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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2877 ▼
1 amerikai dollár 3,2355 ▼
100 magyar forint 1,5303 ▼

Hodorkovszkij 
marad a börtönben

Újabb öt és fél évre ítélte egy moszkvai bí-
róság Mihail Hodorkovszkijt, a Jukosz olaj-
társaság egykori tulajdonosát kõolajlopás és
pénzmosás vádjával. Putyin miniszterelnök
ellenlábasa korábban már nyolc évet kapott,
így 2017-nél elõbb nem szabadulhat.

Aktuális 2

Vezércikk 3

Aktuális 3
Markó Béla kormánymérlege

Ha 2011-ben nem kell újabb megszorító in-
tézkedéseket hoznunk, akkor 2010-ben jól
dolgoztunk – foglalta össze tegnap az
egyéves kormányzás mérlegét Markó Béla
miniszterelnök-helyettes. 

Naptár 6-7

2011-tõl ezt kívánjuk
Akit egyre-másra támogatnak, az nem
önálló. A romániai magyarságnak az

lenne az ideális állapota, ha
el tudná tartani önmagát.
(…) Pénzügyi önállóság,
anyagi biztonság – olyan

fogalmak, amelyek
után most, 2010 végén
a romániai magyar mé-

dia csak áhítozik.
2011-tõl „csak” ezt
kívánjuk.

Salamon 
Márton László

Mai mellékletünk:

ÚMSZ

Harmincegy olvasónkra
mosolygott a szerencse: az

egyéves elõfizetõink közül teg-
nap kisorsolt nyertesek az Új
Magyar Szó és magyarországi
médiapartnerünk, a Duna
International könyvkiadó közös
ajándékaként értékes könyvcso-
magokat vehetnek kézbe. Nekik
és mindazoknak, akik 2010-ben
velünk tartottak, köszönjük az
egész évi kitartást és ragaszko-
dást. Maradjanak velünk 2011-
ben is, olvassák az Új Magyar
Szót! A könyvcsomagok nyerte-
seinek listája a 7. oldalon 

Felkészülten várják az állam-
polgársághoz folyamodókat

hétfõtõl, az új év elsõ munkanap-
jától Magyarország romániai
konzulátusai. „Menet közben de-
rül majd ki, mennyire bírjuk ezt
az iramot” – mondta az ÚMSZ-
nek Drávucz Herbert bukaresti
konzul. A csíkszeredai konzulá-
tuson hat erdélyi magyar politi-
kus elsõk között nyújtja be igény-
lését. 3. oldal 

Szilveszter, magyar
idõszámítás szerint 

Rajtra készen 

a konzulátusok
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Nem csak a hazai idõszámítás szerinti „román” éjfélt, a Magyarországon érvényes idõzóna

szerinti „magyar” évváltást is külön tûzijáték jelzi olyan székelyföldi városokban, ahol a

köztereken is elbúcsúzhatnak 2010-tõl az illetõ települések lakói. Az önkormányzatok év végi

tartalékától függ, mit kínálnak a helybélieknek szilveszterre. Sepsiszentgyörgyön háromnapos

ünneppel búcsúztatják 2010-et és köszöntik 2011-et. Kolozsváron csak egy pohár pezsgõ jár

az utcán ünneplõknek. 2011. január 1-jétõl egész Európa „magyar idõszámításra tér át”:

szombattól Magyarország tölti be az Európai Unió soros elnöki tisztét. 2., 4. és 8. oldal

Újévi ajándék az ÚMSZ-tõl

Boldog új esztendõt kívánunk!
Az  újévi  munkaszünet  miatt  következõ  

lapszámunk  január  4-één,  kedden  jelenik  meg.
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Röviden

Schengen: menetrend szerint? 

Románia 2011-ben, az eredetileg kijelölt
márciusi idõpontban csatlakozik a
Schengen- övezethez – jelentette ki Traian
Igaº belügyminiszter. A politikus szerint az
optimizmusra az ad okot, hogy eddig mind
a hét uniós ellenõrzés arra az eredményre
jutott, hogy az ország teljesíti a csatlakozás
mûszaki feltételeit. Igaº kijelentése azért tû-
nik mégis túlzottan derûlátónak, mert múlt
héten a német és a francia belügyminiszter
levélben kérte Románia és Bulgária csatla-
kozásának elhalasztását. 

Baconschi képviselõ lenne

Teodor Baconschi román külügyminiszter ,
a kormányzó Demokrata-Liberális Párt jö-
võben megtartandó tisztújításának egyik el-
nökjelöltje tegnap bejelentette, hogy indul-
na a 2012-es parlamenti választásokon. 

Boc: nem vagyunk angyalok

A Ridzi-ügyben megtartott szavazás ered-
ményéért nehéz egyetlen pártot felelõssé
tenni, még akkor is, ha a Demokrata-
Liberális Pártot (PD-L) nem angyalok al-
kotják – jelentette ki Emil Boc kormányfõ,
a PD-L elnöke. Mint ismeretes, a korrupci-
óval vádolt volt ifjúsági és sportminiszter
ügyében a parlament múlt héten elutasítot-
ta a korrupcióellenes ügyészség (DNA)
azon kérését, hogy a volt tárcavezetõ elleni
vizsgálatot kiterjesztve a számítógépeit is
megvizsgálja. A miniszterelnök leszögezte,
a párt és az õ személyes álláspontja is az,
hogy a törvényhozásnak jóvá kellett volna
hagynia a DNA kérését. 

Moldova: nyugatbarát összefogás

Újjáalakult tegnap Moldova Köztársaság-
ban a nyugatbarát pártokat tömörítõ Szö-
vetség az Európai Integrációért (AIE) nevû
koalíció. Az AIE-nek csak két szavazata hi-
ányzik ahhoz, kormányt alakíthasson és je-
löltjét államfõnek nevezzék ki. A koalíció
vezetõi abban reménykednek, hogy a hi-
ányzó szavazatokat sikerül majd a jelenleg
legtöbb parlamenti mandátummal rendel-
kezõ kommunistáktól megszerezni.
Moldovában november 28-án tartottak par-
lamenti választásokat, az új kormány meg-
alakulása az év elejére várható.

Móse Kacavot bûnösnek találták

Két rendben bûnösnek találta tegnap a tel-
avivi körzeti bíróság Móse Kacav volt izra-
eli államfõt (képünkön) az ellene nemi erõ-

szak és szexuális zaklatás miatt mintegy
négy éve indított perben, a büntetés mérté-
ke azonban még nem ismeretes. Kacavot
azzal vádolták, hogy megerõszakolta egyik
munkatársnõjét, három másikat pedig sze-
xuálisan zaklatott, amikor idegenforgalmi
miniszter, majd államfõ volt.

Furcsa nagykövet-háború

Az amerikai hatóságok bevonták Venezue-
la nagykövetének a vízumát – közölte
Twitter-blogjában Temir Porras venezuelai
külügyminiszter-helyettes. Washingtoni
diplomáciai körökben már korábban elter-
jedt a híre annak, hogy az amerikai kor-
mányzat válaszlépésre készül, miután
Hugo Chávez venezuelai elnök elzárkózik
attól, hogy az Egyesült Államok új caracasi
nagykövete, Larry Palmer a dél-amerikai
országba utazzon. 

Hírösszefoglaló

Az elõbbi büntetésével
együtt összesen csaknem ti-

zennégy év börtönre, tehát ezút-
tal további öt és fél évre ítélték
tegnap Mihail Hodorkovszkijt,
az idõközben feldarabolt orosz
olajtársaság, a Jukosz volt fõ-
részvényesét. Oroszország egy-
kori leggazdagabb emberét több
millió tonnányi kõolaj ellopásá-
ban és 23,5 milliárd dollár tisz-
tára mosásában találták bûnös-
nek. A nyolcszáz oldalra rúgó
ítélet kihirdetése hétfõn kezdõ-
dött meg a moszkvai Hamov-
nyiki kerület bíróságán, a bün-

tetés mértékét pedig tegnap kö-
zölték.

Az Interfax hírügynökség infor-
mációi szerint Viktor Danyilkin
bíró elmondta, hogy a most kisza-
bott, pontosan 13 és fél év börtön-
büntetésbe beszámították azt a
nyolc évet is, amelyet az elõzõ
perben szabtak ki Hodorkovsz-
kijra (ezt az egykori olajbáró Szi-
bériában, a kínai határ mentén,
egy büntetõtáborban töltötte); így
Vlagyimir Putyin orosz minisz-
terelnök egyik fõ ellensége legko-
rábban 2017 elején kerülhet sza-
badlábra, hacsak addig nem indí-
tanak újabb eljárást ellene.
Hodorkovszkij volt üzlettársa,

Platon Lebegyev ugyanennyi
büntetést kapott.

Nemzetközi vélekedések sze-
rint a két egykori üzletember ellen
indított eljárás politikai motívu-
mokat rejt magában. Németor-
szág, az Egyesült Államok és az
Európai Unió is tiltakozott a bírói
testület döntése ellen. Hodor-
kovszkij mindvégig visszautasí-
totta az ellene felhozott vádakat,
és közölte, hogy szükség esetén a
strasbourgi emberi jogi bíróság
elõtt támadja meg az ítéletet. Az
orosz kormányfõ a napokban az
állami televízióban nyilvánosan
követelte a volt olajmágnás elíté-
lését. 

Hodorkovszkij csak 2017-ben szabadul, ha szabadulhat. Most is „folytatásos tárgyalásban” ítélték el

ÚMSZ

Két év és 8 hónap szabadság-
vesztésre ítélte tegnap egy

krakkói bíróság Anders Högs-
tröm svéd állampolgárt, korábbi
neonáci vezetõt, aki megrendel-
te az Auschwitz-Birkenau egy-
kori náci haláltáborának kapuja
feletti felirat ellopását. Högst-
röm elismerte bûnösségét, és el-
fogadta az ügyészség által kért
büntetést, ezért nem volt szük-
ség a teljes tárgyalási folyamat
lebonyolítására.

A svéd férfival együtt még két
további lengyel vádlottat ítéltek a
tegnapi tárgyaláson két év és né-

hány hónapos börtönbüntetésre.
Az annakidején a tábor foglyai ál-
tal kényszerbõl készített Arbeit
macht frei (A munka szabaddá
tesz) szövegû felirat ellopását vég-
rehajtó három másik lengyel vád-
lottat idén márciusban ítélték el,
õk már börtönbüntetésüket töltik.

A feliratot tavaly decemberben
lopták el. Jelenleg az emlékhely
mûhelyében épp restaurálják. Ar-
ról azonban még nem született
döntés, hogy késõbb az eredeti
helyén, vagy pedig egy múzeumi
zárt térben állítják-e ki. Az egyko-
ri haláltábor bejárata fölött jelen-
leg a történelmi felirat egy máso-
lata látható. 

Rácsok mögé kerül 

az auschwitzi „mûgyûjtõ”
Gy. Z.

Bár az elmúlt napok folyamán
jó néhány magyar miniszter

már átvette az illetékes bizottsá-
gokban az irányítást, és a hivata-
los átadás-átvételi ceremóniára
csak január 6-án kerül sor Brüsz-
szelben – a magyar kormány és
az Európai Bizottság már más-
nap közösen ülésezik –, az Euró-
pai Unió soros elnöki tisztét hol-
naptól Magyarország tölti be. Bel-
giumot követi a sorban, hogy az-
tán az év második felében Len-
gyelország következzék.

A jövõ esztendõ Európa szá-
mára tele lesz kihívásokkal, ezért
ebben a kulcsfontosságú idõszak-
ban erõs közép-európai vezetésre
van szükség az Európai Unió
élén – szögezte le tegnap kiadott
közleményében Joseph Daul, az
Európai Parlament néppárti frak-
ciójának elnöke. „Ez az elsõ év,
amikor két közép-európai ország
követi egymást a soros elnöki po-
zícióban” – mutatott rá. „Most,
amikor Európa számára kiemelt
jelentõsége van a gazdasági fel-
lendülésnek és a pénzügyi stabili-
tás megteremtésének, különös
ösztönzõ erõt jelenthet, hogy
mind a magyar, mind a lengyel
kormány a költségvetési egyen-

súlyra és a munkahelyteremtésre
épülõ, növekedéspárti gazdaság-
politika iránt kötelezte el magát.
Az ilyen irányú gazdaságpolitika
elengedhetetlen az EU2020 stra-
tégiában meghatározott célok el-
éréséhez” – hangsúlyozta Daul.

Szilveszteri bulival indul a so-
ros magyar EU-elnökség hat hó-
napja; a 2011 elsõ felében esedé-
kes elnökség „felvezetõjét” pén-
tekrõl szombatra virradóan Euró-
pa mi vagyunk címmel rendezik
meg Budapesten. A bulizók kön-
nyû- és népzenei koncerteken ve-
hetnek részt, illetve filmeket lát-
hatnak az EU-elnökség vidéki
helyszíneirõl. Közjogi méltósá-
gok, politikusok nem hivatalosak
az m1 és m2 csatorna által rész-
ben élõben közvetítendõ rendez-
vényre, jelen lesz azonban Nagy
Anna kormányszóvivõ és Bakos
Piroska, a magyar uniós elnökség
szóvivõje. Káel Csaba filmrende-
zõ külön erre az alkalomra négy
szórakoztató összeállítást készí-
tett Gödöllõrõl, Debrecenrõl, Ba-
latonfüredrõl és Pécsrõl. Nyilat-
kozata szerint ez utóbbi annak je-
gyében került a sorozatba, hogy a
város az EU-elnökség idején és
késõbb is folytatni kívánja az Eu-
rópa Kulturális Fõvárosa szelle-
miségét. 

Szombattól Budapest 

az Európai Unió fõvárosa

ÚMSZ/MTI

Bár az ellenzéki Legyen Más a
Politika a tegnapi nap folya-

mán közleményben tartotta mél-
tatlannak, hogy a magyar köztár-
sasági elnök nem nyilatkozott a
sokat vitatott médiatörvényrõl,
több internetes fórum is úgy érte-
sült, hogy Schmitt Pál a számára
kötelezõ határidõ lejárta elõtt,
még kedden aláírta a szóban for-
gó jogszabályt, amely a hatályba-
lépését egy nappal megelõzõen,
tehát ma meg is jelenik a Magyar
Közlönyben. A szocialista párt
nyilatkozatban közölte, hogy a
törvényt a kezdetektõl fogva elle-
nezte, az államfõt pedig arra kér-
te, hogy normakontrollért fordul-
jon az Alkotmánybírósághoz, mi-
vel ez „nemcsak joga a minden-
kori köztársasági elnökének, ha-
nem súlyos alkotmányossági
problémák tömeges felvetése ese-
tén kötelessége is”. Mivel ez nem
történt meg, az ellenzéki párt ma-
ga kéri a testület állásfoglalását.
Navracsics Tibor szerint a média-
törvény minden elemében kiállja
az összes európai érték próbáját.
A magyar miniszterelnök-helyet-
tes, közigazgatási és igazságügyi
miniszter ezt Neelie Kroesnak, az
Európai Bizottság sajtószabad-
ságért is felelõs alelnökének írt
válaszlevelében közölte. A Finan-
cial Times címû brit napilap egy
múlt heti cikkében jelentette,
hogy Kroes levélben érdeklõdik a
médiatörvényrõl a magyar kor-
mánynál. Az MTI-hez tegnap el-
juttatott válaszlevelében Nav-
racsics azt írta: „Meggyõzõdé-
sünk, hogy a törvény minden ele-
mében megfelel az EU irányelve-
inek és az Európában szokásos
szabályozásoknak, illetve egyet-
len részletében sem tartalmaz
olyan szabályozást, amely az
unió valamely országában ne vol-
na ismert.” 

Schmitt aláírta 
a médiatörvénytHodorkovszkij 

marad a börtönben

Évtizedekig volt a helyén az eredeti felirat. Lehet, hogy múzeumba kerül?



M. Á. Zs.

Ha 2011-ben nem kell újabb
megszorító intézkedéseket

hoznunk, akkor 2010-ben jól
dolgoztunk – foglalta össze az
egy éves kormányzás mérlegét a
Radio France International-nak
(RFI) adott tegnapi interjúban
Markó Béla miniszterelnökhe-
lyettes. Hozzátette: a megszorító
intézkedések helyesek voltak. „A
szociális védelemmel kapcsola-
tosan mindvégig vitáink voltak a
koalícióban és úgy gondolom,
hogy az RMDSZ-nek is köszön-
hetõen sikerült olyan ellenintéz-
kedéseket elfogadtatni, amelyek
minimális védelmet biztosítanak
a rászorulóknak” – fogalmazott
az RMDSZ szövetségi elnöke.
Szerinte a teljes leltárhoz az is
hozzátartozik, hogy a kabinet
nagyon sok esetben tétovázott, a
döntések meghozatala után nem
volt elég operatív a megszorítá-
sok életbe léptetését tekintve.
„Másfelõl nagyon keveset foglal-
koztunk idén a befektetésekkel, a
gazdasági fejlõdés stimulálásá-
val. Tisztában kell lennünk az-
zal, hogy csak megszorításokkal
nem lehet helyes pályára állítani
a gazdaságot, ezeknek befekteté-
seket gerjesztõ intézkedésekkel
kell párosulniuk” – vetítette elõ-
re Markó. A szövetségi elnök
„korrektnek” nevezte a Demok-
rata-Liberális Párttal (PD-L)
fenntartott kapcsolatot, szerinte
akkor adódtak gondok, amikor
„populizmus miatt a kormány
egyes intézkedései nehezen men-
tek át a parlamenten”. 

Marad a koalíció

A riporterek azt firtató kérdé-
sére, hogy az RMDSZ hajlandó
lenne-e otthagyni jelenlegi kor-

mánypartnerét a Szociáldemok-
rata Párt (PSD) és a Nemzeti Li-
berális Párt (PNL) javára, a szö-
vetségi elnök elmondta: senki se
bizonyította be neki, hogy egy

másik koalíciós kormány jobb
eredményeket tudna elérni.
„Ezek után felteszem magam-
nak a kérdést: miért kellene egy
másik kormányról vagy egy má-
sik koalícióról spekulálnunk?” –
kérdezett vissza Markó. Érvelése
kiegészítéseként megismételte
azt a korábbi állásfoglalásaiban
már kifejtett véleményét, hogy a
RMDSZ számára elfogadhatat-
lan a PSD és a PNL hozzáállása
a tanügyi törvényhez. „Õk
nemhogy nem segítenek a ki-
sebbségi jogok bõvítése érdeké-
ben kifejtett erõfeszítéseinkben,
hanem mindent megtesznek,
hogy megakadályozzák a kisebb-
ségbarát rendelkezések életbe
léptetését” – magyarázta az
RMDSZ-elnök. 

Schengeni csatlakozás 
magyar segítséggel?

A román közvéleményt hetek
óta foglalkoztató Schengen-csat-
lakozás kapcsán Markó Béla meg-
jegyezte, Bukarest számíthat a
magyar EU-elnökség támogatásá-
ra a német-francia halasztási kére-
lem ellensúlyozásakor. „A miha-
marabbi román csatlakozás Ma-
gyarország érdeke is, amelynek
fontos szava lehet a vita eldönté-
sében. Elõször is 2011 elsõ felé-
ben Budapest látja el az EU-elnö-
ki teendõket, másodsorban pedig
közvetlen szomszédunkként hite-
lesen, elsõ kézbõl tud tájékoztatni
a felkészültségünkrõl” – fogalma-
zott az RMDSZ elnöke. Hozzá-
tette: nehéz lesz a francia és né-
met ellenkezést leküzdeni. 
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„Akit egyre-másra 
támogatnak, az nem
önálló. (…) A románi-
ai magyarságnak az 

lenne az ideális 
állapota, ha egy bel-
sõ pénzügyi egyen-

súlyt megteremtõ
romániai magyar
családhoz hasonló-

an el tudná tartani önmagát.”
Az Új Magyar Szó tegnapi vezércikkének
indító mondatai ezek, amelyekkel tulaj-
donképpen valamennyi romániai magyar
lap év végi vezércikkét el lehetne indítani.
Hiszen aligha van olyan sajtótermék az
erdélyi kisebbségi prérin, amely ne szem-
besülne lépten-nyomon – és az utóbbi két,
gazdasági válság által meghatározott év-
ben fõképp – ilyen helyzettel. Amely ne
szembesülne azzal, hogy a lap tulajdono-
sai, elõfizetõi, vásárlói, illetve hirdetõi
nem képesek eltartani az illetõ médiater-
méket, ezért a politikai alapon eldöntött-
kiutalt támogatások létfontosságúvá vál-
nak számára. 
Ez a helyzet vezetett el a sajtó teljes ki-
szolgáltatottságához. Ahhoz az állapot-
hoz, amikor a politikai alapú támogatá-
sért cserébe egy – mindaddig ha másra
nem, legalább a látszatokra valamit adó
– erdélyi magyar lap, annak publicistája
képes meghasonulni. Képes hülyének néz-
ni olvasóit, képes nyilvánosan mosdatni
azt a szerecsent, amelynek még csak nem
is az a legnagyobb baja, hogy fekete, ha-
nem az, hogy fehérnek mondják.
A magyar sajtótörvényrõl van szó, termé-
szetesen. Arról a törvényrõl, amelyet a
teljes civilizált világ elítél, és amely olyan
felvilágosult fejeket, mint Konrád György
1933-ra emlékeztet. Arra az évre, amikor
az Adolf Hitler vezette Nemzetiszocialista
Munkáspárt hatalomra jutott Németor-
szágban. És amelyrõl az említett erdélyi
magyar lap vezércikkírójának nem az jut
eszébe, hogy újságíróként és magyarként
õt magát, az õ személyét, lapját és szak-
máját alázza meg az Erdély teljes leigá-
zására készülõ budapesti politikai hata-
lom. Hanem a Fidesz-mundér védelmét
tartja elsõdleges feladatának saját szak-
matársaival és Európa közvéleményével
szemben.
Pénzügyi önállóság, anyagi biztonság –
olyan fogalmak, amelyek után most,
2010 végén-2011 elején a romániai ma-
gyar média csak áhítozik. Pedig erre len-
ne szükség ahhoz, hogy ilyen torz véleke-
dések ne kapjanak nyilvánosságot erdélyi
sajtónkban. 
2011-tõl „csak” ezt kívánjuk.

Román lapszemle

2011-tõl ezt kívánjuk

Salamon 
Márton László

Az 112 sürgõsségi számra beérkezõ hívá-
sok 80 százaléka olyan egyénektõl jön,
akik csupán szórakozni akarnak az operá-
torral. Öt évvel ezelõtt a helyzet még
drasztikusabb volt, akkor csupán a hívá-
sok két százaléka jelentett be igazi sürgõs-
séget. (România liberã) A közszolgálati
televíziónak adott interjúban Emil Boc
miniszterelnök kijelentette: az ország
2011-ben kilábal a gazdasági válságból,
mi több 1,5 – 2 százalékos gazdasági nö-
vekedésre számít. (Jurnalul naþional) A
táplálkozási szakértõk szerint a szilveszte-
ri mulatság után mintegy egy kilogram-
mal leszünk kövérebbek. (Gândul) Az
interneten árusítja legtöbb 12 órát viselt
fehérnemûit egy szingapúri 19 éves lány,
hogy fizetni tudja a tanulmányait.
(Libertatea)  A fel nem ismert tünetek
miatt illetve hanyagságból nagyon sok ro-
mániai a rák végsõ stádiumában megy
kórházba. A szakemberek szerint a követ-
kezõ húsz évben 50 százalékkal emelke-
dik a rákbetegek száma. (Evenimentul zilei)
 A Caritas romániai szervezete idén

13,2 millió eurót érõ segítséget nyújtott a
mintegy 56 ezer rászorulónak, melyek
többsége gyerek. (Adevãrul)

Markó kormánymérlege
Az RMDSZ elnöke továbbra is elzárkózik az ellenzék ajánlataitól

Nãstase: ellenezzük az oktatási rendszer gettósítását
Adrian Nãstase, az PSD országos tanácsának elnöke blogbejegyzés-
ben reagált Markó Béla RFI-interjújára, szerinte a két ellenzéki párt
tanügyi törvénnyel kapcsolatos álláspontja nem indokolja az
RMDSZ visszakozását a PSD és a PNL által kezdeményezett
tárgyalásoktól.„Támogatjuk a kisebbségek anyanyelven való tanulá-
sának jogát, de nem értünk egyet az oktatás etnikai szegregációjával
és az iskolák nemzetiségi alapú különválasztásával. Ezt az elvet a ci-
vilizált világban sehol sem fogadják el és mi sem integrálódhatunk
az EU-ba, ha gettósítjuk az oktatási rendszerünket” – fogalmazott
Nãstase. 

Markó: a magyar EU-elnökség támogatja a schengeni csatlakozást

Baloga-Tamás Erika
Sipos M. Zoltán

Felkészültek az állampolgár-
ok jövõ év eleji rohamára

Magyarország romániai diplo-
máciai képviseletei. A csíkszere-
dai fõkonzulátuson január 3-án,
hétfõn két helyszínen kezdik el
az állampolgársági kérelmek át-
vételét: a Petõfi utcai épületben
három asztalnál délelõtt 10 órá-
tól, a Lazarus Házban pedig dél-
tõl két asztalnál fogadják az
ügyfeleket. „Felkészültünk, és
elmondhatom, hogy rendezett
körülmények között fogadjuk az
állampolgárságot igénylõket” –
nyilatkozta lapunknak Balogh
György konzul. A diplomata el-
mondta, vélhetõen nem lesznek
sorok, felesleges idõtöltés, hisz
azért kezdték el idejében, azaz
már november  legelején az idõ-
pont-egyeztetést, hogy annak
megfelelõen történjék a kérvé-
nyek benyújtása és elkerülhes-
sék a várakoztatást. „Bár teljes
felvilágosítást adtunk az ügyfe-
leknek a szükséges dokumentu-
mokról, felkészültünk arra is,
hogy még számos kérdéssel ér-
keznek, tehát megfelelõ idõt
hagytunk egy-egy idõpont kö-
zött” – tette hozzá Balogh
György. A tervek szerint január
3-án hat politikus adja be kérel-
mét elsõként a fõkonzulátus
épületében, õk már az idõpont-
egyeztetés alkalmával jelezték,

hogy sajtónyilvánosságot kíván-
nak adni az eseménynek. A hat
politikus Lokodi Edit-Emõke,
Maros Megye Tanácsának elnö-
ke; Borboly Csaba, Hargita Me-
gye Tanácsának elnöke; Tamás
Sándor, Kovászna Megye Taná-
csának elnöke; Korodi Attila, a
román parlament Külügyi Bi-
zottságának elnöke; Ráduly Ró-
bert Kálmán, Csíkszereda pol-
gármestere és Antal Árpád, Sep-
siszentgyörgy polgármestere. Ja-
nuár elejétõl újra beindul az idõ-
pont-egyeztetés, az év elején je-
lentkezõk februári, márciusi
idõpontot kaphatnak, tájékoz-
tatta lapunkat a konzul, aki azt
is elmondta, hogy január köze-
pétõl tovább bõvítik az ügyfélfo-
gadó asztalok számát. 

Ügyfélbarát környezet

Magyarország kolozsvári fõ-
konzulátusa is felkészült a janu-
ár 3-i ügyfélfogadásra: itt  elsõ-
ként Egyed Ákos történész pro-
fesszor adhatja le a kérelmet tar-
talmazó iratcsomót, erre hétfõn
reggel kilenc órakor kerül majd
sor a kolozsvári fõkonzulátuson.
„Megtörténtek az épület belsõ
tereinek szükséges átalakításai,
az ügyfélfogadó kollégák is ki-
képzésben részesültek. A fõkon-
zulátus váróterme is átalakításon
ment keresztül: minden esetben
arra törekedtünk, hogy ügyfélba-
rát környezetben tudjuk fogadni

a könnyített honosítási eljárást
kérelmezõket” – mondta el la-
punknak dr. Szûcs Zoltán kon-
zul. Mint megtudtuk, a kolozs-
vári fõkonzulátus öt ablaknál fo-
gadja ezentúl ügyfeleit. 

Átlag negyven perc

A bukaresti konzulátuson sem
számítanak fennakadásokra hét-
fõn. Drávucz Herbert konzultól

megtudtuk, az ügyfélfogadást fél
mûszakkal (négy órás munka-
idõvel) bõvítették ki. „Budapes-
ten úgy számolták ki, hogy az
ügyintézés kérvényenként negy-
ven-negyvenöt percet tart. Me-
net közben fog kiderülni, bírni
fogjuk-e ezt az iramot” – mond-
ta a diplomata. Hozzátette, sor-
állással, tolongással nem szá-
molnak, az elõjegyzésekkel ép-
pen ezt kívánták elkerülni. 

Rajtra készen a konzulátusok
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Csíkszeredában két helyszínen is várják az állampolgárság kérvényezõit
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Gy. Z.

