
Nagy meglepetésben volt ré-
sze szerkesztõségünkben

Szolnoki Anna-Mária bukaresti
olvasónknak, aki az újévi sorso-
láson nyert könyvajándékát jött
el tegnap átvenni a fõvárosi Saj-
tóházba. A nyugdíjas hölgyet az
Új Magyar Szó szerkesztõségében
Dancs Annamari közismert er-
délyi énekesnõ fogadta, aki átad-
ta szerencsés olvasónknak a nye-
reményt, megtetézve azt operet-
teket tartalmazó, dedikált CD-jé-
vel is, illetve egy meghívóval a
bukaresti Operettszínházba, ahol
Annamari a Csárdáskirálynõben
lép fel. Olvasónk a Duna Inter-
national kiadó által felajánlott
könyvajándékkal mehetett haza.
7. oldal 
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
20 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2564 ▲
1 amerikai dollár 3,2350 ▼
100 magyar forint 1,5470 ▲

Mikor térhet haza Szigligeti?

Nem tudni még, mikor ér véget a nagyvá-
radi Szigligeti Ede Társulat kálváriája az
évek óta tartó épületfelújítás miatt. A hely-
zet gátolja a társulat szakmai tevékenységét,
és a nézõközönség is igen megcsappant.

Árvízveszély a Tiszán

Bár nem olyan súlyos a helyzet, mint
Ausztráliában, Magyarországon is sok gon-
dot okoz a sok csapadék, az ár- és belvíz,
ezért veszélyhelyzetet hirdetett a magyar
kormány Borsod-Abaúj-Zemplén megyére.

Kultúra 6

Vezércikk 3

Társadalom 7
Taxis bojkott a benzinár miatt

Makacsul tart a benzinár elleni tiltakozásso-
rozat, tegnap a taxisok bojkottálták ország-
szerte a töltõállomásokat. Kolozsváron el-
tûntek a taxik az utcákról: a hivatásos autó-
vezetõk pánikba estek: ilyen benzinár mel-
lett nem lehet megélni, biztos a csõd.

Aktuális 3

Antenescu szövetsége
Az ellenzéki szövetséget bírálók többsé-
ge azt kifogásolja: hogyan került be a

Felix fedõnéven egykoron
szekus jelentéseket író mé-
dia- és zsebpárttulajdonos 
ebbe a politikai képletbe?
Miért van szükségük a libe-

rálisoknak és szociálde-
mokratáknak az egyszá-
zalékos népszerûségû

Konzervatív Párt
alapítójára?Cseke Péter Tamás

Mai mellékletünk:

Dáné Károly, az Országos Tankönyvkiadó igazgatója szerint káros a sietség, ha nem megfelelõ minõségû tankönyveket vezetnek be

S. M. L.

Az RMDSZ Csík területi szer-
vezetének küldöttgyûlése egy-

hangúan Kelemen Hunort támo-
gatja a februári RMDSZ tisztújító
kongresszuson – döntötték el a
küldöttek tegnapi esti gyûlésükön.
A találkozón meghallgatták Kele-
men Hunor kulturális minisztert
és Eckstein-Kovács Péter államel-
nöki tanácsost, akik szövetségi el-
nökjelölti programjukat ismertet-
ték. Folytatása a 3. oldalon 

Tanügy: erõltetett menet
Az új oktatási törvény idei alkalmazásához új tanterv és új tankönyvek kellenek

Csík támogatja
Kelemen Hunort

Fotó: ÚMSZ/archív
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Bár hosszas politikai csata után év elején megszületett a tanügyi törvény, a kisebbségekre vo-

natkozó elõírások egyelõre gyakorlati akadályokba ütköznek. Ahhoz például, hogy a törvény

a következõ tanévtõl már életbe léphessen, új tantervre lenne szükség. A lapunknak nyilatko-

zó illetékesek szerint nem kell elsietni a dolgokat, Király András, az oktatási minisztérium ál-

lamtitkára viszont úgy fogalmazott: „erõltetett menet” lesz a tanterv elõkészítése, és az új tan-

terv mellé új tankönyveket aligha kaphatnak még a diákok a következõ tanévtõl. 7. oldal 

ÚMSZ-ajándék Annamaritól

Szolnoki Anna-Mária és Dancs Annamari az ÚMSZ szerkesztõségében



MTI

Joseph Daul, az Európai Par-
lament néppárti frakcióelnöke

valójában a határon túl élõ és ma-
gyar állampolgársággal nem ren-
delkezõ, de magyar származású
személyek esetleges magyarorszá-
gi szavazati jogára utalt elutasító
értelemben – pontosította a frak-
cióelnök korábban az AFP francia
hírügynökség anyagában olvasha-
tó szavait Antoine Ripoll, Daul
szóvivõje. „A kettõs állampolgá-
rokkal kapcsolatban Joseph Daul
nem kívánt véleményt nyilváníta-
ni” – mondta Ripoll telefonon az
MTI-nek. Ellenben nem lesz jelen
Viviane Reding, a jogérvényesü-
lés, alapvetõ jogok és uniós pol-
gárság ügyeiben illetékes, alelnöki
rangú EU-biztos azon a hétfõi
strasbourgi európai parlamenti bi-
zottsági ülésen, amelyet a magyar
médiatörvény miatt hívtak össze.
Ennek az az oka, hogy a magyar
médiatörvény ügyében Neelie
Kroes médiaügyi EU-biztos jár el
az uniós végrehajtó testület részé-
rõl. Reding az uniós országok
igazságügyi minisztereinek a jövõ
hét második felében Magyaror-
szágon tartandó informális talál-
kozójára sem megy el, hivatalos
indoklás szerint egyszerûen idõ-
pontütközésrõl van szó. Reding-
nek a magyarországi informális
miniszteri találkozó idején Brüsz-
szelben európai bizottsági szerve-
zésû szemináriumon kell részt
vennie – tette hozzá. 

Gy. Z.

Mûvészi szabadság, avagy
nyilvánvaló területi követelés

Oroszországgal szemben? – teszi
fel a kérdést az osztrák Die Presse
címû lap. Az euróövezet tizenhe-
tedik tagállama ugyanis diplomá-
ciai bonyodalmakat okozott a sa-
ját érméivel. Észtország ugyanis
január 1-jétõl a közös európai va-
lutával fizet. Tallinnak sikerült
megrángatnia vele az orosz med-
ve bajszát, ugyanis az 1 centestõl
a 2 eurósig az összes aprón olyan
térkép látható, amely Moszkvát a
második világháború elõtti határ-
vonalakra emlékezteti.

A Pszkovi terület egy részérõl
van szó, amely egy 1920-ban ke-
letkezett békeszerzõdés következ-
tében az észtekhez tartozik, akik

azonban soha nem mondtak le a
terület teljes egészérõl. Az orosz
sajtó ezen éppúgy felhördült,
mint a tallinni orosz nagykövet.
Az érméken látható térkép való-
jában egy pontatlan, mûvészi áb-
rázolás, amely sokkal inkább a ré-
gi, mint az új határokra emlékez-
tet.

Mivel még nincs gyakorlatuk
az euróval, a leginkább a lehetsé-
ges pénzhamisítók jobban foglal-
koztatják õket, mint a határvona-
lak. A másik gondjuk az átszá-
molásnál adódik, ezért a fõváros
szociális hivatalának ügyfélszol-
gálata ebben is támogatást nyújt
a polgároknak, akik az elsõ he-
tekben elszámolták magukat. A
segély összegébõl azonban egy
meleg étkezésnél többre aligha
futja. 
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Röviden

Huszonöt román mandátum

Nyilvánosságra hozta a magyarországi ki-
sebbségi önkormányzati választások ered-
ményeit az Országos Választási Bizottság
Budapesten. A román kisebbség országos
önkormányzata esetében a mandátumok
száma 25, ebbõl a Magyarországi Romá-
nok Országos Érdekképviseleti Egyesülete
11, a Magyarországi Románok Kulturális
Szövetsége 10, a Budapesti Román Egyesü-
let pedig 4 mandátumot kapott.

Obama a tucsoni temetésen

Összefogásra és párbeszédre szólította fel
helyi idõ szerint szerda este Tucsonban az
amerikaiakat Barack Obama amerikai el-
nök az arizonai városban történt vérengzés
áldozatainak ünnepélyes gyászszertartásán.
„Nem tehetjük meg, hogy arra használjuk
fel ezt a tragédiát, hogy egymás ellen for-
duljunk” – jelentette ki Obama.

Kiderült II. János Pál csodatétele

Elismerte II. János Pál (képünkön) egy cso-
dáját a Vatikán orvosi bizottsága, eszerint
egy francia nõvér, Marie Simon-Pierre

meggyógyult Parkinson-kórjából, amikor
egy hónappal az egyházfõ halála után imá-
ban kérte a segítségét. Az elhunyt pápa ma-
ga is ebben a betegségben szenvedett. Ezzel
elhárult II. János Pál pápa szentté avatása
elõl a legfõbb akadály.

Megtámadták a magyarokat

Rajtaütöttek az Afganisztánban szolgáló
magyar területi újjáépítõ csoport egyik jár-
mûvén a tálib lázadók. Két magyar katona,
egy afgán tolmács és munkatársa kíséreté-
ben az amerikai kormány segélyezési ügy-
nöksége, az USAID egyik alkalmazottját
szállította, amikor a lesben várakozó láza-
dók rakétagránátokkal és kézi lõfegyverek-
kel tüzet nyitottak rájuk. A magyarok sér-
tetlenül megúszták az incidenst, a többiek
könnyebb sérüléseket szenvedtek.

Folytatódnak a tuniszi zavargások

Zavargások törtek ki tegnap napközben a
tunéziai fõvárosban; a tüntetõk köveket do-
báltak, a rendõrök pedig könnygázzal igye-
keztek szétoszlatni õket. Tunisz fõbb útvo-
nalain rendõrök cirkálnak, a város üzletei-
nek nagy része zárva van. Az éjszaka folya-
mán négy ember halt meg a rendõrség és a
tüntetõk közti összecsapásokban. A három
hete tartó megmozdulások áldozatainak
pontos száma nem ismeretes, de hivatalos
adatok szerint legalább huszonhárman
vesztették életüket.

Kénsavszállító hajó balesete 

Felborult egy kénsavat szállító tartályhajó
tegnap a Rajnán, Sankt Goarnál, Koblenz
és Mainz között, a hajó személyzetének két
tagja eltûnt – jelentette a német folyami
rendõrség. A balesetet reggel 5 órakor jelez-
te a hajó kapitánya. A személyzet két má-
sik tagját kimentették a vízbõl. A térségben
felfüggesztették a hajóforgalmat. A mintegy
száz méter hosszú hajó 2000 tonna kénsa-
vat szállított. 

Berlusconi és a mentelmi törvény

Módosította az olasz alkotmánybíróság
tegnap azt a mentelmi jogi törvényt, amely-
tõl függ a Silvio Berlusconi miniszterelnök
ellen indított perek sorsa: alkotmányellenes,
hogy a kormány tagjai elfoglaltságukra hi-
vatkozva ne jelenjenek meg a bíróság elõtt.

Daul finomít, 
Reding elmarad

ÚMSZ

Brüsszeli sajtójelentések sze-
rint néhány európai parla-

menti képviselõ nemtetszését fe-
jezte ki amiatt, hogy az Európai
Unió magyar elnökségét a Ta-
nács épületében jelképezõ, óriási
kultúrtörténeti szõnyegen helyet
kapott egy 1848-as térkép is. Az
EUobserver nevû internetes hírle-
vél egy osztrák és egy román
képviselõt idézett, akik szerint a
térkép Nagy-Magyarországra
utal, és „nem a legszerencsésebb
szimbólum” a magyar elnökség-
hez. A European Voice címû
brüsszeli hetilap ugyanakkor rá-
mutatott, hogy a térkép olyan
idõket idéz, amikor Ausztria
volt a birodalom ura, és Bécs az
egyedüli fõváros. „A trianoni bé-
keszerzõdéssel szabadságukat
visszanyert népek elleni sértés a
magyar EU-elnökség azon dön-
tése, hogy az Európai Unió Ta-
nácsának épületében leterített
szõnyegen helyet kapott egy
Nagy-Magyarországot ábrázoló
térkép is” – áll a magyarellenes-
ségérõl hírhedt Konzervatív Párt
sajtóközleményében. A Bogdan
Diaconu alelnök által aláírt do-
kumentum szerint Magyaror-
szág szélsõséges és sovén ideoló-
giájának terjesztésére fogja hasz-
nálni az EU-elnökséget, és fel-
szólítják az utódállamokat, hogy
hivatalosan is tiltakozzanak a re-
vizionizmust hirdetõ diktatóri-
kus magyar kormány ellen. 

EP: magyar
szõnyegbotrány

Hírösszefoglaló

Az esetleges újabb árvíz meg-
elõzése érdekében hirdetett

veszélyhelyzetet a magyar kor-
mány Borsod-Abaúj-Zemplén
megyére, a Sajó völgyére –
mondta Bakondi György, az Or-
szágos Katasztrófavédelmi Fõ-
igazgatóság vezetõje tegnap Mis-
kolcon. A szerdai kormányülé-
sen áttekintették az árvízi és
a belvízi helyzetet, ezzel kapcso-
latban Bakondi kiemelte: „ko-
moly, nehéz a belvízi helyzet”, s
több mint ezer kilométernyi
hosszon árvízvédelmi védekezés
is folyik. Elsõsorban Szabolcs-
Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun,
Csongrád, Borsod-Abaúj-Zemp-
lén és Hajdú-Bihar megyében ed-

dig 178 embert telepítettek ki
a belvíz és az árvíz miatt, az ösz-
szedõlt, illetve lakhatatlanná vált
házak száma megközelíti a het-
venet, és további épületek vannak
veszélyben.

A hóolvadásból kialakult újabb
árhullám miatt a Tisza Tisza-
derzsig árad, alatta még végig
apad; a szolnoki vízmércén 758
centiméteres értéket regisztráltak,
ami alig haladja meg a másodfo-
kú árvízvédelmi készültségi érté-
ket – közölte a területi vízügyi

igazgatóság védelemvezetõje. A
felmelegedés hatására a Tisza kö-
zépsõ és alsó szakasza jégmentes-
sé vált. Az árvíz elleni védekezé-
sen dolgozó 283 embernek elsõ-
sorban a szivárgó- és fakadóvizek
szivattyúzással történõ átemelése
a feladata. 

Árvízveszély a Tiszán

Tisza teljes magyarországi szakaszán folyik a védekezés. A belvizet szivattyúval távolítják el a földekrõl Fotó:  MTI

Néhány óra leforgása alatt csaknem ötszörösére, 257-re nõtt a Rio
de Janeiróra és környékére lezúdult özönvízszerû esõzések és föld-
csuszamlások halálos áldozatainak a száma. Csupán a brazil nagy-
város északi határában lévõ hegyvidéki Teresopolisban 130 ember
halt meg, és 50 eltûntrõl tudnak a hatóságok. Dilma Roussef brazil
elnök 460 millió dollárt szabadított fel az újjáépítési alapból a baj-
ba jutott térség megsegítésére, ahol több ezer embert vágott el a kül-
világtól az árvíz, és közel ezren váltak földönfutóvá. Számos út jár-
hatatlanná vált, ami tovább nehezíti a mentési munkálatokat. 

Halálos földcsuszamlások Brazíliában

Hamis térkép az észt eurón

Elnagyolt térkép. Mûvészi szabadság vagy területi követelés?

Bár nem olyan 
súlyos a helyzet,
mint Ausztráliában,
de Magyarországon
is gondot okoz a
sok csapadék, az 
ár- és belvíz. 

Magyarországnak veszélyes hulladékká kellett volna minõsítenie a
vörösiszapot – ezt állapította meg egyebek között az Európai Bi-
zottság abban a levélben, amelyet a magyar hatóságokhoz intézett
a témáról folytatott elemzésének lezárását követõen, egyelõre azon-
ban nincs szó arról, hogy a bizottság jogsértési eljárást indítana
Magyarország ellen. A testület azt is felvetette, hogy vizsgálják felül
az érintett vállalat számára kibocsátott engedélyt. Az uniós végre-
hajtó testület még októberben, az Ajka környéki vörösiszap-ka-
tasztrófát követõen fordult tájékoztatásért a magyar kormányhoz.
Azt azonban a testület nem vonta kétségbe, hogy a kormány nem
felelõs katasztrófáért.

Brüsszel szerint a vörösiszap veszélyes hulladék



Folytatás az 1. oldalról

Mint Borboly Csaba, a csíki terü-
leti RMDSZ elnöke az ÚMSZ-nek
elmondta, a jelöltségét egy nappal
korábban bejelentõ Olosz Gergely
képviselõházi frakcióvezetõ nem
jelezte részvételi szándékát a csíki
területi szervezetnek.  Borboly la-
punk kérdésére hangsúlyozta, Ke-
lemen ellen egyetlen ellenszavazat
vagy tartózkodás sem szólt.

A küldöttgyûlést megelõzõen
Hargita és Kovászna megye ön-
kormányzati vezetõi egyeztettek
Székelyföld igényeirõl, elvárásai-
ról. Kelemen Hunor elmondta,
meglátása szerint „össze kell
egyeztetni az érdekeket ahhoz,
hogy a Székelyföld súlyának és
erejének megfelelõen jelenjen meg
az RMDSZ döntéshozatalában,
de természetesen a többi sz-
ervezet, régió is méltányos helyet
kell kapjon”. Kelemen Hunor po-
litikai prioritásának a régiók át-
szervezését jelölte meg, éppen
ezért az RMDSZ-en belül javasol-
ta a Regionális Önkormányzati
Tanácsok létrehozását. „Progra-
momban két nagyon fontos szem-
pontot fogalmaztam meg a régió-
átszervezéssel és Székelyfölddel
kapcsolatban: autonómia és gaz-
dasági fejlõdés. E két tényezõ tehe-
ti Székelyföldet sikeressé” – hang-
súlyozta Kelemen Hunor.

Tamás Sándor, az RMDSZ há-
romszéki szervezetének elnöke
kiemelte, hogy az elmúlt években
Hargita, Maros és Kovászna me-
gye önkormányzatai egységesen
léptek fel, ezáltal megjelenítve
Székelyföldet mint régiót. „Az
RMDSZ alapszabályzat-módosí-
tása is beletartozik ebbe a körbe,
úgy kell megváltoztatni, hogy az
jó legyen azoknak az emberek-

nek, akiket képviselünk, hogy le-
gyen egy olyan struktúra, ahol
Székelyföld érdekeit érvényesíte-
ni lehet”– fejtette tovább az egy-
séges fellépés gondolatát Tamás
Sándor. Ami a február végi
nagyváradi RMDSZ-kon-
gresszust ileti, Tamás elmondta:
a háromszéki szervezet szomba-
ton dönt arról, hogy kit támogat
a jelöltek közül, de õ személy
szerint Kelemen Hunort támo-
gatja. „Az ötvenes-hatvanas ge-
neráció már elvégezte feladatát,
a harmincas generációnak még
nincs elég tapasztalata, a negy-
venes generációnak kell átvenni
a stafétát” – indokolta választá-

sát Tamás Sándor. Hozzá ha-
sonlóan a többi tegnap jelenlévõ
önkormányzati képviselõ is a
mûvelõdési minisztert biztosí-
totta támogatásáról, köztük An-
tal Árpád sepsiszentgyörgyi és
Ráduly Róbert csíkszeredai pol-
gármester, valamint a Gyergyó
területi RMDSZ elnöke, Bende
Sándor. Hasonló szándékát
jelezte a résztvevõknek a tegna-
pi találkozón jelen nem lévõ
Verestóy Attila szenátor, ud-
varhelyszéki RMDSZ-elnök és
Bunta Levente székelyudvarhe-
lyi polgármester. A két területi
szervezet – a gyergyói és az ud-
varhelyszéki – küldöttei a követ-

kezõkben döntenek majd a kér-
désben.

„Nagyon fontos, hogy az
RMDSZ közelebb kerüljön az
emberekhez, és ez azt jelenti,
hogy növelni kell a területi szerve-
zetek súlyát” – hangsúlyozta Bor-
boly Csaba. A Hargita megyei ta-
nácselnök úgy látja, az RMDSZ
továbbra is erõs szervezet, hiszen
a legutóbbi felmérések szerint a
magyar szavazók kétharmada tá-
mogatja. Ennek az erõs szervezet-
nek pedig autonóm szövetségi el-
nökre van szüksége. Borboly re-
ményét fejezte ki, hogy a közelgõ
RMDSZ-kongresszus „a békesség
kongresszusa” lesz. 
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Szuggesztív fotómontázzsal
illusztrálja legfrissebb szá-

mának címlapján az
Academia Caþavencu a

körvonalazódó ellenzéki
szövetséget: a képet ura-
ló, óriáshüllõként ábrá-
zolt Dan Voiculescu, a
Konzervatív Párt alapí-
tója és tulajdonképpeni

vezetõje átkarolja Crin Antonescu liberális
és Victor Ponta szociáldemokrata pártelnö-
köt. Nem véletlen, hogy az élclap így lát-
tatja azt a három politikust, aki a „gonosz
Bãsescu-rendszert” megdöntve átvenné az
ország irányítását. Az ellenzéki szövetséget
bírálók többsége ugyanis éppen azt kifogá-
solja: hogyan került be a Felix fedõnéven
egykoron szekus jelentéseket író média- és
zsebpárt-tulajdonos ebbe a politikai képlet-
be? Miért van szükségük a jelenlegi kor-
mánypártot bármikor külön-külön is le-
gyõzni képes liberálisoknak és szociálde-
mokratáknak az egyszázalékos választói
népszerûségnek örvendõ Konzervatív Párt
alapítójára?
Az elsõ kérdésre egyszerû a válasz: Dan
Voiculescu azért kerülhet ismét ha-
talomközelbe – egyes értesülések szerint
akár a szenátus elnöki székébe –, mert
Crin Antonescu ezt így akarja. Victor
Pontának – elõdje, Mircea Geoanã eseté-
bõl tanulva – jó ideje csak teher volt az,
hogy nevét összefüggésbe hozták az egyik
„médiamogullal”, szívesen megszabadult
a szociáldemokraták egykori szövetségesé-
tõl. Voiculescu nem maradt sokáig árva:
a liberálisok vezetõjében a Jobbközép
Szövetség megalakításával megmentõjére
talált, és így – tetszik, nem tetszik Victor
Pontáéknak – újból megkerülhetetlenné
vált.
Crin Antonescu méltán okozott csalódást.
A kétségkívül jó szónoki tehetséggel megál-
dott politikus korábban – retorikai szinten
– kiállt a nyílt társadalom értékei mellett,
és 2009-ben, az elnöki kampány idején si-
került a maga oldalára állítani nemcsak a
szavazók meglepõen jelentõs részét, hanem
neves értelmiségieket is. Ám ez utóbbiak
legalábbis biztos nem felejtették még el, ho-
gyan követelte például annak idején a
Voiculescut most keblére ölelõ Crin
Antonescu a besúgói múlton „tetten ért”
Mona Muscã liberális képviselõ félreállítá-
sát. A csalódást csak fokozza, hogy a PNL
vezére most azokat a liberális politikusokat
állítaná félre, akik a besúgókkal történõ
szövetkezését kifogásolják. 
Mindezt miért? Nem akad más válasz: az
értékes antennapercekért. Dan Voiculescu
médiabirodalma valóban olyan, mint egy
óriáshüllõ: csápjai – az Antena 1,2 és 3 té-
véadók, rádiói és újságjai – a nyilvánosság
minden zugába elérnek. Ezzel a liberális
politikus egy értékes becenevet is nyert. Az
Academia Caþavencu legfrissebb száma
címlapján már így szerepel: Crin
Antenescu.

Román lapszemle

Antenescu szövetsége

Cseke 
Péter Tamás

Ion Alexandru Þiriac szabadsága per-
cenként 2400 eurót ér. Ion Þiriac 2004-
ben drogügyletbe keveredett és június
23-án pár órát fogva tartott fia 1,3 millió
eurót követel az államtól az így okozott
anyagi és erkölcsi kár megtérítéséért.
(Adevãrul) A bukaresti rendõrség gép-
jármû-vezetõi jogosítványok kibocsátá-
sára szakosodott osztályának tizennégy
munkatársa ellen indult bûnvádi eljárás
megvesztegetés és kenõpénz elfogadása
miatt. A gyanúsítottak 200 és 300
euróért „árulták” a jogosítványokat.
(Gândul)  A fõvárosi szoborállítást fel-
ügyelõ társaság milliós nagyságrendû
üzleteket köt Adriana Valentina Ivan és
Ionel Stoicescu szobrászokkal, míg mû-
vésztársaik el sem jutnak a nyilvános li-
citálásokig. Legutóbb, novemberben 1,5
millió lejt fizettek nekik a Lipscani alul-
járó mûvészi dekorálásáért. (Puterea)

Csík támogatja Kelement

A székelyföldi RMDSZ-vezetõk tegnap egyhangúlag Kelemen Hunor mellett sorakoztak fel Fotó: RMDSZ

ÚMSZ

Visszafogottabb ígérgetésre
szólította fel a politikusokat

Mugur Isãrescu, a Román Nem-
zeti Bank (BNR) kormányzója,
aki arra biztatta a döntéshozókat,
hogy gazdasági programjaik ki-
dolgozásához hozzáértõ pénz-
ügyi szakértõket alkalmazzanak.
A köztévének adott interjúban
Isãrescu elmondta: a politikusok
számára a leghálásabb dolog osz-
togatni, kényelmetlen, amikor er-
re már nincs módjuk, és egyene-
sen fájdalmas, ha vissza kell ven-
ni a korábbi osztogatásokat.
Több mint egynegyedével csök-

kentek Romániában a közvetlen
külföldi tõkeberuházások a tava-
lyi év elsõ tizenegy hónapjában
2009 hasonló idõszakához képest
- derült ki tegnap a Román Nem-
zeti Bank (BNR) közleményébõl.
2010. január és november közötti
idõszakában a közvetlen külföldi
beruházások értéke 2,269 milli-
árd euró volt, ami 25,5 százalé-
kos csökkenést jelent 2009 ha-
sonló periódusához képest, ami-
kor 3,049 milliárd eurót regiszt-
ráltak. A külföldi beruházások
jelentõs része 2010-ben tõkeré-
szesedés révén valósult meg,
amelyek értéke eléri az 1,419 mil-
liárd eurót. 

Isãrescu: nincs osztogatnivaló

M. Á. Zs.

Crin Antonescu liberális párt-
elnök tegnap tagadta azokat a

felröppent információkat, misze-
rint példás büntetést kapnak azok
a párttársai, akik nyilvánosan két-
ségbe vonták a Konzervatív Párt-
tal (PC) közösen létrehozott Jobb-
közép Szövetség (ACD) létjogo-
sultságát. Mint ismeretes, a Nem-
zeti Liberális Párt (PNL) 150 tagú
állandó küldöttségének ülésén né-
gyen szavaztak a paktum ellen,
közöttük Ludovic Orban és
Adriana Sãftoiu, akik utólag a hír-
televíziókban is bírálták
Antonescut miatta. Elemzõk sze-

rint a PNL-elnök „vérszomját” az
is csillapította, hogy Mircea
Ionescu Quintus tiszteletbeli el-
nök a România liberã tegnapi szá-
mában közölt interjúban nyilvá-
nosan védelmébe vette a párt hi-
vatalos álláspontját megkérdõjele-
zõ két politikust. „Amíg az én
szavamnak súlya van ebben a
pártban, addig sem Adriana
Sãftoiu, sem Ludovic Orban ellen
nem lesz semmiféle szankció,
még figyelmeztetés sem” – fogal-
mazott Quintus. Emlékeztetett:
személyes szerepe volt abban,
hogy Sãftoiu belépett a PNL-be,
akit nyájszellemet megvetõ politi-
kusként jellemzett.

Visszafogták Antonescut?

ÚMSZ

Más-más érvekkel, de meg-
kérdõjelezte mind Frunda

György RMDSZ-es szenátor,
mind Eckstein-Kovács Péter szö-
vetségi elnökjelölt a jelenlegi kor-
mánykoalíció hosszú távú jövõjét.
A Maros megyei honatya a Radio
France Internationale-nak (RFI)
adott interjúban immár sokadik
alkalommal vetette fel az
RMDSZ kormányból való esetle-
ges kilépését. Szerinte akkor kell
megtenni ezt a lépést, ha a kor-
mány nem hoz gazdaságélénkítõ
intézkedéseket, ugyanakkor vala-
milyen együttélési módot kell ki-
alakítani az ellenzékkel azért,
hogy a tanügyi törvény kisebbsé-
gekre vonatkozó fejezetei megma-
radjanak a jelenlegi formájukban
egy esetleges kormányváltás után
is, és hogy folytatódjék az
RMDSZ törvényhozási célkitûzé-
seinek megvalósítása: a magyar
közösség arányos képviseletének
biztosítása helyi és központi szin-
ten, a nemzeti kisebbségek jogál-
lásáról szóló törvény elfogadása,
a gazdasági régiók újrarajzolása.
Frunda leszögezte: azért is szük-
séges az ellenzéki alakulatok felé
való nyitás, mert a Demokrata-
Liberális Pártnak (PD-L) immár
minimális esélyei vannak arra,
hogy a 2012-es választások után is

kormányon maradjon. „Ha az
RMDSZ elnöke leszek, az lesz a
célom, hogy a szövetség bejusson
a parlamentbe a következõ válasz-
tásokon” – mondta Eckstein-
Kovács Péter államfõi tanácsadó
a Realitatea hírtelevíziónak adott
interjúban. A februárban esedékes
szövetségi elnökválasztás Kolozs
megyei jelöltje hangsúlyozta: je-
lenleg nem támogatja a szervezet
távozását a kormánykoalícióból,
„de ha  parlamenti jelenlétünk at-
tól függ, hogy kormányon le-
gyünk-e vagy sem, akkor inkább
lépjünk ki a kormányból, mint-
sem elveszítsük parlamenti képvi-
seletünket” – mondta. Eckstein-
Kovács szerint nagyon nehéz le-
mérni, mi az RMDSZ választói
bázisának álláspontja, és hogy po-
zitívumnak látják-e a szövetség
részvételét a kormányzásban. Ar-
ra a kérdésre, hogy a kormányko-
alícióban az RMDSZ elérte-e a
célkitûzéseit, Eckstein igennel vá-
laszolt. 

Mint ismeretes, válaszként az
ellenzéki alakulatok közötti vi-
szony szorosabbra fûzésére, több
demokrata-liberális politikus azt
szorgalmazza, hogy „doktrína- és
programhasonlóság alapján” a
PD-L-nek hosszú távú, a 2012-ig
tartó kormányciklus után is érvé-
nyes szövetségre kellene lépnie az
RMDSZ-szel. 

Frunda nyitna az ellenzék felé,

Eckstein prioritása a parlament
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Gy. Z.

Az alkalmat a hõsiesség-
re a NASA egy ismerteté-

se nyújtotta, amely szerint az
emberiség számára a vörös
bolygón kell az asztronauták-
nak új otthont keresniük. A
Journal of Cosmology címû
amerikai online magazin erre
alapozva tette közzé felhívá-
sát önkéntesek egy (csak oda
szóló) útra való jelentkezésé-
re. Diákoktól kórházi nõvé-
rekig sokféle szerzet hajlandó
elhagyni földi otthonát ab-
ban a tudatban, hogy nincsen
számára visszaút.

Teljes 
elszigeteltségben

Közéjük tartozik Peter
Greaves háromgyermekes
családapa is: „Már apró

gyermekként arról álmodoz-
tam, hogy fölfedezzem a vi-
lágmindenséget” – ezzel ma-
gyarázza az érdeklõdését.
Az autószerelõ Pasha
Rostov (69) így ír a jelentke-
zésében: „Jól tudok bánni a
szerszámokkal, és meg tu-
dok mindent javítani. Sõt, én
magam építettem a napkol-
lektoromat is.”

