
Jeorgiosz Papandreu és Angela Merkel az EU-csúcson

HIRDETÉS

Répás: várjuk az RMDSZ-t is

Az RMDSZ még nem kereste meg a buda-
pesti kormány illetékeseit azzal a kéréssel,
hogy partner legyen a könnyített honosítási
eljárásról szóló tájékoztatásban, ám a ma-
gyar állam nem zárkózik el ettõl a lehetõség-
tõl – mondta az ÚMSZ-nek Répás Zsuzsan-
na helyettes nemzetpolitikai államtitkár.

új magyar szó
2010. december 17–19., péntek–vasárnap

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2953 ▲
1 amerikai dollár 3,2441 ▲
100 magyar forint 1,5658 ▲

Harminchárom koppantás

Harminchárom festmény, illetve grafika ta-
lált új gazdára az erdélyi mûtárgypiac leg-
rangosabb árverésén szerda este a kolozsvá-
ri Hotel City Plazában, a Quadro Galéria –
Erdély Elsõ Aukciósháza szervezésében. 

Aktuális 3

Kultúra 8

Vezércikk 3

Aktuális 2
Alapkõletétel a Sapientiánál

„Alapkövet elhelyezni olyan, mint amikor
diófát ültetünk: megvan bennünk a hit,
hogy ki fog nõni” – fogalmazott Németh
Zsolt magyar külügyi államtitkár a Sapi-
entia–Erdélyi Magyar Tudományegyetem
új kolozsvári épületének tegnapi ünnepé-
lyes alapkõletételén. 

Schengeni ri(d)zikók
Traian Bãsescunak akkor is igaza van,
amikor egykori pártját támadja a

Monica Iacob-Ridzi ügyében
tanúsított magatartásáért.
Csakhogy ez esetben fruszt-
ráltság helyett az államfõ-
nek lehetne némi szégyen-

érzete is. Nevetségessé
válna, ha azzal véde-
kezne, nincs már hatal-

ma Emil Bocék 
fölött.Cseke Péter Tamás

Mai mellékletünk:

Alig pár órával azután, hogy
a képviselõházban felolvasták

a közalkalmazottak jövõ évi bére-
zését szabályozó jogszabály ellen
benyújtott bizalmatlansági indít-
ványt, az ellenzék újabb kor-
mánybuktató kezdeményezést ik-
tatott. Ez alkalommal az egységes
bérezés kerettörvényét támadták
meg. 3. oldal 

A csíkszeredaiak abban bíznak, országos tiltakozó akciót indítanak el, és hamarosan a több megyében is csatlakoznak a kisnyugdíjasok

Az euróövezet stabilitásának
tartós növelését eredményezõ

döntéseket várnak az EU-tagor-
szágok állam- és kormányfõi teg-
nap kezdõdött brüsszeli kétnapos

találkozójukon. 2. oldal 

Fotók: Horváth István

Gazdaságélélénkítés 
helyett nyugdíjasélénkítés

BÓNUSZ!!!
Értékes könyvcsomagok

egyéves ÚMSZelõfizetõk

nek a Duna
International

kiadótól.
Ünnepi sorsolásdecember 30án!

„Eurómentõ” EU-csúcs?Még egy Boc-

ellenes indítvány

A kormány megszorító intézkedései ellen tüntettek tegnap Csíkszeredában a Hargita megyei

nyugdíjasok, akik sérelmezik, hogy a 740 lejnél nagyobb járandósággal rendelkezõk 5,5 szá-

zalékos egészségbiztosítást kötelesek fizetni. A demonstrálók abban bíznak, hogy tegnapi ak-

ciójuk országossá terebélyesedik. Antal István Hargita megyei képviselõ lapunknak azzal

védekezett: az RMDSZ a kiszolgáltatott helyzetben lévõ kisnyugdíjasokat védte. 7. oldal 



ÚMSZ

„Jó évet zárt a Környezetvé-
delmi és Erdészeti Minisztéri-

um, hiszen idén, a gazdasági meg-
szorítások évében kétszer több
pénzt adtunk környezetvédelem-
mel kapcsolatos befektetésekre.
2010-ben a Környezetvédelmi
Alap programjai keretében 1 mil-
liárd euróval támogattuk a kör-
nyezetvédelmi beruházásokat” –
jelentette ki Borbély László tegna-
pi mérlegvonó sajtóértekezletén.
Véleménye szerint a minisztérium
legsikeresebb programjai a roncs-
autó- és a Zöld Ház-program.  

„A roncsautó program keretén
belül idén 186 ezer környezet-
szennyezõ gépkocsit sikerült ki-
vonnunk a forgalomból” – mond-
ta a miniszter. Borbély szerint jó
ötletnek bizonyult, hogy megen-
gedték: az érdekeltek autóvásár-
láskor három egyenként 3800 lej
értékû vouchert összesíthessenek.
Idén a roncsautó program támo-
gatásával majdnem 60 ezer polgár
vásárolt új autót. A 60 ezer újon-
nan vásárolt autóból majdnem 25
ezer hazai gyártmányú.  „2011-
ben módosítások nélkül folytató-
dik a program. A 2010-ben ki-
adott értékjegyek január 31-ig ér-
vényesek” – hangsúlyozta.

„A július elsején elindított Zöld
Ház program keretén belül négy

hónap alatt több mint 15 ezer pol-
gár adott le pályázati iratcsomót a
hagyományos fûtésrendszer lecse-
rélésére” – mondta a környezetvé-
delmi miniszter. Mint hozzátette:
a leadott iratcsomók több mint fe-
lét már kiértékelték a szakértõk.
„Jelenleg ezernél több polgárnak
fizettük ki a támogatást” – tette
hozzá. A Zöld Ház program által
a napenergiával mûködõ rendsze-
rek beszerelésére hatezer, a hõszi-
vattyúk mûködtetésére nyolcezer,
a növényi alapú fûtési rendszerek
beszerzésére hatezer lejes támoga-
tást biztosítanak. „December 15-
tõl kibõvül a kedvezményezettek
köre: jogi személyek is pályázhat-
nak” – mondta Borbély László.

A miniszter két területet emlí-
tett, ahol még vannak tennivalók:
az uniós alapok lehívása és az ille-
gális erdõkivágások megfékezése.
„Igaz ugyan, hogy idén a Környe-
zetvédelmi Alap és az Országos
Erdõgazdálkodási Hivatal prog-
ramjai révén 2009-hez viszonyítva
hatszor több pénzt adtak erdõsí-
tésre, de az illegális erdõkivágáso-
kat nem sikerült kellõ mértékben
megfékeznünk” – nehezményezte
a miniszter. Az uniós alapok lehí-
vásával kapcsolatosan Borbély el-
mondta: bár a szerzõdéskötések
szempontjából a zöld tárca elsõ
helyen áll, az eddig lehívott pénz-
összeg kevés. 

Hírösszefoglaló

Az euróövezet stabilitásának
tartós növelését eredményezõ

döntéseket várnak az európai uni-
ós tagországok állam- és kor-
mányfõi tegnap kezdõdött
brüsszeli kétnapos találkozóju-
kon az ülés elõtt elhangzott nyi-
latkozatok szerint. Az uniós veze-
tõk igyekeznek elvi megállapo-
dásra jutni annak a rövid, korláto-
zott hatókörû alapszerzõdés-mó-
dosításnak a szövegében, amely
lehetõvé teszi, hogy az euróöve-
zet tagállamai állandó jellegû
pénzügyi stabilitási mechaniz-
must alakítsanak ki a jövõben
esetleg fizetési nehézségekkel
szembekerülõ országok megsegí-
tésére. A stabilitást biztosító
egyéb elképzelésekrõl – például a
jelenlegi, ideiglenes stabilitási
alapban rendelkezésre álló keret
növelésérõl vagy euróövezeti kö-
zös kötvények esetleges bevezeté-
sérõl – ugyanakkor egyelõre nincs
egyetértés a tagállamok között.

„Az állandó válságkezelési me-
chanizmus nagy lépést jelent az
egység szempontjából. Fontos,
hogy mindannyian ugyanazt a
célt osztjuk, a stabil pénzét” – fo-
galmazott a találkozó elõtt
Angela Merkel német kancellár.
Az EU-t jelenleg elnöklõ Belgium
miniszterelnöke, Yves Leterme a

csúcsra érkezve azt emelte ki,
hogy az állandó stabilitási eszköz
(amelynek 2013-tól kell váltania
az ideiglenest) jelentõs fegyver
lesz a pénzügyi spekuláció elleni
harcban is. A stabilitási mecha-
nizmus létrehozását célzó tárgya-
lásokba az euróövezeten kívüli
EU-országok is bekapcsolódhat-
nak, és ha valamikor szükségessé
válik a mentõmechanizmus tény-
leges igénybe vétele valamely or-
szág megsegítésére, akkor a zó-
nán kívüli országok is dönthetnek
úgy, hogy részt vesznek az akció-
ban. Az Európai Központi Bank
(EKB) közvetlenül a csúcstalálko-
zó elõtt jelentette be, hogy közel
duplájára, 10,76 milliárd euróra
emeli jegyzett tõkéjét „a meg-
növekedett piaci bizonytalanság
és hitelkockázat miatt”. Elemzõk
szerint ez is egyértelmû politikai
jelzésnek tekinthetõ arra, hogy a
bank szerint az uniós vezetõknek
többet kell tenniük egységük erõ-
sítése és az EU közös pénzének
védelme érdekében. 

A brüsszeli csúcstalálkozón új-
ra foglalkoznak az unió stratégiai
partnereivel fenntartott kapcsola-
tokkal is. Az állam-, illetve kor-
mányfõk továbbá – a külügymi-
niszterek elõzetes ajánlásának
megfelelõen – bizonyára megad-
ják az EU-tagjelölti jogállást
Montenegrónak. 
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Röviden

Ponta fölött Antonescu népszerûsége

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökére,
Crin Antonescura szavazna a romániaiak
32 százaléka, ha vasárnap tartanák az el-
nökválasztásokat – derül ki a CCSB tegnap
közzétett felmérésébõl. A Szociáldemokra-
ta Párt (PSD) elnöke, Victor Pont a szava-
zatok 22 százalékát kapná. Ha a Demok-
rata-Liberális Párt (PD-L) Teodor Bacon-
schit indítaná jelöltként, a jelenlegi külügy-
miniszterre négy százalék szavazna. A
pártpreferenciák a CCSB szerint: PSD-PC
37, PNL 26, PD-L 15, Nép Párt 8 és
RMDSZ 3 százalék. A felmérés 1019 sze-
mély megkérdezésével készült.

Nem enyhül a tél Romániában

A hétvégén is mínusz 20 fokra hûlhet le a le-
vegõ hõmérséklete, országszerte havazás ne-
hezíti a közlekedést. Az ország déli megyéi-
ben szélviharokra figyelmeztet az Országos
Meteorológiai Intézet, ott sárga vészjelzés
lesz érvényben. Máramaros megyében az
egy hete tartó áradások kilenc települést
érintenek, 400 hektár szántóföld került víz
alá. Az ukrán határ mentén nem csak a
megáradt folyók, a belvizek is jelentõs kárt
okoztak. Hargita megyében a havazás miatt
akadozik a közlekedés. Fokozott óvatosság-
ra inti a közúti felügyelet a Bucsin-tetõn, va-
lamint a Gyergyószentmiklós–Piatra Neamþ
közötti útszakaszon áthaladókat.

Völner–Boagiu találkozó 

Völner Pál, a magyar Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium államtitkára és Anca Boagiu
román közlekedési és infrastruktúraügyi
miniszter a magyar uniós elnökségi tervek-
rõl és kétoldalú közlekedésfejlesztési kérdé-
sekrõl tárgyaltak tegnap Bukarestben.
Völner Pál a találkozón hangsúlyozta: a két
ország elképzelései és érdekei több, a ma-
gyar uniós elnökségi idõszak közlekedési
prioritásai közé tartozó ügyben egybevág-
nak. A két fél egyetértett abban, hogy a le-
hetõ legkorábban szakértõi egyeztetések
kezdõdjenek a Vaja–Pete–Szatmárnémeti–
Nagybánya távlati gyorsforgalmi út nyom-
vonalának meghatározása céljából. 

Al-Kaida-merényletveszély

Az Interpol és az amerikai Szövetségi Nyo-
mozó Iroda (FBI) is figyelmeztetést adott ki
tegnap annak az iraki riasztásnak az alap-
ján, amely szerint az al-Kaida terrorszerve-
zet öngyilkos merényleteket készül végre-
hajtani a karácsonyi idõszakban Európá-
ban és az Egyesült Államokban. Bagdadi
tisztségviselõk szerdán jelentették be, hogy
elfogott iszlamista lázadók vallomása sze-
rint a múlt hét végén Stockholmban elköve-
tett sikertelen merénylet is már a tervezett
robbantások sorába tartozik.

Nepálban lezuhant egy repülõgép

Nepálban tegnap megtalálták a radarok
képernyõirõl elõzõ nap eltûnt repülõgép
roncsait: a légi szerencsétlenségben az uta-
sok és a gép személyzete – összesen 22 em-
ber – életét vesztette. A nepáli rendõrség
szóvivõje az utasszállító kisgép baleset kap-
csán arról tájékoztatott: a mentõegységek
20 holttestet már megtaláltak, kettõt még
keresnek, s azt egyértelmûen kizárják, hogy
bárki túlélhette volna a szerencsétlenséget. 

Öszzecsapások Elefántcsontparton 

Több ember életét vesztette tegnap Elefánt-
csontpart legnagyobb városában,
Abidjanban, ahol a megválasztott elnök hí-
vei megpróbálták elfoglalni az állami televí-
ziót, de a kormánykatonaság éles lõszerrel
visszaverte õket. A halottak számáról ellent-
mondásos hírek érkeztek, a különféle forrá-
sok 4–9 áldozatot említenek. A nyugat-afri-
kai országban a hosszú ideje az ellenzéket
vezetõ Alassane Ouattara nyerte meg a no-
vemberi elnökválasztást, de a legyõzött
Laurent Gbagbo nem adja át a hatalmat.

Borbély: jó évet zártunk

Sipos M. Zoltán

„Alapkövet elhelyezni olyan,
mint amikor diófát ültetünk:

megvan bennünk a hit, hogy ki
fog nõni” – fogalmazott Németh
Zsolt magyar külügyi államtitkár
a Sapientia–Erdélyi Magyar Tu-
dományegyetem új kolozsvári
épületének tegnapi ünnepélyes
alapkõletételén. Az új, hatezer
négyzetméteres épület az EMTE
Természettudományi és Mûvé-
szeti Karához tartozik majd. Az
államtitkár részt vett Kolozsváron
a romániai magyarok kedvezmé-
nyes honosításáról tájékoztatást
nyújtó Erdélyi Demokrácia Köz-
pontok hálózata kolozsvári irodá-
jának megnyitóján is. Ezek az iro-
dák segítséget nyújtanak a magyar
állampolgárságot igénylõ románi-

ai magyaroknak, hogy minél gör-
dülékenyebben megszerezhessék
a honosításhoz szükséges infor-
mációkat. „Itt Kolozsváron –
azon a helyen, ahol 1959-ben az
erdélyi magyarság elvesztette az
önálló magyar egyetemét – mély
gyökerei vannak ennek a hitnek.
Az önálló magyar egyetem az er-
délyi magyarok egyenjogúságáért
folytatott küzdelem szimbólumá-
vá vált. Ma bátran kimondhatjuk,
a Sapientia-egyetem révén na-
gyon közel kerültünk ahhoz, hogy
itt újra mûködhessen egy önálló
magyar felsõfokú intézmény.”
Németh szerint ez nem jelenti azt,
hogy a Bolyai-egyetem léte fölös-
leges vagy megalapozatlan lenne.
Az ünnepélyes alapkõletételre teg-
nap délelõtt került sor az intéz-
mény Tordai úti telkén. Az alap-

követ Németh Zsolt és Répás Zsu-
zsanna nemzetpolitikáért felelõs
helyettes államtitkár helyezte el.
„Az építkezési engedélyt a kolozs-
vári polgármesteri hivatal már
megadta, a Sapientia-EMTE ko-
lozsvári vezetõsége január köze-
pén hirdetné meg az építési ten-
dert” – tudtuk meg az alapkõleté-
telt követõ sajtótájékoztatón Tonk
Mártontól, a kolozsvári kar dé-
kánjától. Mint a dékán elmondta,
a jövõben itt mûködne majd a ko-
lozsvári egyetem összes szaka. A
tervek szerint az épület helyet ad-
na egy 250 négyzetméteres filmes
stúdiónak is, amelyet nemcsak az
itt tanuló diákok vehetnek majd
igénybe, hanem a szakmában dol-
gozó alkotók is használhatják;
ezenkívül egy 250 férõhelyes aulát
is magába foglalna az új épület. 

Alapkõletétel 
a Sapientiánál

Az új, hatezer négyzetméteres épület az EMTE Természettudományi és Mûvészeti Karához tartozik majd A szerzõ felvétele

„Eurómentõ” EU-csúcs?

MTI

Helyben hagyta tegnap a lon-
doni felsõbíróság Julian

Assange-nak, a bizalmas ameri-
kai diplomáciai sürgönyöket ezré-
vel kiszivárogtató WikiLeaks por-
tál alapítójának szabadlábra he-
lyezését óvadék ellenében. A 39
éves ausztrál állampolgárt a svéd
hatóságok kérésére, hivatalosan
szexuális bûncselekmények gya-
nújával a múlt héten vették õrizet-
be Nagy-Britanniában. Jóllehet
két napja egy alsó fokú londoni
bíróság – szigorú feltételekkel és
nagy összegû óvadék ellenében –
már megszüntette õrizetét, egy-
elõre nem helyezték szabadlábra,
mivel a végzés ellen a svéd vádha-
tóság fellebbezéssel élt. A felleb-
bezést azonban csütörtökön a
másodfokon eljáró londoni felsõ-
bíróság elvetette. A westminsteri
magisztrátusi törvényszék, amely
elsõ fokon járt el az ügyben, a hét
elején hozott végzést Assange õri-
zetének megszüntetésérõl, ám eh-
hez 200 ezer font készpénzóvadék
és további 40 ezer font biztosíték
– vagyis összesen 120 millió
lejnek felelõ összeg – letétbe he-
lyezését rendelte el. Miután
Assange szabadlábra kerül, akkor
is komoly korlátozásoknak kell
majd alávetnie magát: a nap meg-
határozott szakában kijelölt lakhe-
lyén kell tartózkodnia, elektroni-
kus helymeghatározó készüléket
kell viselnie, hetente egyszer jelent-
keznie kell az illetékes rendõrõrs-
ön, és útlevelét sem kapja vissza.
Assange ügyvédje, Mark Stephens
a tegnapi felsõbírósági végzés után
újságíróknak azt mondta, hogy a
WikiLeaks-alapító szabadlábra he-
lyezése elleni fellebbezés a svéd ha-
tóságok „folyamatos vendettájá-
nak” része. Stephens szerint
Assange-t a formalitások elintézé-
se után jó eséllyel még csütörtö-
kön, „legrosszabb esetben” pénte-
ken elengedik. 

Szabadlábon 

Julian Assange 



M. Á. Zs.

Általános érdektelenség ural-
kodott tegnap délelõtt a parla-

ment két házának együttes ülésén,
amikor Cristina Pocora liberális
képviselõ felolvasta az ellenzéki
pártok által kezdeményezett,
2011-es egységes bértörvény – a
Bãsescu– Udrea–Boc-kormány utolsó
kitolása a romániaiakkal címû bizal-
matlansági indítványt. A 209 hon-
atya aláírásával jegyzett doku-
mentum bemutatásán Emil Boc
kormányfõ és több minisztere is
részt vett, de a terembõl hiányzott
a korábbi bizalmatlansági indítvá-
nyok felolvasásának parázs han-

gulata: mind a kormánypárti,
mind az ellenzéki honatyák ki-
sebb-nagyobb csoportokba verõd-
ve cseverésztek a kezdeményezés
ismertetése alatt. Az érdektelensé-
get egyfelõl azzal lehet magyaráz-
ni, hogy a honatyák számára már
nem jelent különösebb „izgalmat
a bizalmatlansági indítványok be-
mutatása, tekintettel azok megso-
kasodott számára, másfelõl vi-
szont Victor Ponta szociáldemok-
rata pártelnök még a dokumen-
tum benyújtásakor megfogalmaz-
ta kétségeit azzal kapcsolatban,
hogy sikerül-e összegyûjteni a
Boc-kabinet megbuktatásához
szükséges 236 szavazatot”. A ma-

gában rendkívül biztos koalíció
nyomására a kezdeményezésrõl
már hétfõn szavaznak, hogy a
plénum a teljes jövõ hét hátrama-
radó részét a 2011-es költségvetés
vitájára és elfogadására szentel-
hesse. Mircea Duºa, a szociálde-
mokraták képviselõházi frakció-
vezetõje szerint visszaélés az
együttes házbizottság azon dön-
tése, hogy a bérezéssel kapcsola-
tos két bizalmatlansági indítvány
vitáját hétfõre tették. „A második
kezdeményezés még meg sem
volt szövegezve, amikor a szava-
zás napját elhatározták. Újabb
házbizottsági ülést kellett volna
összehívni” – vádolt Duºa. 
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Csillapítja-e majd a romá-
niaiak korgó gyomrát az

a tudat, hogy már
nem Európa másod-

rendû polgárai? Jelent-e
majd némi vigaszt az
általános kilátástalan-
ságban az, hogy Bu-
karestbõl útlevél nélkül
is el lehet jutni Európa

legnyugatibb csücskébe? Ha a román ál-
lamfõt kérdezzük, mindkét kérdésre igen a
válasza.
Erre utal az a szokatlan vehemencia,
amellyel Traian Bãsescu az utóbbi hóna-
pokban Románia Schengen-csatlakozásá-
nak kérdését taglalja. A vehemenciához
mára már frusztráció is társult, mert az ál-
lamfõ tehetetlenül szemléli, amint egyre tá-
volodik a csatlakozás perspektívája. Ezt a
frusztrációt öntötte szavakba legutóbbi saj-
tótájékoztatóján, amelyen a Legfõbb Bírói
Tanácsot és – hogy, hogy nem – saját
pártját támadta. 
Traian Bãsescunak teljesen igaza van ab-
ban, hogy a schengeni csatlakozás legfonto-
sabb akadálya a romániai igazságügyi re-
form és a korrupcióellenes küzdelem jelenle-
gi állapota. Vitatható, hogy így kell-e ennek
lennie – uniós jogi alap sincs rá –, de tény,
hogy az Európai Unió több döntéshozója is
megfogalmazta már: Romániának teljesíte-
ni kell az úgynevezett együttmûködési és el-
lenõrzési mechanizmusban vállalt kötele-
zettségeit, ha a schengeni térség részese kí-
ván lenni. 
Ilyen értelemben, az államfõnek igaza van
akkor, amikor a bírói tanácsot támadja, hi-
szen mára már egyértelmû: a testület a re-
form ellenzõje, s inkább szakszervezetként
mûködik, mint az igazságügy hatékony ad-
minisztrátoraként. Mi több, tagjai készek
akár törvényt is szegni, ha érdekeik úgy kí-
vánják – mint történt legutóbb, a bírói ta-
nács tagjainak megválasztásakor. Az állam-
fõ frusztrációja is érthetõ: dörgedelmeken kí-
vül semmit sem tehet a testület hozzáállásá-
nak megváltoztatásáért.
Traian Bãsescunak akkor is igaza van,
amikor egykori pártját támadja a Monica
Iacob-Ridzi ügyében tanúsított magatartá-
sáért, ami – az igazságszolgáltatás akadá-
lyoztatása miatt – szintén Schengen eltávo-
lodásához járul hozzá. Csakhogy ez esetben
frusztráltság helyett az államfõnek lehetne
némi szégyenérzete is. Nevetségessé válna,
ha azzal védekezne, nincs már hatalma
Emil Bocék fölött.
Nem tudni, frusztrálja-e Bãsescut az, hogy
az ellenzéki szociáldemokraták szintén kés-
leltetnék Románia belépését a schengeni tér-
ségbe. De azon eltûnõdhet, hogy az ellenzé-
ki párt elnöke, Victor Ponta azt állítja:
Monica Iacob-Ridzi kimenekítése az ügyé-
szek karmaiból az államfõ utasítására, mi
több az államfõ vezényletével történt. Ha a
mostani ellenzéket kérdezzük, Traian
Bãsescu vezényelte le annak idején a hirosi-
mai atomtámadást is. És ez már nem az ál-
lamfõ frusztrációiról árulkodik.

Román lapszemle

Schengeni ri(d)zikók

Cseke 
Péter Tamás

Traian Bãsescu unokatestvérének adta ki
magát egy középkorú hölgy, és az államfõ
nevében átvette a Realitatea TV által rende-
zett Zece pentru România (Tízes Románi-
ának) gálán neki ítélt díjat. Az álunoka-
testvér az államfõ számos halaszthatatlan
teendõjével indokolta annak távolmaradá-
sát és az õ jelenlétét. (Adevãrul) Emil
Boc kormányfõ ígéretei ellenére megvan a
valószínûsége annak, hogy 2011-ben még
10 kilométernyi autópálya építését se fe-
jezzék be Erdélyben. A Gyalu és Nádas
között épülõ szakasz körül ugyanis hatal-
mas kérdõjelek vannak. (Evenimentul zilei)

Dan Diaconescu egyre inkább a válasz-
tók kedveltje lesz – az OTV mûsorvezetõ
tulajdonosa a legutóbbi CCSB-felmérés
szerint a voksok 18 százalékát szerezné
meg, szorosan követve ezzel a 22 százalé-
kon álló Victor Pontát. (Puterea)

Még egy indítvány
Második bizalmatlanságit iktattak a bértörvény ellen

Sipos M. Zoltán

Az RMDSZ még nem kereste
meg a budapesti kormány ille-

tékeseit azzal a kéréssel, hogy az
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács-
hoz hasonlóan partner legyen a
könnyített honosítási eljárásról
szóló tájékoztatásban, ám a  ma-
gyar állam nem zárkózik el ettõl a
lehetõségtõl – mondta az ÚMSZ-
nek tegnap az EMNT által mû-
ködtetett demokrácia-központok
kolozsvári irodájának megnyitó-
ján Répás Zsuzsanna. „Egyetlen
szervezettõl sem kaptunk még
olyan ajánlatot, mint amilyen a
Tõkés László vezette EMNT ré-
szérõl érkezett. Ezért is kötöttünk
szerzõdést az EMNT-vel. Mi nyi-
tottak vagyunk másokkal is meg-
állapodásra, ám elhatárolódunk
azoktól a cégektõl, amelyek pén-
zért hirdetik a honosítási eljárás-

sal kapcsolatos szolgáltatásaikat”
– nyilatkozta lapunknak a nem-
zetpolitikai helyettes államtitkár.
Mint korábban beszámoltunk ró-
la, Gergely Balázs, a demokrácia-
központok igazgatója korábban
azt nyilatkozta lapunknak: úgy
tudja, hogy korábban az RMDSZ
is megkereste a magyar kormány
illetékeseit ebben az ügyben. 

A demokrácia-központok iro-
dáját tegnap Répás Zsuzsanna,

Németh Zsolt külügyi államtitkár,
valamint az EMNT kolozsvári ve-
zetõsége közösen nyitotta meg.
Az alkalomból az iroda elsõ ízben
adott tanácsokat az egyszerûsített
honosítási eljárásról, és elõször
töltöttek ki a honosítási eljárást
kérelmezõ ûrlapokat is. Az ûrla-
pokat elsõkként Egyed Ákos aka-
démikus, illetve Kovács Zoltán
kolozsvári nagycsaládos édesapa
töltötte ki. Õk azok a kolozsvári-
ak, akik jövõ év elsõ munkanap-
ján, január 3-án elsõként nyújthat-
ják be honosítási kérelmüket Ma-
gyarország kolozsvári fõkonzulá-
tusán. „A mai nap azt jelzi: itt az
idõ arra, hogy a magyar állam el-
ismerje az erdélyi magyarok össz-
magyarsághoz tartozó jogát. A
magyar állam még nagyon gyen-
ge ahhoz, hogy ezt a munkát
egyedül el tudná végezni. Arra
szeretnék kérni minden erdélyi
közéletben tevékenykedõ magyar
embert, segítsen abban, hogy ez a
történet sikertörténetté váljon” –
mondta az avatóünnepségen Né-
meth Zsolt. 

Répás: várjuk az RMDSZ-t is

ÚMSZ

Nagy Zsolt volt informatikai
miniszter „jogi marhaság-

nak” tartja az Országos Korrup-
cióellenes Ügyészség (DNA) által
ellene megfogalmazott vádakat.
Az egykori RMDSZ-es tárcave-
zetõ szerint „a hatalommal való
visszaélés egy kormányhatározat
kezdeményezése által” azért is
képtelenség, mert a Román Posta
egy ingatlanjának értékesítését le-
hetõvé tevõ kormányhatározat a
teljes kabinet, azaz a Tãriceanu-
kormány egészének szolidáris fe-
lelõsségét vonja maga után.
„Elõzménytelen az európai jog-
gyakorlatban az, hogy egy mi-
nisztert egy kormányhatározat
kezdeményezése miatt vádolja-
nak. Ráadásul a jog alapelve az,
hogy nem lehet egyetlen jogsza-
bály visszamenõleges hatályú.
Ezt a DNA-ügyészek nem tudják,
sõt le is írják” – áll Nagy Zsolt le-
velében. A DNA érvelése szerint
a Román Posta és az Imopost
Developments társulásakor a pos-
ta tulajdonában levõ, mintegy 90
millió euróra becsült ingatlan-
együttes árát negyvenszer keve-
sebbre, 4,5 millió euróra értékel-
ték, súlyosan megkárosítva ezál-
tal az állami közvagyont. „Több
mint négy éve vagyok abban a
helyzetben, hogy képtelen vádak-
kal kell szembesülnöm. Egy man-
dátumnyi idõszak …” – „kese-
reg” Nagy Zsolt, majd a kivizsgá-
lás hátterére vonatkozó informá-
cióval is szolgál, amikor utóirat-
ban megjegyzi, hogy az ügyet el-
indító ügyész történetesen ugyan-
az a személy, akit Tudor Chiuariu
volt igazságügyi miniszter rövid
mandátuma alatt megpróbált el-
távolítani a DNA-ból. 

