
Az RMDSZ Maros megyei
szervezeteinek küldöttei teg-

nap délután titkos szavazással
döntöttek: Kelemen Hunort tá-
mogatják a február végi szövetsé-
gi elnökválasztáson. A jelen levõ
73 képviselõbõl 53 a mûvelõdési
miniszterre, 18 Eckstein-Kovács
Péterre, egy pedig Olosz Gergely-
re voksolt. Utóbbi nem vett részt
az ülésen. Kelemen Atilla, az
RMDSZ Maros megyei szerveze-
tének elnöke elmondta, demokra-
tikus módon történt a szavazás,
akárcsak a kongresszusi küldöttek
kijelölése. 3. oldal 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2675 ▲
1 amerikai dollár 3,1079 ▼
100 magyar forint 1,5615 ▲

Szekus volt Sobi Cseh?

Sabin néven „mozis ügyeket intézõ” besúgó
volt Cseh Szabolcs (Sobi Cseh), a legismer-
tebb romániai kaszkadõr – jelentette be a
Szekuritáté Irattárát Vizsgáló Országos
Tanács (CNSAS). A csíkszeredai születésû
kaszkadõrt 1978 februárjában szervezték be
– azokról a kollégáiról jelentett a Szekuri-
táténak, akik el akarták hagyni az országot.

Megelevenítik a középkort

Turisztikai zarándokhellyé szeretnék tenni
a történelmi Szatmár középkori templo-
mait, ami nagyban hozzájárulhatna a régió
fejlõdéséhez. Ez ügyben tanácskoznak
Szatmár és Szabolcs–Szatmár–Bereg megye
illetékes szakemberei, egy határ menti
együttmûködés programja keretében.

Aktuális 2

Vezércikk 3

Aktuális 3
Leváltották Székelyudvarhelyen
a „munkakerülõ” Szász Jenõt

„Semmitevése” miatt
leváltotta alpolgár-
mesteri tisztségébõl
Szász Jenõt, az MPP
elnökét a székelyud-
varhelyi önkormány-
zat. A leváltás mellett
tíz tanácsos szavazott,
ami elegendõ volt,
mert az alpolgármes-
ter menesztéséhez mi-
nimum tíz voksnak
kellett összegyûlnie.

Kultúra 6

Éledezõ dzsinn
A szellemet a szabad demokraták ne-
vezték nevén a kedvezményes honosí-

tásról szóló 2004-es decem-
beri népszavazáskor, amikor
azt mondták: ha az igenek
gyõznek, a határon túli ma-
gyarok nem adózó, de ál-

lampolgári jogaikkal élõ
tömegként jelennek
majd meg, ezzel túlter-

helve a magyar ál-
lamháztartást. Cseke Péter Tamás

Mai mellékletünk:

KeGYES anyaország?
Komolytalannak tartja az MPP felvetését mind az RMDSZ, mind az EMNT

Mind az RMDSZ, mind az EMNT komolytalannak tartja az MPP egyik alelnökének fel-

vetését, miszerint a magyar állampolgárságot megszerzõ határon túliak magyarországi

gyermeknevelési segélyt igényelhessenek. Kiss István az erre vonatkozó javaslatot a Ma-

gyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) oktatási-mûvelõdési albizottságában vetette fel. A ma-

gyar nemzetpolitikai államtitkárság tegnapi közleménye szerint gyermekgondozási segélyt

csak magyarországi állandó lakóhellyel rendelkezõ magyar állampolgár kaphat. 7. oldal 

Kelemen Hunor

növeli elõnyét

Traian Bãsescu beszédét a szociáldemokraták bojkottálták Fotó: presidency.ro

A romakérdés kezelésére eu-
rópai szintû stratégia kidol-

gozását szorgalmazta Traian Bã-
sescu tegnap az Európa Tanács
közgyûlésén. Egy magyar képvi-

selõnek azt válaszolta: Románia
nem híve az etnikai autonómiá-
nak, a régióhatárok átrajzolásá-
ról pedig egyeztetni fognak az
RMDSZ-szel is. 2. oldal 

Megérné? A magyarországi kismamáknak egységesen 442 lej értékû segély jár három évig, a hazai nõk két évig legkevesebb 600 lejt kapnak Fotó: MTI

Nem az etnikai autonómiára

Munkatársunktól

Hosszas vita után sürgõsségi
rendeletet bocsátott ki a kor-

mány arról, hogy idén novem-
bertõl kötelezõvé teszik a téli gu-
mi használatát. Anca Boagiu
szállításügyi miniszter jelezte,
hogy a szigorítás nem tûr halasz-
tást. A szaktárca kezdeményezé-
sét már tavaly novemberben sze-
rették volna bevezetni, de miu-
tán több szakmai szervezet és a
gépkocsivezetõk is tiltakoztak, a
jogszabály életbelépését 2011
novemberére halasztották. A
módosításra azonban szükség
volt, hasonló jogszabályok van-
nak életben az Európai Unió or-
szágaiban is. 
Folytatása a 7. oldalon 

Mégis kötelezõ 

a téligumi
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Röviden

Lebukott a tanácselnök

Mentõvel szállították el tegnap a piteºti-i
törvényszékrõl Constantin Nicolescu
Argeº megyei tanácselnököt és feleségét,
miután a bírói testület 29 napos elõzetes
letartoztatásba helyezte a csalással és csú-
szópénz elfogadásával vádolt férfit. A
vádirat szerint Nicolescu 2006-ban 880
ezer eurós vissza nem térítendõ uniós tá-
mogatást igényelt négy olyan iskola újjá-
építésére, amelyek nem károsodtak a tava-
szi áradások alkalmával. 

Elhunyt Liana Dumitrescu 

A fõvárosi Elias sürgõsségi kórházban teg-
nap reggel elhunyt Liana Dumitrescu, a
macedón kisebbség parlamenti képviselõje.
A több napja kezelés alatt álló 39 éves hon-
atya szívinfarktust szenvedett, az orvosok
háromnegyed órás újjáélesztési kísérletei si-
kertelenek voltak. A család azzal vádolja az
Elias vezetõit, hogy megakadályozták Du-
mitrescu más kórházban való kezelését. 

Szili: kell az alkotmányozás

Szili Katalin független magyar országgyû-
lési képviselõ szerint egy új alkotmány
nyilvánvaló szükségességét mutatják pél-
dául az Alkotmánybíróság által az elmúlt
húsz évben megfogalmazott hiányossá-
gok, illetve az alaptörvény rendszerváltás
óta történt összesen harmincnégy változ-
tatása is. A Szociális Unió és a Szövetség
a Jövõért Mozgalom elnöke tegnap sajtó-
tájékoztatón hangsúlyozta: annak ellenére
is részt vesz az alkotmányozásban, hogy
az várhatóan egy „kapkodó és elhamarko-
dott folyamat” lesz.

Családok a Kárpát-medencében

Szívesen részt vesznek az új alkotmány
kidolgozásában – jelezték a Kárpát-me-
dencei Családszervezetek Szövetségének
(KCSSZ) vezetõi tegnap Budapesten,
amikor fogadta õket Kövér László, a Ma-
gyar Országgyûlés fideszes elnöke. A
KCSSZ példaértékûnek és más országok
számára is követendõnek tartja a magyar
kormány családbarát intézkedéseit. A
szövetség tagszervezetei Erdélyben, a Fel-
vidéken, a Vajdaságban és Kárpátalján
egyaránt jelen vannak.

Belügyminiszterbõl vádlott

Vádat emelt Biszku Béla egykori magas
beosztású MSZMP-politikus, volt belügy-
miniszter (képünkön) ellen a magyar
ügyészség, mert 2010. augusztus 4-én a
Duna Televízió adásában nagy nyilvános-

ság elõtt a kommunista rendszer bûneit
jelentéktelen színben tüntette fel. Magyar-
országon a kommunista rendszer bûnei-
nek tagadása ugyanúgy eljárást von maga
után, mint a náci bûnöké.

Domogyedovo: „szláv vonal”

A moszkvai Domogyedovo repülõtéren
hétfõn elkövetett, 35 emberéletet kioltó
öngyilkos merénylettel kapcsolatban
„szláv nyomokat” találtak az orosz ható-
ságok. Egy Sztavropol környéki lakost ke-
resnek, aki az úgynevezett Nogaj
Dzsamaat (Nogaj csoport) tagja, bár az
iszlamista csoportot korábbi jelentések
szerint tavaly októberben szétverték.

Hírösszefoglaló

Sikeresnek értékelték a részt-
vevõk a Csongrád megyei ön-

kormányzat tulajdonában mûkö-
dõ Megyeszolgálat Szolgáltató és
Kereskedelmi Nonprofit Kft., il-
letve a temesvári Integratio Ala-
pítvány együttmûködését, amely-
nek célja egy közös sajtó- és hír-
szolgálat létrehozása, mûködte-
tése volt – derült ki a tegnapi
zárókonferencián Szegeden. A
Magyarország–Románia Hatá-
ron Átnyúló Együttmûködési
Program 2007–2013 keretében
támogatott programban olyan
nyomtatott és online újságok, va-
lamint rádió- és televíziómû-
sorok készültek, amelyek a határ
mindkét oldalán élõk számára ér-
dekes és aktuális információkat,
híreket dolgoztak fel. Toró T. Ti-
bor, az Integratio Alapítvány el-
nöke elmondta: tíz éve azon dol-
goznak, hogy megtalálják azokat
a lehetõségeket, amelyek a határ
két oldalán élõket összekapcsol-
hatják. A területi közelség mellett
a hasonló problémák is összekö-
tik a térségeket, ezért örültek a
Csongrád megyei önkormányzat
együttmûködési ajánlatának.
Mint fogalmazott, a határ az uni-
ós integráció elõrehaladtával ve-
szít jelentõségébõl. 

Határokon 
átnyúló hírek

F. I.

Sabin néven „mozis ügyeket
intézõ” besúgó volt Cseh Sza-

bolcs (Sobi Cseh), a legismertebb
romániai kaszkadõr – jelentette
be a Szekuritáté Irattárát Átvi-
lágító Bizottság (CNSAS). Az
Evenimentul zilei címû bukaresti
napilap kérésére készített vizsgá-
lat szerint a csíkszeredai születésû
kaszkadõrt 1978 februárjában
szervezték be – azokról a kollégá-
iról jelentett a Szekuritáténak,
akik el akarták hagyni az orszá-
got. „Igaz, hogy aláírtam egy al-
kalmazási szerzõdést a Szeku-
ritátéval” – ismerte el az anchete-
online.ro honlapnak adott nyilat-
kozatában Cseh. Hangsúlyozta,
hogy abban az idõben a buka-
resti filmstúdió alkalmazottja
volt, három év alatt a románokat
Európa legjobb kaszkadõreivé
tette, viszont a korrupció miatt
egy idõ után csak a gyengék ju-
tottak szerzõdésekhez. „Jelentet-
tem az észrevételem az illetéke-
seknek, abban a reményben,
hogy segíthetnek, de õk (a szeku-
sok – szerk. megj.) az egyes szemé-
lyekkel kapcsolatos kérdéseket
tettek fel. Nem mondtam semmi
titkosat. Lehet, túl naiv voltam”
– zárta nyilatkozatát.

A CNSAS szerint azonban
egyértelmû bizonyítékok vannak

arra vonatkozóan, hogy Cseh je-
lentette, ha valamelyik társa kül-
földön akart munkát vállalni. Egy
1984. július 13-i jelentése szerint
R.C. nevû kaszkadõrtársa annak
ellenére akarta Olaszországban
forgatni egy ottani cég reklám-
filmjét, hogy Romániában is
megvoltak az ehhez szükséges
adottságok. „Ha sikerül kijutnia
Olaszországba, könnyen sikerül
ott munkát találnia” – írta.

„Nem hiszek semmit abból,
amit a CNSAS mond. Ezt
mondták rólam is. Szoby Cseh

azt sem tudja, hogy mi a
Szekuritáté. Hogy lehet ilyesmit
állítani egy bátor, mindig nyílt la-
pokkal játszó emberrõl? (…) Egy
jól nevelt ember, akit a testvé-
remnek tekintek” – vette védel-
mébe a vádlottat a Realitatea hír-
televíziónak nyilatkozó Florin
Piersic színész, akinek több film-
jében is dublõre volt Cseh Sza-
bolcs. A kaszkadõrrõl tudni kell,
hogy egy lépésre volt attól, hogy
a demokrata-liberálisok képvise-
lõjelöltje legyen, és nyíltan támo-
gatta az államfõt.

Szekus besúgó volt Sobi Cseh?

Gy. Z.

A több napja tartó kairói kor-
mányellenes tüntetések nyo-

mán hazatért Egyiptomba az el-
lenzék egyik vezéralakjaként szá-
mon tartott, külföldön nagy te-
kintélynek örvendõ Nobel-béke-
díjas politikus, Mohammed-el
Baradei. „Szerintem egész Egyip-
tomban hatalmas tüntetések lesz-
nek, és én is ott leszek” – jelentet-
te ki a bécsi székhelyû Nemzetkö-
zi Atomenergia-ügynökség ko-
rábbi fõigazgatója. Hozzátette:
Mubarak „30 évig szolgálta az or-
szágot, most már itt az ideje,
hogy visszavonuljon”.

Baradei mostanáig az osztrák
fõvárosban élt, az utóbbi idõben
azonban külföldrõl is sokat hal-
latta a hangját, élesen bírálta a
Mubarak-rendszert, és politikai
reformokat, illetve változásokat

követelt. Sokan úgy tekintik õt,
mint a 82 esztendõs Hoszni Mu-
barak esélyes kihívóját az idei el-
nökválasztáson. A korábbi hírek
arról szóltak, hogy Mubarak a fi-
ára készül átörökíteni a hatalmat,
az utóbbi idõben azonban fölerõ-
södtek azok a nézetek, amelyek
szerint az idõs államfõ mégiscsak
harcba száll egy újabb mandátu-
mért. 

Csütörtökre virradó éjjel is foly-
tatódtak a kormányellenes tünte-

tések Egyiptomban. Elsõsorban
Kairóban és Szuez városában
gyûltek össze az éjszaka során ki-
sebb tiltakozó csoportok. A rend-
õrség ezúttal is erõt alkalmazott,
és megpróbálta szétkergetni a
tüntetõket. Az interneten mára
újabb tüntetésekre szólítottak fel.
Az egyiptomi kormányellenes
megmozdulásokban az elmúlt
napokban 6 személy vesztette éle-
tét. A sebesültek száma megha-
ladja a több százat. 

Baradei lehet 
Mubarak kihívója

Kairóban állandósultak az elnök elleni tüntetések. A megmozdulásokban eddig már hatan veszítették életüket

ÚMSZ

A romakérdés kezelése érdeké-
ben európai szintû stratégia ki-

dolgozását szorgalmazta Traian
Bãsescu tegnap az Európa Tanács
Strasbourgban tanácskozó parla-
menti közgyûlése elõtt elhangzott
beszédében. Az államfõ hangsú-
lyozta, hogy a romákkal szemben
nem csupán saját államukat, ha-
nem Európát is kötelezettségek
terhelik, hiszen európai polgárok-
ról van szó. Szerinte meg kell õriz-
ni a roma közösség hagyományait,
és nem szabad korlátozó intézke-
désekkel „brutális módon” meg-
változtatni a romák vándorló lét-
formáját. Jogaik védelme és beil-
leszkedésük támogatása nem csu-
pán az „eredetország” feladata,
hanem az európai intézmények
közremûködését is igényli –
mondta. A beszédet követõ vitá-
ban képviselõi kérdésre válaszol-
va Bãsescu annak a reményének
adott hangot, hogy a Romániával
szomszédos Moldova is az Euró-
pai Unió tagjává válhat. Kalmár
Ferenc András KDNP-s magyar
országgyûlési képviselõ – utalva
arra, hogy Romániának 2013-ig át
kell rajzolnia, összhangba kell hoz-
nia az uniós elõírásokkal az orszá-
gon belüli régióhatárokat – azt kér-
dezte, hogy figyelembe fogják-e
venni az egyes területek történel-
mi, etnikai, kulturális sajátossága-
it, valamint lesz-e mód a megyeha-
tárok megváltoztatására is. Az ál-
lamfõ azt válaszolta, hogy Romá-
nia nem híve az etnikai alapú au-
tonómiának, de támogatja az ön-
kormányzatiságot, és ennek jegyé-
ben színházakat, iskolákat, kórhá-
zakat adnak át az érintetteknek. A
régióhatárok átrajzolásának szem-
pontrendszere még nincs napiren-
den – mondta –, de egyeztetni fog-
nak az RMDSZ-szel is. 

Az ellenzék felszólítására Jemen fõvárosában, Szanaában teg-
nap többezres tömeg követelte az arab ország 32 éve hatalmon
lévõ elnökének, Ali Abdalláh Szálehnek a menesztését. A tün-
tetõk hangoztatták: ha Zin el-Abidin ben Ali tunéziai elnököt
több mint húsz év után eltávolították tisztségébõl, akkor a jeme-
nieknek is elegük van Száleh több mint harminc esztendei or-
száglásából. A demonstrálók szerint szó sem lehet az elnöki
mandátum meghosszabbításáról vagy a hatalom átörökítésérõl.

