
A bankok számára kedvezõ
formában fogadta el tegnap a

képviselõház a bankhiteleket sza-
bályozó 50-es sürgõsségi rendele-
tet jóváhagyó törvényt. Az ellen-

zék jelezte: megtámadja az
Alkotmánybírósá-

gon. 3.
oldal 

Idéntõl már életbe lép az uniós sertéskábítási kényszer

HIRDETÉS

Ki felelõs a Schengen-levélért?

„A román diplomácia hangzatos kudarcával
állunk szemben” – kommentálta Klaus Jo-
hannis nagyszebeni polgármester a francia
és a német belügyminiszter közös levelét. 

új magyar szó
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
20 oldal
Ára: 1,5 lej 

VI. évfolyam,
250. (1316.) szám

BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2855 ▲
1 amerikai dollár 3,2734 ▲
100 magyar forint 1,5534 ▲

Kolozsvárt szépítenék Barrosóék

Európai pénzekbõl szeretne több kolozsvá-
ri mûemléket is renoválni a város vezetõsé-
ge. A városvezetõkkel Spanyolország egyik
legnagyobb építkezési cége, az Arcion,
képviselõi is találkoztak és jelezték: részt
vennének az épületfelújításokban. 

Aktuális 3

Kultúra 6

Vezércikk 3

Aktuális 2

Dráma és közöny
Ilyen sztoriból százezernyi van. Százez-
reknek vették el „valakik” a házát, százez-
rek ütköztek a hatóságok közönyébe,

követelték mindhiába igazukat
a hatalmasoktól, és
százezreknek vágták le a
fogyatékkal élõ gyermekeik

utáni szociális támo-
gatást. Sajtós közhellyel
élve, a téma az utcán

hever. No meg a parla-
ment széksorai között,
összetört csontokkal.

Salamon 
Márton László

Mai mellékletünk:

Olcsó, de kevés a hazai ser-
téshús, a vidéken élõk több-

sége mégis ragaszkodik a tradi-
cionális karácsonyi disznóhú-
sos töltött káposztához. Élõ-
súlyban hét lejért vásárolhat
húst az, aki karácsonyi sertés-
csemegére vágyik. Akik háztáji
vágásra szánják el magukat
idén, már csak kábítás után,
fájdalommentesen tehetik ezt
az érvényben lévõ jogszabályok
szerint. Az állatorvos úgy véli,
sem eszköz, sem eléggé határo-
zott akarat nincs az elõírások
betartásához. 
7. oldal 

Halálugrás a parlamentben
Öngyilkossági kísérlettel tiltakozott egy közalkalmazott a juttatások csökkentése ellen

A  karácsonyi  munkaszünet  miatt  következõ  
lapszámunk  december  28-áán,  kedden  jelenik  meg.

BÓNUSZ!!!
Értékes könyvcsomagok

egyéves ÚMSZelõfizetõk

nek a Duna
International

kiadótól.
Ünnepi sorsolásdecember 30án!

Drámai módon ad-

ta Emil Boc minisz-

terelnök tudtára

tegnap a köztévé

egyik alkalmazott-

ja, hogy nem ért

egyet a kormány 

által életbe léptetett

megszorításokkal.

A parlamenti

ülésteremben

tartózkodó férfi 

a  bértörvény ellen

benyújtott bizalmat-

lansági indítvány

vitájának elején le-

vetette magát a

karzatról. A történ-

tek után az ellenzék

kivonult az üléste-

rembõl, és érzéket-

lenséggel vádolta a

szavazáshoz ragasz-

kodó koalíciós pár-

tokat. 3. oldal 

Pisztolyt fognak a disznóra

Áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk!

Modern Ikarusz. A 43 éves férfi autista gyermeke után járó juttatásának levágása ellen tiltakozott Fotó: Mediafax

Bankbarát 50-est
fogadtak el

Új mentõöv az eurónak

Az euróövezet több tagállama tervet dolgoz
ki a közös valuta hosszú távú stabilizálása,
az euró ellen irányuló pénzpiaci spekulációk
megakadályozása céljából, és erõsíteni akar-
ják az Európai Központi Bank független-
ségét – értesült a Süddeutsche Zeitung.
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Röviden

Háromszék megünnepli március 15-ét?

Az RMDSZ és a Magyar Polgári Párt
(MPP) tanácsosainak közös támogatásával
Kovászna Megye Tanácsa megszavazta azt
a határozatot, amely hivatalos ünnepé és
munkaszüneti nappá nyilvánítja március
15-ét. A voksolást megelõzõ vitában töb-
ben felvetették, hogy a kezdeményezés tör-
vényellenes, ugyanis az alkotmány értel-
mében kizárólagosan a parlament elõjoga,
hogy hivatalos ünneppé tegyen egy napot.
A román tanácstagok kivétel nélkül a hatá-
rozat ellen szavaztak. 

Létrejött a Bethlen Gábor Alap

A Szülõföld Alap általános jogutódjaként
egységesíti a határon túli magyarságnak
szánt támogatási rendszert a jövõben a
Bethlen Gábor Alap – az errõl szóló tör-
vényjavaslatot tegnap fogadta el a magyar
országgyûlés. A törvény az elõterjesztõ
szándéka szerint új szemléletet hoz a támo-
gatások kezelésében: egységesen kezeli a
nemzetstratégiai elképzeléseket, és a hozzá-
juk rendelt forrásokat, többszintû döntés-
elõkészítõ munkát szab meg, átláthatóbbá
és elszámoltathatóbbá teszi a kifizetéseket.

A nemzeti összetartozás bizottsága

Nemzeti Összetartozás Bizottsága néven új
testület jött létre Budapesten. A határozati
javaslat szerint 2011-ben, az állampolgársá-
gi törvény kiterjesztésével, a Magyarország
határain kívül élõ magyar emberek és a
magyar állam között közjogi kapcsolat léte-
sítésének a lehetõsége nyílik meg, amely az
elmúlt kilencven, illetve elmúlt húsz eszten-
dõhöz képest alapvetõen új helyzetet és le-
hetõségeket teremt, valamint új feladatokat
ró a magyar–magyar kapcsolatok területén
a kormányzatra.

Kész a horvát–magyar gázvezeték

Üzembe helyezték a horvát–magyar közös
gázvezetéket. A két országot összekötõ új
gázvezeték nemcsak a két ország, hanem az
egész közép-európai térség számára kiemel-
kedõ jelentõségû az energiabeszerzés szem-
pontjából – jelentette ki tegnap Zágrábban
Navracsics Tibor magyar miniszterelnök-
helyettes, miután megbeszélést folytatott
Jadranka Kosor horvát miniszterelnökkel. 

Életfogytiglan az argentin diktátornak

Életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélte
szerdán egy argentin bíróság Jorge Rafael
Videlát, az 1976-tól 83-ig tartó diktatúra de
facto elnökét (képünkön). A piszkos háború-
nak nevezett diktatúra hivatalos adatok sze-
rint 13 ezer, jogvédõ szervezetek szerint

mintegy 30 ezer halottat követelt. Videlát
már egyszer, 1985-ben kínzásért, gyilkossá-
gokért és más bûncselekményekért élet-
fogytig tartó börtönbüntetésre ítélték 1985-
ben. Carlos Menem akkori elnök azonban
öt évvel késõbb kegyelmet adott neki.

Washington ratifikálta 
a START-szerzõdést

Ban Ki Mun ENSZ-fõtitkár üdvözölte a ha-
dászati támadó fegyverek korlátozásáról és
csökkentésérõl szóló START-szerzõdés
amerikai szenátus által történt ratifikálá-
sát. Az egyezmény értelmében az amerikai
és az orosz hadászati nukleáris arzenál rob-
banótölteteinek száma 1550-re, a hordozó-
eszközök száma pedig 700-ra csökken a jó-
váhagyás után. 

Hírösszefoglaló

A bevándorlók áradatának
feltartóztatására és a szerve-

zett bûnözés megfékezésére irá-
nyuló szándék vezérelte Párizst és
Berlint abban a döntésében, hogy
ellenezze Románia és Bulgária
csatlakozását a schengeni övezet-
hez – jelentette ki a Le Figaro címû
párizsi napilapnak Laurent
Wauquiez, EU-ügyekért felelõs
francia miniszter. A tegnapi
számban megjelent interjúban a
politikus rámutatott arra, hogy az
Európát elárasztó illegális beván-
dorlók 75 százaléka az Európai

Unió délkeleti részén keresztül jut
be a kontinensre. „Ha Bulgária és
Románia belépne az övezetbe,
határaik azonosak lennének a mi-
einkkel” – hangoztatta Wauqui-
ez. „Az errõl szóló döntés súlyos
következményeket vonna maga
után, és veszélyeztetné belsõ biz-
tonságunkat” – vélte.

A miniszter szerint a két ország
határvédelmük erõsítésére tett in-
tézkedései elégtelenek. Románia
például 40 százalékkal csökken-
tette vámosainak a fizetését, és ez
nem éppen a legjobb garancia ar-
ra, hogy ne essenek a korrupció
kísértésébe – fejtette ki vélemé-

nyét a miniszter. Utalt arra is,
hogy a schengeni övezet különö-
sen érzékeny adatbázissal mûkö-
dik, és ha ez a szervezett bûnözés
birtokába jut, az súlyos csapás
lenne az európai biztonsági rend-
szerre.

Arra a kérdésre, hogy mennyi
idõ szükséges a két ország felké-
szülésére az övezethez való csatla-
kozáshoz, Wauquiez azt válaszol-
ta: ez csak akkor lehetséges, ami-
kor az EU garanciákat kap arra,
hogy Bukarest és Szófia úrrá lett a
korrupción és a szervezett bûnö-
zésen, továbbá biztosítani tudja
határainak megfelelõ védelmét. 

ÚMSZ

Leváltották tegnap reggel a
Magyar Távirati Iroda több

szerkesztõségi vezetõjét, helyükre
rövidesen megnevezik az új veze-
tõket. Bár a leváltottak közül sen-
kit nem rúgtak ki, egyelõre nem
lehet tudni, mi lesz a sorsuk. A
Hírszerzõ több MTI-s forrásból is
úgy értesült, hogy a nemzeti hír-
ügynökség néhány hete kinevezett
vezérigazgató-helyettese, Szabó
László Zsolt a nap folyamán je-
lentette be, hogy a sportszerkesz-
tõség kivételével leváltják az ösz-
szes szerkesztõség – rovat – veze-
tõjét. Távozni kényszerül posztjá-
ról a külpolitikai, a gazdasági, a
fotó- és a Panoráma-szerkesztõség
vezetõje is, a belpolitikai „rovat”
élén álló Toót-Holló Tamást vi-
szont információink szerint elõ-
léptetik: õ lesz az MTI fõszerkesz-
tõ-helyettese. Úgy tudjuk, a válto-
zások nem érintik a jelenlegi fõ-
szerkesztõt, Pach Ferencet, aki to-
vábbra is a posztján maradhat.

A változások okairól a Hírszerzõ
szerette volna megkérdezni az
MTI vezérigazgatóját, Belénessy
Csabát is, de nem sikerült utolér-
nie. Információk szerint egyelõre
senkit nem bocsátottak el az állá-
sából; tervek szerint a közmédiu-
mok munkatársait januártól a
közszolgálati vagyonkezelõ alap
veszi át, egyelõre változatlan tar-
talmú szerzõdéssel.

Az Európai Hírügynökségek
Szövetsége (EANA) a magyar
kormányhoz és parlamenthez írt

levelében tegnap aggodalmát fe-
jezte a magyar médiatörvény mi-
att. „Egy olyan médiatörvény al-
kalmazása, amely ha visszaélnek
vele, alkalmas a média elnyomá-
sára és sérti a médiaszabadság és
az elfogulatlan hírközlés alapvetõ
elveit, nem csupán Magyarorszá-
got érinti, hanem az egész euró-
pai közösséget is” – fogalmazott
Mika Petterson, az EANA elnö-
ke, az STT-Lehtikuva finn hírügy-
nökség fõszerkesztõje és vezér-
igazgatója. Az EANA 31 európai
ország hírügynökségeit tömöríti.
Alapokmánya hangsúlyozza,
hogy a taghírügynökségek támo-
gatják a sajtószabadság és az elfo-
gulatlan hírközlés elveit. A szer-
vezet elnöksége sürgeti a magyar
kormányt, hogy védje a közszol-
gálati és egyéb média függetlensé-
gét – áll a levélben. 

A német külügyminiszter tele-
fonon tárgyalt magyar kollégájá-
val a médiatörvény esetleges meg-
változtatásáról – közölte a berlini
külügyminisztérium tegnap. Gu-
ido Westerwelle és Martonyi Já-
nos a tárca szóvivõje szerint „ba-
rátságos légkörben a médiatör-
vény megváltoztatásának lehetõ-
ségérõl beszéltek”. Martonyi vála-
szában közölte, hogy  „Magyaror-
szág teljes mértékben elkötelezett
a jogállamiság és az európai érték-
rend képviselete mellett”. A ma-
gyar parlament által e héten elfo-
gadott törvény alapján minden új-
ság, folyóirat, mûsorszóró és hon-
lap állami cenzúrának lesz kitéve
– írta a londoni The Times.

Médiatörvény: lefejezték

a Magyar Távirati Irodát
Cs. P. T.

Továbbra sem tudjuk, miért
hallgatta el lapunknak Ré-

pás Zsuzsanna, a budapesti
nemzetpolitikai államtitkárság
vezetõje azt, hogy korábban az
RMDSZ is felajánlotta a ma-
gyar kormány illetékeseinek:
irodahálózata révén tájékoztat-
na Erdélyben a honosítási eljá-
rásról. A helyettes államtitkár
december 16-án az ÚMSZ kér-
désére válaszolva azt nyilatkoz-
ta: az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanácshoz hasonló ajánlattal
egyetlen szervezet sem kereste
meg õket. Amint tegnapi lap-
számunkban megírtuk, az
RMDSZ ügyvezetõ elnöksége
cáfolta Répás Zsuzsanna kije-
lentését. Állásfoglalásuk szerint
Takács Csaba ügyvezetõ elnök
2010. november 29-én,
116/K/2010 iktatási számmal
küldött levelet a nemzetpolitikai
államtitkárságra, amelyben fel-
kínálják az RMDSZ irodaháló-
zatát a honosításról történõ tájé-
koztatásra. A levél tartalmáról
Szép Gyula ügyvezetõ alelnök
és Székely István irodavezetõ
2010. december 1-jén, Budapes-
ten személyesen is tájékoztatta a
helyettes államtitkárt. „Létezik
a közösségünk tagjai által folya-
matosan igénybe vett irodaháló-
zatunk, mely tevékenysége min-
den szempontból (adatvédelem,
területi lefedettség, felszereltség,
képzett humán erõforrás) ren-
delkezik eme nemzeti törekvé-
sünk megvalósításához szüksé-
ges feltételekkel, ezért hasznos-
nak tartjuk, hogy a kettõs állam-

polgárság igénylésével járó fel-
adatokat is ellássa” – hangzott
az RMDSZ ajánlata.

Lapunk már szerdán szerette
volna megtudni Répás Zsuzsan-
na álláspontját ebben az ügy-
ben. Akkori megkeresésünkkor
a helyettes államtitkár sajtósa,
Lukács Bence Ákos csütörtökre
ígért választ. Kérésére lapunk
eljuttatta az államtitkársághoz
az RMDSZ ügyvezetõ elnöksé-
gének cáfolatát is. Az ígéret el-
lenére a nemzetpolitikai állam-
titkárság tegnap sem reagált az
RMDSZ állásfoglalására, la-
punk a nap folyamán sem Luk-
ács Bence Ákost, sem Répás
Zsuzsannát nem tudta – több-
szöri próbálkozása ellenére – el-
érni. 

Továbbra is hallgat Répás

ÚMSZ

Az euróövezet több tagállama
tervet dolgoz ki a közös euró-

pai fizetõeszköz hosszú távú sta-
bilizálása, az euró ellen irányuló
pénzpiaci spekulációk megakadá-
lyozása céljából – értesült a Süd-
deutsche Zeitung. A müncheni új-
ság tegnapi száma szerint a terv
központi elemét egy új intézmény
képezné, amely a mentõövszere-
pe mellett arra is szolgálna, hogy
költségvetési fegyelemre szorítsa
a tagállamokat. Az Európai Sta-
bilitási és Növekedési Befektetési
Alap (ESAGIF) – az Európai
Központi Bank mellett – önállóan
és politikailag függetlenül bizto-
síthatná az euró stabilitását. A
terv értelmében 2013-tól az
ESAGIF váltaná fel a jelenlegi
eurómentõövet, amely megszo-
rult államok megsegítésére szol-
gál. A német kormány három célt
tart szem elõtt – írta a Süddeutsche
Zeitung. Egyrészt erõsíteni akarja
az Európai Központi Bank füg-
getlenségét; a jövõben az EKB a
pénzpolitikára és a bankfelügye-
letre összpontosítana, és nem
szólna bele a válságkezelésbe,
mint tette azt az utóbbi hónapok-
ban. Az ESAGIF megalakulása
nyomán az EKB leállítaná az
eurós államkötvények vásárlását.
A másik cél, hogy az euróövezet
államai bármikor folyamodhassa-
nak szigorú feltételekhez kötött
pénzügyi segítségért, hogy meg-
õrizhessék fizetõképességüket. A
harmadik cél pedig az, hogy az
ESAGIF a jövõben szolid gazda-
ságpolitikára kényszerítse az
euróövezet országait – írta a mün-
cheni napilap. 

Új mentõöv 
az eurónakA bevándorlók 

gátolják Schengent

Laurent Wauquiez EU-ügyekért felelõs francia miniszter szarvasmarhával barátkozik. Félti az unió határait?

Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár



Cseke Péter Tamás, 
Moldován Árpád Zsolt

Drámai jelenetnek lehettek ta-
núi tegnap a parlamenti kép-

viselõk: miközben Emil Boc mi-
niszterelnök a bértörvény elleni
ellenzéki bizalmatlansági indít-
vány kapcsán beszélni készült,
egy férfi a mintegy négy méter
magas karzatról a parlamenti szé-
kek közé vetette magát. A 43 éves
férfi – akirõl késõbb kiderült,
hogy Adrian Sobarunak hívják,
és a köztelevízió alkalmazottja –,
a halálugrás elõtt értésre adta,
hogy a kormány által életbe lépte-
tett megszorítások ellen tiltakozik
kétségbeesett gesztusával. A köz-
alkalmazottak bérezését szabá-
lyozó kerettörvény ellen benyúj-
tott bizalmatlansági indítvány vi-
tájának elején tartó képviselõk
megrökönyödve látták, amint a
férfi – akinek ingjén „A jövõnkre
törtél, Boc!” felirat volt olvasható,
a széksorok közé zuhan. A kiala-
kult káoszban Mircea Geoanã
szenátusi elnök felfüggesztette az
ülést, az összetört csontú sérültet
kórházba szállították. Mielõtt le-
ugrott volna, Sobaru a felszólalá-
sát éppen elkezdõ miniszterelnök
felé azt kiáltotta:  „Boc, megfosztot-
tad gyermekeinket a jogaiktól!”,
majd az ülésterem széksorai közé
zuhant. Amikor szállították ki a
hordágyon, tudatánál volt, és azt
kiáltotta: „Szabadság!”

Az elsõ kórházi vizsgálatok
eredményei szerint a férfinek arc-
és végtagsérüléseket szenvedett,
de nincs életveszélyben. Névtele-
nül nyilatkozó kollégái szerint a
43 éves villanyszerelõnek nem
voltak munkahelyi problémái, de
a család súlyos anyagi gondokkal
küzd: két kiskorú gyereke közül
egyik autista, a megszorítások
nyomán pedig lecsökkent a beteg
gyermeknek járó támogatás.

„Szörnyû élmény volt”

„Szörnyû élmény volt, senki
nem számított arra, hogy ilyesmi

a parlamentben megtörténhet” –
nyilatkozta lapunknak Olosz
Gergely képviselõházi frakcióve-
zetõ. Az RMDSZ-es politikus az
események szemtanúja volt.
„Emil Boc miniszterelnök a mik-
rofonhoz lépett, majd hirtelen
egy puffanásra lettünk figyelme-
sek. A férfi zuhanását nem lát-
tam, kollégáim mesélték, hogy
felállt a karzatra, valamit kiáltott,
és levetette magát. A földön fe-
küdt, többen odarohantunk hoz-
zá, és szólítgattuk orvos kollegá-
inkat is, jöjjenek õk is oda, segít-
senek rajta” – számolt be Olosz.

Házbizottsági intermezzo

A képviselõ tájékoztatása sze-
rint az eset után összeültek a
házbizottságok eldönteni, ho-
gyan járjanak el a továbbiakban.
Az ülésen a frakcióvezetõk is
részt vettek. „Eleinte az ellenzék
is egyetértett azzal, hogy a tör-
ténteket nem lenne ildomos po-
litikai célokra felhasználni. Ma-
ga Puiu Haºotti liberális szená-
tor javasolta, hogy a bizalmat-
lansági indítványról ne legyenek

politikai viták, térjünk rá a sza-
vazásra. Felmerült az a lehetõ-
ség is, hogy az ellenzék vonja
vissza az indítványt, ám ez lett
volna a bonyolultabb megoldás”
– magyarázta Olosz Gergely.
Mint elmondta, az ülés akkor
vett fordulatot, amikor berontott
a terembe Victor Ponta szociál-
demokrata pártelnök. „Váltott
néhány szót PSD-s kollegáival,
majd mindannyian kivonultak.
Utána érzéketlenséggel vádolta
a kormányoldalt” – mondta a
képviselõ.

Érzéketlenséggel vádolja
az ellenzék a hatalmat

Olosz Gergely nem ért egyet az-
zal, hogy a történtek után az ülést
be kellett volna rekeszteni és a
szavazást elhalasztani. „Az or-
szág alapintézményeinek körül-
ményektõl függetlenül mûködni-
ük kell. Az házbizottságok együt-
tes ülésén Markó Béla RMDSZ-
elnök például felvetette: mi törté-
nik, ha például odakint mínusz 50
fokos hideg van: leáll a parla-
ment?” – érvelt a politikus.

Nulla szavazat

A történtek után az ellenzék til-
takozása ellenére a koalíciós pár-
tok a munkálatok folytatása mel-
lett döntöttek, azzal az enged-
ménnyel, hogy vita nélkül szavaz-
zanak a bértörvény elleni bizal-
matlansági indítványról. A szoci-
áldemokrata és liberális honatyák
elhagyták az üléstermet, és mivel a
kvórumot biztosító kormánypárti-
ak az utóbbi idõben megszokott
módon nem szavaztak a kezdemé-
nyezésrõl, a bizalmatlansági indít-
vány nulla szavazattal bukott meg. 

Talárosoknál a bértörvény

„Mivel a 25 százalékos bércsök-
kentést a taláros testület az állam-
polgári jogok idõleges korlátozá-
sára hivatkozva engedélyezte, a fi-
zetéseknek 2011. január elsejétõl
vissza kellett volna térniük a ko-
rábbi szintre. A bértörvény ezt el-
lehetetleníti” – indokolt Dan ªova
szociáldemokrata szenátor azt kö-
vetõen, hogy alakulata megtá-
madta az Alkotmánybíróságon a
tegnap elfogadott bértörvényt. 
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Úgy két-három hetente,
de mostanában mintha
valamivel ritkábban a
szerkesztõségünknek is

otthont adó hatalmas
bukaresti sajtóházba
ki-bejárókat fura lát-

vány fogadja. Két,
egymáshoz a meg-
tévesztésig hasonlí-

tó idõs asszony – nyilvánvalóan ikerpár –
egymásba kapaszkodva, egymást támo-
gatva, a járókelõkrõl tudomást sem véve
kiabál, fülsértõ, panaszos hangon. Vala-
miféle morbid párbeszéd ez a moszkvai
Lomonoszov egyetemrõl mintázott épület-
monstrum süket falaival, amelyben a két,
divatjamúlt ruhákba öltözött, de ápolt ki-
nézetû öregasszony egymásnak adja a
szót: amikor az egyik belefárad a kiabá-
lásba, a másik rázendít, majd fordítva.
És ez így megy órákon át, majd – „dol-
guk végeztével” – az ikrek elbandukolnak.
A jobbára összefüggéstelen szövegbõl vala-
mi olyasmit lehet kihámozni, hogy házu-
kat vették el „valakik”, és erre fel szeret-
nék hívni a média figyelmét, amire – azt
képzelik – a sajtóház parkolójában van a
legjobb esélyük.
Pedig dehogy. A munkába érkezõ vagy te-
repre igyekvõ újságírók sietõsen ki-beszáll-
nak autóikból, -ba, és ügyet sem vetnek a
két sipítozó asszonyra. Ugyanez volt a sor-
sa annak a kormánypalotával szemben hó-
napokig „táborozó”, bolgár rendszámú,
sárga roncsautó tulajdonosának, aki szin-
tén igazát követelte a hatalmasakkal szem-
ben. Ám nemcsak azok, de még a járókelõk
sem fordítottak különösebb figyelmet a fur-
csa szerzetre, pedig ottléte ideje alatt nem-
egyszer voltak tízezres szakszervezeti tünte-
tések is a Victoria téren. Arról nem is be-
szélve, hogy bukarestiek százezrei fordulnak
meg naponta az igen forgalmas környéken.
Társadalmunk alapvetõen közönyös az
emberi drámák iránt. A tegnap a parla-
menti plénum erkélyérõl magát a mélybe
vetõ férfi gesztusa is csak azért tart számot
közérdeklõdésre, mert ott és akkor történt,
ahol és amikor. Vagyis mert – sajtós kife-
jezéssel élve – „van hírértéke”. (Nem hiá-
ba a köztelevízió alkalmazottja a szeren-
csétlen ember – még ha nem is újságíró-
ként –, a „rendezés” kifogástalan volt.)
Ha máshol teszi, máskor, aligha lett volna
belõle még „mínuszos hír” sem az újságok
egyik belsõ oldalán. Nem az õ személyes
drámája érdekli a közvéleményt, hanem a
helyzet, a „sztori”.
Pedig ilyen sztoriból százezernyi van. 
Százezreknek vették el „valakik” a házát,
százezrek ütköztek a hatóságok közönyébe,
követelték mindhiába igazukat a hatalma-
soktól, és százezreknek vágták le a fogya-
tékkal élõ gyermekeik utáni szociális támo-
gatást. Sajtós közhellyel élve, a téma az ut-
cán hever. No meg a parlament széksorai
között, összetört csontokkal.

Román lapszemle

Dráma és közöny

Salamon 
Márton László

Az IRES közvélemény-kutató intézet fel-
mérése szerint a romániaiak 45 százaléka
véli úgy 1989 decemberérõl, hogy forrada-
lom volt, ugyanannyian tekintik viszont
államcsínynek az eseményeket. 51 száza-
lékuk érzi azt, hogy a forradalom veszte-
seinek a csoportjába tartozik, és csak 28
százalékuk tekinti gyõztesnek magát.
(Evenimentul zilei) Felszámolták azt a
iaºi-i fokhagymacsempész hálózatot,
amelynek 17 tagja mintegy 500 ezer
euróra becsült adózandó zöldségterméket
hozott be az országba, majd iaºi-i illetve
bukaresti nagykereskedésekben értékesí-
tette. (Gândul) Romániában is hódít a
3D-s televíziók orülete – és bár az új
típusú készülékek száma még mindig
elenyészõ, a kereskedok jövõtõl nagy vál-
tozásokra számítanak. Jelenleg mintegy
háromezer romániai engedte meg magá-
nak, hogy otthon élvezze a 3D-s tech-
nikát. (Gândul)

Halálugrás a parlamentben

Káosz a plénumban. A képviselõk megrökönyödve látták, amint a férfi a széksorok közé zuhan

M. Á. Zs.

„A román diplomácia hang-
zatos kudarcával állunk szem-

ben. A valósághoz hozzátartozik,
hogy fölöslegesen játsszuk el a
meglepõdöttet, számos alkalom-
mal felhívták már a figyelmünket
arra, hogy gondok vannak” –
kommentálta Klaus Johannis
nagyszebeni polgármester, a Né-
met Demokrata Fórum elnöke a
francia és német belügyminiszter
közös levelét, amelyben Románia
és Bulgária 2011 márciusára ter-
vezett schengeni csatlakozásának
elhalasztását kérték. 

Az egyre több oldalról érkezõ
vádat Teodor Baconschi külügy-

miniszter elutasította, szerinte a
román diplomácia „szakmai
szempontból lelkiismeretesen el-
végezte feladatát”, és máshol kell
keresni a kudarc okát. „Ha figyel-
mesen elolvassák a két belügymi-
niszter levelét, akkor választ kap-
nak arra, hogy hol vannak hiá-
nyosságaink” – hárított Bacon-
schi anélkül, hogy megnevezné
azt a kabinetbeli kollégáját, aki-
nek rovására írná a kudarcot.
Hozzátette: személy szerint to-
vábbra is optimista, hisz a soron
következõ magyar EU-elnökség
támogatását élvezik, de tisztában
van azzal is, hogy a kérdést külön
is át kell tekinteni a francia és né-
met féllel. 

Ki felelõs a Schengen-levélért?
ÚMSZ

A bankok számára kedvezõ
formában fogadta el tegnap

a képviselõház a bankhiteleket
szabályozó 50-es sürgõsségi ren-
deletet jóváhagyó törvényt. Az
ellenzék máris jelezte: megtá-
madja az Alkotmánybíróságon a
jogszabályt. „Nagyon csalódot-
tak vagyunk, hogy az eredetileg
a 4,5 millió hitelrészletet törlesz-
tõ román állampolgár érdekeit
védõ rendelet végsõ változata az
ügyfelek helyett a bankokat vé-
di” – jelentette ki Violeta
Vasilioglu, a BCR ügyfeleit tö-
mörítõ egyesület vezetõje, aki
azt kérte az államfõtõl, ne hir-
desse ki a jogszabályt. 

Az ügyfelek fõ kifogása az,
hogy az 50-es rendelet a képvi-
selõházi szakbizottsági vita so-
rán módosult. A legfontosabb
változás az, hogy – demokrata-
liberális kezdeményezésre – né-
hány elõírás kivételével a jog-
szabály nem terjed ki a folya-
matban lévõ hitelszerzõdésekre
is. Eszerint a jelenlegi hitelszer-
zõdésekre nem érvényes többé a
rendelet 95-ös cikkelye, amely

kimondja: a hitelek kamatlábát
az új szabály szerint kell átszá-
molni, alapul véve a nemzetkö-
zi (EURIBOR, ROBOR vagy
LIBOR) referenciarátákat. Ér-
vényesek azonban a hitelek új-
rafinanszírozását és az elõtör-
lesztést megkönnyítõ elõírások:
az újrafinanszírozáskor felme-
rülõ banki pótköltségek (például
az ingatlanfedezet felértékelése)
nem az ügyfeleket terhelik, elõ-
törlesztés esetén pedig törölték a
büntetõkamatokat.