Nagy Zsolt: jogi

marhaság a vád

A 209 honatya aláírásával jegyzett dokumentum bemutatásán Emil Boc miniszterelnök is részt vett Fotó: Tofán Levente

ÚMSZ

Egyenlõ mértékben osztaná el
a felelõsséget a Szociáldemok-

rata Párt (PSD), a Nemzeti Libe-
rális Párt (PNL) és saját Demok-
rata-Liberális Pártja (PD-L) kö-
zött Emil Boc kormányfõ a Moni-
ca Iacob-Ridzi volt ifjúsági és
sportminiszter ügyében hozott
parlamenti döntésért. Mint isme-
retes, a képviselõház szerdán –
Traian Bãsescu államfõ kifejezett
óhaja ellenére – 99 támogató és
109 ellenzõ szavazattal elutasítot-
ta a fõügyésznek azt a kérését,
hogy a vádhatóság bûnvádi eljá-
rást indítson a volt tárcavezetõ el-
len, akit hivatali visszaéléssel, sik-
kasztással, valamint okirat-hami-
sítással gyanúsítanak. „A vokso-
lás eredménye azt mutatja, hogy a
felelõsség megoszlik, nem terhel-
hetõ csupán a PD-L ezzel a dön-
téssel. Az ellenzéki honatyák egy-
féleképpen nyilatkoztak, és másfé-
leképpen szavaztak” – hárította a
pártját ért vádakat Boc. Újságírói
kérdésre, hogy mégis milyen kö-
vetkezményei lesznek annak,
hogy a demokrata-liberális hon-
atyák egy része az alakulat vezetõ-
ségének utasítása ellenére a vizs-
gálat kiterjesztésének engedélye-
zése ellen szavazott, a miniszterel-
nök elõrebocsátotta, hogy „pár-
ton belül megbeszélik a történte-
ket”. Az önkritika-gyakorlás fon-
tosságát hangsúlyozta Traian
Bãsescu államfõ is. 

Ki a hibás 
a Ridzi-ügyben?

Egyed Ákos akadémikus (jobbra) elsõként töltötte ki az ûrlapot A szerzõ felvétele

Pórul járt az érmihályfalvi MPP
A demokrácia-központok számára akarta felajánlani érmihályfalvi
székházát a Magyar Polgári Párt helyi szervezete, ám elvesztette az
épületet. A község keddi tanácsülésén az MPP-s tanácsosok két-
pontos határozati javaslatot terjesztettek elõ, az elsõ pont értelmé-
ben megválnak az irodától, a második szerint az épület az EMNT-
hez kerül. Az RMDSZ-es többségû testület két külön határozatra
osztotta a javaslatot, az elsõt megszavazta, a másodikat nem – tud-
tuk meg Kovács Zoltán érmihályfalvi polgármestertõl. A elöljáró
nem tudja, mi lesz az épület további sorsa.
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Az amerikai Szövetségi
Nyomozóiroda (FBI) a

napokban Baltimore-ban,
novemberben pedig Port-
landben fülelt le egy-egy
olyan potenciális terroristát,
aki az iszlám „szent háború-
jának” nevében autóbombá-
val próbált meg a lehetõ leg-
több embert elpusztítani.
Mindkét merénylõt úgy sike-
rült elfogni, hogy álösszees-
küvésekbe vonták be õket.

Hatékony módszer

A 2001. szeptember 11-e
óta egyre szélesebb körben

alkalmazott módszer tilta-
kozást váltott ki több védõ-
ügyvéd és emberjogi szerve-
zet részérõl, mert szerintük
így olyanokat is kelepcébe
csalhatnak, akik nem jelen-
tettek igazi veszélyt és csak
a kormány provokálására
szánták el magukat arra,
hogy valódi veszélyhelyze-
tet teremtsenek.

Az FBI mind a portlandi
karácsonyfa-ünnepséget
megcélzó, 19 éves Moha-
med Osman Mohamud,
mind pedig a Maryland-elõ-
városi toborzóirodát levegõ-
be repíteni szándékozó, 21
éves – magát Muhammad
Hussain néven emlegetõ –

Antonio Martinez esetében
azt állította, hogy az önje-
lölt dzsihádisták számos le-
hetõséget kaptak arra, hogy
kihátráljanak a tervezett
merényletbõl és hogy más-
képp vezessék le frusztráció-
jukat.

A két fiatalemberre úgy fi-
gyeltek fel a hatóságok,
hogy mindketten keresték a
kapcsolatot az iszlamista ra-
dikálisokkal és a lehetõsé-
get, hogy erõszakcselek-
ményt hajtsanak végre a hit
nevében. Mindkettõjükkel
olyan álcázott FBI-ügynö-
kök vették fel a kapcsolatot,
akik terroristának adták ki
magukat, és mindketten el-
jutottak a végsõ szakaszba.
Oda, hogy a rendelkezésük-
re bocsátott álrobbanó-
anyaggal megrakott autókat
megpróbálják zsúfolt hely-
színek közelében a levegõbe
repíteni.

A miniszter 
nem lát kelepcét

Árnyalatnyi eltéréssel, de
hasonlóképpen tartóztatták
le 2009 szeptemberében

Dallasban a 19 éves jordáni-
ai Hoszam Maher Huszein
Szmadit, aki egy felhõkarco-
lót akart felrobbantani, idén
októberben pedig a 34 éves,
pakisztáni születésû, de
Amerikában honosított
Farooq Ahmedet, aki a wa-
shingtoni metrót szemelte ki
célpontul. 

„Biztos vagyok benne,
hogy a vádlottat nem csalták
kelepcébe, és hogy az ezzel
kapcsolatos vádak nem
helytállóak” – jelentette ki
Mohamud ügyével kapcso-
latban Eric Holder amerikai
igazságügyi miniszter.

Holder leszögezte, hogy a
merénylõt annak a megelõ-
zõ módszernek a segítségé-
vel sikerült ártalmatlanná
tenni, amellyel az amerikai
hatóságok világszerte pró-
bálják fellelni azokat a sze-
mélyeket, akik az amerikai-
aknak vagy az amerikai ér-
dekeknek kárt akarnak
okozni.

A New York-i Egyetem
Jog és Biztonság Központja
idén jelentést készített arról
az 50, általa legfontosabb-
nak tartott terrorista me-

rénylettervrõl, amelyet szep-
tember 11-e után lepleztek le
az Egyesült Államokban. A
felmérésben részt vett kuta-
tók megállapították, hogy az
összeesküvésekben érintett
156 személy közül 97-et – a
potenciális elkövetõk 62 szá-
zalékát – a megelõzõ mód-
szer buktatta le. Az ügyek-
ben indított eljárások során
az esküdtszék egyetlen eset-
ben sem hozott felmentõ íté-
letet, a „beugratással” való
védekezés dacára sem.

Határok 

Az igazságügyi miniszté-
rium belsõ szabályzata meg-
határozza, meddig szabad
elmenniük a hatóságnak ab-
ban, hogy a gyanúsított szá-
mára lehetõvé tegyék a bûn-
cselekmény elkövetését. Az
FBI 2008-ban módosította
az ezzel kapcsolatos – titkos
– belsõ útmutatásait. Ezek-
ben, a nyilvánosságra került
részletek szerint, a nyomo-
zóiroda felhívta az ügynö-
kök és vezetõik figyelmét ar-
ra, hogy a bíróságok „jogilag
megkérdõjelezhetõnek” ta-

lálják azt, ha kormányalkal-
mazottak az egyes politikai
vagy vallási csoportokat
olyan törvénybe ütközõ cse-
lekedetekbe viszik bele, ami-
lyenekbe azok „egyéb körül-
mények között” nem men-
tek volna bele.

Az FBI vezetõi szerint a
potenciális elkövetõt az ügy-
nökök csak onnan kezdve
segíthetik álcinkosként a
bûncselekmény elkövetésé-
ben, hogy az egyértelmûen
kifejezte a megvalósítás
szándékát, legyen szó akár
terroristáról, akár kábító-
szer-kereskedõrõl.

„Ha egy személy érdekelt-
ségét fejezi ki egy bûncselek-
mény elkövetésében, akkor a
kormányzat jogosult úgy
válaszolni, hogy látszólag
biztosítja számára az ennek
elkövetéséhez szükséges
eszközöket, s ekképp ala-
pozza meg az ellene indí-
tandó büntetõjogi eljárást”
– mondta Kenneth L.
Wainestein, az igazságügyi
tárca korábbi, biztonsági
ügyekért felelõs miniszter-
helyettese a The New York
Timesnak. 

Megelõzõ csapda potenciális terroristáknak

Bogdán Tibor

1989 decemberének kö-
zepén Temesvár hõsies

lázadásával és ellenállásával
kimondta a halálos ítéletet a
kelet- és közép-európai szov-
jet csatlósrendszer fölött: né-
hány nappal késõbb az 1989
nyarán beindított dominó-ef-
fektus hatásaként ledõlt az
utolsó kocka is, Romániában
is megbukott a kommunista
diktatúra. 

A szikra

Igaz, hamarosan kiderült:
a Ion Iliescu által vezetett új
hatalom korántsem képzelt
el gyökeres rendszerváltást.
Eszményképe az emberarcú
kommunizmus volt, Iliescu
pedig magát amolyan román
Gorbacsovnak látta, figyel-
men kívül hagyva azt, hogy
az arányok tekintetében köz-
te és Gorbacsov között leg-
alább akkora a különbség,
mint Románia és a szovjet bi-
rodalom között.

Ion Iliescu arról sem akart
tudomást venni, hogy Te-
mesvár forradalmárai szinte
az elsõ pillanattól kezdve
kommunizmus-ellenes jel-
szavakat skandáltak, nem
csak Ceauºescu, hanem a
teljes rendszer bukását köve-
telték. 

A térség legkeményebb
diktatúrája, legmélyebb nyo-
mora és legkegyetlenebb el-

nyomása olyan helyzetet ala-
kított ki, hogy egyetlen apró
szikra elegendõ volt a forra-
dalom kirobbantásához. Ez
a szikra Tõkés László temes-
vári református lelkész volt,
aki már korábban nyíltan bí-
rálta a rezsimet. Ellenzékisé-
gének nem kevés szerepe
volt abban, hogy Papp Lász-
ló, rendszerpárti református
püspök felfüggesztette õt ál-
lásából, majd bírósági végzés
nyomán távoznia kellett a
parókiáról is. Miután Tõkés
ezt megtagadta, egyházköz-
sége férfitagjai a templom
melletti lelkészi szolgálati la-
kás elõtt kisebb csoportokba
szervezõdve próbáltak védel-
met nyújtani számára. De-
cember 16-án, amikor a ha-
tóságok megpróbálták érvé-
nyesíteni a kilakoltatásról
szóló bírósági döntést, már
nagyobb csoportban gyûltek
össze a Mária téren levõ
templom és a papi lak elõtt,
majd több, román, magyar
illetve más nemzetiségû járó-
kelõ is csatlakozott az intéz-
kedésben a szabad vallásgya-
korlás megsértését látó tilta-
kozók immár tömeggé da-
gadt csoportjához.

Az erõszak kezdete…

A végrehajtók felszólítot-
ták a tiltakozókat, hogy
hagyják el a teret, de azok
nem tágítottak. A helyszínre
érkezett Petre Moþ polgár-

mester is, aki felvetette a kila-
koltatás felülbírálásának le-
hetõségét, erre azonban nem
volt hajlandó írásos garanciát
adni. A tiltakozás fokozato-
san tüntetéssé alakult át, így
a helyszínen megjelentek a
rendõrség és a Szekuritáté
egységei. A megmozdulás
ennek ellenére csakhamar át-
fogta az egész várost, a fõbb
utcákon végigvonuló tünte-
tõkhöz lumpen elemek, pro-
vokátorok csatlakoztak, akik
bezúzták az üzletek kiraka-
tai, ürügyet szolgáltatva ez-
zel a hatósági erõszakhoz.

Amikor a tömeg megpróbált
behatolni a megyei pártszék-
ház épületébe, a karhatalmi-
ak könnygázzal és vízágyú-
val válaszoltak, számos tün-
tetõt letartóztattak, megver-
tek. Bár este kilenc óra körül
a tüntetõk meghátráltak, a
román ortodox székesegyház
elõtt ismét menetbe szerve-
zõdtek és újra megütköztek a
rendfenntartókkal.

A zavargások éjfél után el-
csendesedtek, de december
17-én a reggeli órákban ki-
újultak. A tüntetõk határo-
zottabbá váltak, áttörték a
rendõrkordonokat, behatol-
tak a pártszékház épületébe,
ahonnan kidobálták a párt
dokumentumait, Ceauºes-
cuék portréit. Ekkor lépett fel
ellenük a hadsereg, és az így
kiegészült karhatalmi alaku-
latok az esti órákban a tö-
megbe lõttek. Bár a Bukarest-
bõl érkezett állítólagos utasí-

tás szerint csak lábra lõhet-
tek, éjfélkor a város utcáin
számos polgári halott hevert. 

…és csúcsa

A hadsereg egységei a to-
vábbiakban egyre nagyobb
szerepet kaptak a temesvári
forradalom elfojtására tett
kísérletekben. A polgármes-
ter pártgyûlést hivatott ösz-
sze a „vandál és huligán”
akciók elítéltetésére, Temes
megyében rendkívüli álla-
potot hirdettek ki, megtiltva
az öt fõt meghaladó csopor-
tok szervezõdését. Ennek el-
lenére 18-án sokan vonultak
az ortodox székesegyház
elé, és – az ötvenhatos ma-
gyar mintára – megjelentek
az elsõ, kivágott címerû
nemzeti lobogók is. Ekkor
vette kezdetét a mészárlás,
amely 19-én is folytatódott.
A szekusok végigjárták a

kórházakat, és agyonlõtték
a sebesülteket. Az ügyész-
ség megtiltotta a boncoláso-
kat, az orvosok külsõ, mak-
roszkopikus vizsgálat alap-
ján állapították meg a halál
okát, ám a rendõrség még
így is lefoglalta a nyilvántar-
tásokat. Negyven holttestet
szállítottak, a Cenuºa kre-
matóriumban elégették
õket, majd a szemetes ku-
kákba összegyûjtött hamut
egy Bukarest környéki falu
aknájába dobták.

A gyõzelem

A megtorlás híre futótûz-
ként terjedt el a városban.
December 20-án a város üze-
meibõl a munkások tömött
oszlopokban indultak a vá-
rosközpont felé. A hadsereg
egységei nem avatkoztak be,
sok katona fraternizált a tö-
meggel. A háromszázezres
város fõterén százezer tünte-
tõ gyûlt össze.

Bukarestbõl a helyszínre
érkezett Constantin Dãscã-
lescu miniszterelnök és Emil
Bobu a KB-titkár, több tábor-
nok társaságában. A tünte-
tõkkel tárgyalva beleegyeztek
a letartóztatottak szabadon
bocsátásába, de a fõ követe-
lést, Ceauºescu lemondását,
nem fogadták el, így a város-
ban patthelyzet alakult ki. A
hadsereg egységeit vissza-
vonták, egyrészt, hogy a ha-
ditechnika ne juthasson a fel-
kelõk kezébe, másrészt, hogy
rendezzék soraikat.

Temesváron a városköz-
pontot a felkelõk ellenõrzése
alá került, megalakították a
Román Demokratikus Fron-
tot és a várost „szabaddá”
nyilvánították.

A folytatásban aztán már
Bukaresté lett a szó…

Az utolsó dominókocka
Huszonegy esztendõvel ezelõtt eldördültek a fegyverek Te-
mesváron. A diktatúra elnyomó gépezete egy utolsó két-
ségbeesett kísérlettel, fegyveres erõszakkal akarta megaka-
dályozni a megakadályozhatatlant: a kommunista „béketá-
bor” összeomlását. Ezzel kezdetét vette a kelet-európai
rendszerváltások legvéresebb fejezete.

„Ha egy személy érdekeltségét fejezi
ki egy bûncselekmény elkövetésében,
akkor a kormányzat jogosult úgy vá-
laszolni, hogy látszólag biztosítja
számára az ennek elkövetéséhez
szükséges eszközöket, s ekképp ala-
pozza meg az ellene indítandó bünte-
tõjogi eljárást” – véli a volt amerikai
igazságügyi miniszter.

Temesvár, 1989 decembere. A szabadság elsõ pillanatai: fraternizálnak a tüntetõkkel a katonák Fotó: archív



Alighanem Románia lakossága az utóbbi
napokban-hetekben néhány száz fõvel csök-
kent. A demokrata-liberálisok a jelek sze-
rint ugyanis átköltöztek egy másik ország-
ba, egy már-már túlvilági, párhuzamos Ro-
mániába, ahol minden egészen másnak tû-
nik, mint az evilágiban, és amelyet csupa
fény, derûlátás ragyog be, a gazdasági-pénz-
ügyi válság vészjósló viharfelhõi helyett pe-
dig ragyogó távlatok tárulkoznak fel. 
Ezt a Romániát nem fenyegeti az összeom-
lás, annak rémét Emil Boc, Elena Udrea és
társaik elhárították a fejük fölül. Sõt, sike-
rült megszilárdítaniuk a gazdaságot, és kü-
szöbön áll a gazdasági fellendülés. Mindezt
a párhuzamos Romániának olyan fontos la-
kója mondta, mint Emil Boc, az a minisz-
terelnök, aki az evilági Romániát a kataszt-

rófába, a válság poklának
legmélyebb bugyrába, la-

kosait pedig feneketlen
nyomorba kergette. 

A demokrata-liberáli-
sok Romániájában ter-

mészetesen ellenzék
sincs, így galibát sem
okozhat; párhuza-
mos Romániában a

demokrata-liberálisoknak nem a szociálde-
mokraták és nem is a nemzeti liberálisok
okoznak gondot, hanem a rakoncátlanko-
dó televíziók, amelyek szüntelenül – és ter-
mészetesen igazságtalanul – bántják a pár-
tot és a kormányt. A két ellenzéki pártot
tehát nyugodtan le lehet nullázni – amint
azt párhuzamos Románia
másik tekintélyes polgára,
a legfontosabbak közé tar-
tozó és mindenképpen a
legtöbb pénz fölött rendel-
kezõ tárca, a fejlesztési és
idegenforgalmi minisztéri-
um vezetõje, az államfõi
palota szõke eminenciása, Elena Udrea
asszony mondotta. Megintve egyben a De-
mokrata-Liberális Pártnak mindazokat a
tagjait is, akik klienseket kiszolgáló, kor-
rupt tömörülésnek titulálják a tömörülést,
nagyban kockáztatva evilági Romániába
történõ számûzetésüket. Ahol a fõ kor-
mánypártot pontosan ilyen vádak érik,
méghozzá éppen azért, mert nem sikerül
kellõ módon megismertetni a politikai ala-
kulat nagyszerû eredményeit. Azt, hogy
párhuzamos Románia egyetlen nagy építõ-
teleppé vált, ahol mindenütt autópályák,

országutak épülnek, és nyilván nem évi tíz
kilométeres ütemben; ahol az égen emelõ-
darvak szállnak, fémes darukarjaikon pe-
dig úgy csillog a napfény, mint a Grigoriu
trio híres átkosbeli dalában. 
Történik pedig mindez a Demokrata-
Liberális Párt jóvoltából, amely úgy kor-

mányoz, mint ahogy azt
húsz év óta egyetlen más
tömörülés sem tette – ami-
ben azért kétségkívül sok
igazság vagyon. A minisz-
ter asszony egyébként még
szerény is volt, hiszen
mondhatott volna nyugod-

tan harminc, negyven vagy akár száz esz-
tendõt is.
Párhuzamos Romániában a válság nem
nyomorúságot és gondot okoz, hanem esé-
lyt nyújt a demokrata-liberálisoknak arra,
hogy bebizonyítsák, felelõsségteljesen, bát-
ran és populizmustól mentesen kormányoz-
nak, így hamarosan visszaszerezhetik a vá-
lasztó bizalmát. (Ezzel pedig végre értelmet
nyerhet az országot romba döntõ válság is.)
Párhuzamos Romániából szemlélve ugyan-
is úgy látszik, hogy evilági Romániában a
választó megérti: nem a kormány felelõt-

lensége, kapkodása, nem a demokrata-libe-
rális miniszterek, kiskirályok korrupciója,
hanem bátorsága miatt kell nélkülöznie.
Hogy a válságkezelésnek ugyanúgy szerves
részei a luxusjármûvek, a több száz négy-
zetméteres villák, a honatyák sorozatosan
megnövelt költségvetései, mint a munkanél-
küliség, az egyre laposabb fizetési boríték, a
meghúzott nadrágszíj, a lemondások vége-
érhetetlen sorozata. Párhuzamos Románia
lakójaként Udrea asszony úgy gondolja, a
demokrata-liberális hatalom becsületes, bá-
tor és felelõsségteljes kormányzása, nem
pedig zsigeri romlottsága miatt veszít nép-
szerûségébõl. A fõ feladat pedig nem is a
válságkezelés, hanem a belsõ szervezkedés
a következõ és a rá következõ választások
megnyeréséért.
Érthetõ, hogy párhuzamos Románia lakói
nem értik, miért viszonyulnak hozzájuk
mégis annyira ellenségesen az evilágiak;
miért van az, hogy a december elsejei nagy-
román nemzeti ünnep alkalmával kifütyül-
ték a kormányfõt, megtapsolták viszont a
parádén felvonuló lovakat. És mivel nem
értik, biztosra vehetjük: Traian Bãsescu és
udvartartása nem Emil Bocot fogja menesz-
teni – inkább a lovakat lövi majd le. 

Másnap ügyelt rá, hogy korán érkezzék. A lány majdnem ugyanazon a
biztonságos helyen ült, ismét egyedül. (...) Öt másodperccel késõbb
Winston – dobogó szívvel – a lány asztalánál ült.
Nem nézett rá. Lerakodott a tálcájáról, és rögtön enni kezdett. Fontos
volt, hogy késedelem nélkül megszólaljon, mielõtt még valaki más is le-
ülne az asztalhoz, de szörnyû rettegés kerítette hatalmába. Egy hét telt
el azóta, hogy a lány kapcsolatba lépett vele. Azóta megváltozhattak az
érzelmei, egészen biztos, hogy meg is változtak! Lehetetlen, hogy ez az
ügy szerencsésen végzõdjék: ilyesmik nem történnek a való életben. Ta-
lán egyáltalán meg se szólalt volna, ha ebben a pillanatban észre nem
veszi Amplefortht, a szõrös fülû költõt, amint imbolyogva botorkál vé-
gig a termen, tálcával a kezében, ülõhelyet keresve. Ampleforth a maga
módján vonzódott Winstonhoz, s bizonyos volt, hogy melléje ül, ha
észreveszi. Talán csak egy perce van még a cselekvésre. Winston is és a
lány is szünet nélkül evett. A híg lötty ezúttal zöldbableves volt.
Winston halkan, mormolva megszólalt. Egyikük sem nézett fel; megál-
lás nélkül kanalazták a vizes lét, s két kanál közt ejtették ki a néhány
szükséges mondatot, halk, kifejezéstelen hangon. (...)
– Hol találkozhatunk?
– A Gyõzelem téren, az emlékmûnél.
– Tömve van teleképpel.
– Nem baj, ha sokan vannak.
– Mi legyen a jel?
– Semmi. Csak akkor közelítsen hozzám, ha sok ember közt leszek. És
ne nézzen rám. Csak legyen a közelemben.
– Mikor?
– Tizenkilenckor.
– Jó. 

George Orwell: 1984, Fordította Szíjgyártó László 
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Áron december hetedike huszonnyolcadik percé-
ben érkezett. Kis góbéság bizonyára van a dolog-
ban, hogy legalább gyerekkorában ne olvadjon egy
napba a Mikulás és a névnap édességosztó alkal-
ma. Olyan ez, mint amikor a munkaszüneti nap
péntekre esik vagy hétfõre, és úgy érezzük, ki lehet
szakadni a hétköznapok egyhangúságából. 
Áron a második számú unoka, fényes bizonyítéka
a biológiai reprodukció folytonosságának, az önzõ
gének (benne negyedrészben) túlélnek. És bizalom
mindenekfelett a jövõben, hogy lesz világ, élhetõ
környezet, emberhez méltó lehetõség. 
Áron igazi közép-európai polgár: vezetékneve szlo-
vák, anyja neve sváb, keresztneve erdélyi vagy (ta-
lán) bibliás ízeket hordoz, így van ez rendben.
Identitása és öntudta, mint minden férfiembernek,
majd karakteres lesz. 
Tizenöt-húsz év eltelik amíg felnõtt értelemmel
fogja látni a világot. Leírhatnám neki, mik voltak
azon a december hetedikei napon a lapok vezetõ
hírei, esetleg eltehetném neki, hogy a születése
után a nagypapa cikke üdvözölte õt az Új Magyar
Szó Vélemény-rovatában, s az öreg a szélsõjobbos
politika állatkertjén ironizált. 
Ami most nekünk jelen idõ avagy közelmúlt, neki
mindenképpen történelem lesz, és az emlékezet ke-
gyetlenül szelektál. Történik ezernyi fontos ese-
mény, Észak- és Dél-Korea kísérletet tesz egy világ-
méretû konfliktus kirobbantására, Magyarország
Orbán Viktor nevû miniszterelnöke kétharmados
parlamenti többséggel a háta mögött kötéltáncos
mutatvánnyal próbál megfelelni a népszerûség kö-
vetelményeinek, s ugyanakkor átformálni modern,
teljesítõképes állammá kis országunkat… Mindez
történelem és eldöntött kérdés lesz akkor, amikor
Áront érdeklõdése ezekkel szembesítheti. 
Fontosabbnak tûnik, hogy errefelé, a világnak
ezen a darabján napsütéses, tavaszt idézõ ragyogó
ünnepnap volt ez a kedd. Süt a nap, anya és újszü-
lött gyermeke jó egészségnek örvend. Ennél nincs
fontosabb. 
Egy új érzés (nem gondolat) is megjelent az unokák
születése kapcsán. A saját gyermekek születésekor
nem éreztem aggodalmat. Fiatalkori optimizmus-
sal, a szocializmus jól ismert viszonyai között, nem
aggódtam a jövõ miatt, bíztam, hittem abban, hogy
fel tudjuk nevelni õket. Most erõsebb az aggoda-
lom. Ahogy fogyasztjuk a Föld készleteit, éljük föl

a most születõk életfeltételeit. 
S nem tudom eldönteni: a korral
járó borúlátás (bölcsességnek sem-
miképp nem nevezném) lett úrrá

rajtam, vagy úgy általában válto-
zott meg az emberiség közérzete?
Mindenképpen: nõj nagyra,
Áron, légy erõs, komoly férfi!

Addig pedig adassék neked
boldog gyermekkor!
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Párhuzamos Románia 
lakói nem értik, miért
viszonyulnak hozzájuk
annyira ellenségesen 
az evilágiak.

Bogdán Tibor

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Minél többet dolgozol, annál több szerencséd
van.” Stephen Leacock

Honvágy

Ne nézzen rám

Áron
A nap címe. A Ridzi-ügy. A PD-L-seket
hirtelen betegség verte le, Evenimentul zilei.

Magyarázat. Az események ismertek: a
parlament nem szavazta meg az ügyészek
kérését a házkutatás kiterjesztésére. Érde-
kes, hogy nem csupán a PD-L-sek visel-
kedtek furcsán (hirtelen ágynak és egy-
másnak esve), hanem a PSD-sek is (csap-
dát sejtve, hogy a titkos szavazáson a
PD-L-sek a kérés ellen szavaznak, és a
szocialistákra kenik), ezért utóbbiak közül
is sokan hiányoztak. Innen a választókat
hülyének nézõ politikusi magyarázatok.
Beleértve az államelnökét (mintha nem
volna egy lánya, akinek Monica Ridzi bi-
zony kockáztatva sokat segített): „a PD-L
szavazata Ridzit az Adrian Nãstase kate-
góriába sorolja”. Pedig van egy másik
szempont is: a hölgy elég súlyosan beteg,
csecsemõje szintén. Persze, tudjuk, ha vé-
tett a törvény ellen, annak rá is le kell súj-
tania – de egyelõre ez nem bizonyosodott
be. Ezért jó, hogy nem vagyunk politiku-
sok, mert – bevalljuk – mi bizony minden
politikai korrektség ellenében szintén a be-
teg anya javára szavaztunk volna. Persze e
vallomás is képtelenség, hiszen ha nem
vagyunk politikusok, nem is szavazhat-
tunk volna. Meg hát ott van, ugye,
Schengen...

Jön az évforduló. A december 22. utáni
napokra utalva Ion Iliescu így válaszol ar-
ra a vádra, hogy meg akart kegyelmezni a
diktátor házaspárnak: „Csak Gelu Voican,
Mãgureanu és Stãnculescu tudja, mennyi-
re megkínoztam a diktátorokat Targoviº-
tén azokkal a hasonmás másodszereplõk-
kel a per folyamán. És akkor mit beszél-
jünk a kivégzésrõl!? Három napig gyako-
roltuk, és végül mégsem jött ki rendesen.”

Utópia. Ennél is érdekesebb egy másik ál-
lamelnök – a jelenlegi – jövõértelmezése,
szintén az Academia Caþavencuban (Ion
Barbu karikatúráján), hogy aszongya:
„Milyen vagány lesz 2014-ben, amikor
friss miniszterelnökként majd leszedhetem
a keresztvizet a semmirekellõ Boc és a tel-
hetetlen Udrea kormányzásáról.”

A nap álhíre. Emil Boc helyesbítést kül-
dött be az élclaphoz: 2014-ben õ lesz a
miniszterelnök, nem pedig Bãsescu.