A jemeniek is hatalomváltásban reménykednek

Traian Bãsescu: 

nem az etnikai

autonómiára

„Lehet, hogy túl naiv voltam.” Sobi Cseh aláírt és jelentett a Szekunak



Antal Erika

Kelemen Hunort támogatják
a február végi szövetségi el-

nökválasztáson az RMDSZ Ma-
ros megyei szervezete – döntöt-
ték el a tegnap délutáni titkos
szavazáson a küldöttek. A jelen
levõ 73 képviselõbõl 53 Kele-
men Hunorra, 18 Eckstein-Ko-
vács Péterre, egy pedig Olosz
Gergelyre voksolt. Ugyanakkor
a kongresszusi küldöttek szemé-
lyérõl is döntött a Területi Kép-
viselõk Tanácsa (TKT), 63 sze-
mély neve szerepel azon a listán,
akik Maros megyét képviselik
majd. Ehhez még hozzájön a
különbözõ testületek küldöttei-
nek a létszáma is, tehát Maros
megye hetvennél több küldöttel
vesz részt a nagyváradi tisztújí-
táson – hangzott el a tegnap esti
sajtótájékoztatón. 

A marosi szervezet tegnapi
TKT-ülésén a három elnökjelölt
közül ketten voltak jelen, Kele-
men Hunor mûvelõdésügyi mi-
niszter és Eckstein-Kovács Péter
államelnöki tanácsos, Olosz
Gergely levelet küldött, ugyanis
személyesen nem tudott részt
venni az értekezleten. A jelenle-
võk mindkét jelöltet meghallgat-
ták, majd titkos szavazással dön-
tötték el, hogy a három lehetsé-
ges elnök közül kire adják a vok-
sukat. Kelemen Atilla, az
RMDSZ Maros megyei szerve-
zetének elnöke elmondta, de-
mokratikus módon történt a sza-
vazás, akárcsak a kongresszusi
küldöttek kijelölése. „Mind a ti-
zennyolc Maros megyei szerve-
zetnek lesz delegátusa, senkit
nem hagytunk ki, mindenkinek
megadtuk a lehetõséget, hogy

ott lehessen a kongresszuson” –
fogalmazott Kelemen Atilla.

Arra a külsõ megfigyelõk által
sokszor feltett kérdésre, hogy
mennyire demokratikusak az
RMDSZ belsõ választásai, Bor-
bély László, a TKT megválasz-
tott elnöke válaszolt. Hangsú-
lyozta, hogy egyenlõ esélyt ad-
tak mindhárom jelöltnek, a
megjelentek ismertethették is
programjukat, utána pedig a
szavazócédulákra felvitt három
névre szabadon voksolhattak a
küldöttek „Az RMDSZ az
egyetlen romániai szervezet, és
ha visszatekintünk az elmúlt
húsz évre, ezt igazolni lehet,
amelyben számtalan alkalom-
mal belsõ megmérettetés útján
választottunk polgármesterje-

lölteket, SZKT-tagokat. Ez az
egyetlen szervezet, amely tagsá-
gához fordult, nem tudunk más
pártot vagy szervezetet sem eb-
ben az országban, amely ugyan-
ezt tette volna. Senki nem vá-
dolhatja az RMDSZ-t azzal,
hogy nem vagyunk transzparen-
sek” – fogalmazott Borbély. 

A környezetvédelmi minisz-
ter hozzátette: Maros megyének
továbbra is erõs jelenléte lesz a
szövetség vezetõségében, ezt
nemcsak megérdemli, mint a
legnagyobb szervezet, de olyan
személyiségekkel is rendelkezik,
akik meghatározó szerepet fog-
nak játszani a következõkben is.
„Nyilvánvaló, hogy a 2012-es
helyhatósági és parlamenti vá-
lasztásoknál erõt kell felmutat-

nunk, össze kell fognunk, és
meggyõzõdésem, hogy Kele-
men Hunor képes lesz erre” –
érvelt Borbély László.

Szabó Árpád, a Maros megyei
szervezet ügyvezetõ elnöke el-
mondta, hogy Maros megye a
magyar lakosainak összlétszá-
mával és vidékenkénti eloszlásá-
val az egész erdélyi magyarságot
leképezi, hiszen tömbmagyarság
is él a megyében, olyan települé-
sek is vannak, ahol fele-fele a
magyar lakosok aránya, vala-
mint szórványtelepülések is lé-
teznek. Ezért némi pozitív
diszkriminációt is alkalmaztak,
amikor valamennyi szervezet-
nek lehetõséget nyújtottak, hogy
képviseltethesse magát a kong-
resszuson. 
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Nem kellett sokáig várni ar-
ra, hogy a magyarországi

honosítási eljárás meg-
könnyítése után az a

bizonyos szellem feszegetni
kezdje a palack dugó-
ját. S könnyen elképzel-
hetõ, hogy ha kijut bör-
tönébõl, gonosz dzsinn-
ként kiszabadulása elõ-

segítõje ellen fordul. 
A szellemet a szabad demokraták nevezték
nevén a kedvezményes honosításról szóló
2004-es magyarországi népszavazáskor,
amikor azt mondták: ha az igenek gyõz-
nek, a határon túli magyarok nem adózó,
de állampolgári jogaikkal élõ tömegként
jelennek majd meg, ezzel túlterhelve a ma-
gyar államháztartást. A referendum ér-
vénytelen volt, így a gonosz dzsinnre egy
idõre rászorult a dugó.
Orbán Viktorék hatalomra kerülése után a
honosítási eljárás megkönnyítésérõl szóló
törvény megszavazásával a szellem újra
éledezni kezdett. A palack dugóján csava-
rintott egyet, amikor az is felmerült: a ma-
gyar állampolgársággal szavazati jognak is
járnia kell. S néhány hétre rá megmutat-
koztak annak a jelei, amirõl annak idején
Kuncze Gáborék beszéltek: a határon túli
magyarok – nem adózóként – részüket ké-
rik a magyarországi ellátói rendszerbõl.
Természetesen Kiss István, a Magyar
Polgári Párt alelnöke nem a határon túli
magyarságot, hanem alakulatát képvisel-
te akkor, amikor gyermeknevelési segélyt
kért Budapesttõl az erdélyi magyar kis-
mamák számára. A politikus ravaszul élt
azzal a kampánylehetõséggel, amelyet az
Orbán-kormány „új nemzetpolitikája”
nyújtott számára. Budapest most kétség-
beesetten visszagyömöszölte ugyan a du-
gót a palackba azzal, hogy Kissre reagál-
va közölte: gyermekgondozási segélyt csak
magyarországi állandó lakóhellyel rendel-
kezõ magyar állampolgár kaphat. Ám
semmi garancia arra, hogy néhány nap
múlva nem jelentkezik egy másik politi-
kus, aki esetleg a már honosított erdélyi
kisnyugdíjasok számára kér majd pótjá-
randóságot a magyar kincstárból, netán
egy harmadik, akik ösztöndíjat akar
majd valamennyi Magyarországon tanu-
ló erdélyi magyar diáknak. 
És vajon mi történik akkor, ha ezt a politi-
kust nem Kiss Istvánnak, hanem Tõkés
Lászlónak hívják, aki éppen az Erdélyi
Magyar Néppárt megalakulása környékén
fordul Budapesthez hasonló kéréssel? Szá-
míthatunk-e arra, hogy az Orbán-kor-
mány a mostanihoz hasonló vehemenciá-
val utasítja majd el az állami kincstárt is
érintõ külhoni igényeket?
Nem tudjuk. De azt igen, hogy a Kuncze
Gáborék által megnevezett szellem, ha ki-
szabadul, pusztító hatással lesz a magyar-
országi szavazókra. És ezt minden bizony-
nyal Orbán Vikor is tudja.

Román lapszemle

Éledezõ dzsinn

Cseke 
Péter Tamás

Romániai irodát nyitott a világ vezetõ
szélerõmûgyártója, a dániai Vestas. A
cég hazai illetékese a döntést azzal ma-
gyarázta, hogy bár az országban ezen a
téren sok még a hiányosság, hatalmas
fejlõdési potenciált látnak a szektorban.
(Adevãrul) Egy 16 éves rachieri-i tiné-
dzser, aki a felelõs az egymillió eurós
ploieºti-i rablásért, analfabéta, aki meg
sem tudta számolni az ellopott pénzt.
Panziókban mulatva költötte el a rabolt
összeg egy részét, majd a szülõi házban
a rendõrség karjaiba szaladt. (Click!) 
Sorin Oprescu 30 millió eurót tervez a
bukaresti temetõk korszerûsítésére költe-
ni. (Gândul)  A fiatal munkavállalók
közel fele a tanulmányaik elvégzése utá-
ni öt év alatt háromszor vált munkahe-
lyet, negyede kapcsolatok útján szerzi
meg elsõ munkahelyét, és csupán három
százalékuk esetében vették figyelembe a
diplomát. (Capital)

Kelemen növeli elõnyét
A Maros megyei RMDSZ is „rangsorolta” a szövetségi elnökjelölteket

ÚMSZ

Összeférhetetlenséget állapí-
tott meg az Országos Feddhe-

tetlenségi Ügynökség (ANI) két
szenátor esetében. A demokrata-
liberális Mircea Cintezã esetében
azt állapította meg az ügynökség,
hogy 2005-tõl kezdõdõen szenáto-
ri tisztsége mellett a bukaresti
Egyetemi Sürgõsségi Kórház bel-
gyógyászati, illetve kardiológiai
osztályának a vezetõi tisztségét is
betöltötte, ami köztisztségnek szá-
mít. A Nemzeti Liberális Párt
(PNL) színeiben mandátumot
nyert Mircea Diaconu esetében az
összeférhetetlenség abból adódik,
hogy a honatya 2008 óta szenátor,
és a helyi közintézménynek szá-
mító fõvárosi Nottara színház
igazgatója is. Mindkét politikus
esetében a legnagyobb kiszabható
büntetés a szenátori mandátum
megvonása lehet. A jó nevû szí-
nésznek is számító Diaconu fa-
nyarul kommentálta az ANI dön-
tését, hangsúlyozva, hogy szená-
torrá választását követõen szemé-
lyesen kérte a felsõház állásfogla-
lását a kérdésben. A plénum hatá-
rozatot hozott, miszerint színház-
igazgatói tisztsége kompatibilis a
törvényhozói munkával, ugyanis
mûvészi munkát, nem pedig ke-
reskedelmi, üzleti jellegû tevé-
kenységet jelent. 

Összeférhetetlen

szenátorok

Borbély László, Kelemen Atilla és Szabó Árpád a belsõ szavazás fontosságát hangsúlyozták A szerzõ felvétele

Baloga-Tamás Erika

Tíz szavazattal a tizenki-
lencbõl megfosztotta tiszt-

ségétõl a székelyudvarhelyi ta-
nács Szász Jenõ alpolgármestert.
A Szász leváltását kérõ határo-
zattervezetet Bunta Levente pol-
gármester terjesztette elõ. Bunta
szerint Szász érdemtelenül veszi
fel a tisztségért járó fizetést, ki-
mutatásokkal bizonyítva, hogy
az alpolgármester havi 13-16
órát tölt a hivatalban, és a rábí-
zott feladatkörökben sem tevé-
kenykedett eredményesen. „Úgy
érzem, hogy más személlyel ha-
tékonyabban tudnék együttmû-
ködni” – érvelt Bunta. Hozzátet-
te: ennyi munkaidõvel ne vegyen
fel senki fizetést, fõleg ne a köz-
pénzbõl. 

Az érintettség jogán Szász
Jenõ – a Magyar Polgári Párt
(MPP) elnöke elõször is a kimu-
tatás hitelességét kérdõjelezte
meg, majd kijelentette, a rá bí-
zott feladatokat maradéktalanul
elvégezte, és lévén, hogy szociá-
lis és polgárvédelmi hatáskörök-
kel rendelkezett, munkájának
eredményességét bizonyítja,
hogy Székelyudvarhelyen nincs
járvány. Emellett kimutatást ol-
vasott fel azokról az alapítvá-
nyokról, egyesületekrõl, ame-
lyeknek állítólag, mint ahogy azt
kinevezésekor ígérte, felajánlotta

fizetését. Szász szerint nem az
irodában töltött idõ a bizonyíték
a munkavégzésre, és határozot-
tan kiállt amellett, hogy a pol-
gármester végig bizalmatlan volt
vele szemben, ezért nem adott
feladatot neki. 

Hogy kit mennyire gyõzött
meg Szász beszéde, az a titkos
szavazáskor derült ki: a tizen-
nyolc kiosztott szavazólapból,
amelyen egyetlen kérdés állt –
Egyetért-e az alpolgármester le-
váltásával? – tíz került szavazó-
urnába, mindeniket érvényesnek
ítélte a szavazatszámláló bizott-

ság, és kivétel nélkül mind Szász
Jenõ leváltását támogatta. A
döntõ voksot leadó zöld párti Ja-
kab Attila a tanácsülést követõen
lapunknak elmondta: szavazata
nem egyéni döntés volt, egész
alakulata álláspontját képviselte.
Szerinte senki nem engedheti
meg magának, még Szász Jenõ
sem, azt az arroganciát, hogy
három hónap alatt mindössze
egy hetet tevékenykedjen, és
ezért felvegye a havi 2150 lejes fi-
zetést. „Aki nem dolgozik, ne is
egyék” – egészítette ki kollégáját
Dósa Barna, a Zöld Párt egyik
tagja. Azt azonban egyértelmû-
en kijelentették: a zöldek, akár-
csak másfél évvel ezelõtt, polgári
tanácsost látnának szívesen az
alpolgármesteri székben, tehát
ezúttal sem szándékoznak egy
esetleges RMDSZ-es alpolgár-
mester-jelöltet támogatni.

„Nehéz döntés volt, fõleg az
ülést végigkísérõ személyeskedé-
sek miatt. A tanács döntött: nem
kell olyan alpolgármester, aki évi
50 ezer lejt vesz ki a közpénzbõl,
és munkájának semmi eredmé-
nyét nem tapasztaljuk. Olyan
ember kell, aki nem akaszt, nem
bomlaszt. A következõ tanács-
ülésen nevesítjük az új alpolgár-
mesterre vonatkozó javaslatun-
kat” – összegzett Bunta Levente,
Székelyudvarhely RMDSZ-es
polgármestere. 

Leváltották a „munkakerülõt”

Szász Jenõ volt alpolgármester
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Bogdán Tibor 

Miután Románia – az
RMDSZ hangsúlyos sze-

repvállalásával is – megva-
lósította a korábbi útját
megszabó két nagy célkitû-
zését: a NATO- és az EU-
tagságot, megszûnt a refor-
mokat addig elõrevivõ in-
tegrációs kényszer, ez az
egyik oka az országon el-
uralkodó káosznak – indul
ki választási programcéljai-
nak megalapozásánál Kele-
men Hunor. 

Kollektív jogok – 
multikulturális 
államban

A jelenlegi helyzetben el-
kerülhetetlenné vált az al-
kotmány, az állam és alap-
vetõ demokratikus intézmé-
nyeinek reformja; az egyén-
re és a közösségre összpon-
tosító társadalmi szerzõdés-
re lenne szükség. Mindez
igen fontos a Romániát or-
szágának, Erdélyt szülõföld-
jének tekintõ romániai ma-
gyarság szempontjából is,

amelynek meggyõzõdése,
hogy ami jó számára, az jó
a román társadalomnak is.

Kelemen szerint az ál-
lamreformot illetõen fontos
követelmény a nemzeti ki-
sebbségek kollektív jogai-
nak elismerése, a Romániát
nemzetállamként meghatá-
rozó alkotmányos kitétel
törlése, és a „multikulturális
állam” eszméjével történõ
helyettesítése. A magyar po-
litikus szükségesnek tartja a
régiók parlamenti képvise-
letét, a hatalmi ágak szétvá-
lasztását szavatoló alkotmá-
nyos garanciákat, így a sür-
gõsségi kormányrendelet
intézményének felszámolá-
sát és a kormányzati felelõs-
ségvállalási jog drasztikus
korlátozását. 

Esélyegyenlõségre 
alapozott 
régiófejlesztés

A közösségfejlesztés szem-
pontjából az esélyegyenlõ-
ség elvét követõ régiófej-
lesztés jelentõségét, az or-
szágnak Európában is elõ-

nyöket biztosító regionális
hagyományok értékesítésé-
nek szerepét emeli ki, a va-
lós decentralizáció szüksé-
gességét hangsúlyozza.
Ilyen vonatkozásban, „bel-
politikai egyetértéssel és
kellõ politikai akarattal” rö-
vid idõ alatt megvalósítható
az RMDSZ parlament elé
terjesztett, az országot iden-
titásbeli, földrajzi, történel-
mi, kulturális és gazdasági
hasonlóság alapján 16 régi-
óra felosztó törvényterveze-
te. „Mivel a három megyét
magába foglaló Székelyföld
megfelel egy önálló statisz-
tikai-fejlesztési régió ismér-
veinek, teljesíti az EU erre
vonatkozó elõírásait, van le-
hetõség egy önálló székely-
földi fejlesztési régió kiala-
kítására” – olvasható a
programban.

Az autonómia címszó
alatt Kelemen Hunor az ön-
rendelkezést a tömbben és a
szórványban élõ magyaro-
kat egyaránt megilletõ fejlõ-
dési esélynek nevezi, hozzá-
téve: a területi autonómia a
Székelyföld, a kulturális au-
tonómia Románia számos
magyarlakta régiója számá-
ra az identitásõrzés záloga.
Programjában Kelemen
tömbnek és szórványnak
egyaránt önrendelkezést kö-
vetel, egyben támogatja a
magyar nyelv regionális hi-
vatalos nyelvként való elis-
merését.