Mint ismert, a sürgõsségi kor-
mányrendelet érvénybelépése
után a bankok több százezer hi-
telszerzõdés módosítására kény-
szerültek. Lakatos Péter képvi-
selõtõl megtudtuk: a pénzintéze-
tek és az ügyfelek közös meg-
egyezésével módosított szerzõ-
dések változatlanok maradnak.
Ha azonban a módosítás csupán
az ügyfelek hallgatólagos bele-
egyezésével történt, a rendeletet
szentesítõ törvény értelmében
az ügyfélnek a jogszabály életbe-
lépésétõl számítva hatvan nap
áll a rendelkezésére arra, hogy
írásban jelezze: nem ért egyet a
hitelfeltételekkel. 

Bankbarát 50-est fogadtak el

Fotó: Mediafax

Teodor Baconschi külügyminiszter Klaus Johannis polgármester
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Gy. Z.

Magyarország hagyo-
mányait, szellemi inno-

vációit bemutató, legfeljebb
200 euró értékû ajándéko-
kat kapnak a 2011. elsõ fél-
évi magyar EU-elnökség
vendégei.

Költséghatékony 
ajándékok

Az ajándéktárgyak megha-
tározásánál, kiválasztásánál
a magyar hagyományok is-
mertetése és a költséghaté-
konyság mellett fontos
szempont volt, hogy moder-
nek és jó minõségûek,
egyúttal tartósak is legye-
nek. A világgazdasági vál-
ság következtében az uniós
gyakorlat nemcsak az aján-
dékok értékét, hanem az
ajándékozás gyakoriságát és
helyszínét illetõen is meg-

változott. Az Európai Ta-
nács fõtitkárságának javas-
latára már csak az informá-
lis tanácsüléseken, egyéb ve-
zetõi és szakértõi üléseken
(a soros elnöki posztot be-
töltõ ország fõvárosában),
illetve az egyik kezdeti
brüsszeli tanácsi munkacso-
portülésen van ajándékozás.
A vendégeknek a szokásos
elnökségi nyakkendõkkel,
sálakkal, tollakkal, nyak-
pántokkal és mandzsetta-
gombokkal kedveskednek.
A magyaros jelleget két he-
rendi csésze, a herendi és
Zsolnay kitûzõk, Liszt CD-
k, a „hímes”, magyaros
mintázatú pendrive-ok, a
magyar találmányokat a
Rubik-kocka, a
Szentgyörgyi Albert által
fölfedezett C-vitamint tar-
talmazó cukorka, a lézeres
golyóstollak és dinamós
zseblámpák képviselik.

Kellõ felkészültség

Külön, MEU-val kezdõdõ
rendszámot kapnak azok a
gépjármûvek, amelyeket a
rendõrség használ majd a so-
ros elnökségi feladatok vég-
rehajtása során. Az átrend-
számozással kapcsolatos ha-
tósági eljárások díjainak
megfizetése alól az üzem-
bentartó mentesül.

A Budapesten akkreditált
uniós nagykövetek elégedet-
ten nyilatkoztak az elõkészü-
letekrõl, amikor bejárták a
felsõ szintû találkozók hely-
színén, Gödöllõn a felújított
Grassalkovich-kastélyt. Jari
Vilén finn nagykövet méltat-
ta a megfelelõ ütemben hala-
dó magyar EU-elnökségi
elõkészületeket. Kiemelte,
hogy Magyarország szakma-
ilag kellõen felkészült, erre
biztosítékot jelentenek a jól
képzett szakemberek. Az
Európai Unió legmélyebb
válságainak egyikét éli át,
részben a globális gazdasági
krízis miatt, ezért a magyar
elnökség egyik legfontosabb
feladata a válságkezelés
lesz, és nem az elõzetes na-
pirend, hanem az esemé-
nyek fognak diktálni. Greg
Dorey brit nagykövet úgy
fogalmazott: a magyar EU-

elnökség szempontjából
hasznos, hogy az országnak
nagyon stabil, nagy parla-
menti többséggel rendelke-
zõ kormánya van.

Varázslatos Gödöllõ

Valósággal elvarázsolta
az EU-elnökség kiemelt ta-
nácskozásainak helyet adó
gödöllõi királyi kastély az
elõzetes vizitre érkezett
magas rangú vendégeket.
Gönczi Tibor, a kastélyt
mûködtetõ nonprofit Kft.
ügyvezetõ igazgatója el-
mondta: a Gizella-szárny
földszintjén és félemeletén
az uniós országok titkársá-
gai, valamint irodák kapnak
helyet, de a legfrekventál-
tabb kastélyrész a plenáris
ülések színtere, az egykori
lovarda lesz. Sissi kedvenc
tartózkodási helyét mind-
össze négy hónap alatt épí-
tették át. A gödöllõi királyi
kastély a múltban is több al-
kalommal adott teret magas
szintû találkozásoknak. A
20. század második felében
hányatott sorsú épületegyüt-
tes felújítása a 80-as, 90-es
években kezdõdött, de igazi
lendületet csak a közelmúlt-
ban vett, amikor több mint
3000 négyzetméternyi mû-

emléki területet rekonstruál-
tak, és az öt hektárt megha-
ladó területû parkot is újjá-
varázsolták az EU támoga-
tásának köszönhetõen.

A Duna TV közvetíthet

A magyar kormány a Du-
na Televíziót jelölte ki arra,
hogy folyamatosan élõ és
szerkesztett anyagokat biz-
tosítson az Európai Mûsor-
szolgáltatók Szövetsége
(EBU), valamint az európai
közszolgálati és kereskedel-
mi televíziók számára. A
Duna TV látja el az akkredi-
tált televíziós újságírókat és
a nemzetközi hírügynöksé-
geket is képpel illetve hang-
gal. A külföldi újságírók az
átvett képet és hangot élõ
sugárzásra használhatják,
vagy saját anyagokat készít-
hetnek belõle. A soros el-
nökség ideje alatt Magyar-
ország több mint 250 ren-
dezvénynek ad otthont, töb-
bek között informális mi-
niszteri találkozóknak és a
Keleti Partnerség csúcstalál-
kozójának, amelyen állam-
és kormányfõk is részt vesz-
nek, és amely 2011 májusá-
ban a magyar soros EU-
elnökség egyik kiemelt ese-
ménye lesz.

Derûlátó franciák

A francia kormány euró-
pai uniós ügyekért felelõs mi-
nisztere szerint Magyaror-
szág nagyon komolyan felké-
szült az unió soros elnöksé-
gének átvételére, így derûlátó
a következõ félévet illetõen.
Laurent Wauquiez EU-
ügyekért felelõs minisztert a
Le Figaro címû francia napi-
lap újságírója arról kérdezte,
hogy nem nyugtalanítja-e,
hogy az unió soros elnöksé-
gét néhány nap múlva átvevõ
Orbán Viktor több olyan tör-
vényt vitt keresztül a parla-
menten, amelyet nagyon vi-
tatnak mindazok, akik „ön-
kényuralmi kisiklástól” fél-
nek. A miniszter kategorikus
nemmel válaszolt erre a kér-
désre. Kijelentette: európai
vonatkozásban a magyarok
nagyon komoly elõkészítõ
munkát végeztek. „Nagyon a
szívükön viselik feladatukat,
a problémák közösségi meg-
közelítésére törekednek, és
nem nemzeti érdekeik védel-
mére összpontosítanak. Pél-
dául nagy segítséget jelentet-
tek a 2011-es költségvetés el-
fogadásában. Tehát optimis-
ta vagyok a magyar elnöksé-
get illetõen” – mondta a mi-
niszter. 

Bogdán Tibor 

Romániában alig van
olyan esztendõ – csak a

legsúlyosabb tragédiákat szá-
mítva is –, amikor ne érkez-
nének hírek az ország külön-
féle övezetébõl súlyos gáz-
robbanásokról. Csupán az
utóbbi 12 évben 27 robbanás
történt, 15 halálos és 78 sebe-
sült áldozatot követelve. A
szerencsétlenséget olykor a
fogyasztó gondatlansága,
leggyakrabban azonban a
gázszolgáltató felelõtlensége
okozza. A több évtizeddel
ezelõtt lefektetett földgázve-
zetékek ugyanis országszerte
alapos felújításra szorulná-
nak, amit azonban az illeté-
kesek – általában pénzhiány-
ra hivatkozva – rendszeresen
elnapolnak.

A legutóbbi, 
de aligha legutolsó

Legutóbb Bacãu-i földgáz-
robbanásról számolt be a saj-
tó. A napokban történt sze-
rencsétlenség egy négyemele-
tes panelház földszintjén kö-
vetkezett be. A sürgõsségi
helyzetekkel foglalkozó helyi
felügyelõség adatainak meg-
felelõen két személyt életve-
szélyes állapotban, számos
töréssel, másod- és harmad-
fokú égési sebekkel szállítot-

tak kórházba, egy lakót a ro-
mok közül szabadítottak ki a
tûzoltók. Õ „szerencsésebb”
volt: csupán füstmérgezést
szenvedett. Öt lakás gyakor-
latilag lakhatatlanná vált. A
robbanás komoly károkat
okozott az épület alagsorá-
ban, lépcsõházában és egész
elsõ emeletén, szakértõk
nem tartják kizártnak, hogy
károsodott az épület tartó-
szerkezete is. Az épületbõl
kiköltöztetett húsz családot
ideiglenes szálláshelyeken
helyezték el. 

A szerencsétlenül járt la-
kók egybehangzó tanúvallo-
mása szerint a szolgáltató
E.On  cég a fûtési idény elõtt
nem végezte el a gázvezeté-
kek ilyenkor kötelezõ felül-
vizsgálatát. Maga az érintett
vállalat sem tartja kizártnak
felelõsségét a tragédiában.

Robbanások sorozata 
Bukarestben

A földgázrobbanások
szempontjából Bukarest szá-
mára az 1998. esztendõ feke-
te évnek bizonyult. A legsú-
lyosabb következményekkel
járó tragédia az év májusá-
ban következett be, a Tei la-
kónegyedben. A robbanóke-
verék ekkor egy panelház
alagsorában alakult ki, a rob-
banásban hét ember veszítet-

te életét, két személy súlyos
sérüléseket szenvedett, több
lakás is lakhatatlanná vált. 

Ugyanebben az esztendõ-
ben két férfi szenvedett súlyos
égési sérüléseket októberben
az elõkelõ Bãneasa negyed-
beli Aerogãrii utcában bekö-
vetkezett robbanásban. A
gyilkos keverék ebben az
esetben is egy lakóház alag-
sorában alakult ki. 

Nem sokkal késõbb, de-
cemberben, a város központ-
jában, a Dacia sugárúton
okozott súlyos balesetet a
földgáz. A tragédia két halot-
tat követelt, heten sebesültek
meg, húsz lakás ment telje-
sen tönkre, 46 személy ma-
radt télvíz idején lakás nél-
kül. 

Alig néhány hónap múlva,
1999 áprilisában hat személy

sérült meg, három lakás ká-
rosodott, ugyanennyi vált
lakhatatlanná a Fãinari utcai
gázrobbanás nyomán. Öt hó-
nap múlva a Rahova negyed-
beli Mãrgeanului utca egyik
panelházát egymás után há-
rom robbanás rázta meg:
mindhárom helyszíne az
épület alagsora volt, vala-
mennyit a fõvezeték szivár-
gása okozta. Több lakás ká-
rosodott, a villany- és telefon-
hálózat teljesen tönkrement,
emberéletben azonban nem
eset kár.

2000 júniusában a Cãderea
Bastiliei utca egyik épületét
változtatta csaknem teljesen
romhalmazzá a gázrobba-
nás. Szerencsére mindössze
egyetlen személy sérült meg.
A Distrigaz szakemberei utó-
lag elismerték, a baleset elke-

rülhetõvé vált volna, ha idõ-
ben felújítják a több mint fél-
évszázados gázvezetéket.
Másfél évre rá a Victoriei
úton történt robbanás. A bal-
esetet ez esetben egy rögtön-
zött gázberendezés okozta,
ami semmit sem változtatott
azon a tényen, hogy a tragé-
dia nyomán négy személy
szenvedett súlyos sérüléseket,
tíz család veszítette el ottho-
nát.

Az Olteniþei úton 2003 feb-
ruárjában megrepedt csõve-
zeték okozott balesetet, 42 la-
kást rongálva meg, júniusá-
ban a Moºilor úton égett ösz-
sze a hibás aragázpalack mi-
att egy férfi, és még ugyaneb-
ben a hónapban sebesített
meg 11 személyt és tett tönk-
re 6 lakást a gázrobbanás a
Ion Mihalache sugárúton.

2005 júniusában a Colentina
negyedben két halálos és hét
sebesült áldozatot követelt a
tragédia.

Fekete esztendõk: 
2008 és 2010

Vidéken 2008-ban és 2010-
ben következett be a legtöbb
gázrobbanás. Már 2008 legel-
sõ napján négy személyt se-
besített meg súlyosan és 14
lakást rongált meg a
szászmedgyesi tragédia. Alig
hat nappal késõbb Szatmár-
németiben történt hasonló
baleset: a rögtönzött gázbe-
rendezés használata három
sebesült áldozatot követelt, 7
lakást károsított, de megron-
gálta az épület tartószerke-
zetét is, ezért minden lakót
kiköltöztettek. Áprilisban
Buzãuban aragázpalack rob-
bant, három személyt megse-
besítve és 10 lakást lakhatat-
lanná téve. Decemberben Te-
mesvárom öt személy – kö-
zöttük két gyermek szenve-
dett égési sérüléseket, egy la-
kóház és egy üzlethelyiség
ment teljesen tönkre a gáz-
robbanás és az azt követõ tûz
miatt.

A viszonylag „békésebb”
2009. esztendõ után 2010 ok-
tóberében három gázrobba-
nás is történt: október elején
egy temesvári garzonlakás
vált romhalmazzá, egy sze-
mély sérült meg. Október kö-
zepén Fogarason és ismét Te-
mesváron okozott szeren-
csétlenséget a földgáz: mind-
két esetben két-két személy
került kórházba. 

A földgáz – ha robban
Tucatnyi ember vesztette életét, több

tízen sérültek meg, még többen váltak

földönfutóvá az évek során bekövetke-

zett gázrobbanások nyomán.

Az Európai Unió soros elnökségét ja-
nuár 1-jétõl fél évre Magyarország tölti
be. A közösség irányítása a közelmúlt-
ban változáson ment át. Sorozatunk-
ban idõrõl idõre a Budapest elõtt álló
feladatokat, a magyar uniós célokat
mutatjuk be.

A napokban Bacãu-ban történt szerencsétlenség egy négyemeletes panelház földszintjén következett be

Az apróságok is sokat számítanak
Európai Unió – magyar soros elnökség



Barátom mondja: „A hétvégén egyedül vol-
tam otthon. Képzeld, néztem a Megasztárt
meg az X-faktort. Az asszony a barátnõivel
mindkétszer elment sörözni.” Kis hatásszü-
net, majd hozzáteszi: „Szerinted nem for-
dítva kellett volna?”
Macsóduma. Amelybõl – nem kell hozzá
vájt fül – kihallható némi szégyenkezés is
afelett, hogy „tessék engem megvetni, de
igen, én ilyeneket nézek”. De hát milyene-
ket? Merthogy én például élõ emberrel még
nem találkoztam, aki rendszeresen figye-
lemmel kísérte volna – teszem azt – a
Gyõzike-show adásait (veszekedéseit). Mégis
mindenki pontosan tudta, hogy mi történt
elõtte való nap a képernyõn, merre járt, mit
vágott egymás fejéhez a házaspár – megle-

het, a bulvárlapok híradásaiból,
netán a szomszéd (aki ter-
mészetesen ugyancsak a

francia felvilágosodás
nagyjainak munkáját

szokta szabad idejé-
ben lapozgatni) elbe-
szélésébõl.
Pedig barátomnak –
szerény vélemé-
nyem ez, amely

egyúttal leleplezi a magam szellemi igényét
is – nincs mit szégyenkeznie. Az asszony-
nak is kell egy kis kikapcsolódás, és sokkal
megnyugtatóbb, ha ezt barátnõinek, vala-
mint egy korsó társaságában teszi, mintha
inkább férfiak hemzsegnének körülötte.
(Bár egy sörözõ férfi valójában veszélytelen:
az italára koncentrál, nem
a társaságában lévõ hölgy-
re. Vagy ha mégis, addigra
már elmúlt nála a légi ve-
szély. Tudom, ez is macsó-
duma, de tény.) Másfelõl
pedig kérdezem: egy zenés
tehetségkutató verseny, lát-
ványosabbnál látványosabb show-elemekkel
megtûzdelve mennyivel férfiatlanabb, mint
– teszem azt – egy izgalmas sakkverseny te-
levíziós közvetítése?
Amúgy van egy másik barátom, aki a bul-
váresemények beszámolóiról kizárólag a vi-
lágháló tudósításaiból értesül: a szereplõket
ugyan általában nem tudja arcokkal társíta-
ni, de a szöveg komikumát jól érzékeli, s
nekem küldött elektronikus leveleiben rend-
szerint ezt pécézi ki. „N.N. szereti a fõzelé-
ket”, „X.Y. majdnem leejtette a mobiltele-
fonját” – az ilyen és ehhez hasonló szalag-

címek valóban minimum megmosolyogta-
tók, nem is tartoznak az általános mûvelt-
séghez. 
Hanem „általános mûveltség” – van még
ilyen egyáltalán? S ha igen, mi tartozik eb-
be a fogalomkörbe? Nos, kétségtelen tény,
hogy mára mindez átalakult; s ami tegnap

még kötelezõ tudásanyag
volt, mára már nem sikk
az ismerete.
Egyebekben úgy gondo-
lom, hogy a hétvégén tör-
téntek nagyon is pontos
forgatókönyvet követtek.
Tessék szíves lenni utána-

gondolni, hogy ugyan vajon ki és miért
gyõzhetett a nemes vetélkedõkön? Ne
mondja nekem senki, hogy a két nagy ma-
gyar kereskedelmi televízió nem figyelmez
egymásra (akkor pontos koreográfia szerint,
sûrû porhintések közepette nem vitték vol-
na át a Megasztár adásidejét sem péntekre).
Minden tehetsége elõtt megemelvén a kala-
pomat, Tolvai Reninek tehát azért kellett
gyõznie, mert a két döntõ mezõnyében
egyedül képviselte a nõket, s amiért határon
túli magyar. Ezt a két tényt elõre lehetett
tudni. A másik csatornán nyerõ Vastag

Csaba pedig férfi és magyar – Takács
Nikolas ugyanis szintén határon túlról érke-
zett, ráadásul egy olyan másik kisebbség ré-
szese, amely már több csillagot, megasztárt
is adott az országnak.
Azt ugyanis nem árt emlékezetünkbe vés-
nünk, hogy nincsenek véletlenek, legfõkép-
pen nincsenek a kereskedelmi televíziózás-
ban. De írhatnám azt is: a bulvárban. Ez a
két mûfaj ugyanis a világon mindenütt kéz
a kézben jár, hiszen egymásból él. Mond-
hatni, a vándorhírek korát éljük. Valahol,
egy titokzatos mûhelyben kiötlik a dolgokat,
ami aztán visszaköszön az újsághasábokon
és a képernyõn, jól nyomon követhetõen
körbejár. Ez idáig nem is volna túlságosan
nagy baj, amikor azonban már ez válik ál-
talános követelménnyé, az általános tudás-
alap alfájává és ómegájává, akkor viszont
már nehéz továbblépni, mert nem másho-
vá, mint az általános mûveltség zsákutcá-
jába jutottunk. Amire, bármilyen szomorú
is, napjainkban mind nagyobb az általános
igény. És ez már csöppet sem macsóduma.
De – persze – az, aki lépést kíván tartani a
korral, annak ezzel is tisztában kell len-
nie. Miközben azért értékén kezeli a dol-
gokat.

Mi nem azért pusztítjuk el az eretneket, mert ellenáll nekünk;
amíg ellenáll, soha nem pusztítjuk el. (...) Magunk közül valóvá
tesszük, mielõtt megöljük. 
Elviselhetetlen számunkra, hogy egy hibás gondolat létezhessék
bárhol a világon, akármennyire titkos és erõtlen is. Még a halál
pillanatában sem engedhetünk meg semmiféle elhajlást. 
A régi idõkben az eretnek úgy ment a máglyára, hogy még eret-
nek volt, kinyilvánította eretnek voltát, örült neki. Még az orosz
tisztogatások áldozata is rejtegethetett lázadást a koponyájában,
miközben agyonlövetése helyére lépkedett. Mi azonban kifogásta-
lanná tesszük az agyat, mielõtt kioltjuk. A régi zsarnokságok pa-
rancsa a „Ne tedd!” volt. A totalitárius rendszereké a „Tedd!”. A
mienk: „Legyél”. Azok közül, akiket idehozunk, soha senki sem
áll nekünk ellen. Mindenkit tisztára mosunk. Még azt a három
nyomorult árulót – Jonest, Aaronsont és Rutherfordot – is meg-
törtük a végén, akiknek te egykor hittél az ártatlanságában. 
Magam is részt vettem a vallatásukban. Láttam, hogyan törtek
össze fokozatosan, hogyan nyögtek, csúsztak hason, sírtak – s a
végén nem a fájdalom vagy a félelem, hanem a megbánás mûvel-
tette ezt velük. Mire végeztünk velük, már csak emberhüvelyek
voltak. Semmi sem maradt bennük, csak a szomorúság amiatt,
amit cselekedtek, s a szeretet Nagy Testvér iránt. Megható volt
látni, mennyire szeretik. Könyörögtek, hogy gyorsan lõjük õket
agyon, hogy addig halhassanak meg, amíg tiszta a lelkük. 

George Orwell: 1984. Fordította Szíjgyártó László

Macsóduma
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Mostanában a pénzügyi hatóságtól nem sok jót vár-
hatunk. Én mégis azzal dicsekedhetem, hogy tõlük
jött az elsõ karácsonyi ajándék. 
Nem hiszik el: kemény két lejt kaptam vissza, abból,
amit az idén beszedtek tõlem! Mikor elolvastam szí-
ves levelüket , hogy menjek és vegyem fel az említett
összeget, sokáig töprengtem: fenébe is, érdemes azért
az egy csésze kávé vagy egy pohár sör áráért? 
Aztán mégis mentem, méghozzá azzal a szent elha-
tározással, hogy legalább egy kis örömet szerzek ne-
kik ha szépen megköszönöm szakmai hozzáértésüket
(eddig csak kértek és követeltek tõlem), úgyis kevés
dicséretben van részük, mert az adófizetõk többsége
inkább szidja õket. Sajnálom, hogy ez csak a máso-
dik látogatás alkalmával sikerült, mert a derék pénz-
ügyesek úgy akartak európerek lenni, hogy közben a
híres román bürokráciát sem akarták megtagadni.
Mert nem úgy van az, hogy csak tartom a markomat!
Elõször leellenõriztek, aztán beütemeztek, hogy mi-
kor markolhatom fel a pénzt a ki tudja hány fõnök
által aláírt papírral. 
Végül egy hét múlva mosolyogva jöhettem el a pénz-
tártól. Verebet lehetett velem fogatni, hogy milyen
rendes fickók ezek a fináncok. 
Már azt hittem legalább karácsonyig csupa jó dolgok
történnek velem, amikor megvettem a friss lapot.
Bumm! Megadóztatják a 850 lejnél nagyobb nyugdí-
jakat! Mekkora ökör voltam: negyvenkét évet dolgoz-
tam, hogy a konyhapénz és a közszolgáltatási díjak
kifizetése után legalább napi egy sör ára ott kunco-
rogjon a zsebemben! Most közel száz lejt vesztek!
Oda a napi söröm, s vele az öröm. 
Még ki sem dühöngtem magam, mikor hallom, hogy
a kormány sürgõsséggel elfogadta az új tanügyi tör-
vényt! Nem tudom ki miként vette a hírt (feltétele-
zem, magyar emberek jó érzéssel, talán még azok is,
akik naponta szidják az RMDSZ-t, hogy miért van
kormányon ezzel a „rablóbandával”), de én szinte a
plafonig ugrottam örömömben. 
Miként egy másik jegyzetben már jeleztem, négy uno-
kámnál naponta tapasztalom, mennyit szenvednek
egy olyan archaikus moldovai nyelvtõl, amelynek
hasznát soha nem veszik. Jövõjük szempontjából sok-
kal fontosabb volna, ha legalább fele ennyi idejük jut-
na az angolra! Mindez az új tanévtõl megváltozhat,

ráadásul úgy, hogy a törvény már-már
európai viszonylatban is példamutató-
an erõsíti a nemzetiségi oktatást.
Szóval, kicsi kell a boldogsághoz:
mindössze két lej, hozzá egy jó
tanügyi törvény, ami távlatban

milliószor többet érhet nekünk.
Gyermekeink okán egy idõre talán
még azt is elfeledteti, hogy meg-

nyirbálták nyugdíjainkat...

Lap-top
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Tolvai Reninek tehát
azért kellett gyõznie,
mert a két döntõ mezõ-
nyében egyedül képvi-
selte a nõket.

Gyulay Zoltán

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A létezõ legnagyobb ámítás az ember saját
véleménye.” Leonardo da Vinci

Nikotin

Legyél!

Kétlejes 
boldogság

A nap címe. Az állam 60 millió eurót ad
35 ezer pap fizetésére, Gândul

Magyarázat. Miközben a papok sírnak,
hogy nekik (és személyzetüknek) vannak a
legkisebb fizetéseik, 2011-re – a költségve-
tés-kiigazítás keretében – a fenti összeg jut
az egyháziak fizetésére. Persze a kép rend-
kívül bonyolult és árnyalt, de tény, hogy so-
kan (a Gândul kommentátorai közül is) fel-
vetik a kérdést: „nekem, adófizetõnek miért
kell pénzemmel hozzájárulnom a papok-
pópák fizetéséhez?”

Ülünk Schengen nélkül. A ziare.com szak-
írója szerint a világraszóló leégés: a totalitá-
rius állam kudarca. „A hatalom összponto-
sulása egyetlen kézben a diktatúra sajátja.
Márpedig Európa nem óhajt ilyesmit a sza-
bad övezetében. Európa nem akarja, hogy
a titkosszolgálatokat ijesztésre használják,
sztenogramokat dobva a piacra.” És még
sok mindent nem akar Európa abból, amit
egy túlságosan játékos elnök-Móricka el-
képzelt. Ez van. Így és ezért égett le az
egész román politikai osztály. Szinte bizto-
sak vagyunk abban, hogy ezt Nãstaseék így
nem baltázták volna el. Le a megváltókkal!

Ki a várományos? Ha Schengen nagy való-
színûséggel úszik is, a világ nem dõl össze,
hiszen a kormányban új tárca ígérkezik.
Mint lapunk már megírta, a jó hírt az EU-
ból Borbély László hozta, az EB tárgyalásai
nyomán: január végétõl az EU-pénzek el-
költésére új miniszter fog vigyázni. Hogy ki
lesz az? Véleményünk szerint maga Borbély
kellene hogy legyen! (Vagy tán nem adják
ezt is EUdreának?)

Zsufi év volt. Melós kesereg (Mardale kari-
katúráján, Academia Caþavencu) az elszalasz-
tott lehetõségen: „Ilyen kedvezõ évet az ön-
gyilkosságra már nem érek meg soha!” Sze-
rintünk a reménynek kell meghalnia utoljá-
ra (vagyis az összes többinek elõbb).

A nap álhíre. Miután Orbán Viktor kije-
lentette, hogy támogatja Traian Bãsescu
schengeni csatlakozását, Traian Bãsescu
is kijelentette, hogy támogatja Orbán Vik-
tor médiatörvényét. (Sõt, itthon is igyek-
szik hasonlót bevezetni, a médiahatóság
élére pedig természetesen Elena Udreát
nevezné ki.)

Sike Lajos
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Baloga-Tamás Erika

Szõke László blogger és
Csíki Sándor újságíró

kapta a tizenhatodik alka-
lommal kiosztott Bálint
András-díjakat. A Hargita
Népe volt munkatársa emlé-
kére alapított díjat Csíksze-
redában osztották ki szerda
este a Székelyföld folyóirat
székházában. 

Bár eleinte a Bálint And-
rás-díjat pályakezdõ újság-
íróknak ítélték oda, néhány
éve lazítottak a szabályo-
kon, és több éve munkálko-
dó újságírókat is elis-
mernek. Az idén Szõke
László bloggert, a Fekete-
fehér blog szerzõjét, a Magyar
Nemzet munkatársát, vala-
mint Csíki Sándor közírót
díjazták. A székelyudvarhe-
lyi származású, Magyaror-
szágon élõ Szõke László új-
ságíró és blogger neve nem

ismeretlen az olvasók elõtt,
õ ugyanis a Fekete-fehér inter-
netes napló mûködtetõje,
ahol nyilvánosságot próbál
biztosítani az udvarhelyi
közbiztonságot zavaró,
gyakran egészen az alvilág-
ból eredõ eseteknek. „Alap-
vetõen mindig jobban fény-
lenek azok az elismerések,
amelyeket azon a helyen
kapsz, ahol születtél, és
amely hely kedves számod-
ra. Érdekes, hogy egy ilyen
elismerést 700 km-rel odébb
kapok, mint ahol élek. Ter-
mészetesen jól esett, örülök
minden elismerésnek, és kö-
szönöm szépen” – mondta
lapunknak Szõke László,
aki hozzátette, egy évig még
biztosan folytatja az alvilági
erõszakszervezetek és bûn-
hálózatok elleni harcot. 

A Bálint András-díjat Csí-
ki Sándor tanár, közíró is át-
vehette. Az Erdélyi Napló-

ban, a Polgári Életben és a
Népújságban jelentek meg
cikkei. „Szeretném, ha írása-
immal és egész értelmiségi
létemmel egy akadályt gör-

díthetnék fogyásunk útjába.
Hiszem és vallom, hogy ne-
künk nem szabad elfogyni,
nem lehet errõl a szép hazá-
ról lemondani. Úgy kell él-

nünk, dolgoznunk, alkot-
nunk itt ezen a földön, hogy
Erdélyt megtartsuk magunk-
nak” – mondta el magáról
Csíki Sándor. 

Röviden

Évbúcsúztató az Udvar-
hely Táncmûhellyel

Ünnepélyes keretek között
búcsúztatja az évet decem-
ber 28-án, kedden 19 órától
az Udvarhely Táncmûhely.
Idén utoljára – tízedik alka-
lommal – adja elõ Négy Tánc
címû folklórmûsorát, mely
négy tájegység: Kalotaszeg,
Mezõpanit, Kis-Küküllõ
mente, Mezõség táncrendjei-
nek füzére. Utána táncházba
hívják a nézõket, ahol a Há-
romszék Táncegyüttes zene-
kara, a mûsorban is közre-
mûködõ Heveder húzza a
talpalávalót. Ugyanitt, a
Táncmûhely próbatermében
karácsonyfát is állítanak,
ezért jelképes belépõt, mind-
össze egy otthonról hozott
karácsonyfadíszt várnak a
szervezõk mindenkitõl, aki
szívesen búcsúzna táncolva
az óévtõl.

Az interneten közvetíti
karácsonyi koncertjét 
a Mûvészetek Palotája

Élõben közvetíti honlapján a
magyarországi Mûvészetek
Palotája a Nemzeti Filhar-
monikus Zenekar és Ének-
kar ma esti karácsonyi hang-
versenyét, amelyre Kocsis
Zoltán fõzeneigazgató meg-
lepetéssel készül. Az online
mûsor bárki számára, in-
gyen meghallgatható, romá-
niai idõ szerint 20 órakor
kezdõdik. A koncert elõtt a
Mûvészetek Palotájában az
elmúlt években szervezett
rendezvényekbõl látható
összeállítás, és több neves
mûvész – például Antal Má-
tyás és Kocsis Zoltán – is
megszólal a koncerttel kap-
csolatban. 