A pszichológusok azon-
ban óva intenek az ûrutazás-
tól. „Ez az elszigeteltségben
eltöltött idõ depresszióhoz
vezethet, és az élet a Marson
sokkal romantikusabban
hangzik, mint amennyire va-
lójában az” – világosít fel Al-
bert Harrison pszichológia-
professzor. „Nem jelentene
mást, mint azt, hogy minden
kapcsolatot meg kellene sza-
kítani a családdal, a barátok-
kal és minden ismerõssel.

Nem szólva arról, hogy
rendkívül unalmas is volna.”
Különösen a visszautazási
lehetõség hiánya ejti a lélek-
gyógyászokat gondolkodó-
ba. „A résztvevõk számára
meg kellene teremteni a ha-
zatérés lehetõségét” – teszi
hozzá Harrison, ám egy
visszaút túlságosan költsé-
gesnek bizonyulna. „A Mar-
son megtelepedõk számára
rendszeresen el kellene jut-
tatni az életükhöz szükséges
holmikat, aztán meglátnánk,
hogy az ellátmányt miként
tudják a túlélésükhöz hasz-
nosítani” – világosít föl Dirk
Schulze-Makuch washingto-
ni professzor.

A legnagyobb kihívás

Édesmindegy, hogy a vi-
lágûr rajongói csak oda-
vagy oda-vissza utazásra
szóló jegyet váltanának. A
NASA számára ugyanis ki-
zárólag kiképzett ûrhajósok
jöhetnek szóba; olyanok,
akik legalább négy-öt évig
tartó tréningen estek túl. Az
elsõ „Mars-expedíció” az el-
múlt nyáron indult el 520
napos útjára. A világûr kuta-
tásának legizgalmasabb,

másfél esztendeig tartó ex-
pedícióján hat asztronauta
vesz részt, teljes magányban
és elszigeteltségben. Persze,
egyelõre a Földön, miköz-
ben tudósok serény csapata
figyeli mindennapjaikat úgy,
hogy ebbõl õk semmit sem
érzékelnek. Az 1969-ben
végrehajtott Holdra szállás
óta a Földünktõl legalább 55
millió kilométerre keringõ
Mars az emberiség legna-
gyobb kihívásának számít. 

Bár az elsõ bejelentést Ba-
rack Obama amerikai elnök
tette tavaly májusban arról,
hogy amilyen gyorsan csak
lehet, megtörténik a vörös
bolygó meghódítása, az elsõ
lépést mégis mások tették
meg. Az Európai Ûrügy-
nökség (ESA) és a kínai ûr-
hatóság tavaly nyáron
Moszkva közelében hozzá-
láttak a Mars500 elnevezésû
kísérlethez. Három orosz,
valamint egy-egy olasz,
francia és kínai ûrhajós ösz-
szesen 12 480 órát tölt el egy
öt modulból álló, 180 négy-
zetméteres zárt helyen,
amely ûrkapszulát imitál.
Az öt modul: egy leszálló-
egység, egy raktár, egy
egészségügyi laboratórium,

egy mesterséges Mars-táj a
külsõ gyakorlatok számára,
valamint egy lakótér. Min-
den egyes résztvevõ saját há-
lóhelyiséggel rendelkezik –
egyenként három négyzet-
méteren.

Mindent kipróbálnak

A 26 és 38 év közötti kísér-
leti személyek a teljes idõsza-
kot egy ablak nélküli kapszu-
lában töltik, abszolút elzárt-
ságban – vagyis közvetlen
kapcsolat nélkül a külvilág-
gal, hiányolniuk kell a nap-
pali fényt és a friss levegõt is.
Ûrhajós ételeket fogyaszta-
nak, zuhanyozni csak tíz na-
ponként van módjuk. A
„Földdel”, a „földi állomás-
sal” kizárólag rádión keresz-
tül tarthatják a kapcsolatot.
Kipróbálják a váratlan üzem-
zavarokat is: a hirtelen rend-
szerkieséseket, a kommuni-
kációs kapcsolat megszaka-
dását. Ugyanakkor a szimu-
lált vészhelyzeteket is meg
kell az önkéntes Mars-uta-
zóknak oldaniuk. A kísérlet
arra megy ki, hogy milyen
hatással van a résztvevõkre
az együttélés a hosszú idõn
át tartó teljes elszigeteltség-

ben, méghozzá ennyire szûk
helyen. Az így szerzett isme-
retek ugyanis a késõbbiek so-
rán komoly segítséget nyújt-
hatnak egy valódi Mars-ex-
pedícióhoz, amikor már min-
den élesben megy.

A francia résztvevõ,
Romain Charles mondta „in-
dulás” elõtt: „Biztos vagyok
abban, hogy kemény lesz, de
az a célunk, hogy 520 napon
át kitartsunk, és ezt el is fog-
juk érni.” Maga a szimulált
utazás 250 napig tart, majd
az asztronauták 30 napon át
a mesterséges Mars-felszínen
külsõ bevetésekben vesznek
részt. A visszaút a Földre 240
napot igényel. Ha minden a
terv szerint halad, a „Marsra
szállásra” február 5-én kerül
sor, s a küldetés november 5-
én fejezõdik be a hazatérés-
sel. Ez az elsõ olyan alka-
lom, hogy ûrhajósok egy tel-
jes Mars-utazást kipróbálja-
nak. Hasonló kísérletet
ugyan rendeztek már 2009-
ben, de az csak 105 napig
tartott. Amíg azonban az el-
sõ ember a lábát teheti a vö-
rös bolygóra, még éveknek
kell eltelniük. Az elsõ valódi
Mars-missziót ugyanis 2035-
re ütemezték be. 

Ûrhajósok! Aló Mars! 

Bogdán Tibor 

A Románia fölött közel
25 éven át teljhatalmúlag

uralkodó vas- és véreskezû
diktátorról már a kommuniz-
mus idején is rebesgették,
hogy törtetõ és mûveletlen
felesége befolyása alatt áll. 

Tökmagárusból lett 
„második kabinet”

Elena Ceauºescu mindent
elért férjénél, amit csak
akart: „világhírû tudós asz-
szonnyá” kiáltatta ki magát,
játékszerként megkapta a bu-
karesti kémiai intézetet, ahol
az izoprén sztereospecifikus
polimerizációját kutatta (vol-
na, ha tudta volna, hogy mi
fán is terem az), és a nyolcva-
nas évek derekától már rend-
szeresen beleszólt az ország
irányításába is. A francia
szerzõ szerint a doktor, mér-
nök, akadémikus asszony
meggyõzõdése az volt, hogy
az „Elvtársnak” és neki kö-
szönhetõen Románia még az
Eiffel-toronynál is híresebbé
vált a Nyugat szemében.

Az állomási tökmagárus-
ból „második kabinetté”
emelkedett Elena imádta a fi-
nom holmikat, fõleg, ha azo-
kat ajándékba kapta. (Õ bez-
zeg, a trójai harcosokat óva
intõ pappal, Laokoónnal el-
lentétben nem félt volna a gö-

rögök ajándékától sem.) Ru-
hanemûit csakis Franciaor-
szágból, gépkocsijait kizáró-
lag Németországból hozatta.
A diktátorpár külföldi látoga-
tásai során nem restellt „fi-
nom célzásokat” elejteni,
mint tette azt például 1975-
ben is, jordániai útja alkal-
mával, amikor Elena asz-
szony szeme megakadt az
Akabai-öbölben horgonyzó
pompás jachton. Nyomban
ki is adták tolmácsuknak az
ukázt, szerezze meg azt
Husszein királytól. A jordá-
niai uralkodó nem kis zavar-
ba jött, amikor közölnie kel-
lett a diktátor nejével, hogy a
jachtot ajándékba adta lányá-
nak, vagyis nem ajándékoz-
hatja tovább. A diplomáciai
kapcsolatokat is veszélyezte-
tõ, hirtelen jegessé váló han-
gulatot érzékelve azonban
gyorsan hozzátette: megvá-
sárolja számukra a hajó ha-
sonmását az Egyesült Álla-
mokból. Ígéretének eleget is
tett, és hamarosan ott is rin-
gott Ceauºescuék neptuni ki-
kötõjében a jacht, amely
Husszein király nem minden
iróniát nélkülözõ javaslata
nyomán a Barátság nevet
kapta. 

A francia szerzõ a volt ro-
mán kémfõnök, Ion Pacepa
visszaemlékezéseit is idézi,
miszerint Elena Ceauºescu
magabiztosan jelenti ki: a

külföldiek leborulnak a lábuk
elõtt. Németországban pél-
dául elegendõ volt csupán ki-
ejteniük az autó szót, máris
ajándékba kaptak egy pom-
pás gépkocsit. „Hány autónk
is van már a németektõl? Egy
600-as Mercedes az Elvtárs-
nak, egy 450-es Mercedes
coupé Zoe lányunknak, két
Audi Nicu fiúnknak, meg
még egy tíz méter hosszú
Mercedes limuzin ugyancsak

az Elvtársnak, aki, ha akarja,
akár mozgó irodaként is
használhatja azt” – olvasható
az írásban Pacepa szavai
alapján.

Mao mukkanni 
sem mert

A kegyetlen közép-afrikai
diktátor, Jean-Bédel Bokassa
szerelme, Catherine kedvéért
lemondott az alkoholról, és
azt is szótlanul eltûrte, hogy
egy kiadós részegség után a
hölgy a lefolyóba zúdítsa tel-
jes italkészletét, közöttük
kedvenc Chivas Regal whis-
kyjét is.

A kínai kommunista párt
vezetõjeként egymilliárd
ember fölött basáskodó Mao
Ce Tungot féltékeny szíve

hölgye gyakran mondta le,
testõrei elõtt kurafinak, tek-
nõstojásnak (ami a kínaiak-
nál ezek szerint nagy sértés
lehet), burzsoá ringyókkal
fetrengõ szoknyapecérnek.
A Mao tigrisének becézett
Zi Zsen asszony a pártfõtit-
kár elõtt büntette meg a fel-
tételezett szeretõket: többek
között összekarmolta Lily
Wu mûvésznõ arcát, felpo-
fozta Agnes Smadley ameri-
kai újságírónõt, anélkül,
hogy Mao akár mukkanni
mert volna.

A meghunyászkodó 
Hitler és Mussolini

A legkegyetlenebb tömeg-
gyilkosok közé tartozó Hitler
gyengéje élettársa, Eva Bra-

un volt, akinek eltûrte ex-
centrikus öltözködését; Éva
Braun kora valóságos divat-
hölgye volt, hatalmas ruhatá-
rat szerzett be magának, na-
ponta hatszor is ruhát, frizu-
rát váltott. A Führer meghu-
nyászkodása láttán még azt
is megengedte magának,
hogy Hitler jelenlétében
amerikai lemezeket hallgas-
son, pedig a náci propaganda
fõ fröcskölõje, Göbbels szigo-
rúan betiltott mindenfajta
„tengerentúli, dekadens zsi-
dó muzsikát”. Mi több, a
kedvéért Hitler még kedvenc
kutyáját, Blondie-t is szoba-
fogságra ítélte, mivel szíve
hölgy nem szívlelte „a borjú-
nyi ebet”.

De meglehetõsen papucs
alatt volt Hitler eszmetársa,
olasz paródiája, Benito
Musolini is. Õt a muszlim
vallásra áttért olasz újságíró-
nõ változtatta kénye-kedve
szerint kezesbáránnyá. Isme-
retségük úgy kezdõdött,
hogy a késõbbi fajankó olasz
fasiszta diktátort Leda
Rafanelli 1913-ban egy új-
ságcikkében „a hõskorszak
szocialistájának”, „hatalmas
virilitású igaz férfinak” ne-
vezte. Mussolini köszönõle-
velét hamarosan titkos ran-
devúk követték, és a fülig
szerelmes Benito még a Ko-
rán tanulmányozására is ígé-
retet tett. Mi több, egy idõ
után arab beduinnak öltözve,
szakállal, turbánnal, nyaká-
ban ámbra gyöngysorral je-
lent meg a légyottokon, örök
hûséget fogadva „tulajdon-
képpeni feleségének” kikiál-
tott szeretõje elõtt, aki „meg-
ihleti, ösztönzi, tanácsokkal
látja el és figyelmezteti hibá-
ira” õt. 

Diktátorok – papucs alatt
„Némelyek városok felett uralkodnak, de asszonyoknak
szolgálnak” – állapította meg két és félezer évvel ezelõtt
Démokritosz. Mintha csak az ógörög filozófus igazát kíván-
ta volna bizonyítani a francia szerzõ, Diane Ducret, aki
igencsak érdekes és nem kevésbé tanulságos írásban tárta fel,
miként uralkodtak a feleségek diktátor férjük fölött. 

Utazás a világûrbe – hány, de hány
ember álma. De hogy soha ne legyen
visszatérés a Földre, ez bizony sokak
számára felér egy horrorral. Négyszá-
zan mégis másképp látják: ennyien je-
lentkeztek önként egy Mars-utazásra,
amelyrõl nincsen visszaút.

Nicolae Ceauºescu és neje a jacht fedélzetén. Ki a kapitány?



Fura, tán figyelmeztetõ jelzéssel is felérõ
kórságot küldött rám az óesztendõ: szil-
veszter napján kora reggeltõl az éjféli
Himnuszig érezhetõ módon elkezdett püf-
fedni a képem, s mire koccintani kellett, a
szemem is oly mértékben bedagadt, hogy
csak egy keskeny résen keresztül tudtam
kikandikálni a fejembõl. Két napra rá or-
voshoz is kényszerültem, mert a helyzet
mit sem javult: úgy néztem ki, mint akit
agyoncsíptek a darazsak, és sokkal azóta
sem lettem szebb (nem mintha az alap-
anyag tökéletes volna); az arcomat megtá-
madó vizenyõ jóvoltából idõnként félreáll
a szemem, s ilyenkor olyat látok, mint
3D-s moziban különleges szemüveg nél-
kül. Lapunk sportoldalán például azt a cí-
met olvastam, hogy „Férfi vécé Skandiná-

viában”, aminek hírértéké-
ben kissé kételkedni kezd-

tem, és alapos szemdör-
zsölés után ki is de-
rült, hogy helyesen:

„Férfi vébé Skandi-
náviában”. (Azért
ebben ez az új írás-
mód is ludas…) 
Türelemmel vise-

lem, és nem kínként, hanem ajándékként
fogadom azt, amit rám mért a Fellebb-
való. Pihentetnem kell a szememet tehát,
a legjobban teszem, ha mindenféle gyó-
gyító kenceficékkel bekenve képemet, nap
közben is becsukom – ilyenkor azonban
fél- vagy teljes álomba zuhanok. Az igazi
vakok azt mondják, hogy
nekik az egyéb érzékszer-
veik válnak tisztábbá, ér-
zékelésük élesebbé: apró
neszekbõl, futó illatokból,
sima felületek apró dom-
borulataiból tájékozód-
nak. Magam is tapasztalom, hogy a vak
állapot nem jelent világtalanságot, és az,
hogy a saját lakásomban lehunyt szemmel
is jól tájékozódom (tudom, hogy hány lé-
pés az ágyamtól a fürdõszoba, hol vannak
a villanykapcsolók, satöbbi), nos, ez csak
triviális példa. 
Azt tapasztalom azonban, hogy lehunyt
szemmel még a híreket is másként hallga-
tom: hirtelen plasztikussá válik a mögöt-
tes – az a hajlamom, hogy (nyitott szem-
mel is) képes vagyok valaminek a felszínét
és a fonákját egyszerre érzékelni, most
még inkább fölerõsödik. Példát azért nem

mondok, mert ezúttal nem akarok politi-
zálni (messzire vezetne, és túlságosan
hosszúra nyúlnék – nem volna rá elegen-
dõ négyezer jel), most egyébként is a lé-
lekre tett hatást boncolgatom.
Ez az álom-félálom állapot, amikor a ket-
tõ határán még érzékeli az ember a külvi-

lágot, de már át-átbillen
az alvás fázisába, olykor
különleges szerepet ját-
szik. Ha szabad beavat-
nom az olvasót „alkotói”
titkaim egyikébe, akkor
íme: ha már megvan az itt

megjelenõ aktuális jegyzetemnek (hadd le-
gyek nagyképû, s alkalmazzam a klasszi-
kus magyar hírlapírás mûfaji megjelölését:
tárcámnak) a témája, az rendszerint napo-
kig hosszasan foglalkoztat. Mondatok-fél-
mondatok kavarognak bennem, mígnem
összeállnak egységes írássá – a legjobb és
legszebb ilyen mondatok általában ebben
a félálomszerû állapotban születnek, hogy
aztán nagy részük ébredésre ki is rostálód-
jék az agyamból –, s ha eljutok idáig, gép-
hez ülök. (Egykori kollégám, azóta eltávo-
zott tanítómesterem írta valahol: õ azért ír
géppel, mert abban már benne van a cikk,

csak megfelelõ sorrendben le kell nyomni
a billentyûket.) 
Most azonban, hogy ez a kettõs látás is
gyötör, az alkotói folyamat félálmos sza-
kaszában a gondolkodás is kettõs pályán
fut. Formálódnak már a választott téma
szófûzései, sõt: nem is egy, hanem több
témáé (máskor ezeket – ha jónak találom
– pro memoria lejegyzetelem); most vi-
szont idõnként áttör rajtuk a múlt. Életem
elsuhant szereplõi ködlenek fel, általam,
de többnyire általuk megszakított szerel-
meim (amores mei interruptae) jutnak egy
lépéssel tovább a beteljesülés felé. Egyszer
majd õk is betûk iránt áhítoznak, jelzik
nekem ilyeténképp, élõk-holtak egyforma
erõvel, de most is mind szertefoszlanak,
legyenek hát még egy kis türelemmel!
Ahogy a tengerpart homokjába rajzolt vo-
nalakat elmossa a hullám, ezek a gondo-
latok, ezek a látomások sem maradnak
meg, pusztán az emlékezet õrzi a nyomu-
kat. S lám, itt jön a csavar: még ha vaksi-
ként is, mégis írásba fordíthatók. A vak
világ álmai is papírra kívánkoznak. Nem
kellenek hozzá mákony és bódító sze-
szek, elég, ha megkörnyékez valamely 
rút allergia. 

Miután most már rendelkezett a lovagi élet egyik legfontosabb
kellékével, a fegyverhordozóval, Don Quijote pénzszerzéshez
látott. Eladta földje egyik darabját, egy másik részét elzálogosí-
totta, és így, bár mindkét üzletnél jól becsapták, elég tekintélyes
összegre tett szert, összetört dárdája helyett egy ismerõsétõl
kért kölcsön másikat, sisakrostélyát valahogy összetoldozta,
Sanchóval pedig közölte az indulás napját és óráját, s lelkére
kötötte, hogy addig szerezzen be mindent, amire szüksége le-
het. Sancho megígérte, és kijelentette, hogy magával akarja
hozni a szamarát is, mert õ bizony nem szokott hozzá a sok
gyalogláshoz. A szamár kíséretének hallatára Don Quijote kissé
meghökkent, és hosszasan eltûnõdött. Megengedheti-e fegyver-
hordozójának - kérdezte magában -, hogy szamáron járjon,
mert nem jutott eszébe egyetlen olyan kóbor lovag sem, akinek
fegyverhordozója szamár nyergében ült volna. Végül mégis be-
leegyezett, de elhatározta magában, hogy a legelsõ alkalommal
díszes paripát ad alája. Megfosztja majd lovától az elsõ udvari-
atlan és durva lovagot, aki az útjába akad. Becsomagolta ingeit
és más fontos holmiját, ahogy a vendéglõs tanácsolta neki, és
miután mindez a legnagyobb titokban megtörtént, elindultak.
Sancho nem búcsúzott el a feleségétõl és gyermekeitõl, Don
Quijote is búcsú nélkül hagyta el unokahúgát és gazdasszonyát.
Egy sötét éjszaka hátat fordítottak a falunak, és olyan gyors
ütemben ügettek, hogy mire hajnalodott, már nem kellett fél-
niök attól, hogy rájuk találnak.

Cervantes: Don Quijote, Radnóti Miklós átdolgozása

Vak világ álmai
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Nem értik, hogy ebben a világrészben minden más-
képp van. Szitokszó a kommunizmus, de mindenki
azt vágyja és ígéri. A törvények hatalma a végrehaj-
tók jó- és rosszindulatán mérõdik. A demokratikus
intézményrendszer bársonytakaró a szamáron, feles-
leges és díszes külsõ elvárás. A bérek alacsony szín-
vonala, a tanulatlanság, a vezetõbe vetett bizalom és
az acsarkodó gyûlölet olyan masszává gyúrta össze
a népet, amely csak a demagógiára vevõ. De mind-
emellett rendkívül érzékeny a hazugságra: kívánja,
igényli, hogy folyamatosan belehazudjanak a két
szemébe, de aki bevallja a hazugságot, az veszett
ember.
Nem értik, hogy miért kellene olyan külsõ mázat
hazudni a rögvalóságra, ami egyszerûen nem igaz.
A kétharmadról csak álmodoznak azok, akik most
önkorlátozást meg jogállamot papolnak. Az akadá-
lyok azért vannak, hogy eltávolítsuk õket, nem pe-
dig, hogy a magunk baját szaporítsuk velük. A szak-
értelem és a hûség harcában az utóbbinak kell nyer-
nie, különben szétvitatkozzuk a rendelkezésre álló
idõt.
Nem értik, hogy a sajtószabadság több évszázados
eszményeit miért sértegetik oly elszántan, amikor a
piac meg a multinacionális érdekek (benne a párt-
preferenciák) már úgyis üres tojáshéjjá fújták az
összes idejétmúlt elvet. Egy a hatalom, s eldönthe-
ted, vele tartasz vagy ellene.
Nem értik, hogy a sajtó meg a teljes média azt szol-
gálja, aki az uralma alá hajtja. Méghogy önálló ha-
talmi ág, amely kontroll alatt tartja a nép valódi ve-
zetõit! Néhány nagyszájú firkász és blogger, akiket
meg lehet venni, s aztán büszkén hordják a szájko-
sarat. A többi meg úgy hülye, ahogy van, és el lehet
kussoltatni õket.
Nem értik, hogy a szûkös erõforrások, az eladóso-
dottság, a tudatlanság olyan mocsárban járó kény-
szerpályát parancsol, ahol csak gumicsizmában le-
het közlekedni, az öltöny-nyakkendõ nem célszerû.
Nem értik, hogy a bizalom a társadalom alapköve,
csak arra lehet építeni, s itt éppen egy originális vi-
lágméretû kísérlet zajlik, amely nem tud foglalkozni
apró-cseprõ stíluskérdésekkel, mert a nagy célokra
koncentrál.
Nem értik, hogy a stílus, a megjelenés, a formák
nagy biztonsággal értéket és megbízhatóságot jelen-
tenek. Nincs beváltabb forma, mint a jóléti állam,
még akkor is, ha a jólét hiányzik a rendszerbõl.

Nem értik, hogy az elkötelezetten
demokratának indult fiatalokból
miért lesz parancsuralmi konzerva-
tív ezen az éghajlaton.

Nem értik, hogy miért más a beszéd
kifelé, mint befelé.
Nem értik, hogy miért kell szem-
bemenni az egész világgal.

Nem értik, hogy miért nem
értik. 

Lap-top
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A legjobb és legszebb
ilyen mondatok általában
ebben a félálomszerû 
állapotban születnek. 

Gyulay Zoltán

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A létezõ legnagyobb ámítás az ember saját véle-
ménye.” Leonardo da Vinci

Bemutatás

Útra, búcsú nélkül

Nem értik 
A nap címe. A jogosítványokért adott/ka-
pott kenõpénz egy év alatt megduplázódott,
Evenimentul zilei.

Magyarázat. És még mondja valaki, hogy
Romániában nincs kézzelfogható eredménye
a korrupció elleni harcnak! Egyébként a „ta-
rifa” a tavalyi 200 euróról 400 euróra nõtt. 

A gyûlölet lángja. Az utóbbi idõben – a
„nemzeti misztikus” hajlamú román magas
értelmiség körében is – divat a politikai kor-
rektség ellen írni, megnyilvánulni. Nézzük
az Adevãrulban a rajzot, hol hatolt be a go-
lyó Gabrielle Giffords amerikai demokrata
képviselõ koponyájába, és eszünkbe jut a
konzervatívok „messze sugárzó” gyûlöletbe-
széde. Európai párhuzamok is vannak, múlt-
ban és jelenben. 

Majd, ha szombat. Minthogy január 24-e
nemzeti nappá nyilvánításának parlamenti
folyamata még nem zárult le (a végsõ dön-
tésre februárban lehet számítani), a közalkal-
mazottaknak egyelõre nem lehet szabadna-
pot adni, tudjuk meg a Ziarul financiar hasáb-
jairól. Kár, mert végre lett volna egy ünnep-
nap, ami nem szombatra vagy vasárnapra
esett volna. 

Tarthatatlan helyzet, veszélyek. Az
Academia Caþavencu egyszerû okát látja an-
nak, hogy miért jött létre a Jobbközép Szö-
vetség (még egy név, amit meg kell jegyez-
ni). Nos, azért, mert az országban egyetlen
jelentõs politikus volt, aki elmondhatta – s
nagyon gyakran el is dicsekedte – magáról,
hogy tömbházban lakik... ezután pedig nem
fog. Ugyanott olvassuk a magyarázatát an-
nak, hogy Crin Antonescu miért nem jár be
a parlamentbe. Az ok: veszélyes hely, a
múltkor is az az öngyilkosjelölt, aki Boc el-
leni tiltakozásul vetette le magát a karzatról,
pont a liberálisok helyeire esett. 

Szó, ami szó. Két vicc az Academia
Caþavencuból. 1. (Mardale) Szigorú felnõtt a
nebulónak: „– Egyrészt nem szabad a falra
firkálni. Másrészt nem így ellenõrizzük a
magyarok romántudását.” 2. (Ion Barbu) Az
államelnök a külügyminiszterhez: „– Menj,
és mondd meg Franciaországnak és Német-
országnak, ne kötelezzenek már arra, hogy
visszafordítsuk a fegyvereket, mert ebben
szakértõk vagyunk!”

Krebsz János
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Totka László

A Nagyváradi Állami
Színház felújítását végzõ

építészek május végére ígé-
rik az évek óta tartó munká-
latok befejezését, mondta el
lapunknak Delorean Gyula,
a városi tanács tagja. „Mi
egy kicsit szkeptikusak va-
gyunk ezzel a határidõvel
kapcsolatban – tette hozzá –,
remélhetõleg a május végi
dátum azt jelenti, hogy leg-
késõbb õsszel az új évad a
felújított színházépületben
kezdõdik.” Az 1899–1900-
ban a bécsi Fellner-Helmer
cég tervei alapján, Riman-

óczy Kálmán nagyváradi
építész irányításával kivitele-
zett épületet lassan már tíz
éve szépítgetik, bár a teljes
felújítás terve csupán 2005-
ben született meg. A külsõ
javítások 2008-ban befeje-
zõdtek, azonban a belsõ
munkálatok elakadtak,
ugyanis kiderült, a tervezett
költségeknél jóval többe ke-
rül a nézõtér szakszerû rend-
betétele. Ekkor kezdõdött a
nagyváradi színház hosszas
kálváriája. 

„A társulat semmiféle hi-
vatalos információt nem ka-

pott, hogy milyen állapot-
ban van a színház épülete,
mikorra készül el, senki
nem jelezte, mikor térhet-
nénk vissza a hazai desz-
kákra” – mondta el lapunk-
nak Dimény Levente, a
Szigligeti-társulat mûvé-
szeti igazgatója. A legna-
gyobb problémát az okoz-
za, hogy nem tervezhetnek
sem hosszú, sem rövid tá-
von, a felújítás átláthatat-
lansága miatt. „Soha nem
tudjuk, melyik az a perió-
dus, amelyben használhat-
juk a színpadot, szinte min-

den teljesen véletlenszerûen
történik” – vázolta a ván-
doréletmód nehézségeit
Dimény. 

Folyamatosan olyan he-
lyeken kellett játszania a
társulatnak, amelyek na-
gyon kevéssé vagy egyálta-
lán nem alkalmasak színhá-
zi elõadás létrehozására.
Egy darabig kihívásnak te-
kintették a helyzetet, de egy
idõ után alábbhagyott a lel-
kesedés, és maradt az elége-
detlenség. A számtalan
kompromisszum az elõadá-
sok minõségére is rányomta

bélyegét. A legsúlyosabb
következmény pedig az
volt, hogy a közönség is
elpártolt. „Nem tudtuk
megmondani, kinek melyik
a helye, és melyik elõadás
éppen hol lesz megtartva,
így le kellett csökkenteni a
bérletszámot, nézõszámot.
Igen nehéz volt egyáltalán
havi programot készíteni.
Az adott terek hiányos fel-
szereltsége mind a nézõk,
mind a színészek kényelem-
érzetét zavarta. A színészek
folyamatosan huzatban, hi-
degben próbáltak, ahol épp
lehetett, emiatt megfáztak,
megbetegedtek, így számos
elõadást el is kellett halasz-
tanunk” – avatott be a rész-
letekbe Dimény Levente.
Mindez a társulatra hosz-
szabb távon is kihat: sem-
miféle reális kapcsolatot
nem tudnak tartani a szín-
házi szakmai világgal, ven-
dégelõadást fogadni nem le-
het, azok az elõadások,
amelyekkel vendégszerepel-
ni mehetne a társulat, nin-
csenek megfelelõen kidol-
gozva. „Ilyen módon az el-
húzódó renoválás kapcso-
latrendszerünket is megbé-
lyegezte, hatalmas anyagi és
szakmai presztízsvesztesé-
get okozva a társulatnak” –
összegezte az igazgató. 

ÚMSZ

A korábban javasolt dá-
tum, január 22-e, a

Magyar Kultúra Napja he-
lyett február 23-án – a ma-
gyar uralkodó születése
napján – avatná fel a felújí-
tott kolozsvári Mátyás szo-
borcsoport Kelemen Hunor.
Az új idõpontot a mûvelõ-
dési miniszter tegnap java-
solta a magyar félnek, a Fü-
zes Oszkár bukaresti ma-
gyar nagykövettel tartott ta-
lálkozón. A diplomata
ugyanis közölte: a budapesti
kormány számára nem
megfelelõ a román kulturá-
lis tárca által javasolt idõ-
pont. „Úgy vélem, hogy mi-
vel a felújítás közös erõfeszí-
téssel történt, ezért ünnepel-
nünk is együtt kell. Nagyon
remélem, hogy az általam
javasolt új idõpont megfelel
a magyar félnek, és hamaro-
san egyeztethetünk az ünne-
pi esemény részleteirõl” –
mondta Kelemen Hunor.
Mint arról korábban már tá-
jékoztattunk, a mûvelõdési
miniszter január 22-ét, a
magyar kultúra napját java-
solta a felavatás idõpontjá-
ul, ezt a kincses város veze-
tõsége is támogatta. Szõcs
Géza magyar kulturális ál-
lamtitkár lapunknak koráb-
ban azt nyilatkozta, a ma-
gyar kormány várhatóan el-
fogadja a kultúranapi szo-
boravatót. 

