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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2621 ▼
1 amerikai dollár 3,2548 ▲
100 magyar forint 1,5420 ▲

Házi szentség, vízkeresztkor

„Az új év elején áldást adunk a házra és a
család összes tagjára. A hívek igénylik, a
gyerekek az iskolából is elkéreznek, csak-
hogy otthon lehessenek” – ecsetelte
lapunknak a házszentelés jelentõségét
Baricz Lajos marosszentgyörgyi plébános.

Cseke folytatná a reformokat

Folytatni szeretné a reformokat az Egész-
ségügyi Minisztérium – számolt be tegnap
bukaresti sajtótájékoztatóján Cseke Attila.
A miniszter elmondta, a decentralizáció
eredményei is megmutatkoznak, és idén a
rendszer informatizálása is elkezdõdik.

Társadalom 7

Vezércikk 3

Kultúra 8
Az elitkultúra szakkritikája

A Cultural Communication nevû szakértõ-
cég a sepsiszentgyörgyi önkormányzat
megbízására elkészítette a város kulturális
fogyasztási szokásait mérõ 103 oldalas ta-
nulmányát, amelyet tegnap mutattak be az
önkormányzati képviselõknek, a mûvelõdé-
si intézmények vezetõinek és a sajtónak.

Aktuális 3

Az RMDSZ éve
Az Alkotmánybíróság útjára engedte a
tanügyi törvényt, a Nemzeti Liberális
Párt és a Konzervatív Párt pedig letette a
két alakulat szövetségének alapjait. A jö-

võ alakulása szempontjából az
elõbbi fontos, utóbbi azonban
elhanyagolható mozzanat. A
parlamenti aritmetika miatt
ugyanis nem az ellenzék, még

csak nem is az államfõ,
hanem az RMDSZ dönti
el, lesz-e 2011-ben hata-

lomváltás Románi-
ában.

Cseke Péter Tamás

Mai mellékletünk:

Az elmúlt években elindított tömbház-szigetelési program révén jelentõsen javult a hazai ingatlanok energiafogyasztási hatékonysága

Alig néhány órával azután,
hogy Traian Bãsescu államfõ

– Emil Boc kormányfõ és Ghe-
orghe Ialomiþianu pénzügymi-
niszter társaságában – felkereste
hivatalában Mugur Isãrescut, a
Román Nemzeti Bank (BNR)
elnökét annak érdekében, hogy
meghatározzák a következõ IMF-
hitel paramétereit, a nemzetközi
hitelintézethez közel álló források
tudni vélték, hogy a Nemzetközi
Valutaalap 3,6 milliárd eurós elõ-
vigyázatossági megállapodást köt
Romániával. 
3. oldal 

Sokba kerül, de megéri
az energetikai bizonylat

Újabb IMF-hitel-

megállapodás?

Fotó: Horváth István

Január elsejétõl kötelezõ az ingatlanok adásvételekor bemutatni az eladásra kínált lakás

energetikai bizonylatát: idéntõl többet ér a jól szigetelt, környezetbarát otthon. Az ingat-

lanpiac szakértõi úgy vélik, hosszú távon jótékony hatása lehet a szigorításnak, rövid tá-

von azonban elsõsorban az auditálást végzõk számára üzlet. A hõenergetikai ellenõrzést

végzõk arra figyelmeztetnek: a szigorúan ellenõrzött bizonylatok révén biztosítható, 

hogy hosszú távon értékállóak legyenek a hazai ingatlanok. 7. oldal 

Gazdát cserélt az EU zászlója

Orbán Viktor Budapesten átvette a zászlót Yves Leterme-tõl

ÚMSZ

A magyar EU-elnökség egyik
legfontosabb prioritása Ro-

mánia és Bulgária schengeni öve-
zethez való gyors csatlakozása,
amelyhez minden energiánkat
mozgósítjuk az ügy sikere érde-
kében – csillapította le a Buka-
restben órák óta felborzolódott
kedélyeket a magyar belügymi-
nisztérium tegnap koradélutáni
közleménye. A nyilatkozathábo-
rú hátterében az állt, hogy a dpa
német hírügynökség – félreértel-
mezve Pintér Sándor magyar bel-
ügyminiszter nyilatkozatát – kész
tényként közölte: a két balkáni
ország leghamarabb 2011 októ-
berében csatlakozhat a schengeni
övezethez. 3. oldal Fotó: MTI

Bábeli hangzavar

Schengen-ügyben Átadta az Unió zászlaját az
EU soros elnöki tisztségét be-

töltõ Magyarország kormányfõjé-
nek Yves Leterme ügyvezetõ bel-
ga miniszterelnök. Orbán Viktor

szerint a magyar elnökség „képes
lehet megdörzsölni a palackot,
amelybõl ismét elõbújhat a szel-
lem, amelyet úgy hívnak, Európa
megújulása”. 2. oldal 



MTI

Kárpátalján zökkenõmentes
az egyszerûsített honosítási

kérelmek befogadása, a magyar
külképviseletek felkészülten te-
szik a dolgukat, és vesznek részt
az állampolgársági törvény végre-
hajtásában – írta tegnap megje-
lent számában az ungvári Kárpáti
Igaz Szó címû lap. Az újság beszá-
molója szerint a beregszászi kon-
zulátuson rendkívüli esemény
nélkül zajlott az elsõ három nap,
nem voltak fennakadások a ma-
gyar állampolgárságot igénylõ
ügyfelek fogadását illetõen. A lap
által megkérdezett kárpátaljai
magyar lakosok, akik már benyúj-
tották kérelmüket, nagyon elége-
dettek voltak az ügyintézés minõ-
ségével. A megszólalók elmond-
ták, hogy nem akarnak áttelepül-
ni Magyarországra, ám elégtétel
számukra, hogy végre önként
dönthetnek a magyar állampol-
gárság felvételérõl. Az állampol-
gárságot igénylõ kárpátaljaiak
szerint azonban hiba csúszott a
törvénybe, mert a konzulátuso-
kon véglegesen elveszik az ügyfe-
lek eredeti születési anyakönyvi
kivonatait és házasságleveleit. Ez
sokakat visszariaszthat az egysze-
rûsített honosítástól. 

ÚMSZ

Folytatni szeretné a tavaly el-
kezdett reformstratégia gya-

korlatba ültetését az Egészség-
ügyi Minisztérium – számolt be
tegnap legfontosabb célkitûzései-
rõl bukaresti sajtótájékoztatóján
Cseke Attila. A miniszter el-
mondta, a decentralizáció ered-
ményei is megmutatkoznak, és a
rendszer informatizálása is elkez-
dõdik végre ebben az évben.

Tájékoztatása szerint 2011-ben
négy kiemelt célkitûzésük van.
Az egyik legfontosabb lépés az
egészségügyi kártya bevezetése.
„Jelentõs befektetéseket terve-
zünk az országos programok te-
rén, különös tekintettel a rák-
megelõzésre és a sürgõsségi ellá-
tásra, beleértve az infrastruktúra
korszerûsítését is. Folytatódik a
decentralizációs folyamat,
ugyanakkor több olyan intézke-
dést léptetünk életbe, amely a fi-
atal orvosok hatékonyabb képzé-
sét segíti elõ” – mondta Cseke
Attila. Az országos egészségügyi
kártya használata kötelezõ lesz
minden biztosítottnak, aki köz-
egészségügyi szolgáltatásokat
szeretne a jövõben igénybe ven-
ni, és valamennyi orvos kap egy
szakorvosi kártyát, ezeket egy-
szerre kell majd használni – ma-

gyarázta a miniszter, miközben
bemutatta a kártya prototípusát
is, amelyet az Országos Nyom-
daipari Vállalat január végén
kezd el gyártani, miután lezárja
a közbeszerzést a polikarbonát
lapok és az elektronikus chipek
beszerzésére.

A minisztérium 2011-ben is tá-
mogatja a sürgõsségi ellátás fej-
lesztését, az Országos Mentõ-
szolgálat és a Rohammentõ-
szolgálat mentõautó- és helikop-
ter-állományának bõvítésével és
modernizálásával, többéves szer-
zõdés keretében új jármûveket
vásárol, mert jelenleg csupán
három mentõhelikopter használ-
ható az ország egész területén.

A kórházak intenzív osztályai-
nak, valamint az onkológiai inté-
zetek és osztályok felújítására és
felszerelésére mintegy 190 millió
lejt költ az Egészségügyi Minisz-
térium 2011-ben. Cseke Attila el-
mondta, a rendelkezésre álló ösz-
szegbõl egyformán részesülnek
majd a minisztérium, valamint
az önkormányzatok fennhatósá-
ga alatt álló kórházak. Ugyanak-
kor, 2011–2012-ben új programo-
kat is útjára indít a szaktárca,
amelyek közül a legfontosabbak
a daganatos megbetegedések szû-
rését, illetve a mesterséges meg-
termékenyítést célozzák – ezek
részleteit a következõ hetekben
dolgozzák ki a szakemberek. 
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Röviden

Erõsödik a keresztények 
üldözése a világban

Mintegy százmillió keresztény szenved
üldözést vallása miatt a világon – derül ki
egy keresztény missziós és emberjogi
szervezet statisztikájából, amelyet tegnapi
számában ismertetett a Die Welt. A ke-
resztények leginkább azokban az orszá-
gokban vannak nehéz helyzetben, ame-
lyekben az iszlám az uralkodó vallás. A
vallásszabadságot leginkább elnyomó, il-
letve korlátozó tíz állam közül nyolcban
a lakosság többsége az iszlám követõjé-
nek számít. 

H1N1-influenzában halt meg egy
német turista Ausztriában

A H1N1-vírus okozta influenzában halt
meg egy német turista Ausztriában – közöl-
te egy egészségügyi illetékes. A 24 éves férfi
már beteg volt, amikor az országba érke-
zett. Öt nappal késõbb, újév napján belehalt
a vírusfertõzésbe – közölte Salzburg tarto-
mány tiszti fõorvosa szerdán a televízió ké-
sõ esti híradójában. A bajorországi férfi úti-
társaival együtt síelni érkezett az ausztriai
Saalbach-Hinterglemmbe, de betegsége mi-
att inkább a szállodában maradt. Nem for-
dult orvoshoz és néhány nappal késõbb
meghalt a szállodában. 

Szibériai tigris végzett egy 
buszvezetõvel Kínában

Megtámadta és halálra marcangolta egy
szibériai tigris egy turistabusz vezetõjét
Kína északi részén, miközben a jármû ré-
mült utasai végignézték a férfi haláltusáját
– jelentette a kínai média. Az állat a
Hejlungcsiang tartományban a veszélyez-
tetett fajok közé tartozó szibériai tigrisek
tenyésztésére létesített vadasparkban tá-
madta meg a sofõrt. A turistákkal teli au-
tóbusz elakadt a hóban, a férfi pedig a
biztonsági elõírásokat megszegve kiszállt,
hogy ellenõrizze a jármûvet. A tigris ek-
kor rávetette magát a buszvezetõre, s be-
vonszolta az erdõbe. 

Az EBESZ felszólította Minszket 
a média elleni fellépés leállítására

Az Európai Biztonsági és Együttmûködé-
si Szervezet (EBESZ) felszólította szer-
dán a minszki hatóságokat, hogy szüntes-
sék be az elnökválasztást követõen a füg-
getlen fehérorosz sajtóorgánumok és új-
ságírók ellen foganatosított megtorló in-
tézkedéseket. Dunja Mijatovic, az
EBESZ sajtószabadság-felelõse Szjarhej
Martinav fehérorosz külügyminiszternek
írott levelében mélységes aggodalmának
adott hangot amiatt, hogy a december
19-i fehérorosz elnökválasztás után –
mint fogalmazott – „példátlan erõszak-,
megfélemlítési, letartóztatási és üldözte-
tési hullám” indult Fehéroroszországban
az újságírók ellen . 

Ma hozzák haza Papp Istvánt

Várhatóan ma hazahozzák Magyarország-
ra Papp Istvánt, jelentette be Hajdu János,
a Terrorelhárítási Központ fõigazgatója. A
Szudánban három hónapja emberrablók
fogságába esett ENSZ-alkalmazott jól van,
nem áll fenn olyan egészségi probléma,
amely megnehezítené a hazaszállítását,
vagy speciális eszközt tenne szükségessé,
Papp István a saját lábán, „relatív egészsé-
ges állapotban” tud hazajönni.

Zavargások Elefántcsontparton

Három napja tartó zavargásokról érkezett
jelentés Elefántcsontpartról. Simon
Munzu, az ENSZ abidjani tisztségviselõjé-
nek beszámolója szerint Duékoué-ban rob-
bantak ki összecsapások egy fegyveres rab-
lótámadás után, amelyben egy nõ is életét
vesztette. Munzu szerint „a Duékouéban
történtek tükrözik az egyre inkább elhara-
pódzó etnikai feszültségeket”. 

Honosítás,
zavartalanul

Hírösszefoglaló

Az budapesti Országház ku-
polacsarnokában tegnap lezaj-

lott az EU-elnökség hivatalos át-
adás-átvételi ünnepsége: a cere-
mónián Yves Leterme ügyvezetõ
belga miniszterelnök átnyújtotta
az elnökségi zászlót Orbán Viktor
miniszterelnöknek.

„Az EU az elmúlt idõben dina-
mikusabbá vált, ezt Magyaror-
szág a következõ félévben, soros
elnöksége alatt tovább erõsítheti”
– mondta a belga politikus a zász-
ló átadása után.

Európa megújulása

Orbán Viktor arról beszélt: Ma-
gyarország a megújulás idõszakát
éli, a magyarok úgy tekintenek
2011-re, mint az ország megújulá-
sának évére. A miniszterelnök
úgy fogalmazott: „csodát nem
tud tenni a magyar elnökség, de
képes lehet megdörzsölni a palac-
kot, amelybõl ismét elõbújhat a
szellem, amelyet úgy hívnak, Eu-
rópa megújulása”. A kormányfõ
szerint Magyarországot is ugyan-
az a válság késztette jövõjének új-
ragondolására, mint Európát. A
két politikus beszéde után vers-
részleteket – egyebek mellett a
Himnuszt  – szavaltak el magya-
rul, franciául és angolul, majd ze-
nei darabok következtek. Az ün-
nepség idejére a kupolacsarnokot
színes, a magyar és az uniós zász-
lókat megjelenítõ fényekkel vilá-
gították meg. Az egyórás rendez-
vényen részt vesz Schmitt Pál ál-
lamfõ, Kövér László házelnök, a
kormány, valamint a budapesti
diplomáciai kar tagjai és más
meghívott magyar vendégek. 

Orbán meghátrál?

Az ünnepség napján Orbán
Viktor nemzetközi sajtótájékoz-

tatót tartott. Ezen a sokat bírált
médiatörvény védelmére kelt,
ám kijelentette: ha az Európai
Unió szükségesnek ítéli a jog-
szabály megváltoztatását, akkor
azt a kormány elfogadja. „Az
Európai Unió tagja vagyunk, és
vannak játékszabályok” – mond-
ta a miniszterelnök.

Orbán a mindazonáltal ismét
kijelentette, hogy az új magyar
médiatörvény összhangban van
az EU más tagjainak hasonló
jogszabályaival, olyan országo-

kéival, mint Franciaország, Né-
metország vagy Hollandia. Ma-
gyarország pedig semmilyen
diszkriminációt nem fogad el,
vagyis a magyar jogszabály
„bármely szakaszának módosí-
tása csak akkor képzelhetõ el, ha
abban az országban is módosít-
ják ezeket a szakaszokat, ahon-
nan átvettük” – jelentette ki a
miniszterelnök. A politikus arról
is beszélt: Magyarország szom-
szédos országokhoz fûzõdõ kap-
csolatai még soha nem voltak

olyan jók mint a jelenlegi kor-
mány idején. „Soha nem voltak
még olyan jók a szomszédos or-
szágokhoz, például Romániá-
hoz fûzõdõ kapcsolataink mint
most, de a rendkívül feszült ma-
gyar-szlovák viszonyt is nekünk
sikerült a racionalitás talajára
helyeznünk, emellett végre áttö-
rést értünk el Szlovákiával ener-
getikai téren. Jó esély van rá,
hogy a szlovák–magyar kapcso-
latok kezelhetõvé válnak” – álla-
pította meg. 

Gazdát cserélt a zászló

Yves Leterme (jobbra) szerint a magyar EU-elnökség erõsítheti az Európai Unió dinamizmusát Fotó:  MTI

Cseke folytatná a reformokat 

Hivatalosan kezdeményezte az Európai Parla-
ment szocialista frakciója, hogy az EP polgári
szabadságjogokkal foglalkozó bizottsága indítson
vizsgálatot a magyar médiatörvény ügyében.
Martin Schulz frakcióvezetõ arra kérte José
Manuel Durao Barroso európai bizottsági elnö-
köt, hogy „legyen határozott az uniós értékek vé-
delmében” a végrehajtó testület és a kormány
pénteki budapesti találkozóján. Az Európai Parla-

ment hiteltelenné teszi az EU külpolitikáját címmel
közölt a magyar médiatörvényhez kapcsolódó
cikket a Handelsblatt. A német üzleti és pénzügyi
körök lapjának külpolitikai tudósítója, Mathias
Brüggmann azt veti az Európai Parlament képvi-
selõinek a szemére, hogy a magyar médiatörvény
körüli vitában az európai értékek képviselete fölé
helyezik a saját pártcsaládjuk iránti hamisan értel-
mezett szolidaritást.

EP: a szocialisták megvizsgálnák a médiatörvényt

Cseke Attila tegnap bemutatta az egészségügyi kártyát Fotó: Tofán Levente



M. Á. Zs.

A francia–román alapszerzõ-
dés felbontása, valamint Teo-

dor Baconschi külügyminiszter
becsületbeli lemondásának köve-
telése is felmerült tegnap Buka-
restben azt követõen, hogy a né-
met dpa hírügynökség budapesti
tudósítója kész tényként jelentet-
te Románia és Bulgária schen-
geni csatlakozásának halasztá-
sát. Mint utóbb kiderült, a hisz-
téria hátterében az állt, hogy
Pintér Sándor a soros EU-elnök-
séget ellátó Magyarország bel-
ügyminiszterének nemzetközi
sajtótájékoztatóján a német hír-
ügynökség munkatársa félreér-
tette a tárcavezetõ válaszát. A
magyar belügyminisztérium ké-
sõbb közleményben ismertette
Pintér nyilatkozatát, ebbõl pedig
kiderül: csupán eshetõségként
beszélt a halasztásról, mondván,
hogy ha a schengeni országok
nem támogatják százszázaléko-
san, Románia és Bulgária csatla-
kozása nem történik meg.

Korodi Attila, a képviselõház
külügyi bizottságának RMDSZ-
es elnöke elõbb tájékozódott Ma-
gyarország bukaresti, illetve Ro-
mánia budapesti nagykövetsé-
gén, majd a román médiában el-
sõként jelentette be, hogy sajná-
latos félreértelmezés történt.
Hozzátette: Pintér Sándor nem
tényként közölte a román és a
bolgár csatlakozás elhalasztását,
csupán a forgatókönyvet vázolta
arra az esetre, ha a Bizottság a
halasztás mellett döntene. 

Markó Béla miniszterelnök-
helyettestõl a Mediafax hírügy-
nökség még az eredeti nyilatko-
zat közzététele elõtt kért véle-
ményt. Az RMDSZ elnöke

elõbb meglepetésének adott han-
got a Pintér-nyilatkozat kapcsán,
majd leszögezte: Románia to-
vábbra is számít Magyarország
támogatására a schengeni öve-
zethez való gyors csatlakozás-
ban, ellenvetés Németország és
Franciaország részérõl várható.
Mint kifejtette, Románia teljesí-
tette a csatlakozás mûszaki fel-
tételeit, a politikai feltételek vi-
szont bármikor vitathatók, bár
álláspontja szerint nem várható,
hogy jelentõs politikai problé-
mák merülnének föl.

Teodor Baconschi román kül-
ügyminiszter szerint az általa
vezetett tárca minden feladatá-
nak eleget tett, ezért nem hajlan-
dó önként lemondani tisztségé-

rõl, csak akkor távozik a minisz-
térium élérõl, ha ezt tõle Emil
Boc kormányfõ kéri. Mint isme-
retes, az elmúlt napokban
Baconschi azzal fenyegette meg
az Uniót, hogy egyoldalúan fel-
bontja az ellenõrzési és együtt-
mûködési mechanizmust, vala-
mint megvétózza Horvátország
uniós csatlakozását. Marian
Tutilescu, a belügyi tárca schen-
geni csatlakozásért felelõs osz-
tályvezetõje leszögezte, a csatla-
kozás témája leghamarabb janu-
ár 20-a táján kerülhet napirend-
re Brüsszelben. 

Adrian Severin szociáldemok-
rata EP-képviselõ szerint a fran-
cia–román stratégiai partnerség
halott, és fel kellene bontani, hi-

szen Párizs a román schengeni
csatlakozás leghangosabb ellen-
zõje. Beszámolt arról, hogy az
európai törvényhozásban is erõ-
teljes lobbi folyik a két balkáni
ország ellen, szerinte az indoko-
latlan nyomásgyakorlás mögött
a francia kormány áll, amely bel-
politikai problémáiról és korrup-
ciós ügyeirõl kívánja elterelni a
figyelmet. Severin úgy vélte, a
korrupciós ügyek miatt akár
Franciaországot is ki lehetne zár-
ni a schengeni övezetbõl. Hang-
súlyozta, Romániának diplomá-
ciai offenzívába kellene kezde-
nie, amelyben bemutatja: a né-
met és a francia belügyminiszter
kezdeményezése erkölcstelen és
törvénytelen. 
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Nem kellett sokat várni az
új évben a hazai politi-

kai erõviszonyokat be-
folyásoló eseményekre:

ezen a héten az Alkot-
mánybíróság útjára
engedte a tanügyi tör-
vényt, a Nemzeti Libe-
rális Párt és a Konzer-
vatív Párt pedig letette

a két alakulat úgynevezett jobbközép szö-
vetségének alapjait. A jövõ alakulása
szempontjából az elõbbi valóban fontos,
utóbbi azonban mondhatni elhanyagolha-
tó mozzanat. A parlamenti aritmetika mi-
att ugyanis nem az ellenzék, még csak
nem is az államfõ, hanem az RMDSZ
dönti el, lesz-e 2011-ben hatalomváltás
Romániában, vagy meg kell várni a
2012-es választásokat (és a 2014-es elnök-
választásokat).
A taláros testület döntésének közvetlen poli-
tikai következménye egyértelmû: korábban
az RMDSZ kormányon maradásának fel-
tételéül szabta meg a tanügyi törvény kö-
zösségi jogokat biztosító változatának kihir-
detését, s mivel ez a feltétel teljesült, a koa-
líció – legalábbis egy darabig – biztosan a
helyén marad. Az alkotmánybírósági fejle-
mény igazolja azokat az RMDSZ-es politi-
kusokat is, akik a tavalyi, a választókkal
történõ szembenézés szempontjából kínke-
serves esztendõben is a kormányon mara-
dás mellett kardoskodtak. A februári kong-
resszus elõtt muníciót ad azoknak, akik
megtartanák az érdekvédelmi szövetség je-
lenlegi irányvonalát. 
Paradox módon a pozitív alkotmánybírósá-
gi döntés hosszú távon bizonytalanná teszi
a Boc-kormány sorsát. A tanügyi törvény
körüli huzavona eddig ugyanis centripetális
erõként hatott a koalícióra. A jogszabály el-
fogadása az RMDSZ-nek olyan fontos cél-
kitûzése volt, amit a nagyobbik kormány-
párt segítsége nélkül – lásd az ellenzék naci-
onalista kirohanásait – nem sikerült volna
elérni. A trófea azonban most már megvan,
kiakasztható. A koalíció belsõ erõforrásain,
mondjuk ki: a kisebbik kormánypárt zsaro-
lási potenciálján múlik, kerül-e újabb trófea
– például a kisebbség jogállásáról szóló tör-
vény –, amelyet Tõkés László pártjának
megalakulása évében az RMDSZ fontos-
nak tart a falára aggatni. És amelyet felmu-
tathat akkor is, ha a kormány amúgy gyen-
ge teljesítményt nyújt, a válságból történõ
kilábalás pedig elhúzódik.
Így hát a hatalmat megdönteni kívánó li-
berálisok és a szociáldemokraták csak re-
ménykedhetnek abban, hogy nem kerül
ilyen trófea az RMDSZ számára. Re-
ménykedés közben pedig mindent elkövet-
nek, hogy elriaszszák maguktól Markó
Béláékat. Ilyen riasztó lépés volt a Crin
Antonescu vezette liberálisok hirtelen ös-
szeborulása a bizonyítottan besúgói múltú
Dan Voiculescu nacionalista zsebpártjá-
val. Lehet, hogy a jelenlegi kormány egy
évvel ezelõtti megalakulásakor gyomor kel-
lett a Traian Bãsescu pártjával történõ
szövetkezéshez. Voiculescuék szekerét tolni
azonban már nem gyomor, hanem önbe-
csülés kérdése.

Román lapszemle

Az RMDSZ éve

Cseke 
Péter Tamás

Tavaly 88 sportcsarnokot, egy mûkor-
csolyapályát, egy egyedi biatlonpályát és
egy sípályát adtunk át, ezenkívül a
Steaua és a Dinamo olimpiai medencéi
mellett felújítottunk 12 más medencét is
– vont mérleget Elena Udrea fejlesztési
és turisztikai miniszter. (Gândul) A
Nemzetközi Tanulói Teljesítménymérés
Program felmérése szerint Románia
mintegy harminc évvel maradt le a kí-
nai, japán, szingapúri vagy dél-koreai is-
koláktól. (Evenimentul zilei) Nicolae
Ceauºescu pokolbeli munkalátogatásá-
ról és a disznó mellett ücsörgõ Ion Ilies-
curól szóló ironikus rajzfilmeket is be-
mutatja A román rajzfilm története.
1891–2010 címû kiadvány. (Adevãrul)

Bábeli hangzavar és félre-
értések Schengen-ügyben

Magyarországnak is érdeke a román csatlakozás, hisz részben mentesülne a schengeni határ védelmétõl 

ÚMSZ

Alig pár órával azután, hogy
Traian Bãsescu államfõ Emil

Boc kormányfõ és Gheorghe Ialo-
miþianu pénzügyminiszter társa-
ságában felkereste hivatalában
Mugur Isãrescut, a Román Nem-
zeti Bank (BNR) kormányzóját,
annak érdekében, hogy meghatá-
rozzák a következõ IMF-hitel pa-
ramétereit, a nemzetközi hitelin-
tézethez közel álló források tudni
vélték, hogy a Nemzetközi Valu-
taalap 3,6 milliárd eurós elõvigyá-
zatossági megállapodást köt Ro-

mániával. A BNR által közzétett
közlemény szerint a tanácskozá-
son abban is megegyeztek, hogy a
gazdasági helyrerázódás érdeké-
ben idén is folytatni kell a meg-
szorításokat. 

Az új IMF-egyezség csak azu-
tán lépne életbe, hogy a most fo-
lyamatban levõ keretszerzõdés
áprilisban lejár. A jól informált
forrás szerint a 3,6 milliárd euró
még nem végleges szám, az ösz-
szeg nagysága a következõ hóna-
pokban nyilvánosságra kerülõ
legújabb makrogazdasági adatok-
tól és Románia finanszírozási
szükségleteitõl függ majd. Az elõ-
vigyázatossági megállapodás egy
évre szólna, de ez is csak az után
lesz biztos, hogy az IMF igazga-
tótanácsa ma dönt a jelenleg érvé-
nyes készenléti hitel újabb, mint-
egy 900 millió eurós részletének a
megadásáról – közölte a hírügy-
nökség által idézett forrás. Romá-
nia 2009 tavaszán kötött 20 milli-
árd euró értékû, többoldalú nem-
zetközi készenléti hitelmegál-
lapodást az IMF szervezésében,
aminek idõtartama két évre szól.
Az IMF 13 milliárd euróval járult
hozzá a csomaghoz. 

Újabb IMF-hitelmegállapodás?

Fotó: ÚMSZ/archív

Bãsescu, Boc és Isãrescu megegyeztek az új IMF-hitelrõl Fotó: Mediafax

A nemzetközi 
hitelintézethez 
közel álló források
tudni vélik, hogy 
a Nemzetközi 
Valutaalap 3,6 mil-
liárd eurós elõvi-
gyázatossági meg-
állapodást köt 
Romániával. 
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Gy. Z.

Bár Magyarországon ál-
talában a közvetlen vá-

lasztások elve érvényesül,
van néhány kivétel. Közülük
is a legfontosabb a köztársa-
sági elnök személyéhez fûzõ-
dik, hiszen az államfõrõl
nem közvetlenül az állam-
polgárok, hanem az általuk
megválasztott országgyûlés
tagjai, azaz a képviselõk dön-
tenek. (Miközben Budapest
fõpolgármesterére és a tele-
pülések polgármestereire ki-
vétel nélkül közvetlenül lehet
voksolni.)

„Nemzetiségi biznisz”

Az október elején megtar-
tott önkormányzati válasz-
tásokkal párhuzamosan a te-
lepülések polgárai megvá-

lasztották lakóhelyük ki-
sebbségi önkormányzatait
is; a rendszer ebben a tekin-
tetben a rendszerváltozás,
azaz 1990 óta ugyanolyan
maradt. Az elsõ alkalommal
azonban kivétel nélkül min-
den választópolgár szavaz-
hatott a kisebbségi önkor-
mányzat tagjaira is, függetle-
nül attól, hogy az adott
nemzeti vagy etnikai kisebb-
séghez tartozott. Ez azon-
ban nem felelt meg az ön-
rendelkezés elveinek, hiszen
például egy román nemzeti-
ségi milyen alapon
szavaz(zon) német nemzeti-
ségire, és viszont. Ezért a
négy év múlva esedékes ön-
kormányzati választásokon,
1994 õszén annyiból változ-
tattak a módszeren, hogy
„bevallásos” és önkéntes
alapon az vehet ebben a sza-
vazásban részt, aki feliratko-
zik valamelyik kisebbségi
szavazólistára. Azt azonban
senki sem ellenõrzi, hogy az
illetõ valóban rendelkezik a
megfelelõ identitással és
gyökerekkel, ez ugyanis el-
lenkeznék az önkéntesség el-
vével. Amibõl az követke-
zik, hogy Magyarországon

például az roma, aki romá-
nak vallja magát. 

Ez a módszer azonban
nem képes megakadályozni
az „etnikai bizniszelést”,
mert azóta is több helyszínen
és több alkalommal elõfor-
dult, hogy valaki az egyik vá-
lasztáson a román nemzeti-
ség, négy év múlva pedig már
az örmény nemzetiség listá-
ján szerepelt jelöltként – úgy,
hogy egyik nyelvet sem be-
szélte.

Átalakulnak 
„elektorrá”

Összesen tizenhárom nem-
zeti és etnikai kisebbséget tar-
tanak hivatalosan is nyilván
Magyarországon: a románt,
a németet, a szlovákot, a ru-
szint, az örményt, a horvá-
tot, a szerbet, a szlovént, a
görögöt, a bolgárt, a lengyelt,
az ukránt és a cigányt (ez
utóbbi hivatalos elnevezése
ez, és nem a roma). Vasárnap
a települési kisebbségi önkor-
mányzatok tagjai „elektorrá”
alakulnak át, hogy megvá-
lasszák a kisebbségek orszá-
gos önkormányzatait; a leg-
népesebb – 53 tagú – az Or-

szágos Cigány Önkormány-
zat lesz. A törvény értelmé-
ben országos kisebbségi vá-
lasztást akkor lehet kiírni, ha
országszerte legalább négy
települési kisebbségi önkor-
mányzat mûködik a kiírás
napján.

Az országos önkormány-
zatok létszáma attól függ,
hogy az adott kisebbségnek
hány települési önkormány-
zata mûködik országosan. A
cigány kisebbségnek a vá-
lasztás kiírásakor 1235 mû-
ködõ települési önkormány-
zata volt; így jött ki az 53. A
németeké 37, a horvátoké és
a szlovákoké 29-29, a romá-
noké és a ruszinoké 25-25, a
bolgároké, a görögöké, a len-
gyeleké, az örményeké, a
szerbeké és az ukránoké 21-
21 tagú lesz. Ezeknek a ki-
sebbségeknek 23 és 49 közöt-
ti mûködõ települési önkor-
mányzata volt a választás ki-
írásakor. A legkisebb, 15 tagú
országos önkormányzata a
szlovén kisebbségnek lesz,
mivel a kitûzéskor 11 telepü-
lésen voltak jelen. A 9 180
elektor az országos listáról
csak egy jelölõszervezet listá-
jára szavazhat.

