volna
olyan sikeres, mint amilyen.
Magyarországot se azért izé-
lik az Unióban – nota bene:
nem a ballibek, hanem a
hangsúlyosan konzervatív
gyökerû biztosok –, mert
nem eléggé keresztény, ha-
nem olyan alávalóan prózai
dolgok miatt, mint a bizony-
talan jövõjû államháztartási
hiány meg az ezerféle jog- és
kötelezettségsértés. Minder-
rõl persze Kósa tud, de jobb-
nak érzi a kereszténység di-
vatos Paulus-palástja mögé
bújni, mint Karinthy „bûvös
szék”-ébe ülni.

Mindenki ellen

Martin Schulz, az Európai Parlament elnöke 
– jómadár, a kintiek benti embere

Francis Fukuyama – hiába nagy politológus, 
ha nem érti nagyszerûségünket 
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Új mozdony 
a PD-L-nek

Rodica Ciobanu

Íme, egy ember, aki tudja,
mit akar, és nekünk is el-
mondja. Mihai Rãzvan
Ungureanu kormányfõnek
két jól meghatározott politi-
kai célkitûzése van, amelye-
ket tömören megfogalmazott
a közszolgálati televízióban.
Az elsõ: hogy a parlamenti
választások után is minisz-
terelnök maradjon – „Nem
szándékom leállni novem-
berben, nem foltozgatni jöt-
tem, hanem építeni”. A má-
sodik: hogy jelöltesse magát
és elnökké válasszák – „En-
nek a kormánynak jól kell
mûködnie, s ha ez így törté-
nik, beszélhetünk a további-
akról is”. Annyira világos,
oly pontosan kijelölt jövõ ez,
hogy szinte nem is hagy he-
lyet ismeretleneknek. Ugyan-
akkor ez az az út, amelyet
Traian Bãsescu szánt neki,
aki MRU-ban megtalálta az
utódját, valamint a PDL, a
párt, amely kétségbeesetten
áhítozik egy megmentõre. A
miniszterelnök személyes
ambíciói és az õt támogató
erõk politikai törekvései
együttesen félelmetes ellen-
féllé teszi a kormányfõt az el-
lenzék bármelyik jelöltje szá-
mára. Victor Ponta, aki a
kormányfõi funkciót célozza
meg, és Crin Antonescu, aki
az államfõi székre pályázik,
most immár tudják, mire
számíthatnak. Másokkal el-
lentétben, akik mimózaként
bezárkóznak, amikor meg-
kérdezik õket, hogy milyen
tisztséget szeretnének, vagy
szemforgatóan „a haza szol-
gálatára” ajánlkoznak, MRU
senkit sem tart rejtélyes köd-
ben vagy kétségek közt, még
ha cselekvéseit a következõk-
ben politikai céljainak tükré-
ben fogják is vizsgálni. Alig
egy hónappal a Victoria-pa-
lotában történt beiktatása
után, máris hosszú távú je-
löltként, versenytársként je-
lentkezik, akit a többiek nem
mernek leírni. Nem feltétle-
nül az kell gondolkodóba ejt-
se õket, hogy a népszerûségi
listán a felmérések elsõ hely-
re sorolják õt, hanem a mód,
ahogyan cselekszik. Mihai
Rãzvan Ungureanu kemény
kormányfõ kíván lenni, ép-
pen ellentéte az elõdjének.
Mandátumát három me-
nesztéssel kezdte, ráuszította
az adóhivatalt az adócsalók-
ra, normát tûzött ki az
ANAF-nak, vezetõit leváltás-
sal fenyegetve meg, ha nem
teljesítik azokat, levágta
egyes minisztériumok költ-
ségvetésének pazarló beruhá-
zásokra szánt összegeit. Ha
Emil Boc nem mert hozzá-
nyúlni Elena Udreához, két
minisztérium költségvetés-
ének gazdájához, eltûrve a
költségvetés terhére elköve-
tett minden szeszélyét, MRU
merényletet követ el Udrea
asszony öröksége ellen, eltö-

rölve úszómedencéit a kiadá-
sok lajstromából. Eljárását
azzal a tömör és végérvényes
kommentárral toldotta meg -
„Nem vagyunk úszók orszá-
ga!” –, amely érzékenyen
érintette Udrea asszonyt, aki
rögvest levetkõzte uszodák
iránti szerelmét, azzal men-
tegetõzve, hogy õ csupán
Blaga és Borbély elképzelé-
seit ültette gyakorlatba. Szó-
val, egy nagy erõvel rajtolt
miniszterelnöki mandátum
ez, amely ki tudja, mit hoz
még az idõk folyamán. A vá-
lasztók pedig kedvelik a „ke-
mény fiúkat”, különösen ha
azok cselekvõ emberek,
nemcsak nagyszájúak. Egy
kemény kezû ember a kor-
mányban, aki szorosan fogja
az erszényt, és elvégzi a
szükséges korrekciókat, ne-
hezen lesz legyõzhetõ a bi-
zalmi ranglistán, ha nem kö-
vet el valami ordas hibát.
Azonban MRU álma, hogy
a választások után is minisz-
terelnök maradjon, csak ak-
kor válik valóra, ha vele
együtt nõ a PD-L. Ezért ké-
szül a másik szerepre, az új
mozdony szerepére, amely-
nek keményen kell húznia a
szerelvényt. 
(Fordította: K. B. A.)

Lusztrációs 
törvény – egy hiba 

Andrei 
Cornea
A nemrégi-

ben (az ellen-
zék részvétele nélkül) meg-
szavazott lusztrációs törvény
véleményem szerint hamis
elvekre épül, tartalmában
igazságtalan, céljait tekintve
pedig teljességgel haszonta-
lan. Soha nem volna szabad
kihirdetni.

A lusztrációs törvénynek
már az ötlete is hamis (és ezt
ki kell mondani még akkor
is, ha esetleg igazat adnánk
ezzel Ion Iliescunak). 1990
májusában a következõket ír-
tam a temesvári kiáltvány vi-
tatott 8. pontjáról: „Minden
ember csakis a saját tetteiért
felelõs. Az általános bírálat,
amely az egyént egy csoport
egyszerû tagjaként kezeli,
bárki bármit mond, nemcsak
antidemokratikus, hanem
meglehetõsen távol áll az eu-
rópai humanista gondolko-
dás legjobb hagyományai-
tól”. Hittem, és ma is hiszek
ebben az elvben. Mármost, a
mostani törvény nem csupán
az egykori rendszer „uralko-
dó” csoportjait fosztja meg
bizonyos jogoktól, például a
PCR aktivistáit (ami még
védhetõ volna, bár nehezen),
hanem a kiadóigazgatókat
(ami tökéletes aberráció); sõt
odáig megy, hogy bûnösnek
nyilvánít egy teljes szakmát –
az ügyészekét.

Hogy ennek az utóbbi elõ-
írásnak a címzettje Monica
Macovei, csak súlyosbítja a
helyzetet. A legsúlyosabb
azonban az elképesztõ kö-
zöny, amellyel a parlament a
címzettõl függetlenül meg-
szavazta ezt a mélységesen
antidemokratikus paragra-

fust, amely tágra nyitotta a
kaput a visszaélések elõtt: va-
jon mikor ítélik el az összes
volt bírót, milicistát, történe-
lem- és szociológiatanárt?
(Végsõ soron õk is az állam-
párt ideológiáját hirdették!)