Mikor térhet haza Szigligeti?
A nagyváradi színházépület többéves restaurálása ellehetetleníti a társulat életét 

HIRDETÉS

Bartók Szatmárra költözött
Beszélgetés Bertók Béla zenetanárral, közmûvelõdési szervezõvel

Sike Lajos

Mi indította arra, hogy
magára vállalja egy egyesü-
let bejegyzésének és irányí-
tásának feladatait?
– Annak a zeneiskolának
voltam a növendéke, amely-
ben az egyesület megalakult.
Az Erdély-szerte ismert ki-
váló zenetanár, Fejér Kál-
mán egész életemre megsze-
rettette velem a népzenét.
Késõbb sokat muzsikáltunk
együtt, például a szatmári
táncházban. De rendszerint
ott voltam a Hajnal akar len-
ni – Kárpát-medencei nép-
dalversenyeken is, késõbb
pedig a zsûriben. Az elmúlt
években sokat foglalkozta-
tott az a tény, hogy miköz-
ben mifelénk is szép szám-
mal alakultak különbözõ ha-
gyományõrzõ együttesek, a
mi megyénkben nincs köz-
pontja a magyar népi kultú-
rának. Tavaly, amikor a re-
formátus Láncos egyház-
község visszakapta épületeit,
a volt zeneiskola is meg-
ürült. Akkor jött az ötlet,
hogy milyen jó lenne, ha itt
alakítanánk ki az említett
központot. Nemcsak Korda
Zoltán nagytiszteletû, de a
presbitérium is mellénk állt.
Pár nap alatt megalakult a
Bartók Béla Hagyományõr-
zõ Kulturális Egyesület. A
mintegy félszáz alapító tag
többsége zenetanár, zenész,
énekes, táncos, kultúrame-
nedzser, de van köztük nép-

rajzos, közgazdász, jogász,
vállalkozó, sõt újságíró is.

Ez valóban komoly alap, s
egyúttal háttér, de miért ép-
pen Bartók Béla-egyesület?
– Mert Bartók neve és örök-
sége jóval többet érdemel,
mint amennyit kap tõlünk.
Ez az egyesület bejegyzésé-
nél is kiderült. Ekkor meg-
tudtuk, hogy Romániában
mindössze egy intézmény
viseli a Bartók nevet, még-
hozzá Temesváron, a Bartók
Béla Líceum. Ez nagyon ke-
vés! Pedig Bartók az a sze-
mélyiség, akire az egész vi-
lág felnéz, aki életmûve ré-
vén összeköti Európa, köze-
lebbrõl a Duna-medence
összes népeit, akire csak jót
mond a magyarság minden
szomszédja. Tehát integráló
személyiség. Nagy szükség
van az õ példájára mostaná-
ban is. 

Alighanem sokan rá-
éreztek erre, a tagság nap-
ról napra gyarapszik. A
szombati gálán már fellép
az egyesület kebelében a
napokban alakult Bartók
Béla Népzenei Együttes is. 
– A jó kezdet titka az, hogy
sokan mellénk álltak, köz-
tük Csehi Árpád megyei ta-
nácselnök, Ilyés Gyula,
Szatmárnémeti polgármes-
tere, Kereskényi Gábor al-
polgármester, Keresztes At-
tila, a színház mûvészeti
igazgatója és mások. Az
sem véletlen, hogy a most
bemutatkozó népi zenekar-
ban olyan profi zenészek is
fellépnek, akik a filharmó-
nia szimfonikus zenekará-
ban is játszanak. Pedig
mondtam mindenkinek,
hogy a tapson, a közönség
szeretetén kívül ne számít-
sanak semmiféle jutalomra,
legkevésbé pénzre! 

A felújítási munkálatok egy-egy szünetében a társulat is „hazamehet” játszani A szerzõ felvétele
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Nem lehet tudni,
hogy mikor 
érnek véget a
nagyváradi Szig-
ligeti Ede társu-
latnak otthont
adó épület  évek
óta tartó felújítási
munkálatai. A
kialakult helyzet
ellehetetleníti a
társulat szakmai
tevékenységét.

Születésnapján

avatnák Mátyást



Kovács Zsolt

Bár hosszas politikai
csata után év elején meg-

született a tanügyi törvény,
a kisebbségekre vonatkozó
elõírások egyelõre gyakorla-
ti akadályokba ütköznek.
Ahhoz például, hogy a tör-
vény a következõ tanévtõl
már életbe léphessen, új tan-
tervre lenne szükség, leg-
alábbis ami a román nyelv
oktatását illeti a kisebbségi
iskolákban, illetve a történe-
lem- és földrajzoktatásra.

„Fõ a nyugalom, minden-
ki mindent egyszerre akar”
– fogalmaz Szõcs Domo-
kos, az oktatás minisztéri-
um kisebbségi osztályának
igazgatója. Az igazgatót ar-
ról faggattuk: elkészül-e idõ-
ben az oktatási reformnak
megfelelõ kerettanterv.
Szõcs szerint azért is szük-
ség van a megfontolt felké-
szülésre, mert a kisebbségi
oktatási reform része a teljes
tanügyi átalakításnak. 

Aki nem lép egyszerre

„Nem elõzhetjük meg a
rendszer reformját, nem sza-
ladhatunk elõre. A következõ
lépés, hogy találkozunk a
megyei tanfelügyelõségek
képviselõivel, és elkezdõdnek
az új tantervek elõkészítésé-
nek munkálatai. Azt várjuk a
tanfelügyelõktõl, hogy von-
ják be a munkába a legjobb
szakembereket” – ismertette
az munkafolyamat elsõ fázi-
sát az igazgató. Szõcs szerint
két hét múlva már pontosab-
ban lehet látni, hogyan ala-
kul az új tanterv. Bár már
több tanterv is „elõ van ké-
szítve” – ilyen a Sapientia-
Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetem humán tagozatán

Balázs Lajos és munkatársai
által kidolgozott program –,
a minisztérium igyekszik mi-
nél több szakemberrel egyez-
tetni. 

„Reális esélyt látok arra,
hogy legyen tanterv õszig, de
mindent alaposan átgondo-
lunk. Nemcsak a történelem,
a földrajz oktatását, de példá-
ul újra végignézzük, hogyan
folyt eddig az általános isko-
la alsó tagozatán a román
nyelv speciális kisebbségi
program szerinti oktatása” –
tette hozzá Szõcs, aki szerint
a legnagyobb változásokra
azok számíthatnak, akik
2011 õszén az ötödik osztályt
kezdik el. Számukra már egy
évvel hosszabb lesz az általá-
nos iskola felsõ tagozata:
csak tizedik osztálytól foly-
tatják tanulmányaikat abban
a középiskolában, amelyik-
ben felvételt nyertek. 

Megidézzük Kodályt

Az oktatási minisztérium
kisebbségi osztályának igaz-
gatója lapunk kérdésére el-
mondta: a kisebbségi okta-
tás átalakítása olyan mérté-
kû lesz, hogy például a ze-
neoktatást is „a kisebbségi-
ekhez szabják”. 

„Nem hallottam még ar-
ról, hogy új program és tan-
könyv lépne életbe a zene-
oktatás terén, de nagy szük-
ség lenne rá” – nyilatkozta
a kérdés kapcsán lapunknak
Moldován Emese marosvá-
sárhelyi zenepedagógus. A
helyi 2-es számú általános
iskola tanára figyelmezte-
tett: míg a román tagozaton
kiváló tankönyvbõl korsze-
rûen folyik az oktatás, ad-
dig a magyar tagozaton év-
tizedek óta használatban lé-
võ könyvekbõl, elavult

módszerrel haladnak, nagy
szükség van a változásra.

Nem sietik el

Király András, az oktatási
minisztérium államtitkára
úgy fogalmazott: „erõltetett
menet” lesz a tanterv elõké-
szítése, és kicsi  a valószínû-
sége annak, hogy az új tan-
terv mellé immár új tan-
könyveket is kaphatnak a di-
ákok a következõ tanévtõl.
Dáné Károly, az Országos
Tankönyvkiadó igazgatója
Szõcs Domokoshoz hason-
lóan megfontoltságra int, a
szakember szerint kifejezet-
ten káros lenne, ha idén
pusztán a sietség kedvéért
új, de nem megfelelõ minõ-
ségû tankönyveket vezetné-
nek be. Azok a tankönyvek
ugyanis, amelyek egyszer
forgalomba kerülnek, rend-
szerint több évig használat-
ba is maradnak: több évre

elõre „megpecsételi” a re-
form sorsát, ha nem készítik
elõ a tankönyvcserét. 

A jó tanterv fontosságára
hívják fel a figyelmet a ha-
zai magyar tankönyvkiadók
is. Tõkés Erika, a kolozsvá-
ri Stúdium Kiadó vezetõje
úgy látja, az elõzõ tanterv
„fércmunka” volt, és ha
nem sikerül gyakorló peda-
gógusokat bevonni az elõ-
készítésbe, akkor félõ, hogy
tévútra kerül a reform.
Szikszai Ildikó, a szintén
kolozsvári Ábel Kiadó ve-
zetõje úgy véli: az elõkészü-
letek tétje, hogy mennyire
sikerül „rendet tenni” az
oktatási programok között,
az alternatív tankönyvek
káoszában, és el lehet-e ér-
ni, hogy a programok és a
tankönyvek egymásra épül-
ve, egymást kiegészítve áll-
janak rendelkezésére több
éven át a hazai iskolások-
nak. 

Rajtuk múlik

A jövõ héten találkoznak a
minisztérium képviselõivel a
megyei tanfelügyelõk, hogy
egyeztessenek a kerettanterv
elõkészítésérõl. A megbeszé-
lés elõtt bizakodóan nyilat-
kozott Keresztély Irma
Kovászna megyei fõtanfel-
ügyelõ, aki úgy véli: õsztõl
különösebb problémák nél-
kül érvénybe léphet az új tan-
ügyi törvény. Az intézmény-
vezetõ úgy véli, a pedagógu-
sok erõfeszítésén múlik,
hogy alkalmazkodnak-e a ki-
sebbségbarát jogszabályok-
hoz. Keresztély felhívta a fi-
gyelmet, a magyar nyelvû
történelem és földrajz tanítás
nem teljesen új kihívás, na-
gyon sok helyen a pedagógu-
sok eddig is két nyelven, ma-
gyarul és románul oktatták
az illetõ tantárgyakat, hogy a
gyerekek hatékonyan elsajá-
títhassák a tananyagot. 
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Tanügy: erõltetett menet

A legnagyobb változásokra azok a diákok számíthatnak, akik idén az ötödik osztályt kezdik el
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Családi tragédia
Konstancán

Leszúrta feleségét egy kon-
stancai férfi, a gyilkossági
kísérlet után karjába vette
egyéves gyermekét, és ki-
ugrott vele kilencedik eme-
leti lakásuk ablakán. A zu-
hanást az apa nem élte túl,
de a helyi mentõszolgálat
tájékoztatása szerint a
gyermeknek viszonylag jók
a túlélési esélyei. A csecse-
mõnek belsõ és külsõ sérü-
lései is vannak, a vállon
szúrt nõ állapota pedig ki-
elégítõ. A rendõrség vizs-
gálja a tragédia körülmé-
nyeit, a szomszédok tanú-
vallomása szerint a házas-
pár hangosan veszekedett 
a szerencsétlenség
bekövetkezte elõtt.

Elítélték a craiovai
diákgyilkost

Botrányos körülmények
között született elsõ fokon
ítélet annak a craiovai fia-
talnak az ügyében, aki ta-
valy októberben megölt
egy 17 éves gimnazistát,
annak egyik társát pedig
megsebesítette. A fokozott
médiaérdeklõdés mellett
zajló peren az alperes ügy-
védje azt kérte a bíróság-
tól: rendeljen el zárt tár-
gyalást, a bíró azonban
nem adott helyt a kérés-
nek. A meggyilkolt áldozat
szülei egymillió, a megse-
besítetté ötszázezer lej kár-
térítést követelnek a tettes-
tõl. Az elhunyt fiatal osz-
tálytársai egy feliratot mu-
tattak fel a tárgyalóterem-
ben: „Mi elvesztettünk egy
barátot, a menny gazdago-
dott egy angyallal”. A za-
jos tárgyalás után születõ,
nem jogerõs ítélet 16 év 8
hónap letöltendõ börtönnel
bünteti a gyilkost.

Sipos M. Zoltán

Folytatódnak az üzem-
anyag-forgalmazók ellen

meghirdetett civil engedet-
lenségi akciók: tegnap a taxi-
sok bojkottálták a benzinku-
takat országszerte. A kolozs-
vári taxisok zöme is úgy dön-
tött tegnap, hogy a tiltakozás
jelenként nem tankol.  

„El sem tudom mondani,
mennyire el vagyunk kese-
redve az áremelkedések mi-
att. Az utasszállításból
élünk, s most, hogy a benzin
ára megnõtt, tönkre me-
gyünk. 53 éves vagyok, seho-
vá sem tudok elmenni dol-

gozni, a taxizás pedig ráfize-
téssé válik ilyen körülmé-
nyek között” – mondja felhá-
borodottan egy taxisofõr. 

Az esõs idõ ellenére tegnap
valósággal elnéptelenedett
Kolozsvár: csupán néhány
taxis fuvarozott a bojkott ide-
je alatt. A kitartóan tiltako-
zók a taxiállomásokon vára-
koztak, és nem vettek fel ren-
delést. „Eddig, és ne tovább:
csak annyi üzemanyag van
az autómban, amennyivel
hazaérek, vagy eljutok a leg-
közelebbi benzinkútig. Bér-
lem ezt az autót a taxiscégtõl,
az üzemanyag felét én állom,
és ami a bevételbõl megma-

rad, az az én fizetésem. Nem
nagy összeg, eddig valahogy
megéltem belõle. Most vi-
szont, hogy egy liter üzem-
anyag ára megközelíti a hat
lejt, tehetetlenek vagyunk” –
egészíti ki kollégája panaszát
egy másik sofõr. 

A kolozsvári taxisok a teg-
napi demonstrációt ma is
folytatják: a tervek szerint
délután öt órakor a györgy-
falvi negyedi tó melletti par-
kolóban gyûlnek össze és
megbénítják az ott levõ ben-
zinkút forgalmát. „Muszáj
ilyen drasztikus lépésekhez
folyamodnunk, a megélheté-
sünkrõl van szó. Így legalább
mindenki láthatja, hogy hány
ember munkájából ûznek
gúnyt azok, akik semmit nem
tesznek az áremelések ellen”
– mondja az egyik szervezõ.

A békés, de nem engedélye-
zett demonstrációk várható-
an nem zajlanak zavartalanul
a közeljövõben: Craiován
rendõrök írták fel a tiltako-
zásban résztvevõ taxisok
rendszámát, közülük többen
büntetést kaptak. A hatósá-
gok a bírságot „túl hangos
dudálás miatt” rótták ki. 

Taxisbojkott a benzinár miatt

Nagy meglepetésben volt
része szerkesztõségünk-

ben Szolnoki Anna-Mária
bukaresti olvasónknak, aki az
újévi sorsoláson nyert könyv-
ajándékát jött el tegnap átven-
ni a Sajtóházba. A nyugdíjas
hölgyet az ÚMSZ szerkesztõ-
ségében Dancs Annamari
közismert énekesnõ fogadta,
aki átadta szerencsés olva-
sónknak a nyereményt, meg-
tetézve azt operetteket tartal-
mazó, dedikált CD-jével is, il-

letve egy meghívóval a buka-
resti Operettszínházba, ahol
Annamari a Csárdáskirálynõ-
ben lép fel. Szolnoki Anna-
Mária meghatódva vette át az
ajándékokat, és elmondta:
nagy örömmel tölti el, hogy
személyesen megismerheti
Annamarit, akit eddig csak
fényképen, illetve a televízió
képernyõjén látott. „Nem
gondoltam, hogy ilyen ked-
ves, szerény, közvetlen lány,
egyáltalán nem egy rátarti

primadonnatípus” – állapítot-
ta meg olvasónk, aki a ma-
gyarországi Duna Internati-
onal kiadó által felajánlott
könyvajándékkal – a Magyar
királyok és uralkodók sorozat
elsõ három kötetével – mehe-
tett haza. Mint elmondta, év-
tizedek óta elõfizetõje la-
punknak, illetve lapelõdeink-
nek, a Romániai Magyar Szó-
nak és az Elõrének. A köny-
veknek pedig fõleg kisiskolás
unokái fognak örülni. A kolozsvári taxisok a tegnapi demonstrációt ma is folytatják

Dancs Annamari, Salamon Márton László fõszerkesztõ és a nyertes olvasó, Szolnoki Anna-Mária
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7.50 Élő egyház (ism.)
8.20 Arcélek
8.35 Hókusz-Pókusz Cir-
kusz
8.35 Antje (anim. sor.)
8.55 Oroszlánpapa és gye-
rekei
9.10 Kicsi Maciusz király
9.25 Cimbora
9.55 Nyelvőrző (ism.)
10.20 Ebigazság (am. csa-
ládi film, 2000)
11.50 Univerzum
12.45 Híradó
13.05 Isten kezében
13.30 EtnoKlub
14.45 Daktari (sor.)
15.40 A világörökség kin-
csei
16.00 Nonius Senior (is-
merett. f.)
16.50 Balatoni utazás
17.25 Talpalatnyi zöld
17.55 Pannonia 3 keréken
18.30 Kirakat
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.05 “A zene az kell”
20.30 Állomás (magyar
sor.)
21.00 Zseni az apám (am.
rom. vígj., 2008)
22.40 Dunasport
22.55 Lélek Boulevard
23.25 Szégyenfolt (am.-
német-francia filmdráma,
2003)
1.10 Hugicám (holland
filmdráma)

m2, 22.45
Õfelsége pincére voltam

Jan Ditě-t 14 év és 9 hónap után kiengedik a börtönből és
egy olyan elhagyatott faluba küldik, ahonnan a II. világhá-
ború után kitelepítették a német nyelvű lakosságot. Ditě
megismerkedik szomszédaival, egy idős professzorral és
annak asszisztensnőjével. Az idősödő férfit elvarázsolja a
lány szépsége, és eszébe jut saját fiatalsága, szerelmei és
az is, hogy hogyan lett egyszerű utcai árusból a legszebb
prágai étterem pincére.

RTL Klub, 23.10
Alpha Dog

Johnny és Frankie , a két fiatal és vagány drogkereskedő
meggondolatlanul elrabolja az ellensége öccsét, Zacket. A
17 éves fiú tökéletesen beilleszkedik a laza társaságba és
barátaiként tekint az elrablóira. Nem is sejti, hogy a bará-
tainak képzelt srácok időközben beijedtek, és hogy elkerül-
jék a börtönt, végzetes döntést hoznak. Johnny apja pró-
bálja megakadályozni a tragédiát, de fia kezéből kicsúszik
az irányítás.

DUNA Tv, 21.00
Zseni az apám

Lawrence Wetherhold professzor, meglehet, brilliáns elme,
de a szerelem és a család dolgaiban olyan, mint egy analfa-
béta. Ügyetlenségének egyik oka, hogy évek után sincs túl
felesége elvesztésén, mániákusan őrzi még ruháit is. Csípős
nyelvű tinédzser lánya túlságosan teljesítményorientált, s
mivel apja a példaképe, igazi mizantróp.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Hogy volt!?
12.00 Körzeti magazin
12.50 Öt perc próza
11.56 M É R T ?
13.01 “Kodály után, száz
évvel”
13.25 Natúra
13.50 Magyarországi
néptáncok
14.05 Orbán Balázs nyo-
mában
14.50 Bordal
15.20 Caterina és a lá-
nyok (olasz sor.)
16.50 Parasztok (lengyel
sor.)
17.40 Nem csak a 20
éveseké a világ
18.30 Borsodi teremlab-
darúgó bajnokság
Közvetítés Szegedről
20.00 Esti mese
20.30 Bestseller
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Gastroblues 2009
21.55 Beugró
22.45 Őfelsége pincére
voltam (cseh-szlovák rom.
vígj., 2006)
0.45 Az élet muzsikája -
Kálmán Imre (magyar-
szovjet filmdráma, 1984)
2.03 A bábu (lengyel
sor.)
3.25 Szélesvászon
3.55 Caterina és a lányok
(olasz sor.)

8.00 Kölyökklub
Benne: Lisa, Rupert
maci, Szilveszter és
Csőrike kalandjai, Tom
és Jerry legújabb ka-
landjai, Hupikék tör-
pikék, Frédi és Béni,
avagy a két kőkorszaki
szaki
11.00 A fantasztikus
négyes
11.25 Asztro Show
12.25 Házon kívül
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Autómánia Au-
tósmagazin
13.50 Tuti gimi (am.
drámasor.)
14.45 Tengeri őrjárat
(olasz krimisor.)
15.40 Édes, drága tit-
kaink (am. sor.)
16.35 Őslények kalan-
dorai (angol kaland
sor.)
17.35 Glee - Sztárok
leszünk! (am. vígj.
sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Fókusz Plusz
20.20 ValóVilág - Pár-
baj (élő)
Utána. RTL-hírek
23.10 Alpha Dog (am.
krimi, 2006)
1.25 Re-cycle (thai.-
hongk. horror, 2006)
3.25 Fókusz Plusz Ma-
gazin (ism.)

7.00 Teleki Sámuel út-
ján
7.25 Tv2 matiné
Levelek Félixtől, Bajke-
verő majom, Őslények
országa, Fifi virágoskert-
je
11.35 414-es küldetés
12.05 Kath és Kim (vígj.
sor.)
12.35 Két TestŐr - Élet-
módmagazin
13.05 Babavilág
13.35 Sentinel - Az őr-
szem (ném.-am. sci-fi
sor.)
14.35 Sliders (am. sor.)
15.40 Az Ügynökség
(kan.-am. sor.)
16.30 Shark - Törvény-
széki 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 2
- A Klump család (am.
vígj., 2000)
22.30 Az átok (am. hor-
ror, 1999)
Közben: Kenósorsolás
0.30 DAKAR 2011 Ar-
gentína - Chile
1.00 A pusztulás napja
(am.-kan. dokumentumf.)
2.30 EZO.TV

8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Széles út
9.30 BBC Reporters
10.05 Felfedező
10.30 Arcok a liftben
11.05 Különkiadás
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 BBC Click
14.30 Negyedik
15.05 Garázs - Ahonnan az
autózás indul!
15.30 BBC Hard Talk
(ism.)
16.05 Ősök tere (ism.)
16.30 Ingatlanpiac (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.)
Bölcsődal (dokumentumf.)
(ism.)

10.45 Flipper... 11.35 X-
Men Animated (sor.)
12.20 Elvált Gary (sor.)
13.10 Divatdiktátorok
modelljei 13.40 Vész-
helyzet (sor.) 14.35
Columbo: Columbo a
rendőrakadémián (am.
krimi, 1990) 16.25 Ideg-
ölő (magyar vígj., 2006)
18.30 Zsírégetők 19.25
Smallville (am. sor.)
20.20 Vadkaland (am.
anim. f.) 22.00 Esküdt
ellenségek (sor.) 23.00
Las Vegas (sor.) 

7.00 Sport.ro Hírek
11.00 Külön kiadás
12.00 Örüljünk a focinak!
13.00 Sport.ro Hírek
14.00 Tenisz Wimbledon
15.00 Komolyan 16.00 A
fény harcosai 17.00 Kü-
lön kiadás 18.00 Sport.ro
Hírek (live) 19.00 Foga-
dás a félelemmel 20.00
Gigászok harca 21.00
Sport.ro Hírek (live)
22.00 Wrestling SMACK,
Showtime 23.00 Box-
Buster: Top KO 2010
0.00 Sport.ro Hírek

9.45 Esmeralda (sor.)
10.45 Teleshopping
11.15 Elátkozott paradi-
csom (sor.) 12.30 Ten-
gernyi szenvedély (sor.)
13.30 Marina (sor.)
15.30 Clase 406 (sor.)
16.30 Esmeralda (sor.)
17.30 Igaz történetek
18.30 Tengernyi szenve-
dély (sor.) 19.30 Tiltott
gyümölcs (sor.) 20.30
Volver (spanyol filmdrá-
ma, 2006) 23.00 Hét
bűn (sor.) 0.00 Clase
406 (sor.) 

8.05 Ősz New Yorkban
(am. rom. f.) 10.00 Tele-
víziós vásárlás 13.05
Fedőneve: Takarító (am.
akció-vígj.) 14.40 Édes
kis malackám (am.-an-
gol vígj.) 16.35 Kaméle-
on - A renegát (am.
thriller) 18.20 Késő
bosszú (am. akció-vígj.)
20.15 Mi kell a nőnek?
(am. rom. vígj.) 22.40
Katonák voltunk (am.-
német akcióf.) 1.10 Az
átok (am.-japán-német
horror)

8.30 Telegramok (román
vígj.) 10.30 Katicák, av-
agy hajrá, csajok! (ameri-
kai vígjáték, 1992)
12.30 Híradó 13.30 Va-
canta Mare 14.30 Hábo-
rú a konyhában 15.30
Szerelem és büntetés
(sor.) 17.15 Légy a házas-
társam 18.45 A nap híre
19.00 Híradó 19.45 Me-
nyet anyának 5 23.15
Célpontban (ism.) 1.15
Féktelen szenvedélyek
(erot. f.) 2.30 Telegra-
mok (ism.)

8.30 Kultúrcsepp ism.
9.00 Híradó ism. 9.30 Hit-
élet ism. 10.00 Erdélyi Ká-
véház 10.30 Zene 16.00
Hitélet ism. 16.30 Társas
Játékok, ism. 17.00
Kultúrcsepp ism. 17.30 Pi-
actér ism. 18.00 Délutáni
Beszélgetés ism. 18.30
Híradó 19.00 Erdélyi Ká-
véház, 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 A kis királylány
(rajzf. sor.)
10.50 A bűvös körhinta
(rajzf. sor.)
11.10 Marci (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 AutóVízió
14.30 Egészség ABC
15.00 A Himalája ösvé-
nyei
16.00 Kincskereső
16.30 Magyar bojkott
17.05 Szellem a palack-
ból...
17.35 Aranymetszés
18.30 Hogy volt!?
19.35 A csábító nyomo-
zó (francia vígj. sor.)
20.30 Híradó
20.55 Sporthírek
21.05 SzerencseSzom-
bat Luxor, Ötöslottó és
Joker sorsolása
22.00 Az élet muzsikája
- Kálmán Imre (magyar-
szovjet filmdráma,
1984)
23.50 Hírek
23.55 Sporthírek
0.05 Érintés
1.55 Magyar pop
2.55 Magyar bulizenék

7.00 Disney Klub
8.00 Jelek
8.30 Noé bárkája
9.00 Babamágia
9.30 Hannah Montana
(am. sor.)
10.00 Tuning Románia
11.00 „Az élet szép” fesz-
tivál, making of
11.30 Nappalok és éjsza-
kák
12.00 Vizor monden
(ism.)
12.30 Pro Patria
13.00 Szeretetből Romá-
niáért
14.00 Hírek, időjárásje-
lentés
14.20 Életre szóló utazó
14.45 A Simpson család
(am. rajzf. sor.)
15.15 Papa (francia vígjá-
ték, 2005)
16.40 Egyszer az életben
(ism.)
18.40 TeleEnciclopedia
19.40 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
20.40 A nap témája
21.10 Nosztalgikus évek -
Mircea Radu műsora
23.30 Professzionisták
0.30 Csak Románia!
0.35 Az igazság fogságá-
ban (kan.-angol filmdrá-
ma, 2005)
2.25 Szeretetből Románi-
áért (ism.)
3.15 Hírek (ism.)

6.30 Star Wars: A klónok
háborúja (am. anim. sor.)
7.00 Pro Tv hírek
10.00 Kramer kontra
Kramer (amerikai filmdrá-
ma, 1979) (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 Seek-
er (amerikai akció soro-
zat)
15.00 A Gyűrűk Ura - A
Gyűrű Szövetsége (új-zél.-
am. fant. kalandf., 2001)
(ism.)
19.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Féktelenül (ameri-
kai akcióf., 1994)
22.45 Már megint egy di-
lis amcsi film (amerikai
vígjáték, 2001)

0.30 Féktelenül (amerikai
akcióf., 1994)
2.30 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés (ism.)
3.30 Már megint egy dilis
amcsi film (amerikai vígjá-
ték) (ism.)

4.45 Közvetlen hozzáférés
- Simona Gherghe műsora
(ism.)
7.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
9.00 Cheyenne Warrior
(amerikai western, 1994)
11.00 Hát nem baba!
(amerikai családi vígjáték,
2000)
13.00 Híradó, időjárásje-
lentés
13.15 A simlis és a szende
(amerikai sorozat) (ism.)

14.00 Hajrá csajok 3.
(amerikai vígjáték, 2006)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
16.45 Mr. Bean (angol víg-
játék sorozat)
17.00 Gyagyások serege
(amerikai vígjáték, 1997)
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.20 Ha eljön Joe Black
(amerikai romantikus drá-
ma, 1998)
0.00 A köd (amerikai film-
dráma, 2007)
2.15 Gyagyások serege
(amerikai vígjáték, 1997)
(ism.)
3.15 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (ism.)

7.00 Egy kapcsolat sza-
bályai (am. sor.)
7.30 Teleshopping
8.00 A boldogság útja
(német romant. f.)
(ism.)
10.00 Teleshopping
10.30 Autófórum
11.00 Ingatlan Blitz
11.30 Sport, diéta és
egy sztár
12.00 Kandikamera
12.30 Kacsamesék (ra-
jzf. sor.)
13.00 Csere-bere páros
(Hentes felesége) (am.
romant. vígj., 1991)
(ism.)
15.00 Lépéselőnyben
(am. krimisor.)
16.00 Kung fúj, avagy a
barack románca (am.
vígjáték, 2003)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.15 Kacsamesék (ra-
jzf. sor.)
19.30 A cseresznye a
tortán
20.30 Menekülés Los
Angelesből (am. akcióf.,
1996)
22.15 Titkos szerelmek
(telenovella)
23.00 Marco Polo hihe-
tetlen kalandjai (ameri-
kai-ukrán kalandf.,
1998)
1.00 Lépéselőnyben
(am. krimisor.)

6.30 Végzetes másod-
percek
8.00 Nagy durranások -
Glasgow
9.00 A túlélés törvé-
nyei - Patagónia 2
10.00 Állítólag... -
Egyetlen lövéssel
11.00 Piszkos munkák
12.00 Amerikai favá-
gók - Gondok
13.00 Halálos fogás -
Újoncok
14.00 Nagy durranások
- Glasgow
15.00 Hogyan készült
16.00 Állítólag... - Libi-
kókás történet
17.00 A túlélés törvé-
nyei - Szibéria 2
18.00 Piszkos munkák
20.00 Vad-házasság –
Louisiana
21.00 Amerika határa-
in
22.00 Ross Kemp - Ka-
lózok nyomában - Nigé-
ria
23.00 Bandaháborúk
0.00 Katona dolog - Ej-
tőernyősök
1.00 Chris Ryan bemu-
tatja: Rendőrségi elit
alakulatok - Kolumbia
2.00 Piszkos munkák -
Gyapjúkészítő
3.00 Amerika határain
4.00 Ross Kemp - Kaló-
zok nyomában – Nigé-
ria

7.00 Balkáni szokások
(ism.)
8.00 Miért ABC
9.00 Figyelem gyerekek!
9.35 Szabad a szembejö-
vő 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 Alpesi sí világku-
pa
14.30 Olimpiai magazin
15.10 A sárkány éve
(am.-német fant. ka-
landf., 2001)
16.45 Csak Románia!
16.50 Lehet, hogy nem
tudtad
17.00 Hírek
18.00 Kaland és termé-
szet
18.30 A térképen túl
19.00 Cirque du Soleil:
Alégria
19.55 Csak Románia!
20.10 Agatha Christie:
Veszélyes ház (francia-
svájci krimi, 2009)
22.00 Hírek
23.00 Gitárok ideje
0.00 Mile High (angol so-
rozat)
0.55 Csak Románia!
1.00 A világ városai
(ism.)
1.35 A sárkány éve (am.-
német fant. kalandf.,
2001) (ism.)