A Ferihegyi repülõtér irá-
nyítótornyára felszerelt,

három emelet magas üdvöz-
lõfelirat (körülbelül 20x15
méteres poszter) köszönti
Magyarország EU-elnök-
ségét a Ferihegyi repülõtér
irányítótornyán: „BUD Wel-
comes the EU Presidency”,
azaz a Budapest Airport üd-
vözli a soros EU-elnökséget.
(Mivel 2011 Liszt Ferenc
emlékév is, a zeneköltõ két-
századik születésnapja alkal-
mából, a magyar kormány
azt tervezi, hogy a légikikötõt
róla nevezi el.) A repülésbiz-
tonságra való tekintettel kü-
lönlegesen idõjárás- és vihar-
álló gigaposzter és felirat el-
készítése és rögzítése nagyjá-
ból 7 millió forintba került.

Sûrûn változó program

Bár az uniós elnökség leg-
fontosabb céljait már július-
ban megnevezte a kormány,
vezetõ tisztségviselõk azt
hangsúlyozzák, hogy a prog-
ram – az aktuális politikai és
gazdasági eseményektõl füg-
gõen – folyamatosan válto-
zott. Befolyásolja a menet-
rendet az is, milyen feladatok
húzódnak át a jelenlegi belga
elnökség idejérõl. A gazdasá-

gi válság miatt az EU tagálla-
mainak vezetõi december kö-
zepi brüsszeli csúcstalálkozó-
jukon abban állapodtak meg,
hogy gazdaságpolitikájukat a
jövõben összehangolják, és
megteremtik az EU gazdasá-
gi kormányzását. A magyar
elnökség ezért legfontosabb
feladatai egyikének tekinti,
hogy továbbvigye a tanácsi
vitát az Európai Bizottság ál-
tal beterjesztett jogszabályja-
vaslatokról; ide kapcsolódik
az eurózóna állandó válság-
kezelési mechanizmusának,
egyfajta készenléti hitelkeret-
nek a létrehozása is, amely a
Lisszaboni Szerzõdés módo-
sítását igényli.

A magyar elnökség folytat-
ja az igazságügyi kérdések-
kel, a menedékjoggal és a be-
vándorlással foglalkozó
stockholmi program végre-
hajtását. A reguláris migrá-
ció, azaz a munkavállalási,
családegyesítési és tanulási
szándékkal útra kelõkkel
kapcsolatban a vízumügyek-
re és a munkavállalás speciá-
lis formáira koncentrál: to-
vábbi könnyítésekrõl tárgyal-
nak Oroszországgal, Ukraj-
nával és Moldovával. Igye-
keznek elhárítani Kanada
szigorító szándékait, és a már
megkezdett tárgyalásokat
folytatják a szezonális mun-

kavállalásról, valamint a vál-
lalaton belül áthelyezettekrõl
szóló irányelvtervezetekrõl.

Egységes 
romastratégia

Az eredeti elképzelések
között szerepelt, hogy Bulgá-
ria és Románia 2011 márciu-
sában válhatna a schengeni
övezet tagjává; a magyar
kormánynak ezzel kapcso-
latban az az álláspontja,
hogy a csatlakozásnak vilá-
gosak a feltételei, s ha az or-
szágok teljesítik õket, nem
állíthatók fel újabb akadá-
lyok. Franciaország és Né-
metország azonban decem-
berben jelezte, hogy a kor-
rupció és a szervezett bûnö-
zés elleni harcban mutatko-
zó hiányosságok miatt túl
korainak tartja a két ország
schengeni felvételét. Az érté-
kelést az uniós tagállamok
szakértõi végzik, a csatlako-
záshoz a tagállamok egyhan-
gú döntése szükséges.

Budapest arra törekszik,
hogy a magyar EU-elnökség
végére Európának egységes
romastratégiája legyen. A
spanyol–belga–magyar EU-
elnökségi trió programjában
is szerepel, hogy a problémát
az eddigieknél erõsebb és
egységesebb eszközökkel kell

kezelni. A magyar elnökség
arra törekszik, hogy a romák
többségi társadalomba integ-
rálása valamenynyi érintett
szakpolitika célja legyen. Kü-
lönösen fontos szerepet játsz-
hat ebben az Európa 2020
stratégia szociális része, ezen
belül kiemelten jelenik meg a
szegénység elleni küzdelem,
a foglalkoztatás erõsítése, az
iskolából kimaradók számá-
nak csökkentése és a felsõfo-
kú végzettségûek számának
növelése. A magyar kormány
már bemutatta uniós elnök-
ségének romaprogramját;
Magyarországon a romák
felzárkóztatását célzó prog-
ramok eddigitõl eltérõ meg-
valósításával, a pénzek fel-
használásának szigorúbb el-
lenõrzésével, valamint a ci-
gányság munkához juttatását
célzó nagyobb erõfeszítések-
kel igyekeznek csökkenteni a
társadalmi és szociális fe-
szültséget. Mind a 27 tagál-
lamban élnek roma közössé-
gek, a létszámuk Romániá-
ban, Bulgáriában, Magyaror-
szágon, Szlovákiában, Cseh-
országban és Görögország-
ban a legnagyobb. 

B. T.

Jóllehet a hatalom képvi-
selõi azzal biztatnak,

hogy a következõ esztendõ a
lassú, de biztos kilábalás éve
lesz, a jövõre már idén be-
ígért intézkedések nem sok
jóval kecsegtetnek.

További leépítések

Emil Boc kormányfõ ép-
pen a napokban hangsúlyoz-
ta ismét, hogy 2011-ben
folytatódnak az elbocsátá-
sok, amelyek nyomán to-
vább csökken a közalkalma-
zottak száma. Egyelõre a
Belügyminisztérium 18 ezer
munkatársa, a pénzügyi tár-
ca 2000 tisztségviselõje vala-
mint néhány ezer vasúti al-
kalmazott szerepel a leépíté-
sek listáján. Ezzel együtt a
kormány illetékesei határo-
zottan állítják, hogy a mun-
kanélküliségi ráta országos

viszonylatban nem haladja
meg jövõre sem, az idei 7,3
százalékos szintet.

Cserébe viszont mind-
azok a munkanélküliek,
akik visszautasítják a szá-
mukra felkínált, felkészült-
ségüknek és végzettségük-
nek megfelelõ állást, nem
jogosultak többé munkanél-
küli segélyre. Mindemellett
az új esztendõtõl kezdve a
munkanélküli segély össze-
ge az 500 lejes szociális hi-
vatkozási mutató 75 száza-
léka lesz, így többé nem a
670 lejre emelt minimálbér
arányában állapítják meg.
mindennek következtében
2011-tõl az állam által fize-
tett munkanélküli segély át-
lagos összege 10 százalékkal
lesz kisebb, mint idén, va-
gyis 523 lejrõl 476 lejre
csökken. Friss egyetemi vég-
zõsök esetében ennek a szo-
ciális juttatásnak a szintjét
300 lejnél fagyasztják be.

Kevesebb pénzt kapnak a
gyermekeiket otthon nevelõ
kismamák. Az új rendelkezé-
seknek megfelelõen õk két
változat között választhat-
nak: vagy beérik egy évnyi
gyermeknevelési segéllyel,
ennek havi összege ebben az
esetben munkabérük 75 szá-
zaléka lesz majd, de semmi-
képpen sem több 3400 lejnél,
a munkahelyre visszatérve
további havi 500 lejben része-
sülnek, vagy pedig a két éves
idõszakot választják, ekkor
azonban kénytelenek beérni
a havi legtöbb 1200 lejjel.
Mindez gyakorlatilag a gyer-
meknevelési segély 50 száza-
lékos csökkentését jelenti.

Drágulások sorozata

Mindeközben január else-
jétõl nõ a dohánytermékek és
az üzemanyagok ára, elsõ-
sorban a jövedéki adó emelé-
sének következtében. Az
ólommentes benzin esetében
a tonnánkénti jövedéki adó
15 euróval emelkedik, így
452 lej helyett 467 euró lesz.
A dízelolajnál 11 euróval nö-
velik a tonnánkénti jövedéki
adót, amely így 347 euróról
358 euróra ugrik.

Az üzemanyag drágulásá-
val pedig együtt természet-

szerûen jár a közlekedési díj-
szabás emelése is: a bukares-
ti közszállítási vállalat példá-
ul máris bejelentette, 40 szá-
zalékkal emeli a jegyárakat.
A vállalat vezérigazgatója,
Adrian Crit a döntést azzal is
indokolta, több mint két éve
nem drágították az utazást
jármûveiken.  

Legkevesebb 2 százalékkal
kell év elejétõl többet fizetni
majd a villamos áramért is,
amit az illetékesek az újra-
hasznosítható energiaforrás-
ok árával magyaráznak.

Mindennek nyomán az
elektromos energia
megawattórája 20 lejjel ke-
rül majd többe a fogyasztó-
nak. Vagyis évi 1200
megawattórás átlagos áram-
fogyasztással számolva a
drágítás 24 lejjel terheli meg
a családi költségvetést. 

A hõenergia ára viszont
2011 téli hónapjaiban 10 szá-
zalékkal emelkedik, a hozzá-
adott értékadó 19 százalékról
24 százalékra történt növelé-
sének következtében. A fû-
tést illetõen a 2011-2012. esz-
tendõben sem várhatóak jó
hírek, miután már most több
önkormányzat is bejelentette,
hogy a jövõben nem hajlan-
dó finanszírozni a hõenergia-
fogyasztást.

Január elsejétõl életbe lép
az új nyugdíjtörvény, amely
nem sok örömet szerez a
nyugdíj elõtt állóknak. A
nyugdíjkorhatár ugyanis
nõknél 63, férfiaknál 65 évre
emelkedik.

Mindemellett a jövõ évtõl
fogva 5,5 százalékos egész-
ségbiztosítási hozzájárulást
kényszerülnek fizetni a 740
és 1000 lej közötti nyugdíj-
ban részesülõk is.

A kormány ugyanakkor
16 százalékos adót vet ki a
2011. január elseje után ke-
letkezett 50 ezer lejt megha-
ladó, be nem vallott vagyon-
ra.  E célból a adóhivatalon
belül külön ellenõrzõ csopor-
tot hoznak létre, amely az
adófizetõk 200-300 fõs cél-
zott csoportját fogja kivizs-
gálni, a jövedelmeket pedig
„közvetett módszerekkel”
vizsgálják felül – jelentette ki
a hivatal fõnöke, Sorin
Blejnar, aki azonban e mód-
szerekrõl nem kívánt köze-
lebbit elárulni.

Ami örömteljes 

Persze, a jobb hírek sem hi-
ányoznak a 2011-es év kap-
csán. Így jövõre nem emel-
kednek a több háztulajdonra
valamint a nagyteljesítmé-

nyû – 2000 köbcentimétert
meghaladó motorral rendel-
kezõ – gépjármûvekre kirótt
adók. Igaz, ezeket idén júli-
ustól emelték jelentõs mér-
tékben. Ezekbõl az adókból
egyébként a kormány 500
millió lejes költségvetési be-
vételre számít. 

Kétszeresére emelték vi-
szont a jogi és természetes
személyek állami garancia
alá esõ bankbetétjeinek ösz-
szegét. Így a befektetõk 50
euró helyett 100 ezer euró
betétet tudhatnak teljes biz-
tonságban. 

Ugyancsak január elsejé-
tõl lép életbe az egészség-
ügyi kártya rendszere. A
kártya fontos adatokat tar-
talmaz – feltünteti tulajdo-
nosának nevét, személyi
számát, korábbi betegségeit,
vércsoportját. Leolvasható
róla az is, hogy fizette-e
vagy sem az egészségbiztosí-
tási hozzájárulást, illetve ha-
lálos baleset esetén hozzájá-
rulna-e ahhoz, hogy szerveit
átültethessék más betegbe.

Ugyancsak az egészség-
üggyel kapcsolatos jó hír az
is, hogy a jövõ évtõl kezdve
életbe léptetik a lombikbébi
alprogramot, és ehhez sza-
vatolják a megfelelõ pénz-
alapokat is. 

2011: rossz hírek – jó hírek
Nehéz esztendõ volt az ország lakos-

sága számára a 2010-es év, amelytõl

örömmel búcsúzna mindenki – ha

nem töltené el aggodalommal mindaz

a nehézség, gond, amellyel 2011-ben

kell majd szembesülnie.

Az Európai Unió soros elnökségét január 1-jétõl fél évre

Magyarország tölti be. A közösség irányítása a közelmúlt-

ban változáson ment át. Most záruló sorozatunkban idõ-

rõl idõre a Budapest elõtt álló feladatokat, a magyar uni-

ós célokat mutattuk be.

Ferihegy: reptéri üdvözlet a soros magyar EU-elnökségnek

Brüsszelbe „költözik” Magyarország
Európai Unió – magyar soros elnökség

A soros elnökség az Európai Uniónak talán
a legfontosabb intézményi eleme, mivel az
EU tevékenységét az adott tagország han-
golja össze és sok tekintetben irányítja is. A
soros elnökség ellátása az adott ország
egész kormányának jelentõs többletfelada-
tokat ad: ezalatt EU-ügyekben elvben csak
uniós szempontok alapján dolgozhat és ja-
vasolhat döntéseket, a nemzeti érdekeket
háttérbe kell szorítania. Az EU-ban a dön-
téshozatal kisebb részben az Európai Parla-

ment, nagyobb arányban a tagországok kor-
mányainak képviselõibõl álló Tanács fel-
adata. A különféle összetételû tanácsokban
viszont kis túlzással az történik, amit az el-
nökséget adó ország kíván – az elnöknek te-
hát jelentõs a befolyása és ennélfogva a fele-
lõssége is. A tagországok 2020-ig elõre el-
döntötték a soros elnökség sorrendjét. Ettõl
csak akkor lehetséges eltérni, ha valamelyik
soros elnökségre jelölt ország saját maga ké-
ri elnökségi idõszakának módosítását. 

Mit jelent az elnökség?



Nem az a hihetetlen, hogy magyarországi
üzletben román bankkártyával – magyarán
lejjel – tudok fizetni, mert ez visszafelé is
igaz; de hát akkor minek ide euró meg
Schengen? Járunk át szépen egymáshoz, fõ-
leg a határ mentén folyik a szokásos seft.
Magyarországról egy bizonyos körzeten be-
lül például benzinért, amelynek ára törté-
nelmi csúcsra tört, és szilveszteri ajándék-
ként literje még a hat lejt is meghaladja. De
még ez sem hihetetlen: a magyarországi jö-
vedelmek – a nyugdíjakat is beleértve –
azért minden megszorítás ellenére még
mindig magasabbak, mint Romániában. Ha
valamikor, hát most igazán tarthatnának
Kovács László volt magyar külügyminiszter
és pártelnök, utóbb európai uniós biztos

jóslatától, a „huszonhárom-
millió román munkaválla-
ló” beözönlésétõl, amit a

magyarigazolvány beve-
zetésekor vizionált,
de az özönlés ezút-
tal is elmarad.
Egészen más az,
ami – Schengen
ide, Schengen oda

– nem ismer határo-

kat, jelesül a jelképek nemtisztelete. A szo-
bormászás – olvasom – amolyan nemzeti
sporttá vált, amióta Kolozsváron régi pom-
pájában visszaállították Fadrusz János al-
kotását. Divat lett, hogy a fiatalok meglo-
vagolják Mátyás király szobrát, nincsen
bennük semmi tisztelet. (A városi tanács
tavasszal növényeket akar
körbeültetni, hogy így véd-
je a szoborcsoportot; ja-
vaslom, a sövény húsevõ
növényekbõl álljon.)
Amúgy a „Matyi-szobor”
esetében azt sem ártana fi-
gyelembe venni, hogy
utoljára Gheorghe
Funarnak volt bátorsága pimasz módon
hozzápiszkálni.
No de hát mi köze a szobormászásnak
Schengenhez? Hát annyi, hogy nem kimon-
dottan romániai, sokkal inkább nemzetközi
jelenségrõl van szó. Budapesten például
most próbálják a Hõsök terérõl kiûzni a
gördeszkásokat, noha korábban – amikor
az volt a divatban – már a görkorcsolyáso-
kat rendeletileg kitiltották, mert nemcsak
tiszteletlenség a honfoglaló hõsökkel, a szo-
borgalériából letekintõ nemzeti nagyokkal,

sõt, a magyar hõsök emlékmûvével (koráb-
ban az Ismeretlen katona sírjával) szemben,
ahol ráadásul díszõrség is áll, hanem még a
díszburkolatot is rongálja, ami viszont kárt
okoz az önkormányzatnak, végsõ soron az
adófizetõknek.
Amikor ilyesféle híreket olvasok, visszame-

rengek a régi szép diktatú-
rás idõkbe, s eszembe jut a
moszkvai Vörös tér. Ahol
bizony illõen kellett visel-
kedni, olyannyira tilos volt
például a dohányzás, hogy
elég volt elõvenni egy szál
staubot, és máris ott ter-
mett szigorú tekintetével a

rendõr (helyi nyelven: GAI-poszt), és fel-
szólításának gumibotja meglengetésével
adott nyomatékot. Csókot is csak egyetlen
esetben lehetett váltani: a Lenin-mauzóleu-
mot az esküvõjük alkalmával szigorúan kö-
telezõ jelleggel fölkeresõ ifjú pároknak –
csakis és kizárólag férfinak nõvel; kivételt
egyedül az képezett, amikor Leonyid
Brezsnyev pártfõtitkár megkívánta valamely
elvtársának („csókosának”) a száját. Ezt
nem sírom vissza, dehogy, a rendet azért
nem bánom, csak ne úgy kényszerítsék

rám, hanem belülrõl fakadjon. (József Atti-
lával: „Jöjj el szabadság! Te szülj nekem
rendet…”)
De hát ott is mi történik manapság? A Vö-
rös téren rock-koncertek sorát rendezik,
korcsolyapályát nyitnak rajta télen, az egy-
kori szovjet idõket kifigurázó, avagy napja-
ink maffiaéletét leleplezõ hollywoodi filme-
ket forgatnak, a háttérben a Szpasszkij-
torony ormán rendületlenül forgó vörös
csillaggal. Bozse moj! Ha most élne, bizony
Sztálin is forogna a sírjában.
Gyerünk is gyorsan haza onnét, muszka
földre még sokáig szükség lesz útlevélre-ví-
zumra, van nekünk tennivalónk elég itthon
is. Friss hír: kimutatták, hogy a rendfenn-
tartó erõk kötelékében dolgozók létszáma
jelenleg huszonöt százalékkal haladja meg
az európai átlagot. Ez azt jelenti, hogy ná-
lunk százezer lakosra ötszáz belügyi alkal-
mazott jut, miközben az európai átlag csak
négyszáz. Ezért jövõre leépítések várhatók
a belügyminisztériumnál is. Azért ez
Ceauºescu idején elképzelhetetlen lett vol-
na, de valójában ez sem hihetetlen.
Elvégre ma hosszú évtizeden, a harmadik
évezred elsõ évtizedén lépünk túl, holnap
már 2011-et írunk. És ez a hihetetlen.

A valódi józan ész ugyan mindenütt és mindenkor egyet
mond, tudniillik, hogy: ember embertõl azt meg nem tagad-
hatja, mit neki a természet adott, de mivel az is józan ésszel
áll elõ, ki a cenzúrát gyakorolja, e tárgy iránt tehát elõbb
tisztába kell jönnünk. „Hogy a hatalmas a gyöngébbet sza-
badságától megfossza, érdeke hozza úgy magával, márpedig
a józan ész tanácsolja, hogy ki-ki tulajdon érdekében mun-
kálkodjék”, mond a hatalmas, ki a gyöngébbet elnyomja.
Csak ebbõl is kiviláglik hát, hogy a józan észt ezer- meg
ezerféleképp, ki-ki a maga haszna és érdeke szerint magya-
rázza, módosítja. De kérdezzük, józan ész-e az, midõn vala-
ki mondja; neked nem szabad beszélned, vagy csak úgy sza-
bad beszélned, mint én akarom? Az igazi józan ész azt
mondja: hogy az ily kívánat bolond kívánat, tehát nem jó-
zan ész súgja. Másik azt mondja: ti azért vagytok, hogy az
igát húzzátok; nektek nincs jogotok, hanem csak köte-
lességtek irántam; én úr vagyok, ti pedig szolgák, ezt súgja
nekem a józan ész, mert azt csak senki sem tagadja, hogy
könnyebb úrkodni, mint szolgailag a jármot húzni. Az igazi
józan ész megint azt mondja, hogy ez nem józan ész szerin-
ti cselekedet, hanem zsarnoki önkény volna. Így lehetne a
példákat végetlenül folytatni – s mindenkor azt felelnõk rá:
az nem józan ész. 
Tehát kell valami olyannak lenni, mit mindenki jóváhagyni
kénytelen. (...) Ez azon rész, melyet Isten belénk lehelt. Ha
tehát beszédem folytában néha igazság, máskor józan ész ki-
tételt használok, ezeket szinonimumoknak vegyék. 

Táncsics Mihály: Sajtószabadságról nézetei egy rabnak, 1844

Hihetetlen

ÚMSZVÉLEMÉNY2010. december 31.–2011. január 2., péntek–vasárnap   www.maszol.ro 5

Januárban dönt a Szentszék, hogy ezután minden évkez-
deten pápaérintési napot rendeznek; a hagyományteremtés
célja, hogy közelítse az egyházat a néphez, s emléket állít-
son Susana Maiolónak, az elsõ bátor atya-érintõnek. 
A múlt februári Moshtarak hadmûvelet alapján a nyugati-
ak megismétlik az akciót, és a kivonulások kezdete elõtt
még újra lerohanják Afganisztánt, hátha ezúttal tényleg si-
kerül; a szövetségesek vezére, Omar molla, a tálibok szelle-
mi guruja lesz. 
A moszkvai Ljubjanka, Kultúrpark metrómegállókban tör-
tént robbantások miatti orosz-kaukázusi interetnikus fe-
szültségek oldására Medvegyev és Putyin felavatják a
Doku Umarov állomást, az Emirátus vezetõje pedig ezút-
tal C4 plasztik-emlékplakettet adományoz az orosz elöljá-
róknak. 
Április ismét a Hradzsin-találkozóé, Obama és Med-
vegyev szerint az új egyezményt RESTART X-nek neve-
zik; az oroszok pedig teljesen leszerelhetik az amerikaia-
kat és vice versa. 
A grúz-orosz probléma határozott megoldása.
A nemzetközi elismerésnek örvendõ Nauru-szigetállam
szankciókat tervez Iránnal szemben, így a perzsák má-
justól minden uránjukat átadják Brazíliának és Törökor-
szágnak. 
Hazatér Kirgizisztán egy éve elüldözött vezetõje, s foga-
dalma szerint az ország ezúttal egyszerre lesz elnöki köz-
társaság és parlamenti demokrácia; hatalmát megszilárdí-
tandó, házassági ajánlatot tesz Roza Otunbajeva jelenlegi
elnöknek. 
Argentínában, egy évvel az azonos nemûek házasságát
szavatoló törvény kibocsátása után, döntés születik, hogy
az ellentétes nemûek is legálisan egybekelhetnek. 
Augusztusban egy éve, hogy US katonák nélkül maradt
Irak; akkor a Kongresszus kötelezte õket, hogy a határról
még visszakiáltsák a híres MacArthur-mondatot: „Vissza-
térek!”. És íme. 
A 2010-es amerikai Koránégetõk Gittegylete a nemzetközi
muzulmán közösségek érzékenységére hangoltan módosítja
szentírás pogrom-programját: csak perzselik a Koránt. 
Románia egyik legnagyobb szakszervezeti megmozdulá-
sa után egy évvel az elnök szerint továbbra sincs gazda-
sági válság, a miniszterelnök az általános túlfizetettséget
sajnálja, az ellenzék bizalmatlan marad, ahogy marad a
kormány is. 

Novemberben közlik a Yeonpyeong sziget el-
leni Észak-koreai tüzérségi támadást vizsgáló

nemzetközi bizottság döntését, amely leszö-
gezi, hogy a Dél-koreaiakat lõtték, vagy

azok önmagukat lõtték. 
2011 újév napja vasárnapra esik, azt jelent-

ve, hogy 2012 januárban sajnos már az
elsõ héten három napot dolgozni kell.

Ez szívás. Ilyen ez a kormány!
Addig is: boldog új évet!
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Gyerünk is gyorsan haza,
muszka földre még 
sokáig szükség lesz 
útlevélre-vízumra, van
nekünk tennivalónk elég
itthon is.

Gyulay Zoltán

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Az optimista azért várja az éjfélt, hogy az új
év elkezdõdjön, a pesszimista pedig azért, hogy

megbizonyosodjon róla, az óév elmúlt.” 
Bill Vaughan

Különleges igény

Zsarnoki önkény

Prognózisok
2011-re

Az évvége címei. 2010 – jó, hogy elmúlt!,
Jurnalul naþional; Románia másképpen néz
ki január elsejétõl, Adevãrul.

Magyarázat. „Az elsejével életbe lépõ tör-
vények és szabályozások még több megszo-
rítást kényszerítenek rá a románokra. A
legtöbb változás, hasonlóan az elõzõ évek-
hez, az adózás terén lesz. Drágulások soro-
zata várható.” Ennyi elég. Ahogy immár
közhelyesen mondani szokták, 2011 még
így is jobb év lesz, mint 2012!...

Vér, vér és kulturális szabadság. Chicagó-
ban történt, tavaly, de a véres eseményeket,
amelyeknek románok voltak a fõszereplõi,
csak most ismerteti a Gândul. Al Capone
visszatérését látták és fõleg hallották rémü-
letükben a szomszédok azoknak a romá-
noknak az udvarán, akik a „hagyományos”
kellékekkel vágtak disznót. Éktelen visíto-
zás, hörgés, vértócsa (mosdótálban „szisz-
tematizálva”), bõrperzselés gázlánggal. A
riadóztatott különleges elhárító, rendfenn-
tartó alakulatok némi megnyugvással ta-
pasztalták, hogy nem ember az áldozat,
ami nem akadályozta meg õket abban,
hogy bekísérjék a gyilkosokat. Akiket vé-
gül egy honfitársuk szedett ki a dutyiból,
egy olyan törvénycikkelyre hivatkozva,
amely biztosítja „a hagyományos szertartá-
sok kulturális szabadságát”. A gyilkos haj-
lamú család azonban azóta is megfigyelés
alatt van.

Macbeth-jóslat? Búcsúzzunk Ion Barbutól
(aki számunkra az év gondolkodója, kari-
katuristája és heccmestere) legutóbbi zseni-
ális parafrázisával, az Academia Caþavencu-
ból. Egy gyanúsan elnökfrizurájú vezetõ ül
az íróasztalánál, és azt mondja: „A követ-
kezõ év az Elena Udreáé lesz, vagy nem
lesz egyáltalán!”

A nap álhíre. Traian Bãsescu és Orbán
Viktor meghitt, exkluzív rendezvényen, ün-
nepélyes külsõségek között tüntette ki az
Új Magyar Szót bátor kiállásáért a demokrá-
cia, a jogállamiság és a szólásszabadság
eszméi mellett. A díszbõrkötésben átadott,
kétnyelvû Médiatörvényt a szerkesztõk
könnyekig meghatódva vették át, egyesek
még mindig zokognak. 

Ady András



ÚMSZ-összeállítás

Az önkormányzatok év
végi tartalékától függ,

mit kínálnak a városlakók-
nak 2010–2011 fordulóján:
több településen szabadtéri
mulatságokra is futja, más-
hol nem ünneplik meg kö-
zösen a helyiek a szilvesz-
tert. 

Vásárhely hopp

Marosvásárhelyen a pol-
gármesteri hivatal a város
fõterén vendégeli meg és
szórakoztatja a helyieket.
Az óévbúcsúztató rendez-
vény este kilenckor kezdõ-
dik, a meghívottak között
Leontina Pop, Ciprian és
Mihaela Istrate, valamint a
DeepCentral és Király Vik-
tor szerepel, a díszvendég
Francesco Napoli lesz
Olaszországból. A szerve-
zõk a  szilveszteri buli záró-
akkordjaként nagyszabású
tûzijátékot is ígérnek. 

Ennél sokkal szerényebb,
ámde sokkal meghittebb
programot kínál a marosvá-
sárhelyi cserealji reformá-
tus egyház azoknak, akik
közösségben szeretnének
ünnepelni. A cserealji re-
formátus templom tornya
alatt áhítattal búcsúztatják
az óévet és köszöntik az
újat a hívek. A harang éjfél
elõtt kondul meg, éjfélkor a
gyülekezet lelkipásztora
mond imát, majd közös
éneklés és köszöntések kö-
vetkeznek. Azoknak, akik
az év utolsó éjjelén elláto-
gatnak a gyülekezeti helyre
a nõszövetség kínál meleg
tát és fánkot.

Kolozsvár kopp

A kolozsváriak sokkal
szerényebben ünnepelnek,
mint a marosvásárhelyiek:
a Szamos-parti város köz-
pontjában elmaradnak az
ilyenkor szokásos szabadté-
ri koncertek, csak a polgár-

mester szórakoztatja azo-
kat, akik ezen az estén utcá-
ra merészkednek.  A város-
háza szóvivõjétõl megtud-
tuk, azért ilyen visszafogott
idén az óév, mert az elmúlt
években a színpadállítás és
a koncertek  költségeit helyi
cégek finanszírozták, ám
idén egyik ilyen vállalkozó
sem jelezte, hogy „beszáll-
na a buliba”. „Idén sehol
sem lesz élõ koncert, mivel
a szokástól eltérõen idén
nem találtunk nagyvonalú
mecénást a rendezvények-
hez. Viszont nem marad el
a megszokott tûzijáték, és
éjfélkor Sorin Apostu pol-
gármester kimegy az
Avram Iancu térre üdvözöl-
ni a kolozsváriakat” –
mondta el lapunknak Oana
Buzatu. A szóvivõ tájékoz-
tatása szerint azok, akik
koncert nélkül is kíváncsiak
a városához szóló polgár-
mesterre, a helyszínen egy
pohár pezsgõvel koccinthat-
nak a közös jövõre. 