Oktatás, 
kultúra, egyház

A program célkitûzései kö-
zött szerepel az anyanyelvû
oktatási intézményhálózat
kiszélesítése – ideértve az
anyanyelvû felsõoktatás bõ-
vítését is –, hogy „egyetlen
magyar tanuló se kényszerül-
jön más tannyelvû iskolába
járni”. Alapvetõ az oktatás
decentralizációja, amely a
központi intézmények szere-
pét a szakpolitika kialakításá-
ra korlátozza, helyi közössé-
gekre bízva a döntést és a
gyakorlatba ültetést.

A regionális kultúrák ér-
tékteremtõ erejét hangsúlyoz-
va Kelemen sikerként említi,
a kialakított sokszínû, értéket
teremtõ magyar kulturális in-
tézményrendszert, amit
azonban a jövõben tovább
kell erõsíteni. Egyszersmind
ígéretet tesz arra, hogy ma-
gyar politikusként mindig ki-
áll azért, hogy a magyarság
ünnepein, összejövetelein az
állami mellett szabadon
használhassák a magyarság
nemzeti jelképeit.

A magyar történelmi egy-
házak közösségmegtartó ere-
jét kiemelve, fontosnak tartja,
hogy az állam keretet bizto-
sítson az egyházaknak az ok-
tatás és a képzés megszerve-
zésére. A fiatal nemzedék
számára a felsõfokú képzést
az alacsonyabb jövedelmû
családokból származó ifjak

számára is lehetõvé tevõ kor-
szerû, sokoldalú rugalmas
oktatást szorgalmaz, támo-
gatja a fiatalok otthonterem-
tését elõsegítõ, ezzel pedig a
családalapítást és gyermek-
vállalást lehetõvé tevõ tör-
vénykezdeményezéseket.

Gazdasági 
reformcsomag

Kelemen elengedhetetlen-
nek tartja az ország valós gaz-
dasági helyzetét feltáró elem-
zés elkészítését. A valóság la-
kosság elõtti eltitkolása meg-
nehezíti a felkészülést a szük-
séges, de népszerûtlen intéz-
kedések elfogadására. A re-
cesszió elleni küzdelem nem
jelentheti az állami kiadások,
a közfogyasztás, az állami be-
fektetések mechanikus csök-
kentését. Szerinte a 16 száza-
lékos egységes adókulcsot 14
százalékosra kellene csökken-
teni, és helyesnek tartja a 19
százalékos hozzáadottérték-
adó visszaállítását, mi több,
15 százalékra történõ csök-
kentését az alaptermékek és -
szolgáltatások esetében.

A kis- és középvállalatokat
segítõ intézkedésnek véli az
átalányadó eltörlését, a gaz-
daság területén is szorgal-
mazza a decentralizációt, a
mezõgazdaság tekintetében
pedig az ágazatban dolgozók
elfogadható életszínvonalát
biztosító agrárstratégia kidol-
gozását sürgeti, fontosnak

tartva az európai támogatást,
a kisgazdák megsegítését, az
intézményi reformot, a tulaj-
donjog garantálását, a birtok
egységének védelmét. A vi-
déki infrastruktúra fejleszté-
sével a falusi ember életfeltét-
eleit fokozatosan közelíteni
kell a városiéhoz.

A mezõgazdaságra egyéb-
ként, az erdõgazdálkodással
együtt, úttörõ szerep hárul a
megújuló energiák és a bio-
energia elõállítása során, ami
életképes stratégia alapján, új
jövedelemforrást jelenthet az
ágazatban dolgozók számára.

Ami a hazai egészségügyet
illeti, annak mindenekelõtt a
lakosságot fenyegetõ egész-
ségkárosító hatások elhárítá-
sára kell törekednie. Az
egészségügyi ellátórendszer
hatékonyságát csupán a de-
centralizáció szolgálhatja, az
egészségügyi tárca szerepe az
országos szintû egészségügyi
stratégia kidolgozása lenne. 

Kelemen szociális bizton-
ságot, megfelelõ nyugdíj-
rendszert, munkahelyterem-
tést, családvédelmet, decent-
ralizált társadalompolitikát.

Külpolitikai vonatkozás-
ban az új alapokra helyezett,
kiegyensúlyozott szomszéd-
ságpolitikát, nemzetközi stra-
tégiai partnerséget támogat-
ja, hiszen a romániai ma-
gyarság érdeke, hogy az or-
szág az EU és a NATO tagja-
ként hozzájáruljon a térség
stabilitásához. 

Reform, fejlesztés, partnerség, nyitás

Gy. Z.

Peking teljesen „véletle-
nül” akkor mutatta be a

hazai és a nemzetközi közvé-
leménynek a radarok által
láthatatlan, úgynevezett lo-
pakodó katonai repülõgépét,
amikor Robert Gates ameri-
kai hadügyminiszter épp Kí-
nában járt. Ráadásul minden
jel arra mutat, hogy a hadi-
technikai sikerhez a koszovói
háborúban lelõtt amerikai
bombázó maradványai is
hozzájárultak.

Székely virtus

A világsajtó szenzációként
közölte, hogy a földeríthetet-
lennek tartott és egészen ad-
dig minden bevetést meg is
úszó amerikai Lopakodó egy
példányát, egy F117-es
Nighthawkot 1999. március
27-én a szerb (pontosabban
akkor még jugoszláv) légvé-
delemnek sikerült lelõnie. A
NATO akkor „tiszta véletlen-

rõl” beszélt. Miért is volnánk
meglepve, hogy a rendkívüli
harcászati sikerben kiemelke-
dõ szerepe volt egy vajdasági
magyar katonatisztnek? Dani
Zoltán ma már nyugalma-
zott ezredes, leszerelése óta a
legdélebben fekvõ magyar-
lakta faluban, a Vajdasághoz
tartozó Székelykevén dolgo-
zik pékként. (A délvidéki falu
lakói 1883-ban Bukovinából
települtek a Duna mellé,
Nándorfehérvártól negyven-
egynéhány kilométerrel dél-
keletre.) Dani Zoltán talál-
mánya tette lehetõvé, hogy
légvédelmi egységük – föld-
levegõ rakétával – alkalmas
legyen lopakodó célpont be-
fogására.

A kínai csodafegyver min-
denféle találgatásokra adott
okot, az iménti történet isme-
retében legalábbis a belgrádi
repülési múzeum munkatár-
sai számára, akik joggal nem
adnak hitelt a hirtelen tech-
nológiai ugrásnak. Mind ez
ideig a múzeumot megláto-

gató egyetlen kínai delegáció
sem fejezte ki azt az óhaját,
hogy a kiállított roncsból sze-
retne egy darabkát – nyilat-
kozta ravaszkásan Zoran
Milicevic múzeumigazgató.

Gyûjtötték a 
„szuvenírt”

A kínai védelmi miniszté-
rium összes cáfolata dacára a
szerb katonai szakértõk csak
azért is fölfedezni vélnek egy
aprócska árulkodó jelet,
amely szerintük arra mutat,
hogy Peking J20-as jelzésû

lopakodója aligha lehet saját
fejlesztés eredménye. Úgy
gondolják, hogy az 1999-ben
lelõtt gép Szerbiában fölvásá-
rolt darabkái mindenképpen
hozzájárultak ahhoz, hogy a
kínai gép lakkozása, külsõ
festése, anyagának összetéte-
le kísértetiesen megegyezik
az F117-es Nighthawkéval.
Márpedig a lopakodás tudo-
mányát épp ez a festékréteg
adja. Amikor tizenkét eszten-
deje Belgrádtól mintegy 50
kilométerre bekövetkezett a
harcászati szenzáció, ünnep-
lõ helyiek pózoltak a világsaj-

tó kamerái számára a bom-
bázó maradványai elõtt.
Amilyen gyorsan csak lehet,
nemcsak a fémgyûjtõk jelen-
tek meg a helyszínen, hanem
a diplomáciai mentességet él-
vezõ külföldi katonai attasék
is azonnal ott termettek. A
kínaiak pedig, akiket a Távol-
Kelet kalmárjainak is tarta-
nak, azonmód üzletelni
kezdtek a parasztokkal: 20 és
50 német márka (ma körül-
belül 10 és 25 euró) közötti
összegekért elkezdték felvá-
sárolni az „emléktárgyakat”
– magyarázza a belgrádi ka-

tonai mûszaki intézetbõl
Milovan Azdejkovic.

A bombázás oka

Hogy az új tulajdonosok
számára ezek a roncsdara-
bok milyen haszonnal is szol-
gálhattak, az egykori Jugo-
szláviában azóta is vitatják.
Bár a lelõtt amerikai gép
alapvetõen az 1960-as évek
elavult mûszaki megoldásai-
ra épült, de ha mást nem, a
rejtõzködést szolgáló festés
összetételével kapcsolatos tu-
dás még bizonyosan alkal-
mazható volt – vélekedik a
Blic címû belgrádi bulvárlap.
„A parasztok segítettek a kí-
nai mérnököknek, hogy a
festék szerkezetét megállapít-
hassák” – írja az újság.

Alig telt el másfél hónap az
F117-es lelövése után, és a
NATO május 8-án szétbom-
bázta a kínai nagykövetség
épületét Belgrádban. „Régi
térképet használtunk” – állí-
totta a szövetség. Az azóta is
keringõ pletykák szerint
azonban az amerikaiak ab-
ban reménykedtek, hogy így
a lopakodó titkát is sikerült
megsemmisíteniük. Csalód-
niuk kellett: az „emléktár-
gyak” ekkor már rég Peking-
ben voltak. 

A kínai Lopakodó esete a székely
katonával és a szerb paraszttal

Kína a jelek szerint az amerikai gép-
rõl másolta le saját Lopakodóját.
Ahogy ez már lenni szokott, magyar
– egészen pontosan székely – kéz is
van a dologban.

Az RMDSZ X. kongesszusa

Az államreform, a fejlõdõ közösség,

a fejlõdés gazdasági és társadalmi

feltételei, a partnerség és a nyitás a

fõbb témái az RMDSZ elnöki tiszt-

égéért megméretkezõ Kelemen Hu-

nor választási programjának.

A J20-as kínai Lopakodó katonai repülõgép. Eredeti lekoppintott másolat...



Meg nem mondanám, ki lehetett nemze-
tünk ama nagyja, a bölcs gondolkodó –
minden bizonnyal egyik kereskedelmi te-
levízió valamely kreatív vezetõje –, aki né-
hány évvel ezelõtt azt a sátáni jóslatot
küldte az éterbe (v.ö.: „on air”), hogy kö-
zel az idõ, amikor a valóságshow-k már
nem csak imitált vagy valódi szexet, látvá-
nyos idegösszeroppanásokat fognak élõ,
egyenes adásban közvetíteni, hanem ha-
lált is. Jelentem, elõrejelzése hovatovább a
maga teljes pontosságában itt kopogtat
képernyõinken. A velük ágyasságban élõ
bulvárlapok címoldal-szerkesztõinek
(„kreatívjainak”) megelégedésére.
Az elmúlt két hónapban tragédiák soroza-
ta sokkolta egy-egy nyelvterület nézõit.
Németország kezdte, ahol az egyik köz-

szolgálati (!) tévéadó
Fogadjunk…? címû mûso-

rában már negyedszerre
próbálkozott valaki,
hogy átugorjon egy

szembejövõ autót.
Felbukott; a döb-
bent helyszíni kö-
zönség néma tekin-
tete kísérte, amint a

mentõk elszállítják. A mûsorvezetõk
azonnal elköszöntek a nézõktõl, az adást
lekeverték. Arról nem szól a fáma, a né-
met lapok sem írták meg, hogy ez önálló
döntés volt-e, vagy a vezérlõbõl kapták az
utasítást a fülükre. (Mielõtt az elborzasz-
tó példákkal folytatnánk, egy – csupán fé-
lig-meddig – „szakmai”
megjegyzés. Mennyivel
õszintébb volt a kevésbé
fejlett technika, mindazo-
náltal a diktatúra korá-
ban: ott élõ adásban csak
telefonon keresztül lehe-
tett beszólni a mûsorvezetõnek, nem pe-
dig – hogy úgy mondjam – alamuszi mó-
don a fülébe sugdosni, a nézõ tehát érte-
sülhetett arról, hogy itt most valamilyen
utasítás történt.) 
Persze, a német mûsorok mifelénk keve-
sek számára érdekesek és érhetõk el –
mellesleg a ZDF vezetõi közölték, hogy
az adott mûsor nem szûnik meg –, a ma-
gyar tévéadók azonban hozzánk is eljut-
nak. S bár a mérhetõ nézettsége csekély, a
TV2 Ezek tényleg megõrültek címû õrülete
(már a cím is anticím) próbálja maga alá
gyûrni a konkurens társaság valóságshow-

ját. A minap egy humorosnak szánt, de
inkább szánalmas feladat teljesítése köz-
ben az egyik szereplõ, egy sokadik vonal-
beli, öregedõ és feledésbe merülõ színész
(aki ma már inkább „rocksztár” fia híré-
bõl él) szenvedett életveszélyes sérülést –
még az agya is károsodhat –, de mert csu-

pán rögzített mûsorról
van szó, a társaság nem
kímélte meg a vágott vál-
tozattól a nézõket. 
És ez még mindig nem
elég, hiszen itt csak sérü-
lésekrõl volt szó, nem pe-

dig halálról. Hát akkor legyen halál is!
Ugyancsak Németországban egy Cora ne-
vû 23 éves szõke valóságshow-szereplõ
(„hõs”) nem elégedett meg természet adta
dús idomaival, és hatodszor is kés alá fe-
küdt, hogy tovább növeltesse domborula-
tait. Az ötszáz köbcentis implantátum he-
lyett (ez a melltartó G kosarának felel
meg) nyolcszázasra (F) cseréltette. Mûtét
közben azonban szívrohamot kapott,
ezért orvosai mesterséges kómában tartot-
ták, de a kezelés eredménytelen volt, s az
ifjú hölgy elhalálozott. Épp hogy csak
nem élõ, egyenes adásban. 

Számomra a császárok korát idézi, amikor
a jobb eredmény elérését megcélozva ext-
rém és nem extrém sportokat ûzõk teszik
kockára az életüket. Amikor kisodródik és
ripityára töri magát egy síelõ, amikor a
mélyben sziklához csapódik a bázisugró
(társa mobiltelefonnal rögzíti), amikor el-
tûnik a homoksivatagban egy flúgos futam
résztvevõje. Az ókorban a gladiátorok küz-
döttek meg egymással életre-halálra – ám
akkor még más értéke volt az emberi élet-
nek. Ma az emberi méltóságról szól a vi-
lág, a tisztességes emberi élethez való jog-
ról – és lám, mégis vannak, akik önként
hajlandók megalázni magukat; saját életük
nem ér többet egy elhasznált gyufaszálnál.
Ne merengjük el azonban a múltban, te-
kintsünk inkább a jövõbe. Van ugyanis
egy kreatív ötletem, amit ipiapacs itt és
ezennel le is védek. Tessék élõben kap-
csolni Texasból a huntsville-i fegyházat,
ahol évente 52 méreginjekciós kivégzést
rendeznek, tehát hetente egyet. Azok az
isteni haldoklások! Merthogy ma már tud-
juk, ez a „humánus” módszer is nagyobb
kínokat okoz, mint Guillotine doktor
nagyszerû találmánya. Morbid? Morbid.
De biztosan volna rá igény. 

Néha úgy elszomorodik az ember, ha látja, hogy minden hanyatlik,
a régi dicsõség elmúlik. Ilyen megrendítõ látvány az az elhagyott
latrina, amely az egykori dejvicei katonai gyakorlótér szélén áll, a
lejtõ alatt, ahol Svaty Matéj felé kígyózik az út, a hídon túl, amerre
a dejvicei patak egykor, amikor még elég vize volt, a királyi vadas-
kert felé hömpölygette mindazt, ami a latrinából csordogált, ó, va-
lamikor régen, amikor a dejvicei síkon dobok peregtek, lovak nyerí-
tettek és vágtattak, mannlicherek ugattak, és zászlócskák lebegtek.
Rég eltûntek a századok és zászlóaljak, a sík már nem kéklik az
egyenruháktól, csak az elhagyott latrina maradt, elõtte néhány,
deszkából eszkábált védõfal, hogy a civilek szemét ne sértse az
odabent hallgató idill, a két egymás fölött bakhoz erõsített gerenda,
amelyek tökéletesen megfeleltek hivatásuknak. (...)
Fájdalmas és bús az emlékezés. Ha virágzanak a szilvafák, a fehér
szirmok hóként hullanak az elhagyott latrinára, körös-körül pity-
pang és százszorszép nyílik, mintha a természet vigasztalni akarná
az elhagyott latrinát, s a nyíló virágok friss illatával elûzni a méla-
bú és szomorúság leheletét, amely e gyászos helyrõl árad.
Az elhagyott latrina csak nagy néha tölti be nemes hivatását, ami-
kor kirándulók sereglenek Svaty Matéj felé vagy a Sárka völgyébe.
De a látogatások nem tartanak sokáig, nem támasztják fel az egy-
kori dicsõséget. Estére eltûnnek a kirándulók, s leszáll a hosszú éj-
szaka, búsan és gyászosan, s még búsabban követi a reggel és a dél-
elõtt.
Elhagyottan áll a latrina, keserûen mered a kihalt gyakorlótérre.