2.00 Éjszakai váltás
8.00 Hírek, műsorism., sport
8.15 Térerő
9.15 Cifra palota
9.55 Hírek, műsorims.
15.00 Slágerlista
16.00 Hírek, műsorism.
16.10 Lemezlovarda
16.30 Falfirka
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, Aranyemberek, Versműsor, Komolyzene, Gra-
mofon

SZOMBAT
2011. január 15.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ
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8.25 Hókusz-Pókusz Cirkusz
8.35 Cimbora (ism.)
9.05 Hol volt, hol nem volt...
(ism.)
9.20 Antje
9.35 Illemberke
9.55 Oroszlánpapa és gye-
rekei
10.10 Szimba, az oroszlánki-
rály
10.35 Marsupilami
11.00 Händel utolsó esélye
(kan.-szlovák f.)
11.50 A világörökség kin-
csei
12.10 Hatodik sebesség
12.45 Híradó
13.05 Élő egyház
13.30 Élő népzene
14.00 Csellengők
14.25 Szervusz, Péter! (ma-
gyar vígj.)
15.55 Dunáról fúj a szél
16.05 Ízőrzők
16.35 Vannak vidékek
17.35 Az állatok világa
18.05 Mese
18.40 Arcélek
19.00 Híradó
19.25 Heti Hírmondó
20.15 Egy kis művészet
20.20 Kikötő
21.05 Mága Zoltán (kon-
certf.)
22.00 Szoknyás zsaru
(francia krimi, 1978)
23.40 Dunasport
23.55 Divathét
0.25 Mediawave koncertek

m2, 22.25
6:3 avagy, játszd újra Tutti

Az évszázad mérkőzése: az angol-magyar 1953. november
25-én délután negyed négykor kezdődött. Hónapok óra erre
várt az ország. Mindenhol a készülékek köré gyülekeztek
az emberek, ott is kitettek rádiót, ahol egyébként nem volt
szokás az ilyesmi. Hiszen az Aranycsapat lépett pályára, az
otthonukban addig veretlen angolok ellen.

RTL Klub, 21.00
Nemzetbiztonság Bt.

Earl és Hank, az egyik tizenkilenc, a másik még annyi se.
Mindkettőjük közös vonása, hogy kirúgták őket a rendőr-
ségről. Mégis mindketten a kék zubbony vonzásában élnek,
és egy őrző-védő céghez szegődnek. Véletlenül belecsöp-
pennek életük legnagyobb bűnügyébe: egy csempészbanda,
Nash és bandája után nyomoznak. Élvezik az üldözéseket,
imádják a robbanásokat.

TV2, 21.05
Lúzer SC

Gus, Richie és Clark három született vesztes, akit gyerekko-
rában sose vett be a csapatba a többi srác. Egyik nap a ba-
seballpályán megmentik a milliárdos csemetéjét egy csa-
pat erőszakos kölyöktől. Cserébe az apa csábító ajánlatot
tesz a három lúzernek: hajlandó finanszírozni egy mérkő-
zéssorozatot, amelyben a legmenőbb kölyökcsapatokkal
kell megküzdeniük.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Mesék
11.25 Alisea és az álom-
herceg (olasz mesef., 2.
rész)
13.05 “Így szól az Úr!”
13.15 Katolikus krónika
13.40 Tanúságtevők
14.05 Útmutató
14.30 A sokszínű vallás
14.45 Evangélikus maga-
zin
15.15 Ökumenikus ima-
hét
15.30 Mai hitvallások
16.00 Kocsis Zoltán Cho-
pin műveket zongorázik
16.10 Unokáink is látni
fogják
16.40 Elit gimi (olasz
drámasorozat)
17.30 Királyok csillaga
(olasz történelmi dráma,
2007)
19.15 Pillér
20.05 Esti mese
20.30 Telesport - Motor-
sport
21.00 Híradó este
21.30 Nem csak a 20
éveseké a világ
22.25 6:3 avagy, játszd
újra Tutti (magyar vígj.,
1998)
23.55 Telesport (ism.)
0.45 Beugró
1.35 Királyok csillaga
(olasz történelmi dráma,
2007)

8.00 Kölyökklub
Benne. Lisa, Rupert ma-
ci, Szilveszter és
Csőrike kalandjai, Tom
és Jerry legújabb ka-
landjai
11.05 Trendmánia
11.40 Asztro Show
12.35 meneTrend
13.00 RTL Klub Híradó
13.15 Havazin HAVAzós
magaZIN
13.45 Míg a halál el
nem választ (am. vígj.
sor.)
14.40 Robin Hood (an-
gol kaland sor.)
15.40 Doktor Addison
(am. sor.)
16.30 Eltűntnek nyilvá-
nítva (am.-kan. akció
sor.)
Közben. 17.00 Hatoslot-
tó-sorsolás
17.35 Cézár vagyok (fr.
kalandf., 2003)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 ValóVilág - Ös-
szefoglaló (élő)
21.00 Nemzetbiztonság
Bt. (am. akció-vígj.,
2002)
22.55 Heti hetes
Utána. RTL-hírek
0.15 Ments meg! (am.
sor.)
1.10 Portré
1.40 Míg a halál el nem
választ (am. vígj. sor.)

6.45 Reggeli gondola-
tok
7.15 Teleki Sámuel út-
ján
7.25 Tv2 matiné
Benne: Levelek Félixtől,
Bajkeverő majom, Őslé-
nyek országa, Fifi virá-
goskertje, Roary, a ver-
senyautó
10.55 Nagy Vagy!
11.50 Stahl konyhája
12.20 Kalandjárat
12.50 Borkultusz
13.20 Sliders (am.
sor.)
14.20 Monk - Flúgos
nyomozó (am. krim-
isor.)
15.20 Tequila és Bonet-
ti legújabb kalandjai
(olasz akció sor.)
16.20 Sheena, a dzsun-
gel királynője (am. ka-
landfilmsor.)
17.20 Páncélos felmen-
tősereg (am. akcióf.,
1984)
19.30 Tények Hírműsor
20.00 Napló
21.05 Lúzer SC (am.
vígj., 2006)
22.30 Frizbi Hajdú Pé-
terrel (talk show)
23.30 The Cleaner - A
Független (am. sor.)
Közben: Kenósorsolás
0.30 Kellemetlen igaz-
ság (dokumentumf.)

8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Ingatlanpiac (ism.)
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 kiadás-
ban
16.05 Arcok a liftben
(ism.)
16.30 Széles út (ism.)
Motoros életmód-magazin
17.05 Garázs (ism.)
Ahonnan az autózás in-
dul!
17.30 GyógyHír
Egészségügyi magazin
18.00 Híradó
18.30 Hírvilág
19.05 Keresztmetszet
20.00 Híradó
20.30 Napról napra
(ism.)
21.05 Kontraszt
22.00 Híradó 21
22.30 Értékmentés más-
ként (ism.)
23.05 Vetítő
0.05 Kontraszt (ism.)

9.30 Flipper legújabb
kalandjai 10.20 X-Men
Animated 10.25 A szép-
ség és a szörny (sor.)
11.10 Gigamad 11.35
Amerika csillagai 14.00
A Nagy Ő 15.10 Colum-
bo: Columbo a guillotine
alatt (am. krimi) 17.20
Anna (kan. fsor.) 19.10
Bővér szálló (am. vígj.)
21.00 Lehetetlen külde-
tés 22.00 A főnök (sor.)
23.00 Bean - az igazi ka-
tasztrófafilm (ang.-am.
vígj.)

8.00 Sport.ro Hírek
10.30 Ploiesti-i harcosok
11.00 Sport.ro Hírek
12.00 Kutya Bajnokok Li-
gája, Showtime 13.00
Sport.ro Hírek 14.00 Box-
Buster 15.05 Fogadás a
félelemmel 16.00 A fény
harcosai 17.00 Külön ki-
adás 18.00 Sport.ro Hí-
rek 19.00 Favágók
20.00 Gigászok harca
21.00 Sport.ro Hírek
(live) 22.00 K1 World GP
2010 Bukarest 0.00
Sport.ro Hírek

8.15 A tiltott gyümölcs
(sor.) 9.45 Esmeralda
(sor.) 11.15 Elátkozott
paradicsom (sor.) 12.30
Tengernyi szenvedély
(sor.) 13.30 Marina
(sor.) 15.30 Clase 406
(sor.) 16.30 Esmeralda
(sor.) 18.30 Tengernyi
szenvedély (sor.) 19.30
A tiltott gyümölcs (sor.)
20.30 Feleségemnek,
37. születésnapjára (am.
dráma) 22.30 7 bűn
(brazil sor.) 0.15 Clase
406 (sor.) 

8.05 Marco Polo hihe-
tetlen kalandjai és uta-
zása a világ végére (ka-
landf.) 10.00 Televíziós
vásárlás 13.05 Vén csa-
jok klubja (am. vígj.)
14.40 Habostorta (kan.-
am. vígj.) 16.25 Kaméle-
on (am. thrill.) 18.10
Családi ügy (am. krimi)
20.20 A kelet zsoldosa
(thai. f.) 22.00 DOA: Él-
ve vagy halva (am.-
ném.-ang. vígj.) 23.35
Ha ölni kell (am. f. drá-
ma) 

8.30 Szerelem Párizsban
(ind. f.) 10.45 Légy az
enyém 12.30 Hírek
13.30 Vacanţa Mare
14.00 A sátor (román
sor.) 14.45 Harc a kony-
hában 15.45 Szerelem és
büntetés (ism.) 17.30
Szemek az árnyékban
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 Razortooth (am.
horror)

8.30 Hitélet ism. 9.00
Híradó 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 Pi-
actér 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 Tanúságtevők
11.05 Útmutató
11.30 A sokszínű vallás
11.45 Evangélikus magazin
12.10 Baptista ifjúsági mű-
sor
12.15 Ökumenikus imahét
12.30 Mai hitvallások - Be-
szélgetés
13.01 Hírek
13.10 Telesport - Sport 7
14.05 Unokáink is látni
fogják
14.35 Kul-túra 2010
15.05 Hogy volt!?
16.40 Tom és Thomas
(holland-angol családi ka-
landf., 2002)
18.30 Panoráma
19.00 Magyarország törté-
nete
19.30 A csábító nyomozó
(fr. vígj. sor.)
20.30 Híradó este
21.05 Szempont
22.00 Már egyszer tet-
szett!
22.55 Aranymetszés
(ism.)
23.50 Hírek
23.55 Sporthírek
0.05 Madagaszkár
1.00 Magyar rock
2.00 Magyar válogatott
2.55 Női szerepeim

6.20 Románia himnusza
6.25 Teleshopping
7.10 A hit világa
9.00 Ahogy elő van ír-
va
10.00 Disney Klub
11.00 Az én Európám
11.30 A falu élete, best
of
13.00 Utolsó kiadás
14.00 Hírek, időjárásje-
lentés
14.20 Nemzetközi cir-
kuszelőadás
15.00 A család sztárja
16.00 Népi hagyaték
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
19.35 Nagy emeberek a
TVR-ben (ism.)
19.45 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
20.40 A nap témája
21.10 Holnap moziba
megyünk (lengyel ro-
mantikus dráma, 2007)
23.00 100%-ban garan-
tált (talk show)
0.00 Minden hétre egy
könyv
1.15 Nosztalgikus évek
(ism.)
2.25 Ahogy elő van ír-
va (ism.)

6.30 Star Wars: A klónok
háborúja (am. anim. sor.)
7.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
10.00 Merlin: Titkok
könyve (kanadai fantasy,
2009)
12.00 Legend of the Seek-
er (amerikai akció soro-
zat)
13.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
13.05 Tessék parancsolni!
– szórakoztató műsor
17.00 A smaragd román-
ca (mexikói-amerikai ka-
landfilm, 1984)
19.00 Hétvégi Pro Tv hí-
rek, időjárásjelentés
20.30 Kém a szomszéd-
ban (amerikai akciófilm,
2010)
Sz: Jackie Chan, Billy Ray
Cyrus, Madeline Carroll
22.15 Léon (francia-ameri-
kai akciófilm, 1994)

0.15 A nagy film (ameri-
kai vígjáték, 1989)
2.15 Hétvégi Pro Tv hírek,
időjárásjelentés (ism.)
3.15 Léon (francia-ameri-
kai akciófilm, 1994) (ism.)

6.00 Heidi, 15 (francia
családi film)
7.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
9.00 Hószárnyak (román
kalandf., 1985)
11.00 Hajrá csajok 3.
(amerikai vígjáték, 2006)
(ism.)
13.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
13.15 A Simlis és a szen-
de (amerikai sorozat)
14.00 Spartacus (ameri-
kai történelmi kaladf.,
1960)
16.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
16.40 Ha eljön Joe Black
(amerikai romantikus drá-
ma, 1998)
19.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
20.20 Ballistic: Robbaná-
sig feltöltve (amerikai-né-
met akciófilm, 2002)

22.20 SuperBingo Metro-
polis - versenyshow
1.40 Ballistic: Robbanásig
feltöltve (amerikai-német
akciófilm, 2002) (ism.)
3.45 Spartacus (amerikai
tört. kaladf., 1960) (ism.)

6.00 A cseresznye a tortán
(ism.)
7.00 Egy kapcsolat szabá-
lyai (am. vígj. sor.)
8.00 Kung fúj, avagy a ba-
rack románca (amerikai víg-
játék, 2003) (ism.)
9.30 A mi házunk
10.30 Fejében a nagyvilág
11.00 Levintza bemutatja
11.30 Cirkusz
12.30 Kacsamesék (am.
anim. sor.)
13.30 Testvérek (amerikai
sorozat)
14.30 Egy kapcsolat szabá-
lyai (am. vígj. sor.)
15.00 Lépéselőnyben (am.
sor.)
16.00 Marco Polo hihetet-
len kalandjai (amerikai-uk-
rán kalandf., 1998) (ism.)

18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A cseresznye a tor-
tán
20.30 Anyacsere – reality
show
22.00 Titkos szerelmek (te-
lenovella)
23.30 Mámor(amerikai
filmdráma, 2003)
1.30 Lépéselőnyben (ameri-
kai krimisor.)

6.10 Állítólag... - Va-
kon vezetni
7.00 Hogyan csinál-
ják?
8.00 Tornádók nyomá-
ban - Vonzalom és meg-
szállottság
9.00 A túlélés törvé-
nyei
10.00 Amcsi motorok -
Mikey motorja
11.00 Ötödik sebesség
12.00 Motorváros -
Aszfaltozógép
13.00 Autókereskedők
14.00 Piszkos munkák
– Gyapjúkészítő
16.00 Állítólag... -
Piszkos legendák
17.00 A túlélés törvé-
nyei - Ember a vadon-
ban
18.00 Vad-házasság -
Louisiana
19.00 Vissza a repülőt
- A nemzetközi helyzet
20.00 Trükkös tesók
21.00 Halálos fogás -
Vég nélkül
22.00 Túlélőpár-baj -
Pánik a dzsungelben
23.00 Csendes ször-
nyetegek
0.00 Katasztrófa: ah-
ogy én láttam
1.00 Az ember, mint
préda - Gyilkosok a
szavannán
2.00 Verminators - Egy
ir tó jó csapat

7.00 Gitárok ideje (ism.)
8.00 A térképen túl
(ism.)
8.30 Kaland és termé-
szet
9.00 Kicsik órája - gye-
rekműsor
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 Ameriká-
ban
14.30 Atlasz
15.10 A sárkány éve
(amerikai-német fant. ka-
landf., 2001)
16.45 Lehet, hogy nem
tudtad
17.00 Hírek
17.30 A világ városai
18.00 Balkáni szokások
19.00 Videóterápia
19.55 Csak Románia!
20.10 Holdkórosok (ame-
rikai romantikus vígjá-
ték, 1987)
22.00 Hírek, időjárásje-
lentés
23.10 BBC Electric
Proms 2007: Editors
0.20 La commanderie
(francia sorozat)
1.15 Top cut (ism.)
1.45 Atlasz (ism.)
3.35 Mile High (ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
10.00 Egyházi műsor

10.00 Híradás, Ultrarövid ráadás
11.00 Híradás, Gyermekműsor
12.00 Híradás
12.05 Újévi igehirdetés, Délkör
13.00 Híradás
13.05 Szól a nóta
14.00 Itthon, Erdélyben – faluműsor: Bágy, Hargita megye
15.00 Zenés üzenetek
16.00 Híradó
16.10 Zenés üzenetek
17.00 Vasárnapra válogattuk

VASÁRNAP
2011. január 16.
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6.35 Gazdakör
7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Második esély (am.-
mex.-kol. sor.)
9.50 Daktari (sor.)
10.45 A mindenséggel
mérd magad
11.00 Család-barát
11.55 Ízőrzők
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Kikötő - Friss
15.25 Néprajzi kincseink
15.55 Mary Cassatt -
Amerikai impresszionista
festő (kan. f. dráma)
16.55 Korea, Kína és Ja-
pán kultúrájának történe-
te
17.45 Heuréka! Megtalál-
tam!
19.00 Híradó
19.35 Mese
19.45 “A Fesztiválzenekar
a gyerekekért”
20.00 Derrick (német
krimisor.)
21.00 Híradó - Nemzeti
Krónika
21.15 Közbeszéd
21.40 Szigorúan titkos!
(dok. sor.)
22.35 Sporthírek
22.40 Váltó
22.50 Sportaréna
23.40 A raszta vallás, av-
agy Bob Marley misztikája
0.25 Múlt idő ‘90
0.50 A vörös cárok

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
16.05 Szülőföldjeim
17.05 Emberek a termé-
szetben
17.30 Híradó
17.41 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.35 A Silla királyság ék-
köve (dél-koreai sorozat)
19.35 India - Álmok útján
(brazil-indiai sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Kékfény
22.05 Az Este
22.40 Orvosi bűnügyek
(olasz sor.)
23.35 Szeretők (angol
sor.)
0.30 Osztálytársak
0.55 Hírek
1.00 Sporthírek
1.05 Telesport (ism.)

6.50 Ma Reggel
10.00 Rondó
10.25 Együtt
10.50 Körzeti magazin
11.45 Martin György
gyűjtéséből
11.50 ISKOLAtárs (dok.
f.)
12.30 Élni tudni kell!
13.01 Híróra
13.02 Híradó
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Jelképtár
14.55 Gyilkosság
Aubange-ban (dok. f.)
15.55 Drága doktor úr
(olasz vígj. sor.)
16.45 Párizsi jóbarátok
(fr. vígj. sor.)
17.30 Bűvölet (olasz sor.)
17.55 Magyar rock
18.50 Átjáró
19.20 Esti mese
19.45 Therese nővér.com
(francia sor.)
20.30 Barangolások öt
kontinensen
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 Magazin
(ism.)
7.25 Fókusz (ism.)
7.55 Reggeli
Reggeli magazinműsor
10.05 Te vagy az életem
(arg. sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.20 Asztro Show
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb történe-
tekkel
15.20 112 - Életmentők
(német akció sor.)
16.15 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
17.20 Mindörökké szere-
lem (mex. sor.)
18.20 NekedValó (2010)
Talk-show
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 ValóVilág - Össze-
foglaló (2010)
21.10 Fókusz
21.45 Barátok közt (ma-
gyar sor.)
Közben: RTL-hírek
22.20 Dr. Csont (amerikai
krimisor.)
23.20 A rejtély (am.-kan.
thrillersor.) Utána: RTL-hírek
0.25 Poker After Dark
2009
1.20 Reflektor Sztármaga-
zin
1.35 Odaát (amerikai akció
sor.)

7.00 Magellán (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
A TV2 reggeli magazinmű-
sora
9.40 Mokka habbal
10.31 Stahl konyhája
10.15 Babapercek
10.52Teleshop
11.50 Árva angyal (mex.
sor.)
12.40 Michou története
(francia vígj., 2007)
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. ak-
ció sor.)
1.15 Tények Este
1.45 EZO.TV
2.20 Állj, határ! (am. f.
dráma, 1982)
4.05 Flash Gordon (am.
akció sor.)
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TV2, 2.20
Állj, határ!

Charlie még újonc, amikor a Mexikót Texastól elválasztó
határállomásra helyezik. Az ott állomásozó őröknek persze
sok gondot okoznak az illegális bevándorlók, akik a nyomor
elől menekülnek az Egyesült Államokba. Ráadásul a kör-
nyék lakói a drog- és embercsempészetből próbálnak meg-
élni. A filmet Tony Richardson rendezte.

VIASAT3, 22.30
Születés

Tíz évvel első férje halálát követően Anna ismét házasodni
készül, mikor feltűnik egy különös kisfiú, s azt állítja, hogy
ő Anna előző férjének reinkarnációja. A tíz éves gyermek
képes felidézni a nő házas életének legintimebb részleteit
is, Anna pedig teljesen elbizonytalanodik: elméje képtelen
elfogadni a lehetetlent, ám szíve mélyén már szembesült az
igazsággal, bármennyire félelmetes is.

Pro Tv, 20.30
Próbatétel

Abby és Neil Warner tökéletes házasságban élnek. A tökéle-
tes élet azonban tökéletes rémálommá válik, mikor egy férfi
elrabolja tőlük lányukat, Sophie-t. A titokzatos emberrablót
Tom Ryannek hívják. Ryan egy jégszívű szociopata, akinek
semmi veszítenivalója nincs. A közönséges emberrablónál
azért is veszélyesebb, mivel nem a pénzre fáj a foga.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB

7.00 Széles út (ism.)
Motoros életmód-magazin
7.30 Soroló (ism.)
A vidék magazinja
8.00 Híradó
9.05 Kontraszt (ism.)
10.05 Különkiadás (ism.)
A kultúra különb kiadás-
ban
12.05 Ingatlanpiac (ism.)
12.30 Hírvilág (ism.)
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Soroló (ism.)
14.30 Garázs (ism.)
15.05 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
0.30 Panaszkönyv

10.10 Gyilkos sorok
11.05 Egy kórház ma-
gánélete (sor.) 12.05
Tuti gimi (sor.) 12.55
Bean - az igazi katasztró-
fafilm (vígj.) 14.45
Monk (sor.) 16.30 CSI
(ism.) 17.20 Gyilkos
számok (sor.) 18.10 A
nagy házalakítás 19.00
A dadus (sor.) 19.25
Jóbarátok (ism.) 20.30
Két pas ...(ism.) 21.30
CSI (sor.) 22.30 Szüle-
tés (am. thrill.) 0.25
Nyomtalanul (sor.)

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 Sport.ro
Hírek 14.10 Spot Central
15.00 Sport.ro Hírek
16.00 Komolyan 17.00
Pontos sportidő (live)
18.00 Hírek (live) 19.05
Információk 20.00
Gigásszok harca 21.00
Sport.ro Hírek (live)
22.00 Local Kombat Su-
perstars 23.00 Wrestling
SMACK Showtime

9.45 Esmeralda (sor.)
11.15 Esmeralda (sor.)
12.30 Tengernyi szenve-
dély (ism.) 13.30
Teleshopping 14.00 Mar-
ina (sor.) 15.30 Clase
406 (sor.) 16.30 Esmer-
alda (sor.) 17.30 Igaz tör-
ténetek 18.30 Tengernyi
szenvedély (sor.) 19.30
Tiltott gyümölcs (sor.)
20.30 Elisa nyomában
(amerikai-mexikói sor.)
22.30 Éjszakai történe-
tek 23.30 Hét bűn (brazil
sor.)

8.05 Egy baleset anató-
miája (kan. akcióf.)
10.00 Televíziós vásár-
lás 13.00 A Midsomer
gyilkosságok (sor.)
14.55 Családi ügy (am.
krimi, 1989) 17.05 Gyil-
kos rémálom (am.-kan.
thriller) 18.50 A bosszú-
álló (am. akcióf., 1990)
20.30 Gyilkos kígyó (am.
sci-fi akcióf., 2007)
22.10 Az ördög kriptája
(am. horror) 23.50 Hull-
a-rabló (am. akcióf.,
2007)

8.00 Árulás a családban
(sor.) 10.00 Menyet
anyának 5 12.30 Kanal-D
Hírek 13.15 Légy az
enyém 15.00 Teleshop-
ping 15.15 Titkos szere-
lem (sor.) 16.45 Célpont-
ban 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 D-Pa-
parazzi (ism.) 0.15
Painkiller Jane (sor.) 

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.)
12.15 Közelebb hozzád
12.30 Teleshopping
12.50 A palota legendái:
Jumong herceg (sor.)
14.00 Hírek
14.45 Nagy emberek a
TVR-ben
14.50 Történelmi emlé-
kek
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 (sor.)
19.35 Nagy emberek a
TVR-ben
19.45 Sport
20.00 Hírek
20.40 A nap témája
21.00 Prim Plán
22.00 Grey anatómiája
(am. sor.)
22.55 Történelmi emlé-
kek
23.10 A családnak el kell
költözni (orosz vígjáték,
2008)
1.00 Éjszakai beszélgeté-
sek (ism.)
2.00 Találkozunk a TVR-
ben (ism.)

5.15 Merlin: Titkok köny-
ve (kanadai fantasy)
7.00 Pro Tv hírek, Könyv-
bemutató
10.00 Tessék parancsol-
ni! – szórakoztató műsor
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(am. sor.) (ism.)
13.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
14.00 A smaragd román-
ca (mexikói-amerikai ka-
landfilm, 1984) (ism.)

16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour – szó-
rakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Próbatétel (kana-
dai-angol thriller, 2007)
22.15 Az örökség (román
vígjáték sorozat)
23.30 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
0.00 Elit egység (kanadai
akció sor.)
1.00 Próbatétel (kanadai-
angol thriller, 2007) (ism.)

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
Mihaela Călin-el
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 Hószárnyak (román
kalandf., 1985) (ism.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Az időzített bomba
(kan.-am. dráma, 2006)

16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés – Simona Gheorge mű-
sora
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.20 Mutassalak be a
szüleimnek! – reality show
22.00 Vad nárcisz (román
telenovella)
23.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.45 Bűnös show – Dan
capatos szórakoztató mű-
sora
1.00 Különleges ügyosz-
tály (Esküdt ellenségek:
Meggyalázott áldozatok)
(amerikai krimisorozat)
2.00 Apokalipszis 10.5
(10.5 Világvége) (ameri-
kai filmdráma, 2006)

6.00 A cseresznye a
tortán
7.00 Lököttek (román
vígjáték sorozat)
7.30 Szívek találkozá-
sa (indiai sor.)
8.30 Teleshopping
9.00 A cseresznye a
tortán (ism.)
10.00 Sport, diéta ésa
egy sztár (ism.)
10.30 Mámor (ameri-
kai filmdráma, 2003)
(ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kacsamesék
(am. anim. sor.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozá-
sa (indiai sorozat)
15.00 Lépéselőnyben
(amerikai krimisor.)
(ism.)
16.00 Osso Bucco
(amerikai romantikus
vígjáték, 2008)
17.30 Világiak
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 Megsemisitő
méreg (amerikai ak-
cióthriller, 2009)
22.15 Lököttek (román
vígjáték sorozat)
23.00 Mondenii
23.30 A médium (am.
krimisor.)
0.30 Csábítás

7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők -
Lancia Delta Integrale
9.00 Halálos fogás - A
végső futam
10.00 Piszkos munkák
- Lopótök díszek
11.00 Végzetes má-
sodpercek
12.00 Amcsi motorok
- Családban marad
13.00 A túlélés törvé-
nyei – Tűzgyűrű, 1
14.00 Állítólag... -
Piszkos legendák
15.00 Piszkos munkák
16.00 Hogyan ké-
szült?
17.00 Halálos fogás
18.00 Amcsi motorok
19.00 A túlélés törvé-
nyei - Tűzgyűrű 2
20.00 Állítólag... - Bu-
meránggolyó
21.00 Hogyan csinál-
ják?
Légzsák/ jégpálya/
matrac
21.30 Hogyan készült?
22.30 Az ember, mint
préda
23.30 Katona dolog -
Búvárok
0.30 Chris Ryan bemu-
tatja: Rendőrségi elit
alakulatok - Brazília
1.30 Ross Kemp Afga-
nisztánban
2.30 Ausztrália hatá-
rain

5.25 Hírek, időjárásje-
lentés (ism.)
6.15 Teleshopping
7.00 Fraiser és a farka-
sok (kanadai-amerikai
sorozat)
7.55 Állati ösztön
8.10 DP 2 tonomat
10.10 Figyelem, éneke-
lünk! (ism.)
11.30 Atlasz
12.00 Hírek, időjárásje-
lentés
12.30 Farm (ism.)
13.25 Teleshopping
14.30 Együtt Európába
15.30 A románok kin-
csei
16.00 Fraiser és a farka-
sok (kanadai-amerikai
sorozat)
17.00 Hírek, időjárásje-
lentés
17.30 Vallomások
18.30 A törvény ereje –
talk show
19.00 Biznisz óra
20.00 Az oroszlánok a
rénája (reality show)
20.50 Könnyek a jég kö-
zött
22.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
23.00 Heuréka (ameri-
kai kaland sorozat)
23.55 Győztesek
0.10 Visszajátszás
1.30 Vallomások (ism.)
2.30 Közelről a világ
(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

HÉTFŐ
2011. január 17.
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Ma Bódog és Félix napja
van.
A Bódog régi magyar fér-
finév, amely a boldog szó
régi magyar alakjából, a
bódogból ered, aminek a
jelentése: gazdag. A Félix
latin eredetû férfinév. Je-
lentése: boldog, szeren-
csés.
Szombaton a Lóránt, Lo-
ránd és Pál nevûeket illeti
köszöntés.
Vasárnap Gusztáv és
Marcell napja van.

Évforduló
14-én:
• 1688 – Az osztrák császá-
ri haderõ elfoglalja Mun-
kács várát, melyet Zrínyi
Ilona védett hõsiesen.
• 1900 – Bemutatják
Giacomo Puccini három-
felvonásos operáját a
Toscát.
• 2005 – A Cassini ûrszon-
da Huygens leszállóegysé-
ge sikeresen leszáll a Sza-
turnusz Titán holdjára.
15-én:
• 1857 – Megjelenik az el-
sõ sportlap Magyarorszá-
gon. 
16-án:
• 1493 – Kolumbusz visz-
szatér elsõ útjáról abban a
hiszemben, hogy felfedez-
te az Indiába vezetõ utat.

Vicc
Egy férfi rendszeresen járt
a fogorvoshoz, de minden
alkalommal elkésett. Egy-

szer felhívja az asszisztens,
hogy a következõ kezelés
idõpontját egyeztesse vele. 
- Nem baj, ha negyedórát
késni fogok? – kérdezi a fér-
fi.
- Semmi gond, legfeljebb
nem lesz idõ az érzéstelení-
tésre.
Ezután a páciens életében
elõször pontosan érkezett a
rendelõbe.

Recept
Angol csirkesaláta 
Hozzávalók: 
két csirkemell, 1 db fejes
saláta, 1 dl tejszín, egy ki-
sebb torma, 1 evõkanál-
paradicsompüré, fél na-
rancs leve, 3 cl konyak, 1
db tojásból készített majo-
néz, 4 db keménytojás, só,
fehérbors, a díszítéshez pa-
radicsom- és narancsszele-
tek
Elkészítése: 
A csirkemelleket sós víz-
ben (vagy húslevesben) pu-
hára fõzzük, bõrét leszed-
jük, kicsontozzuk, apróra
vágjuk. A majonézt elke-
verjük a lereszelt tormával,
a paradicsompürével, a ko-
nyakkal és a tejszínnel,
sózzuk, borsozzuk. A salá-
tát megtisztítjuk, a levele-
ket tálra rendezzük, ráhal-
mozzuk a kihûlt húst, le-
öntjük a majonézzel. El-
rendezzük rajta a felkariká-
zott tojást, végül paradi-
csom- és narancsszeletek-
kel díszítjük.