A „magyar éjfélt” 
is ünneplik

A válság ellenére sem
csökkent viszont a háromszé-
kiek mulatós kedve: ma éj-
szaka utcabálra hívja a helyi
önkormányzat Sepsiszent-
györgy lakóit. Az évbúcsúz-
tató és újévköszöntõ rendez-
vénysorozatot a helyi önkor-
mányzat felkérésére a Szent
György napi szervezõiroda
állította össze abból a 45 ezer
lejbõl, ami az idei városna-
pok költségvetésébõl megma-
radt. Kovászna megyében a
kolozsváriaknál adakozóbb
kedvûek a helyi vállalkozók
is. Támogatásukból és a köz-
téren felállított lacikonyhák
bérleti díjából szintén a szil-
veszteri mûsort gazdagítják a
szervezõk. A mai utcabál 21
órától kezdõdik a Szabadság
téri színpadon az Ecou pop-
folk zenekar fellépésével,
amit Õsz Ferenc stand up
comedy elõadása, Pomázi
Zoltán, a Bojtorján együttes

énekesének countrynosztal-
gia-koncertje követ. Éjfél
elõtt a magyarországi Kero-
zin együttes koncertezik, éj-
félkor tûzijáték lesz, ezután
Homonyik Sándor koncerte-
zik. A magyarországi idõszá-
mítás szerinti évváltáskor,
helyi idõ szerint 1 órakor újra
lesz tûzijáték Sepsiszentgyör-
gyön. Ezután Õsz Ferenc
újabb stand up comedy elõ-
adását lehet megtekinteni,
majd hajnalig tartó utcabál
következik a Damned nevet
viselõ etno-rock zenekarral.
A városközpontban laci-
konyhákból kínálják majd a
finomságokat. A rendez-
vénysorozat január 1-jén és
2-án Sugásfürdõn folytató-
dik. Szombaton 10 órától a
sípályán szerveznek játékos
sportvetélkedõket, ugyanitt
estig tartanak a különbözõ
elõadások. Vasárnap ugyan-
csak Sugásfürdõn folytatódik
a szilveszteri programsoro-
zat, ekkor az Alpin Sport
Egyesület szezonnyitó síver-

senye kezdõdik. Ugyanitt
Neoton-dalokkal lép szín-
padra Kristóf Katalin és Mi-
lán, majd hóbuli veszi kezde-
tét Dj. White-tal. Azoknak,
akik személygépkocsival
nem tudják megközelíteni a
rendezvényeket a helyi köz-
szállítási vállalat külön jára-
tokat indít Sugásfürdõre.

Ebben az évben 
Udvarhely gyõz

Három év óta elõször a
csíkszeredai önkormányzat
még tûzijátékot sem szervez
az óév búcsúztatására, nem
telik egyéb köztéri közösségi
rendezvényekre sem. „Idén a
szûkös esztendõ miatt nincs
mód arra, hogy ilyen típusú
rendezvényt szervezzünk” –
nyilatkozta az ÚMSZ-nek
Antal Attila, Csíkszereda al-
polgármestere. Hozzátette,
valószínûleg sok lakó fogja
hiányolni a rendezvényt, hisz
az elõzõ években sokan ki-
mentek a térre éjfélkor együtt
ünnepelni. 

Székelyudvarhely Csíksze-
redával ellentétben áldoz a
közös ünneplésre, bár a szil-
veszteri tûzijáték itt is kicsit
visszafogottabb lesz, mint
korábban. Tikosi Lászlótól,
a székelyudvarhelyi polgár-
mesteri hivatal mûszaki
igazgatójától lapunk meg-
tudta, idén 1000-1500 eurót
szánnak az újév köszöntésé-
nek leglátványosabb elemé-
re. „A tûzijáték 10-12 percet
fog tartani a Márton Áron
téren. Az elõzõ években két-
ezer ember jött ki éjfélkor a
térre, reméljük ez idén sem
lesz másként” – vázolta a
terveket az igazgató. Gyer-
gyószentmiklóson a-zonban
hagyományosan csendes
lesz az év vége. Itt nem is
szoktak sem koncertet, sem
tûzijátékot szervezni.  „Mi
december 6-án, a városna-
pok alkalmával letudjuk a
hasonló látványosságokat” –
mondta Nagy István, a vá-
ros jegyzõje. 

Magyar idõszámítás szerint
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Röviden

Lakásbiztosítás:
kitolták a határidõt

Az elõzetes bejelentések-
kel ellentétben még sem
kötelezõ lakásbiztosítást
kötni 2011. január 15-ig. 
A belügyminisztérium teg-
nap közleményben ponto-
sított, hogy a 2008/260-as
számú törvény 35. bekez-
dése alapján a biztosítási
kötelezettség a kötelezõ
biztosítási kötvények kibo-
csátásától számított egy
naptári éven belül lép ér-
vénybe. Mivel ezeket a
kötvényeket 2010. július
15-én bocsátották ki, a tü-
relmi idõ 2011. július 15-
én jár le. 

Huidu kómában

Síbalesetet szenvedett
Ausztriában ªerban
Huidu, ismert román tele-
víziós személyiség.  A 34
éves sztár feleségével és
két gyerekével vakációzott,
amikor sízés közben súlyo-
san megsérült. Szemtanúk
szerint Huidu  nagy sebes-
séggel fának csapódott, és
annak ellenére szenvedett
súlyos koponyasérülést,
hogy védõsisakot viselt. A
hegyimentõk az innsbrucki
kórházba szállították a kó-
mában lévõ sérültet.
ªerban Huidu, kollégájá-
val Mihai Gãinuºával, a
Cronica Cârcotaºilor címû
népszerû televíziós és rádi-
ós mûsor vezetõje. A ro-
mán külügyminisztérium
és a bécsi román külképvi-
selet folyamatosan tartja
kapcsolatot az osztrák ha-
tóságokkal, valamint a so-
kak által kedvelt tévés csa-
ládjával. Állapotáról orvo-
sai tegnap annyit közöltek:
stabil, de nincs túl az élet-
veszélyen.

Halálos vonatbaleset

Négy ember vesztette éle-
tét tegnap abban a vonat-
balesetben, amely
Botoºani megyében egy
vasútátjárónál következett
be. A szerencsétlenül járt
gépkocsiban három férfi és
egy nõ ült, egyikõjük sem
élte túl a balesetet. A
Dorohoi–Iaºi között közle-
kedõ vonat utasai közül
senki sem sérült meg. A
rendõrség vizsgálja a bal-
eset körülményeit. Az
Albeºti község körzetéhez
tartozó vasútátkelõnél nem
volt sem sorompó, sem
úgynevezett andráskereszt,
de a vonat vezetõje fény és
hangjelekkel figyelmeztette
a síneken áthaladó sze-
mélygépkocsi vezetõjét. 

Iskolabuszok
„ajándékba” 

Kormányzati támogatás-
sal, az RMDSZ lobbijának
köszönhetõen 20 erdélyi
magyar tannyelvû intéz-
mény kap új iskolabuszt.
A jármûvek Bihar, Beszter-
ce, Brassó, Hargita, Ko-
vászna, Kolozs, Maros,
Máramaros, Szatmár és
Szilágy megye településein
teljesítenek szolgálatot.

Harmincegy olvasónkra
mosolygott a szerencse:

az egyéves elõfizetõink kö-
zül tegnap kisorsolt nyerte-
sek az Új Magyar Szó és a

Duna International könyvki-
adó közös ajándékaként ér-
tékes könyvcsomagokat ve-
hetnek kézbe. Nekik és
mindazoknak, akik 2010-

ben velünk tartottak, kö-
szönjük az egész évi kitartást
és ragaszkodást. Maradja-
nak velünk 2011-ben is, ol-
vassák az Új Magyar Szót!

Újévi ajándék az ÚMSZ-tõl

Simándi Annamária, Torockó, Fehér me-
gye, Hammes Piroska, Torockó, Fehér
megye, Ördögh Elisabeta, Teke, Beszter-
ce-Naszód megye, Magyarosi Pál, Zselyk,
Beszterce-Naszód megye, Gyenghe Ioan,
Beszterce, Beszterce-Naszód megye, Ko-
csis Ildikó, Retteg, Beszterce-Naszód me-
gye, Reider Klára, Kolozsvár, Laczka
Emese, Kolozsvár, Kovács Irén, Székely-
száldobos, Kovászna megye, Lorencz
Juliánna, Sepsiszentgyörgy, Kovászna
megye, Keresztes Irén, Mikóújfalu, Ko-
vászna megye, Bogács Loránt, Csíkszere-
da, Hargita megye, Bogács Károly, Csík-
szereda, Hargita megye, Szõcs Árpád,
Etéd, Hargita megye, Tóth Harsányi Jó-
zsef, Székelyudvarhely, Hargita megye,
Borbáth Ilona, Székelyudvarhely, Hargita

megye, Veres-Borbáth Ildikó, Székely-
udvarhely, Hargita megye, Szava Katalin,
Csikcsicsó, Hargita megye, Király Elek,
Ábrahámfalva, Hargita megye, Csergõ
Viktor, Gyergyószentmiklós, Hargita me-
gye, Kovács István, Fenyéd, Hargita me-
gye, Hirni Mihály, Újtusnád, Hargita me-
gye, Szabó Domokos, Bögöz, Hargita me-
gye, Banetti Ana, Petrozsény, Hunyad
megye, Nagy Catarina, Nagybánya,
Máramaros megye, Volesuk József,
Máramarossziget, Máramaros megye, Be-
nedek Dénes, Marosvásárhely, Maros me-
gye, Kopacz Ildikó, Szászrégen, Maros
megye, Spurigan Géza, Sarmaság, Szi-
lágy megye, Haraszty Iosif, Zilah, Szilágy
megye, Szolnoki Anna-Mária, Bukarest,
5. kerület.

A nyertesek listája 

A tegnap kisorsolt nyertesek értékes könyvcsomagokat vehetnek át



Ma a Szilveszter és Doná-
ta nevûeket köszöntjük.
A Szilveszter latin eredetû
férfinév, jelentése: erdei, er-
dõben élõ férfi. 
A Donáta a Donát férfinév
nõi párja.
Január 1-jén Fruzsina, 2-
án Ábel, Alpár, Gergely
napja van.

Évforduló
December 31-én:
• 1827 – Kolozsváron
üzembe helyezik a közvilá-
gítást.
• 1879 – Thomas Alva Edi-
son elõször mutatja be
nyilvánosan a szénszálas
izzólámpát.
Január 1-jén:
• 1780 – Pozsonyban meg-
jelenik az elsõ magyar
nyelvû hetilap, a Magyar
Hírmondó.
• 1808 – az Egyesült Álla-
mokban betiltják a rabszol-
gakereskedelmet.
Január 2-án:
• 1841 – Kossuth Lajos
szerkesztésében megjele-
nik a Pesti Hírlap.
• 1968 – Christian Barnard
professzor elvégzi a máso-
dik sikeres szívátültetést.

Recept
Birsalmával göngyölt ma-
lackaraj, fehérboros gyü-
mölcsraguval 
Hozzávalók: 1 kg bõrös
malackaraj csont nélkül,
só, õrölt bors, 2 gerezd fok-
hagyma, 1 ek. magos mus-
tár, 2, cukros-citromos víz-

ben roppanósra fõzött, há-
mozott birsalma, 1 dl száraz
fehérbor. A gyümölcsragu-
hoz: 3 dkg vaj, 1 vöröshagy-
ma, 1 zöldalma, 25 dkg ve-
gyes aszalt gyümölcs, 1,5 dl
száraz fehérbor, só, bors.
Elkészítése: A karaj bõrét be-
irdaljuk, majd a húst félbe-
vágjuk, szétnyitjuk. Ezután
kiklopfoljuk, sózzuk, borsoz-
zuk, a fokhagymával és a
mustárral ízesítjük. A birsal-
mákat kimagozzuk, szeletek-
re vágjuk, majd a karajra
tesszük, feltekerjük és meg-
kötjük. Így megint sózzuk,
borsozzuk, tepsibe tesszük, és
rálocsoljuk a bort, 2 deci vizet
öntünk alá, majd lefedve 180
Celsius-fokon készre párol-
juk. Ezután leszedjük az alu-
fóliát, és pirosra sütjük. Mi-
közben a hús sül, a felapró-
zott hagymát a vajon megpi-
rítjuk, hozzáadjuk a felkocká-
zott almát, az aszalt gyümöl-
csöt és a bort. Sózzuk, bor-
sozzuk, majd 5-6 perc alatt
készre fõzzük. Végül a felsze-
letelt karajt párolt rizzsel és a
gyümölcsraguval tálaljuk

Vicc
Egyik szomszéd mondja a
másiknak:
– A kutyád egész éjjel megál-
lás nélkül ugatott. Ugye tu-
dod, hogy ez rossz jel, mert
korai halált jelent.
– Valóban? Nem is ismertem
ezt a babonát. Vajon kinek a
halálát jelentheti?
– A kutyádét, ha még ma éj-
jel is ugatni fog!
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Az élet nem áll meg, még ma, az
év utolsó napján is dolgozni kell.
Bár ennek már nincs sok haszna.
Tréfálkozik, minden ügybõl re-
mek viccet csinál. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Nem hagyja magát elcsábítani a
kötelezõ ünneplés forgatagába.
Több meghívást kapott, de
mindegyiket visszautasította.
Tiszta fejjel, nyugodt szívvel kö-
szönti az új évet. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Ismét elérkezett az év utolsó nap-
ja, amikor az emberek többsége
vidáman mulat, szilveszterezik.
Adja át Ön is magát az ünnep-
lésnek. Boldog új esztendõt!
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Szilveszter napján jószerével bár-
mit a kedve szerint tehet. Számos
ismeretséget köthet, és szert tehet
néhány valódi barátra is.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Társaságban nagy sikert arat-
hat, különösen az év utolsó nap-
ján. Mindenki kedveli Önt, a te-
nyerükön hordozzák. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Olyan örömben lehet része,
amelyre gondolni sem mert. Van
valaki a közelében, aki eddig
csak mellékszereplõ volt a hétköz-
napjaiban, de az elkövetkezõ idõ-
szakban fõszerepet kaphat.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Az elmúlt idõszak számos fe-
szültséget hozott az életébe, s kel-
lemetlen meglepetések érték. Las-
san kilábal egy idegölõ kihívá-
sokkal súlyosbított helyzetbõl.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Néha hajlamos az ésszerûség ha-
tárain túl is ragaszkodni a szoká-
saihoz, programjaihoz. Azzal vi-
szont nem kell számolnia, hogy
unatkozni fog. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Tudja, hogy mit vár az új évtõl,
és most kellõ elszántság lesz Ön-
ben, hogy el is érje, amit szeretne.
A Nyilas társaságában jól érzik
magukat az emberek.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Nyitott a mai napon. Hogy ho-
gyan alakul az év utolsó napja,
az attól függ, hogy Ön hogyan
dönt. Több meghívást kapott.
Legyen vidám, érezze jól magát!
B. ú. é. k.!
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Egész évet összegezve: voltak hul-
lámvölgyek, hullámhegyek életé-
ben. Fantasztikus lesz az év utol-
só napja. Ez kiemelkedõ elegan-
ciájának és kedvességének kö-
szönhetõ. Boldog új évet!
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Csodálatos, vidám napra szá-
míthat. Kivételesen most nem fo-
gadkozik, nem tesz ígéretet.
Öröm tölti el, hogy mindenki
emelkedett hangulatban van.

Horoszkóp
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6.20 Dunasport (ism.)
6.35 Gazdakör
7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Második esély (am.-
mex.-kol. sor.)
9.50 Daktari (am. kaland
sor.)
10.40 “A magok oltalmá-
ra...” - Erdélyi erődtemplo-
mok
11.00 Család-barát
11.55 Ízőrzők: Méhkerék
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Kikötő - Friss
15.25 Halld Izrael! (ism.)
15.55 Visszatérés ping-
vinvárosba
16.45 Bűntettek a termé-
szet ellen
17.45 Heuréka! Megtalál-
tam!
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Derrick (német
krimisor.)
21.00 Híradó - Nemzeti
Krónika
21.15 Közbeszéd
21.40 Így veszett el Er-
délyország 1940-1944
22.30 Sporthírek
22.35 Váltó
22.45 Sportaréna
23.30 A vagon (dokumen-
tumf.)
1.00 Múlt idő ‘90
1.30 Beavatás (ism.) 
1.40 Kikötő - Friss (ism.)

TV2, 13.10
Szent Iván napja

Úgy élj, mintha minden napod az utolsó lenne, mondják az
indiánok. De mi persze nem úgy élünk. Sz. Iván színész és
sztár. Az Év Színésze Díj birtokosa s az Év Férfija választá-
sok verhetetlen bajnoka. Női magazinok címlapfotója, plety-
karovatok hőse, a budapesti Művész Színház vezető színé-
sze. Divatbemutatók kifutóin s a reggeli TV műsorok színes
kanapéin is otthonos.

DUNA Tv, 16.45
Bûntettek a természet ellen

Az ózonpajzs, amely az ultraviola sugárzástól véd minket,
komoly veszélyben van. Az ENSZ még a nyolcvanas évek-
ben nemzetközi intézkedéseket fogadott el az ózonréteget
károsító anyagok korlátozásáról, azonban egyes fejlődő or-
szágok lehetőséget kaptak, hogy saját használatra továbbra
is előállítsák ezeket a vegyi anyagokat.

VIASAT3, 22.30
Kísértetváros

Bertram Pincust különös képességgel áldotta vagy inkább
verte meg a sors. Miután a magának való manhattani fogor-
vost visszahozzák a klinikai halálból, sajátos felfedezést
tesz: rájön, hogy látja a holtak szellemét. Sőt, nemcsak lát-
ja, hallja is őket. Hamarosan kiderül, hogy a holtakat ugyan-
olyan érzések foglalkoztatják, mint az élőket.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV

6.50 Ma Reggel
10.00 Együtt
10.50 Assunta Spina
(olasz filmdráma, 1. rész,
2006)
12.30 Legendás konyhák
13.01 Híróra
13.02 Híradó
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Az Andok országai
(dokumentumf.)
15.50 Drága doktor úr
(olasz vígj. sor.)
16.40 Párizsi jóbarátok
(francia vígj. sor.)
17.25 Bűvölet 
(olasz sor.)
17.55 Magyar rock
18.50 Átjáró
19.15 Esti mese
19.40 Therese
nővér.com 
(francia sorozat)
20.30 Barangolások öt
kontinensen - Hámori
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Dublini doktorok
(ír sorozat)
22.25 Stingers 
(auszt. krimisor.)
23.10 Záróra
0.00 India - Álmok útján
(brazil-indiai sor.)
0.45 A Silla királyság ék-
köve (dél-kor. sor)
1.45 Orvosi bűnügyek
(olasz sor.)

7.30 Top Shop
7.00 Fókusz Plusz Maga-
zin (ism.)
7.25 Fókusz (ism.)
7.55 Reggeli
Reggeli magazinműsor
10.05 Te vagy az életem
(arg. sor.)
10.50 Míg a halál el nem
választ (am. vígj. sor.)
11.15 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Asztro Show
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb
történetekkel
15.35 112 - Életmentők
(német akció sor.)
16.55 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
17.50 NekedValó (2010)
Talk-show
18.40 Mindörökké szere-
lem (mex. sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 ValóVilág 
- Összefoglaló (2010)
21.00 Fókusz
21.35 Barátok közt 
(magyar sor.)
Közben: RTL-hírek
22.10 Dr. Csont 
(am. krimisor.)
23.05 A rejtély 
(am.-kan. thrillersor.)
Utána: RTL-hírek
0.00 Poker After Dark
2009
0.50 Reflektor

7.00 Magellán (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
A TV2 reggeli 
magazinműsora
10.00 Mokka habbal
10.30 Stahl konyhája
10.40 Babapercek
10.50 Teleshop
12.20 Árva angyal 
(mex. sor.)
13.10 Szent Iván napja
(magyar vígj., 2002)
14.50 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
16.00 Dokik (am. sor.)
16.30 Charly, majom a
családban (német sor.)
17.30 Marina 
(mex.-am. sor)
18.30 Árva angyal 
(mex. sor.)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Ezek megőrültek!
21.10 Aktív
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 NCIS 
(am. krimisor.)
23.20 Gyilkos számok
(am. krimisor.)
Közben: Kenósorsolás
0.20 Elit egység 
(kan. akció sor.)
1.20 Tények Este
1.50 DAKAR 2011
2.20 EZO.TV
3.15 Rókavadászat 
(am.-boszniai dráma, 2007)

7.00 Széles út (ism.)
Motoros életmód-magazin
7.30 Soroló (ism.)
A vidék magazinja
8.00 Híradó
9.05 Kontraszt (ism.)
10.05 Különkiadás (ism.)
A kultúra különb 
kiadásban
12.05 Ingatlanpiac (ism.)
12.30 Hírvilág (ism.)
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Soroló (ism.)
14.30 Garázs (ism.)
15.05 Széles út (ism.)
Motoros életmód-magazin
15.30 Napról napra
(ism.)
Belpolitikai összefoglaló
16.05 Péntek 8 (ism.)
Mondatvadászat
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
23.05 Ősök tere
23.30 Pálya
0.05 BBC Híradó
0.30 Panaszkönyv

10.10 Gyilkos sorok
12.05 Tuti gimi (sorozat)
12.55 Hanta Boy (am.
vígj.) 14.45 Monk (soro-
zat) 16.30 CSI (ism.)
17.20 Gyilkos számok (so-
rozat) 18.10 Feleségcsere
19.00 Egy kapcsolat sza-
bályai (sorozat) 19.55 A
dadus (sor.) 21.00 Jóbará-
tok (sor.) 21.30 CSI (soro-
zat) 22.30 Kísértetváros
(am. vígj., 2008) 0.10
Jackie nővér (am. sorozat)
0.45 Nyomtalanul (am.
krimisorozat)

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 Local Kombat Su-
perstars: Raul Catinas 

9.45 Esmeralda (sor.)
10.45 Teleshopping 11.15
Esmeralda (sor.) 12.15
Teleshopping 12.30 Ten-
gernyi szenvedély (ism.)
13.30 Teleshopping
14.00 Marina (sor.) 15.30
Clase 406 (sor.) 16.30 Es-
meralda (sor.) 17.30 Igaz
történetek 18.30 Tenger-
nyi szenvedély (sor.)
19.30 Tiltott gyümölcs
(sor.) 20.30 Analia másik
arca (amerikai sor.) 22.30
Éjszakai történetek 23.30
Hét bűn (brazil sor.)

8.05 Lángoló harag (ame-
rikai filmdráma) 10.00 Te-
levíziós vásárlás 13.00 A
Midsomer gyilkosságok
(sorozat) 14.55 Lavina
(kan.-am. akciófilm)
16.35 A mágus (cseh-am.
filmdráma) 18.40 Trópusi
atomvihar (am. katasztró-
fa film) 20.20 Ketten Te-
xasért (amerikai western)
22.10 Absolon (kan.-angol
sci-fi akciófilm, 2003)
23.55 B13 - A bűnös ne-
gyed (francia akciófilm,
2004)

8.00 Árulás a családban
(sor.) 9.30 Teleshopping
10.00 Menyet anyának 5
12.30 Kanal-D Hírek
13.15 Légy az enyém
15.00 Teleshopping
15.15 1001 éjszaka (sor.)
16.30 Célpontra 18.45 A
nap híre 19.00 Kanal-D
Hírek 20.00 Menyet
anyának 5 22.30 Nyerj,
ha mersz 23.30 Csodála-
tos Jane (am. sorozat)
0.30 Kanal-D Hírek 1.30
Forró vágyak 2.45 Bűn
és szerelem

9.00 Kultúrcsepp ism.
16.00 Híradó 16.15
Kultúrcsepp ism. 16.35
Kárpát Expressz 17.00 Át-
járó 17.30 Híradó 17.40
Izelítő 14.45 Kalendári-
um 17.55 Könyvajánló
17.57 Életképek 18.00
Reggeli terefere ism.
17.55 Zene 18.30 Híradó
19.00 Piactér 19.30 Hír-
adó 20.00 A fanyűvő
unokája, 1. rész 20.40
Zene 21.00 Piactér ism.
21.30 Híradó 22.00 Átjá-
ró, ism. 22.30 Híradó

TV2
6.50 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek,
időjárás
Körzeti híradók
10.00 Alaszka (term. sor.)
11.05 Nappali
Közéleti szórakoztató ma-
gazin
13.01 Híradó délben
13.18 Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (ma-
gyar sor.)
14.35 Roma Magazin
15.05 Domovina
15.35 Átjáró
16.05 Szülőföldjeim
17.05 Emberek a termé-
szetben
17.30 Híradó
17.41 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.35 A Silla királyság
ékköve 
(dél-koreai sorozat)
19.35 India - Álmok útján
(brazil-indiai sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 ...meseautóban
Magyar filmslágerek
22.05 Az Este
22.40 Orvosi bűnügyek
(olasz sor.)
23.40 Szeretők 
(angol sor.)
0.30 Pécsi keringő (ism.)
1.00 Hírek

8.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi 
bizonyíték 
(ism.)
10.00 Politiksi 
visszatekintő (ism.)
10.10 A vörös póni 
(amerikai filmdráma,
1973)
12.00 Cirkusz
12.50 A palota 
legendái: 
Jumong herceg 
(dél-koreai sor.)
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
21.10 Grey anatómiája
(am. sor.)
21.55 Grey anatómiája
(am. sor.)
22.50 Charlot, 
az új gondozó 
(am., 1914)
23.10 Szerelmem, 
Szarajevó 
(ném. dráma, 2006)

7.00 Pro Tv hírek,
Könyvbemutató
10.00 Bolond szél fúj
(am. rom. vígj., 1997
12.00 Fiatal 

és nyugtalan 
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, sport
13.45 Dennis, 
a komisz ismét pimasz
(amerikai vígjáték, 1998)
15.15 Titanic 

(am. romantikus dráma,
1997)
19.00 Pro Tv hírek,
sport, időjárásjelentés
20.30 A szökevény
(am.akciófilm, 1993)
23.00 Ámok 
(am.-német krimi, 2005))
0.30 A szökevény 
(am. akciófilm, 1993,
ism)
3.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
Mihaela Călinel
10.00 Matilda 
(am. Vígjáték, 1996)
11.45 Stuart Little 

kisegér 3. 
(am. animáció, 2005)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Johnny English
(angol vígjáték, 2003)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Vásott szülők 
(amerikai vígjáték, 1989)
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
20.30 Joe, az óriásgorilla
(am. Kalandfilm, 1998)
22.30 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
23.30 Félelmetes folyó
(angol dráma, 2005)
1.15 Különleges 
ügyosztály 
(Esküdt ellenségek: 
Meggyalázott áldozatok)
(amerikai sorozat, 1999)

7.00 Kandikamera
7.30 Kacsamesék
8.20 Teleshopping
9.00 A bíróságon
10.45 Egy nyári 
éjszaka álma 
(angol rom. 1999)
12.30 Teleshopping
13.00 Kacsamesék
13.30 Teleshopping
14.00 Szivek talákozása
(indiai sorozat, 2007)
14.30 Szivek talákozása
(indiai sorozat, 2007)
15.00 Az utolsó part 
(angol, 2000)
17.30 Mondénekl
18.00 Fókusz 18
19.00 Fókusz Sport
19.30 Titkos szerelmek
(sor)
20.30 Égből pottyant 1

(am. vígj, 2006)
22.30 Játékosak 
(sor)
23.15 A médium 
(am. 2005 sor.)
0.15 Jack Frost története
(am. vígj. 2008)

7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők 
- MRII Mark I
9.00 Halálos fogás 
- Valhalla
10.00 Piszkos munkák 
- Szélerőmű- karbantartó
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 Amcsi motorok 
- Viega Corporation
13.00 A túlélés 
törvényei 
– Szahara
14.00 Állítólag... 
- Madárrakomány
15.00 Piszkos munkák 
- A grönlandi cápa 
nyomában
16.00 Hogyan készült?
17.00 Halálos fogás
18.00 Amcsi motorok
19.00 A túlélés 
törvényei 
- Panama
20.00 Állítólag... 
- Ragasztószalag
21.00 Hogyan csinálják?
Gyémántbánya/ 
Felhőkarcoló/ 
Autózúzó
21.30 Hogyan készült?
22.30 Az ember, 
mint préda
23.30 Katona dolog 
- Kommandósok
0.30 Töréspont 
- Üzemanyag-szállító
1.30 Ross Kemp 
Afganisztánban

8.10 DP 2 tonomat
10.10 Figyelem, éneklés
(ism.)
11.30 Atlasz (ism.)
12.00 Hírek, 
időjárásjelentés
12.30 A farm (ism.)
13.30 Teleshopping
14.30 Együtt Európába
15.30 A románok kincsei
16.00 Wild Card 
(am. dráma sorozat)
16.55 Csak Románia!
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 Hét-
köznapok igazsága 17.00 Nap-óra 17.30 Zene, zene, zene-
lánc 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 tudniva-
lók 12.00 Híradás 12.10 Művelődési hírek 12.35 Kispad -
sportműsor 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Délutáni váltás
Hírnegyedóra 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.00 Hír-
adás, Figyelő, Törvénytár 17.55 A nap hírei röviden

HÉTFŐ
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6.35 Gazdakör
7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Második esély 
(am.-mex.-kol. sor.)
9.50 Újrakezdés 
(olasz sor.)
10.40 Magyar elsők 
11.00 Család-barát
11.55 A világ konyhái
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Kikötő - Friss
15.25 Talpalatnyi zöld
(ism.)
15.50 Ablak 
a természetre
16.00 A Pireneusok 
a levegőből
16.30 A víz, a nők és
15.000 km
17.25 Törzsasztal (ism.)
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Újrakezdés 
(olasz sor.)
21.00 Híradó 
- Nemzeti Krónika
21.15 Közbeszéd
21.40 Aki szétosztotta ön-
magát (dokumentumf.)
22.35 Sporthírek
22.40 Fövenyóra (szerb-
magyar filmdráma, 2007)
0.30 Váltó
0.40 Divathét (ism.)
1.10 Kikötő - Friss (ism.)
1.25 Ez van! (filmetűd)
1.35 A Zuglói Filharmónia

TV2, 13.20
A rút kiskacsa meg én

Hans Christian Andersen klasszikus meséjének legújabb fel-
dolgozása a Terkel alkotóitól. A rút kiskacsát ugyan minden-
ki csúfolja, de legalább nincs egyedül, miután találkozik a
még nála is sokkal rondább Ratsóval, a patkánnyal. Az alan-
tas rágcsáló eleinte megpróbálja lerázni magáról az idegesí-
tő kiskacsát, mígnem rájön, hogy a csipogó kacsagyereknek
olyan tulajdonsága van, amiből ő maga is hasznot húzhat.