Jaroslav Hašek: Švejk, a derék katona a háború elõtt, 
Fordította: Bába Iván

Kreatív ötletek
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Nyakig a pácban, fõ-Hezbollahosként állok itt, és
néha ráciccegve épp kézbelijeiket tisztogató fegy-
vertársaimra, elkeseredve próbálom ellenõrizni az
egykor Szíriából kapott okostelefonom memóriá-
ját, hogy rábukkanjak, volt-e kimenõ hívásom
2005 februárjában?... Nem emlékszem ugyanis,
hogy hol voltam, amikor a bejrúti Szent György
hotel elõtt felrobbantották Rafik Hariri volt mi-
niszterelnököt, s ne adja a Próféta, hogy éppen a
közelben telefonoztam volna! A gyilkosságot firta-
tó ENSZ bíróság úgyis rácuppant azokra a beszél-
getésekre, amelyeket állítólag pár elvbarátom inté-
zett, úgymond, hogy összehozzák a merényletet.
Ezek a nyavalyás nyugati talárosok nem akarnak
leállni, mindenképpen ránk mutogatnak, fenyeget-
hetjük õket akár polgárháborúval is, egyszerûen
képtelenség elmagyarázni nekik, hogy ami minket
illet, az egészet Ariel Sharonék találták ki, és a
„gyutacs” végét a Moszad tartotta. Alig bírtuk ki-
várni azt is, amíg az ifi Hariri beszélgetni ment a
muszlim gyökerei tagadó, zsidóbérenc Obamával,
hogy zátonyra futtassuk ezt az áruló kormányt.
Jól megcsináltuk! Most megint tokáig ülünk ben-
ne, a világméretû cionista összeesküvés bértollno-
kai ugyanis nekünk estek, azt állítva, hogy belhar-
cot akarunk, veszélybe sodorjuk a közel-keleti bé-
keoázisnak számító libanoni stabilitást, mi több,
elõírják nekünk, hogy az lenne felelõs cselekedet,
ha maradnánk a politikai fegyvereknél, s ellenzék-
ként viselkednénk továbbra is. Ugyan, mit nekünk!
Pillanat, a drúzok hívnak, tán õk is mind kilép-
nek?
A 2006-os tel-avivi betartás után, s azt követõen,
hogy 2008-ban az utcákon is mutattuk, mit tu-
dunk, nekünk igazából csak milliónyi választó-síi-
tánk diktál, akik forrón szeretik. Ha kell, akkor
tûzviharként, hogy majd az oltás után, mint erõs
lánglovagok vezethessünk. A többi voksoló? Meg-
látjuk. A szaúdiaknak, szíriaiaknak és teherániak-
nak bezzeg könnyû, õket felmentették, bár már ar-
ra sem vennék mérget, hogy annak idején nem ke-
restek a szaúdi GIP-tõl, a szír mukhabarattól, vagy
iráni VEVAK-tól. Miért is hívtak? Egy pillanatra
azt hittük addig szoríthatjuk a csavart, amíg Saad
Hariri leállítja az ENSZ-nyomozást, de õ nem,
most aztán reszkethetünk elvhûsége miatt is. 
Mindössze csak ki kell tartania, s ha bûnösnek

nyilvánítanak, nézhetjük magun-
kat, mint vérszomjasság miatt

kigolyózott politikai szervezet, ha
meg felmentenek, akkor azért ka-

punk, mert tönkrevágtuk az ország
kormányzását, s ez ismét kihat a

mindenkori voksokra. 
Lássuk csak, február: hívtam az

asszonyt, és vagy százszor a
fiúkat is... 

Lap-top
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Ott élõ adásban csak 
telefonon keresztül 
lehetett beszólni a 
mûsorvezetõnek

Gyulay Zoltán

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A házasság többnyire azért szerencsétlen,
mert a nõ elfelejti, hogy angyal. 

A férfi pedig még azt is elfelejti róla, 
hogy nõ”. Gárdonyi Géza

Megoldás

Az elhagyott latrinán

HezbollizálvaA nap címe. Az Alistar-szindróma,
România liberã.

Magyarázat. Victor Alistar egyike annak
a hét személynek, akit – az Alkotmány-
bíróság ítélete szerint – a törvény meg-
szegésével választottak be a Legfelsõbb
Bírói Tanácsba. A fiatal jogász pályája
egy ideje látványosan felfele ível, ha
Mircea Geoanã tavaly decemberben
gyõz, igazságügyi miniszter lehetett vol-
na belõle. Sabina Fati vezércikkében róla
nevezte el azokat, akiknek karrierje „a
szélhámossággal vegyített opportunizmu-
son” alapul, s „civil” köpenybe bújva
mindannyiszor politikai parancsra járnak
el. A publicista a szociáldemokraták em-
berének tekinti a fiatal jogászt. „Alistar
csupán bábu az igazságügyi reformot el-
lenzõ politikai erõk kezében” – írja Fati.

Szavalni is tud. A kisebbik Bãsescu-lány
jól érzi magát európai parlamenti képvi-
selõként. Láthatóan élvezi, hogy szere-
pelhet, mikrofonhoz juthat, s lelkesedését
nem lohasztják le azok a grammatikai
bakijai sem, melyek miatt korábban köz-
röhej tárgya vált néhányszor idehaza. A
Gândul beszámolója szerint Elena
Bãsescu legutóbb irodalmi estet tartott az
eurohonatyáknak, melyen Alexei
Mateevici moldovai költõ verseibõl sza-
valt. 

SOV folyton beteg. A România liberában
múlt héten megjelent egy jegyzet Vîntu
január 25-én beteg lesz címmel. Az írás
megjósolta, hogy a bûncselekményekkel
vádolt Sorin Ovidiu Vîntu hirtelen bete-
get jelent majd az ellene zajló per soron
következõ tárgyalása elõtt. Szerzõje ab-
ból indult ki, hogy a médiamogul eddig
különbözõ ürügyekre hivatkozva folya-
matosan menekül a bírák elõl. A jóslat
bevált, a vádlott valóban beteget jelentett
25-én, arra hivatkozott, hogy hármas
lábtörése van. Az üzletember ezt rönt-
genfelvételekkel bizonyította, ám az
Evenimentul zilei úgy tudja: a felvételek
nem Sorin Ovidiu Vîntu lábáról készül-
tek. A gyanút erõsíti, hogy az orvosi pa-
pírokat nem ortopéd orvos, hanem kardi-
ológus írta alá.

Ady András
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Sike Lajos

Turisztikai zarándok-
hellyé szeretnék tenni a

történelmi Szatmár középko-
ri templomait, amelyek nagy-
ban hozzájárulhatnak a régió
fejlõdéséhez. Egy határmenti
együttmûködés programja
keretében errõl tanácskoznak
Szatmár és Szabolcs–Szat-
már–Bereg megye illetékes
szakemberei. 

Mint Kinál Márta szat-
márnémeti projektvezetõ la-
punknak elmondta: a 90 ezer
eurós pályázat célja elsõsor-
ban az, hogy ezeket a rendkí-
vül értékes mûemlékeket a
turizmus számára is vonzóvá
tegyék, ennek pedig alapvetõ
feltétele, hogy ismertebbé
kell válniuk. Olyan templo-
mok ezek, amelyek azon túl,
hogy történelmi kincset je-
lentenek, látványosak, szép
megvalósítású épületek –
tájékoztatott a szakember.
Ilyen az ákosi kéttornyú Ár-
pád-kori téglatemplom, a sár-
közi és korondi régi fatemp-
lom, vagy a határ túloldalán
levõ, közeli templomok: az
jánkmajtisi, kölcsei és tur-
sivándi gótikus templom.

Összességében harminc ilyen
mûemlékrõl tárgyalnak a hét
végén, ezek közül tíz Szat-
már megyében található,
húsz pedig Szabolcs–Szat-
már–Bereg megyében. 

A mostani találkozó csak
kezdete egy hosszú lefolyású
programnak, fejtette ki Kinál
Márta, de a munka már el-
kezdõdött, a szakemberek a
harminc templomot bemuta-
tó és népszerûsítõ kiadványo-

kat készítik elõ. A szatmár-
németi mûemlékvédõ úgy
véli: ha többen megismerik,
nagyobb figyelem övezi eze-
ket a becses mûemlékeket, és
talán pénzt is jobban lehet
szerezni a felújításukra.
Ugyanis csaknem mindegyik
sürgõs javításra szorul, köz-
tük a XIII. században épült
ákosi templom, amelynél az
elmúlt hónapokban is megla-
zult egy boltív. 

Röviden
ÚMSZ

Az iparkamara, az író-
szövetség és az önkor-

mányzat képviselõit is meg-
hívták a Kolozsvár 2020 –
Európa Kulturális Fõvárosa
Egyesület képzõmûvészeti
szakbizottsága szerdai mun-
kaülésére, annak jegyében,
hogy a politikumnak, a gaz-
dasági szférának és a mûvé-
szeknek együtt kell dolgoz-
niuk a város fejlesztésén. A
résztvevõk három alapvetõ
pillért határoztak meg, ame-
lyekre építenie kell a város-
nak az Európa Kulturális
Fõvárosa cím megpályázá-
sához, ezek: fejlettebb inf-
rastruktúra, valamint a kul-
túrafogyasztók és a kultúra-
termelõk erõs bázisa.

A tanácskozás során Tu-
dor Giurgiu, a nemzetközi
hírnevet szerzett Erdélyi
Nemzetközi Filmfesztivál
(TIFF) filmfesztivál vezetõ-
je a város infrastruktúra-fej-
lesztését hangsúlyozta, be-
számolva saját fesztivál-
szervezõi tapasztalatairól
is. Elmondta, a TIFF átala-
kuláson menne át az követ-
kezõ években, szeretnék,
ha nem évi egyszeri alka-
lommal rendeznék meg,
ezért egész évet átfogó
programláncot szándékoz-
nak kidolgozni, ehhez
azonban egy jól felszerelt
médiaközpontra van szük-
ség. Ugyanakkor elmondta
azt is, a kolozsvári hotele-
ket egy jól mûködõ láncba

kellene összefogni, és rá-
venni arra, hogy szolgálta-
tásaikat fejlesszék. A jelen-
legi hotelhálózat aligha
tudna megbirkózni egy na-
gyobb turistahullám minõ-
ségi ellátásával, vonta le a
következtetést Giurgiu.

Szakáts István, az AltArt
Egyesület és a képzõmûvé-
szeti szakbizottság elnöke
azt hangsúlyozta, hogy a
kultúrát soha nem a kultúra
magyarázza, az alkotások
szoros összefüggésben áll-
nak a különbözõ társadalmi
jelenségekkel. A kulturális
termékek nem szigetelõd-
hetnek el, az alkotóknak el
kell érniük azt, hogy mind a
politikai, mind a gazdasági
szféra támogassa tevékeny-
ségüket, szögezte le a bi-
zottság elnöke.

Az elmúlt év júliusában
megalapított Kolozsvár
2020 – Európa Kulturális
Fõvárosa Egyesületnek hét
munkacsoportja van, ame-
lyekben összesen 42, a maga
szakmájában elismert szak-
ember dolgozik. A hét szak-
bizottság egy igazgatóta-
nácsnak van alárendelve,
amelynek tagja többek közt:
Alin Tiºe, a Kolozs Megyei
Tanács elnöke, Sorin Apos-
tu, Kolozsvár polgármestere
és Vasile Puºcaº volt euró-
pai uniós fõtárgyaló is. Az
egyesület programja szerint
a bizottságok hetente talál-
koznának, hogy a maguk te-
rületén elindítsák az elõké-
születeket. 

Megelevenítik 
a középkort

HIRDETÉS

HIRDETÉS

Csillagos Sutherland
Hírösszefoglaló

Csillagot kapott Donald
Sutherland a hollywoodi

Hírességek sétányán. A 75
esztendõs filmszínész csilla-
gát, amely közvetlenül a fi-
áé, Kiefer Sutherlandé mellé
került, szerdán a Roosevelt
Hotel elõtt avatták fel. A pisz-
kos tizenkettõ, a Kelly hõsei és
A tû a szénakazalban sztárja
az ünnepségen azzal tréfál-
kozott, hogy a csillag azért
mégiscsak jobb, mint egy sír-
kõ a temetõben. „Ehhez el
tudok jönni, meglátogatha-
tom. Szerezhetek egy szé-
ket, és leülhetek ide, vagy
egy vödröt és felmosóron-
gyot, és megtisztogathatom”
– mondta Sutherland. Fia

New York-i elfoglaltsága mi-
att nem tudott részt venni a
ceremónián, de levelében –
amit Colin Farrell olvasott
fel – ezt írta: „Önzõ módon
itt akartam lenni, egyszerûen
csak azért, hogy elmondjam
neked, mennyire büszke va-
gyok arra, milyen apám van,
és még büszkébb arra, hogy
a fiad lehetek.” A kanadai
származású Sutherland
mintegy öt évtizedes pálya-
futása során számos, ma már
klasszikusnak számító film-
ben szerepelt, köztük a Hu-
szadik században vagy az Át-
lagemberekben. Az X polgár-
társ és a Háború a háborúról cí-
mû tévéfilmben nyújtott ala-
kítását Aranyglóbusszal is-
merték el. 

Városfejlesztés kultúrával

Világzenei koncert
Nagyváradon

A Fabatka együttes zenészei
tartanak rendhagyó koncer-
tet vasárnap 20 órától a
Moszkva kávézóban. Az
együttes célja a különbözõ
nemzetiségek zenei értékei-
nek szabad érvényre juttatá-
sa, elsõsorban a Kárpát-me-
dence zenei hagyományaira
alapozva. Ségercz Ferenc a
népzenei irányzat képviselõ-
je, Ticusan János flamenco
és klasszikus gitárstílussal
színezi a muzsikáját. A két
irányzat találkozásával szü-
letnek és szólalnak meg a ha-
gyományos népzenei témák.

Kedvezményes 
diák-operabérlet

Kedvezményes opera-elõ-
adások közül válogathatnak
kedvükre a kolozsvári diá-
kok: folytatódik a Kolozsvá-
ri Állami Magyar Opera és
a KMDSZ együttmûködése.
A kedvezményes diákbérlet
30 lejért négy elõadást tar-
talmaz, ami jelentõs megta-
karítást jelent a jegyárakhoz
képest. Különlegessége,
hogy a magyar opera kíná-
latából bármilyen elõadást
és bármilyen idõpontot vá-
laszthatnak az igénylõk.

Új igazgató a Pécsi
Nemzeti Színházban

Rázga Miklós színmûvészt
választotta a Pécsi Nemzeti
Színház igazgatójának a vá-
ros közgyûlése csütörtökön.
A testület egyhangú döntést
hozott. Az új direktor a teát-
rumot mintegy két évtizede
vezetõ Balikó Tamást váltja
a poszton, tisztségét február
16-tól öt éven át töltheti be.
Nagy Csaba, Pécs alpolgár-
mestere a közgyûlés szüneté-
ben tartott sajtótájékoztatón
Rázga Miklós megválasztá-
sát azzal indokolta, hogy a
színmûvész hosszú évek óta
dolgozik a Pécsi Nemzeti
Színházban, ismeri a várost,
az itt élõket és a társulatot.
„Fontos szempont volt az is,
hogy vállalta a színház zenei
tagozatának megújítását, és
pályázatában az elvárások-
nak megfelelõen hangsúlyos
elemet kapott a balett-tago-
zat megerõsítése” – tette
hozzá a politikus.

A kéttornyú ákosi templom a tizenharmadik században épült 



ÚMSZ-összeállítás

Mind az RMDSZ, mind
az Erdélyi Magyar Nem-

zeti Tanács komolytalannak
tartja a Magyar Polgári Párt
egyik alelnöke által a napok-
ban ismertetett elképzelést,
miszerint a magyar állampol-
gárságot a könnyített honosí-
tási eljárás nyomán megszer-
zõ határon túliak magyaror-
szági gyermeknevelési segélyt
igényelhessenek. Kiss István,
az MPP alelnöke az erre vo-
natkozó javaslatot a Magyar
Állandó Értekezlet oktatási-
mûvelõdési albizottságában
vetette fel. Mint lapunknak
tegnap Kis kifejtette, ez az in-
tézkedés „nyolc-tíz éven belül
enyhítené, huszonöt év múl-
va megoldaná a Kárpát-me-
dencei magyarság demográfi-
ai problémáit”. Az ÚMSZ
kérdésére Kiss elmondta:
egyelõre nem kapott hivata-
los választ javaslatára. 

„Magyarországi lakó-
hely kell a gyeshez”

Elutasító budapesti válasz-
ként értelmezhetõ azonban a
magyar nemzetpolitikai ál-
lamtitkárság tegnap délutáni
közleménye, mely szerint
gyest csak magyarországi ál-
landó lakóhellyel rendelkezõ
magyar állampolgár kaphat.
Mint az államtitkárság ki-
emeli: a gyermekgondozási
segély adókból finanszírozott

ellátás, melynek szabályait a
családok támogatásáról szóló
törvény tartalmazza. „Ha
egy magyar állampolgár nem
Magyarországon lakik, az
uniós tagállamokba távozása
esetén az EU-s szabályok ha-
tározzák meg, mely tagállam
nyújtja a családtámogatáso-
kat. Ha több mint 3 hónapra
távozik más országba, a csa-
ládtámogatás nem jár” –
olvasható a közleményben. 

EMNT-s forródrót 
Budapestre

A magyar kormány állás-
foglalása alig egy órával azu-
tán született meg, hogy la-
punk megkérdezte az egysze-
rûsített honosítási eljárással
kapcsolatos tájékoztatásról a
magyar kormánnyal megálla-
podást kötött EMNT közép-
erdélyi régióelnökét: hogyan
vélekedik az MPP-s felvetés-
rõl? „Nem akarok erre reagál-
ni, nincs amire reagálni, ez
egy üres politikai lufi. Szána-
lomra méltó, ahogy Szász Je-
nõ pártelnök szenzációhaj-
hász politikai attitûdje átra-
gad az MPP politikusaira” –
nyilatkozta lapunknak Ger-
gely Balázs, aki idõt is kért a
nyilatkozáshoz szükséges tá-
jékozódás végett. 