2011. január 14–16., péntek–vasárnap   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Meggondolatlanul beszélt, olya-
nokat is beavatott terveibe, akik-
nek ehhez semmi közük sincs.
Próbáljon meg kikapcsolódni,
menekülni a rossz érzésektõl.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

A Bikában jár a Hold, ideje,
hogy új, kellemes szokásokat ve-
gyen fel. Öntse szavakba, ami
már régóta a szívét nyomja. Ér-
zelmeit bátran fejtse ki.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Frissen, lendületesen kezdi a
napot, amivel kedvezõ benyo-
mást tesz környezetére. Ön
büszke és rátarti, ezért nehezen
tudja megtenni az elsõ lépést
szerelmi ügyekben.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Rajtaveszthet egy flörtön. Párja
megsejt valamit, és igen érzéke-
nyen reagál. A szingliség felé
halad, nem lesz, aki kérdõre
vonja, és azzal bújhat ágyba,
akivel akar.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Jó munkaerõnek ismerik. Hiá-
ba vannak azonban remek logi-
kai képességei, ha szórakozott-
ságával rombolja az esélyeit. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Próbára teszik a hûségét. Ha
nem vigyáz, egy alkalmi ismeret-
sége kínos perceket okozhat. Bé-
kítse ki párját, mert elveszítheti.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Lendülete továbbra is töretlen.
Tudja, hogy fõnökére is sok
munka hárul, ezért is szeretne
segíteni. A végeredmény jónak
ígérkezik.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

A Skorpióban járó Vénusz mi-
att zavarba ejtõen temperamen-
tumossá válik. Párja már rég
látta ilyennek. Képes lesz õt új-
ra elvarázsolni.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Hosszú várakozás után lelkesen
kezd neki egy régóta érlelõdõ
tervének. Határozott formát öl-
tenek elképzelései, amelyekért
annyit küzdött.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Remek ötletei vannak, és tele
van tettvággyal, illetve alkotó
erõvel. Minden körülmények
között maradjon hû önmagá-
hoz. Szerénységgel fogadja a
sikert.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Szövetségeseket kell találnia
ahhoz, hogy régen dédelgetett
álmát meg tudja valósítani. A
lehetséges társakkal azonban
bizalmatlan. Gyõzõdjön meg
képességeikrõl.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Különösen érzékeny a mai na-
pon. Elég egy rossz szó vagy
megjegyzés, és máris visszavo-
nul. Kilátástalan vitába ne ke-
veredjen.
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Kosárlabda

Turós-Jakab László

A hét végén rajtol a férfi
kosárlabda-bajnokság

visszavágóinak sorozata. A
téli szünetben csak négy csa-
pat nem változtatott összeté-
telén, a Kolozsvári U-
Mobitelco BT, a Nagyváradi
CSM, a CS Otopeni és az
újonc Politehnica Iaºi, ahol
továbbra is komoly anyagi
gondok vannak. A BC Argeº
Piteºti leigazolta Bojan
Grubisicsot, a Temesvári BC
pedig az amerikai Nicolas
Covington helyére vissza-
hozta Rade Dzambicsot. Az
Energia Rovinari elvesztette
válogatott bedobóját, Andrei
Cãpuºant, aki Marosvásár-
helyre igazolt. A BC Mureº
másik újdonsága Covington,
miután Déri Csaba lemon-
dott Gytis Sirutaviciusról,
Eddy Barlow Mayfieldrõl és
Daniel Pãtruról. Az újonc
Csíkszeredai Hargita Gyön-
gye BC játékoskerete is vál-
tozott, elment Chris
Rodgers, Bogdan Drãguº és
Vajda Attila, érkezett
Jonathan Huffman és Clevin
Hannah. A Steaua Turabo
Courtney Fortson, Uros
Lucsics és Rob Turner he-
lyett Ivan Tomeljakot,
Theron Smitht és Gregor
Hafnart igazolta le, míg a
szintén fõvárosi CS
Municipal szerzõdést bon-
tott Dzambicscsal, Justin
„Boomer” Herndonnal, Dan
Waterstradttal és Cezar
Stãnescuval, s leigazolta

Jamaal Smitht, Ray
Kraemert és Shawn Taylort.
A Nagyszebeni CSU
Atlassib három újdonsága
Herndon, Stefan Atanacko-
vics és Milos Markovics, a
négy távozó pedig Jaryd
Loyd, Arturas Masiulis,
Andrei Dohi és Gheorghe
Tãnase. A SCM U Craiova
idegenlégiósait cserélte ki,
Tommie Liddell, Brock
Gillespie és Jermont Horton

jött, míg a Milorad Perovics
szerb edzõt megszerzett
Brassói CSU Cuadripol ha-

zaiakkal erõsített, Dohival,
Mihai Popával, Alex
Stamatéval, Drãguºsal és

Vladimir Mihaijal. A táblá-
zat élén álló csapatok két-két
újdonsággal vágnak neki a
tavaszi idénynek,  a
Medgyesi Gaz Metan
Patrick Marcuval és Damien
Kinlochhal, a bajnoki címvé-
dõ CSU Asesoft Ploieºti pe-
dig Ike Okoye-val és  Cezar
Stãnescuval erõsített. 

A 16. forduló szombati
mérkõzései közül a TVR 3
választása a CSU Asesoft–
CSU Atlassib-rangadóra
esett, amelyet 18 órai kezdet-
tel közvetít élõben. Õsszel
87-80-ra nyertek a ploieºti-
iek Nagyszebenben. A to-
vábbi mûsor, zárójelben az
õszi eredmények: BC Ar-
geº–U-Mobitelco BT (69-88),
Steaua–Csíkszereda (67-65),
CS Municipal–Nagyvárad
(82-91), CSU Cuadripol–
Gaz Metan (42-129), Poli
Iaºi–CSM U Craiova (67-
80). A vasárnapi Temes-
vár–BC Mureº-rangadót
19.30-tól közvetíti felvételrõl
a TVR 3, a nap másik mérkõ-
zése az Otopeni–Rovinari-
(78-75) találkozó.   

Az idei elõkészületi mér-
kõzéseken: Debrecen–Te-
mesvár 59-86, BC Mu-
reº–Gaz Metan 61-98, CSU
Atlassib–BC Argeº 95-83,
CS Municipal–CSU Asesoft
75-79, Nagyvárad–Temesvár
85-91, Gaz Metan–BC
Mureº 111-91, U-Mobitelco
BT–Nagyvárad 82-79, BC
Mureº–CSU Atlassib 84-91,
SCM U Craiova–Energia 64-
75, Steaua Turabo–CS Mu-
nicipal 77-67, BC Ar-
geº–CSU Asesoft 74-72. 
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Röviden

A nõi bajnokság két értékcsoportban folytatódik. Az A1
csoportban szombaton SCM CSS Craiova–Sepsi BC;
Szatmárnémeti CSM–CST Alexandria; Temesvári BCM
Bega Danzio–Aradi ICIM- és Buk. Rapid–Buk. Olimpia-,
az A2-ben pedig Kolozsvári U–Naþional Iaºi-, Gyulafehér-
vári LPS–Brassói Galactica- és Sportul Studen-
þesc–Nagyváradi CSM U-mérkõzéseket rendeznek. 

Két értékcsoport a nõknél

Robertson maradt 
hírmondónak

Az ausztrál világbajnok Neil
Robertson (2.) az egyedüli
versenyben maradt favorit a
londoni sznúker mestertor-
nán miután az utolsó nyol-
caddöntõben Jamie Cope
(13.) 6-3-ra legyõzte a szin-
tén angol Shaun Murphyt
(5.). Miután a Masters
International korábbi gyõz-
tesei közül Stephen Hendry
(6 gyõzelem Londonban),
Ronnie O’Sullivan (4), John
Higgins (2), Mark Williams
(2) és Mark Selby (2) is ki-
esett, idén biztos új név ke-
rül tisztelettáblára.  Tegnap a
kínai Ding Junhui (4.) elsõ-
ként juottt a legjobb négy
közé a skót Graeme Dott
(10.) elleni sima 6-2-vel, a
Mark King (16.)–Jamie
Cope (13.) negyeddöntõ lap-
zárta után kezdõdött. 

Nõi kézilabda, 
11. forduló

A nõi kézilabda Nemzeti
Liga 11. fordulójának mû-
sora: ma: Zilah–Déva és
Oþelul–Rulmentul. szomba-
ton: Buzãu–Tomis. vasár-
nap: Brãila–Kv. U-Jolidon,
CS Municipal–Resicabá-
nya, Roman–Oltchim és
Nagybánya–Craiova. 

A férfi kosárlabda-bajnokság visszavágóinak sorozata a hét végén rajtol

Indul a harc a palánkok alatt

Tenisz

T. J. L. 

Hétfõn, Melbourne-
ben, elrajtol az idei elsõ

tenisz Grand Slam-torna, az
Australian Open. Románia
népes küldöttséggel képvi-
selteti magát, Victor
Hãnescu (52. a világranglis-
tán) mellett Alexandra
Dulgheru (30.), Simona
Halep (78.), Gallovits-Hall
Edina (80.), Monica
Niculescu (86.) és Sorana
Cârstea (94.) is fõtáblás és
ma megismeri elsõ forduló-
beli ellenfelét. A selejtezõk-
ben a fiúk már az elsõ kör-
ben kiestek, Victor Crivoit a
német Denis Gremelmayr
(2-6, 6-3, 3-6), Adrian
Ungurt pedig a kanadai
Frank Dancevic (2-6, 3-6)
gyõzte le. Raluca Olaru a
dél-koreai Csin-a Li, Irina
Begu az ausztrál Tammi
Patterson, Elena Bogdan az
amerikai Lauren Albanese,
Mãdãlina Gojnea a kínai
Szinjun Han, Liana Ungur
pedig az amerikai Sloane
Stephens ellen kezd. 

A magyar színeket csak a
nagy formában levõ Arn
Gréta (58.) képviseli, miu-
tán Szávay Ágnes sérülése
miatt késõn kezdte meg a
felkészülést és csak febuár-
ban versenyez. Csakúgy

mint Czink Melinda, aki
hosszú ideig lovaglóizom-
sérüléssel bajlódott. A fiúk-
nál Balázs Attila (193.) nem
élt a selejtezõkben való in-
dulás lehetõségével. 

A legnagyobb hiányzó a
címvédõ Serena Williams,
aki sérült. A világelsõ dán
Caroline Wozniackinak
nem megy idén, az orosz
Vera Zvonarjova is hullám-
zóan szerepel, így a bomba-
formában teniszezõ belga
Kim Clijsters, szívós honfi-
társnõje, Justine Henin,
vagy a hazai lány,
Samantha Stosur juthat el a
csúcsig. A férfiaknál az ötö-
dik diadalára készülõ, cím-
védõ Roger Federer, vala-
mint a világelsõ spanyol Ra-
fael Nadal álomdöntõje vár-
ható. A svájci az utóbbi he-
tekben ismét elképesztõen
játszik, Dohában éppen
Nadalt legyõzve nyert, a
szakemberek mégis a mal-
lorcai felé hajlanak. Már
csak azért is, mert közel áll
minden teniszezõ legna-
gyobb álmához, azaz a so-
rozatban megnyert négy
Grand Slam-tornához. A
két világsztár terveit a skót
Andy Murray, a szerb No-
vak Djokovic, az orosz
Nyikolaj Davigyenko és a
svéd Robin Söderling is ke-
resztül húzhatja, de ez ke-
vésbé valószínû. 

Rali

Hírösszefoglaló

A Copiapo és Chilecito
közötti, 860 km-es 10.

szakaszának eredményei há-
rom kategóriában is tisztáz-
ták a dolgokat, a kamionok
kivételével mindenhol sejthe-
tõk a 33. Dakar-rali gyõzte-
sei.  

A motorosoknál az össze-
tettben vezetõ spanyol Marc
Coma (KTM) úgy vert közel
tíz percet a tavalyi gyõztes
Cyril Despres-re, hogy a
KTM-es francia az élen szá-
guldva tévedt el! Despres vé-
gül megtalálta a helyes utat,
de eközben annyi idõt vesz-
tett, hogy immár 18:10 perc-
re van Comától. A 10. sza-
kaszt az ötödik helyen zárt
chilei Francisco López
Contardo (Aprilia) valamivel
több, mint háromnegyed óra
lemaradással a harmadik
maradt az összetettben. 

A szatmárnémeti Gyenes
Emánuel (KTM) remekül
teljesítette a 176 km-nyi gyor-
saságit, 14. lett és az össze-
tettben is elõre lépett.    

Most a 19., de hátránya az
elõtte álló két chileivel,
Prohensszel és Gouet-vel
szemben behozható a hátra-
levõ három szakaszban. A
brassói Marcel Butuza

(KTM) a 73. helyen ért célba,
és az összetettben a 65. pozí-
ciót foglalja el. 

Az autósoknál a balszeren-
cse továbbra is üldözi a két-
szeres ralivilágbajnok Carlos
Sainzot. A spanyolnak ebben
a szakaszban is ki kellett ás-
nia a homodûnékbõl Volks-
wagen Race Touaregjét, emi-
att csak ötödik lett, és továb-
bi 9:19 percet vesztett élen ál-
ló csapatársával, Nasszer al-
Attijahhal szemben, aki a ne-
gyedik helyen zárt. A sza-
kaszgyõzelmet a utóbbi na-
pokban konstansan jól telje-
sítõ dél-afrikai Giniel de

Villiers (Volkwagen) szerezte
meg a lengyel Krzysztof
Holowczyc (BMW) és a fran-
cia Stéphane Peterhansel
(BMW) elõtt. Az összetett-
ben al-Attijahék 12:37 perc-
cel elõzik meg Sainzékat és
46:57 perccel De Villierséket. 

Szoros befutással az argen-
tin Jorge Santamartina nyer-
te a quadok versenyét, honfi-
társa, Sébastian Halpern csak
8 másodperccel maradt el tõ-
le. Az összetettben az argen-
tin Alejandro Patronelli már
hûtheti a pezsgõt, hiszen
több mint 71 perccel áll
Halpern és 2:46 órával a szin-
tén yamahás cseh Josef
Machacek elõtt. 

A kamionoknál Csaginék
nyerték a szakaszt Kabirovék
elõtt és ismét õk vezetnek az
összetettben, 17:27 perccel.
Mindenképpen Kamaz-siker
lesz, hiszen az összetettben
ez a márka a harmadik,
Nyikolajevék révén.

Tegnap a Chilecito és San
Juan közötti 786 km-t telje-
sítette a mezõny, 622 km-
nyi gyorsaságival. Ma a 12.
szakasz van mûsoron, a San
Juan és Córdoba közötti
678 km (motorok, autók,
quadok), illetve 571 km (ka-
mionok), szombaton pedig
a befutás, a Córdoba és Bu-
enos Aires közötti 826 km,
181 km-nyi gyorsaságival. 

Dakar: Al-Attijah megugrottAz elsõ Grand Slam-torna

Jégkorong

ÚMSZ

Ma indul a közös ma-
gyar–román jégkorong-

bajnokság, a MOL Liga dön-
tõsorozata, amelyben a HSC
Csíkszereda és a Dab.Docler
Dunaújváros vív egymással
négy gyõzelemig tartó pár-
harcot.

Az alapszakaszgyõztes
HSC akár négyszer is játsz-
hat otthon, ám ha hetedik ta-
lálkozóra kerülne sor, akkor
annak Dunaújváros ad ott-
hont január 26-án. Az alap-
szakaszban az újvárosiak ott-
hon kétszer (3-1 és 3-2), egy-
szer Csíkszeredán diadal-
maskodtak (2-1), egyszer pe-
dig hazai jégen gyõzött az
HSC (büntetõkkel 3-2). A
Csíkszereda az elõdöntõben
a címvédõ Vasast úgy bú-
csúztatta összesítésben 3-1-
gyel, hogy egyik meccs sem
dõlt el az alapjátékidõben,
azaz 60 perc alatt. A Dab a
Miskolcot ejtette ki 3-0-val.
Érdekesség, hogy a HSC az
alapszakasz 16 meccsén két-
szer kapott ki hazai jégen
(egyszer éppen az Acélbikák-
tól), ugyanakkor a dunaújvá-
rosiak csupán egyszer szen-
vedtek vereséget odahaza,
meglepõ módon, az utolsó
Steaua Rangerstõl. Ma és
holnap Csíkszeredában ját-
szanak, 18-án és 19-én pedig
Dunaújvárosban. Az esetle-
ges ötödik mérkõzés január
22-én, a hatodik pedig 23-án
lesz a székelyföldi városban.
A hetedik találkozó színhelye
Dunaújváros lenne január
26-án. 

Csík fogadja
az Acélbikákat

Nasszer al-Attijah
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Ágoston Hugó

Arra kérem, bukaresti
zsenge éveirõl, családi hát-
ter;rõl mondjon néhány szót.
– Megengedték, hogy gye-
rekfejjel édesapámnak a ma-
tematikus kollégáival vívott
sakkpartijai során elhangzó
vitákat kövessem a végtele-
nek különbözõ formáiról és
Bolyai párhuzamosairól.
Olykor arról is vita folyt,
hogy melyikük magyarázza
érthetõbben az asztal alól jö-
võ kérdéseket. Édesanyám
irodalmár – az írott szó te-
kintélyének és idõtállóságá-
nak tiszteletét tõle tanultam.
A bukaresti magyar iskola di-
ákjaként megtanultam a ki-
sebbségi lét hátrányaival
együtt élni – és tovább tekin-
teni. Családom immár csak a
nagyobb ünnepek alkalmá-
val jön össze Margittán: fele-
ségemmel maradtunk itt, aki
családorvosi praxist mûköd-
tet a városban. A gyerekek
már kikerültek a szülõi ház-
ból: lányom neurológus rezi-
dens Marosvásárhelyen, a fi-
am pedig a kolozsvári Mû-
szaki Egyetem hallgatója.

Relativitáselmélet, szám-
elmélet – miért nem egy
matematikussal vagy fizi-
kussal beszélgetek most az
ön személyében? Miért or-
vosit végzett?
– Az orvosi egyetemet el lehet
végezni – de e hivatás elsajátí-
tásának folyamata lezárhatat-
lan. Ez egy folyamatosan vál-
tozó tudományág, vizsgálati
tárgya a jelenleg ismert legbo-
nyolultabb struktúra: az em-
beri szervezet, melynek meg-
értésére csakis a multidiszci-
plináris, sokoldalú megközelí-
tés lehet alkalmas. Meggyõ-
zõdésem: a nagyon komplex
szervezetek mûködésének fel-
tárásához szükséges bevetni a
modern matematika és fizika
fegyvertárát is.

Önnek cikkei, újításai és
szabadalmai vannak az or-

vosi diagnosztikában. A
húrelméletnek ebben ho-
gyan vette hasznát?
– A húrelmélet fõszereplõi
roppant hajlékony szerkeze-
tek. Ugyanaz a húr, különbö-
zõképpen rezegve, más és
más részecskék jelenlétének
érzékelését képes kiváltani a
vele kölcsönhatásba lépõ
rendszerekben. Hasonlókép-
pen egy beteg vizsgálata so-
rán felbukkanó tünet jelenlé-
te, illetve intenzitása – asze-
rint, hogy milyen más tüne-
tekkel társul – különbözõ di-
agnózisok valószínûségét be-
folyásolja. A szabadalmam
tárgyát képezõ, mesterséges
intelligenciát szimuláló rend-
szer ezeknek a valószínûsé-
geknek a meghatározására
ajánl algoritmust. Tehát nem
maga a húrelmélet alkalmaz-
ható a diagnosztikában, ha-
nem egyes, alapvetõ elveik-
ben hasonló összefüggésrend-
szerek ismerhetõk fel az emlí-
tett folyamatokban, amelyek
valószínûségek összjátéka-
ként vezetnek a megoldás, az-
az a diagnózis felállítása felé.

Szokatlan helyzet: gya-
korló belgyógyász fõorvos
ötvenévesen könyvet ír a mo-
dern fizika legújabb elméle-
teirõl, méghozzá kaland-, il-
letve meseregénynek álcázva
azt. Mi késztette erre?
– Egyetemi tanulmányaim el-
lenére sikerült valamit meg-
õriznem a dolgok mûködésé-
nek megértését célzó kíván-
csiságomból. Azt tapasztal-
tam, hogy a körülöttünk lát-
ható jelenségek igazi mozga-
tórugói más világokban talál-
hatók. Ebben az értelmezés-
ben a különbözõ világok kö-
zötti választóvonalat a nagy-
ságrendbeli eltérések határoz-
zák meg: térbeli és komplexi-
tásbeli tartományokat ismer-
hetünk fel, amelyek sajátos
törvényszerûségek szerint
mûködnek. A szemünkkel
látható világ megismerésén
pallérozott elménk ezért ele-
inte berzenkedik a kvantumos

világ furcsaságai vagy a koz-
mológia idõskálái miatt, pe-
dig modernnek nevezett ko-
runk technikai vívmányainak
mûködése, de a földi életnek a
kialakulása is végeredmény-
ben a kvantummechanika –
sõt, a húrelmélet – parányai-
nak emberi ésszel alig felfog-
ható számú és komplexitású
összjátékából alakult ki.

Honnan származik a
könyv megírásának ötlete?
– A történet a ’90-es évek vé-
gére nyúlik vissza, amikor kis-
kamasz fiam kedvetlenül jött
haza az iskolából, hogy már
megint fizikát kell tanulnia.
Merthogy unalmas, mondta.
Elõvettük a tankönyvét, és be
kellett látnom, igaza van: kép-
letek megtanulására és alkal-
mazására helyezték az akkori
tananyagban a hangsúlyt.
Ezért megpróbáltuk egy kicsit
személyesebbé tenni a fizikai
mennyiségekkel való kapcso-
latunkat, amire az akkoriban
felgyorsuló internet is segítsé-
günkre volt. Attól kezdve már
nem volt unalmas a fizika,
sõt, mostanában Algernon
lelkivilágát is a magaméhoz
közelebbinek érzem, ha vég-
zõs évfolyamot koptató fiam
hazalátogat. De az akkoriban
felhalmozott ismeretanyag
valamiféle formát öltött ben-
nem, egyes részletei egy helyi
újságban is megjelentek –
ezek kedvezõ fogadtatása ér-
lelte meg azt a gondolatot,
hogy talán egy ismeretterjesz-
tõ jellegû könyvvel is próbál-
kozhatnék, amely a különbö-
zõ nagyságrendû világok kap-
csolatának területére vezet.

Gondolja, hogy van
igény, érdeklõdés ilyen jel-
legû kísérletek iránt?
– Lennie kell. Az emberi tár-
sadalom fejlõdésének motor-
ja – eltérõen minden más is-
mert fajétól – a tudás. E mo-
tor fejlesztése természetesen
nem maradhat el a kormány-
kerék és az úthálózat megis-
merésétõl és korszerûsítésé-

tõl, különben nekimegyünk
az elsõ fának, vagy – ha fel-
hagyunk a metaforákkal – az
ökológiai és klímakatasztró-
fának vagy atomháborúnak.
Ehhez a képletes motorhoz
szándékszom egy csepp
üzemanyaggal hozzájárulni
a Kalandos fizika révén.

Könyve mondhat újat
annak az olvasóközönség-
nek, amely ismeri Haw-
king, Penrose, Kaku vagy
sok fizikai Nobel-díjas tu-
dós magyarul is kapható,
hasonló témájú mûveit?
– Három dolog merül fel
bennem a kérdés kapcsán,
három olyan értelmezés,
amelyet maga a kérdés nem
tartalmaz ugyan, mégis meg-
említeném ennek kapcsán.
Elõször is: Don Quijote sze-
rintem több volt, mint egy
kóbor és kissé ütõdöttnek lát-
szó lovag. A modern fizika
Szent Grálját, a Nagy Egye-
sítõ Elméletet sok fizikus ke-
resi Einstein óta. Néhányuk
sorsa, jelleme Cervantes
mester tollára kívánkozna.
Nos, Dulcinea helyett köny-
vemben egy bájos graviton
az útitársunk, aki kétszer for-

dul meg a tengelye körül, ha
egyet pördül, mint bármelyik
jólnevelt kétspinû bozon – és
meglepõ kalandok során ka-
lauzolja az olvasót a pará-
nyok, majd az eónok világá-
ba. Másodsorban vitatnám
azt az álláspontot, hogy Er-
délyben Brassai Sámuellel a
polihisztorok kora lejárt. Az
elõttünk tornyosuló problé-
mák leküzdésére muszáj-
herkulesekké: bizonyos mér-
tékben polihisztorokká kelle-
ne mindannyiunknak válni.
Természetesen elismerem,
hogy csak egy szakmát vagy
hivatást képes valaki csúcs-
szinten mûvelni – de emellett
legalább középszinten aján-
latos lenne ismerni néhány
más tudomány- vagy iparág
alapjait és fejleményeit. Har-
madsorban Einstein egy sej-
tését vitatnám, éspedig ab-
ban a tekintetben, hogy az
emberi elme nem alkalmas a
Természet végsõ lényegét
megismerni, mert azt vala-
miféle titokzatos fátyol min-
dig eltakarja, bármerrõl pró-
bálna az ember kutakodni. A
valóság tényleg hajlamos fü-
tyülni arra, hogy felfogóké-
pességünk korlátain belüli

bonyolultságú megoldásokat
alkalmazzon a természeti je-
lenségek megvalósítására.
De véleményem szerint ez
nem a Természet hibája vagy
titokzatosságra való hajlamá-
nak következménye, hanem
egy olyan kihívás, amely fel-
fogóképességünk kiterjeszté-
sére kell hogy ösztönözzön.
És ha egy feldobott alma le-
esése nem magyarázható há-
rom térdimenzió használatá-
val, akkor meg kell szoknunk
együttélni azzal a ténnyel,
hogy a leesõ alma egy negye-
dik térdimenzió létének kí-
sérleti alátámasztása. Végül,
hogy a kérdés lényegére is
válaszoljak: igen, a könyv-
ben vannak új elképzelések
is, miszerint nemcsak a gravi-
tációs kölcsönhatás írható le
térgörbületként, hanem az
elektromágneses és nukleáris
kölcsönhatások is felfogha-
tók ilyen módon. De e gon-
dolat továbbfejlesztése és az
extra dimenziókkal való kap-
csolata egy következõ kiad-
ványban várható – a Kalan-
dos fizika csupán az alapokkal
foglalkozik.

Folytatása a 2. oldalon

Interjúalanyunk úgy véli, az orvostudomány tárgyát, az emberi

szervezetet sokoldalú megközelítés révén lehet vizsgálni, ezen a

területen a megismerési folyamat lezárhatatlan. Szerinte a ma-

tematika és fizika eszköztárát is alkalmazni kell e célból, így

szakíróként épp utóbbit választotta Kalandos fizika címû, ha-

marosan megjelenõ könyve témájául. Munkája célja, hogy rá-

világítson a modern fizika alapfogalmaira – amihez az olvasó

képzelõerejét is igénybe veszi. Fõként errõl kérdeztük a diag-

nosztikában sajátos szabadalmat, a mesterséges intelligencián

alapuló eljárást kidolgozó beszélgetõtársunkat.

Valószínûségek összjátékában
Dr. Györfi András belgyógyász szerint a fejlõdés motorját, a tudást folyamatosan üzemanyaggal kell ellátni

Fotó: Györfi András személyes fotótárából

Orvos, szakíró. A marosvásárhelyi Orvosi
és Gyógyszerészeti Egyetemen szerzett
diplomát 1986-ban. Rövid általános orvo-
si, majd mentõorvosi praxis után belgyó-
gyászati szakképzésre nyert felvételt. 1991
óta belgyógyász a margittai Városi Kór-
házban, 1995-tõl fõorvosként dolgozik az
osztályon, a járóbeteg-ellátóban és Dopp-
ler ultrahang-diagnosztikával is foglalko-
zik. 2008-ban kapta meg a Találmányi Hi-

vatal szabadalmi oklevelét egy olyan új el-
járás kidolgozásáért, amely a mesterséges
intelligenciának az orvosi diagnosztikában
való alkalmazását teszi lehetõvé. A mo-
dern fizika alapjainak autodidakta elsajátí-
tása után, a margittai Rotary Klub tagja-
ként, ismeretterjesztõ elõadássorozatot tar-
tott, és ennek alapján a helyi Civitas újság-
ban több cikket közölt. Megjelenés elõtt ál-
ló könyve, a Kalandos fizika ezekre épül.

Dr. Györfi András (1960, Bukarest)



Szántó T. Gábor

Perspektíva
A Kolozsvári Magyar Színház mûvészeinek

Ahogy kibontódik az esély,
habár sorsa kalitkája zárva,
a törzs árnyékából kilép a személy,
fénypászma zuhan a kortinára.

Tekintetében megvillan egy állat
kétségbeesett, néma pillantása,
nem törzs, nem személy, a faj
ítéltetett benne kihalásra.

Erõs várad a nyelv mit ér,
ha semmi nincs, mi mondható?
Akolmelegben is vacog, ki él.
A semmi van. Ez a való.

Régi barátaim
(Kavafisziáda)

Barátaim, kik vagyont szereztek,
méltóságot, stallumot, elhíztak.

Gyakran kínozza õket köszvény,
álmatlanság, borongó hangulatok.

Megértem õket. Míg gyors hírnevet akartam,
míg akartam bármi többet,
azon túl, hogy kimondjam,

ki vagyok, mit érzek, s mit gondolok,
sokat hánykolódtam én is,
éjszakáim gyakran voltak

bizonytalansággal terhesek s álmatlanok.

Ám mióta csak azt írom,
mi a szívemet nyomja,

könnyebben telnek az éjszakák,
s könnyebben telnek a nappalok.

Egykedvûen és elnézõen
figyelem hajdani barátaimat.
S ami a fõ: álmom nyugodt.
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Krebsz János

A regénnyel is és a történe-
lemmel is bajban vagyunk.

A szövegközpontú próza
erõsen háttérbe szorította a
történetközpontút, illetve fé-
lig-meddig számûzte a ma-
gas kultúra ormairól. Olyas-
mi zajlott le, mint a költé-
szetben korábban: a rím, a
zene, a csengés-bongás
számûzetett a komoly költõk
eszköztárából, ilyesmit a
gyermekeknek szóló versek-
ben és a reklámszlogenek-
ben, slágerekben használnak
a szerzõk, akiknek inkább
iparos a minõsítése, mint
mûvész. A mesélhetõ törté-
nettel próbálkozó szerzõk
hasonlóképpen perifériára
szorulnak, mûveik lektûr-
nek, nagyobb siker esetén
ponyvának számítanak, s
ezek a könyvek régi, jól be-
vált receptek alapján íród-
nak.

1956 és a szocializmus fel-
dolgozása az irodalomban
megintcsak kétfedelû és dup-
lacsavaros zavart tükröz. A
könyvtárak polcain még fel-
lelhetõ a Kádár-korszak na-
gyobbrészt „nem beszélünk
róla, de áthallásosan ott van
a történetek mélyén” meg-
közelítése, amely a rendszer-
váltással egyszerre leleplezõ-
dött, kiürült, érdektelenné
vált, s a fordulatot megelõzõ
és követõ évtizedben meg-
születtek az általában sze-
mélyes átélést feldolgozó
memoárok, irodalmi igé-
nyességgel megfogalmazott
visszaemlékezések. Ez utób-

biak, a hivatalos politikai
irányvonallal egyetértésben,
megpróbálnak hõstörténetet
faragni, nemzeti emlékezetet
építeni, dicsõséges legitimá-
ciót teremteni.