Krebsz János



Baloga-Tamás Erika, 
Horváth István

„Fejezzék be a nyugdíja-
sok kiéheztetését!”,

„Mindent megadózni, ez az
ország  jelszava!”, „Gyógy-
szer vagy élelem?” – ezekkel
a kétségbeesett, számonkérõ
jelszavakkal vonultak fel a
rendkívüli hideg dacára a
nyugdíjasok tegnap Csíksze-
redában a Hargita megyei
prefektúra elõtt: kétszáz idõs
ember tiltakozott a kormány
megszorító intézkedései el-
len. A tüntetõk abban bíz-
tak, országos tiltakozó akci-
ót indítanak el, és hamaro-
san a több megyében is csat-
lakoznak a nyugdíjas szerve-
zetek: eddig hét megyébõl
jelezték, hogy hasonló meg-
mozdulásra készülnek. 

Panaszok 
vagy kifogások 

A tüntetõket felháborítja a
740 lejnél magasabb nyugdí-
jakra kirótt 5,5 százalékos
egészségbiztosítási járulék és
a nyugdíjkorhatár emelése.
A Hargita Megyei Nyugdíja-
sok Érdekvédelmi Szövetsé-
ge arra hívta fel a figyelmet,
ne tévesszen meg senkit az a
tény, hogy nem többezres tö-
meg tüntetett, a szervezetnek
se pénze se eszközei nincse-
nek összehangolt demonst-
rációt szervezni, az elégedet-

lenek száma azonban jelen-
tõs a térségben. A tegnapi
tüntetést is azért idõzítették
a déli órákra, hogy a különö-
sen hideg téli idõjárás ellené-
re legalább a városban élõk
meg tudjanak jelenni. Az
érintetteket megosztotta a
demonstráció. Volt, aki an-
nak ellenére részt vett, hogy
a járulékbefizetési kötelezett-
ség rá nem vonatkozik. 

„Nekem alacsonyabb a
nyugdíjam a törvényben
meghatározott összegnél,

nem kell fizetnem, de ez nem
nyugtat meg. Szörnyû, hogy
sokan élünk akkora nyugdíj-
ból, ami a legszükségesebb
kiadásainkat is alig fedezi” –
panaszolta lapunknak az
egyik résztvevõ. „Én nem
tüntetek, noha én eddig is fi-
zettem ilyen járulékot. Min-
denki talál valamilyen kifo-
gást azért, hogy ne fizessen
se adót, se illetéket, se járulé-
kot, és a végén csodálko-
zunk, hogy üres az állam-
kassza. Örüljünk, hogy meg-

értük az idõs kort, és kapunk
nyugdíjat, a gyermekeink
nem biztos, hogy ilyen sze-
rencsések lesznek” – fogal-
mazott borúlátóan a 73 éves
Sánta Imre, aki csak a távol-
ból figyelte a „tapstéren”
összegyûlteket. 

Hosszú és hideg a tél

A mindössze egyórás fi-
gyelmeztetõ célú demonstrá-
ción aláírásokat gyûjtöttek
ahhoz a beadványhoz, amit

az érdekvédõk a kormány-
hoz kívánnak eljuttatni. A
szövetség elnöke, Máthé Ru-
dolf a gyûlés résztvevõinek
felolvasta a petíció szövegét:
a Boc-kabinet vezetõit arra
emlékeztetik a Hargita me-
gyei nyugdíjasok, hogy az
egészségbiztosítási járulék
befizetésére vonatkozó meg-
szorítás hatvanezer idõs em-
bert érint a térségben. Máthé
a felolvasott petícióban töb-
bek között azt nehezményez-
te, hogy a kormány annak el-
lenére vetné ki 2011-tõl a já-
rulékot a nyugdíjakra, hogy
az érintettek egész életükben
fizették a díjat. Ugyanakkor
arra is emlékeztette a kor-
mányt, hogy Hargita megyé-
ben különösen hosszú és hi-
deg a tél, ami már amúgy is
többletkiadást jelent az itteni-
eknek, az újabb befizetés to-
vább terheli a rendkívül ne-
héz körülmények között élõ-
ket. A petíciót Máthé Rudolf
a tüntetés végén átadta Ladá-
nyi László- Zsoltnak, Hargita
megyei prefektusnak. Az
ÚMSZ megkereste a kor-
mány felé közvetítõ prefek-
tust, aki érdemben nem kí-
vánt nyilatkozni a nyugdíja-
sok követeléseirõl. „A tünte-
tés lejártával átvettem a petí-
ciót. Annyit tehetek, hogy to-
vábbítom azt a kormányhoz,
és majd ismertetem az érin-
tettekkel a választ” – fogal-
mazott a prefektus.

Antal: védtük õket

A tüntetõk az RMDSZ-t is
bírálták, úgy vélték, a szövet-
ség nem áll ki érdemben sza-
vazói mellett. Antal István,
az RMDSZ Hargita megyei
képviselõje lapunknak el-
mondta, tisztában van a
nyugállományban élõk ne-
hézségeivel, és megérti két-
ségbeesésüket, ennek ellené-
re úgy véli, a tüntetõk nincse-
nek tisztában a megszorítá-
sok hátterével. „A demonst-
rálók nem tudják, hogy az
RMDSZ harcolta ki, hogy
csak a 740 lejnél nagyobb
nyugdíjakat érintse a meg-
szorítás? A Székelyföldön élõ
nyugdíjasok 60 százalékának
ennél kevesebb a bevétele,
õket nem érinti a befizetési
kötelezettség” – figyelmezte-
tett a képviselõ, aki szerint az
RMDSZ-nek köszönhetõ,
hogy a kormány népszerût-
len rendelkezése nem érvé-
nyes mindenkire, és a kis-
nyugdíjasok „megússzák” a
megszorítást. „Érdekes, hogy
még egyetlen olyan tüntetõ-
vel sem találkoztam, aki pél-
dául a magyar oktatás érde-
kében állt volna ki” – tette
hozzá a közösségi összetar-
tást és felelõsségvállalást szá-
mon kérõ politikus, aki arra
is emlékeztetett, hogy Hargi-
ta megyében 30 ezer aktív
ember nem fizet egy lejt sem
az egészségügyi kasszába. 
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Gazdaságélénkítés helyett...

HIRDETÉS

Dermesztõ hidegben is hevesen tiltakoztak a megszorító intézkedések ellen a csíki nyugdíjasok
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Baló Levente

Harminchárom festmény
és grafika talált új gazdá-

ra az erdélyi mûtárgypiac
legrangosabb árverésén szer-
da este a kolozsvári Hotel
City Plazaban a Quadro Ga-
léria – Erdély Elsõ Aukciós-
háza szervezésében.

Székely Sebestyén
György mûvészettörténész,
a Quadro Galéria vezetõje
az árverést követõen la-
punknak úgy nyilatkozott:
alapvetõen elégedett az ár-
verés eredményeivel. Ám le-
szögezte: nem annyira az el-
adások mennyiségével, vagy
azok árával elégedett, mint
inkább azzal, hogy pozitív
irányú elmozdulást lát az er-
délyi mûtárgypiacon. „Egy-
re több ember érdeklõdik az
árveréseink iránt, és egyre
többen vásárolnak – hang-
súlyozta a mûvészettörté-
nész –, és én ezt látom pozi-
tívumnak: az elmozdulás
irányát”. A galéria vezetõ-
jének tájékoztatása szerint a
Quadro két évvel ezelõtt
kezdte el mûködését,  tevé-
kenységük  gyümölcse-
i most érnek be, mindeköz-
ben pedig a galéria munka-
közössége is sokat fejlõdött.
„Sokkal felkészültebbek va-
gyunk, a mostani aukció

sokkal jobb volt minden te-
kintetben, mint az eddigiek”
– fejtette ki Székely Sebes-
tyén György.

Az árverésre került mûtár-
gyakat 19. és 20. századi er-
délyi képzõmûvészek mun-
káiból válogatták össze. Ere-
detileg 122 mûtárgy szere-
pelt az igényes kivitelezésû
katalógusban, a kínálat
azonban további négy mû-
tárggyal bõvült. A harminc-
három eladott tétel teljes ér-

téke 69 ezer euróra emelke-
dik. A legmagasabb áron el-
kelt munka: Aba-Novák Vil-
mos 1911-ben készült korai
festménye, az Erdõrészlet,
amely 22 ezer euróért cserélt
gazdát. „Aba-Novák egé-
szen korai mûvei is felértéke-
lõdtek az utóbbi idõben,
mert már a kezdetekkor
megmutatkozott a festõ ki-
robbanó tehetsége; a most
árverésre került festményt 17
évesen készítette” – tudtuk

meg a galériavezetõtõl. Az
est másik nagyra értékelt
munkája, Nagy Imre Pászto-
rok címû, nagyméretû fest-
ménye, amely 17 ezer eurós
kikiáltási árral nem talált ve-
võre. A legnagyobb áremel-
kedést Kancsura István ma
is alkotó, kortárs kolozsvári
képzõmûvész Virágcsokor cí-
mû festménye regisztrálta, a
mû 2500 eurós kikiáltási ár-
ral indult, végül 3700 euróért
lelt gazdára. De hasonlóan

jól szerepelt egy másik kor-
társ kolozsvári alkotó is –
Ioan Sbârciu, aki a kolozsvá-
ri mûvészeti egyetem festé-
szet szakán tanít, Hamuerdõ
címû nagyméretû festmé-
nyét 6800 euróért sikerült el-
adni. A Hamuerdõrõl Dan
Hãulicã mûkritikus azt írta:
„A lélek tájairól van szó,
nem tájleírásról. Noha van
egy természetes impulzus, a
látvány adott, de hagyja ma-
gát, hogy az alkotó szubjek-
tivitás hálójába essen”.

Különlegességnek számí-
tott, hogy az aukción koráb-
ban soha nem látott számban
kerültek kalapács alá a két
kedvelt kolozsvári festõ – Te-
odor Harºia és Ioan Sima –
alkotásai. Kiemelkedõ olaj-
festményeik mellett grafikák
valamint Harºia egy rajzfüze-
te is szerepelt.

Meglepetésnek számított,
hogy az árverés legaktívabb
vásárlója nem külföldi és
nem bukaresti gyûjtõ volt,
hanem egy kolozsvári sze-
mély, aki mintegy 40 ezer
euróra vásárolt, köztük Teo-
dor Harºia több festményét.

Székely Sebestyén György
lapunknak elmondta: a to-
vábbiakban szeretnék rend-
szeressé tenni az aukciókat –
évente három ilyen esemény-
nyel készülnek. 

Röviden

A Három nõvér 
Marosvásárhelyen

Holnap este 19 órától a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Szín-
házban vendégszerepel a
Tompa Gábor rendezte Há-
rom nõvér. Az elõadás a
többnapos Centenáriumi
Ünnepség alkalmából lát-
ható, amelyet a színházat
alapító Tompa Miklós száz
éves születési évfordulójá-
nak tiszteletére szervez a
Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház Tompa Miklós
Társulata és a Marosvásár-
helyi Mûvészeti Egyetem.
A Három Nõvér, amely el-
nyerte a 2008-as év Legjobb
elõadásáért és rendezéséért
járó UNITER-díjat, 2011
májusában franciaországi
turnéra készül.

Könyvbemutatók és
könyvvásár az EME-nél

Karácsonyi könyvbemuta-
tókat és könyvvásárt szer-
vez az Erdélyi-Múzeum
Egyesület Kolozsváron ma
16 órától a szervezet szék-
házában. A rendezvényen
Sipos Gábor bemutatja Ke-
lemen Lajos Kézirattári érté-
keink címû kötetét, vala-
mint Varga P. Ildikó Hiisi
szarvasától a csodaszarvasig
címû munkáját. A Kalevala
magyar fordításai címû köny-
vét pedig Molnár Bodrogi
Enikõ finn szakos egyetemi
tanár ismerteti. 

A Quadro Galéria jól szervezett, pörgõs aukcióján 126 mûalkotást bocsátottak áruba Fotó: Feleki István

Harminchárom koppantás
Pozitív mérleggel zárult a kolozsvári Quadro Galéria karácsonyi aukciója 

HIRDETÉS

Antal Erika

Az olvasási szokásokról
szervezett közbeszélge-

tést szerdán este Marosvá-
sárhelyen a Jazz klubban a
Bethlen Gábor Kulturális
Egyesület. A rendezvényen
irodalom szakos tanárok,
irodalmárok, humán értel-
miségiek vitáztak arról, ho-
gyan lehet megszerettetni
az olvasást a kisgyerekek-
kel, hogyan lehet a család-
ból hozott könyvszeretet
megõrizni az iskolai nevelés
során is.

A vitaindító elõadást Ko-
vács Levente színházrende-
zõ tartotta arról, hogy mit
jelentett számára az olvasás
élménye és miért olvas egy-
re kevesebbet a modern kor
embere. Véleménye szerint
az átélhetõség, a kaland hi-
ánya sarkallta õt és barátait
a 40-es években az olvasás-
ra, amit ma a virtuális világ
elégít ki. Ebben alig van he-
lye az olvasásnak, az olva-
sás élményének. Ugyanak-
kor olvasási divatokról és
kedvenc könyvekrõl is be-
szélt. Vida Gábor, a Látó
szerkesztõje, a nemzedéke-
ket meghatározó regénye-
ket említette, például a 19.
században Jules Verne,
vagy Rejtõ Jenõ a 20. szá-
zadban nemzedékek életér-
zését és világlátását hatá-
rozta meg – ugyanis ezek a
regények egy-egy korban
mást mondtak a kortársak-

nak. A vita arról folyt, hogy
milyen módon lehetne fel-
keltetni az ifjúságban az ol-
vasási kedvet – gyakorló pe-
dagógusok szóltak arról,
hogy milyen fontos az esti
meseolvasás a gyerekeknek,
milyen fontos, hogy a gye-
rekmondókák után a mo-
dern gyerekverseket is meg-
kedveltessék a kisiskolások-
kal. Pozitív példaként említ-
hetõ, hogy Lázok Klára tör-
ténész, a Teleki Téka mun-
katársa, a múzeumpedagó-
giai foglalkozások során az
olvasás, mesélés és rajzolás
hármasára fektette a hang-
súlyt, és így foglalkozott is-
koláskorú gyerekekkel. Ko-
vács András Ferenc költõ, a
Látó fõszerkesztõje a versol-
vasásról beszélt, hogy mi-
ként válhatunk versfogyasz-
tókká. Szó esett az inter-
netrõl és az internetes kere-
sõprogramokról is, a minõ-
ségrõl és felületességrõl, ar-
ról, hogy jó-e az ha megelé-
gedünk a gyorsan és köny-
nyen kapható információk-
kal, vagy tovább kell lépni,
és meg kell tanítani a gyere-
ket a rendszeres könyvtár-
használatra. A beszélgetés
mégsem a csüggedés és le-
mondás jegyében zajlott, a
résztvevõ fiatal tanárok, ér-
telmiségiek hisznek abban,
hogy az olvasásnak jövõje
van és itt Kelet-Európában
a szépirodalomnak, ha
csökkentett mértékben is,
de tere és hivatása van. 

Másfél millió
lej Mátyásnak
ÚMSZ

Határozat született a
szerdai kormányülésen

arról, hogy a kormány a tar-
talékalapból utal 1 millió 500
ezer lejt a kolozsvári Mátyás
szoborcsoport restaurálására.
A határozat elõterjesztõje
Kelemen Hunor kulturális és
örökségvédelmi miniszter
volt. Mint ismeretes, a román
és a magyar kormány egyen-
lõ arányban vállalta a szobor
restaurálásának költségeit. A
december 15-én kiutalt ösz-
szeg a napokban át is kerül a
kolozsvári önkormányzat
számlájára, azzal a kitétellel,
hogy még ebben az évben el
kell költeni a pénzt. Amint
arról korábbi lapszámunk-
ban beszámoltunk, Kelemen
Hunor kulturális és örökség-
védelmi miniszter január 22-
ét, a Magyar Kultúra napját
javasolja a kolozsvári Mátyás
szobor felavatására. Indoklá-
sa szerint ez lenne a  legmeg-
felelõbb idõpont   Fadrusz
János nemrég restaurált mû-
vének az ünnepélyes átadásá-
ra. László Attila, Kolozsvár
alpolgármestere úgy nyilat-
kozott: támogatja a miniszter
javaslatát, ám a végsõ dön-
tést a román és a magyar kül-
ügyminisztériumnak kell
meghozniuk. A szobor öt
bronzalakjának restaurálási
munkálatait Kolozsi Tibor
kolozsvári szobrászmûvész
vezette, a munkálatok mû-
szaki átadása november 29-
én volt.

Miért pótolhatatlan

az olvasás élménye?



Ma Lázár és Olimpia név-
nap van.
A Lázár héber eredetû fér-
finév. Az El(e)azár név gö-
rög rövidülésébõl, illetve
ennek a latin Lazarus for-
májából származik, jelen-
tése: Isten segített.
Az Olimpia nõi név a gö-
rög Olümpiasz névbõl
származik, jelentése Olüm-
posz hegyérõl való.
Holnap az Auguszták ün-
nepelnek.
Vasárnap a Violákat kö-
szöntjük.
Hétfõn Teofil-névnap lesz.

Évfordulók
• 1792-ben Kolozsváron a
tartja elsõ elõadását az Er-
délyi Magyar Nemes Szín-
játszó Társaság, s ezzel
kezdetét veszi a kolozsvári
hivatásos színészet.
Szombat, december 18.
• 1848-ban Erdélyben Bem
tábornok hadserege Csu-
csánál visszaveri Puchner
tábornok támadását.
Vasárnap, december 19.
• 1895-ben Magyarorszá-
gon engedélyezik, hogy az
egyetemek bölcsészettudo-

mányi és orvosi karát nõi
hallgatók is látogathassák.

Vicc
A székely fiú vacsora köz-
ben így szól az anyjához:
– Idösanyám, nem elég sa-
vanyú ez a káposzta.
– Fiam, hát ez mákostészta.
– Annak elég savanyú.

Recepet
Fahéjas csokikockák
Hozzávalók: 20 dkg étcsoko-
ládé, 6 dkg liszt, 3 dkg kakaó,
20 dkg vaj, 4 tojás, 25 dkg cu-
kor, 1 teáskanál õrölt fahéj.
Elkészítés: A csokoládét da-
rabokra tördeljük. A lisztet
összekeverjük a kakaóval.
Kibélelünk sütõpapírral egy
kb. 20x30 cm-es tepsit. Víz-
fürdõbe állítjuk a csokoládét,
és belekeverjük a vajat. A sü-
tõt 180 fokra elõmelegítjük.
A tojásokat a cukorral és a
fahéjjal habosra keverjük, a
csokoládés masszába dolgoz-
zuk. Hozzáadjuk a lisztes ke-
veréket is, és a formába simít-
juk. Kb. 30 percig sütjük,
amíg a teteje ropogós lesz, de
a belseje még puha. A tepsi-
ben hagyjuk kihûlni. 
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Számos okos, használható infor-
mációt hall. Munka után kap-
csolódjon ki, tegyen egy nagy sé-
tát kedvesével.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Menjen el egy bevásárlókörútra,
meg fogja találni a legjobb áru-
kat, a legjobb áron. Magánélete
terén kiváló a bolygóállás.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Nem képes a feladataira kon-
centrálni, egyre az ünnepi készü-
lõdésen járnak gondolatai. 

RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Váratlan vendége érkezik, aki-
nek problémáját nemcsak meg-
hallgatja, hanem segíteni is tud
rajta.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Télidõben is fontos, hogy sokat
mozogjon. Nemcsak a felgyü-
lemlett feszültséget kell levezetnie,
egészségesen is kell élnie, hogy le-
gyen ereje és kitartása.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Nem tud örülni semminek. Sze-
retne egyedül maradni, meg-
nyugvást találni. Más dolgok
lesznek fontosak, mint eddig.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Régi barátja vagy rokona érde-
kes hírekkel jelentkezik. Alapo-
san gondolja át a válaszlépése-
ket, jobb, ha visszafogja magát.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Munkahelyi hatalmi harcokkal
van elfoglalva. Igyekezzen tisztá-
ba jönni a felszín alatt meghúzó-
dó érzéseivel, hogy késõbb meg-
szabadulhasson tõlük.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Családtagjai közül valakivel ke-
mény csatát kell vívni azért,
hogy önállóságot harcoljon ki
magának.

BAK (XII. 22.–I. 20.)

Felhalmozódott tennivalói kissé
lelombozzák. Törjön ki a letargi-
ából, méghozzá úgy, hogy csele-
kedjen. Egészségét õrizze!
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Egész nap a pénzügyi lehetõsé-
geit mérlegeli. Ha összeütközés-
be kerül, mielõbb tisztázza a fél-
reértést.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Ha fontos dologban kell dönte-
ni, kérje ki mások véleményét
is. Ezeket ésszerûen összegezze,
s utána vonja le a következteté-
seket.

Horoszkóp
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8.35 Illemberke
8.50 Főzés? Gyerekjáték!
9.00 Ferenc, 
Assisi lovagja
9.25 Cimbora
9.55 Nyelvőrző (ism.)
10.25 Myrsky, a juhász-
kutya (finn f.)
12.05 Az egyházi művé-
szet kincsei
12.45 Híradó
13.05 Isten kezében
13.30 EtnoKlub
15.10 Adventi 
Kalendárium
15.20 Daktari 
(am. kaland sor.)
16.10 Kisenciklopédia
16.20 Isten csavargója
17.00 Balatoni utazás
17.30 Talpalatnyi zöld
18.00 Pannonia 3 keréken
18.30 Kirakat
19.00 Híradó
19.30 Mese
20.00 “A zene az kell”
20.35 Lassie 
(am.-fr.-ír kalandf.)
22.10 Dunasport
22.30 Lélek Boulevard
23.00 Halálos hasonlóság
(am. krimi)

DUNA TV m1 m2 RTL
KLUB HÍR TV

6.50 Ma Reggel
8.55 Hogy volt!?
10.40 Körzeti magazin
11.30 M I É R T ?
12.10 Magyar elsők
12.25 Tamási 1956
13.01 “Kodály után, 
száz évvel”
13.25 Natúra
13.50 Orbán Balázs 
nyomában
14.35 Bordal
15.05 A Nagy Versmondás
15.30 Portré 
Csányi Sándorról
15.55 Méregkeverők
16.30 Zene az életem
17.00 Rövidpályás Úszó VB
18.50 Átjáró
19.15 Nem csak a 20 éve-
seké a világ
20.05 Karácsonyi kalendárium
20.10 Esti mese
20.30 Bestseller
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Blues
22.00 Beugró
22.50 Csörgess meg! 
(színházi közv.)
0.50 Szkafander és pillan-
gó (fr.-am. dráma)

8.00 Kölyökklub
Benne: Okostojások, 
Björn mackó kalandjai,
Rupert maci, 
Kengyelfutó gyalogkakukk
11.00 A fantasztikus 
négyes
11.03 Top Shop
12.25 Házon kívül
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Autómánia 
- Autósmagazin
13.50 Tuti gimi 
(amerikai sor.)
14.40 Sue Thomas 
- FBI (am. sor.)
15.40 Tengeri őrjárat
(olasz krimisor.)
16.40 Édes, drága titkaink
(am. sor.)
17.35 Glee 
- Sztárok leszünk! 
(am. vígj. sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Fókusz Plusz
20.30 X-Faktor (élő)
Utána. RTL-hírek
23.10 ValóVilág (élő)
0.20 Veszedelmes 
vonzerő (ausztrál thriller,
2006)
2.15 Fókusz Plusz

7.25 Tv2 matiné
10.35 414-es küldetés
11.05 Kath és Kim 
(am.-auszt. vígj. sor.)
11.35 A világ legerősebb
emberei
11.40 414-es küldetés
12.05 Bajnokok Ligája
magazin
12.30 Két TestŐr
12.35 Babavilág
13.05 Így készült 
az Apacsok című film
13.35 Sliders (am. sor.)
14.35 Az Ügynökség
(kan.-am. sor.)
15.30 Shark 
- Törvényszéki ragadozó
(am. krimisor.)
17.25 Duval és Moretti
(krimisor.)
18.30 Luxusdoki 
(am. vígj. sor.)
19.30 Tények
20.05 Magellán
20.35 Lovagregény 
(am. kalandf., 2001)
23.00 Drakula halott 
és élvezi 
(am.-francia vígj., 1995)
Közben: Kenósorsolás
0.30 Kvízió

8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Széles út
9.30 BBC Reporters
10.05 Felfedező
10.30 Arcok a liftben
11.05 Különkiadás
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 BBC Click
14.30 Negyedik
15.05 Garázs
15.30 BBC Hard Talk (ism.)
16.05 ?sök tere (ism.)
16.30 Paletta (ism.)
17.05 Értékmentés más-
ként (ism.)
17.30 Európai híradó (ism.)
18.00 Híradó
18.30 Célpont (ism.)
19.05 Sziluett
20.00 Híradó
20.30 Riasztás (ism.)
21.05 Civil kaszinó (ism.)
22.00 Híradó 21
22.30 BBC Hard Talk (ism.)
23.05 Arcok a liftben
(ism.)
23.30 BBC Híradó
0.05 Vetítő (ism.)
A Hortobágy 
örökös pásztora

TV2
6.50 Ma Reggel
9.00 Híradó
9.05 Sporthírek
9.10 Európa 
Magyarországon
9.35 Marci
10.00 A kis királylány
10.10 A bűvös körhinta
10.40 Amika (belga sor.)
11.05 Sarah Jane kaland-
jai (angol sor.)
11.35 Sötét jóslat 
(anim. sor.)
12.05 Motorvízió
12.30 Sztársáv
14.00 Delta
14.30 Egészség ABC
15.00 Kincskereső
15.30 Pécsi keringő
16.00 Barangolások öt
kontinensen
16.30 Biszku és a többiek
17.55 Hogy volt!?
19.25 Elisa lánya - Vissza-
térés Rivombrosába (sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 SzerencseSzombat
Luxor
22.00 Piaf (francia-angol-
cseh filmdráma, 2007)
1.20 Hírek

7.00 Disney Klub
8.00 Jelek
8.30 Noé bárkája
9.00 Babamágia
9.30 Hannah Montana
(am. sor.)
10.00 Tuning Románia
11.00 „Az élet szép” 
fesztivál
11.30 Nappalok 
és éjszakák
12.00 Vizor monden (ism.)
12.30 Pro Patria
13.00 Határok nélkül
14.00 Hírek
14.20 Életre szóló utazó
16.40 Csak Románia!
16.45 Egyszer az életben
18.40 TeleEnciclopedia
19.40 Sport
20.00 Hírek
20.40 A nap témája
21.10 Nosztalgikus évek
22.10 Ovidiu Rom 
kampány
22.20 Nosztalgikus évek 
– 2. rész
23.30 Professzionisták
0.30 Csak Románia!
0.35 Köszöntjük Szaraje-
vóban! (angol-amerikai há-
borús filmdráma, 1997)

TVR 1

8.50 Cimbora (ism.)
9.20 Hol volt, hol nem
volt... (ism.)
9.35 Tintin kalandjai
10.35 Csavargó kutya 2.
(angol-am. f.)
12.15 Hatodik sebesség
12.45 Híradó
13.05 Élő egyház
13.30 Élő népzene
13.55 Adventi 
Kalendárium
14.00 Csellengők
14.30 Halálos tavasz 
(magyar f.)
16.05 Dunáról fúj a szél
16.15 Ízőrzők. Tápióbicske
16.50 Kačna-barlang
17.15 Vannak vidékek
18.15 Mese - Antje
18.40 Arcélek
19.00 Híradó
19.25 Heti Hírmondó
20.15 Egy kis művészet
20.20 Kikötő
21.05 Az utolsó légió
(ang.-olasz-fr. akcióf.)
22.50 Divathét
23.15 Dunasport
23.30 Kis Moszkva 
(lengyel f. dráma)

DUNA TV m1 m2 RTL
KLUB HÍR TV

6.50 Ma Reggel
9.00 Szót kér a természet
9.05 Mesék
10.15 Derek, a fenegyerek
10.40 Booky és az álru-
hás Télapó (kan. f.)
12.05 Pillér
13.15 Katolikus krónika
13.40 Tanúságtevők
14.05 A sokszínű vallás
14.15 Evangélikus 
magazin
14.50 Az utódok 
reménysége
15.15 Zsinagógák
15.30 Öt perc próza
15.40 Abigél
17.00 Úszó VB 2010
19.40 Kultúrkontroll
20.05 Esti mese
20.10 Dörmögőék leg-
újabb kalandjai
20.15 Kérem a következőt!
20.30 Telesport
21.00 Híradó
21.30 Nem csak 
a 20 éveseké a világ
22.25 A sivatag oroszlán-
ja (am.-líb. f., 2. rész)
23.35 A diadalív árnyéká-
ban (ang. dráma)

7.30 Top Shop
8.00 Kölyökklub
Benne: Okostojások, 
Björn mackó kalandjai,
Rupert maci, 
Kengyelfutó gyalogkakukk
11.05 Trendmánia
Életmód- 
és szépségmagazin
12.35 meneTrend
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Havazin
HAVAzós magaZIN
13.45 X-FAKTOR NAP
Közben: 16.10 Hatoslottó-
sorsolás
A versenyzők egy ország
kedvencei lettek, hétről-
hétre nőtt a rajongótáboruk.
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 ValóVilág (2010)
(élő)
21.00 X-Faktor - FINÁLÉ
(2010) (élő)
Utána: RTL-hírek
23.40 Heti hetes
Vidám, aktuális talk-show
Utána: RTL-hírek
1.00 Ments meg! 
(amerikai sor.)
1.55 Portré (ism.)

7.45 Tv2 matiné
11.15 Nagy Vagy!
12.10 Stahl konyhája
12.40 Kalandjárat
13.10 Borkultusz 
(magyar kult. mag.)
13.40 Sliders (am. sor.)
14.40 Monk 
- Flúgos nyomozó 
(amerikai krimisor.)
15.45 Tequila és Bonetti
legújabb kalandjai 
(olasz akció sor.)
16.45 Sheena, 
a dzsungel királynője 
(amerikai sor.)
17.45 Hátulgombolós 
hekus (amerikai vígjáték,
1993)
19.30 Tények
20.00 Napló
21.05 Valami Amerika 2.
(magyar vígjáték, 2008)
23.10 Apacsok (magyar
filmdráma, 2010)
Közben: Kenósorsolás
0.30 A 22-es csapdája
(am. vígj., 1970)
2.30 EZO.TV 06-90-602-
022
3.25 Napló (ism.)