Másodsorban ez a törvény
mélységesen igazságtalan. A
PCR egy volt aktivistája nem
nevezhetõ ki egy köztisztség-
be, viszont bármilyen funkci-
óba megválasztható, beleért-
ve a román államfõi posztot
is. Ne is mondják, tudom,
így döntött az Alkotmánybí-
róság! De itt méltányosságról
van szó, ami súlyosan sérül.
Ha valakit a múltja miatt ér-
demtelennek nyilvánítunk
bármilyen kinevezés útján el-
foglalt köztisztség betöltésé-
re, hirtelen érdemesebbé vá-
lik, ha megválasztják? Politi-
kai és moráli „bûneit” eltörli
a voks? Elpárolog kötõdése
az elnyomó kommunista
rendszerhez attól, hogy auto-
ritása nem fentrõl ered, ha-
nem alulról? Aztán meg ab-
szurd lenne, ha valaki, akit a
„feketelistáról” megválaszta-
nak, például Ion Iliescu nem
nevezhetne ki miniszterel-
nöknek (vagy akár tanácsos-
nak) valakit, aki ugyanabban
a helyzetben van, mint õ! A
kinevezõ nem lehet moráli-
san alacsonyabb szinten a ki-
nevezettnél. A fõnök nem le-

het törvényes szempontból
érdemtelenebb a beosztottjá-
nál.

Mint annyiszor, az Alkot-
mánybíróságnak ezúttal sem
volt bátorsága a végsõkig el-
menni. El kellett volna vetnie
egészében a törvényt, vagy
mindenestül elfogadnia,
anélkül, hogy különbséget
tenne a választott és a kineve-
zett tisztségek között. Ha így
dönt, az Alkotmánybíróság
következetességrõl és bátor-
ságról tesz tanúbizonyságot,
ha nem egyenesen igazi de-
mokratikus szellemiségrõl.

Sokan azt mondták, hogy
a törvény késõn jön, ezért fe-
lesleges. Így igaz! Miután
Ion Iliescu két mandátumot
letöltött (a kisebb „exekrõl”
nem beszélve), el kellett vol-
na felejteni az egészet, nem
pedig politikai engedménye-
ket tenni néhány forradal-
márnak (engedni Teodor
Mãrieº éhségsztrájkjának).
Az úgynevezett forradalmá-
rok legnagyobb részét úgy-
sem nyeri meg magának a
hatalom ezzel a törvénnyel.

Õk anyagiakat akarnak, sem-
mi mást. Bár még mindig ér-
tékes pontokat szerez, aki vá-
lasztási évben a kommunis-
taellenességét hangoztatja,
még ha ez a hang immár ha-
misan és képmutatóan szól
is.

Valójában, ha alaposabban
szemügyre vesszük az 1990
utáni román társadalmat, a
legtöbb rákfene, amelyet jo-
gosan kárhoztatunk – kor-
rupció, a felebarátunkkal
szembeni közöny, klientúra-
építés, arrogancia, erkölcste-
lenség, vak pragmatizmus,
polgári öntudat hiánya, ag-
resszivitás, cinizmus etc. –
csak korlátozott mértékben
tulajdonítható az „exek”
közéleti és politikai jelenlété-
nek. Nagy kiábrándulás volt
látni, különösen az elmúlt
egy évtizedben, hogy fiatal
emberek, akik nem kapcso-
lódnak intézményesen a
kommunizmushoz, semmi-
vel sem – nevezzük másként
– „európaibbak”, mint szüle-
ik voltak. Tulajdonképpen az
történt, a hozzám hasonló
idealisták legnagyobb meg-
döbbenésére, hogy a kom-
munizmus hibái nagymér-
tékben újratermelõdtek, sõt
mondhatni esetenként felerõ-
södtek a kommunizmus utá-
ni idõszakban felnevelt és is-
kolázott generációkban.

Hogy csak egyetlen példát
mondjak: viszonylag fiatal
emberek tömegesen ellenség-
ként kezelik az államot, ame-
lyet be kell csapni (például
adócsalás útján), az állam
pedig úgy viszonyul hozzá-
juk, mint meg nem fogott
csalókhoz; ez bizonyítja két
évtized után, hogy a régi
mentalitások sokkal tartósab-
bak, mint gondoltuk volna.

Márpedig ilyen körülmé-
nyek között mire lehet jó a
lusztrációs törvény, pláne ha
hiányos, igazságtalan és
alapvetõen nem demokrati-
kus? Merem remélni, hogy
az elnöknek lesz bátorsága
visszaküldeni a parlamentbe,
vagy legalább megóvni az
Alkotmánybíróságon. Ez al-
kalommal pedig talán a bírák
is többet mernek, mint ko-
rábban. Egyelõre szórako-
zunk a parlamentbeli cirku-
szon, maradunk azoknak a
liberálisoknak a hiányával,
akik 2005-ben kidolgozták a
törvény eredeti formáját; a
PDL-vel, amely nevetséges
érvekkel igyekszik „kimente-

ni” a törvény hatálya alól az
új miniszterelnököt és az új
SIE-fõnököt; és a nagy „el-
lenharcossal” (korrupció-,
kommunizmus- stb. ellen
harcoló), az RMDSZ-es Má-
té Andrással, akinek sikerült
megszavaztatni az ügyészek-
re vonatkozó indítványát,
anélkül, hogy a PDL ellenez-
te volna, miközben tudta,
mire megy ki a játék. 

Meglehetõs szomorúság-
gal követtem nyomon a mé-
diában zajló vitát, amely
mint annyiszor, felületesség-
rõl és politikai részrehajlásról
árulkodott, esetenként pedig
aggodalomról, hogy az ille-
tõk elveszíthetik a „kommu-
nistaellenes” titulust, ha nyíl-
tan elítélnék a lusztrációs tör-
vényt.

A forradalmárok
botránya 
Ion Iliescu 
születésnapján

Sorin Ioniþã

Az igazolványos forradal-
márok harcias egyesületei
jelentõs szerepet játszottak a
januári tüntetéseken, és
semmi kétség, hogy ismét
megteszik, ahogy a fû ki-
serken. A piramis csúcsán
lévõ George Costin államtit-
kár múlt heti letartóztatása
azonban megcsillantott egy
fénysugárt a román közigaz-
gatás e sötét szögletén,
amely önmagában egyedi, s
amelyet Ion Iliescu képzelt
el és támogatott erkölcsileg -
a volt szocialista országok
között egyedül nekünk van
egy ilyen paramilitáris szer-
vezeti rendszerünk a költ-
ségvetési pénzek megcsapo-
lására. 2006-ig 2059 „már-
tírhõs-utód” és 2397  „forra-
dalomban megsebesült”
volt. Akkor azonban, tizen-
hat évvel az események után
– mintha a sebesült státust
nem használták volna már
ki eléggé olyan személyek,
akik attól váltak notóriussá,
hogy beakadt a körmük az
ajtó kilincsébe, amikor ki
akartak lépni a csatába –,
hirtelen elfogadtak egy tör-
vényt, amely kiterjesztette a
státust azokra is, akik „kü-
lönleges tettekkel tûntek ki”.
A sebesülés még hagyján, de
a „különleges tettek”-et fö-
löttébb csúszós fogalomként
adták kezére egy olyan
egyénnek, mint Costin úr,
akit önök a tévében láthat-
tak. Minek következtében a
forradalmárok száma hirte-
len ötszörösére nõtt (!) 2006
után, elérve a tekintélyes 21
ezres számot. Más szóval,
1989 decemberében, ha nem
vették volna észre, egy teljes
hadosztályunk volt, jól szer-
vezett civilekbõl, akik „kü-
lönleges tetteket” vittek vég-
be Ceauºescu ellen. Ez a
szám nem foglal magába
más ezreket, akik talán szin-
tén ott voltunk különbözõ
barikádokon, csak eszünkbe
sem jutott, hogy ezért
stemplis igazolványt kér-