Ahány kisebbség, 
annyi szám

A legtöbb országos listát,
összesen ötöt az örmények
állították, ám több kisebb-
ségnek csak egyetlen listája
lesz. Ezeknél a kisebbségek-
nél (bolgár, horvát, német,
szlovén) nem lehet „komoly
versengésre” számítani, és –
mivel nincs érvényességi kü-
szöb – egyetlen elektor érvé-
nyes szavazata alapján is ki-
oszthatják az összes orszá-
gos mandátumot. A többi
országos kisebbségi válasz-
táson általában két lista ver-
senyzik. A mandátumokat a
leadott érvényes szavazatok
arányában osztják ki a szer-
vezetek között. A listán sze-
replõ jelöltek a listán elfog-
lalt helyük sorrendjében sze-
reznek mandátumot az or-
szágos önkormányzatok-
ban. A 19 megyében és a fõ-
városban így összesen 58 te-
rületi választást tartanak,
ezeken 67 jelölõszervezet
102 listát indított.

Három területi önkor-
mányzatot választhatnak a
román kisebbség elektorai
(Budapesten, Békésben és

Hajdú-Biharban). A cigány
kisebbség elektorai mind a
19 megyében és a fõváros-
ban is megválaszthatják te-
rületi önkormányzatuk kép-
viselõit, a német kisebbség
pedig 11 területi önkor-
mányzat tagjait választhatja
meg.

Változások várhatók

Nagy a valószínûsége,
hogy a 2014-ben esedékes
önkormányzati választások-
ra ez a rendszer is át fog ala-
kulni. A Fidesz-KDNP párt-
szövetség kétharmados kor-
mányra kerülésével szigorú
és átfogó törvénykezési
munka kezdõdött el, amely-
nek része volt a kettõs állam-
polgárságról megalkotott
jogszabály, valamint a kisebb
parlamentrõl, ezen belül a
nemzeti és etnikai kisebbsé-
gek országgyûlési képvisele-
térõl elfogadott törvény. Ez
utóbbi két évtizedes adóssá-
ga volt Magyarországnak.
Most tavaszra várható az új
és végleges alkotmány meg-
születése, amely egységes ke-
retbe foglalja a kisebbségek
jogait is. 

Kisebbségi elektorok (vasár)napja

Bogdán Tibor 

Csaknem egész napos
„közelharc” után

Corneliu Vadim Tudor haj-
landónak mutatkozott el-
hagyni a Nagy-Románia
Párt bukaresti központi
székházát, amelynek épüle-
tét az igazságszolgáltatás
már korábban visszaadta jo-
gos tulajdonosának.

Mélyferentari-i 
magatartás

Corneliu Vadim Tudor
Nagy-Románia Pártja 2008
óta mûködött mindenfajta
szerzõdés nélkül a román
fõváros szívében bitorolt
épületben, amelyet az illeté-
kes hatóságok, a bírósági
végrehajtó és a kíséretében
jelenlevõ rendõrök felszólí-
tásának ellenére sem volt
hajlandó elhagyni. Már-már
úgy tûnt, hogy a korábbi ki-
ürítési kísérlethez hasonló-
an a törvény emberei ismét
kudarcot vallanak az önké-
nyeskedõ „néptribunussal”
szemben, amikor a pártel-
nök az éjféli órákban végül
is engedett a hatósági nyo-
másnak.

Mindeközben mindennek
elmondta a hatósági embe-
reket, megráncigálta egy
rendõr zubbonyát, egy má-
siknak lekapta a sapkáját,
vizet loccsintott a végrehaj-
tó arcába – vagyis olyan cse-
lekedetekre ragadtatta ma-
gát, amelyekért a „közönsé-

ges halandót” percek alatt
megbilincselve vitték volna
el a rabszállító autóban.

Politikai megfigyelõk
messzemenõen egyetérte-
nek abban, hogy az igazi
botrányt nem Vadim Tudor
randalírozása jelentette, ha-
nem az, hogy a hatóságiak –
ideértve a tucatnyi rendõrt
is – azt szótlanul, sõt, meg-
alázkodva tûrték. Mintha
amolyan íratlan törvény len-
ne, hogy a szélsõséges naci-
onalizmusáról, zsidó-, ro-
ma- és magyarellenes acsar-
kodásaitól elhíresült pártve-
zér a törvények fölött áll.
Két évtizede válogatott sér-
téseket vág minden ellenfele
fejéhez, a legképtelenebb
vádakkal illet mindenkit,
aki – érzései szerint – ferdén
nézett rá, és teszi ezt nagyjá-
ból büntetlenül. Nincs az a
mélyferentari-i válogatott
gorombaság, amely húsz év
óta el nem hagyta volna a
száját, meg nem jelent volna
nyomtatásban a szennylap-
jaiban. Így például értetlen-
kedéseit fejezte ki a roma-
kérdés megoldatlansága mi-
att, amikor egy töltény
banikba kerül.

Nyilvános botrányai egy-
mást érik, televíziós mûso-
rok szakadtak meg miatta,
moderátorok ármádiáját
büntették meg a média nyil-
vánossága elõtt elhangzott,
megállíthatatlanul elõbu-
gyogó szennyáradata miatt
– õ maga pedig mindig meg-
úszta. 

„Nagy titka” abban rejlik,
hogy pártja a levitézlett
szekusok tömörülése, így
szoros kapcsolatban állt a
mindenkori hatalommal,
amely még most sem mentes

az egykori politikai rendõr-
ség tagjaitól. Ezért 1989
után nem volt olyan politikai
hatalom, amely le mert vol-
na számolni Vadim Tudor-
ral. Hogyan is merészkedett
volna most hozzányúlni az
állását féltõ közrendõr, aki
tudta, a „néptribunusnak”
egyetlen telefonjába kerül és
másnap már holmi elhagya-
tott moldovai település sáros
utcáin járõrözhet.

Szennyes pamfletek 

România Mare és Tricolorul
címû szennylapjában
Alcibiade álnéven fröcsköli
a szennyet, amelyet pamf-
letnek nevez. Az igazság-
szolgáltatási illetékesek pe-
dig rendszerint elfogadják a
„mûfaji besorolást”, így a
szerzõ mentesül a felelõssé-
grevonástól, hiszen pamfle-
tért nem lehet elítélni senkit.

Bár több száz becsületsér-
tési, rágalmazási per indult
ellene, csak igen kevesen
vannak, akiknek sikerült el-
marasztaló ítéletet kiharcol-
ni ellene. Közéjük tartozik
az ismert pártvándor,
Cosmin Guºã, aki rágalma-
zás miatt 50 ezer lejes erköl-
csi kártérítést nyert Vadim
Tudortól.  A pénzt azóta
sem kapta meg, a bírósági
végrehajtó még mindig azt
vizsgálja, az alperes milyen
jövedelemforrásból foglal-
hatná le az összeget. 

A Külsõ Hírszerzõ Szol-
gálat egykori igazgatója,
Ioan Talpeº két perben is el-
marasztaló ítéletet ért el el-
lene, a vesztes egyik ítélet-
nek sem engedelmeskedett,
Talpeº pedig nem ragaszko-
dott a végrehajtás kikény-
szerítéséhez. 

A volt politikai fogoly,
Ticu Dumitrescu 2005-ben
nyert pert Vadim Tudor el-
len, akit 7500 lejes kártérí-
tésre köteleztek. A pénzt vé-
gül is kényszervégrehajtás
nyomán kapta meg, hat
részletben. 

Most, a kilakoltatással
megbízott bírósági végrehaj-
tó asszonyt röpke egy óra
alatt elmondta gazember-
nek, veszett szukának, ör-
dögadta törpének, ostoba li-

bának, hatökörnek, analfa-
bétának, és kilátásba helyez-
te, hogy a szennyvízcsator-
nába löki, továbbá a tarkójá-
ra tolja a fogsorát.

Ismét megússza?

Legutóbbi cirkusza nyo-
mán a fõügyészség végre
büntetõeljárást indított elle-
ne, hatósági közeg elleni
erõszak, bírósági határozat
megszegése miatt. Laura
Codruþa Kövesi fõügyész az
ügycsomó gyors megoldását
ígéri – ami ugyancsak eltér-
ne a szokásos bírósági gya-
korlattól. Annak kapcsán,
hogy mennyire védi Vadim
Tudort európai parlamenti
mentelmi joga, leszögezte:
az nem különbözik a tagor-
szágok saját, idevágó ren-
delkezéseiben megszabott
mentelmi jogtól. Mivel Ro-
mániában a honatya nem
mentesülhet a bûnvádi ki-
vizsgálás alól, csak a letar-
tóztatástól, Vadim Tudor
nem hivatkozhat EP-
mentelmi jogára. Annak
megvonását viszont az ille-
tékes romániai igazságszol-
gáltatási hatóságnak kell
kérnie, amennyiben letar-
tóztatását javasolnák – kö-
zölte Marjory Van den
Broeke, az EP sajtóirodájá-
nak munkatársa.

Igazságszolgáltatási szak-
értõk szerint a vérmes népt-
ribunust 3-6 év közötti bör-
tönbüntetésre ítélhetik. Dör-
zsöltebb ügyvédek viszont
úgy vélik, a hatóság elleni
erõszak és a bírósági döntés
be nem tartása túlságosan is
enyhe vád a mentelmi jog
elveszítéséhez, így Vadim
Tudornak ezúttal sem gör-
bül a hajaszála sem. 

Nagyüzem a Vadim-cirkuszban 
Politikai megfigyelõk messzemenõen egyetértenek abban,
hogy az igazi botrányt nem Vadim Tudor randalírozása je-
lentette, hanem az, hogy a hatóságiak – ideértve a tucatnyi
rendõrt is – azt szótlanul, sõt, megalázkodva tûrték. 

Ötvennyolc 
területi önkor-
mányzat tagjait
választják 
meg vasárnap 
Magyarországon.

Vadim Tudor, európai parlamenti képviselõ. Brüsszelig árad a szenny



A pannon magyar értelmiségnek ajánlom

„Aki az ideológiai normákhoz nem tud al-
kalmazkodni, az fogalmazzon úgy, hogy
ne vevõdjék észre, mert már Goethe meg-
mondta: a cenzúra a legjobb stiliszta.” Ki-
tûnõ kollégám és barátom, Láng Gusztáv
bírálta így az egyetemi jegyzetemet 1983-
ban, egy olyan tanszéki értekezleten,
amelyrõl minden bizonnyal egy másik kéz-
tõl származó, menetrendszerû beszámoló
is ment az ilyen „ideológiai” ügyekben il-
letékes „szervekhez”. Ha nekem nem is,
de kollégámnak éppenséggel akkor nagyon
vigyáznia kellett, hogy megfelel-e az elvá-
rásoknak, mert másképpen nem kap kiván-
dorlási útlevelet. Elhangzott mástól is
ilyen irányú kritika, az viszont már kielégí-

tette az állítólag Goethétõl
származó szentencia im-
peratívuszát, mert az el-
méletekben jártas másik
férfiú idevágó mondatá-

ban az öncenzúra ügyesen
mûködött, valahogy így:
„A szóban forgó iroda-
lomelméleti jegyzetben a

sajátos szellem fé-

nye idõnként nem a legmegfelelõbb helye-
ken villan fel.” Csodák csodája, minden
óvatoskodó változtatás nélkül jelent meg
aztán nyomtatásban a kézirat Teremtett vi-
lág címmel a Kriterionnál, valószínûleg
azért, mert a közvetlen szerkesztõt (Szilá-
gyi N. Sándor kollégát) kivéve, a szolgála-
tos fülek közül senki nem
értette, cenzorunk pedig
meg se parittyázta az on-
tológiai, ismeretelméleti,
esztétikai és nyelvfilozófi-
ai hátteret, ami a marxista
esztétikákkal szemben
„villant fel” a könyvben, eléggé következe-
tesen.
Elnézést, hogy ezzel a személyes emlékkel
hozakodom elõ, de még sorolhatnám azo-
kat a filozófiai és elméleti tárgyú könyve-
ket, amelyek akkoriban szintén átcsúsztak
a szigorú réseken: Tamás Gáspár Miklós,
Egyed Péter, Molnár Gusztáv, Ágoston
Vilmos, Szilágyi N. Sándor tanulmányaira
gondolok legfõképpen, a Bretter-iskola
markáns csoportjára. Számbavéve, milyen
kompromisszumokra kényszerítettek egy-
kor a publikálási körülmények, a nyilvá-
nosság folytonos állami kontrollja, és újra-

olvasva különbözõ mûfajú szövegeinket,
úgy gondolom, minden múltbeli gondola-
tunkat és kifejezésünket nyugodtan vállal-
hatjuk. Most nem beszélek olyan nyilván-
való veszteségekrõl, amelyekben többünk-
nek része volt, mint például a letiltottság
állapota, mondjuk, 1986-ban, vagy egy-

egy kézirat kiadásának
idõbeli eltolódása, eseten-
ként a Szekuritáté általi el-
kobzása is a házkutatások
törvénytelen aktusai so-
rán, mert nem siránkozni,
hanem bátorítani akarok.

Közben nálunk igazi kunszt lett úgy meg-
írni a mondanivalót, hogy a folyóiratok-
ban, heti- és napilapokban kötelezõ, zsar-
nokunkhoz intézett dicshimnuszok túlol-
dalán lehessen valami olvasnivaló is azok
számára, akik nem a címlapon megjelenõ
ideológiai szószra voltak kíváncsiak. Az
ilyesmikért felelõs szerkesztõkkel olykor
alkuk is köttettek, hogy például Láng
Gusztáv távozása után, nagy sikerû soro-
zata, a Kiskatedra megszûntével, az õ mû-
fajához hasonló, legszûkebben szakmaira
redukált, önkorlátozó stílusú rovat jelen-
jék meg Bölcsészkedjünk címmel. 

És mindezt az ember nem úgy mûvelte
már, hogy közben a Reményik Sándor kép-
viselte Ahogy lehet rezignációját éreztük és
éreztettük folytonosan az olvasókkal is, ha-
nem olykor a cirkuszi mutatványos moso-
lyával, amint hajlékonyan átbújik azon a
bizonyos karikán. Nem tartom becstelen
dolognak, hogy rendszeresen publikáltunk
egy olyan rezsimben, amikor jogos lett vol-
na minden tiltakozás, de az a sztrájk, amit
a fogalmazni és publikálni képes erdélyi ér-
telmiség vezetett volna be, ha nyíltan ellen-
áll, az erdélyi magyar nyelvhasználat és
irodalmi vagy tudományos értékteremtés
mindennapi kis tetteinek feladását jelentet-
te volna, a szellemi táplálék megvonását
azoktól, akik mégis csak megtanulhattak
anyanyelvükön olvasni.
Nos, ha úgy tetszik, a beszédmód, a stílus,
a szellemi színvonal kérdése ez az egész.
Nem néztem utána, hol is állította volt a
szellemóriás német író ezt a ragyogó jel-
lemzését a hatalom egyik eszközének, leg-
többször eléggé iskolázatlan lakájának, va-
gyis a cenzúrának, sokkal jobban bízom
egykori kollégám, Láng Gusztáv memóriá-
jában, mert ez a gondolat megér… egy me-
ditációt, testvéreim. 

Az Ellenõrben megjelent tanulmány súlyos, nehézveretû írás; egy-
értelmû, nyílt állásfoglalás a kor legégetõbb politikai kérdéseiben.
Ki az a Deregnyei, aki ilyen éles hangon ítélkezik? Az ismeretlen
szerzõ nem csupán a kormánypárt elvtelen, önérdekükben a hata-
lom igényeihez simuló képviselõit támadja, de keményen, sõt go-
rombán bírálja Széchenyi Istvánt, amiért kormányhivatalt vállalt,
s így mûködésével a konzervatívok hatalmát erõsíti.
Olyan idõkben élünk – állítja Deregnyei 1847-ben – amikor „aki
velem nincs, ellenem van”. Aki nem áll nyíltan az ellenzék ügye
mellé, aki mérlegelõ semlegességgel várakozik cselekvést sürgetõ
idõkben, aki hallgat, amikor szólni kellene – a kormányt támogat-
ja. Mert ha száz követ az ellenzék javaslatára szavaz, százhúsz a
kormány akaratának hajbókol, a mérlegelve tartózkodó harminc
némasága a kormányt segíti. Szavaztak volna az ellenzék javasla-
tára – s bukna a kormány!
Néhányan úgy gondolták: Kossuth Lajos írta e politikai tanul-
mányt.
Deregnyei vagy Kossuth?
A magyar politikai pártok értelmezése: egy ismeretlen, merész
hangjával feltûnni kívánó ifjú tollforgató szellemi bombája vagy
az álnév mögé rejtõzött ismert politikus hangulatot forrósító, tá-
bort teremtõ, a tétovázókat nyílt állásfoglalásra késztetõ röpirata?
Száz év múlva a levéltári homályból felszínre bukkan az Ellenõr-
ben megjelent írás kézirata, Kossuth Lajos saját kezû fogalmazvá-
nya: Ellenzék és Pecsovics. A magyarországi pártok értelmezése.
Bevezetésül egy programhoz az ellenzéki táborból. Írta R. L. 

Szigethy Gábor: Kossuth vagy Deregnyei 

A cenzúra a legjobb stiliszta
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Sajnos a tévé- és filmterméssel lassan úgy vagyok,
mint a könyvekkel, ami szórakoztat, az nem felel
meg az ízlésemnek, ami meg megüti a színvonalat
az én mértékemmel, az untat. A Megasztár meg
köztes kategória, se nem szórakoztat, se nem tar-
tom színvonalasnak. Nem követtem az adásokat,
mégis van véleményem arról a zûrzavarról, amit
Tolvai Renáta gyõzelme itt kiváltott.
A román állampolgárságú magyar kislány már
korábban megnyert egy hasonló vetélkedõt Ro-
mániában, miközben nem igazán átütõ tehetség.
Most internetes fórumokon és lapok hasábjain
(meg a fejekben) gyarapodik a zûrzavar. Össze-
foglalva a vitázókat ingerlõ lényeget: magyar le-
ány nyerte meg a román megasztárt, vagy román
leány nyerte meg a magyart? Leszámítva azok
népes táborát, akik csak vagy-vagyokban képesek
gondolkodni, s érvelésük második szavától az
anyázás szókincsébe csapnak, meg azokat, akik
a nemzetpolitikák aktuális szólamait ismétlik,
észre kellene venni az ügy kapcsán jelenségeket,
folyamatokat, pozitív vagy negatív irányú ten-
denciákat.
Van egy kettõs identitású személy a tizenötperces
világhír középpontjában. Nyilván hibátlan román-
sággal nyilatkozik, ha a román televízió mikro-
fonját dugják az orra alá, és amikor magyarul kér-
dezik, akkor szép nagyváradi lokális ízeket hal-
lunk idehaza. Ott fogja megcsinálni a zenei karri-
erjét, ahol jobb feltételeket kínálnak neki, ügye-
sebben sztárolják, profibb menedzsert állítanak
mellé. Ahogy az építõmunkás is mobilis ma már,
és oda megy, ahol jobb fizetést ígérnek a munká-
jáért. S körülötte õrjöng az összes elvakult, ne-
hogy elorozzák azok a mi fényes ígéretünket. 
Összes Trianonozásunkon és hazafias fogalmain-
kon messze túl alakul az élet a maga törvényei
szerint. Vitáink – különösen a szélsõséges megnyi-
latkozások – egy száz-kétszáz évvel ezelõtti szó-
kincsrendszerben értelmezik a haza, a szülõföld
meg a nemzet fogalmát. Büszkélkedünk Bartók-
kal, Nobel-díjasokkal, akiket akkoriban a hivata-
los politika késztetett távozásra innen, s leromá-
nozzuk, leszlovákozzuk azt, aki kicsit is tájékozot-
tabb annak az országnak a tömegkultúrájában,
amelyben élnie adatott. 
Mindeközben a Megasztárban egy harmadik nyel-
ven, angolul, énekelnek javarészt a szereplõk, a

Youtube-on nézheti vissza minden-
ki, aki nem bírja a kereskedelmi
adók idõhúzó praktikáit, termé-
szetesen kínai gyártmányú szá-

mítógép monitora elõtt ülve. És a
megvalósult sajtó- és szólássza-
badság természetes jogával élve
névtelenül kurvanyázhatja a

másikat, akinek övétõl eltérõ
a véleménye. 

Lap-top
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Ha úgy tetszik, 
a beszédmód, a stílus, 
a szellemi színvonal 
kérdése ez az egész.

Cs. Gyimesi Éva

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Teljes mértékben megértettem az önelégült szó
lényegét: a hülyeség és gõg keveréke.” 

Anna Gavalda

Mementó

Pártok értelmezése

Kinek fütyöl?
A nap címe. Mivel maradunk, Stelian
Tãnase, Adevãrul.

Magyarázat. A neves író és közíró az 1989
utáni legnagyobb diplomáciai kudarcnak ne-
vezi Románia schengeni csatlakozásának
meghiúsulását. A kudarc okaként a káoszt
és a hezitálásokat nevezi meg. Véleményünk
szerint túloz. A kézzelfogható, legközelebbi
ok az volt, hogy román bûnözõk elárasztot-
ták Európát. Ehhez pedig mind Franciaor-
szág, mind Románia a lehetõ leghibásabban
viszonyult. És ha igazunk volt, és ez a fõ ok,
mi a garancia arra, hogy a tolvaj hordák fe-
nyegetésétõl megriadt franciák (és németek
és mások) másképpen fognak a csatlakozás-
hoz viszonyulni? Mi a megoldás?

Másképp van. Szintén az Adevãrul, de az
online-változat fényképes cikkben ismerteti
Korodi Attilának, a képviselõház külpoliti-
kai bizottsága elnökének gyors és határozott
helyesbítõ kiállását: „Magyarország támo-
gatja Románia schengeni csatlakozását már-
ciusban”! Ezek szerint félreértés történt a
budapesti belügyminiszteri nyilatkozat kö-
rül... Semmi baj, elõfordul, tisztázzák. (A
tisztázást lásd lapunk aktuális oldalain!)

Ismerjük meg a viselt dolgaikat. Egy tõs-
gyökeres román WikiLeaks a nagy szentjá-
nosbogár megnyugtatására – a Jurnalul
national kétoldalas összeállítással „siet a se-
gítségére” Amerikának az elnökünkrõl szóló
biometriai és egyéb adatok összegyûjtésé-
ben. Pikantéria piratéria hátán, mondhat-
nánk, kettõt emeljünk ki: 1. A sajtó leleplez-
te, hogy a Szekuritáté 1973-ban szervezte be
Traian Bãsescut, amikor tanuló volt a Tenge-
részeti Intézetben. 2. Bár már nem volt elnö-
ki tanácsadó, Elena Udrea éjszakai látogatá-
sokat tett a Cotroceni palotában. A Jurnalul
naþional leleplezõi cikkeire az elnöki hivatal
és az õrzõ-védõ szolgálat „hallgatott, mint a
csuka”. 

A szokás hatalma. Az Academia Caþavencu
szerint Roberta Anastase depressziós lett,
mert úgy látta, a személymérlege 170 kilót
mutatott. 

A nap álhíre. Hernyó Anya Igazi Unokája,
Négylevelû L. O’Here rossz jövõt jósolt az
adóellenõröknek.

Krebsz János
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Kovács Zsolt

„Kiemelkedõen jó a sep-
siszentgyörgyi kulturális

intézmények dinamikája, hi-
szen a lehetõ leggyorsabban
jutottak el a legmagasabb mi-
nõségi szintre, de ez a nép-
szerûségük rovására ment” –
állapította meg Carmen Cro-
itoru. A Cultural Commu-
nication nevû szakértõcég a
sepsiszentgyörgyi önkor-
mányzat megbízására elké-
szítette a város kulturális fo-
gyasztási szokásait mérõ 103
oldalas tanulmányát, ame-
lyet tegnap mutattak be az
önkormányzati képviselõk-
nek, a mûvelõdési intézmé-
nyek vezetõinek és a sajtó-
nak. A mûvelõdési szakértõ
szerint a tanulmány alapján
el lehet készíteni a város kul-
turális stratégiáját.

Kemény mag 
és passzivitás

A kultúrafogyasztási szo-
kásokat mérõ tanulmány ar-
ra világít rá, hogy Sepsiszent-
györgyön létezik egy „ke-
mény mag”, az állandó, hû-
séges közönség, amely min-
den kulturális elõadásra ve-
võ. Ez a réteg nagyon szûk,
viszont kifinomult ízlésû, és
magasra helyezte a mércét.
Emellett van egy potenciális
közönség, amely vevõ lenne

ugyan, de jelenleg nem érzi
magát megszólítva, így a
mûvelõdési intézmények
számára az lehet egy fontos
feladat, hogy ezt a célközön-
séget meggyõzze. Croitoru
szerint azonban Sepsiszent-
györgyön a lakosság legna-
gyobb részét nem érdekli a
kultúra, és nem is tudja, mi a
kínálat. A kultúrát nem fo-
gyasztók arra hivatkoztak,
hogy nincs rá idejük, nem ér-
tesülnek az ajánlatokról,
vagy túl drágának találják a
belépõket. A szakember sze-
rint a sepsiszentgyörgyi mû-
velõdési intézmények magas
minõségre való törekvése a
népszerûségük rovására
ment, ezért most eljött az

ideje annak, hogy népszerû-
ségre is törekedjenek. Példa-
ként említette, hogy Nagy-
Britanniában voltak haté-
kony kezdeményezések,
amikor bezárták az elõadó-
termeket, és minden kulturá-
lis eseményt kivittek az utcá-
ra, így rövid idõ alatt széles
közönséget toboroztak, majd
amikor visszatértek az intéz-
mények falai közé, a közön-
ség velük tartott.

Városnapok 
és nemzeti ünnep

A tanulmány arra is rámu-
tatott, hogy a lakosság a leg-
népszerûbb kulturális ese-
ményként a Szent György

Napokat, illetve a március
15-i rendezvényeket jelölte
meg. A legismertebb mûve-
lõdési intézményként a Ta-
mási Áron színházat jelölték
meg (66 százalék), majd a
Székely Nemzeti Múzeum
és a Kónya Ádám Mûvelõ-
dési ház következik 38, illet-
ve 29 százalékkal. A Há-
romszék Táncegyüttes 19
százalékkal a negyedik, az
Andrei Mureºanu Színház
pedig 13 százalékkal az ötö-
dik helyen áll. Ez a rangsor
kicsit átalakult, amikor a
megkérdezetteknek egy elé-
jük tárt listáról kellett kivá-
lasztaniuk az intézményeket. 

A szakember arról is be-
számolt, hogy Sepsiszent-
györgyön nagyon magas
0,86 százalékos a „kulturális
vitalitás mutatója”, amellyel
az országos harmadik helyet
foglalja el, és nagyon rövid
idõ alatt fejlõdött idáig, hi-
szen néhány éve még az or-
szágos 22. helyen tartózko-
dott a város. A kultúrame-
nedzsment-szakértõ szerint
pozitívum, hogy országos
szinten a sepsiszentgyörgyi
önkormányzat költ a legtöb-
bet a kultúrára. A költségve-
tés 17,7 százalékát fordítják
erre a célra, ami lakoson-
ként évi 302 lejt jelent. A ta-
nulmány rámutat arra is,
hogy mindezek ellenére
gyenge a kulturális infrast-

ruktúra, nincsenek megfele-
lõ terek, vagy a meglévõk
nincsenek jól kihasználva.
Croitoru szerint népszerûsí-
teni kell a mûvelõdési ren-
dezvényeket, és meg kell
szólítani azokat is, akik nem
az elit kultúrára vágynak, hi-
szen ettõl a rétegtõl sem le-
het megtagadni a kultúrát,
és lehet számukra minõségi
szórakoztatást biztosítani. 

Sztakics Éva sepsiszent-
györgyi alpolgármester el-
mondta, számára azt üzeni a
tanulmány, hogy bár a kultu-
rális intézmények vezetõi so-
kat elégedetlenkednek, hogy
nem elég a pénz, a gazdasági
válság közepette az önkor-
mányzat lehetõségeihez ké-
pest maximálisan támoga-
tást nyújt. Az alpolgármester
szerint idén szeretnék javíta-
ni a kulturális infrastruktú-
rát, és elõrelépés lenne, ha
vissza tudnák szerezni a mo-
zi épületét, amelyben elhe-
lyeznék az Andrei Mureºanu
színházat és újraindítanák a
filmvetítéseket, illetve szeret-
nék befejezni a színházi stú-
dióterem építését is.

Keresztély Irma, a kulturá-
lis bizottság elnöke hangsú-
lyozta: szükség volt a tanul-
mányra. Mint megtudtuk,
hamarosan összeállítanak
egy csapatot, amely ez alap-
ján kidolgozza a város kultu-
rális stratégiáját. 

Röviden

Elmarad az Operabál

Nem lesz március 5-én
Operabál, mivel a budapesti
Magyar Állami Operaház
vezetése lemondta a rendez-
vényt és a bál tervezett idõ-
pontjára a rászorulók meg-
segítését célzó jótékonysági
gálahangversenyt szervez.
„Amikor Magyarország a
gazdasági válság és külön-
bözõ természeti csapások
kárát szenvedi, akkor elsõ-
sorban arra van szükség,
hogy segítsünk” – olvasható
a Horváth Ádám miniszteri
biztos által jegyzett közle-
ményben. 

Pontosítás

„Nem kaptam felkészítést a
Magyar Nemzet budapesti
szerkesztõségétõl” – ponto-
sított tegnap Rostás Sza-
bolcs, a budapesti kormány-
hoz közel állónak tartott lap
romániai tudósítója. Rostást
a tegnapi lapszámunkban
megjelent, Óvatoskodik a
MÚRE címû cikkünkben ar-
ról kérdeztük, kapott-e uta-
sításokat Budapestrõl a ma-
gyarországi médiatörvény
január 1-jei életbe lépése
után azzal kapcsolatosan,
hogy cikkeiben vegye figye-
lembe annak rendelkezéseit.
Az újságíró hangsúlyozza,
nem az erre a kérdésre való
válaszadástól zárkózott el,
hanem a jogszabály általá-
nos megítélésétõl. 

Az elitkultúra szakkritikája

HIRDETÉS

Görög istenek Kolozsváron
Dionisis Christofilogiannis-kiállítás nyílt meg a Bánffy-palotában

Sipos M. Zoltán

Az antik görög mitoló-
gia és kortárs világunkat

állította párhuzamban Dio-
nisis Christofilogiannis gö-
rög származású mûvész a
Kolozsvári Mûvészeti Mú-
zeum ez évi elsõ kiállításán.

Az alkotó Nagy-Britanni-
ában tanult, majd a Kolozs-
vári Mûvészeti és Design
Egyetemen szerzett mesteri
diplomát, jelenleg ugyanitt
doktorál. „Egy magas szín-
vonalú kiállítással nyitja
meg az évet a Kolozsvári
Mûvészeti Múzeum és erre
már csak egy ráadás az,
hogy egy kolozsvári képzõ-

mûvész kiállításáról van
szó” – fogalmazott megnyi-
tó beszédében Ioan Sbârciu.
A kolozsvári Képzõmûvé-
szeti és Design Egyetem rek-
tora elmondta: annak ellené-
re, hogy Dionisis Christofi-
logiannis görög származású
mégis kolozsvári alkotónak
mondható, mert munkáiban
azt az irányvonalat képvise-
li, amelyet a kolozsvári isko-
lának ismernek, immár vi-
lágszerte. 

Dionisis Christofilogian-
nis alkotásait szülõhazája és
Nagy-Britannia mellett Ku-
bában és az Egyesült Álla-
mokban is ismerik. Video-
installációi és nagyméretû

festményei – amelyek leg-
többször önarcképek – a tra-
gédiák hõseit ábrázolják. A
görög istenek világa és kor-
társ rohanó világunk szem-
benállása sejlik fel lírai hang-
vételû alkotásaiban.