Ajándék a Kolozsvári
Magyar Operától

Megajándékozza a gyerme-
keket ma a Kolozsvári Ma-
gyar Opera: az angyaljárás
alatt, 16 órától Venczel Péter
és Moravetz Levente Ali Ba-
ba és vagy negyven rabló címû
családi musicaljére várják a
kicsiket, akiknek a belépés
ezúttal díjtalan. Az elõadás
szünetében meglepetés vár a
gyerekekre az opera emeleti
elõcsarnokában felállított ka-
rácsonyfa alatt.

Csíki Sándor újságíró, közíró Bálint András özvegyétõl vette át a kitüntetést A szerzõ felvétele

Bálint András-díj bloggernek

HIRDETÉS

Kolozsvárt szépítené Barroso családja
ÚMSZ

Európai pénzekbõl sze-
retne több kolozsvári

mûemléket is renoválni a
kincses város önkormányza-
ta. A városvezetõkkel Spa-
nyolország egyik legnagyobb
építkezési cége, az Arcion
képviselõi is találkoztak, és
jelezték: részt vennének az
épületfelújítási munkálatok-
ban. A spanyol cég partneri
viszonyban áll azzal a portu-
gál céggel, amelyben José
Manuel Durao Barroso, az
Európai Bizottság elnökének
családja is érdekelt. Az Arci-
on uniós pályázatokat írna
és a munkálatok kivitelezésé-
ért felelne, míg a portugál
partnercég a konzultációt

biztosítaná. A szóban forgó
munkálatok között szerepel
a Bánffy-palota, valamint a
Román Nemzeti Színház
belsõ tereinek a felújítása is.
A spanyol óriáscég azonban
nemcsak mûemlékek helyre-
állításában érdekelt, hanem
új épületek kivitelezése, így a
közeljövõben felépítendõ
kórházépület terve is érde-
kelné, mondta el Radu Bicã,
Kolozs Megye Tanácsának
alelnöke. Mint ismeretes,
Kolozsvár 2020-ban szeretné
megpályázni az Európa Kul-
turális Fõvárosa címet,
melyhez már megnyerték
Angela Merkel német kan-
cellár támogatását. A mûem-
lékek felújítása is része az er-
re való felkészülésnek. 

A Hargita Népe volt munkatársának

tiszteletére alapított Bálint András-

díjat osztották ki tizenhatodik alka-

lommal Csíkszeredában. Szõke

László blogger és Csíki Sándor újság-

író részesültek a kitüntetésben „a kö-

zösségért végzett munkájukért”.

A kolozsvári Bánffy-palotát is renoválni szándékozik a spanyol cégóriás Fotó: ÚMSZ/archív



Baloga-Tamás Erika

„A közhiedelemmel el-
lentétben nem az unió

nyomására kell lemonda-
nunk a hagyományos disznó-
ölésrõl” – figyelmeztet dr.
Püsök László, a Hargita Me-
gyei Állategészségügyi és
Élelmiszer-biztonsági Igaz-
gatóság vezetõje. A szakértõ
lapunk kérdésére elmondta,
Romániában 2006-ban szüle-
tett rendelet a „humánus
disznóölésrõl”, és csak ké-
sõbb lépett érvénybe a hason-
ló elõírást tartalmazó uniós
rendelkezés, amely kétévnyi
átállást tett lehetõvé a gaz-
dáknak. 

Humánus disznók

Ez a türelmi idõ most járt
le, idéntõl kötelezõ háztáji vá-
gáskor is a sertések kábítása.
Országszerte ismeretterjesztõ
kampány révén hívták fel a
hatóságok a gazdák figyel-

mét: a továbbiakban tilos a
hagyományos disznóölés.
„Tény, hogy a disznókat hu-
mánus módon, fájdalom-
mentesen kellene leölni, de
ha reálisan nézzük, szinte ki-
vitelezhetetlen az, hogy min-
den állatot csak elõzetes kábí-
tás után végezzenek ki” – vé-
lekedik a frissen érvénybe lé-
pett megkötésekrõl az igazga-
tó, aki arra figyelmeztet, a ha-
zai gazdák ragaszkodnak a
hagyományokhoz. „Ha az
érintetteket mégis sikerül
meggyõzni, akkor sincs mivel
ellátni az elõírt feladatot, csu-
pán három kábítópisztoly áll
a Hargita megyei igazgatóság
rendelkezésére. A megyénk-
ben található 264 településen
egy idõben, azaz december
10-e és 20-a között, mondhat-
ni órára pontosan ugyanak-
kor zajlik a disznóvágás, lehe-
tetlen, hogy mindenhol le-
gyen egy-egy pisztoly, és elér-
hetõ legyen az ezt kezelõ sze-
mély is” – figyelmeztet a szer-

vezési nehézségekre az al-
igazgató. Természetesen ká-
bítópisztollyal nemcsak a ha-
tóság által felkészített, hivata-
los személyek rendelkezhet-
nek, így van olyan település

Hargita megyében, ahol a
mészáros is „felfegyverke-
zett”. „Tudomásom szerint
például Csíkszentdomoko-
son, Csíkszépvízen, Fenyé-
den a mészáros is rendelke-
zik ilyen eszközzel, tehát aki
szakember segítségét kéri, az
elõírásoknak megfelelõen
tud eljárni, szögezte le
Püsök. Az intézményvezetõ
állatorvosként egyetért azzal
az elõírással, hogy a sertésvá-
gás nem járhat kínzással. A
megoldást a falusi vágópon-
tok visszaállításában látja a
szakember, aki szerint ha új-

ra ilyen pontokat létesítené-
nek, idõvel mindenki áttérne
az új módszerre. 

A gyilkolás íze

Püsök ötletét nem osztják
egyértelmûen a térségben
élõk. „Amíg lehet, hagyomá-
nyos módszerrel vágjuk le a
disznót, mert mindig is így
csináltuk, így a jó” – szögez-
te le Tamás Jenõ székelyvar-
sági lakos, aki minden évben
karácsonykor dolgozza fel az
év folyamán, erre az ünnepre
hizlalt sertését. „Amikor

majd büntetnek érte, akkor
nekünk is muszáj lesz áttérni
az új módszerre” – véleke-
dett a gazda, aki szerint falu-
jában még mindenki „bõge-
tik” a disznót. A gazda hoz-
zátette: a gond az, hogy ha
házhoz hívják a szakembert,
akkor azt meg kell fizetni, ha
pedig az állatot viszik a pisz-
tollyal rendelkezõhöz, akkor
a levágott állat hazaszállítása
okoz gondot, hiszen az is
költségekkel jár. 

A csíkszeredai Kozma Te-
rézia egy fél disznót vásárolt.
Mint lapunknak elmondta,
számára nem érdektelen, ho-
gyan ölték le a sertést. „Jó
volna tudni, hogy az állatot
milyen körülmények között
tartják levágásáig, és hogyan
ölik le. Nem csak azért, mert
nem szeretem az állatkínzást,
hanem azért is, mert bizony
érzõdik az állat húsán, ha sa-
nyargatták” – figyelmeztetett
a háziasszony, aki nem szere-
ti, hogy csak kampányszerû-
en foglalkoznak ezzel a kér-
déssel. „Jó volna, ha szerepel-
ne a csirkehús csomagolásán,
a sertéshúsén és minden álla-
ti terméken, hogy ellenõrzött
körülmények között tartották
és vágták le. Nemcsak a sze-
gény falusi gazdákat kellene
ellenõrizni, hanem a nagy
farmokat is” – teszi hozzá
Kozma Terézia. 
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Pisztolyt fognak a disznóra
Vége a türelmi idõnek, az idei évtõl tilos Romániában a kábítás nélküli disznóvágás

Válságban van a hazai sertéstartás: a tavalyi
alacsony árakhoz képest is tovább csökkent
egy-két lejjel a disznóhús ára. Élõsúlyban 7
lej körül vásárolható az idei karácsonyra ser-
tés, de a gazdák szerint ez az összeg messze
elmarad a reális értéknél. Egyre több terme-
lõ mond le a disznótartásról: az idén állami
támogatást sem kaptak a gazdák, a disznó-

hús uniós exportja pedig 2003 óta tilos. A ro-
mániai sertésállomány hetven százalékát itt-
hon értékesítik, a hazai piacon az olcsóbb
importszárnyas háttérbe szorította a disznót.
Az agrártárca abban bízik, sikerül elérni,
hogy hamarosan az uniós piacokon is kap-
ható legyen a romániai disznóhús, így újra
fellendülhet a válsághelyzetbe jutott iparág.

HIRDETÉS

Idéntõl kötelezõ háztáji vágáskor is a sertéskábítás, a szabályt azonban kevesen tartják be 

Válságban a hazai sertéstartás

Fotó: Antal Erika
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7.00 Gazdakör
7.50 Arcélek
8.05 Cimbora Színház
8.55 Hol volt, 
hol nem volt...
9.15 Cimbora
9.40 Jó étvágyat Méltó-
ságodnak! (anim. sor.)
9.55 A mesemondó
10.20 Hatot 
egy csapásra
11.25 Asterix és a vikin-
gek (anim. f.)
12.45 Híradó
13.00 Urbi et Orbi
13.40 Isten kezében
14.05 A karácsonyi já-
vorszarvas kalandjai 
(ném. családi vígj., 2005)
15.35 Tér-Hatás
16.05 Zsoltárok
16.40 Kézjegy
17.25 Talpalatnyi zöld
17.55 Pannonia 
3 keréken
18.30 Kirakat
19.00 Híradó
19.30 Mese
20.00 “Az óra jár...” 
(koncertf.)
21.45 Tízperces mesék
(angol sor.)
22.00 A pármai kolostor
(francia-olasz filmdráma,
2. rész, 1948)
23.15 Janis és John
(francia-sp. vígj., 2003)
1.00 Rost Andrea és a
Budapesti Vonósok

RTL Klub, 20.00
Holdhercegnõ

A 13 éves Maria kénytelen hátrahagyni addigi fényűző éle-
tét, hiszen örökségül csupán adósságot, és egy réges-régi
könyvet kapott édesapjától. A könyv azonban nem minden-
napi. Egy titokzatos, ősrégi történetet mesél el, amelyből
Maria előtt két család viszálykodása elevenedik meg: a Mer-
ryweather és a De Noir családok között folyik a harc a Hold
varázsgyöngyeiért.

TV2, 20.00
Nim szigete

Nim az egyik trópusi szigeten él a tudós édesapjával. A leg-
jobb barátai: Silkie, a fóka, Fred, a kerge iguána és Galileo,
a vakmerő pelikán. Nim és barátai vad és izgalmas kaland-
jait a régi legendák és Alexandra Rover írónő könyvei inspi-
rálják. Egyik nap Nim apja viharba kerül, és eltűnik a tenge-
ren. A magára maradt kislány a kedvenc regényhőséhez,
Alex Roverhez fordul levelével.

Pro Tv, 23.30
Én és én meg az Irén

Megesett már, hogy két férfi ugyanabba a nőbe lett szerel-
mes. Az is előfordult, hogy két rendőr üldözte szerelmével
ugyanazt a szőkeséget. Charlie szelíd, mint a bárány, vetély-
társa, Hank viszont bosszúálló, perverz disznó. Valójában a
két fickó egy és ugyanaz. A Rhodes Island-i rendőrség skizof-
rén járőrének kettéhasadt két fele ugyanazt akarja. Irénre
történetesen más is vágyik: a maffia.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
8.55 Hogy volt!?
10.27 Vers-közelben
10.30 Karácsonyi 
hangverseny
11.35 Tiszta fényesség
11.55 Vers-közelben
12.00 Karácsonyi evan-
gélikus istentisztelet
13.00 Kapcsoljuk Rómát
- XVI. Benedek pápa kará-
csonyi üzenete
13.35 Nekem 
ne lenne hazám?
13.50 Királyi esküvő
(am. zenés vígj., 1951)
15.20 Copperfield 
Dávid 
(olasz filmdráma, 2. rész)
17.05 Zene az életem
18.00 Úri házak titkai
(francia sor.)
18.50 T.I.R. 
(olasz-magyar sor.)
19.45 Nem csak a 20
éveseké a világ
20.35 Süni és barátai
20.45 A nagy ho-ho-ho-
horgász
21.00 Híradó este
21.27 Az esküvő 
(am. f. dráma, 1998)
23.15 Ez nem lehet 
szerelem 
(am. rom. dráma)
0.50 Páratlan ritmusok
(portréf.)
1.45 A bábu 
(soozat)

7.30 Top Shop
8.00 Kölyökklub
Benne: Okostojások,
Björn mackó kalandjai,
Rupert maci, Kengyelfutó
gyalogkakukk, 
Hupikék törpikék
11.10 Barátság 
minden áron 
(am. családi film, 2004)
12.40 Huncut karácsony
(amerikai-kanadai családi
vígjáték, 2003)
Közben: RTL hírek
14.20 Csapnivaló 
menynyegző 
(amerikai vígjáték,
2006)
16.00 Lebilincselő 
karácsony
(amerikai vígjáték, 2007)
17.45 Elátkozott Ella
(amerikai-ír-angol családi
vígjáték, 2004)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Holdhercegnő
(magyar-angol-francia
film, 2008)
21.55 ValóVilág (2010)
(élő)
22.35 Pán Péter 
(amerikai kalandfilm,
2003)
0.35 Eszter hagyatéka
(magyar filmdráma,
2008)
2.15 Félix és Rose 
(francia-angol vígjáték,
2002)

7.00 Tv2 matiné
Benne: Levelek Félixtől,
Bajkeverő majom,
Őslények országa, 
Fifi virágoskertje, 
Roary, a versenyautó
11.20 Őslények 
országa 8. 
- A nagy fagy 
(amerikai rajzfilm, 2001)
12.45 Barbie mesés 
Karácsonya 
(amerikai animációs film,
2008)
14.15 Egyiptom hercege
(amerikai rajzfilm, 1998)
16.00 Beethoven 3.
(amerikai családi 
vígjáték, 2000)
17.45 Beethoven 4
(amerikai családi 
vígjáték, 2001)
19.30 Tények Hírműsor
20.00 Nim szigete 
(amerikai fantasztikus
kalandfilm, 2008)
20.45 Karácsony 
(amerikai filmdráma,
2004)
Sz.: Susan Sarandon,
Alan Arkin, Penélope
Cruz
23.25 Hepiendek 
(amerikai vígjáték,
2005)
Közben: Kenósorsolás
2.00 Gorillák a ködben
(amerikai filmdráma,
1988)

8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Befutó
9.30 BBC Reporters
10.05 Felfedező
10.30 Értékmentés
másként:Szaloncukor
(ism.)
11.05 Különkiadás
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 BBC Click
14.30 Kortárs templomok
15.05 Garázs - Ahonnan
az autózás indul!
15.30 Kortárs templomok
16.05 GyógyHír
Egészségügyi magazin
16.30 Parlando
17.05 Értékmentés más-
ként (ism.)
17.30 Parlando
18.00 Híradó
18.30 Célpont (ism.)
Oknyomozó riportműsor
19.05 Sziluett
20.00 Híradó
20.30 Riasztás (ism.)
A rendkívüli események
műsorra
21.05 Civil kaszinó (ism.)
Húsbavágó kérdések, civil
válaszok
22.00 Híradó 21
22.30 Karácsony a nagy-
világban (ism.)  
23.05 Ünnepi nagyinterjú
(ism.)
23.30 BBC World Híradó

9.15 Flipper... 10.15
Trendközelben 10.40 X-
Men Animated (sorozat)
11.30 Elvált Gary (soro-
zat) 12.30 Topmodell le-
szek! 13.30 Vészhelyzet
(sorozat) 14.25 Scooby
Doo 2.: Szörnyek póráz
nélkül (am. vígjáték)
16.30 Igazából szerelem
(ang. vígjáték) 19.30
Smallville (am. sor.)
20.25 Amerikába jöttem
(am. vígjáték) 22.50 Es-
küdt ellenségek (sorozat)
23.40 Las Vegas (sorozat)

7.00 Sport.ro Hírek
11.00 Külön kiadás
12.00 Europa League gó-
lok 13.00 Sport.ro Hírek
14.00 Ogari verseny
15.00 American Gladia-
tors Showtime 16.00
Sepak Takraw női világ-
kupa 17.00 Bajnokok di-
nasztiája 18.00 Sport. ro
Hírek 19.00 Fogadás a fé-
lelemmel 20.00 Drifting
World Championship
21.00 Wrestling SMACK
22.00 K1 World GP 2010
Seul 0.00 Sport.ro Hírek

9.45 Esmeralda (sorozat)
10.45 Teleshopping 11.15
Tengernyi szenvedély (so-
rozat) 12.00 World Music
Awards 13.45 Reszkess,
télapó! (am.-ném. vígjá-
ték) 15.30 Clase 406 (so-
rozat) 16.30 Esmeralda
(sorozat) 17.30 Igaz törté-
netek 18.30 Tengernyi
szenvedély (sorozat)
19.30 Tiltott gyümölcs
(sorozat) 20.30 Nicsak, ki
beszél még! (amerikai víg-
játék) 22.15 World Music
Awards

8.05 Tigris a hóban (ol.
vígjáték) 10.00 Televíziós
vásárlás 13.05 Kelly hő-
sei (jug.-am. filmdráma)
15.45 Dennis, a komisz
(am. vígjáték) 17.25 A kis
hercegnő (am. film)
19.05 Fedőneve: Takarító
(am. akció-vígjáték)
20.30 Rendőrakadémia
7.: Moszkvai küldetés
(am. vígjáték) 22.00 A
Pusztító (am. akcióffiém)
0.00 Jet Li - Félelem nél-
kül (kínai-hongk.-am. ak-
ciófilm)

8.30 Balto (amerikai-an-
gol rajzfilm) 10.30 A ka-
rácsonyi cipő (amerikai-
kanadai ffilmdráma)
12.30 Híradó 13.30 Va-
canta Mare 14.30 A sá-
tor 15.00 D-Paparazzi
15.45 Ellelnállás teszt
16.45 A Szent család
(olasz családi f., 2006)
18.45 A nap híre 19.00
Híradó 19.30 Menyet
anyának 5 22.30 A Szent
család (olasz családi
film), 2. rész 0.30 A kará-
csonyi cipő (ismétlés) 

8.30 Kultúrcsepp 9.00
Gyerekszívvel Karácsony-
kor 9.30 Erdélyi Kávéház
10.00 Hitélet, ism. 16.00
Amicus Christi 16.30 A ta-
tárok Magyarországon
17.15 Cantuale 17.30 Ki
viszi levelem, dokf. 18.05
Népzene 18.30 Mese
18.30 Hiradó 19.00 Csík
zenekar 19.30 Hiradó
20.00 Hitélet 20.30 Kará-
csonyi hangulatmorzsák
21.00 Erdélyi Kávéház
21.30 Hiradó 22.00 Zan-
za Band

TV2
6.50 Ma Reggel
9.00 Híradó
9.05 Marci
9.30 A kis királylány
9.50 A bűvös körhinta
10.10 Amika (belga sor.)
10.35 Zeneország
10.50 Lolamesék
10.55 Magyar népmesék
11.05 A Magyar 
Parlament Karácsonya
12.00 Karácsonyi evan-
gélikus istentisztelet
13.00 XVI. Benedek 
pápa karácsonyi üzenete
13.35 Hírek
13.45 Angelina, 
a balerina
14.35 Koldus és királyfi
(am.-magyar-angol vígj.)
16.10 Halra magyar 
16.40 Pécsi keringő
17.10 Karácsonyi 
lánykérés 1. 
(ném.-oszt. vígj.)
18.45 Megálmodtalak
(magyar f., 1943)
20.05 Márai töredékek
20.30 Híradó este
21.00 SzerencseSzombat
Luxor
22.00 Szent Ágoston
(olasz-német f., 1. rész,
2010)
23.45 Rost Andrea 
énekel
1.10 Hírek
1.10 Királyok csillaga
(ol. dráma)

7.00 Disney Klub
8.00 Jelek
8.30 Karácsonyi történet
9.00 Szent pontok
12.10 Népi hagyaték
13.30 Ízletes Románia
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.20 Találkozunk 
a TVR-ben! (talk show)
A Télapó és az Eurovision
nyertesek
16.00 Kolindák
16.15 A császár új ruhája
(angol-olasz-német vígj.,
2001)
18.05 Eurovision
18.30 Ahogy elő van írva
19.35 Csak Románia!
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
20.40 A nap témája
21.10 Nosztalgikus évek 
– 1. rész
Mircea Radu műsora
22.10 Ovidiu Rom 
kampány
22.20 Nosztalgikus évek
– 2. Rész
Mircea Radu műsora
23.30 Professzionisták
(talk show)
0.30 Matador 
(amerikai-német-ír akció-
vígjáték, 2005)
2.05 Csak Románia!
(ism.)
2.10 Karácsonyi történet
(ism.)

6.15 Adakozz és nyerj!
(ism.)
7.15 Scooby Doo: 
A múmia átka 
(amerikai rajzf.)
8.45 Dennis, 
a komisz karácsonya 
(kanadai-amerikai családi
vígjáték, 2007)
10.30 A pót télapó 
(amerikai vígjáték, 2001)
11.30 Shrek 
(amerikai rajzf., 2001)
12.15 Pókember 3. 
(amerikai akciófilm,
2007) (ism.)
15.00 Tucatjával olcsóbb
(amerikai vígjáték, 2003)
17.00 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek,
sport, időjárásjelentés
20.30 Csúcsformában 3.
(amerikai akcióf., 2007)
23.30 Én és én 
meg az Irén 
(amerikai vígjáték, 2000)
Sz.: Jim Carrey, Renée Zell-

weger, Antony Anderson
0.45 Csúcsformában 3.
(amerikai akcióf., 2007)
(ism.)

4.45 Közvetlen 
hozzáférés (ism.)
7.00 Híradó, Sport
9.00 Ki a Télapó? 
(amerikai vígjáték, 2000)
11.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani műsora
karácsonyi kiadás
13.00 Karácsny a család-
ban – szórakoztató műsor
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
16.30 Mr. Bean 
(angol vígj.)
17.00 Pata-csata 
(dél-afrikai-amerikai 
családi vígjáték, 2005)
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.30 A fenébe is... 
– Mihai Bendeac 
szórakoztató műsora
22.00 A Karib-tenger 
kalózai - A világ végén 
(amerikai kalandfilm,
2007) Sz.: Johnny Depp, 

Keira Knightley, Orlando
Bloom, Geoffrey Rush
1.00 Tapló Télapó 
(am.-német vígjáték, 2003)
2.45 Ki a Télapó? 
(am. vígjáték, 2000) (ism.)

6.00 A cseresznye 
a tortán 
– reality show (ism.)
7.00 Jack és 
a paszulykaró
7.30 Az aranytó 
(amerikai filmdráma,
1981)
9.30 Egy bébiszitter 
naplója 
(amerikai vígjáték, 2007)
(ism.)
11.30 Ebenezer 
(kanadai western, 1997)
13.00 Kilenc kutya 
karácsonya 
(amerikai animációs film,
2001)
15.00 Anyacsere 
- reality show (ism.)
16.30 Szeretettel neked
(amerikai anim f.) (ism.)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Fantázia 
(am. rajzf., 1940)
21.15 Kate és Leopold
(amerikai romantikus 
vígjáték, 2001)
23.30 A vasálarcos 
(angol-am. kalandf., 1977)
1.30 Mestersége 
önkéntes 
– reality show (ism.)
2.00 Hírek, 
időjárásjelentés (ism.)
3.00 A cseresznye 
a tortán 
– reality show (ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Végzetes 
másodpercek
8.00 A detonáció 
pillanatai
9.00 A túlélés törvényei 
- Skócia
10.00 Állítólag... 
- Mini mítoszparádé
11.00 Piszkos munkák 
- Juharszirup-készítő
12.00 Állítólag... 
- Sugárhajtású Chevrolet
13.00 Halálos fogás -
Valhalla
14.00 Nagy durranások 
- Charlotte, 
Észak-Karolina
15.00 Hogyan készült
16.00 Állítólag... 
- Banánhéj 
és házigyémánt
17.00 A túlélés
törvényei 
- Szahara
18.00 Állítólag... 
- Top 25
20.00 A Discovery 
megmentette az életemet
21.00 Hogyan készült? 
- Óriás tolózárak
21.30 A túlélés 
törvényei 
- Az útkereső
22.30 Kalózvadászok
23.30 Szeptember 11: 
A katasztrófa után
0.30 Két hét pokol
2.30 A kihallgatás titkai
(dokumentumf.)

7.00 Balkáni szokások
(ism.)
8.00 Miért ABC
9.00 Figyelem gyerekek!
9.35 Winky lova 
(holland-belga családi
film, 2005)
11.15 Figyelem, 
énekelünk! 
– szórakoztató műsor
12.45 Kolindák
12.55 Via sacra
14.00 Ég és Föld között
14.30 A románok 
hagyatéka
15.10 Arthur és a vil-
langók (amerikai-francia
animációs film)
17.00 Yellowstone
18.00 Ultima prescură
19.00 Atlasz
19.30 Twenty 
by Irina Schrotter 
- divatshow
20.10 Estély habfürdővel
(am. vígj., 1968)
21.50 Lehet, 
hogy nem tudtad
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
22.30 Back to the 80’s,
koncert
23.30 Tízparancsolat
(am. kalandf., 2006), 2.
rész
1.00 Yellowstone, 2. rész
(ism.)
2.00 Arthur és a villangók
(amerikai-francia animáci-
ós film) (ism.)

2.00 Éjszakai váltás
8.00 Ünnepi műsor
15.00 Slágerlista ünnepi kiadása
16.00 Ünnepi műsor

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

8.00 Jó reggelt, Erdély!
Híradás, Telefontársasjáték, Karácsonyi igehirdetések
10.05 Térerő
14.00 Híradás, Aranyszalagtár, Karácsonyi dalok
16.00 Híradó
Ünnepi hangulatban

SZOMBAT
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6.35 Gazdakör (ism.)
7.25 Antje
7.45 Cimbora (ism.)
8.10 Karácsonyi mesék
8.25 A második csillag
balra (anim. f.)
8.55 A mesemondó
9.20 Az ötödik szó. Kal-
kuttai Teréz anya élete
(ism. f.)
9.50 Cápacsali (anim. f.)
11.05 A Grimm testvérek
legszebb meséi (német
sor.)
12.10 Kalando-Zoo
12.45 Híradó
13.05 Élő egyház
13.30 Élő népzene
14.00 Csellengők
14.25 Hazajáró lélek
(magyar melodráma,
1940)
16.00 Dunáról fúj a szél
16.10 Kovács Nóri kará-
csonyi koncertje
17.10 Törzsasztal
18.00 Mese
18.40 Arcélek
19.00 Híradó
19.25 Heti Hírmondó
20.10 Egy kis művészet
20.15 Tízperces mesék
(angol sor.)
20.30 Rigoletto Man-
továból
23.00 Divathét 
23.30 Lebujzenész (am.
vígj., 1982)
1.40 Híradó (ism.)

RTL Klub, 20.00
Mirõl álmodik a lány?

Daphne Reynolds arról álmodik, hogy egy napon megismer-
heti sosem látott édesapját, akivel édesanyja tizenhét évvel
ezelőtt forgószélszerű szerelembe esett, ám a férfi szigorú
arisztokrata családja miatt el kellett válniuk. Mivel Daphne
nem hajlandó lemondani arról a régi álmáról, hogy kapcso-
lat alakuljon ki közte és régóta hiányolt apja között, 17. szü-
letésnapján hirtelen Londonba repül.

Pro Tv, 21.45
Csillagpor

Hősünk, Tristan Thorn el akarja nyerni a gyönyörűséges Vic-
toria szívét. Ezért útra kel egy varázslatos, mitikus világba,
mert megígérte választottjának, hogy elhozza neki a hulló-
csillagot, mely a bűvös birodalomban ért földet. Ám mielőtt
folytatnánk, tisztáznunk kell valamit. Amikor egy hullócsil-
lag földet ér, emberi formát ölt. A mi hullócsillagunk, Yvaine
a gyönyörű Claire Danesben ölt testet.

m2, 0.55
Tétova tangó

Jean-Claude 51 éves és kimerült. Válása óta magányos és
szomorú életet él, és a munkájában sem leli örömét. Valójá-
ban bírósági végrehajtóként mindennapi munkája által két-
ségbeesést visz azok otthonába, akik nem tudják fizetni lak-
bérüket, hiszen ő jelenti be kilakoltatásukat, és/vagy va-
gyonelkobzásukat. Lehangoló vasárnap délutánjait pedig ki-
vétel nélkül az idősek otthonában tölti.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
8.55 Szót kér a természet
8.56 Mesék
10.10 Derek, a fenegyerek
(sor.)
10.35 Booky első szerel-
me (kan. filmdráma,
2009)
12.00 Angelina, a baleri-
na
12.50 Jelképtár
13.05 “Így szól az Úr!”
13.15 Katolikus krónika
13.40 Számadás
14.05 A sokszínű vallás
14.20 Református maga-
zin
14.45 Református ifjúsági
műsor
14.50 “Csodát termő hit”
15.45 Bibliai jelenetek
16.00 Van öt perce?
16.05 Ida regénye (ma-
gyar tévéf., 1-2. rész,
1974) 
18.20 Karácsonyi üdvöz-
let (am. családi film,
2006)
19.40 Pillér
20.35 Löhnrot meséi
20.45 Frakk, a macskák
réme
21.00 Híradó este
21.30 Nem csak a 20 éve-
seké a világ
22.25 Csárdáskirálynő
0.55 Tétova tangó (fr. f.
dráma, 2005)
2.30 Ida regénye (ism.)

7.30 Top Shop
8.00 Kölyökklub
Benne: Okostojások,
Björn mackó kalandjai,
Rupert maci,
Kengyelfutó 
gyalogkakukk, 
Hupikék törpikék
11.00 Rénszarvas 
mentőakció 
(kanadai-amerikai családi
kalandfilm, 2004)
12.40 Cserebere
karácsony 
(kanadai filmdráma,
2006)
Közben: RTL hírek
14.25 Karácsonyi 
vakáció 2. 
- Eddie bácsi szigeti ka-
landja 
(amerikai vígjáték,
2003)
15.55 Rudi malac újra
száguld (német családi
film, 2007)
17.35 Patacsata 
(dél-afrikai-amerikai 
családi vígjáték, 2005)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Miről álmodik a
lány? (am. vígjáték, 2003)
22.00 ValóVilág (2010)
(élő)
22.40 Micsoda nő! 
(amerikai vígjáték, 1990)
1.00 Királyok Királya
(amerikai életrajzi film,
1961)

6.45 Reggeli gondolatok
7.25 Tv2 matiné
Benne: Levelek Félixtől,
Bajkeverő majom, 
Őslények országa, 
Fifi virágoskertje, 
Roary, a versenyautó
11.45 Őslények
országa 9. 