Miért nincs ’56-nak méltó
irodalmi feldolgozása? – te-
szik fel idõnként a kérdést
esztéták és irodalomtörténé-
szek. Aztán meg is adják sa-
ját ideológiai, történeti beál-
lításuk szerint a pontos vá-
laszt. Nincs, mert a barikád
mindkét oldaláról köztünk
vannak a túlélõk, nem egysé-
ges a nemzeti emlékezet.
Nincs, mert véget ért a nagy-
regények korszaka, ahogy a
hõsi eposz is idejétmúlttá
vált a szerzõk és olvasók íz-
lésvilágában. Nincs, mert
már nem hiszünk a hõsök-
ben, hibákból és erényekbõl
összegyúrt egyveleg minden
ember. Nincs, mert túl sokat
tudunk az eseményekrõl, s
már nem lehet úgy kifényesí-
teni a családi ezüstöt, mint
tette egykoron Jókai.

Lektûr vagy paródia?

Ebben a jól körülírt lehe-
tetlenben tett Spiró György
egy reménytelen kísérletet:
regényt írt ötvenhatról, Tava-
szi Tárlat címmel (Magvetõ,
Budapest, 2010). Hagyomá-
nyos történetmesélõst, egy
közpponti szereplõvel, valós
helyszínekkel és aprólékosan
lenyomozható események-
kel. Az ötvenhetes, mûcsar-
nokbeli képzõmûvészeti ki-
állítás szervezése zajlik,
amelyen bemutatkozhatnak

a hazai avantgárd mûvészek
is, nem csak a szocialista re-
alizmus addig kedvelt alko-
tói. A késõbbiekben oly szé-
pen kibontakozó kádári poli-
tika korai modellje: kicsit
elõrébb merészkedik, enged
a fékeken, aztán visszavonu-
lót fúj, megpróbálja a pa-
lackból kiengedett szellemet
visszatuszkolni.

Spiró passzív hõst választ,
a regény fõszereplõje az ok-
tóberi események idején
aranyér-mûtéten esik át, kór-
házban tölti a mozgalmas
napokat, gyanú sem merül-
het fel, hogy valamelyik ol-
dalon részt vett az történé-
sekben. Mégis megjelenik a
neve egy újságban, amely-
ben egy, a forradalmat elõké-
szítõ összeesküvés szereplõi
sorolódnak. A regény folya-
mán nem derül ki, hogy va-

laki bele akarta-e keverni a
nevét, vagy elírás, sajtóhiba
történt. A konszolidáció ter-
mészetrajza leplezõdik le:
hõsünk körül megfagy a le-
vegõ, még igazolást sem tud
szerezni arról, hogy az adott
idõszakban kórházban tar-
tózkodott.

A kritikai fogadtatás ve-
gyesnek nevezhetõ. Szocia-
lista lektûrnek címkézik a re-
gényt, mert az az egy tagad-
hatatlan, hogy olvasmányos,
a gyakorlott olvasó egy neki-
rugaszkodással végez vele.
Valóban nehéz eldönteni,
hogy a szocialista realizmus
egyfajta paródiáját (utánér-
zését) olvassuk-e, vagy Spiró
tudatosan használ egy egy-
szerûsített nyelvet, egyenes
vonalú cselekményt, egysze-
mélyes nézõpontot, a törté-
nelem forgatagába került

kisemberét, aki csak bölcsen
túl akarja élni a mozgalmas
korokat, s az is tudatosnak
tûnik, hogy az író gondolatai
szétválaszthatatlanul össze-
fonódnak a fõhõs belsõ vilá-
gával, ezáltal a világlátás és
történelemszemlélet is meg-
lehetõsen lapos. Nincs katar-
zis és nincs megvilágosodás,
ha csak azt nem tekinthetjük
annak, hogy a kisiskolás
gyermek ’57 május elsején
(tudjuk, amikor milliós tö-
meg egyezett ki Kádárral és
rendszerével), egy moz-
iélmény után megfogalmaz-
za az iskolában belesulykolt
igazságok nyelvén a szocia-
lizmus perspektivikus nagy-
szerûségét.

Úgy tûnik, Spiró a Fogság
nagy közönségsikerét követi
ebben a regényben is. Olva-
sóbarát könyvet ír, áttekint-
hetõ mondatokkal és cselek-
ménnyel, a kritikusok és az
olvasók úgyis kiolvassák be-
lõle a nekik szóló üzenetet.
Walter Scott óta a bevált
történelmi regény receptje
ez: válassz egy izgalmas tör-
ténelmi kort, helyezz bele
egy szereplõt, aki véletlenül
sem alakítója az esemé-
nyeknek, de forogjon azo-
kon a helyszíneken, ahol a
világ zajlik. Krónikás és át-
élõ, belülrõl ábrázolt gu-
banc, amelynek néhány szá-
la plasztikusan megjelenik.
A Jézus-történetnek is te-
kinthetõ Fogság esetében szí-
nes történelemkönyv az
eredmény, amelyben valaki
szépen becsomagolta azo-
kat az ismereteket, amelyek-

ben mi is szívesen elmélyed-
nénk, ha lenne idõnk búvár-
kodni, kutatni, elemezni.
’56 ügyében, megítélésében
nem ennyire egyszerû a
helyzet. Se a hõstörténetet,
se a kritikai megközelítést
nem viseli el a jelenlegi köz-
vélemény. Meghagyja dal-
szerzõknek, másodosztályú
rímfaragóknak, udvari szer-
zõknek, akik díjakat kapnak
ezért, de nem jutnak el a
széles olvasóközönséghez.
Spiró sem foglal állást, sõt,
igazából nem is ’56-ról szól
a regény, hanem a konszoli-
dáció kezdetérõl, amely bi-
zonyos értelemben sikertör-
ténetként értelmezhetõ.
Nem esik szó lincselésekrõl
a sajnálatos események ide-
jén, és nem kerülnek szóba
a kivégzések a megtorlás
napjaiból. Julien Sorel jut
eszünkbe, aki a waterloói
csatatéren megkérdez valaki
szembelovaglót, hogy való-
ban csata-e az, ami körülöt-
te zajlik.

Kaptunk egy regényt, egy
olvasmányt jelenlegi rend-
szerünk legitimációs törté-
nelmi bázisáról, amelyben a
magyar nép tétován és elõre-
látó szemellenzõvel elfogad-
ja a hõsiesség nélkül megva-
lósítható jövõképet. Csupán
igazodni kell az irányvonal-
hoz, s nem árt, ha van egy-
két jó emberünk a nagyku-
tyák között. Spiró megírta a
véleményét, ami csak egy a
lehetséges olvasatok közül –
amint azt az irodalomtudo-
mány frissebb elméletei ta-
nítják. 
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Oldalnézet

Kis magyar történet

Folytatás az 1. oldalról

Azt tudjuk, hogy a leg-
modernebb fizika meglehe-
tõsen elvont és nem kevésbé
eklektikus. De azért a vikin-
geket összehozni a repülõ
szõnyeggel, amely azért in-
kább az arab mesevilág része
– nem túl merész egy kicsit?
– A vikingek a drakkarjaik
okán kerültek a történet kö-
zéppontjába: ezek nem fából
vaskarika hajók voltak, ha-
nem olyan jármûvek, ame-
lyek nemcsak a mélytenger
felõl, de a partmenti füzek
alatt settenkedve is alkalma-
sak voltak meglepni a gya-
nútlan parti népeket. Ez a
fajta sokoldalúság kell hogy
jellemezze azt a Nagy Egye-
sítõ Elméletet is, amely majd
a kvantummechanikát az ál-
talános relativitáselmélettel
összeegyezteti, hogy rajtaüt-
hessünk a négy kölcsönhatás
rejtett öszefüggésein. De mi-
vel ezek az összefüggések
magasabb számú dimenzi-
ókban valósulnak meg, ké-
zenfekvõ, hogy a drakka-
rokat olyan anyahajókká kell
elõléptetni, amelyek egysé-
gei felsõbb dimenziókba is
léphetnek. Mivel a cselek-
mény kozmológiai okokból

1054-ben játszódik – amely a
Bika csillagképben történt
szupernóva-robbanás földi
észlelésének ideje –, a viking
anyahajót kiegészítõ csapat-
szállítót az akkoriban doku-
mentált repülõ jármûvek
korlátozott listájából kellett
kiválasztanom.

Cseles…
– A könyv lapozgatása során
a képzelõerõt is mindig ké-
szenlétben kell tartani, mert
az olvasót egy kalandos és
mitikus vadvízi túrára invitá-
lom, ahol a fizika nagy feje-
zetei szinte véletlenül tárják
fel titkaikat egy-egy rajtaütés
vagy tengeri vihar vagy
egyéb körülmény felbukka-
nása során keletkezett kala-
majkában. A részletesen és –
történelmi, illetve ógermán
mitológiai szempontból –
dokumentáltan bemutatott
kerettörténet azok számára
is olvashatóvá teszi a köny-
vet, akik az általános relativi-
táselmélet tenzoraival nem
óhajtanak szorosabb isme-
retséget kötni – de a várat-
lan, humoros, itt-ott majd-
nem frivol fordulatok, szójá-
tékok, valamint a kvízkér-
dések megoldásaira való uta-
lásokra való vadászat során

még az is elõfordulhat, hogy
figyelmetlenségbõl ezek az
olvasók is belenéznek a ten-
zor-tangó tánclépéseit tagla-
ló történetbe.

Erdélyben magyarul fizi-
kai jellegû ismeretterjesztõ
könyvet írni kalandos vál-
lalkozás lehet, hogy a könyv
címét parafrazáljam...
– Kalandos – de nem lehetet-
len. Elõször is egy lektort ke-
restem: ismeretlenül felhív-
tam a Babeº–Bolyai Egye-
tem Fizika Karának a pro-
fesszorát, dr. Nagy Lászlót,
hogy átnézné-e a kéziratot.
Nemcsak alaposan átnézte,
hanem hasznos tanácsok és
kiigazítások sokaságával
hozta a fizika mai hivatalos
álláspontjával egyezõ álla-
potba – ahol pedig a szerzõ
álláspontja ettõl különbözik,
lábjegyzetben került megje-
lölésre. Késõbb grafikust kel-
lett keresnem, mert a könyv-
ben a képleteket ábrákkal he-
lyettesítem, és az idõdilatá-
ció vagy az Õsrobbanás képi
megjelenítése eléggé fogós
rajztéma. De Papp Gábor
margittai festõmûvésznek
csupán annyi volt a kérdése,
hogy ceruzával vagy tussal
rajzoljon-e. Végül a szer-

kesztés, kiadás és nyomdai
munkálatok következtek,
amelyekre a csíkszeredai
Pallas-Akadémia Könyvki-
adó munkaközösségében ta-
láltam partnerre, akik – való-
színûleg udvariasságból –
azt állították, hogy jól szóra-
koztak mûvem olvastán,
szerkesztés közben. Õk kerí-
tették meg a pályázati támo-
gatást is a könyv kiadására.

Visszatérve orvosi praxi-
sához: véleménye szerint
merre halad Romániában
az orvoslás? Mi a vélemé-
nye a magyar tárcavezetõ
reformjairól?
– Romániában az orvoslás
gyakorlata nehezen halad, a
tárcavezetõ legjobb szándé-
ka ellenére is. Talán annyi
róható fel miniszterünknek,
hogy nem egy évtizeddel ko-
rábban vállalta el ezt a hiva-
talt, mert akkor mostanra
már több látszata lenne a
munkájának. A jelenleg álta-
la elindított reformfolyama-
tok versenyképesebbé és ha-
tékonyabbá tehetik a rend-
szert – még akkor is, ha több
ezer, különbözõ képesítésû
ember próbálja hátráltatni,
mert nekik jó volt eddig is
úgy, ahogy volt.

Valószínûségek összjátékában

Úgy tûnik, legutóbbi regényével (Tavaszi Tárlat) 
Spiró György a Fogság közönségsikere által vágott csapáson halad 
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Fölöttébb 
lehangoló

Andrassew Iván

Németh Zsolt külügyi ál-
lamtitkár így kesereg a ma-
gyar elnökség hivatalos ol-
dalán: „Fölöttébb lehango-
ló, ahogyan egyes magyar
«értelmiségi» körök feltûn-
nek a hazájuk elleni hisztéri-
kus kirohanások hátterében.
Mert ne legyen illúziónk:
magyarok tettek ki politikai
feliratot a Brüsszel jelkép-
ének számító szoborra, a
szocialista párt ifjúsági csa-
pata próbálta megzavarni
Barroso látogatását a parla-
mentben, magyarok szerve-
zik a nemzetközi aláírás-
gyûjtési akciót a demokrácia
védelmében...” 

Fölöttébb lehangoló, hogy
a külügyminiszteri poszt vá-
rományosa, meg az egész
kormány, meg a haza védel-
mében kiáltó jobboldali értel-
miségi körök megint ezt a
hazaárulós kártyát veszik
elõ, mert nincs más nekik a
kezük ügyében. Ez a lehetõ
legprimitívebb vérpopulista
válasz, és ez az, amivel to-
vább lehet növelni azt a köz-
röhej-állapotot, amelyben a
magyar kormány fuldokol.
Hogy itt árulók vannak, akik
a haza rontására esküdnek
össze valami átkozott szövet-
ségben. Mondja ezt az a csa-
pat, amelyik ellenzékbõl
árulkodni, följelenteni járt
nyugatra, hogy ne kapjon a
magyar kormány semmiféle
segítséget, mert az szerintük
hazudik. Akkor nem volt

drága a haza. Csak, hogy
tisztázzuk a dolgot: mi, akik
a világ demokratáinak segít-
ségét kérjük, azért tesszük
ezt, mert úgy gondoljuk,
hogy a magyar kormány el-
árulta az elemi emberi alap-
értékeket – nem csak a sajtó-
törvénnyel, hanem egész ed-
digi tevékenységével. (...). A
jelenlegi magyar kormány-
nak és a parlamenti többség-
nek országlásuk kezdete óta
gyakorlatilag nem volt olyan
cselekedete, amelyik ne az
önkényes kormányzás kiépí-
tésére és gyakorlatára utalt
volna. Mi nem csak a Ma-
gyar Köztársaság, hanem az
Európai Unió polgárai is va-
gyunk. Azért szavaztunk az
Unióba való belépésre, mert
az európai értékek szerint
akarunk élni. Ha ebben bárki
korlátoz minket, akkor euró-
pai polgártársaink segítségét
kérjük. Szerencsére kérés
nélkül is segítenek. Bár-
mennyire lehangoló, az eu-
rópai elnökség félévében ta-
lán meg kellene szokni, hogy
Európában európaiak élnek.
A jogaikkal is.

Rossz úton
Aczél Endre

Ahogy igaz, hogy Fellegi
Tamás miniszter a The
Economist tudósítója elõtt a
Gyurcsánytól kölcsönzött
elkúrtuk kifejezés angol meg-
felelõjével illette a magyar
médiatörvény kormányzati
kommunikációját, úgy igaz
az is, hogy a támadás nem a
legjobb védekezés. 

Márpedig a médiatörvény
összeurópai rosszallására ma-

gyar illetékesek „kikérjük ma-
gunknak!” típusú, ártatlansá-
got mimelõ, sértett nyilatko-
zatokkal reagálnak, majd
visszatámadnak. Uniós el-
nökként ez rossz vállalkozás.
Kártyanyelven: betlire betli.
De mandinerrel az európai
politikát támadja Németh
Zsolt külügyi államtitkár is,
amikor „egyes magyar értel-
miségi köröket” nevez meg „a
Magyarország elleni hisztéri-
kus kirohanások” hátterében.
Szó, mi szó: a magyar értel-
miség – vagy inkább mûvé-
szeti élet – olyan, nemzetközi-
leg is elismert kiválóságai,
mint Schiff András, Konrád
György vagy Fischer Ádám
hangot adtak ellenérzéseik-
nek, de hogy õk befolyásol-
nák a német vagy a luxem-
burgi külügyminiszter, a fran-
cia és német kormányszóvi-

võ, a Washington Post, a Die
Welt, a Süddeutsche Zeitung, a
Le Monde vagy a Gazeta
Wyborcza szerkesztõségének
állásfoglalásait, az csak fel-
hõkakukkvárban élõ emberek
agyában foganhat meg. Né-
meth Zsoltnak már csak azért
sem kellett volna a magyar ér-

telmiség bizonyos szegmense-
it perbe fognia, mert ugyan-
ezeket az embereket egy kor-
mányközeli lap a burkolt zsi-
dózás jól ismert módszereivel
próbálta lejáratni, s ez még a
Fidesz iránt gyakran baráti ér-
zelmeket mutató Paul Georg
Heftyt, a Frankfurter Allgemei-
ne szerkesztõjét is arra indítot-
ta, hogy az ORF Europastudio
mûsorában Orbánt a laptól
való elhatárolódásra szólítsa
fel. (…) Szolidaritást a Fidesz
csak az Európai Parlament
néppárti frakciójától várhat,
amely feltûnõen hallgatag.
Ezzel együtt, a Fidesz euró-
pai frakciója igazat mond,
amikor az Orbánékkal szem-
beni bírálatot „politikai indít-
tatásúnak” nevezi. Az. Ami
vád és átok a magyar média-
törvényre zúdul, abban benne
van a „fülkeforradalom” bõ

féléves ténykedésének kritiká-
ja, az Alkotmánybíróságtól a
költségvetési tanácsig, a kü-
lönadóktól a hatalom soha
nem látott, kirívó centralizáci-
ójáig. Innen nézve a média-
törvény mintegy tömörített il-
lusztrációja annak, hogy Ma-
gyarország rossz úton jár. 

Mediagén 
vizsgálat

Nagy N. Péter

Uniós elnökség még nem
keveredett bele forradalom-
ba. Most legalább látják, mi-
lyen az. Egy átlagos modern
revolúció csúcspontja – bár
nem a lényege – a tévé vagy a
rádió elfoglalása szokott len-
ni, és nálunk sincs ez más-
ként most, kiegészítve újsá-
gokkal, internettel. 

Miniszterelnökünk szerint
forradalom van, rendkívüli
helyzet azonban nincs. A mé-
diatörvényekben sincs sem-
mi, amit az öreg demokráci-
ák valamelyikében ne alkal-
maznának. Ha tehát nálunk
kifogásolják ezen tételek vala-
melyikét, szüntessék meg ott
is. Az érv erõs. Miért ne állít-
hatnánk mi össze egy váloga-
tottat, egy szupercsapatot a
legjobb európai paragrafu-
sokból? Adódik azonban egy
kérdés: miért mindenhonnan
a legkeményebb emberfogó-
kat igazoltuk át? Miért csak a
hatalmat erõsítõ szankciók
rendszerét csúsztattuk be a
mi rendszerünkbe? (…) 

Európa ne diszkrimináljon
bennünket, hisz maga is tele
van hasonló paragrafusok-
kal. Nyilván. Nehéz minden
egyes mozzanatban saját le-
leménnyel elõállni. A termé-
szet sem kínlódik ezzel, pe-
dig ott is van harc a túlélé-
sért. Mégis, az ember és a
csimpánz génállománya is
98-99 százalékig azonos.
Nyilvánvaló, hogy ha ma-
gunkra akarunk ismerni,
nem az a fontos, ami azonos,

hanem az az egy-két száza-
lék, ami különbözik. Megle-
het, hogy médiaszabályozá-
sunk nagymértékben egyezik
más országokéval, csak ép-
pen a rendszer, amely szerve-
zi, az más. Az agy. Amitõl
ember lesz az ember, és em-
bertelen ez a törvény. Egy
másik hasonlattal élve: hogy
egy anyagból méreg lesz
vagy gyógyszer, azt sok eset-
ben nem az összetétele dönti
el, hanem a sûrûsége. Kellõ
töménységgel méreg. Nos
ilyen sûrûségben felvonulta-
tott szankciótömeg együtt
aligha található bárhol is.

Valóban van módja más
médiahatóságoknak is súlyos
büntetések kiszabására. De
megmondják világosan: a
gyerekre vonatkozó tilalmak
megszegése miatt, vagy a ha-
zai kultúrára rendelt idõ köte-
lezettségének megszegése, il-
letve más, konkrétan megha-
tározható ok miatt lehet bün-
tetni. Nem általában vett er-
kölcsi vagy szakmai vétségek
megtorlásaként. A fair tár-
gyalási alap az volna, hogy
ha tudunk mutatni még egy
ennyire összpontosított, poli-
tikailag bebetonozott, külön-
legesen nagy hatalommal fel-
ruházott médiafelügyeletet,
amely ráadásul olyan környe-
zetben születik meg, amely
szisztematikusan és elvi ala-
pon építi le az autonómiákat,
ahogy most nálunk történik,
nos akkor... Akkor azokat is
le kell bontani.

Addig is osztozunk Ma-
nuel Barroso Magyarország-
gal kapcsolatos meggyõzõdé-
sében: „Ez egy demokratikus
ország, fontos, hogy ezzel
kapcsolatban ne legyenek ké-
telyeink”. Kételyeink?

Fokozódó médiaörvény

Debreczeni József

„Egy nemzetnél sem va-
gyunk alábbvalók” – írta Az
török áfium ellen való orvosság
címû röpiratában Zrínyi
Miklós, kerek háromszázöt-
ven évvel ezelõtt. Azóta szaj-
kózzuk a mondást, legin-
kább így értelmezvén: mi,
magyarok különbek vagyunk
mindenki másnál. Holott
Zrínyibõl annak idején ko-
rántsem a nemzeti büszkeség
beszélt – épp ellenkezõleg:
saját nemzetét nagyon is alul
lévõnek látta – s írta le – 1660
vigasztalan telén, midõn az
országot bõ egy évszázada
részekre szaggatták nála erõ-
sebb „nemzetek”.

„Csúfsága lettünk a nem-
zeteknek és magunknak, el-
lenségünknek pedig, vala-
honnan jön reánk, prédájá-
vá” – írta keserûen a költõ-
politikus. (…) 

A vad korholásra – a reali-
táson túl – persze a jobbító
szándék ösztönözte Zrínyit,
aki azért hányta honfitársai
szemére önnön hitványságu-
kat, hogy felrázza s ösztökél-
je õket: „Én nem hízelked-
hetem, édes nemzetem, te-
néked, hogy hazugságom-

mal dicsérjelek… hanem ím,
megmondom magadnak fo-
gyatkozásaidat, olyan szív-
vel és szándékkal, hogy meg-
ismervén magad is, vesd ki
ezt a mocskot lelkedbõl, re-
formáld vétkeidet.” Ilyen
szövegkörnyezetben áll tehát
az úton-útfélen idézett, ere-
deti kontextusából kivett –
értelmébõl kiforgatott –
mondás: „Csak jobbítsuk
meg magunkat, szabjunk
más rendet dolgainknak…
egy nemzetnél sem vagyunk
alábbvalók.”

Azaz, nem kellene, hogy
azok legyünk, hogy azok
maradjunk!

Zrínyi után idézzünk vala-
ki mástól – a jelenbõl: „A
magyaroknak kifogyhatat-
lan a hite, és elapadhatatlan
az ereje… Bármilyen elgyö-
törtnek, becsapottnak, ki-
fosztottnak is érezzék magu-
kat a magyarok… újra és új-
ra megtörténik a csoda. Utat
tör magának az életerõ és a
gyõzni akarás… Büszkék le-
hetünk a gyõzelemre, a hõ-
seinkre, a hõsöket adó csalá-
dokra… (...). 

Kommentár helyett idéz-
zük Bibó Istvánt, aki (jó het-
ven éve) ezt írta a politikai

hisztéria állapotába süly-
lyedt nemzetekrõl: „A hamis
helyzetben lévõ közösség
közvéleménye kifejleszt bi-
zonyos szólamokat, melyek-
kel a neki kellemetlen megál-
lapításokat újból meg újból
elüti vagy letorkolja... A kö-
zösségek életében az ilyen
hamis helyzet és hamis vi-
lágkép lassan tartós kontra-
szelekciót hoz létre: elõtérbe
hozza… az összeegyeztethe-
tetlen dolgokat összeegyez-
tetõ formulák mestereit…
akik… mögött valójában
csak erõszakosság, ravaszság
vagy csökönyösség van… A
hisztérikus közösségekben
mind erõsebb a hamis önér-
tékelésre való hajlandóság...
kész örömmel fogadnak
mindent, ami õket – a való-
ság rovására – felmagasztal-
ja. Megjelennek a vágyak és
a realitás diszkrepanciájának
ismert tünetei: hatalmi túl-
tengés és kisebbségi érzés…
a valóságos teljesítmények
értékének csökkenése, a
puszta siker mértéktelen tisz-
telete, a nagy elégtételek ke-
resése és a nem létezõ dol-
gok hangoztatásának – ma-
gyarul a propagandának – a
mágikus erejében való hit.”

Noha Bibónak sem a mai
magyarokat, sem Orbán
Viktort nem volt szerencséje
(?) ismerhetni, mi, akik ma
olvassuk õt, bízvást magunk-
ra s a magunk választotta
politikai vezetõre ismerhe-
tünk. Magunkra ismerhe-
tünk akkor is, ha az utóbbi
években készült átfogó szo-
ciológiai felméréseket olvas-
suk, amelyek nemzetközi
összehasonlításban mutatják
a magyar társadalom mentá-
lis és morális állapotát. Az
tudniillik, hogy a többi euró-
pai nemzetnél – köztük a
posztszovjet térség általunk
rendre lesajnált népeinél! –
momentán mennyivel va-
gyunk alább, pontosan kide-
rül azokból a vizsgálatokból,
amelyekre legutóbb Fleck
Zoltán hívta fel a figyelmet a
Galamus.hu nevû internetes
portálon.

A Tárki mûködött közre
az egyik nagy kutatásnál
(World Value Survey),
amely „a magyar társadalom
értékszerkezetében nagyfo-
kú bizalomhiányt, normaza-
varokat… és paternalizmust
tárt fel”. A washingtoni Pew
Global Attitudes tavalyi mé-
réseibõl pedig kiderült, hogy
nálunk nõtt leginkább a de-
mokráciával és a piacgazda-
sággal szembeni elégedetlen-
ség. A magyarok 72 százalé-

ka vélte úgy, hogy a jelen
gazdasági helyzet „rosszabb
a kommunizmus alattinál”.
Ez még elintézhetõ volna a
világválsággal, továbbá az-
zal, hogy errõl fõleg a ma-
gyar politikai és gazdasági
elit tehet (legfõképpen persze
Gyurcsány) – ha nem állna
ott a mi 72-nk mögött az uk-
ránok és a bolgárok 62 szá-
zaléka, továbbá a szlovákok
48-a, a csehek 39-e és a len-
gyelek 35-je. (...) Ám ennél is
súlyosabb, hogy még többen
voltak, akik az „erõs gazda-
ság” versus „jó demokrácia”
dilemmából az elõbbire vok-
soltak (73 százalék) – miköz-
ben a csehek, a lengyelek, és
a szlovákok (igen: a tótok!)
fele az utóbbira! Az „erõske-
zû vezetõ” kontra „demok-
ratikus kormányzat” eseté-
ben a magyaroknak közel fe-
le választotta az erõs embert,
s csak 42 százalékuk a de-
mokráciát – a mi adataink az
oroszokkal, az ukránokkal
meg a bolgárokkal állítanak
egy sorba bennünket. Ha-
sonló a helyzet a kapitaliz-
mus megítélésében. (…) 

Fleck Zoltán szerint „van
azonban egy vizsgálat,
amely talán még elkeserí-
tõbb és részben az okokról is
számot ad”. Az Eurostat az
„élethosszig tartó tanulás”
adatait mérte fel, amely ada-

tok szorosan összefüggenek
egy adott nemzet gazdasági
innovációs képességeivel.
Nos az Európai Unió tagál-
lamaiban a felnõtt korú (25
és 64 év közötti) aktív lakos-
ság átlag 42 százaléka vesz
részt valamely szervezett
vagy informális képzési, ta-
nulási folyamatban. A szom-
szédos Ausztriában 89, a
szintén szomszédos Szlové-
niában 82 százalék. A szlo-
vákok (a tótok!) 60 százalé-
ka. Finn testvéreinknél az
arány 77 százalék. Magyar-
országon: 12, azaz tizenkét
százalék. 88 százalékunk fo-
ga tehát nem fûlik semmi-
lyen tanuláshoz. (...)

„Csúfsága lettünk a nem-
zeteknek és magunknak” –
írta Zrínyi 350 évvel ezelõtt.

„A magyaroknak kifogy-
hatatlan a hite, és elapadha-
tatlan az ereje… Utat tör
magának az életerõ, a gyõz-
ni akarás… az öröm érzése,
hogy magyarok lehetnek, és
egy nagyszerû nemzethez
tartozhatnak” – mondta két
éve Orbán.

Tessék választani, mon-
danám én – ha nem volna
már késõ.

Mert a magyarok válasz-
tottak tavaly…

(Debreczeni József cikke a
Népszabadságban jelent meg.)

Németh Zsolt – 
kiállás rossz ügyért

Konrád György – 
az ellenérzés hangja

Mi, magyarok
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Schengen – 
az utolsó határ

Liviu Antonesei

Látván némely politiku-
sunk, sõt több elemzõ és
„hírcsatornázó” reakcióját a
hír hallatán, miszerint igen
valószínû, hogy márciusban
nem csatlakozunk a schen-
geni övezethez, az a benyo-
más lett úrrá rajtam, hogy
nem élek teljesen normális
országban. Jó rakás hiszté-
ria, zaklatott szûzikék sértõ-
döttsége, üldözött-üldözõi
viselkedés, nem adekvát ma-
gatartás, amennyi belefér és
még több ennél. Ha mind-
ezen egyszerû polgárok
vagy akár a közönséges poli-
tikusok esetében nincs miért
megütköznünk, a külpoliti-
ka terén feltehetõen képzett
politikusok reagálása láttán
tátva marad az ember szája.
Elsõre Baconschi úr szökött
neki egyenesen az Európai
Uniónak a zsarolással – ha
Romániát nem veszik be,
megakadályozzuk Horvát-
ország csatlakozását, és le-
mondjuk a monitorizálási
folyamatot! Nem számit,
hogy semmi bajunk a horvá-
tokkal, és hogy nem mond-
hatjuk le a monitorizálást,
ami az uniós csatlakozás fel-
tétele volt! Ahelyett, hogy
magához tért volna ostoba-
ságából, a külügyminiszter
tovább lendül a sokkoló kije-
lentések talaján: elõször,
hogy lemond, aztán hogy le-
mond, ha azt a kormányfõ
kéri tõle, végül hogy nem
mond le, mert semmi sem

hivatalos. Nos, efelõl nyu-
godt lehet: ez hivatalos állás-
pont lesz! (...)Másfelõl a mi-
niszterelnök, aki még nem
látta hivatalos minõségében
Brüsszelt, hallgat, mint a
csuka, az elnök pedig síró
hangon bejelenti, hogy vál-
lalja a politikai felelõsséget
ezért a dicsõséges kudarcért.
Akkor hát miért nem mond
le? Amikor már azt hittem,
hogy az ész visszatér
politrukjaink forró kopo-
nyájába, felmerült az a kó-
tyagos ötlet, hogy ha nem
fogadnak be bennünket,
nem járõrözünk többé a ke-
leti határon! Legyen világos:
a schengeni övezethez való
csatlakozás meghatározat-
lan ideig történõ felfüggesz-
tése a román külpolitika leg-
hangzatosabb kudarca a de-
cemberi forradalom óta.
Egy olyan kudarc, amelyet
mindenestül magunknak
köszönhetünk. S amely
„mankós” sikerek után kö-
vetkezett be. A NATO-ba
ugyanis nem annyira saját
érdemeink révén léptünk be,
mint inkább azért, mert a
Nyugatnak meg kellett erõ-
sítenie keleti határait, uniós
csatlakozásunk pedig azon
az elven ment végbe, hogy
„engedjük már át ezt a pót-
vizsgázó diákot is, így talán
jó útra sikerül térítenünk”,
és velejárója az igazságügy
monitorizálása és a korrup-
ció elleni küzdelem. Amely
területeken nem könyvel-
tünk el semmilyen jelentõs
elõrehaladást, sõt, vissza is
fejlõdtünk. Megértem a
nyugatiakat, amikor a romá-
niai korrupció szintje miatt
szörnyülködnek és bizal-

matlanságuknak adnak han-
got Románia arra való ké-
pességével, kapcsolatban,
hogy biztositsa az EU keleti
határainak biztonságát. Ha
a külföldi delegációk „nép-
viseletbe öltözött” lányokkal
való fogadására gondolok,
abban sem vagyok biztos,
hogy legalább a technikai
feltételeket teljesítettük!
Alapjában véve a nyugati
országok nem hagyhatták ki
a schengeni momentum ad-
ta helyzetet. Ez az utolsó
rendelkezésükre álló fegyver
a velünk vívott harcban, eb-
ben a furcsa küzdelemben,
amit végül is értünk folytat-
nak! Még mielõtt jótéko-
nyan hatna az EU-ra, egy
hatékony igazságszolgálta-

tás és a kordában tartott kor-
rupció abszolút létfontossá-
gú civilizált közösségként
való megmaradásunk szem-
pontjából. Teljesen normá-
lis, hogy a Nyugat megvédi
érdekeit, fõleg hogy azt úgy
teszi, hogy arra kényszerít
bennünket, hogy mi ma-
gunk nagyon jót tegyünk sa-
ját magunknak. Ráadásul,

amikor egy klubba belépsz,
tiszteletben kell tartanod an-
nak szabályait, nem visel-
kedhetsz úgy, mint a
Vadkeleten. Kissé sajnálom
a bolgárokat, akik e kelle-
metlen bonyodalom mellék-
áldozatainak tûnnek! (
Fordította: K. B. A.) 