Sbârciu beszédében ki-
emelte: Kolozsvár kitüntetett
helyzetben van a képzõmû-
vészetek terén, rengeteg te-
hetséges alkotó kerül ki az
egyetemrõl, és ennek köszön-
hetõen két képzõmûvészeti
központ is fenntartható a vá-
rosban – a Bánffy-palotában
mûködõ Mûvészeti Múze-
um, illetve a nemrég létrejött
Ecsetgyár. A kiállítás január
20-ig tekinthetõ meg. 

Carmen Croitoru kulturálismenedzsment-szakértõ

A görög származású mûvész nagyméretû festményeit állították ki Kolozsváron

A szerzõ felvétele

A szerzõ felvétele



Kovács Zsolt

Akár több ezer lejjel is nõ-
het a lakások átiratási

költsége ettõl az évtõl, január
1-jétõl ugyanis minden, ma-
gánszemélyek közti ingat-
lantranzakcióhoz mellékelni
kell az energetikai bizonyla-
tot. A vonatkozó 372/2005-
ös törvény értelmében ezen-
túl a vevõket vagy bérlõket tá-
jékoztatni kell arról, hogy
mennyire hõszigetelt az álta-
luk bérelni vagy megvásárol-
ni kívánt lakás. A fejlesztési
minisztérium rendelkezése
értelmében az ingatlantran-
zakciókat lebonyolító köz-
jegyzõknek ellenõrizniük
kell, hogy az eladó vagy fõ-
bérlõ rendelkezik-e az ingat-
lan energetikai bizonylatával,
anélkül nem jöhet létre a felek
által kívánt tranzakció. 

Még sokba kerül

Mild Zoltán, a Kovászna
Megyei Építkezési Felügye-
lõség igazgatója lapunk ér-
deklõdésére elmondta: az
energetikai bizonylat az érin-
tett épület hõháztartása alap-
ján minõsíti az ingatlanokat.
A legmagasabb A kategóriá-
tól a legalacsonyabb G minõ-
ségig terjed a besorolás.  Az
elemzést az építõanyag mi-
nõsége, az éves hõenergia-,
melegvíz- és elektromos-
áram-fogyasztás alapján ké-

szítik el engedéllyel rendelke-
zõ szakemberek, úgynevezett
energetikai auditorok. Az
energetikai bizonylat tíz évig
érvényes. Mild Zoltán úgy
tudja, egy lakás energetikai
elemzése mérettõl függõen
1000-tõl 2000 lejig terjedõ
összegbe kerül. „Jelenleg ma-
gasak a piaci árak, négyzet-
méterenként 3-5 euró közti
összeget is elkérnek az érté-
kelésért, de várhatóan a piac
szabályozza majd magát, és
lesznek árcsökkenések” – vé-
li a háromszéki építészeti fõ-
felügyelõ. Mild az ÚMSZ-

nek elmondta, az országos
statisztikai adatok szerint a
régi építésû, betonpaneles
tömbházak a C kategóriába
sorolhatóak, vagyis 10-15
centiméteres hõszigetelésre
van szükség ahhoz, hogy ja-
vítsanak a hõháztartásukon.
Ez érvényes a legtöbb régi
építésû ingatlanra is – figyel-
meztet a szakember, aki sze-
rint az elmúlt években elindí-
tott szigetelési program révén
jelentõsen javult az ingatla-
nok energiafogyasztása.

„Egy ideig az energiataka-
rékos nyílászárók voltak di-

vatban, most az egész lakás
hõszigetelése a sikk városz-
szerte” – vélekedik T. B. A
marosvásárhelyi tömbház-
felelõs szerint egyáltalán
nem felesleges ez a bizonylat,
mert egy lakás hõszigetelése
sokkal többe kerül, mint en-
nek a beszerzése.

Kinek üzlet?

A továbbiakban az újon-
nan épített ingatlanokat is
csak energetikai bizonylat bir-
tokában vehetik át a bérlõk
vagy a vásárlók. Tudomá-

sunk szerint az országban je-
lenleg mintegy ezer energeti-
kai auditor tevékenykedik.
Kovászna megyében 4, Har-
gita megyében 6, Maros me-
gyében 19, Brassó megyében
33 szakembernek van energe-
tikai bizonylat kibocsátására
szóló engedélye, de várható-
an ezután sokan váltanak
még erre a tevékenységre en-
gedélyt, egyre nagyobb lesz a
kereslet. Mild Zoltán kérdé-
sünkre tájékoztatott: a fejlesz-
tési minisztérium honlapjáról
lehet kiválasztani az energeti-
kai auditorokat, de akár a te-
rületileg illetékes építkezési
felügyelõségektõl is segítséget
lehet kérni. 

Az ingatlanügynökök nem
várnak gyors változást a fris-
sen életbe lépõ szigorítástól,
de hosszú távon – úgy vélik –
minõségi javulást hozhat az
intézkedés. Az ingatlanpia-
cot semmiképp sem érinti lé-
nyegesen a szigorítás, de né-
hány auditornak jövedelme-
zõ lesz, vélekedett az ener-
giabizonylat bevezetése kap-
csán Bodó Attila, a széke-
lyudvarhelyi Imobilis 1990
Kft. ingatlanügynökség tulaj-
donosa. „Bár személy szerint
hasznosnak találom az épü-
letekre vonatkozó energiabi-
zonylat bevezetését, úgy gon-
dolom: az itteni emberek
nem tartják még fontos
szempontnak azt, hogy egy
lakóingatlannak mekkora a

hõvesztesége” – nyilatkozta
lapunknak Bodó, aki szerint
a kezdeti idõszakban inkább
a felmérést végzõ audi-
toroknak lesz üzlet a felmé-
rés készítése. 

Közjegyzõk 
kontra auditorok

Az Országos Közjegyzõi
Szövetség és az Auditorok
Országos Szövetsége között
máris konfliktus alakult ki az-
zal kapcsolatban, kinek is üz-
let a hõenergia-takarékosság.
A közjegyzõk közül ugyanis
sokan úgy vélik, a jogszabály-
ok hézagosak, az ingat-
lantranzakcióban részt vevõk
és az auditorok közötti meg-
egyezéstõl függ, milyen mi-
nõsítést kap az érintett ingat-
lan. A kérdésben mindkét ér-
dekvédelmi szövetség éles
hangú nyilatkozatot tett köz-
zé. Az auditorok visszauta-
sítják a közjegyzõk vádjait,
és arra figyelmeztetnek: ere-
detileg 2009 decemberétõl
lenne kötelezõ a bizonylat ki-
bocsátása, azért halasztották
a bevezetését, hogy legyen
elég jól képzett szakember a
felmérések elvégzésére. Az
Auditorok Országos Szövet-
sége emlékeztet: az elvégzett
felméréseket utólag szakha-
tóság ellenõrizheti, és mûkö-
dési engedélyével játszik az,
aki hamis adatok alapján állít
ki bizonylatot. 
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Energiabizonylat: drága, de megéri

HIRDETÉS

Egy ideig az energiatakarékos nyílászárók voltak divatban, most a hõszigetelés a sikk Fotó: Tofán Levente

Hírösszefoglaló

Váratlan fordulatot vett a
cernavodai családirtás

ügyében folytatott nyomozás:
vallomást tett Gheorghe Deli-
Iorga, akit az egyik feltéte-
lezett áldozat, Bogdan Mitu
barátjának ismernek a hely-
béliek. A szerdán õrizetbe
vett Deli-Iorga vallomásában
a hatóságoknak elmondta: õ
ölte meg a 22 éves Gabriela
Mitu középkorú szüleit. A fi-
atal nõ holttestét hétfõn a Du-

nából emelték ki a hatóságok,
de a boncolás bebizonyította:
nem önként vetett véget az
életének. Vélhetõen férje,
Bogdan Mitu fojtotta meg,
majd dobta a Dunába. Mitu
egyes feltételezések szerint
ezt követõen öngyilkos lett,
de az õ holttestét a búvárok
nem találták meg. Minthogy
Mitu hollétérõl nincsenek
biztos információk, szerdán
körözést adtak ki ellene. 

A konstancai bíróság fõ-
ügyésze szerint Gheorghe

Deli-Iorga beismerte a kettõs
gyilkosságot, ám vallomását
még ellenõrizni kell. Január
3-án, amikor a gyilkosságok
történtek, az érintett valóban
hiányzott néhány órát a
munkahelyérõl. Az elkövetõ
azt állítja, azért ment a nõ
szüleihez, hogy beszélje rá
õket: vegyék rá lányukat,
hogy ne váljon el barátjától.
A beszélgetés tettlegességgé
fajult, elõbb a fiatal feleség
apját, majd az anyját szúrta
le a gyilkos. 

Megvan a cernavodai gyilkos

Antal Erika

„A házszentelés régi ha-
gyomány, az új év elején

ünnepélyes áldást adunk a
házra és a család összes tagjá-
ra. A hívek igénylik, annyira
fontos nekik, hogy a gyerekek
az óvodából és az iskolából is
elkéreznek, csakhogy otthon
lehessenek” – ecseteli a ház-
szentelés hagyományának je-
lentõségét Baricz Lajos. A
marosszentgyörgyi plébánost
az ilyenkor, vízkereszt kör-
nyékén esedékes házszente-
lésrõl kérdeztük. Mint mond-
ja, Marosszentgyörgyön na-
ponta 80 és 120 között van
azoknak a családoknak a szá-
ma, amelyeket a házszentelés
hat napos, év eleji idõszaká-
ban meglátogat, megszenteli
a házukat és annak lakóit. A
plébános magyarázata szerint

bár a pap látogatja a családot,
tulajdonképpen a háromkirá-
lyokat jelképezi, illetve a
szent keresztet viszi a ház-
hoz, így hoz áldást annak la-
kóira. Ilyenkor a háziak pénzt
szoktak adni a papnak, de
Baricz és kísérõi soha nem fo-
gadják el senkitõl, sõt nem is
beszélnek pénzrõl, még egy-
házadóról sem. „Én húsz éve
végzem itt a szolgálatot, de
soha nem fogadtunk el pénzt,
sem én, sem a ministránsok,
sem a csengettyûs. Pénzrõl
csak akkor beszélgetünk, ha a
család elmondja, hogy mi-
lyen nehézségei vannak. Én
mindig meghallgatom a pa-
naszokat és a szebb reményé-
ben a jobbat emlegetem” –
számol be tapasztalatairól
Baricz atya, aki a látogatások
alkalmával a családról, a csa-
ládtagokról érdeklõdik. Ház-

szenteléskor az otthonlévõk
elmondják, lesz-e új házas-
ság, vagy születik-e gyerek az
idén a családban, és ha van
aminek, akkor együtt örül a
pap a híveivel. 

Marosszentgyörgyön nem
csak katolikushoz látogat el a
pap, ha hívják, akkor a pro-
testáns családoktól sem zár-
kózik el. „Ha Isten áldását ily
módon igénylik, akkor én en-
nek a megakadályozója nem
vagyok” – tette hozzá a lelki-
pásztor, aki elmondta: tíz
protestáns családot is megál-
dott egy nap leforgása alatt a
katolikus hívek mellett. 

A házszentelést fogadók
vizet tesznek ki, van, ahol
egy pohárral, de van, ahol
akár 4-5 literrel is, amit a pap
megszentel, és azt a lakók
szentelt vízként fogyasztják a
késõbbiekben. 

Házi szentség, vízkeresztkor
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7.50 Élő egyház (ism.)
8.20 Arcélek
8.35 Hókusz-Pókusz Cir-
kusz
8.40 Antje (anim. sor.)
8.55 Szimba, az oroszlán-
király (anim. sor.)
9.25 Dunáról fúj a szél
9.30 Hol volt, hol nem
volt...
9.45 Cimbora
10.15 Az Alhambra jósla-
ta (sp. rajzf.)
11.45 Univerzum
12.45 Híradó
13.05 Isten kezében
13.35 EtnoKlub
14.50 Daktari (sor.)
15.40 Világörökség
16.10 Ötkarikás időutazás
16.55 Balatoni utazás
17.30 Talpalatnyi zöld
18.00 Pannonia 3 keré-
ken
18.30 Kirakat
19.00 Híradó
19.30 Mese
20.00 “A zene az kell”
20.35 Állomás (magyar
sor.)
21.05 A nagy hadgyakor-
lat (francia-olasz filmdrá-
ma, 1955)
22.50 Dunasport
23.10 Lélek Boulevard
23.40 Égő tűz (boszniai-
osztrák-török filmdráma,
2003)
1.35 Schubert 1828

M2, 21.55
A királynõ

Az angol Diana hercegnő élete a tündérmese és a rémdrá-
ma keveréke, egy életút, mely csillogással és botrányokkal
volt kikövezve. Az emberek szerint Diana mindig is szálka
volt az angol királyi ház szemében. Nem véletlen, hogy a
hercegnő tragikus halálát követően II. Erzsébet és a királyi
család nem jelent meg a nép előtt. Anglia értetlenül állt ki-
rálynője hallgatása előtt.

M1, 22.00
Mama kicsi fia

Jeffrey otthonülő srác. Ez nem volna különös, ha az otthon-
levés nem azt jelentené számára, hogy – 29 évesen – tapod-
tat sem tágít anyja szoknyája mellől. A magányos Jan nem
bánja a fiúi ragaszkodást, örömmel gondoskodik a túlkoros
kamaszról. Ám egy nap Mert személyében belép életébe a
nagy Ő. Jeffrey elképedve figyeli anyja és a sármos Mert
bimbózó szerelmét.

RTL Klub, 22.05
Szeretném, ha szeretnél

Mary Fiore esküvőszervező, okos és gyönyörű, ám rendkí-
vül magányos, mert egyszerűen fogalma sincs, hol keresse
a nagy Őt. A megoldás sorsszerűen, egy elszabadult szeme-
tes konténer képében érkezik, amely elgátolná Maryt, ha a
jóképű gyermekorvos, Steve nem menti meg az utolsó pil-
lanatban. A találkozás varázsütésként éri, fülig beleszeret
megmentőjébe.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Hogy volt!?

11.00 Körzeti magazin
11.55 Tamási 1956
11.56 M I É R T ?

12.40 Magyar elsők
13.01 “Kodály után,

száz évvel”
13.25 Kézfogás

13.55 Martin György
gyűjtéséből 

- Györgyfalva 3.
14.05 Orbán Balázs n

yomában
14.45 Bordal

15.15 Zene az életem
16.00 Nagy mesterek
16.50 Caterina és a lá-

nyok (olasz sor.)
18.20 Parasztok 

(lengyel sor.)
19.15 Nem csak 

a 20 éveseké a világ
20.05 Süni és barátai

20.20 A nagy ho-ho-ho-
horgász

20.30 Bestseller
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek

21.30 Gastroblues 2009
21.55 A királynő (angol-

francia-olasz életr. dráma)
23.35 Beugró

0.25 Mama kicsi fia 
(am. vígj., 2008)

2.00 A bábu 
(lengyel sor.)

2.55 Caterina és a lányok
(olasz sor.)

8.00 Kölyökklub
Benne: Kalózmesék, 
Lisa, Rupert maci, 
Szilveszter és Csőrike 
kalandjai
11.00 A fantasztikus 
négyes
11.25 Asztro Show
12.25 Házon kívül
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Autómánia 
- Autósmagazin
13.40 Míg a halál 
el nem választ 
(am. vígj. sor.)
14.25 Tuti gimi 
(am. drámasorozat)
15.15 Sue Thomas 
- FBI (am. sor.)
16.10 Tengeri őrjárat
(olasz krimisor.)
17.00 Édes, drága 
titkaink (am. sor.)
17.55 Glee 
- Sztárok leszünk! 
(am. vígj. sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Fókusz Plusz
20.20 ValóVilág 
- Kihívás (élő)
Utána. RTL-hírek
22.05 Szeretném, 
ha szeretnél 
(am.-német rom. vígj.,
2001)
0.05 Ha én gazdag len-
nék (francia vígj., 2002)
2.00 Dögölj meg, édes!
(am. vígj., 2005)

7.00 Látlelet a Földről
7.25 Tv2 matiné
Gyermekmesék, 
Fifi virágoskertje, 
Roary, a versenyautó
11.15 414-es küldetés
11.45 Kath és Kim
(vígj. sor.)
12.10 X. Real Team Kupa
12.40 Két TestŐr 
- Életmódmagazin
13.10 Babavilág
13.40 Sentinel 
- Az őrszem 
(ném.-am. sci-fi sor.)
14.40 Sliders 
(am. sor.)
15.40 Az Ügynökség
(kan.-am. sor.)
16.35 Shark 
- Törvényszéki ragadozó
(am. krimisor.)
17.30 Duval 
és Moretti (krimisor.)
18.30 Luxusdoki 
(am. vígj. sor.)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Magellán
20.35 Bölcsek kövére
(am. vígj., 1996)
22.25 Boksz a sötétben
(orosz akcióf., 2005)
Közben: Kenósorsolás
0.50 DAKAR 2011 
Argentína 
- Chile
1.20 Egy lövés a fejbe,
öt a testbe 
(angol filmdráma, 1993)

8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Befutó
9.30 BBC Reporters
10.05 Felfedező
10.30 Arcok a liftben
11.05 Különkiadás
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 BBC Click
14.30 Negyedik
15.05 Garázs - Ahonnan
az autózás indul!
15.30 BBC Hard Talk
(ism.)
16.05 Ősök tere (ism.)
16.30 Paletta (ism.)
17.05 Értékmentés más-
ként (ism.)
17.30 Európai híradó
(ism.)
18.00 Híradó
18.30 Célpont (ism.)
Oknyomozó riportműsor
19.05 Sziluett
20.00 Híradó
20.30 Riasztás (ism.)
A rendkívüli események
műsorra
21.05 Civil kaszinó (ism.)
Húsbavágó kérdések, civil
válaszok
22.00 Híradó 21
22.30 BBC Hard Talk
(ism.)
23.05 Arcok a liftben
(ism.)
23.30 BBC Híradó
0.05 Vetítő (ism.)

10.30 Flipper... 11.20 X-
Men Animated (sorozat)
12.10 ÁlomÉpítők 13.00
Elvált Gary (sorozat)
13.55 Divatdiktátorok mo-
delljei 13.45 Vészhelyzet
(sorozat) 15.10 Columbo:
A rock-sztár gyilkosa (am.
krimi) 16.55 Buhera mát-
rix (magyar vígjáték)
18.30 Zsírégetők 19.20
Smallville (am. sorozat)
20.05 Sorsdöntő nyár
(am.-ném. f.) 22.00 Esküdt
ellenségek (sorozat) 23.00
Las Vegas (sorozat)

7.00 Sport.ro Hírek 11.00
Külön kiadás 12.00 Örül-
jünk a focinak! 13.00
Sport.ro Hírek 14.00 Te-
nisz 15.00 Skandenberg:
Oncescu - 300 16.00 A vi-
lág harcosai 17.00 BC
One 2010 17.30 Street
Style 2010 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.00 Fogadás a félelem-
mel 20.00 Gigászok har-
ca 21.00 Sport.ro Hírek
(live) 22.00 Wrestling
SMACK 23.00 Halálos
ütések: K1

9.45 Esmeralda (sorozat)
10.45 Teleshopping 11.15
Elátkozott paradicsom (so-
rozat) 12.30 Tengernyi
szenvedély (sorozat)
13.30 Marina (sorozat)
15.30 Clase 406 (sorozat)
16.30 Esmeralda (sorozat)
17.30 Igaz történetek
18.30 Tengernyi szenve-
dély (sorozat) 19.30 Tiltott
gyümölcs (sorozat) 20.30
Bizsergés (angol-német
rom. vígj., 2001) 22.45
Hét bűn (sorozat) 0.45
Clase 406 (sorozat)

8.05 Az aztékok bukása
(olasz-spanyol-por tugál
kalandfilm) 10.00 Televí-
ziós vásárlás 13.00 Szu-
permanus (am. vígjáték)
14.45 Az ördög jobb és
bal keze (olasz akció-vígjá-
ték) 17.00 001 - Az első
bevetés (német-am.-angol
akcióthriller) 18.40 IQ-
zseni (am. vígjáték) 20.35
Hudson Hawk - Egy
mestertolvaj aranyat ér
(am. akció-vígjáték)
22.30 Nyolc préda (ameri-
kai horror, 2008)

8.30 Az én felelősségem-
re (román vígjáték)
10.30 Cowboy (amerikai
western) 12.30 Híradó
13.30 Vacanta Mare
14.30 Háború a konyhá-
ban 15.30 Szerelem és
büntetés (sorozat) 17.15
Légy a házastársam
18.45 A nap híre 19.00
Híradó 19.30 Menyet
anyának 5 23.15 Cape
Fear - A Rettegés foka
(amerikai thriller, 1991)
1.30 Féktelen szenvedé-
lyek (erotikus film)

8.30 Kultúrcsepp ism.
9.00 Híradó ism. 9.30 Hit-
élet ism. 10.00 Erdélyi
Kávéház 10.30 Zene
16.00 Hitélet ism. 16.30
Társas Játékok, ism.
17.00 Kultúrcsepp ism.
17.30 Piactér ism. 18.00
Délutáni Beszélgetés ism.
18.30 Híradó 19.00 Erdé-
lyi Kávéház, ism. 19.30
Híradó 20.00 Piactér ism.
20.30 Híradó 21.00 Több-
szemközt ism. 21.30 Hír-
adó 22.00 Kultúrcsepp
ism.

TV2
6.50 Ma Reggel
10.00 Delta
10.30 Marci 
(rajzf. sor.)
10.50 A kis királylány
(rajzf. sor.)
11.15 A bűvös körhinta
(rajzf. sor.)
11.35 Amika (belga sor.)
12.00 A világ meséi
12.25 Sarah Jane ka-
landjai (angol sci-fi sor.)
13.01 Hírek
13.05 Sztársáv
14.00 Motorvízió
14.30 Sárkány, ha jó...
15.00 Egészség ABC
15.25 Kincskereső
15.55 Látogatóban Nagy
Gáspárnál
16.25 Barangolások öt
kontinensen
16.55 Zegzugos történe-
tek
17.25 Aranymetszés
18.20 Hogy volt!?
19.35 A csábító nyomo-
zó (francia vígj. sor.)
20.30 Híradó
20.55 Sporthírek
21.05 SzerencseSzombat
Luxor, Ötöslottó és Joker
sorsolása
22.00 Mama kicsi fia
(am. vígj., 2008)
23.35 Hírek
23.40 Sporthírek
23.50 Zorán koncert
1.35 Magyar pop

7.00 Disney Klub
8.00 Jelek
8.30 Noé bárkája
9.00 Babamágia
9.30 Hannah Montana
(am. sor.)
10.00 Tuning Románia
11.05 A calabriai fiú
(olasz-francia filmdráma,
1987)
13.00 Globális 
felmelegedés
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.20 Johnny Logan 
koncert
14.45 A Rózsaszín Párduc
újra lecsap (angol-ameri-
kai vígjáték, 1976)
16.35 Szerelem 
a képernyőn túl
16.45 Ionel, Ionelule!
(ism.)
18.40 TeleEnciclopedia
19.40 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
20.40 A nap témája
21.10 Nosztalgikus évek 
- Mircea Radu műsora
23.20 Ovidiu Rom 
kampány
23.30 Professzionisták
0.30 Csak Románia!
0.35 Szűzlányok ajándéka
(amerikai romantikus 
kalandfilm, 2007)
2.15 Globális felmelege-
dés (ism.)
3.15 Hírek (ism.)

6.30 Star Wars: A klónok
háborúja (am. anim. sor.)
7.00 Pro Tv hírek
10.00 A szépségkirálynő
halála (amerikai krimi,
1997) (ism.)
12.00 Pro Motor 
– autós magazin(ism.)
13.00 Pro Tv hírek, sport
13.05 Románia szeretlek!
– kultúrális magazin
14.00 Legend of the Seeker
(amerikai akció sorozat)
15.00 7 Teendő 30 előtt
(kanadai-amerikai 
vígjáték, 2008)
17.00 Új karate kölyök
(am. kalandfilm, 1994)
19.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Az utolsó szamuráj
(am.-új-zél.-japán tört.
kaladf., 2003)
23.30 Saját szavak 
(am. filmdráma, 2007)
1.45 Ágnes, 
az Isten báránya 
(amerikai filmdráma,
1985)
3.30 7 Teendő 30 előtt

(kanadai-amerikai vígjá-
ték, 2008) (ism.)

4.30 A Maharadzsa lánya

(olasz-német-amerikai drá-
masorozat) (ism.)
7.00 Híradó, Sport
9.00 A medve (francia-
am. kalandf., 1988)
11.00 Riadó a fedélzeten
(amerikai családi f.,
2004)
13.00 Híradó
13.15 A simlis 
és a szende 
(amerikai sorozat) (ism.)
14.00 Én és a hercegem
2. - A királyi esküvő 
(amerikai romantikus 
vígjáték, 2006)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
16.40 A király nevében
(német-kana  dai-amerikai
kalandfilm, 2007) (ism.)
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.20 Szerelem
kaszkadörök 
(indiai akciófilm, 2009)
23.30 Felejthetetlen
(am. thriller, 1996)
1.30 A medve 
(francia-am. kalandf.,
1988) (ism.)
3.15 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (ism.)

7.00 Egy kapcsolat 
szabályai 
(am. vígj. sor.)
7.30 Teleshopping
8.00 A szív utjai 
(német romantikus 
dráma, 2004) (ism.)
10.00 Teleshopping
10.30 Ingatlan Blitz
11.00 Sport, 
diéta és egy sztár
11.30 Cirkusz
12.30 Kacsamesék 
(rajzf. sor.)
13.30 Testvérek 
(amerikai sorozat)
14.30 Egy kapcsolat 
szabályai 
(am. vígj. sor.)
(ism.)
15.00 Lépéselőnyben
(amerikai krimisor.)
16.00 I. Q. 
- A szerelem relatív 
(amerikai romantikus 
vígjáték, 1994) (ism.)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Ég velünk 
(amerikai romantikus 
vígjáték, 2000)
22.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
23.15 Lépéselőnyben
(amerikai krimisor.)
0.30 A Jade skorpió átka
(amerikai-német vígjáték,
2001)

6.30 Végzetes 
másodpercek
8.00 Nagy durranások 
- Coral Gables
9.00 A túlélés 
törvényei 
- Panama
10.00 Állítólag... 
- Szökés a börtönből
11.00 Piszkos munkák 
- Tofukészítő
12.00 Amerikai favágók 
-  Nagy fagy... nagy gond
13.00 Halálos fogás 
- Feszültségek
14.00 Nagy durranások 
- Coral Gables
15.00 Hogyan készült
16.00 Állítólag... 
- Autó kontra eső
17.00 A túlélés 
törvényei 
- Patagónia 2
18.00 Piszkos munkák
20.00 Vad-házasság 
– Botswana
21.00 Amerika határain
22.00 Ross Kemp 
- Kalózok nyomában 
- Szomália
23.00 Bandaháborúk
0.00 Katona dolog 
- Kommandósok
1.00 Chris Ryan 
bemutatja: 
Rendőrségi 
elit alakulatok
2.00 Piszkos munkák 
- A beállító műszerész
3.00 Amerika határain

7.00 Balkáni szokások
(ism.)
8.00 Miért ABC
9.00 Figyelem gyerekek!
9.35 Szabad 
a szembejövő sáv
10.30 Bazár
11.00 Közelről a világ
11.30 Ég és föld között
12.00 A románok kincsei
12.35 Biznisz óra
13.35 Figyelem,
énekelünk!
15.10 Apollo 11: 
Első lépések a holdon 
(angol-amerikai filmdrá-
ma, 2009)
16.55 Csak Románia!
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
18.00 Kaland 
és természet
18.30 A térképen túl
19.00 Nyomoz a tanárnő
(olasz sor.)
19.55 Csak Románia!
20.10 Agatha Christie: 
Veszélyes ház (francia-
svájci krimi, 2009)
22.00 Hírek, időjárásje-
lentés
23.00 Gitárok ideje
0.00 Mile High 
(angol sorozat)
0.55 Csak Románia!
1.00 A világ városai
(ism.)
1.30 Jane Doe 
(amerikai akcióf., 2001)
(ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

8.00 Jó reggelt, Erdély!
Híradás, Telefontársasjáték, Nyelvőr, Világjárók
10.05 Térerő
14.00 Híradás, Aranyszalagtár, Alternatívzene
16.00 Híradó
Rádiókabaré ( ismétlés)

SZOMBAT
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7.40 Cimbora (ism.)
8.10 Reggelire legjobb 
a puliszka 
(mesejáték)
8.45 Illemberke
9.00 Marsupilami
9.25 Szimba, 
az oroszlánkirály 
(anim. sor.)
9.55 Csavargó kutya 3.
(am. családi kalandf.)
11.20 Lyukasóra
12.15 Kalando-Zoo 
a Kifutók mögött
12.45 Híradó
13.05 Élő egyház
13.35 Élő népzene
14.05 Csellengők
14.30 Toprini nász (
magyar kalandf., 1939)
15.55 Dunáról fúj a szél
16.05 A világ konyhái
16.35 Színház a jégen
17.30 Törzsasztal
18.15 Mese
18.40 Arcélek
19.00 Híradó
19.25 Heti Hírmondó
20.15 Egy kis művészet
20.20 Kikötő
21.10 Szilveszteri 
gálaműsor a Szolnoki 
Szigligeti Színházból 
(ism.)
23.20 Dunasport
23.35 Divathét
0.05 Éjjeli őrjárat 
(kan.-francia-lengyel
életr. drám., 2007)

RTL Klub, 20.55
A király nevében

Fia meggyilkolása és felesége elrablása után Farmer, az egy-
szerű földműves kénytelen felvenni a harcot Konreid király
oldalán, akinek birodalmát a démoni Gallian csatlósaival
megszállta. Farmer hamarosan válaszút elé kerül: vállalja a
sorsát és valódi származását, amivel megmentheti a király-
ságot, vagy folytatja a magányos bosszúhadjáratot barátja,
Norick oldalán.

TV2, 21.05
Hirtelen 30

1987-et írunk, Jenna 13 éves lány, aki épp kezd tiniből nővé
érni. A probléma az, hogy nem tud olyan gyorsan felnőni,
amennyire szeretne. Szüleivel él együtt, akiktől a falra mászik,
a menő srácok keresztülnéznek rajta a suliban, különösen az
az egy, akibe halálosan bele van esve. Eddig boldogan töltötte
minden idejét legjobb barátjával és szomszédjával, Matt-tel.

DUNA Tv, 0.05
Éjjeli õrjárat

Peter Greenaway (A szakács, a tolvaj, a feleség és a szere-
tője) filmjének középpontjában Rembrandt egyik leghíre-
sebb festményének, az Éjjeli őrjáratnak a születése áll. A je-
lenet a városi milícia muskétás csapatát ábrázolja, amint őr-
járatra indulnak. Greenaway szerint valójában a képen egy
összeesküvést láthatunk, és a megoldás kulcsa a kép részle-
teiben van elrejtve.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Mesék
10.36 Inami
11.01 Gino, 
a virtuális kiskakas
11.15 Alisea 
és az álomherceg 
(olasz mesef., 1. rész)
13.05 “Így szól az Úr!”
13.15 Katolikus krónika
13.40 Mikor 
gyermek voltam
13.50 Pap vagy 
te mindörökké
14.15 A Lélek szavára
14.45 Református magazin
15.10 Baptista ifjúsági
műsor
15.15 Útmutató
15.45 Nagy Zsolt portré
16.00 Az Árpád-kor 
templomai
16.15 Unokáink 
is látni fogják
16.50 Elit gimi 
(olasz drámasorozat)
17.40 Pillér
18.30 Teremlabdarúgó
bajnokság
20.10 Dörmögőék 
legújabb kalandjai
20.15 Kérem a következőt!
20.30 Motorsport
21.00 Híradó este
21.30 Nem csak a 20 éve-
seké a világ
22.25 Három sárkány
(magyar vígj., 1936)
23.35 Telesport (ism.)