- Utazás a nagy vízhez
(am. rajzf., 2002)
13.05 Hüvelyk Panna
(am. anim. f., 2009)
14.30 Kelekótya 
karácsony 
(am. családi vígj., 2004)
16.10 Mikulás úrfi 
(Partymikulás) 
(kan.-am. családi vígj.,
2002)
17.50 Beethoven 5 
(am. vígj., 2003)
19.30 Tények
20.00 Madagasz
Karácsony 
(am. anim. f., 2009)
20.30 Beethoven 6. 
(am. családi f., 2008)
22.35 Frizbi 
- Hajdú Péterrel 
(magyar talk show)
23.35 Csillagpor 
(angol-am. kalandf.,
2007)
Közben: Kenósorsolás
2.00 Fegyverszünet 
karácsonyra 
(francia-német-angol háb.
f. dráma)

8.00 Híradó
Friss napi információk
8.30 Soroló
A vidék magazinja
9.05 Iskolapélda (ism.)
9.30 Felfedező (ism.)
10.05 Ünnepi 
nagyinterjú (ism.)
11.05 Célpont (ism.)
Oknyomozó riportműsor
11.30 Napról napra
Belpolitikai összefoglaló
12.05 Civil kaszinó
(ism.)
Húsbavágó kérdések, 
civil válaszok
13.00 Déli híradó
13.30 Közvetlen ajánlat
14.05 Dosszié 2010
18.00 Híradó
Friss napi információk
18.30 Hírvilág
19.05 Keresztmetszet 
Riportmagazin
20.00 Híradó
20.30 Napról napra
(ism.)
21.05 Kontraszt
22.00 Híradó 21
22.30 Értékmentés 
másként: 
Magyar szentek (ism.)
23.05 Vetítő
Válogatás magyar doku-
mentumfilmekből
23.06 Világló éjszaka
Rendező-operatőr: Mohi
Sándor
0.05 Kontraszt (ism.)

10.55 Flipper legújabb ka-
landjai 11.50 X-Men Ani-
mated 12.40 Gigamad
13.25 A szépség és a
szörny (sorozat) 14.45
Trendközelben (ismétlés)
15.10 Amerika csillagai
16.10 A Nagy Ő 17.30 A
dzsungel könyve 2. (ani-
mációs film) 19.05 Kará-
csony Connecticutban
(am. vígjáték) 21.00 Lehe-
tetlen küldetés 22.00 A fő-
nök (krimisorozat) 23.00
A Pelikán ügyirat (am. ak-
ciófilm, 1993)

8.00 Sport.ro Hírek
10.30 Ploiesti-i harcosok
11.00 Sport.ro Hírek
12.00 Kutya Bajnokok Li-
gája 13.00 Sport.ro Hírek
14.00 BoxBuster 15.05
Fogadás a félelemmel
16.00 A fény harcosai
17.00 Bajnok dinasztiák
18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.00 Crashed Ice
World Championship
20.00 Gigászok harca
21.00 Sport.ro Hírek
(live) 22.00 Showtime
23.00 K1 0.00 Hírek

8.15 A tiltott gyümölcs
(sorozat) 9.45 Esmeralda
(sorozat) 11.15 Tengernyi
szenvedély (sorozat)
12.00 World Music
Awards 13.45 Karácsonyi
száguldás (kan. vígjáték)
15.30 Clase 406 (sorozat)
16.30 Esmeralda (sorozat)
18.30 Tengernyi szenve-
dély (sorozat) 19.30 A til-
tott gyümölcs (sorozat)
20.30 Nicsak, ki beszél
most! (am. vígjáték)
22.30 Meséljünk 23.30
Concert Il Divo

8.05 A nagy szám (am.
vígj., 1979) 10.00 Televí-
ziós vásárlás 13.05 Aster-
ix 12 próbája (francia-bel-
ga animációs film) 14.30
Rendőrakadémia 7..
Moszkvai küldetés (am.
vígjáték, 1994) 16.00 Az
ördög jobb és bal keze
(olasz akció-vígjáték)
20.15 Kamuzsaru (am.
vígjáték, 2001) 22.00
Balhé (kan.-angol akció-
vígjáték, 2003) 23.45
Good Will Hunting (am. f.
dráma, 1997)

8.30 Bukarest rejtélyei
(román-német kaland-
film) 10.30 Gordy (am.
filmdráma, 1995) 12.30
Hírek 13.30 Vacanta
Mare 14.30 A sátor
15.30 Ezel (török
sorozat) 16.45 A Szent
család (ol. családi film, 2.
rész) (ism.) 18.45 A nap
híre 19.00 Hírek 19.30 D-
Paparazzi 20.30 Apja lá-
nya – reality show 22.30
A gömb (am. sci-fi akció-
film, 1998) 1.00 Buka-
rest rejtélyei (ismétlés)

8.30 Tamás Gábor 9.00
Erdélyi Kávéház, ism.
9.30 Hitélet, ism. 16.00
Amicus Christi 16.30
Gyöngyök és pitykék
17.00 Tiberius 17.30 A
honfoglaló magyarok mű-
vészete, dokf. 17.50 Csík
zenekar 18.15 Mese
18.30 Hiradó 19.00 Jó-
zsef Attila megzenésített
versei, ism. 19.30 Hiradó
20.00 Hitélet 20.30 Ka-
rácsonyi hangulatmor-
zsák 21.00 Erdélyi Kávé-
ház 21.30 Hiradó

TV2
9.00 Híradó
9.05 Andersen álmok
9.15 Marci (rajzf. sor.)
9.40 Gyerekdalok
9.45 Zeneország
10.00 Engedjétek 
hozzám
10.10 Katolikus krónika
10.40 Köszönt?
11.05 A sokszínű vallás
11.15 Református 
magazin
11.45 Református ifjúsá-
gi műsor
11.50 “Csodát termő hit”
12.40 Bibliai jelenetek
könyvkötéseken
13.01 Hírek
13.05 Gleccserek
14.00 Hogy volt!?
15.15 Karácsony a
Chestnut Street-en 
(am. vígj.)
16.40 Karácsonyi 
lánykérés 2. 
(német-osztrák vígj.)
18.10 A varieté csillagai
(magyar f., 1939)
19.35 Adventi Turné
20.30 Híradó este
21.05 Adventi Turné
21.55 Szent Ágoston
(olasz-német történelmi
f., 2. rész)
23.45 Fekete macska
(magyar f., 1972)
0.40 Hírek
0.50 A Kilimandzsáró 
hava (am. kalandf.)

6.15 Románia himnusza
6.20 Teleshopping
7.10 A hit világa
8.55 Csak Románia!
9.10 Ahogy elő van írva
10.00 Disney Klub
11.15 Nálunk a Kará-
csony
12.30 Tuning Románia
13.30 Ízletes Románia,
2. rész
14.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
14.20 A család sztárja
15.20 Veronica (román
családi film, 1972)
17.00 Danutz SRL, első
rész
18.00 Jocker, Loto 5
/40, Loto 6/49 és Noroc
sorsolás
18.00 Csak Románia!
18.15 Danutz SRL, máso-
dik rész
19.20 Eurovision (ism.)
19.40 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
20.40 A nap témája
21.10 Karácsony (ameri-
kai filmdráma, 2004)
22.55 100%-ban garan-
tált
23.55 Kolindák
0.10 Nosztalgikus évek -
Mircea Radu műsora
(ism.)
3.25 Népi hagyaték –
szórakoztató műsor
(ism.)

6.45 Tucatjával olcsóbb
(amerikai vígjáték, 2003)
(ism.)
8.30 Shrek 2. 
(amerikai rajzfilm, 2004)
10.15 Madeline, a csíny-
tevő csitri 
(fr.-am. vígjáték, 1998)
12.00 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
14.00 Hóbarát 
(amerikai vígjáték, 1998)
16.00 Kelekótya karácsony
(amerikai családi vígjá-
ték, 2004) (ism.)
18.00 Szeretném én! –
szórakoztató műsor
19.00 Hétvégi Pro Tv hí-
rek, időjárásjelentés
20.30 Land of Jokes –
szórakoztató műsor
21.45 Csillagpor (angol-
am. kalandfilm, 2007)
Sz.: Charlie Cox, Claire

Danes, Robert De Niro
0.30 Shrek 2. 
(amerikai rajzf., 2004)
(ism.)
2.00 Szeretném én! –
szórakoztató műsor (ism.)
3.00 Hóbarát 
(amerikai vígjáték, 1998)
(ism.)

4.45 Pata-csata 
(dél-afrikai-amerikai csalá-
di vígjáték, 2005) (ism.)
7.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
9.00 Huncut karácsony

(amerikai-kanadai családi
vígjáték, 2003)
11.00 A legszebb karácso-
nyi ajándék 
(kanadai-amerikai családi
vígjáték, 2000)
13.00 Karácsny a család-
ban – szórakoztató műsor
16.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
16.30 Mr. Bean 
(angol vígjáték sor.)
17.00 Ne folytassa, 
felség! 
(amerikai vígjáték, 1991)
19.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
20.00 Kiskarácsony 
mindenáron 
(amerikai családi vígj.,
2006)
22.00 SuperBingo 
Metropolis - versenyshow
1.30 Karácsny 
a családban – szórakozta-
tó műsor (ism.)

6.30 A vasálarcos 
(angol-am. kalandf.,
1977) (ism.)
8.30 Kilenc kutya 
karácsonya 
(amerikai animációs film,
2001) (ism.)
10.00 Nyakamban 
az egész világ
10.30 Kate és Leopold
(amerikai romantikus 
vígjáték, 2001) (ism.)
12.30 Levintza 
bemutatja
13.00 Mestersége
önkéntes (reality show)

13.30 Farmer feleséget
keresek (reality show)
15.00 Kötekedők 
krónikája 
– szórakoztató műsor
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Hókölykök 
(amerikai családi film,
2008)
21.30 Anyacsere 
(reality show)
22.30 Pingvinszerelem
(amerikai vígjáték,
2006)
0.30 Hírek, 
időjárásjelentés (ism.)
1.30 Pingvinszerelem
(amerikai vígjáték,
2006) (ism.)
3.30 Farmer feleséget
keresek (reality show)
(ism.)

6.10 Állítólag... 
- Ólomgömb
7.00 Hogyan csinálják?
Fekete doboz/
gőzturbina/
versenyautó
8.00 Tornádók 
nyomában 
- A következmény
9.00 A túlélés törvényei
10.00 Amcsi motorok 
-  Old School Chopper, 2.
rész/Comanche
11.00 Ötödik sebesség
12.00 A túlélés törvé-
nyei - Az útkereső
13.00 Autókereskedők
14.00 Állítólag... 
- Top 25
17.00 A túlélés
törvényei 
- Panama
18.00 Keith Barry 
trükkjei
19.00 Mit nekem 
egy monstrum!
20.00 Halálos fogás 
- Phil Harris története
21.00 Hogyan készült? 
- Melegített korcsolya
21.30 Halálos 
fogás - Zöldfülűek
22.30 Cunami 2004
23.30 Az egyetlen túlélő
0.30 Cápatámadások öt
túlélője
1.30 A félelem óceánja 
- A legszörnyűbb 
cápatámadás
3.30 Halálos fogás

7.00 Gitárok ideje
8.00 A térképen túl
(ism.)
8.30 Télapó a TVR-ben
9.00 Kicsik órája
10.00 Farm
11.00 Csavargó halász
11.30 A románok 
hagyatéka
12.10 Booky és az álru-
hás Télapó (kanadai csa-
ládi film, 2007)
13.40 Kolindák
13.50 Lehet, 
hogy nem tudtad
14.00 Jamie karácsonyi
menüje (ismeret. f.)
15.05 Betűvető 
(amerikai filmdráma,
2006)
17.00 Yellowstone
18.00 Balkáni szokások
19.00 Videóterápia
19.55 Csak Románia!
20.10 San Antonio 
(francia-olasz-angol ak-
ció-vígj., 2004)
22.00 Hírek
22.30 A rózsa neve
(olasz-francia-NSZK
thriller, 1986)
0.50 Csak Románia!
(ism.)
1.00 Yellowstone 
(ism.)
2.00 San Antonio 
(francia-olasz-angol 
akció-vígj., 2004) (ism.)
3.35 Lehet, hogy nem
tudtad (ism.)

2.00 Éjszakai váltás
14.00 Műsorismertetés
14.05 Dalposta
15.40 Vidékről vidékre ünnepi kiadása
16.25 Ünnepi műsor
17.15 Egyházi műsor, református
17.58 Műsorismertetés
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magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
10.00 Egyházi műsor

10.00 Híradás, Ultrarövid ráadás
11.00 Híradás, Gyermekműsor
12.00 Híradás
12.05 Karácsonyi igehirdetés, Délkör
13.00 Híradás
13.05 Szól a nóta
14.00 Itthon, Erdélyben – faluműsor: Karácsonyi szokások
15.00 Zenés üzenetek
16.00 Híradó
16.10 Zenés üzenetek
17.00 Vasárnapra válogattuk
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6.35 Gazdakör
7.00 Vannak vidékek
8.00 Marsupilami
8.25 Hókusz-Pókusz 
Cirkusz
8.30 Szimba, 
az oroszlánkirály
8.55 A mesemondó
9.25 Hatot egy csapásra
10.25 II. János Pál pápa 
- Félelem nélkül (ism. f.)
10.55 Daktari 
(am. kaland sor.)
11.50 Ízőrzők. Óbánya
12.30 Kívánságkosár
14.50 A Pireneusok 
a levegőből
15.15 Kisenciklopédia
15.25 Komik - Utazás az
Északi-Sarkkörön át
16.20 Halld Izrael!
16.50 Cézár vagyok 
(francia rom. vígj., 2003)
18.25 Heuréka! 
Megtaláltam!
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Derrick 
(német krimisor.)
21.00 Tízperces mesék
(angol sor.)
21.10 Szolgabarát 
(dok. f.)
22.05 Éber álom 
(dok. f.)
23.05 Sporthírek
23.10 Revolver (angol-
francia krimi, 2005)
0.55 Beavatás (ism.)

Pro Tv, 20.30
A szövetség

A Fantom néven ismert álarcos őrült szabotázsakciót tervez a
világ vezetőinek konferenciája ellen: egy dominó-elven alapu-
ló robbantássorozatot készül útjára indítani, amely a tengerbe
süllyesztené az egész várost. Allan Quatermain, a világhírű ka-
landor egy olyan csapatot hoz létre a terrortámadás meghiú-
sítására, amelynek minden egyes tagja szuperhős.

TV2, 22.50
Babe

Babe különös teremtés, kismalac létére elvei, mi több, el-
képzelései vannak, ami cseppet sem vág egybe Hoggett gaz-
da szándékaival. Felismerve a sorsában rejlő veszélyt, szö-
vetkezik a helyi birkákkal, hogy nélkülözhetetlenné tegye
magát a farmon. A szeretetreméltó és önmagát pásztorku-
tyának képzelő kismalac kitanulja a terelés csínját-bínját,
ami elnyeri gazdája tetszését.

DUNA Tv, 23.10
Revolver

Jake Green egy megszállott szerencsejátékos, akit már szinte
az összes kaszinóból kitiltottak, mert folyton nyer. Egyik este
a két bátyjával, Billyvel és Joe-val együtt meghívást kap egy
exkluzív játékra egy maffiafőnökkel, Dorothy Machával. Jake-
nek elvileg veszítenie kellene Macha ellen, de ő nem ezt teszi,
megveri a maffiózót a játékban, sőt, még provokálja is.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Slovenski Utrinki
10.25 Roma fórum
10.55 Magyarországi 
néptáncok
11.05 Sztrogoff Mihály
(francia rajzf.)
12.30 Legendás konyhák 
13.01 Híróra
13.02 Híradó
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra 
- Gárdos Péter
14.45 Magyar elsők
15.05 Különös házasság
(magyar sor.)
17.45 Bűvölet 
(olasz sorozat)
18.15 Magyar rock
19.10 Átjáró
19.35 Esti mese
20.05 “Életcélok-
hitvallások”
20.10 Therese nővér.com
(francia sorozat)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Dublini doktorok 
(ír sorozat)
22.25 Dob+Basszus Live
23.20 Záróra
0.10 India - Álmok útján
(brazil-indiai sor.)
1.00 A Silla királyság 
ékköve (dél-kor. sor)
2.00 Orvosi bűnügyek
(olasz sor.)
2.50 Vezérlő fény 
(am. sor.)

7.30 Top Shop
8.00Havazin
HAVAzós magaZIN
8.30 A fantasztikus 
négyes 
(am. anim. sor.)
8.50 Flúgos csapat 
(am. anim. sor.)
9.10 Pókember 
(am.-kan. anim. sor.)
9.35 Asztro Show
10.45 Noé kettő 
(amerikai családi 
vígjáték, 1998)
12.20 A pót télapó 
(amerikai vígjáték, 2001)
Közben: RTL-hírek
14.05 Felicity 
(amerikai családi 
kalandfilm, 2005)
15.40 Hogyan fogjunk
gazdag feleséget? 
(amerikai vígjáték,
2000)
17.15 Az angyalok is 
esznek babot 
(olasz-francia-sp. akció-
vígj., 1973)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 ValóVilág (2010)
(élő)
21.10 Fókusz
21.45 Jég és föld között
(am. akcióf., 2000)
Közben: RTL-hírek
0.05 Poker After Dark
2009
0.55 Tábornokok éjszaká-
ja (francia-angol krimi)

7.00 Magellán (ism.)
7.25 Tv2 matiné
Levelek Félixtől, 
Bajkeverő majom, 
Őslények országa
10.55 Őslények
országa 10. 

- A hosszúnyakúak 
vándorlása 
(am. rajzf., 2003)
12.15 Karácsonyi 
kavarodás 
(francia vígj., 1999)
14.20 A Grincs 
(am. vígj., 2000)
16.10 Az emberrabló szi-
gete (am. krimi, 1999)
17.50 Cápasrác 
és Lávalány kalandjai 
(am. családi kalandf.,
2005)
19.30 Tények Hírműsor
20.00 A 40 milliós 
játszma 
- Élő játék-show
21.00 Rémbo fia 
(francia-angol-német
vígj., 2007)
22.50 Babe (auszt.-am.
családi vígj., 1995)
Közben: Kenósorsolás
0.30 A fehér grófnő 
(angol-am.-német 
filmdráma, 2005)
2.40 EZO.TV 
06-90-602-022
Jósok, látók, médiumok!
3.35 Salvador (sp.-angol
filmdráma, 2006)

7.00 Befutó
Az utánpótlás magazinja
7.30 Soroló (ism.)
A vidék magazinja
8.00 Híradó
Friss napi információk
9.05 Kontraszt (ism.)
10.05 Különkiadás (ism.)
A kultúra különb kiadás-
ban
12.05 Parlando
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 Parlando
15.30 Felfedező (ism.)
16.05 Ünnepi nagyinterjú
(ism.)
17.05 Célpont (ism.)
Oknyomozó riportműsor
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Panaszkönyv
19.05 Vonalban
Interaktív politikai show-
műsor
20.00 Híradó
Friss napi információk
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta - Vitamű-
sor újságírókkal
23.05 Ősök tere
23.30 Pálya
0.05 BBC World Híradó
0.30 Panaszkönyv

9.05 Gyilkos sorok 10.05
Egy kórház magánélete
(sorozat) 11.10 Tuti gimi
(sorozat) 12.10 Kará-
csony Connecticutban
(am. vígjáték) 14.10
Monk (sorozat) 15.55 CSI
(ismétlés) 16.50 Sok hű-
hó semmiért (angol-am.
rom. f.) 19.00 Egy kapcso-
lat szabályai (sorozat)
19.55 A dadus (sorozat)
21.00 Jóbarátok (sorozat)
21.30 CSI (sorozat)
22.30 ÁlomÉpítők 23.30
A sziget (am. akciófilm)

7.00 Hírek 11.00 Europa
League gólok 12.00
Sport.ro Hírek (live)
13.10 Fogadás a félelem-
mel 14.10 Entertainment
Spot Central Showtime
15.00 Sport.ro Hírek
16.00 Külön kiadás
17.00 Pontos sportidő
(live) 18.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 19.05 Fogadás
a félelemmel 20.05 Gigá-
szok harca 21.00 Sport.
ro Hírek (live) 22.00 Lo-
cal Kombat Superstars:
Raul Catinas

9.45 Esmeralda (sorozat)
11.15 Esmeralda (sorozat)
12.30 Tengernyi szenve-
dély (ismétlés) 13.30
Teleshopping 14.00 Mar-
ina (sorozat) 15.30 Clase
406 (sorozat) 16.30 Es-
meralda (sorozat) 17.30
Igaz történetek 18.30 Ten-
gernyi szenvedély (soro-
zat) 19.30 Tiltott gyü-
mölcs (sorozat) 20.30
Analia másik arca (ameri-
kai sorozat) 22.30 Éjsza-
kai történetek 23.30 Hét
bűn (brazil sorozat)

8.05 Időbanditák (angol
vígjáték) 10.00 Televízi-
ós vásárlás 13.05 A Mid-
somer gyilkosságok (an-
gol krimisorozat) 14.55
Totál gáz (am. vígjáték)
16.30 Kötelék nélkül
(am. akciófilm) 18.25
Vadnyugati Casanova
(olasz-sp.-francia west-
ern-vígjáték) 20.20 Cél-
zott lövés (am.-kan. akció-
film) 22.00 Crank - Felpö-
rögve (am. akciófilm)
23.35 Kommandóbázis 2.
(am. akciófilm)

8.00 Árulás a családban
(sorozat) 10.00 Menyet
anyának 5 12.30 Kanal-D
Hírek 13.15 Légy az
enyém 15.00 Teleshop-
ping 15.15 1001 éjszaka
(sorozat) 17.15 Mulatság
zenészekkel 17.45 Ellenál-
lás teszt 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Menyet anyának 5
20.30 Ellenállás teszt
21.30 Ezel (török sorozat)
23.00 Díszkíséret (am.
vígjáték, 1994) 1.00 A
nap híre

7.00 Napraforgó 9.00 Er-
délyi Kávéház, ism. 9.30
Hitélet, ism. 16.00 A ka-
pucinusok kriptája, dokf.
16.35 Karácsonyi hangu-
latmorzsák, ism 17.00
Zanza Band 17.35 Kará-
csonyi hangulatmorzsák,
ism. 17.40 Reggeli terefe-
re ism. 18.15 Mese 18.30
Híradó 19.00 Piactér
19.30 Híradó 20.00 A
Jazz története 21.00 Pi-
actér, ism. 21.30 Hiradó
22.00 Tiberius 22.30
Híradó

TV2
6.50 Ma Reggel
10.00 Gyermekjátékok
(bábf.)
10.50 Zeneország
11.05 Vízkincs
11.35 Hogy volt!?
12.30 Operettalbum
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 Év végi sportössze-
foglaló
18.30 A Silla királyság
ékköve 
(dél-koreai sorozat)
19.35 India - Álmok útján
(brazil-indiai sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Éji séták és éji 
alakok (tévéf.)
22.05 Európa mi vagyunk
22.10 Euro-Taxi
22.15 Orvosi bűnügyek
(olasz sor.)
23.05 Szeretők 
(angol sor.)
0.00 Pécsi keringő (ism.)
0.30 Prizma
0.45 Hírek

8.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi 
bizonyíték (ism.)
10.00 Danutz SRL (ism.)
11.00 Nagy emberek 
a TVR-ben
11.15 Danutz SRL (ism.)
12.20 Eurovision (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 Őszi keringő 
(orosz romant. f.)
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
21.00 Politikai 
visszatekintő
22.00 Eurovision
22.15 Grey anatómiája
(am. sor.)
23.10 Párizs 
(francia vígj., 2008)
1.00 Éjszakai 
beszélgetések (ism.)
2.10 Csak Románia!
(ism.)
2.15 Találkozunk 
a TVR-ben (ism.)

5.00 Madeline, 
a csínytevő csitri 
(francia-am. családi vígj.,
1998)
7.00 Pro Tv hírek,
Könyvbemutató
10.00 Ştefan Bănică
koncert (ism.)
11.45 Land of Jokes
(ism.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport
13.45 Kelekótya 
karácsony 
(amerikai családi 
vígjáték, 2004)
15.45 Fiatal 
és nyugtalan 
(amerikai sorozat)
16.30 Csillagpor 
(angol-am. kalandf.,
2007) (ism.)
19.00 Pro Tv hírek,
sport, időjárásjelentés
20.30 A szövetség
(amerikai-német-cseh-
angol kalandfilm, 2003)
22.45 Így akarom én!
(ism.)
23.45 Zsaruk bevetésen
- A film 
(amerikai vígjáték, 2007)
1.15 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
2.30 Mi történik 
doktor úr? (ism.)
3.00 Zsaruk bevetésen 
- A film 
(amerikai vígjáték, 2007)
(ism.)

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
Mihaela Călin-el
8.00 Jó reggelt 
- Razvan és Dani műsora
10.00 Szindbád kalandjai 
(kanadai kalandfilmsor.)
11.30 Asterix és a vikingek 
(dán-francia animációs
film, 2006)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Kiskarácsony 
mindenáron 
(am. családi vígj., 2006)
16.00 Híradó, 
17.00 Kölcsöngyerek 
visszajár 
(amerikai vígjáték, 1995)
19.00 Híradó, Sport, 
időjárásjelentés
20.30 Mutassalak 
be a szüleimnek! 
– reality show
22.30 Híradó
23.30 Bűnös show 
– Dan capatos 
szórakoztató műsora
0.45 Nincs tovább 
(amerikai krimi, 1997)
2.30 Szindbád kalandjai 
(kanadai kalandfilmsor.)
(ism.)

6.00 A cseresznye 
a tortán 
(reality show)
7.00 Kandikamera
7.30 Specialisták
8.20 Sport Florentinaval
8.30 Teleshopping
9.15 Cirkusz
11.30 Az öt csillagos 
otthon
12.30 Teleshopping
13.15 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Hókölykök 
(amerikai családi film,
2008)
16.00 Irány Eldorádó
(amerikai 
rajzfilm, 2000)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Aki tud az nyer
- versenyshow
20.30 Columbus napja
(amerikai krimi, 2008)
Sz: Val Kilmer, 
Marg Helgenberger,
Wilmer Valderrama, 
Bobb’e J. Thompson
22.30 Addams Family 2.
(amerikai vígjáték, 1993)
0.30 Columbus napja
(amerikai krimi, 2008)
(ism.)
2.30 Hírek, 
időjárásjelentés (ism.)
3.30 Addams Family 2.
(amerikai vígjáték) 
(ism.)

7.00 Piszkos munkák 
Peter Schmeichellel
8.00 Tönkre vágva 
- Öszvérek és favágók
9.00 A tenger gladiátorai
- Vér a fedélzeten
10.00 Ötödik sebesség
11.00 Autókereskedők 
- Porsche 944 Turbo
12.00 Halálos fogás 
- Zöldfülűek
13.00 A túlélés 
törvényei 
- Északi-sark
14.00 Mit nekem 
egy monstrum!
15.00 Hogyan 
működnek a gépek?
16.00 Hogyan készült?
17.00 Halálos fogás 
18.00 Bear Grylls: 
Ha minden kötél szakad 
- Földrengés
19.00 A túlélés 
törvényei 
- Mexikó
20.00 Kényszerleszállás
a Hudson folyón
21.00 Hogyan készült?
21.30 Piszkos munkák
22.30 A világ legkövé-
rebb embere házasodik
23.30 A túlélés 
törvényei 
- Izland
0.30 Töréspont
1.30 Ross Kemp 
Afganisztánban
2.30 Végzetes 
másodpercek

5.50 Hírek (ism.)
6.15 Teleshopping
7.00 Wild Card 
(amerikai dráma sorozat)
8.10 DP 2 tonomat
10.10 Booky 
és az álruhás Télapó 
(kanadai családi film,
2007) (ism.)
11.45 Lehet, hogy nem
tudtad
12.00 Hírek, 
időjárásjelentés
12.30 Jamie karácsonyi
menüje (ism.)
13.30 Teleshopping
14.30 Együtt Európába
15.30 A románok 
kincsei
16.00 Wild Card 
(am. dráma sorozat)
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Vallomások
18.30 A törvény ereje 
– talk show
19.00 Nyomoz 
a tanárnő (olasz sorozat)
20.00 Az oroszlánok 
arénája 
– reality show
21.00 A Biblia 
rejtett titkai
22.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
23.00 Heuréka 
(amerikai kaland sorozat)
23.55 Csak Románia!
0.10 Visszajátszás
1.30 Vallomások (ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság - Hasznos tudnivalók
12.00 Híradás
12.10 Művelődési hírek
12.35 Kispad - sportműsor
13.05 Zenés üzenetek
14.00 Délutáni váltás - tájékoztató és szórakoztató műsor
Hírnegyedóra
16.00 Híradás, Sport, Rádióújság
17.00 Híradás, Figyelő, Törvénytár
17.55 A nap hírei röviden
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Ma Ádám, Éva, Adél nap-
ja van. 
Az Ádám név héber erede-
tû, jelentése: ember (az
emberi faj neve vált sze-
mélynévvé). 
Az Éva bibliai nõi név. A
szó a létigébõl származik,
jelentése életet adó, a bibli-
ai magyarázat szerint min-
den élõk anyja. 
Az Adél német eredetû nõi
név. Eredetileg az Adel
kezdetû nevek (Adelgund,
Adelheid) rövidülése, je-
lentése: nemes. 
Holnap az Eugéniák és
Auguszták ünnepelnek.
Vasárnap az Istvánokat
köszöntjük.
Hétfõn János napja lesz.

Évforduló
• 1856-ben a pesti utcákon
megkezdõdött a gázvilágí-
tás.
25-én:
• 1000-ben I. Istvánt ma-
gyar királlyá koronázták.
• 1818-ban elõször csen-
dült fel a Csendes éj (Stille
Nacht)  Franz Joseph Gru-
ber és Joseph Mohr szerze-
ménye Ausztriában.
26-án:
• 1492-ben Kolumbusz
Kristóf vezetésével elin-

dul az elsõ spanyol expedí-
ció az Újvilág felé.
• 1822-ben tartották az elsõ
magyar opera, Ruzitska Jó-
zsef Béla futása c. mûvének
bemutatóját Kolozsváron.

Vicc
– Melyik a legrövidebb út a
pályaudvarra?
– Azt én nem tudom.
– Hogyhogy nem tudja?
– Mert én kérem taxisofõr
vagyok.

Recept
Brokkolis sajttekercs
Hozzávalók: 40 dkg trappis-
ta sajt, 30 dkg brokkoli, 10
dkg vaj, 1 ek. liszt, 1,5 dl tej,
só, fehér bors, vegeta.
Elkészítés: A brokkolit kevés
vajon sóval, borssal, vegetá-
val ízesítve puhára pároljuk.
Villával összenyomkodjuk.
A tejbõl, 5 dkg vajból és a
lisztbõl besamelt fõzünk. A
brokkolihoz adunk annyi
besamelt, hogy kikeverve
krémes állagú legyen. A saj-
tot mikróban megolvasztjuk,
majd alufólián téglalap ala-
kúra nyújtjuk. Megkenjük a
krémmel és felgöngyöljük,
mint a bejglit. Szorosan alu-
fóliába tekerjük és hûtõbe
tesszük. 
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Csalódottnak érzi magát, bár az
igazi okot Ön sem tudja. A régi,
meghitt családi karácsonyokra
gondol, s elfogja a vágyakozás.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Délelõtt még akadnak feszültebb
percek, de ez együtt jár a készülõ-
dés izgalmával. Felvillanyozza,
hogy örömet szerezhet másoknak.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Menjen el a templomba, hogy
lelke megnyugvásra találjon.
Gondoljon azokra, akiket szeret.

RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

A szeretet ünnepén a Hold is kö-
zelebb húzódik a Földhöz. A kö-
zös élmények új fényt hoznak az
életébe.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Karácsonykor hozzátartozói, ro-
konai tehetik jobbá a napjait.
Igyekezzék az ünnepet családi
körben tölteni.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Néhány kudarc vagy balsiker
megtanítja arra, hogy a hagyo-
mányos utat válassza. Angyali
misén, hajnali sötétben várja a
napfényt.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

A karácsony meghitt órákat,
testre szabott ajándékokat tarto-
gat. Ha utaznia kell, vigyázzon,
ne kövessen el szabálysértést.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Nem egy dicséretet kap bölcs
döntéséért, az ünnep megszer-
vezéséért. Képes különválaszta-
ni az anyagi és az érzelmi dol-
gokat.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

A betlehemi megváltó ünnepén
tele van élettel, reménnyel. Opti-
mista és magabiztos beállított-
sággal új útra terelheti az életét.

BAK (XII. 22.–I. 20.)

A csendes boldogság hangulatá-
val telik ez a nap. Mindenki ha-
zaigyekszik, és a kíváncsiság
együtt nõ az este várásával.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Az ünnep misztériuma veszi kö-
rül. Békével teli hangulatban ün-
neplik a szentestét. Mindenki elé-
gedett a meglepetésekkel.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Kellemes napja lesz, sok öröm
éri, nem is hitte volna, hogy eny-
nyien gondolnak Önre. Minden-
ki sokkal felszabadultabb, szere-
tetteljes, oldott a hangulat.

Horoszkóp
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egyéves díjat. A postától, illetve a terjesztõi cégektõl 
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Elõfizetési  áraink  2011-rre:
1  hónap:  15  RON
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ÚMSZ-elõfizetési akció – 2011 



Labdarúgás

Hírösszefoglaló

A Haon.hu értesülései
szerint még nem dõlt el,

hogy ki ül le a kispadról távo-
zó Herczeg András helyére a
debreceni futballcsapatnál,
ám az egyik legesélyesebb je-
lölt az egykori száznyolcszo-
ros román válogatott játékos,
Bölöni László.

A Haon.hu úgy tudja,
hogy a debreceni vezetõség
elsõsorban külföldrõl érke-
zõ szakvezetõ szerzõdteté-
sében gondolkodik, és jó
esély van arra, hogy a ko-
rábban – többek között – a
francia Nancy, a portugál
Sporting, a belga Standard
Liege, valamint a román
válogatottat is irányító dr.
Bölöni László lesz a bajno-
ki címvédõ új edzõje. A
portál szerint az 57 éves
szakember éves fizetése
egymillió euró lehet.

Szintén jelölt lehet a kis-
padra az Újpestet irányító
Mészöly Géza, akit a Loki-
drukkerek állítólag már lát-
tak is Debrecenben, de több,
a hazai élvonalban dolgozó
szakember neve is felmerült.
Mészölyön kívül a kecske-
méti Tomislav Sivic és a ka-
posvári Sisa Tibor is tetsze-
ne a debreceni vezetõknek,
de mivel a három szakem-
bert élõ szerzõdés köti jelen-
legi csapatához, nehéz len-

ne õket elcsábítani. Nem
úgy, mint Várhidi Pétert, aki
– a Haon.hu szerint – vélhe-
tõen olcsóbban kivásárolha-
tó lenne a másodosztályban
szereplõ Szigetszentmiklós
együttesébõl.

A weboldal emlékeztet két
korábbi lehetõségre: az
egyik szerint a Pajkos János,
Sándor Tamás duó ül le a
kispadra, a másik szerint a
DVSC-DEAC-ot irányító
Kondás Elemér.

Herczeg András hétfõn

döntött úgy, hogy elfáradt,
ezért feláll a debreceni kis-
padról, noha marad a ma-
gyar bajnokcsapatnál.
„Szakmai igazgatóként fo-
gok dolgozni. Az utánpótlás
hozzám tartozik, a Loki
Focisuli, az újonnan alakult
Labdarúgó Akadémia, a
második csapat és a Léta-
vértes is, így rengeteg fel-
adat vár rám” – nyilatkozta.

Az 54 éves tréner 2007
õszén a cseh Miroslav
Beranektõl vette át a Deb-

receni VSC irányítását
klubmenedzserként, mun-
káját Bücs Zsolt és a szerb
Zoran Spisljak segítette.
Herczeg András pályaedzõ-
ként dolgozott a klubnál
1994 és 1997, valamint
2004 és 2007 között, 1997
és 1998 között pedig veze-
tõedzõként irányította a
csapatot. Herczeg irányítá-
sával a Debrecen 2008-ban
ezüstérmes lett a bajnok-
ságban, 2009-ben viszont –
egy év kihagyás után – újra
a dobogó legmagasabb fo-
kára állhatott. Ebben az év-
ben – magyar csapatként 14
év után elõször – bejutott a
Bajnokok Ligája csoportkö-
rébe. 2010-ben a trénerrel a
klub történetének legsikere-
sebb évét zárta: a bajnoki
címvédés mellett elhódítot-
ták a Magyar Kupát, a Li-
gakupát és a Szuperkupát
is. A nemzetközi szereplés-
ben ismét bravúrt értek el
azzal, hogy bejutottak az
Európa-liga csoportkörébe,
ahol az olasz Sampdoria
hazai legyõzése után már
pontoknak is örülhettek.

A hajdúsági klub tájékoz-
tatása szerint várhatóan ja-
nuár 3-án döntenek az új ve-
zetõedzõrõl.

A Debrecen tizenhat for-
duló után negyedik az NB I-
ben, és a címvédéshez a lis-
tavezetõ Videoton nyolc-
pontos elõnyét kellene le-
dolgoznia tavasszal. 

ÚMSZSPORT2010. december 24–26., ppéénntteekk––vvaassáárrnnaapp www.maszol.ro 12

Labdarúgás

T. J. L.

Három nap leforgása
alatt másodszor is meg-

mérkõzött Stuttgartban a he-
lyi VfB és a Bayern Mün-
chen. Ha a bajnokságban 5-
3-ra nyertek a bajorok, most,
a Német Kupa nyolcaddön-
tõiben, 6-3 volt az eredmény
a javukra. Marica csapata
kettõs emberhátrányban fe-
jezte be a meccset, Boula-
hrouzt a 67., Delipierre-t pe-
dig a 87. percben állították ki.
Két második vonalbeli gárda
idegenben, egy pedig hazai
pályán harcolta ki a legjobb
nyolc közé jutást. Eredmé-
nyek: 1. FC Köln–Duisburg
(II.) 1-2, VfL Wolfsburg–
Cottbus (II.) 1-3, Alemannia
Aachen (II.)–Eintracht Frank-
furt 1-1 – büntetõkkel: 5-3. 

Madridban Cristiano Ro-
naldo és Karim Benzema is
triplázott, a Real pedig 8-0-ra
ütötte ki a Levante együttesét
a Spanyol Király Kupa nyol-
caddöntõjének szerda esti
mérkõzésén. Eredmények:
Atlético Madrid–Espanyol 1-
0, Real Betis (II.)–Getafe 1-2,
Sevilla–Malaga 5-3, Alme-
ría–Real Mallorca 4-3. A
visszavágókat január elsõ he-
tében rendezik.

Gólt szerzett Dzsudzsák
Balázs, a PSV Eindhoven
magyar labdarúgója: a válo-
gatott szélsõ a Roda kerkra-
dei otthonában talált be a
Holland Kupa nyolcaddön-
tõjének szerdai összecsapá-

sán. Ez volt a PSV utolsó
mérkõzése ebben az évben.
Eredmények: Roda JC–PSV
Eindhoven 1-3, Utrecht–Vo-
lendam (II. osztályú) 1-0. 

Franciaországban bajnoki
fordulót rendeztek, a 19.-et.
Eredmények: Olympique Ly-
on–AJ Auxerre 1-1, AS Mo-
naco–Sochaux 2-1, AS Nan-
cy–Paris Saint-Germain 2-0,
Valenciennes–Toulouse 2-1,
AC Arles-Avignon–OGC
Nice 0-0, Stade Brest–Olym-
pique Marseille 0-0, SM Ca-
en–Stade Rennes 1-0, OSC
Lille–Saint-Étienne 1-1, Gi-
rondins Bordeaux–RC Lens
2-2. Kedden este: Lorient–
Montpellier 0-0. Az élcso-
port: 1. Lille 32 pont/18
mérkõzés, 2. Paris Saint-Ger-
main 31 (30-21), 3. Rennes
31 (18-12), 4. Lyon 31 (26-
21), 5. Marseille 29 (27-17),
6. St. Etienne 29 (26-20). 

A tavaszi idénytõl három-
dimenziós tv-közvetítéseket is
kínál a Bundesliga élvonalá-
ból a Német Labdarúgó Liga
(DFL). A szignált a szervezet
egyik leányvállalata készíti, s
elõször a január 16-án sorra
kerülõ 1. FC Kaiserslau-
tern–1. FC Köln mérkõzés
lesz látható 3D-ben – két fize-
tõs (pay-per-view) csatornán.
Az érdeklõdöknek a három-
dimenziós mûsor vételére al-
kalmas tv-készülékkel és a
hozzá tartozó speciális szem-
üveggel kell rendelkezniük. A
DFB azt tervezi, hogy a tava-
szi fordulók mindegyikében
kínál majd egy-egy 3D-s ösz-
szecsapást. 

Bölöni Debrecenben? 

Jégkorong

T. J. L.

Harmadszor is legyõzte
szerda este Csíkszeredá-

ban az Újpestet, így 3-0-ás
összesítéssel jutott be a leg-
jobb négy közé az alapsza-
kaszgyõztes HSC a ma-
gyar–román jégkorongbaj-
nokságban, a MOL Ligában.
A korábbi 14-0 és 11-1 után a
székelyek „rövidített” mecsen
szerezték meg a harmadik
gyõzelmet. A 14 percben, 8-
0-s hazai vezetésnél, az újpes-
tiek sérülések miatt kilenc
emberre fogyatkoztak, a já-

tékvezetõknek pedig félbe
kellett szakítaniuk az össze-
csapást. A szabályzat szerint
legalább 10 mezõnyjátékos
kell bevethetõ legyen, a talál-
kozót pedig 15 hokissal kell
kezdeni. A mérkõzés vég-
eredménye szinte biztosan a
pályán elért 8-0 marad, így a
jegyzõkönyvbe Hurtaj (2),
Novak (2), Moldován, Virág,
Sikorcin és Góga kerül be
gólszerzõként. 

Egyenlített a Fenestela 68,
amely a Miskolci Jégpalotá-
ban 4-3-ra verte, hosszabbí-
tásban, a Jegesmedvék együt-
tesét. Antal Zsombor, Ador-
ján József és Vitalij Kiri-

csenko góljaival a brassóiak
3-0-ra vezettek a 25. percben,
de az 50. percben Matt Wad-
dellnek sikerült egyenlítenie,
3-3. A vendégek gyõztes gól-
ját Kiricsenko ütötte a 63.
percben. Az egyik fél harma-
dik sikeréig tartó párharcban
1-1 az állás, vasárnap Brassó-
ban csapnak össze a csapatok.

A harmadik párban 2-0-ra
vezet a címvédõ Vasas HC,
miután a keddi 5-1 után szer-
dán este 8-2-re verte a Fe-
rencvárost. Dunaújvárosban
a Dab.Docler lapzárta után
fogadta a Sapa Fehérvár
AV19-et, amelyet kedden es-
te 2-0-ra gyõzött le. 

Négy között a Csíkszereda

Kupaszerda Európában 

HIRDETÉS

HIRDETÉS

Az 57 éves erdélyi szakember éves fizetése egymillió euró lehet



úmszszínképKarácsonyi melléklet
Szerkeszti: Ágoston Hugó, Szonda Szabolcs
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Készült a Communitas Alapítvány támogatásával.

Farkas István

Mindenütt hallottak ön-
rõl, a munkásságáról, ami
nem csoda, hiszen egész Er-
délyt átfogó gyermekmentõ
hálózatot mûködtetnek.
Milyen út vezetett idáig?
– Nem volt tudatos döntés,
hogy ezt akarnám csinálni,
de persze tény az, hogy volt
bennem fogékonyság, az ár-
va gyermekek gondjai-bajai
iránt, ugyanis magam is ár-
ván nõttem fel. 1992-ben ke-
rültem Dévára, ahol akkor
omlott össze a dél-erdélyi
iparvilág, nem kellett a trak-
tor, autó, nem kellett a vas-
érc, így pillanatok alatt ösz-
szedõlt minden, mint a kár-
tyavár. Nagyon sok munka-
nélküli ember volt, fõleg a
szegények kerültek nagyon
hamar az utcára, így a ki-
lencvenes évek elején na-
gyon sok volt a koldus gyer-
mek. Én egyfelõl sajnáltam
ezeket a gyermekeket, behív-
tam õket ebédre, ruhát ad-
tam nekik. 1993-ban össze-
hívtunk harminc gyermeket,
akiknek katolikus fiatalok
közremûködésével tartottam
egy tábort. Nagyon jól sike-
rült, nagyon figyeltek ránk,
és igazából senki nem akart
hazamenni a tábor végén.
Azt kérték, tartsunk egyéves
tábort. 1993 szeptemberében
indult be az elsõ éves tábor,
és most a tizennyolcadik tá-
bornál tartunk. Jelenleg 62
helységben táborozunk 2170
gyermekkel.

Könnyebb vagy nehe-
zebb most, mint az indulás-
kor?
– A kilencvenes évek elején
rengeteg elõítélet volt a társa-
dalomban, és bevallom
õszintén, bennem is, hogy
miképpen lehet sikeresen vé-
gezni ezt a munkát. Nagyon
sokan úgy gondolták, hogy
ez csak falra hányt borsó.
Most, tizennyolc-húsz év
távlatából azt tudom monda-
ni, hogy ezek a gyermekek
pont ugyanabból az anyag-
ból vannak teremtve, mint
bármelyik más gyermek,
pont annyira aranyosak, ked-

vesek, fogékonyak a jóra, és
ugyanúgy a létükért tudnak
küzdeni, mint a gazdag csa-
ládok gyermekei. Nagyon
sokan közülük fõiskolát,
egyetemet végeztek, talpra
álltak, megállják a helyüket
az életben, küzdenek a létü-
kért, és örömüket lelik ab-
ban, ha eredményt érnek el. 

Gondolom, rengeteg
erõre, energiára van szük-
ség ehhez a munkához. Mi-
bõl meríti mindezt?
– Ebben a munkában nap
mint nap vannak sikerélmé-
nyek, olyan gyermekek, aki-
ket nagy kételyekkel fogad-
tam be, és látom, hogy mi-
lyen szépen fejlõdnek, bonta-
koznak ki. Ez a sikerélmény
újra és újra erõt ad. Persze,
tudom, hogy sem én, sem az
egyház, sem az állam nem
tudja megoldani a szociális
kérdéseket. De az én legna-
gyobb célom mindenképp
az, hogy a testvéreimmel, né-
pemmel éreztessem, milyen
jó dolog jót tenni. Hogy igen-
is, lehet ezeken a gyermeke-
ken segíteni, és igenis, megéri
egy kanál ételt, egy pohár vi-
zet adni ezeknek a gyerme-
keknek, mert az már itt, a föl-
dön megszázszorozódik, és
hiszem, hogy igazából akkor
lenne jobb világ, ha minden-
ki ott, ahol van, elsõsorban a
maga családjában, vér sze-
rinti rokonai között tudna,
merne gyermekvédelemmel
foglalkozni. Hiszem, hogy
akkor változna meg a világ,
ha mernénk egymás felé job-
bak lenni. Mindannyian,
akik Isten szeretetébõl hajo-
lunk le egy gyermekhez,
józsefi értelemben apák lehe-
tünk, és ez az apaság is szár-
nyakat ad az embernek. Én
ezt a tizennyolc évet úgy
élem meg, mint egy nagy bu-
lit, nem fogcsikorgatva, ököl-
be szorított kézzel járom a
magam útját. Én ennél szebb
kalandot nem tudnék elkép-
zelni magamnak, és hogyha
ezerszer újraszületnék, akkor
is ezen az úton mennék,
mert jó dolog jónak lenni,
mert jó dolog jót tenni, mert
jó dolog szeretetben a gyer-

mekekkel együtt élni. Erõt,
fiatalságot, lendületet ad. Az
ember reggel felkel, fáradt,
ideges, nyakában a feladatok
szólnak a telefonok, emiatt
feszült, és akkor kimegy a
gyerekek közé, szembejön
vele a kisgyerek és szeme
arról beszél, hogy: "Jaj, az én
papbácsim a világ legügye-
sebb embere, a legerõsebb, ?
mindent meg tud oldani". Ez
a gyerek szó nélkül, a
szemével, a mosolyával is ezt
mondja nekem. És akkor
érzem, hogy források fakad-
nak a testemben, erõ szakad
fel bennem, érzem azt, hogy
azok az akadályok amik elõt-
tem vannak egyszerûen
köddé válnak, és szét tudok
tépni mindent, mert ez a
gyerek bízik bennem.

Az idei év legtöbbet han-
goztatott szavai a válság, a
megszorítások voltak – ter-
mészetesen, az esetek több-
ségében, gazdasági kontex-
tusban. Ennyire engedhet-
jük, hogy életünk része le-
gyen a gazdaság, nem tol-
juk el vajon a hangsúlyt? És
ha már válság, beszélhe-
tünk lelki válságról?
– Én úgy vélem, hogy, saj-
nos, elõbb volt a hit, a lélek
válsága, és ebbõl bontakozott
ki minden egyéb. Hiszem
azt, hogy arra a nagy gazda-
sági fellendülésre, aminek
szemtanúi voltunk, nem is
volt szükség. Lehet, hogy
ezen most többen megbot-
ránkoznak, de figyeljen csak.
Nemrégiben egy közösség-
ben beszélgettünk, és többen
mondták azt, hogy jaj, mi-
lyen szegények vagyunk. Ek-
kor a jelenlévõket egyenként
felállítottam, és megkérdez-
tem, hogy hány cipõje, puló-
vere, fülbevalója, satöbbije
van. Persze, hogy senki sem
tudta megmondani, de arra
mindenki emlékezett, hogy
húsz évvel ezelõtt mibõl
mennyije volt. Ennek ellené-
re, ha akkor azt mondja ne-
künk valaki, hogy szegények
vagyunk, megsértõdtünk vol-
na. Húsz évvel ezelõtt senki
nem érezte magát ilyen saj-
nálatra méltó, nyafogós sze-

génynek. A legtöbb ember az
egy rend ünneplõ és egy rend
viselõ ruhájával, a maga kis
Daciájával, Trabantjával tu-
dott örvendeni az életnek.
Most beül valaki méregdrága
öltönyében a BMW-jébe,
halvány lila gõze sincs arról,
hogy hány nyakkendõje van,
de úgy éli meg, hogy jaj, mi-
lyen szegény. Igazából a fe-
jekben van a nagy baj, szoci-
ális hipochondriát tapaszta-
lok, bebeszéljük magunknak,
hogy rosszul élünk. Holott a
mostani átlag karácsonyi va-
csora és a húsz évvel ezelõtti
között hihetetlen különbség
van, a mostani javára. De
nem is az a baj, hogy a mos-
tani gazdagabb, hanem az,
hogy ehhez nem társul meg-
elégedettség, hála. Mindazt,
ami az embert emberré teszi,
nem érinti a gazdasági vál-
ság. Az, hogy elmegyek a
gyermekeimmel hógolyózni,
szánkózni, és jól érzem ma-
gam, az a gazdasági válság-
tól függetlenül jó érzéssel kell

hogy eltöltsön. A boldogság,
a lélek jóllakottságának érzé-
se az, ami megcsappant a
mai társadalomban. 

Az RMDSZ idei Ezüstfe-
nyõ díjának egyik kitünte-
tettje. A díjátadáskor arról
beszélt, hogy egységre, pár-
beszédre kell törekednünk.
Jól érzem, hogy ezzel az er-
délyi magyarságot megosz-
tó jelenlegi politikai helyze-
tet bírálta?
– A politikusok, ahelyett,
hogy az egységre törekedné-
nek, egymást szurkálják. Én
ezt a szûklátókörûséggel ma-
gyarázom – egy hadseregben
vannak tüzérek, huszárok,
gyalogosok, és mindegyikre
szükség van, mindegyik a
maga eszközével, stratégiájá-
val próbálja elérni a gyõzel-
met. Viszont az a nagy baj,
ha a saját tüzérségem elkezdi
lõni a gyalogosaimat.

Rossz parancsot adnak
az alakulatok tábornokai?

– Nem hiszem, hogy egy tá-
borban, egy zászló alatt le-
het harcolni. Mondjuk ki
nyíltan: Tõkés Lászlónak is
meglehetnek a maga elkép-
zelései, és az RMDSZ-nek
is. Azt gondolom viszont,
hogy a szegénység ellen, az
asszimiláció megakadályo-
zása érdekében együtt kelle-
ne harcolniuk. Egy jó had-
vezér örülne annak, hogy
itt többféle alakulat van. És
valahogy ezt kellene megér-
teniük, hogy nem szabad
õk egymás ellenségei legye-
nek, hiszen népünk legna-
gyobb ellensége az, hogy
nem születnek gyermekek,
fiataljaink elmennek az or-
szágból, akik pedig marad-
nak, azok nem mernek csa-
ládot alapítani, gyermeket
vállalni, vállalkozást indíta-
ni. Ez a mi igazi közös el-
lenségünk, és ezt nem kelle-
ne egymás közötti harcok-
kal tetézni.

Folytatása a 2. oldalon

„Azt a bátorságot kérem Istentõl az Új Magyar Szó olvasói-

nak, a romániai magyaroknak, amellyel Jézus Krisztus kará-

csony éjszakáján közénk jött, felénk fordult és ránk mosoly-

gott” – fogalmazza meg karácsonyi jókívánságát interjúnkban

Böjte Csaba szerzetes, aki szerint „a hajtók azért mennek

együtt a vadra, mert úgy nagyobb az esély a zsákmányra,

mint ha mindenki külön-külön indulna”. 

Ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Fe-
renc Alapítvány gyermekmentõ szervezet
alapítója. Autóvillamossági szerelõnek ta-
nult, majd miután ezt a szakmáját feladta,
egy évig dolgozott bányászként Hargita
megyében. Édesapja kálváriája hatására
(egy verséért a Ceauºescu-rezsim hét év bör-
tönre ítélte, négy és fél év múlva szabadult,
szabadulása után másfél hónappal meghalt)
döntötte el, hogy pap lesz. A ferences rend-
be 1982-ben jelentkezett, titokban. Tanul-
mányait Gyulafehérváron és Esztergomban
végezte, mielõtt 1989-ben pappá szentelték.
Több helyen eltöltött papi szolgálata után
1992-ben helyezték Dévára. Ott néhány, az
utcáról befogadott kolduló árvával beköltö-
zött a város évtizedek óta üresen álló, omla-

dozó egykori ferences kolostorába. A ható-
ságokkal dacolva nem adta fel ezt a munká-
ját, és az árvákat befogadó humanitárius
szervezetet, amely ebbõl 1993 õszén létre-
jött, és jelenleg már országos hálózatként
mûködik, mára elismerik egész Erdélyben,
Romániában és Magyarországon is. *
Könyvei közül: Hiszek a szeretet végsõ gyõ-
zelmében! (2005), Kevesebb pátoszt és több
áldozatot! (2006), Ablak a végtelenre – Csa-
ba testvér gondolatai Istenrõl, vallásról...
(2009), Út a végtelenbe – Csaba testvér gon-
dolatai Isten ajándékairól (2010). Elismeré-
sei közül: Aphelandra Díj (2005), a Pannon
Példakép Alapítvány díja, Haza Embere díj
(2008), a Magyar Köztársasági Érdemrend
középkeresztje, Ezüstfenyõ díj (2010).

A szeretet apasága
Böjte Csaba szerzetes úgy véli, legfõbb célja tudatosítani minél többekben, hogy mennyire jó dolog jót tenni

Fotó: www.devaigyerekek.hu

Böjte Csaba (1959, Kolozsvár)
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Szonda Szabolcs

Tavaly megjelent, nehe-
zebben meghatározható
mûfajú, napló, dokumen-
tumregény és líra ötvözetét
nyújtó, „élveboncoló”
könyve, a Jelentések magam-
ról. Emlékezések ellenfényben
után Cseke Gábor ugyan-
csak a kolozsvári Polis Ki-
adónál jelentkezett nemrég
új kötettel, a Szerpentin ván-

dora címû verscsokorral. Al-
címe szerint „szigorúan vá-
logatott versek” ezek az
1967–2010 idõszakból, és
egyféleképpen a válogatá-
sok válogatása, hiszen a
szerzõnek 2004-ben már je-
lent meg az 1967–2004 idõ-
szak lírai termését szemlézõ
könyve. Az idei, valóban
szigorú (hiszen friss termés-
bõl is merítõ, ám így is csak
100 oldalas) szelekciót vél-
hetõen ugyanaz a szerzõi
szándék és indíttatás hozta
létre, amely a jelzett, sza-
bálytalan memoárkönyvet,
ily módon annak lírai szél-
jegyzeteiként is olvashatók
darabjai. Azonban, termé-
szetesen, önmagukban és
egymáshoz kapcsolódóan

is, láncolatukból – amely a
szerzõre jellemzõ sajátos
módon fejt fel és idéz meg a
jelképesbe és metaforikusba
a lehetõ legtermészetesebb
módon átlényegülõ közna-
pi történéseket, mozzanato-
kat, arcokat és tetteket a
személyes és kollektív
(közel)múltból – az egy-
szerre könnyed és súlyos
„önkommentárok” érzékle-
tes sora bontakozik ki, az
önértelmezés folyamatos
igénye és kényszere men-
tén, hiszen – a címadó vers-
sel szólva – „az életút so-
sem kész regény / annyi
minden felülírja”...

Zöldi László a ’90-es
évek közepén közel három
évig moderálta, elõbb köz-
remûködve, aztán teljesen
felvállalva ezt a szerepet, a
Magyar Rádió Stúdió Kávé-
ház címû beszélgetõmû-
sorát, amelynek témái a jel-
zett idõszakban az erdélyi
magyar kultúra hagyomá-
nyai, jelenségei, kiemelkedõ
alakjai, létfontosságú intéz-
ményei voltak, nem a teore-
tikus, hanem a személyes,
emlékidézõ és vélekedõ,

eközben konklúziókat is
nyújtó megközelítésben. Az
akkor elhangzottak – sajtó-
beli megjelenésük után (A
Hét közölte 1999–2001 kö-
zött), ahhoz képest háttér-
anyagokkal bõvített verzió-
ban – a budapesti Pont Ki-
adónál az egykori rádiómû-
sort szerkesztõ Merle Mária
gondozásában nemrég kö-
tetben is megjelentek, Stúdió
Kávéház. Beszélgetések a szelle-
mi Erdélyrõl címmel. Lapja-
in Bárdos B. Arthur, Bodor
Pál, Csiki László, Erdélyi
Lajos, Gálfalvi Zsolt, Hu-
szár Sándor, Lászlóffy Ala-
dár, Lõrinczi László, Maro-
si Ildikó, Pomogáts Béla,
Szávai Géza, Vári Attila és
Zöldi László olyan témákat
járnak körül, mint a há-
zsongárdi temetõ („a mi
Pantheonunk”), Petõfi erdé-
lyi nyomai, valamint olyan
irodalmárokat és kultúrem-
bereket hoznak közelképbe,
mint Balogh Edgár, Gaál
Gábor, Kacsó Sándor, Ke-
mény János, Kós Károly,
Kuncz Aladár, Méliusz Jó-
zsef, Molter Károly, Nagy
István, illetve fontos sajtó-
és kulturális intézményként
jelen van a kötetben A Hét.
A tartalmas mozaik azt
nyújtja, amit a kötet alcíme
jelez: fölöttébb érdekes rálá-
tást a / egy szellemi Erdély-
re, amelyet – mint az elõ-
szóban olvashatjuk – „érde-
mes átörökíteni az utánunk
jövõ nemzedékekre”.

Szeptember végén a Szín-
képben interjút közöltünk az
idén hetvenedik életévét be-
töltött, ismert csíkszeredai
festõmûvésszel, Márton Ár-
páddal. A szöveg egész kö-
tetnyi beszélgetés részét ké-

pezte, a Cseke Gábor által
készített életinterjú néhány
nappal azután kötetben is
megjelent – rendhagyó mó-
don, hiszen digitális könyv-

ként került a közönség elé, a
Magyar Elektronikus
Könyvtár (MEK) „polcán”
(http://mek.oszk.hu/0870
0/08705/). A Színek a palet-
tán beszélgetõkönyv „lapja-
in” párbeszédet folytatók
évtizedes barátsága, meghitt
kapcsolata, értõ, sok vonat-
kozásban közös opciókat
felvillantó világértelmezése
egyszerre teszi bensõségessé
és sajátosan elevenné az
életutat és -pályát megvilá-
gító, másfél száz oldalas in-
terjút, amely – figyelmes-
részletes adatoltsága és gaz-
dag vizuális dokumentáltsá-
ga folytán is – végig élmény-
számba menõ olvasmány.

Mellékletünk hasábjai-
ról is ismerõs név lehet a
nemrég Julianus-díjban ré-
szesült Kalmár Zoltáné, aki
nemcsak a nagyszebeni, ha-
nem az erdélyi mûvelõdés-
történeti szakirodalom
egyik fontos szerzõjének te-
kinthetõ. A Színképben

többször közöltük fõként a
hajdani Nagyszeben világát
érzékéletesen felidézõ cikk-
sorozatait, amelyekbõl kor-
hû, ám a mához is viszonyí-
tó megközelítés nyomán
rajzolódtak ki a soknemze-
tiségû, épp ezért a mai Eu-
rópai Unió szellemiségét is
megelõlegezõ hangulatú-le-
vegõjû település minden-
napjai és jellemzõ történé-
sei, jelenségei, épületei,
közterei, hagyományai és
törekvései. Részben ezek,
részben más, elõbbieket ki-
egészítõ, dokumentarisz-
tikus vagy történetmondó,
esetenként a tárcanovella
felé is közelítõ írások sor-
jáznak a szerzõ tollából a
kolozsvári Világhírnév Ki-
adónál idén megjelent,
Nagyszeben, a vörös város és
hajdani magyarjai címû kö-
tetben. A fülszövegében
„kalauzprózaként” megha-

tározott könyv újra szemlé-
letes és sokatmondó össz-
képét nyújtja a témául vá-
lasztott városnak, olyan
idõutazás keretében, ame-
lyet Orth István találó grafi-
kái tesznek hatványozottan
élményszerûvé.