TV2, 22.20
Deep Impact

Virginia: Jenny és Leo az égboltot kémlelik. Felfedeznek vala-
mit, amit egy Arizonai csillagvizsgálóban is megerősítenek.
Egy üstököst, amit Leo családnevéről Beidermannak nevez-
nek el. A felfedezés sokáig nem tudódik ki, míg egy nap a saj-
tó részéről Jenny Lerner meg nem neszeli a dolgot, és beje-
lentésre nem kényszeríti magát, az Egyesült Államok elnökét.

DUNA Tv, 22.40
Fövenyóra

A film cselekményének középpontjában a második világhábo-
rú forgatagában eltűnt apjának emlékét és saját gyökereit ku-
tató fiatal író, Andreas Sam áll. A múlt labirintusában bo-
lyongva azonban a válaszok helyett csak újabbnál újabb kér-
désekkel találja magát szemben. Így válik ez az önmagából ki-
induló és önmagához visszatérő múltbéli utazás a különböző
civilizációk helyszínévé.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Vizánta
10.25 Magyar évszázadok
10.50 Assunta Spina
(olasz filmdráma, 2. rész,
2006)
12.30 Legendás konyhák
13.01 Híróra
13.02 Híradó
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Magyar Népzene 
14.55 Növények 
és emberek
16.00 Nemzet és védelem
16.25 Drága doktor úr
(olasz vígj. sor.)
17.10 Párizsi jóbarátok
(francia vígj. sor.)
17.55 Bűvölet 
(olasz sorozat)
18.25 Magyar pop
19.20 Átjáró
19.45 Esti mese
20.15 Therese nővér.com
(fr. sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Dublini doktorok 
(írsor.)
22.25 Stingers 
(auszt. krimisor.)
23.10 Záróra
0.00 India - Álmok útján
(kaland sor.)
0.45 A Silla királyság ék-
köve (dél-kor. sor.)
1.45 Tim (auszt. filmdrá-
ma, 1979)

7.00 Trendmánia 
(ism.)
Életmód- és szépségma-
gazin
7.25 Fókusz (ism.)
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli
10.05 Te vagy az életem
(arg. sor.)
10.50 Míg a halál 
el nem választ 
(am. vígj. sor.)
11.15 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Asztro Show
14.30 Fél kettő
15.35 112 - Életmentők
(német akció sor.)
16.55 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
17.50 NekedValó (2010)
18.40 Mindörökké szere-
lem (mex. sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 ValóVilág 
- Összefoglaló (élő)
21.00 Fókusz
21.35 Barátok közt 
(magyar sor.)
Közben: RTL-hírek
22.10 Castle 
(am. sor.)
23.05 Döglött akták
(am. krimisor.)
Utána: RTL-hírek
23.55 XXI. század 
- a legendák velünk élnek
0.25 Mocskos háború
(am.-angol thriller, 2004)

7.00 Babavilág (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.30 Stahl konyhája
10.50 Babapercek
11.00 Teleshop
12.30 Árva angyal 
(mex. sor.)
13.20 A rút kiskacsa
meg én 
(fr.-német-izl. anim. f.)
14.50 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
16.00 Dokik (am. filmsor)
16.30 Charly, majom a
családban (német sor.)
17.30 Marina 
(mex.-am. sor.)
18.30 Árva angyal 
(mex. sor.)
19.30 Tények
20.05 Ezek megőrültek!
21.10 Aktív
A TV2 magazinja
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 Deep Impact (am.
katasztrófa f., 1998)
Közben: Kenósorsolás
0.35 A médium 
(am. krimisor.)
1.35 Tények Este
2.05 DAKAR 2011
2.35 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
3.30 Sokszínű egység
4.50 Flash Gordon 
(am. akció sor.)

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.00 Garázs - Ahonnan
az autózás indul!
10.30 Soroló (ism.)
A vidék magazinja
11.05 BBC Reporters
(ism.)
11.30 Európai híradó
(ism.)
12.05 Vonalban (ism.)
Interaktív politikai show-
műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Keresztmetszet
16.05 Civil kaszinó
(ism.)
17.05 Pálya (ism.)
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Zöld övezet
19.05 Vonalban - Interak-
tív politikai show-műsor
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.05 Riasztás - A rend-
kívüli események műsora
23.30 Hírvilág (ism.)
0.05 BBC World Híradó
0.30 Zöld övezet 
- Környezetvédelmi ma-
gazin (ism.)

10.10 Gyilkos sorok (soro-
zat) 11.00 Egy kórház ma-
gánélete (sorozat) 11.55
Tuti gimi (sorozat) 12.40 A
szerelem gyűrűje (ang.-
kan.-am. dráma) 14.45
Monk (sorozat) 16.30 CSI
(ism.) 17.20 Gyilkos szá-
mok (sorozat) 18.10 A
nagy házalakítás 19.00
Egy kapcsolat szabályai
(sorozat) 20.00 A dadus
(sorozat) 21.00 Jóbarátok
(sor.) 21.30 CSI (sorozat)
22.30 Miami rapszódia
(am. vígj.)

7.00 Sport.ro Hírek 11.00
Külön kiadás 12.00
Sport.ro Hírek 13.10 Fo-
gadás a félelemmel 14.10
Entertainment Spot Cen-
tral 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 Box-
Buster: 2010 legjobb pilla-
natai 21.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 22.00 Wrest-
ling RAW 0.00 Sport.ro
Hírek

9.45 Esmeralda (sor.)
10.45 Teleshopping 11.15
Elátkozott paradicsom (sor.)
12.15 Teleshopping 12.30
Tengernyi szenvedély (sor.)
13.30 Teleshopping 14.00
Marina (sor.) 15.15 Clase
406 (sor.) 16.30 Esmeralda
(sor.) 17.30 Igaz történetek
18.30 Tengernyi szenve-
dély (sor.) 19.30 Tiltott
gyümölcs (mexikói sor.)
20.30 Analia másik arca
(amerikai sor.) 22.30 Éjsza-
kai történetek 23.30 Hét
bűn (brazil sor.)

8.05 A mágus (cseh-
amerikai filmdráma) 10.00
Televíziós vásárlás 13.05
Egy zseni, két haver, egy
balek (olasz-francia-NSZK
akció-vígjáték) 15.25 Tü-
zes hó (amerikai katasztró-
fa film) 17.05 A mamut
(amerikai akciófilm) 18.45
Fedőneve: Takarító (ameri-
kai akció-vígjáték) 20.20
Megérzés (amerikai thril-
ler) 22.10 Mi kell a nőnek?
(amerikai romantikus vígj.)
0.35 Besütizve (am.-német
vígj.)

8.00 Árulás a családban
(sor.) 10.00 Menyet anyá-
nak 5 12.30 Kanal-D Hírek
13.15 Légy az enyém
15.00 Teleshopping 15.15
1001 éjszaka (sor.) 17.15
Mulatság zenészekkel
17.45 Ellenállásteszt
18.45 A nap híre 19.00 Ka-
nal-D Hírek 20.00 Menyet
anyának 5 20.30 Bűn és
szerelem (törörk film,
2010) 22.30 Vétkesek bör-
töne (reality show) 23.30
A csodálatos Jane (am. so-
rozat) 0.30 Kanal-D Hírek

9.00 Piactér ism. 16.00
Délutáni Híradó 16.15 Pi-
actér ism. 16.35 Kárpát
Expressz 17.00 Átjáró
17.30 Délutáni Híradó
17.40 Izelítő 17.50 Egész-
séges percek 17.55
Könyvajánló 17.57 Életké-
pek 18.00 Reggeli terefe-
re ism. 17.55 Zene 18.30
Híradó 19.00 Erdélyi Ká-
véház 19.30 Esti Híradó
20.00 A kusztora művé-
szei 20.35 Zene 21.00 Er-
délyi Kávéház, ism. 21.30
Híradó

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthí-
rek, időjárás-jelentés
10.00 Alaszka (japán
term. sor.)
11.05 Nappali
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (sor.)
14.35 Srpski Ekran
15.05 Unser Bildschirm
15.35 Átjáró
16.05 Alma Mater
17.00 Tudástár 2010
17.30 Híradó
15.40 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.35 A Silla királyság
ékköve (dél-kor. sor.)
19.35 India - Álmok út-
ján (brazil-indiai kaland-
filmsor.)
20.30 Híradó este
21.05 Önök kérték!
22.05 Az Este
22.40 Tim 
(ausztrál filmdráma,
1979)
0.30 Kalokagathia
1.00 Hírek
1.05 Sporthírek
1.15 Ma Reggel (ism.)
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthí-
rek, időjárás
3.05 Jelfák

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi 
bizonyíték (sor.)
10.00 Politikai 
visszatekintés 
(ism.)
10.10 Winx Klub 
(am. anim., 2004)
11.50 Cirkusz
12.40 A modern idők
csodái 
12.50 A palota legendái:
Jumong herceg 
(ism.)
14.00 Hírek
14.45 A Delta emberei
14.50 Csak Románia!
14.55 Nagy emberek 
a TVR-ben
15.00 Teleshopping
15.30 Európai roma
16.00 Krónika
17.00 Nem feledlek el
(orosz romant. f.)
18.00 Hírek
18.30 A palota 
legendái: 
Jumong herceg 
(sorozat)
19.35 Csak Románia!
19.45 Sport
20.00 Hírek
20.40 A nap témája
21.10 Viva Maria! 
(fr. vígjáték, 1964)
23.10 Dupla dinamit
(am. akciófilm, 1991)
1.00 Csak Románia!
1.05 Nem feledlek el
(orosz romant. f.)

7.00 Pro Tv hírek, 
Mi történik doktor úr?,
Könyvbemutató
10.00 Szegény ember,
gazdag ember 
(román vígjáték sorozat)
12.00 Apropo TV 
– szórakoztató műsor
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
13.45 A bérlő titka 
(am. dráma, 2006)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
16.45 Amit csak 
Lola akar 
(kan-fr. dráma, 2007)
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 A sziget 
(amerikai akciófilm,
2005)
23.00 Az utolsó őrjárat
(amerikai akciófilm,
2000)

0.45 A sziget 
(amerikai akciófilm,
2005)
3.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés 

6.00 Híradó, Sport
10.00 A sajtó szájában
11.00 Vásott szülők

(amerikai vígjáték, 1989)
13.00 Híradó, Sport
14.00 Pasik és csajok
(am. vígjáték, 2000)
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Hóvihar 

(am. thriller, 2001)
19.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
20.15 Mint a kámfor
(am. krimi, 1998)
22.30 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
23.30 Szigorúan
bizalmas 
(am. krimi, 1997)
2.00 Nairobi ügy 
(am. dráma, 1984)

5.00 Jack Frost története
(am. Komédia, 2008)
7.00 Kandikamera
8.00 Szívek találkozása
(ind. Sorozat, 2007)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.00 Fallen 
(am. akciófilm, 2006)
10.45 Az utolsó part 
(angol, 2000)
12.30 Teleshopping
13.15 Kandikamera
13.00 Kacsamesék 
(am. anim. 1987)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(ind. Sorozat, 2007)
14.30 Szívek találkozása
(ind. Sorozat, 2007)
15.00 A médium 
(am. sorozat, 2005)
16.00 Az utolsó part 
(angol, 2000)
17.30 Mondének
18.00 Fókusz 18
19.00 Fókusz Sport
19.30 Titkos szerelmek (sor)
20.30 Égből pottyant 1
(am. vígj, 2006)
22.00
22.30 Játékosak 
– szórakoztató műsor
23.15 NCIS 
(am. sorozat, 2003)
0.15 A keresztapa 
(am. film, 1972)
2.30 Fokusz (ism.)
3.30 Teo élőben 
(talk - show)

6.30 Végzetes 
másodpercek
7.30 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők 
- Peugeot 205
9.00 Halálos fogás
10.00 Piszkos munkák 
- A grönlandi cápa 
nyomában
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 Amcsi motorok 
- Családban marad
13.00 A túlélés 
törvényei - Panama
14.00 Állítólag... 
- Ragasztószalag
15.00 Piszkos munkák
16.00 Hogyan készült?
17.00 Halálos fogás
Hosszú, álmatlan 
éjszakák
18.00 Amcsi motorok 
- Családban marad
19.00 A túlélés törvé-
nyei
20.00 Állítólag... - A hur-
rikán és az ablakok
21.00 Hogyan csinálják?
Légi tankolás/ 
Sípályák/ 
Autógyártás
21.30 Hogyan készült?
22.30 Édesvízi szörnyek
- Kígyófejű hal
23.30 A túlélés 
törvényei
0.30 X-Machines 
- A szupergépek 
1.30 Futballhuligánok

7.00 Fraser és a farkas
(amerikai sor.)
7.55 Csak Románia
8.10 DP 2 Tonomat 
– szórakoztató műsor
10.00 Top Cut 
– szórakoztató műsor
10.30 Zon@ IT (ism.)
11.00 Vallomások 
(ism.)
12.00 Hírek, Sport
12.30 Nyomoz a tanárnő
(olasz sorozat)
13.25 Teleshopping
14.30 Együtt Európában
15.30 Arc 
és hasonlóság
16.00 Fraser és a farkas
(amerikai sor.)
16.55 Csak Románia
17.00 Hírek, Sport
17.30 Vallomások 
– szórakoztató magazin
18.30 Ökológiai lecke
19.00 Nyomoz 
a tanárnő 
(olasz sorozat)
20.00 Nyitott játszma
21.00 Murphy törvénye
(angol krimi sorozat)
22.00 Hírek
23.00 Heuréka! 
(amerikai kaland sorozat)
23.55 Csak Románia!
0.00 Ökológiai lecke
(ism.)
0.30 Motomágia 
(ism.)
1.00 Vallomások 
(ism.)

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

KEDD
2011. január 4.

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek, sport 8.10 Hangoló 9.50
Hírek, reklám 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek, rendezvény-
ajánló 16.15 Észbontó 17.00 Nap-óra 17.30 Népzene
17.55 Hírek, műsorismertető

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 Aranyemberek – magyarok Bukarestben

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás 12.30
Gazdaélet 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Délutáni váltás, Csen-
destárs 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás
17.15 Művelődési hírek, Jelenlét 17.55 A nap hírei röviden

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

9.00 Hírek 9.40 8 és fél 10.00 Napközben 11.00 Hírek 12.05
Élhető világ 12.30 Vendég a háznál 13.00 Déli krónika 13.40
Magánhangzó 14.05 Rádiószínház 14.30 Tanúim lesztek!
15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 16.45 Zöldövezet 18.30
Krónika 19.00 Közéleti ütköző 19.15 Magánhangzó 19.30 Ha-
tárok nélkül 20.25 Tetten ért szavak 20.50 Jó éjszakát! 21.04
Rádiószínház 21.30 A nap történetei 23.25 Esti beszélgetés

KOSSUTH RÁDIÓ



Rali

Turós-Jakab László

Az 1978-as esztendõ óta,
amikor Thierry Sabine

eltévedett a sivatagban, és
megszületett a rali gondola-
ta, 32 kiírást pipáltak ki, pon-
tosabban 31-et, hiszen 2008-
ban terroristafenyegetések
miatt törölték az afrikai ver-
senyt. 2009-ben a hagyomá-
nyos Párizs–Dakar-rali ön-
kéntes számûzetésbe vonult,
s lám Dél-Amerikában im-
már harmadszor kerül meg-
rendezésre a rali-világ legke-
ményebb viadala.     

A 212 motoros között két
romániai versenyzõ is lesz, a
szatmárnémeti Gyenes
Emanuel és a brassói Marcel
Butuza. „Mani” negyedszer
rajtol a Párizs–Dakaron.
2007-ben 46. volt az összesí-
tésben és 9. a debütánsok kö-
zött, 2009-ben pedig vállsé-
rülése miatt kényszerült fel-
adásra. Harmadszor a rajt-
vonalon, Butuza sem tarto-
zik a legszerencsésebbek kö-
zé, hiszen 2007-ben mûszaki
hiba miatt adta fel a ver-
senyt, két évvel késõbb pedig
sérülés miatt.     

Most bizakodóan vágnak
neki az argentin–chilei meg-
mérettetésnek, a Buenos Ai-
res–Arica–Buenos Aires út-
vonal 9,5 ezer kilométerének.
„A legjobb 20-25 közé kerül-

nék, de mindenképpen sze-
retném befejezni a versenyt”,
tervezi Gyenes, aki szûkebb
kategóriájában a legjobb tíz
közé várja magát.   

A 33. Párizs–Dakar-rali
harmadik dél-amerikai „szá-
mûzetése” január 1. és 16.
között zajlik le, a speciálok
össztávja sem csekély, ötezer
kilométer. Olykor 2500 m
tengerszint feletti magassá-
gon, de az Atacama-sivatag
érintésével is, a legnehezeb-
bek közt nyilvántartott útvo-
nal most is kemény próbára
teszi majd a versenyzõket. 

A Liviu Butuza és Romeo

Duicu mûszakiakkal kiegé-
szített Vectra Racing már
Rómában tartozkodik, a csa-
pat onnan repül az argentin
fõváros fele. 

Gyenes is Butuza is remé-
li, hogy a világ odafigyel
majd a román színekben
verzenyzõ KTM 690 Rally
motorkerékpárokra. „Ennél
jobb promoválása aligha le-
het Romániának, s ezért is
bizonyítanánk”, mondja
Gyenes „Mani” aki az
egyetlen romániai sportmo-
toros, aki világbajnki futa-
mot nyert, még 2009-ben,
Marokkóban. 
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Röviden
Botlott a Liverpool 

Az angol labdarúgó-Premier
League 20. fordulójának
szerda esti eredményei:
Chelsea–Bolton Wanderers
1-0, Wigan Athletic–Arsenal
2-2, FC Liverpool–Wolver-
hampton Wanderers 0-1. A
jövõ évi folytatásig a Man-
chester United (38 pont, 39-
17) vezet a Manchester City
(38p, 32-16), az Arsenal
(36), a Chelsea (34), a Tot-
tenham Hotspur (33) elõtt. 

Nadal a bajnokok 
bajnoka (is)

A világelsõ spanyol tenisze-
zõt, Rafael Nadalt választot-
ta a bajnokok bajnokává
2010-es teljesítménye alap-
ján a L’Équipe címû francia
sportlap. A második helyre
az FC Barcelona labdarúgó-
ja, a világbajnoki címet a
dél-afrikai torna fináléjának
hosszabbításában szerzett
góljával eldöntõ spanyol
Andrés Iniesta került. Har-
madikként is futballistát
rangsoroltak, a hollandokkal
vb-ezüstérmes, az Interna-
zionaléval Bajnokok Ligája-
gyõztes, olasz bajnok és
kupaelsõ Wesley Sneijdert. 

Ronaldinho vételára 

Brazil sajtóértesülés szerint 
8 millió eurót kell átutalnia
az AC Milan számlájára an-
nak a klubnak, amelyik meg
akarja szerezni Ronaldinhót.

Gyenes Emanuel szatmári motoros javítana korábbi helyezésén

HIRDETÉSHIRDETÉS

Sznúker 

T. J. L.

Két hétnél is kevesebb
maradt a újesztendõ el-

sõ nagy sznúkerversenye, a
londoni Masters Interna-
tional rajtjáig. Január 9-én,
a Wembley Arenában min-
denki asztalhoz áll, aki szá-
mít, gyakorlatilag a sznúk-
ertársadalom jelenlegi
krémje.  

Az angol Mark Selby (6.
a legfrissebb világranglis-
tán) címvédõként indul, és
nagyon szeretné folytatni
remek sorozatát. 2008-ban
ugyanis elsõ ízben nyerte
meg a rangos mestertornát
(a honfitárs Stephen Lee-t
gyõzte le), 2009-ben döntõt
vesztett a Rakéta, azaz
Ronnie O’Sullivan ellené-
ben, idén januárban pedig
revánsolt, s másodszor lett
londoni mester. A Lei-
cesteri Bohócnak is becé-
zett Selby saját bevallása
szerint imád Londonban
szerepelni és meggyõzõdé-
se, hogy 2011-ben is tartani
tudja a szintet. A Ronnie
O’Sullivan elleni szépségdí-
jas és magas színvonalú fi-
nálékat pályafutása csúcsa-
ként értékeli, és rendkívül
boldog lenne, ha most is
döntõzhetnének. 

Címvédõként, Selby kezd
Londonban, ellenfele a hon-
fitárs Mark King (16. a vi-

lágrangsorban) lesz. Ha az
elsõ körben gyõz, Selby a
Shaun Murphy (5.)–Jamie
Cope (13.) angol párharc
nyertesével találkozik a ne-
gyeddöntõben. Nagyén ér-
dekesnek ígérkezik a világ-
bajnok ausztrál Neil Ro-
bertson (2.) és a veterán skót
Stephen Hendry (14.) össze-
csapása is, annál is inkább,
mert a gyõztes Ronnie
O’Sullivan (angol, 9.) vagy
Mark Allen (északír, 11.) el-
len folytathatja. Nehéz len-
ne megtippelni a John
Higgins (skót, 1.)–Graeme
Dott- (skót, 10.) mérkõzés
gyõztesét, aki Mark Willi-
ams (walesi, 3.)–Ding Jun-
hui- (kínai, 4.) párharc nyer-
tesével játszik a legjobb
nyolc között. A további pá-
rosítás: Ali Carter (angol,
7.)–Peter Ebdon (angol, 12.)
és Stephen Maguire (skót,
8.)–Marco Fu (hongkongi,
18.). Csak utóbbi nem tagja
a Top16-nak, Ricky Walden
(angol, 15.) helyett ugrik be. 

Hat gyõzelemig játsza-
nak (a legtöbb 11 frame-
en), a döntõben viszont
már tíz frame-et kell nyerni
(a legtöbb 19-bõl) a végsõ
sikerhez. 

A londoni mestertorna
díjalapja félmillió angol
font, ebbõl 150 ezer jár a
gyõztesnek, s 75 ezer a
döntõ vesztesének. Külön
díjazzák a legnagyobb
brake-eket is. 

Címet védne Londonban

a „Leicesteri Bohóc” Párizs-Dakar-rajt



úmszszínképSzilveszteri melléklet
Szerkeszti: Ágoston Hugó, Szonda Szabolcs

2010. december 31.–2011. január 2., péntek–vasárnap.
Készült a Communitas Alapítvány támogatásával.

Új Magyar Szó 

Kedves Korszellem,
megígértük, hogy nem fog-
juk kiadni, milyen módon
válaszol a kérdéseinkre, eh-
hez tartjuk magunkat. Min-
denekelõtt azonban az új év
hajnalán – lapunk (az ön
feltétlen híve és népszerûsí-
tõje) olvasóinak nevében –
meg kell kérdeznünk: fejlõ-
dik-e az ember, prózaibban,
lehet reményünk, hogy vé-
get érnek materializmusá-
ból eredõ szenvedései? 
– Az utóbbi idõben igyeke-
zetem arra irányul, hogy mi-
nél többen tudatosítsák a
szellem elsõdlegességét az
anyaggal szemben. 

Eléggé elvont... Külön-
ben is, beszélhetünk-e úgy
önnel, aki mégiscsak egy
absztrakció, mintha egy
személlyel tennénk? 
– Minthogy az ember – az
egyetlen lény, amelyik elvo-
natkoztatásra képes – léte-
zik, minden, ami hozzátar-
tozik és ami tõle való, szin-
tén létezik. Az absztrakció is
létezõ tehát. Egy absztrakci-
ónak a válaszai is csak el-
vontak lehetnek, ha ebbe be-
lenyugszanak, miért ne
mennék bele a játékba? 

A legszemélyesebb moz-
zanat, amivel kezdjük, és
amivel majd befejezzük ezt
az interjút: az ön neve. Ha
jól tudjuk, felmenõi a né-
met Zeitgeist-bõl magyaro-
sítottak.
– A fogalomalkotás és a név-
adás az ember elsõ absztrak-
ciója. Nevünk valóban a
Zeitgeist tükörfordítása.

Hogyan viszonyul ön Is-
tenhez, a legfõbb absztrak-
cióhoz? 
– Mondhatnám akár, hogy
Isten az állandóság abban az
elvont térben és idõben,
amelyben a korszellemek
váltják egymást – az Isten ne-
vû absztrakció mintegy az
örökkévalóság korszelleme.

Ne feledjük azonban, hogy
Isten többdimenziójú. Az
ábrahámita vallások (zsidó,
keresztény, muzulmán val-
lás) szerint: a lét vonatkozá-
sában az örökkévaló; a világ
viszonylatában a teremtõ; az
emberi élet vonatkozásában
az atya; társadalmi fogalmak
szerint tanú, gondviselõ és
bíró; az okság viszonylatá-
ban a mindenható; tele-
ologikus viszonylatban az úr
vagy az üdvösség (a helyes
vagy erényes élet után esedé-
kes jutalom) megadója. A
legnagyobb közös nevezõje
ezeknek az elképzeléseknek
az, hogy Isten a hit lelki tevé-
kenységének absztrakciója,
míg tulajdonságok konkrét
megtestesítõjeként egyfajta
tudományosan nehezen bi-
zonyítható létezõ. 

S a Korszellem? 
– Elsõsorban az Isten dimen-
ziói közül csak a társadalmi a
sajátunk. A korszellem végül
is nem egyéb, mint a gondol-
kodásoknak, vélekedések-
nek, értékeknek és módsze-
reknek az összessége, ame-
lyet egy adott társadalom
vagy szûkebben egy tudomá-
nyos közösség minden tagja
elfogad. Magam, az aktuális
korszellem, tudásalapúnak
és tudatközpontúnak, vagyis
információalapúnak és szel-
lemivalóság-központúnak te-
kintem magam.

Létezhetnénk ön nélkül?
– Ha nem lenne a korszel-
lem, ha nincs társadalmilag
is használt köztudás, az
adott korszak elvesztheti tá-
jékozódó képességét. 

Isten után történelem –
ön a történelem teremtõje
vagy terméke, meghatáro-
zója vagy következménye?
– Mondjam azt szerényen:
az esszenciája. Nem vélet-
len, hogy korszellem nélküli
korról nem tudunk – legfel-
jebb túlságosan statikus-dog-
matikus vagy túlságosan la-
bilis-zavart korszellemrõl.

Ma azonban minden eddigi-
nél közelebb vagyunk ah-
hoz, hogy hajlamunk és esz-
közeink révén a kollektív tu-
dás ismét korlátlanul hozzá-
férhetõ közkincs legyen.

Ugyanakkor korunknak
sajnálatos jelensége, szé-
gyene a hanyatlás az új bar-
bárságba. Korábban elkép-
zelhetetlen volt, amit a hu-
szadik század igazolt: a
technikai haladás és a bar-
bárság nem zárja ki egy-
mást. Az új barbárok elõha-
dai a nácik voltak, ideológi-
ai ivadékaik rosszabbak le-
hetnek náluk is. Talán mert
nyíltan vállalják a barbársá-
gukat, kultuszt ûznek a
reprimitivizációból, nem
tartanak igényt – ahogyan a
nácik tették – a „felsõbb-
rendûség” státuszára. Errõl
mi a véleménye? 
– Kettõs meghatározottság
érvényesül itt. A kiváló ma-
gyar származású történész,
John Lukacs már 1990-ben
észrevette: „A huszadik szá-
zad – sõt az úgynevezett új-
kor – végéhez közeledve két
veszély fenyegeti a világot.
Az egyik az anyagi és gazda-
sági ’növekedés’ intézmé-
nyesített erõltetése – ami ma-
gát a természetet veszélyez-
teti. A másik a nacionalista
populizmusra való hajlam –
ami ellene hat a népek kö-
zötti nagyobb megértésnek,
s gyakran barbárságba tor-
kollik. Az egyik nagyobb
gazdagságra tör, a másik tör-
zsi hatalomra. Az egyik ab-
ból indul ki, hogy az ember
legfõbb mozgatórugója a
kapzsiság; a másik abból,
hogy az a hatalom.” 