RMDSZ: ez kósza ötlet

„Nagyot akart domboríta-
ni az ötlettel az MPP-s kollé-

ga” – vélekedett Márton Ár-
pád képviselõ, aki az
RMDSZ küldöttjeként tagja
a MÁÉRT oktatási-mûvelõ-
dési bizottságának. Márton
„légbõl kapott, kósza ötlet-
nek” nevezte a felvetést, mint
olyan javaslatot, amely az
MPP hivatalosan ismertetett
stratégiájának sem része. „Az
volt a legfurcsább az elõter-
jesztéssel, hogy olyan bizott-
ságban hangzott el, melynek
nem is feladata ilyen jellegû,
szociális és gazdasági kérdé-
sekkel foglalkozni. Ott, ahol
valóban helye lett volna, a
gazdasági bizottságban, el
sem hangzott” – tette hozzá
Márton Árpád, aki szerint

alapvetõ szempontok nem
világosak. A képviselõ szerint
nem tisztázott: a romániai
gyes helyett, választhatóan
vezetnék-e be a magyarorszá-
gi segélyt, vagy kiegészítõ tá-
mogatásként lehetne igényel-
ni. „Alapvetõ jogalkalmazási

problémákba ütközünk. A ro-
mániai munkáltatót kötelezi
a törvény a gyermeknevelési
szabadság biztosítására. A
magyar állam területén érvé-
nyes törvény, amely nagyon
sokban különbözik a románi-
aitól, nem terjeszthetõ ki a ro-
mán állam területére” – fi-
gyelmeztetett az RMDSZ po-
litikusa, aki szerint azt is fi-
gyelembe kell venni, az itthon
igénybe vett gyermeknevelési
szabadság idejét a nyugdíj ki-
számításakor is figyelembe
veszik. „Más kérdés, hogy a
kiegészítõ juttatásként érde-
mes elgondolkodni egy ha-
sonló segélyezési rendszeren.
De míg az oktatási-nevelési
támogatás esetében tudjuk,
hogy valóban az veszi igény-
be, aki magyar iskolába íratja
a gyermekét, mi a garancia
arra, hogy a gyermekük szü-
letésekor magyar gyest igény-
lõk évek múlva valóban ma-
gyar óvodába-iskolába írat-
ják-e a gyermeküket?” – mu-
tatott rá Márton a javaslat el-
lentmondásosságára.

„Nõne irántunk
az ellenszenv”

„Így elsõre jónak hangzik,
hogy igényelhetõ legyen a
magyarországi gyes, habár
nem tudom, hogy ez milyen
támogatást jelent. Ahhoz,
hogy dönteni tudjak, igényt
tartok-e ilyen jellegû segítség-
re, azt is tudnom kellene, mi-
lyen utánajárást jelent” – rea-
gált kérdésünkre Csillag Er-
zsébet marosvásárhelyi anyu-
ka, aki második gyermekét
várja. Különvéleményt fogal-
mazott meg Rácz Eszter, aki
nemrég szülte meg kisfiát.
„Nekem két gyermekem van,
a nagyobbik tartósan beteg.
Már többször tapasztaltam,
hogy ha Magyarországon
fordulunk orvoshoz, akkor is
gyanakodva fogadnak, ha
magánrendelésen, fizetés el-
lenében kérünk ellátást. Attól
tartok, ha tömegesen igényel-
nénk ilyen jellegû juttatáso-
kat, megnõne az erdélyiekkel
szembeni ellenszenv” – fejtet-
te ki a szülõ. 
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KeGYES anyaország?

Kiss István MPP-alelnök e heti sajtótájékoztatóján „robbantott”

Hírösszefoglaló

Ismét kötelezõ részt venni-
ük az állandó orvosi ügye-

let biztosításában mindazok-
nak a háziorvosoknak, akik
szerzõdéses viszonyban áll-
nak az Országos Egészségbiz-
tosítási Pénztárral (CNAS).
Az erre vonatkozó jogsza-
bályt – a 2004/163-as számú,
állandó orvosi ügyelet bizto-
sítására vonatkozó törvényt
módosító rendeletet – a na-
pokban fogadta el a kormány. 

Mint megtudtuk, bár eddig
is létezett a törvényes elõírás,
az utóbbi években a házior-
vosoknak nem volt kötelezõ
ügyeletezni. Az eredeti tör-
vény elfogadásakor, 2004-
ben, kötelezõ volt az állandó
ügyelet biztosítása, ekkor ösz-
szesen 288 központban 1818
orvos látott el hasonló szolgá-
latot. 2008-tól azonban a tör-
vény módosítása megszüntet-
te ezt a kötelezettséget, és az

állandó ügyeletet ellátó köz-
pontok száma rohamosan
csökkent. Mára országszerte
csak 83 ügyeleti központ mû-
ködik, ezekben 580 orvosnak
van szerzõdése a CNAS-szal.
Bár az egészségügyi tárca
2009-ben elkülönített 20 mil-
lió lejt az ügyeleti központok
mûködtetésére, de ebbõl csak
11,421 millió lejt költöttek el;
2010-ben, a 21 millió lejes
költségvetési elõirányzatból
13,181 millió lejt fizettek ki. 

A most elfogadott módosí-
tás értelmében, azok a házior-
vosok, akik az adott ügyeleti
központhoz tartozó települé-
seken dolgoznak, és szerzõdé-
sük van a CNAS-szal, kötele-
sek kivenni a részüket az alap-
ellátási állandó ügyelet bizto-
sításából hétköznapokon 15
és reggel 8 óra között, illetve
hétvégén és ünnepnapokon
24 órás ügyeletben (8-tól 8-
ig). Az ügyeletben nyújtott
szolgáltatásokért a háziorvos-

ok, az ügyeletes orvosokhoz
hasonlóan, fizetést kapnak.
Az ügyeleti központokat a
Megyei Egészségügyi Igazga-
tóság jelöli ki a megyei bizto-
sítóval és a helyi tanáccsal va-
ló egyeztetést követõen. Az
intézkedéssel a szaktárca sze-
retné elérni, hogy a páciensek
minél könnyebben megkap-
hassák az alapellátást, nap-
szaktól és helytõl függetlenül.
Ez az intézkedés tehermente-
sítheti a mentõszolgálatot, és
biztosítja, hogy a mentõk
csak a valóban indokolt ese-
tekhez szálljanak ki. Ugyan-
akkor, a kórházak sürgõsségi
osztályain is enyhülne a túl-
zsúfoltság, és elkerülhetõk
lennének a hosszas várakozás
miatti halálesetek is. Azok-
nak a háziorvosoknak, akik
nem tartják be az elõírást, a
megyei biztosító 10 százalék-
kal levonja a keretszerzõdés
értelmében megállapított ha-
vi jövedelmét. 

Kötelezõ háziorvosi ügyelet

Magyarországon tavaly módosították a
gyes idejét kettõrõl három évre, a segély
havi összege azonos a magyar öregségi
nyugdíjminimummal, függetlenül attól,
hány gyermeket nevel valaki. Ez 2011-
ben bruttó 28500 Ft, vagyis a 442 lej. A
Boc-kabinet szintén tavaly módosította a
gyermeknevelési segélyezés rendszerét,
de Romániában – a magyarországi dön-

téssel ellenétben – nem nõtt, hanem csök-
kent a támogatás folyósításának ideje. Az
eddigi két év helyett csupán egy évig jár
gyes, amely az anya keresetétõl függõen
600 és 3400 lej közötti összeghatár között
változik. Ha a szülõ az egyéves idõszak
letelte elõtt visszatér munkahelyére, havi
500 lejt kap addig, amíg a gyerek betölti
második életévét. 

Mennyi az annyi?

HIRDETÉS

Folytatás az 1. oldalról

A rendeletnek megfelelõen a
jéggel vagy hóval borított út-
szakaszokon kötelezõ lesz a
hólánc és a téli gumik hasz-
nálata. A szabályszegõk 9-tól
20 büntetõpontig bírságolha-
tóak, pénzbírsággal büntethe-
tõek, valamint forgalmi enge-
délyük is felfüggeszthetõ. A
nem megfelelõ téliesítés sok-

ba kerül: enyhébb esetben 2
500, súlyos kihágás, illetve je-
lentõs károkozás esetén akár
4 000 lejt is fizethet a vétkes.
A rendelet szerint azokat is
büntetni fogják, akik hólánc-
cal közlekednek olyan útsza-
kaszon, ahol az útfelület már
nem havas, ezzel ugyanis ron-
gálják az utak burkolatát.
Anca Boagiu arra figyelmez-
tetett: az így befolyó pénz egy

részét a balesetekbõl keletke-
zõ károk helyreállítására, kár-
talanításra fordítják, míg egy
részét az úthibák kijavítására
fordítják.  A nyári illetve az
úgynevezett négy évszakos
gumik téli idõszakban való
használata a szabálymódosí-
tók szerint télen balesetveszé-
lyes, a téliesítés elmulasztása
esetén a biztosító sem fizeti
meg a károkat. 

Mégis kötelezõ a téli gumi



8.05 A vadnyugat fiai
(am. western) 10.00 Te-
levíziós vásárlás 13.05
Az Északi-tenger kalózai
(sp.-német kalandf.)
16.35 Szerva itt, pofon
ott (am. akció-vígj.)
18.10 Csonthülye (am.-
dél-af. vígj., 2001)
20.05 Bombajó bokszoló
(olasz akció-vígj., 1982)
22.00 Rendőrakadémia
(am. vígj., 1984) 23.45
Chupacabra - Potyautas
a halál (am. horror,
2004)

8.30 A boldogság illúzió-
ja (indiai vígj.) 10.45
Kölcsönkinyír viszszajár
(amerikai vígjáték,
1996) 12.30 Híradó
13.30 Vacanta Mare
14.30 D-Paparazzi (ism.)
15.15 Célpontban 17.15
Légy a házastársam
18.45 A nap híre 19.00
Híradó 19.45 Menyet
anyának 5 23.15 Dr.
Jekyll és Dl. Hyde (ameri-
kai horror) 1.15 Isteni
csábítás (erot. f.) 2.30
Híradó (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 Piactér,
ism. 17.00 Kultúrcsepp
ism. 17.30 Többszemközt
ism. 18.00 Délutáni Be-
szélgetés ism. 18.30 Hír-
adó 19.00 Erdélyi Kávé-
ház, ism. 19.30 Híradó
20.00 Piactér ism. 20.30
Híradó 21.00 Több-
szemközt ism. 21.30 Hír-
adó 22.00 Kultúrcsepp
ism. 

8.15 Esmeralda (sor.)
9.45 Elátkozott paradi-
csom (sor.) 12.30 Ten-
gernyi szenvedély (sor.)
13.30 Lázadó szerelem
(sor.) 15.30 Clase 406
(sor.) 16.30 Esmeralda
(sor.) 17.30 Igaz történe-
tek 18.30 Tengernyi
szenvedély (sor.) 19.30
Tiltott gyümölcs (sor.)
20.30 A szépész és a
szörnyeteg (amerikai víg-
játék, 1997) 22.45 Ördö-
gi kör (sor.) 0.45 Clase
406

FILM+ACASÃ
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7.50 Élő egyház (ism.)
8.20 Arcélek
8.35 Mikor érünk már
oda?
8.45 Szimba, az oroszlán-
király
9.10 Cimbora
9.40 Nyelvőrző (ism.)
10.10 Békavári uraság -
Az új kaland (angol-kan.-
román kalandf.)
11.50 Univerzum
12.45 Híradó
13.05 Isten kezében
13.35 EtnoKlub
14.45 Daktari (am. sor.)
15.40 Tér-Hatás
16.10 Balatoni utazás
16.45 Szerelmes földrajz
17.20 Talpalatnyi zöld
17.50 Pannonia 3 keré-
ken
18.30 Kirakat
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Dunagála Tamás
Gáborral
21.00 Állomás (magyar
sor.)
21.30 Bulvár (magyar f.)
22.25 Dunasport
22.45 Lélek Boulevard
23.15 Parfüm: Egy gyil-
kos története (német-fr.-
sp. f. dráma, 2006)
1.45 Híradó (ism.)
2.10 Kirakat (ism.)
2.40 9:30 Collective és az
Alien Chatter

m2, 22.00
A salemi boszorkányok

A XVII. századvégi puritán és istenfélő bevándorlók lakta
amerikai Salem közösségének lányai éjszakánként titkos
szeánszokat tartanak a közeli erdőben. Az ártatlan játék-
nak indult összejöveteleknek azonban hamar híre megy,
ezért a település elöljárói felhatalmazzák a közösség tiszte-
letesét, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a lányokat
megszálló ördög kiűzésének érdekében.

RTL Klub, 23.05
Alvilági játékok

Slevin Kelevra tudja, a bajok csőstől jönnek. Először meg-
csalják, majd kirabolják, végül végzetesen összetévesztik a
haverjával. Slevin néhány óra leforgása alatt egy gengsz-
terháború közepén találja magát, sarkában a halálos Macs-
ka úrral. A Főnök megbízásából meg kell ölnie a rivális ban-
da vezetőjének, a Rabbinak a fiát, míg a Rabbi 33 ezer dol-
lárt követel tőle.

TV2, 22.15
Rebellisek

A keménykezű és ambíciózus Mrs. Weller a Booker középis-
kola igazgatója. Azt tervezi, hogy jelölteti magát a körzeti
főfelügyelői posztra. A remélt pozíció elnyerése érdekében
még szigorúbban bánik a gyerekekkel. Nem csoda, hogy na-
pirenden vannak az összezördülések a zabolátlan tinédzse-
rekkel. Az egyik tanár, Mr. Drucker kiáll a diákok jogainak
védelmében, mire az igazgatónő kirúgja az állásából.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Hogy volt!?
11.15 Körzeti magazin
12.10 Mért?
12.55 Közjáték
13.01 Natúra
13.25 Pecatúra
13.50 Kultúrkontroll
14.20 Beszélgetés a
belső szabadságról, az
intimitásról és a függő-
ségről
15.10 Zene az életem
(dok. sor.)
16.00 Nagy mesterek
15.45 Caterina és a lá-
nyok (olasz sor.)
18.15 Parasztok (len-
gyel sor.)
19.10 Nem csak a 20
éveseké a világ
20.00 Esti mese
20.30 Liszt Ferenc
(magyar-német-olasz
sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 retrock
21.40 Gastroblues
2009
22.00 A salemi boszor-
kányok (am. filmdráma,
1996)
0.00 Beugró
0.50 Berlin - Lou Reed
koncert (dokumentumf.)
2.15 A bábu (lengyel
sor.)
3.05 Szélesvászon

8.00 Kölyökklub
Lisa, Ruper t maci,
Björn mackó kaland-
jai, Szilveszter és
Csőrike kalandjai, Tom
és Jerry legújabb ka-
landjai, Hupikék tör-
pikék, Frédi és Béni,
avagy a két kőkorsza-
ki szaki
11.00 A fantasztikus
négyes
11.30 Asztro Show
12.25 Házon kívül
13.00 RTL Klub Hír-
adó
13.10 Autómánia Au-
tósmagazin
13.45 Tuti gimi (am.
sor.)
14.30 Sue Thomas -
FBI (am. sor.)
15.25 Édes, drága tit-
kaink (am. sor.)
16.15 Őslények kalan-
dorai (angol sor.)
17.10 Irány Colorado
(am. vígj., 1994)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Fókusz Plusz
20.30 ValóVilág - Pár-
baj (élő)
Utána. RTL-hírek
23.05 Alvilági játékok
(am. thriller, 2006)
1.10 Minden vilángol
(am. f ilmdráma, 2005)
3.15 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
11.30 414-es küldetés
12.00 Kath és Kim (vígj.
sor.)
12.30 A világ legerő-
sebb emberei
13.00 Két TestŐr - Élet-
módmagazin
13.30 Babavilág
14.00 Sentinel - Az őr-
szem (ném.-am. sci-fi
sor.)
14.55 Sliders (am. sor.)
15.50 Az Ügynökség
(kan.-am. sor.)
16.45 Álomgyári feleség
(am.-auszt. vígj. sor.)
17.35 Duval és Moretti
(krimisor.)
18.35 Luxusdoki (am.
vígj. sor.)
19.30 Tények
20.05 Magellán
20.35 Jégi dicsőségünk
(am. vígj., 2007)
22.15 Rebellisek (am.
vígj., 2005)
Közben: Kenósorsolás
23.50 SPL (hongk. ak-
cióf., 2005)
1.25 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
2.25 Kalandjárat (ism.)

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.)
Ezotérben (dokumentumf.)
(ism.)

10.10 Flipper... 11.05 X-
Men Animated (sor.)
11.50 Elvált Gary (sor.)
12.45 Divatdiktátorok
modelljei 13.15 Vészhely-
zet (sor.) 14.10 Columbo:
A nagy elterelő hadműve-
let (am. krimi) 16.05
Casting minden (magyar
f.) 18.10 Zsírégetők
19.10 Smallville (am.
sor.) 20.05 Kutyafuttá-
ban (am.-auszt. vígj.)
22.00 Esküdt ellenségek
(sor.) 23.00 Las Vegas
(sor.)