Laczkó Vass Róbert

Kis karácsonyi 
kódex
(miniatûrök napkeletrõl)

1. prológ

zsoltárfestõ ki
rõt virágot pingál új
pergamenére
rád pirosítom
a dalt hol a december
sápaszt fehérre
künn a világban
cudar álmatlanság ha
benn se szenderül
elkerülöd a
szívem s aligha lesz majd
jászlad emberül

2. az ádvent

kerestelek szép
születendõ magzat hogy
megcsodáljalak
fáradhatatlan
hét határt bejártam de
nem találtalak
hová legyek most
csúzos csodálatommal
roskatag belül
rorate coeli
hóban mezítláb sírom
gyermektelenül

3. a szomorúság

átaludnám a
szentkarácsonyt és volna
rá magyarázat
bojtár koromból
nem kísért el a csengõs
kisded-imádat
otthonom fölül
a vezérlõ csillagok
messzire tûntek
hiába vártam
egy esztendõn át nem lett
ünnep az ünnep

4. a betlehemes

hatalmas alkony
a földre hanyatló menny
mintha karácsony
hajnala s ádvent
porhava permete közt
vérbe borulna
vajúdik a föld
evilágra teremti fiát
fürdik a fényben
asszony ölén
igazítja derûsre
sorsom a kisded

5. a vágyakozás

karácsonyestén
csillagos szerelmet csak
angyalul lehet
szemérmesen bár
lélekre vetkõzik az
ember úgy szeret
mosolyon túlról
mosolyint és kétszer sújt
minden ölelés
tudom te talpig
szerelemmé lennél de
most ez itt kevés

6. epilóg

subába ködbe
páragõzbe burkoló
közömbös éjfél
pusztán a pásztor
bátorít a jászolig
s vezet ha félnél
csodát jelentõ
csóva-csillagért csahos
kutyája vizslat
s terjeng a télben
mesebeli sejtelmes
karácsony-illat

Karácsonyi könyvböngészde

Vándorlás, Erdély, világ

Kovács András Ferenc je-
les marosvásárhelyi költõt
kérdeztük arról, mit jelent,
milyen jelentõséggel bír szá-
mára a karácsony:

– Mint bárkinek, számom-
ra mindig nagy jelentõsége
volt, én híresen azt szoktam
mondani, hogy az advent-
ben nem is nagyon mozdu-
lok ki otthonról, ez nem a
vallásosságommal volna ma-
gyarázható, hanem mert ez
egy más bensõséget jelent,
egy téli csend, egy téli táj, a
várakozás valamiféle öröm-
re, a családi örömre, ami na-
gyon fontos. És ez az együtt-
lét öröme és a család moso-
lya. Most a karácsony egy
ilyen nagy, licitáló bevásár-
lássá vált, amit én nem na-
gyon kedvelek; nem mon-
dom, hogy nem mûvelem,
de nem mûvelem frenetiku-
san. Ez az, ami rárakódott,
és éppen a meghittségébõl
vett el, a mosoly meghittsé-
gébõl, mert ez a család ünne-
pe is. De hát a barátok ünne-
pe is, mert az együttlété is,
az, hogy a világra születik
valami egyedi, világot meg-
határozó princípium, egy is-

ten, egy istenfia, ez a leg-
szebb ünnepünk különben,
nekem ez a legszebb ünne-
pem, a húsvét is szép, de azt
másképp éli meg az ember.
Nagyon szép karácsonyaim
voltak, és azért mondom, ha
valami eszembe jut errõl, az
angyal eljövetelérõl, akkor
az az együtt éneklés, az a
mosoly, az valóban a szeretet
ünnepe. De számomra az
egész december ezt jelenti,
tehát én ezt a hónapot na-
gyon szeretem. Várom a
szentestét is, a karácsonyt,
mert fontos ez nekem. Azt
hiszem, ehhez frenetikus
vagy megrögzött vallásosság
vagy hit sem szükségeltetik,
hogy ezt a misztériumot az
emberek szeressék, hogy egy
pillanatra a szeretetnek a di-
menziójába menjen a család,
a baráti kör, ez egy nagyon
jólesõ és meghitt érzés. Ná-
lunk, az én családomban ez
volt mindig az Ünnep.

(Lejegyezte: Antal Erika. 
A Kossuth-díjas költõvel, a

Látó fõszerkesztõjével a 2011.
januári elsõ Színképben köz-

lünk interjút.)

A költõ és az Ünnep

Folytatás az 1. oldalról

Talán épp az említett jó
hadvezér személyének kivá-
lasztása szüli a legnagyobb
harcokat…
– Én botránkozva látom,
hogy ezek a pártok, sajnos,
egymásban látják az ellensé-
get. Ha Tõkés úr majd egye-
dül marad a piacon, akkor
úgy fogja érezni, hogy gyõ-
zedelmeskedett? Ha az erdé-
lyi magyar pártok közül csak
az õ zászlója marad a politi-
ka harcterén, akkor õ nyert?
Úgy gondolom, hogy politi-
kusainknak nem a tévékame-
rák elõtt, pankrációs stílus-
ban kellene egymással vitat-
kozniuk. Most, a karácsonyi
csendességben üljenek le egy
menedékházban, rendelje-
nek egy hordó meleg bort, és
beszéljék meg, oldják meg.
És amikor hazajönnek, je-
lentsék be, hogy ki a fõvezér,
kinek mi a feladata. A hajtók
azért mennek együtt a vadra,
mert úgy nagyobb az esély a
zsákmányra, mint ha min-
denki külön-külön indulna.
A józan ész errõl az összefo-

gásról beszél. Jézus Krisztus,
ugye, azt mondta: azt szeret-
ném, hogy az emberiség egy
nagy család legyen, mi pedig
egymásnak testvérei. Nem-
csak mi, magyarok, hanem a
Kárpát-medencében élõ más
nemzetekkel is össze kellene
tudjunk fogni – de, persze,
amíg a saját fajtánkkal nem
tudunk zöld ágra vergõdni,
addig nincs ahogy a többiek-
kel tervezzünk. Ha nekünk
sikerül az utcagyermekeket
integrálni, hatékony párbe-
szédet folytatni velük, akkor
én nem értem, hogyan nem
lehet dûlõre jutni egy egyete-
met végzett politikussal. Sze-
rintem csak bátorság kérdése.
Politikusaink kell hogy mer-
jenek egymással beszélni, ez
az õ szakmájuk.

Mi a karácsonyi üzenete
olvasóink számára?
– Ha egy dolgot kérhetnék a
Jóistentõl, hogy mit rakjon a
Kárpát-medencei magyarság
nagy karácsonyfája alá, ak-
kor az mindenképp a bátor-
ság ajándéka, kegyelme len-
ne. A lelkünk mélyén mind-

annyian látunk egy csomó
dolgot, ami fontos, de úgy
tapasztalom, nagyon sok
ember nem eléggé bátor ah-
hoz, hogy felálljon és elin-
duljon. Vágyunk sok min-
denre, de kicsinek, törékeny-
nek érezzük magunkat.
Ezért látom szükségesnek a
bátorság kegyelmét kérni Is-
tentõl. Azt a bátorságot,
amellyel Jézus Krisztus ka-
rácsony éjszakáján közénk
jött, ránk mosolygott, és azt
mondta: hát oké, egy kicsit
rosszak vagytok, háborúztok
meg ellenségeskedtek egy-
mással, de a mennyei atyám
elküldött, hogy tanítsalak
meg titeket szeretni. És Jé-
zus üres kézzel, csóré fenék-
kel el mert jönni, hogy egy
ilyen hihetetlen nagy projek-
tet véghezvigyen: szemben
az árral egy új világot ál-
modjon, egy új világot te-
remtsen. Azt a bátorságot
kérem az Új Magyar Szó olva-
sóinak, az erdélyi magyarok-
nak, amivel Jézus közénk
jött, felénk fordult, megszólí-
totta az apostolokat, amivel
húsvét hajnalán újrakezdett.

A szeretet apasága
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„Nem 
vagyunk az 
alattvalóid!”

Nagy N. Péter

A Magyar Köztársaság el-
ismeri és védi a sajtó szabad-
ságát – áll az alkotmányban.
Mostantól törvény írja felül e
paragrafust. A köztársaság
továbbra is elismeri, de már
nem védi a sajtószabadságot.
A kormánypártok megsza-
vazták a törvényt, amely po-
litikusok megbízottjait hatal-
mazza fel arra, hogy a média
bármely szereplõjének sorsa
felõl döntsön. Olyan bünteté-
sekre ad lehetõséget tetszés
szerint konstruálható vétke-
kért, amelyek súlya alatt az
érintettek csak összerogyhat-
nak, még ha végül az azon-
nali végrehajtásról vissza is
rettent a kormánytöbbség.
Ez így is olyan, mintha a ha-
lálbüntetést állítanák vissza a
büntetõjogban, párhuzamo-
san a bíróságok politikai irá-
nyítás alá helyezésével. Nem
sorshúzással döntöttek 1848-
ban a 12 pont sorrendjérõl,
oka volt, hogy a sajtószabad-
ság került az elsõ helyre. Ak-
kor is, ha Táncsics Mihályon
kívül nem volt fogoly a bör-
tönben, akit március 15-én
kiszabadíthattak volna. De
emiatt senki nem mondta,
hogy nem is olyan nagy baj,
ha a politika kezében van a
sajtó szabadsága. Ugyanis
ilyenkor nem az újságírók ke-
rülnek igazi veszélybe, nekik
csak a bõrükre megy a játék.
A valódi vesztes a társada-
lom, amelyet próbálnak ki-
szorítani a közös beszéd, va-
gyis a gondolkodás lehetõsé-
gébõl. Amely vagy engedel-
meskedik – vagy lázad.
Egyik sem az alkotás termé-
keny pillanatainak terepe.
Rossz kört rajzoltak körénk.
Ki kell belõle törni. Mindezt
csak egy ennyire megosztott
országban lehetett így meg-
csinálni. Ennyire megosztott
sajtóval. Ahol a jobboldali
lap azzal érvel, hogy nincs
rendjén, ha nem hazaárulóz-
hatja le Gyurcsányt. Nem:
az a halálos, hogy a jövõben
csak súlyos büntetés kocká-
zata mellett írhatjuk le, hogy
megtámadták a sajtószabad-
ságot. Õk is, mi is, más is
csak így. Ahol ez megtörtén-
het, bármi megtörténhet. Az
ország, ha hagyjuk, a szabad-
ság laboratóriumából a sza-
badság megvetésének szigete
lehet, ahonnan menekül az
élet. Mi maradunk! Muszáj
Herkulesnek lenni. Ha nem
iktatta volna ki sorra a hata-
lom ellensúlyait a kormány,
lenne ok kétségekre. Így
nincs. A gondolat kijárási ti-
lalmát vezetik be. Mondják,
aki törvénytisztelõ, elintézi a
dolgait sötétedés elõtt. Mi azt
feleljük: mi közöd hozzá, ho-
va megyek és mikor? Mi kö-
zöd hozzá, mit írok? Ha vala-
kit bánt, beperel. Mint eddig.
Bízd ránk! Nem vagyunk az
alattvalóid.

A világ 
figyel ránk

Aczél Endre

Az új médiatörvény a ma-
ga önkényesen értelmezhetõ
vétkességi passzusaival, de
annál fenyegetõbb – a feltéte-
lezett vétkeseket „tönkrevá-
gó” – büntetési tételeivel
csak egy a sorban. A világ fi-
gyel ránk. Nincs olyan vala-
mirevaló napi- vagy hetilapja
a Lajtán túli régiónak (ahol
barátaink, partnereink és
szövetségeseink lakoznak),
amely az elmúlt hetekben ne
szedte volna lajstromba az
európai normák szerint mini-
mum kétségbeejtõnek mond-
ható orbáni intézkedéseket: a
különleges bankadót, a leg-
nagyobb multikra kivetett
sarcokat, a magánnyugdíj-
pénztárak „kötelezõ” állo-
mányának kisajátítását, a
Költségvetési Tanács likvidá-
lását, a Magyar Nemzeti
Bank monetáris tanácsának
küszöbön álló, kormánypárti
átszervezését, az Alkot-
mánybíróság illetékességé-
nek durva megkurtítását, úgy
általában a Fidesz-kormány
pénz- és hataloméhségét.
Sokszor éreztem úgy, rette-
netesen szeretném látni, mit
jelentenek az amerikai, né-
met, francia, brit stb. nagykö-
vetek Budapestrõl – most az-
tán igazán. De leginkább
nem látni, hanem tudni sze-
retném, hogy a „centrális
erõtér” megteremtésének
több mint nyilvánvaló jelei
mennyire aggasztják a mi
NATO- és EU-partnereinket.
Hogy „valamennyire”, azt
tudni vélem. Végtére is a leg-
befolyásosabb nyugat-euró-
pai sajtóorgánumok, a ma-
gyar EU-elnökség jogszerû-
ségét kétségbe vonó Süddeut-
sche Zeitungtól a most már
nyíltan gonoszkodó Econo-
mistig (mely mégiscsak a vi-
lág legtekintélyesebb politi-
kai-gazdasági hetilapja) sok
évtizedes tapasztalatom sze-
rint erõteljesen támaszkod-
nak a követségi apparátusok
által begyûjtött és értékelt in-
formációhalmazra (is). Nem
éppen szerencsés, hogy a ma-
gyar EU-elnökség adventjén
az országról ennyire kelle-
metlen kép alakul ki. Amit
egyébként túl lehet élni. Ezt a
Fidesz-központban, a ma-
gyar kormányban és a parla-
mentben is tudják. A min-
denkori elnökség „kottáját”
nem az elnöki fõvárosban,
hanem Brüsszelben írják. Ha
tehát Orbán azt mondja,
hogy a fõ cél jövõ júniusig az
euró megmentése, illetve
megerõsítése, akkor csak lát-
szólag hozza magát komikus
helyzetbe, hiszen Magyaror-
szágnak nincs eurója, legfel-
jebb attól van félnivalója,
hogy ha bármelyik eurós or-
szág „bedõl” (nem fog), ak-
kor a perifériák – gazdaságuk
és fõként valutájuk sebezhe-
tõsége folytán – vele dõlnek.
Legyen tehát bármi fokon si-
keres is az euróvédelem, az

semmit sem változtat annak
az aggodalomnak a hõfokán,
hogy Magyarország (vö.
Economist) „putyinizálódik”,
azaz keleties politikai kalan-
dokban merül el, amelyek vi-
tatottá tehetik euroatlanti in-
tegrációjának a pedigréjét.
De vajon látják ezt, vagy
nem látják? Ha látják, elsikla-
nak fölötte? Félek, igen. Pa-
naszkodnak ugyan a külön-
féle fórumokon, de
Orbánékat ez kis mértékben
sem izgatja. Látott ilyet már
a világ. Az igazságszolgálta-
tás karmaiból minduntalan
kisikló, adósságot adósságra
halmozó Berlusconiról az
Economist már évekkel ez-
elõtt meghirdette, hogy „ez
az ember alkalmatlan Olasz-
ország kormányzására”, s
lám, még mindig ott van, ha
roskadozó lábakkal is. S Ma-
gyarországon is még mindig

látszik lenni elég tartalék.
Amíg csak ki nem derül,
hogy a teljesítmény nem iga-
zolja a hitet. Onnantól ret-
tentõen sok lesz a hiteha-
gyott, õk azonban még akkor
sem fogják tudni, hogy a re-
ményüket kibe vessék. Mert
olyan a láthatáron még nin-
csen, akkor se, ha az MSZP
„elutasítottsága” igen feltûnõ
mértékben csökken. 

Küzdünk a sajtó 
szabadságáért

Magyarországon a sajtó-
szabadság 2010. december
20-án szûnik meg, minden
valószínûség szerint a késõ
délutáni órákban, Sztálin
születésnapja elõestéjén. Per-
sze, ég és föld még mindig a
két rendszer, bár Sztálinékat
sem nevezhetjük éppen a saj-
tószabadság bajnokainak. Az
internet világában ráadásul
reménytelen vélemény-ka-
ranténba zárni egy orszá-
got(…) Aki a sajtót uralja,
természetesen nem progra-
mozhatja be a közönség gon-
dolatait bármire. De kétségte-
lenül tönkretehet és ellehetet-
leníthet embereket, vagy
„köztudottá tehet” olyan net-
tó hazugságokat, hogy 2006-
ban a derék magyar emberek
a diktatórikus elnyomás ellen
harcoltak a rendõrterrorral
szemben. És a többi. Igen,

meg lehet próbálni – akár
több-kevesebb sikerrel – el-
hallgattatni a szabad sajtót, a
közszolgálati média leigázása
után. De hosszabb távon en-
nek nem adunk sok esélyt.
Egy normális újságíró nem
harcolni akar, csak a munká-
ját végezni. De ha muszáj,
hát muszáj - ameddig csak le-
het, küzdünk a sajtó szabad-
ságáért demokrata barátaink-
kal együtt. Egyrészt, nincse-
nek illúzióink. Az OVB, az
Alkotmánybíróság, a szám-
vevõszék vagy éppen a Költ-
ségvetési Tanács leigázása
vagy éppen megszüntetése
után, mi könnyû falatnak lát-
szunk. Igen, ki leszünk szol-
gáltatva egy orbáni bábokból
álló társaságnak, amely a ma-
ga alkotta jogszabályok sze-
rint “törvényesen” azt tesz
velünk, amit csak akar. Nin-
csenek illúzióink, itt az EU-

elnökség kapujában még csak
elnézõen csóválja a fejét, ap-
ró dádákat ad, aztán, amikor
a világ nem figyel ránk: meg-
próbál lecsapni, bosszút állni
és bedarálni. De mi nem ad-
juk fel. Amíg nem lehetetlení-
tenek el minket teljesen, nap-
ról napra felhívjuk a figyel-
met arra, mi folyik Magyar-
országon. Kihasználjuk az
EU-elnökség adta, ránk irá-
nyuló reflektorfényt, hogy
visszaállítsuk a demokratikus
sajtójogokat. S ahogy az el-
múlt 137-ben sem sikerült ez
még senkinek, a Fidesznek
sem fog eltaposni minket.

„Hazudós Orbán” 

(…) A konzervatív Die Welt
címoldalán közölt, Magyar-
ország mint vezéri állam
(Führerstaat Ungarn) címû
írásában Michael Stürmer, a
konzervatív újság egyik veze-
tõ publicistája megállapítja:
„Orbán Viktor kormányzó
Fidesz pártja nyilvánvalóan
eltökélte, hogy az egyszer
megszerzett hatalmat, két-
harmados többsége birtoká-
ban, egyhamar nem adja ki a
kezébõl. Olyan ez, mintha a
tekintélyelvû, antiszemita 30-
as években megállt volna a
film, és most ismét peregni
kezdene.” Stürmer szerint az
NMHH “átfogó antidemok-
ratikus hatáskörrel rendelke-
zik. A cenzúrától dokumen-

tumok elkobzásán át a ké-
nyelmetlen médiumok anya-
gi csõdjéig kiterjed mindenre,
amit egy tekintélyelvû rezsim
csak kívánhat. (Az NMHH)
véleményirányító és a hatal-
mat dicsõítõ minisztérium,
vezetõi Orbán Viktor kor-
mányfõ párthíveibõl és ke-
gyenceibõl állnak... Ausztria
esetében, a Haider-féle közjá-
ték idején az EU még meg-
botránkozott, és büntetésként
sarokba állította az alpesi
köztársaságot. Magyarország
esetében semmi sem történik,
noha kirajzolódik a tekintély-
elvû államhoz vezetõ út, s ez
nem máról holnapra kezdõ-
dött. Odalesz a szabadság,
amelyet a magyarok két évti-
zeddel ezelõtt maguknak és
másoknak kivívtak... Ma-
gyarországon Orbán Viktor
vezéri állama jön létre” – írta
a Die Welt. Tíz nappal az EU

soros elnökségének átvétele
elõtt a magyar kormány az
utcára küldi a lakosságot, és
arcul csapja európai partne-
reit - állapította meg a szoci-
áldemokrata párthoz közel
álló Frankfurter Rundschau.
„Aki ezentúl illetlenül,
mondhatnánk bírálóan szá-
mol be a kétharmados (több-
séggel bíró) Fidesz politikájá-
ról, azt pénzbírság vagy an-
nál is rosszabb dolog fenye-
geti. Az Európai Parlament-
ben joggal fogalmazódnak
meg kételyek arról, vajon egy
ilyen módon kormányzott
országnak helye van-e egyál-
talán az EU-ban, nemhogy a
következõ hat hónapban õ
diktáljon ott. Joggal tehetõ
fel az a kérdés is, vajon miért
csak EP-képviselõk adnak
hangot felháborodásuknak,
miért nem teszik ezt mások
is, akik Brüsszelben vagy sa-
ját fõvárosukban amúgy igen
nagyra tartják magukat” – ír-
ta a Frankfurter Rundschau.  A
konzervatív Frankfurter Allge-
meine Zeitung Magyarország-
gal foglalkozó rovatvezetõje,
Georg Paul Hefty frankfurti
keltezésû írásban számolt be
a médiatörvény parlamenti
elfogadásáról, magyarázatot
fûzve annak egyes pontjai-
hoz. A cikkíró szerint a sajtó-
jogot szabályozó új törvény
„mind politikai, mind jogi ér-
telemben kötéltánc a megbíz-
ható médiarend és a cenzúra
között”. (…) A Handelsblatt a
hazugságon ért politikusokat

kipellengérezõ „A nap Pi-
nocchiója” rovatában közölt
szerdán rövid írást Orbán
Viktor fényképével és tõle
származó idézettel. Utóbbi
szerint „Médiatörvényünk
nem tartalmaz semmi
olyant, ami ne létezne más
EU-országban is”. A cikkíró
megállapítja: „Orbán január-
ban át akarja venni az EU so-
ros elnökségét – és a 2010-es
esztendõt durva valótlanság-
gal fejezte be. Európában se-
hol másutt nem ennyire saj-
tóellenesek a törvények, mint
Magyarországon... Orbán úr
Magyarországa többé nem
szabad ország a média szá-
mára” – írta a német üzleti
körök vezetõ lapja. 

Az EU vizsgálja 
a magyar 
médiatörvényt

Vizsgálja az Európai Bi-
zottság a héten jóváhagyott
magyar médiatörvényt abból
a szempontból, hogy min-
denben megfelel-e az Euró-
pai Unió jogszabályainak -
közölte a végrehajtó testület
szóvivõje szerdán. Nem hi-
vatalos vizsgálatról van szó,
csupán annak elemzésérõl,
értékelésérõl, összhangban
van-e a törvény az uniós jog-
gal. Alejandro Ulzurrun de
Asanza y Munoz hangoztat-
ta, hogy a bizottság nagy
fontosságot tulajdonít a saj-
tó- és véleménynyilvánítási
szabadságnak és a médiaplu-
ralizmusnak. A bizottságnak
emellett intézményes felada-
ta, hogy folyamatosan figyel-
je, végrehajtják-e a tagország-
ok az uniós elõírásokat. Ha
ebben fennakadást tapasztal,
megteszi a szükséges lépése-
ket – fejtette ki. „Közelrõl fi-
gyeljük a helyzetet, és ele-
mezzük a törvényt az uniós
szellemiség és szabályok tisz-
teletben tartásának szem-
pontjából” – tette hozzá.
Hangoztatta, a bizottság
csakis az uniós jog szem-
pontjából vizsgálja a törvé-
nyeket, azok nemzeti vonat-
kozásaival nem foglalkozik.
További kommentárt nem kí-
vánt fûzni a témához, így
azokhoz a bírálatokhoz sem,
amelyek a törvényt az elmúlt
napokban a nemzetközi saj-
tóban érték. (…) Nem óhaj-
tott részletesebb tájékoztatást
adni a bizottsági értékeléssel
kapcsolatban sem. A média-
törvényre vonatkozóan az el-
múlt napokban számos nem-
zetközi nyilatkozat látott
napvilágot. Ezek egyikében
Jean Asselborn luxemburgi
külügyminiszter azt hangoz-
tatta, hogy az Európai Bi-
zottságnak sürgõsen fel kell
lépnie a jogszabály ellen,
amely szerinte „egyértelmû-
en sérti az Európai Unió
szerzõdéseinek szellemét és
betûjét”. Ulzurrun de Asan-
za y Munoz nem tudta meg-
mondani, mennyi idõt vehet
igénybe a médiatörvény
elemzése. 

A gondolat kijárási tilalma
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Szalai Annamária – belerúg a (tojás)labdánkba
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Sarkozy és

Merkel mogulok

Cristian Tudor Popescu

Bãsescu úr azt hiszi, hogy
Sarkozy és Merkel Vîntu és
Voiculescu. Nem fogalmaz-
hatom meg másképpen an-
nak az embernek a magatar-
tását, aki a legmagasabban
képviseli Romániát Európá-
ban. Valahányszor az elnök
úr kompromittálódott a honi
politikában, és annyi meg
annyi ilyen alkalom volt,
rendszeresen a „mogulo-
kat”, a sajtótrösztöket, az el-
lenzéket hibáztatta. Vagyis,
magyarán, ha Vîntu és
Voiculescu tolvaj és szekus
besúgó, ha Ponta kis szem-
üveges csúszómászó, Anto-
nescu pedig egy politikai
szájaló, akkor – Bãsescu úr
csökkent elméjûek számára
érvényes diverziós “logika-
ja” szerint – szükségszerûen
és elégségesen következik,
hogy miattuk, nem pedig a
Boc-kormány miatt éltek
egyre rosszabbul, pedig én
megmondtam nektek, hogy
éljetek jól. Az iszonyatig
megható, hogy Bãsescu úr
azt hiszi, az EU-ban ugyan-
úgy megy az elbolondítás a
szavakkal, mint Romániá-
ban. Mégis hogy képzeli
Bãsescu úr, hogy amikor Ro-
mánia hátrányos megkülön-
böztetésérõl beszél, akkor ki
hajlandó õt Brüsszelben
meghallgatni? A francia és
német külügyminiszter kifo-
gásai nem a románok sze-
mének vagy bõrének a színé-
re irányulnak, hanem arra,
hogy az igazságszolgáltatás
nálunk továbbra is nemzeti
szerencsétlenség, a korrup-
ció pedig túlcsordul az or-
szághatárokon, nemzetkö-
ziesült. Nincs igazuk? Ahe-
lyett, hogy felháborodnánk,
amiért az EU alapítói nem
óhajtanak minket a schen-
geni térségbe, nem kellene
inkább azon gondolkoz-
nunk, hogy miként is kerül-
tünk be az Európai Unióba?
Annak, hogy Franciaország
és Németország most is sze-
met hunyhatott volna, mint
akkor, de nem tette, politi-
kai, gazdasági és diplomáci-
ai okai vannak. Míg a schen-
geni csatlakozás technikai
feltételeit teljesítettük, a ro-
mán diplomácia feladata lett
volna, élén a fõnökével,
Bãsescu úrral, hogy ne jus-
sunk el a kemény fran-
cia–német levélhez. A két
európai nagyhatalom ilyen
reagálásának kiváltása fõ-
benjáró diplomáciai kudarc.
Miért akarna Franciaország
és Németország diszkrimi-
nálni minket? Egyszerûen a
hideg politikai-gazdasági ér-
dekeik mára ellentétesekké
váltak a mieinkkel. És ennek
nem kellett volna megtörtén-
nie. Punktum. A körvonala-
zódó zsákutcából a kiutat a
külpolitikának kell megolda-
nia. A román igazságszol-

gáltatás jövõre sem fog job-
ban kinézni, a korrupció
sem hátrál meg attól, hogy
az elnök úr kijelentette, hogy
minket megkülönböztetnek.
Ám a francia–német maga-
tartás megváltoztatását meg
lehet próbálni. De ki tegye
meg, Bãsescu úr, az európai
csúcsvezetõk kávészünetei-
nek botladozó surmója, akin
mindenki átnéz? Mi egyebet
tudna õkelme mondani, ta-
lán egy „s’il vous plaît” kö-
nyörgést kinyújtott kézzel,
gyalázatos angolságával az
óceánon túli Nagy Szentjá-
nosbogárnak, hogy õ dugjon
minket be Európába?
(Fordította: Á. H.) 

Hogy lopnak el 
egy országot? 

Három biztos 
módszer

Ion M. Ioniþã

A közpénzek megtakarí-
tásáért vívott harc tetõfokán
a kormány váratlan forráso-
kat talál folyószámlái feltöl-
tésére. 1. A közbeszerzések.
Kimeríthetetlen pénzforrás.
Az államnak nincs pénze
nyugdíjakra, gyesre, szociá-
lis juttatásokra, de mindent
elkövet, hogy új bútorokat
szerezzen be a közhivatalok-
nak, autókat a régi gépkocsi-
jukat megunt fõnököknek,
falra akasztható plazmatévé-
ket, hogy láthassák a
meccseket az igazgató urak.
A Nemzeti Bank kor-
mányzóhelyettese, Florin
Georgescu, nemrég arról be-
szélt, hogy a köztartozások
az utóbbi kilenc hónapban 9
milliárd euróval nõttek. Eb-
bõl 2,5 miliárdot költöttek
beruházásokra. Ami nem is
lenne rossz. De milyen beru-
házásokra? Utakra, autópá-
lyákra, iskolákra, vagy
BMW X5-ösökre? Ez a nagy
gond, egyes alakok pusztító
cinizmusa,  akik, ha kezük-
ben a golyóstoll, a gyerme-
kek szájától vesznek el, és fö-
lösleges, erkölcstelen kiadá-
sokra szórják a pénzt. A tar-
tozásokat a következõ nem-
zedékek fogják megfizetni, a
politikus direktorok viszont
kétszeresen is jól járnak:
megmutatják hatalmukat, és
degeszre tömik zsebeiket és
klientélájuk zsebeit is. 2. A
versenytárgyalások. Egy or-
szág kifosztásának legszebb
mechanizmusa. Te, minisz-
térium, versenytárgyalást
írsz ki valamilyen közmun-
kálatra. Az utak vagy autó-
pályák esetében megy, mint
a karikacsapás. Mindenki
kétségbe van esve az utakért,
ha azt mondod, elkezdesz
valamit, csak tapsot arat-
hatsz. A tánc ezután kezdõ-
dik. Az a cég nyeri a licitet,
amelyik a legalacsonyabb
árat mondja. Olyan ala-
csonyat, hogy az még a ki-
szállási költségeket sem fede-
zi a cég székhelyétõl a ver-

senytárgyalás színhelyéig.
Helybõl ki vannak zárva
azok a cégek, amelyek való-
ban képesek lettek volna
megépíteni az objektumot.
Hát nem kell takarékoskodni
az adófizetõ pénzével? Utá-
na az olcsó cég három-négy-
szeresére emeli az árat, pót-
szerzõdések útján. Hogy
drágult a gázolaj, esett az esõ
a Szaharában, túl sok kanyar
van az úton. Az állam csak
az elsõ kifizetéseket tudja
eszközölni, amelyekkel ki-
meríti az egész munkálat
költségvetését. Az okos fiúk
maradnak a milliárdokkal,
mert egy kicsit megkapirgál-
ták a földet, az állampolgár-
ok pedig továbbra is jó szív-
vel várják az autópályát. A
politikai tényezõ szintén bol-
dog. Egyrészt, bezsebelte a
jattot a hamis versenytárgya-
lással odaítélt szerzõdésért,
másrészt a szerzõdõ felet kli-
ensévé teszi, akire bízvást tá-
maszkodhat a következõ vá-
lasztási kampányokban.
Mindenki elégedett. 3. A ki-
sajátítások. Abbeli óhajá-
ban, hogy infrastruktúrát
nyújtson állampolgárainak,
az állam bizonyos területe-
ken építkezésre szánja el ma-
gát. Általában az illetõ terü-
letek nem különösebben ér-

tékesek. De megjelenik egy
beruházó, aki még jóval mi-
elõtt kitudódna, hogy az ál-
lam épp ott tervezi egy jö-
vendõ mûút megépítését, fel-
vásárol minden földterüle-
tet. Amikor elérkezik a kisa-
játítás ideje, az állam horribi-
lis árakon vásárolja meg a
földeket. Sokszor a mûút
építési tervét módostják,
hogy az út valamennyi érde-
kelt személy földterületén
haladjon keresztül. Az egyik
megyében minden létezõ út-
tól ötven kilométerre éptet-
tek egy hidat, annak az elv-
nek az alapján, hogy egyszer
majd csak odáig vezetik az
utat, ha már a híd úgyis
megvan. Éljen a korrupció
elleni harc! 
(Fordította: K. B. A.) 