Melyik a veszélyesebb?

– A kettõ kölcsönösen kivált-
ja és kiegészíti egymást. A
második, a „nacionalista
populizmusra való hajlam”
kiszámíthatatlanabb követ-
kezményekhez vezet, hiszen
az elsõ, a növekedés „intéz-
ményes erõltetése” vissza-
csatolásszerûen önmaga
akadályává válik, lásd a
(világ)válságokat. A máso-
dik viszont – lásd, amit az új
barbárságról mondtunk.

Miben más ön, a mi Kor-
szellemünk, mint elõdje –
esetleg mondhatok felme-
nõt? 
– Több mindenben. Koron-
ként más a Korszellemhez
való viszonyulás, de más a
mi emberképünk is. Elõdöm
az Egész helyett a Részre he-
lyezte a hangsúlyt, sõt a Ré-
szen túli valóságot nem fo-
gadta el. Õ jószerint nem
volt más, mint a látható és
megfogható részvilágról va-
ló közel kétezer éves intenzív
tudásgyûjtés és értelmezés
betetõzése. 

Ön tehát új paradigmát
jelent? Mi ennek a lényege?
– Törekszem rá, de a világ
bonyolultabb. Mondjam azo-
kat a nézeteimet, amelyek
megkülönböztetnek az elõ-
dömtõl. Az ember nem fog-
lya a föld bolygónak; a világ-
egyetem bonyolult élõ-élet-
len, párhuzamos síkokon lé-
tezõ anyagi és nem-anyagi
világ. Az ember nem csak bi-
ológiai és társadalmi, hanem
elsõrendûen szellemi és spiri-
tuális lény, már ezért is az
anyagi világ nem pusztán fi-
zikai- és bioszféra, hanem
mindenekelõtt szellemi és
transzcendentális természetû
valóság, amibõl következik,

hogy a természeti evolúció
mellett-elõtt az intelligens
tervezettség a meghatározó.
Az agy és a tudat viszonya
nem egyszerûen duális rend-
szer, lásd a neurobiológia új
korszakos felfedezéseit. A
közösség nem egyszerûen
csak az emberek közötti gaz-
dasági-hatalmi viszonyrend-
szer, hanem legalább ilyen
mértékben érzelmi, szellemi
és spirituális hálózat, s ebbõl
az következik, hogy a társa-
dalomra alkalmazhatatlanok
a mechanikus modellek; az
ember második természete,
szociális rendszere szintén
sokdimenziós – káosz típusú
– téridõ világ, amelynek a ve-
zérlésében például a globális
köztudás, tömegtudás a leg-
meghatározóbb elem. A tu-
domány már régen nemcsak
azt tekinti valóságnak, ami
az ember által fizikailag-ké-
miailag megragadható, ha-
nem felfedezi, és részben
megérti az anyag felszínén
és a ráción túli valóságot –
errõl részben már beszél-
tünk. Az új tudáselméletek
szerint mindig a belsõ világ,
a kort és a korszellem önfej-
lõdését túlugró szellemi-spi-
rituális kapacitás „termeli”
az új gondolatokat; ma már
a klasszikus tudomány mel-
lett újra tudománynak te-
kinthetõ a mûvészet, a teoló-
gia vagy részben az ezotéria
is, elképzelhetõ a mûvészet,
a tudomány és legalább a te-
ológia integrációja. A 21.
század azért lesz a spirituali-
tás korszaka, mert az Isten a
legfejlettebb ember és közös-
sége létének transzcendens
központja, ami egyúttal ma-
gas szintûvé teszi erkölcsi fe-
lelõsségét és kvalitatív sza-
badságát. 

Az ember szabadsága...
Korlátozható?
– A New York-i ikertornyok
elleni terrortámadás azért
hozott eszmei korszakvál-
tást, mert az emberiségnek, a
kormányoknak át kellett ér-
tékelniük a szabadság és a
biztonság viszonyát. Mind-
kettõ nevében és jegyében el
lehet követni túlkapásokat,
bizonytalan korunkban erre
több példa van. A titkosszol-
gálatok szerepének eltúlzása
hatalmi-politikai célokat kö-
vet, a szólásszabadság korlá-
tozása az önkényuralom, a
diktatúra elõszobája. 

Akkor is, ha demokrati-
kusan megválasztott veze-
tõk demokratikus, parla-
mentáris úton elfogadott
törvényekkel érik el és pró-
bálják „eladni”?
– Akkor is. Talán szerényte-
lenség, de azt hiszem, a leg-
jobb lenne ilyen esetekben
hozzám fordulni, az én érté-
keimmel összevetni azokat.

Gyermetegnek hathat a
kérdés, de felteszem, ha
már összejöttünk: könnyû
dolog Korszellemnek lenni?
– Rendkívül ellentmondá-
sos, hiszen az ember és a tár-
sadalom (vagyis az emberek
összessége) a közfelfogástól
eltérõen...

Apropó, rokona önnek,
a Korszellemnek a Közfel-
fogás?
– Nagyon távoli, igazából
nem szeretem, mert túl izgá-
ga, mindenben benne akar
lenni, mindig neki kell hogy
igaza legyen. Azt akarom
mondani, hogy az ember –
sajnos vagy szerencsére –
nem racionális lény. Nem
következetes. Finoman utalt
például a magyarországi új
médiatörvényre. Nos, vála-
szolhattam volna egy másik,
jobb metaforával is. De le-
gyen a következõ. Bizonyára
tudják, hogy van Budapest
belvárosában egy igen ele-
gáns tér, amelynek közép-
pontjában az egykori elnyo-
mó, a szovjet birodalom
„felszabadítóinak” az em-
lékmûve áll.  Egyik oldalán a
jelenlegi „kifosztó”, a globa-
litás amerikai impériumának
erõdítményszerû képviselete
magasodik. Mellette a Ma-
gyar Nemzeti Bank, amely
ugye a globális pénzhatalom
lokális fegyelmezési erõszak-
intézménye, nyilván a „ma-
gyar nemzettel” szemben. 

Folytatása a 2. oldalon

A kormányoknak át kellett értékelniük 

a szabadság és a biztonság viszonyát.

Mindkettõ nevében és jegyében el lehet

követni túlkapásokat, bizonytalan ko-

runkban erre több példa van. A titkos-

szolgálatok szerepének eltúlzása nyilván

hatalmi-politikai célokat követ, a szólás-

szabadság korlátozása az önkényura-

lom, a diktatúra elõszobája. 

Spirituális lények volnánk
A Korszellem szerint a kollektív tudás ismét korlátlanul hozzáférhetõ közkincs lehet 

Vaszilij Kandinszkij festménye
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Mindig hevesen kikelünk
magunkból valahányszor
egyes feleink a politikusok
felesleges voltáról beszél-
nek. Politikusokra igenis
minden magára valamit
adó országnak szüksége
van – ha nem egyéb, stá-
tusszimbolisztika okán.
Képzeljék el, valahol na-
gyon okos és fontos embe-
rek összeülnek, és fejcsóvál-
va már a portásnak azt
mondják: Abszurdisztán-
nak, Krachországnak,
Csõdlendnek egyetlen kép-
viselõje sem jött el?! Hát
már politikusaik sinc-
senek?!... 

A politikusokra legalább
négyszeresen szükség van:
1. Minden rosszat rájuk le-
het kenni, bármi okának ki
lehet õket nevezni; amit
egyikük mond, azt vala-
mennyiükön számon lehet
kérni. 2. A sajtónak nem
lenne mirõl írnia, ha nem

lennének politikusok. 3. A
politikusok mindenhez ér-
tenek, ezért a legváltozato-
sabb dolgokról is gyors és
veretes, szakavatott véle-
ményt eresztenek szélnek,
csak úgy... 4. A politikusok
humorosakat mondanak,
ezzel derût, optimizmust és
fényt visznek életünkbe. (5.
Olykor mások, például fo-
cisták is olyan jókat monda-
nak, hogy már-már politi-
kusoknak tûnnek.) 

A politikusok aranyszája
többet ér, mint a gondolko-
dók csiszolt aforizmái, üde
spontaneitásuk sokkal job-
ban elkapja a pillanatot.
Márpedig nekünk most ép-
pen erre van szükségünk, a
pillanat elkapására. Követ-
kezzenek tehát tartalmas
pillanatok a román politikai
örökkévalóságból. 

A politika mint olyan

Sergiu Andon (konzerva-
tív párti képviselõ): „Álla-
munk diktarchia… valami a
diktatúra és az anarchia kö-
zött.”

Varujan Vosganian (libe-
rális szenátor): „Románia
konkáv ország: a súlypontja
rajta kívül található.”

Sebastian Vlãdescu (ak-
kor még pénzügyminisz-

ter): „Ennek a kormánynak
nagyon világos a valóságké-
pe. Ennek lényege: Romá-
nia holtpontra jutott.” 

Dan ªova (a PSD szená-
tora): „Az ellenzékre az jel-
lemzõ, hogy kevesebben
vannak.” 

Mircea Irimescu (függet-
len képviselõ): „Amit az
élet produkál, az kultúra.” 

Alin Popoviciu (a PDL
képviselõje): „Meghívott
mûsorába az Antena3. Utá-
na lóhalálában rohantam a
parlamentbe szavazni az
igazságszolgáltatásra, de mi-
re odaértem, a szavazás le-
járt.” 

Traian Bãsescu (Romá-
nia elnöke): „Az élet harcot
jelent. A szakmai beteljesü-
lésért is, azért is, hogy kielé-
gítsd a szükségleteidet.” 

Gheorghe ªtefan (klub-
vezetõ és polgármester,
Piatra Neamþ): „Van erõm
bevallani, hogy nem vagyok

bûnös.” 
Gigi Becali: „Románia

bekalizálása azt jelenti,
hogy Románia erkölcsi és
spirituális rákban van, ami-
bõl bekalizálás révén szaba-
dul ki.” 

Victor Ponta (a PSD el-
nöke): „Boc úr esetében
minden vita kicsi.” 

Ion Iliescu (volt állam- és
pártelnök): „Egy for-
radalom vagy megtörténik,
vagy nem.” 

Ioan Oltean (a PDL alel-
nöke): „Ideje, hogy a Libe-
rális Demokrata Párt napja
ismét Bukarestben keljen
fel. (…) Adja Isten, hogy
mindig kormányon le-
gyünk.” 

Cristian Preda (európai
parlamenti képviselõ):
„Imázsunk Afrikában sok-
kal jobb, mint Európában.” 

Adriana Sãftoiu (liberá-
lis képviselõ): „Bãsescu úr
konszolidálta azt, ami tulaj-
donképpen meg se épült.” 

Ioan Oltean: „Vélemé-
nyem szerint Boc miniszter-
elnök még nem kapott ele-
get. Még képes inkasszálni.” 

Radu Berceanu (volt
szállításügyi miniszter):
„Az UNPR mindenféle
ólakból jött tyúkok gyüle-
vész serege, egy olyan ka-
kassal, amelyik nem képes

õket kielégíteni.” 
Radu Berceanu: Ha nem

én lettem volna a szállítás-
ügyi miniszter, elátkoztam
volna a szállításügyi minisz-
tert az egész transzfogarasi
mûúton, oda és vissza.” 

A politika mint ilyen 

Traian Bãsescu (Romá-
nia elnöke): „Az egész or-
szág kismamák és csecse-
mõk országa lett.” 

Gigi Becali: „A Jóisten a
legprofibb titkosszolgálat a
világon, mindent tud, a kis
hajszálat is.” 

Traian Igaº (belügymi-
niszter): „Nem vagyunk
elég jól megszervezve. Ahe-
lyett, hogy a rendõrt az ut-
cán találnánk, az íróasztal
alatt találjuk.” 

Gigi Becali: „Épp a mi-
nap beszéltem több üzlet-
társsal. Komoly emberek,
az alvilágból.” 

Dumitru Dragomir: „El-
jutottam abba a korba, ami-
kor rájöttem, hogy becsüle-
tesnek kell lennem.”

Gheorghe Davidescu
(Argeº megyei prefektus):
„A többi kutyának a sorsa
így vagy úgy az eltûnés kell
hogy legyen. Genocídium…
nem is tudom.” 

Miron Mitrea (a PSD sze-
nátora): „Én sok olyan osto-
ba tolvajt ismertem, hogy azt
is elvesztette, amit lopott.” 

Sorin Oprescu (bukaresti
fõpolgármester): „A szob-
roknak nincs szükségük
megvalósíthatósági tanul-
mányra. Egyedül is tudják,
hova menjenek.”

Corneliu Vadim Tudor
(nagyromán pártelnök):
„Végül is akár a Ciºmigiuba
is kimehetek, jönnek az em-
berek, mint a legyek.” 

Traian Bãsescu: „A NA-
TO rakétavédelmi pajzs az
NATO rakétavédelmi
pajzs.”

Mircea Geoanã (a szená-
tus elnöke): „Van egy prob-
lémánk, ugyanis Írország
elterjedhet.” 

Corneliu Vadim Tudor:
„Nekem a pártnál csak be-
teg kutyáim vannak.” 

Victor Ponta: „Kérem ál-
lítsuk meg ezt a háborút,
amely nem fog megállni.”

Traian Bãsescu: „Semmi
bajom a nyugdíjasokkal. El-
lenkezõleg.” 

Elena Bãsescu (európai
parlamenti képviselõ): „A
legjobban megszerettem a
plénum elõtt beszélni.” 

Marian Vanghelie (kerü-
leti polgármester a fõváros-
ban): „A lopások már olyan
természetûek, hogy minden
határt túlléptek.” 

Marius Marinescu
(PRM-alelnök): „Az elsõ
ember, aki a Holdra lépett,
egy kutya volt.” 

Traian Bãsescu: „Amint
kikötöttünk valahol, azon-
nal mentem a könyvtárba.” 

Renate Weber (európai
parlamenti képviselõ): „At-
tól félek, hogy Katynból
csak a szmolenszki tragédia
marad.” 

Gigi Becali: „Én arra kér-
tem, hogy közösüljünk a fe-
leségemmel, nem pedig arra,
hogy szexeljek vele, én nem

szexelek a feleségemmel.” 
Ion Iliescu: „Megint

fennáll a veszély, hogy ne
legyenek többé nõink.” 

Marian Vanghelie: „Az
eszményi férj erénye és egy
olyan emberé, akit ismernek
engem, hogy milyen va-
gyok, az, hogy ha megte-
szed, a feleséged ne érezze.” 

Cezar Preda (PDL-s kép-
viselõ): „Sebastian Vlãdescu
megsértette a saját fõnökét
és az egész kabinetet, miu-
tán menesztették. Mindezt
belül kellett volna tennie.” 

Elena Udrea (miniszter
meg minden): „Annyira
meghatott, amit mondtak,
hogy nézzék, hoztam ma-
guknak egy vadonatúj bicik-
lit.” 

Silviu Prigoanã (PDL-s
képviselõ): „A Biblia, az
Ortodox Egyház alapköny-
ve, tele van kurvákkal, attól
kezdve, hogy kinyitod és
addig, amíg becsukod.” 

Adrian Nãstase (a PSD
országos választmányának
elnöke): „Semmi sem mond-
ja szebben »Krisztus feltá-
madott«, mint az elsõ össze-
koccanó tojások a hangja.” 

A politika mint foci

Gigi Becali (európai par-
lamenti képviselõ): „Nyil-

vánvaló, hogy a Mindenha-
tó nem avatkozik bele a lab-
darúgásba. Hogyan kap-
hatsz gólt a 92. percben, az
elsõ fordulóban pedig a 97.
percben? A focit az ördög
uralja!”

Cristi Chivu (Internazio-
nale): „A nemzeti váloga-
tottnak szüksége van a
nemzeti válogatott szurko-
lóinak a szurkolására.”

Gabi Boºtinã (hátvéd):
„Nem tudom, hány gólt
kell rúgnunk, hogy legyõz-
zük a Betist, a minél több
elég lesz.”

Adi Ilie (volt focista):
„Ha kivesszük az elsõ har-
minc percet, azt hiszem,
nyerhettünk volna.”

Gigi Becali: „Miticã
Dragomirral is összevesz-
tem, de gyalázkodás nélkül.
Õ oligofrénnek nevezett en-
gem, én rongynak nevez-
tem õt, de nem sértettük
meg egymást.” 

Gicã Hagi (a Kárpátok
Maradonája): „Gyerekek
menjetek iskolába, az is jó
lehet valamire.”

Marian Iancu (temesvári
klubtulajdonos): „Ionel Ga-
nea mint ember képes meg-
fertõzni a penicillint is.” 

Cornel Dinu (volt futbal-
lista és filozófus): „Dolgo-
zik ez a Bãnel, nagyon dol-
gozik, de a futballpálya
nem építõtelep.” 

Gigi Becali: „De ki a fe-
ne végül is ez a Nichita
Stãnescu? Több pénzt ho-
zott nálam Romániába?” 

Gabi Stan (galaci klubve-
zetõ): „Rövid passzok és
magas labdák, akár nálad
van a labda, akár nem, ka-
pura suvasztod.”

Gigi Becali: „Ha az ele-
jén berúgtunk volna egy
gólt, utána játszhattunk vol-
na akár null-nullra is.” 

Adrian Mititelu (klubtu-
lajdonos): „Eugen Tricã
ökörhúgy, amit a szél meg-
szárított.”

Dumitru Dragomir:
„Ma olvasol, holnap olva-
sol, holnapután olvasol…
aztán csoda, hogy be-
zsongsz?”

Gigi Becali: „Én nem
szeretek olvasni, mert meg-
fájdul a szemem, érted, fáj
a szemem tõle.” 

Az aranyszájú nagycsapat
Folytatás az 1. oldalról

– És végül a tér leghatalma-
sabb „képzõdménye”, a va-
laha a kora globalitás pénz-
hatalmi központjaként mû-
ködõ tõzsde épülete, amely-
ben a mai globális értelmezõ
erõszak leghatékonyabb
fegyvere, a televízió székelt,
nemrégi elköltözése elõtt.
Mind-mind tehát elnyomá-
sunk, alávetésünk alapvetõ
intézményeinek szimbólu-
ma. Ezek után, logikus mó-
don, mi más lehetne a tér ne-
ve, mint: Szabadság. 

Ha már a kollektív tudás
ismét korlátlanul hozzáfér-
hetõ (ennek a WikyLeaks-
szel kapcsolatos vonatko-
zására sajnos nem térhe-
tünk ki), érdekesek lehet-
nek az új globális szellemi
és társadalomtechnikák; az
egyiket például éppen ön-
rõl nevezték el.
– Valóban, létezik Zeitgeist-
mozgalom, amely abból in-
dul ki, hogy a nacionaliz-
mus, a kormányok, rasszok,
vallások, felekezetek és tár-
sadalmi osztályok téves,
idejétmúlt megkülönbözte-
tési formák, megosztják az
embereket, nem járulnak
hozzá semmilyen mérték-
ben az ember – sem az
egyén, sem az emberiség –
haladásához és fejlõdésé-
hez. A Zeitgeist-mozgalom-
nak célja, hogy ismertesse
az emberekkel ezt a két fel-
tételt: fel kell frissíteni, meg
kell változtatni az emberi
értékrendszert, és világné-
zete alapjának helyességét a
környezeti visszajelzések-
nek vesse alá. Végül is az
egész egyfajta ökoépítészet-
ben csapódik le. 

No de ez nem fogja alap-
jaiban megrázkódtatni
önt? Mi lesz az eddigi Kor-
szellemmel, ha a mibenlét-
ét meghatározó nézetek ily
gyorsasággal váltják egy-
mást? 
– Semmit sem kívánok job-
ban, mint átadni a helyemet
egy új, modernebb Korszel-
lemnek, amelyik azért –
nem mellékesen – mellet-
tem nõtt fel, érlelõdött, meg
aztán éppen mindenért a
balhét sem akarom elvinni. 

Például 2010-ért?
– Meg az utóbbi idõben tör-
téntekért...

Akkor hát az utolsó,
meglehet kényelmetlen
kérdés: önnek, korunk
szellemének a személyne-
ve. Tudjuk, hogy hívták a
Korszellemet Álmosnak,
Szilárdnak, legszebb korá-
ban Gyõzõnek is. És volt a
Korszellem Barna is. A vé-
gén még kiderül, hogy önt
is Barnának kell nevez-
nünk. 
– Több nevem van egyszer-
re. A gyönyörû magyar
nyelvben sem minden név-
nek van melléknévi jelenté-
se. Meg hát nem mindegyik
nevem tetszik egyformán. A
Barna ott van közöttük...

Spirituális 

lények volnánk

- Én voltam itt elõbb! – Mit tudsz te az életrõl! – Innen szebb a kilátás. 
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Mihai Eminescu, 

Creangã és egy kiütés

Ion a kádjában fürdik. Azon
töpreng, hogy kefére vágja-e le a
szakállát. Vajon utolsó hódítá-
sának tetszeni fog? Szól a tele-
fon, Misu hívja. 

M. E. – Jószerencsét,
Ioane!

I. C. – Légy üdvöz, Misu!
M. E. – Mit mûvelsz, hé-

kás? Írtál még valamit?
I. C. – Igen, te. De XXX-

re vettem. Most fejeztem be,
nagyon erõs.

M. E. – Mit beszélsz? Ha,
ha, ha, ha. Õrült vagy! Mi
jött rád? 

I. C. – Megihletett egy
csaj, akit a napokban akasz-
tottam le. Az árnyékába is
szerelmes vagyok. Olya-
nabb a csecse, mint Irinuca
kecskéjének!

M. E. – Te, én is fogtam
egyet. Büszke, mesebeli
szépséges lány. Hümm,
várj, ezt lejegyzem, asszem,
verset írok belõle. 

I. C. – És mondd, milyen
a tied? Mert az enyém
kontyba fogva viseli a haját,
és kicsit nagy az orra. Ez in-
telligenciáról tanúskodik. 

M. E. – Te, az enyém is
ilyenforma. Nagyon értel-
mes. 

I. C. – Igen, és érti a mes-
terségét, öcskös. Olyan az
ágyban, mint Bãlcescu a po-
litikában. 

M. E. – Ez nagyon érde-
kes. És én kaptam is valamit
tõle. 

I. C. – Nekem az enyém
nem ajándékozott semmit.
Titokzatos, tudod, olyan ro-
mantikus. Rózsát tesz a
könyvekbe. Meg hasonlók.

M. E. – Á, nem ajándék
az, te. Lett egy vöröses ki-
ütésem. (...) De nem fáj,
biztosan semmi súlyos. 

I. C. – Úgy legyen, öcs-
kös!

M. E. – Akárhogy is,
nem halok bele egy kiütés-
be. 

I. C. – Ismétlem: úgy le-
gyen! (...) Most fürdés köz-
ben arra gondolok, hogy
szexisebb lennék kefesza-
kállal. Vajon mit szólna
hozzá õ? 

M. E. – Ha azt mondod,
hogy olyan romantikus faj-
ta, hajlok azt hinni, hogy ez
egy rossz ötlet. Hallod, sze-
rinted mit kéne csináljak ez-
zel a kiütéssel? 

I. C. – Öregem, nem tu-
dom, mit mondjak. 

M. E. – Figyu, tudod, mit
felejtettem el megkérdezni? 

I. C. – Na? 
M. E. – Hogy hívják a

boldogságos csajodat? 
I. C. – Micle Veronica.
M. E. – Ó, hogy azt a...!

’Sszam a ringyóját, aki

szûz, hahaha, a szentek
közt, és hold a csillagok kö-
zött!

(A Kamikaze élclap 
„Nagy sztenogramok, ame-

lyek megváltoztatták Románi-
át” sorozatából, Claudiu Radu

lejegyzésében)

Traian Bãsescu 

és Sorin Ovidiu 

Vîntu tîncãbeºti-i 

beszélgetése

2004. októbere, éj leple.
Nãstase Szekuja gyanakvóan
járõrködik a DN1 mûúton. Or-
ra alatt, a Tîncãbeºti-i parkoló-
ban mobiltelefon-beszélgetés zaj-
lik. 20 óra 35 perc. 

Traian Bãsescu: – Halló.
Sorin Ovidiu Vîntu: –

Mondtam, hogy hívlak én,
apuskám, most tárgyalok.
Amint végzek, megcsörget-
lek, oké?

T. B. – De hívjál, mert a
közelben nem tudok parkol-
ni. (...) Fogytán a benzinem
is. Apropó, mikor küldted el
azt a ciszterna benzint, ami-
rõl azt mondtad, hogy el-
küldted? 

S.O.V. – Nem azt mond-
tam, hanem elküldtem, fiú!
Tehát ma, holnap, a menet-
rendnek megfelelõen a
számládon van. Ilyen a
rendszer, apafej. 

T. B. – Miért érzem úgy,
hogy haragszol rám?

S.O.V. – Nem harag-
szom, öregem, csak b...ogat-
nak mindenfelõl. Különösen
gazdasági oldalról. Bombáz-
nak pénzért. Az Elsõ Ügy-
osztály, a Második Ügyosz-
tály. Meg hát tudod, hogy
Adrian Nãstase Szekuja kö-
vet a parkolókban. Tegnap
felhívott az egyik az Ötödik
Ügyosztálytól, már megijed-
tem, de csak zsozsót kért.
Apropó, te merre térsz
most, hogy tudjam?

T. B. – Potigrafu felé. Vi-
gyázz, mert Pucheni-nél ra-
dar van.

S.O.V. – Hé, Traian, meg-
gárgyultál? Mi van veled?
Nem abban egyeztünk meg,
hogy Cotroceni felé veszed? 

T. B. – Lehet, hogy az
Ügyészség felé megyek,
mert Nãstase elõ akarja ásni
nekem a flottadossziét... Mi-
csoda átok ezen a népen, te
Sorin, hogy két kommunista
közül kell választania! Értsd
meg, nekem is nehéz. 

S.O.V. – Egyetértek, hogy
nehéz, te csibész, de egyelõ-
re én tartalak fenn a képer-
nyõn, s punktum. A Reali-
tateán kívül nem tudok más
tévét, amelyik dicsérne té-
ged. Ennyi. 

T. B. – Ideges vagy? Én is

ideges vagyok. Nem is tu-
dod, milyen ideges tudok
lenni én is, ha majd hata-
lomra kerülök. 

S.O.V. – Egyelõre egy ná-
lad nagyobb bandita van ha-
talmon, kis gazemberem!

T. B. – Pssszt, ki ne mond
a nevét. Hátha lehallgat-
nak!?... Hátha egy napon ar-
ra ébredünk, hogy a sajtó-
ban sztenogramok jelennek
meg velünk...

S.O.V. – Á, ülj nyugod-
tan, Vîntu kis banditája,
nem mer õ ilyet tenni! Jó, le-
hallgatni, azt megengedem,
de közölni, arról szó sem le-
het.

T. B. – Helyes. Vagy golá-
nok vagyunk, vagy már nem
vagyunk azok! 

S.O.V. – Igen, Vîntu ban-
ditája, emberi jogok meg
ilyenek, kisfiam.

T. B. – Ha már szóba ke-
rült, a ciszternákkal akkor
hogy csináljuk? Szintén
szerzõi jogok alapján?

S.O.V. – Igen, táti, amíg
ez még megy. Mert utána
valami hülye kerül hatalom-
ra, és felébred, hogy adó-
csalunk. Mi itt alkotómun-
kát végzünk, kis kalóz. Meg-
alkotjuk, kilenc pontban Ro-
mánia modernizálásának
tervét. Ha pedig megfoglak,
hogy nem tartod be, azon-
nal elkezdek lobbizni a fel-
függesztésedért. 

T. B. – Be kell fejeznem,
mesterem. Egy kocsi áll köz-
vetlenül az enyém mellett. 

S.O.V. – De hát hol vagy?
T .B. – A tîncãbeºti-i par-

kolóban. 
S.O.V. – Hogy, te is? 

Elena Udrea és 

Roberta Anastase 

beszélgetése

2010. október 12., Roberta
Anastase-dosszié

Elena Udrea: – Hé, kis
mocsok!

Roberta Anastase: – Pöt-
töm bûbáj csövesem, mi a
f...omat csinálsz, kis céda?

E. U. – Itt né, töröm fel a
perselyt, kell a pénz helikop-
terre, hogy verjem a f...omat
beléje a rohadt perselyébe.

R. A. – Hogy b...nálak
szájba, mi közöm van ne-
kem a te perselyedhez, te? 

E. U. – Semmi, pinuka,
csak úgy mondtam. Mondd,
mi a f...omnak hívtál?

R. A. – Nem én hívtalak,
a f...omba, te hívtál, kis
oligofrénem.

E. U. – Ó, igen? Jaj, sze-
gény fejem, olyan fáradt va-
gyok. 

R. A. – Õ fáraszt ki,
b...nád szájba?

E. U. – Ki, Dorin?
R. A. – Ugyan már,

Dorin. hagyd a f...omba
Dorint. Az öreg, Bãse.