jünk. Négyezer-négyszáz
harcosról huszonegyezerre,
ez a 2006 utáni természetes
szaporulat nem semmi…
Az ezeket a harcosokat
megilletõ havi adózhatatlan
(tehát nettó) járulékot a kö-
vetkezõképpen határozzák
meg: az alapul vett havi
bruttó átlagfizetést, például
2012-ben a 2117 RON-t,
1,1-del szorozzák meg azok
esetében, akik fizikailag
nem szenvedtek; 1,25 és
1,75 közötti szorzót alkal-
maznak a különbözõ mérté-
kû rokkantság esetében, és
2-vel szoroznak a rokkantak
esetében. Tehát e hõsi had-
sereg zöme, azok, akiknek
haja szála sem görbült, havi
2328 lejt zsebelnek be az ál-
lamtól, tisztán. Összehason-
lításképpen az orosz sztyepp-
éken évekig gyötört hadirok-
kantak és utódaik (…) havi
legfeljebb 200 lejnyi juttatást
kapnak. Mi több, a 2006. évi
törvény törölte azt a meg-
szorítást, miszerint az átla-
gosnál magasabb jövede-
lemmel rendelkezõ forradal-
márok nem jogosultak kár-
térítésre, kizárva a számítás-
ból a különleges nyugdíjakat
vagy az üzleti tevékenység-
bõl származó jövedelmeket;
most ezek halmozhatóak.
Mindezeken túl, ki sem tud-
juk számítani az értékét a
mintegy húszféle természet-
beni kedvezménynek, ami-
ben a gyorskezûek részesül-
tek az évek folyamán: potyá-
ra kapott házak és telkek,
különbözõ más ingyenessé-
gek, adó- és illetékmentessé-
gek stb. A nagyhangú forra-
dalmár seregektõl való féle-
lem, mondom, oda vezetett,
hogy a hatalmon lévõ pártok
állandósították ezt a képte-
len rendszert, amelyet az Ili-
escu-rendszer elsõ éveiben
vezettek be azért, hogy anya-
gi elõnyökkel bevonjanak és
megvásároljanak energikus
és nagyravágyó csoportokat,
amelyek radikális ellenzéki
magokat alkothattak volna a
rendszert elsõ éveiben jel-
lemzõ bizonytalanság és le-
gitimitáshiány körülményei
között. De az Úr 2012-ik
esztendejében ideje véget
vetnünk ezeknek az aberrá-
cióknak. A forradalmárok
ügyeivel foglalkozó államtit-
kárságnak holnaptól meg
kell szûnnie: az EU országa-
iban ez egy fontos tervezõ és
stratégiai koordináló funk-
ció, nem pedig egy csúszó-
pénzért diplomákat osztoga-
tó levéltár. A „forradalmári
igazolványok ellenõrzésé-
nek” bohózata is meg kell
hogy szûnjön, mert fölösle-
ges: aki megkapta, nyugod-
tan berámáztathatja, mert
többé semmilyen anyagi
elõnyt nem hoz számára.
Vége a különleges tettekért
járó járulékoknak. Azt a
4400 mártírhõsutódot és se-
besültet pedig, akik helyze-
tük valódiságának és rok-
kantsági fokuk figyelmes fe-
lülvizsgálata után megma-
radnak, a megfelelõ létezõ és
mûködõ állami rendszerek-
be kell besorolni és fizetni.
(Fordította: K. B. A.)
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Számítások, ámítások…

Mihai R. Ungureanu 
– nem lusztrálták, övé a jövõ

Ion Iliescu 
– hiába lusztrálták, övé a múlt
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Az elõzõ heti Törvénytár-
ban a Finanszírozások Ga-
ranciák és Biztosítások Mi-
nisztériumközi Bizottságá-
nak (Comitetul Intermi-
nisterial de Finanþãri, Ga-
ranþii ºi Asigurãri – CIFGA)
két, a vállalkozások támoga-
tását megcélzó határozatát
ismertettük. Ezúttal az emlí-
tett intézmény 20/2012. sz.
határozatában (megjelent a
Hivatalos Közlöny február 17-
i, 121. számában) szabályo-
zott támogatási formákat, az
állami garanciavállalás, vala-
mint a Pénzügyminisztéri-
um által folyósítható alhi-
telek (subîmprumuturi)
rendszerét ismertetjük.

Állami garanciát, illetve a
Pénzügyminisztérium által
folyósított alhitelt törvény ál-
tal megnevezett, a nemzet-
gazdaság számára elsõbbség-
gel rendelkezõ, programok-
ra/tervekre igényelhetik a
gazdasági válalkozásoknak,
illetve a helyi-területi köz-

igazgatási egységek. Az erre
szolgáló kérvényeket az
EXIMBANK-hoz lehet le-
tenni, mellékelve az igénylés
megítéléséhez szükséges do-
kumentációt. A kérvényt
kedvezõen kell véleményez-
nie a CIFGA-nak, amennyi-
ben az igénylõ helyi-területi
közigazgatási egység, a kér-
vényt elõzõleg kedvezõen
kell véleményeznie a helyi
hiteleket enegdélyezõ bizott-
ságnak is (Comisia de autor-
izare a împrumuturilor
locale).

A kérvényhez mellékelt,
keltezett, aláírt és lepecsételt
okmányoknak a következõ-
ket kell tartalmazniuk: jogál-
lást tükrözõ adatok; engedé-
lyek; pénzügyi dokumentá-
ció; kereskedelmi dokumen-
táció; más okmányok,
például a hatástanulmány
(studiu de fezabilitate).

Az állami garanciát, illet-
ve a minisztériumi alhitelt az
igénylõ kockázati fokozatá-

nak (gradul de risc) alapján
ítélik meg. A kockázati foko-
zat megállapításánál a követ-
kezõket veszik figyelembe:

1. pénzügyi teljesítmény
színvonala;

2. a hitelek visszafizetésé-
nek története;

3. a hitelek lejáratának
idõtartama;

– gazdasági egységek ese-
tében, a saját tõke aránya a
passzívok összértékében;

4. gazdasági egységek ese-
tében, az állami költségve-
téssel szembeni tartozások
iránti magatartás;

5. gazdasági egységek ese-
tében, az állammal szembe-
ni perek/viták története;

6. a helyi területi közigaz-
gatási egységek esetében a
saját jövedelmi források
megvalósítása a Pénzügymi-
nisztérium területi igazgató-
ságaihoz letett évi jelentések
alapján.

Czédly József

Deák Levente

Az új polgári törvénykönyv,
amely 2011. október 1-jén
lépett hatályba Az elévülés-
rõl, a jogvesztõ határidõrõl és a
határidõk kiszámításáról cí-
mû VI. könyv I–III. címé-
ben foglalkozik a minket
ebben az ismertetõben fog-
lalkoztató igen fontos pol-
gárjogi intézményekkel,
egészen pontosan a tör-
vénykönyv 2500–2556. sza-
kaszaiban. Ugyanakkor a
polgári törvénykönyvet ha-
tályba léptetõ 2011. évi 71.
törvény 201–205. szakasza-
iban foglaltakra is figyelni
kell, mert, egyebek mellett
itt található az az átmeneti
rendelkezésnek számító
elõírás, hogy a törvény-
könyv hatálybalépésekor
már „beindult”, de még le
nem telt elévülésekre (az el-
évülési határidõkre) a bein-
dulásuk pillanatában hatá-
lyos törvények az irányadó-
ak, másképpen mondva,
ezekre a régi törvényben
szereplõ elõírásokat kell al-
kalmazni.

De mi is az elévülés (pre-
scripþia extinctivã) lényege?
Röviden fogalmazva ez azt
jelenti, hogy az elévült kö-
vetelést nem lehet perelni,
vagy másképpen mondva a
jog perben, bírósági úton
már nem érvényesíthetõ.
Igaz, a bírósághoz már nem
fordulhatsz, de ha, mond-
juk, az adós az elévülés be-
telte után magától teljesít, a
teljesítés tárgyát nem kérhe-
ti vissza, még akkor sem, ha
bizonyítottan nem volt tu-
domása követelése elévülé-
sérõl. Ezt a szabályt a jelen-
legi Ptk. 2506. szakaszának
3. bekezdése tételesen meg-
fogalmazza.