8.00 Kölyökklub
Benne. Lisa, Rupert maci,
Szilveszter és Csőrike 
kalandjai, Tom és Jerry
legújabb kalandjai
11.05 Trendmánia
11.35 Asztro Show
12.35 meneTrend
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Havazin HAVAzós
magaZIN
13.40 Míg a halál el nem
választ (am. vígj. sor.)
14.05 Robin Hood 
(angol kaland sor.)
15.55 Doktor Addison
(am. sor.)
16.45 Eltűntnek nyilvá-
nítva (am.-kan. akció
sor.)
Közben. 17.05 Hatoslot-
tó-sorsolás
17.45 Ők is
a fejükre estek 
(dél-af.-am. vígj.)
19.30 RTL Klub Híradó
19.55 ValóVilág 
- Összefoglaló 
(2010) (élő)
20.55 A király nevében
(német-kan.-am. kalandf.,
2007)
23.15 Heti hetes
Utána. RTL-hírek
0.30 Ments meg! 
(am. sor.)
1.30 Portré
2.00 Másnap 
(am. sci-fi sor.)

6.45 Reggeli gondolatok
7.15 Teleki Sámuel útján
7.25 Tv2 matiné
Benne: Levelek Félixtől,
Bajkeverő majom, 
Őslények országa, 
Fifi virágoskertje, 
Roary, a versenyautó
11.35 Nagy Vagy!
12.40 Stahl konyhája
13.10 Kalandjárat
13.30 Borkultusz
14.00 Sliders 
(am. sor.)
14.55 Monk 
- Flúgos nyomozó 
(am. krimisor.)
15.50 Tequila és Bonetti
legújabb kalandjai 
(olasz akció sor.)
16.50 Sheena, 
a dzsungel királynője 
(am. kalandfilmsor.)
17.50 Üsd, vágd, 
focizzál! 
(hongk.-kínai-am. 
akció-vígj.)
19.30 Tények 
- Hírműsor
20.00 Napló
21.05 Hirtelen 30 
(am. vígj., 2004)
23.00 Bordertown 
- Átkelő a halálba 
(am.-angol thriller, 2006)
Közben: Kenósorsolás
0.05 Ray 
(am. zenés dráma, 2004)
3.35 DAKAR 2011

8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Iskolapélda
9.30 Felfedező (ism.)
10.05 Péntek 8 (ism.)
Mondatvadászat
11.05 Célpont (ism.)
Oknyomozó riportműsor
11.30 Napról napra
Belpolitikai összefoglaló
12.05 Civil kaszinó (ism.)
Húsbavágó kérdések, 
civil válaszok
13.00 Déli híradó
13.30 Közvetlen ajánlat
14.05 Különkiadás (ism.)
A kultúra különb 
kiadásban
16.05 Arcok a liftben
(ism.)
16.30 Befutó (ism.)
Az utánpótlás magazinja
17.05 Garázs (ism.)
Ahonnan az autózás indul!
17.30 GyógyHír
Egészségügyi magazin
18.00 Híradó
18.30 Hírvilág
19.05 Keresztmetszet 
Riportmagazin
20.00 Híradó
20.30 Napról napra
(ism.)
21.05 Kontraszt
22.00 Híradó 21
22.30 Értékmentés más-
ként (ism.)
23.05 Vetítő
0.05 Kontraszt (ism.)

8.45 Flipper legújabb ka-
landjai 9.35 X-Men Ani-
mated 10.25 A szépség és
a szörny (sorozat) 11.20
Gigamad 11.50 Amerika
csillagai 14.20 A Nagy Ő
15.10 Columbo: Columbo
farkast kiált (am. krimi)
17.00 Anna (kan. filmsoro-
zat) 19.00 Halhatatlan
szerelem (amerikai roman-
tikus dráma, 1992) 21.00
Lehetetlen küldetés 22.00
A főnök (krimisorozat)
22.55 Sikoly (amerikai
thriller, 1996)

8.00 Sport.ro Hírek
10.30 Ploiesti-i harcosok
11.00 Sport.ro Hírek
12.00 Kutya Bajnokok Li-
gája 13.00 Sport.ro Hírek
14.00 BoxBuster 15.05
Fogadás a félelemmel
16.00 A fény harcosai
17.00 Drifting World
Championship 18.00
Sport.ro Hírek 19.00 Fa-
vágók 20.00 Gigászok
harca 21.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 22.00
Wrestling WWE Super-
stars 1.00 Sport.ro Hírek

8.15 A tiltott gyümölcs
(sorozat) 9.45 Esmeralda
(sorozat) 11.15 Elátkozott
paradicsom (sorozat)
12.30 Tengernyi szenve-
dély (sorozat) 13.30 Mar-
ina (sorozat) 15.30 Clase
406 (sorozat) 16.30 Es-
meralda (sorozat) 18.30
Tengernyi szenvedély (so-
rozat) 19.30 A tiltott gyü-
mölcs (sorozat) 20.30 Az
50 első randi (am. romant.
vígjáték) 22.30 7 bűn
(brazil sorozat) 0.30 Clase
406 (sorozat)

7.05 IQ-zseni (amerikai
vígjáték) 9.00 Televíziós
vásárlás 12.00 Hudson
Hawk (am. vígjáték)
13.55 Az ördög jobb és bal
keze 2. (olasz vígjáték)
16.10 Egy rém retardált
család (amerikai horror-
vígjáték) 17.50 Betörő
(am.-kanadai vígjáték)
19.45 Deep Impact 2. - A
becsapódás után (német-
am. akcióf.) 21.30 Ország-
úti ámokfutó (amerikai
thriller) 23.05 A kísérlet
(német thriller)

8.30 A szerelem ára (ind.
sorozat) 10.45 Légy az
enyém 12.30 Hírek 13.45
Ha ügyes vagy pénzt nyer-
hetsz 15.00 Harc a kony-
hában – reality show
16.00 Szerelem és bünte-
tés (ismétlés) 18.45 A
nap híre 19.00 Hírek
19.30 D-Paparazzi 20.30
Ellenállásteszt – reality
show 21.30 Apja lánya –
reality show 23.30 A
csend kódja (amerikai ak-
ciófilm) 1.15 Hírek (is-
métlés)

8.30 Hitélet ism. 9.00 Hír-
adó, ism. 9.30 Több-
szemközt, ism. 10.00 Hír-
adó, ism. 10.30 Népzene
16.00 Piactér, ism. 16.30
Többszemközt, ism. 17.00
Hitélet, ism. 17.30 Erdélyi
Kávéház, ism. 18.00 Piac-
tér, ism. 18.30 Híradó
19.00 Kultúrcsepp, ism.
19.30 Híradó 20.00
Többszemközt, ism.
20.30 Híradó 21.00 Piac-
tér, ism. 21.30 Híradó
22.00 Erdélyi Kávéház
22.30 Híradó

TV2
6.50 Ma Reggel
10.00 Engedjétek hozzám
10.05 Így szól az Úr!
10.15 Katolikus krónika
10.40 Mikor 
gyermek voltam
10.50 Pap vagy 
te mindörökké
11.15 A Lélek szavára
11.45 Református magazin
12.10 Baptista ifjúsági
műsor
12.20 Útmutató
12.45 Nagy Zsolt portré
13.01 Hírek
13.10 Telesport - Sport 7
14.05 Rátkay Endre pro-
fán ikonjai
14.30 Bicske barátok kincse
15.15 Villanófényben
15.50 Hogy volt!?
17.20 Három sárkány
(magyar vígj., 1936)
18.35 Panoráma
19.05 Magyarország tör-
ténete
19.35 A csábító nyomozó
(fr. vígj. sor.)
20.30 Híradó este
21.05 Szempont
22.00 Stéphane Grappelli
emlékkoncert
23.05 Aranymetszés
(ism.)
0.00 Hírek
0.05 Sporthírek
0.10 Hungarian Dracula
(magyar f.)
1.25 Magyar rock

6.15 Románia himnusza
6.20 Teleshopping
7.10 A hit világa
9.00 Ahogy elő van írva
10.00 Tuning Románia
(live)
11.00 Disney Klub
11.55 A falu élete, best of
13.00 Utolsó kiadás
14.00 Hírek, időjárásje-
lentés
14.20 Nemzetközi 
cirkuszelőadás
14.45 Rózsaszín Párduc
bosszúja (angol-amerikai
vígjáték, 1978)
16.30 Szerelem 
a képernyőn túl
16.55 Csak Románia!
17.10 Dănutz S.R.L. (live)
– 1. Rész
18.00 Joker, Lotto 5 /40,
Lotto 6/49 és Noroc 
sorsolás
18.40 Dănutz S.R.L. (live)
– 2. Rész
19.40 Történelmi 
emlékek
19.45 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
20.40 A nap témája
21.10 Az elnök (francia
filmdráma, 2006)
23.55 Minden hétre egy
könyv
1.10 Nosztalgikus évek
(ism.)
2.20 Csak Románia!
(ism.)

6.30 Star Wars: 
A klónok háborúja 
(am. anim. sor.)
7.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
10.00 Új karate kölyök
(amerikai kalandfilm,
1994) (ism.)
12.00 Legend 
of the Seeker 
(amerikai akció sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
13.05 Tessék 
parancsolni! 
– szórakoztató műsor
17.00 Richie Rich 
- Rosszcsont beforr 
(amerikai vígjáték, 1994)
19.00 Hétvégi Pro Tv 
hírek, időjárásjelentés
20.30 Beverly Hills-i
nindzsa 
(amerikai akció-vígjáték,
1997)
22.15 Négy tesó 
(amerikai akcióthriller,
2005)
0.15 Egy kínai kosaras
naplója 
(amerikai-kínai dokumen-
tumf.)
2.00 Beverly Hills-i
nindzsa 
(amerikai akció-vígjáték,
1997) (ism.)
3.30 Négy tesó 
(amerikai akcióthriller,
2005) (ism.)

6.00 Heidi, 15 
(francia családi film)
7.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
9.00 Cseresznyések
(Ciresarii) 
(román kalandf., 1984)
11.00 Én 
és a hercegem 2. 
- A királyi esküvő 
(amerikai romantikus
vígjáték, 2006) (ism.)
13.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
13.15 A Simlis
és a szende 

(amerikai sorozat)
14.00 Spartacus 
(am. tört. kaladf., 1960)
16.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
16.45 Mr. Bean 
(angol vígjáték sorozat)
17.15 T4xi 
(francia akció-vígjáték,
2007)
19.00 Híradó, 
sport, időjárásjelentés
20.20 Az idegen 2. 
- Sötét hajnal
(akcióf., 2005)

22.20 SuperBingo 
Metropolis -
versenyshow
1.30 T4xi 
(francia akció-vígjáték,
2007) (ism.)
3.00 Az idegen 2. 
- Sötét hajnal 
(ismétlés)

6.00 A cseresznye 
a tortán (ism.)
7.00 Egy kapcsolat 
szabályai 
(am. vígj. sor.)
8.00 A Jade skorpió átka
(amerikai-német vígjáték)
(ism.)
9.30 A mi házunk
10.30 Fejében a nagyvi-
lág – szórakoztató műsor
11.00 Levintza 
bemutatja
11.30 Cirkusz
2.30 Kacsamesék 
(am. anim. sor.)
13.30 Testvérek 
(amerikai sorozat)
14.30 Egy kapcsolat 
szabályai 
(am. vígj. sor.)
15.00 Lépéselőnyben
(amerikai krimisor.)
16.00 Ég velünk
(amerikai romantikus 
vígjáték, 2000)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Anyacsere 
– reality show
22.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
23.00 Lépéselőnyben
(amerikai krimisor.)
0.00 Hegylakó 2. 
- A visszatérés 
(angol-francia-argentin
akciófilm, 1991)

6.10 Állítólag... 
- Robbanó bifsztek
7.00 Hogyan csinálják?
Villamosság/úszódaru
8.00 Tornádók 
nyomában 
- Légnyomás
9.00 A túlélés törvényei
10.00 Amcsi motorok 
- Comanche
11.00 Ötödik sebesség
12.00 Motorváros 
- Gasser
13.00 Autókereskedők
14.00 Piszkos munkák 
– A beállító műszerész
16.00 Állítólag... 
- Egyetlen lövéssel
17.00 A túlélés 
törvényei 
- Szibéria 1
18.00 Vad-házasság 
- Botswana
19.00 Vissza a repülőt
- Még korai repülni

20.00 Trükkös tesók
21.00 Halálos fogás 
- Valhalla
22.00 Túlélőpár-baj 
- Hajótörés
23.00 Csendes 
szörnyetegek 
- Lesben állók
0.00 Katasztrófa: 
ahogy én láttam
1.00 Az ember, 
mint préda 
- Elszabadult gyilkosok
2.00 Verminators 
- Egy irtó jó csapat

7.00 Gitárok ideje (ism.)
8.00 A térképen túl
(ism.)
8.30 Kaland 
és természet
9.00 Kicsik órája 
- gyerekműsor
10.00 Farm
11.00 Csavargó halász
11.30 Arc és hasonlóság
12.00 Motomágia
12.30 Szuper elek-
trónikai eszközök
13.00 Top cut
13.30 IT Zon@
14.00 Jamie Amerikában
14.30 Atlasz
15.15 A zene íze 
(német életrajzi dráma,
2008)
16.50 Csak Románia!
17.00 Hírek
17.30 A világ városai
18.00 Balkáni szokások
19.00 Videóterápia
19.55 Csak Románia!
20.10 Szeress és táncolj!
(amerikai romantikus
dráma, 2009)
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Alpesi sí
0.00 La commanderie
(francia sor.)
1.00 Top cut (ism.)
1.30 Atlasz (ism.)
2.00 Agatha Christie: 
Veszélyes ház 
(francia-svájci krimi)
(ism.)

2.00 Éjszakai váltás
14.00 Műsorismertetés
14.05 Dalposta
15.40 Vidékről vidékre
16.25 Körhinta, Zenenegyed
17.25 Egyházi műsor, unitárius
17.55 Műsorismertetés

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei
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DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
10.00 Egyházi műsor

10.00 Híradás, Ultrarövid ráadás
11.00 Híradás, Gyermekműsor
12.00 Híradás
12.05 Újévi igehirdetés, Délkör
13.00 Híradás
13.05 Szól a nóta
14.00 Itthon, Erdélyben – faluműsor: Felsőrákos, Kovászna
15.00 Zenés üzenetek
16.00 Híradó
16.10 Zenés üzenetek
17.00 Vasárnapra válogattuk
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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 világörökség kin-
csei
11.00 Család-barát
11.55 Ízőrzők: Tápióbicske
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Kikötő - Friss
15.30 Malaccal teljes
(dokumentumf.)
16.35 Majd az idő kipör-
geti (dokumentumf.)
17.40 Heuréka! Megtalál-
tam!
19.00 Híradó
19.35 Mese
19.45 SportAréna Extra
(2011) - FIFA-gála
21.00 Híradó - Nemzeti
Krónika
21.15 Közbeszéd
21.40 Szigorúan titkos!
(dok. sor.)
22.35 Sporthírek
22.40 Váltó
22.50 Sportaréna
23.35 A Mantisaari robin-
sonjai
0.30 A vörös cárok 
(dok. sor.)
1.30 Beavatás (ism.) 
1.45 Kikötő - Friss (ism.)
Kulturális magazin

6.50 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek,
időjárás
Körzeti híradók
10.00 Szempont (ism.)
11.05 Nappali
Közéleti szórakoztató ma-
gazin
13.01 Híradó délben
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 soro-
zat)
19.40 India - Álmok útján
(brazil-indiai sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Kékfény
Bűnügyi magazin
22.05 Az Este
22.40 Orvosi bűnügyek
(olasz sor.)
23.35 Szeretők 
(angol sor.)
0.30 Osztálytársak
0.55 Hírek
1.00 Sporthírek

6.50 Ma Reggel
10.00 Slovenski Utrinki
10.25 Együtt
10.50 Körzeti magazin
11.45 Zöld 7-es
11.47 “Hegyet hágék,
lőtöt lépék”
12.30 Élni tudni kell!
13.01 Híróra
13.02 Híradó
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 A halottak helye
15.50 Jelfák 
- Mindenfajta
16.00 Drága doktor úr
(olasz vígj. sor.)
16.45 Párizsi jóbarátok
(francia vígj. sor.)
17.30 Bűvölet 
(olasz sor.)
17.55 Magyar rock
18.50 Átjáró
19.15 Esti mese
19.40 Therese nővér.com
(francia sor.)
20.30 A rejtélyes XX.
század
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Dublini doktorok
(ír sorozat)
22.25 Stingers 
(auszt. krimisor.)
23.10 Záróra
0.05 India - Álmok útján
(brazil-indiai sor.)
0.50 A Silla királyság ék-
köve (dél-kor. sor)

6.30 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
15.40 112 - Életmentők
(német akció sor.)
16.35 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
17.40 NekedValó (2010)
Talk-show
18.40 Mindörökké 
szerelem (mex. sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 ValóVilág 
- Összefoglaló (2010)
21.05 Fókusz
21.40 Barátok közt 
(magyar sor.)
Közben: RTL-hírek
22.20 Dr. Csont 
(am. krimisor.)
23.10 A rejtély 
(am.-kan. thrillersor.)
Utána: RTL-hírek
0.15 Poker After Dark
2009
1.10 Reflektor

7.00 Magellán (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
A TV2 reggeli magazinmű-
sora
10.00 Mokka habbal
10.30 Stahl konyhája
10.40 Babapercek
10.50 Teleshop
12.20 Árva angyal 
(mex. sor.)
13.10 Halott férfi nem hord
zakót (am. vígj., 1982)
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
2.50 Árnyékboksz 
(amerikai thriller, 2005)
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Antena 1, 14.00
Hajsza a felhõk felett

Grant gyermekkora óta arról álmodott, hogy egyszer pilóta
lesz. Az álma valóra vált, de nem sokáig szárnyalhatott a fel-
hők felett, ugyanis egy tragikus baleset miatt kénytelen volt
lemondani a repülésről. Egy nap azonban újabb megbízást
kap. Grant életében elérkezik a pillanat, amikor szembe kell
néznie a múltjával, és el kell döntenie, hogy mi a fontosabb
számára: a pénz, a győzelem, vagy a becsület.

Pro TV, 22.15
Tûzkitörés

Kína megszegi az atomkísérleti robbantásokra vállalt mora-
tóriumot. Az egyszerre végrehajtott kísérletek elmozdítják
helyéből a csendes-óceáni kéreglemezt. Ennek nyomán nagy
mennyiségű hő szabadul fel a légkörben, amely az emberi-
ség jövőjét is végveszélybe sodorja. A Föld két ellenkező
pontján, Matthew Sallin az Antarktiszon és Dr. Julie Mc-
Grath a távoli Kínában egyszerre észleli a veszélyt.

VIASAT3, 22.30
Kardhal

A Föld nevű bolygón létezik egy másik világ. Az alatt talál-
ható, amit úgy hívunk, “cyberspace”. Ezt a világot tűzfalak
és a legprofibb biztonsági rendszerek veszik körül, ebben a
világban rejtjük el legmélyebb és legkompromittálóbb titka-
inkat, no meg persze egy rakás pénzt is. Ez a világ a Kardhal
világa. Gabriel Shear, a karizmatikus és veszedelmes kém,
ebbe a világba akar bejutni, mert pénzre van szüksége.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB

7.00 Befutó (ism.)
Az utánpótlás magazinja
7.30 Soroló (ism.)
A vidék magazinja
8.00 Híradó
9.05 Kontraszt (ism.)
10.05 Különkiadás (ism.)
A kultúra különb kiadás-
ban
12.05 Arcok a liftben
(ism.)
12.30 Hírvilág (ism.)
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Soroló (ism.)
14.30 Garázs (ism.)
15.05 Európai híradó
(ism.)
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
Vitaműsor újságírókkal
23.05 Ősök tere
23.30 Pálya
0.05 BBC Híradó

10.10 Gyilkos sorok 11.05
Egy kórház magánélete
(sorozat) 12.00 Tuti gimi
(sor.) 12.50 Halhatatlan
szerelem (am. rom. dráma)
14.45 Monk (sorozat)
16.30 CSI (ismétlés)
17.20 Gyilkos számok (so-
rozat) 18.10 A nagy ház-
alakítás 19.00 A dadus
(sorozat) 20.30 Két pasi -
meg egy kicsi (ismétlés)
21.30 CSI (sorozat) 22.30
Kardhal (am. akciófilm,
2001) 0.25 Nyomtalanul
(krimisorozat)

7.00 Hírek 10.00 Pontos
sportidő (live) 12.00 Hí-
rek (live) 13.00 Hírek
(live) 13.10 Fogadás a fé-
lelemmel 14.00 Hírek
14.10 Entertainment
Spot Central 15.00 Hírek
16.00 Komolyan 17.00
Pontos sportidő (live)
18.00 Hírek (live) 19.05
Információk 20.00 Pon-
tos sportidő (live) 20.05
Gigásszok harca 21.00
Sport.ro Hírek (live)
22.00 Local Kombat Su-
perstars

9.45 Esmeralda (sor.)
11.15 Esmeralda (sor.)
12.30 Tengernyi szenve-
dély (ism.) 13.30 Tele-
shopping 14.00 Marina
(sorozat) 15.30 Clase 406
(sorozat) 16.30 Esmeral-
da (sorozat) 17.30 Igaz
történetek 18.30 Tenger-
nyi szenvedély (sorozat)
19.30 Tiltott gyümölcs
(sorozat) 20.30 Analia
másik arca (amerikai soro-
zat) 22.30 Éjszakai törté-
netek 23.30 Hét bűn (bra-
zil sorozat)

8.05 A herceg menyasszo-
nya (am. kalandfilm)
10.00 Televíziós vásárlás
13.00 A Midsomer gyil-
kosságok (krimisorozat)
14.55 Ősz New Yorkban
(am. rom. f.) 16.55 Betörő
(am.-kan. vígjáték) 18.50
Úszó csapda (am. akció-
film) 20.35 Hurrikán
Smith (auszt. akciófilm,
1990) 22.10 Halálos tanú-
vallomás (am. akciófilm,
1998) 23.55 Veszélyezte-
tett faj (amerikai thriller,
2002)

8.00 Árulás a családban
(sorozat) 10.00 Menyet
anyának 5 12.30 Kanal-D
Hírek 13.15 Légy az
enyém 15.00 Teleshop-
ping 15.15 Titkos szere-
lem (sorozat) 16.45 Cél-
pontban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Menyet anyának 5
– reality show 20.30 Sze-
relem és büntetés (török
film) 22.15 Légy a házas-
társam 23.30 Painkiller
Jane (sorozat) 0.30 Kanal-
D Hírek

9.00 Kultúrcsepp ism.
16.00 Délutáni Híradó
16.15 Kultúrcsepp 16.35
Kárpát Expressz 17.00 Át-
járó 17.30 Délutáni Hír-
adó 17.40 Izelítő 14.45
Kalendárium 17.50 Egész-
séges percek 17.55
Könyvajánló 18.00 Reg-
geli terefere 17.55 Zene
18.30 Híradó 19.00 Piac-
tér 19.30 Híradó 20.00 A
fanyűvő unokája 20.40
Zene 21.00 Piactér ism.
21.30 Híradó 22.00 Átjá-
ró, ism.

TV2

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(ism.)
10.00 Danutz SRL 
(ism.)
11.00 Nagy emberek a
TVR-ben
11.15 Danutz SRL (ism.)
12.10 Közelebb hozzád
12.25 Csak Románia!
12.50 A palota legendái:
Jumong herceg 
(dél-koreai sor.)
14.00 Hírek
14.45 Csak Románia!
14.55 Nagy emberek 
a TVR-ben
15.00 Teleshopping
15.30 Krónika
17.00 Mond mi fáj
17.30 A hölgy papucsa
18.00 Hírek
18.30 A palota 
legendái: Jumong herceg
(dél-koreai sor.)
19.35 Csak Románia!
19.45 Sport
20.00 Hírek
20.40 A nap témája
21.00 Prim Plán
22.00 Eurovision
22.00 Grey anatómiája
(am. sor.)
22.55 Csak Románia!
23.10 Májusi szerelem
(tajvani romantikus film)
1.00 Éjszakai 
beszélgetések (ism.)
2.00 Találkozunk a TVR-
ben (ism.)

6.00 Apropo TV 
– szórakoztató műsor
7.00 Pro Tv hírek,
Könyvbemutató
10.00 Tessék 
parancsolni! 
– szórakoztató műsor
(ism.)
12.00 Fiatal 
és nyugtalan 
(amerikai sorzat) 
(ism.)
13.00 Pro Tv hírek,
sport, időjárásjelentés
14.00 Richie Rich 
- Rosszcsont beforr 
(amerikai vígjáték, 1994)
(ism.)
16.00 Fiatal 
és nyugtalan 
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek,
sport, időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek,
sport, időjárásjelentés
20.30 Megérzés 
(amerikai thriller, 2007)
22.15 Tűzkitörés 
(amerikai akciófilm,
2002)
0.00 Megérzés 
(amerikai thriller, 2007)
(ism.)
1.30 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
3.00 Tűzkitörés 
(am. akciófilm, 2002)
(ism.)

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
Mihaela Călin-el
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 Cseresznyések
(Ciresarii) 
(román kalandf., 1984)
(ism.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Hajsza 
a felhők felett 
(amerikai akciófilm,
2002)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen
hozzáférés 

– Simona Gheorge műsora
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
20.30 Mutassalak 
be a szüleimnek! 
– reality show
22.00 Vad nárcisz 
(román telenovella)
23.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.45 Bűnös show 
– Dan capatos 
szórakoztató műsora
1.00 Különleges
ügyosztály 
(Esküdt ellenségek: 
Meggyalázott áldozatok)
(amerikai krimisorozat)
2.00 Augusztusi hó
(amerikai filmdráma,
2001)

6.00 A cseresznye 
a tortán
7.00 Kandikamera
7.30 Szívek találkozása
(indiai sor.)
8.30 Teleshopping
9.00 A cseresznye 
a tortán (ism.)
10.00 Sport, diéta és
egy sztár (ism.)
10.30 Hegylakó 2. 
- A visszatérés 
(angol-francia-argentin
akciófilm, 1991) 
(ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kacsamesék 
(am. anim. sor.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sorozat)
15.00 Lépéselőnyben
(amerikai krimisor.)
(ism.)
16.00 Boldogság 
(német filmdráma, 2004)
17.30 Világiak
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 A szép királynő
(hongkongi-kínai 
akciófilm)
22.30 Lököttek 
(román vígjáték sorozat)
23.15 Mondenii
0.00 A médium 
(am. krimisor.)
1.00 Egy csábító naplója

7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők 
- Bogárhátúból 
Beach Buggy
9.00 Halálos fogás 
- Télvíz idején
10.00 Piszkos munkák 
- Piócagyűjtés
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 Amcsi motorok 
- Családban marad
13.00 A túlélés törvé-
nyei – Szibéria 1
14.00 Állítólag... 
- Összetörik és kigyullad
15.00 Piszkos munkák 
- Próbababagyár
16.00 Hogyan készült?
17.00 Halálos fogás
18.00 Amcsi motorok
19.00 A túlélés 
törvényei 
- Szibéria 2
20.00 Állítólag... 
- Mini mítoszparádé
21.00 Hogyan csinálják?
Arany/ 
Mozgólépcső/ 
Golfklubok
21.30 Hogyan készült?
22.30 Az ember, mint
préda
23.30 Katona dolog 
- Ejtőernyősök
0.30 Töréspont 
- Tűzoltóautó
1.30 Ross Kemp 
Afganisztánban
2.30 Ausztrália határain

5.25 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
6.15 Teleshopping
7.00 Fraiser és a farka-
sok (kanadai-amerikai 
sorozat)
7.55 Csak Románia!
8.10 DP 2 tonomat
10.10 A zene íze 
(német életrajzi dráma,
2008) (ism.)
11.50 Lehet, 
hogy nem tudtad
12.00 Hírek, 
időjárásjelentés
12.30 Farm (ism.)
13.30 Teleshopping
14.30 Együtt Európába
15.30 A románok kincsei
16.00 Fraiser 
és a farkasok 
(kanadai-amerikai
sorozat)

17.00 Hírek, időjárásje-
lentés
17.30 Vallomások
18.30 A törvény ereje 
– talk show
19.00 Biznisz óra
20.00 FIFA Balon D’or
Gála (live)
21.00 Az utolsó prófécia
22.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
23.00 Heuréka 
(amerikai kaland 
sorozat)
23.55 Csak Románia!
0.10 Visszajátszás
1.30 Vallomások (ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság - Hasznos tudnivalók
12.00 Híradás
12.10 Művelődési hírek
12.35 Kispad - sportműsor
13.05 Zenés üzenetek
14.00 Délutáni váltás
Hírnegyedóra
16.00 Híradás, Sport, Rádióújság
17.00 Híradás, Figyelő, Törvénytár
17.55 A nap hírei röviden
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Január 7-én Attila és Bá-
lint napja van.
Az Attila vagy Atilla a hun
fejedelem germán, köze-
lebbrõl gót eredetû neve.
Jelentése: atyácska. 
Egyesek szerint a török Etil
névbõl származik.
A Bálint a latin Valentinus
családnévbõl származó fér-
finév. A Valentinus alap-
szava, a valens jelentése
erõs, egészséges. 
Január 8-án a Gyöngyvér
és Szörény nevûek ünne-
pelnek.
Január 9-én Marcell és Ju-
liánusz napja van.

Évforduló
Január 7-én:
• 1764 – Madéfalvi véreng-
zés: a Siskowicz altábor-
nagy vezette császári kato-
naság lemészárolja a Ma-
défalván egybegyûlt, sza-
badságjogaikért küzdõ csí-
ki székelyeket. 
• 1782 – Az elsõ kereske-
delmi bank, a Bank of
North America megnyílik
az Egyesült Államokban.
• 1789 – Az elsõ választás
az Egyesült Államokban.
• 1894 – W. K. Dickson
szabadalmat szerez a moz-
gófilmre.
Január 8-án:
• 1849 – A nagyenyedi
népirtás kezdete.
Január 9-én:
• 1475 – Hunyadi Mátyás
levelet küld a pápának,
melyben értesíti, hogy
megfelelõ segítséggel fel-
venné a harcot a törökkel.

Vicc
– Jó napot, az álláshirdetésre
jöttem. Ugye Önök keresnek
új fõpénztárost?
– Igen, de a régit is keressük
még...

Recept
Zöldséges rakott csirke
Hozzávalók: 2 csirkemell-
filé, szárnyas-fûszerkeverék,
3 paradicsom, 3 paprika, 1
cukkini, 1 padlizsán, 2 hagy-
ma, 4 gerezd fokhagyma,
bors, majoranna, rozmaring,
oregánó, bazsalikom, szere-
csendió. A mártáshoz: 10
dkg sütõmargarin, 2 ek. liszt,
5 dl tej, 20 dkg reszelt sajt.
Elkészítés: A csirkemell-
filéket vékonyra szeleteljük,
bekenjük minden oldalról
szárnyas-fûszerkeverékkel,
és kevés olajon kisütjük. Az
apróra felszeletelt zöldsége-
ket kissé megdinszteljük. Be-
fûszerezzük a fent említett
fûszerekkel, de csak 1 perc-
cel, mielõtt kész lenne, hogy
jobban érezzük az ételben az
ízüket. Kiolajozott tepsiben
a már elõre megsütögetett
csirkemelleket egymás mellé
fektetjük, szétosztjuk rajtuk
a zöldségkeveréket. A már-
táshoz megolvasztjuk a mar-
garint, beleszórjuk a lisztet,
ha jól elkevertük, picit pirít-
juk, majd felöntjük a tejjel.
Mikor kezd mártássûrûségû
lenni, beleszórjuk a reszelt
sajtot, átkeverjük, és a zöld-
ségréteg tetejére öntjük, és
kb. 180-200 fokos sütõben
20 perc alatt összesütjük.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Szerencsecsillaga beragyogja
napját. Vegyen ma egy-két sze-
rencseszelvényt, de tartsa magát
távol a latolgatásoktól. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Ma bizonyosan észre fogja Önt
venni valaki. Ráadásul az a sze-
mély, akire már Ön is régóta
várt. Legyen nyitott.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Szándéka ellenére vitás helyzetbe
csöppent, Öntõl várják a döntést.
Ne hamarkodja el, ne álljon
egyik fél oldalára sem. Otthon jó
hírekkel várják.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Párkapcsolata csak nem akar
nyugvópontra jutni. Alighogy le-
szerelte partnere féltékenységét,
titkos hódolója újra próbálkozik.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Új megoldásokon töri a fejét,
magas fordulatszámon pörög.
Tevékeny. Nemcsak a képessége
szerinti maximumot nyújtja, de
örömét is leli a munkájában.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Kicsit céltalannak érzi az életét,
és reménytelennek a küzdelmet.
A szürke napokat oldani kellene
kedvére való foglalatossággal.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Sokat vár egy találkozástól. A
független Mérleg váratlan és iz-
galmas eseményre számíthat a
szerelemben. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Reményt keltõen halad a fel-
adataival, pótolni tudja az el-
maradásait. Sikerül dédelge-
tett terve, csak el ne bízza ma-
gát. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

A hét utolsó munkanapján ele-
ge lesz mindenbõl és mindenki-
bõl, az irigy kollégákból, az ér-
zéketlen fõnökébõl. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Hosszú idõre Ön mellé szegõ-
dött Fortuna, a szerencse isten-
asszonya. Lesz elég ideje ah-
hoz, hogy legfontosabb terveit
megvalósítsa.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Magánélete boldog, kiegyensú-
lyozott. Bölcsességével és józan
ítélõképességével megoldotta a
vitás kérdéseket. Egészsége is
helyreállt, de õriznie kell.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Egymásnak ellentmondó érzé-
sekkel kell megküzdenie. Labi-
lis és nyugtalan. Próbáljon
meg uralkodni érzelmein! Ha
kell, kérjen segítséget!
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Labdarúgás

T. J. L. 

Nem szerepelt a Fioren-
tina tegnap Bolognában

pályára lépett csapatában, de
még a firenzei keretben sem,
Adrian Mutu: a sokszoros
román válogatott csatárt fe-
gyelmi vétség miatt kizárták
a violacsapatból. 