E. U. – Ha ilyenekkel
jössz, b...nálak szájba, lete-
szem a kagylót, bele ne köss
az elnökbe, ördögfajzatja.

R. A. – Hé, állj le, csaj,
teljesen bezsongtál, nem is-
mered a tréfát? No, ki vele,
miért a f...omért hívtál, en-
nivaló kis csúszómászóm?

E. U. – Ettem én egyszer,
a parlamentben, egy tésztát,
amit te sütöttél, amikor, a
f...omba, érdekes akartál len-
ni, és tésztával fogadtad a kö-
zönséget... Emlékszel, nem? 

R. A. – Menj a f...omba,
én legalább nem kötöttem a
tévében... Na, mit akarsz
avval a tésztával?

E. U. – Hát a receptje
kell, mi a f...om kellene?

R. A. – Elmondom, de
vigyázz, mert lehet, hogy
kérek cserébe valamit. 

E. U. – Kérjél, a francba,
visszautasítottalak én vala-
ha?

R. A. – Behívtak ezek az
ügyészségre, a nyugdíjtör-
vénnyel kapcsolatos szava-
zás ügyében, b...nám szájba
Pontát és Antonescut és a
sok f...verõt az ellenzékbõl.

E. U. – Kéne találkoz-
zunk, hogy beszéljük meg
rendesen, a f...omba, ezeket
a dolgokat, kis piskótám,
rendben?

R. A. – Rendben. Akkor
írod azt a receptet? Veszel, a
f...omba, 170 gramm lisztet,
170 tojást, 170 kanál cukrot,
170 kiló szilvát...

E. U. – Megállj, hé! Hogy
a f...omba 170 kilót?

R. A. – Ezer bocs, a
f...omba, úgy maradtam ez-
zel a százhetvennel a parla-
mentbõl.

E. U. – Hát ezért van, a
f...omba, dossziéd az
ügyészségen, kis idióta.

R. A. – De hát nem ér-
tem, mit akartál volna, kap-
nád be, hogy ne menjen át a
törvény? 

E. U. – Persze, hogy nem
akartam, hogy ne menjen
át. Na, mindegy. Hallod,
felhívlak késõbb, mert el
kell érnem a fodrászhoz, alá
kell írnom egy szerzõdést,
és megjött, a f...omba, a he-
likopterem.

R. A. – Jól van, na, menj
a búsba, beszélünk késõbb,
pá.

Andrea Pora és Radu 

Moraru beszélgetése

2010. szeptember 23., 20,41
óra, Vîntu-dosszié

Andreea Pora: – Jó estét,
Moraru úr, zavarok? 

Radu Moraru: – Kezét
csókolom, Pora asszony,
hogy zavarna? Hallgatom.

A. P. – Az elnökkel kap-
csolatban hívom. 

R. M. – Jajjaj, baja tör-
tént? Megint megpróbálták
meggyilkolni a szerencsétle-
nek? 

A. P. – Kik? 
R. M. – Vîntu,

Voiculescu és Patriciu. In-
formációim vannak, hogy
meg akarják ölni. 

A. P. – Ó, na, Moraru úr,
ne mondjon nekem ilyene-
ket. Hogyhogy megöljék?
Ha megölik, mi értelme lesz
még az életünknek?

R. M. – Imádkozzunk a
Jóistenhez, hogy ilyesmi ne
történjen meg.

A. P. – Igen, imádkozni
fogok, magasztaló éneket
fogok küldeni, böjtölni fo-
gok. Úgyis fogyni szeretnék
egy kicsit...

R. M. – Nem kell fogy-
nia, asszonyom, ragyogóan
néz ki. 

A. P. – Hagyja, még za-
varba hoz. Inkább mondjam
el, hogy miért hívtam. 

R. M. – Igen, várom.
A. P. – Este, az adásban

ön többször nyalta ki neki...
R. M. – Egek, hogyhogy?
A. P. – Komolyan mon-

dom. Valahányszor én is be
akartam nyalni neki rende-
sebben, ön mindig elvette
tõlem a szót. Tudja meg,
nagyon frusztráló egy meg-
hívott számára, hogy a mû-
sorvezetõ nála többször
nyalja ki az elnök fenekét.

R. M. – Ó, istenem, nem
volt szándékos, megfeled-
keztem magamról.Amikor
elõttem van az elnök fene-
ke, egyszerûen elvesztem a
fejem. Meghívom ma este,
és hagyom, hogy csak maga
beszéljen, jó? 

A. P. – Ó, jó, persze. De
csakugyan nem fog monda-
ni semmit, semmit, hagy vé-
gig engem és csakis engem? 

R. M. – Csak magát.
A. P. – Istenem, de bol-

dog vagyok! Alig várom. El-
fogyott a türelmem. Szere-
tem õt. Annyira szeretem,
hogy szarom össze magam,
Moraru úr. 

R. M. – Megértem, Pora
asszony, mert én is szarom
össze magam... Akkor kezét
csókolom, várom ma este. 

Gigi Becali és egy 

újságíró beszélgetése

Gigi Becali: – Halló, tisz-
teletem, kedves újságíró úr!
Gigi Becali európai parla-
menti képviselõ vagyok,
és...

Újságíró: – Bbahhh, mit
akarsz?

G. B. – Úgy hallottam,
holnap cikk jelenik meg az
adakozásaimról a szegé-
nyeknek, és várom, hogy én
is mondhassak errõl vala-
mit...

Ú. – Honnan tudod, mit
írok én, te? 

G. B. – Úgy gondolom,
engem is meg kellene kér-
dezni magamról, szakmai-
lag úgy helyes.

Ú. – De ki a f... vagy te,

hogy kikérjem a véleménye-
det? Szakmailag úgy lenne
helyes, ha most kiszopnád. 

G. B. – Kérem beszéljen
tisztelettel, én a lehetõ leg-
udvariasabban arra kértem
önt...

Ú. – Nem lenne jobb
mégis, ha kiszopnád?

G. B. – A templomok-
nak, az ökuméniámról...

Ú. – Jó, akkor szopd ki
ökumenikusan!

G. B. – Ez már több a
soknál, ez az útszéli stílus...

Ú. – Tulajdonképpen
szopd ki te is, Bãnel is,
Argãsealã is. Elõször kiszo-
pod te, és Argãsealã nézi,
aztán kiszopja Argãsealã és
Bãnel nézi. Mit érdekel tite-
ket, hogy mit írok én? Azt
írok, amit a f...om akar, és
úgy, ahogy a f...om akarja,
te hülye csobán. Hahaha... 

G. B. – Mondta nekem
Giovani, hogy a mai sajtó
lezüllött, de hogy ennyire...

Ú. – Eridj már, b...nálak
szájba, rohadt milliomosa!
Igen, ide jutott a sajtó... Te
fogod felemelni, mi? Leha-
jolsz érte, és felemeled, pö-
csöm...

G. B. – De hát csak a vé-
leményemet akartam el-
mondani a saját...

Ú. – Jó, kész, menj a
f...omba, jól elszórakoztam
veled. 

Markó Béla és 

Kelemen Hunor 

beszélgetése 

(visszafordítás)

2010. december 11., 12 óra
11 perc, Ágoston Hugó dosszié

Markó Béla: – Figyelj, ol-
vastad az Új Magyar Szó hét-
fõi számát?

Kelemen Hunor: – Hát
ráérek én az Új Magyar Szót
olvasni, Bélám? Különben
is egy nap késéssel kapom.
Mirõl van szó? 

M. B. – Hát ismét bírálja
a kormányt...

K. H. – Minket is? Nem
úgy ismerem.

M. B. – Minket nem, sõt
minket dicsér, de szapulja a
koalíciós társat és az elnö-
köt. Vajon Péter olvassa az
Új Magyar Szót?

K. H. – Tudomásom sze-
rint nem, de azért õk bizto-
san hamarabb megkapják.
De hát mit tegyünk? 

M. B. – Semmit az ég vi-
lágán, tudod, hogy sose szó-
lunk bele, de azt láttad, a Fi-
desszel mit mûvel?

K. H. – Azt sem láttam,
Béla, azokat is szidja? 

M. B. – Nem kifejezés. 
K. H. – Hát, ami azt ille-

ti...
M. B. – Éppen errõl van

szó, Hunor, te ugye kijelen-
tetted, hogy jó viszonyra tö-
rekszel a fiúkkal. De ha
azok olvassák...

K. H. – Nem olvassák,
Béla, õk se olvassák. 

M. B. – S ha mégis? 
K. H. – Meglátjuk, Béla.

Valamit csinálunk, bízd
rám, majd megoldjuk.

Titkos gondolatok, tervek
Vezetõink, bíráink és sajtónk jóvoltából a gyorsírásos lejegyzések, titkosszolgálati jegyzõkönyvek, szép magyar szóval sztenogramok: im-
már életünk többé-kevésbé elengedhetetlen tartozékai. Addig is, amíg eljön az idõ, hogy mindenki lehallgat mindenkit, és senkinek
egyetlen mozdulata (az sem, ha az orrát piszkálja, pupákok!) nem marad titokban, egyelõre már itt van az a kor, amikor egyesek min-
denkit lehallgatnak, akit akarnak. Az egészben az egyetlen jó, de az nagyon jó, hogy elterjedt, virágzik és egyre ígéretesebbé válik a
jegyzõkönyvek irodalma. Vannak már egészen mûvészi lehallgatások, és vannak költött lehallgatások, amelyek jobbak, kifejezõbbek,
tartalmasabbak az eredetieknél. (Itt kell megemlítenünk a munkájukat a névtelenség homályában, szerény alázattal végzõ lehallgató-
kat – és a valamivel ismertebb, de szintén szerény fordítóikat! –, akiket köszönet és hála illet mindnyájunk részérõl.) Ennek az iroda-
lomnak a zsenge, de eredeti és lebilincselõ elsõ hajtásaiból válogattunk szemelvényeket. Ahol a szerzõt – a lejegyzõt – nem jelöltük meg,
ott azt jelenti, hogy vagy nem ismerjük, vagy Simona Tache, az Academia Caþavencu ifjú és zseniális titoknoka õ. 
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A kormány megnyugtatja
az embereket. Senki sem jut-
hat koldusbotra: nem lesz
kitõl kéregetni. 

Ma hajnalban a fõváros-
ban egyes, megszûnt lapok
(Cotidianul, Gardianul, Ziua)
kísértetpéldányai jelentek
meg. 

Az államelnök inkognitó-
ban lapunk szerkesztõségé-
ben járt, és beleolvasott a
Vélemény oldal jegyzeteibe,
hogy elejét vegye mindenfé-
le ellene (vagyis az állam el-
len), valamint az állam ellen
(vagyis ellene) szõtt táma-
dásnak. Pedig, ellenkezõleg,
mi dicsérni akarjuk és fog-
juk õt körmünk szakadtáig
és reszeléséig, hiszen ilyen jó
államfõje Romániának so-
hasem volt, nem is lesz.

Boc-tétel lett a neve a pa-
radigmának, amely szerint
mindenkit le kell váltani, aki
nem akarja, hogy leváltsák.
A tétel érvényes lesz a pedá-
losokra, sõt magára Emil
Bocra is.

Jó hír a nyugdíjasoknak:
egy rendkívüli kormányren-
delet értelmében az ibolya-
csokrok ezen a tavaszon
részletre, illetve szálanként
is kaphatók lesznek (szago-
lásukért pedig elég a pénz
csörgésével fizetni).

A kormány az SZNT és a
MPP meghívására követke-
zõ ülését Csíkban tartja.

Cãtãlin Voicu volt leendõ
belügyminiszter felsorolta
mindazokat, akiket – mivel
õ becsületes ember – nem
fog kiadni korrupt kapcsola-
taik miatt. 

A Steaua futballcsapatá-
nak több szurkolóját doppin-
goláson kapták és letartóz-
tatták: a lelátón ajzószereket
használtak, hogy el ne alud-
janak mérkõzés közben.
Gigi megígérte, hogy vil-
lanyáramot vezet a székük-
be.

Az egykori parlamenti
többség tagjai zokogva kér-
tek bocsánatot Emil Boc mi-
niszterelnöktõl, amiért ak-
kor megbuktatták. „Nem
tudtuk, hogy milyen kiváló
vagy!” – áll többek között az
ünnepi bocsánatkérõ nyilat-
kozatban.

Az ANI elnöke megelége-
dettségét/háláját fejezte ki,
amiért az Alkotmánybíró-
ság a lehallgatókészülékek
használatát (és nyomában a
feljelentések készítését) nem
tiltotta meg neki. 

Miután második nekifu-
tásra rájött, hogy az államfõ

Mihãileanu utcai házának a
címét már nem tarthatja ti-
tokban, Emil Boc dacosan
kijelentette, hogy az irányí-
tószámát viszont juszt sem
adja ki. 

Markó Béla memóriaerõ-
sítõ gyakorlatokat végez,
hogy észben tudja tartani az
RMDSZ általa kinevezett
tisztségviselõinek seregét. 

Az államfõ utóbbi idõben
tapasztalt mélabújának okát
egyes magyarázók abban
látják, hogy nem tud válasz-
tani Monica Macovei és
Elena Udrea között. 

Megihletve a Mãrþisor
(Márciuska) ünnepélyes pil-
lanataitól, a miniszterelnök
úgy döntött, hogy ezután a
kormány tagjai fehérbe öltö-
zött lányok sorfala között
vonulnak majd a munka-
helyükre. (Emil Boc azon-
ban tud szigorú is lenni:
megszabta, hogy szolgálta-
tásaikért a lányok nem kap-
hatnak többet egy államtit-
kári fizetésnél.)

Március 15. tiszteletére

(és érzékeny rábeszélésre)
jövõ héten az államelnöki
hivatal dokumentumait is
magyar fejléces levélben,
magyar nyelven küldik szét,
akárcsak a kormányéit. 

A B-kezdõbetû jegyében a
B-betûs román europarla-
menti képviselõk javasolni
fogják, hogy az EU székhe-
lye Brüsszelbõl (mint isme-
retes, a Pisilõ kisgyermek
városából) kerüljön át Buka-
restbe, ahol több, utcán pisi-
lõ (sõt kakáló) gyermek (sõt
felnõtt) van.

Elena Udrea bejelentette,
hogy kolostorba vonul – fel-
mérni az ilyen egyházi léte-
sítmények idegenforgalmi
potenciálját. (Illetve impo-
tenciálját, a szexuális turiz-
mussal kapcsolatban.) 

Egy alvilági banda felje-
lentette az Alkotmánybíró-
ságot. Indoklás: az ANI ha-
táskörének leszûkítésével
(miután a nagy vagyonok

mértékét és pontos elérhetõ-
ségét többé nem hozzák
nyilvánosságra) a betörõk
nehéz munkát igénylõ jöve-
delemtõl esnek el. 

Emil Boc meg akarja
adóztatni a siratóasszonyok
temetések alkalmával szer-
zett jövedelmét is; az érintet-
tek a döntést sírva fogadták.

A tengerészet napján
Traian Bãsescu utolsóként
hagyta el a mulatóhelyisé-
get. 

„Dragã Stolo”, vagyis sze-
gény Teodor Stolojan kije-
lentette, hogy két esetben
nem vállalna miniszterel-
nökséget: 1. ha emelik az
adókat, 2. ha nem emelik az
adókat. 

Legutóbb Emil Bocnak
már a beszéde elején meg-
nõtt az orra. Ekként kezdte:
„- Úgy döntöttem...”

Az RMDSZ kemény bal-
oldali frakciójának javaslata
arra nézve, hogyan lábalhat
ki Románia a válságból:
pénzügyminiszter – Bokros

Lajos, kormányfõ – Bajnai
Gordon. 

A székely megyék vezetõi
az autonómia és a nemzeti
ügy érdekében olyan marok-
telefonokat követelnek,
amelyek billentyûzetén a je-
lek rovásírással vannak. 

A képviselõház elnöke (az
államfõvel való egyoldalú
tanácskozás után) rövidesen
a plénum elé terjeszti javas-
latát, hogy bizonyos bizal-
matlansági indítványok fel-
olvasása és vitája során a
honatyáknak és a karzatnak
engedélyezve legyen a vuvu-
zelák használata.

Csaba királyfi megerõsí-
tette, hogy indul a parla-
menti választásokon, de
nem volt hajlandó elárulni,
hogy Csillagösvény körzet-
ben éppen hol tartózkodik,
és hogy miként fog onnan
kampányolni. (Elõzõ lap-
számunkban hibásan írtunk
Gyalogösvényt Csillagös-

vény helyett; az olvasók, az
SZNT és Ifj. Király Csaba
elnézését kérjük.)

Victor Ponta (de la PSD)
bevallotta, hogy eredetileg
tulajdonképpen õ akart vol-
na a közszolgálati rádió el-
nök-vezérigazgatója lenni,
de idõközben a hatodik sor-
ból elõléptették pártelnökké,
és be kellett érnie ezzel a ki-
sebb befolyású szereppel. 

Bombahír: elõkerült Ro-
mánia kereskedelmi flottája!
Az államelnök szerint min-
dig is megvolt, csak nem
tudták hol keresni. Most
Elena Udrea kapta ajándék-
ba, Románia turisztikai
márkajegyének része lesz. 

A brandes miniszterasz-
zony tagadta, hogy az ál-
lamelnök álmában fehér he-
likopterrõl beszélt volna. 

A román válságkezelõ ta-
karékossági program része-
ként Emil Boc a kormányba
készül kooptálni Hófehérkét
és a hét törpét. 

Emil Boc bejelentette,
hogy sajnálatos módon a
születések számának csök-
kenésével kell számolni, mi-
után a vulkáni hamufelhõ
miatt a gólyák még nem re-
pültek be Románia (egysé-
ges nemzetállam) területére.

Huszárvágásra készül
Emil Boc: májusban õ is

sztrájkba lép, s a kabinetet
árnyékkormánynak nyilvá-
nítja. 

Traian Bãsescu bevezetné
a „mozgó választási kü-
szöb” kritériumát – ezek
szerint a küszöböt a szava-
zást követõ napon állapíta-
nák meg, úgy, hogy az (ke-
rekítve) egy százalékkal le-
gyen nagyobb az RMDSZ
által szerzett voksok ará-
nyánál.

Elena Udrea elárulta,
hogy a WikiLeaks-alapító
Julian Assange-t voltakép-
pen azért tartóztatták le,
mert részleteket kívánt nyil-
vánosságra hozni a román
idegenforgalom titkos terve-
irõl és a miniszter intim tu-
ristacsalogató akcióiról. 

Az amerikai külügymi-
niszter (Hillary) pironkodva

vallotta be, hogy a román
kormányfõ (Emil) biometri-
ai adatait érzelmektõl sem
mentes magáncélokból
akarta megtudni. (Minálunk
is kajánabb barátunk helyes-
bít: tulajdonképpen biocen-
timetriai adatokról van szó.)

Az államelnök fontolgat-
ja, hogy nemzeti érdekbõl
ezután a parlamenti vitákat
a frakciók kiválasztott kép-
viselõi három menetes box-
vagy szexpartik segítségével
döntsék el. 

Traian Bãsescu kiadta ta-
nulmányozásra Roberta
Anastase és Mircea Toader
számára azoknak a lehallga-
tásoknak jegyzõkönyveit,
amelyek a mogulok telefon-
jainak robothangjaival foly-
tatott beszélgetéseit tartal-
mazzák.

Egészségügy-minisztériu-
mi döntés szerint az ikreket
szülõ nõk választhatják azt,
hogy az egyik gyerek mellett
egy évet, a másik mellett két
évet ülnek (ez érdekes össze-
hasonlító kutatásokat tesz
lehetõvé); sõt az ilyen anyák
kontrollszempontból egy
harmadik gyermeket kap-
nak ajándékba. 

Elena Udrea elárulta:
szlogenében – „EU iubesc
B.” („I love B.”, „Én szere-
tem B-t”) – a B. nem Bocot
jelöli, hanem… Budapestet.

Az RMDSZ minden ed-
diginél szilárdabb garanciát
kapott arra (magának Emil
Boc miniszterelnöknek a
szavát), hogy amennyiben
megszavazza a 2011-es álla-
mi költségvetést és leszavaz-
za az ellene benyújtott bi-
zalmatlansági indítványt,
jövõ év február 29-én a par-
lamentben említésre kerül a
tanügyi törvény. 

Emil Boc miniszterelnök
bejelentette, hogy a jövõ év
elejétõl a közalkalmazottak
megkapják a fizetésükbõl
idén levont 25 százalékot.
Ám cserében, mivel semmi
sem tökéletes, nem kapják
meg a többi 75 százalékot. 

A kormány szilárdan áll a
talpán, jelentette ki az
ENSZ-ben Emil Boc, mie-
lõtt beleesett volna a súgó-
lyukba. 

Emil Boc kijelentette,
hogy ha átvészeljük az
összeomlást, és van türel-
münk megvárni a fellendü-
lést, aki megmarad, annak
utána már jó lesz. 

Traian Bãsescu kérésére
a három pedálpártivá lett
tábornok, Iordãnescu,
Onþanu és Oprea Afga-
nisztánba, esetleg Irakba
készül. Az elnöknek
ugyanis hirtelen eszébe ju-
tott: mandátuma legelején
becsületszavát adta, hogy
kizárólag az említett kül-
földi hadszíntereken har-
coló (elesõ?) tiszteknek ad
tábornoki csillagot, és leg-
alább utólag meg kell felel-
ni ennek a kritériumnak. 

Monica Macovei sírva
köszönte meg a – szintén
síró – Traian Bãsescunak,
hogy nem õt jelölte mi-
niszterelnöknek. 

Dan Diaconescu gyõzel-
me esetén minden román-
nak odaígérte Traian Bãses-
cu Mihãileanu utcai házát. 

Az államelnök leginti-
mebb tanácsosai – anélkül,
hogy a jelenetet részlete-
sen leírták volna – beval-
lották, hogy fõnökük tulaj-
donképpen Elena Udrea
kötõtûivel szúrta fülön
magát. 

A Bãsescu testvérpár
maratoni sajtóértekezleten
sorolta fel, mikor és hol
nem képeltek fel senkit. 

Felbátorodva a parla-
ment kedvességén a kor-
mány elhatározta, hogy ez-
után minden törvényt ilyen
módszerrel terjeszt be, va-
gyis az égvilágán minde-
nért felelõsséget vállal. 

Anca Boagiu, a régi-új
szállítási örömmel ismerte
fel az általa több mint tíz
évvel felavatott autópályán
a gödröket, Valeriu Tabãrã,
a régi-új mezõgazdasági
miniszter pedig a mezõ-
gazdasági tárcában a régi,
nagy hozamúúú fejõstehe-
neket. A többi új miniszter
felismerte Emil Bocot.

Honorius Prigoanã, a
PDL tehetséges és tehetõs
ifjú politikusa, miután ki-
jelentette, hogy ezer el-
nyert szavazatával volta-
képpen õ az elsõ kerületi
képviselõválasztás erkölcsi
gyõztese, visszalépett a fal-
védõre. 

Berezelés és öncenzúra
miatt az álhírek a jövõ hét-
tõl egy ideig szünetelni
fognak.

A világháború kitörése
egy héttel elhalasztódik.
(November elejérõl no-
vember közepéig, és utána
folyamatosan.)

Egy igazi év álhírei
Milyen érdekes is az álhírek tükrében felidézni a 2010-es év eseményeit! Mennyi minden történt
nem így – és mégis mennyi minden eszünkbe jut a kis értesítésekrõl abból, ami megtörtént vagy
megtörténhetett volna. Lehet, hogy ez az álhírek fõ értelme? Si non e vero e ben trovato!? (Ami azt
jelenti, állítólag, hogy „Ha nem is igaz, jól van kitalálva!” Szabadabban úgy fordítanánk: „’Sze
nem is igaz, hogy a jót megtaláltuk!”) Vagy gondolják, hogy „valóságunk” és a helyzetünk na-
gyon más lenne, ha ezek nem álhírek, hanem hiteles, tényleges információk lennének – ha így tör-
tént volna? Szárnyaljon hát a képzelet! Álmodjunk ferde valóságot, hogy hozzá képest az életünk
szebbnek tûnjék! Legyen 2011 sokkal jobb év, mint 2012!

Traian Bãsescu Emil Boc Elena Udrea Theodor Stolojan

A Színkép szilveszteri oldalait írta, rajzolta és fordította, összeállította 
és szerkesztette, korrektúrázta és cenzúrázta Ágoston Hugó
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Deák Levente, Czédly József

Az új nyugdíjtörvény
VIII. fejezete nem az ismer-
tebb, a megszokottabb  „Jog-
orvoslatok” elnevezést, ha-
nem az átfogóbb „Jogszol-
gáltatás” kifejezést használ-
ja, bár valójában a nyugdíj-
törvény alkalmazása során
keletkezett jogviták elbírálá-
sának eljárási szabályait tar-
talmazza, amelyek – külön-
törvényrõl lévén szó – rész-
ben  el is térnek a polgári
perrendtartás általános ren-
delkezéseitõl, és amelyek
így ezen utóbbiakkal szem-
ben elsõbbséget élveznek.
Ha tehát valaki megkapja a
területi nyugdíjpénztár vagy
az ágazati nyugdíjpénztár
(Nemzetvédelmi Minisztéri-
um, Közigazgatási és Bel-
ügyminisztérium, Román
Hírszezõ Szolgálat) nyugdíj-
végzését, és ezzel valamiért
nem ért egyet, az új törvény
149. és következõ szakaszai-
ban foglaltak szerint elõbb
kötelezõen panasszal élhet a
Központi Panaszelbíráló Bi-
zottságnál (Comisia Cenralã
de Contestaþii), amely az
Országos Köznyugdíj-
pénztár keretében tevékeny-
kedik, illetve az említett mi-
nisztériumok keretében te-
vékenykedõ panaszmegoldó
bizottsághoz. A jogszabály
meghatározása szerint ezek
a bizottságok nem végeznek
igazi jogszolgáltató tevé-
kenységet, hanem a köz-
igazgatási eljárásban „csak ”
elõzetes ellenõrzést gyako-
rolnak a nyugdíjpénztárak
kibocsátotta nyugdíjvégzé-
sek felett. Döntésüket a pa-
nasz iktatásától kezdõdõen
legtöbb 45 napon belül köte-
lesek határozatba foglalni,
majd azt legtöbb 5 napon
belül  az érdekelt tudomásá-
ra hozni. Az említett pa-
naszmegoldó bizottságok
szervezési, mûködési sza-
bályzatát, összetételét a
munkaügyi, szociális és csa-
ládvédelmi miniszter, vala-
mint az említett ágazati mi-
niszterek közös rendelete
fogja majd tartalmazni, ami-
re a törvény hatálybalépésé-
tõl (alapvetõen, 2011. január
1.) kezdõdõen 30 napon be-
lül sort kell keríteni.

Ismétlem, ez egy kötelezõ
elõzetes eljárás, amelyet ha
nem veszünk igénybe, a
nyugdíjvégzés jogerõre
emelkedik, és ellene már
nem lehet jogorvoslattal élni
az elsõfokon eljáró törvény-
széknél, majd a másodfokon
illetékes táblabíróságnál. ( Itt
vetjük közbe, hogy a jogsza-
bály 174. szakasza azt az el-
vet követi, amely a már elfo-
gadott, de még nem hatályos
polgári perrendtartási tör-
vénykönyvben is benne van,
azaz a nyugdíjtörvény  ha-
tályba lépése elõtt már a bí-
róságok elõtt fekvõ pereket
annak a törvénynek a ren-
delkezései szerint kell elbí-
rálni, amelyek a nyugdíjjo-
gosultság megállapításakor
hatályban voltak.)

Az igazi jogorvoslati eljá-
rás szabályait a nyugdíjtör-
vény 152–157. szakaszában

találjuk meg. Elsõfokon a
törvényszék, másodfokon a
táblabíróság dönti el a jogvi-
tát, ez utóbbi döntése jogerõs
és visszavonhatatlan lesz. A
törvényszék területi illeté-
kessége a felperes lakóhelye
vagy székhelye szerinti lesz
akkor, ha az alperes (a per-
beni ellenfél) az Országos
Köznyugdíjpénztár vagy a
területi, illetve az ágazati
nyugdíjpénztárak lesznek.
Minden más jogvita eseté-
ben  az alperes lakóhelye
vagy székhelye szerinti tör-
vényszék lesz elsõfokon te-
rületileg illetékes. (l54. sza-
kasz 1. és 2. bekezdés.) A
törvényszék határozata ellen
csak felfolyamodásnak
(recurs) van helye, ezt pedig
a táblabíróság tárgyalja. 