A törvénykönyv a 2502.
szakaszban elévülhetetlen-
nek nyilvánít jó néhány pol-
gári keresetet, egyeseket ne-
vesítve, megnevezve, míg
másokat csak akkor, ha az
elévülhetetlenséget a törvény
mondja ki (imprescribilitate
în cazurile prevãzute de le-
ge), majd a 2517. és követke-
zõ szakaszokban különbözõ
idõtartamú elévülési határ-
idõket ír elõ, itt már a felso-
rolt polgárjoginak minõsülõ
keresetekre. Ezekrõl majd
külön ismertetõben lesz szó.
Az elévülhetetlen keresetek
közül itt kettõt emelek ki. Az
egyik az abszolút semmis-
ségre alapozott kereset,
amennyiben a megkötött
jogügylet semmis és nem
csak érvényteleníthetõ. A
másik az örökösödési joghoz
kapcsolódik, közelebbrõl az
abszolút semmisnek minõ-
síthetõ örökösi bizonylathoz
vagy bizonyítványhoz (certi-
ficat de moºtenitor, ameny-
nyiben a kereset vagy köve-
telés a hagyatéki vagyontö-
meg meghatározására, ösz-
szetevõire vagy az örökölt
vagyon felosztására vonat-
kozik, de mindkét esetben
csak akkor, ha az örökséget
az elfogadásra elõírt, ma
már 1 éves határidõben elfo-
gadták. (2502. szakasz, 2.
bekezdés, 4. pont.)

Az elévülés kezdete álta-
lában a követelés esedékessé
válásához köthetõ. Az el-
évülést a jogvesztõ határ-
idõtõl (termenul de
decãdere) alapvetõen az
különbözteti meg, hogy bi-
zonyos esetekben és helyze-
tekben az elévülés megsza-
kadhat, más esetekben be
sem indul, vagy a már bein-
dult határidõt a felfüggesz-
tés „állítja meg” (cursul pre-

scripþiei extentive se între-
rupe sau se suspendã).
Utóbbit a elévülés nyugvá-
sának is szokták nevezni. A
jogvesztõ határidõ – ameny-
nyiben a jogszabály ilyet ír
elõ, vagy amikor a felek jog-
ügyletükben ilyet kikötnek –
soha  nem szakadhat meg és
nem is „nyugodhat”, mert
ha letelik a határidõ, és mu-
lasztottál, a jog is megszû-
nik, nem csak a követelés-
nek bírósági úton történõ
érvényesíthetõsége, hacsak
errõl maga a törvény más-
ként nem rendelkezik.
(Lásd a Ptk. 2545. szakaszá-
nak 2. bekezdésében és
ugyanott a 2548. szakasz 1.
bekezdésében.) Ez alól van
egy kivétel is, éspedig  az
erõhatalom (caz de forþa
majorã) esete, amikor, ha
ilyen helyzet elõáll, a jog-
vesztõ határidõ be sem in-
dul, vagy ha már beindult, a
helyzet bekövetkezésétõl
felfüggesztettnek tekinten-
dõ, és majd csak a kiváltó
ok megszüntétõl számított 5
nap múlva indul be újra, az-
az folytatódik. (Ptk. 2548.
szakasz, 2. bekezdés.)

Az elévüléshez visszatér-
ve, megszakadásának né-
hány esetét említem. A
2537. szakasz az elévülést
megszakadtnak tekinti ak-
kor, ha az adós bármilyen
módon elismeri tartozását,
és akkor is, ha õ magától tel-
jesít. Megszakítja az elévü-
lést a perindítás, egészen
pontosan a keresetnek a bí-
róságon történõ iktatása (a
keresetbenyújtás). Ugyan-
csak megszakítja az elévü-
lést a büntetõ perbe polgári
félként történõ belépés és eb-
ben követelés megfogalma-
zása, nemkülönben akkor is,
ha  törvény a kártalanítás-

nak hivatalból történõ meg-
ítélését  írja elõ, ilyen eset-
ben a büntetõeljárás beindu-
lásától számítva, még akkor
is, ha az érdekelt polgári fél
ilyen igényt (még) nem fo-
galmazott meg. Talán a leg-
ismertebb elévülésmegsza-
kadási eset az, amikor az
adóst késedelembe helyezik,
azaz bizonyíthatóan fizetés-
re, teljesítésre szólítják fel
(notificare, somaþie). Jó tud-
ni, hogy az elévülés megsza-
kadása esetében az elévülési
idõ újból kezdõdik, és a ko-
rábban eltelt idõ ilyenkor fi-
gyelmen kívül marad.

Az elévülés felfüggeszté-
sének (nyugvásának) eseteit
a Ptk. 2532. szakasza tíz
pontba foglalva tárgyalja.
Mindeniket helyhiány miatt
nem tudom bemutatni.
Ezért csak néhányat emlí-
tek. Például akkor, amikor a
felek házastársak, együtt él-
nek és nem külön. Ha a
gyám, a gondnok, a szülõ(k)
és a gondjaikra bízott cselek-
võképtelen vagy korlátozott
cselekvõképességû kisko-
rú/nagykorú közötti, elsõ-
sorban vagyonjogi viszony-
ban, aztán a gondnok és ál-
tala képviselt személy között
a gondozási, a képviseleti
idõ alatt az elszámoltatást
nem végezték el, és azt nem
hagyták jóvá, végül a már
említett erõhatalom fennfor-
gása alatt, és így tovább. Rö-
viden fogalmazva, az elévü-
lés nyugszik, ha a jogosult
menthetõ okból igényét nem
tudja érvényesíteni. A nyug-
vást, a felfüggesztést kiváltó
ok megszûnése után az el-
évülés folytatódik, és ez
esetben a nyugvás elõtti idõt
már figyelembe kell venni! 

(Folytatjuk)

Vállalkozások támogatása (2.)

Az elévülésrõl és 
a jogvesztõ határidõrõl (1)

(Válasz  egy olvasói levélre)

Az új polgári törvénykönyv
hatálybalépése után több
írásomban is próbáltam
megértetni, ismertetni az
örökösödési jognak néhány
igen fontos intézményét.
Ezek között volt a betudás
intézménye, valamint a túl-
zott ingyenes juttatások le-
csökkentéséé (raportul don-
aþiilor ºi reducþiunea liberal-
itãþilor excesive), amelyek-
ben – számos eltérõ rendel-
kezés és szabály mellett –
azért annyi mindenképpen
közös, hogy a leszármazók
és a túlélõ házastárs az örök-
hagyótól még ennek életé-
ben kapott ingyenes juttatá-
sokat és a végrendeleti ha-
gyományokat, bizonyos ese-
tekben kötelesek beszámít-
tatni, bevinni a hagyatékba,
azért, hogy e közeli rokon
örököstársak közötti egyen-
lõséget, egyenlõ részesedést
el lehessen érni, meg lehes-
sen teremteni. Csak feltéte-
lezni tudom, hogy levél-
írónk olvasta ezeket az is-
mertetõket, mert a közölt,
különben nem mindennapi
tényállás erre utal. A követ-
kezõkben ezt a tényállást
próbálom összefoglalni.

A szülõk – mindketten
idõs, beteges emberek –
nemrég hiteles ajándékozási
szerzõdéssel ingatlanuk ál-
lagtulajdonát (a puszta tulaj-
donjogot) átruházták levél-
írónkra, egyben felmentve õt
betudási kötelezettsége alól,
miközben maguknak tartot-
ták fenn a használat és a lak-
hatás jogát (ºi-au rezervat
dreptul de uz ºi habitaþie).
Különben mindháromnak
ugyanaz a jogkövetkezmé-
nye, mert vagy meghatáro-
zott idõre vagy pedig élet-
fogytiglan biztosítják a hasz-
nálat és a lakhatás jogát a tu-
lajdonjoguktól megvált szü-
lõknek. Az adományozó
apa, pár évvel ezelõtt egy
vállalkozás könyvelõjeként

az ügyintézõ helyett fontos
periratokat ír alá, amiért az
„ellenfél” ellene bûnvádi fel-
jelentést nyújtott be az illeté-
kes bûnüldözõ hatósághoz.
Az ügyész – áll a levélben –
a nyomozás megszüntetését
rendelte el, vagyis az ügy
vádemelési javaslattal eddig
nem került a bíróság elé.
Közben a közelebbrõl meg
nem nevezett ellenfél az
ügyész döntése ellen jogor-
voslattal élt, vagyis ma még
nem tudni, mi lesz az ügy
végkifejlete. A levélíró tehát
azt szeretné tudni, hogy az
apa ellen esetleg kimondott
vagy hozott  elmarasztaló
ítélet, ennek életében vagy
majd elhunyta után eredmé-
nyezheti-e az õ, mint leendõ
örökös vagyonvesztését, kö-
zelebbrõl az ajándékba ka-
pott ingatlan elvesztését egy
esetleg ellene mint örökös el-
len indított kényszervégre-
hajtási eljárásban?