7.00 Sport.ro Hírek 11.00
Külön kiadás 13.00
Sport.ro Hírek 14.00
Snoawboarding: Burton
European Open 2010,
Showtime 15.00 Komo-
lyan 16.00 A fény harco-
sai 17.00 Külön kiadás
(live) 18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.00 Fogadás a fé-
lelemmel 20.00 Gigászok
harca 21.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 22.00 Wrestling
SMACK 23.00
Kombat.roadla 0.00
Sport.ro Hírek

TV2
6.50 Ma Reggel
10.00 Delta
10.30 A kis királylány
(rajzf. sor.)
10.50 A bűvös körhinta
(rajzf. sor.)
11.00 Marci (rajzf. sor.)
11.30 Rest mese
(mesef.)
12.30 Most a Buday!
13.01 Hírek
13.05 Sztársáv
14.00 Autóvízió
14.30 Egészség ABC
15.00 Kincskereső
15.30 Zala Tibor portré
16.00 Műkorcsolya Euró-
pa-bajnokság (élő)
Női szabadprogram
Élő közvetítés Bernből
18.05 Szellem a palack-
ból...
17.35 Aranymetszés
19.30 A csábító nyomozó
(francia vígj. sor.)
20.30 Híradó
20.55 Sporthírek
21.05 SzerencseSzombat
Luxor, Ötöslottó és Joker
sorsolása
22.00 Műkorcsolya Euró-
pa-bajnokság
Férfi szabadprogram
23.55 Hírek
0.00 Sporthírek
0.10 A legbátrabb város
(dok. játékf.)
2.00 Koncertek az A38
hajón

7.00 Földünk jövője: Uta-
zás a világ végére (dok. f.)
8.00 Jelek
8.30 Noé bárkája
9.00 Babamágia
9.30 Hannah Montana
(amerikai sor.)
10.00 Disney klub
10.55 Bukovinai festett
templomok
11.35 Szerelem a képer-
nyőn túl
12.00 Vizor monden
(ism.)
12.30 Pro Patria
13.00 Mohóság és er-
kölcs
14.00 Hírek
14.20 Életre szóló utazó
14.45 Nemzetközi cikrusz
előadás
15.15 Talákozunk a TVR-
ben
16.40 Egyszer az életben
(ism.)
18.40 TeleEnciclopedia
19.40 Eurovision 2011
19.45 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
20.40 A nap témája
21.10 Nosztalgikus évek -
Mircea Radu műsora
23.20 Ovidiu Rom kam-
pány
23.30 Professzionisták
0.30 Bolon vér (olasz-
francia történelmi dráma,
2008)
3.00 Az ég lovagjai (ism.)

6.30 Star Wars: A klónok
háborúja (amerikai animá-
ciós sor.)
7.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
10.00 Arábiai Lawrence
(angol kalandfilm, 1962) ,
2. rész (ism.)
12.00 Pro Motor – autós
magazin(ism.)
13.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
13.05 Románia szeretlek!
– kultúrális magazin
14.00 Legend of the Seek-
er (amerikai akció soro-
zat)
15.00 A Gyűrűk Ura - A
két torony (amerikai-új-
zél.-német fant. kalandf.,
2002) (ism.)
19.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Hiába futsz (ameri-
kai akciófilm, 1993)
22.15 A remény rabjai
(amerikai filmdráma,
1994)

1.00 Hiába futsz (ameri-
kai akciófilm, 1993) (ism.)
2.30 A remény rabjai
(amerikai filmdráma,
1994) (ism.)

7.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
9.00 Sárkányszív (am. ak-
cióf., 1996) (ism.)
11.00 A nemesi ház (ame-
rikai akciófilm-sorozat)
13.00 Híradó, időjárásje-
lentés
13.15 A simlis és a szen-
de (amerikai sorozat)
(ism.)

14.00 Kémkölykök (am.
akció-vígj., 2001)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
16.45 Mr. Bean (angol
vígjáték sorozat)
17.00 Kincs, ami van
(amerikai akció-vígjáték,
1998)
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.20 James Bond: Halj
meg máskor (angol-ameri-
kai akciófilm, 2002)
23.00 A holló (am. fan-
taszt. thriller, 1994)
1.00 A nemesi ház (ameri-
kai akciófilm-sorozat)
(ism.)
2.30 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (ism.)
3.15 A holló (am. fan-
taszt. thriller, 1994) (ism.)

7.00 Kandikamera
7.30 Teleshopping
8.00 Isten háta mögött
(amerikai filmdráma,
2006) (ism.)
10.00 Teleshopping
10.30 Autófórum
11.00 Ingatlan Blitz
11.30 Sport, diéta és egy
sztár
12.00 Kacsamesék (rajzf.
sor.)
13.00 Aki túsz, aki nem
(amerikai vígjáték, 1990)
(ism.)
15.00 Lépéselőnyben
(amerikai krimisorozat)
(ism.)
16.00 Gimiboszi (am.
vígj., 1999)
18.00 Hírek, időjárásje-
lentés
19.00 Sport
19.15 Kacsamesék (rajzf.
sor.)
19.30 A cseresznye a tor-
tán
20.30 Két túsz között
(am. akció-vígj., 1997)
22.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
23.15 Nem vagyunk mi
angyalok (am. filmdráma,
1989)
1.00 Lépéselőnyben (am.
krimisor.)
2.30 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
3.30 Két túsz között
(ism.)

6.30 Végzetes másod-
percek
8.00 Nagy durranások
- Foxberg
9.00 A túlélés tör vé-
nyei -  Namíbia
10.00 Állítólag...  -  Bu-
meránggolyó
11.00 Piszkos munkák
12.00 Amerikai favá-
gók -  Éjszakai műszak
13.00 Halálos fogás -
Úszóklub
14.00 Nagy durraná-
sok -  Foxberg
15.00 Hogyan készült
16.00 Állítólag...  -
Szökés a bör tönből
17.00 A túlélés tör vé-
nyei -  Tűzgyűrű
18.00 Piszkos munkák
19.00 Harapós munka
20.00 Vad-házasság
21.00 Amerika hatá-
rain
22.00 Kalózvadászok
23.00 Sorozatgyilko-
sok -  A yorkshire-i
Hasfelmetsző
0.00 Katona dolog -
Tengerészgyalogos
felderítők
1.00 Chris Ryan be-
mutatja: Rendőrségi
elit alakulatok
2.00 Piszkos munkák -
Tengeri ingola ir tó
3.00 Amerika határa-
in
4.00 Kalózvadászok

7.00 Balkáni szokások
(ism.)
8.00 Miért ABC
9.00 Figyelem gyerekek!
9.35 Szabad a szembejö-
vő sáv
10.30 Ma a holnapról
11.00 Közelről a világ
11.20 Ég és föld között
12.00 A románok kin-
csei
12.30 Egy kis energia
13.00 Alpesi sí világku-
pa
14.10 Figyelem, éneke-
lünk!
16.10 Műkorcsolya Euró-
pa-bajnokság (élő)
Női szabadprogram
Élő közvetítés Bernből
18.00 Kaland és termé-
szet
18.30 A térképen túl
19.00 Cirque du Soleil:
Alégria
19.45 Lehet, hogy nem
tudtad
20.00 A fáraók titkai
21.00 Hírek
21.20 Műkorcsolya Eu-
rópa-bajnokság (élő)
Férfi szabadprogram
Élő közvetítés Bernből
23.30 Gitárok ideje
0.25 A világ városai
(ism.)
0.55 Ma a holnapról
(ism.)
1.30 Műkorcsolya Euró-
pa-bajnokság (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 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, Gramofon

SZOMBAT
2011. január 29.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ



8.15 Esmeralda (sor.)
9.45 Elátkozott paradi-
csom (sor.) 12.30 Ten-
gernyi szenvedély (sor.)
13.30 Lázadó szerelem
(sor.) 15.30 Clase 406
(sor.) 16.30 Esmeralda
(sor.) 17.30 Mesés höl-
gyek 18.30 Tengernyi
szenvedély (sor.) 19.30
A tiltott gyümölcs (sor.)
20.30 Én és a herce-
gem 3. : Királyi mézes-
hetek (angol romanti-
kus vígj.) 22.30 Ördögi
kör (sor.)

8.05 Édes kis malackám
(am.-ang. vígj.) 10.00
Televíziós vásárlás
13.00 A kincses sziget
gyermekei 2.: A szörnye-
teg (új-zél. f.) 14.35 Ba-
rátság mindenáron (am.
családi f.) 16.15 Rendőr-
akadémia (am. vígj.)
18.00 Szuperzsaru (am.-
sp.-ol. vígj.) 20.10 Dűne
(am.-kan.-német sci-fi)
22.10 Kommandó (am.
akcióf.) 23.55 Követsé-
gi hadszíntér (am. ak-
cióf.)

8.30 Columna (román-
NSZK f.) 10.45 Légy az
enyém 12.30 Hírek 13.30
Harc a konyhában 14.30
Vacanţa Mare 15.15 A sá-
tor (ism.) 16.15
Vendéglkő nálunk otthon
17.15 Szemek az árnyék-
ban 18.45 A nap híre
19.00 Hírek 19.45 D-Pa-
parazzi 20.30 Ellenállás-
teszt – reality show
21.30 Apja lánya – reality
show 23.30 Hírek 0.15
Halálkorház (kanadai hor-
ror)

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 
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8.15 Szimba, az oroszlán-
király
8.35 Illemberke
8.55 Cimbora (ism.)
9.20 Hol volt, hol nem
volt... (ism.)
9.40 Csak az a foci (né-
met családi film, 2003)
11.15 A vombat megmen-
tése (ism. f.)
12.15 Hatodik sebesség
12.45 Híradó
13.05 Élő egyház
13.30 Élő népzene
14.05 Csellengők
14.30 Egy tál lencse (ma-
gyar zenés vígj., 1941)
15.55 Dunáról fúj a szél
16.05 Ízőrzők: Boldog
16.40 Az állatok világa
17.10 Vannak vidékek
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.)
21.55 Dunasport
22.15 Ellopták Jupiter fe-
nekét (francia vígj., 1980)
23.50 Divathét
0.20 Péterfy Bori & Love
Band (koncertf.)
1.30 Híradó (ism.)
1.50 Heti Hírmondó
(ism.)
2.30 Múlt idő ‘90 (ism.)

RTL Klub, 21.00
Különben dühbe jövünk

Kid (Terence Hill) és Ben (Bud Spencer) sivatagi autóver-
senyre készülnek, de valaki mindenképp meg akarja akadá-
lyozni győzelmüket. Míg ők sör-virsli versenyen bizonygatják
rátermettségüket, egy helyi bűnbanda tönkreteszi kocsijukat.
A filmtörténet legviccesebb bunyósai nem hagyják bosszú
nélkül a történteket, sőt a járművüket is pótolni kell.

TV2, 21.05
Földre szállt boszorkány

Isabel normális, egyszerű és hétköznapi életet szeretne élni.
Mindennapos történet, mondaná az ember, ám Isabel boszor-
kány. A lány hátat fordít a boszivilágnak és halandók közé
költözik. Persze a váltás nem megy zökkenők nélkül, a va-
rázslást nem lehet egyik napról a másikra elfelejteni. Az élet
más meglepetéseket is tartogat számára, így az igaz szere-
lem mellett főként állásra és pénzre lesz szüksége

PRO Tv, 20.30
A felejtés bére

Michael Jenningsre vadásznak, de nem tudja, miért. A vi-
lághíres zsenit csúcstechnológiával foglalkozó nagyvállalat-
ok szerződtetik különleges, szupertitkos munkákra, majd a
feledat elvégzése után az agyából kitörlik az emlékeit, ne-
hogy elárulhassa a cégek titkait. Munkáját jól megfizetik, a
legutóbbi, három éves küldetése után nyolc számjegyű ös-
szegre számít.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 A kockásfülű nyúl
10.05 Magyar népme-
sék
10.16 Rejtélyek Tesz-
Vesz városban
10.41 Inami
11.00 Csodabogarak
11.30 Gino, a virtuális
kiskakas
11.45 Papyrus - Séth
bosszúja
13.05 “Így szól az Úr!”
13.15 Katolikus krónika
13.40 Mikor gyermek
voltam
13.50 Katolikus vála-
szok
14.15 A sokszínű vallás
14.30 Baptista magazin
15.05 Református szere-
tetszolgálat
15.30 A művész-tanár
16.00 Az Árpád-kor
templomai
16.10 Karácsonyi lány-
kérés 2. (német-osztrák
vígj., 2000)
17.40 Pillér
18.30 Borsodi Teremlab-
darúgó bajnokság (élő)
20.30 Telesport - Motor-
sport
21.00 Híradó este
21.30 Nem csak a 20
éveseké a világ
22.25 Barát (grúz f.)
23.45 Telesport (ism.)
2.15 Hajónapló (sor.)

8.00 Kölyökklub
Benne. Lisa, Rupert ma-
ci, Szilveszter és
Csőrike kalandjai, Tom
és Jerry legújabb ka-
landjai, Hupikék tör-
pikék
11.00 Trendmánia
11.40 Asztro Show
12.35 meneTrend
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Havazin HAVAzós
magaZIN
13.40 Győr-FTC (élő)
Női kézilabda bajnoki
mérkőzés
15.20 Míg a halál el
nem választ (am. vígj.
sor.)
15.50 Doktor Addison
(am. sor.)
16.40 Eltűntnek nyilvá-
nítva (am.-kan. akció
sor.)
Közben. 17.00 Hatoslot-
tó-sorsolás
17.40 Botcsinálta túsz
(am. vígj., 1999)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 ValóVilág - Ös-
szefoglaló (élő)
21.00 Különben dühbe
jövünk (olasz-sp. akció-
vígj., 1973)
23.10 Heti hetes
Utána. RTL-hírek
0.35 Portré
1.05 Így készült
1.45 Másnap (am. sor.)

6.45 Reggeli gondola-
tok
7.15 Az idő örvényében
7.25 Tv2 matiné
Benne: Levelek Félixtől,
Bajkeverő majom, Őslé-
nyek országa, Fifi virá-
goskertje, Roary, a ver-
senyautó
10.40 Nagy Vagy!
11.30 Stahl konyhája
13.00 Kalandjárat
13.30 Borkultusz
14.00 Sliders (am.
sor.)
14.55 Monk - Flúgos
nyomozó (am. krim-
isor.)
15.50 Tequila és
Bonetti legújabb ka-
landjai (olasz akció
sor.)
16.45 Sheena, a dzsun-
gel királynője (am. ka-
land sor.)
17.40 Megvagy! (am.
akció-vígj., 1985)
19.30 Tények Hírműsor
20.00 Napló
21.05 Földre szállt bo-
szorkány (am. rom.
vígj., 2005)
22.50 Frizbi Hajdú Pé-
terrel (talk show)
23.50 The Cleaner - A
Független (am. sor.)
Közben: Kenósorsolás
0.40 A Csapda (angol
krimi, 1998)

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, ci-
vil 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 Befutó (ism.)
Az utánpótlás magazinja
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.)

8.50 Flipper legújabb ka-
landjai (am. sor.) 9.40 X-
Men Animated (rajzf.
sor.) 10.25 Gigamad
10.55 Amerika csillagai
13.15 Nagy Ő - The Bach-
elor 15.10 Columbo: Gyil-
kosság Malibuban (am.
krimi) 17.00 Anna (kan.
fsor.) 19.15 Szerelem az
éjszakában (am. rom.
vígj.) 21.05 Lehetetlen
küldetés 22.00 A főnök
(sor.) 23.00 Borzasztó
emberek (am. vígj.,
1986)

8.00 Sport.ro Hírek
10.30 Ploiesti-i harcosok
11.00 Külön kiadás
12.00 Vakációs játékok
13.00 Sport.ro Hírek
14.00 BoxBuster: Devon
Alexander - Timothy
Bradley 15.05 Fogadás a
félelemmel 16.00 A fény
harcosai 17.00 Külön ki-
adás 18.00 Sport.ro Hírek
19.00 Favágók 20.00 Gi-
gászok harca 21.00
Sport.ro Hírek (live)
22.00 K1 World GP 2010
0.00 Hírek

TV2
6.50 Ma Reggel
10.05 Engedjétek hozzám
10.15 Katolikus krónika
10.40 Mikor gyermek vol-
tam
10.50 Katolikus válaszok
11.15 A sokszínű vallás
11.30 Baptista magazin
11.55 Unitárius ifjúsági mű-
sor
12.05 Református szeretet-
szolgálat
12.30 A művész-tanár
13.01 Hírek
13.05 Telesport
14.00 Fogadóóra
14.30 Kul-túra 2010
15.00 Több fényt a tanyák-
ra
15.30 Műkorcsolya Euró-
pa-bajnokság (élő)
Élő közvetítés Bernből
18.05 Margat misszió (ri-
portf.)
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 24 (am. sor.)
22.45 Aranymetszés (ism.)
23.40 Hírek
23.55 Kabul 911
0.50 Koncertek az A38 ha-
jón
2.40 Az ifjabb Gőzös (am.
burleszk)a

6.20 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 A család sztárja
15.20 Népi hagyaték
16.00 Dănutz S.R.L.
(live) – 1-2. Rész
18.00 50 perc Pleşuval
és Liiceanuval
19.00 Jóker, Lottó 5
/40, Lottó 6/49 és
Noroc sorsolás
19.40 Eurovision 2011
19.45 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
20.40 A nap témája
21.10 Aranykapu (fran-
cia-olasz filmdráma,
2006)
Sz: Charlotte Gains-
bourg, Vincenzo Amato
23.10 Minden hétre egy
könyv
23.15 JTI találkozások,
balettelőadás
0.55 Nosztalgikus évek
– szórakoztató műsor
(ism.)
3.05 Történelmi emlé-
kek (ism.)
3.15 Hírek (ism.)