Anélkül, hogy a felsorolás
kimerítõ lenne, a törvény
153. szakasza azokat a leg-
gyakrabban elõforduló esete-
ket, helyzeteket említi, ame-
lyekkel kapcsolatban jogvi-
ták keletkezhetnek, és ame-
lyek elbírálása így a törvény-
székekre, majd tovább a táb-
labíróságokra tartozik. Ezek
a következõk:

– a társadalombiztosítási
hozzájárulás kiszámításával,
befizetésével kapcsolatos
jogvita ;

– a késedelmi kamatok, a
kötbérek megállapításával,
kiszámításával, behajtásával
kapcsolatos jogvita ;

– a társadalombiztosítás
javára történt befizetések ik-
tatásával, nyilvántartásával
és bizonyíthatóságával kap-
csolatos panasz ;

–  bármilyen, a nyugdíj-
végzés ellen benyújtott pa-
naszt elutasító határozat el-
leni kifogás ;

– a munkaképességet meg-
állapító másodfokú szakor-
vosi bizottsági végzések elle-
ni  óvás ;

– a nyugdíjtörvény alapján
kiállított szabálysértési jegy-
zõkönyvek elleni panasz;

– a nyugdíjjárandóság és
egyéb társadalombiztosítási
jog megállapítása és kifizeté-
se kapcsán keletkezett jogvi-
ta ;

– a nyugdíjtörvény alapján
foganatosított kényszervé-
grehajtási eljárás elleni pa-
nasz ;

– minden más, a nyugdíj-
törvény alapján született jog
és kötelem kapcsán keletke-
zett jogvita. 

Az itt ismertetett fejezet
végén, közelebbrõl a 156. és
a 157. szakaszban két fontos
elõírás szerepel. Az egyik
arra utal, hogy ezek a sajá-
tos (külön) eljárási szabá-
lyok kiegészülnek a Polgári
Perrendtartási Törvény-
könyv (a hatályos, majd a
következõ) rendelkezéseivel,
valamint a 2004. évi 304.
törvénynek (a bíróságok
szervezési törvényének) elõ-
írásaival. A 157. szakasz pe-
dig teljes bélyegilleték-men-
tességet biztosít valamennyi,
a nyugdíjakkal és általában
a társadalombiztosítással
kapcsolas jogvitát kezdemé-
nyezõ szervnek és személy-
nek a törvénykezés egész fo-
lyamatában.

A társadalombiztosítással

kapcsolatos jogszolgáltatás

Hosszas huza-vona után,
túljutva az ellenzék által fel-
állított akadályversenyen, a
Hivatalos Közlöny december
20-i, 852. számában kihir-
dették a köznyugdíjak egy-
séges rendszerérõl (Legea
nr. 263/2010 despre sis-
temul unitar de pensii pub-
lice) szóló törvényt. Ez
2011 január 1-jétõl lép ha-
tályba, kivéve: a nyugdíjak
évenkénti növelését az inf-
láció és az országos átlag-
kereset függvényében, va-
lamint a nehéz munkát
végzett személyek nyugdí-
jának újramegállapítását.
Ezek az intézkedések, mi-
vel újabb anyagi terhet je-
lentenek a nyugdíjalapnak,
2012. január 1-jével fognak
életbelépni.

Az új nyugdíjtörvény a
most már nyugdíjban levõ
személyek számára nem
hoz lényegesebb újdonságo-
kat az eddig érvényben levõ
szabályozásokkal szemben.
Megtartja a nyugdíj nagysá-
ga megállapításának eddigi
módszerét, megtartja 2011-
re is a nyugdíjpont ismert
értékét (732,8 lej), ami for-
málisan azt jelentené, hogy
mindenki a jelenlegi szinten
fogja megkapni a nyugdíját.
Ez csak névlegesen igaz,

mert amint már a Törvény-
tárban ismertettük, a havi
740 lejnél nagyobb nyugdí-
jakból januártól az új kiszá-
mítási módszer szerint le-
vonják az 5,5%-os egészség-
ügyi hozzájárulást és arról
sem szabad megfeledkez-

nünk, hogy a nyugdíjak re-
álértéke fokozatosan csök-
ken az infláció mértékével
ami 2010-ben meghaladhat-
ja a 7%-ot is. 

Változik az eddig a külön-
leges nyugdíjrendszerek
(katonaság, bíróság, rendõr-

ség) alapján megállapított
nyugdíjak számítási mód-
szere, de ez kevésbé érinti
az ÚMSZ olvasótáborához
tartozó személyeket. A jö-
võben részletesebben fogjuk
ismertetni az új nyugdíjtör-
vény egyes elõírásait.

Hatályba lép 
az új nyugdíjtörvény

Czédly József

Az ÚMSZ ezévi utolsó Tör-
vénytár mellékletének szerkeszté-
se arra késztet, hogy egy pár sor
erejéig visszapillantsak ennek
történetére. Saját tapasztala-
tom, az 1989-es események után
kapott közigazgatási feladataim
vezettek arra a következtetésre,
hogy a romániai magyar közös-
ségnek szüksége van anyanyel-
vén megjelenõ tájékoztatásra az
érvényben levõ és folyamatosan
megjelenõ szabályozásokról,
ezeknek várható következménye-
irõl, mind a mindennapi élet-
ben, mind a különbözõ szak-
mai, gazdasági, szociális, köz-
igazgatási tevékenységben.

Ezelõtt húsz évvel fokozatosan
megszabadultunk a szocializ-
mus átkos, mindent felülrõl irá-
nyító rendszerétõl, amikor is az
egyetlen gond az volt, hogyan
kell végrehajtani a központi uta-
sításokat úgy, hogy minél kevés-
bé legyen hátrányos számunkra.
Azóta kiépülõben van, remé-
nyünk szerint, egyre több mûkö-
dési területen a romániai ma-
gyar vállalkozói osztály, egyre
többen, de arányszámunkhoz vi-
szonyítva még mindig kevesen
vesznek részt az állami és a helyi
közigazgatás munkájában. Vi-
déken a mezõgazdaságból élõk-
nek dönteniük kell a hogyan
továbbról, és a magánemberek
sem fordulhatnak ügyes-bajos
gondjaikkal mindig ügyvédhez.

A megvalósuló reformok, saj-

nos csigalassúsággal ugyan, de
elkerülhetetlenné tették új szabá-
lyozások meghozatalát, az Eu-
rópai Unióhoz való csatlakozás
megköveteli a hazai rendelkezé-
sek jogharmonizációját az euró-
pai normákkal, az utóbbi évek-
ben beállt gazdasági válság ma-
gával hozta az ezzel járó rendel-
kezések, megszorító intézkedé-
sek, életbe léptetését.

Mindezekrõl a romániai ma-
gyar közösség tagjainak, saját
érdekükben, anyanyelvükön,
tudomást kell szereznie, lehetõ-
leg minél közérthetõbb módon,
írott formában, mivel az elek-
tronikus média (tv-rádió), figye-
lembe véve a „verba volant,
scripta manent” örök igazságot,
erre nem felelhet meg. Így szüle-
tett meg az az elképzelés, hogy
közösségünk számára legköny-
nyebben hozzáférhetõ informá-
cióforrás, országosan terjesztett
sajtókiadvány keretében jussa-
nak el az érdekeltekhez a legfon-
tosabb szabályozások, hívjuk fel
a figyelmet ezek életbe léptetésé-
re, illetve esetlegesen hatályon
kívül helyezésére.

Tizenhét évvel ezelõtt sikerült
gyakorlatba ültetni a fenti elkép-
zelést. Az akkor megjelenõ Ro-
mániai Magyar Szó vezetõsége
örömmel karolta fel a kezdemé-
nyezést, hajlandó volt létrehozni
egy a közérdekû törvényeket,
szabályozásokat ismertetõ mel-
lékletet és azt hetente megszer-
keszteni, kiadni és terjeszteni a
RMSZ-szel együtt. Kezdetben

az RMDSZ, majd a Com-
munitas Alapítvány biztosította
az anyagi hátteret, az elsõ idõ-
szakban teljes mértékben, majd
egészen 2010-ig, a kiadási költ-
ségek részleges átvállalásával.

Így született meg a Tör-
vénytár, színvonalát biztosította
kezdettõl fogva elsõ szerkesztõje,
Deák Levente szakmai felké-
szültsége. Az RMSZ megszûné-
se után a feladatait és hivatását
átvevõ Új Magyar Szó vezetõsé-
ge egy pillanatra sem kérdõjelez-
te meg a Törvénytár hasznossá-
gát, folyamatosan biztosítja a
szükséges anyagi és tehnikai fel-
tételeket a heti rendszeres megje-
lenéshez. Nem érdektelen azt
sem megemlíteni, hogy egy ez-
elõtt két évvel az RMSZ olvasói
között végzett közvélemény-
kutatás szerint a Törvénytárat
az egyik leghasznosabb és elõ-
szeretettel olvasott rovatnak
tartják.

2010-ben is, szerkesztõtár-
sammal, Deák Leventével
együtt, igyekeztünk az eredeti-
leg kitûzött céloknak megfelelõ-
en, a nagy számú új szabályo-
zás közül kiszûrni azokat me-
lyeket leginkább közérdekûnek
tartottunk, ugyanakkor nem fe-
ledve a mindennapi életben
gyakran elõforduló események-
kel (vállalkozói tevékenység, al-
kalmazotti viszony, állammal
szembeni kötelezettségek, nyug-
díjba menetel, vagyonátadás-
öröklés stb.) kapcsolatos tanács-
adásról, egyetlen hozzánk inté-

zett kérdést, tanács kérést sem
hagytunk válasz nélkül.

A most véget érõ évben 50-
szer jelent meg a Törvénytár.
Ennek keretében 115 témában
nyújtottunk ismertetõt a külön-
bözõ törvényekrõl, szabályozá-
sokról, rendelkezésekrõl. Bõ te-
ret kaptak a vagyonátadással,
örökléssel, az ezzel járó kötelezõ
hivatalos eljárásokkal kapcsola-
tos kérdések, rendszeresen fel-
hívtuk a figyelmet az állam-
mal, helyi hatóságokkal szem-
beni kötelezettségekre, nem ke-
rültük el, bármennyire is a ne-
hezünkre esett, a gazdasági vál-
ság által kiváltott megszorító
intézkedések ismertetését sem.
Pályázati lehetõségeket mutat-
tunk be, valamint beszámol-
tunk az igénybe vehetõ szociális
támogatásokról. Olvasói tábo-
runk összetételét figyelembe vé-
ve 11 cikkünk foglalkozott az
agrár és ennek keretében a me-
zõgazdaság terén megjelent új
szabályozásokkal, igénybe ve-
hetõ támogatások ismertetésé-
vel. Most napirenden van az
igazságmegállapítás új szabá-
lyozásainak bemutatása, az új
nyugdíjtörvény, és miután el
fogják fogadni, a közalkalma-
zottak besorolásával foglalkozó
törvények is.

Ezekkel a gondolatokkal zár-
juk az elmúlt esztendõt, biza-
kodva, hogy a Törvénytár az el-
következõ években továbbra is
hasznos segítõje és tanácsadója
lesz az ÚMSZ olvasótáborának.

Év végi számadás
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Csókos asszony 
Csíkszeredában

A Csíki Játékszín zenés
szórakoztató elõadását
óévbúcsúztatóként decem-
ber 30-án és újévköszöntõ-
ként január 2-án tûzi mû-
sorra bérletszünetben.
Idén a Csókos asszony címû
operettet láthatja a csíki
közönség, Zerkovitz Béla
zenéjével. Az elõadásban
élõ zenét játszik a Ráduj
Gábor, Szõgyör Árpád és

Veress Csaba alkotta trió.
A primadonna és a bonvi-
ván szerepére a Marosvá-
sárhelyi Mûvészeti Egye-
tem magiszteri színészhall-
gatóit hívta meg a rendezõ
Parászka Miklós: Kiss Bo-
rát és Kónya Ütõ Bencét,
az elõadás koreográfiáját
pedig évfolyamtársuk,
Horváth Gyula-Antal ké-
szítette. Zenei vezetõ:
Manfrédi Annamária,
díszlet-jelmeztervezõ: Ke-
lemen Kata.

Festménykiállítás 
Csíkszeredában

Cãlugãru Ana festõmû-
vésznek nyílik kiállítása a
Csíki Játékszínben A min-
dennapokról címmel. Január
5-ig lesz látogatható.

Színház 
Marosvásárhelyen

A Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulatá-
nak mûsorrendje:  január
2., vasárnap este 19 óra –
nagyterem: Georges Fey-
deau: Bolha a fülben - Bohó-
zat, január 5, szerda este 19

óra – nagyterem: Georges
Feydeau: Bolha a fülbe – Bo-
hózat.

A három testõr 
Szentgyörgyön

Alexandre Dumas A há-
rom testõr címû regényének
musicalátiratát Selmeczi
György rendezésében lát-
hatja a közönség, a nagy-
szabású produkcióban a
Tamási Áron Színház szí-
nészei mellett idén újra fel-
lépnek a Kolozsvári Ma-
gyar Opera énekesei, fõ-
szerepben pedig Galló
Ernõ a Szatmárnémeti

Északi Színház színmûvé-
sze látható. Az elõadás
mindössze négy alkalom-
mal kerül színpadra a Ta-
mási Áron Színház nagy-
termében: december 31-én
(ma) este 18 órától, január
2-án (vasárnap) este 19
órától, január 3-án (hétfõn)
este 19 órától, január 4-én
(kedden) este 19 órától.

Bolha a fülbe 
szilveszterkor

A Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház Tompa Miklós
Társulata Georges Feydeau
Bolha a fülben címû bohóza-

tát mutatja be a 2010-es
esztendõ utolsó estéjén. A
félrelépések és félreértések
sorára épülõ, csattanós hu-
morú, pezsgõ vígjáték,
mely önfeledt szórakozást
kínál a kikapcsolódni vá-
gyóknak, január elsõ napja-
iban is szerepel a társulat
mûsorán. A bemutató elõ-
adásra 2010. december 31-
én, ma este 18 órakor kerül
sor a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház nagyter-
mében, a Kemény János
bemutató bérlet keretében.
További elõadások: január
2., vasárnap este 19 óra, ja-
nuár 5., szerda este 19 óra.

Programajánló

Szervezetünkben már
egészen kis mennyiségû da-
ganatkeltõ anyag elegendõ
ahhoz, hogy meginduljon a
rákos sejtek képzõdése. Ez
a hatás elsõsorban akkor ér-
vényesül, ha ehhez a kis dó-
zishoz rendszeresen „ju-
tunk hozzá”.

Minél korábban kezdõdik
el a rákkeltõ anyagnak a
szervezetbe jutása, annál
nagyobb az esély a beteg-
ségre. Különösen fontos te-
hát a gyermekek megkímé-
lése ezektõl az anyagoktól.

A rák 30-60%-ban táplál-
kozási szokásokra vezethe-
tõ vissza. Táplálékaink biz-
tosítják számunkra azokat
a létfontosságú vegyülete-
ket, amelyek nélkül aligha
tudnánk létezni. Ugyanak-
kor táplálékaink veszélyfor-
rást is jelenthetnek szá-
munkra. A helytelen étke-
zési szokásokon túl bizo-
nyos konyhatechnikai eljá-
rások, az utóbbi száz év so-
rán az ételekbe került ren-
geteg mesterséges kémiai
anyag kedvezhet a kóros
sejtburjánzások megindulá-
sának.

Sokáig tetvek, szúnyogok
ellen alkalmazták, ma a
mezõgazdaságban gyomir-
tószerként használják az
ún. klórozott szénhidrogé-
neket. Kártékony, rákkeltõ
hatásukat felismerve ugyan
már régen betiltották, mégis
az állati zsírszövetekben el-
raktározódva belekerültek a
táplálékláncba.

A környezetszennyezés-
bõl származó policiklusos
aromás szénhidrogének
nem csupán belégzés útján
károsítják az emberi szerve-
zetet. A gépkocsik kipufogó
gázaiból és a petrolkémiai
iparból származó benziprén
például könnyen szennyez-
heti a nagy forgalmú utak
mellett termesztett növé-
nyeket, ill. az ott legelõ álla-
tokat.

Nagyrészt a túlzott mût-
rágyázás következtében
halmozódnak fel a növé-
nyekben a nitrátok, melyek
nitritekké, majd rákkeltõ
hatású nitrozaminokká ala-
kulnak. A nitrit egyébként –
a nyál alkotórészeként– az
emberi szervezetben is jelen
van, a nitrozaminképzõdést
pedig a dohányzás is ser-
kenti. Külsõ forrásból az
élelmiszerekkel és az ivó-

vízzel kerülhet be szerveze-
tünkbe. A nitrát fõleg cse-
csemõkre veszélyes, idõsek-
nél pedig a rák rizikóját
sokszorosára növelheti. Saj-
nos falvaink jó részében a
talajvíz nitráttartalma elég
magas, ezért az ásott kutak
vizét ivásra és ételkészítésre
nem ajánlatos felhasználni.

Az élelmiszeriparban a
penészek és élesztõgombák
szaporodásának gátlására,
nitrites pác-sót alkalmaz-
nak. A tartósítás szem-
pontjából hatékony nitritet
azonban a bélflóra nitroza-
minná alakítja, mely erõ-
sen rákkeltõ hatású. A nye-
lõcsõ- és gyomorrák elõfor-
dulása összefüggésbe hoz-
ható a sózással konzervált
élelmiszerek gyakori, rend-
szeres fogyasztásával. Az
említett rákfajták kockáza-
tát csökkenthetjük úgy,
hogy mértékkel fogyasz-
tunk hidegkonyhai húst és
sonkát.

A fentiekbõl kiderül,
hogy nem mindegy, hol és
hogyan termesztett nyers-
anyagokat használunk fel.
Aki azt hinné azonban,
hogy a körültekintõ nyers-
anyag-válogatásnál véget ér
a rizikótényezõk kiszûrése,
bizony téved. Az otthon
végzett ételkészítési eljárá-
soknál sem szabad megfe-
ledkeznünk az óvatosság-

ról. Ha nem áll módunkban
friss alapanyagokkal dol-
gozni, a tartósító eljárások
közül a fagyasztást részesít-
sük elõnyben, ugyanis nit-
rozamin keletkezik a füstö-
léssel, sózással tartósított
élelmiszerekben, de páco-

lás, valamint a szabad tû-
zön és a roston sütés alkal-
mával is.

Policiklusos aromás szén-
hidrogének sütéskor, rész-
ben a füstölés alkalmával
jöhetnek létre, tehát frissen-
sültekben, faszénen sült hú-

sokban, kolbászokban, füs-
tölt húsokban fordulnak
elõ. Ezen kívül felhalmo-
zódhatnak a húsok zsírban,
olajban sütésekor a túlzott
pörzsanyagképzõdés, azaz
odaégetés során, fõleg ha a
zsiradékot újra felhasznál-
juk. A sütemények, vagy a
pirítós égett részét mindig
vágjuk le, hiszen minél job-
ban odaégett az étel, annál
nagyobb a rákkeltõ ben-
zpirén-tartalma.

Mivel egyes penészgom-
bák (pontosabban azok
anyagcseretermékei, az
aflatoxinok) szintén rák-
keltõk, kerüljük a nyirkos
és meleg tárolási körülmé-
nyeket, a penészes ételt
dobjuk ki.

Az édesítõszerekkel és a
mesterséges aromaanya-
gokkal kapcsolatban sokan
tartanak attól, hogy rákkel-
tõk. Az édesítõszereket je-
lenleg nem tartják daganat-
képzõ anyagnak (bár a cik-
lamát nevût ideiglenesen
ezzel az indokkal tiltották
be 1969-ben), az aroma-
anyagok hosszú távú hatá-
sairól azonban nincsenek
pontos ismereteink. Mester-
séges színezékek és a cso-
magolás terén sem egyértel-
mû a helyzet, minden bi-
zonnyal helyesebben tesz-
szük, ha inkább a természe-
tes anyagokat választjuk vá-
sárlásaink során.

A túl sok zsír és hús, a ke-
vés rost megváltozott bél-
mûködést, székrekedést
eredményez, melynek jövõ-
beni következménye akár a
rák is lehet. A túltápláltság,
az elhízás bonyolult hor-
monális változások követ-
keztében és elsõsorban a
menopauza után, a méh-
rák, epehólyagrák és az em-
lõrák esélyeit növeli.

Alkoholos italok rendsze-
res fogyasztása szerepet ját-
szik a szájüreg, nyelõcsõ,
gyomor, bél, máj, emlõ,
hasnyálmirigy daganatai-
nak elõfordulási gyakorisá-
gában, arról nem is beszél-
ve, hogy a fokozott alkohol-
fogyasztás többnyire do-
hányzással is együtt jár, így
a rák kockázata még na-
gyobb. Fogyasztási szoká-
sainkat megvizsgálva min-
den bizonnyal találhatunk
olyan pontokat, ahol több
esélyt adhatunk magunk-
nak az egészségesebb életre.

Rákkeltõ élelmiszerek
„Elég gyakran emlegetik a

homeopátiás gyógykezeléseket,
de hol támogatják, hol dicsõítik,
hol szidják. Ezek között a véle-
mények között nagyon nehéz el-
igazodni. Kérem, válaszoljon
néhány sorban, mi az igazság?”

Az 1854-es kolerajárvány
idején a londoni homeopáti-
ás kórházban a halálozási
arány kevesebb mint fele volt
a hagyományos kórházak-
ban regisztráltakénak. A ho-
meopátia egyénre szabott,
holisztikus módszer. Nem a
tünetet, a fájdalmat kezeli,
hanem a kiváltó okot próbál-
ja megszüntetni. Az általá-
nos fizikai, mentális állapot
mellett az életvezetési szoká-
sok, a külsõ tényezõk figye-
lembevételével választható
ki a megfelelõ szer. A home-
opátia nemzetközi nagy-
könyve, a Materia Medica
több mint kétezer szer leírá-
sát tartalmazza. Ezeket kü-
lönleges eljárással, kizárólag
természetes anyagokból állít-
ják elõ. A természetes anya-
gok fõleg növényi eredetûek,
de meghatározó az ásványi
anyagok és az állati szárma-
zékok aránya is. A szervezet
áthangolásával, az öngyó-
gyító folyamatok beindításá-
val küzdenek a betegségek
ellen. A nagymértékû higítás
oka nem a hatóanyag, ha-
nem a molekulákban rejlõ
információ a homeopátia tit-
ka. Alaptézis, hogy az egész-
ség a test és a lélek egyensú-
lyi állapota, amit a szervezet
öngyógyító képességét sza-
bályozó erõ tart fenn. Állan-
dóan ártalmas baktériumok,
változatos vírusok között lé-
tezünk, ám a szervezet kivé-
di a támadásokat. A védelmi
szint egyik napról a másikra,
egyik óráról a másikra vál-
tozhat: kimerültség, stressz,
nagy mennyiségû szennye-
zõ, vagy mérgezõ anyag,
szélsõséges hideg vagy me-
leg, és borul az egyensúly. A
homeopátia egy torokgyulla-
dásra vagy egy fejfájásra sze-
rek tucatjaiból választja ki
azt az egyet, amely akár órák
alatt enyhülést adhat. Köny-
vekbõl, tanfolyamokon bárki
elsajátíthatja a hétköznapi
homeopátiát, de mindig fi-
gyelmeztetnek: ha három
napon belül nincs javulás,
akkor irány az orvos!

Dr. Gyõri György, 
belgyógyász szakorvos

Az orvos 

válaszol
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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

– Gyere pajtás, meghívlak egy pohárka borra. Igyunk az
egészségemre!
A megszólított végigméri a barátját, majd azt mondja:
– ... (poén a rejtvényben)

Vízszintes:

1. A poén elsõ része. 12. Házikó erdõben. 13. Forradás, seb-
hely. 14. Kisportolt. 15. Lepkefajta, hernyója gyapjút rág. 16.
Páros nyáj! 18. Irányába. 19. Közigazgatási egység. 20. Lágy.
22. Jereván lakosa. 24. Ott lenn (nép.). 26. Zúduló. 27. Ponty
nagyságú hal. 28. Bizalom. 29. Kezd látni! 31. A végén
teremt! 32. Pocsék argóban. 33. Egyik helyrõl a másikra. 34.
Verset ír. 36. Zenemû. 38. Versenytárgyalás. 40. Bizonyos kort
megér. 41. Vizet kienged. 43. Cserél. 45. Lenge rész! 46.
Csemegebor. 47. Emlékkönyvbe verselget. 49. Világos angol
sör. 50. Üzletvezetõ.  

Függõleges: 
2. Némán záró! 3. Erre a helyre. 4. Bástya része. 5. ... Tamás
talpasai; Szántó György történelmi regénye. 6. Kenyeret
vágó. 7. Irányt váltó. 8. ... King Cole; amerikai énekes. 9.
Délkelet (röv.). 10. Amiképpen. 11. Pozíció. 12. A poén
második része. 15. Divatos, népszerû. 17. Szûcs ...; magyar
elõadómûvész. 19. Érdemes rá. 21. A legkisebb tökéletes
szám. 23. Római 3000. 25. Eláraszt a víz. 27. Strázsák cso-
portja. 30. Hálával emleget. 32. Szerfelett. 34. Indián csónak.
35. A Vatikánból is látható folyó. 37. Kis Péter. 38.
Tüzelõanyag. 39. Titokban feléje pillant. 42. Fánkféle. 44. Mi
... veled, emberke? (Hans Fallada). 47. Kórházi osztály. 48.
Relatív (röv.). 50. Kicsinyítõ képzõ. 51. Délelõtt! 52. Fél szög!

Meghívás

Óév befejeztével, általá-
ban egy korszak is lezárul.
A kellemetlen emlékek,
rossz döntések, felejthetõ
pillanatok emlékétõl min-
dig szabadulni kell. A
majdhogynem kötelezõ
szilveszteri vidámság a jö-
võbe vetett hit, a sors jobbra
fordulásának elõlegezett
megnyilvánulása. A jobbra
való törekvés a néphit és ba-
bona egyik alapeleme volt,
még az étkezésben is.
Egyébként pedig újév, új
élet – tartja a mondás...

Az ételeknek is nagy sze-
repük volt és van ezen a na-
pon. Ahogy karácsonykor,
szilveszterkor is fõként ser-
téshúst fogyasztottak, mert
a disznó szerencsét hoz. Így
baromfit nem ajánlott enni,
mert a tyúk elkaparja a sze-
rencsét, ellenben ajánlatos
a malachús fogyasztása,
mert az kitúrja a szerencsét.
A ropogósra sütött malac
boldog, minden szempont-
ból ígéretes esztendõt je-
lent. A megszokott, sertés-
húsból készült ételek, mint
például a rántott hús, szóba
sem jöhetnek, szerencsét
csak a fül, a farok, a köröm
és a csülök hozhat. Az újévi
malackultusz tombol min-
denhol. Franciaországban a
puhára párolt sertésfület fel-
göngyölítve, hagymás csi-
cseriborsóval tálalják. Né-
metországban bõrös sertés-
sültet kínálnak balzsamece-
tes lencsével. Olaszország-

ban tradicionális szilveszte-
ri étel a Zampone con
lenticchia, a csülök lencsé-
vel.

A szerencsehozó másik
étek a lencse. Január else-
jén, elsõ étkezésként kell
enni. Aki így tesz, annak az
év során soha nem ürül ki a
pénztárcája, és úgy tartják,
hogy szép is lesz. Egyéb
szemes termények is hason-
lóan hoznak szerencsét: a
köles vagy a rizs. Ausztriá-
ban hagyományos szilvesz-
teri fogásnak számít a disz-
nóorr lencsesalátával. A ré-
misztõnek hangzó fogás
természetesen csak az orr
hátsó részét, a puha húst je-
lenti, amelyet elõbb zöldsé-
ges lében fõznek meg. Friss

reszelt tormát és tökmag-
olajos, fokhagymás, ecetes
lencsesalátát kínálnak hoz-
zá. Szilveszterkor kötelezõ-
en pezsgõvel, más alkal-
makkor viszont „csak” egy
jó hideg sörrel öblítik le.

Hagyomány ilyenkor ré-
test sütni, hiszen hosszúra
nyúlik az élet, mint a rétes-
tészta, illetve a gazdagsá-
got többféle rétessel lehet

hoszszúra nyújtani. Egy
középkori babona szerint,
ha nem falunk fel mindent
szilveszterkor, akkor az új-
esztendõben sem fogunk
hiányt szenvedni. Sok ház-
nál mandulaszemet vagy
más apróságot fõztek a len-
csefõzelékbe, és az a leány-
zó, aki ezt megtalálta, a ba-
bona szerint megtalálja a
következõ esztendõben az
igazit. Régi szokás az
egész kenyér megszegése
is, hogy mindig legyen a
családnak kenyere. A hal-
lal is jobb óvatosnak lenni,
mivel folyó menti vidéke-
ken szerencsét hoz (ahány
pikkely, annyi pénz), más-
hol viszont baljós állat, hi-
szen vele elúszik a háziak
szerencséje.

Ha boldogságra vágyunk,
ügyeljünk rá, hogy szilvesz-
ter éjjelén konyhánk polcán
tele legyen a mézes bödön.
Ha hosszú kapcsolatot sze-
retnének a párjukkal, akkor
mindketten kenjék be ajku-
kat mézzel, s így váltsanak
csókot éjfélkor. Ha távol
kell lenniük a szerelmüktõl,
az éjféli koccintás elõtt önt-

senek egy kevés pezsgõt a
földre, így biztosan együtt
maradnak az új évben is. A
szilveszteri pezsgõzés lé-
nyege az, hogy ha drága,
úri italt iszunk az új év elsõ
perceiben, a folytatás is gaz-
dag, fényûzõ lesz.