Mivel csak a közölt tény-
állásból indulhatok ki, any-
nyit tudni, hogy a bûnvádi
eljárás nem indult be, tehát
kártérítési igénnyel egy
nemlézetõ büntetõ perben
(constituire de parte civilã în
procesul penal) jelenleg sen-
ki nem tud fellépni. A levél-
író most még nem örökös,
tehát az õ büntetõjogi fele-
lõssége soha, a polgári jogi
(anyagi) felelõssége most
még szóba sem jöhet. De
mit ír elõ az elfogadó örökös
felelõsségérõl az új Ptk.
1114. szakaszának 2. bekez-
dése? Azt, hogy a törvényi
örökös, nemkülönben az
egyetemes hagyományos
csak a hagyatékból neki járó
örökrész értékéig felel az
örökség tartozásaiért és ter-
heiért, és lemondása esetén
õt olyannak kell tekinteni,
mint aki soha nem is volt
örökös (Ptk. 1121. szakasz
1. bekezdés), tehát anyagi
felelõssége fel sem merülhet.

Deák Levente

Az örökös felelõssége
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Tóték

Helyszín: Csíkszereda,
Bánk bán bemutatóbérlet.
Idõpont: március 9., péntek,
19 óra.

Tótékhoz megérkezik a
fronton szolgáló fiuk felette-
se, hogy az erdõkkel körül-
vett mátraszentannai házuk-
ban kipihenje a háború ször-
nyûségeit. A család mindent
megtesz, hogy az õrnagy jól
érezze magát, azonban ez
nem olyan könnyû feladat,
mint amennyire elsõre tû-
nik. A Tóték az emberi jel-
lem eltorzulásának panopti-
kuma, történet arról, hogy
hogyan és miért hódol be az

épeszû ember szolgálatké-
szen a hatalomra jutott õrül-
teknek újra meg újra.

Tiberius Kvartett

Helyszín: Gyergyószent-
miklós, Mûvelõdési Ház
színházterme. Idõpont:
március 9., péntek, 17 óra
30 perc.

Óz, a nagy varázsló

Helyszín: Kolozsvári Ál-
lami Magyar Színház
(nagyterem), str. Emil Isac
nr. 26-28. Idõpontok: már-
cius 9., péntek, 20 óra, már-
cius 11., vasárnap, 17 óra.

„Egy új musical... új szö-
veggel, új zenével és a mai
kor emberéhez szólva...
természetesen megtartva a
történetet. A már klisének
mondható barátságról, bá-
torságról, szerelemrõl, és
nem utolsósorban az útke-
resésrõl beszél a történet.
Én még hiszek ezekben az
értékekben, hiszek az em-
beri lélekben, ha tudunk
még mentálisan fejlõdni,
ha tudunk még odaadóak
lenni, figyelni csak egy ki-
csit egymásra, ha tudunk
még érdek nélkül szeret-
ni... akkor megmenthetjük
önmagunkat, embertársa-
inkat – és hasznosak lehe-
tünk a társadalomban. Az
elõadás szól gyerekeknek
és felnõtteknek egyaránt,
humorral, látvánnyal, sok-

sok énekkel, tánccal fûsze-
rezve...”

MúzeumCafé 
bemutató

Helyszín: Sepsiszent-
györgy, Székely Nemzeti
Múzeum – Bartók-terem,
Kós Károly u. 10 sz. Idõ-
pont: március 9., péntek, 11
óra.

A Székely Nemzeti Mú-
zeum szervezésében kerül
sor a MúzeumCafé maga-
zin bemutatójára. Múzeum-
Café – a múzeumok magazin-
ját Martos Gábor fõszer-
kesztõ, valamint Lévay Zol-
tán lapigazgató mutatja be
az érdeklõdõknek. Ezt kö-
vetõen beszélgetésre kerül
sor a múzeumok helyzeté-
rõl, feladatairól.

Kinek a szívügye 
a nõk szívügye

Helyszín: Marosvásár-
hely, Deus Providebit Tanul-
mányi Ház. Idõpont: márci-
us 9., péntek, 16 óra.

Az esemény témája a nõk
szívérrendszeri betegségei –
jellegzetességek, gyakoriság,
kiváltó tényezõk, megelõzés.
Szeretettel várnak minden-
kit aki egészséges életmódot
szeretne kialakítani.

Lett nemzeti est 

Helyszín: Kézdivásárhely,
Vigadó Mûvelõdési Ház,
Gábor Áron tér, 21. szám.
Idõpont: március 9., péntek,
18 óra.

Február elejétõl indult a
Zöld Nap Egyesület Európai

Önkéntes Szolgálat projektje
„Tanulva cselekedj” néven,
amelyben két lány Lettor-
szágból és Örményország-
ból Kézdivásárhelyen él és
dolgozik önkéntesként. A
lett nemzeti esten lehetõsége
lesz megismerni az egyik
balti államot. Ismerjen meg
néhány nemzeti táncot, kós-
toljon meg néhány lett ételt.
Ha bármilyen kérdése van
Lettországról, ne habozzon
feltenni azokat.

Mayden Lady’s night

Helyszín: Csíkszereda,
Mayden. Idõpont: március
9., péntek, 22 óra.

Mayden „Lady’s night”
Abodi Nagy Blankával a
csíkszeredai Mayden Club-
ban.

Programajánló

A nemrég csõdbe ment
Saabot leszámítva minden
ismert autógyártó felsora-
kozott a 82. Genfi Autósza-
lonon, amely a világ egyik
legfontosabb szakkiállítása.
Nem véletlen, hogy legtöb-
ben mostanra tervezték az
újdonságok bemutatását,
köztük a Dacia is, amely
végre hivatalosan is lerán-
totta a leplet a Dacia
Lodgyról, valamint annak
haszongépjármû-változatá-
ról, a Dokkerrõl. Amint ar-
ról korábban beszámoltunk,
a „Lodgy Van” még a Re-
nault Kangoonál is olcsóbb
lesz, s formavilágát elnézve
jó esélyekkel száll majd
ringbe a kategóriájában. 

Noha néhány részlet már
korábban is napvilágot
látott a Dacia Lodgyról, az
csak a mostani Genfi Autó-
szalonon derült ki, hogy az
egyterû egyik változata
megkapja a Renault közvet-
len befecskendezéses, 1.2
Tce turbómotorját, amely
valódi újdonságot jelent a
román márkánál. A 115 ló-
erõs erõforrás legnagyobb
elõnye az alacsony fogyasz-

tás, miközben teljesítmény-
ben csak alig marad el tár-
saitól. Képeket már koráb-
ban nyilvánosságra hoztak
róla, most a belsõ formater-
vet csak most mutatták
meg. Ez nem okoz túl sok
meglepetést, a felhasznált
anyagok ugyanis nem lettek
igényesebbek, de a Lodgy
akár már érintõképernyõs
navigációval is kérhetõ lesz. 