8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Ingatlanpiac (ism.)
9.30 Felfedező (ism.)
10.05 Péntek 8 (ism.)
11.05 Célpont (ism.)
11.30 Napról napra
Belpolitikai összefoglaló
12.05 Civil kaszinó (ism.)
13.00 Déli híradó
13.30 Közvetlen ajánlat
14.05 Különkiadás (ism.)
16.05 Arcok a liftben
(ism.)
16.30 Széles út (ism.)
Motoros életmód-magazin
17.05 Garázs (ism.)
17.30 GyógyHír
18.00 Híradó
18.30 Hírvilág
19.05 Keresztmetszet
20.00 Híradó
20.30 Napról napra (ism.)
21.05 Kontraszt
22.00 Híradó 21
22.30 Értékmentés más-
ként (ism.)
23.05 Vetítő
23.06 Madarak útján
(dokumentumf.)
0.05 Kontraszt

TV2
6.50 Ma Reggel
9.00 Híradó
9.05 Sporthírek
9.10 Főtér
10.00 Engedjétek hozzám
10.05 Így szól az Úr!
10.15 Katolikus krónika
10.40 Tanúságtevők
11.05 A sokszínű vallás
11.15 Evangélikus magazin
11.45 Református 
ifjúsági műsor
11.50 Mai hitvallások
12.15 Az utódok reménysége
12.45 Zsinagógák
13.01 Hírek
13.10 Telesport
14.05 A Szépművészeti
Londonban
15.00 Hogy volt!?
16.35 Szellem a palackból...
17.05 Körhinta
17.35 Rózsafabot (f. dráma)
18.50 Panoráma
19.20 Elisa lánya - Vissza-
térés Rivombrosába (sor.)
20.30 Híradó este
21.05 Szempont
22.00 Aranyág
23.45 Aranymetszés
0.40 Hírek

7.10 A hit világa
9.00 Ahogy elő van írva
10.00 Disney Klub
11.00 Az én Európám
11.30 A falu élete
13.00 Utolsó kiadás
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.20 Cirkusz előadás
15.00 A család sztárja
16.00 Népi hagyaték
17.10 Danutz SRL, 
első rész
18.00 Jocker, Loto 5 /40,
Loto 6/49 és Noroc sor-
solás
18.40 Danutz SRL, máso-
dik rész
19.40 Sport
20.00 Hírek, időjárás
20.40 A nap témája
21.10 Mystic Pizza (ame-
rikai romant. vígj., 1988)
23.00 100%-ban garantált
0.00 Minden hétre egy
könyv
0.15 Nosztalgikus évek -
Mircea Radu műsora
(ism.)
2.25 Ahogy elő van írva
(ism.)

TVR 1

7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Második esély 
(am.-mex.-kol. sor.)
9.45 Daktari (sor.)
10.35 Magyar elsők
11.00 Család-barát
11.55 Ízőrzők
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Kikötő
15.25 Adventi Kalendári-
um
15.30 Ablak a természetre
15.40 Civilizált vadonok
16.40 “...filléres emlékeim...” 
17.25 Heuréka! 
Megtaláltam!
17.55 Univerzum
19.00 Híradó
19.35 Mese
19.55 Derrick 
(német krimisor.)
21.00 Híradó
21.15 Közbeszéd
21.40 Tízperces mesék
21.50 Kisebbségi-díj 
gálaműsor
23.10 Sport
23.15 Váltó
23.25 Sportaréna
0.10 Egymásra nézve 
(magyar filmdráma, 1982)

DUNA TV m1 m2 RTL
KLUB HÍR TV

6.50 Ma Reggel
10.00 Rondó
10.55 Körzeti magazin
11.45 Híres magyar
könyvtárak
12.20 Homokzene mesék
12.30 Most a Buday!
13.01 Híróra
13.02 Híradó
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Magyar elsők
15.00 Különös házasság
(magyar sor.)
17.45 Bűvölet (ol. sor.)
18.10 Magyar rock
19.05 Átjáró
19.35 Esti mese
20.00 Életcélok-hitvallások
20.05 Therese nővér.com
(fr. sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Dublini doktorok (sor.)
22.25 Stingers 
(auszt. krimisor.)
23.15 A Herceg (dok. f.)
0.10 Záróra
1.00 India - Álmok útján
(sor.)
1.55 A Silla királyság 
ékköve (sor)

7.25 Fókusz (ism.)
7.55 Reggeli 
magazinműsor
10.05 Te vagy az életem
(argentin sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.15 Asztro Show
14.30 Fél kettő
15.25 112 - Életmentők
(német akció sor.)
16.25 Mindörökké szere-
lem (mexikói sorozat)
17.10 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
18.20 Vacsoracsata
Gasztroreality
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 ValóVilág 
(2010) (élő)
21.10 Fókusz
21.40 Barátok közt 
(magyar sorozat)
22.20 Dr. Csont 
(amerikai krimisor.)
23.10 ValóVilág 
(2010) (élő)
0.15 Poker After Dark
2009
1.15 Reflektor 
- Sztármagazin
1.30 Odaát (amerikai sor.)

7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.30 Teleshop
12.45 Merlin 2. - A va-
rázslóinas (am.-kan.
kalandf., 1. rész, 2006)
14.25 Kvízió
15.50 Dokik (am. sor.)
16.25 Rex felügyelő
(krimisor.)
17.30 Marina 
(mex.-am. sor.)
18.30 Árva angyal 
(mex. sor.)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 A 40 milliós játszma
21.10 Aktív 
- A TV2 magazinja
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sorozat)
22.20 NCIS 
(amerikai krimisorozat)
23.20 Gyilkos számok
(amerikai krimisor.)
Közben. Kenósorsolás
0.10 Aktív
0.20 Elit egység 
(kan. akció sor.) 
1.20 Tények Este

7.00 Széles út (ism.)
7.30 Soroló (ism.)
8.00 Híradó
9.05 Kontraszt (ism.)
10.05 Különkiadás (ism.)
A kultúra különb 
kiadásban
12.05 Ingatlanpiac (ism.)
12.30 Hírvilág (ism.)
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Soroló (ism.)
14.30 Garázs (ism.)
Ahonnan az autózás indul!
15.05 Európai híradó
(ism.)
15.30 Napról napra (ism.)
Belpolitikai összefoglaló
16.05 Péntek (ism.)
17.05 Célpont (ism.)
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Panaszkönyv
19.05 Vonalban
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
23.05 Ősök tere
23.30 Pálya
0.05 BBC World Híradó
0.30 Panaszkönyv

TV2
6.50 Ma Reggel
10.00 Aranymetszés
(ism.)
10.55 Nappali
11.55 Parlamenti Napló
13.01 Híradó délben
13.18 Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok 
(magyar sor.)
14.35 Roma Magazin
15.05 Domovina
15.35 Átjáró
16.05 Szülőföldjeim
17.00 Pann-unikum
17.30 Híradó
17.41 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.30 A Silla királyság
ékköve (dél-kor. sor.)
19.35 India - Álmok útján
(brazil-indiai sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Kékfény
22.05 Az Este
22.35 Orvosi bűnügyek
(olasz sor.)
23.25 Szeretők 
(angol drámasor.)
0.25 Pécsi keringő (ism.)
0.55 Prizma

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(ism.)
10.00 Danutz SRL (ism.)
12.15 Nappalok és éjsza-
kák (ism.)
12.45 A palota legendái:
Jumong herceg 
(dél-koreai sor.)
13.50 Eurovision
14.00 Hírek
14.45 A Delta emberei
14.50 Csak Románia!
15.00 Teleshopping
15.30 Krónika
17.00 Örökké veled
18.00 Hírek
18.30 A palota legendái:
Jumong herceg 
(dél-koreai sor.)
19.35 Csak Románia!
19.40 Sport
20.00 Hírek
20.40 A nap témája
21.10 Prim plán
22.00 Eurovision
22.15 Grey anatómiája
(amerikai sor.)
23.10 A fal mögött (né-
met filmdráma, 2009)
0.50 Éjszakai beszélgeté-
sek (ism.)
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7.00 Pro Tv hírek
10.00 Mi történik 
doktor úr? 
(ismétlés)
10.30 A pót télapó 
(amerikai vígjáték, 2001)
12.30 Pro Motor 
– autós magazin
(ismétlés)
13.00 Pro Tv hírek,
sport, idújárásjelentés
13.05 A pletykafészek
(amerikai filmsorozat)
14.00 Legend 
of the Seeker 
(amerikai akció sorozat)
15.00 Fókaütők bandája
(amerikai családi 
vígjáték, 1998)
16.45 Jégi dicsőségünk
(amerikai vígjáték, 2007)
19.00 Pro Tv hírek,
sport, időjárásjelentés
20.30 Reszkessetek 
betörők! 3. 
(amerikai vígjáték, 1997)
22.45 Rollerball 
- Könyörtelen játék 
(am.-német-japán
akcióthriller, 2002)
0.45 Fókaütők bandája
(ismétlés)

7.00 Híradó, Sport
9.00 Édes kis mackóm
(kanadai-német f.) 
(ism.)
11.00 Cowboy 
az aranyásók között
(amerikai western,
1954)
13.00 Híradó
13.15 A simlis 
és a szende (ism.)
14.00 Randi az elnök 
lányával (amerikai vígjá-
ték, 1998)
16.00 Híradó, Sport
16.45 A Kincses sziget
kalózai 
(amerikai-francia-olasz-
német kalandfilm, 1995)
19.00 Híradó, Sport
20.30 A fenébe is... –
Mihai Bendeac 
szórakoztató műsora
22.00 Asterix és Obelix:
A Kleopátra-küldetés
(francia-német vígjáték,
2002)
0.15 Repo! 
The Genetic Opera 
(amerikai fantasy, 2008)
2.15 Híradó, Sport 
(ismétlés)

7.00 Fején a nagyvilág
(ism.)
7.30 Teleshopping
8.00 Jack 
és a paszulykaró
8.30 A szép 
és a szörnyeteg
10.00 Teleshopping
10.30 Autofórum
11.00 Ingatlan Blitz
11.30 Sport, 
diéta és egy sztár
12.00 Az öt 
csillagos otthon
12.45 Mondenii (ism.)
13.15 Aki tud az nyer!
14.30 Balettcipők (angol
filmdráma, 2007) (ism.)
16.30 Anyacsere 
- reality show (ism.)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Hős (hongk.-kínai
akcióf., 2002)
22.30 Sulihuligánok 
(amerikai vígjáték, 2003)
0.30 Mestersége önkén-
tes – reality show (ism.)
1.00 Hírek (ism.)

7.00 Végzetes 
másodpercek
8.00 Nagy durranások
9.00 A túlélés törvényei 
- Mexikó
10.00 Állítólag... 
- Nyílgépfegyver
11.00 Piszkos munkák 
- Rénszarvasfarm
12.00 Amerikai favágók 
- Fehér arany
13.00 Halálos fogás 
- A megváltás napja
14.00 Nagy durranások 
- Torontó, ó!
15.00 Hogyan készült
16.00 Állítólag...
17.00 A túlélés 
törvényei - Skócia
18.00 Hogyan 
működnek a gépek?
19.00 X -Machines 
- A szupergépek
20.00 Vad-házasság 
- Amazonas
21.00 Amerika határain
22.00 Szomáliai 
kalózvadászat 
- az igaz történet
23.00 MacIntyre 
alvilági útikalauza
0.00 Bandaháborúk

7.00 Balkáni szokások
(ism.)
8.00 Miért ABC
9.00 Figyelem gyerekek!
9.35 Szabad 
a szembejövő sáv
10.30 Opera prima
11.00 Közelről a világ
11.30 Ég és föld között
12.00 A románok kincsei
12.35 Biznisz óra
13.35 Figyelem, 
énekelünk!
15.10 Az ellopott gyermek
(fr.-ol. f., 2. rész)
16.55 Csak Románia!
17.00 Hírek
17.30 Patron, 
város, katedrális
18.00 Kaland és természet
18.30 A térképen túl
19.00 Cirque du Soleil
19.50 Győztesek
19.55 Csak Románia!
20.10 Agatha Christie: 
A mérgezett pálca 
(fr. krimi, 2009)
21.50 Lehet, hogy nem
tudtad
22.00 Hírek
23.00 Gitárok ideje
0.00 Mile High (sor.)

TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV DISCOVERY

10.00 Flipper... 11.00 X-
Men Animated (sor.)
11.50 Elvált Gary (sor.)
12.50 Topmodell leszek!
13.45 Vészhelyzet (sor.)
14.45 Külügyi szívügyek
(Külkapcsolat) (am. vígj.)
16.50 Szépség és a ször-
nyeteg (am. filmdráma)
18.55 Smallville (am.
sor.) 19.50 Séta a múltba
(am. rom. dráma, 2002)
22.00 Esküdt ellenségek
(sor.) 22.55 Las Vegas
(am. sor.)

9.45 Rosalinda (sor.)
10.45 Teleshopping 11.15
Elátkozott paradicsom
(sor.) 12.30 Tengernyi
szenvedély (sor.) 13.30
Marina (sor.) 15.30 Clase
406 (sor.) 16.30 Es-
meralda (sor.) 17.30 Igaz
történetek 18.30 Tenger-
nyi szenvedély (sor.)
19.30 Tiltott gyümölcs
(sor.) 20.30 Miért nősül-
tem meg? (amerikai vígjá-
ték, 2007) 23.15 Hét bűn
(brazil sor.)

VIASAT ACASA

KANAL D ETV

8.30 Teljesítsd be az álmod
(amerikai vígjáték, 2008)
10.30 Célpontban (ism.)
12.30 Híradó 13.30 Va-
canta Mare 14.30 A sátor
15.30 Vendéglő nálunk ott-
hon 16.30 D-Paparazzi
17.15 Légy a házastársam
18.45 A nap híre 19.00 Hír-
adó 19.30 Menyet anyá-
nak 5 23.15 A jeti bosszúja
(amerikai-kanadai horror,
2008) 1.15 Féktelen szen-
vedélyek (erotikus f.)

8.30 Kultúrcsepp ism. 9.00
Híradó ism.  9.30 Hitélet
ism. 10.00 Többszemközt
ism. 10.30 Zene 16.00 Hit-
élet, ism. 16.30 Társas Já-
tékok, ism. 17.00 Kultúr-
csepp, ism. 17.30 Piactér,
ism. 18.00 Délutáni Beszél-
getés, ism. 18.30 Híradó
19.00 Kultúrcsepp 19.30
Híradó 20.00 Piac,tér ism.
20.30 Híradó 21.00 Több-
szemközt, ism. 21.30 Hír-
adó 22.00 Kultúrcsepp

6.00 Legend of the
Seeker (ism.)
7.00 ProTv hírek, sport
10.00 20 év után
11.00 Jégi dicsőségünk
(amerikai vígjáték, 2007)
(ism.)
13.00 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
13.30 Apropo TV 
– szórakoztató műsor
14.15 Kutyaütő örökösök
(kanadai vígjáték, 2004)
16.00 Reszkessetek 
betörők! 3. 
(amerikai vígjáték, 1997)
(ism.)
18.00 Románia szeretlek
– kultúrális magazin
19.00 Hétvégi Pro Tv 
hírek, időjárásjelentés
20.45 Román komédia
társaság 
– szórakoztató műsor
22.00 Véres gyémánt
(am.-német akcióthriller,
2006)
1.15 Apropo TV 
(ism.)
2.15 Véres gyémánt 
(ism.)

7.00 Híradó, Sport
9.00 A szálloda kedvence
(amerikai 
családi vígjáték)
11.00 Szerelmes 
hangjegyek 2. 
(am. családi vígj., 2007)
13.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
13.15 Vad nárcisz 
(román sorzat)
14.00 Asterix 
és Obelix: 
A Kleopátra-küldetés
(francia-német vígjáték,
2002)
16.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
16.45 Benny Hill 
(angol vígjáték sorozat)
17.30 A fenébe is...
19.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
20.00 Las Bandidas 
(francia-mexikói-amerikai
akció-vígjáték, 2006)
22.00 SuperBingo 
Metropolis 
- versenyshow
1.30 Shop-show 
(amerikai vígjáték, 1995)

6.00 A cseresznye a tor-
tán (ism.)
7.00 Kandikamera
7.30 Teleshopping
8.00 Hős 
(hongk.-kínai akcióf.,
2002) (ism.)
9.30 Ház, építés, design 
– szórakoztató műsor
10.00 Teleshopping
10.30 Nyakamban 
az egész világ
11.00 Levintza bemutatja
11.30 Mondenii 
(Világiak) (ism.)
12.30 Mestersége 
önkéntes (reality show)
13.00 Farmer feleséget
keresek (reality show)
15.00 Kötekedők króniká-
ja – szórakoztató műsor
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Anyacsere
22.00 Szemet szemért
(am. thriller, 1996)
0.00 Vak igazságszolgál-
tatás (am. dráma)

6.10 Állítólag... 
- Repülőlecke
7.00 Hogyan csinálják?
8.00 Tornádók 
nyomában - A vihar
9.00 A túlélés törvényei
10.00 Amcsi motorok 
- Old School Chopper
11.00 Ötödik sebesség
12.00 Csúcsmotorok
13.00 Autókereskedők
14.00 Hogyan 
működnek a gépek?
15.00 X-Machines 
- A szupergépek
16.00 Állítólag... 
- Mini mítoszparádé
17.00 A túlélés törvényei
18.00 Vad-házasság
19.00 Mit nekem egy
monstrum!
20.00 Trükkös tesók 
- Álomjármű
21.00 Halálos fogás 
- A megváltás napja
22.00 Bear Grylls: 
Ha minden kötél szakad
23.00 Csendes 
szörnyetegek 
- Belülről emésztők
0.00 -178 kg

7.00 Gitárok ideje
8.00 A térképen túl (ism.)
8.30 Kaland és természet
(ism.)
9.00 Kicsik órája
10.00 Farm
11.00 Csavargó halász
11.30 Arc és hasonlóság
12.00 Motomágia
12.30 Az én költségveté-
sem (ism.)
13.00 Top cut
13.30 IT zon@ (ism.)
14.00 Főzzünk megint egy-
szerűen!
14.30 Atlasz
15.10 Monogámia kezdők-
nek (német vígj.)
16.50 Csak Románia!
17.00 Hírek
17.30 A világ városai
18.00 Női kézilabda EB
19.45 Lehet, hogy nem tud-
tad!
20.10 A Wendell Baker bal-
hé (am. vígj.)
21.55 Győztesek
22.00 Hírek
23.00 Glastonbury koncert
0.00 La commanderie (sor.)
0.55 Csak Románia! (ism.)

TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV DISCOVERY

8.15 Flipper legújabb ka-
landjai 9.05 X-Men
Animated 10.00 Gigamad
11.00 A szépség és a
szörny (sor.) 12.05
Trendközelben (ism.)
12.30 Amerika csillagai
14.20 A Nagy Ő 15.45 Só-
gorom a zugügyvéd (am.
vígj., 1966) 18.20 Holt
költők társasága (am. film-
dráma, 1989) 21.00 Lehe-
tetlen küldetés 22.00 A fő-
nök (sor.) 23.00 Tökös te-
kés (am. vígj., 1996)

8.15 A tiltott gyümölcs
(sor.) 9.45 Esmeralda
(sor.) 11.15 Otthoni recep-
tek 12.30 Tengernyi szen-
vedély (sor.) 13.30 Marina
(sor.) 15.30 Clase 406
(sor.) 16.30 Esmeralda
(sor.) 17.30 Mesés höl-
gyek 18.30 Tengernyi
szenvedély (sor.) 19.30 A
tiltott gyümölcs (sor.)
20.30 Örökkön-örökké
(am. kalandf.) 23.15 Me-
séljünk 0.15 Clase 406
(mex. sor.)

VIASAT ACASA

KANAL D ETV

8.30 Gólyák tele (román
vígjáték) 10.45 Légy az
enyém! 12.30 Hírek 13.30
Vacanta Mare 14.30 A sá-
tor 15.30 Ezel (török sor.)
17.15 Szemek az árnyék-
ban 18.45 A nap híre
19.00 Hírek 19.30 D-
Paparazzi 20.30 Apja lá-
nya – reality show 22.30
A sebhelyes város (ameri-
kai thriller, 1998) 0.30 A
csábítás titkai (erotikus f.)

7.30 Többszemközt – kü-
lönkiadás, ism. 10.00 Hír-
adó, ism. 10.30 Több-
szemközt – különkiadás,
ism. 16.00 Piactér, ism.
16.30 Többszemközt, ism.
17.00 Hitélet, ism. 17.30
Kultúrcsepp, ism. 18.00 Pi-
actér, ism. 18.30 Híradó
19.00 Többszemközt, ism.
19.30 Híradó 20.00 Hit-
élet, ism. 20.30 Híradó
21.00 Kultúrcsepp, ism. 

7.00 Pro Tv hírek
10.00 Kutyaütő örökösök
(kanadai vígjáték, 2004)
12.00 Fiatal 
és nyugtalan 
(amerikai sor.)
13.00 Pro Tv hírek, sport
13.45 Románia szeretlek
14.45 Román 
komédia társaság 
– szórakoztató műsor
(ism.)
16.00 Fiatal 
és nyugtalan 
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, sport
20.30 Lopakodók 3
(amerikai akciófilm,
2004)
22.30 Vak végzet 
(amerikai akciófilm,
1989)
23.30 Pro Tv hírek, sport
0.15 Lopakodók 3 
(amerikai akciófilm,
2004) (ism.)
2.00 Vak végzet 
(amerikai akciófilm,
1989) (ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Jó reggelt 
- Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.15 Kritikus tömeg
(amerikai akciófilm,
2000)
13.00 Híradó, Sport
14.00 Las Bandidas
(francia-mexikói-amerikai
akció-vígjáték, 2006)
16.00 Híradó, Sport
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
– Simona Gheorghe 
műsora
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.30 Mutassalak 
be a szüleimnek! 
– reality show
22.00 Vad nárcisz 
(román dráma sorozat)
23.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.45 Bűnös show –
Dan capatos szórakoztató
műsora
1.00 Kritikus tömeg
(amerikai akcióf.) 
(ism.)

6.00 A cseresznye a tor-
tán (reality show)
7.00 Kandikamera
7.30 Specialisták
8.20 Sport Florentinaval
8.30 Teleshopping
9.15 Szemet szemért
(am. thriller)
11.30 Az öt csillagos 
otthon
12.30 Teleshopping
13.15 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Cirkuszfesztivál
15.00 Egyiptom hercege
(amerikai rajzfilm, 1998)
17.00 A cseresznye 
a tortán 
(reality show)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Snowglobe 
(amerikai családi film,
2007)
21.15 Farmer 
feleséget keresek 
(reality show)
23.00 Aki tud az nyer
0.00 Nyomorultak 
(angol filmdráma, 1978)
2.00 Hírek (ism.)

7.00 Motorkerékpár-
építő VB
8.00 Újjáépítők
9.00 Halálos fogás 
- Megtörten
10.00 Piszkos munkák
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 Amcsi motorok
13.00 A túlélés törvényei
14.00 Állítólag... 
- Rendőrségi kamerák
15.00 Piszkos munkák 
- Karbantartó
16.00 Hogyan készült?
17.00 Halálos fogás 
-  Üres trón
18.00 Amcsi motorok
19.00 A túlélés törvényei
- Lakatlan sziget
20.00 Állítólag...
- Ebmítoszok
21.00 Hogyan készült?
21.30 Piszkos munkák
22.30 A világ legkövé-
rebb embere
23.30 A túlélés törvényei
0.30 Töréspont
1.30 Ross Kemp 
Afganisztánban
2.30 Végzetes 
másodpercek

7.00 Wild Card 
(amerikai dráma sorozat)
8.10 DP 2 tonomat
10.10 Figyelem énekelünk
(ism.)
11.30 Atlasz
12.00 Hírek, időjárásje-
lentés
12.30 A farm (ism.)
13.30 Teleshopping
14.30 Együtt Európába
15.30 A románok kincsei
16.00 Wild Card 
(am. dráma sor.)
17.00 Hírek, időjárásjelen-
tés
17.30 Vallomások
18.30 Jamie 
és a karácsony
19.00 Biznisz óra
20.00 Az oroszlánok aré-
nája – reality show
21.00 A Télapó legendái
22.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
23.00 Heuréka 
(amerikai kaland sor.)
23.55 Csak Románia!
0.10 Visszajátszás
1.30 Vallomások (ism.)
2.30 Közelről a világ
(ism.)

TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV DISCOVERY

8.45 Gyilkos sorok 9.40
Egy kórház magánélete
(sorozat) 10.40 Tuti gimi
(sorozat) 11.35 Van, aki
forrón szereti (am. vígj.)
14.10 Monk (sor.) 16.05
CSI (ism.) 17.00 Angyali
üzlet (am. rom. film, 1997)
19.00 Egy kapcsolat sza-
bályai (sorozat) 19.55 A
dadus (sorozat) 21.00
Jóbarátok (sorozat) 21.30
CSI (sorozat) 22.30 Alko-
nyattól pirkadatig (am.
akcióf., 1996)

9.45 Esmeralda (sor.)
11.15 Esmeralda (sor.)
12.30 Tengernyi szenve-
dély (sor.) 13.30 Tele-
shopping 14.00 Manók
földje (am. animációs f.)
15.00 Clase 406 (sor.)
16.30 Esmeralda (sor.)
17.30 Igaz történetek
18.30 Tengernyi szenve-
dély (sor.) 19.30 Tiltott
gyümölcs (sor.) 20.30 Mil-
liomos Mikulás (amerikai
családi f., 2005) 22.30 Éj-
szakai történetek

VIASAT ACASA
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8.00 Árulás a családban
(sor.) 10.00 Menyet anyá-
nak 5 12.30 Kanal-D Hírek
13.15 Légy az enyém
15.00 Teleshopping 15.15
1001 éjszaka 16.45 Cél-
pontban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek 20.00
Menyet anyának 5 20.30
Ellenállás teszt 21.30 Ezel
(török sor.) 23.00 Halálos
nyugalom (auszt.-am.
thrill.) 1.00 A Loch Ness-i
szörny (am. kalandf.)

7.00 Napraforgó 9.00
Kultúrcsepp, ism. 16.00
Híradó 16.15 Kultúrcsepp,
ism. 16.35 Kárpát Exp-
ressz 17.00 Átjáró 17.30
Délutáni Híradó 17.40
Reggeli terefere, ism.
17.55 Zene 18.30 Híradó
19.00 Piactér 19.30 Hír-
adó 20.00 Magyar Tamás:
A magyar Cellini, dokf.
20.45 Zene 21.00 Piactér,
ism. 21.30 Híradó 22.00
Átjáró, ism. 22.30 Híradó

magyar nyelven a regionális
stúdiók középhullámú adá-
sában
15.00 Híradó
15.10 Hétvégi magazin

8.00 Jó reggelt, Erdély!
Híradás, Telefontársasjáték,
Nyelvőr, Világjárók
10.05 Térerő
14.00 Híradás,
Aranyszalagtár, 
Alternatívzene
16.00 Híradó
Aranyemberek, Versműsor,
Komolyzene, Gramofon,
Bóvlit nem tartunk

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

BUKARESTI RÁDIÓ

Marosvásárhelyi rádió

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

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

11.00 Hírnegyedóra, Rádió-
újság - Hasznos tudnivalók
12.00 Híradás
12.10 Művelődési hírek
12.35 Kispad - sportműsor
13.05 Zenés üzenetek
14.00 Délutáni váltás 
Hírnegyedóra
16.00 Híradás, Rádióújság
17.00 Híradás, Figyelő, 
Törvénytár
17.55 A nap hírei röviden

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.

BUKARESTI RÁDIÓ

Marosvásárhelyi rádió

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

magyar nyelven a regionális
stúdiók középhullámú adá-
sában
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 
– Egrestő, Maros megye
15.00 Zenés üzenetek
16.00 Híradó
16.10 Zenés üzenetek
17.00 Vasárnapra 
válogattuk

2.00 Éjszakai váltás
14.00 Műsorismertetés
14.05 Dalposta
15.40 Vidékről vidékre
16.25 Térerő
17.15 Egyházi műsor, 
evangélikus
17.58 Műsorismertetés

BUKARESTI RÁDIÓ

Marosvásárhelyi rádió

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ



Labdarúgás 

T. J. L. 

Bár nem vallott szégyent
a nápolyi San Paolo-sta-

dionban, ahol szerdán, az
éjszakába nyúlóan, 92 per-
cig továbbjutásra állt, a
Steaua ezúttal sem tudott át-
lépni árnyékán: 1-0-ra kika-
pott az SSC Napolitól, és
búcsúzott a második kupa-
sorozat további küzdelmei-
tõl. Szeptember 30-án a
Ghencea úti stadionban a
98. percben mentettek pon-
tot a nápolyiak, s most is a
ráadás-percekben csikarták
ki a gyõzelmet és vele együtt
a továbbjutást. 

Edinson Cavani, az ola-
szok uruguayi csatára a 10.
percben még hajszállal trafált
fölé, majd a román kapus
mentett elõle, a 83. percben a
kapufát találta el, hogy aztán
a 93. percben könyörtelenül
kihasználjon egy kapu elõtti
kavarodást. Gyakorlatilag
ennyivel volt jobb a Serie A
második helyezettje, hiszen
ígéretéhez híven Marius
Lãcãtuº nem választott túl-
zottan defenzív taktikát. A
piros-kékek elõtt több gólle-
hetõség is adódott,  de ennyi.
Az utolsó 20 perc már csak
fullasztó hazai nyomásról
szólt, amely jelezte: csak idõ
kérdése, hogy a derék Tãtã-
ruºanunak a hálójába kelljen
nyúlnia.  

Marius Lãcãtuº vezetõ-
edzõ Tãtãruºanu – Bonfim,
Martinovici, Geraldo Alves,
Latovlevici – Gardoº – Szé-
kely, Ricardo Gomes, Ange-
lov, Surdu – Stancu-összeállí-
tásban kezdett, csereként
szóhoz jutott még Bicfalvi,
Rãduþ és Matei. 