Ridzimposztorok

Liliana Ruse

Csalás, képmutatás, kö-
zöny és pimaszság... Mindez
fellelhetõ a PD-L-nek és Tra-
ian Bãsescunak  az exmi-

niszter Monica Iacob-Rid-
zivel szemben tanúsított ma-
gatartásában, akinek egyet-
len érdeme az volt – és ezért
jutott tárcavezetõi tisztségbe
–, hogy kitartóan hordozta
EBA trónörökös hercegkis-
asszony uszályát. Nem egé-
szen egy évvel funkcióba ke-
rülése után, Ridzi belevitte
pártját a korrupció és köz-
pénzfosztogatás legvitatha-
tatlanabb bûnügyi dossziéjá-
ba. Ridzi neve az ostoba lo-
pás szinonimájává vált.
Ameddig csak tudta, akadá-
lyozta az ügyészek nyomo-
zását, és addig kapaszkodott
a székébe, amíg csak a sajtó-
ban a bombák robbanása el
nem söpörte miniszteri bár-
sonyszékébõl. Hogy Monica
Iacob Ridzi kicselezte az
ügyészeket, voltaképpen ért-
hetõ, hiszen – bûnös vagy
sem – senki sem akar bör-
tönbe kerülni. Felháborító
azonban a PD-L és Traian
Bãsescu viselkedése. Ritkán
tapasztaltunk ennyi ciniz-
must és ilyen szemérmetlen
hazudozást. Miután elutasí-
tották az ügyészek kérését,
amelynek teljesítése esetén
Ridzi mentelmi jog nélkül
maradt volna, a PD-L-s kép-
viselõk nem átallották az el-
lenzékre hárítani a szavazás

kimenetelét. Bãsescu enyhí-
tõ körülményeket talált szá-
mukra: Ridzi drámájának
hatása alatt szavaztak, akire
gyógyíthatatlan betegség le-
selkedik, és akinek „fogyaté-
kos” gyereke van. Azon tû-
nõdöm, vajon az elnök em-
lékszik-e még arra, hogy
2009-ben elfogadta a bûnvá-
di vizsgálatok elindítását a
PSD-s Ovidiu Muºetescu el-
len, mindössze egy hónap-
pal a volt privatizációs mi-
niszter halála elõtt. Politikai
körökben köztudott volt,
hogy Muºetescu betegségé-
nek végsõ szakaszába jutott,
ez azonban nem akadályoz-
ta meg Bãsescut abban, hogy
az ügyészek elé küldje. „Fiat
justitia et pereat mundus”,
de csak a másoké vesszen!
Az államfõ aggodalmának
adott hangot, hogy ez a bot-
rány károsan befolyásolja
majd az igazságszolgáltatás-
ra vonatkozó országjelen-
tést. „Nem magyarázgathat-
juk azt Brüsszelben, hogy
»érzelmes viszonyulás« volt,
a hölgy beteg”. Rendben! De
nem az lett volna normális,
ha Bãsescu a románok milli-
óinak várakozásaival is törõ-
dik, akik kétszer szavaztak

rá, és akiknek öt évig folyton
azt mondta, hogy Adrian
Nãstasét terheli a felelõsség
az európai bírálatokért, mert
parlamenti mentelmi joga
mögé bújik? Az igazság ma-
nipulálásában magas fokú
szakértelemmel rendelkezõ
elnök máris elkezdte a Leg-
felsõ Bírói Tanácsra (CSM)
hárítani a következõ igazság-
ügyi országjelentés elõrelát-
ható katasztrófáját. A való-
ságban a Ridzit az ügyészek-
kel szemben oltalmazó
PDL-sek egyformán hibásak
érte. Megdöbbentõ a PDL-s
amazonok magatartása is,
akik egyik napról a másikra
mimózákká vedlettek. Sul-
fina Barbunak nem tetszett
Ridzi „fenyegetõ megszóla-
lása”, és felkérte, mondjon le
parlamenti mandátumáról,
és álljon a DNA rendelkezé-
sére. Ki hinné el, hogy egy
ember, aki csökönyösen vis-
szautasította, hogy elhagyja
az ifjúságügyi minisztériu-
mot – újságcikkek ezreivel
dacolva, amelyek bizonyítot-
ták, hogy nyakig benne van
a Sport- és Ifjúságügyi Mi-
nisztériumnál történt foszto-
gatásban –, most hirtelen fel-
fedezze, hogy van becsülete?
És ha Ridzi lemond, ezzel
vajon tisztára mossa a PDL

besározott becsületét? Elena
Udrea szerint, aki azonnal
magáévá tette Monica Iacob
Ridzi parlamentbõl való ön-
kéntes távozásának a gondo-
latát, ez lenne a PDL meg-
tisztulásához vezetõ legjobb
megoldás. Amikor ilyen ba-
darságokat hall az ember,
eszébe ötlenek Cristian
Preda szavai: a pedelések va-
lóban a Titanicon vannak, és
pezsgõvel koccintanak. A
gond nem az, hogy õk vízbe
fulladnak, hanem az, hogy
mi is elmerülünk. 
(Fordította K. B. A.)

Válság a köz-
gazdaságtanban 

Mark Whitehouse

A bevett közgazdasági
modellek éppen akkor mon-
danak csõdöt, amikor a leg-
nagyobb szükség lenne rá-
juk, vagyis amikor a dolgok
másként alakulnak, mint ko-
rábban. Az új modellek ki-
dolgozói még csak az elsõ lé-
péseknél tartanak. 

„Egy fizikus szerint a gaz-

daságot olyasfajta módsze-
rekkel kell elemezni, amilye-
neket a járványok vagy a for-
galom modellezésére hasz-
nálunk. Egy pszichoanaliti-
kus Freud szókincsébõl me-
rít új fogalmakat. Egy perifé-
riára szorult közgazdász azt
ajánlja, törõdjünk bele, hogy
a gazdaság eseményei pon-
tosan nem jelezhetõk elõre”
– olvassuk Mark White-
house írását a Wall Street
Journalben. 

A hatóságok, a beruházók
és a bankok néhány egyen-
letcsoport segítségével szab-
ják meg, milyen magatartást
kell tanúsítaniuk a követke-
zõ idõszakban. A pénzügyi
válság idején ezek a model-
lek csõdöt mondtak, és most
sok kutató egészen új megol-
dásokon dolgozik. Soros
György, az egyik legismer-
tebb nemzetközi befektetõ
régóta bírálja a piaci szerep-
lõk ésszerû viselkedését felté-
telezõ modelleket, s tavaly
ötvenmillió dolláros alapot
hozott létre, amelybõl új mo-
dellek kidolgozását finanszí-
rozzák. Huszonhét kutatási
terv már el is indult, s a cikk
ezek közül mutat be kettõt. J.
Doyne Farmer ötvennyolc
éves fizikus a kaliforniai
Santa Fé Intézetben évek óta
komplex rendszerek tanul-
mányozásával foglalkozik
nagy teljesítményû számító-
gépek segítségével, és most a
gazdaságra próbálja alkal-
mazni eddigi tapasztalatait.
A mai gazdasági modellek
alig néhány tényezõt vesz-
nek tekintetbe, például a
bankok magatartása vagy
egyes résztvevõk csõdje nem
szokott szerepelni köztük.
Alapjában csupán a háztar-
tások, a jegybankok és a kor-
mány magatartását veszik
tekintetbe. Márpedig maguk
a háztartások is sokféleképp
viselkednek, és a mai számí-
tógépes kapacitás megoldha-
tóvá teszi e lehetséges maga-
tartások tömeges feldolgozá-
sát. Így meg lehet haladni a
mai gyakorlatot, amely ab-
ból indul ki, hogy minden
helyzetben csak egy-két raci-
onális reagálás lehetséges, és
a szereplõk ezeknek valame-
lyikét fogják választani. Ho-
lott vannak egészen irracio-
nális döntések is. Farmer el-
mondja a szerzõnek, hogy
az új modellhez sem szüksé-
ges több tényezõ, mint pél-
dául egy meteorológiai mo-
dellszámításhoz, de ezeknek
a tényezõknek és kölcsönha-
tásaiknak feltérképezése
hosszú idõt vesz igénybe.
Ezzel a projekttel elvben
összekapcsolható David
Tuckett londoni pszichoana-
litikus elképzelése, aki a
pénzügyi döntések kutatása
során fedezte fel, hogy a be-
fektetési eszközök értékének
bizonytalan alakulása arra
hajlamosítja a befektetõket,
hogy engedjenek a képzelet
csábításainak. (...) A hatvan-
három éves tudós az „érzel-
mi pénzügyek” modelljén
dolgozik, de belátja, hogy az
elmélet még gyerekcipõben
jár. (...) 

Felújított zsákutcák

Traian Bãsescu – hova is indultam? 
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Ünnepi
pásztorlevél

Sohasem volt könnyû
pásztornak lenni. Betlehem
pusztáján, vagy szülõföl-
dünk pusztulással megfé-
lemlített tájain nehéz az õri-
zõnek. Sötétséggel viasko-
dunk. Többnyire a mieink is
gyanakvóan hallgatnak ben-
nünket panaszos szavaink
nyomán, hiszen az eddigi
tegnapokhoz képest ma több
a fény, és rövidebbnek ígér-
kezik az éjszaka. Ennek elle-
nére fáradtak vagyunk, so-
kan betegek, nincsen mun-
ka, és a segélyek nem erõsí-
tik az emberi méltóságot. A
végidõ közeledésétõl való
aggodalom, és az ítélet félel-
mes nyomása megnõtt.

A mai pásztor nem a pusz-
ta és a pusztuló állapotok fel-
vigyázására kap megbíza-
tást. Mi nem lehetünk nem-
zetünk hajdani dicsõségének
múzeumõrei, sem tétlen si-
ratói, de még csak azok sem,
akik hétrét görnyedve ala-
mizsnát koldulunk bennün-
ket megvetõ idegenektõl.
Nekünk talpra kell állnunk.
Illetve elesett állapotunkból
ki kell egyenesednünk. Isten
Igéje erre ad lehetõséget. Er-
re sokan azt mondják, de hi-
szen ezt eddig is tudtuk, ak-
kor mégis miért vagyunk
kérlelhetetlenül földhöz vert
állapotban. Bûnbánattal
megállapíthatjuk, mert mi
azonnal talpra akarunk
szökni, kihagyva a kikerül-
hetetlent, azaz a kiegyenese-
dést térdre emelkedéssel kell
kezdenünk.

Karácsony a térden állás
alkalma. Csodálatos ünnep a
sötétségben poklokat járó
pásztoremberek részére. Ün-

nep, mert a végidõ miatti féle-
lem megtörik, a lemondás-
ban és a megadásban tehetet-
len nemzet új lehetõséget ész-
lel. Ünnep, mert a nyomorú
földi létben megjelenik a
mennyei lét valósága, bár
még csak tükör általi homály-
ban, de már eltagadhatatlan
gyönyörûséggel. Ünnep,
mert karácsony csendjében a
lélek térden álló cserépedény-
ében a kárhozat felett gyõze-
delmeskedik a kegyelem, a
halált kiszorítja az élet.

Karácsony a térden állók
seregének a gyûjtése is. Jele-
nések könyvében olvassuk,
hogy „nagy sokaság volt ott,
amelyet megszámlálni senki
sem tudott… a trónus elõtt

és a Bárány elõtt álltak fehér
ruhába öltözve, kezükben
pedig pálmaágak…” (Jel 7,9
és kk.) Mi is többen leszünk
az ünnepi istentiszteleteken,
mint más alkalmakkor, de
közel sem annyian, mint le-
hetnénk. Vannak, akiket a
világ tart távol a templomtól,
vannak, akiket a gyülekezet
belsõ feszültsége nem enged
közel, és vannak, akik arra
gondolnak, hogy a menny-
ben is kevés a hely, az ünne-
pi seregben pedig feleslege-
sek. Karácsony új szemléle-
tet kíván tõlünk. A megpe-
csételt száznegyvennégyezer
mellett még megszámlálha-
tatlanul sokan vannak, a
most távollévõk közül renge-
tegen lesznek a királyi szék
elõtt. A ma még téveteg tö-
megbõl sokan fognak pálma-
ággal kezükben a gyõztes
mennyei gyülekezethez tar-
tozni. (...)

Csûry István,
a Királyhágómelléki

Református Egyházkerület 
püspöke

Karácsonyi 
üzenet

A karácsonyi üzenet éven-
te nagy erõvel szólít meg
minden embert. Nincs olyan
érzõ lelkületû ember, aki
meg ne hatódna, amikor ezt
hallja. Az evangéliumi tudó-
sítások kezdetben a mese va-
rázslatos erejével ragadják
meg figyelmünket. A császár
által kihirdetett parancs, a
napkeleti bölcsek, kik a ma-
gasságos ég titkait fürkészik,
a nyájaik mellett gondterhel-
ten ülõ pásztorok – mind-
mind olyan képek, melyek
mélyen megérintenek gyer-
meket és felnõttet egyaránt.
Wass Albert gondolatait idé-
zem: „Elindul újra a mese!/
Fényt porzik gyémánt
szekere!/ Minden csillag egy
kereke!/ Ezeregy angyal
száll vele!/ Jön, emberek,
jön, jön az égbõl/ Isten sze-
kerén a mese!”

Minden évben újrahall-
gatjuk a történetet: vagy az
otthon csendjében, amikor
gyermekeinknek meséljük,
vagy a templomok ünnepi
hangulatában, amikor a
gyülekezet közösségében
imádkozunk. A két élethely-
zet különbözõ. Az egyik,
amikor mi meséljük a kará-
csonyi történetet, és az álta-
lunk mondottaknak van
hallgatósága, a másik, ami-
kor mi hallgatjuk azt. Az
egyénnek mindkét alkalom-
mal fontos szerepe van ab-
ban, hogy miként adja át a
karácsonyi üzenetet, avagy
hogyan fogadja. Amikor mi
mondjuk, tudjuk-e olyan lel-
kierõvel tolmácsolni, hogy a
hallgatóság megtapasztalja
a szívünkben lakozó isteni
szeretetet? Amikor mi va-
gyunk a hallgatói az üzenet-
nek, oda tudunk-e figyelni
nyílt értelemmel és szívvel,
hogy az üzenetet befogadva,
lélekben megerõsödve foly-
tassuk vándorutunkat? A
személyes részvétel, a kará-

csony történetébe való be-
kapcsolódás elengedhetet-
len, hogy az ünnep üzenete
ne csak „kiáltó szó legyen a
pusztában” hanem eleven
erõ, mely életet ad, szellemi,
lelki gazdagodást.

Bálint Ferenc 
unitárius püspök

Krisztusban 
Kedves 
Testvéreim 
és Híveim!

Az adventi szentidõben
Karácsonyra készültünk,
emlékeztünk Jézus elsõ eljö-
vetelére. A liturgikus szöve-
gek Jézus második eljövete-
lére is figyelmeztettek, mert
nemcsak az évente visszaté-
rõ ünnepre készülünk, ha-
nem az Urat várjuk, akirõl a
Hiszekegyben így valljuk:
„Újra eljön dicsõségben, ítél-
ni élõket és holtakat, és or-
szágának nem lesz vége”.

Az elsõ adventi várakozá-
sunk Karácsonykor betelje-
sedett. Újra átéltük a kará-
csonyvárást, mely várako-
zás lényegében emlékezés
volt: együtt éreztünk az
õsökkel, az ószövetségi vá-
lasztott néppel, bûnbánatot
tartottunk, együtt imádkoz-
tuk a prófétával: „Harma-
tozzatok égi magasok! Té-
ged vár epedve a halandók
lelke, jöjj el, édes Üdvözí-
tõnk” (vö. Iz 45,8).

A második várakozásunk
Karácsonytól és Pünkösdtõl
halálunkig, illetve a végítéle-
tig tart. A megváltás megtör-
tént, de hátra van a beteljesü-
lése az örök boldogságban.
A hittudomány nyelvén ezt
úgy fejezzük ki, hogy a
„már” és a „még nem” fe-
szültségében üljük meg ad-

ventünket, éljük le keresz-
tény életünket. A kérdés
csak az, hogy mit várunk
életünkben, családunkban és
a társadalomban.

A keresztség szentségében
Isten gyermekei, a mennyor-
szág örökösei lettünk, és a
teljes Szentháromság birtok-
lásával lelkünk szentély lett.
Egyéni életünket ennek
megfelelõen kell alakíta-
nunk. Egyetlen ismertetõje-
lünk van: „Arról tudják
majd meg rólatok, hogy a ta-
nítványaim vagytok, hogy
szeretettel vagytok egymás
iránt.” (Jn 13,35) Istenszere-
tetemet csak a felebaráti sze-
retet gyakorlásával tudom
bizonyítani. „A hegyen
épült várost nem lehet elrej-
teni.” (Mt 5,14) A közmon-
dás szerint a hûlést és a sze-
relmet nem lehet rejtegetni,
mert meglátszik az arcon.
De így vagyunk keresztény-
ségünkkel is. Szavaink, tette-
ink, egyszerû megjelenésünk
tanúságtétel Istenrõl, aki ma-
ga a Szeretet. (1Jn 4,16) (...)

Jakubinyi György 
gyulafehérvári 

római katolikus érsek

Kedves ünneplõ 

testvérek!

Az információk áradatá-
ban élõ embert karácsony
ünnepe az õsrégi üzenettel
szólítja meg: „Az Ige testté
lett, és közöttünk élt. Láttuk
dicsõségét, az Atya Egyszü-
löttjének dicsõségét, akit ke-
gyelem és igazság tölt el” (Jn
1,14). Az üzenet a világ leg-
nagyobb hírügynökségein is
túltesz, hisz  egyikük sem
tud egy olyan hírrel elõállni,
amely annyira lekötné az
emberek figyelmét, mint
ahogyan ezt az angyali hír-
adásban halljuk: „Ne félje-
tek! Íme, jó hírt hozok nek-
tek, amely nagy öröm lesz az
egész népnek. Ma megszüle-
tett a Megváltótok, az Úr
Krisztus, Dávid városában”
(Lk 2, 11). Minõségében is a
karácsonyi üzenet  minden
eddigi híradás fölé emelke-
dik, mert soha sem sikerült
valakinek egy olyan hírt
megfogalmazni, amely any-
nyira meggyõzõen átölelje
és biztonságba helyezze az
ember életét és egész törté-
nelmét, mint ahogyan azt a
mennyei seregektõl körülvett
angyal  hirdette: „Dicsõség a
magasságban Istennek, és
békesség a földön a jóakara-
tú embereknek!”(Lk 2, 14).

A Szentírás több helyen is
beszél a csodálatos karácso-
nyi eseményrõl. A Lukács
szerinti beszámoló, amelyet
az éjféli misén olvasunk fel,
a legismertebb és a legkedve-
sebb, mert részleteiben el-
mondja nekünk Jézus szüle-
tésének történetét és körül-
ményeit. Évrõl évre öröm-
mel  és szeretettel idézzük fel
ezt a leírást, hiszen annyira
hitelesen tárja elénk a csodá-
latos karácsonyi éj hangula-
tát és izgalmait. Megható-

dunk  a jászolba fektetett
Kisded Jézus megtalálása-
kor, aki az ártatlan gyermek
mosolyával Isten örömét és
szeretetét sugározza felénk.

A másik igen ismert szent-
írási rész, amely a karácso-
nyi esemény bemutatására
az ünnepi szentmisén kerül
felolvasásra, majd a karácso-
nyi idõben többször is meg-
ismétlõdik, János evangéliu-

mának elõszava, az úgyne-
vezett prológus, amely feltár-
ja elõttünk Istennek tettét,
aki Fiában kinyilvánítja te-
remtõi akaratát és megmu-
tatkozik az embernek. (...)

Böcskei László, 
nagyváradi római katolikus

megyéspüspök

Krisztusban 
szeretett Hívek!

Szeretném megosztani ve-
letek örömömet, elétek tárni
kérésemet és tolmácsolni kö-
szönetemet.

Örülök, mert Jézus Krisz-
tus születésének ünnepe
mindig örömmel tölt el.
Örömünk alapja az a titok,
amit az evangélium így fog-
lalt össze: „Az Ige testté lett,
és közöttünk lakott.” Min-
den Karácsonykor átéljük
megváltásunk csodálatos
kezdetét, mely arról szól,
hogy Isten egyszer s minden-
korra Fiában magához ölelte
a szeretetre éhezõ embert.

Örömömet csak fokozza
az a nagy ajándék, amit
Szentatyánktól kaptunk a
következõ évre, hogy 2011.
július 3-án egyházmegyénk-
ben boldoggá avatást tartha-
tunk. Ezt a szép ajándékot
szeretném odahelyezni min-
den kedves Hívem kará-
csonyfája alá. Örüljetek ve-
lem és segítsetek, hogy jól
felkészülhessünk erre a nagy
eseményre. Szeretettel kérek
mindenkit, kapcsolódjunk
be tevékenyen a lelkipásztori
programokba. Lám, nem
volt hiábavaló a sok évig vég-
zett buzgó imádság Scheffler
János vértanú püspökünk
boldoggá avatásáért. Kö-
szönjük a Szentatyának és
köszönöm nektek kedves
Testvérek.

A kérésem pedig minden-
ki felé az egész Szeretetszol-
gálat évére vonatkozik.

Kalkuttai Boldog Teréz
anya mondta: „A világ Is-

tenre éhezik. Isten csillapí-
tani akarja ezt az éhséget,
ezért emberré lett. Vigyük
hát Jézust az emberekhez.”
Testvéreim, nagyon jól tud-
juk, hogy a Karácsony nem-
csak az öröm ideje. Olyan
idõszak, amikor a magá-
nyosok még inkább elha-
gyottnak érzik magukat,
jobban, mint bármikor az
évben. Merjük a szeretõ Jé-
zust követni, nemcsak Ka-
rácsonykor, hanem az elkö-
vetkezõ év minden napján,
és szeretõ szolgálattal vi-
gyük el Õt mindenkihez.
Találkozzunk úgy az embe-
rekkel, ahogy Jézus is talál-
kozott velük. Segítette hor-
dozni keresztjüket. Segít-
sünk mi is felebarátainknak!
Jézus nem ítélt el senkit, ha-
nem inkább megbocsátott.
Mi is bocsássunk meg szív-
bõl, ha valaki vét ellenünk!
Jézus nem méregette kinek
ad jóságából. Mi is ajándé-
kozzuk meg – és nemcsak
szeretetünkkel – azokat,
akikkel találkozunk! Ha si-
kerül elvinni Jézust testvé-
reink életébe, akkor valóban
Karácsony lesz, nemcsak a
naptárban, de a mi és má-
sok életében is minden nap.

A harmadik, amit szeret-
nék mondani az, hogy kö-
szönöm. Nincsenek szavak,
melyek igazából ki tudnák
fejezni hálámat paptestvére-
imnek és az egyházme-
gyénkben dolgozó nõvérek-
nek, szerzetes testvéreknek
azért a munkáért, amit az el-
múlt év folyamán a hívekért
végeztek. Kedves Hívek,
szeressétek, becsüljétek meg
õket! Imádkozzatok értük és
igényeljétek szolgálatukat!
Köszönetemmel együtt kí-
vánom nekik Isten bõséges
áldását és kegyelmét. De
nektek is köszönöm, kedves
Hívek hûségeteket és ragasz-
kodásotokat Istenhez s az
egyházmegyénkhez. Köszö-
nöm, hogy adományaitok-
kal támogattátok intézmé-
nyeinket, lelkipásztori prog-
ramjainkat, és mindenek fö-
lött azt, ha tevékenyen be-
kapcsolódtatok a plébánia

életébe. Fogadjátok szívbõl
jövõ hálámat és fõpásztori
áldásomat. 

Ezekkel a gondolatokkal
kívánok mindenkinek ke-
gyelmekben gazdag karácso-
nyi ünnepeket, és Istentõl ál-
dott, boldog új esztendõt.

Schönberger Jenõ szatmári 
római katolikus püspök

Pásztorok, pásztorok...
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Közönségtalálkozó 
Kézdivásárhelyen

A sepsiszentgyörgyi
MAGMA Kortárs Mûvé-
szeti Kiállítótér közönség-
találkozót szervez a Viga-
dó Mûvelõdési Ház Art
Caffe pincéjébe, december
27-én este 19 órai kezdet-
tel. Témák: A MAGMA
története és évi tevékeny-
sége, a SIMULTAN feszti-
vál ismertetése, a MEME
katalógus bemutatása és
beszélgetés a kiállítás kap-
csán Kozma Leventével
(Simultan Egyesület). Be-
szélgetõ partnerek: Kispál
Ágnes-Evelin, Kispál Atti-
la, Vetró Barnabás (Mag-

ma Kortárs Közeg Egye-
sület).

Szilveszteri premier
Marosvásárhelyen

Georges Feydeau Bolha a
fülbe címû bohózatát mutatja
be a 2010-es esztendõ utolsó
estéjén a Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulata. A
félrelépések és félreértések
sorára épülõ, csattanós hu-
morú, pezsgõ vígjáték önfe-
ledt szórakozást kínál a ki-
kapcsolódni vágyóknak. A
bemutató elõadásra 2010.
december 31-én, pénteken
este 18 órakor kerül sor a
Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház nagytermében.

Karácsony 
Sepsiszentgyörgyön

A Szent Gellért-templom-
ban (Csíki utca) ma, De-
cember 24-én 21 órától kez-
dõdik a karácsony megün-
neplése. A pásztorjáték ke-
retében a gyermekek elõad-
ják a Tékozló fiú címû dara-
bot, melyet szombaton a
Zathureczky Berta Idõsek
Otthonában a 16 órakor
kezdõdõ szentmise után is
bemutatnak.

Karácsonyi 
gitárkoncert 
Kovásznán

A mûvelõdési házban De-
cember 25-én, szombaton
19.30 órától helybeli zené-
szek és zenekarok közremû-
ködésével karácsonyi gitár-

koncertet tartanak. Az ün-
nepi mûsor után a Tinnitus
és a The Acoustic Five zene-
kar lép fel. Belépés ingyenes.

Angyalváró 
Sepsiszentgyörgyön

A Tamási Áron Színház
Cimborák Bábtagozata és a
Gyulafehérvári Caritas kö-
zös szervezésében angyalvá-
ró karácsonyi elõadásra és
játszóházba várnak kicsiket
és nagyokat december 24-
én, ma 17 és 20 óra között a
színház nagytermébe és elõ-
csarnokába. 17 órától a
Cimborák Bábtagozat be-
mutatja a Betlehem címû an-
gyaljátékot Nagy Kopeczky
Kálmán rendezésében. Az
elõadás után a Gyulafehér-
vári Caritas sepsiszentgyör-
gyi szervezetének munkatár-

sai és önkéntesei segítségével
felnõttek és gyermekek kö-
zös játékokkal készülnek az
ünnep pillanataira.

Karácsonyi ünnepség 
Marosvásárhelyen

A belvárosi Keresztelõ
Szent János-plébániatemp-
lomban a karácsonyi ün-
nepség december 24-én, ma
este 21 órakor kezdõdik.

Angyalváró 
Kézdivásárhelyen

A Vigadóban december
24.-én, ma 15 és 19 óra kö-
zött a Caritas Családsegítõ
Szolgálata és a Vigadó Mû-
velõdési Ház angyalváró
központot mûködtet, ahol
gyermekek, nagyobb testvé-
rek, apukák és nagyszülõk

megoszthatják a várakozás
izgalmait. A kis- és nagyte-
remben játékokkal, kézmû-
ves-tevékenységekkel várják
a gyermekeket, és a kísérõk
sem fognak unatkozni.

Angyalváró 
Csíkszeredában

Ma, december 24-én, 17
és 18.30 között a Vákár
Lajos Mûjégpályán an-
gyalvárót tartanak. A jég-
felület egyik harmadában a
HSC Csíkszereda légiósai
részvételével a gyerekcsa-
patok tartanak jégkorong-
bemutatót, míg a pálya
másik két harmadában
családok – szülõk, nagy-
szülõk és gyerekek – szá-
mára szerveznek közkor-
csolyázást. Az eseményre
a belépés ingyenes.

Programajánló

KOS
Még a türelmetlen Kos is for-

dít idõt az ünnepi készülõdésre,
bár legtöbbször nem a tradíció-
kat követi, hanem évrõl évre
igyekszik újítani. Karácsony-
kor is kedveli az erõs, intenzív
ízeket, a gyorsan készülõ étele-
ket. De bármennyire is úttörõ a
konyhában, a paprikás-csípõs
halászlérõl nem szívesen mond
le. Vigyáznia kell a mértékletes-
ségre.

BIKA
A Bika szereti gazdagon terí-

tett asztallal várni vendégeit.
Sokféle süteményt, kiadós, lak-
tató fogásokat készít, így jól te-
szi, ha idõben nekilát a sütés-
nek-fõzésnek! Karácsonykor
nem hiányozhatnak a régi csa-
ládi ételek sem. A téli hangulat-
hoz hozzátartozik a forró, illa-
tos, kéz- és lélekmelengetõ for-
ralt bor. Nagyon szereti a kuli-
náris élvezeteket.

IKREK
Az Ikrek szívesen lapozgat új-

ságokat, nézegeti az internetet
új receptek után kutatva. Szere-
ti a változatos fogásokat, az
elõétel-falatkák és a csipegetni-
valók igazi mestere. A karácso-
nyi menüt ügyesen szervezi ösz-
sze: az egyik fogást étterembõl
rendeli, a másikat maga készíti,
a harmadikat az anyósa csinál-
ja. Mivel a gyomra nagyon ér-
zékeny, kerülje a zsíros ételeket.

RÁK
A Rák számára a karácsony

az egyik legkedvesebb ünnep,
hiszen végre együtt lehet az
egész család! Nemcsak aján-
dékvásárlásnál, de a konyhá-
ban is szeretne mindenkinek a
kedvében járni: elõszeretettel
készíti mások kedvenceit. Õ
maga leginkább édesanyja töl-
tött káposztájára vagy a nagy-
mama mákos bejglijére vá-
gyik. Azonban ezekbõl ne

egyen túl sokat, mert hajlamos
a hízásra.

OROSZLÁN
Az Oroszlán számára a kará-

csony ünnepe ragyogó és pom-
pás. Elõszeretettel választ kü-
lönlegességeket, drága falatokat
az ünnepi asztalra, hogy vendé-
geit elkápráztassa. Ilyenkor
nem szívesen spórol semmivel:
vadhúst, bélszínt vagy királyrá-
kot tálal. A karácsonyi menü
mellé a kiváló vörösborról sem
feledkezik meg. 