Megérkezett az A3-as

A március 18-ig tartó
Genfi Autószalonon egyik
leginkább várt premierje az
új Audi A3-as volt, amely-
nek most a háromajtós vál-
tozatáról hullt le lepel. Bár
elõdénél nagyobb lett, a tö-
mege mégis csökkent és az
autó felszereltsége is gazda-
gabb lett. Noha ez egy telje-
sen új fejlesztésû modell,
amelyet már az új modulá-
ris padlólemezükre, az
MQB platformra építettek,
a jól ismert stíluselemek mi-
att a formaterv nem jelent
igazi meglepetést. Egyelõre
két benzin- és egy dízelmo-
torral lesz elérhetõ.

A Chevrolet Genfben
leplezte le a Cruze kom-
biváltozatát, a Fiat pedig
az 500L-el debütált. A
nagy népszerûségnek ör-
vendõ Range Rover a Nis-
san példáját követve nyit-
ható vászontetõs változa-
tot készített a rendkívül
népszerû Evoque-ból. A
SUV kabrió-változatának
sorozatgyártásáról azon-
ban még nem döntöttek,
vélhetõen a Genfi Autó-
szalon visszajelzései alap-
ján határoznak majd. 

Bezöldül az autópiac

Minden korábbinál több
elektromos és hibrid autó

érkezett az idei Genfi Au-
tószalonra, úgymint a kicsi
Zoe, a Renault vadonatúj
modellje. Ennek akkumu-
látora már sokkal gyorsab-
ban töltõdik fel, ha 400
Voltról kapja az áramot,
Chameleon-rendszere ré-
vén akár fél óra alatt is fel-
töltõdnek a cellák. A ha-
gyományos otthoni háló-
zatról viszont még mindig
majd nyolc óra kell a teljes
töltésre. Noha ideális autó-
zási körülmények között
210 kilométeres hatótávot
biztosít – papíron –, bizo-
nyos helyzetekben ez akár
száz kilométerre csökken-
het. Árban viszont verhe-
tetlen, legalábbis ami az

autóra vonatkozik, az ak-
kumulátort ugyanis bérelni
kell.

Brutális erõk

Alternatív erõforrási
trend ide-oda, a sportautók
piaca azért még tartogat
csemegét a belsõégésû mo-
torok szerelmeseinek. Ilyen
például a vadonatúj Ferrari
F12 Berlinetta, amelyben
egy bivalyerõs V12-es dol-
gozik. A 740 lóerõt fejlett
technológia tartja kordá-
ban, hogy ne csak a ver-
senypályán, hanem a város-
ban is biztonságos legyen.
A maranellóiak új csúcsmo-
dellje formavilágában sem
hazudtolja meg a gyártó ha-
gyományait. A vérvörös

négykerekû agresszív és
tiszteletet parancsoló orra
dinamikusan illeszkedik az
áramvonalas oldalsó és hát-
só részhez.

A Lamborghini is kitûnik
a kiállításon, hiszen Genfbe
egy olyan egyedi modellt
vitt el, amelybõl nem fog
többet gyártani. Az Avan-
tador J speedsterbõl még a
múzeumuk számára sem
készítenek el még egyet, pe-
dig nem koncepcióautóról
van szó. Egy olyan sport-
modellrõl, amelynek egyet-
len példányát 2,1 millió
euróért meg lehet vásárolni.
Persze a pénzért cserébe tel-
jesítmény is jár: a vadászre-
pülõket idézõ karosszéria
egy hétszáz lóerõs, 6,5 lite-
res, V12-es motort rejt.

Erõdemonstráció Genfben
Sok újdonságot tartogat az idei Genfi

Autószalon, amelyen végre lehullt 

a lepel az Audi A3-asáról, valamint 

a Dacia Lodgyról is. 

A Chevrolet Volt vagy más néven forgalmazva Opel
Amera lett a 2012-es Év Autója Európában– jelentették
be a Genfi Autószalonon. Sikere talán már nem annyira
meglepõ, hiszen az elmúlt évben is elektromos autó, a
Nissan Leaf vitte el a pálmát. Az Ampera hatótávolsá-
gát benzinmotorral terjesztették ki, s a nemzetközi szak-
emberekbõl álló zsûrinek elnyerte a tetszését. Összesen
330 pontot gyûjtött, míg a végül második helyen befutó
Volkswagen up! összesen 281 pontot kapott. Az egyik
favoritnak tartott Ford Focus a dobogó harmadik fokán
végzett 256 ponttal. A szavazás finisébe jutott hét autó
közül a Range Rover Evoque-ot is gyõzelemre esélyes-
nek tartották, de az végül csak a negyedik lett 186 pont-
tal. Mögötte Fiat Panda (156 pont) Citroën DS5 (144) és
Toyota Yaris (122) lett a sorrend.

Az Ampera lett az Év Autója

Az MQB platformra épült az Audi új A3-asa Opel Ampera

Érintõképernyõs navigációval is megvásárolható lesz a Dacia Lodgy
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Könnyû fokozat

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

Készítette: Buna Botond

Elõzõ feladványunk megfejtése

Két orvos beszélget a pszichiátrián. Megszólal az egyik:
– Van egy betegem, akinek az a kényszerképzete, hogy két
majom és egy sámli van a fejében és veszekszenek a sámlin.

Már minden terápiát kipróbáltam, de nem használt.
– Na és ezek után mit csinálsz? – kérdi a másik.
– Megoperálom ... (poén a rejtvényben)

Vízszintes: 1. A poén elsõ része. 12. Zsákcipelõ testrész. 13.
Vörös színben játszik. 14. Arcrész! 15. Részben ismert! 17.
Szélhámos. 18. Kenu orrában van! 19. Legénylakás. 22. Világ-
ra hoz. 24. Negatív elõjel. 26. Állj ... lövök! 28. Kábelszakasz!
30. Minden személy. 31. Film eleje. 32. Szezonjelzõ. 34. Is-
métlõdõ szerkezetû mulatóhelyi élcdal. 36. A rabság jelképe.
37. Miniszteri ügykör. 39. Szükség van rá. 41. Bajban vannak!
42. Csapadékban gazdag. 43. Laktanyában, nagyobb üzemek-
ben ételt-italt árusító helyiség. 45. Ilyen medve is van! 47. Me-
sebeli öregember. 49. Törött váza! 51. Adriai szél. 53. Olasz
igen. 54. Fel is ..., le is .... 55. Összefolyó. 58. Szabómunka
eszköze.

Függõleges:  2. Héber eredetû nõi név; jelentése: hercegnõ. 3.
A széleken visel! 4. Szundít. 5. Fénypont része! 6. Csónakge-
rinc, hajótõke. 7. A szem szivárványhártyája. 8. Mágnes igé-
je. 9. Lakodalom. 10. Sálvégek! 11. Igeképzõ. 12. A poén
második része. 16. Szeles ...; veterán teniszezõ. 20. Párma ré-
sze! 21. ...’alofa; Tonga fõvárosa. 23. László becézve. 25. Fej-
fedõ (nép.). 27. Milliárdszoros. 29. Földbe rejt. 31. Aggódás.
33. Boldogság. 35. Mélyebben. 38. „Beszél” a patak. 40. Fe-
hér virágú dísznövény. 43. Üres gyomor teszi. 44. Nincs adat
(röv.). 46. Semmikor se. 48. Pásztorkutya. 50. Alpesi legelõ.
52. Csinszka kedvese. 56. A mértan ága! 57. A csont orvosi
neve. 59. A végén száll! 60. Kotlótollak! 

Megoldás

Bár szemöldökeink elsõsor-
ban a homlokon lecsorgó iz-
zadtságtól védik szemünket,
formájuk rendkívül fontos
része arckifejezésünket, és
ez a tény a sminkdivatokkal
párhuzamosan változott.

A húszas évek vékonyra
rajzolt és bizarrul hosszú
szemöldökökkel kezdõdött,
jól kiegészítve a szomorkás-
ra sminkelt ideált. Ez a for-
ma maradt a következõ évti-
zedre, csak kiváncsian fel-
csúszva a homlokra, amiben
talán Marlene Dietrich ment
a legmesszebb. A negyvenes
években ez a külsõ sokkal
természetesebbre váltott, ez
például Ingrid Bergman
szemöldökén is meglátszott.