Országra szóló
bolondokháza

Andrei Pleºu
Az azonnali valóságot te-

kintve Románia sziklás te-
rep, vegyes, zavaros, és nem
idegen tõle a túlélõk páto-

sza. Persze túlzás lenne a
részemrõl, ha általánosság-
ban véve sötét képet feste-
nék, de nem számolhatok
be élettõl duzzadó eleven-
ségrõl, jókedvrõl és lelki
nyugalomról sem. Ha azon-
ban az ember a tévét nézi,
teljesen más Romániával
találja szemközt magát:
minden súlyát veszti a súly-

talan képernyõkön. A való-
ság gyors léptekkel halad a
jelentéktelen, a ricsaj, az út-
széli felé. Estérõl estére az
újságírók és politikusok
gondoskodnak a közepes
mulató szintû komédiáról,
és egyáltalán nem takaré-
koskodnak a szavakkal: fil-
léres pletykákkal, szitkok-
kal, teátrális sirámokkal,
nézettségserkentõ „bom-
bákkal”, választói méltat-
lankodással, politikai hajci-
hõvel. Ilyen körülmények
között a kétségbeesés fur-
csa, mókás hangsúlyt kap.
Nem derül fény semmi tar-
talmasra, nem alakulnak ki
világos és józan vélemé-
nyek a jelen egyetlen prob-
lémájáról sem. Valamiféle
ismeretlen eredetû zagyban
úszik minden, ami az em-
bert savanyú vigyorra ösz-
tökéli. Nem akarózik elhin-
nie, hogy a katasztrófa lehet
ennyire komikus. Olyasfaj-
ta bárgyú vigyor ez, mint
amikor valaki megbotlik,
vagy a nadrágjára önti a ká-
vét. Legutóbb például rész-
leteket akartam megtudni
az új oktatási törvényrõl.
Annyit tudtam meg mind-
össze, hogy a kormányoldal
jónak tartja, az ellenzék –
rossznak. Egyik oldalról
sem hallottam erõs érveket
és világos magyarázatot.
Jobban kedvelik az érzelem-
gerjesztõ jelzõket, a pártos
csetepatét, a mellébeszélést.
Andrei Marga, a terület
szakértõje szemfüles ideoló-
gushoz méltóan beszél: a
törvény – mondja – „náci”
természetû. Eligazít ezzel
bármennyire is? Nem.
Rãzvan Dumitrescu a rá jel-

lemzõ ügyességgel állítja
párhuzamba Andronescu
asszony és Andrei Marga
CV-jét, és firtatja finoman,
vajon felveheti-e velük a ver-
senyt Bãsescu a maga CV-
jével, lehet-e hitelesebb ná-
luk az oktatást illetõen?
Mintha az elnök nem kihir-
dette volna a törvényt, ha-
nem saját kezével írta volna
meg. És mintha a nagy pro-
fesszorok automatikusan tö-
kéletes törvényhozók is vol-
nának. Vezet ez a civódás
valamire? Nem. Egy másik
„színpadon” összefutok – ki
tudja hányadszor? – az ál-
lamfõ apró vidám története-
ivel: macskákról mesél és
galambokról, és feladja a
labdát Crin Antonescunak,
hogy az aztán „repedtsarkú-
nak” titulálja. Közben
Antonescu úr, aki a Mona
Muscã-ügyben hajthatatla-
nul követelte a gyanúsított
kirekesztését a pártból, még
a CNSAS ítélete elõtt, hirte-
len Dan Voiculescu kebelba-
rátja lett. Azazhogy talpig
ember! Két lábon járó lelki-
ismeret! A közerkölcs hely-
reállítója! (...) . Apropó, a vi-
lág melyik országában hív-
nának meg a tévébe egy ön-
gyilkos tüntetõt röviddel a
tragédia után? Az pedig be-
kötött fejjel beül a stúdióba,
egy keserû csevejre a köny-
nyes-farizeus „keresztény”
mûsorvezetõvel? Szegény
ember nem érdemelt ilyen
médiaspekulációt. Az õ Ro-
mániája egy dráma. Az a
Románia, amelyben õt pro-
pagandacélokra használják,
ízléstelen cirkusz. Cirkusz,
amelyre egyre olcsóbb a be-
lépõ. (Fordította Sz. L.)

Furcsa figurák fanyalognak

Julian E. Zelizer

Amikor Jared Lee Loughner
elsütötte a fegyverét, egyesek-
nek azonnal eszükbe jutott,
vajon nincs-e kapcsolatban
radikális jobboldali szerveze-
tekkel. Hiszen Gabrielle
Giffords képviselõt többször
fenyegették és zaklatták az el-
múlt hónapokban. E pillanat-
ban nincs bizonyíték arra,
hogy Loughner motivációt
vagy bátorítást merített volna
a túlfûtött politikai légkörbõl,
amelyet az egészségügyi re-
formról 2009-ben szervezett
városházi találkozókig lehet
visszavezetni. (Mindazonál-
tal egyes jelentések szerint a
belbiztonsági szolgálat vizs-
gálja a viszonyát az Amerikai
Reneszánszhoz, egy csoport-
hoz, amely zsidó- és beván-
dorlás-ellenes propagandájá-
ról híres.) Azonban az esemé-
nyek lefolyása miatt sokak fe-
jében támadtak hasonló gon-
dolatok. A hatvanas évek el-
sõ felében már tanúi lehet-
tünk radikális konzervatív
csoportok elszaporodásának,
közülük több agresszív és el-
lenséges retorikát használt,
néhány pedig támogatta az

erõszakot mint a demokrati-
kus célok megvalósításának
eszközét. Amikor John F.
Kennedy 1963. november 22-
én Dallasba utazott, a város-
ban hemzsegtek a konzerva-
tív tiltakozók. Egy aktivista
ötezer, a rendõrségi körözvé-
nyeket utánozó röplapot
szórt szét Kennedyrõl. „Ezt
az embert árulás miatt körö-
zik – fogalmazott a röpirat –
mert átjátszotta az USA szu-
verenitását a kommunisták
által ellenõrzött ENSZ kezé-
re”, illetve „az USA biztonsá-
gát érintõ számos kérdésben
hibázott”. Amikor Kennedyt
megölték, elsõként sokan a
jobboldali radikális csoporto-
kat tették felelõssé a gyilkos-
ságért – tévesen. Ellenben a
szélsõséges szervezetek által
gyakorolt túlfûtött retorika
valóban a közvetlen kiváltója
volt több valódi aktivista elle-
ni politikai erõszaknak, bele-
értve Medgar Evers, Michael
Schwerner, Andrew Good-
man, James Chaney és má-
sok megölését. Zavaros elmé-
jû egyének számára a „lángo-
ló” szónoklatok indítékokat
adhatnak tisztségviselõk és
politikai aktivisták megtáma-
dására. De ha nem is jár erõ-

szakos következményekkel,
az a fajta elkeseredett politi-
kai vagdalkozás, amelynek
mostanában tanúi vagyunk,
olyan hibás kultúrát táplál,
amelyben polgárok és politi-
kusok ellenséggé kiáltják ki
ellenfeleiket, és lepocskondi-
ázzák azokat, akik nem érte-
nek velük egyet. Ezzel megte-
remtõdik a veszélyes akciók
lehetõsége, és a legkevesebb,
hogy a politikai párbeszéd
esélye nullára csökken. Maga
a tény, hogy annyi embernek
jutott eszébe kapcsolatot ke-
resni a politikai diskurzus és a
tucsoni lövöldözés között, ar-
ra utal, hogy a politikai vita
körül valami nincs rendben.
Holott túl nagy a tét és a ve-
szély is ahhoz, hogy ezt a po-
litikai kultúrát folytassuk.
(Fordította Sz. L.)

Nacionalizmus
határok nélkül 

Terrence Lyons 
és Peter Mandaville 
Yale Global

Sokan gondolták, hogy a
globalizáció meggyengíti a
nacionalizmust. A diaszpó-

rák esetében ennek épp az el-
lenkezõje történik. A külhoni
nemzettársaknak egyre na-
gyobb a befolyásuk a hazai
politika alakításában. 
„A fejlõdésgazdaságtan szak-
értõi már régen felismerték a
diaszpóra tagjai által haza-
küldött pénz jelentõségét, a
biztonságpolitikusok pedig a
diaszpórák és a szélsõséges
mozgalmak közötti kapcsola-
tot tanulmányozzák. Arról
azonban sokkal kevesebbet
tudunk, hogy a diaszpóra ho-
gyan befolyásolja a hazai po-
litikai életet” – olvassuk a
Yale Global webmagazinban.
A cikk szerzõi Terrence
Lyons és Peter Mandaville, a
George Mason University
professzorai, a Center for
Global Studies kutatóköz-
pont igazgatói. A globalizá-
ció következében a határon
túlra szakadtak egyre köny-
nyebben tartják a kapcsolatot
az otthon maradtakkal. A
mûholdas televízió és az
internet elterjedése azt is le-
hetõvé teszi, hogy a diaszpó-
ra tagjai továbbra is aktív ré-
szesei maradjanak a hazai
nyilvánosságnak. A diaszpó-
ra politikai jelentõsége külö-
nösen megnõtt. Mint arról a

Metazin is beszámolt, a kiván-
doroltak és a külföldön dol-
gozó vendégmunkások egyre
jelentõsebb összegeket külde-
nek haza. Afrikában, Közép-
Amerikában, Ázsiában és
Délkelet-Európában az átuta-
lások akár a GDP harmadát
is kiteszik. Nem csoda, hogy
a hazai politikusok mindent
elkövetnek a diaszpóra ke-
gyeinek – anyagi és politikai
támogatásának – elnyerésé-
ért. A külföldre távozottak
nemcsak rokonaikat támo-
gatják tekintélyes összegek-
kel, hanem a szívükhöz közel
álló pártot vagy mozgalmat
is. A közel-keleti Moszlim
Testvériség és a Sri Lanka-i
Tamil Tigrisek bevételeinek
jelentõs része egyaránt észak-
amerikai támogatóktól érke-
zik. Az anyagi segítség mel-
lett a nyugati diaszpóra politi-
kai támogatást is nyújt. Az
Egyesült Államokban élõ eti-
ópok például rendszeresen
szerveznek tüntetéseket,
hogy az amerikai kormány
Etiópia-politikáját befolyá-
solják. A diaszpóra jelentõsé-
gét jól mutatja, hogy 2005-
ben a líbiai elnökválasztási
kampány jelentõs részben az
Egyesült Államokban folyt, a
cél pedig az ott élõk támoga-
tásának elnyerése volt. Egyre
több állam ad szavazati jogot
a külföldre távozott állam-

polgároknak és leszármazot-
taiknak is. Bár Lyons és
Mandaville szerint ez nem
befolyásolja a választások ki-
menetelét, a szerzõk nem ve-
szik számításba az olasz, a
horvát és a román eseteket,
ahol éppen a határon túliak
szavazatai bizonyultak dön-
tõnek. (...) Lyons és Man-
daville elismeri, hogy a di-
aszpóra politikai aktivitása
nem mindig káros. Az emig-
rációban élõk egy része nem
a szélsõséges és soviniszta
eszméket, hanem a demok-
ratikus átalakulást és a sza-
badelvû reformokat támo-
gatja. Ám számos kutatás
szerint a külföldre távozottak
rendszerint a radikális moz-
galmak mögé állnak. „A
pénzbeli támogatást biztosí-
tó, ám hazájukkal csak szim-
bolikus kapcsolatban álló di-
aszpóra tagjai gyakran feke-
tében és fehérben látják a po-
litikát. Akik csak távolról
vesznek részt a politikában,
hajlamosabbak kategorikus
célokat megfogalmazni, hi-
szen az ezekbõl esetleg kö-
vetkezõ erõszak hozzájuk
úgysem ér el. Az efféle szim-
bolikus politizálás és távolból
képviselt nacionalizmus a
konfrontatív politikusokat
erõsíti, és aláássa a kompro-
misszum lehetõségét.”
(metazin.hu)

Toxikus politikai beszéd

Emil Boc – látta Brüsszelt? Dan Voiculescu – „liliomtipró”
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Deák Levente

A jogeset, amely ennek a tör-
vényismertetõnek az „ihletõ-
je” volt, röviden így foglal-
ható össze: A háromgyerme-
kes szülõk a 80-as években
egyik gyermeküknek telkes
házat ajándékoztak anélkül,
hogy megajándékozott gyer-
meküknek a rendelkezõ jog-
ügyletben (az ajándékozási
szerzõdésben) felmentést ad-
tak volna betudási kötele-
zettsége alól. Most, amikor
az adományozó szülõk ha-
gyatékát rendezik, az aján-
dékot nem kapott másik két
gyermek arra kérte a köz-
jegyzõt, hogy a testvérük
kapta ajándékot vegyék/vi-
gyék be a hagyatéki vagyon-
tömegbe, értékeljék fel, majd
pedig a teljes hagyaték elosz-
tásakor vegyék azt figyelem-
be. Még érthetõbben, ezt az
értéket vonják le a megaján-
dékozott testvérnek járó
örökrészbõl. Van ennek a ké-
résnek törvényes alapja ? –
ennek a kérdésnek a megvá-
laszolásáért fordult a meg-
ajándékozott gyermek la-
punk jogi rovatához.

Olvasóink emlékezhetnek
arra, hogy az ajándékozási
szerzõdésrõl szóló törvényis-
mertetõinkben következete-
sen figyelmeztettünk az eb-
ben az ingyenes szerzõdésfaj-
tában rejlõ veszélyekre, köz-
tük kiemelten kizárólag csak
a megajándékozott leszár-

mazókat és  házastársat ter-
helõ betudási kötelezettségre.
Tehát, a hatályos Román Pol-
gári Törvénykönyv 751. szaka-
sza értelmében a hagyatékot
elfogadó, az elsõ, a leszárma-
zók örökösi osztályába tarto-
zó örökösöket, valamint a
túlélõ házastársat, de csak
akkor, ha leszármazókkal
együtt örököl, az adományo-
zó halála után (az örökség
megnyílása után), a társörö-
kösök kérésére arra lehet kö-
telezni, hogy az örökhagyó-
tól ennek életében kapott
ajándékokat sorolják be, tud-
ják be a hagyatékba (raportul
donaþiilor), hogy aztán a tel-
jes hagyatékból a leszárma-
zók egyforma arányban, a
túlélõ házastárs pedig 1/4
arányban részesüljenek/ré-
szesüljön. E kötelezettség
alól az adományozó magá-
ban az ajándékozási szerzõ-
désben vagy egy külön köz-
okiratban a megajándéko-
zottnak felmentést adhat,
aminek az lesz a következ-
ménye, hogy utóbbi a kapott
ajándékot megtarthatja anél-
kül, hogy ennek örökrészére
valamilyen kihatása lenne.

Az esetek nagy többségé-
ben, különösen a régebben
kötött ajándékozási szerzõ-
désekben nem szerepel a be-
tudás alóli felmentést meg-
adó kitétel vagy klauzula,
amit a jogirodalom úgy ma-
gyaráz, hogy ilyenkor az
adományozó majdani ha-

gyatékából csak elõleget
akart adni egyik vagy másik
leszármazójának vagy az õt
majd túlélõ házastársának,
és nem volt szándékában a
törvény biztosította egyenlõ
részesedési arányt megbon-
tani, megváltoztatni.

Az elmondottakkal kap-
csolatban jó tudni még azt is,
hogy a hagyatékról lemon-
dott megajándékozott leszár-
mazó és a leszármazóval
együtt az örökségre jogosult
túlélõ házastárs megtarthatja
az ajándékot, legyen az in-
góság vagy ingatlan, tehát le-

mondás esetén õt betudási
kötelezettség nem terheli,
ajándéka nem lesz része an-
nak a hagyatéknak, amibõl
viszont lemondása miatt
nem is részesül.

A gyakorló közjegyzõ vi-
szonylag ritkán szembesül
olyan hagyatéki ügyekkel,
amelyekben a társörökösök
a betudási kötelem érvénye-
sítését szorgalmaznák. En-
nek egyfelõl a törvény nem
kellõ ismerete az oka, de
sokszor inkább az, hogy a
köztük éppen az ajándéko-
zás okozta ellentét miatt a

hagyatéki eljárást a bíróságo-
kon folytatják vagy éppen
kezdik. Érdekellentét fenn-
forgása esetén, a közjegyzõi
peren kívüli eljárásban a
megkeresett közjegyzõ
amúgy is csak az ügy felfüg-
gesztését rendelheti el, ami-
ért aztán ilyen kérelemmel
ajánlottan egyenesen a bíró-
sághoz kell fordulni.

Ami a betudási kötelezett-
ségnek a bírósági eljárásban
(perben) történõ elismerteté-
sét és kikényszerítését illeti, a
kérelem elévülése érdemel
még figyelmet. A kereset
maga nem elévülhetetlen,
hanem az általános 3 éves el-
évülési idõn belül az efajta
kérelemmel az illetékes bíró-
ságot meg kell keresni (kü-
lön perben), vagy pedig a
gyakoribb vagyonfelosztási
perben kell ezt érvényesíteni.

A jogesetre visszatérve,
mivel az adományozó szü-
lõk a jó 30 évvel ezelõtt meg-
kötött ajándékozási szerzõ-
désben a megajándékozott
gyemeküket nem mentették
fel a betudás alól (donaþia a
fost fãcutã fãrã scutire de ra-
port), az ajándékot nem ka-
pott másik két gyerek a szü-
lõk elhunytától számított 3
év alatt a még be sem indí-
tott hagyatéki eljárásban
vagy késõbb, a létrejövõ va-
gyonközösségük megszünte-
téséért indítható perben kér-
hetik az ajándéknak a hagya-
tékba történõ betudását,

majd a hagyaték egyforma
elosztását. Nem szabad fi-
gyelmen kívül hagyni azt a
tényt sem, hogy három le-
származó és az elhunyt anya
után a túlélõ férj is örökös.
Ezt azért említem, mert eb-
ben az összetételben az
örökség rendelkezésre álló
része (cotitatea disponibilã)
elenyészõ, csak 1/8 rész,
mert a 6/8 a három gyerek,
1/8 pedig a túlélõ házastárs
köteles része (rezerva succe-
soralã). Ez pedig azt jelenti,
hogy az ajándékot kapott
gyermek akkor is kötelezhe-
tõ lenne a betudásra, ha ez
alól az ajándékozási szerzõ-
désben felmentést kapott
volna, mert ez esetben a be-
tudás alóli felmetés csak a
rendelkezésre álló részre vo-
natkozhatna, az ajándékozá-
si szerzõdéssel megsértett
köteles részre nem, egy felté-
tellel: ha a hagyaték csak eb-
bõl az ajándékba adott
egyetlen ingatlanból állna.
De ezzel már eljutottunk egy
másik, elõbbihez sokban ha-
sonló, az örökösödési jog-
ban ismert intézményhez: a
túlzott ingyenes juttatások-
nak a rendelkezésre álló rész
szintjére történõ lecsökken-
téséhez (reducþiunea liberal-
itãþilor excesive la nivelul
cotitaþii/cantitãþii disponi-
bile), amit a Ptk. 846. szaka-
sza szabályoz. De errõl majd
egy másik törvényismertetõ-
ben bõvebben is szó lesz.

Az ajándékoknak az 
örökségbe történõ betudásáról

Az ingyenes juttatások csökkentésérõl
Deák Levente

Az ajándékoknak a hagya-
tékba történõ betudásáról
(beszámításáról, hozzáadá-
sáról) szóló törvényismerte-
tõmet azzal zártam, hogy
említést tettem az örökösö-
dési jognak a fenti címben
szereplõ intézményérõl, azaz
a túlzott ingyenes juttatások-
nak a rendelkezésre álló rész
szintjéig történõ lecsökkenté-
sérõl (reducþiunea liberali-
tãþilor excesive în limitele
cotitaþii disponibile). Ezt
azok az úgynevezett köteles
részes törvényes örökösök
kérhetik (moºtenitorii legali
rezervatari), akik örökhagyó-
juk elhalálozása után a tör-
vény szerint mindenképpen
járó köteles részüknél (rezer-
va succesoralã) kevesebbet
örökölnek azért, mert örök-
hagyójuk még életében kö-
tött ajándékozási szerzõdés-
sel vagy végrendeletébe fog-
lalt hagyománnyal (legat) tel-
jes vagyonát vagy ennek jó-
kora részét másnak juttat-
ta/hagyta, azaz megsértette
azt a bizonyos köteles részt.
A román örökösödési jogban
köteles részes örökösök a le-
származók (descendenþii), az
elhunyt szülei (ascendenþii
privilegiaþi) és az örökhagyó

túlélõ házastársa (soþul
supravieþuitor). Ennek a kö-
teles résznek a nagysága attól
függõen változik, hogy az el-
hunyt után kik örökölnek.
Erre itt most azért nem térek
ki, mert egyrészt  régebbi írá-
saimban már részleteztem
ezt, másrészt ennek taglalása
nincs közvetlen kapcsolatban
ennek az intézménynek a lé-
nyegével. Annyit azért itt is
szükséges elmondani, hogy a
köteles rész nagysága általá-
ban fele akkora, mint az örö-
köst megilletõ örökhányad
vagy törvényes rész. A köte-
les részt pedig megsérteni a
fenti módon nem szabad,
amiért  az ilyen, túlzott in-
gyenes juttasásnak minõsülõ
ajándékot vagy hagyományt
kapott személy (a megaján-
dékozott, a hagyományos) a
köteles részes örökösök ré-
szérõl a 3 éves elévülési idõn
belül végig ki van téve annak
a polgári pernek, amit a pol-
gári jog lecsökkentési kere-
setnek (acþiune în reducþiune
a liberalitãþii excesive) nevez.
Az elévülés „beindulásának”
kezdõ napja az örökhagyó
elhalálozásának napja, ami
az örökség megnyílásának a
napja is.

Gondolom, mindenki hal-
lott arról, hogy a közjegyzõk

fokozottan figyelnek ajándé-
kozási szerzõdés, de  végren-
delet szerkesztésekor és hite-
lesítésekor is, hogy tisztáz-
zák, majd a kapott választ
tényként közokiratba foglal-
ják: az ajándékozónak, illet-
ve a végrendelkezõnek van-
nak-e köteles részes örökö-
sei, kik is ezek, nem név, ha-
nem rokonsági fok szerint,
majd pedig azt, hogy a ren-
delkezõ személy tisztában
van, volt-e a Román Polgári
Törvénykönyvnek a köteles
részt biztosító elõírásaival,
esetenként a 841. és követke-
zõ (a leszármazók része),
majd a 843. szakaszban (a
szülõk része), végül pedig a
tõlélõ házastárs köteles ré-
szét nevesítõ 1944. évi 319.
törvényben olvasható ren-
delkezéseivel? Ez akár egy-
fajta, az ügyfélre történõ fe-
lelõsség áthárításnak is ne-
vezhetõ, mert maga a jog-
ügylet, ennek szövege – a hi-
telesítést a közjegyzõ a fenti-
ek be nem tartása esetén sem
tagadhatja meg – a bíróság
elõtt azt bizonyítja, hogy az
ajándékozó, a végrendelke-
zõ tudott az ajándékozási
szerzõdésben, a végrendelet-
ben rejtõzõ veszélyrõl, az in-
gyenes juttatásnak a szabad
vagy rendelkezésre álló rész

szintjére történõ lecsökken-
tésérõl, azaz az ajándék vagy
a hagyomány késõbbi, az el-
évülési idõn belüli teljes vagy
részleges elvesztésének ve-
szélyérõl, de õ így is vállalta
ezt a kockázatot.

Vissza kell térnem a sza-
bad vagy a rendelkezésre álló
rész nagyságára, mert ezt a
megajándékozott is, a hagyo-
mányos is megtarthatja, azaz
ez a rész, úgymond, semmi-
lyen körülmények között
nincs veszélyben, a köteles
részes örökösök részérõl el
nem perelhetõ. Mivel minde-
nik elõforduló „kombináci-
ót” nem tudom bemutatni,
egy olyan örökhagyót kép-
zeljünk el, akinek elhunyta-
kor egy gyermek és a túlélõ
házastárs van életben. Mind-
ketten törvényes, köteles ré-
szes örökösök. A leszárma-
zó, az egy gyerek köteles ré-
sze 1/2, vagy nyolcadokban
kifejezve: 4/8-ad, a túlélõ há-
zastársé pedig törvényes ré-
szének (1/4) fele, azaz 1/8-
ad. Ebben a helyzetben a sza-
bad rész, tehát amennyit az
örökhagyó vagy a végrendel-
kezõ másnak ajándékozha-
tott vagy hagyhatott, a va-
gyona 3/8-ad része. Ha az
ingyenes jogügyleteiben fog-
lalt érték, arány ezt megha-

ladta, a köteles részes örökö-
sök támadhatják a jogügyle-
teket, mert így õk köteles ré-
szüknél kevesebbett örököl-
tek. Ha azonban az ingyenes
juttatások a szabad részt nem
haladták meg, az ajándéko-
zási szerzõdés vagy a végren-
deletbe foglalt hagyomány a
megajándékozottnál, illetve
a hagyományosnál marad, a
köteles részesek, ha indítaná-
nak is pert, azt minden bi-
zonnyal elveszítenék.

Végezetül, de anélkül,
hogy a témát kimerítettem
volna, ide másolom az 1959-
es Magyar Polgári Törvény-
könyv indoklásának néhány
mondatát, azért is, mert
megfogalmazása igencsak
közérthetõ. - A köteles részre
jogosultság igénye csak ak-
kor lehet alapos – áll a szö-
vegben -, ha az örökhagyó
életében kapott adományok
vagy öröksége a köteles rész
mértékét nem érik el. Ebben
az esetben lehet helye a köte-
les rész kiegészítésének.
Minden olyan juttatást, ame-
lyet a köteles részre jogosult
akár a hagyatékból, akár az
örökhagyó életében ingyene-
sen adományként kapott, be
kell számítani a köteles rész-
be. El kell számolni min-
dent, amit a köteles részre jo-

gosult a hagyatékból kap, de
azt is, amit az örökhagyótól
adományként kapott, kivéve,
ha annak betudását az örök-
hagyó elengedte. Majd más-
hol, közelebbrõl a 668. para-
grafus 1. és 3. bekezdésében
azt olvashatjuk, hogy „A be-
tudás elengedése más jogo-
sult köteles részét nem sért-
heti”.

A köteles rész tehát egy sa-
játos öröklési jogi intézmény
mindkét ország jogrendjé-
ben. A köteles rész iránti
igényt az arra jogosultnak
kell érvényesítenie, azaz ne-
ki követelési joga van a ha-
gyatékkal szemben. Ebbõl
következik, hogy a köteles
részre jogosult akaratel-
határozásától függ, hogy kö-
teles részét érvényesíteni kí-
vánja-e, vagy pedig olyan
mértékben tiszteletben tartja
az örökhagyó végakaratát,
hogy még köteles részére
sem tart igényt. Végsõ tanul-
ságként pedig : legyünk na-
gyon figyelmesek akkor,
amikor ajándékozási szerzõ-
dést kötünk, de akkor is,
amikor végrendeletet ha-
gyunk hátra, miközben köte-
les részes örököseink van-
nak, pontosabban lesz-
nek/lehetnek majd életben
halálunk pillanatában! 
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Elõadás 
Marosvásárhelyen

Az Egyesült Államokból
érkezik és két napos szeminá-
riumot tart John Reynolds, ti-
beti buddhizmus és bön taní-
tó. John Reynolds nyelvész,
fordító, író, egyetemi tanár,
misztikus is egyben, aki
számtalan egyetemen tartott
elõadást San Diego-tól Bu-
dapestig. A szeminárium cí-
me: A tibeti buddhizmus és a
bön hagyomány meditációs
módszerei. Az elõadás idõ-
pontja: január 15 szombat
este 18 óra, és január 16, va-
sárnap délelõtt 12 és délután
17 óra. Helyszín: az Ariel
Bábszínház nagyterme.

Szomorú vasárnap 
Marosvásárhelyen

50. alkalommal szerepel a
Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház Tompa Miklós Tár-
sulatának mûsorán Müller
Péter-Seress Rezsõ Szomorú
vasárnap címû kamaramusi-
calje. Az 50. ünnepi elõadás-
ra 2011. január 16-án, vasár-
nap este 19 órától kerül sor a
Nemzeti Színház Kistermé-
ben.

Színház 
Marosvásárhelyen

A Nemzeti Színház Tom-
pa Miklós Társulata ma, ja-
nuár 14-én, este 19 órakor

Georges Feydeau Bolha a fül-
be címû bohózatát adja elõ a
Nagyteremben.

Január 15-én, szombat
délután 17 órakor Jaroslav
Hašek – Spiró György Švejk
címû darabját adják elõ.

A mi esküvõnk 
Marosvásárhelyen

A mi esküvõnk címmel
szerveznek kiállítást január
14–16 között a Nemzeti Szín-
házban. Közel félszáz, az es-
küvõi ruhák és kellékek ipar-
ágában tevékenykedõ megyei
cég vesz részt a kiállításon,
amelyen ékszereket, meny-
asszonyi ruhákat, csokrokat,
dísztárgyakat, limuzinokat,
cukrászkészítményeket, meg-
hívókat stb. mutatnak be.
Azok között, akik idén tartják
esküvõjüket, tombolanyere-

ményeket sorsolnak ki, a fõdíj
a Sabion cég által felajánlott
eljegyzési gyûrûk. A kiállítás
hivatalos megnyitója ma 13
órakor lesz.

Kiállítás Kovásznán

A városi képtárban január
14-én ma, 17 órakor Gazda
József mûkritikus megnyitja
Cãlugãru Ana A mindennap-
okról címû festészeti kiállítá-
sát.

Szilveszteri kabaré 
Gyergyószentmiklóson

A marosvásárhelyi Haho-
ta Színtársulat január 14-én,
ma este 19 órától a Mûvelõ-
dési Központban viszi színre
a Fergeteges tévedések címû ze-
nés szilveszteri kabarémûso-
rát. Jegyek a gyergyószent-

miklósi Mûvelõdési Ház
jegypénztáránál kaphatók.