A K csoport másik mérkõ-
zésén a Liverpoolnak a hol-
land Utrecht elleni 0-0 is elég
volt a csoportelsõséghez, míg
a Napoli 7 ponttal jutott to-
vább, a Steaua pedig 6 ponttal
esett ki. A kvartett kiegyensú-
lyozott erõviszonyairól csak
annyit: a 12 mérkõzés kéthar-
mada (8) döntetlennel zárult,
s csak az angolok tudtak két-
szer nyerni, míg a hollandok
egyszer sem. 

A hatodik forduló sláger-
mérkõzésén a Borussia

Dortmund 2-2-es döntetlent
játszott a Sevilla otthonában,
így harmadik lett, s nem ju-
tott tovább. A J jelû négyes-
bõl a Paris Saint-Germain (1-
1 idegenben az ukrán
Karpati Lvivvel) és a Sevilla
lépett tovább.

A PAOK Szaloniki 1-0-ra
nyert Zágrábban a horvát
Dinamo ellen, és így a leg-
jobb 32 közé jutott a D cso-
portból. A Villarreal végzett
az élen miután 2-1-re nyert a
belga FC Bruges ellen. 

Az E és F csoportban már
az elõzõ körben eldõlt a két
továbbjutó hely sorsa, elõb-
biben az éllovas ukrán
Dinamo Kijev gól nélküli
döntetlent játszott a vendég
moldovai Sheriff Tiraszpol-
lal, a másodikként tovább-
jutó fehérorosz BATE Bori-
szov pedig 3-0-ra kikapott a
holland AZ Alkmaar ven-
dégeként. Az F jelû négyes-
ben a két továbblépõ, az
orosz CSZKA Moszkva és
a cseh Sparta Prága össze-
csapása 1-1-gyel fejezõdött
be, míg a csoport harmadik
helyén végzett Palermo 1-0-
ra nyert a svájci Lausanne
pályáján. 

A L jelû négyesben már
korábban eldõlt, hogy az FC
Porto (16 pont) és a Besiktas
(13) a két továbbjutó. Az
utolsó eredmények: Besik-
tas–Rapid Bécs 2-0 és FC
Porto–CSZKA Szófia 3-1.

A Steaua tulajdonosa már a meccs után nyilatkozott, de
nem a tõle megszokott vehemenciával. Becali elismerõen
szólt Székely és Surdu odaadásáról, ugyanakkor elmarasz-
talta Stancut, Ricardót és Angelovot. Edzõjének a piperai
csak azt rótta fel, hogy nem cserélte le már a szünetben
Székelyt és Angelovot. Ennek ellenére Becali leszögezte,
hogy Lãcãtuº a bajnoki idény végéig marad, de jövõje at-
tól függ, hogy sikerül-e elcsípnie a másik helyet a pontva-
dászatban. 

Gigi Becali: Lãcãtuº marad 

ÚMSZSPORT2010. december 17–19., ppéénntteekk––vvaassáárrnnaapp www.maszol.ro 12

Zárófordulók 
kosárlabdában 

A 15. forduló mérkõzéseivel
zárul az idény férfikosárlab-
dában. Tegnap Brassó–Ma-
rosvásárhely (63-100) és Poli
Iaºi–Csíkszereda (95-79)
mérkõzéseket rendeztek, ma
Piteºti–Szeben-találkozóra
kerül sor, szombaton pedig
az alábbi menetrend szerint
játszanak: Steaua Turabo–
Kolozsvári U-Mobitelco BT
(18 óra, TVR 3), Medgyesi
Gaz Metan–CSU Asesoft
Ploieºti, Temesvár–Energia
Rovinari, Otopeni–Nagy-
várad, Buk. CS Municipal–
SCM Craiova. 

MOL liga

A hétvégén a magyar-ro-
mán jégkorongbajnokság-
ban a legjobb nyolc között
HSC Csíkszereda–Újpesti
TE, Dab.Docler Dunaúj-
város–Sapa Fehérvár AV19,
Vasas–Ferencváros és Mis-
kolci Jegesmedvék–Brassói
Fenestela 68 találkozókat
rendeznek, amelyek az
egyik fél harmadik gyõzel-
méig tartanak.

Röviden

A ráadáspercek átka

Labdarúgás

T. J. L.

Az Európai Labdarúgó-
szövetség (UEFA) ma

tartja Nyonban a Bajnokok
Ligája nyolcaddöntõjének
sorsolását. A német Bayern
München, az angol Chelsea,
a spanyol Real Madrid, az
angol Tottenham Hotspur, a
német Schalke 04 Gelsenkir-
chen, az angol Manchester
United, a spanyol FC Barce-
lona és az ukrán Sahtar
Donyeck csoportelsõként, a
francia Olympique Mar-
seille, az olasz AC Milan, az
olasz Internazionale, a fran-
cia Olympique Lyon, a spa-
nyol Valencia, a dán FC
Köbenhavn, az olasz AS Ró-
ma és az angol Arsenal pe-
dig csoportmásodikként ju-
tott a legjobb 16 közé.

A mai sorsoláson a cso-
portelsõket a csoportmásodi-
kokkal párosítják össze, két
azonos nemzetiségû csapat
azonban egyelõre még nem
találkozhat egymással.

A D csoportot megnyert
FC Barcelona ellenfele pél-
dául az Internazionale, az

Olympique Lyon, az AS Ró-
ma, az Olympique Marseille,
az AC Milan és az Arsenal
közül kerülhet ki, örök riváli-
sáé, a Real Madridé pedig az
Internazionale, az Olym-
pique Lyon, az FC Köben-
havn, az AS Róma, az
Olympique Marseille és az
Arsenal közül. Angol–olasz
párharc akár három is létre-
jöhet, spanyol–francia pedig
legtöbb kettõ. 

A nyolcaddöntõs párharc-
ok elsõ mérkõzéseire 2011.
február 15/16-án, vagy
22/23-án, a visszavágókra
pedig március 8/9-én vagy
15/16-án kerül majd sor.

Ismertek a csoportkör vég-
sõ statisztikát. Eszerint a
nyolc kvartettben 276 gól
született, a legtöbb, 58, a 76.
és 90. perc között esett, a leg-
kevesebb pedig, 3, az elsõ fél-
idõ ráadásában. Az elsõ fél-
idõben összesen 117-szer, a
másodikban pedig 159-szer
zördültek a hálók.  

A legjobb góllövõk a csa-
patok meghatározó egyéni-
ségei közül kerültek ki,
Samuel Eto’o (Internazi-
onale) hét, Lionel Messi
(FC Barcelona) és Mario

Gomez (Bayern München)
hat-hat, Roberto Soldado
(Valencia) és Nicolas
Anelka (Chelsea) pedig öt-
öt alkalommal volt eredmé-
nyes. A román bajnok Ko-
lozsvári CFR 1907 6-12-es
gólaránnyal, utolsóként zárt
az E csoportban, Lacina
Traoré és Ionuþ Rada 2-2 al-
kalommal volt eredményes,
Cadú és Juan Culio pedig
egy-egy alkalommal. Négy
gólpasszal utóbbi az elõkelõ
második helyen áll ebben a
kategóriában, holtverseny-
ban Aaron Lennonnal
(Tottenham), s Carlos Mar-
tins (Benfica, 5) nyomában.
Cristiano Ronaldo (Real
Madrid) 15-ször lõtt kapura
és 16-szor mellé, Messi
13+10-zel, Eto’o pedig
12+4-gyel áll ebben a kate-
góriában. Traorét és a skót
Kenny Millert (Glasgow
Rangers) egyformán 13 alka-
lommal állították meg lesen,
Marc Janko (Twente En-
schede) 23 szabálytalanságot
követett el, Steven Naismith
(Rangers) ellen pedig 24-szer
szabálytalankodtak, de
Culiót is 19-szer rúgták fel
hat csoportmeccse során. 

Nyon: BL-tavaszra sorsolnak 

Labdarúgás

Hírösszefogaló 

A Bajnokok Ligája-
címvédõ olasz Interna-

zionale 3-0-ra nyert a dél-
koreai Szongnam Ilhva
Csonma ellen a Dubajban
zajló labdarúgó-klubvilág-
bajnokság második elõdön-
tõjében, a milánóiak góljait
Stankovic (3.), J. Zanetti
(32.) és Milito (73.) szerez-
te. A ner-azzurrik szomba-
ton azzal a kongói Ma-
zembével játszanak, amely
Afrika bajnokaként 2-0-ra
verte a Dél-Amerikát képvi-
selõ brazil Internacionalt. A
dubaji Inter– Szongnam-
mérkõzésen megsérült Wes-
ley Sneijder, az olaszok hol-
land labdarúgója, így kevés
az esélye annak, hogy pá-
lyára léphet majd a klubvi-
lágbajnokság fináléjában. A
milánói csapat játékmestere
a bal lábát fájlalva már a ne-
gyedik percben kénytelen
volt cserét kérni. Helyére a
brazil Thiago Motta állt be.
Rafael Benitez vezetõedzõ
szerint „izomproblémáról
van szó, nagyon nehéz lesz
õt csatasorba állítani a kö-
vetkezõ mérkõzésen”. A
mexikói Pachuca lett az
ötödik a klubvilágbajnoksá-
gon, miután az Abu-
Dzabiban zajló torna hely-
osztóján büntetõkkel le-
gyõzte a egyesült arab emír-
ségekbeli al-Vahda csapatát.
A rendes játékidõ végén 2-2
volt a mérkõzés eredménye,
a mexikóiak 4-2-re nyerték
a sípszó utáni  büntetõpár-
bajt. A szombati Mazem-
be–Internazionale- finálét
megelõzõen az Internaci-
onal és a Szongnam Ilhva
Csonma játszik a harmadik
helyért. 

Klubcsata:

meglepõ finálé

A Steaua játékosai (sárga mez) az utolsó percben lõtt góllal kaptak ki Nápolyban

Kézilabda

Turós-Jakab László 

A magyar nõi kézilabda-
válogatott 24-19-re kika-

pott a svéd csapattól, és ezzel
a nyolc közé sem került a
dán–norvég közös rendezésû
Európa-bajnokságon. A szer-
da esti, lillehammeri mérkõ-
zésen 8-3-ra vezettek Mátéfi
Eszter tanítványai, ellenfele-
ik azonban a 38. percben
utolérték õket (15-15), a haj-
rában pedig már esélyt sem
hagytak nekik. A második
félidõ kritikus idõszakában
12 percig nem született ma-
gyar gól, ezalatt 16-18-ról 21-
18-ra fordítottak a skandiná-
vok, akik megérdemelt gyõ-
zelmet arattak, és nem kis
meglepetésre, megnyerték
középdöntõcsoportjukat.
Torstenson 8, Johansson pe-
dig 6 gólig jutott, míg a vesz-
tesektõl Szucsánszki (8),
Bulath (3), Szabó (2), Vérten
(2), Kovacsics (2), Szamo-
ránsky és Kovacsicz volt
eredményes. A magyarok
számára ezzel véget ért az
Eb, és a másik középdöntõs
csoport eredményétõl függõ-
en 9. vagy 10. helyen zárnak.

A nap elsõ találkozóján vb-
ezüstérmes franciák 31-19-re
legyõzték az ukrán csapatot,
s sikerükkel a harmadik he-
lyen zártak a szextettben.
Tudván, hogy már nem vé-
gezhetnek a második helynél
elõrébb, a norvégok a
Hakons Hall közönségének
játszottak a hollandok ellené-
ben. Kiütéses „Vikingsiker”
lett a vége, 35-13, a konti-
nensviadal eddigi legna-
gyobb különbsége.  

Tegnap az elsõ középdöntõ
csoportban is legördült a füg-
göny. A románok a második
hely biztos tudatában léptek
pályára az oroszokkal szem-
ben és tartalékos kerettel 36-
20 arányú vereseéget
szenvedtek az orosz váloga-
tottól.  Akésõ esti mérkõzé-
seknek – Spanyolország-
–Horvátország és Dánia-
–Montenegró – már nem volt
különösebb tétje, hiszen tud-
ható volt, hogy a dánok nye-
rik a csoportot a románok
elõtt.      Ma pihennek a csa-
patok, holnap pedig három
mérkõzést rendeznek
Herningben: egy helyosztót
és a két elõdöntõt, azaz a ro-
mán–svéd, illetve dán–nor-
vég meccset. 

Éremre pályázó románok

Kosárlabda

T. J. L.

Ötödik mérkõzését is el-
vesztette az Európa-ku-

pa-sorozatban a SCM CSS
Craiova nõi kosárlabdacsa-
pata. Az oltyán gárda feladta
pályaválasztói jogát és By-
ronban 86-49-re kapott ki a
Sony Athinaikosztól. Miu-
tán a visszavágóra is görög
földön kerül sor, ma délután,
több mint valószínû, hogy
Liviu Manea együttese elbú-
csúzik a további küzdelmek-
tõl. A magyar csapatok a leg-
rangosabb kontinentális so-
rozatban, az Euroligában
voltak érdekeltek. Az MKB-
Euroleasing Sopron nagy
csatában kapott ki szerdán
este a Rátgéber László vezet-
te, százszázalékos török
Fenerbahcétól: 81-92. Az
isztambuli gárda a világ je-
lenlegi legjobb kosarasának
tartott, olimpiai és világbaj-
nok, WNBA- és Euroliga-
gyõztes, amerikai Diana
Taurasi nélkül is nyerni tu-
dott, miután ellenfele csak a
második negyedben reme-
kelt, 27-13. A legjobb dobók
külön párbajában a soproni
McCoughtry 39-37-re nyert
a „török” Taylor ellen. A
4/4-es mutatónál tartó sop-
roniak január 12-én a szin-
tén bombaerõs orosz
Jekatyerin-burgot fogadják.
A Magyar csapatot csak a
továbbra is veretlen Fener-
bahce (16 pont) és a Jekatye-
rinburg (15) elõzi meg a B
csoport táblázatán.  Ugyan-
azon 8. forduló keretében a
magyar bajnok Pécs 2010
bravúros teljesítménnyel ide-
genben nyert a francia
Mondeville ellen: 66-62. A
gyõzelem sorsa a második
negyedben dõlt el. 

Hideg-meleg a
palánkok alatt
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Sike Lajos

Ha nem zavarja, elõször
talán tisztázzuk a családne-
vét! Azt hallottuk, hogy
azért Muhi, és nem Mohi,
hogy ne tévesszék össze a
híres kolozsvári festõvel,
Mohy Sándorral, aki nagy-
bátyja volt!
– Csakugyan jó, ha tisztáz-
zuk, mert ezt már mások is
felvetették. Aztán meglepõd-
tek, hogy nem én, hanem õ
módosította a nevét. A mi
közös szatmári családfánk
Muhi, ugye, a Muhi-palotá-
nak is ez a neve, és nem
Mohy. Mindenki Muhinak
hívja. Ahogy én tudom, õ
már ismert festõként változ-
tatott, mert úgy gondolta, a
Mohy alkalmasabb név egy
mûvésznek. Valószínû, azért
is változtatott, hogy megkü-
lönböztesse magát a többi
rajzolgató, mûvészkedõ Mu-
hitól. Akkoriban két, késõbb
négy Muhi nevû rajztanár
igyekezett fényesíteni a csa-
ládnevet.

Akkor tovább is léphe-
tünk. Legutóbbi könyve, a
Szatmári szobrok, emlék-
táblák jó kis vitát kavart
már a bemutatón, amihez
természetesen a hiteles il-
lusztrációk is hozzájárul-
tak. Ez azt jelenti, hogy
nemcsak lényeges, de a
közembert is élénken fog-
lalkoztató dolgokról szól
benne!
– Örülök, hogy így történt,
mert a könyv azért készült,
hogy az említett témakörben
sokakkal megosszam a véle-
ményemet. De nem azért ír-
tam, hogy valakiket bosz-
szantsak vagy dühítsek, in-
kább azért, hogy gondoljuk
át a dolgokat, s lássuk, ho-
gyan lehetne ezt kulturáltab-
ban és hitelesebben csinálni.
Mert lehet és kell is. Én nem-
csak otthonosan, de némi fe-
lelõsséggel is sétálok Szat-
márnémeti utcáin, hisz a
családom több generáció óta
itt él. Köztük akadtak olya-
nok is, akik nagyon sokat tet-

tek ezért a városért. Tehát
miattuk sem lehetek közöm-
bös az iránt, ami körülöt-
tünk történik. Séta közben
nézek jobbra-balra, olvasga-
tom a táblák vagy éppen
mostanában állított szobrok
feliratait, s egyszer csak arra
döbbenek, hogy mind több
olyan névvel találkozom,
amelyeknek a viselõirõl sem-
mit nem tudok, fogalmam
nincs, hogy mikor és mit tet-
tek az én szeretett városo-
mért. Ha ez így megy to-
vább, akkor egyszer csak ar-
ra ébredünk, hogy egy olyan
városban élünk, ahol nem is-
merjük a nekünk állított pél-
daképeket, azokat a szemé-
lyiségeket, akiket morálisan
és cselekedeteinkben is kö-
vetni kellene. S akkor hirte-
len elveszítjük a fonalat, és
idegennek érezzük magun-
kat saját városunkban!

A könyvbemutatón konk-
rétumok is elhangzottak:
például a többségiek meg-
szavaztak a tanácsban olyan
személyneveket, amelyek
viselõi soha nem jártak
Szatmáron. Persze, nem or-
szágos jelentõségû szemé-
lyekrõl van szó, hanem úgy-
nevezett helyiekrõl. Sajnála-
tos, hogy egyes magyar ne-
vek is vitathatók. Szóba
jött, hogy valamiképpen
szabályozni kellene az ilyes-
mit, még akkor is, ha mi oly-
kor rossz kompromisszumra
kényszerülünk, mint leg-
utóbb, amikor a jeles ’48-as
honvédtiszt, városparancs-
nok, a Kossuth-kert létreho-
zója, Kiss Gedeon szo-
brának felállítása ellenében
bele kellett egyeznünk, hogy
a másik oldal egy jeles kom-
munistának állítson köztéri
emléket. A rend, a becsület,
az igazi érték tisztelete épp-
úgy érdeke a románnak,
mint a magyarnak!
– Valóban ideje, hogy legyen
egy mérce, az egészet ponto-
sabban szabályozzák, s min-
denképpen a kevésbé vitat-
ható értékek mentén. S ez el-
sõsorban az önkormányzat

feladata, mert ott dõlnek el a
dolgok. De aligha van aka-
dálya, hogy ennek a mieink
legyenek a kezdeményezõi.
Más dolog az, ha egy közös-
ségnek, akár egyházinak
vagy más jellegûnek, nagyon
fontos valaki. Akkor a saját
területén, székházban, temp-
lomkertben vagy máshol ál-
lítson neki emléket, de sem-
miképpen közterületen. S
van még egy probléma,
amelynek kezelését legalább
ennyire fontosnak tartom:
vajon mennyiben felelnek
meg ezek az emlékek ko-
runk esztétikai elvárásainak
és a közízlésnek? Ezen a te-
rületen is vannak tennivalók.
Nem engedhetõ meg az,
hogy a márványra mûanyag
táblákat tegyünk, s azért,
mert valami gipszbõl vagy
cementbõl olcsóbban kivite-
lezhetõ, nem adhatunk teret
a giccsnek. Mint ahogy ná-
lunk is van erre példa. Ve-
gyük észre, az ilyesmi is
rontja városunk jó hírnevét.

Nemcsak hosszabb cikk-
sorozatban, de több köny-
vében is foglalkozik a törté-
nelmi Szatmárnémeti építé-
szeti értékeivel. Az Építé-
szet Szatmáron címû, gaz-
dagon illusztrált könyvét,
már szép kivitele miatt is
minden szatmári család
polcára tenném. Nem kér-
dem, mi motiválta kiadásá-
ra, az elõbbiekbõl már egy-
értelmûen kiderül! Inkább
azt kérdezem: ha a régi Vá-
rad a szecesszió, a régebbi
Brassó vagy Segesvár a gó-
tika városa, a mûvészeti
szakíró szerint milyen jelzõ
illik Szatmárnémetire?
– Elõször hadd válaszoljak a
kérdés elsõ felére: annyi pon-
tatlanságot, badarságot és
mosolyognivalót írtak már
össze Szatmárról, hogy úgy
gondoltam, én is írok róla, de
lehetõleg szakmai felkészült-
ségem szerint és mindent
megfelelõen dokumentálva.
Mert ennek a városnak olyan
vitathatatlan és félremagya-
rázhatatlan értékei vannak, s

persze, messze nem is csak
az építészetben, amelyekért
mindenképpen szeretni kell.
Szatmárnémeti történelmi
belvárosára az a jelzõ illik
leginkább, hogy eklektikus.
Vagyis stílusok egyvelege. De
ez az egyveleg is alkothat ele-
gáns és harmonikus városké-
pet, mint Szatmárnémeti ese-
tében. Külön hangsúlyt kap-
hat azokon az utcákon, ahol
olyan épületek állnak, mint
például a Csizmadiaszín
vagy a Törvényszéki Palota.
Ám akár a város egyik jel-
képének is számító, minaret-
szerû Tûzoltótorony is beillik
ebbe a képbe. Ezt egy város-
szeretõ püspök, Meszlényi
Gyula építtette. S milyen jó,
hogy Szatmárnémetinek
több ilyen püspöke is volt.
Köztük is a legismertebb
Hám János, aki több olyan
remek, városkép-meghatáro-
zó épülettel gazdagította
Szatmárnémetit, mint az új-
klasszicista székesegyház és
Püspöki Palota, a neogótikus
Kálvária-templom vagy a
Zárda hatalmas, már-már
dísztelen épülettömbje.
Szatmár alföldi város, távol
esik a kõbányáktól, s különö-
sen az elején csak helyi anya-
gokból, vályogból, fából, pa-
ticsból, nádból, zsuppból
építkezhettek, emiatt nem

maradhattak fenn jelentõ-
sebb régi épületek. Ám ké-
sõbb benne élt az adott kor
építészeti áramlataiban, több
maradandó érték született,
amelyekre érdemes vigyáz-
nunk.

Mi a véleménye az utób-
bi ötven év szatmári építé-
szetérõl, mindenekelõtt az
új fõtér betonsivatagáról?
– Olyan idegen rész az alföl-
di város testében, amely
semmiféle hagyományt nem
tisztel. Ellenkezõleg, éppen
eltakarni igyekszik azokat.
Például a templomokat. Ter-
vezõjük, a jászvásári Ni-
colae Porumbescu mûépí-
tész a kor embere, a
grandománia képviselõje
volt. Pedig ismernie kellett
Leonardo da Vinci híres
mondását: a mérnök attól
nem lesz nagyobb, ha na-
gyobb kört rajzol! Mindazo-
náltal a fõtervezõ elkövetett
egy másik nagy hibát is:
nem használta ki a termé-
szet kínálta adottságot, és a
fõtér hátat fordít a Szamos-
nak, ahelyett, hogy ráépül-
ne, vagyis feléje fordulna.
Pedig Porumbescu az
„aranykorban” is járhatott
Nyugatra, ahol láthatott né-
hány jó példát ebben a téma-
körben!

Ön inkább a történelmi
városrész értékeinek menté-
sével foglalkozik. Újabb
cikksorozata a Szamos fo-
lyóiratban a régi építészet
ornamentikáját veszi szám-
ba. Ebbõl is könyv lesz?
– Ezt még nem merném kije-
lenteni, de a hozzá való
anyag, dokumentáció egyre
bõségesebb. Engem is megle-
pett, hogy a sok rombolás
után is mennyi szép, régi fa-
ragott kapu, ablakrács, ab-
lakkeret, vaskapu, oszlopfõ,
rozetta és más díszítõelem
maradt meg, egyik-másik va-
lóságos mûremek. A legérté-
kesebbeket lefényképezem,
és témás cikkeimben felmu-
tatom a szatmáriaknak.
Nem gondoltam volna,
hogy ennyire érdekli az em-
bereket, mert mind több jel-
zést, javaslatot kapok, hogy
ide meg oda is menjek el, ezt
meg azt is fényképezzem le.
Ennek köszönhetõen ma is
gyakran megélem a felfede-
zés örömét, s mind több bi-
zonyítékot kapok arra, hogy
Szatmárnémeti már száza-
dok óta bekapcsolódott a
nagy európai mûvészeti
áramlatokba. Mert bekap-
csolták a nagy mûvészetpár-
toló személyiségek.

Folytatása a 2. oldalon

Grafikus, rajztanár, képzõmûvészeti szakíró, városvédõ és

mindezekkel együtt Szatmárnémeti lelkiismerete egy személy-

ben az interjúalanyunk. Kevés olyan ember él a Szamos-parti

városban, aki annyira magáénak érzi ezt a települést, annak

építészeti és mûvészeti örökségét, s annyira törekszik, hogy ezt

megóvják az utókornak, mint õ. Mindezt nemcsak a Szamos

folyóiratban e témakörben rendszeresen közölt, fényképpel

vagy grafikával illusztrált cikkei bizonyítják, hanem könyvei is. 

Rajztanár, grafikusmûvész, képzõmûvé-
szeti szakíró. Tanulmányait Kolozsváron
és Bukarestben végezte. Tucatnyi hazai és
külföldi városban volt egyéni kiállítása,
több nemzetközi grafikai biennáléra meg-
hívták alkotásaival. Plakátokat, könyvbo-
rítókat, kitûzõket tervez, könyveket il-
lusztrál. Számos könyvet írt Szatmárné-

meti és Szatmár megye mûvészeti életé-
rõl, építõmûvészetérõl, egyházi mûvésze-
térõl. Többek között a Román Képzõmû-
vészek Szövetsége, a Barabás Miklós Céh
és a Hejcei Nemzetközi Alkotótábor (örö-
kös) tagja. Egyebek mellett az Ezüstgyo-
pár díj, az Apáczai-díj, a Scheffler János-
díj kitüntetettje.

Valóságra nyitott szemmel
Muhi Sándor képzõmûvész, szakíró szerint jobban kell figyelnünk az általunk vagy nekünk állított példaképekre

Muhi Sándor személyes fotótárából

Muhi Sándor (1945, Szatmárnémeti)
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Farkas István

A napokban a Los Ange-
les-i Filmkritikusok Szövet-
sége az idei év legjobb rende-
zõjének járó elismerését
megosztva ítélte oda David
Finchernek (a rovatunkban a
múlt héten bemutatott A kö-
zösségi háló direktorának) és
Olivier Assayaznak, aki a
Carlos, a Sakál címû filmet
vezényelte le. Igen, Ilich
Ramirez Sanchezrõl, azaz
Carlosról van szó, a világ
egykoron leghíresebb terro-
ristájáról – ha úgy tetszik:
Sakálról, bár õ nem örült an-
nak, hogy Frederick Forsyth
bérgyilkosával asszociálják.
Arról a különös alakról, aki
tulajdonképpen csak a mé-
dia kreációja, egy emble-
matikus figura, akiben meg-
testesülhettek az „anti-James
Bond”-eszmék.

Steven Soderbergh kom-
munistább ideológiájú Che
Guevarája szintén Cannes-
ban debütált, az összehason-
lítás azonban a Carlos... javá-

ra billenti a mérleget.
Assayas filmje eléggé Holly-
wood-ellenesre sikeredett,
már csak azért is, mert nem
él vissza a fegyverek, az au-
tós jelenetek és a Carlos-
mítoszba jól illeszkedõ, sze-
xuális témájú jelenetekkel.
Nem könnyen emészthetõ
mû (még kevésbé az eredeti,
ötórás verzió), ám az ügye-
sen adagolt könnyedebb,
mondénabb jelenetekkel si-
került úgy fellazítani ezt a
nyomasztó hangulatú fil-
met, hogy nem vált közhely-
gyûjteménnyé, ugyanakkor
eléggé közérthetõen árnyal-
ja a hetvenes évek legkere-
settebb terroristájának élet-
pályáját.

A fikciót és a valóságele-
meket jól egybeszövõ forga-
tókönyv öntudatos ember-
nek festi le Carlost, aki nem
szolgája az általa követett el-
veknek, hanem azok aktív
megvalósítója. Sõt: a film
megengedi azt is, hogy
Carlosban egy, a mi világfel-
fogásunkkal összeegyeztet-

hetetlen módszereket hasz-
náló, de valódi szabadság-
harcost lássunk. Nem emeli
õt piedesztálra, de a találó
dialógusok, Edgar Ramirez
természetes viselkedése, játé-
ka, lehetõvé teszik, hogy
megismerjük a tömeggyilkos

merénylõnek azokat a moti-
vációit is, amelyek az õ mar-
xizmussal elegyített keleti
kultúrájában elfogadhatóak,
sõt, esetenként dicséretesek
is. Ugyanakkor megtudjuk,
hogy Carlos már-már kapita-
lista módon bánt a pénzzel,

és nem mindennapi képessé-
geiért mind Iraktól, mint Pa-
lesztinától, mind Szíriától
hatalmas mértékû anyagi el-
lenszolgáltatásokat kért, ám
ezt még a nyugati sajtó sem
forgatta ki kellõképpen, ha-
nem inkább meghagyták kö-

rülötte azt a mitikus ho-
mályt, ami mindig segített a
példány-, illetve a nézõszám
növelésében. Olivier Assayas
filmje tehát tulajdonképpen
kritikája is a ‘70–’80-as évek
médiájának, amely átgondo-
latlan hírverésével sokszor
megnehezítette a Carlos utá-
ni nyomozást. A francia ren-
dezõ azonban, cinikusan vi-
szonyulva a korabeli média-
hisztériához, megmutatja a
terrorista pszichotikus olda-
lát is, utalásokban vagy akár
direkt módon rávilágítva ke-
gyetlenségének személyisé-
gében rejlõ okaira.

Esztétikai szempontból ta-
lán felróhatjuk a filmnek,
hogy a kísérõzene helyen-
ként valósággal kilóg belõle,
de ezt nagyon jól ellensú-
lyozza a remek vágás. A
Carlos-kultusz számtalan re-
gény- és filmfeldolgozást élt
meg, azonban az Assayas-
alkotásnak van a legtöbb esé-
lye arra, hogy a nagyközön-
ségben valósághû képet ala-
kítson ki a Sakálról.