A második világháború
után a nõk ki voltak éhezve
a csillogásra, a szélsõségek-

re, nem véletlenül hódított a
Dior New Lookja hatalmas,
rengeteg alapanyagot igény-
lõ szoknyáival. A szemöl-
dökök is képtelenül vasta-
gok és sötétek lettek, pedig
ez csak nagyon kevés nõnek
áll jól, Liz Taylornak példá-
ul igen.

A hatvanas évek lencsiba-
ba-tekintete sokkal fino-
mabb szemöldököt kívánt,
így annak vonala ismét elvé-
konyodott és elindult a
homlokon felfelé, mint
Twiggynek.

A gazdag és pazarló
nyolcvanas évek a szemöl-
dökben sem ismerték a mér-
téket, itt szemöldöklegenda-
ként megemlíthetjük
Brooke Shieldset.

A kilencvenes években új-
ra elvékonyodó, sõt, sokszor

csak ceruzával, agresszív
formákra rajzolt szemöldö-
két a legjobban a cholák, La-

tin-Amerika indián felme-
nõkkel rendelkezõ és sajátos
divatot teremtõ rétege pre-

zentálja. Gwen Stefani elõ-
szeretettel hozta karrierje
kezdetén ezt a stílust.

A szemöldök napjaink-
ban szerencsére ismét a ter-
mészeteshez közelít.

Új trend: kikövezett szemöldök?
A Chanel divatház 2012/13 téli kollekci-

ójának bemutatóján bukkant fel ez az új

extrém smink. Eddig nem gyõztük sze-

degetni, mostantól nem gyõzzük dúsíta-

ni? Szemöldöktrendek tegnap és ma.

Aki a tavaszi-nyári szezon-
ban trendi ajkakra vágyik,
kénytelen lesz beszerezni
egy pepto-pink rúzst – ez
ugyanis a legújabb must-
have árnyalat. Szokatlan ne-
vét egy Pepto-Bismol névre
hallgató, gyomorbántalmak-
ra alkalmazott kanalas
gyógyszerrõl kapta, ami
ugyanilyen árnyalatban
pompázik.

Hollywood olyannyira rá-
kapott az új színre, hogy a
vörös szõnyegen sorra tûn-
nek fel a pepto-pinkben
pompázó hírességek. Rachel
Wood, Nicki Minaj, Kelly
Osbourne, Katy Perry,
Julianne Moore és Melissa
George máris a hatása alá
került. Mindez azonban
nemcsak a népszerûségét jel-
zi, hanem azt is, hogy meg-

lepõen sokaknak áll jól.
Nem kell csodálkozni,

hogy ilyen könnyen népsze-
rûvé vált, hiszen finoman
elegáns, szupernõies árnya-
latról van szó, ami fiatalos,
üde és játékos megjelenést
kölcsönöz viselõjének. Igaz,
nem árt kellõ körültekintés-
sel alkalmazni, különösen a
smink egyéb összetevõivel
kell csínján bánni, hiszen na-
gyon könnyû átcsúszni a
Barbie-hatásba. A pirosítót
például illik mellõzni, ha a
pepto-pink rúzsra szava-
zunk. Az idõkorlátokra is ér-
demes figyelmet fordítani,
ugyanis tipikusan tavaszi-
nyári árnyalatról van szó,
így bármennyire is a szí-
vünkhöz nõtt, az õsz köze-
ledtével kötelezõ a neszesz-
szer mélyére süllyeszteni.

A rágógumi kultúrája régi
idõkbe nyúlik vissza, már az
ókori görögök is rágcsáltak
egy speciális gyantaszerû
anyagot. Ma azonban, ami-
kor a rágógumik piaca szé-
lessé vált, nem árt tudni, mi-
lyen hatással is van a fogak
egészségére a rágózás.

Kezdetben az emberek a
rágás feszültségoldó, nyugta-
tó hatása miatt fordultak kü-
lönbözõ anyagok rágcsálásá-
hoz, így az ókori görögök pl.
a masztixot (pisztáciagyan-
tát) rágták, az amerikai indi-
ánok a lucfenyõ gyantáját.
Korunkban elsõsorban a friss
lehellet elérése, fenntartása
érdekében vagy feszültség le-
vezetõ nassként választjuk a
rágógumizást. A modern ko-

ri rágógumik alapanyaga az
amerikai õserdõk szapotil-
fájának tejszerû nedvébõl, az
un. kaucsukból származik.
Az elsõ rágógumik gyártását
1869. december 29-én szaba-
dalmaztatták, s hamar elter-
jedt szerte a világon.A nyug-
tató,  koncentrálóképességet
növelõ hatása mellett a rágó-
gumi elõnye az a tény is,
hogy a rágóizmokat erõsíti.
Fogászati szempontból
azonban nem mindegy, hogy
milyen rágógumit fogyasz-
tunk, ugyanis csak a cukor-
mentes szolgálja a fogak
egészségét. Gyakran nem ki-
mondottan cukorral érik el a
rágógumi finom ízét, hanem
pl. szorbittal vagy szacharin-
nal, nádból kivont xylittel.

Kevesen tudják, de a xylit ki-
vételével fogászatilag min-
den egyéb édesítõszer hatása
a fogakra nézve ugyanolyan
káros, mint a cukoré.

Köztudott, hogy a cukor
fogszuvasodást okoz, és ha
egy cukortartalmú rágógu-
mit csak rövid ideig rágunk,
akkor is ugyanúgy képes ár-
tani a fogzománcnak. A cu-
kormentes rágógumi a nyál-
termelés mennyiségének nö-
velése által úgy semlegesíti
étkezés után a szájban a sa-
vakat termelõ baktériumo-
kat, hogy a fogzománcot
sem roncsolja. A nyál sav-
semlegesítõ hatása mellett
azért is értékes számunkra,
mert olyan ásványi anyago-
kat tartalmaz – kalcium,

foszfátok, fluor –, amelyek a
fogzománcba beépülve an-
nak erõsítését szolgálják.

A rágózáshoz szükséges
folyamatos szájmozgással az
agy felé irányuló véráram-
lást is növeljük, s ez növeli az
éberségünket, koncentrációs
képességünket. A rágógumi
legnagyobb haszna tehát
nyugtató és rágóizom-stimu-
láló képessége mellett a nyál-
képzõdés növelése, s a foko-
zott nyáltermelés hatékony
fogtisztító és fogzománc vé-
dõ hatása, valamint az agyi
éberség növelése. Hangsú-
lyozandó, hogy a rágózás
nem pótolja a napi rendsze-
res fogápolást, viszont támo-
gatja a szájhigiéniát a nyál-
termelés fokozása által.

A tavasz smink árnyalatai Árt vagy használ a rágógumi?

Brooke Shields Gwen Stefany Twiggy

Ingrid Bergman Elizabeth Taylor Marlene Dietrich
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A citerás 
és a Tengeranya

Hol volt, hol nem volt,
egyszer tengerészek úsztak a
tengeren. Az egyik tengerész
jól játszott a citerán. És egy-
szer az történt, hogy egy szél-
lökés a vízbe sodorta a cite-
rást a hangszerével. Úszott
az, kapálózott, de végül csak
lesüllyedt a tenger fenekére,
ahol valami csillogót látott.
Közelebb ment, hát ott állt
egy hatalmas borostyánvár,
különbözõ drágakövekkel dí-
szítve. Elgondolkodott, hogy
bemenjen-e vagy ne. Abban a
pillanatban kinyílt a várkapu
és kilépett egy gyönyörû
lány, drágakõkoszorúval a
hajában.

„Mitõl félsz? Gyere be! Ez
a Tengeranya vára, itt semmi
bántódásban sem lesz ré-
szed.”