Akinek van almafája, íme
egy külföldi hagyomány: a
tiroliak esküsznek rá, hogy
ha a férfiak szilveszter éj-
szakáján meztelenül meg-
rázzák az almafát, egész év-
ben nem lesz gondjuk a fér-
fiasságukkal...

Aki orosz családhoz hiva-
talos szilveszterre, jól gon-
dolja meg, hogy miként vi-
selkedik. Már az érkezés-
nek is megvan a maga cere-
móniája. Csak a küszöböt
átlépve szabad kezet nyúj-
tanunk a házigazdának,
mert ha nem így teszünk,
bajt, szomorúságot, szeren-
csétlenséget zúdítunk a há-
ziakra. A vendégnek ügyel-
nie kell arra is, hogy csak
páratlan számú virágszálat
vigyen a ház asszonyának,
mivel a páros szám szeren-
csétlenséget hozhat az újév-
ben. A gazdagodás elõjele,
ha az érkezõ vendégek né-
melyikét a házigazda nem
ismeri föl, vagy éppen ösz-
szetéveszti valakivel.

Moldvában a hejgetés a
menõ népszokás. Célja az
új esztendõben a gabona, a
kenyér mágikus úton való,
elõre biztosítása. Résztve-
või legények, akik elsõsor-
ban a lányos házakat kere-
sik fel. A mondókát ostorok
csattogása, harangszó, fu-
rulya, dob és a köcsögdudá-
hoz hasonló „bika” hangja
kísérte. A hejgetés végsõ so-
ron a búza élettörténetét
mondja el a mag elvetésétõl
a kenyér elkészültéig.

Az ünnepek alatt se fe-
ledkezzünk el szobanövé-
nyeinkrõl, mert ezekben a
napokban is igénylik odafi-
gyelésünket. Legtöbb la-
kásban ilyenkor karácsony-
fa díszeleg és általában jól
látható, világos helyre állít-
juk. De ezen a helyen bizo-
nyára dísznövények sora-
koztak még napokkal ez-
elõtt.

Ugyan a Lorraine-begó-
niák a meleget jól tûrik, de
a száraz szobalevegõn
könnyen ledobják levelei-
ket és virágaikat. Ezért ha
lehet, tegyük õket közvet-
lenül az ablakhoz, ahol a
hõmérséklet nem olyan
magas, viszont a páratarta-
lom magasabb, mint a szo-
ba többi részén. A kis pél-
dányok a kettõs ablak kö-
zött is nagyon jól eltartha-
tók, ha a hõmérséklet nem
süllyed 12 Celsius-fok alá.
Ügyeljünk arra, hogy a
gyökérlabda soha ne szá-
radjon ki teljesen.

A leveles begóniák egy
része, fõként az úgyneve-
zett rexbegóniák, fénysze-
gény idõszakban leveleiket
rendszerint elhullatják.
Amikor lombtalanok csak
nagyon mérsékelten öntöz-
zük õket, különben megbe-
tegszenek a gyökereik, és
tönkremennek. Tartsuk to-
vábbra is meleg helyen
õket.

Ha a karácsonyi kaktu-
szon jól fejlett bimbókat lá-
tunk, akkor a növényt he-
lyezzük meleg helyre, hogy
mielõbb kinyíljanak a bim-
bók. De minél melegebb a
hely, annál gyakrabban kell
öntözni. Ha a földje telje-
sen kiszárad, a növény
bimbóit és virágait is ledob-
ja. Nem igényel túl világos
helyet.

Tehát ne feledjük, kará-
csony a szobanövényeink-
nek is a szeretet ünnepe.

Sármási-Bocskai János 
kertészmérnök

Figyeljünk 
növényeinkre!

Kert-ész

Szilveszterkor bizony nem mindegy,

hogy mit eszünk, ha szerencsések, bol-

dogok és gazdagok akarunk lenni. Íme

néhány tipp, hogy mit együnk, ha gond-

talan, örömteli újesztendõt szeretnénk.

Legyünk szerencsések 

az új esztendõben!
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A „csonka” héten nem
tudtam idõt szakítatni egy er-
dei túrára, hiába volt elõre
beütemezve több séta is, ezek
elmaradtak, pedig a téli erdei
sétákat kedvelem a legjob-
ban. Reggel elsõként lépni az
éjszaka frissen lehullott hó-
ban, olyan hangulatot te-
remt, amit csak akkor, ott, az
erdõszélen lehet megtapasz-
talni. Vadak által hagyott
nyomok után kutatni a hó-
ban, szintén különleges él-
mény. Az év elsõ napját min-
dig az erdõn töltöm, és remé-
lem, ezután is így lesz. Ami-
ért elmaradtak ezen a héten a
kiruccanások, azért még
nem maradtam madaras él-
mények nélkül. Egy kis sétát
tettem a városban, és jó volt
tapasztalni, hogy az év utol-
só hónapjának megfelelõ
idõjárás fogadott, ami arra
engedett következtetni, hogy
téli vendégmadarakkal is fel-
tûnhetnek. Elsõre verebekkel
találkoztam. Nekem mindig
felkeltik az érdeklõdésemet,
és ahogy a kis csapatot figyel-
tem, meg is feledkeztem egy

rövid idõre a környék mada-
rairól. Öt-hat veréb a hóban
szedegetett, hogy mit csipe-
gettek csak akkor tudtam
megállapítani, amikor egész
közel értem a helyhez. Egy
darab kenyérhéj volt a jégbe
fagyva. Napokkal korábban
kerülhetett oda, amikor eny-
he volt az idõjárás. A verebek
felfedezték a hótakaró alatt,

és körbeállva csipegették,
míg oda nem értem, ekkor
felrepültek a közeli alacsony
épületre. Látszott viselkedé-
sükön, hogy alig várják,
hogy kellõ távolságra távo-
lodjak, hogy visszaszállhas-
sanak táplálkozni. Egyikük
idegességében a havat csipe-
gette, de meglehet, hogy csak
szomjas volt, és így oltotta

szomját. Ezt a viselkedést
több madárfajnál figyeltem
meg az évek során.

Meggyvágó jellegzetes
hangja hívta fel a figyelme-
met. A zömök madár ott ült
a szilvafa ágán egyedült több-
nyire többedmagával szok-
tam látni õket télen. Távol-
ban csíz csapatot vettem ész-
re, fejem fölött gerle búgott,
valahol varjú károgott eköz-
ben szarka szállt a villany-
oszlopra. Néhány lépés után
megálltam, és amíg figyel-
tem, zöldikék, tengelicék, ci-
negék jelentek meg és tûntek
el a láthatárból, de fenyõpin-
tyet és erdei pintyet is volt
szerencsém látni. A verebek
visszaszálltak a kenyérdarab-
ra, és tovább csipegették. Ha-
zafelé olyan útvonalat vá-
lasztottam, hogy ha a mada-
rászszerencse is mellém áll,
találkozzam búbos pacsirtá-
val. A Dália és a Tulipán út-
keresztezõdésében fel is tûnt
két szaladgáló példány.

Kelemen László, Rara Avis
Madártani Egyesület

Tizenkét hónap a természetben
Egy papírtányérból hangu-

latos halacskát készíthetsz,
színes rizspapír és némi fan-
tázia segítségével. Megmu-
tatjuk hogyan.

Hozzávalók: sötétkék és
sárga rizspapír, papírragasz-
tó, kefe, világoskék vízfesték,
csillámpor, ceruza, olló,
papírtányér, szivacs, fekete
filctoll.

Elkészítés: a papírtányért
fesd be a kék temperával,
majd mielõtt megszáradna,
finoman kend szét a festéket
a kefével, majd a szivaccsal,

így olyan hatást érsz el,
mintha víz lenne. Miután
megszáradt, ceruzával raj-
zold meg a hal körvonalait.
A rizspapírból vágjál pik-
kelyszerû darabokat, majd
egyenként ragaszgasd fel, fi-
gyelembe véve a kontúrt. A
farkát, száját és az uszonyo-
kat sárgával rakd ki. Fekete
filctollal rajzold meg a sze-
met. A pikkelyek körvonalát
pedig szórd be csillámpor-
ral, alá egy vékony réteg ra-
gasztót helyezve, hogy ne
hulljon le.

Mozaikhal

Hétvégi mellékletünk Életmód és Csodavár oldalait
Orosz Anna szerkesztette

Tudod, fiam, ezen a vilá-
gon mindig sok dolguk lesz
az angyaloknak. Mert ahol
akármi megeshet, ott nehe-
zen történik valami, aminek
történnie kellene. Vannak kö-
zöttünk szorgalmasak és sok-
ra igyekezõk, de az oroszlán-
rész mégis az angyalokra ma-
rad: nekik kell folyton vigyáz-
ni, hogy ami megesik, tisztes-
séges törtenetekké álljon ösz-
sze. Nemcsak utólag vagy a
jövõbe képzelten, mint az
emberek csalóka históriái-
ban, hanem kezdettõl fogva.

De ami egyszer megesett,
azt már az angyalok sem tö-
rölhetik a történetbõl, bár-
mekkora fejtörést is okoz a
jóvátétele. Mielõtt a Teremtõ
kezükbe adta volna a
vilagmeséket író, szépen ki-
hegyezett ceruzát, elõbb a
végérõl bölcsen levette a ra-
dírt.

Volt egyszer, hol nem volt,
meg a Zetelaki havasokon is
túl, volt egy öreg juhászku-
tya. A füle lelógott, a farkát
megrövidítették, s a bundája
is igen foltos volt szegény-
nek. De még mindig hûség-
gel szolgált. Nyakában ott ló-
gott a nehéz kolonc, hogy
minden lépésnél eszébe jut-
tassa: nem azért hozták a dús
havasi legelõkre, hogy kedvé-
re koboroljon, nyulat es õzgi-
dát ûzzön, és ha már jólla-
kott, az arnyékban hûsöljön
elnyújtózva. Csak azért szü-
letett a világra, hogy éjjel,
nappal a nyáj mellett szolgál-
jon. Úgy is hívták – de in-
kább csak küldték –, hogy
Kucu, a juh mellé!

Nem volt kivétel. Ha esett,
ha fújt, korgó hassal is nap-
hosszat a jóízûen legelészõ
bárányokra kellett ügyelnie,
hogy le ne maradjanak a

nyájtól, el ne csatangoljanak
a ködben, ne kerüljenek bo-
zótcsapdába.

Minden füttyentésre he-
gyezte a fülét, azonnal ug-
rott, ha szolították. Még
azért is botozás járt, ha nem
tette magától, amire tanítot-
ták. Mindennap csak egyszer
evett, amikor alkonyatkor
hazaért a nyáj, s éjszaka is
szimatolva, hallgatózva vi-
gyázott, nehogy farkas, med-
ve vagy idegen közelítsen az
esztenához.

Milyen világ az, fiam,
amelyben egy ilyen derék ál-
lat szinte sohasem lakhat jól
egész életében? Ezen törték a
fejüket az angyalok is akkori-
ban, amikor egy egész hétig a
környéken tanyáztunk.

Erdõ övezte tóparton állt a
sátrunk egy terebélyes mo-
gyoróbokor tövében, s onnan
barangoltuk be, mint a nyá-
jak, rendre az egész vidéket.

Utolsó nap felhõs idõben
indultunk neki, de mintha
magasra eresztett lufit tartot-
tunk volna madzagon, soká-
ig velünk jött egy darab kék-
ség a fejünk fölött.

Ez is olyasféle lyuk lehetett
az égen, mint a bölcsek csilla-
ga hajdanán. Ha más irányba
tértünk, nyomban eleredt az
esõ, úogyhogy iszkoltunk
vissza íziben, s arra tartot-
tunk, amerre a kékség.

Így történt, hogy szarvas
járta rétekre, rókafiak tisztá-
sára s a fülesbaglyok vissz-
hangzó fenyveseibe téved-
tünk. A szarvasok csalogat-
tak, a rókafiak mókáztattak,
a baglyok meg riogattak, de
mi nem hagytuk el a kéksé-
get, míg csak a kékség el nem
hagyott minket.

Ahogy a hegyháton egy
havasi legelõ szélére jutot-

tunk, hirtelen feltámadt a
szél, s úgy elröpítette a kéksé-
get, mintha szárnya kelt vol-
na. Ami igaz, az igaz, ahogy
utánanéztem, mintha csak-
ugyan szárny formája lett
volna. De már nem tudtam
jobban megnézni, mert egy
szempillantás alatt minden
eltûnt az esõ villámoktól ha-
sogatott, szürke függönye
mögött.

Az esztenába is csak vélet-
lenül botlottunk bele. Nem
volt otthon a nyáj, sem a ku-

tyák, sem a pásztorok. Mikor
behúzódtunk a viskó kormos
fedele alá, csak egy hosszú
szakállú öregember rezzent
össze a padkán. Majd elejtet-
te azt a vászonba csavart, jó-
kora darab sajtot, amit a ke-
zében tartogatott.

– Adjon lsten, öregapánk!
– köszöntöttük illendõen, mi-
közben hasztalan igyekez-
tünk elkerülni, hogy az esõ-
kabátról lecsorgó víz a ci-
põnkbe folyjon.

– El sem tudtam képzelni –

felelte meglepetten –, hogy
fogtok idetalálni ebben az íté-
letidõben. Ma éjszaka ál-
momban a völgy felõl érkez-
tetek, s pont egy ekkora sajtot
akartatok venni tõlem – bö-
kött szakállával a vászonba
göngyölt batyu felé. – Kacag-
tak rajtam az unokáim, mi-
kor reggel elmeséltem nekik
az álmot, s a többi sajttal a
szekerükben a vásárba indul-
tak. De én nem haragudtam
rájuk. Ahhoz, hogy ezt valaki
értse, nem elég, hogy a nagy-

apja is juhász volt, ehhez
ugyanolyan fontos, hogy már
az unokái is azok legyenek.

Hallgattam az öreget, és
arra gondoltam, hogy az én
nagyapámnak csak a neve
volt Juhász, és nem tudha-
tom, mi lesz majd egyszer az
unokáimból. De nem akar-
tam bölcstelennek látszani,
ezért csak ennyit mondtam.

– Hát ha azt álmodta öreg-
apám, hogy sajtot venni jö-
vünk, akkor biztosan nem
veletlenül történt. Üsse kõ,

megveszem azt a sajtot.
Éppen annyit kért érte,

amennyit adni akartam, úgy-
hogy azon nyomban meg-
egyeztünk, s már az én háti-
zsákomat húzta a sajtdarab.

Visszafelé menet többször
is eltevedtünk, de mire besö-
tétedett, egy olyan ösvényre
leltünk, amely éppen a tó-
partra vezetett. Útközben
még azt terveztük, hogy ha
megérkezünk a táborunkba,
puliszkát fõzünk a sajthoz,
de a kimerítõ út után a fá-
radtság az éhségnél is erõ-
sebbnek bizonyult. Elnapol-
tuk a puliszkafõzest reggelre,
s még néhany kocka csoko-
ladé is alig olvadt el a szánk-
ban, mire elaludtunk.

Lefekvés elõtt az üstbe tet-
tem a sajtot, gondosan ráil-
lesztettem a fedõt, s a tele
kondért jó magasan az öreg
mogyóróbokor egy erõs
csonkjára akasztottam.

Azt nem láttam a sötétben
(de amúgy is ritkán lát az em-
ber a dolgok mélyére), hogy
egy kis féreg már hetek óta
fúrja belül azt a csonkot. És
azt sem tudtam, hogy azon
az éjszakán még egyszer
utoljára derekasan nekilát az
istenadta. Hajnal felé már
csak egyetlen féregharapás
hiányzott annak a keményre
száradt csonknak, de a féreg
kifáradt, és abbahagyta.

Az angyalok viszont nem
hagyták magukat. Mikor az
elsõ hajnalsugár megcsillant
a keleti vonulatok tetején, az
üst ugyan még ott lógott, aho-
vá akasztottam, de felébredt
egy ökörszem, s hogy jobban
érje a fény, a lombok közül a
száraz csonkra röppent.

Az volt a legnagyobb cso-
da, hogy ami ezután követke-
zett, hihetetlen csendben tör-

tént. A csonk alig reccsent,
az ökörszem nesztelen reb-
bent egy szomszédos mogyo-
róbokorra. A súlyos üst csak
annyira billent félre zuhanás
közben, hogy a fedõ lecsúsz-
szon róla, és fennakadjon
egy sûrû lombú ágon. De va-
jon mit tudtak kezdeni az an-
gyalok az ágakat könnyedén
félrehajlítva becsapódó kor-
mos üstökössel, hogy fel ne
lármázza a sátorban alvókat?

Errõl mondtam, hogy õk
nemcsak utólag, hanem kez-
dettõl fogva alakítják jó
törtenetté a meséjüket. Úgy
esett, hogy amíg mi a hegyen
barangoltunk, néhány szaba-
don legelészõ tehén ballagott
arra. A bocik nemcsak az új
kaput, hanem minden újat
megbámulnak. Látták a sát-
rat, amit arra jártukban az-
elõtt soha, s ráérõsen kérõdz-
ve bizony elácsorogtak
korülötte egy kicsit.

Az egyik hatalmas tarka
jószág még a kifeszített köte-
leket is megszagolta. És ha
már ilyen békésen álldogált,
félretartott farokkal kienged-
te magából, ami az egész nap
lelegelt fûbõl fölöslegesen
megmaradt. A mogyoróbo-
kor tövében akkora tehéntor-
ta emelkedett hirtelen, mint-
ha legalább hármat raktak
volna egymásra.

Amikor reggel megláttam
az üres, fényesre nyalt üstöt
középen, s a kis férget, amint
a lepénybõl kiálló csonk vé-
gén nyújtózkodik a levegõbe,
tudtam, hogy az angyalok
úgy döntöttek: legyen a ju-
hászkutyának karácsonya.

Úgy látszik, hogy a foltos
bundájú öreg cseléd most az
egyszer engedett a csábítás-
nak, hogy reggelig messzire
elkóboroljon õrhelyérõl.

Berszán István

A juhászkutya karácsonya

Búbos pacsirta
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1
Újév 

Fruzsina

2
Ábel. 
Alpár

3
Genovéva,
Gyöngyvér

4
Titusz,
Leona

5
Simon,
Emília

6
Gáspár,

Menyhért,
Boldizsár

7
Attila,

Ramóna

8
Gyöngyvér,
Szeverinusz

9
Marcell,

Juliánusz

10
Melánia,
Vilmos

11
Ágota,

Honoráta

12
Ernő,

Erneszta

13
Veronika,
Csongor

14
Bódog,

Félix

15
Lóránt,
Loránd

16
Gusztáv,
Marcell

17
Antal,

Antónia

18
Margit,
Piroska

19
Sára,
Márta

20
Fábián,

Sebestyén

21
Ágnes,
Agnéta

22
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Artúr

23
Zelma,

Rajmund

24
Timót,
Ferenc

25
Pál,

Henrik

26
Vanda,
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27
Angéla,
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28
Károly,
Karola

29
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Valér

30
Martina,

Gerda
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Hugó,
Agád

2
Áron,

Ferenc

3
Buda,

Richárd

4
Izidor

5
Vince,

Irén

6
Vilmos,
Bíborka

7
Herman,
János

8
Dénes,
Valér

9
Erhard,

Ákos

10
Zsolt,

Ezekiel

11
Leó,

Szaniszló

12
Gyula,

Baldvin

13
Ida,

Márton

14
Tibor

15
Anasztázia,

Tas

16
Csongor,

Bernadett

17
Rudolf,
Izidóra

18
Andrea,

Ilma

19
Emma,
Malvin

20
Tivadar,
Tihamér
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Konrád,
Zelmira

22
Csilla,
Noémi

23
Béla,

Adalbert

24
Húsvét,
György,

Fidél

25
Húsvét,
Márk,
Ányos

26
Ervin,

Klétusz

27
Zita,

Mariann

28
Valéria,
Péter

29
Péter,

Katalin

30
Katalin,

Kitti
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Fülöp,
Jakab

2
Zsigmond,

Atanáz

3
Tímea,
Irma

4
Mónika,
Flórián

5
Györgyi,

Irén

6
Ivett,
Frida

7
Gizella,
Gusztáv

8
Mihály,
Győző

9
Gergely,
Katinka

10
Ármin,
Pálma

11
Ferencc

12
Pongrác

13
Szervác,

Imola

14
Bonifác,
Gyöngyi

15
Zsófia,
Szonja

16
Mózes,
Botond

17
Paszkál,
Ditmár

18
Erik,

Alexandra

19
Ivó, Iván,

Milán

20
Bernát,

Bernardin

21
Konstantin,

András

22
Júlia,
Rita

23
Dezső,
Vilmos

24
Eszter,
Eliza

25
Orbán,
Gergely

26
Fülöp,
Evelin

27
Hella,

Pelbárt

28
Emil,

Csanád

29
Magdolna,

Magda

30
Janka,
Zsanett

31
Angéla,

Petronella
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1
Tünde,
Juszti-
nusz

2
Kármen,

Anita

3
Klotild,
Cecília

4
Bulcsú,
Kerény

5
Fatime,
Fatima

6
Norbert,
Norberta

7
Róbert,

Robertina

8
Medárd,

Helga

9
Félix,
Előd

10
Margit,
Gréta

11
Barnabás

12
Pünkösd,

Villő,
Orfeusz

13
Antal,
Anett

14
Vazul,
Elizeus

15
Jolán,

Vid

16
Jusztin,
Jusztina

17
Laura,
Alida

18
Arnold,
Levente

19
Gyárfás,
Romuald

20
Rafael,

Dina

21
Alajos,

Leila

22
Paulina,
Tamás

23
Zoltán,

Szultána

24
János,

Iván

25
Vilmos,

Viola

26
János,

Pál

27
László,

Sámson

28
Levente,

Irén

29
Péter, Pál

30
Pál
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Karolina,
Karola

3
Balázs,
Oszkár

4
Ráhel,
Csenge

5
Ágota,
Ingrid

6
Dorottya,

Dóra

7
Tódor,
Rómeó

8
Aranka,
Jeromos

9
Abigél,

Alex

10
Elvira

11
Bertold

12
Lívia,
Lídia

13
Ella,

Linda

14
Bálint,

Valentin

15
Kolos,

Györgyi

16
Julianna,

Lilla

17
Donát

18
Bernadett,

Simon

19
Zsuzsanna,

Eliza

20
Aladár,
Álmos

21
Eleonóra,
Zelmira

22
Gerzson,
Margit

23
Alfréd,

Polikárp

24
Mátyás

25
Géza,
Cézár

26
Edina,
Viktor

27
Ákos,
Bátor

28
Elemér,
Oszvald
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János
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Lujza,
Ágnes

3
Kornélia,

Kunigunda

4
Kázmér,
Lúciusz

5
Adorján,
Adrián

6
Leonóra,

Inez

7
Tamás,

Perpétua

8
János,
Zoltán

9
Franciska,

Fanni

10
Ildikó,
Emil

11
Szilárd,
Tímea

12
Gergely,

Maximilián

13
Krisztián,

Ajtony

14
Matild,
Matilda

15
Kristóf,

Kelemen

16
Henrietta,

Herbert

17
Gertrúd,

Patrik

18
Sándor,

Ede

19
József,
Bánk

20
Klaudia,

Alexandra

21
Benedek,

Bence

22
eáta,
Izolda

23
Emőke,
Botond

24
Gábor,
Karina

25
Irén,
Írisz

26
Emánuel,
Emánuéla

27
Hajnalka,

Lídia

28
Gedeon,
Johanna

29
Auguszta,

Bertold

30
Zalán

31
Árpád,

Benjámin
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Tihamér,

Annamária

2
Ottó

3
Kornél,
Soma

4
Ulrik,

Erzsébet

5
Emese,
Sarolta

6
Csaba,
Mária

7
Apollónia,

Vilibald

8
Ellák,
Edgár

9
Lukrécia,
Veronika

10
Amália,
Melina

11
Nóra,

Lili

12
Izabella,
Dalma

13
Jenő,
Henrik

14
Örs,

Stella

15
Örkény,
Henrik

16
Endre,
Elek

17
Frigyes, 
Szömér

18
Szömér,
Frigyes

19
Kedd
Emília

20
Illés,

Margaréta

21
Dániel,

Daniella

22
Magdolna,

Mária

23
Lenke,

Brigitta

24
Kinga,

Kunigunda

25
Kristóf,
Jakab

26
Anna,
Anikó

27
Olga,

Liliána

28
Szabolcs,

Alina

29
Márta,
Flóra

30
Judit,
Xénia

31
Oszkár,
Ignác
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Nimród
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Hermina,
Lídia

4
Domonkos,
Dominika

5
Krisztina 

6
Berta,
Bettin

7
Ibolya

8
László,

Domokos

9
Emőd,
Roland

10
Lőrinc,
Blanka

11
Zsuzsanna,

Tiborc

12
Klára,
Hilária

13
Ipoly, Ince

14
Marcell,

Maximilián

15
Mária 

16
Ábrahám,

Rókus

17
Jácint,
Réka

18
Ilona, 

Rajnald

19
Huba,

Marián

20
István

21
Sámuel,

Hajna

22
Menyhért,

Mirjam

23
Bence,
Róza

24
Bertalan,

Alíz

25
Lajos,

Patrícia

26
Izsó, 
Tália

27
Gáspár,
Mónika

28
Ágoston,

Mózes

29
Beatrix,

Erna

30
Rózsa,
Félix

31
Erika, 
Bella
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Egyed,
Egon

2
Rebeka,
Dorina

3
Hilda,

Gergely

4
Rozália,

Róza

5
Viktor,
Lőrinc

6
Zakariás,

Beáta

7
Regina

8
Mária,

Adrienn

9
Ádám,
Péter

10
Nikolett,

Hunor

11
Teodóra,

Jácint

12
Mária,
Irma

13
Kornél,
János

14
Szeréna,
Roxána

15
Enikő,

Melitta

16
Edit,

Ciprián

17
Zsófia,
Róbert

18
Diána,
József

19
Vilhelmina

20
Friderika

21
Máté,

Mirella

22
Móric,
Tamás

23
Tekla,
Líviusz

24
Gellért,

Mercédesz

25
Eufrozina,

Kende

26
Jusztina,

Kozma

27
Adalbert,

Vince

28
Vencel,

Salamon

29
Mihály,
Gábor

30
Jeromos,
Honória
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Malvin,

Teréz

2
Petra, 

Örs

3
Helga,
Évald

4
Ferenc,

Hajnalka

5
Aurél,
Placid

6
Brúnó,
Renáta

7
Amália,
Bekény

8
Koppány,
Benedikta

9
Dénes,
János

10
Gedeon,
Ferenc

11
Brigitta,
Placida

12
Miksa,
Rezső

13
Kálmán,

Ede

14
Helén,

Kaldixtusz

15
Teréz,

Aranka

16
Gál, 

Margit

17
Hedvig,
Ignác

18
Lukács,

Jusztusz

19
Nándor,
János

20
Vendel,

Irén

21
Orsolya,

Zsolt

22
Előd, 

Szalóme

23
Gyöngyi,

János

24
Salamon,

Antal

25
Blanka,
Bianka

26
Dömötör,
Armand

27
Szabina,

Antonietta

28
Simon,

Szimonetta

29
Nárcisz,
Melinda

30
Alfonz,
Zenóbia

31
Farkas,
Rodrigó
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2
Achilles,

Bató

3
Győző,
Márton

4
Károly,
Karola

5
Imre,

Zakariás 

6
Lénárd,

Krisztina

7
Rezső,
Ernő

8
Zsombor,

Kolos

9
Tivadar 

10
Réka,

András

11
Márton,

Atád

12
Jónás,
Renátó

13
Szilvia,

Szaniszló

14
Aliz, 

Vanda

15
Albert,
Lipót

16
Ödön,

Margit

17
Hortenzia,

Gergő

18
Jenő 

19
Erzsébet,

Zsóka

20
Jolán,
Zsolt

21
Olivér 

22
Cecília,
Filemon

23
Kelemen,

Klementina

24
Emma,
Flóra

25
Katalin 

26
Virág,

Szvetlana

27
Virgil, 

Virgília

28
Stefánia,

Jakab

29
Taksony,

Ilma

30
András,
Andor
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30 1
Elza,

Natália

2
Melinda,

Vivien

3
Ferenc,
Olívia

4
Borbála,
Barbara

5
Vilma,
Ünige

6
Miklós,

Csinszka

7
Ambrus,
Ambrózia

8
Mária,
Emőke

9
Natália,
Valéria

10
Judit,

Loretta

11
Árpád,

Árpádina

12
Gabriella,
Johanna

13
Luca,
Otília

14
Szilárda,
Szilárd

15
Valér,
Detre

16
Etelka,
Aletta

17
Lázár,

Olimpia

18
Auguszta,

Gracián

19
Viola 

20
Teofil

21
Tamás,
Péter

22
Zénó,

Flórián

23
Viktória,

János

24
Ádám, 

Éva

25
Karácsony 
Eugénia,

Anasztázia

26
Karácsony

István

27
János,
Teodor

28
Kamilla,

Apor

29
Tamás,
Tamara

30
Dávid,
Hunor

31
Szilveszter,

Donáta
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