A Nõk Lapjában olvashat-
tuk nemrég, hogy mi, ma-
gyarok, verhetetlenek va-
gyunk operettben. Kacsóh
Pongrác, Kálmán Imre, Le-
hár Ferenc melódiáinak
hallatára még ma is könny-
cseppet morzsol el szeme
szögletében az érzõ szívû
nagyérdemû. Valère Nova-
rina francia író-rendezõt ez
vonzhatta a debreceni Cso-
konai Színházba, hogy ott
saját maga rendezze meg
Képzeletbeli operett címû da-
rabját, amelyet a kolozsvári
Interferenciák színházi
fesztivál közönsége is látha-
tott december elején.

Adott volt az operettfor-
ma, a terápiaként (a kollek-
tív traumák feldolgozására)
létrejött mûfaj, a totális szín-
ház. Novarina ebbõl kiin-
dulva írta meg a Képzeletbeli
operett szövegét. A mester-
kéltség itt a közvetítés felvál-
lalt eszköze, mindennek il-
lusztratív jellege van tehát
(semmi nem „maga a”):
mû-karakterek, mû-díszlet,
mû-beszéd, mû-dal, mû-ér-
tékek, mû-emlékek. Ha a
mûviségnek ezt a totalitárius
uralmát természetesként fo-
gadjuk el, minden a helyére
kerül, és igazi mû-élvezet-
ben lehet részünk.

Stílusában a zenés-táncos
vígjáték és a monodráma, a
népszínmû és a csehovi drá-
ma ötvözetének paródiája a
darab. Az eredmény egy in-
tellektuális egyveleg, szóra-
koztató stílusmúzeum.
Egyszerre destruktív és
konstruktív nyelvét hallgat-
va eszünkbe idézõdik Parti
Nagy Lajos Ibusár címû
„huszerettje”, olykor pedig

a Krétakör Színház vagy a
L’art pour l’art társulat da-
rabjai. A gyakran számok-
kal, geometrikus ábrákkal
behelyettesített szavak vagy
akár a díszlet elemei (példá-
ul: számsorok duettje) pe-
dig visszautalnak Max
Frisch Don Juanjára.

A dráma szövege egy „új
nyelvújítás” szellemében
íródott. A stilisztika eszkö-
zeit szinte maradéktalanul
felhasználja, párbeszédbe
lépõ monológjait szürrealis-
ta képzettársítások és dada-
ista formabontás jellemzi. A
nem hagyományos úton
történõ megközelítés sok-
szor mintha a megszokott-
nál közelebb vinne a lényeg-
hez, a mondanivaló tárgyá-
hoz. Kifejezõbb, mint el-
koptatott frázisaink (példá-
ul: „jöjjön magán kívülre”,
gyõzködi a nagyasszonyt a
Tuzenbachot idézõ alak; a
válasz ez: „én szakadékosí-
tom az embert”). A játékos
és virtuóz fordítás hun-
garikumok közbeékelésével

teszi otthonossá a magyar
fülek számára a szöveget.
És hogy az elõadás egészen
testre szabott legyen, a for-
dító, Rideg Zsófia a fordítás
alatt a szereposztást is szem
elõtt tartotta.

Az önreflexív mû ismér-
ve, hogy idõközönként ész-
revételezi saját helyzetét, vi-
szonyát és viszonyulását a
nézõkhöz. Az operett mûfa-
jától ez a magatartás telje-
sen idegen. Novarina itt fog-
ja meg és kezdi ki a mûfajt,
létrehozva egy anti operettet
a legjellemzõbb tulajdonsá-
gok túlhajtásával. Az alko-
tóelemeket önmaguk kiját-
szására és felszámolására
szítja fel. Hallhatjuk a szo-
kásosan szenvelgõ áriát, a
szerelmetes duettet, a dia-
dalmas kórust, láthatjuk a
szívélyes nagyasszonyt és a
modoros komornyikot, a
katonaruhás széplelket, a
cserfes cselédlányt és a szó-
kimondó szolgálót, részesei
lehetünk könnyes boldogsá-
guknak és hahotázó keser-

vüknek. Az okos arccal elõ-
adott ostobaságok, az elor-
dítozott közhelyek, és az
érthetetlenségig dekon-
struált életbölcsességek rávi-
lágítanak arra, hogy komo-
lyan venni csak a tréfát le-
het, és felül kell vizsgálni a
csomagolást. A darab a ki-
szólás hagyományának is
aláás, amikor az akklimati-
zálódott nézõt átejti a sza-
bad függõ beszéddel (zavar-
ba hozza például a regény-
bõl idézett „vége” felkiáltás-
ra fellélegzõket az elõadás
folytatása).

A visszatérõ holt ezt üze-
ni az élõknek az elõadás vé-
gén: „a szeretet látó”. Mi-
hez kezdjünk e titokzatos
bölcsességgel? Van-e köz-
hely a közhely után, vagy
ott már csak igazság van?

A mai nézõ katarzisa a
teljesítmény és a mennyiség
elkápráztató erejében van:
az elõadás utolsó pillére
Mészáros Tibor bravúrja, a
Lucky szájhabosító filozo-
fálására is emlékeztetõ mo-
nológ. A tíz percen át tartó
beszédfolyam logikátlanul
egymás mellé helyezett
mondataiból mégis összeáll
egy történet. Az idõ hozza
létre, a folyamat. Ez a léleg-
zetelállító kísérlet már ön-
magában is megállná a he-
lyét, de így, hogy korábban
hasonló élményben volt ré-
szünk, amikor a komornyik
sûrített táncegyvelegét lát-
tuk, biztosak lehetünk ab-
ban, hogy Novarina egyet-
ért Hermann Broch megál-
lapításával: az operett a „ki-
zárólag dekoratív szórakoz-
tatás lapos cinizmusa”. Fel-
virágoztatandó terület.

Láng Orsolya

Új mûfaj születik

Mozivászon

Carlos, az anti-Bond

Folytatás az 1. oldalról

Ismereteink szerint az
egyházmûvészetben ez még
hangsúlyozottabban kimu-
tatható. Igaz is, cikkekben,
könyvekben egyaránt sokat
foglalkozott az egyházmû-
vészettel. Innen hogyan lát-
szik nevezett áramlatok je-
lenléte?
– Ezt az elõbb említett egy-
házi épületek messzirõl el-
árulják, de legalább ennyire
igaz a templombelsõkre is.
Mint ismeretes, a szatmári
római katolikus egyházme-
gye az egrirõl vált le, jó két-
száz éve, s már az elosztásnál
jelentõs mûvészeti értékek
kerültek hozzánk. Például
bécsi, velencei, tiroli, mün-
cheni mesterek festményei és
más alkotásai. Ezek jelentõs
része a püspökség egyház-
mûvészeti képtárában, má-
sok a püspöki palota folyosó-
in, templomokban láthatók.
Egy bükkaljai kis faluban,
Sándrán van egy olyan nagy-
méretû, barokk kori, remek
bécsi oltárkép, amelyet több
nagyváros templomában szí-
vesen látnának. Alkalmasint
a Károlyiak révén kerülhetett
oda. Az ilyen és a hozzá ha-
sonló mecénásoknak kö-
szönhetõ, hogy a szatmári
egyházmegye templomaiban
találni Barabás Miklós-,
Than Mór-, Pesky József-
vagy éppen Zichy Mihály-al-
kotásokat. A rónaszéki
templom oltárképét Hollósy
Simon, a nagybányai festõis-
kola alapítója festette. Ezek
az alkotások, ha mások is
tudnak róluk, az adott tele-
pülés számára külön vonz-
erõt jelenthetnek.

Akár tanulni lehetne az
ortodoxoktól, akik az ilyen
vallási értékeket mind job-
ban bevonják az egyházi tu-

rizmusba. Közeli példaként
a szaploncai „vidám teme-
tõt” és a máramarosi fa-
templomokat említhet-
nénk, amelyeknél nyaranta
csak úgy nyüzsögnek a kül-
földi turisták. De beszélge-
tésünk végéhez értünk, és
még nem volt szó a pedagó-
gus Muhi Sándorról. Van
itt az asztalán egy módszer-
tani könyv, érdekes rajzok-
kal illusztrálva. Ez is Muhi-
alkotás!
– Már jó évtizede tanítok a
Babeº–Bolyai Tudomány-
egyetem szatmári magyar
pedagógusképzõ tagozatán,
és némi tapasztalat után úgy
gondoltam, a rajzhoz külön
készítek egy módszertani
könyvet, ami egy kicsit meg
is szerettetheti a diákokkal
ezt a tantárgyat. Mert az a
cél, hogy lehetõleg szeressék
is, amit tanulnak, s akkor
könnyebben befogadják. Sok
jó és értelmes diákom van,
megérdemlik, hogy törõd-
jünk velük. Igyekszem arra is
külön rávezetni õket, vagy
inkább felkelteni érdeklõdé-
süket, hogy szeressék, tisztel-
jék szülõhelyük, környezetük
értékeit. Mert az önbecsülés,
a jó értelemben vett lokálpat-
riotizmus, s vele a nagyobb,
ha úgy tetszik, nemzeti kö-
zösségünk értékeinek tiszte-
lete valahol itt kezdõdik. Így
arra kérem õket, hogy sablo-
nos iratcsomók gyûjtése he-
lyett inkább mérjék fel, írják
és fényképezzék le a falu és
szûkebb életterük értékeit. A
templomtól és az iskolától
kezdve a régi csûrig, istállóig,
présházig, érdekes kapuig
vagy fejfáig. Már eddig annyi
anyag jött be, hogy alig gyõ-
zöm átnézni, csak fotóból
több ezer. Ahogy látom, né-
hány diákom máris falumo-
nográfiát akar írni, aminek
nem csak én örülhetek!

Valóságra nyitott...

Carlos címû filmjében Olivier Assayas jó érzékkel rajzolja meg az egyik legkeresettebb terrorista portréját

Látszatok játéka: Valère Novarina darabja egyszerre épít 
az operettre és írja át annak mûfaját
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A Professzor 
nyolcvan éve

R. Hahn Veronika

December 11-én ünnepli
születésnapját Berend T.
Iván akadémikus, az MTA
korábbi elnöke, aki 1990 óta
a UCLA, a Kaliforniai Egye-
tem Los Angeles professzo-
ra. A beszélgetés a munkájá-
ban és életében lelt örömeivel
és keserû tapasztalataival
egyaránt foglalkozik.

Professzor úr, elõször is
hadd gratuláljak és kezdjem
egy szokványos kérdéssel.
Hogyan érzi magát kerek
születésnapján? Boldog?
– Szakmai és magánéletem
mindig öszszeolvadt. Mun-
kám mellett magánéletem is
nyugalmas boldogságban te-
lik. Feleségem, Kati a legide-
álisabb társ, leányaim egyben
legjobb barátaim is és ráadá-
sul megajándékoztak négy
nagyszerû unokával. Élete-
met, a muzsika rajongója-
ként, a szó átvitt és legszoro-
sabb értelmében is betölti a
zene. Jó közösségi érzéssel
tölt el, hogy része vagyok egy
világtendenciának, az embe-
riség elöregedésének, és még
emelni is tudom az átlagos
életkort. Mesterem és apai
barátom, a 93 éves kiváló tör-
ténész, Eric Hobsbawm még
fiatalnak is tart. Ráadásul, ha
kimondva számomra is fur-
csán magas ez a kor, belül
nem érzem, részben talán
azért sem, mert ugyanazt csi-
nálom, amit egész felnõtt éle-
temben tettem: tanítok, kuta-
tok, írok. (...)

Mit tanít?
– XIX. és XX. századi euró-
pai gazdaságtörténetet, az
Európai Unió történetét és
politikai gazdaságtanát, vala-
mint Közép- és Kelet-Európa
XIX. és XX. századi történe-
tét. Változatlanul szeretek ta-
nítani és már az Egyesült Ál-
lamokban is ezrével mérhetõ
a volt diákjaim száma. Nem
egy közülük már egyetemi
tanársegéd.

1955 óta 28 könyvet pub-
likált, ebbõl tizet elválaszt-
hatatlan barátjával, Ránki
Györggyel közösen írt. Ho-
gyan látja ma, mennyire
vállalhatók a 60–70-es évek-
ben írott munkáik, mennyi-
re volt megérdemelt a 30
évesen kapott Kossuth-díj?
– A Kossuth-díj indoklásá-
ban azt emelték ki, hogy há-
rom könyvben elsõként
kezdtük meg levéltári mun-
kára alapozva a XX. századi
magyar gazdaság történeté-
nek kutatását. Korai munká-
inkat ma is vállalni tudom. A
marxista gazdasági szemlélet
a nyugati gazdaságtörténet-
írásra is nagy hatással volt. A
keleti vulgármarxista leegy-
szerûsítéseket mi igen hamar
levetkõztük, ami mind az
osztrák–magyar gazdasági
kapcsolatok értékelésében,
mind pedig az elmaradot-
tabb európai perifériák lema-

radási okainak vizsgálatában
világosan megmutatkozott.
Már az 1970-es években, a
hidegháború közepén, ame-
rikai és angol kiadók könyve-
ket rendeltek tõlünk, olasz és
japán kiadók lefordíttatták és
kiadták munkáinkat. A brit
nagykövet mondta el nekem
a 70-es évek vége felé, hogy
magyarországi posztjára ké-
szülve elolvasta az 1974-ben
Angliában megjelent magyar
gazdaságtörténetünket, és
nem tudta eldönteni, hogy
Nyugaton élõ magyar emig-
ránsok, vagy otthon mûködõ
történészek írták-e.

Mi az elmúlt amerikai
két évtized munkásságának
mérlege?
– Ez életem legproduktívabb
korszaka volt. Nyolc könyvet
publikáltam, közöttük egy
tetralógiát Közép- és Kelet-
Európa XIX. és XX. századi
komplex – gazdaság- és tár-
sadalom-, és ezzel összefüg-
gõ kulturális – történelmérõl,
ennek negyedik kötete 2009-
ben jelent meg Cambridge-
ben a térség 1973 utáni átala-
kulásáról napjainkig terjedõ-
en. Írtam egy XX. századi
európai gazdaságtörténetet,
a század öt gazdasági rend-
szerérõl, amit nyolc nyelvre
is lefordítottak. Most egy 680
oldalas kéziratomat küldtem
el a kiadónak Európa XIX.
századi gazdaságtörténeté-
rõl. E témát országegységek
nélkül, tematikus összeuró-
pai tárgyalásban dolgoztam
fel. Állást foglaltam az el-
múlt húsz év legfõbb szak-
mai vitakérdéseiben is. Végül
hadd említsem meg, hogy
2010 tavaszán megjelent egy
könyvem Europe Since 1980
címmel a jelenkori Európa
társadalmi, gazdasági, politi-
kai és kulturális átalakulásá-
ról.

Vizsgálta ebben a jobb-,
sõt szélsõjobboldali, rasz-
szista irányzatok meglepõ
megerõsödését is?
– Természetesen. Ami a szél-
sõjobboldali tendenciákat il-
leti, hadd kezdjem egy sze-
mélyes megjegyzéssel: szá-
momra ez a jelenség nem
meglepõ, hiszen nyolcvan év
alatt megéltem néhányszor a
megerõsödésüket. 1944. de-
cember elején például tizen-
négy évesen a veszprémi és
komáromi börtönökbe zár-
va, s a komáromi nyilasház
pincéjében ököllel az arcom-
ba vágva igyekeztek meg-
gyõzni, hogy nem tartozom
az országhoz. Akkor ezt nem
hittem el.

Az is fájdalmas lehetett,
ami 1989 után történt ön-
nel, hogy 60 évesen, bírósá-
gi meghurcolással lényegé-
ben kiutálták az országból.
– Ez így igaz. Ekkor más
módon adták tudtomra,
hogy nem tartanak idetarto-
zónak. Ez felelevenítette
1944-es élményeimet, s elfo-
gadtam a Kaliforniai Egye-
tem meghívását. Fájdalmas
volt, mert talán joggal érez-
hettem úgy, hogy tettem va-
lamit az országért, segítettem

egy átalakulási folyamatot, s
az ország tudományosságá-
nak elismertetését a világgal.
A British Academy és öt eu-
rópai tudományos akadémia
fejezte ki elismerését azzal,
hogy tagjává választott, ami-
kor még itthon éltem. Hogy
a szélsõjobb továbbra is léte-
zik, nem lepett meg, de az
igen, hogy milyen erõvel tört
fel újra. Egyes országok aktí-
van dolgoztak azon, hogy
háttérbe szorítsák ezeket a
tendenciákat. Nálunk ez
nem történt meg. Itt jegyzem
meg, milyen különleges ér-
deklõdéssel és élvezettel ol-
vastam Spiró György leg-
újabb kiváló regényét, a Ta-
vaszi tárlatot, amely nagy mû-
vészi erõvel mutatja be,
ahogy történelmünk ismétel-
ten felöklendezi ugyanazt a
mocskot.

Mit mondott a jobboldali
fordulatról 2010-ben megje-
lent könyvében?
– Az európai politikai váltás
visszavezethetõ az 1970-es
évekre, amikor is a mély gaz-
dasági válság véget vetett a
háború utáni negyedszáza-

dos egyedülálló európai
prosperitásnak. Stagnálás,
súlyos infláció és munkanél-
küliség borzolta fel a társa-
dalmi egyensúlyt, és a de-
mográfiai tendenciákat is át-
alakította. A népesség csök-
kenni és öregedni kezdett. A
vendégmunkások milliói
áramlottak Európába. A be-
vándorlók, más kultúrák
képviselõi, nem kis részben
muszlimok, lassanként Euró-
pa népességének tíz százalé-
kát is elérték. Ez esetenként
vad idegenellenes indulato-
kat szült, ami új politikai
mozgalmaknak nyitott teret,
miközben a korábbi ideológi-
ai bázisú tömegpártok talajt
vesztettek.

Ez természetesen a kon-
tinens nyugati felére volt
jellemzõ. Mi volt a helyzet a
mi régiónkban?
– Az említett nagy válság vi-
lágméretû volt és a szovjet
blokkot súlyosabban érintet-
te, mint a Nyugatot. Aláásta
ugyanis az addigi vívmányo-
kat, a gyors növekedést, javu-
ló életszínvonalat, teljes fog-
lalkoztatást és a jóléti intéz-
ményeket. A rezsim ebbõl
nem talált kiutat és megbu-
kott. A megindult, súlyos

zökkenõkkel terhelt átalaku-
lás, aminek voltak nyertesei,
de még több vesztese, itt még
mélyebb társadalmi válság-
hoz vezetett. Ezt követte az
átalakulás kibontakozó sike-
rét megszakító 2008–2010-es
újabb válság. Mindennek az
eredménye az volt, hogy tér-
ségünkben, ahol a nemzeti
identitásnak úgyszólván or-
ganikus része valami ellenség
elleni mozgósítás, régi refle-
xek léptek mûködésbe, naci-
onalizmusok, amit a global-
izált világgazdaság negatív
hatásai újraélesztettek. Ellen-
ségre volt szükség a bajok
okainak kereséséhez, s a
nagybankok, a multinacio-
nális vállalatok, esetenként a
szomszédos országok köny-
nyû céltáblát jelentettek.
Nagy rétegek fordultak ismét
a kisebbségek ellen, feléledt
az antiszemitizmus, felerõsö-
dött a romaellenesség. Mint
oly jól ismerjük a történelem-
bõl, minden „másság” kita-
szító indulatokat szült. Ezen
a hullámon lovagolva nyer-
tek teret a populista és rasz-
szista politikai irányzatok és
pártok.

Mindezt a gazdasági vál-
sággal hozza összefüggésbe?
Vajon a társadalmi-kulturá-
lis tényezõk milyen szerepet
játszottak?
– Európa jelenkori történel-
mét két nagy válság határol-
ja, az 1973–1985-ös és a
2008–2010-es. E két válság
között jelentõs kulturális ten-
denciaváltás is lejátszódott.
A háborút követõ baloldali
elõretörés, a keynesi szabá-
lyozott piacgazdaság és a tár-
sadalmi szolidaritásra alapo-
zott jóléti rendszer helyét a
neoliberális ideológia, az ön-
szabályozó piac idealizálása,
a jóléti állam elleni támadás
váltotta fel. Az állam szabá-
lyozó szerepét károsnak mi-
nõsítve a pénzpiacok mûkö-
désének szabadjára engedé-
se, az olcsó és korlátlan hite-
lek, tõkebefektetések kétség-
telenül segítettek a válságból
való kilábalásban. Hosszabb
távon azonban, ahogyan
Keynes nevezte, a „kaszinó”-
spekulációs tõketevékenység
vezetett a pénzügyi piacok
látványos és fájdalmas össze-
omlásához 2008-ban. A neo-
liberalizmus az állami szabá-
lyozás ellen fordulva – ked-
venc szerzõm, Polányi Kár-
oly szavaival – a gazdaság alá

rendelte a társadalmat. A
neoliberális ideológia ugyan-
akkor társult a neokonzerva-
tivizmus térnyerésével, s két-
száz év után elõször, a felvi-
lágosodás eszméi elleni tá-
madással. A posztmodern és
dekonstrukciós ideológiák
tagadták az igazság megis-
merhetõségét és a társada-
lom képességét, hogy a felis-
merés alapján cselekedjen a
jobbítás érdekében. Ezek az
ideológiák Nyugaton jelen-
tek meg, de hamar átterjed-
tek Keletre is, hogy azután
1989 után valóban összeuró-
pai folyamatokról beszélhes-
sünk. A Keletet még a jelleg-
zetes neofita túlbuzgalom is
jellemzi.

Történészi és tanári
munkája láthatóan kitölti
az idejét. Itthon azonban
fontos szerepet játszott a
közéletben és tudomány-
szervezésben. Ez nem hi-
ányzik?
– Nem. Ezeket az ambíciói-
mat maradéktalanul kiéltem.
Egyetemi munkám azonban
– amerikai értelemben – köz-
életi munkával társult, hiszen
itt töltött húsz évembõl tizen-
hét éven át különbözõ egye-
temi funkciókat is elláttam,
igazgatója voltam az Euró-
pai Tanulmányok Központ-
jának, irányítottam az egye-
tem európai témákat felölelõ
oktatási munkáját és három
évig tagja voltam a személyi
döntéseket hozó összegyete-
mi bizottságnak. Most már
ezeket nem csinálom tovább.

Alkotmányos 
ellenforradalom

Kerék-Bárczy Szabolcs

A kormánypárt alkot-
mánykoncepciója drámai
visszalépést jelent az ország
mai közjogi berendezkedésé-
hez képest. Ezt a visszalépést
jelentené többek között két,
egymással szorosan össze-
függõ elképzelés: a tervezet-
ben komoly lehetõségként
felmerülõ második kamara
és az alaptörvény szellemé-
bõl következõ sarkalatos tör-
vényben a határon túli ma-
gyar állampolgároknak biz-
tosítandó szavazati jog. A
köztársaság szellemiségétõl,
a különféle demokratikus né-
zetek nemes versenyére épü-
lõ politikai rendszertõl elvá-
laszthatatlan a törvényhozás
képviseleti jellege, vagyis az,
hogy a választók szavazatuk-
kal képviselõket bíznak meg
az ország ügyeinek intézésé-
vel. Ezzel szerzõdés jön létre
a választók és a képviselõk
között, amelyben ez utóbbi-
ak elismerik kötelezettségei-
ket és felelõsségüket válasz-
tóik irányába. A kinevezet-
tekkel feltöltött második ka-
mara a köztársaság hatalom-
gyakorlásának ezt az alapelv-
ét sértené. A második kama-
ra arisztokratikus, exkluzív
testület volna, amely nem
gazdagítaná a fékek és ellen-
súlyok jellegét – éppen ellen-
kezõleg. Aki a politikával a

törvényhozás tagjaként fog-
lalkozik, legyen választott
képviselõ egyenlõ felelõsség-
gel és jogokkal. Természete-
sen választott felsõház is léte-
zik, de ennek nincs hagyo-
mánya hazánkban. A máso-
dik kamarában helyet fogla-
lóknak is lenne felelõsségük,
de nem a választópolgárok,
hanem a kinevezõ felé. A
mai politikai helyzetben csak
pártpolitikai alapon állhatna
föl ez a testület. Így viszont
éppen arra nem lenne alkal-
mas, amire állítólag létre
akarják hozni: a nemzet egy-
ségének megjelenítésére. A
kinevezett felsõház tagjainak
szellemi függetlensége, köz-
életi tekintélye súlyosan sé-
rülne, mivel mandátumuk
eredete a kegyenc státusába
helyezné õket. A felsõház
tagjai óhatatlanul a politikai
adok-kapok részeseivé válná-
nak, s ha ebbõl kivonnák ma-
gukat, állandó konfliktus-
helyzetbe kerülnének, s ez is
csökkentené az irántuk meg-
nyilvánuló bizalmat, köztisz-
teletet. (...) Magyarország
nem nagy és nem is föderális
berendezkedésû ország, ezért
semmi sem indokolja egy
második kamara fenntartá-
sát. Huszadik századi törté-
nelmi tapasztalataink is ezen
intézmény ellen szólnak, mi-
vel semmi jót nem hoztak
azok az antidemokratikus,
korporatív törekvések, ame-
lyek a felsõházakban testet
öltöttek. A köztársaság de-
mokratikus alapkövetelmé-
nyét, a jogok és kötelességek
egyensúlyát borítaná föl a
külföldön élõ magyar állam-
polgárok szavazati joggal va-
ló felruházása is. Míg az ál-
lampolgárság egy nemzeti,
kulturális-nyelvi közösség-
hez való tartozás szimbólu-
ma, addig a választójog
olyan, a mindennapi életben
is következményekkel járó
jog, amelyhez szorosan kap-
csolódnak kötelességek is.
Szavazni annyit tesz, mint
meghatározni hétköznapi
életünket. (...) Vagyis a sza-
vazati joghoz anyagi követ-
kezmények is társulnak. In-
dokolatlan és igazságtalan
lenne, ha az ország területén
kívül élõk is részt vehetnének
azokban a döntésekben,
amelyek következményei
közvetlenül nem érintik õket.
Fontos, hogy a kormány-
többség alkotmányozási
folyamatában minél többen
hallassák a hangjukat, s nem
csak alkotmányjogászok. Az
alaptörvény ugyanis minden
egyes polgár életét közvetle-
nül befolyásolja a jelenben is
és nemzedékekre elõre a jö-
võben is. Ha a békés rend-
szerváltó forradalom egyik
legfontosabb eredményének
tartjuk a köztársasági állam-
forma bevezetését és az ezzel
együtt járó alkotmányos jo-
gok és kötelességek egyensú-
lyának megteremtését, akkor
az ezzel ellentétes kormány-
zati szándékokat bízvást ne-
vezhetjük ellenforradalmi tö-
rekvéseknek. 

A szerzõ közíró, 
az MDF volt szóvivõje

Alárendelt társadalom

Berend T. Iván – eszmék és célok tisztasága
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Egy új koalíció

születésének 

kulisszáiból

Forin Negruþiu

Markó Béla leköszönése
az RMDSZ elnöki tisztségé-
bõl aggasztja Traian Bãses-
cut, és új reményeket ad az
ellenzék vezéreinek. Mától el
kellene hogy kezdõdjenek a
PSD és PNL tárgyalásai egy
új szövetségért. Nem válasz-
tási szövetségrõl, hanem kor-
látozott idõtartamú egyez-
ségrõl van szó, egyetlen cél-
kitûzéssel: a jövõ tavaszi bi-
zalmatlansági indítvány sike-
réért. Ebbõl a szemszögbõl a
szociáldemokraták és a libe-
rálisok közötti bármilyen tár-
gyalás haszontalanná válna,
ha a konstrukcióból hiányzik
a legfontosabb elem: az
RMDSZ. A magyarok nél-
kül az ellenzék ismét csak
szavakat és energiát pazarol
majd, hogy végül megállapít-
sa, hogy a bizalmatlansági
indítvány megint néhány
szavazaton bukott meg. A
két legutóbbi bizalmatlansági
indítvány története azt mu-
tatja a PSD és PNL vezetõi-
nek, hogy Victor Ponta és
Crin Antonescu ifjonti lelke-
sedése nem elegendõ, és
hogy egy tévés talkshow-val
nem tudod megdönteni a
kormányt, bármennyit fe-
csegsz is összevissza. Egy-
képpen az utolsó év az ellen-
zék számára bekalkulált
veszteség volt: a bizalmatlan-
sági indítványok azért is buk-
tak meg, mert a szocdemek
és liberálisok közül sokan
nem igazán kívánták átvenni
a kormányzást, inkább azzal
foglalkoztak, hogy elválasz-
szák, a tévében a fiatal politi-
kusokat, akik a Bãsescu-
rendszerrel folytatott min-
dennapos távperlekedésben
vesztették el tejfogaikat. A
legvalószínûbb az, hogy
2011-ben a politikum „élõ-
ben” zajló kísérleteit vissza-
fogják, és a régimódi tárgya-
lásokkal helyettesítik. Külö-
nösen a PSD-ben nagy az
elégedetlenség az utolsó bi-
zalmatlansági indítvánnyal
kapcsolatos tárgyalások siral-
mas eredménye miatt, ami-
kor is a kormánypárti hon-
atyák közül, akikkel meg-
egyeztek az „árulást” illetõ-
en, egy sem állta a szavát.
Ponta és Antonescu urak elé-
gedetlensége ezeknek a ham-
vukba holt árulóknak a hit-
ványságával szemben utóbb
hosszas gúnyolódások tárgya
lett a parlament folyosóin.
Ennek a tapasztalatnak –
amelybõl a PSD és a PNL
nemhogy megerõsödve ke-
rült volna ki, de egyenesen
nevetségessé vált – bizonyos
„tanulsága” is van a tavaszi
bizalmatlansági indítvány
perspektívájából: 1. A Pon-
ta–Antonescu-kettõsnek tel-
jesen összeforrottnak kell
lennie; 2. A tárgyalásokat

nem a tévében kell folytatni;
3. A televízióval rendelkezõ
pártot, a PC-t nem kell ellen-
séggé tenni. 4. Az RMDSZ
nélkül nem sikerülhet. Az
összes feltétel közül ez utób-
bi a legnehezebben teljesíthe-
tõ. A politikum tekintete az
RMDSZ februári kongresz-
szusára irányul, amely tizen-
nyolc év után a Markó Béla
utáni idõszakba lép. A szö-
vetség új vezetõjétõl azt vár-
ják, közölje szövetségi politi-
kájával kapcsolatos szándé-
kait. Ezért másképp értékel-
jük Eckstein-Kovács Péter el-
nöki tanácsos jelöltségét,
vagy Bãsescu úr pénteki rész-
vételét az RMDSZ egyik
platformjának ülésén. „Vala-
mennyi kormánykoalíció kö-
zül, amelyeket kipróbáltam –
mondta ez alkalomból az el-
nök – a PD-L és az RMDSZ
alkotta koalíció volt a legélet-
képesebb.” Nyilvánvaló,
hogy ez nem pusztán udvari-
as nyilatkozat volt. Folytatja-
e Kelemen Hunor, aki a szö-
vetség kormányrúdjának leg-
esélyesebb örököse, a PD-L-
vel való sikeres kapcsolatot?
Esetleg Borbély László gyõz,
és átirányítja a Szövetséget
egykori szociáldemokrata
elvtársaihoz? Az biztos, hogy
az elkövetkezõ idõszakban a
PD-L, a PSD és a PNL
RMDSZ-hez szóló szerel-
mes üzenetei megsokasod-
nak, a V-alakzat jegyében pe-
dig felélesztik a V. Hreben-
ciuc–V. Attila–V. Blaga vona-
lon a tárgyalásokat, amibõl
nagyon nagy valószínûséggel
az következik, hogy az
RMDSZ jövõ ilyenkor is kor-
mányon lesz. Ha szombaton
Markó Bélát bosszantotta is
a megállapítás, hogy „az
RMDSZ bárkivel szövetke-
zik”, pártjának az utóbbi
években sikerült erényt ková-
csolnia a szeretkezés politi-
kájából. Képmutatás nélkül,
az RMDSZ a tárgyalások
minden egyes ciklusával arra
emlékeztet, amit tudunk,
hogy mi is a politika. 
(Fordította: K. B. A.) 