Bement, körülnézett. Mi-
lyen csodálatos minden!
Minden ragyog, csillog, ma-
ga a Tenger-anya is olyan
szép, hogy ránézni is alig le-
het. Végül a kezébe nyomta a
citerát, hogy játsszon. Már
éppen játszani akart, amikor
odaugrott hozzá a Tenger-
anya egyik lánya és a fülébe
súgott:

„Ne citerázzál, ne citeráz-
zál, mert akkor a Tenger-
anya táncolni kezd, de attól a
tenger vize nyugtalanul hul-
lámzani kezd, kilép a medré-
bõl, és elönti a víz majdnem
az egész világot. De ha az
anyám nem hagy békén, ak-
kor a húrokat húzd meg any-
nyira, hogy az elsõ érintésre
elpattanjanak.”

A citerás meg is húzta jó
erõsen a húrokat, és mihelyt
csak hozzáért, megpattant az
egyik. Nincs mit tenni, ki kell

menni a partra. Estére a Ten-
geranya megnyugodott, és a
citerást is lefektette a lányok
szobájában. A citerásnak
megtetszettek a lányok, de
különösen az, aki a tanácsot
a fülébe súgta. És az most ezt
mondta:

„Engem Melnupének hív-
nak. Ha lefekszel, ne fordítsd
felém az arcodat, mert meg-
halsz!”

Jól van, a citerás szót foga-
dott és mindjárt elaludt. Reg-
gel felébredve nem tudta,
hogy mi történt. A Melnupe
zöld partján találta magát a
citerájával.

A földesúr fia 
egy mostoha lányt 
vesz feleségül

Hol volt, hol nem volt, élt
egyszer egy földesúr, akinek
a fia meg akart nõsülni, de
nem tudta, hogy kit válasz-

szon magának. Elment a jós-
hoz, aki ez mondta: „Járd be
az egész országot, és találj
magadnak egy olyant, aki
szégyenében nem emeli rád a
tekintetét!”

Rendben is van. Másnap
átment egy falun, ahol két
lány: egy édeslány és egy
mostohalány mosott. A mos-
tohalány mosott, csak mo-
sott, fel sem emelte a tekinte-
tét, míg a másik tágra nyitott
szemmel nézte, hogy hová
megy a legény. Ekkor a le-
gény bement a gazdasz-
szonyhoz: „Vezesd be a
lányt, aki mos, fel sem néz!
Feleségül akarom venni.”

A nõ azonban a saját lá-
nyát vezette be. A legény
megérezte, hogy a nõ becsap-
ja õt, ezért ismét elment a
jóshoz tanácsot kérni. Az ezt
mondta neki: „Mindkét lányt
küldd ki a Daugava partjára,
ott lesz egy nyírfa törzsében

egy aranyfejsze. Az lesz az
igazi, aki elhozza a fejszét.”

Jól van. Elõször a nõ édes-
lánya ment a Daugava partjá-
ra, ott megtalálta a nyírfát és
a törzsében a fejszét. Ki akar-
ta azt venni, de a fejsze a leve-
gõbe repült, és nem hagyta,
hogy a lány megfogja.

A lány sokáig kínlódott,
majd szitkozódni kezdett:
„Te gazember! Nem enge-
ded, hogy megfogjalak!”

A fejsze még magasabbra
repült, és a lány dolgavége-
zetlenül ment haza.

Ezután jött a mostohalány.
A fejsze ekkor is felrepült a
levegõbe, de a lány kérlelni
kezdte: „Fejsze, fejszécske,
ne repülj el! Mi lesz velem?
Ne repülj el, kedves fejszécs-
ke!”

A fejsze hallgatott a lány
szavára, visszatért a fa törzsé-
be, és megengedte, hogy a
lány megfogja.

De a gazdaasszony már
a kapuban azt nézte, ho-
gyan ne engedje meg a
mostoha lánynak, hogy be-
vigye az aranyfejszét a ház-
ba. Be sem engedte a lányt
a házba, mindjárt ráparan-
csolt, hogy hozzon vizet. A
lány elment vízért, de köz-
ben az aranyfejsze bele-
esett a kútba.

Ekkor a gazdasszony pa-
naszkodni kezdett a legény-
nek, hogy milyen semmire-
kellõ a mostoha lánya: az
aranyat a kútba dobja. A le-
gény erre így felelt: „És az-
tán! Most küldje el a lányo-
kat a tengerpartra. Ott áll
egy arany tölgyfa, amin gyé-
mántmakk terem – azt ve-
szem feleségül, aki idehozza
a makkot.” A gazdasszony
lánya azonnal kezdte volna
szedni a makkot, de mihelyt
csak hozzáért egyhez is, a
tölgyfa felemelkedett a leve-
gõbe, a lány kiabálni kez-
dett: „Gazember! Nem en-
geded, hogy hozzád érjek?”

A fa pedig csak még maga-
sabbra emelkedett, ezért a
lány makk nélkül tért haza.

Ekkor elment a mostoha
lány. Akkor is a levegõbe
emelkedett a tölgyfa, de a
lány kérlelni kezdte:
„Tölgyfa, tölgyfácska, miért
emelkedsz a magasba, miért
nem szánsz meg engem?
Add nekem a gyémánt-
makkjaidat!”

És a fa adott is neki egy ha-
lom makkot. A lány elindult
hazafelé, a makkok csillog-
tak, és legény már messzirõl
meglátta. Azonnal kiment a
kapuba, a gyémántokat vivõ
lányt felkapta és hazavitte az
apjához.

(Fordította: Dabi István)

Lett népmesék

Hétvégi mellékletünk
Életmód és Csodavár
oldalait Orosz Anna

szerkesztette

Mezei pacsirták érkezését
várom már napok óta, de
mivel a tél nehezen akarja
megadni magát, újra-újra
visszatér, havazik, éjjel pe-
dig mínusz fok van, a kis
vándormadarak késnek. A
csókák is unatkozva, párban
ülnek a villanyhuzalon, még
akkor sem mozdulnak, mi-
kor karnyújtásnyira tõlük
újabb csókapár telepedik le.
Úgy látszik, a váratlan hava-
zó elvette a kedvüket. Nem
csoda, mert a kinti idõjárás
inkább a karácsonyra emlé-
keztet, és nem a húsvét kö-
zeledtét idézi. Tarka tollú
tengelicek bandáznak, egy
kisebb szellõ elkapta a csa-
patot, és viszi könnyedén az
úttest irányába, úgy tûnik, a
madarak nem ellenkeznek,
vitetik magukat a széllel
csak, ha egy autó jön, nem
biztos, hogy megéri az in-
gyenes utazás. De a tengeli-
cek mit sem törõdnek, vagy
mégis, mert a csapatból há-
rom példány kiválik és fel-
száll az út menti fára.

Szarka bukkan fel közel a
tengelices fához a talajon. A
fényesen csillogó tollazatú
madár egészséget sugároz,
távcsõvel kutatni kezdek a
társa után, valahol a közel-
ben kell lennie. De csalód-
nom kell, mert tízperc ke-
resgélés után sem sikerül
megtalálnom a társát. Köz-
ben megszólal az egyik ten-
gelic, és ettõl nem csak ne-
kem lesz jobb hangulatom,
hanem a másik két madár-
nak is, mert õk is rázendí-
tenek. A télies tavaszban a
tengelic ének, a magevõ ma-
darak közül talán a leg-
szebb, feledteti egy kis idõre
a mezei pacsirta trillájának
hiányát. A nap is kisüt, a
havazás abbamarad, egy
szempillantás alatt tavaszra
vált az idõ, meglepetésemre
több irányból is felcsendül a
„ci-ci-ci-ci-ci-cû” citromsár-
mány jól ismert egyszerû
éneke.

A magasban V alakzatba
kárókatonák repülnek észak
irányába, decemberben épp
itt láttam egy hasonló csapa-
tot, akkor dél irányba tartot-
tak. A lúd nagyságú mada-
rak tudják, hogy vége a tél-
nek, még ha idõközönként
rácáfol is erre az idõjárás.

Kelemen László

Tizenkét hónap 

a természetben

Kárókatona