Miután korábban közel állt
ahhoz, hogy nekiessen edzõ-
jének, Sinisa Mihajlovicsnak,
Mutu szerda este nem ment
el a firenzeiek edzésére, távol-
maradását azonban nem je-
lezte, és nem is indokolta
meg. Ezzel végleg betelt a po-
hár, Andrea della Valle klub-
elnök pedig jogi lépéseket is
kilátásba helyezett. Addig is a
toszkán egyesület az olasz li-
gához fordult, hogy kérvé-
nyezze a labdarúgó fizetésé-
nek csökkentését. A klub
döntése értelmében Mutunak
azonnal el kell hagynia a csa-
patot, de külföldre szabadon
igazolhat bárhová. Ha mégis
egy olasz együtteshez szer-
zõdne, azért már pénzt fog
kérni a Fiorentina. A firenzei
alakulat vezetõi legszíveseb-
ben a Serie A alsóházában ta-
nyázó Cesenának kölcsönöz-
ték volna a román csatárt, aki
azonban határozottan vissza-
utasította ezt a variánst. 

Ioan Becali a játékos vé-
delmére kelt, és megerõsítet-
te, hogy amennyiben nem
rendezõdnek a dolgok, ma
sajtókonferencián tálalnak ki
a firenzei klub által eddig
gondosan elhallgatott egyéb
részletekrõl. A játékos-
ügynök szerint Mutunak
még másfél évig érvényes
szerzõdése van a Fiorenti-
nával, ami pénzben 8 millió
eurót jelent, ezt pedig nem

lehet csak így, egyoldalúan,
felbontani. Mintha elfelejtet-
te volna, hogy a Brilliáns bot-
rányt botrányra halmozott.
2003-ban 22 millió euróért
igazolt a Parmából a Chel-
sea-hez, ahol 2004-ben szer-
zõdést bontottak vele, mert
kiderült, hogy kokaint fo-
gyasztott. Ezért aztán hét hó-
napra eltiltották, majd tavaly
júniusban a svájci bíróság
végsõ döntést hozott, s 17,2

millió eurós kártérítés megfi-
zetésére kötelezte Mutut. Aki
tavaly újabb kilenc hónapig
nem játszhatott, mert egy ja-
nuár 10-i doppingellenõrzé-
sen szibutramin nyomait mu-
tatták ki a szervezetében. A
leköszönés esztendejében
Mutu verekedései is megjár-
ták a világsajtót, miután azok
nyomán egy albán és egy ko-
szovói származású civil is
kórházba került. 
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Röviden
Arn nagy bravúrja

Arn Gréta 6-2, 7-5-re le-
gyõzte az elsõ helyen ki-
emelt, korábbi világelsõ
orosz Marija Sarapovát a
220 ezer dollár összdíjazá-
sú aucklandi keménypá-
lyás tenisztorna negyed-
döntõjében. A legfrissebb
világranglistán 88. magyar
játékos elõdöntõbeli ellen-
fele a német Julia Görges
(4.), aki három játszmában
gyõzte le az ukrán Kate-
rina Bondarenkót. Ugyan-
azon új-zélandi tornán
Simona Halep a negyed-
döntõben búcsúzott: 0-6,
2-6 a belga Yanina
Wickmayer (2.) ellen. 

Növelte elõnyét 
a Dunaújváros

A Dunaújváros hatalmas
küzdelemben, büntetõlövé-
sek után gyõzött a Miskolc
otthonában (4-3) a ma-
gyar–román jégkorongbaj-
nokság, a MOL Liga elõ-
döntõjének második össze-
csapásán. A Dab.Docler
ezzel 2-0-ra vezet az egyik
fél harmadik sikeréig tartó
párharcában, a harmadik
találkozóra ma kerül sor.

Vlasic és Vettel 
a legjobb 

A Forma–1 német világ-
bajnokát, a német
Sebastian Vettelt és a je-
lenlegi legjobb nõi magas-
ugrót, az Európa- és világ-
bajnok horvát Blanka
Vlasicot választotta 2010
legjobb sportolójának a
Nemzetközi Újságíró- szö-
vetség (AIPS) európai
szekciója, az UEPS. A sza-
vazáson Vettel mindössze
egy vokssal kapott többet,
mint a franciák háromszo-
ros Eb-gyõztes sprintere,
Christophe Lemaitre és
héttel a férfi-teniszvilág-
ranglista éllovasánál, a
spanyol Rafael Nadalnál.
Vlasic simán nyert, 121
szavazatot kapott, míg a
második helyen végzett
belga teniszcsillag, Kim
Clijsters 56-ot.

Klicsko 
április 30-án bokszol 

Vlagyimir Klicsko, a Nem-
zetközi Bokszföderáció
(IBF), a Boksz Világszer-
vezet (WBO) és a Nemzet-
közi Bokszszervezet (IBO)
nehézsúlyú világbajnoka
április 30-án védheti meg
címét a brit Dereck Chiso-
ra ellen. A két bokszoló
eredetileg tavaly december
11-én csapott volna össze
egymással Mannheimben,
ám az ukrán bajnok sérü-
lése miatt a találkozó el-
maradt. 

Culio a Galatánál

A román labdarúgó bajno-
ki címvédõ Kolozsvári
CFR 1907 vezetõsége meg-
egyezett a törökökkel, így
az argentin Juan Emma-
nuel Culio a Hagi edzette
Galatasaraynál folytatja
pályafutását. 

A Brilliáns. Adrian Mutunak még másfél évig érvényes szerzõdése van a firenzei Fiorentinával

Labdarúgás

Hírösszefoglaló

Pár nappal azután, hogy
elcsodálkozott azon,

hogy nem menesztették, Car-
lo Ancelotti ismét bosszúsá-
got okozott a csapatvezetõk-
nek: az angol labdarúgó-Pre-
mier League 22. fordulójá-
nak szerda esti mérkõzésén a
Chelsea Bosingwa-öngól mi-
att vesztett a Wolverhampton
Wanderers vendégeként, 0-1. 

A csúcsrangadón nem szü-
letett gól, s az Arsenal és a
vendég Manchester City is
tíz játékossal fejezte be a
mérkõzést, miután Sagnát,
illetve Zabaletát is kiállítot-
ták a hajrában. A legutóbbi
három mérkõzésén diadal-
maskodó Tottenham
Hotspur 2-1-re kikapott az
Everton otthonában. Továb-
bi eredmények: Aston
Villa–Sunderland 0-1,
Newcastle United– West
Ham United 5-0, Blackburn
Rovers–FC Liverpool 3-1,
Bolton Wanderers–Wigan
Athletic 1-1. A Manchester
United (44 pont) vezet a
Manchester City (42), az
Arsenal (40), a Tottenham
Hotspur (36), a Chelsea (35)
és a Sunderland (33) elõtt. 

A szinte az egész meccset
emberhátrányban végigját-
szó Juventus hazai pályán 4-
1-re kikapott a Parmától az
olasz Serie A idei elsõ fordu-
lójának nyitómérkõzésén. A
18. forduló további ere-
deményei: AS Róma–Cata-
nia 4-2, Bologna–Fiorentina
1-1, Brescia–Cesena 1-2,

Cagliari–AC Milan 0-1,
Genoa–SS Lazio 0-0,
Lecce–Bari 0-1 Palermo–
Sampdoria 3-0, Udinese–
Chievo 2-0. Az Internazio-
nale–Napoli-csúcsrangadót
lapzárta után rendezték meg. 

A Sevilla szerda este 3-0-ra
nyert a Málaga otthonában a
spanyol Király Kupa nyol-
caddöntõjének visszavágóján
és 8-3-as összesítéssel jutott a
negyeddöntõbe. A legjobb
nyolc közé jutott a Barcelona
is, amely a hazai 0-0 után ide-
genben 1-1-es döntetlent ját-
szott az Athletic Bilbaóval. A
továbbjutást érõ katalán gólt
Eric Abidal szerezte, a blau-
grana csapatban az Arany-
labda-várományos Xavi Her-
nández klubrekordot jelentõ
550. alkalommal lépett pá-
lyára. A világbajnok Xavi
367 bajnoki, 110 Bajnokok
Ligája-, 46 Király Kupa-, 13
UEFA Kupa-, 8 spanyol Szu-
perkupa-, 4 klubvilágbajnoki
és 2 európai Szuperkupa-
mérkõzésen lépett pályára a
Barcelona színeiben.

A Deportivo La Coruna
csak hosszabbításban tudta
kiharcolni a negyeddöntõs
részvételt a másodosztályú
Cordobával szemben, 3-1 és
4-2-es összesítés. Tegnap a
másodosztályú Real Betis 3-
1-re gyõzött a Getafe ottho-
nában és 4-3-as összesítéssel
jutott tovább. 

A Real Mallorca–Almería
(az elsõ mérkõzésen 3-4),
Villarreal–Valencia (0-0),
Espanyol–Atlético Madrid
(0-1) és Levante–Real Mad-
rid (0-8) visszavágókra lap-
zárta után került sor. 

Ismét botlott a Chelsea

Dakar-rali

Turós-Jakab László

Két országot érintettek
szerdán a 33. Dakar-rali

résztvevõi, hiszen a 382 jár-
mûvel elrajtoló mezõny át-
lépte a határt. Az argentin
San Salvador de Jujuy és a
chilei Calama közötti 761
km-es szakaszon 207 km-nyi
gyorsaságit kellett teljesíteni,
s a négy kategória közül a 4.
szakasz éllovast is váltott. 

A motorosoknál a spanyol
Marc Coma (KTM) óriásit
csatázott a tavalyi gyõztes
Cyril Despres-vel (KTM),
akit végül csak 16 másod-
perccel elõzött meg. Utólag a
franciát tíz büntetõperccel
sújtották, így a chilei Francis-
co Lopez Contardo (Aprilia,
2:05 perc hátrány) mellett vé-
gül a francia Olivier Pain (Ya-
maha, 6:20 p. h.) is sza-
kaszdobogós helyezésnek ör-
vendhetett. A szatmári Gye-
nes Emanuel a 28. helyen ért
célba 19:31 perc hátránnyal, a
brassói Marcel Butuza pedig
55:41 perc hátránnyal lett 83. 

A címvédõ büntetése miatt
az összetettben a katalán
Coma most 10:02 perccel áll
Despres elõtt, míg Lopez
Contardo lemaradása immár
20:12 perc. Gyenes javított az
összetettben, ahol a 28. he-
lyen áll, 1:34:06 órára Comá-
tól. Butuza is elõrébb lépett,
most a 83., de hátránya tete-
mes, 4:23:38 óra. 

Az autósoknál Carlos Sa-
inz és navigátora, Lucas Cruz
az idei harmadik szakaszgyõ-

zelmet pipálta ki a Volkswa-
gen Touareggel, Sainz pedig
huszadszor nyert etapot a vi-
lág legnehezebb és legna-
gyobb terepversenyén. A 4.
szakasz dobogóját ugyan-
azok egészítették ki, akik ed-
dig is ott voltak Sainzék mel-
lett, a Nasszer al-Attijah,
Timo Gottschalk katari–né-
met páros (Volkswagen) 50
másodperc, a Stéphane Peter-
hansel, Jean-Paul Cottret
francia duó (BMW) pedig
1:22 perc hátránnyal ért cél-
ba. Így Sainzék növelték elõ-
nyüket üldözõikkel szemben,
s most 4:24 perccel állnak al-
Attijahék és 5:41-gyel Peter-
hanselék elõtt. 

Nem volt áttörés a qua-
doknál, ahol ismét ugyan-
azok álltak fel a Yamaha-pó-
diumra. Akárcsak a 3. sza-
kaszban, most is az argentin
Tomas Maffei (2:30:23 óra)
nyert honfitársai, Alejandro
Patronelli (2:54 p. h.) és

Sebastian Halpern (4:23 p. h.)
elõtt. Az összetettben most
Maffei vezet, akit Patronelli
1:54, Halpern pedig 3:11 perc
hátránnyal követ. 

Újabb orosz Kamaz-dupla
a kamionosok versenyében,
Vlagyimir Csaginék ezúttal
2:18 perccel voltak gyorsab-
bak Firdausz Kabirovéknál.
A harmadik helyet ismét az
Ales Loprais vezette cseh trió
szerezte meg, a Tatra 5:59
perc hátránnyal ért célba. Ez
a sorrend az összetettben is,
ahol a negyedik helyen álló
Echter–Ruf–Klein-trió (Man)
már több mint 46 percre van
Csaginéktól.   

Tegnap a chilei Calama és
Iquique közötti, 459 km-es
szakaszt (gyorsasági: 423 km)
teljesítette a mezõny, amelyre
ma az Iquique és Arica kö-
zötti, 721 km (456 km gyorsa-
sági) vár. Szombaton pihen-
nek a versenyzõk, vasárnap a
7. szakasz következik. 

Coma és Sainz napja volt 

Mutu újabb botránya
Síugrás 

T. J. L.

Thomas Morgenstern
várható sikerével zárult

tegnap az 59. Négysánc-
verseny. Az osztrák ugyan
csak második lett Bischofs-
hofenben (136 és 135 méte-
res ugrások, 277,1 pont), de
legyõzõje, a norvég Tom
Hilde (138 m és 132 m,
278,7 pont) nem ronthatta el
abszolút premierjének örö-
mét. A szeszélyes széljárás
ellenére remek versenyt tom-
bolt végig az osztrák közön-
ség, amelynek örömét növel-
te, hogy a dobogó harmadik
fokára is hazai fiú, a tavalyi
gyõztes Andreas Kofler
(131,5 m és 139,5 m, 275,3
pont) állhatott fel. Akár a ja-
pán Daiki Ito 143 méteres
sáncrekordja is megdõlhetett
volna, ha a rendezõk nem
ijednek meg Martin Koch
140,5 m-es repülésétõl, és
nem rövidítik meg a kifutó-
pályát. Ennek ellenére a
négyszeres olimpiai bajnok
Simon Ammann 140 m-t ug-
rott, de még sem tudta meg-
õrizni a helyét a bischof-
shofeni viadal dobogóján.
Morgenstern végül 958,8
ponttal nyert megelõzve
Ammannt (928,4) és a reme-
kül hajrázó Hildét (895). A
24 éves Morgy 903 ponttal áll
a Világkupa-verseny élén. 

Hilde nyer, 

Morgy ünnepel

Carlos Sainz idei harmadik szakaszgyõzelmet pipálta ki a Dakaron
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Antal Erika

Hogyan helyezhetõ el a
Látó a magyar kulturális
sajtópalettán, a közönség
opcióit is figyelembe véve?
– A Látó olvasottságáról iga-
zán felmérés nem készült,
mindazonáltal azt hiszem,
különféle visszajelzésekbõl
ítélve, amelyek közé termé-
szetesen beletartozik a hon-
lapunk nézettsége és az
ilyen jellegû felmértsége is
az adatoknak, hogy sokan
olvassák, honlapon elsõsor-
ban. Tehát a honlapon a lap
megjelenése után olyan egy-
másfél héttel felkerül a lap-
szám teljes anyaga. Megje-
gyezném, hogy a Látó hon-
lapján most már visszame-
nõleg a Látó-bibliográfia is
olvasható Kuszálik Eszter-
nek köszönhetõen, ugyan-
akkor teljes a feldolgozott-
sága a Látó anyagának, ’90-
tõl kezdve elérhetõek az
anyagok. Ebben nagy szere-
pet játszott a Jakabffy Ala-
pítvány és a Teleki Alapít-
vány. Tehát a Látóról mind-
az, ami a húsz év alatt tör-
tént, a pillanatok nem, de a
lényeges dokumentumok el-
érhetõek a neten. Lényegé-
ben ez az, ami számunkra
nagyon fontos. Mint min-
den más folyóirat, nyilván-
valóan terjesztési nehézsé-
gekkel küszködünk, mert a
lapterjesztõk olyanok, ami-
lyenek, romániai színvona-
luk és minõségük közis-
mert. Segítenek, mondjuk,
ebben a terjesztésben a kü-
lönféle könyvesboltok,
könyvterjesztõ hálózatok.
Ugyanakkor azt hiszem, a
nehézségek ellenére, ezen
volna a legtöbb javítanivaló,
csak ez a javítási szándék
nem kimondottan a szer-
kesztõségeken múlik, ha-
nem a partnerségeken. Más-
részt pedig túlzott illúziók-
kal nincs miért viseltetni
ezen a téren, mert az írott
sajtó mintha regresszióban
volna, nyilvánvalóan nem a
nagy napilapokra és hetilap-
okra gondolok, hanem a

kulturális sajtóra, nevezzük
annak, lévén szó egy havi
szépirodalmi folyóiratról,
ami mindenütt nehezebben
eladható.

Miben látja az okát en-
nek?
– Ezek már nem azok a tár-
sadalmi helyzetek, amelyek,
mondjuk, ’89 elõtt így vagy
úgy meghatározták az iro-
dalomolvasást vagy a szép-
irodalmi sajtó olvasását, saj-
nos, már nem is azok, ame-
lyek, mondjuk, ’95-ig meg-
határozták, mert akkor még
a nóvum erejével hatottak,
annyi minden nem történt,
nem jött még be, hogy talán
még jobban odafigyeltek a
Látóra. Nos, a Látó ettõl
függetlenül, a visszajelzések-
bõl ítélve, jól áll ilyen szem-
pontból – és, mondom, a
visszajelzések nagyon egy-
szerûen mérhetõk, a nézett-
ségi indexével, amivel Szabó
Róbert Csaba fõszerkesztõ-
helyettes kollégám foglalko-
zik. Olyan hat-hét ezer az ál-
landó nézettség. Ez lesz a jö-
võ útja szerintem, akarjuk,
nem akarjuk. Ettõl függetle-
nül a Látónak a külalakjára
mindig is adott a mindenko-
ri szerkesztõség, 2008 óta
teljesen megújított, érdekes
külalakkal jelenünk meg,
amit a drága jó, néhai Irsai
Zsoltnak és Birtalan Kölök
Zsoltnak köszönhetünk. Te-
hát ezzel nagyon sok érdek-
lõdõt „fogtunk”. Lehet egy
csomó negatívumot monda-
ni, de lehet legalább annyi
pozitívumot is, vagy talán
még többet is, ugyanis a Lá-
tó belsõ berkeirõl azt mon-
danám, hogy óriási a sorban
állás és rengeteg közül lehet
válogatni, nincs olyan, hogy
kézirat miatt fennakadna a
megjelenés, mert nincs kéz-
irat vagy mert nem külde-
nek, tehát ilyesmi nincs, ren-
geteg van, amibõl lehet válo-
gatni, ami jó a szerkesztõség
szempontjából, mert eloszt-
ható, hogy minden hónapra
minél érdekesebb lapszámo-
kat találhatunk ki.

Nagy hozadékot jelente-
nek a Látó rendszeres író-
olvasó találkozói, az úgy-
nevezett irodalmi színpa-
dai.
– Több helyszínen vagyunk
jelen ezzel, elsõsorban a
Mûvészeti Egyetem stúdió-
termében, ha sikerül, aztán
a Bernády Ház nagytermé-
ben is szoktunk lenni, hála
Gabi Cadariunak a báb-
színházba mindig beenged-
nek, az egy jó kis hely, na-
gyon meghitt, vagy a Kul-
túrpalota kistermében.
Ezek a Látó irodalmi szín-
padok is lassanként húsz
éve tartanak, ezek nagy dol-
gok nekem. Legalább akko-
ra dolog, mint a Látó iro-
dalmi díjak átadása, ami
’91-tõl tart. Az elsõ év
olyan szempontból volt
még érdekes, hogy nemcsak
szépirodalomra lehetett ad-
ni díjat, akkor még létezett
olyan projekt, hogy adhat-
tunk a romániai magyar
szellemi élet vagy a média
kimagasló mûhelyeinek,
vagy újságírói életmûvekre,
de azután a Magyar Újság-
írók Romániai Egyesülete
vette át ezt a feladatot, ille-
tõleg aztán nem kaptunk
annyit, hogy ezt már tudjuk
felvállalni. Érdekességként
mondható, hogy megjelent
ez az antológia, A hibátlan-
ság vágya, amit Szabó Ró-
bert Csaba és Vida Gábor
szerkesztett. Ebbe, mivel
vannak többszörös Látó-dí-
jasok is, mindenkitõl egy
szöveg került be, tehát olya-
noktól, akik közöltek effek-
tíve, és szépirodalmat kö-
zöltek a Látóban. Holott az
elsõ idõben, érdemes meg-
jegyezni, mert magából az
antológiából ezek így kima-
radtak, egy intézményrõl
van szó, az elsõ évben pél-
dául díjat kapott a Balogh
Edgár vezette munkacso-
port, amely a Romániai Ma-
gyar Irodalmi Lexikont szer-
kesztette, vagy az újraindult
Marosvásárhelyi Rádió kultu-
rális adása, ezt a díjat Jász-
berényi Emese vette át, õ

annak idején nagyon-na-
gyon sokat dolgozott eb-
ben, illetve a harmadikat, a
publicisztikai tevékenysé-
gért, Makkai János, a Nép-
újság akkori fõszerkesztõje
kapta. Nyilvánvaló, hogy
õket az antológiában nem
lehett leképezni igazán,
mert nem a Látóban közöl-
tek, tehát ez lett volna a má-
sik irányvonala a Látó-dí-
jaknak, és ezt nekünk nem
sikerült továbbvinnünk. Vi-
szont ami sikerült, az évrõl
évre látszik, nagyon sok fel-
fedezett is van, díjat adunk,
van széppróza, vers, esszé
kategória, sõt még a kezdet
kezdetén arra is gondoltunk,
hogy nevesítjük ezeket a dí-
jakat Gálfalvi Györggyel és
Markó Bélával, aki még ha-
za-hazajárt annak idején.
Nagy dolog a Látó irodalmi
színpada maga, hogy majd-
nem mindenkit vagy nagyon
sok mindenkit, mindenféle
mûhelyt, különálló szerzõ-
ket és szerkesztõségeket is
idehívtunk.

Van elõre elkészített
terv?
– Mindig van egy elképzelés,
mindig van egy megszer-
kesztett terv, már volt olyan,
hogy kétszer-háromszor
visszatértek meghívottak, te-
hát tulajdonképpen azért áll-
tunk át az utóbbi két-három
évben fokozottabban arra,
hogy egy-egy embert hívunk
beszélgetõpartnernek, mert
a mûhelyeken egy kicsit
most már túl vagyunk, a ki-
adókon, mert könyvkiadók
is voltak, szintén egy kicsit
túl, így külön embereket hí-
vunk. Namármost, ennek a
látogatottsága, szerintem,
meghatározó, negyven-
negyvenöt ember bárhol
megirigyelhetõ, mondjuk,
még Budapesten is. Viszont
azt kell mondanom, hogy
egy magára valamit is és ve-
hemens gõggel adó város-
ban, kultúrára adó városban,
mondjuk, ez nem olyan sok
... engedtessék meg, hogy
bennem a nosztalgia még
mûködjön. Elõfordul, hogy

néha sokan vannak, mond-
juk, az Esterházy-koncerten,
mert az egy koncert volt ja-
nuárban Dés Lászlóval, amit
a sepsiszentgyörgyi könyv-
tárral és az ottani magyar
kulturális intézettel együtt
csináltunk, de közben olyan
hangokat is lehetett hallani,
hogy megint Esterházy, ez
miért jön ide, satöbbi. Ez
megint Vásárhely.  Vásár-
hely nagyon sokféle, az
egyik utcasarok okosabb a
másiknál. Tehát mindenki
mindent jobban tud, minden
bizonnyal nálunk is jobban
tudják, hogy milyen kell le-
gyen egy irodalmi lap, de
szerencsére ez kimondottan
szépirodalmi lap, és ezt sze-
retném is kihangsúlyozni. És
ez a szépirodalmi lap, bár le-
hetséges, hogy egy adott vá-
sárhelyi, úgynevezett értel-
miségi réteg nem szereti elfo-
gadni, meg kell mondanom,
egyik nevezetessége ennek a
városnak.

Folytatása a 2. oldalon

Kossuth-díjas beszélgetõtársunk, a jeles marosvásárhelyi költõ,

mûfordító magán- és szakmai életében kerek évfordulók vol-

tak az utóbbi idõben: 2009-ben ünnepelte ötvenedik születés-

napját, 2010-ben lett húszéves az általa fõszerkesztett, rangos

szépirodalmi folyóirat, a Látó. Beszélgetésünk ezt a két síkot,

illetve a személyes mindennapok tekintetében összefonódásu-

kat világítja meg, tervek és beteljesülések, gondok és örömök

idõtengelyén, vásárhelyi és szélesebb kitekintésben.

Irodalmi mozgások színpadán
Kovács András Ferenc költõ úgy véli, fõszerkesztõi munkáját addig végezné, amíg legjobb tudása szerint teszi 

A szerzõ felvétele

Költõ, mûfordító, szerkesztõ. 1978-ban
érettségizett szülõvárosában, a Kölcsey Fe-
renc Líceumban, 1984-ben végzett a ko-
lozsvári egyetem magyar–francia szakán.
1984–1991 között tanár Szentábrahámon,
Siménfalván és Székelykeresztúron. 1990-
tõl a Látó szépirodalmi folyóirat versrova-
tának szerkesztõje. 1991–2002 között a
marosvásárhelyi Színmûvészeti Egyetem
dramaturgiatanára. 1997-ben a marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós
Társulatának igazgatója. 2008-tól a Látó fõ-
szerkesztõje. Verseket 1977-tõl, gyermek-
verseket 1981-tõl közöl. Elsõsorban ro-

mánból és franciából fordít, emellett esz-
széket, irodalmi tanulmányokat ír. Versei-
bõl angol, bolgár, cseh, észt, francia, hor-
vát, lengyel, német, olasz, orosz, román,
svéd és szlovén fordítások készültek. Költé-
szetének a mai magyar irodalomban szinte
példa nélküli formagazdagságát a követke-
zetes részletességgel felépített költõi masz-
kok, alakmások (Jack Cole, Lázáry René
Sándor stb.) is erõsítik. Számos rangos iro-
dalmi elismerés, illetve a Magyar Köztársa-
ság Babérkoszorús Költõje Díj (2006) és a
Kossuth-díj (2010) kitüntetettje. (A Digitá-
lis Irodalmi Akadémia adatai nyomán)

Kovács András Ferenc (1959, Szatmárnémeti)
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Farkas István

Miután 2009-ben James
Cameron Avatarja olyan ma-
gasra helyezte a filmtechni-
kai mércét, hogy azt a közel-
jövõben nehéz lesz túlszár-
nyalni, 2010 producerei in-
kább a meghökkentõ ötletek,
a pörgõ akció, a pillanatokra
fel-felvillanó CGI-varázs se-
gítségével akarták a moziter-
mekbe csalogatni a nézõket.
A tavalyi év filmes szem-
pontból a (3D-s kiszerelésû)
fantasyk, sci-fik, animációk
és nem utolsósorban a seque-
lek, a folytatások éve volt, és
úgy tûnik, az idei filmév is er-
re hajlik. Eredeti ötlettel ta-
lán csak az Inception állt elõ,
viszont sokat rontott hatásán
az értetlenségig fokozott
„balladai homály”. Az
Angelina Jolie-s Salt ügynök
címû filmbõl talán csak a fe-
hérnemûvel letakart kamerá-
ra emlékszünk. Még az Iron
Man 2 sem volt annyira drá-
mai, hogy megszeressük. De
lássuk a jelent: az Avatar-kék
után 2011-ben a zöld szín do-
minál a vásznakon – igen,
mint tizenkét évvel ezelõtt, a
Mátrix bemutatásakor. Janu-
árban kerül mozikba Michel
Gondry Zöld darázs címû
filmje, Bruce Lee 1966-os
klasszikusának remake-je, jú-
niusban pedig Martin
Campbell Zöld lámpás címû
alkotását láthatjuk, amely
Superman és Batman után a
másik nagyon ismert DC
Comics-hõst, a zöld gyûrût
kapó Hal Jordan tesztpilótát
próbálja mozikulttá avan-
zsálni. Vászonra kerül még
Marvel egyik hõse, Amerika
kapitány is, akit Joe Johnston
álmodik új formába. De ha
már a színeknél tartunk:
márciusban láthatjuk a Piros-
ka és a farkas mesét „adaptá-
ló” Seyfried és a vérfarkast. A
film ellen, amely jócskán át-

írja a mesebeli cselekményt,
csupán az szól, hogy rende-
zõje, Catherine Hardwicke
követte el a Twilight-sorozat
elsõ részét. Érdekesnek ígér-
kezik Shawn Levy novem-
berre idõzített bokszdrámája,
a Vasököl, amelyben ... robo-
tok püfölik egymást. Persze,
nem Levy fémdobozai lesz-
nek az egyedüli áramkörö-
sök idén a vásznon, elõttük
láthatjuk ugyanis Michael
Bay következõ Transfor-

mersét, A bukottak bosszújá-
nak folytatását, ám sajnos
Megan Fox nélkül.

Amerika idén is tobzódni
fog saját mítoszaiban, ame-
lyek, sajnos, nagyon egysíkú-
vá teszik a világ uralkodó
filmkultúráját, azáltal, hogy
hollywoodi sémákat vetíte-
nek minden sajátos filmvi-
lágra. Félõ, hogy a Kenneth
Branagh által rendezett, a
skandináv mitológiából ihle-
tõdött Thor is nagy kiábrán-
dulás lesz. Még óvatosabban
várjuk Jon Favreau Cowboys
and Aliensét, a kitûnõ szerep-
lõgárda (Daniel Craig, Har-
rison Ford) és a kalandfilmtí-

pusú, könnyen kezelhetõ té-
ma ellenére. A korábban in-
kább titkosügynök-szerepe-
ket vállaló Colin Farrel idén
szintén új dimenzióba lép, és
Craig Gillespie Fright Night-
jában lesz jelenése, fõgonosz-
ként. Reménykedjünk ab-
ban, hogy színészi tehetsége
megmenti a sematikusnak ki-
nézõ forgatókönyvet. Bill
Condon direktorátusa alatt
új hajnal hasad a Twilight-
saga vámpírjaira. Szeret-

nénk, ha a Breaking Dawn el-
sõ része nem bugyuta vérfür-
dõkkel és Jackie Chan harc-
jeleneteinél is nevetségesebb
mérkõzésekkel szolgálna,
mint ahogy történt az eddigi
epizódokban. Ugyancsak ne-
vettetõ lesz, de immár vállal-
tan James Bobin The Muppets
címû kreációja, amely az
amerikai reggeli gyermek-
mûsorok fõ sztárjait mutatja
be új fényben. Reméljük, jót
fogunk derülni Kermit béká-
nak és tág baráti körének bot-
ladozásain, beszólásain.