Az ország ismét 
építõtelep 

– meneküljön, 
aki tud

Miruna Munteanu

Nem értem a kommuniz-
mus nosztalgikusait, akik
egyre többen vannak, a szo-
ciológusok szerint. A jelen
tragédiája nem abból szár-
mazik, hogy az idõk túlontúl
megváltoztak, hanem éppen
ellenkezõleg, abból, hogy ag-
gasztóan hasonlítanak az
„Aranykor” utolsó éveire.
Akkor, mint most is, a népet
arra kényszerítették, hogy ér-
zéstelenítés nélkül szenvedje
el a meredek áldozati görbé-
ket. Ugyanazokkal a hatá-
sokkal, még ha azokat más
mechanizmusok révén ger-
jesztették is. Végül is nem so-
kat számít, hogy azért éhe-

zel, mert nem lehet kapni
élelmiszert, vagy mert nem
engedheted meg magadnak,
hogy megvásárold. Függetle-
nül attól, hogy az állam szü-
netelteti a fûtést, vagy olyan
drágán szolgáltatja, hogy te
magad csatlakozol le a háló-
zatról, a hideget egyformán
nehezen lehet kibírni. Akár-
csak húsz évvel ezelõtt, az or-
szág vezetõi egyre elrugasz-
kodottabbnak tûnnek a való-
ságtól. Ahogy mélyül a vál-
ság, szónoklataik úgy válnak
mind triumfalistábbá. Fél-
téglával verik a mellüket, és
nyilvánosan ájuldoznak a
rendszer „nagyszerû megva-
lósításai” elõtt. A hatalom
retorikája, úgy tûnik, egyene-
sen a proletkult propaganda
klasszikus forrásaiból ihletõ-
dik. A minap Elena Udreát
hallottam, amint büszkén je-
lenti ki, hogy „az egész or-
szág egy építõtelep”, és hirte-
len az ötvenes évek slágeré-
nek híres refrénje jutott
eszembe: „Ezüst toronyda-
ruk nevetnek a napba…”
Ceauºescu korában a szocia-
lista versenyben elért nagy-
szerû sikerekrõl, termelési re-
kordokról és a terv szédüle-
tes túlteljesítésérõl szóltak a
jelentések. A mai miniszte-

rek hasonló fantáziáról tesz-
nek tanúbizonyságot a gaz-
dasági mutatók magyarázá-
sában. Pusztán papíron léte-
zõ tervekkel dicsekednek, és
nagy pompával nem létezõ
autópályákat avatnak.
Ugyanolyan korlátoltak, in-
kompetensek és szolgalelkû-
ek, mint a nyolcvanas évek-
beli elõdeik. Nincs min cso-
dálkozni, hiszen ugyanolyan
kritériumok alapján válogat-
ták ki õket. Az elõléptetéshez
szükséges alapvetõ tulajdon-
ságok? A vezetõvel szembeni
engedelmesség, a pofátlan-
ság és a gátlástalanság. Az ál-
lampárt modelljét sikeresen
visszaállították. A közigaz-
gatást ismét teljesen átpoliti-
zálták. De nemcsak azt.
Akárcsak az „Aranykor-
ban”, a szakmai vagy társa-
dalmi elõmenetel egyre  szo-
rosabban függ a hatalom
bandájához való  tartozástól.
Fájdalmasan bizonyítják ezt
a vajdahunyadi „sztenog-
rammák”. Megjegyzendõk a
PDL-s Cristian Vladu emlé-
kezetes szavai: „Van még két
igazgató a régiek közül (…),
a többit mind kinyírtam. A
többiek a mieink. Kinyírtam,
letaroltam mindent!” Így vi-
szik végbe az állam reform-
ját. Ugyanígy épült az új em-

ber is. A hasonlóságoknak
nincs itt vége. A telefonle-
hallgatások újra természetes-
nek tûnnek számunkra, és
kevesen háborodnak fel
azon, hogy több szekusunk
van, mint 1989-ben. Hamar
megjelentek az udvari bár-
dok, bármikor hajlandóan
egy zsírosan megfizetett hó-
dolatra. De a legszörnyûbb
hasonlóság szerintem más:
mind kevesebb fiatal képzeli
el jövõjét Romániában.
Akárcsak két évtizeddel ez-
elõtt, az egyéni menekülés –
messze az országtól – vált az
egyetlen kollektív álommá.
(Fordította: K. B. A.)

Vállunkra helyezi 
jóságos tenyerét

Kovács Zoltán

L. Simon László kor-
mánypárti parlamenti képvi-
selõ egyik múlt heti nyilatko-
zatában reagált néhány lap
médiatörvény-tervezettel
kapcsolatos tiltakozására. A
tiltakozás röviden megfogal-

mazva arról szólt, hogy a
tervezet szellemisége nyilvá-
nosságellenes, a kilenc évre
választott, az elektronikus és
nyomtatott sajtóra kiterjesz-
tett hatáskörû médiahatóság
a hazai sajtóviszonyokhoz
képest aránytalan nagyságú
bírságot szabhat ki homályo-
san megfogalmazott esetek-
ben, ezt haladéktalanul be
kell fizetni. A tiltakozás lé-
nyege: a törvénytervezetet
vissza kell vonni! (...) 

L. Simon a törvényjavas-
lat védelmében egy kérdést
tett föl tiltakozó mindnyá-
junknak, de pláne az egész
nemzetnek: „Ha valaki tisz-
tességesen írja az újságot,
mitõl tart?” (Magyar Hírlap,
december 3.) Erre a kérdésre
azért nehéz válaszolni, mert
húsz év alatt erõsen elszok-
tunk a Kádár-kor tipikus
okoskodásaitól, az idióta
atyáskodástól, például ép-
pen az idézetthez hasonló
tartalmú kérdésektõl, amit
hajdanán jóságos párttitkár-
ok szoktak folyosószegletek-
ben meg-megállva mondani,
hogy tudniillik a mi orszá-
gunk a tisztességes embere-
ket védi: „Aki tisztességes,
mitõl tart?” És innét már
csak egy gondolat, hogy aki
nem kér ebbõl a védelembõl,

az nem tisztességes. Ennél
rosszabb már csak az volt,
amikor két vagy több párttit-
kár jött szembe a folyosón
(valamennyi jóságos), el sem
lehetett férni mellettük. Ez
volt a Kádár-rendszer lelke.
Mindenhol, az élet minden
szegletében rendet akart,
mégpedig a saját rendjét, és
aki nem kért belõle, az
elõbb-utóbb ellenség lett.
Pontosan ez ellen lázadtak,
akik lázadtak, és lám, nem
telt el húsz év, fölnõtt a sze-
münk elõtt egy generáció,
amelyik ugyanazt a színvo-
naltalan szöveget mondja,
ugyanúgy gondolkodik,
mint Kádár János és pár-
tidiótái. Hogy a kép még
zagyvább legyen, ezt a
kádárista lózungot olyan
ember hirdeti, aki szemmel
láthatóan egyre nagyobb
megszállottsággal hiszi ma-
gáról, hogy korunk expresz-
szív, szigorú és jelentõs kul-
turális gondolkodója, ne le-
gyünk fukarok: egy mini-
Hóman Bálinttal van szeren-
csénk újabban szembekerül-
ni. A gondolatnak van másik
megközelítése is, ezt Grecsó
kollégám e lap mûbírálati ré-
szében fejti ki: ebben az
egyetlen mondatban a kádá-
rista szellemiség mellett any-
nyi cinizmus, annyi önigazo-
lás és hát persze annyi buta-
ság rejlik, hogy tanulmányt
lehetne róla írni. „Engem
vagy bármelyik képviselõtár-
samat bármelyik fõszerkesz-
tõ megkeresheti, ahogy né-
hányan meg is tették ezt – fe-
jezte be a kulturális és sajtó-
bizottság elnöke. – Meghall-
gatunk minden javaslatot.”
Ahogy régen is: a jó párttit-
kárnak mindig nyitva volt az
ajtaja, és többes szám elsõ
személyben beszélt. Nyil-
ván, mert valamennyiõnk
nevében beszélt. És az ajtó
mindenki elõtt nyitva volt,
meghallgattak õk mindenkit.
A végeredmény szempontjá-
ból persze ezeknek a véglete-
kig kitárt ajtóknak semmi je-
lentõségük nem volt se ak-
kor, se most, mert miután jól
meghallgatták az embereket,
ment minden tovább úgy,
mintha nem mondtak volna
semmit. Emlékezetem sze-
rint a múlt rendszer kitárt
irodaajtói épp a rendszer
zártságát és magába fordult-
ságát jelenítették meg. Az
ember végigment egy válla-
lati folyosón, és egy ajtón be-
nézve magányosan töprengõ
vezetõt látott, meg kávéfõzõ
titkárnõt ropival. 

L. Simon persze nem any-
nyira lényeges, hogy ennyit
írjak róla, de egyrészt fontos
bizottság elnöke, másrészt az
általa képviselt, végletekig le-
egyszerûsített beszédmód a
mostani kormányerõ kom-
munikációs létformája. Lát-
szólag nyitottak valamennyi-
en, reagálnak mindenre, csak
aztán ebbõl nem alakul ki
semmiféle közös gondolat.
Vita nincsen, kinyilatkoztatá-
sok vannak, unalomig ismé-
telt túlhasznált közhelyek.
Néhány napja a televízióban
Navracsics Tibor arról be-

szélt, hogy a magyar gazda-
ság stabil, a kormány intéz-
kedései helyesek, ezt a nem-
zetközi mérvadó hitelminõsí-
tõk is tisztán látják. Még
ugyanezen a napon, néhány
órával késõbb a Moody’s
Investors Service megtette
sajnálatos bejelentését Ma-
gyarország leminõsítésérõl,
de úgy, hogy az ország pilla-
natnyilag egyetlen szinttel áll
a bóvli kategória fölött. Mi-
csoda pech! Máris megkez-
dõdött az ilyenkor szokásos
összevissza beszéd. A mi-
niszterelnöki szóvivõ,
Szijjártó azt mondta: a siker
a kormányt és annak gazda-
ságpolitikáját fogja igazolni,
és a rövid távú leminõsítések
hosszú távon felminõsítések-
ké válnak majd. Mit lehet ez-
zel kezdeni? A gazdasági mi-
niszter úgy nyilatkozott, a hi-
telminõsítõ számos dolgot
nem vett figyelembe, ezért ju-
tott ilyen döntésre. Ehhez ké-
pest a Financial Times szerint
a Moody’s bizonyos mérté-
kig csak a többiek után futott,
ugyanis van olyan hitelminõ-
sítõ, amelyiknél Magyaror-
szág már a „BBB mínusz” (a
Moody’s osztályzati mód-
szertanában a most meg-
adott „Baa3”-nak megfelelõ)
osztályzati szinten volt. Még
aznap elterjedt, hogy újabb
leminõsítés következhet.
Más. A Költségvetési Ta-
náccsal mindaddig nem volt
baj, amíg elnöke, Kopits
György nem tett kritikus ész-
revételeket a költségvetéssel
kapcsolatban. Azóta olyan
törvény született, amelyik a
Költségvetési Tanácsot gya-
korlatilag megszüntette. Mi
az indok? Az indoklás sze-
rint „olyan költségvetési ta-
nács kell, amelyiknek nem a
költségvetése nagy, hanem a
hatásköre”. Majd elfogadtak
egy olyan törvényt, mely sze-
rint a tanács tényleg költség-
vetés nélkül dolgozik tovább:
a nyolcszázhatvanmillió fo-
rintról tízmillióra csökkentet-
ték, tagja ezentúl a Magyar
Nemzeti Bank elnöke, az Ál-
lami Számvevõszék elnöke
és a köztársasági elnök által
javasolt nagy tekintélyû köz-
gazdász. A Költségvetési Ta-
nács eddig elemzéseket vég-
zett, számításokat, elõrejel-
zéseket, így tudta ellátni a ne-
ki szánt kontrollfeladatokat.
Ez mind pénzbe került. Az-
zal, hogy a pénzét elvették,
azt is kimondták, hogy se az
elõrejelzéseire, se a számítá-
saira, se az elemzéseire a to-
vábbiakban nincs szükség,
ráadásul az eddig független
közgazdászok helyén egy ál-
lami hivatalnok és Schmitt
jelöltje mellett Simor András
fogja – gondolom, szótöbb-
séggel – gyakorolni ijesztõre
terebélyesített jogkörét. 

Vagyis a kulturális bizott-
ság elnöke pontosan olyan
logikával gondolkodik, mint
az igazságügyi miniszter
meg a kormányfõ szóvivõje,
attól függ, mirõl van szó. Vi-
lágnézetileg, kommunikáci-
ós érvrendszert illetõen és in-
tellektuálisan fröccsöntött
emberek. Nyitva az ajtó. 

Közös álom: gyorsan el innen!
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Markó Béla és Kelemen Hunor – mögöttem az utódom?
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Deák Levente

A Törvénytár 2010. no-
vember 19–21-i számában
egy lezáratlan kárpótlási
ügyrõl számoltunk be, már
akkor a végkifejlet bemuta-
tását ígérve. Erre, mármint
az ügy lezárására nemrég
került sor, miután az igény-
jogosult visszavonta a Bu-
dapesti Bírósághoz jogor-
voslatért benyújtott kere-
setetét. Ez azt jelenti, hogy
a napokban a magyar kincs-
tár a dévai OTP bankfiók-
nál nyitott folyószámlájára
átutalhatja az elsõfokon
megítélt kétszázezer forint-
nyi, szovjet hadifogságban
(kényszermunkán) elhunyt
apja életvesztéséért neki
megítélt kárpótlást. Itt akár
pontot is tehetnék a régen
húzódó kártalanítási ügy
végére. Nem teszem, mert a
már bemutatott tényállás
kiegészítésre szorul, és az
ügynek vannak más tanul-
ságai is.

Az életvesztésért járó
egyösszegû kártalanítást,
megszakításokkal 2006. de-
cember 31-ig lehetett kérel-
mezni egy többoldalas
adatlap kitöltésével, ame-

lyet a magyar Központi
Igazságügyi Hivatal Kár-
pótlási Fõosztályához kel-
lett eljuttatni a bizonyíté-
kokkal együtt. Az adatlap
38–41. pontjainak kitöltését
segítõ tájékoztató azt kérte,
hogy az igénylõ válaszolja
meg : rajta kívül, szám sze-
rint ki és hány igényjogo-
sult élt 1997. június 7-én, a
kérelem jogalapját ismétel-
ten megteremtõ, az 1992.
évi XXXII. alaptörvényt
módosító 1997. évi XXIX.
törvény hatályba lépésének
napján. Soroljuk az igény-
jogosultakat – csoporton-
ként – ennél a kártalanítási
esetnél: az élõ özvegy, füg-
getlenül attól, hogy kötött-e
új házasságot vagy sem, az
élõ gyermek(ek), az elhunyt
élõ szülõje/szülei, elõbbiek
hiányában az élõ test-
vér(ek). A kártalanítás ösz-
szegét végül négyszázezer
forintban állapították meg,
és ezt az összeget csopor-
tonként, a csoporton belül
pedig egyenlõ arányban
kellett felosztani. Ha csak
élõ testvér(ek) maradtak, õk
csak a fele összegre tarthat-
tak igényt, amelyet aztán
õk is egyenlõ arányban osz-

tották el. Nem tértünk vol-
na vissza erre a felosztásra,
ha ügyünkben ne ezen for-
dult volna meg a fél összeg
sorsa. Említettük már azt,
hogy az elhunyt fiának csak
kétszázezer forintot ítéltek
meg. Igaz, édesanyja az
adatlap elküldésének nap-
ján, egészen pontosan, fia
kárigényének megfogalma-
zásakor már nem volt élet-
ben, de mivel 1997-ben még
élt, neki is járt volna a kár-
talanítási összeg rá esõ ré-
sze. Közbevetjük még azt is,
hogy minden igényjogo-
sultnak külön adatlapot kel-
lett kitöltenie és benyújta-
nia, miközben az adatlapok
említett rovataiba be kellett
jelölni számszerûen a többi
élõ igényjogosultat is. És itt
történt a tévedés, ami miatt
ebben az ügyben az élõ
igényjogosult elveszített
kétszázezer forintot, ti.
édesanyját, aki 1997. június
7-én még élt,  igényjogosult
fia saját adatlapjára 2006.
december végén nem vezet-
te rá, miközben a gyerme-
kek rovatba az egyes szá-
mot írta be, magára gondol-
va, holott a rovat a rajta kí-
vüli, azaz  a többi gyermek

szám szerinti bejelölését
kérte.

A jogorvoslatnak számí-
tó keresetlevelében az
igényjogosult korrigálta az
adatlapjára felkerült adato-
kat, tanúvallomásokkal iga-
zolta (közjegyzõ hitelesítet-
te nyilatkozatok, ezek hiva-
talos fordítása) azt, hogy õ
korán elhunyt apjának
egyedüli gyermeke,  továb-
bá, szót ejtett 1998-ban el-
hunyt, második házasságot
kötött édesanyjáról is, aki
sem 1997-ben, sem az utol-
só megnyitott igénybenyúj-
tási határidõ letelte elõtt
nem kért kártalanítást.
Ezeket az iratokat a kere-
settel együtt a jogorvoslati
30 napos határidõ letelte
elõtt eljuttatta az említett
Igazságügyi Hivatalnak,
hogy ezt az elsõfokon eljárt
és már határozatot hozott
szerv tegye át megoldásra
az illetékes Budapesti Bíró-
ságra. Az Igazságügyi Hi-
vatal gyors válasza után
azonban egyértelmûvé vált
számára, hogy az édesany-
ja részét nem kaphatja
meg, amiért aztán írásban
lemondott az elsõfokú ha-
tározat elleni jogorvoslat-

ról, egészen pontosan kere-
setét visszavonta.

A hivatal törvénymagya-
rázatát a következõképpen
foglalhatjuk össze  : ebben a
konkrét esetben 1997. júni-
us 7-én két igényjogosulttal
kellett/lehetett számolni,
akik külön csoportba tartoz-
tak. A túlélõ volt házastárs-
sal és egy gyermekkel, akik
az összeget fele-fele arány-
ban kaphatták meg. De csak
akkor, ha az anya  a kártala-
nítást egyáltalán igényelte
volna, illetve akkor is, ha a
leszármazó „gyermek”
2006-os adatlapján az anya,
mint 1997. június 7-én még
életben levõ személy beje-
lölve megjelent volna. Az
anya, mint már mondottuk,
igényét külön adatlapon
nem nyújtotta be, fia adat-
lapján pedig bejelölve nem
szerepelt, ezért azt gyerme-
ke – állítja a hivatal – nem
kaphatja meg. Ha azonban
legalább az adatlapon meg-
jelentették volna azt, hogy a
tájékoztatóban feltüntetett
napon még élt – tesszük
most már mi hozzá –, irat-
pótlás után jogát meg tud-
ták volna állapítani, és a
kártalanítás fele összegét

meg tudták volna neki ítél-
ni. Igaz, õ 1998-ban elhalá-
lozott, és az érdemi döntés
viszont csak most született
meg, de mint követelést, az
összeg felét örökösei  ma is
megszerezhetnék, hagyatéki
eljárás lefolytatása után
(drept de creanþã) – tesszük
megint mi hozzá. Csak a
teljesség kedvéért jegyezzük
meg, hogy ha ez lett volna a
helyzet, az összeg, örökség
címén az anya második há-
zasságából származó gyer-
mekeit is megillette volna,
mert nem az apa, hanem az
anya örökségérõl van, pon-
tosabban lett  volna itt szó!)
Maradjunk talán annyiban,
és legyen ez a végsõ tanul-
ság, hogy egy ügyintézés
csak akkor lehet sikeres, ha
az abban szerepet vállalók,
hivatásosak és önkéntesek
jól, pontosan ismerik a sok-
szor változó, nem mindig
könnyen követhetõ  vonat-
kozó jogszabályokat. Ha
nem, elõbb kérjenek szak-
embertõl jogi tanácsot, és
csak azután cselekedjene. A
3. magyar, a személyi kár-
pótlást szabályozó törvény
amúgy nem volt egy „kön-
nyû” jogszabály.

Czédly József

A múlt heti Törvénytár-
ban két olyan szabályozást
ismertettünk, melyek akkor
még mint törvényterveze-
tek, vita tárgyát képezték.
A Hivatalos Közlöny decem-
ber 10-i, 830. számában
ezeket kihirdetették immár
végleges szövegezésben,
törvényerejû sürgõsségi
kormányrendelet formájá-
ban. Az alábbiakban az elõ-
zõ ismertetést egészítjük ki
azokkal az elõírásokkal,
melyekrõl az elõbbiekben
nem volt szó, illetve a vita
nyomán változtatott formá-
ban kerültek a hivatalos
szövegbe, valamint kiegé-
szítésként megemlítjük a
munkanélküli-segély nagy-
ságának megállapítására
vonatkozó változásokat is.

Az egészségügyi hozzájá-
rulás befizetési kötelezettsé-
gének kiterjesztését a 107/
2010 sz. törvényerejû sür-
gõsségi kormányrendelet
szabályozza (OUG 107/
2010). Ennek leglényege-
sebb elõírása, hogy a nyug-
díjasok egészségügyi hoz-
zájárulásának kötelezettsé-
gét, az eddigi havi 1.000 lej-
nél nagyobb nyugdíjak he-
lyett, kiterjeszti a havi 740
lejnél nagyobb nyugdíjakra.
Az elõzõ ismertetõnkben
errõl részletesen tájékoztat-
tunk az érdekelteket, a tör-
vény végleges szövege ezen
a téren nem hozott változá-
sokat. Ki kell egészítenünk
viszont a következõkkel,
melyekrõl az elsõ ismerte-
tõnkben nem volt szó.

Azok a személyek, akik
mint volt politikai üldözöt-

tek, háborús veteránok, ha-
diözvegyek, katonai mun-
kaszolgálatosok, az 1987.
évi brassói tüntetés résztve-
või, 1989. évi forradalom
hõsei,  havi kárpótlásban
részesülnek, és akik ez
idáig, ha nyugdíjuk is volt,
mentesültek az egészség-
ügyi hozzájárulás befizetési
kötelezettsége alól, ez a
mentesség csak akkor ma-
rad meg, ha a kárpótláson
kívül nincs más nyugdíjból
eredõ jövedelmük.

Megszûnt az a befizetési
mentesség is, amely eddig
azoknak járt, akik nyugdíj-
jövedelmükön kívül, mint
alkalmazottak fizetésben
részesültek, és mint ilyenek
befizettek egészségügyi

hozzájárulást munkabérük
után. Jövõ év január 1-jétõl
kötelesek mind a fizetésük,
mint a nyugdíjuk után befi-
zetni a hozzájárulást (ter-
mészetesen csak ha 740 lej-
nél nagyobb a nyugdíjuk).

Fontos a törvénynek az a
kitétele, miszerint az egész-
ségügyi hozzájárulás levo-
nása nem eredményezhet
kisebb nyugdíjat, mint havi
740 lej. Például ha valaki-
nek 760 lej havi nyugdíja
van és ezután 760 x 5,5/100
= 42 lejt kellene levonni
nyugdíjából, ténylegesen
csak 20 lejjel csökkentik jö-
vedelmét.

A gyermeknevelési segély
(gyes) megállapításáról szó-
ló törvénytervezet a vita

nyomán, elsõsorban az
RMDSZ határozott állás-
pontjának köszönthetõen,
lényeges változáson ment
át. A 111/2010 sz. törvény-
erejû sürgõsségi kormány-
rendelet szerint a 2011. ja-
nuár 1. után született gyer-
mekek szülei két lehetõség
között választhatnak:

– Ha a gyermek születése
dátumától számítva egy évig
tartó gyermeknevelési sza-
badságra tartanak igényt, jo-
gosultak a szülés elõtti 12
hónap nettó átlagjövedelmé-
nek a 75%-ára, de nem keve-
sebbre mint havi 600 lej és
nem többre, mint havi 3.400
lej. Ha egy év után a gyest
megakarják hosszabítani,
akkor joguk van továbbra,

legtöbb egy évig terjedõ fize-
tés nélküli szabadságra;

– Ha az igényelt gyermek-
nevelési szabadság idõtarta-
ma két év, akkor a gyesért já-
ró táppénz a szülés elõtti 12
hónap nettó átlagjövedelmé-
nek 75%-ával egyenlõ, de
nem lehet kisebb, mint havi
600 lej, és nem lehet na-
gyobb mint havi 1.200 lej.

Továbbra is érvényben
maradnak a következõ ren-
delkezések:

– Hátrányos helyzetû, fo-
gyatékos gyermekek eseté-
ben a gyes idõtartama leg-
több 3 év, a táppénz értéke a
szülés elõtti év nettó jövede-
lemének 75%-a, nem ki-
sebb, mint 600 lej és nem
nagyobb, mint 3.400 lej;

– A szülõk határozatától
függõen a gyesért járó
szabdságot az anya vagy az
apa, esetlegesen a gyerme-
ket örökbe fogadó vagy ne-
velésével megbízott sze-
mély igényelheti;

– A gyermeknevelésért já-
ró táppénzre a szülõk leg-
több 3 gyermek születése
esetében jogosultak. Az ez-
után következõ szülésekért
csak fizetés nélküli szabad-
ság jár. Amennyiben a kö-
vetkezõ gyermek születése
a már megadott gyes idején
történik, a nevelési táppénz
értéke havi 600 lej.

A munkanélküli-segély
kiszámításának új módsze-
re. Errõl a 108/2010 sz. tör-
vényerejû sürgõsségi kor-
mányrendelet rendelkezik.
Alaptétele, hogy a munka-
nélküli-segély nagyságának
a megállapításánál nem az
országos legkisebb fizetés
összegébõl indulnak ki, ha-

nem az úgynevezett „mérv-
adó szociális mutatószám”
– indicator social de refer-
inþã – értékébõl. Ezt az érté-
ket kormányhatározat alap-
ján állapítják meg, jelenleg
2010-ben, 500 lej.

A munkanélküli-segély
alapösszege ily módon,
2011. január 1-jétõl a mérv-
adó szociális mutatószám
75%-a, tehát 500 x 75/100 =
375 lej. Erre az összegre
azok jogosultak, akiknek a
nevére legalább egy évig be-
fizették a munkanélküli-
alapba a hozzájárulást.
Ehhez adják hozzá az utolsó
12 hónap átlagfizetésének
3%-át azok számára, akik
legkevesebb 3 éven keresztül
fizették be hozzájárulásu-
kat, az átlagkereset 5%-át,
legkevesebb 5 év hozzájáru-
lás után, 7%-át ha a hozzájá-
rulás idõtartama legalább 10
év volt, és 10%-át az átlagke-
resetnek, ha a hozzájárulást
legalább 20 évig fizették be.

Középiskolát, szakisko-
lát, fõiskolát, egyetemet
végzetteknek, amennyiben
nem találnak munkát, 6 hó-
napig jár munkanélküli-se-
gély, ez egyenlõ a mérvadó
szociális mutatószám érté-
kének 50%-val.

Nem jogosult munkanél-
küli segélyre az a személy,
aki nem foglalja el a számá-
ra kiutalt munkahelyet. Fel-
tétel, hogy a kiutalt munka-
hely megfeleljen szakmai
képzettségének és az elnyert
tanulmányi színvonalnak.
Megszüntették viszont azt a
kötelezettséget, hogy a kije-
lölt munkahely nem lehet
50 km-nél távolabb a mun-
kavállaló lakhelyétõl.

Megszorító intézkedések

A visszavont keresetrõl
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Karácsonyi vásár 
Sepsiszentgyörgyön

Polgármesteri Hivatala
szervezésében a Szabadság
téren (Erzsébet park elõtti
sétány) december 17–24. kö-
zött hétköznap 11–19 óráig,
szombaton és vasárnap
10–18 óráig, december 24-én
13 óráig megtartják az idei
karácsonyi vásárt.