5.30 Pro Motor
6.30 Star Wars: A klónok
háborúja (amerikai anim.
sor.)
7.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
10.00 Iznogoud (francia
vígj., 2005)
12.00 Legend of the
Seeker (amerikai akció
sorozat)
13.00 Pro Tv hírek,
sport, időjárásjelentés
13.05 Tessék parancsol-
ni! – szórakoztató műsor
17.00 Zathura - Az űrfo-
gócska (amerikai fantasz-
tikus kalandfilm, 2005)
19.00 Hétvégi Pro Tv hí-
rek, időjárásjelentés
20.30 A felejtés bére
(amerikai sci-fi, 2003)
Sz.: Ben Affleck, Uma
Thurman, Aaron Eckhart,
Paul Giamatti, Colm Feore
22.45 Gyilkosság online
(amerikai thriller, 2008)

0.30 A felejtés bére
(amerikai sci-fi, 2003)
(ism.)
2.30 Gyilkosság online
(amerikai thriller, 2008)
(ism.)

5.00 Heidi és barátai
(francia családi film)
7.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
9.00 Veronica (román ka-
landf., 1972)

11.00 Kémkölykök (am.
akció-vígj., 2001) (ism.)
13.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
13.15 A Simlis és a Szen-
de (amerikai sorozat)
14.00 Kincs, ami van
(amerikai akció-vígjáték,
1998) (ism.)
16.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
16.45 Mr. Bean (angol
vígjáték sorozat)
17.00 Dr. Wai, a láda szel-
leme (hongkongi akció-
film, 1996)
19.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
20.20 A kegyetelen gyil-
kos (amerikai akció
thriller, 2007)
22.20 SuperBingo Metro-
polis - versenyshow
1.40 A kegyetelen gyilkos
(amerikai akció thriller,
2007) (ism.)
3.15 Híradó, sport (ism.)

6.00 A cseresznye a
tortán (ism.)
7.00 Egy kapcsolat sza-
bályai (am. vígj. sor.)
8.00 Gimiboszi (am.
vígj., 1999) (ism.)
9.30 A mi házunk
10.30 Fejében a nagyvi-
lág – szórakoztató mű-
sor
11.00 Levintza bemutat-
ja
11.30 Tanulj, álmodj,
szeress! (life style ma-
gazin)
12.30 Kacsamesék (am.
anim. sor.)
13.30 Testvérek (ameri-
kai sorozat)
14.30 Egy kapcsolat
szabályai (am. vígj.
sor.)
15.00 Lépéselőnyben
(amerikai krimisor.)
16.00 Nem vagyunk mi
angyalok (am. filmdrá-
ma, 1989) (ism.)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.15 Kacsamesék (an-
im. sor.)
19.30 A cseresznye a
tortán
20.30 Anyacsere
22.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
0.00 Keleti fény (am.
akcióf., 1992)
2.00 Lépéselőnyben
(amerikai krimisor.)

6.10 Állítólag... - Motor-
mítosz
7.00 Hogyan csinálják?
Konténerszállító teher-
hajó/teherautó
8.00 Tornádók nyomá-
ban - A vihar
9.00 A túlélés törvé-
nyei
10.00 Amcsi motorok -
Mikey emlékei
11.00 Ötödik sebesség
12.00 Motorváros - Fes-
tevil
13.00 Autókereskedők
14.00 Piszkos munkák
– Lótesztelő
16.00 Állítólag... - Gyil-
kos pohár
17.00 A túlélés törvé-
nyei - Tűzgyűrű
18.00 Vad-házasság -
Utah
19.00 Vissza a repülőt -
Még korai repülni
20.00 Trükkös tesók
21.00 Halálos fogás -
Újoncok
22.00 Túlélőpár-baj -
Fogy a levegő
23.00 Csendes szörnye-
tegek
0.00 Katasztrófa: ahogy
én láttam
1.00 Az ember, mint
préda - A folyó gyilkosai
2.00 Verminators - Egy
irtó jó csapat
3.00 Halálos fogás -
Újoncok

5.25 Hírek (ism.)
6.20 Teleshopping
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 Autómánia
13.00 Dokumentumfilm
13.30 IT Zon@
14.00 Jamie Ameriká-
ban
14.30 Atlasz
15.00 A világ városai
15.30 Műkorcsolya Eu-
rópa-bajnokság (élő)
Élő közvetítés Bernből,
díjazottak gálája
18.00 Balkáni szokások
19.00 Videóterápia
20.10 Kóklerek (angol
romantikus vígjáték,
1997)
22.00 Hírek, időjárásje-
lentés
23.10 Ryan Adams kon-
cert
0.20 La commanderie
(francia sorozat)
1.10 Autómánia (ism.)
1.40 Atlasz (ism.)
2.05 Műkorcsolya Euró-
pa-bajnokság, díjazottak
gálája (ism.)

2.00 Éjszakai váltás
14.00 Műsorismertetés
14.05 Dalposta
15.40 Vidékről vidékre
16.25 Havi Agytakaritás, Zenenegyed
17.25 Egyházi műsor, református
17.55 Műsorismertetés

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei
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DISCOVERY

BUKARESTI RÁDIÓ
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 30.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ



8.05 Szörnyvilág (am.
vígj.) 10.00 Televíziós
vásárlás 13.05 A Mid-
somer gyilkosságok
(sor.) 15.00 Sírhely kilá-
tással (ang.-am.-ném.
vígj.) 16.45 Jó tanácsok
bankrablóknak (am.
vígj.) 18.15 Jackie, a le-
genda (am.-hongk.-kínai
vígj.) 20.35 Transmor-
phers (am. sci-fi) 22.10
A Mars szelleme (am.
akcióf.) 23.55 Karate
tigris 1. (am.-hongk. ak-
cióf.)

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
Szerelem és büntetés (tö-
rök film) 22.30 Ha ügyes
vagy pénzt nyerhetsz
23.30 Painkiller Jane
(sor.) 

9.00 Kultúrcsepp ism.
16.00 Délutáni Híradó
16.15 Kultúrcsepp 16.35
Kárpát Expressz 17.00
Átjáró 17.30 Délutáni
Híradó 17.40 Izelítő
14.45 Kalendárium
17.50 Egészséges percek
17.55 Könyvajánló
18.00 Reggeli terefere
18.30 Híradó 19.00 Piac-
tér 19.30 Híradó 20.00
Lakatos Iván: A vízcsepp
kivájja a követ, dokf.
21.00 Piactér ism. 21.30
Híradó 22.00 Átjáró

8.30 Esmeralda (sor.)
10.00 Elátkozott paradi-
csom (sor.) 12.45 Ten-
gernyi szenvedély 14.30
Mesés hölgyek 15.30
Clase 406 (sor.) 16.30
Esmeralda (sor.) 17.30
Igaz történetek 18.30
Tengernyi szenvedély
(sor.) 19.30 Tiltott gyü-
mölcs (sor.) 20.30 Szere-
lem és tisztesség (sor.)
21.30 Eliza nyomában
(sor.) 22.30 Éjszakai tör-
ténetek 23.30 Ördögi kör
(sor.)
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6.35 Gazdakör
7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Második esély (am.-
mex.-kol. sor.)
9.50 Daktari (sor.)
10.40 Magyar elsők
11.00 Család-barát
11.55 Ízőrzők
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Kikötő - Friss
15.30 Halld Izrael! (ism.)
15.55 Néprajzi kincseink
16.25 Virágzó Magyaror-
szág
16.50 A világörökség kin-
csei
17.05 Benedek doktor cso-
dakútja
17.40 Heuréka! Megtalál-
tam!
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
19.55 Derrick (krimisor.)
21.00 Híradó - Nemzeti Kró-
nika
21.15 Közbeszéd
21.40 Szigorúan titkos!
(dok. sor.)
22.40 Sporthírek
22.45 Váltó
22.55 Sportaréna
23.35 Áldozatok 1944/45
(dok. sor.)
0.35 Múlt idő ‘90
1.00 Négy éjszaka Annával
(lengyel-francia filmdráma,
2008)

DUNA Tv, 1.00
Négy éjszaka Annával

Leon egy kisvárosi kórház hulladékégetőjében dolgozik.
Szenvedélyesen beleszeret az egyik ápolónőbe, Annába.
Először csak az ablakon át figyeli, de aztán éjjelente belo-
pódzik a szobájába. Csak nézi alvás közben, virágot visz
neki. A rendőrség is felfigyel rá és őrizetbe veszi. Pedig
csak Anna közelében akar lenni.A filmet Jerzy
Skolimowski rendezte.

TV2, 2.00
Menekülés a félelembe 

1943 augusztusa, Anglia partjaitól 300 mérföldre: az ame-
rikai U.S.S. Tiger Shark tengeralattjáró három túlélőt szed
fel egy megtorpedózott angol kereskedelmi hajóról. A túl-
élők megmentésével azonban megmagyarázhatatlan, életü-
ket fenyegető természetfeletti események veszik kezdetét.
Claire nővér gyanús jeleket észlel a legénység és főleg
Brice kapitány viselkedésében.

PRO TV, 20.30
Féktelenül 2.

Annie Speed új barátja, Alex Shaw, aki rendőrként biciklivel
rója az utcákat. Legalábbis Annie ezt gondolja. Alex azonban
egy elit motoros egység tagja és percenként kockára teszi
az életét. Egy véletlen révén a lány hamar rájön, hogy Alex
mit titkolt előle, de kész megbocsátani, ha a férfi elkíséri
egy 6 napos tengeri körútra. A nyaralás nagyszerűen indul,
ám hamarosan a hajót hatalmába keríti egy őrült zseni.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Rondó
10.50 Körzeti magazin
11.40 Híres magyar könyv-
tárak
12.15 Nekem ne lenne ha-
zám?
12.30 Élni tudni kell!
13.01 Híróra
13.02 Híradó
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Arborétumok, gyűjte-
ményes kertek
14.55 Rabszolgák útja
(dokumentumf.)
16.00 Drága doktor úr
(olasz vígj. sor.)
16.45 Párizsi jóbarátok (fr.
vígj. sor.)
17.30 Bűvölet (olasz sor.)
17.55 Magyar rock
18.55 Átjáró
19.20 Esti mese
19.45 Mindig zöldebb
(auszt. sor.)
20.30 Barangolások öt kon-
tinensen
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Dublini doktorok (ír
sor.)
22.25 Stingers (auszt. krim-
isor.)
23.10 Záróra
0.05 India - Álmok útján
(sor.)
0.50 Házaspárbaj (sor.)
1.45 Orvosi bűnügyek (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 Vészhelyzet (am.
sor.)
16.15 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
17.20 Mindörökké szerelem
(mex. sor.)
18.20 NekedValó (2010)
Talk-show
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 ValóVilág - Összefog-
laló (2010)
21.10 Fókusz
21.45 Barátok közt (ma-
gyar sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.25 Dr. Csont (amerikai
krimisor.)
23.20 A rejtély (amerikai-
kanadai sorozat)
Utána: RTL-hírek
0.25 Poker After Dark 
1.20 Reflektor Sztármaga-
zin
1.35 Döglött akták (am.
krimisor.)

7.00 Magellán (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.30 Stahl konyhája
10.55 Babapercek
11.05 Teleshop
12.35 Árva angyal (mex.
sor.) (ism.)
13.25 Barbie mesés Kará-
csonya (am. anim. f.)
14.50 EZO.TV
15.55 Flash Gordon (am.
akció sor.)
16.45 Charly, majom a
családban (német sor.)
17.40 Marina (mex.-am.
sor)
18.35 Árva angyal (mex.
sor.)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Ezek megőrültek!
21.10 Aktív
21.45 Jóban Rosszban
(sor.)
22.20 NCIS (am. krim-
isor.)
23.15 Gyilkos számok
(am. krimisor.)
Közben: Kenósorsolás
0.10 Elit egység (kan.
sor.)
1.00 Tények Este
1.30 EZO.TV
2.00 Menekülés a féle-
lembe (Merülés a félelem-
be) (am. thriller, 2002)
3.35 Sentinel - Az őrszem
(sci-fi sor.)

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

9.30 Gyilkos sorok
10.30 Egy kórház magán-
élete (sor.) 11.25 Tuti gi-
mi (sor.) 12.20 Kutyafut-
tában (am.-auszt. akció-
vígj., 2001) 14.10 Nyom-
talanul (am. krimisor.)
16.00 CSI (ism.) 17.00
Gyilkos számok (sor.)
19.00 A dadus (sor.)
19.30 Jóbarátok (ism.)
20.30 Két pasi ...(ism.)
21.30 CSI: A helyszínelők
(sor.) 22.30 Elit kom-
mandó (am. akcióf.,
1990) 

7.00 Hírek 10.00 Pontos
sportidő (live) 12.00 Hí-
rek (live) 13.10 Fogadás
a félelemmel 14.10 Pon-
tos sportidő (live) 15.10
Külön kiadás 16.00 Ko-
molyan 16.30 Pontos
sportidő (live) 18.00
Steaua Bucureşti - Sheriff
Tiraspol labdarúgó mér-
kőzés (live) 20.00 Gigá-
szok harca 21.00
Sport.ro Hírek (live)
22.00 Local Kombat Su-
perstars 23.00 Wrestling
SMACK 

TV2
6.50 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek
Körzeti híradók
10.00 Szempont (ism.)
10.55 Nappali
Közéleti szórakoztató maga-
zin
11.55 Parlamenti Napló
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (sor.)
14.30 Roma Magazin
15.05 Domovina
15.35 Átjáró
16.05 Szülőföldjeim
16.45 Remekművek
17.05 Emberek a termé-
szetben
17.30 Híradó
17.41 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.40 India - Álmok útján
(brazil-indiai sor.)
19.30 Házaspárbaj (olasz
sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Kékfény
22.05 Az Este
22.40 Orvosi bűnügyek
(olasz sor.)
23.40 Szeretők (angol sor.)
0.35 Tizenkét kőmíves
1.00 Hírek
1.05 Sporthírek
1.15 Prizma
1.30 Telesport (ism.)
2.00 Ma Reggel (ism.)

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(ism.)
9.50 Zsebtörténetek
10.00 Danutz SRL (ism.)
Közben: Egyszerűen ízle-
tes
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 – magyar
nyelvű műsor
Benne: Humoristák, Heti
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
19.40 Sport
20.00 Hírek
20.40 A nap témája
21.00 Prim Plán (talk
show)
22.00 Grey anatómiája
(am. sor.)
22.55 Eurovision 2011
23.10 Hóangyalok (ameri-
kai romantikus dráma)
1.00 Éjszakai beszélgeté-
sek (ism.)

5.30 Iznogoud (francia
vígj., 2005) (ism.)
7.00 Pro Tv hírek, Könyv-
bemutató
10.00 Tessék parancsolni!
– szórakoztató műsor
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(am. sor.) (ism.)
13.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
14.00 Zathura - Az űrfo-
gócska (amerikai fantasz-
tikus kalandfilm, 2005)
(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 Féktelenül 2. (ame-
rikai akciófilm, 1997)
22.30 Az örökség (román
vígjáték sorozat)
23.30 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
0.00 Elit egység (kanadai
sorozat)
1.00 Féktelenül 2. (ameri-
kai akciófilm) (ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Reggeli matiné - Raz-
van és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 Veronica (román
kalandf., 1972) (ism.)
13.00 Híradó, Sport
14.00 Hatalmi visszaélés
(amerikai thriller, 1997)
(ism.)
16.00 Híradó, Sport
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 Szupervihar 2.: Ha
eljön a világvége (német-
amerikai katasztrófa film)

6.00 A cseresznye a tor-
tán
7.00 Lököttek (vígjáték
sor.)
7.30 Szívek találkozása
(indiai sor.)
8.30 Teleshopping
9.00 A cseresznye a tor-
tán (ism.)
10.00 Ingatlan blitz
(ism.)
10.30 Keleti fény (am.
akcióf., 1992) (ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kacsamesék (am.
anim. sor.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Lépéselőnyben
(amerikai krimisor.)
(ism.)
16.00 Három kívánság
(am. filmdráma, 1995)
17.30 Világiak
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.15 Kacsamesék
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 Hegylakó 3. - A
mágus (kanadai-francia-
angol kalandfilm, 1994)
22.15 Lököttek (román
sor.)
23.00 Mondenii
23.30 A médium (am.
krimisor.)
0.30 Forró vágyak (am.
thrill.)

7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők -
Audi Quattro
9.00 Halálos fogás -  A
megőrülés határán
10.00 Piszkos munkák -
Kutyatenyésztő
11.00 Végzetes másod-
percek
12.00 Amcsi motorok -
Unique Machine motor
13.00 A túlélés törvé-
nyei – Dominikai Köztár-
saság
14.00 Állítólag... - Tűz-
golyó
15.00 Piszkos munkák -
Matrac-újrahasznosító
16.00 Hogyan készült?
17.00 Halálos fogás
18.00 Amcsi motorok
19.00 A túlélés törvé-
nyei
20.00 Állítólag... - Meg-
fázás
21.00 Hogyan csinál-
ják?
Luxushajó/ mész/
légkondi
21.30 Hogyan készült?
22.30 Az ember, mint
préda
23.30 Katona dolog -
Tűzszerészek
0.30 Chris Ryan bemu-
tatja: Rendőrségi elit
alakulatok
1.30 Ross Kemp Afga-
nisztánban
2.30 Ausztrália határain

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
sor.)
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)
21.00 Könnyek a jég kö-
zött
22.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
23.00 Cleopatra 2525
(amerikai kaland sor.)
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
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Ma  Károly, Karola és
Tamás napja van. 
A Károly régi magyar sze-
mélynév, a török eredetû
karul, karvaly madárnév-
bõl származik. A közép-
korban azonosították a
germán eredetû német
Karl névvel, mivel latinos
alakja a magyar névhez
hasonlóan hangzott. Nõi
párja: Karola. A Tamás
férfinév arámi eredetû
szó, jelentése: iker.
Holnap az Adél és a Valér
nevûek ünnepelnek.
Vasárnap Martina, Ger-
da, Jácinta napja van.