A „sorszámozott” filmek
mostanában kiábrándítóak.
A Shrek negyedik része már

nem volt lendületes, és a
Transformersek a hihetetlenül
felfejlõdött látványvilág elle-
nére is visszaestek. A szeré-
nyebb sorszámozottságú al-
kotások közül még kiemeljük
a Harry Potter júliusban érke-
zõ, befejezõ epizódját. Má-
sodik érájába lép a Guy
Ritchie által újjáteremtett
Sherlock Holmes, és a gro-
teszk, de kedves Kung Fu
Panda is meghosszabbodik
egy résszel. Ethan Hunt ügy-

nök negyedszerre fog lehetet-
len küldetést teljesíteni a
Mission: Impossible 4-ben, ka-
landját Brad Bird dirigálja.
Ugyancsak tetra-kiadáshoz
ért a Karib tenger kalózai is,
amelyre kétszáz millió dol-
lárt áldoznak. Ám nem csak
felfele-, hanem visszaszámlá-
lással is találkozunk idén.
Roland Emmerich színvonal
alatti, 2012 címû katasztrófa-
filmje után Darren Lynn
Bousman novemberben mo-
zikba kerülõ, 11-11-11 címû,
végítélet-tematikájú filmjére
várva kell hálát adnunk
azért, hogy az év csupán ti-
zenkét hónapból áll.

Mozivászon Extra

Filmes esztendõnézõ
Kovács András Ferenc

Rigmus a könyvrõl

Szép a világ, gyönyörû a világ és nincs hiba benne.

Szép ez a sor – s nem enyém, de kié? Ez mind Dsida lenne?

Csennivaló, csupa szó csak a líra, mi kéne, ha volna?

Mintha a váteszi száj peremén hamis ének omolna,

Mintha a hexameterben elélne örökre, ki költõ,

S bármilyen új alakot, fura maszkot, göncöt is ölt õ –

Senki se sejti, hogy álom a vers, mit egy agg siheder szõ,

Senki se tudja, mit írt, hogyan értheti, vagy ki e szerzõ?

Semmi, ha tán meg is írta, ha közre is adta a könyvet,

Mit feledés vize mos szét, s eszmei partra közöny vet.

Szép a világ, csodaszép a világ, noha van hiba benne.

Mintha egy éhes egér csupa semmit, sajtlikat enne

Spájzban, ahol sorakozgat üvegben a vérbele málna

Báva befõttként, míg lesi: tart-e az értelem álma,

S ébred-e másra a mû, a jelenben a múlt vagy a holnap,

Míglen a szerzõk még sokat írnak, amúgy vacakolnak,

S közben a fürge piac dühe mindeneket le-lebír, ó,

Másfele dõlhet a pénz, de csak egyfele reszketeg író!

Jaj, magyar íróság – csupa rettenet, õs jetik álma!

Egy yuppie többre mehetne, ha csekkeket õ dedikálna

Inkább, mint e koros had, amely még azt hiszi: most hat,

Hisz dedikálni leroskad a székre, amíg beleposhad,

S jönnek a könnyedek, ím, kicsinyek, nagyok, új kiadók is –

Úgyse derül ki, hogy itt ki a gazda, az úr, s ki a kódis...

Gyûl a remekmû néma halomba – tetõzik a Könyvhét,

Tódul a könyvszeretet, kavaroghat az ünnepi könyvlét!

Lett légyen nyüzsögõs fiatal vagy vén, gyagya borzsák –

Olvas a nemzet, a nép, müvelõdik egész Magyarország!

Olvas a doktor, az ötker, a nyócker, a bróker a tõzsdén,

Olvas a tõsgyökeres s a hazátlan, a hím meg a nõstény...

Olvas az emberiség Budapesttõl Csíkszeredáig,

S bárha a könyvkiadás be-becsúszó gikszere fájdít –

Olvas a kiskun, a jász, a palóc, kusza hévvel a székely,

Mert az a fõ, hogy fald csak a könyveket, és ne veszékelj!

Olvas a józan, a zizge lapokra lekókad a részeg,

Egyre betûznek a hív igazak s a csalóka varézek.

Olvas a balga tudós, beleréved a könyvbe a sámán –

Benne vidám tudomány sose nõ, csak a sörte hasán mán.

Olvas elit, piarista, menedzser, a média is tán,

S olykor a szerzõk szürke nevét elvéti a listán.

Olvas a lusta, a dolgos, a hentes, az iskolaszolga,

Még a diáksereg is keseregve, a sort araszolva...

Olvas a bús egyetem, s a világegyetem belebölcsül!

Bár aki juszt se nem olvas, a szellemiben fene görcs ül –

Izmos a lelkivilága, kigyúrva a rút fizikumja,

S néha a hálón bambul, a gépen guglizik, unja,

Mert mire jók nyökögõs rímek, bazi, dufla regények?

Oszt nekik annyi. De gáz! Nuku téma, se suszta, se lényeg.

Úgyis elég okos olvas... A peszle, a fõpap, a dékán –

S mennydörög ajka a nyegle szövegre a gõg hasadékán!

Olvas ezer dögös ördög – a rõt, lila, szõke s a barna –

Kerge poétát mind örömest tüzes üstbe habarna...

Olvas a randa pokolban az angyali, mennyei részleg,

S renyhe itésznek izen, hogy az ízlést fenje ki észleg!

Légyen acélos az agy, vagyis éles az elme, csiszolt vas –

S nemcsak az állati lény, hanem olykor az ember is olvas.

Olvas anyánk is, apánk is, a nagymama sem henye gyermek,

Ki buta rajzfilmekre ragadva csak eltenyerelget,

Nem figyel, unja a lágy meseszót, s mire fölcseperedne,

Szótlanul egyre csetelve botol, nosza, fölmegy a netre:

Nézi, elönti szemét, telebûvöli bóvli, ravasz kor...

S nincs mese, nincs csoda, tarka gyerekkönyv, Bóbita, Vackor!

Nincs Bors néni, se Ló Szerafin, nincs Dömdödöm, úgysincs

Képzelet, esti mesék anyanyelve sem õs öröm, új kincs –

Semmi csupán, de ha tán a család recitálja körösleg,

S hallja, megérzi a vers ütemét is – hála Weöresnek –

Akkor a tétova létre nyitott, puha, gyermeki lelkek

Mély muzsikával s játszi csodával a kedvre kitelnek,

S érzik az ízét majd eme szép penthémimerésznek

Mind, kik a vers arcára merész kencét piperéznek,

S mert makacs írók (itt vagy akárhol) könyveket írnak,

Olvas a víg maradék, ha tud, olvas az isteni írmag.

Szó a világ, csupa szó, hisz a szófia könyveket ellik –

S persze, hiába, ha elmesötétben a csönd feketellik.

S mégis a szó csupa fény, csupa hang! De mi mért bo-

molunk ma?

Sors keze hordja csomóba a könyvet – kész Csomolungma!

Szép a világ, gyönyörû, örökös, magas égre kitártan:

Könyv a világ, csupa könyv, s ha hibás is, végre hibátlan.

(Elhangzott 2007. május 31-én Budapesten, 

a 78. Ünnepi Könyvhét megnyitóján. 

Forrás: Élet és Irodalom, 2007. június 1.)

Folytatás az 1. oldalról

– Hozott anyagból dolgo-
zunk, én azt szeretném,
hogy olyan korszerû, jól ol-
vasható, szépirodalmilag jól
olvasható, a kortárs irodalmi
mozgásokat tükrözõ lap le-
gyen, amely bármelyik vidé-
ki, magyarországi vagy akár
budapesti lappal felveszi a
versenyt, és meg kell monda-
nom azt, amire szintén nem
figyelnek Vásárhelyen, hogy
a vezetõ szépirodalmi lapok
között említik a marosvásár-
helyi Látót Budapesten is,
ami, azt hiszem, nagy dolog.

A fõszerkesztõi munka
sok lemondással jár? Hát-
ráltatja, mondjuk, a vers-
írást, vagy arra még marad
idõ?
– Nagyon sok munkám ma-
radt abba, maradt félig-med-
dig torzóban. Azelõtt versro-
vatszerkesztõként dolgoz-
tam, most már több mint

húsz éve itt vagyok, utánam
jött Láng Zsolt, Vida Gábor,
úgyhogy így épült, ahogy
mentek el nyugdíjba, utoljá-
ra Gálfalvi György barátom.
Tehát a versrovatot szerkesz-
tettem, aztán voltam fõszer-
kesztõ-helyettes, 2008-tól én
vagyok a fõszerkesztõ. Nyo-
masztó felelõsségtudattal
tölt el ez a dolog, nagy bol-
dogsággal azonban, mint
gyakorló írót és rendszeresen
írni szeretõ embert, nem tölt
el, sem ma, sem holnap, sem
holnapután. Ameddig a leg-
jobb tudásom szerint tudom
ezt csinálni, addig csinálom.
Hátráltat, hogyne hátráltat-
na, fõszerkesztõnek ideális
esetben egy kiváló tanárem-
bernek kellene lennie. Nem
igazán hosszan elvonuló re-
gényírónak vagy kiváltkép-
pen nem egy alanyi költõ-
nek. Adminisztratíve szeren-
csére olyan a szerkesztõség,
hogy ezt leveszi a vállamról,
meg kell dicsérjem a kollegá-

kat, és külön kiemelném
Szabó Róbert Csabát is, aki
mozgékony, nálam fiatalabb
fõszerkesztõ-helyettes, ez na-
gyon fontos, mindent meg-
beszélek vele, és kétségtelen,
hogy egészen más, még ha
nem is teljesen más látásmó-
dot képvisel, hanem frissebb
a szeme, frissebb dolgokra
hívja fel az én kiöregedõ te-
kintetemet, a szemem figyel-
mét, és ez így nagyon jó.

A közelmúltban ön új
kötetet tett az olvasók asz-
talára. Ezt mikor írta?
– Most nagyon sok minden
abbamaradt, úgy jött 2008-
tól az összes változás, ami
azóta rám hullott, kicsit fel-
készületlenül talált, befejezet-
len könyvek vannak. Most
nem dolgozom semmin,
mert leadtam egy könyvet a
csíkszeredai Bookart kiadó-
nak, amely december köze-
pén meg is jelent. Ebben egy-
részt 14 régebbi vers van, és

45 új vers is van benne. A cí-
me Alekszej Pavlovics Asztrov
hagyatéka. Volt egy ilyen kita-
lációm annak idején, amikor
’94–’95-ben Alekszej Aszt-
rov verseit Baka István bará-
tom vigasztalására írtam,
vagy vele párhuzamosan,
ugyanis neki volt egy ilyen
orosz alteregója, a Sztyepan
Pehotnij, ami saját nevének a
fordítása, Sztyepan Pehotnij
testamentuma, és akkor még
élt Pista, fõleg a Tiszatájban
közöltem ezeket, hogy érez-
ze a kollegialitást, akkor már
nagyon beteg volt. Tehát ezt
a 14 verset vettem, nem nyúl-
tam hozzájuk, és úgy döntöt-
tem augusztus 18-án, hogy
még írok ehhez néhány ver-
set, írok egy történetet is, ne-
vezzük egyelõre alakmás-
nak, de nem alakmás, egy ér-
dekes könyv lett. Nagyon fá-
radtra dolgoztam magam, ez
az igazság, de augusztus 18-
tól december 8-ig sikerült be-
fejeznem.

Irodalmi mozgások színpadán

Különleges kalandra hív Hollywood idén – a szuperhõsök mellett bokszoló robotoknak is izgulhatunk
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Magyarország 

elrablása

Lengyel László

(...) Magyarországot látszó-
lag most, az elmúlt hetekben,
hónapokban rabolták el. De a
lelkünket már egy évtizede
megrabolták, amikor megsze-
rettették velünk a saját jósá-
gos kényurainkat, és meggyû-
löltették az ellenséges, gonosz
zsarnokokat. Ha a mieink
hágták át az alkotmányossá-
got, loptak, csináltak politikát
a józan ész ellenében, ha a mi
vezérünk hazudozott, erõsza-
koskodott, lelkesen nem néz-
tünk oda, mert a legrosszabb
vezérünk is jobb, mint az õ
legjobb vezérük. A mi popu-
listánk nem olyan populista, a
nemzetközi szégyenünk nem
olyan nemzetközi szégyen.
Orbán Viktor mindent meg-
tesz, hogy bûneivel és hibáival
feledtesse Medgyessy Péter és
Gyurcsány Ferenc bûneit és
hibáit, de ettõl még tõlük ju-
tottunk ide, s õk hozták nya-
kunkra új urainkat. 

Mindez arról jut eszembe,
hogy megkezdõdött a negatív
ellenzékiség, a karaktergyil-
kos, obstruáló ellenségesség
korszaka. Mintha Gyurcsány
és köre a 2006–2010 közötti
Orbán magatartását utánoz-
ná: „nem, nem soha”, „nem
engedjük”, „tolvaj”, „taka-
rodjon”, „mindenki velünk
van, egy erõszakos kisebbsé-
get képvisel”, „csak tõlem, tõ-
lünk fél ez a gyáva”.

Értem én, hiszen ugyan-
ilyen politikával emelkedik

Obamával szemben a teázó
republikánusok, Sarkozy elle-
nében a szocialisták populista
hulláma. És nem hozott-e
Orbánnak kétharmadot, hogy
kivárta ellenfele hibáit, kizá-
rólag nemet mondott, min-
dent megkontrázott, és kellõ
érzelemmel hitette el, hogy
ellenfele gazember? Hibázik,
sérelmeket okoz, legazembe-
rezzük, megvédjük tõle a né-
pet, Európát, a jogállamot, el-
temetjük, jövök, jövünk.

Sokan gúnyolódnak ve-
lem, hogy Gyurcsány és Or-
bán együttes halálát ajánltam
és jósoltam 2006 õsze óta, és
virulóbbak, mint valaha.
Gyurcsány megbukott
ugyan, de lehetetlen megsza-
badulni tõle. Orbán pedig
mindenható. Éppen ez minõ-
síti, rabolja le Magyarorszá-
got. Hogy láthatólag meg
akarunk szabadulni a zsarno-
koktól – a másikétól –, de
nem a zsarnokságtól. Gyûlöl-
jük a vezéreket – a másikét –,
de nem a vezérelvû rendsze-
reket. Gyalázzuk a negatív
politikát, a karaktergyilkos
disznóságokat, de alkalmaz-
zuk a másikkal szemben.

Hagytuk eluralkodni a ke-
gyetlenséget és a durvaságot.
Tudom én, hogy a derék jó
magyar emberek és az igazi
européerek nem szívük sze-
rint cselekszenek, hanem „va-
lamely helyzet parancsára,
amely a magatartásnak egy
megszabott, konvencionális
mintáját adja kezük ügyébe”.
„Ha a helyzet kegyetlenséget
engedélyez – annál jobb. Ha-
bozás nélkül kihasználják ezt
az engedélyt, oly bõségesen
élnek vele, hogy kétség nem

fér hozzá: a legtöbb ember
csak arra vár, hogy egyszer
végre a körülmények szabad
teret nyissanak neki a durva-
ságra és kegyetlenségre, és en-
gedjék, hogy szíve szerint bru-
tális lehessen.” Thomas
Mann tudta.

Nehéz úgy alkotmányvédõ
civil, szakmai és politikai
mozgást kiváltani, amikor
azok tolakodnak az élére,
azok hadonásznak a zászló-
rúddal, akik korábban egy
másik kormány, egy másik
eszme mozgástere bõvítését
igyekeztek így vagy úgy rom-
bolni, megkerülni az alkot-
mányos intézményeket, ki-
bújni a szabályok alól, s ne-
veztek ki piszkos alkukban al-
kalmatlan személyeket. (...)
Mindig a párbeszéd híve vol-
tam, de nehéz elvárni õszinte
párbeszédet mind az eliten,
mind a társadalmon belül,
amikor az elõzõ korszak hitel-
telen szereplõi szólítanak
harcra a jelen hiteltelen sze-
replõi ellenében. A restauráci-
ós, az állagvédõ politika, le-
gyen az politikusé, értelmisé-

gié, lapé, televízióé lehet újra
gyõzedelmes, ahogy Orbán
restaurációs poszt-kádári poli-
tikája is gyõzhetett, de az nem
teremt jogállamot. Akik an-
nak kivárására rendezkedtek
be, hogy majd a piac, Európa,
Amerika, a sértett bankok,
vállalatok megdöntik Orbánt
és rendszerét, s visszatér a ré-
gi jó világ, akik a „minél rosz-
szabb, annál jobb” kárörömé-
vel nézik Orbán önsorsrontó
politikáját, akarva-akaratlan
részt vesznek Magyarország
elrablásában. Orbán öngyil-
kos politikája nem (csak) õt,
hanem Magyarországot teszi
tönkre. És egy külsõ, brutáli-
sabb beavatkozás nem felsza-
badulást, hanem könnyen ká-
oszt, szinte megoldhatatlan
gazdasági nehézségeket hoz-
hat. „Tudja, mondta egy
nagykövet, ma kormányok
könnyen meggyengíthetõk,
sõt megbuktathatók kívülrõl.
De mi lesz azután?” Fel van
készülve itt politikai, társadal-
mi erõ, hogy programok alap-
ján nekilásson a feladatnak?

A következõ fél év nem-
csak az Orbán-kormány, ha-
nem a mozdulatlan és/vagy
megmozduló társadalom
próbája lesz. Nemcsak azért,
mert Európa fél szemmel
ránk is figyel, hanem mert
vagy most próbál európai
módon viselkedni, vagy most
hirdet tûzszünetet, készíti el
februárra az ígért reformter-
veket a kormány, vagy soha.
Az alkotmányos jogállam
legnagyobb részét legázolta,
az ellensúlyokat megsemmi-
sítette. A hazai és a nemzet-
közi gazdasági szereplõk
nagy részével összeveszett. A

nemzetközi intézményeket és
a nagyhatalmakat kihívta
maga ellen. E romokon vagy
építkezni kezd, hogy ne csak
õ, de Magyarország is túlél-
jen, vagy tovább vágtat a sza-
kadék felé. Vagy teremnek a
kormányzó párton, a kormá-
nyon belül ilyen vagy olyan
szakmai, erkölcsi és politikai
ellensúlyok, 2014-ben is szó-
ba jöhetõ személyiségek,
vagy a szocialista és a szabad
demokrata elit után a Fidesz-
elit is eltûnik a süllyesztõben.

Emlékeim szerint, amikor
2008 õszétõl vállalkozói és
értelmiségi csoportok érzé-
kelni kezdték, hogy a
Gyurcsány-kormány a szaka-
dékba fut, elkezdõdött a szak-
mai reformmunka különbö-
zõ mûhelyekben. A vállalko-
zók különbözõ szövetségei,
kutatóintézetek dolgoztak a
Reformszövetségben, s tettek
elvi és konkrét ajánlatokat.
Teljes gõzzel munkálkodott a
nyugdíjkerekasztal. Anyago-
kat készítettek külföldi és bel-
földi tanácsadó cégek. Ami-
kor Bajnai Gordon átvette a
kormányt kész anyagokból
dolgozhatott, s nem kellett
azon gondolkodnia, hogy ki-
re számíthat, kire nem. A Fi-
desz-kormány az elmúlt fél
évben nem dolgozott semmi-
lyen épkézláb reformterveze-
ten, és inkább félretolta a
szakértõ technokrata elitet.
Ha nem akar úgy járni, mint
a KDNP által benyújtott ok-
tatási tervezettel, akkor kény-
telen lesz szélesebb körû pár-
beszédet folytatni.

Feléled-e a társadalom
aléltságából, mikor bukkan
fel víz alatti csöndjébõl? És

most nem azt kérdezem,
hogy mikor kezd el dühös-
ködni, mikor ébred rá, hogy
rossz irányba megyünk. Ha-
nem, mikor érzékeli, hogy
most nem váltó dühére, nem
türelmetlen visszaingására
van szükség, hanem higgadt
megfontolásra. Visszanyerik-
e a különbözõ szakmai cso-
portok öntudatukat? Mikor
hisznek magukban, tudásuk-
ban, vita- és versenyképessé-
gükben? Gyõzik le félelmü-
ket a viperacsuszamlós hata-
lommal szemben?

De Orbán Viktornak iga-
zán az ifjú Orbán Viktoroktól
kell tartania. Õ már nem em-
lékszik, de én még igen, mi-
lyen nyílt tekintetû, õszinte,
tudni és tanulni vágyó fiú
volt. Nem szabad, nem lehet
találkoznia 1984-es önmagá-
val. Amikor még nem vetette
meg a keveseket, még nem
kérdezte, hogy kik ezek a sen-
kik, amikor még nem hitte,
hogy van örökéletû hatalom.
Önmagában legyilkolhatta
ezt a szabad, vitázó, minden
hatalmaskodást gyûlölõ fiút,
de talán nem az egész magyar
világban. Ma ifjú Orbán Vik-
torok ülnek az egyetemi pa-
dokban és nevetik, gúnyolják
az öreg, elnehezült, udvarától
tömjénezett Orbán Viktor ha-
talmaskodását. Egyenrangú-
ak. Egyszer már egy remény-
telen, elöregedett, önhitt hata-
lommal szemben, néhány fia-
tal rákérdezett: mivégre
mindez? Mit gondoltok, med-
dig maradhattok? Nektek
nincs jövõtök, de milyen jo-
gon teszitek kockára a mi jö-
võnket? Hogy meritek ezt a
kis országot tönkretenni?

Önsorsrontás daccal-kéjjel

Az ifjú Orbán Viktor, 
aki gyûlölte a hatalmaskodást

Andrassew Iván, blogspot.com

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság, Médiatanács
Szalai Annamária Elnök asszony
Magyar Köztársaság

Tisztelt Elnök asszony!
Tekintettel arra, hogy a

Magyar Köztársaság elnöke
minden óvó figyelmeztetés
ellenére aláírta az új média-
törvényt, és az azonnal ha-
tályba is lépett, olyan helyzet
keletkezett, amely a jogbiz-
tonságot veszélyezteti. Ez ab-
ból adódik, hogy a médiaha-
tóság büntethet, de nem tud-
juk pontosan, hogy miért, hi-
szen a törvény nem sorolja
föl tételesen, hogy milyen
cselekedetért milyen megtor-
lás jár. Ennek az a következ-
ménye, hogy az újságíró nem
tudja a munkáját végezni, hi-
szen egyetlen mondata is
elég ahhoz, hogy a lapja, rá-
diója, televíziója vagy éppen
internetes portálja olyan bün-
tetést kapjon, amely lehetet-
lenné teszi a további mûkö-
dést. Sõt, amennyiben nem
tud fizetni, akár börtönbe is
kerülhet, hiszen Magyaror-
szágon a pénzbüntetések el-
zárásra válthatók. 

Az állam nem tarthatja
jogbizonytalanságban a pol-

gárait – különös tekintettel
arra, ha azzal a személyi sza-
badságot, az elemi vagyon-
biztonságot, családok puszta
létét, közösségek megélheté-
sét veszélyezteti. Ezért hiva-
talosan kérem, sõt fölszólí-
tom, hogy huszonnégy órán
belül jelöljön ki egy olyan
szakembert, aki személye-
sen, teljes felelõsséggel és
fölhatalmazással vizsgálja
meg minden írásomat, mie-
lõtt azokat szerkesztõimnek
elküldöm, és azonnal figyel-
meztet, ha olyasmit írok le,
ami miatt meg fognak bün-
tetni. Az ilyen személyt ha-
gyományosan cenzornak
hívjuk, modern demokráciá-
ban nemigen lelhetõ. De te-
kintettel arra, hogy a Ma-
gyar Köztársaság éppen az
új médiatörvény életbelépé-
sével – például a megenged-
hetetlen jogbizonytalanság
miatt – elvesztette demokra-
tikus jellegét, kérem kijelölé-
sét. Ha a törvénygyártás
közben Önök nem voltak
szégyellõsek, vállalják a tör-
vény következményeit is! Jó
szándékom kifejezésekép-
pen nem bánom, ha a szak-
embert médiafelügyelõnek
nevezzük. De lehet akár mé-
diaõr, vagy személyes sajtó-
õrszem is.

Tudom, hogy a határidõ
rövidnek tûnik, de figyelem-
be kell venni, hogy január
harmadikán jelennek meg az
elsõ lapok, amelyeket január
másodikán szerkesztünk. A
fölém rendelt õrszakember
kiválasztásakor szíveskedjék
figyelembe venni, hogy
olyan emberre van szükség,
aki nem csak a joghoz és az
újságíráshoz ért, hanem ál-
landóan elérhetõ – adott
esetben éjszaka is –, és alkal-
mas arra, hogy harminc per-
cen belül érvényes döntést
hozzon. Sajnos az újságírás
így mûködik: bármelyik pil-
lanatban, bármilyen határ-
idõvel érkezhetnek megren-
delések, amelyeket azonnal
teljesíteni kell. (De talán a fél
órás reagálási határidõ bele-
fér ebbe a rendszerbe.)

Tekintettel arra, hogy
Elnök asszony személyes el-
érhetõségét nem találtam,
kénytelen vagyok jelen kéré-
semet elküldeni Buda Dóra
szóvivõnek, Berényi Diána
sajtóreferensnek és dr. Boros
Márta tartalomfelügyeleti fõ-
osztályvezetõnek. (Az utóbbi
fõosztály neve és léte szá-
momra fölöttébb reménykel-
tõ.) Mindaddig, amíg nem
kapok hivatalos választ, min-
den egyes írásomat nekik

postázom – beleértve az álta-
lam szerkesztett publicisztika
rovatban megjelenésre váró
írásokat is. Erre biztatom
majd minden kollégámat.
Remélem, sok százan fordul-
nak majd a Médiatanácshoz
ugyanilyen kéréssel. Feltétele-
zem, hogy a harmincmilliár-
dos költségvetésbõl tudják tel-
jesíteni kéréseinket. 

Amennyiben nem jelzik
vissza, hogy az írások tör-
vényt sértenek, azokat köz-
löm. (Itt jegyzem meg elõre,
hogy ha kapok kinevezett
sajtóõrt, és õ szankciókkal fe-
nyeget, akkor is megjelennek
majd a kifogásolt írások – ter-
mészetesen az interneten,
külföldi szervereken. Ezt
csak azért jelzem elõre, hogy
senki ne értsen félre: nem
együttmûködést ajánlok a
hatalomnak. Csupán a jogbi-
zonytalanság megszüntetését
követelem. Munkámra néz-
ve a Magyar Köztársaság Al-
kotmányát tartom követen-
dõnek: „Senkinek a tevé-
kenysége sem irányulhat a
hatalom erõszakos megszer-
zésére vagy gyakorlására, il-
letõleg kizárólagos birtoklá-
sára. Az ilyen törekvésekkel
szemben törvényes úton
mindenki jogosult és egyben
köteles fellépni.”)

Sajnálom, ha gondot és
munkát okozok, de a jelen-
legi jogállapotok között
nem tehetek mást.

Kihasználva az alkalmat
boldog új esztendõt kívánok
Elnök asszonynak éppúgy,
mint a Médiatanács minden
tisztségviselõjének és munka-
társának. Csak azért, mert
Önök elindították a Második
Magyar Médiaháborút, még
nem kell keseregnünk és szo-
morkodnunk. Sõt, örvendez-
zünk, hiszen van remény ar-
ra, hogy a háború végén Ma-
gyarország megtisztulva, de-
mokratikus jogállamként
épüljön újjá. Vannak játsz-
mák, amelyeket úgy látszik,
minden rossz elõjel és észérv
dacára le kell játszanunk.
Ilyen a magyar sors. 

Tisztelettel
Andrassew Iván

hírlapíró, mûsorvezetõ, 
rovatvezetõ, blogger

Andrassew Iván, Népszava

Tisztelt Szalai Annamá-
ria, Buda Dóra, Berényi
Diána és Boros Márta!

Önök – mint a Médiata-
nács illetékesei – a tegnapi
tiszteletteljes levelemet, mely-
ben hírlapírói és szerkesztõi

munkámhoz a jogállamban
megengedhetetlen jogbizony-
talanság és a sajtóban szoká-
sos munkarend miatt sürgõs-
séggel sajtóõrszem –  régi kife-
jezéssel: cenzor – kijelölését
kértem, válaszra sem méltat-
ták. Bízva abban, hogy meg-
értik a médiatörvény szelle-
mébõl Önökre háruló felelõs-
séget, és azt, hogy teljes jogbi-
zonytalanságban, brutális fe-
nyegetettségben lehetetlen új-
ságot írni, bátorkodom elkül-
deni a Népszava publicisztika
rovatában 2011. január har-
madikára megjelenésre terve-
zett írásokat. A szerkesztõségi
munkarendre figyelemmel
kérem, hogy 13:30 percig szí-
veskedjenek nyilatkozni arról,
hogy Németh Péter Szabad
világ(ot), Vajda Péter Pult alatt,
Gréczy Zsolt A jogállam halálá-
ra, Kasza László Helyünk Eu-
rópában címû írása miatt szá-
míthatunk-e büntetésre.
Amennyiben a jelzett határ-
idõig nem válaszolnak, úgy
tekintem, hogy az írások nem
sértik a törvényt, és egy esetle-
ges jogvitában erre fogok hi-
vatkozni a bíróság elõtt. 