SZÛZ
A Szûz az egészségtudatos ét-

kezést még az ilyen jeles ünnepek
alkalmával sem téveszti szem
elõl. Legszívesebben kizárólag
válogatott alapanyagokból fõzi a
karácsonyi vacsorát. Szereti a
hagyományos ízeket, de inkább
az egészségesebb, reformváltoza-
tot készíti. A tálalásnál különös-
képpen ügyel a részletekre. Mi-

vel egész évben módszeresen és
tudatosan táplálkozik, kará-
csonykor megengedhet magának
egy kis lazítást.

MÉRLEG
A Mérleg szereti a látványos

és dekoratív ételeket a karácso-
nyi asztalon. Képes hat-hét fo-
gást is feltálalni, anélkül, hogy
túl sok idõt töltene a konyhá-
ban. Ételkompozíciói gyakran
mûvészi megjelenésûek. Szíve-
sen készít ínyencségeket. Szá-
mára az ünnepi hangulatot tö-
kéletessé a pezsgõ teszi. De még
a minõségi pezsgõ is nagyon
hamar megárthat neki, és elõ-
fordulhat ilyenkor a hirtelen
hangulatváltozása is.

SKORPIÓ
Az intenzív ízélményeket a

Skorpió sem veti meg. Nem is-
merve középutat a karácsonyi
lakoma is ezzel a mottóval ké-
szül nála: vagy böjtölünk, vagy
dõzsölünk! Halak közül szívesen
választ különlegességeket: har-
csát, esetleg angolnát, de a ten-
geri finomságoknak – kagyló-

nak, polipnak, tintahalnak –
sem tud ellenállni. A tenger
gyümölcseibõl nem szabad túl
sokat fogyasztania.

NYILAS
A Nyilas asztalánál senki

sem marad éhen, valódi bõség
várja ott minden kedves vendé-
gét. Vastag levesekkel, hatal-
mas sültestálakkal, laktató,
édes desszertekkel készül. Nála
a lakoma szó igazi értelmet
nyer: karácsonyi menüjében a
vaddisznó, a szarvas, a tejszín,
a vanília és a gesztenye is fõsz-
erepet kap. Hajlamos az evés-
ben és ivásban is a túlzásokra.

BAK
A Bak jegyûeknek nagyon

fontosak a tradíciók, nehezen
változtat a jól megszokott kará-
csonyi menüsoron. Azokhoz a
fogásokhoz ragaszkodik, ame-
lyeket az ünnepeken édesanyja,
nagymamája is felszolgált. Le-
het az egy velõs marhahúsleves,
rántott ponty, diós guba. Kedve-
li továbbá az aszalt gyümölcsö-
ket és az olajos magvakat.

VÍZÖNTÕ
A Vízöntõ igazi kísérletezõ

típus a konyhában is, egészen
meglepõ fûszereket és alap-
anyagokat kombinál. Nála a
legvalószínûbb, hogy a ha-
gyományostól eltérõ ünnepi
menüvel találkozunk. Kedveli
a kapribogyót, a cikóriát, a
kivit, a halak közül a piszt-
rángot. Testes borok helyett
gyakran könnyû habzóbort
választ. Legalább karácsony-
kor figyelembe vehetné a csa-
lád ízlését is.

HALAK
A Halak karácsonyi asztalá-

ról természetesen nem hiányoz-
hatnak a halfélék: a nyelvhal, a
lepényhal vagy a ponty. Legin-
kább ezekre és zöldségfélékre,
rizsételekre építi a menüt, a hús-
ról, a maga részérõl könnyedén
lemond. Kedveli a csillogó asz-
taldíszeket, és szívesen illatosítja
otthonát ünnepi füstölõkkel.
Családja kedvéért szívesen süti
meg a diós és mákos bejglit is,
melybõl õ maga is kedvére fala-
tozik majd.

Karácsonyi horoszkóp

Az ünnepi vacsorának
nem feltétlenül kell a zsíros
ételekrõl szólnia, de a csa-
lád többi tagját sem kell
megbotránkoztatni azzal,
hogy töltött káposzta he-
lyett tofusalátát szolgálunk
fel. Egy kis változtatással a
hagyományos ételek is le-
hetnek egészségesek és ke-
vésbé hizlalóak. Elég, ha

sertés helyett pulykát, sült
krumpli helyett fõttet készí-
tünk. Máris rengeteg kalóri-
ától kíméljük meg magun-
kat.

Csábító gondolat, hogy
bemegyünk a boltba, és fel-
tankolunk kekszekkel és
egyéb rágcsálnivalóval.
Amibõl persze a az ünne-
pek alatt mi is csipegetünk.

Idõigényesebb, mégis azt ja-
vasoljuk, hogy örvendeztes-
sük meg a vendégeket saját
készítésû süteménnyel,

amit megpakolhatunk gyü-
mölcsökkel, és legalább
tudjuk, hogy mi kerül bele.
Így nemcsak finom lesz, ha-

nem egészséges is. Ha még-
sem lenne idõ a sütikészí-
téshez, akkor sem kell csüg-
gedni, hiszen rágcsálniva-

lókból is találunk bõven
egészségeset. Sós snackek
helyett tálaljunk diót, mo-
gyorót, mandulát, melyek
amellett, hogy finomak, te-
le vannak egészséges zsí-
rokkal. A gyümölcsbarátok
pedig fogyasszanak aszalt
szilvát, barackot vagy
almachipset.

Az ünnepi asztalnál nem
mindegy, hogy mivel kezd-
jük a tányér megpakolását.
A sorrend kezdõdjön a zöld-
ségekkel. Ezek foglalják el a
tányér nagy részét, és csak
utána jöjjön a hús. Mivel a
tányért hajlamosak vagyunk
telepakolni mérettõl függet-
lenül, ezért érdemes inkább
a kisebb méretû tányérokat
elõvenni, amire értelemsze-
rûen kevesebb étel fér.

Az ünnepek alatt az autó
vagy tömegközlekedés he-
lyett válasszuk a sétát.

Nemkívánatos pluszkilók 
a téli ünnepek alatt?
A karácsony sok esetben a mértéktelen

fogyasztásról is szól sajnos, aminek

egyenes következménye, hogy felsze-

dünk pár kilót az ünnepek alatt. Sze-

retnénk elkerülni, hogy az ünnepek

után a mérleg sokkoló eredményt mu-

tasson. Néhány tipp ahhoz, hogy éhe-

zés nélkül is megússzuk a nemkívána-

tos pluszkilók kialakulását.
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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

Egy asszony panaszkodik az orvosánál:
– Doktor úr, segítsen rajtam! Nem tudom mit tegyek, ugyan-
is a férjem állandóan beleszól a vezetésembe.
– Nyugodjon meg, asszonyom, a legtöbb jogosítvánnyal ren-
delkezõ férj ezt teszi, ha a felesége vezet.
– ... (poén a rejtvényben)

Vízszintes: 
1. A poén 1. része. 11. Szelíd vad. 12. Gyermekbetegség. 13.
Tégladarab! 14. Méhek építménye. 16. Kezdet. 17. Leány tár-
sa. 18. Idõs. 20. Hálával emleget. 21. Petty. 22. Spanyol festõ
(Pablo). 24. Kártyajáték. 25. Paci egyik szíja. 26. Gyermek-
gondozási Segély (röv.). 28. Coltcsõ! 29. Roham elõjele. 31.
Volt (lat.). 33. Kanáritollak! 35. Nem egyenes. 37. Orrához.
39. Zoltán ...; hazai énekesnõ. 41. Írást töröl. 43. Az egyik szü-
lõ. 44. Mondabeli sípos alak. 45. Összetett mozgás. 46. Valami
(röv.). 47. Gazdasági település. 49. Becézett Titanilla. 50. Diós
bél! 51. Hozzáfog. 53. Kettõnk közül nem én! 54. Õrszem.

Függõleges: 
1. Földbe vert rúd. 2. Sorozat. 3. Sakkbábuk! 4. A kövér em-
beré nagy! 5. Zúdítás. 6. Az apostolok lován. 7. Angol
hosszmérték. 8. Felfog. 9. Finom morzsa! 10. Futva elmene-
kül. 15. A Petõfi csarnok népszerû neve. 17. Szögmérték. 19.
Fõtt tészta. 21. Török tartomány. 23. ... kerül; õ következik.
24. Ágaskodik. 25. A poén 2. része. 27. Fényes rész! 30.
Bent odaér! 32. Valamely irányba fordít. 34. Özönlik. 36.
Nagyon kemény, világosszürke kõzet. 38. Búbos tollazat.
40. Becézett Imre. 42. ...-apás. 44. Magyarországi “atomvá-
ros”. 47. Teofil beceneve. 48. Muhammad ...; bokszoló. 51.
Üres napelem! 52. Elek! 

Tudálékos férj

Angol karácsonyi puding
Hozzávalók: 23 dkg mar-

hafaggyú, 11 dkg mazsola,
23 dkg malagaszõlõ-mazso-
la, 11 dkg aszalt ribiszke, 11
dkg narancs- és citromhéj, 6-
7 dkg liszt, 1 mokkáskanál
reszelt szerecsendió, 6 csa-
pott kiskanál õrölt fahéj, 2
csapott kiskanál õrölt szegfû-
szeg, 23 dkg finom zsemle-
morzsa, 6 dkg kókuszresze-
lék, só, 0,35 dl tej, 4 tojás, 5-
6 evõkanálnyi rum, 1 cit-
rom, 3 dkg vaj.

Elkészítés: A megtisztí-
tott faggyút apróra vágjuk. A
kétféle mazsolát, a felaprított
citrom- és narancshéjat, a
lisztet, a fûszereket, a mor-
zsát meg a kókuszreszeléket
beleszórjuk, kissé megsóz-
zuk, jól összekeverjük. A te-
jet, a tojásokat, a rumot meg
a citrom kifacsart levét hoz-
záadjuk. Az egészet össze-
dolgozzuk. Kivajazott 1,5-2
literes pudingformába tölt-
jük. A tálat duplán hajtoga-
tott sütõpapírral lefedjük és a
közepébe kis lyukat vágunk,
hogy a keletkezõ gõz eltá-
vozhasson. A formát éppen
csak gyöngyözõ vízbe állít-
va, a pudingot 4 órán át fõz-
zük. Végül tálra borítjuk és
valamilyen édes mártással
kínáljuk.

Svéd sáfrányos kalács
Hozzávalók: 20 dkg vaj

vagy margarin, 0,5 liter tej, 5
dkg élesztõ, 3 kiskanál só, 10
dkg cukor, 1 tojás, 1 kg liszt,
2 g sáfrány, a tetejére: 1 tojás,
mazsola.

Elkészítés: Egy lábasban

felolvasztjuk a vajat, hozzá-
adjuk a tejet, és kézmelegre
langyosítjuk. Egy nagy tál-
ban elmorzsoljuk az élesz-
tõt, ráöntjük a tejet, és elke-
verjük. Hozzáadjuk a cuk-
rot, a sót, a tojást, meg a sáf-
rányt, és alaposan kikever-
jük az egészet. A liszttel pu-
ha, rugalmas tésztává da-
gasztjuk, duplájára keleszt-
jük (kb. 1 óra). Lisztezett
deszkán még egyszer alapo-
san átgyúrjuk a tésztát. Egy-
harmadából “paphajat” ké-
szítünk: 6 darab ujjvastag-
ságnyi, 50 centi hosszú rudat
formálunk, és vajazott sütõ-
lemezen hullámosra alakít-
juk, minden egyes “lokniba”
egy-egy mazsolaszemet
nyomva. Megkenjük tojás-
sal, majd ismét kelesztjük
20-30 percig. Középmeleg
sütõben kb. 20 percig sütjük.

Drezdai gyümölcskenyér
Hozzávalók: 5 dkg élesz-

tõ, 1 evõkanál cukor, 2,5 dl
tej, 37,5 dkg margarin, 1 kg

finomliszt, 15 dkg cukor, kis-
kanál só, 10 dkg mandula,
10 dkg cukrozott citromhéj,
5 dkg cukrozott narancshéj,
50 dkg mazsola (lehetõleg
többféle), 1 citrom reszelt hé-
ja, a forma kikenéséhez:
margarin, a sütemény tetejé-
re: 12,5 margarin és bõven
porcukor

Elkészítés: Az élesztõt a
cukrozott tejben felfuttatjuk,
majd a puha margarinnal, a
liszttel, a cukorral és a sóval
összegyúrjuk. A megkelesz-

tett élesztõt beledolgozzuk
és 1 órán át kelni hagyjuk.
Ezután a durvára vágott
mandulát, a cukrozott cit-
rom- és naracshéjat, a ma-
zsolát meg a reszelt citrom
héját hozzáadjuk, átgyúrjuk,
majd duplájára kelesztjük.
Ebbõl a tésztából 2 rúdnyi
kalács lesz, amelyeket mar-
garinnal kikent tepsibe fekte-
tünk, majd elõmelegített sü-
tõbe tolva, közepes lánggal
kb. 60 percig sütjük. Még
melegen tetejüket a megol-
vasztott margarinnal meg-
kenjük és porcukorral bõvel
megszórjuk.

Spanyol karácsonyi kacsa
Hozzávalók: 1 db kb. 2

kg-os kacsa, 50 gr vaj, 6 al-
ma, bors, só. Pác: 1 liter vö-
rös bor, 1 kanálnyi ecet, 1 ka-
nálnyi cukor, 1 sárgarépa fel-
darabolva, 2 fokhagyma,
rozmaring, bors, só.

Elkészítés: Készítsük el a
páclevet, majd tegyük bele a
megtisztított húst 48 órára.
Ha ezzel megvolnánk, ve-
gyük ki a húst, csepegtessük

le, majd jöhet egy kis só és
bors. Ezt követõen kenjük be
vajjal és süssük kb 1,5 órán
át közepes lángon. Sütés
közben locsolgassuk meg a
kacsát a visszamaradt páclé-
vel. Az utolsó 15-20 percre
tegyük a húshoz a felszele-
telt almát.

Svéd karácsonyi sonka
Hozzávalók: 2 kg füstölt

sonka csont nélkül, 1,5 kis-
kanál szegfûszeg, 4 babérle-
vél, 1 kiskanál majoránna, 2
ek. méz, 1 kiskanál õrölt fe-
kete bors, 1 tojássárgája, 2
ek. mustár, zsemlemorzsa.

Elkészítés: A sonka bõrét
eltávolítjuk, majd egy éjsza-
kára vízbe tesszük. A fûsze-
reket összetörjük, beleszór-
juk a mustárba, majd mézet,
tojássárgáját adunk hozzá,
és ezzel dörzsöljük be a be-
áztatott sonkát. Alufóliába
tesszük, majd kb. 2 órán át
sütjük. Miután megsült, le-
szedjük róla a fûszeres mus-
tárt, és zsemlemorzsával be-
szórjuk, majd újabb negyed-
órára sütõbe tesszük. Tála-
láskor kínáljunk hozzá pá-
rolt vöröskáposztát.

Karácsonyi ponty 
lengyel módra
Hozzávalók: 1 db 1,5 kg-

os ponty, szegfûbors, cukor,
0,5 dl sör, 2 ek. mazsola, só,
õrölt bors, 2 ek. ecet, 10 dkg
gyöngyhagyma, 3 dkg vaj,
borókabogyó.

Elkészítés: A gyöngy-
hagymákat vajon megpárol-
juk, majd beleöntjük a sört,
sózzuk, borsozzuk, hozzá-
adjuk a borókabogyót, szeg-
fûborsot, cukrot, és így to-
vábbi 20 percig pároljuk. Ez-
után leszûrjük, és a hal vérét
hozzákeverjük. Beleszórjuk
a mazsolát, a kifilézett, fel-
szeletelt halat, és fél órát fõz-
zük. Ekkor a halszeleteket
kivesszük, tálra tesszük, és a
mártást rálocsoljuk. Köret-
ként sós, vajas burgonyát fo-
gyaszthatunk hozzá.

Az ünnepek alatt se feled-
kezzünk el szobanövénye-
inkrõl és a díszcserjékrõl,
hisz ezekben a napokban is
igénylik odafigyelésünket.
Ha a fákon és a bokrokon
sok vagy nedves hó van, azt
rázzuk le, fõleg a boróka és
tuja esetében. A díszbokrok-
kal és sövényekkel is hason-
lóképpen járjunk el, mert a
súlytól az ágak letörhetnek.
A kint telelõ cserepes növé-
nyek számára a hó olyan,
mint egy meleg takaró. Ép-
pen ezért a laza hópelyheket
ne rázzuk le a növényekrõl. 

A nagy edénybe ültetett
bambusz igen kedvelt válasz-
tófalként a teraszokon.
Azonban az örökzöld óriás-
fû magas vízigénye miatt té-
len nem tûri a napsütötte és
szeles helyeket, ahol köny-
nyen kiszáradhat. Szükség
esetén tehát költöztessük
más helyre a paravánt.

Ha a cserepes növényeket
légbuborékos fóliába csoma-
goljuk, hogy védjük a fagy-
tól, a földet ne takarjuk be
vele, hogy tudjon a gyökér
lélegezni, és hogy enyhébb
napokon megöntözhessük a
növényt. Az örökzöld csere-
pes növényeknek télen is
szükségük van megfelelõen
nedves földre. Azonban a
vízzel telt alátét nem tesz jó
szolgálatot, mivel enyhe csa-
padékos idõjárás esetén a fel-
gyûlt víz gyökérrothadáshoz
vezethet. Ezért az alátéteket
fordítsuk meg, vagy tavaszig
akár el is távolíthatjuk. Tehát
ne feledjük, karácsony a szo-
banövényeinknek is a szere-
tet ünnepe.

Sármási-Bocskai János 
kertészmérnök

A virágok 
is ünnepelnek

Kert-ész

Arra biztatjuk olvasóinkat, hogy idén ka-

rácsonykor változtassanak kicsit a kará-

csonyi menün, próbálják ki más népek

karácsonyi receptjeit, így talán betekin-

tést nyernek más népek karácsonyába is.

Hol mit sütnek, fõznek karácsonyra?

Nézzük a legjobb recepteket!

Népek karácsonya
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Gyermekkoromban, aho-
gyan ma is, a karácsonyt tar-
tottam az év legszebb ünne-
pének. Manapság, fõként an-
nak örvendek, hogy csalá-
dom egy ünnepélyes, meghitt
estét tölt el e szent ünnepen.

Gyerekoromban több ok-
ból is vártam a karácsonyt,
elsõsorban a karácsonyfáért,
az alatta levõ ajándékokért, a
hangulatért. Nagyobbacska
koromban már hozzáadó-
dott az is, hogy keresztszüle-
im „angyala” pénzt is hozott.
Azonban az sem volt elha-
nyagolható, hogy ott volt a
téli vakáció – aminek én ak-
kor is nagyon tudtam örülni,
amikor épp nem karácsony
közeledett – s nem beszélve
arról, hogy rohamosan köze-
ledett a szilveszter is.

A szilveszteréjszakák ak-
kor azért is voltak másak,
mert addig az amúgy szigo-
rú szüleim számomra érthe-
tetlen módon megváltoztak,
megenyhültek, és olyan dol-
gokat is megengedtek, ami
év közbe szóba sem jöhetett.
Éjfélkor kint lehettem a
tömbházak között a barátok-
kal, és még azt sem kellett
megmondanom, hogy hány
órára megyek haza, nem volt
ez megszabva. Nem csoda,

hogy ezek után a szilvesztert
már elõre megtervezve vár-
tam, ami persze nem mindig
jól sült el.

Általános iskolás korom-
ban, már tartottam madara-
kat a lakásunkban. Emlék-
szem, karácsony közeledté-
vel azon töprengtem, mivel
kedveskedjek, hogyan tud-
jam a madaraimmal is érzé-

keltetni azt a csodálatos na-
pot. Több eledelt adjak, vagy
csak kedvenc eledelünkbõl
szórjak, esetleg egész napra
engedjem ki a szobába, hadd
röpködjenek, érezzék azt az
örömet, amit én is éreztem.
Mindenesetre olyan dologra
törekedtem, ami nem min-
dennapi számukra. De úgy
teltek el a karácsonyok, hogy

annál többet, mint hogy töb-
bet foglalkoztam velük, nem
tudtam nyújtani.

Késõbb, húsz év múlva, az
elsõ madárkarácsony meg-
szervezésekor értettem meg,
hogy nem is kell többet tenni,
mint hogy rájuk gondoljunk,
a figyelmünk központjába
kerüljenek a madarak egy tel-
jes napra. A lényege ma is az
a madárkarácsonyoknak,
hogy felhívjuk a figyelmet a
madarakra, hogy aznap az
óvodákban, iskolákban a
gyerekek a madarakról be-
széljenek, képes vetíttet elõ-
adásokat nézzenek róluk, ne-
kilássanak a téli madáretetés-
nek, madáreledelt szórjanak
a madáretetõkre. Immáron
tizenkét éve!

Ebben az esztendõben a
madárkarácsony fõ védnö-
kei a sepsiszentgyörgyi
Gödri Ferenc Általános Is-
kola kis diákjai, akik a tél fo-
lyamán gondoskodnak a
madarakról.

Boldog karácsonyi ünne-
peket kívánok, gazdag an-
gyaljárást, de közben ne fe-
ledtékezettek meg ti sem a
szárnyas barátainkról.

Kelemen László, Rara Avis
Madártani Egyesület

Tizenkét hónap a természetben
Mostanra már biztosan si-

került elkészíteni a karácso-
nyi ajándékokat. Hogy a
meglepetést fokozzátok, ké-
szítsetek hozzá eredeti cso-
magolást. Olcsóbb és sokkal
szemet gyönyörködtetõbbek
is, mint a kereskedelemben
megvásárolható ajándékta-
sakok.

Szükséges anyagok és esz-
közök: színes csomagolópa-
pír, valamilyen növényi szál
(pl. széna vagy szalma, szárí-
tott gyümölcsök és fûszerek,
olló, ragasztó).

Elkészítés: A színes papírt
szabd ki az ajándéktárgy mé-

rete szerint, majd feszesen
csomagold be, hogy a papír
az ajándéktárgy kontúrját
kövesse. Ragaszd le, hogy ne
bomoljon ki. Miután ezzel
készen vagy, kezdõdhet a de-
korálás. Átkötésnek cérna
helyett használj természetes
anyagokat, pl. szénát vagy
szalmát). Ha nem találsz
elég hosszú darabot, össze is
lehet ragasztgatni. A végére
kössél csokrot, amibe elhe-
lyezhetsz egy fahéjdarabkát.
Végül ragassz rá szárított
gyümölcskarikát és csillag-
ánizst. Így a csomagolásod
nemcsak eredeti, hanem aro-
más is lesz.

Ajándékcsomagolás

Hétvégi mellékletünk Életmód és Csodavár oldalait
Orosz Anna szerkesztette

Barni írt egy levelet az An-
gyalnak, és kitette az ablakba.
Nem is lett volna ebben sem-
mi meglepõ, ha mindez nem
egy meleg szeptemberi na-
pon, egy héttel iskolakezdés
után történik.

– Még messze van az a ka-
rácsony, Barni – mondta
Anya meglepetten.

– Még... – Apa egy kicsit
számolgatott fejben, aztán le-
gyintett – ...meg nagyon so-
kat kell aludni, amig jön az
Angyal.

– Kiszámoltam, Apa, pon-
tosan százkettõt – vágta rá
Barni.

– De akkor miért írtál neki
ilyen hamar levelet? – kérdez-
te Apa.

– Ha meggondolod magad
addig, akkor mi lesz? – tol-
dotta meg Anya.

– Be kell bizonyítsam,
hogy létezik Angyal – mond-
ta Barni határozottan.

– De kinek, Barni?
– Róbertnek. Azt mondta

ma az iskolában, hogy nincs
is Angyal. Márpedig ha ezt a
levelet elviszi, akkor van. És
akkor meg is mondom Ró-
bertnek, hogy én nyertem!

Apa és Anya összenéztek,
hümmögtek. Aztán másnap
reggelre eltûnt a levél.

– Na ugye, hogy van An-
gyal! – kiáltott kora reggel
Barni diadalmasan, s ma
elõször nem kellett nógatni
az öltözködésnél és cipõhú-
zásnál.

Délután viszont lógó orral
jött haza az iskolából.

– Róbert megint azt
mondta, hogy nincs Angyal,

és a levelet akárki elvehette.
És én mondtam neki, hogy
de minden évben megka-
pom, amit az Angyaltól ké-
rek, ha nem is mindig min-
dent, de azért sokfélét, sõt,
amit nem kértem, azt is meg-
kaptam. lgaz, hogy tavaly
kértem igazi helikoptert, és
nem hozott, de az Angyal
nagyon jól tudja, hogy mit
szeretnék igazán, és Róbert
miért mond ilyen butaságot,
hogy nincs Angyal!

Barni már majdnem sírt
haragjában. Elõvett egy pa-
pírt, és levelet kezdett írni az
Angyalnak.

Kedves Angyal! Kérlek szé-
pen, bizonyítsd be Róbert-
nek, hogy vagy, mert Róbert
nem hisz benned! És azt hi-
szi, hogy a szülei veszik az
ajándékot és õk hozzák a ka-
rácsonyfát és dugdossák a
kamrában és éjszaka díszítik
fel, amikor õ alszik. Mert Ró-
bert nagyon buta!

Az írás persze nem ment
ilyen gyorsan, mert Barni
még csak nyomtatott betûk-
kel és nagyon lassan tudott ír-
ni. Mire leírta azt is, hogy
„buta”, addigra már elpárol-
gott a mérge. Fogott egy ra-
dírt, kitörölte a butát, és a kö-
vetkezõket írta:

Kérlek, ne haragudj Ró-
bertre, amiért nem hisz ben-
ned. Biztosan õ is fog hinni
benned, és nagyon fog örülni
neked, csak elõbb be kell bi-
zonyítani neki, hogy létezel!
Barni

Barni megmutatta a levelet
Apának is. Apa elolvasta, ki-
csit morfondírozott, majd

visszaadta a levelet, és bólin-
tott, hogy rendben van. Barni
kitette az ablakba, és a levél
másnap reggelre eltûnt.

Barni nem lepõdõtt meg,
hisz tudta, hogy ez fog történ-
ni. Annál jobban meglepõ-
dött következõ reggel, amikor
újból ott találta a levelet az
ablakban. Kicsit összeszorult
a torka, úgy sietett oda: azt
hitte, valami rosszat tett, ezért
hozta vissza az Angyal a leve-
let. De amikor kézbe vette,
hatalmasat dobbant a szíve.
Ez nem ugyanaz a levél volt,
hanem válaszlevél az An-
gyaltól!

Kibontotta, és benne é-
szinkék papíron, melyen sok
pici csillag világított, a követ-

kezõk álltak:
Drága Barni! Örülök, hogy

azt szeretnéd, hogy Róbert is
higgyen bennem. Szeretnél
segíteni ebben?

Barni felnézett Apára és
Anyára, akik ott álltak
kürülötte, és fülig szaladt a
szája. Bólintott, és tovább ol-
vasott.

Arra kérlek, hogy légy a ta-
nítványom: keszíts egy aján-
dékot Róbertnek. Egy igazi
angyali ajándékot! Gondol-
kozz, hogy milyen ajándékot
szeretne kapni, és lepd meg
azzal, aminek a legjobban
örülne. Apa és Anya biztosan
segíteni fog neked. Az Angyal

Apa és Anya csodálkoztak,
hümmögtek, aztán tovább

végezték a dolgukat. Barni
pedig nekilátott gondolkozni.
És minél jobban gondolko-
zott, annál inkább arra a kö-
vetkeztetésre jutott, hogy Ró-
bert a négyajtós csuklós autó-
busznak örülne a legjobban.
A négyajtós csuklós auto-
buszt Barni iskolakezdés elõtt
kapta Anyáéktól, és õ is na-
gyon szerette.

Ekkor odament Apához, és
azt mondta:

– Apa, már tudom, hogy
hogyan leszek jó angyal-tanít-
vány! Odaadom angyali aján-
déknak a csuklós buszomat
Róbertnek!

– Jól meggondoltad ezt,
Barni? Nem fogod utólag
megbánni?

– Nem, mert ez egy igazi
angyali ajándék lesz!

Még csak két apró gond
volt: hogyan kell megírni az
angyali levelet, és hogyan
jusson el az ajándék Róbert-
hez? Az elsõben Anya segí-
tett. Egy gyönyörû színes pa-
pírlapot vett elõ, igaz, nem
voltak rajta apró vilagító csil-
lagok, de azért nagyon szép
volt, és Anya majdnem
olyan szép betûket tudott írni
rá, mint az Angyal. Hogy mi
legyen a levélben, azt együtt
talalták ki.

Kedves Róbert! Még nincs
itt a karácsony, de ezt az aján-
dékot most azért adom ne-
ked, mert szeretném, ha el-
hinnéd, hogy én létezem. És
hogy karácsonykor valóban
én látogatok el minden házba
széles e világon, hogy min-
denkinek elvigyem azt az
ajándékot, aminek legjobban
örülne. Az Angyal

A második apró gondot
Apa és Barni együtt oldották
meg. Beültek az autóba, és
amikor már a legtöbb házban
eloltották a villanyt, elautóz-
tak Róbertékhez. Csendben
leparkoltak a ház elõtt, és vár-

tak. Amikor kialudt a villany
Róbert szobájában is, Barni
odaosont a kapuhoz. Körül-
nézett és óvatosan becsusztat-
ta a levelet meg a szépen be-
csomagolt autóbuszt a kapu
rácsai közt.

Másnap Barni nagyon vár-
ta, hogy Róbert megérkezzen
az iskolába, de Róbert nem
jött. Becsengettek, és Róbert
még mindig nem jött. Bejött a
tanító néni, és Róbert még
mindig nem volt ott! Barni
nagyon izgult. Mi történhe-
tett? Aztán kipirult arccal, vi-
gyorogva megérkezett Ró-
bert, kezében a négyajtós
csuklós busszal. Már nem
mondhatott semmit Bar-
ninak, mert megkezdõdött az
óra. De kisvártatva egy cetli
csúszott a Barni padjára. Ró-
bert ákombákom betûivel az
állt rajta, hogy: »VAN AN-
GYAL!« Barni szíve megint
gyorsabban vert. Megfordí-
totta a papírt, és csak annyit
írt a hátára: »TUDOM« Nem
tudnám pontosan eldönteni,
hogy abban a pillanatban ki
örült jobban: Róbert vagy
Barni?

Róbert megtudta, hogy van
Angyal. Barni pedig megtud-
ta, milyen lehet Angyalnak
lenni.

És ettõl az évtõl kezdve
minden karácsonykor õ ma-
ga is kis ajandékokat készí-
tett. Becsomagolta, néha le-
velet is írt hozzá, és amíg
Apa, Anya és a többiek a
„Mennybõl az Angyal”-t éne-
kelték, odacsente az ajándé-
kokat a karácsonyfa alá.

– Még hogy nincs Angyal –
gondolta magában. És akkor
én kitõl tanultam az angyal-
ságot, hm?

(A mese a Legszebb karácso-
nyi ajándék a nátha c. könyvben
jelent meg, közöltük a Koinónia

kiadó jóvoltából)

Zágoni Balázs

Az angyal tanítványa
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