Figura 
Gyergyócsomafalván

A Figura Stúdió Színház
január 15-én, szombaton es-
te 19 órától Carlo Goldoni:
A hazug címû vígjátékát adja
elõ a Mûvelõdési Házban.

Kiállítás megnyitó 
Csíkszeredában

A Csíki Székely Múzeum
és a budapesti Forrás Galé-
ria ma, január 14.-én, pénte-
ken 18 órakor tartja a Boldog-
asszony címû kiállítás meg-
nyitóját a Csíki Székely Mú-
zeumban.

Folytatódik a Fekete leves –
a kávéfõzés története címû kiál-
lításhoz kapcsolódó hétvégi

programsorozat a Csíki Szé-
kely Múzeumban. 

Ma 20 órától filmvetítéssel
várják az érdeklõdõket,
melynek keretében a Chinese
Coffee (Al Pacino, 2000, 99’)
címû filmet tekinthetik meg
az érdeklõdõk. 

Január 15-én, szombaton
19 órától Szilágyi Nóra éne-
kes és Szabó Zsolt zongoris-
ta Dzsessz – Duett elõadását
hallgathatják. Az elõadásra
szóló belépõjegyet, amellyel
a kiállítás is megtekinthetõ a
múzeumi boltban lehet meg-
váltani, ára 10 lej. A pénteki
és a szombati program hely-
színéül a Múzeumi Kávé-
ház szolgál.

Január 16-án, vasárnap 17
és 18 óra között pedig ingye-
nes tárlatvezetést tartanak a
Fekete leves – a kávéfõzés törté-
nete címû kiállításon. 

Programajánló

NAIAS: Lepelrántás Detroitban
Elkezdõdött az év idei elsõ autókiállítása, az Észak-Amerikai Nemzetközi Autó-show 

„A NAIAS (Észak-Ameri-
kai Nemzetközi Autó-show)
mindig is több volt mint egy
egyszerû autókiállítás” – vé-
lekedik Barron Meade, az
idei Detroiti Autószalon el-
nöke, õ az év legelsõ jelentõs
seregszemléjét az „ipar ve-
zetõ véleményformálóinak
találkozóhelyének” tekinti.
A Michigan állambeli pará-
dét hétfõn – helyi idõ szerint
késõ este – nyitották meg a
sajtó számára, majd a hiva-
talos személyek látogatása
után a nagyközönség is
megtekinthette az újdongá-
sokat. 

Az amerikai autógyártás
fellegvárában zajló világkiál-
lítás immár a huszonharma-
dik évadnál tart, és szakem-
berek szerint akár választ is
adhat arra, hogy az autóipar
most valóban kikecmereg-e a
gazdasági válságból. A szer-
vezõk harminc-negyven vi-
lágpremiert ígértek, s ezek-
nek nem csupán a technikai
újdonságaik miatt van jelen-
tõsége, Carlos Tavares, a Nis-
san amerikai vezetõje szerint
„irányt mutat a világ gazda-
sági jövõjének alakulásá-
hoz.” A Nissan amúgy csak
jövõre ígéri visszatérését a
Detroiti Autószalonra, a Por-
sche viszont már az idén
visszatért a tengerentúlra,
mégpedig egy világpremier-
rel: a 918 RSR versenyautó-
val. A Le Mans-i 24 órás via-
dalon is elrajtoló négykere-
kûbe egy V8-as benzines erõ-
forrást, valamint két villany-
motort szereltek be, amelyek
összesen 767 lõerõt présel-
nek ki.

Elõtérben a Chrysler

Miután a Chrysler bejelen-
tette, hogy a Fiat 25 százalék-
ra növelte részesedését a cég-
ben, és várhatóan még az
idén az olaszoké lesz a detro-
iti vállalat részvényeinek
többsége, leleplezték a 300-as
modelljük ráncfelvarrott vál-
tozatát is. Többek között et-
tõl várják az amerikai márka
fellendülését, így talán érhe-

tõ, hogy sokkalta „európa-
ibb” formatervezést kapott.
Az már biztos, hogy a tenge-
rentúli változatban egy 3,6 li-
teres, V6-os motor lesz,
amely 292 lóerõt teljesít, de
választható hozzá az 5,7 lite-
res HEMI V8-as is, amely
363 lóerõre képes, s kevesebb
mint hat másodperc alatt
gyorsul nulláról százra.

Tanulmányok és 
megoldások

A Kia új koncepcióautójá-
val utazott Detroitba, amely-
rõl már korábban is megszel-
lõztetett néhány fotót. Most
azonban már élõben is látha-
tó, hogy a húsz colos kereke-
ken guruló KV7 nevezetõ ta-
nulmányautója igencsak mé-
retes utasteret kínál – 1729
mm magas, több mint 4,8
méter hosszú és 2 méter szé-
les –, rendhagyó kivitelezés-
sel párosítva. A hátsó ülések
ugyanis egymással szemben
helyezkednek el, s a kénye-
lem érdekében még egy asz-
talkát is beszereltek. A mo-
torháztetõ egy az Optimából
már ismert 285 lóerõs, 2 lite-
res GDI turbós erõforrást ta-
kar. A KV7 sorozatgyártását

egyelõre nem tervezetik, va-
lószínûleg ennek alapján ké-
szítik majd el a Kia új családi
modelljét.

A Ford is elõrukkolt egy új
koncepcióval, a Vertrekkel,
amely az európai Kugát hiva-
tott leváltani. A Toyota két új
Prius-változattal érkezett,
míg a Hyundai-nál lerántot-
ták a leplet a Velosterrõl. A
márka legkisebb kupéja a
Honda CRZ-nek jelent kon-
kurenciát, 1,6 literes, közvet-
len befecskendezéses bezin-
motorja 138 lõerõt teljesít. 

Európai premierek 
Amerikában

Az idén német prémium-
gyártók is a tengerentúlon
tartanak világpremiert. Az
Audi az A6 új generációs vál-
tozatát leplezte le, amellyel
azonnal kivívta a szakembe-
rek elismerését. A detroiti ki-
állítás illetékesei ugyanis ezt
a modellt választották a
NAIAS legjobb sorozatgyár-
tású autójává, formatervéért
megkapta az úgynevezett
EyesOn Design – serleget.
Achim Badstuebnek, az Au-
di vezetõ formatervezõje ki is
jelentette: „Ez egy erõs visz-

szajelzés arra, hogy jól vé-
geztük el a házifela-
datunkat”.

Az Audi mellett a BMW
sem tétlenkedett, s bemutatta
az 1-es sorozat frissítését, az
1 M Coupét, a most debütáló
6-os BMW-t, s feltûnt az X3
M sportcsomagos változata
is. A BMW 650i Cabriónak
pedig sikere is lett, hiszen 91

375 dolláros kiindulási ára el-
lenére már több hónapra ele-
gendõ várólista telt meg a
rendelésekkel. Az európaiak-
nak viszont ennél jóval töb-
bet kell majd fizetniük, Né-
metországban például 120
ezer euró az alapár.

A Mini, a Mercedes és a
Volkswagen is kiállít Detroit-
ban: elõbbi a Countryman
háromajtós változatát, a so-
rozatgyártásra is tervezett
Pacemant vitte magával, a
Mercedes a felfrissített C-
osztállyal rukkolt elõ, míg a
Volkswagen a Passat ameri-
kai változatával próbálja
meghódítani a tengerentúli
közönséget.

Tarolt a Chevy

Ahogyan Európában, úgy
a tengerentúlon is elektro-
mos négykerekût választot-
tak a 2011-es Év Autójának.
Nálunk ugye a Nissan Leaf
vitte el a pálmát, az észak-
amerikaiak viszont a Chev-
rolet Voltra tették le a voksu-
kat. A 49 tagú, kanadai és
egyesült államokbeli zsûri
összesen 233 pontra értékelte
a Chevy-t, s többek között
épp a Leafet (94 pont) és a
Hyundai Sonatát (163 pont)

sorolta a Volt mögé. A már-
ka egyébként negyedik alka-
lommal szerezte meg a címet
– legutóbb 2008-ban, a
Malibuval taroltak – míg a
General Motorsnak ez a ne-
gyedik Év Autója. A díjat a
Detroiti kiállításon adták át,
akárcsak az év észak-ameri-
kai terepjárójának járó elis-
merést. Utóbbit a Ford
Explorer kapta, megelõzve a
Jeep Grand Cherokee-t, vala-
mint a Dodge Durangót. A
Ford immár sorozatban har-
madjára szerzi meg ezt a dí-
jat, legutóbb a Craiován is
gyártott Transit Connecttel
gyõzött.

A Chevy standján külön-
ben leleplezték az Aveo új ge-
nerációs szedán változatát is,
amely elõdjéhez képest igé-
nyesebb utasteret hoz. A mo-
dell ötajtós változatát még a
tavalyi, párizsi auókiállításon
mutatták be, s szembõl szinte
teljesen egyforma a két válto-
zat. A szedánon is fellelhetõ
az osztott hûtõmaszk, s a
motorizációja is megegyezik
az ötajtóséval. Az európai
változatát majd csak a Genfi
Autószalonon mutatják be,
így a hazai kereskedésekben
várhatóan csak a nyár folya-
mán jelenik majd meg. 

Versenyautóval tért vissza a Porsche Detroitba

Díjat nyert az új Audi A6-os
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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

Gombászni megy a székely meg a komaasszonya. Hazafelé menet
az asszony nem állja meg szó nélkül:

– Hej, koma, de féltem én az erdõben, hogy lefog!
– Ugyan, komaasszony, már hogy fogtam volna le, hiszen vizes volt

a fû. – ... (poén a rejtvényben)

Vízszintes: 

1. A poén elsõ része. 12. Olyan mássalhangzó, mely-
nek képzésekor a levegõ az orron át távozik. 13. Vasdi-
szulfid. 14. Nyílás ruhadarabon. 16. Iparkodik. 18. Becé-
zett Botond. 19. Részvénypiac. 21. Fõtt a szalonna. 23.
Szabadul tõle. 24. Hétalvó. 25. A tömegbõl. 26. Római
55. 27. Vörös kakas! 28. Mert. 29. Az életfolyamatokkal
való kapcsolatot jelöli. 30. Olasz (röv.). 31. Autóvezetõ.
32. Zsákcipelõ testrész. 33. ... nem inge, ne vegye magá-
ra. 34. ..., mint a gonoszok. 35. Körülvesz és beborít. 37.
Katalin egyik névváltozata. 38. Fejlõdés. 39. Biográfia
készítõje. 42. Nézés eredménye. 44. A nemi ösztön meg-
nyilvánulása. 46. A poén második része. 47. Témazáró
(röv.).  

Függõleges: 

1. ... détail; kicsinyben. 2. Tibeti szarvasmarha. 3. Ruha-
készítõ. 4. Megszüntetett. 5. Szem ... tart; figyel. 6. Nõi
név. 7. Ite missa ...; menjetek, el van bocsátva. 8. Eposz-
kezdet! 9. Csípõjét mozgatja. 10. Szivárvány. 11. Enyém,
..., övé (Jókai Mór). 15. Kerek szám. 17. Magyar zeneszer-
zõ. 20. Ujjong. 22. Autóba száll. 23. Állj, vagy ...! 25. A
külsõ helyre. 26. Mocsári madár. 28. Nem sztereó. 29. Biz-
tat, buzdít. 31. Alföld. 32. Filmet bemutató. 33. Íróföld.
34. Zenében szext. 36. Radioaktív elem. 37. Színész (And-
rás). 40. Kínai származású színész, karatebajnok (Bruce).
41. Október (röv.). 43. A széleken silány! 45. Evés közben
jön meg ... étvágy.  

Ketten az erdõben

Fûszereket csak körültekin-
tõen, mértékkel használnak,
akkor is leginkább friss álla-
potban. Ilyenek a kakukkfû,
a tárkony, a bazsalikom, a
petrezselyemzöld, a turbo-
lya. Kedvelik még a babérle-
velet, a szerecsendiót, a fahé-
jat, a borsot, az utóbbiból vi-
szonylag sokat használnak.
Konyhájuk másik változa-
tossága, hogy elõszeretettel
fogyasztanak tengeri és édes-
vízi halakat, csigákat, kagy-
lót, osztrigát különféle már-
tásokkal. Fontos megemlíte-
ni, hogy a francia konyha
adta a világ hideg és meleg
alapmártásainak nagy ré-
szét, melyeket régebben kü-
lön szakácsok a saucier-k ké-
szítettek. A franciák igen
sokféle levest is készítenek,
zöldségleveseket, krém- és
gyümölcsleveseket, húsleve-
seket, de talán a leghíreseb-
bek a francia hagymaleves.
A húsok közül elsõsorban
marhahúst fogyasztanak, de
számos módját ismerik a
borjú, az ürü- és bárányhús
elkészítésének is. A sertés-
húsból készült ételek sok
más európai országhoz ha-
sonlóan ritkábban szerepel-
nek az étlapon. A felsoroltak
mellett igen kedveltek a házi
és vadszárnyasokból, vala-
mint a vadhúsokból készített
finomságok is.

Francia hagymaleves

Hozzávalók: 60 dkg vö-
röshagyma, 1 liter, leveskoc-
kából készített leves, 50 g
vaj, 20 dkg reszelt sajt, 2 evõ-
kanál liszt, 2 tojás.

Elkészítés: megolvasztjuk
a vajat majd beletesszük a

vékonyra szeletelt vörös-
hagymat és fél órán keresz-
tül lassú tûzön dinszteljük,
néha megkeverjük. Rászór-
juk a lisztet, egy kicsit meg-
pirítjuk, majd hozzá öntjük
az elõre elkészített levest, fel-
forraljuk és további 20 percig
lassú tûzön fõzzük. A hagy-
ma felét kiszedjük és össze-

keverjük a 2 tojás sárgájával,
majd lassú tûzön, fokozato-
san hozzáadva belekeverjük
a levesbe. Sütõbe való kis tál-
kákba szétmerjük, fokhagy-
más pirított kenyeret helye-
zünk a tálkák tetejére, majd
megszórjuk reszelt sajttal.
240 fokon addig sütjük,
amíg a reszelt sajt meg nem
pirul a tetején.

Burgundi 
marhapörkölt

Hozzávalók: 1 kg pörkölt-
nek való marhahús, 2 fej vö-
röshagyma, 2 sárgarépa, 20
dkg gomba, 1 gerezd fok-
hagyma, 2 babérlevél, ka-
kukkfû, 2 szegfûszeg, petre-

zselyem, liszt, olaj, só, bors,
burgundi vörösbor.

Elkészítés: A pörkölthúst
5 cm-es kockákra vágjuk, a
sárgarépát vastag karikákra
szeljük, a vöröshagymát és a
fokhagymát apró szeletekre,
a gombát szeletekre vágjuk.
Egy megfelelõ edényben fel-
melegítünk négy evõkanál

olajat, beletesszük a dara-
bokra vágott  marhahúst és
minden oldalon megpirítjuk.
Hozzáadjuk a hagymát, fok-
hagymát, répát, majd lassú
tûzön kevergetve kicsit meg-
pirítjuk, majd megszórjuk 2
evõkanál liszttel és jól össze-
keverjük. Ezek után lassan
kevergetve, fokozatosan ad-
juk hozzá a vörösbort, egé-
szen addig, míg 3/4 részben
ellepi a húsunkat, majd víz-
zel felengedjük, hogy telje-
sen ellepje. Hozzáadjuk a
babérlevelet, kakukkfüvet,
petrezselymet, szegfûszeget,
ízlés szerint megsózzuk és
borsozzuk. Körülbelül más-
fél órát fõzzük lassú tûzön,
néha megkeverjük. Ha már

majdnem teljesen puha a
hús, akkor beletesszük a
gombát és még körülbelül 15
percet fõzzük. Ha szükséges,
akkor fõzés közben egy kis
vörösbort önthetünk hozzá.
A burgundi marhapörköltet
fõtt burgonyával vagy tésztá-
val tálaljuk.

Antibes-i tojás

Hozzávalók: 1,5 kg spe-
nót, 2 vöröshagyma, 3/4 kg
burgonya, 2 gerezd fokhagy-
ma, 3 ek. olívaolaj, sáfrány, 8
tojás, só és bors.

Elkészítés: Egy agyag-
edényben az olívaolajon pá-

roljuk meg az összevágott
hagymát, majd dolgozzuk
hozzá a zúzott fokhagymát,
a felkarikázott burgonyát és
az összevágott spenótot.
Fûszerezzük sóval, borssal
és sáfránnyal. Adjunk hoz-
zá 2 deci vizet, helyezzünk
rá fedõt és háromnegyed
órán át pároljuk. Ezután üs-
sük rá a tojásokat, fûszerez-
zük újra és addig süssük,
amíg a lé elfõ.

Auvergne-i 
fõtt húsos ragu

Hozzávalók: 1 enyhén sós
sertéslapocka, 500 g enyhén
sós dagadó, fél sertésfej, 2
vöröshagyma, 2 szegfûszeg,

3 sárgarépa, 3 póréhagyma,
1 fodros szélû káposzta, 1 fõ-
zõkolbász, 1 kg burgonya.

Elkészítés: A megtisztí-
tott húsokat rakjuk egy cse-
répedénybe, öntsünk rá bõ-
ségesen vizet és fõzzük fel.
Pároljuk 1,5 órán át, közben
pedig fölözzük le a habját,
valamint a zsírját. Ezután te-
gyük bele a szegfûszeggel át-
szúrt hagymákat, a megtisz-
tított répát és a póréhagy-
mát, a külsõ leveleitõl meg-
szabadított káposztát, vala-
mint a fõzõkolbászt. Takaré-
kon további 1,5 óráig rotyog-
tassuk. A levesbõl merjünk
ki néhány kanállal és ebben
fõzzük ki a burgonyát, majd
tálaljuk együtt az étellel.

Angers-i tejberizs

Hozzávalók: 250 g kris-
tálycukor, 4 körte, 1 zacskó
vaníliás cukor, 250 g rizs, 1 l
tej, 1 vaníliarúd, 1 nagy dió-
nyi vaj, 1 csipetnyi só, 1 ek.
finomra reszelt narancshéj, 6
tojás sárgája, 3 ek. tejszín,
100 g cukrozott gyümölcs, 1
üveg sárgabaracklekvár.

Elkészítés: A körtéket
pucoljuk meg, mossuk meg
és csöpögtessük le. Kever-
jünk össze 3 deci vizet 125
gramm cukorral, fõzzük 5
percig, majd adjuk hozzá a
vaníliás cukrot és takarékon
pároljuk meg benne a körté-
ket. A tejet dolgozzuk össze
a maradék cukorral, a ketté-
vágott vaníliával, a vajjal, a
sóval és a narancshéjjal. Eb-
ben pároljuk meg a rizset ta-
karékon fél óra alatt. Egy
kézi habverõvel dolgozzuk
össze a tejszínt a tojások
sárgájával, majd forgassuk
össze a rizzsel és a gyümöl-
csökkel. Ezután kanalazzuk
egy formába és tegyük hûtõ-
be egy fél napra. Ezután
öntsük ki a rizset a formá-
ból, helyezzük köré a félbe-
vágott körtéket és kanalaz-
zuk rá a szirupban felheví-
tett lekvárt. 

Ilyenkor csak azok találnak
tennivalót a kiskertben,
akik a természetbe szeret-
nének menekülni. Érzékel-
hetõen hosszabbodnak a
nappalok, ezért jobb kedv-
vel foghatunk hozzá a vete-
ményes megtervezéséhez.
A tavalyról megmaradt ve-
tõmagokat és növényvédõ
szereket vegyük szemügy-
re. Ha lejárt a szavatossági
idejük, dobjuk el.

A pincében tárolt zöld-
ség és burgonya tárolását
is gyakrabban ellenõriz-
zük, hiszen a tavalyi csapa-
dékos idõjárás sokat ront-
hatott a tárolhatóságukon.
Amikor fagypont fölé
emelkedik a hõmérõ hi-
ganyszála, szellõztessünk.
Ugyanis azok a gázok,
amiket a tárolt zöldségek
kibocsátanak, érésgyorsí-
tóként hathatnak, ezért
gyorsabban romlásnak in-
dulnak az egészséges ter-
mények is.

A gyümölcsfák ilyenkor
vegetálnak. Ha az idõ en-
gedi, hozzáfoghatunk a ko-
ronaalakításhoz, idõsebb
fák esetén a koronaritkítás-
hoz. A metszést azonban
végezzük mértéktartással,
mert ha túl sok ágat távolí-
tunk el, vízhajtások fejlesz-
tésére serkenthetjük fáin-
kat. Ilyenkor érdemes gon-
dolni az ifjító beavatkozá-
sokra. Ezzel a módszerrel
az idõs, elhanyagolt fákat
általában rendbe lehet hoz-
ni. Fontos, hogy a fa törzse
és gyökérzete egészséges
legyen. Az alma, körte,
birs jól viseli ezt a csonkí-
tást.

A díszfáknál és díszcser-
jéknél ugyanúgy el kell vé-
gezni a téli ápolási munká-
kat, mint a gyümölcster-
mõknél, az esetlegesen elõ-
adódó fertõzésveszélyek
csökkentése céljából is.

Sármási-Bocskai János 
kertészmérnök 

Kert-ész

Januári 
tennivalók

A modern francia konyha jellemzõje nem más mint maga a

szakácsmûvészet: az ízek fontossága, a falatok élvezhetõsége, a

tálak és ételek tetszetõségének jelentõsége. Az egyik legjellem-

zõbb tulajdonsága, hogy ételei vajjal vagy növényi zsiradékkal

készülnek, ezáltal könnyen emészthetõek.

Francia finomságok
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Hollók, varjak, gatyásölyvek
voltak többségben jelen a
Rétyi tóhoz vezetõ út men-
tén. A várost elhagyva leg-
alább húsz gatyásölyvet szá-
moltam össze a mezõn. Né-
hány évvel ezelõtt kivágták
az útszéli jegenyefákat, ahol
télen pihenõhelyet találtak az
ide érkezõ ölyvek az ágakról
belátták a mezõt, és mikor
rágcsálók mozgását észlel-
ték, azonnal lecsaptak rájuk.

A fák hiányában az ölyvek a
földre kényszerültek, na-
gyobb földkupacokon ülve
lesnek prédájukra, ami nem
csak elõnytelen számukra,
hanem kényelmetlen is. Ezt
igazolja, hogy egy másik út-
szakaszon, Gidófalva határá-
ban, valaki magas karókkal
jelölte ki parcelláját a ragado-
zó madarak felismerték a le-
hetõséget és azonnal elfoglal-
ták azokat.

A tó vize még december-
ben befagyott, de korcsolyáz-
ni sajnos mégsem lehetett raj-
ta, mert a jeget betakarta a
hó. A horgászokat látszólag
nem zavarta a hóréteg, egyi-
kük egy vasrúddal vágta a je-
get, léket fúrt, a másik kettõ
pedig kis székeken ülve a
már kivágott lék elõtt kapás-
ra várt. Pecabotuk alig kar-
nyi hosszúságú, ami a hóban
feküdt. Nem mentem közel,

de míg átsétáltam a part túl-
oldalára, kapásuk nem volt.
A horgászok óriási türelem-
mel rendelkeznek, nyári ká-
nikulai napokon mikor az
emberfia az árnyékban is alig
tud meglenni vagy ilyenkor
télen a hidegben, egész nap
képesek kapásra várni.

Kék cinkék hangja hallat-
szott ki a száraz nád sûrûjé-
bõl. Távcsõvel kerestem, de
nem sikerült felfedeznem
õket. Rokonukat, a széncine-
gét, az év madarát már egész
közelrõl figyelhettem. Az ár-
tér felõl érkezett a terebélyes
fára és nyomban nekilátott
átkutatni az ágakat. Furcsáll-
tam, hogy egyedül jött, télen
ritka magányos cinegét látni.
Idõközönként egy röpke pil-
lanatra abbahagyta a kuta-
tást, ilyenkor mindig meg-
szólalt, de utána nyomban
folytatta a munkáját. A nagy
fán hamar végzett, nem telt
el három perc és átszállt a
szomszédos fára, de ott sem
idõzött sokat a túlsó partra
repült egy nyírfára ahol már
várta a társa, majd közösen
szálltak el a távoli bodzabo-
korra.

Kelemen László, Rara Avis
Madártani Egyesület

Tizenkét hónap a természetben
Szükséges eszközök: fa csi-
peszek, ragasztó, ovális vagy
kör alakú tükör, esetleg fény-
kép.

Elkészítése: A régi facsi-
peszeket most újrahasznosít-
juk, egy tükörkeretet készí-
tünk belõle, amely egy sug-
árzó nap hatását kelti majd a
falon. A szétszedett fa csi-
pesz darabokat a kép szerint

rendezzétek el. Nem csak el-
lipszis alakú tükröt keretez-
hettek be ilyen módon, ha-
nem kör alakút is. Tükör he-
lyett fényképet is tehettek a
keretbe. Hogy még jobban
hasonlítson a naphoz, a csi-
peszekbõl kapott fadarabo-
kat befesthetitek sárgára. 

Jó szórakozást!

Tükörkeret csipeszekbõl

Hétvégi mellékletünk Életmód és Csodavár oldalait
Orosz Anna szerkesztette

A cinege beszéde

Mikor a tél a kis barátcinegét
az erdõbõl a gyümölcsösbe
szorítja, a kis madár ernye-
detlen szorgalommal keres-
géli eledelét ott, az ágak hón-
aljában, a kéreg repedései-
ben: csupa alvó bogárság az,
amely fának, virágnak, gyü-
mölcsnek kártékony ellensé-
ge. Ekkor a kis cinege keres-
gélés közben így szól:

– Nincs, nincs, itt sincs!
Mikor pedig mégiscsak ta-

lál valami icipici alvó her-
nyócskát, petét vagy mást,
akkor ezt mondja:

– Kicsit ér, kicsit ér!
De azért csupa szorgalom.

Mit mond a sárgarigó?

Jó késõre, mikor már kita-
vaszodott az erdõ, és a kert
fái kilombosodtak, megjön
távoli téli tanyájáról az
aranysárga, feketével vegyes
színû málinkó, néhol sárgari-
gó is a neve. Nagyon szépen
szól, akár a furulya méla
hangja. És hát mit mond? A
fiúnak, aki a fészkét kerülge-
ti, azt mondogatja:

– Kell-e dió, fiú?
A fiú azt mondja:
– Kell hát! És követi a ma-

darat, aki messzire elcsalja a
fészke tájáról, aztán otthagyja.

A három kismalac

Egyszer volt, hol nem volt,
hetedhét országon is túl volt,
volt három malacka. Azok
egy kicsi szénaboglyában él-
tek. Egy éjszaka rájuk talált a
farkas, majd bekapta a legki-
sebb malacot, de mind a hár-
man elszaladtak.

Mentek, mentek, egyszer
csak találkoztak egy ember-
rel. Vitt egy kocsi fát. Azt
mondja a középsõ malacka:

– Bácsi, adna nekünk egy
kis fát, hogy csináljunk egy
kis házacskát?

– Én adok.
Csináltak egy kis házat, és

egyszer jön a farkas.
– Eresszetek be, malacká-

im, mert nagyon fázom.
– Nem engedünk be.
– Eresszetek be, mert ha

nem, felmegyek a ház tetejé-
re, s berontom.

Akkor sem engedték be.
Felment a farkas a ház tetejé-
re, és addig fészkelõdött,
amíg be nem rontott. Mikor
berontott, a három malac
mind elszaladt.

Mentek, mentek, addig
mentek, amíg megint nem
találkoztak egy emberrel.

Vitt egy kocsi téglát. Azt
mondja a legnagyobb malac-
ka:

– Bácsi, nem adna nekem
egy kicsi téglát, hogy csinál-
jak egy kis házat?

Azt mondja az ember:
– Én adok.
Adott is; és a legnagyobb

malacka csinált egy kis házi-
kót. Egyszer csak jön a far-
kas. Azt mondja:

– Eresszetek be, kis malac-
kák!

Azt mondja a legnagyobb
malac:

– Nem eresztelek.
– Eressz be, kis malacka,

mert felmegyek a ház tetejé-
re, s berontom.

Fel is ment, de nem tudott
berontani. Azt mondja:

– Ha nem engedsz be, ak-
kor gyere el holnap reggel hét
órakor, mert én tudok egy

olyan kertet, amiben gyü-
mölcs annyi van, dió, szilva,
körte, szedünk belõle.

Azt mondja a legnagyobb
malacka:

– Jó, elmegyek.
A malacka felkelt reggel

hat órakor, hamarabb el-
ment, mint a farkas, és jól
megpakolta magát. Õ maga
is evett és hazasietett. Egy-
szer csak jön a farkas.

– Malacka, felkeltél-e,
jössz-e?

Azt mondja:
– Hahaha, én már elõbb

ott voltam, mint te! Hoztam
is haza.

A farkas megint valamit
kieszelt, hogy holnap reg-
gel hat órakor megint jöj-
jön el abba a kertbe, van
ott gyümölcs, szõlõ, min-
den.

Azt mondja a malacka:
–Jó. – De a malacka

megint elõbb felkelt, öt óra-
kor elment, jól megpakolta
magát, és hozott is haza a
többieknek.

Egyszer csak megint jön a
farkas. Azt mondja:

– Malacka, nem jössz?
– Ó, én már ott voltam.

Haza is hoztam, meg én is
jóllaktam.

Hát a farkas nagyon mér-
ges lett. Akkor azt mondja:

– Gyere el, tudok bort, egy
hordó bort. Kelj fel öt óra-
kor, s menjünk el.

Azt mondja a malacka:
– Jó!
A malacka felkelt reggel

négy órakor, elbújtatta a két
kicsit, és elment. A bort meg-
itta, és belebújt a hordóba.
Egyszer csak jön a farkas.
Nyitva volt az ajtó, gondol-
ta, elmentek a malackák.
Nagyon megörült, hogy
most kinn a határban éri a
malackákat, és megeszi
mind a hármat. Futott. Ész-
revette a legnagyobb malac-
ka, hogy jön a farkas, és min-
dig gurult elébe. Mindig job-
ban és jobban kergette a far-
kast, addig kergette, amíg a
farkas el nem szaladt. Õ meg

kibújt a hordóból, és haza-
ment. Bezárta az ajtót. Egy-
szer csak jön a farkas.

– Jössz-e, malacka?
Azt mondja:
– Hát én már ott voltam,

még téged is megkergette-
lek.

Azt mondja a farkas:
– Ha te voltál az, engedj

be.
Azt mondja:
– Nem engedlek.
– Legalább csak egyik lá-

bamat engedd be.
Azt beengedte. Akkor azt

mondja a farkas:
– A másik lábamat is en-

gedd be.
– A másikat nem engedem

be. Várj egy cseppet, majd
egészen beengedlek.

Akkor azt mondja a far-
kas:

– Engedj be, mert külön-
ben rátok rontom a házat.

Akkor a malacka azt
mondja:

– Nem félünk mi attól!
A legnagyobb malacka fel-

tett egy nagy üstöt vízzel, s
rakott jó nagy tüzet, hogy
forrjon a víz. Felment a far-
kas a ház tetejére, kaparta a
kéményt. A malacka a ké-
mény alá tette az üstöt a víz-
zel, hogy mikor a farkas
beesik, akkor essék bele a
vízbe. Kapart, kapart, addig
kapart, hogy bele is esett.
Akkor a malacka ráborított
egy nagy pokrócot, lekötötte
és megforrázta jól. Akkor az-
tán megsütötték, és olyan la-
komát csaptak, hogy a fülük
is kétfele állt.

Ha a három malacka a far-
kast meg nem ette volna, az
én mesém is tovább tartott
volna.

Icinke-picinke népmesék 
óvodásoknak

(Válogatta és szerkesztette:
Kovács Ágnes)

Állatmesék

A gatyásölyv
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