Tisztelettel 
Andrassew Iván 

publicisztika rovatvezetõ,
Népszava

Sajtóõrszem kérése Szalai Annamáriától 
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Mit nyer Bãsescu
a zsarolás 

politikájából

Ioana Lupea

Egy elegáns értelmiségi,
kifinomult teológus és hu-
morérzékkel megáldott dip-
lomata a durva zsarolás bû-
nébe esett. Mi másnak, mint
zsarolásnak nevezhetõ Teo-
dor Baconschi külügymi-
niszternek az Európai Unió-
hoz címzett fenyegetése: ha
hiányosságaink ellenére nem
fogadtok be a schengeni öve-
zetbe, nem támogatjuk Hor-
vátország uniós csatlakozá-
sát. Lehet, hogy Baconschit
belevitték a zsarolásba, a kö-
vetelõzõ nyilatkozat erõsen
Bãsescu-illatú. Az elnök az,
aki sejtetni engedte, hogy
konfrontációhoz folyamodik
az uniós kapcsolatokban a
francia–német levél nyo-
mán, amely Románia felvé-
telének elhalasztását javasol-
ja, mindaddig, amíg „vissza-
fordíthatatlan haladás nem
állapítható meg a korrupció
és a szervezett bûnözés elleni
küzdelemben”. Nagyon va-
lószínû, hogy a zsarolás buj-
togatója az államfõ, a kül-
ügyminiszter pedig, akinek
leghõbb vágya, hogy Traian
Bãsescu utódjává kenjék fel,
zokszó nélkül engedelmes-
kedett. Mind Traian Bãses-
cu, mind Teodor Baconschi
rossz néven veszi azt az igaz-
ságtalanságot, amelyet az
EU úgymond Románival
szemben követne el, ha a
schengeni csatlakozást a kor-

rupció elleni harctól és az
igazságügyi reform véghez-
vitelétõl tenné függõvé, va-
gyis az Együttmûködési és
Ellenõrzési Mechanizmus-
hoz (MCV) kötné azt. Az
igazságtalanság valós, de az
szomszédunkat, Horvátor-
szágot sújtja. Románia,
amely egyetlen nagykorrup-
ciós pert sem zárt le, bosszú-
képpen az ellen a Horvátor-
szág ellen akarja foganatosí-
tani az MCV-t, amely épp
most tartóztatta le Ausztriá-
ban egy volt miniszterelnök-
ét, akit azzal vádolnak, hogy
kenõpénzt fogadott el egy
banktól. Hogy ne kövessen
el igazságtalanságot Horvát-
országgal szemben, az EU
eltekinthet attól, hogy a bu-
karesti parlament a civiltár-
sadalom körébõl kétes CV-
vel rendelkezõ személyeket
vagy olyan bírót nevezett ki a
Legfelsõ Bírói Tanácsba,
akinek jelölését alapfokon
érvénytelenítették. Noha er-
kölcstelen, a zsaroló sokszor
nyer. Baconschi miniszter
cotroceni-i ihletésû nézete
szerint nem az a probléma,
hogy a honatyák, az elnök
megértõ tekintetétõl kísérve,
megtorpedóznak bûnügyi
vizsgálatokat, a bírák pedig
gyanús körülmények között
és következmények nélkül
szabadon engednek keleti
bûnözõket, hanem az átko-
zott együttmûködési mecha-
nizmus (MCV). A külügy-
miniszter egyszersmind
párttársait, a volt igazság-
ügyi, illetve belügyminisz-
tert, Monica Macoveit és
Vasile Blagát is bírálja, ami-
ért az uniós csatlakozáskor
beleegyeztek, hogy „ólom-

golyót kössenek” Románia
lábára. Amikor a korrupció-
ellenes harcot sürgetõ euró-
pai nyomás hasznos volt
Traian Bãsescu elnök szá-
mára a belpolitikában és a
hatalmi játékokban, az
MCV jó volt. Amikor Emil
Boc a jogállam európai szab-
ványait emlegetve vert rá
PSD-s és PNL-s ellenfeleire
a választási kampányban, a
mostani hatalom egyetlen
politikusa sem kérte az EU-
tól, hogy hátrányos megkü-
lönböztetés nélkül kezelje-
nek minket. Képzeljék csak
el, hogyan reagált volna
Traian Bãsescu és szócsövei
a francia–német felhívásra,
ha a Victoria-palotában nem
Emil Boc, hanem a liberális
Cãlin Popescu-Tãriceanu ült
volna. Az MCV akkor vált
hirtelen elsõ számú ellenség-
gé, amikor az Európai Bi-
zottság megállapította, hogy
Traian Bãsescu és pártja ve-
zetése alatt „Románia nem
mutat kellõ politikai akara-

tot a reformfolyamat támo-
gatására”. A bukaresti kor-
mányzatot zavarja, hogy
ahelyett, hogy sikerként pi-
pálja ki Románia csatlakozá-
sát a schengeni övezethez a
2012-es választási kampány-
ban, olyan kudarcokról kell
számot adnia, amilyen a
rendõrség és az igazságszol-
gáltatás képtelensége arra,
hogy lekapcsolódjék a helyi
maffiozó klánokról, vagy a
korrupcióval vádolt tisztség-
viselõk parlamenti szavazás
általi mentegetése, vagy zsa-
rolható és kontrollálható
személyek felvétele állami
intézményekbe. Visszataszí-
tó az is, hogy a Bãsescu-kor-
mányzat által elkövetett zsa-
rolást nemzeti érdekként
tüntetik fel. A kormányzat
populista módon a szuvere-
nitás kártyáját játssza meg,
abban a reményben, hogy a
vereséget imidzsépítõ gyõze-
lemre tudja váltani, miután
nem sikerült bûnbakokat ál-
lítania a közvélemény elé.
Megpróbálta a romákkal.
Utána Victor Pontával, akit
azzal vádolt, hogy Románia
schengeni csatlakozása ellen
lobbizik, holott, ha jól em-
lékszem, 2004-ben a D.A.
Szövetség vezetõi azért bírál-
ták Günter Verheugen euró-
pai biztost, mert hamarabb
zárja le az EU-csatlakozási
tárgyalásokat, hogy ezzel vá-
lasztási támogatást nyújtson
Adrian Nãstasénak. Diszk-
rét utalás hangzott el az oro-
szokra is, akik Románia el-
len hangolják Franciaorszá-
got és Németországot. Való-
színû, hogy a Bãsescu-kor-
mányzat arra a következte-
tésre jutott, hogy továbbra is

annak a klisének van a leg-
nagyobb foganatja, misze-
rint a nagyhatalmak igazság-
talanul bánnak Romániával.
(Fordította: K. B. A.)

Szégyelld magad, 

polgármester úr!

Ovidiu Marincea

Nem akartam szemrehá-
nyással kezdeni a 2011-es
esztendõt, de hogy lehet az,
fõpolgármester úr, hogy nem
jutott eszébe meghívni
Traian Bãsescut szilveszter
éjszakáján a fõtérre, a romá-
nok körébe? Még a kerületi
polgármesterek – már azok,
akik rendeztek valamit –
sem hívták meg az ország el-
nökét a vanghelionos, negoi-
þás, poteraºos vagy onþanus
bulikra. Vagyis nagy felhaj-
tásokat rendeznek Loredana
Groza, Connect-R (az a pali,
akinek trikóján az áll: „Ci-
gány vagyok”), Buzdugan,
Morar részvételével, és nem
hívják meg... pont õt?
Predealról, ahol a pénzügy-
miniszterrel, a honvédelmi
miniszterrel és Boc minisz-
terelnökkel szilveszterezett,
az elnök azt mondta szom-
baton az újságíróknak, hogy
az esztendõbúcsúztatón
azért nem volt ott a közté-
ren, mert nem hívta meg
senki. „Meg kell mondanom
maguknak: ahhoz, hogy el-
menj egy térre, meg kell
hogy hívjon egy polgármes-
ter” – szögezte le az államfõ.
Szomorú! Pont szilveszter éj-

szakáján távol lenni azoktól,
akik megválasztottak, és ne
tudd bekívánni nekik a hagy-
omános „Éljetek jól!”-t, ha-
nem ott ü-ü-ü-üldögélni egy
asztalnál Opreával, Iordã-
nescuval és Ialomiþianuval...
hát ez, úgy hiszem, szomo-
rú. De legalább nem vagy
kénytelen szembesülni az
emberek a méltatlankodásá-
val, akik 2010-ben nagyon
nehéz évet szenvedtek végig.
Az emberekkel, akik arra éb-
redtek, hogy lefaragták bére-
iket, mert valaki nem hitt a
válságban, másvalaki hitt
ugyan, de kussolt, mert vá-
lasztások voltak, és megint
más nyakló nélkül kérte a
kölcsönöket az IMF-fel kö-
tött szerzõdés kontójára. Így
legalább nem kényszerülsz
érezni az emberek felhábo-
rodását egy hazugságokkal
teli év és a politikusok in-
kompetenciája miatt. Nem
vagy kénytelen több ezer fia-
tal nyílt színi pfujolását elvi-
selni. Nem kényszerülsz
mozgósítani az egész SPP-t,
hogy biztos légy benne, nem
kapsz egyetlen hógolyót sem
az ábrázatodba. Nem kell le-
nyelned ugyanazt a mesét,
hogy „Fõnök, a PSD hozta
ide ezt az agitátorcsapatot.
Le voltak fizetve! Nem vol-
tak sokan, de hangosan kia-
báltak...” Gondolom, elnök
úr, hogy belefáradt már az
önámításba. Aztán meg, úgy
hiszem, bölcs választás volt
a független Opreával, az or-
szág pénzügyeinek nagy-
mesterével, Ialomiþianuval,
és a sok csillagos tábornok-
kal, Iordãnescuval szilvesz-
terezni. Mindenkinek jobb
így! (Fordította: K. B. A.)

Búcsú Európa szellemétõl?

Jan-Werner Mülle

A pénzügyi és az euróvál-
ság egyik mellékhatásaként
az EU-tagországok kizáró-
lag önmagukkal vannak el-
foglalva; csak akkor kapják
fel a fejüket, ha az államok
valamelyike a csõd szélére
sodródik. Holott az európai
alapító atyák szándéka sze-
rint az üzlet és a pénz csupán
az eszköz, nem a cél kellene
hogy legyen. Az európai in-
tegráció ma is politikai pro-
jekt – amellett, hogy lehetet-
lenné teszi a tagállamok kö-
zötti háborúskodást. A
nyolcvanas évektõl, amikor
az egykori dél-európai dikta-
túrákat fölvették a tagok kö-
zé, az EU egyfajta nemzetek
fölötti biztosítási kötvény-
ként is fungál, védi a demok-
ráciát és a jogállamiságot.
Nem utolsósorban pedig a
2004-es, nagyarányú keleti
irányú bõvítés mellett azt az
érvet hozták fel, hogy Brüsz-
szel az európai alkotmányos
normák garanciája. Európa
– legalábbis a hivatalos Eu-
rópa – mégis némán szemlé-
li a „nemzeti forradalmat”
Magyarországon, ahol a

kormány éppen a jogállamot
bontja le, és egy Putyin-
típusú, „irányított demokrá-
cia” felé tart, miközben janu-
ár elsejétõl éppen Magyaror-
szág veszi át az EU-Tanács
elnökségét. A tények mind-
eközben nagyjából ismertek:
a tavaly áprilisi választások
nyomán a nemzeti-konzer-
vatív Fidesz megszerezte a
parlamenti helyek kétharma-
dát – eleget ahhoz, hogy a
többi párt közremûködése
nélkül bármikor módosít-
hassa az alkotmányt. Az el-
söprõ többség mindenekelõtt
ellenvoks volt a szocialisták
nyolcévi, az országot az ösz-
szeomlás szélére vezetõ kor-
mányzására. Mindazonáltal
a Fidesz karizmatikus vezé-
re, Orbán Viktor állítja, hogy
pártja világos megbízást ka-
pott az alkotmány módosítá-
sára és a „nemzeti együtt-
mûködés rendszerének” lét-
rehozására. Már a választá-
sok küszöbén ígérte meg,
hogy vége lesz a pártok kö-
zötti örökös civódásnak; va-
gyis egyetlen párt kormá-
nyoz hosszú távon és stabi-
lan, és szerez érvényt a nép-
akaratnak. Orbán a klasszi-
kus populista érvelést hasz-

nálja. Eszerint a hatalmi
ágak szétválasztásának bo-
nyolult rendszere, a checks
and balances mindössze
akadály a hatékony kor-
mányzás útjában; az elit,
például az alkotmánybírák
és a kritizáló újságírók útját
állják a tényleges demokráci-
ának. E nézetekkel össz-
hangban kormányzott eddig
a Fidesz: az államapparátust
kizárólag pártkatonák foglal-
ták el, a barátságtalan intéz-
mények forrásait azonmód
levágták (például a költség-
vetési tanácsét, amely õrköd-
ni hivatott a büdzsé felett). A
Fidesz embereibõl álló mé-
diatanács a jövõben súlyos
pénzbírsággal sújthatja a
köz- és magánkézben lévõ
médiát „kiegyensúlyozatlan
tájékoztatás miatt”, kénysze-
rítheti az újságírókat  forrá-
saik felfedésére. Az elnököt,
Sólyom László korábbi al-
kotmánybírót – öt éve még a
Fidesz támogatta –, nem ja-
vasolták újraválasztásra, he-
lyette Orbán Schmitt Pál
egykori olimpiai vívóbajnok
mellett döntött, akinek el-
sõdleges ajánlólevele az ál-
lamfõi tisztségre abbéli ígére-
te, hogy a Fidesz törvényeit

hiánytalanul és azonnal alá-
írja. Ezután már csupán
egyetlen akadály állt a kor-
mányzás elõtt: az alkot-
mánybíróság, amelynek jo-
gosítványait néhány hete
alaposan megnyirbálták.
Semmi nem törvénytelen ab-
ból, amit a Fidesz tett eddig.
Egyébként a magyar alkot-
mány egyetlen cikkelye sincs
kõbe vésve, ahogy a német
alkotmányban sincs egyetlen
szakasz sem, amelyet ne le-
hetne módosítani. Mégis
aligha vonható kétségbe,
hogy Magyarország alapve-
tõen antidemokratikus
irányt vett. Ehhez még hoz-
zájön, hogy a „nemzeti for-
radalom” nacionalista is.
(…) Az „igazi Magyaror-
szág” értékeit most, egyszer
s mindenkorra írásban kell
rögzíteni az új alkotmány-
ban. Az eddig ismert vázlat
szerint a preambulumba be-
kerül a kereszténység és –
ami példátlan a köztársasá-
gok között – a „Szent Koro-
na”, miközben az alkot-
mánybíróságot – ettõl tarta-
nak az ellenzõk – véglegesen
megfosztják hatalmától.
Nézheti mindezt Európa kö-
zömbösen? Amúgy Brüsszel

vagy a többi tagország be-
avatkozása ellen kéznél van-
nak az érvek: Nemde de-
mokratikusan választották
meg a magyar kormányt?
Éppen a demokráciadeficit-
tel küzdõ EU-nak kell elját-
szania a demokrácia dolgá-
ban a tanár bácsi szerepét?
Nem bukott-e meg egy ha-
sonló kísérlet tíz éve, amikor
Jörg Haider Ausztriáját el-
árasztották szankciókkal?
(...) Meg lehet ugyan vonni
bizonyos jogokat a tagor-
szágoktól, amelyek megsér-
tik az Unió alapelveit – akár
a szavazati jogot is a Tanács-
ban –, de nem létezik hivata-
los kizárási mechanizmus.
(…) 2000-ben, Haider retori-
kájával együtt megszûnt a
szankciók alapja – konkrét
ok a fellépésre nem létezett.
Röviden: amit Dan Diner
egykor „Európa védekezõ
reflexének” nevezett, az
többnyire a szimbolikus poli-
tika – még akkor is, ha senki
nem tudná megmondani tel-
jes bizonyossággal, melyik
utat választja Ausztria, ha
nincsenek a szankciók. Ma-
gyarország esetében viszont
szó sincs véleményrõl vagy
szándékról: a kormány több
hónapja hivatalba lépett, és
nyílt kártyákkal játszik. Ez-
úttal Európa nem lehet pasz-
szív, mert az nem maradna

következmények nélkül. A
régió többi országa nagy fi-
gyelemmel követi, hogyan
reagál az EU a magyarorszá-
gi fejleményekre. A feltevés,
hogy egy figyelmeztetõ szó -
például Herman Van Rom-
puy, a Tanács  elnöke vagy a
többi 26 EU-tagállam részé-
rõl – nacionalista hullámot
gerjesztene és mártírrá avat-
ná Orbánt, puszta spekulá-
ció: ugyanúgy hozzájárul-
hatna az önmérséklethez
egy olyan országban, amely
hagyományosan Európa-ba-
rát. Ausztriáról is azt hitték,
hogy elharapóznak az Euró-
pa-ellenes érzések. Egy biz-
tos: aki a belépésre vár egy
klubba, annak példásan kell
viselkednie; aki már bent
van, kirúghat a hámból. (…)
Furcsamód éppen az EU-
tagság teszi lehetõvé az
olyan attitûdöt, amilyet ko-
rábban a Kaczyñski-fivé-
reknél láthattunk. Viszont
ami Magyarországon törté-
nik, az nem egyszerûen
többcsipetnyi populizmussal
fûszerezett politika, hanem
alkalmasint búcsú Európá-
tól. És ideje, hogy az EU tu-
datosan döntsön: vagy me-
gálljt parancsol, vagy ha
semmi más nem segít – meg-
vonva az összes jogot, és ez-
zel kényszerítve ki az önkén-
tes kilépést – búcsút int.

Rosszabb, mint Haider

Traian Bãsescu – talán 
másképp lehetett volna...
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Czédly József

A múlt év utolsó napjai-
ban a Hivatalos Közlöny való-
sággal öntötte azokat a sza-
bályozásokat, melyek arra
vannak hivatva, úgy írják át
a különbözõ törvényeket,
rendelkezéseket, hogy azok
alkalmazása beleférjen a
2011. évi költségvetés szûkre
szabott elõirányzataiba. Ha
ez nem volt lehetséges, akkor
az illetõ szabályozás alkal-
mazását elhalasztották 2012.
január 1. utánra. Ilyen sorsra
jutott, hogy csak a legfonto-
sabbat említsük, a közalkal-
mazottak egységes besorolá-
sát elõíró kerettörvény
(Legea cadru pentru salari-
zarea unitarã a personalului
bugetar nr. 284/2010).

Az alábbiakban, az
EurActiv-ban január 2-án
közzétett tanulmány alap-
ján, a 2011. év 10 legfonto-
sabb pénzügyi intézkedését
ismertetjük röviden.

1. A Nemzetközi Valuta-
alappal (FMI) megkötött és
megkötendõ megállapodá-
sok

Ismeretes, a FMI-vel meg-
kötött megállapodás szerint
Románia rendelkezésére bo-
csátottak 13,15 milliárd
eurót, ebbõl 6 részletben ed-
dig 11,27 milliárd eurót fo-
lyósítottak, a hetedik részlet,
900 millió euró januárban
esedékes, míg a maradék
988 millió euró tavasszal lesz
majd lehívható. Ezenkívül
az Európai Bizottság elfoga-
dott Románia számára egy 5
milliárd euró értékû köl-
csönt, amibõl eddig 3,5 mil-
liót folyósított, valamint a
Világbank biztosít 1 milliárd
euró értékû hitelt, ebbõl ed-
dig 300 milliót hívtak le.

A fenti megállapodások
megvalósítása feltételekhez
van kötve, ezek: a közintéz-
mények hátralékos tartozá-
sai (arierat) 2010. december
31-én ne haladják meg a 480
millió lejt és 2011. április vé-
géig teljes mértékben ki le-
gyenek egyenlítve; az általá-
nos költségvetés (bugetul
general consolidat) hiánya
az év végén ne haladja meg
a bruttó hazai termék
(GDP) 6,8%, azaz 34,65
milliárd lejt; az általános
költségvetés összjövedelme
ne legyen kisebb, mint 158
milliárd lej.

A Valutaalappal megkö-
tött elsõ megállapodást kö-
vetheti majd egy második,
erre március után kerülne
sor, és szemben az elsõvel,
megelõzõ (preventiv) jellege
lenne. Ez azt jelenti, hogy
ténylegesen nem folyósítják,
csak rendelkezésre bocsátják
a megállapodott összeget
(valószínûleg 5-8 milliárd
euró), amit Románia csak
szükség esetén hívhat le
egyes, közösen elfogadott cé-
lok finanszírozására.

2. A pénzügyek és a költ-
ségvetés felelõs kezelésérõl
szóló törvény alkalmazása

Ez magával hozna több je-
lentõs változást a közpén-

zekkel való gazdálkodásban,
ilyenek:

– Egy költségvetési évben
a költségvetést legtöbb két-
szer lehet kiigazítani (rectifi-
care) és azt is csak az év elsõ
6 hónapjának letelte után.

– Az elfogadott általános
költségvetés összkiadásának
összegét nem lehet megnö-
velni, kivéve, ha azok az Eu-
rópai Unió által nyújtott
pénzügyi támogatás nyo-
mán keletkeztek, illetve ha a
közadósságok törlesztésére,
vagy az EU költségvetése ja-
vára szóló befizetésre vonat-
koznak.

– A kormány megbiza-
tásának lejárta elõtti 180 nap
folyamán nem lehet olyan
szabályozásokat hozni, me-
lyek a közalkalmazottakra
fordítandó személyi kiadá-
sok vagy a nyugdíjak növelé-
sét irányozzák elõ.

– A költségvetés kiigazítá-
sai alkalmával nem lehet a
személyzeti kiadásokat nö-
velni.

– Minden év május 30-ig a

kormány el kell fogadja az
elkövetkezõ 3 év pénzügyi-
költségvetési stratégiáját.

– Az állami költségvetés és
a társadalombiztosítási költ-
ségvetés kihirdetésétõl szá-
mított 45 napon belül a
Pénzügyminisztérium köte-
les közzétenni a költségveté-
si kiadások évnegyedekre va-
ló felosztását, összhangban a
költségvetés jövedelmeinek
begyûjtésével.

– A kihirdetéstõl számított
55 napon belül ugyancsak a
Pénzügyminisztérium köte-
lessége közzétenni becsléseit
a helyi költségvetések és a sa-
ját forrásokból mûködõ in-
tézmények költség-elõirány-
zatainak évnegyedi felosztá-
sáról.

3. Közalkalmazottak
alapbérének 15%-os növelé-
se, az országos legkisebb
havi fizetés felemelése 600-
ról 670 lejre

Ezekrõl a Hivatalos Köz-

löny december 28-i, 878. szá-
mában megjelent 285/2010.
sz. törvény és a 824. szám-
ban közzétett 1193/2010 sz.
kormányhatározat rendelke-
zik. A közalkalmazottak fi-
zetésének a 2010. októberi
szinthez viszonyított 15%-os
növelése 1,4 milliárd eurójá-
ba kerül a kormánynak, és
ez a költségtétel benne van a
2011-re elfogadott költségve-
tésben. A 670 lejes minimál-
bér havi átlag 170 órás mun-
kaidõt számítva, 3,94 lej óra-
bérnek felel meg.

4. A lakossági hitelekrõl
szóló 50/2010 sz. törvény-
erejû sürgõsségi kormány-
rendelet (OUG) alkalmazá-
sa

A kormányrendelet erede-
ti célja az volt, hogy a hitel-
felvevõk és a bankok közöti
viszony szabályozása vonat-
kozzon a folyamatban levõ
hitelszerzõdésekre is. Ez ki-
váltotta a bankok ellenkezé-
sét, végül is a FMI nyomásá-
ra, a rendeletet elfogadó

288/2010 sz.törvény (megje-
lent a Hivatalos Közlöny de-
cember 30-i, 888. számában)
csak az ez után megkötendõ
hitelszerzõdésekre írja elõ a
szerzõdõ felekre vonatkozó
új szabályozásokat.

5. A gyermeknevelési
szabadság és járandóság
(GYES) új szabályozása

Errõl a múlt év december
17-i Törvénytárban részlete-
sen írtunk. Lényege, hogy

elõírásai csak a 2011. ja-
nuár 1. után született gyer-
mekek szüleire vonatkoz-
nak, akik két lehetõség kö-
zött választhatnak: 1 évre
szóló, legtöbb havi 3.400 lej
gyermeknevelési segély, vagy
két évre érvényes, legtöbb
havi 1.200 lej járandóság.
Mindkét esetben a segély
összege nem lehet kisebb,
mint havi 600 lej.

6. Az igazolhatatlan jöve-
delmek megadóztatása

A szabályozás szerint a
pénzügyi hatóságok felhatal-
mazást kapnak természetes
személyek jövedelmének
közvetett ellenõrzésére, és ha
ezek alapján megállapítják,
hogy a bevallott jövedelem
és a tényleges jövedelem kö-
zött nagyobb a különbség
mint 50 ezer lej, illetve a jö-
vedelem legkevesebb 10%,
akkor az így megállapított
különbségre 16%-os jövedel-
mi adót rónak ki, amennyi-
ben az érdekeltek nem tud-
ják okmányokkal igazolni a
jövedelemkülönbség okát.

7. Az adóbevallások
(declaraþiile contribua-
bililor) egységesített rend-
szere

A Hivatalos Közlöny de-
cember 31-i, 897. számában
jelent meg a kormány
1.397/2010  sz. határozata a
szociális hozzájárulások, jö-
vedelemadó és a biztosítot-
tak egyéni, név szerinti nyil-
vántartását tartalmazó egy-
séges bejelentés (declaraþie)

formanyomtatványának ki-
töltésérõl és elküldésérõl.
Ezeket a bejelentéseket min-
den jövdelemadó és szociális
hozzájárulást fizetõ jogi és
természetes személynek a
következõ hónap 25-ig kell
elektronikus formában az il-
letékes adóhivatalhoz eljut-
tatni.

8. A mikrovállalatok fi-
zethetnek forgalmiadót jö-
vedelemadó helyett

Az adótörvénykönyv
(Cod fiscal) január 1-jével
bevezetett módosítása alap-
ján (megjelent a Hivatalos
Közlöny december 30-i, 891.
számában), a mikrovállala-
tok ezután a 16%-os jövede-
lemadó helyett fizethetnek
forgalmiadót. Ennek nagy-
sága a vállalati forgalom (cif-
ra de afacere) 3%. Mik-
rovállalatnak tekintendõ az
a gazdasági egység, melynek
évi forgalma nem haladja
meg a 100 ezer eurót, és

nincs több, mint 9 alkalma-
zottja. Nem vonatkozik ez a
lehetõség a banki, biztosító,
szerencsejáték-, tanácsadó és
menedzsmenttevékenység-
gel foglalkozó vállalatokra.

9. 2011 a fordulat éve kell
legyen az európai alapok
felhasználása terén

A 2007–2010-es idõszak-
ban az európai alapok keve-
sebb mint 15%-át használta
fel Románia. Emiatt mivel az
EU-ban érvényes normák
alapján, ha a felhasználás ke-
vesebb, mint a 2007-re meg-
állapított EU-alapok (ez
l,275 milliárd euró volt), el-
veszthettük volna a Románi-
ának kiosztott fel nem hasz-
nált alapokat. De mivel
ugyancsak az európai nor-
mák szerint felhasznált ösz-
szegnek tekintendõk az EU
által nyújtott elõlegek is, és
ezeknek értéke meghaladta
az 1 milliárd eurót, így meg-
szabadultunk az alapok meg-
vonásával járó büntetéstõl.

De ez a helyzet nem is-

métlõdhet meg 2011-ben.
Ebben az évben, az említett
normák szerint, legalább
1,85 milliárd euró értékû ala-
pokat kell ténylegesen fel-
használnunk, hogy ne te-
gyük ki magunkat az alap
megvonások veszélyének,
ugyanis ez volt az értéke a
2008-ra kiosztott alapoknak.

10. Románia az EU többi
26 országával az úgyneve-
zett „félévi” megfigyelés
alá kerül

Tanulva Görögország és
Írország szomorú példáiból,
amikor is az eurózóna orszá-
gainak milliárdos áldozato-
kat kellett hozniuk, hogy
megvédjék az euró árfolya-
mának stabilitását, az Euró-
pai Bizottság 2011-tõl kezd-
ve bevezetett egy új eszközt a
tagországok gazdasági és
pénzügyi politikájának elõ-
zetes felügyeletére. Az új-
donság az, hogy kiterjesztik
a tagállamok tevékenységé-

nek összehangolását ezek
költségvetési politikájára is,
lehetõvé téve szigorú meg-
büntetését azoknak az orszá-
goknak, melyek megszegik a
Stabilitásról és Növekedésrõl
szóló Egyezség elõírásait.
Elõzetes felügyelet azt jelen-
ti, hogy mielõtt a tagország-
ok elfogadják gazdasági és
pénzügyi politikájukat az el-
következõ esztendõkre ezt
elõterjesztik az Európai Bi-
zottságnak, és csak miután
megkapják ennek esetleges
észrevételeit, véglegesíthetik
stratégiai elképzeléseiket.

A „félévi” megfigyelési
rendszer elnevezése onnan
ered, hogy az elfogadott me-
netrend szerint 6 hónapon-
ként fogják elemezni a tagor-
szágok gazdasági és pénz-
ügyi politikáját annak érde-
kében, hogy idejében felfe-
dezhessék az esetleges egyen-
súlyhiányt, amely veszélyez-
tetnéka Stabilitásról és Növe-
kedésrõl szóló Egyezségben
kitûzött célokat.

Az új összehangoló folya-
mat három pontosan meg-
határozott terminust ír elõ:

1. Minden év márciusá-
ban, tehát 2011-ben is, az
Európa Tanács tavaszi infor-
máló összejövetelén megha-
tározzák a gazdaságpolitika
prioritásait az Európai Bi-
zottság „Tanulmány az évi
növekedésrõl” címû jelenté-
se alapján. Ebbõl fognak
eredni a költségvetési politi-
kára vonatkozó ajánlások
két program keretében:

a) nemzeti stabilitás és
konvergenciaprogram;

b) nemzeti reformprogram.
2. Minden év áprilisában a

tagországok elküldik a Bi-
zottságnak az elõzõ hónap-
ban kapott ajánlások alapján
elkészített gazdasági és költ-
ségvetési stratégiájukat. Eze-
ket a Bizottság elemzés alá
veti és a Tanács elé terjeszti,
együtt az észrevételeivel és
javaslataival.

3. Minden év júniusában
és júliusában az országok ál-
lamelnökei és miniszterelnö-
keibõl álló Európai Tanács,
valamint a gazdasági és
pénzügyminiszterekbõl álló
tanács külön minden ország
számára ajánlást készít két
síkon: a gazdasági és költ-
ségvetési politikában. A kö-
vetkezõ évben a Bizottság je-
lentést készít, hogyan ültet-
ték gyakorlatba a Tanács
ajánlásait.

Így tehát az „európai fél-
év” 2011-ben elkezdi mûkö-
dését, ami a tagországok
költségvetés-elõkészítési
munkálataiban jelentõs vál-
tozást hoz, mivel áprilisban
már el kell készíteni a jövõ
évre szóló prognózisokat.

Mindez minden olyan or-
szág számára, ahol eddig hi-
ányosságok voltak tapasz-
talhatók a költségvetés elké-
szítési folyamatában – erre
élõ példa Románia is – két-
ségkívül kedvezõ befolyás-
sal lesz, ami alapjában vál-
toztathatja meg az illetõ or-
szág gazdasági megítélését,
bátoríthatja a nemzetközi
tõke beáramlását.

Új év – új szabályozások
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Ünnepi találkozó 
Kolozsváron

Január 8–9-én (szombat,
vasárnap) tartják a „15
éves a Szarkaláb Néptánc-
együttes” ünnepi találko-
zót, a Diákmûvelõdési
Házban (ünnepi gálamû-
sor) és a Heltai Alapítvány
székhelyén (táncház, folk-
kocsma).

Színház 
Marosvásárhelyen

A Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulatá-
nak hétvégi elõadásai: ja-

nuár 7., ma este 19 óra –
nagyterem – Csorba And-
rás bérlet: Georges
Feydeau Bolha a fülben –
bohózat. Január 8., szom-
bat este 19 óra – nagyte-
rem – Szabó Ernõ bérlet,
Georges Feydeau Bolha a
fülben – Bohózat. Január
9., vasárnap este 19 óra –
nagyterem, Jaroslav Hašek
–Spiró György Švejk.

Találkozók 
Szotyorban

Január 8-án, szombaton
17 órától a Pinceklubban
ifjúsági, vasárnap 18 órától

a faluházban pedig nyugdí-
jastalálkozó lesz.

Színház Korondon

Január 7., ma este 20 óra
u Mûvelõdési Központ,
Müller Péter–Seress Rezsõ
Szomorú vasárnap – Ka-
maramusical.

Könyvbemutató 
Sepsiszentgyörgyön

A csíkszeredai Pallas-
Akadémia Könyvkiadó ja-
nuár 8-án, szombaton 11
órától a Székely Nemzeti
Múzeum Bartók-termében
a szerzõ jelenlétében be-
mutatja Egyed Ákos Erdély
1848–1849 címû könyvét.
A kötetet Boér Hunor mu-

zeológus ismerteti, a kiadó
új könyveirõl Tõzsér Jó-
zsef igazgató beszél. A
rendezvény házigazdája
Vargha Mihály igazgató.

Hahota-kabaré 
Maros megyében

A Hahota színtársulat
ma este 19 órától
Régenben az Eugen
Nicoarã Mûvelõdési Ház-
ban. Január 8-án, szomba-
ton és január 9-én, vasár-
nap este 19 órától újra a
marosvásárhelyi Maros
Mûvészegyüttes termében
viszik színre az elõadást.
Szereplõk: Puskás Gyõzõ,
Székely M. Éva, Kelemen
Barna, Cseke Péter, Gönc-
zi Katalin, Boér Orsolya,

Szõlõsi-Pénzes Szilárd és
Gáll Orsolya. Meghívott
vendég Borsos Edith,
Hariclea Darclée-nagydí-
jas énekmûvész, zongorán
játszik Apostolache Zénó.
Jegyek elõvételben a Ma-
ros Mûvészegyüttes, illet-
ve a Kultúrpalota jegy-
pénztárainál. Internetes
helyfoglalás a www.haho-
ta.com oldalon. A maros-
vásárhelyi elõadásokra a
0770-194-629-es telefon-
számon is lehet elõfoglal-
ni.

A Figura Stúdió 
Színház elõadásai

Január 7-én, de. 10.00
óra A titok – a kiskalácsai ki-
rályság – mesejáték –

Székelyudvarhelyen.
Január 8., szombat este

19 óra Krimi – bûnügyi ko-
média a gyergyói színház-
teremben.

Január 9., vasárnap este
19 óra Krimi – bûnügyi ko-
média – Dr. Balás Gábor
Mûvelõdési Ház,
Gyergyóremete.

Mesejáték 
Marosvásárhelyen

A Tamacisza színtársu-
lat január 8-án, szombaton
17 órától a vár Kádárok
bástyájában bemutatja
Móra Ferenc A didergõ ki-
rály meséje nyomán ké-
szült Vacogó, reszketõ, király-
felmelegítõ címû gyerekelõ-
adást.