Színház 
Sepsiszentgyörgyön

A Tamási Áron Színház
mûsorán ma, december 17-
én 19 órától: A csoda – Játék
Tamásival két részben az Éne-
kes madár címû színjáték

alapján (rendezõ: Bocsárdi
László).

Jótékonysági koncert 
Kézdivásárhelyen

A Vigadó nagytermében
december 18.-án, szomba-
ton 19 órától Azért vannak a
jó barátok... címmel jóté-
konysági koncertre kerül
sor. Elhangzanak örökzöld
slágerek és nagy kedvencek:
részletek a Rómeó és Júlia
musicalbõl, valamint Koncz
Zsuzsa-, Simon and Garfun-
kel-, Máté Péter- és Demjén
Ferenc-slágerek. A bevételt a
Pro Schola alapítványnak
adják egyetemre való utazá-
si költségekre.

Karácsonyi 
könyvbemutatók 
és könyvvásár 
Kolozsváron

Az Erdélyi-Múzeum
Egyesület munkatársai az
idei évben is szeretnének ol-
vasóikkal együtt ünnepelni.
Ezért a karácsony közeledté-
vel újra megrendezik a
könyvbemutatókkal egybe-
kötött könyvvásárt. Könyv-
bemutatók: Kelemen Lajos:
Kézirattári értékeink, Varga P.
Ildikó: Hiisi szarvasától a cso-
daszarvasig. A Kalevala ma-
gyar fordításai.

Háztartási 
égettolaj-gyûjtés 
Sepsiszentgyörgyön

Szombaton 9 és 14 óra kö-
zött a központi piacon, a

Kankalin vendéglõ elõtti
parkolóban lévõ gyûjtõköz-
ponthoz lehet elvinni az
égett olajat. Minden típusú
háztartási olajat elfogadnak,
kivéve a szilárd halmazálla-
potúakat (pl. pálmaolaj)
vagy zsírféléket.

Kiállítások 
Marosvásárhelyen

Festészeti-grafikai gyûjte-
ményes kiállítás (Barcsay
Jenõ, Barabás István, Bíró
Gábor, Bordi András, Feke-
te Zsolt, Kákonyi Csilla,
László Gyula, Nyilka Ró-
bert, Simon Endre, Olariu
Gheorghe, Szécsi András,
Sükösd Ferenc, Vida Ár-
pád, Zsigmond Attila) vala-
mint Lázár Imre harang- és
szoborkiállítása nyílik a re-
formátus esperesi hivatal

dísztermében december 18-
án, szombaton 12 órakor.

Óz, a nagy varázsló 
Marosvásárhelyen

A Ariel Ifjúsági és Gyer-
mekszínházban december
19-én, vasárnap délben 12
órakor kerül sor az Óz, a
nagy varázsló címû elõadás
elõbemutatójára a II. éves
bábszínész mesteri szakos
hallgatók elõadásában. Az
elõadás az Ariel Színház és
a Mûvészeti Egyetem közös
produkciója.

Adventi koncert 
Aradon

December 19-én, vasár-
nap 17 órától kerül sor a Bel-
városi Református Temp-
lomban Pitti Katalin Liszt

Ferenc-díjas mûvésznõ Ad-
venti koncertjére, orgonán
kísér Sándor Szabolcs.

Filmbemutató Aradon

Dokumentum jellegû tájé-
koztató kisfilm hivatalos be-
mutatójára invitálja a nagy-
közönséget az aradi Pro
Prietenia Alapítvány decem-
ber 17-én, 19.30 órai kezdet-
tel a bábszínházba. Az Emlé-
kek a pokolból c. filmet az ala-
pítvány készítette Sebastian
Dehelean rendezõ, illetve az
Aradi Sabin Drãgoi Mûvé-
szeti Líceum együttmûködé-
sével. A film része az alapít-
vány által 2008-tól lebonyo-
lított Áldozatok program-
nak, melyet a megyei önkor-
mányzat finanszíroz az
Arad Megyei Kulturális
Központon keresztül. 

Programajánló

Gyenes Emánuel egy év
szünet után ismét rajthoz áll
a Dakar-ralin. A szatmárné-
meti terepmotoros lapunk-
nak elmondta: a régi 690
köbcentis KTM-jével vág ne-
ki az Atacama-sivatag meg-
hódításának, de a kétéves
motorban minden alkatrészt
újra cseréltek. „A legfonto-
sabb a teleszkópok cseréje
volt, ezt még meg kell szok-
nom” – magyarázta a Dakar
történetének eddigi legered-
ményesebb romániai pilótá-
ja, aki most is a Vectra csa-
pat színeiben fog küzdeni.

Akárcsak tavaly, az idén
is Argentínában és Chilé-
ben rendezik meg a világ
legnehezebb tereprali verse-
nyét, a január elsején Bue-
nos Airesben elrajtoló me-
zõnynek több mint 9500 ki-
lométert kell majd megten-
nie. Ez az utolsó év, hogy
690 köbcentis motorok is
rajthoz állhatnak, de a leg-
jobb húsz pilótának már
450-essel kell indulnia. „Ezt
a váltást lassan vezetik be.
Tavaly még indulhattak
690-essel, de azoknak a tel-
jesítményét vissza kellett

fogniuk. Jövõre már kizáró-
lag csak 450-esek rajtolhat-
nak el” – mondta Mani. Tá-
jékoztatása szerint a szerve-
zõk többek között biztonsá-
gi megfontolásból döntöt-
tek így, de az is közreját-
szott, hogy a KTM 690
cm3-se nagyon jól sikerült,
sem az Aprilia, sem a
BMW nem tudta felvenni
vele a versenyt. A szigorítás
tehát azt a célt is szolgálja,
hogy a többi gyártó is ked-
vet kapjon a Dakarhoz.

Az idén rekordszámú
versenyzõ áll majd rajthoz,

a tavalyinál húsz százalék-
kal több, azaz 430 jármûre
számítanak. „Egy ilyen
hosszú versenyen bármi
megtörténhet, de ha nem
lesz technikai problémám,
és ha hiba nélkül végig tu-
dok menni, akkor a legjobb
húsz között szeretnék zár-
ni. Három éve a 46. lettem.
Akkor a biztonságra he-
lyeztem a hangsúlyt, arra,
hogy végig tudjak menni.
Most is szem elõtt tartom
majd a biztonságot, de sze-
retnék elõrébb lépni” –
mondta Gyenes, aki de-

cember 27-én utazik el
Szatmárnémetibõl Buka-
restbe, hogy onnan Buenos
Airesbe repüljön. A szat-
márnémeti motoros remek
évet tudhat maga mögött,
hiszen ismét megnyerte a
hazai enduro- és endu-
rokrossz-bajnokságot, to-
vábbá a Kelet-Európai En-
duro Bajnokságban is
aranyérmes lett.

A Dakar favoritjai közül
az idén is elindul a címvé-
dõ motoros francia Cyril
Despres és riválisa, a spa-
nyol Marc Coma, míg az

autósok mezõnyében töb-
bek között a Volkswagen
címvédõ klasszisa, a spa-
nyol Carlos Sainz és a
quatar-i Nasser Al-Attiyah,
a BMW francia pilótája
Stephane Peterhansel vagy
a nagy veterán Hummeres,
az amerikai Robby Gordon
csatázik majd. A motoro-
sok között a brassói Marcel
Butuza is rajthoz áll majd,
míg Magyarországról
Horn Albert a horvát
Drazen Curic navigátora
lesz a 13 szakaszból álló
versenyen.

Mani Dél-Amerika meghódítására készül

A zéró szén-dioxid-kibo-
csátás és a 160 km-es elméle-
ti hatótávolság meggyõzte
az Év Autója 2011 zsûrijét, s
a Nissan Leafnek ítélte meg
a sokak által óhajtott európai
elismerést. A holland Auto
Visie szerkesztõje, Fred Van
der Vlugt által 1963-ban ala-
pított díjat most elõször kap-
ta meg elektromos autó, s a
mint mindig, a gyõztes ezút-
tal is viselheti a Car of the
Year hivatalos logóját.

A szavazáson kizárólag
olyan szériagyártásra terve-
zett új modell vehet részt,
amelyet az adott évben dob-
tak piacra, s a megválasztás
pillanatában legalább öt or-
szágban kapható. Mára 23
országból 59 zsûritag minõsí-
ti a jelölteket, amelyeket ka-
tegóriájuktól függetlenül töb-
bek között formatervük, biz-
tonságuk, fogyasztásuk, tel-
jesítményük, vezethetõségük

alapján pontoznak. Mivel a
technikai jellegû innováció
kiemelt figyelmet kap, talán
nem meglepõ, hogy a Leaf
innovatív hajtáslánca meg-
gyõzte a bizottságot. A 41-es
mezõnybõl egyedüli elektro-
mos autóként került be a he-
tes döntõbe, ahol 257 ponttal
végzett az élen. Mögötte Al-
fa Romeo Giulietta (248
pont), Opel Meriva (244),
Ford C-Max/Grand C-Max
(224), Citroën C3/DS3
(175), Volvo S60/V60 (145),
Dacia Duster (132) lett a sor-
rend. A zsûri magyarországi
tagja is a Nissant tette az elsõ
helyre, de nem csupán a nul-
la károsanyag-kibocsátás
gyõzte meg, hanem az is,
hogy ott, ahol piacra dobják,
töltõállomásokat is felállíta-
nak hozzá.

Hakan Matson, a Car of
The Year zsûrijének elnöke
úgy fogalmazott, hogy „a

Leaf valódi áttörés az elekt-
romos autók között, az elsõ
elektromos jármû, amely
sok szempontból összemér-
hetõ a hagyományos autók-
kal.” A japánon ötajtós
hatchbackjének neve gyakor-
latilag a Leading Environ-
mentally friendly, Affordab-
le, Family car rövidítése, ami
szabad fordításban megen-
gedhetõ árú, piacvezetõ kör-
nyezetbarát családi autót ta-
kar. A 107 lõerõs autó nem
fogyaszt benzint, és nincs
közvetlen szén-dioxid-kibo-
csátása. Elektromotorjának
280 Nm a maximális nyo-
matéka, s a hajtáslánc hasz-
nosítja a fékezéskor keletke-
zõ energiát. Városi közleke-
désben elméletileg 160 kilo-
méteres a hatótávolsága, de
autópályán, 140 km/h-ás

végsebességre kapcsolva ez
jócskán lecsökken. A 4445
milliméter hosszú, 1770 mil-
liméter széles, 1550 millimé-

ter magas, 2700 milliméteres
tengelytávú jármûben a pad-
lólemez alá építették be a lí-
tiumionos akkumulátort,

amelynek cellái nyolc óra
alatt töltõdnek fel teljesen –
de harminc perc alatt elérik a
nyolcvanszázalékos szintet.

Elsõként az Egyesült Álla-
mokba jutott el, de még az
idén megjelenik a japán pia-
con is. Januártól Portugáliá-
ban, februártól Írországban,
márciustól az Egyesült Ki-
rályságban, júniustól pedig
Hollandiában kezdik az áru-
sítását, míg 2012-tõl már a
világ minden pontján – Ro-
mániában is – elérhetõ lehet.
A tengerentúlon kevesebb
mint 33 ezer dolláros áron
kínálják, Európában 35 ezer
euró körüli áron lesz elérhe-
tõ, de ez az állami szubven-
cióktól függõen csökkenhet.

Elektromos autó vitte el a pálmát

Noha az ár-érték kategóriában gyakorlati-
lag legyõzhetetlen, a Dacia Duster végül a
hetedik helyen zárt az Év Autója 2011 cí-
mért zajló versenyben. Csalódottságra
azonban nem lehet oka, hiszen már a finá-
léba jutás is bravúrnak számított, ráadásul
a romániai szakírókból álló zsûri által meg-
ítélt Év Terepjárója cím mellett további két
nemzetközi elismerést is bezsebelt a Re-
nault-fejlesztésû hazai szabadidõ-autó. Az
év elején bemutatott 4x4-es az Autobest
2011 és az Argus-trófeát is begyûjtötte.
Elõbbit Kelet-Európa, Oroszország és Tö-
rökország összesen tizenöt autós újságíró-

jából álló zsûri ítélte oda a Daciának, míg
utóbbit Franciaországban szerezte meg
családi autó kategóriában. Döntésüket töb-
bek között a jármû fogyasztása, méretei és
formatervezése alapján hozták meg. A
piteºti-i üzemben gyártott Dustereket jövõ-
re Renault embléma alatt árulják majd a
Perzsa-öbölben, míg a többi gyárakból
kigördülõ négykerekûekkel Brazíliába, Ar-
gentínába, Oroszországba, Kolumbiába,
Mexikóba és Chilébe utaznak. Orosz-
országba például erõsebb motorizációval
szállítják majd, az egyik változat legalább
130 lóerõs lesz.

Elismerés a Dusternek
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Közepes fokozat

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

Készítette: Buna Botond

Elõzõ feladványunk megfejtése

Vízszintes:
1. Magyar közmondás elsõ része. 12. Balkáni nép volt. 13.
A tetejére. 14. Daraboló. 15. Az argon vegyjele. 16. Új-
kaledóniai kikötõ. 18. Tengeri emlõs. 19. Aláragadó. 21.
Igavonó állat. 22. Orosz folyó. 24. Géppuska tartozéka. 25.
Arrafele! 27. Fémipari szakmunkás. 29. Szalmaköteg. 31.
Arra a helyre sercint. 32. Tréfás megszólítás. 34. Mû (latin).
35. Kelmét nyomással fest. 37. Kutyapajta. 38. Egy pár. 39.
Eleonóra beceneve. 40. Az Elba medre! 42. Plédet arra a
helyre borít. 45. A kõpénzek szigete. 47. Kapatos. 48. Sze-
mélyes névmás. 49. Épp olyan méretû. 51. Dátumrag. 52.
Ipari növény.

Függõleges
1. Tényekkel ellátó. 2. Ilyen hamar? 3. Gyakori igevégzõdés.
4. Volt, latinul. 5. A lakásotokon. 6. Horvát kikötõváros. 7.
Hõn vágyakozik. 8. Mister, röviden. 9. Írószermárka. 10. Nõi
név. 11. Motor forgórésze. 16. Horpadó. 17. Az egyik szülõ-
höz jobban ragaszkodó. 19. Titokban róla fényképet készítõ.
20. Finommûszerész tanuló. 23. Magyarország nádora volt I.
András idejében. 26. Gyengén termõ búzafajta. 28. Három
tõszám! 29. Információ-egység. 30. Erdélyi történetíró volt
(Péter). 32. Spanyolországi népcsoport. 33. Minden tárgyalás
vagy meghallgatás nélkül visszautasítani (latin). 35. Görög
betû. 36. Magyar közmondás második, befejezõ része. 38.
Arab állam. 41. Gyalogos katona. 43. … Straits, rock-
együttes. 44. Kutya elé vetett húsos csont. 46. Paks egynemû
hangzói. 48. Fehér ital. 50. Baum varázslója. 52. Citrom kifa-
csart nedve.

Készítette: Both László

Magyar közmondás

Horváth István

A kiállítás megtekintésével
sok új ismeretre tehet szert
az is, aki nem mindennapi
hódolója a fekete, forró ital-
nak. Aki nagy kávéfogyasz-
tó és azt hiszi, mindent tud
már szenvedélyének tárgyá-
ról, az is a kiállítást megláto-
gatva könnyen rájöhet, hogy
tévedett.

Azt nagyjából minden ká-
véivó tudja, hogy a kávé ere-
deti õshazája Etiópia, vi-
szont az átlagfogyasztó jóval
kevesebbet tud arról, hogy
például milyen módszerrel
fõzték évszázadokkal ez-
elõtt, illetve hányfajta elké-
szítési módja létezik ma is. A
kiállításra betérõ nemcsak az
európai kávéházak történe-
térõl szerezhet ismereteket,
de betekintést nyer saját, ott-
honi kávégépének elõdjeirõl,
megismerheti a kávé fõzésé-
nek egész történetét.

Kávégépek 
egykor és ma

A kiállított tárgyak nagy-
részt a kávé elkészítéséhez a
múltban, illetve napjainkban
is használt szerkezetek.
Megtalálható itt a minden
háztartásból jól ismert úgy-
nevezett „kotyogó” XIX.
századi õsének is tekinthetõ
perkolátor, amellyel a forró
víznek a kávéõrleményen
való átszivárogtatásával ké-
szült el a reggeli „feketele-
ves”. De ennél bonyolultabb
szerkezetek is ott csillognak

a kiállításon: borszeszégõvel
mûködtetett szerkezetek,
melyekben már túlnyomás-
sal, illetve vákuum segítségé-
vel készült a forró ital. Nem
beszélve az imponáló mére-
tû ipari kávéfõzõkrõl.

...és a nyersanyag

Aki eddig nem tudta, mi
fán terem az alapanyagul
szolgáló babot termõ nö-
vény, a múzeumban meg is
tekinthet egy élõ coffea ara-
bica cserjét. Majd azt is meg-
tudhatja, hogy a coffea ara-
bicán kívül mely fajtákat
használják még az üzletek-
ben kapható elõre csomagolt
kávékeverékek elõállításá-
hoz. Mert az említett etiópi-
ai fajtán kívül még legalább

háromféle kávécserjét is ter-
mesztenek, ezek keveréke
adja egy-egy kávémárka jel-
legzetes aromáját. A Magyar
Kereskedelmi és Vendéglá-
tóipari Múzeum, a Magyar
Mûszaki és Közlekedési
Múzeum és a Fazakas &
Kimmel-gyûjtemény közös
kiállítása erre is választ ad,
és nemcsak a „feketeleves”
rajongóinak.

Nagy emberek 
és a kávé

A kávé történetének kuta-
tásához az irodalmon ke-
resztül vezetett az út, meséli
Saly Noémi, a Magyar Ke-
reskedelmi és Vendéglátó-
ipari Múzeum muzeológu-
sa, a kiállításmegnyitót kö-

vetõ tárlatvezetés után, me-
lyen személyesen kalauzolta
végig a látogatókat. Mint az
irodalom szerelmesét
ugyancsak megmozgatta a

fantáziáját, hogy a magyar
irodalom nagy személyisé-
gei, mint például Kosztolá-
nyi, gyakran a kávéházak-
ban alkottak. Felmerült ben-
ne a kérdés, hogy kik tartot-
ták fenn a kávéházakat, mi-
ért érte meg a kávéház tulaj-
donosának, hogy az éhen-
kórász irodalmárt ott tartsa.
És egyik kérdés a másikat
követte, valahogy így kez-
dett el a kávé történetével
foglalkozni. Majd megszüle-
tett a kiállítás ötlete, és nem
kis munkával, sikerült össze-
gyûjtenie azt a kiállítási
anyagot, amely egészen feb-
ruárig várja az érdeklõdõ-
ket. Kutatásai során átnézte
a régi budapesti címlistákat,
ahol azt látta, hogy 1912-
ben a nyolcszázvalahány-
ezer lakosú fõvárosban több
mint háromszáz kávéház
volt, melybõl öt hosszabb-
rövidebb ideig irodalmi ká-
véházként mûködött. Érde-

kelni kezdte, hogy mi tör-
tént ez alatt a többi kávéház-
ban, illetve mi tett irodalmi
kávéházzá egy kávéházat.
És arra a következtetésre ju-
tott, hogy minden attól füg-
gött, hogy éppen ki a kávézó
vendég. „Minden századik
fogyasztó a maga mûfajá-
ban zseni volt.

Akkor lehetett igazi iro-
dalmi kávéházat mûködtet-
ni, ha a tulajdonos meg tud-
ta teremteni a fizetésképte-
len fogyasztóközönség és a
fizetõképes polgári közön-
ség egyensúlyát. Az iroda-
lom akkoriban celebeket is
szállított, hiszen õket olvas-
ták a napilapokban, a köl-
tõk, írók nagyrészt hírlap-
írásból éltek. Amikor annak
idején megkérdeztek egy
kávéház-tulajdonost, hogy
miért tûri el ezt a fizetéskép-
telen közönséget, azt vála-
szolta, hogy ahova ezek jár-
nak, oda járnak a szép nõk
és ahová a szép nõk, oda jár-
nak a gazdag férfiak” – fo-
galmazott lapunknak Saly
Noémi. Õ maga nem nagy
kávéfogyasztó, mondja.
Legalábbis nem a mennyi-
ségre, hanem a minõségre
fekteti a hangsúlyt. „Min-
den reggel magamba zúdí-
tom az emberré válásomhoz
szükséges kávémennyisé-
get” – fogalmazott lapunk-
nak a kiállítás fõszervezõje.
Elmondta még, hogy bár
sok nagy nevû kávémárkát
megkóstolt, élete legjobb ká-
véját egy Amazonas menti
faluban itta, melyet a hely-
béliek egy üres konzervdo-
bozban fõztek egy cölöpház
tövében a helyben megter-
melt és pörkölt kávébabból.

A Csíki Székely Múzeum
protokolltermében pénte-
kenként filmvetítések várják
a látogatókat, és a helyiség
szombatonként kávéházzá
alakul, ahol a kiállításra be-
térõt különbözõ programok
is várják, természetesen min-
den program a kávéhoz kö-
tõdik majd.

„Feketeleves” Csíkban
Kávé. Van, akit csak ezzel lehet kicsalogatni az ágyból. A kávé

a kõolaj után a második legfontosabb kereskedelmi cikk a vilá-

gon. De milyen az igazán jó kávé, meddig pörkölik, illetve ho-

gyan fõzték háromszázvalahány éve vagy a tizenkilencedik

században? Miért volt irodalmi kávéház az irodalmi kávéház a

századelõn? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kaphat választ,

aki mostanában a Csíki Székely Múzeumban berendezett Fe-

keteleves címû vándorkiállításra látogat.
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Tömbházlakásom konyha-
ablaka alatti rózsabokor
egyik tövises ágára, mûanyag
flakonból készített madárete-
tõt helyeztem ki. Teleszórtam
napraforgómaggal, amit na-
gyon hamar felfedeztek a
széncinegék. Ebéd közben,
ablakon át figyeltem a ma-
dáretetõ forgalmát, amikor
kilenc széncinegét számol-
tam, majd megjelent egy
fenyvescinege is. A kis terme-
tû madárka gyorsan odaszállt
az ülõpálcikára, kikapott egy
napraforgószemet, amivel el
is repült. Kisvártatva újra
megjelent, felcsípett még egy
magot, és repült is tovább.
Hogy megbeszélte-e a párjá-
val nem tudom, de követke-
zõkor már a társa is vele volt.

Zöldikék kis csapatban ér-
keztek, és jelenlétükkel elri-
asztották a cinegéket, még
egymás közt is civakodtak,
nem tudhatták, hogy nem
fogy el a mag, mert minden-
nap feltöltöm, ha kell, két-
szer is az etetõt. A cinegék a
közeli fára szálltak, és onnan
figyelték, mikor lesz szabad
az etetõ. Egy csuszka jelent
meg, körültekintett, felmérte
a terepet, és el is ment. Tud-
tam, hogy valamikor vissza
fog térni. Délutánra egy
meggyvágó érkezett, tekinté-

lye nagy volt a többi madarak
körében, mert azonnal sza-
badon hagyták számára az
etetõt. A meggyvágó nem
röpködött el egy-egy maggal,
mint a cinegék, komótosan
beült a flakon közepére, és
úgy csipkedte a magokat.

Elgondolkodtam, hogy az
utóbbi években vajon hány
madárfajt figyeltem meg az
ablakból. Amikor a gondola-
ti listára a harmincadik ma-
dárfaj is felkerült kénytelen
voltam papírt ragadni és
jegyzetelni. Átlapoztam jegy-
zetfüzeteimet is, és ennek se-
gítségével hatvan madárfajra
kerekedett a névsor. Meg is
illetõdtem, mert ez egy na-
gyon szép szám. Madársze-
retõként elmondhatom, sze-
rencsés helyen lakom, abla-
kom a magánházak kertjeire
néz, zavartalan környezet,
egy igazi oázis, madárpara-
dicsom. A sövénykerítések,
védelmet, óvó helyet, fészke-
lõ lehetõséget biztosítnak az
énekes madarak számára, a
bodzával tarkított terület, a
meggyfák, cseresznyefák,
szilva-, alma- és körtefák pe-
dig táplálékot nyújtanak szá-
mos madárfajnak.

Kelemen László, Rara Avis
Madártani Egyesület

Tizenkét hónap a természetben
Igaz, a kereskedelemben

szebbnél szebb karácsonyi
gyertyákat lehet vásárolni,
de miért ne készítenéd el a
saját, természetes anyagok-
ból készült illatos gyertyá-
dat? Figyelem, forró viasz-
szal kell bánni, kérdd in-
kább egy felnõtt segítségét!

Szükséges anyagok és
eszközök: narancs, szeg-
fûbors vagy csillagánizs, ol-
vasztható viasz, gyertyaka-
nóc, kés.

Elkészítés: A narancs te-
tejét egy éles késsel egyene-
sen vágd le, majd óvatosan
távolítsd el a belét, úgy,

hogy a héja maradjon egy-
ben, ne sérüljön. Ezután a
viaszt olvaszd fel a kályhán,
majd mielõtt beleöntenéd a
narancshéjba, állíts bele egy
kanócót is. Majd hagyj
idõt, hogy a viasz megke-
ményedjen. Végül pedig, a
narancs levágott karimáját
szúrkáld körbe valamiyen
illatos fûszerrel, pl. szeg-
fûborssal vagy csillagánizs-
zsal. Az így elkészített gyer-
tyák adventi koszorúra is
helyezhetõk, de a narancs
és fûszerek illata ideális a
karácsonyi hangulat megte-
remtéséhez.

Karácsonyi 

gyertyák narancsból

Hétvégi mellékletünk Életmód és Csodavár oldalait
Orosz Anna szerkesztette

Kint szikrázott a levegõ a
hidegtõ1, de bent jó meleg
volt. Fûmanó és legjobb
barátja Tökmag, békésen
sakkoztak délutánonként,
mézes áfonyateát kortyolgat-
va, hol egyikük, hol másikuk
házában.

– Hamarosan meglátoga-
tom Kentaur barátomat –
mondta egyszer Fûmanó.

– Merre? – nézett rá megle-
petten Tökmag.

– Délen, ahol mindig me-
leg van.

– Az nagyon messze van.
– Õ igazi úr, fizeti a

repü1õjegyemet.
Fûmanó váratlanul kipat-

tanó terve napok alatt akko-
rára dagadt, mint az a mese-
beli, feneketlen gyomrú kis-
gömböc, és hopp, egyszer
csak bekapta Fûmanót.

Mert mással sem tudott
beszélni, csakis az õ dúsgaz-
dag barátjáról, aki évek óta
várja káprázatos öröknyár
szigetén.

– Hát akkor miert nem in-
dulsz máris?! – fakadt ki Tök-
mag, akinek elege lett abból,
hogy õ csak arra jó, hogy Fû-
manó a nagyszerû útról lel-
kendezzen neki.

Mert Fûmanó naponta öt-
ször is képes volt telefonálni,
és közölte vele, rnilyen új
részlet jutott eszébe.

– Egyáltalán nem viszek
csomagot, meg pizsamát
sem, majd ott kapok.

Zsebre dugott kézzel uta-
zom, mintha én is milliomos
lennék.

Nem csoda, ha egy idõ

után Tökmag szinte mene-
kült baratja elõ1, telefonját is
kikapcsolta.

Szomorúan ücsörgött ott-
honában.

– Elromlott a telefonod? –
lépett be hozzá egyik reggel
Fûmanó.

– Miert nem jöttél át? Vár-

talak.
– Azt hittem, elutaztál –

ironizált Tökmag.
– Szerinted mégiscsak vi-

gyek pizsamát? Talán kelle-
ne, túl személyes holmi. Fog-
kefét?

– Nem érdekelsz – kiáltot-
ta szinte zokogva Tökmag.

Csúnyán összevesztek.
Kukuljak meg örökre, ha va-
laha is szólók hozzá, gondol-
ták mindketten.

És akkor egyik reggel Fû-
manó annyira belázasodott,
hogy nem bírt felkelni sem.

– Nátha – mondta Bagoly
doki, miután megvizsgálta. –

Feküdnöd kell. Van, aki gon-
dodat viselje?

– Igen – felelte Fûmanó bi-
zonytalanul.

De nem volt senki. Any-
nyira rosszul érezte magát,
hogy még teát sem tudott for-
rázni. Rázta a hideg.

És egyre rosszabbul lett.

Rémalmok törtek rá. – Nem,
nem telefonálok – tépelõdött
lázasan. – Õ nekem nem iga-
zi barátom. Mert ha az vol-
na, megérezné, hogy baj van.

Nem tudni, hogyan tör-
tént, de Tökmag megérezte,
hogy szükség van rá. Ettõl
kezdve naponta eljött, teát
forrázott, almaecetes boroga-
tást pakolt Fûmanó talpára,
és elhozta az õ csodálatos
madársóskalekvárját is. Újra
hosszan elüldögélt Fûmanó
ágya mellett. Szakadozottan,
neki-nekilódulva beszélgettek
is, ám mindketten ügyeltek,
nehogy a hatalmasra dagadt
vágyálom kerüljön szóba.

Amikor eljött a karácsony,
Tökmag egész nap kint ta-
posta a méteres havat Fûma-
nó kertjében.

Egy hosszú, nehéz létrán
ágaskodva, gyertyákkal és
csillogó gömbökkel feldíszí-
tette az ablak elõtt alló  fe-
nyõt. Sötétedéskor meggyúj-
totta a gyertyákat, majd be-
ment, bebugyolálta Fûmanót
a takarójába, és odavezette
az ablakhoz. Fûmanó már
sokkal jobban érezte magát,
érezte, hogy meggyógyult.

Hosszan álldogáltak, a ki-
csi lángmadarakban gyö-
nyörködve.

A nátha a legszebb kará-
csonyi ajándék, gondolták
mindketten.

(A mese a Legszebb karácso-
nyi ajándék a nátha c. 

könyvben jelent meg, 
a Koinónia Kiadó 

jóvoltából közöltük)

Láng Zsolt

Az erdei nátha

Meggyvágó
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