Programajánló

KOS

Az égi konstellációk a
Kos-szülötteknek nyújtják a
legkézenfekvõbb lehetõsé-
geket. Különösen akkor, ha
Ön a „létrehozó” Kosok
közé tartozik, régóta dédel-
getett, legvadabb álmait is
megvalósíthatja – igaz nagy
harcok és áldozatok árán,
de ezt szinte észre sem ve-
szi, annyira felfokozott láz-
ban ég majd. Használja ki
az évkezdet lendületét: ha
felveszi a tempót, egészen
õszig meg sem áll majd!
Akkortájt azonban hajla-
mos lesz a túlzott idealiz-
musra, legyen óvatos, és
lassítson, ha a helyzet úgy
kívánja.

BIKA

A Bikáknak kicsit nehe-
zebb lesz alkalmazkodni
az õrült sebességgel zajló
dolgokhoz, gyakran túl-
zottnak érzik az elváráso-
kat. Nekik a tavasz vége,
nyár eleje lesz a kedve-
zõbb, amikor kicsit belas-
sulnak az események, és
könnyebb lesz megfontolt,
tervezhetõ döntéseket hoz-
ni. Mindenképpen új hely-
zeteket, változásokat hoz
majd ez az év – fogadja
olyan nyitottan, ahogyan
csak tudja! Nem lesz ideje
tanakodni, elõfordulhat,
hogy mire lépne, már az
élet továbbgördült, és
megint más szituációban
találja magát.

IKREK

Az Ikrek élvezik majd a
pezsgést, felüdülést jelent
majd számukra az állóvíz
után. Érzékeny idegrend-
szerüknek azonban néha
már sok is lesz a terhelés –
különösen április környé-
kén ügyeljen, hogy ne haj-
szolja túl magát. Augusz-
tusban egy hosszabb pihe-
nõre számíthat, használja
ki, mert az év vége sok
megoldandó helyzetet, ér-
zelmi konfliktust, ugyanak-
kor komoly anyagi fellen-
dülést tartogat. Kivételesen
legyen következetes a meg-
kezdett dolgokhoz, mert ha
kapkod, könnyen elveszít-
heti a fonalat.

RÁK

A Rákoknak is hatalmas
lehetõségeket hozhat ez az
év, de készüljenek fel rá,
hogy mindez stresszes lesz.
Gyakran érezheti, hogy kí-
méletlen és rideg a világ Ön
körül, de ez csak mások
hajszoltságának és az erõl-
tetett tempónak köszönhe-
tõ. Duzzogni semmikép-
pen sem lesz ideje, vagy ha
igen, az nem megtérülõ lu-
xusnak számít majd, úgy-
hogy ne tegye. Nyár dere-
kán kicsit fellélegezhet, de
októberig még több hul-
lámban jönnek majd a fel-
adatok – ha kitart, és meg-
felel az elvárásoknak, hosz-
szú távon megalapozhatja
a jövõjét.

OROSZLÁN

A „királyi” szülöttek is ki-
vehetik oroszlánrészüket az
eseményekbõl: gyakran kell
majd bátran és határozottan
fellépniük, amikor másokon
kitör a pánik. Aki most az
élre kerül, és higgadtan ké-
pes kezelni a helyzeteket, az
sokáig vezetõ marad. Feb-
ruár közepétõl várhatók a
kihívások, és szeptemberre
érik be igazán erõfeszítései-
nek gyümölcse, addig azon-
ban egy perc nyugta nem
lesz. A terhelés nem csak
Önt, de családját is nagyon
megviselheti – rájuk külö-
nösen nagy figyelmet fordít-
son, mert ez lesz az egyik fõ
konfliktusforrás az évben.

SZÛZ

A Szüzek nagy eltökélt-
séggel állnak a 2011-es fel-
adatok elé, és hihetetlen
szorgalmukkal képesek ki-
használni a kínálkozó lehe-
tõségeket. A május és a de-
cember azonban kritikus
idõszak lehet – vigyázzon
testi épségére és egészségé-
re! Ebben az évben a szo-
kottnál nagyobb önállósá-
got vár majd el az élet Ön-
tõl, gyakran kell kezdemé-
nyeznie egy-egy helyzet-
ben, és a feladatmegoldó
képessége is górcsõ alá ke-
rül. Érzelmileg nem lesz túl
stabil, anyagilag viszont
annál inkább lerakhatja a
biztos alapokat a jövõre
nézve.

MÉRLEG

A Mérlegek élvezik majd
talán a legkevésbé az eszten-
dõ elõnyeit-hátrányait, a
Szaturnusz ugyanis az õ je-
gyükben toporog, és ez fé-
ken tartja a velük kapcsola-
tos történéseket. Jóval hig-
gadtabban kezelik az esemé-
nyeket, mint környezetük,
ami látszólag konfliktusok-
hoz vezet, valójában azon-
ban sokaknak jelent segítsé-
get a zûrzavarban. Ön lesz
tehát a „menedék”, a ta-
nácsadó, ami – ha közvetve
is –, nagy hatással lesz saját
sorsára. Ebbõl a szerepbõl
születnek majd lehetõségek,
amelyek, komoly fordulato-
kat hozhatnak.

SKORPIÓ

A Skorpiók év elején
elég tehetetlenül figyelik
az eljövendõ „forradal-
mat” – nekik a nyílt harc, a
hangoskodás nem kenye-
rük. Júniusra azonban ki-
tisztul a kép, és akkortájt
olyan lehetõségek érkez-
nek, amelyek Önnek is
testhez állók. A nyár in-
kább érzelmileg lesz felfo-
kozott - akár egy mindent
felforgató szerelmi vihar is
elképzelhetõ -, õsztõl
azonban megindul a sze-
kér, és sok feladat szakad a
nyakába. Hallgasson le-
gendás megérzéseire, akár
a legvadabb sugallatokat
tekintve – ebben az évben
ez különösen igaz!

NYILAS

A Nyilasoknak rendkívüli
lesz ez az év – fõleg február
közepétõl, amikor egy várat-
lan lehetõség nagyot lendít-
het az életükön. Ugyan sok
személyes konfliktus vár
majd Önre – mondhatni ki-
fejezetten „veszekedõs” lesz
ez az év –, de összességében
gyarapodást és sikereket hoz
az esztendõ. Különösen júli-
usban gyûlik majd meg a ba-
ja törvénnyel, de kis szeren-
csével ebbõl is gyõztesen ke-
rül ki. A családi élete sem
lesz zökkenõmentes, októ-
berben érzelmileg mélypont
várható, de az anyagi és
szakmai sikerek túllendítik a
nehezebb idõszakokon.

BAK

A Bakokra küzdelmes
esztendõ köszönt 2011-ben,
az év rosszul kezdõdik, a
nehézségek és a terhek egy-
re csak nõnek, de a március
hirtelen fordulatot hoz, és
ettõl kezdve, ha lassan is, de
rendezõdnek a dolgok. Oly-
annyira, hogy õszre több,
régóta húzódó probléma
megoldást nyer, és év végé-
re az élete szinte minden te-
rületén olyan „rend” lesz,
amire mindig is vágyott.
Ehhez azonban többet kell
kockáztatnia, mint amit
szeretne, de ha mer egy ki-
csit bátrabban lépni, ha te-
ret enged az új helyzetek-
nek, szívós küzdelme elnye-
ri jutalmát.

VÍZÖNTÕ

A Vízöntõk eleinte két-
kedve fogadják majd a vi-
haros fordulatokat, és tõ-
lük szokatlan módon vis-
szahúzódnak. Április ele-
jén különösen érzi majd,
hogy bizonytalanná válik a
helyzet, és – bár számtalan
ötlete támad, egészen új
nézõpontból kezdi látni az
életet – egészen augusztu-
sig kell várnia, míg végre
beindulnak a dolgok. Ak-
kor azonban hatalmas erõ-
vel törnek be lehetõségek,
és szinte szárnyakat kap!
Ha sikerül ebben az idõ-
szakban megalapoznia ter-
veit, az hosszú ideig kihat
majd életére.

HALAK

A Halaknak minden bá-
torságára szükségük lesz
ebben az esztendõben.
Sokszor lesz úrrá Önben a
kétségbeesés, a reményte-
lenség érzése, de tartson
ki! Kevés biztos pont ma-
rad az életében, és a sors
hatalmas kihívások elé ál-
lítja: el kell hagynia a „járt
utakat a járatlanokért”. Ha
erre a képes, ha nem esik
pánikba a döntések elõtt,
ha idõben nyakon ragadja
a lehetõségeket, hatalmas
változásokat élhet meg!
Tavaszszal és nyár elején
megérzései felerõsödnek,
és erõs sugallatokat kap
majd az „égiektõl” – hall-
gasson rájuk, megéri!

Horoszkóp 2011-re
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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

Az önbecsülés. Az a biztos érzés, …

H. L. Mencken (1880–1956), amerikai újságíró megállapításának
folytatása a fõsorokban olvasható.

Vízszintes:
1. A folytatás elsõ része. 12. Tekintetet arra a helyre irá-
nyít. 13. Német vegyész (August von Stradonitz). 14. Hideg
teszi az emberrel. 15. Marhaság. 16. Spanyol író
(Leopoldo). 17. Rangjelzõ szócska. 18. Hátul fölöz! 19. Ott
kezdõdik! 20. Benedek …, meseíró. 22. Nélkül, latinul. 25.
Gyümölcsbõl erjesztett szeszes ital. 28. … plus ultra: vala-
minek a netovábbja. 29. Római 2. 31. Fed, borít. 32. Orosz
uralkodói cím volt. 34. Feszítõeszköz. 35. Fában percegõ
rovar. 37. Osonás, surranás. 40. …-Bogaz, a Kaszpi-tenger
öble. 42. Halkan mondó. 43. Zanzafej! 45. Hivatal, néme-
tül. 47. Patás állat. 48. Lábízület. 50. Színezet, színhatás.
53. … insanity: az erkölcsi gátlások teljes hiánya (angol).
54. Közteher formája. 55. Kézfogás, kézbe csapás. 56. A
folytatás második, befejezõ része.

Függõleges:
1. Ló, fehér csíkkal a fején. 2. Clunyi apát volt. 3. Isztam-
bul városrésze. 4. … Montand: színész, énekes. 5. Szélhár-
fa. 6. Gabon határai! 7. Csekklapok! 8. Disznót vág. 9. Fo-
gat, szekér jelzõje lehet. 10. Ukrajnai népcsoport. 11. Az
orrához. 15. Dédelgetett kutyus. 17. Gondos, körültekintõ.
20. Bért javít. 21. Testmozgást végzõ. 23. Bibliai bárkás.
24. Krajcárjáról ismert mesehõs. 26. Két l! 27. Hevesen ló-
báló. 30. Észak-erdélyi folyócska. 33. A tetejére. 36. Hata-
lom gyakorlása. 38. Bolti bútordarab. 39. Számtani mûve-
letet végez. 41. … the Living, az Anthrax nagylemeze. 44.
Balatoni település. 46. Hármas kártyán vagy dobókockán,
angolul. 48. Kicsi, de erõs! 49. Dráma szereplõje. 51. Lon-
doni óda! 52. Templomi fohász. 53. Majomhang. 55. Pas-
cal, röviden.

Önbecsülés

Az elsõ hetekben szinte
folyamatosan csordogáló
anyatej felfogására legfel-
jebb rövid ideig használjunk
mûanyag kagylót, mert nem
levegõzik kellõképpen a
mellbimbó, hanem inkább
tiszta, kivasalt textilpelen-
kát, amit szükség esetén egy
viszonylag szoros trikóval
rögzíthetünk.

Sokan úgy gondolják, a
bimbóvédõ átmeneti hasz-
nálata gyorsítani fogja a
gyógyulást. A szoptatási ta-
nácsadók tapasztalatai
azonban azt mutatják, hogy
inkább problémákat okoz ez
a praktikusnak tûnõ segéd-
eszköz. Nem éri elég inger a
mellbimbót, ezért csökken-
het a tejmennyiség. A baba
megszokja a másfajta szo-
pástechnikát, s gondot je-
lenthet a késõbbiekben a
bimbóvédõ elhagyása.

Bármennyire is fájdalmas
a szoptatás, ne hagyjunk ki
egyet sem. Sõt, éppen a
gyulladt mellel érdemes kez-
deni a szoptatást, hogy az
éhes baba minél alaposab-
ban kiürítse. Egy ideig korlá-
tozhatjuk az úgynevezett
komfortszopást, amikor a
pici már csak cumizza a
mellbimbót.

Mellgyulladás esetén erõs
fájdalom, hidegrázás, beteg-
ségérzet, végtagfájdalom ta-
pasztalható, a láz 38,4 Celsi-
us-fok fölé emelkedik.
Nemcsak csomó, hanem na-
gyobb vörös terület is látha-
tó a mellen, általában csak
az egyiken. Gennyes mell-
gyulladás esetén a láz akár
negyven Celsius-fok fölé is
emelkedhet. Hidegrázás,
éles fájdalom, betegségérzet,
végtagfájdalom tapasztalha-
tó. Mindkét mell érintett le-

het. Ezt az állapotot nem
szabadna kivárni, hiszen so-
sem ezzel kezdõdik a baj,
mindig napokkal elõtte je-
lentkeznek a panaszok, ele-
inte csak enyhe formában.
Átmeneti szopási sztrájk
elõfordulhat az anyatej
ilyenkor megváltozó íze mi-
att. Elválasztásra ekkor
sincs szükség, az antibi-
otikumkúra orvosolja a pa-

naszokat, de csak akkor, ha
továbbra is rendszeresen,
naponta legalább hat-hét al-
kalommal kiürülnek a mel-
lek. Ha a pici nem hajlandó
szopni (ez elég ritkán fordul
elõ), muszáj fejni.

A melegítés segíti a gyul-
ladás lezajlását és a tej ürü-
lését. Héjában fõtt, meleg
krumplit nyomjunk szét
nyolcrét hajtott textilpelen-

kában, majd tegyük az érin-
tett felületre. Mikróban két
napig újramelegíthetõ.
Ugyanígy beválhat a gyógy-
szertárban kapható termó-
tasak.

Bármi is okozza a mell-
ben a fájdalmat, három
alapvetõ lépés segíthet a kú-
ra során: meleg alkalmazá-
sa, sok pihenés és gyakori
szoptatás - amitõl megfelelõ-
en kiürül a mell.

A babát nem zavarja a
szopásban a mellgyulladás.
Régebben ilyen esetben
rendszerint az elválasztást (a
szoptatás abbahagyását) ja-
vasolták. A kutatások azon-
ban kimutatták, hogy a fer-
tõzés gyorsabban fölszívó-
dik, ha a mell üres. A kisma-
ma is sokkal kellemesebben
érzi magát így, mint a hirte-
len elválasztás után. Az
anyatejben lévõ antitestek
megóvják a babát attól a
baktériumtól, ami fertõzést
okozhat. Még az ideiglenes
elválasztás is fölösleges bo-
nyodalom akkor, amikor az
ember amúgy is rosszul érzi
magát.

Nagyjából tisztában vagyok a
napfény és a D-vitamin közötti
összefüggéssel, a kérdésem arra
irányul, hogy télen, amikor rövi-
dek a nappalok, és kevés a fény,
szükséges-e a D-vitamin-szedés?
Vagy elég az, amit a táplálék út-
ján magunkhoz veszünk?

Tucatnyi súlyos betegség,
köztük rák ellen véd a D-vi-
tamin, derült ki új genetikai
kutatásokból. Mégiscsak ér-
demes napozni egy kicsit, a
téli napon is, mert a D-vita-
min akkor képzõdik, amikor
UV-sugárzás éri bõrünket.
Ha naponta 15-20 percig
nap éri a bõrünket, már tet-
tünk azért, hogy a létfontos-
ságú vegyületbõl elegendõ
jusson a szervezetünkbe. Ha
beköszönt a tél, már nem
kell tartani attól, hogy sejtje-
ink károsodnak a sugárzás-
tól. A megfelelõ D-vitamin-
szint azért fontos, mert ez a
vegyület 223 gén mûködését
szabályozza, melyek közül
több is súlyos betegségek ki-
alakulásáért „felel” (szkleró-
zis multiplex, reuma, cukor-
betegség, csontritkulás, idõs-
kori elbutulás vagy féltucat-
nyi fajta rák). A D-vitamin
kordában tartja a káros ha-
tást kiváltó géneket, míg a
vegyület hiánya hozzájárul-
hat a fenti betegségek kocká-
zatának kialakulásához. A
D-vitamin- hiány tipikus ci-
vilizációs betegség. A D-vi-
tamin hiánya miatt felborul
a szervezet kalcium- és fosz-
foranyagcseréjének egyensú-
lya, s emiatt a csecsemõk
feljõdésben levõ szervezete
károsodhat. A csontok el-
görbülnek, legyengül az im-
munrendszer, fokozott
nyugtalanság jelentkezik. A
betegség könnyen megelõz-
hetõ napon tartózkodással.
A múlt század végéig még
bevett szokás volt a csuka-
májolaj adagolása, ma már
nem divat, helyette tejben,
tojásban találhatunk megfe-
lelõ mennyiségû D-vita-
mint.

Dr. Gyõri György

Az orvos 
válaszol

A szoptatásnak nem szabad fájnia, ezért

éppen a megelõzés érdekében töreked-

nünk kell arra, hogy már az apróbb kel-

lemetlenségek okát is felderítsük.

Fájdalmas szoptatás?

A banánt leginkább ízéért,
állagáért fogyasztjuk, vala-
mint azért, mert telítettségér-
zést ad, legtöbben azonban
egyértelmûen alacsony ára
miatt kedvelik ezt a gyümöl-
csöt. Azt azonban kevesen
tudják, hogy a többi gyü-
mölcshöz hasonlóan a ba-
nán is rendkívül tápláló és
egészséges, és óriási elõnye,
hogy egész évben hozzájut-
hatunk.

A banánnak számos
egészségre jótékony hatása
van. Mivel igen kalóriadús, a
nap bármely szakában fo-
gyasztva energiával tölt el. A
banán a legmegfelelõbb gyü-
mölcs, ha egyszerû, de táplá-

ló élelemre van szükség bi-
zonyos helyzetekben, példá-
ul extrém súlyvesztés vagy
magas láz esetén. Kálium-
ban és magnéziumban gaz-

dag, ami jótékony hatással
van a vérnyomásunkra és a
szívünkre. Káliumtartalma a
csontjainkat is védi. Segít el-
lensúlyozni a vizeletürítéssel

járó kalciumveszteséget, ami
akkor fordul elõ, ha a vizelet
kálium-ion szintje megnõ. A
banánnak antiacidhatása
van, ezáltal megvéd a gyo-
morfekélytõl. Stimulálja a
sejtburjánzást, ezáltal meg-
vastagítja a gyomor nyálka-
hártyáját, és megvéd a gyo-
morsavtól. Hasmenés követ-
keztében a szervezet köny-
nyen dehidratálódik. A ba-
nán segít visszaállítani az így
elvesztett káliumot. A banán
gazdag a pektin nevû, vízben
oldódó rostban is, ezáltal jó-
tékony hatással van az
emésztésünkre, és könnyít a
székrekedésen. A gyümölcs
fruktooligoszacharidot is tar-

talmaz, amely probioti-
kumként a jótékony baktéri-
umokat szaporítja, a káros
baktériumoktól pedig meg-
véd. A fruktooligoszacha-
ridok egy emésztõenzim ter-
melését is segítik, így javítják
a tápanyag-felszívódást. Eb-
ben a gyümölcsben rövid
láncú zsíros savak is vannak,
amik tovább javítják a táp-
anyag-felszívódást. A banán
kiváló karotionidforrás, ami
egy antioxidáns, és amely
védelmet nyújt a krónikus
fertõzésekkel szemben.
Nyugtató hatása is van.
Triptofán nevû összetevõjé-
nek köszönhetõen javítja a
kedélyünket.

A banán jótékony hatásai
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Január elején korainak tû-
nik a távoli tavaszra gondol-
ni, de ha azt tapasztaljuk,
hogy évrõl évre, gyorsabban
telnek a hónapok, az évek,
akkor az a két hónap, ami el-
választ a sokak által várva
várt tavasztól, talán nincs is
olyan távol. Részemrõl:
mindig a jelen foglakoztat,
bepillantani a természetbe, a

madarak életébe. Tagadha-
tatlan, hogy januárban, ha
egy vagy két napra megeny-
hül az idõ, ne lehetne felfe-
dezni a madarak viselkedé-
sében, tavaszra utaló jeleket.
Februárt tartják az év leghi-
degebb honapjának, és még-
is nemegyszer hallottam a
sárga mellényes madártól a
széncinegétõl, a „nyitni-

kék” vagy „kicsit-ér”, ki
ahogy hallja, tavaszt jelzõ
énekét. Ugyancsak február-
ban, de akár januári enyhe
napokon kiált tavaszt a
csuszka is. Ezek apró jelek,
de mindig megmelengetik
szívemet, mint a verebek téli
fürdési látványa.

A széncinegék állandó ma-
daraink közé tartoznak,

egész évben ott élnek a kör-
nyezetünkben. A kedves kis
színes madárkák a tavasz be-
álltával mintha eltûnnének.
Nyitott szemmel és füllel kell
járni, hogy felfedezzük. Aki
viszont felfedezi, az megta-
pasztalhatja, hogy milyen
változatos a hímek repertoár-
ja. Õsszel, a lombhulláskor
elõkerülnek, és mindenütt ott
vannak a tömbházak, ma-
gánházak környékén, kertek-
ben, parkokban, és ha valaki
télen faggyút akaszt ki szá-
mukra vagy napraforgóma-
got szór, akkor akár tíz-tizen-
öt madár is rájár arra.

Ha gyermekkori madarász-
élményeimben kellene, kutat-
nom, minden bizonnyal sok,
széncinegével kapcsolatos
pillanatkép kerülne elõ.

A verebek mellett a legtöb-
ben a cinegéket ismerik fel,
óvodás, iskoláskönyvekben,
énekekben, versekben szere-
pelnek, nem csoda, hogy eb-
ben az évben a Magyar Ma-
dártani Egyesület az év ma-
darának nevezte ki a szénci-
negét.

Kelemen László, Rara Avis
Madártani Egyesület

Tizenkét hónap a természetben
Ezt a vidám kis lámpát éj-

szakai fénynek vagy hangu-
latvilágításnak használha-
tod. Pár dolog kell hozza,
amit otthon is megtalálsz, és
kedved szerint színezheted.
Használj fel a karácsonyfa-
égõkbõl is párat.

Szükséges eszközök: mû-
anyag pohár, karácsonyfa-
égõ, festék, vékony deszkale-
mezek, gombok, kör alakú
mûanyag vagy bármilyen le-
mez, hajlítható drót, pengés
kés, olló, ragasztó, ecset.

Elkészítés: A mûanyag
pohár egyik oldalára fesd rá
az állatka törzsét. A vékony
deszkalemenzekbõl vágj

szárnyakat, és azt is színezd
ki hasonló színekkel, mint a
poharat. Majd vágj két rést a
pohár két oldalán és illeszd
a szárnyakat bele a lyukba.
Ezután ragassz a kerek for-
mákból többrétegû óriás
szemeket. A pohár aljára (ez
felfordítva felül kerül) csi-
nálj két lyukat, és dugd bele
a hajlékony drótot, majd
csavard fel csáp formájában.
Minél több ilyen kis állatot
készítesz, a fényjáték annál
hangulatosabb lesz. Végül
pedig keresd elõ a kará-
csonyról megmaradt égõket,
és a poharakat fûzd össze
vele. Máris kész a hangula-
tos világítás.

Lámpa mûanyag pohárból

Hétvégi mellékletünk Életmód és Csodavár oldalait
Orosz Anna szerkesztette

A kakaska és a jércike

Hol volt, hol nem volt, volt
a világon egy kis kakaska meg
egy jércike. Amint ott kapar-
gáltak a szemétdombon, meg-
talált a jércike egy szem kö-
kényt, el akarta nyelni, meg-
akadt a torkán, elkezdett ful-
ladozni, kérte a kakaskát:

– Eredj, kakaskám, hozz a
kútról vizet, mert mindjárt
megfúlok a kökénytõl.

Elment a kakaska a kút-
hoz.

– Kút, adjál nekem vizet,
vizet viszem pityikének, mert
mindjárt megfullad a kö-
kénytõl.

– Nem adok biz én, míg
nekem a fától zöld gallyat
nem hozol.

Elment a kakaska a fához.
– Fa, adjál nekem zöld

gallyat, zöld gallyat adom
kútnak, kút ád nekem vizet,
vizet viszem pityikének, mert
mindjárt megfullad a kö-
kénytõl.

– Bizony nem adok én – fe-
lel neki a fa –, míg nekem a
szép leánytól koszorút nem
hozol.

Elment a kakaska a szép
leányhoz.

– Szép leány, adjál nekem
koszorút, koszorút adom fá-
nak, fa ád nekem zöld ágat,
zöld ágat elviszem kútnak,
kút ád nekem vizet, vizet vi-
szem pityikének, pityike
mindjárt megfullad a kö-
kénytõl.

– Bizony nem adok én,
míg nekem a vargától cipõt
nem hozol.

Elment a kakaska a vargá-
hoz.

– Varga, adjál nekem cipõt,
cipõt viszem szép leánynak,
szép leány ád érte koszorút,
koszorút adom fának, fa ád

érte ágat, ágat viszem kút-
nak, kút ád érte vizet, vizet
viszem pityikének, mert
mindjárt megfullad a kö-
kénytõl.

– Bizony nem adok én,
míg nekem a molnártól csi-
rizt nem hozol.

Elment a kakaska a mol-
nárhoz.

– Molnár, adjál nekem csi-
rizt, csirizt adom vargának,
varga ád nekem cipõt, cipõt
adom szép leánynak, szép
lány ád nekem koszorút, ko-
szorút adom fának, fa ád ne-
kem ágat, ágat viszem kút-
nak, kút ád nekem vizet, vi-
zet viszem pityikének, mert
mindjárt megfullad a kö-
kénytõl.

– Nem adok addig, míg ne-
kem a disznótól hájat nem
hozol.

Elment a kakaska a disz-
nóhoz.

– Disznó, adjál nekem há-
jat, hájat viszem molnárnak,
molnár ád nekem csirizt, csi-
rizt viszem vargának, varga
ád nekem cipõt, cipõt viszem
szép leánynak, szép leány ád
nekem koszorút, koszorút vi-
szem fának, fa ád érte ágat,
ágat viszem kútnak, kút ád
nekem vizet, vizet viszem
pityikének, pityike mindjárt
megfullad a kökénytõl.

– Nem adok biz én, míg a
szolgálótól moslékot nem
hozol.

Elment a kakaska a szolgá-
lóhoz.

– Szolgáló, adjál nekem
moslékot, moslékot viszem
disznónak, disznó ád érte há-
jat, hájat viszem molnárnak,
molnár ád érte csirizt, csirizt
viszem vargának, varga ád
érte cipõt, cipõt viszem szép
leánynak, szép leány ád érte
koszorút, koszorút viszem fá-

nak, fa ád érte ágat, ágat vi-
szem kútnak, kút ád érte vi-
zet, vizet viszem pityikének,
pityike mindjárt megfullad a
kökénytõl.

A szolgáló megszánta,
adott neki moslékot, moslé-
kot vitte disznónak, disznó
adott neki hájat, hájat vitte
molnárnak, molnár adott ne-
ki csirizt, csirizt vitte vargá-
nak, varga adott neki cipõt,
cipõt vitte szép leánynak,
szép leány adott neki koszo-
rút, koszorút vitte fának, fa
adott neki ágat, ágat vitte
kútnak, kút adott neki vizet,
vizet vitte pityikének, de a
pityike már akkorra megful-
ladt a kökénytõl.

Ha a pityike meg nem ful-
ladt volna, az én mesém is to-
vább tartott volna.

A mezeinyúl 
és a sündisznó

Egyszer egy szép nyári na-
pon künn a mezõn találko-
zott egy mezeinyúl egy sün-
disznóval. A mezeinyúl
bosszantani kezdte a sün-
disznót. Azt mondja neki:

– Te sündisznó, ezekkel a
horgas lábakkal hogy mersz
te megindulni, hogy is tudsz
te menni?

A sündisznó nem hagyta
magát, visszavágott szóval:

– Én ezekkel a horgas lába-
immal jobban tudok futni,
mint te azokkal az egyene-
sekkel!

Azt mondja a nyúl:
– Én azt nem hiszem.
– Na, ha nem hiszed, ak-

kor fogadjuk le.
Hamar lefogadták. Csinál-

tak egy nagy fogadást ketten.
Mikor kész volt a fogadás,
akkor azt kérdi a nyúl a sün-
disznótól:

– Na, mikor futunk?
Azt mondja a sündisznó:
– Holnap reggel, mikor a

nyolcórás vonat megy.
Azt mondja a nyúl:
– Miért nem most?
– Azért, mert haza kell

mennem, hogy egyek. Hol-
nap reggel nyolc órakor ebbe
a pontos helybe legyünk
mind a ketten.

Na, a sündisznó haza-
ment. Otthon a felesége várta
az étellel. Miután megvacso-
ráztak, hát elmesélte a felesé-
gének, ami történt.

– Ni te, én fogadtam a
nyúllal, hogy én jobban tu-
dok futni, mint õ.

Azt mondja a felesége neki:
– Ne szamárkodj, hát hogy

tudnál te jobban futni, mint a
nyúl?

– Hagyd csak el te, majd ki-
okoskodjuk!

Másnap reggel felkeltek,
megreggeliztek, s kimentek a
mezõre. De nem arra a föld
végére mentek, ahol kellett
hogy találkozzanak a nyúllal,
hanem a másik végére; ott a
feleségét a sündisznó beállí-
totta az egyik barázdába. Azt
mondta neki:

– Amikor a nyúl a másik
barázdán ideér, akkor te jó
elõre kiálts „Én már itt va-
gyok!”

Akkor a sündisznó elment
a földnek a másik végére, s
találkozott a nyúllal.

– Szervusz, nyúl koma!
– Szervusz, sündisznó ko-

ma!
– Eljöttél?
– Eljöttem!
– Na, hát futunk?
– Futunk.
– Na de hogy futunk, hogy

jobb legyen? – kérdezte a
mezeinyúl.

Azt mondta a sündisznó:
– Én futok az egyik baráz-

dában s te a másikban, hogy
ne akadályozza egyik a mási-
kat a futásban.

– Helyes, jól van.

A nyúl megállott az egyik
barázdában, a sündisznó a
másikban. Akkor a sündisz-
nó azt mondta a nyúlnak:

– Én számolok egy-kettõ-
hármat, s mikor a hármat
mondom, elrugaszkodom.

S a sündisznó olvasott:
– Egy, kettõ, három.
Akkor mind a ketten neki-

rugaszkodtak, de a sündisz-
nó csak kettõt ugrott, s lebújt
a barázdába (mutatja). De a
másik sündisznó ott volt a
másik végében a földnek, s
mikor a nyúl odaérkezett, ak-
kor rákiáltott:

– Én már itt vagyok!
Akkor azt mondja a nyúl:
– Nem volt jól, még egy-

szer futunk!
Akkor visszafordultak, s

kezdtek visszafele futni, de
az a sündisznó is csak kettõt
ugrott, s lebújt. A nyúl tõle
telhetõleg futott, úgy, hogy
annál jobban még nem futott
soha. Mikor a föld végéhez
érkezett, a másik sündisznó
azt kiáltja:

– Én már itt vagyok!
– Nincs jól, még egyszer

futunk!
Visszafele is megfutamod-

tak. A sündisznó lebújt, a
nyúl pedig futott tõle telhetõ-
leg. Mikor érkezett a másik
végére a földnek, a másik
sündisznó szintén kiáltja:

– Én már itt vagyok!
– Nincs jól – mondja a

nyúl –, még egyszer futunk,
negyedszer.

Na de a nagy futásban
megreszketõsült a nyúl lába,
és a föld közepénél elesett,
nem bírt továbbmenni. A
sündisznók pedig lekacagták
a nyulat, övék volt a nyere-
ség. Hazamentek nagy ka-
cagva, s máig is élnek, ha
meg nem haltak.

A mesék az Icinke-picinke c.
könyvbõl vannak

(Válogatta és szerkesztette:
Kovács Ágnes)

Állatmesék

Széncinege
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