Évforduló
28-án:
• 1077 – Canossa-járás:
IV. Henrik német király
kénytelen megalázkodni a
pápa elõtt, hogy az egyhá-
zi átok alól feloldozást
nyerjen. Darócruhában
vezekel három napon át
Canossa várában.
• 1830 – Megjelenik a Hi-
tel, Széchenyi István mû-
ve, amely a magyar re-
formmozgalom program-
jává válik.
• 1989 – A Kossuth rádió-
ban elhangzik Pozsgay
Imre bejelentése, hogy
1956 népfelkelésnek te-
kinthetõ, ezzel megkérdõ-
jelezi a Kádár-rendszer
létjogosultságát. 
29-én:
• 1886 – Karl Benz szaba-
dalmaztatja „gázmotor-

hajtású jármûvét”, minden
autók õsét.
• 1919 – Balassagyarmat
megvédi határait a csehszlo-
vák csapatokkal szemben,
ezzel elnyeri a Civitas
Fortissima címet.
30-án:
• 1945 – A menekülteket
szállító Wilhelm Gustloff
német személyhajót a Balti-
tengeren elsüllyeszti az S-13
szovjet tengeralattjáró. A
9300 halálos áldozat nagy
része gyermek, nõ és sebe-
sült katona. 

Vicc
– Ki az abszolút hûtlen?
– Az, aki azt vallja, hogy:
„Van a párkapcsolatom és a
magánéletem, meg még pár
kapcsolatom!”

Recept
Sangriás gyümölcssaláta
Hozzávalók: 1 ananász, 3 ki-
vi, 3 banán, 2 narancs, 2 al-
ma, 2 körte, 1 csomag ma-
zsola, 1 dl méz, 1 dl sangria.
Elkészítése: A gyümölcsöket
megtisztítjuk, egyforma
nagyságú kockákra vágjuk.
Egy tálba rétegesen helyez-
zük õket, a folyékonyra ol-
vasztott mézzel minden
egyes réteget vékonyan
meglocsolunk. Amikor az
utolsó réteget is leraktuk, az
egészet meglocsoljuk a san-
griával, és éjszakára a hûtõ-
be tesszük. Másnap fo-
gyasztható, frissítõ, finom
eledel.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Egyszerûen imádja, hogy vonzó
és elegáns a mások szemében.
Ha még a tudását, ismereteit is
közli, szép számmal szerez
irigykedõket.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Itt az idõ a nagy találkozásra.
Nem kell a dolgot siettetni, úgy
is eljön az magától is, minden-
fajta keresés, kutatás nélkül is.
Gondolja át elhatározását.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Az élet folyik a saját medrében,
egyhangúan. Nem történik sem
túl jó, sem rossz. Tennie kell
Önnek is valamit azért, hogy
kizökkenjen ebbõl az állapotból.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Jó híreket kap, és ettõl rögtön
ünnepelni támad kedve. Lepje
meg magát valamivel – megér-
demli.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Családi féltékenység mérgezi a
hangulatot. Nem sok esély van
arra, hogy sikerül harmóniát
teremtenie. Legyen kész a nehéz
helyzeteket is vállalni.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Ha megáll egy pillanatra, s el-
gondolkozik, rádöbben arra,
hogy új értékeket kell megis-
mernie, s hogy nem mindig a
pénz a legfontosabb dolog az
életében.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Feltûnik a színen egy régi ellen-
fele, és Ön egyszerûen képtelen
úrrá lenni az érzelmein. Kilá-
tástalan vitába lehetõleg nem
keveredjen.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Sorsdöntõ változások várhatók
a magánéletében és a hivatásá-
ban. Ha egyetlen lépés elegen-
dõ ahhoz, hogy mindkettõben
valódi sikereket érjen el, fogad-
ja el.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Ne vigye túlzásba a spórolást,
legalább leértékeléseken vásá-
roljon. A jelek szerint kellemet-
len esemény nincs kilátásban,
inkább örömben lesz része.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Kicsit becsapottnak érzi magát.
Mást kapott, mint amit ígértek.
Ne csüggedjen, mert lelkiisme-
retes munkája mindig meghoz-
za a gyümölcsét.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

A könnyû flört futó kapcsolat-
nak indult, ám komolyra for-
dult, lelki kapcsolat lett az ered-
mény. Legyen tisztában érzései-
vel. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Egy kissé elhalványult szeren-
csecsillagának fénye, de ha a
barátai körében szétnéz, azon-
nal megváltozik a véleménye.
Ne legyen elégedetlen, minden
viszonylagos.

Horoszkóp

11

Január 28., péntek
Az év 4. hete és 28. napja, hátravan 337 nap

Filozófia

Horváth István

ÚMSZSZOLGÁLTATÁS

MÉDIAPARTNEREK

Szerkesztõség és kiadó: 

013 701 Bukarest, P-þa Presei
Libere nr. 1, corp B, etaj III, 
cam. 342-353 Telefon: 031/405-4088, 
Fax: 021/317-8847, 
E-mail: office@maszol.ro

Mb. felelõs szerkesztõ:
Salamon Márton László

Vezetõ szerkesztõ:
Cseke Péter Tamás

Vezetõ publicista:
Ágoston Hugó

Fõmunkatársak: 
Bíró Béla, Gyulay Zoltán, 
Székedi Ferenc, Szûcs László 

Szerkesztõk: 

Moldován Árpád Zsolt (Aktuális)

Bogdán Tibor (Háttér) 

Baló Levente (Kultúra) 

Szakács Zsuzsanna (Gazdaság)

Turós-Jakab László (Sport) 

Farkas István (Média)

Orosz Anna (Életmód) 

Szonda Szabolcs (Színkép) 

Olvasószerkesztõk: 
Osváth Annamária, Nyáguly András 

Tudósítók: 

Antal Erika – 0788-760573 

(Marosvásárhely), Sipos M. Zoltán –

0728-780582 (Kolozsvár), Totka Lász-

ló – 0788-715848 (Nagyvárad), Hor-

váth István – 0747-517574 

(Csíkszereda), Baloga-Tamás Erika –

0746-375775 (Székelyudvarhely), Ko-

vács Zsolt – 0788-715766 

(Sepsiszentgyörgy), Mayla Júlia – 0745-

682401 (Beszterce), Sike Lajos – 0788-

715687 (Szatmárnémeti), Tamás 

András – 0744-781709 (Nagyenyed) 

Fotóriporter, képszerkesztõ: 

Tofán Levente

Grafikus: 
Horváth István

Tördelõszerkesztõk: 

Lõrincz Imola, Szabó Ildikó Erzsébet 

Kiadja 
a Scripta Kiadó Rt.

Terjesztési menedzser: 
Béres Attila – 0788-318353 

Területi megbízottak:
Baricz István – 0788-488739, 
Keresztes Csaba – 0746-100830
(Gyergyó),
Tósa András –  0788-715481
(Kolozs, Szilágy)

Jogtanácsos: 
Czédly József

Hirdetési ajánlat a honlapon  

és a szerkesztõségben. Elõfizethetõ 

a Román Postánál  (katalógusszám:

19302), közvetlenül a szerkesztõség-

nél és elõfizetés-szervezõinknél. 

Magánterjesztõk forgalmazzák.

Elõfizetési díjak:

1 hónapra 15 lej, 

3 hónapra 38 lej, 

6 hónapra 75 lej, 

12 hónapra 148 lej

Nyomda: Garamond (Kolozsvár)

ISSN 1841-5520

Az Új Magyar Szó bármely részének 

másolásával kapcsolatos minden

jog fenntartva. Értesüléseket átven-

ni csak az Új Magyar Szóra való hi-

vatkozással lehet. A szerkesztõség

fenntartja magának a jogot, hogy a

beküldött leveleket rövidítve, illetve

szerkesztve közölje.

Lapunk megjelenését támogatja a



Kosárlabda

Turós-Jakab László

Egy hét leforgása alatt
harmadszor lépnek pá-

lyára a férfi-kosárlabda-baj-
nokság csapatai. A 19. for-
duló mérkõzései közül a Te-
mesvári BC–CSU Asesoft
Ploieºti rangadóra esett a
TVR 3 választása, az élõ
közvetítés szombaton, 18
órakor kezdõdik. A cristv.ro
a Nagyváradi CSM–BCM
U Piteºti, a bcmures.ro/live
pedig a BC Mureº–Poli-
tehnica Iaºi-találkozót köz-
vetíti élõben, egyformán 18
órai kezdettel. 

A forduló mûsorát a Csík-
szeredai Hargita Gyöngye–,
SCM U Craiova–Nagy-
szebeni CSU Atlassib, Ener-
gia Rovinari–Steaua Turabo,
Medgyesi Gaz Metan–Buk.
CS Municipal és Brassói

CSU Cuadripol–CS Oto-
peni-találkozók egészítik ki. 

A nõi bajnokság második
értékcsoportjában (A2, 9-14.
helyezettek) február 12-éig
szünetel a küzdelem, miután
több korosztályos válogatott
is készül a közelgõ megmé-
rettetésekre.

Pótolták viszont a Sportul
Studenþesc–Nagyváradi U
elmaradt mérkõzést, ame-
lyet a vendégek nyertek 73-
68-ra. A folytatásig: 9. Gyu-
lafehérvár 4 pont, 10. Ko-
lozsvári U 4, 11. Nagyváradi
U, 12. Brassói Galactica 3,
13. Sportul 2, 14. Poli-
tehnica Iaºi 2. Az élcsoport-
ban (A1, 1-8. helyezettek)
ma a 4. forduló mérkõzéseit
rendezik meg: Sepsi BC–
Buk. Olimpia, Temesvári
Bega Danzio–Buk. Rapid,
Aradi ICIM–CST Alexand-
ria, SCM CSS Craio-
va–Szatmárnémeti CSM.

Három forduló után már
csak a Szatmárnémeti és a
Craiova százszázalékos, míg
az Aradnak 5, a Sepsi BC-

nek, a Temesvárnak, az Ale-
xandriának és a Rapidnak
egyformán 4, az Olimpiá-
nak pedig 3 pontja van.  
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Röviden

Fontos Balkán Liga-mérkõzésen nyert szerdán este
a BC Mureº férfi kosárlabda-csapata: a vásárhelyiek
85-70-re verték az addig százszázalékos és már biz-
tos továbbjutó macedón KK Feni Industries
Kavadarcit. A forduló másik mérkõzésén bolgár
csapatok játszottak, a BC Rilszki Szportiszt
Szamokov 91-70-re verte a BC Balkan Botevgradot.
A vásárhelyiek február 10-én Botevgradba látogat-
nak, majd március elsején a montenegrói KK
Mornar Bart fogadják. A B csoport sorrendje: 1.
KK Feni Industries 7 pont / 4 mérkõzés, 2. KK
Mornar 5 / 3, 3. BC Rilszki Szportiszt 5 / 3, 4. BC
Mureº 5 / 3, 5. BC Balkan 3 / 2. 

Nõi kézilabda, 
14. forduló 

Indul a visszavágók sorozata
a nõi kézilabda-Nemzeti Li-
gában. A hétvégi mûsor:
szombaton: SCM Craio-
va–Oltchim (12 óra, Digi
Sport), Oþelul Galaþi–Resica-
bánya, HCM Roman– Ko-
lozsvári U-Jolidon, Zilahi
HC–HCM Buzãu. vasárnap:
Buk. CS Municipal– Du-
nãrea Brãila (12 óra, Digi
Sport), Tomis Constanþa–
Brassói Rulmentul, Nagybá-
nyai ªtiinþa–Dévai Cetate.   

Vízilabda, 11. forduló

A visszavágók negyedik
fordulójának páros
mérkõzéseivel folytatódik a
vízilabda-Szuperliga alap-
szakasza. A szombat-vasár-
napi mûsor: Dinamo–Spo-
tul Studenþesc, Nagyváradi
CSM Digi–Nagyváradi
Crisul, Kolozsvári Politeh-
nica–Steaua, Aradi
AMEFA–Rapid. 

Bjelanovics 
az Atalantánál

Az olasz másodosztályban
folytatja pályafutását Szása
Bjelanovics, a CFR 1907
labdarúgó-csapatának horvát
csatára. Az Atalanta 600
ezer eurót fizetett érte miu-
tán a kolozsváriak fél évvel
ezelõtt 900 ezret fizettek.
Bjelanovics a hetedik játé-
kos, aki a téli szünetben
távozik a Gépész utcából.

HIRDETÉS

A Kolozsvári U-Mobitelco BT (fekete mez) Csíkszeredába látogat

Temesváron a bajnok

Álljon rajthoz az ÚMSZ-szel!

Ma zárul az ÚMSZ sportversenye, amelynek tíz sze-
rencsés résztvevõje között Marian Cozma tragikus
sorsú román kézilabdázóról szóló könyvet és DVD-t
sorsolunk ki. Az öt forduló kérdéseire adott vála-
szokat (1, X vagy 2) vezessék fel a versenyszelvény-
re, amelyet töltsenek ki személyi adataikkal is. Be-
küldési határidõ február 8., a postabélyegzõ dátu-
ma. Az ÚMSZ postacíme: 013701 Bucureºti, Piaþa
Presei Libere nr. 1, corp B, etaj III., cam. 347. A sze-
rencsés nyerteseket február 14-én sorsoljuk ki, nevü-
ket pedig 15-i, keddi lapszámunkban közöljük.  

Az ötödik (és egyben utolsó) forduló kérdé-
se: kivel játszanak ma a magyarok a 22. férfi-
kézilabdavilágbajnokság hetedik helyének
megszerzéséért?  

1. a németekkel  
X. a lengyelekkel   
2. a norvégokkal   

Labdarúgás

ÚMSZ

Bejöttek Adrian Mutu
(képünkön) számításai:

három héttel azután, hogy
felfüggesztette, a firenzei
klubvezetés visszafogadta a
viola-alakulatba a román vá-
logatott csatárt.  Az esemé-
nyek azután gyorsultak föl,
hogy Mutu szerzõdést bon-
tott ügynökeivel, Giovanni és
Victor Becalival. Miután a
Fiorentina vezetõsége elõbbit
okolta Mutu rossz döntései-
ért és viselkedéséért, a szakí-

tás megenyhítette a firenzeie-
ket. Annál is inkább, hogy
Mutu bûnbánóan fordult
Andrea Della Valle klubel-
nökhöz, akinél bocsánatért
esedezett. Elõzõleg nagyon
berezelt, hiszen a Fiorentina
illetékesei az olasz labdarú-
gó-bírósághoz fordultak,
ahol azt kérték, hogy júniu-
sig beszüntethessék a játékos
iránti anyagi kötelezettségek
folyósítását és erre az idõ-
szakra teljesen kizárhassák a
román játékost. 

Amit az olaszok nem biz-
tos, hogy tudnak: a háttérbõl
továbbra is Becaliék irányít-
ják Mutu sorsát. Az új ügy-
nök ugyanis Pietro Chiodi,
akinek Victor Becali a nász-
nagya volt, és aki a testvérek
védnökségét élvezi az üzleti
ügyekben. Egyelõre nem tud-
ni, hogy Mutu gyakorlatilag
mikor tér vissza a pályára, de
akár az is megeshet hogy
már a hét végén, hiszen eltil-
tása idején magánedzõvel ké-
szült és egy percig sem hagy-
ta abba a munkát. A 20. baj-
noki mérkõzésén 25 pontot
gyûjtött Fiorentina a 11. he-
lyen áll az olasz pontvadá-
szatban, és szombaton Ró-
mában lép pályára, a negye-
dik pozíciót elfoglaló Lazio
vendégeként. 

Mutunak

megbocsátottak

Tenisz

T. J. L. 

Tegnap, Melbourne-ben
eldõlt, hogy a harmadik

helyen kiemelt belga Kim
Clijsters és a kilencedikként
rangsorolt kínai Na Li játsz-
sza az ausztrál nyílt tenisz-
bajnokság nõi egyesének
szombati fináléját. Az elõ-
döntõben Clijsters viszony-
lag könnyen, 6-3, 6-3-ra
nyerte az orosz Vera
Zvonarjova (2.) elleni, 73
perces mérkõzést. Ezzel
szemben Li nagyot csatá-

zott az elsõ számú favorit-
tal, Caroline Wozniackival.
A dán világelsõ 6-3-ra nyer-
te az elsõ szettet és 5-4-nél
meccslabdája volt a máso-
dikban. Ázsiai ellenfele in-
nen támadt fel és 7-5, 6-3-ra
nyerte a következõ két szet-
tet. A meccs 155 percet tar-
tott, s bár a kínai kétszer
annyi ki nem kényszerített
hibát követett el, mint ellen-
fele, a gyõztes ütések aránya
(42-10!) az õ malmára haj-
totta a vizet. Na Li az elsõ
kínai játékos aki bejut egy
Grand Slam-torna egyes
versenyének döntõjébe.

A férfiaknál a szerb No-
vak Djokovics (3.) az elsõ
döntõs miután meglepõen
simán, 7-6 (3), 7-5, 6-4-re
nyert a svájci Roger
Federer (2.) ellen.A 23 éves
belgrádi negyedszer jut
melbourne-i fináléba, 2008-
ban nyert, 2007-ben és
2010-ben pedig vesztett. 

A melbourne-i férfi páro-
sok döntõjébe idén az elsõ
helyen kiemelt, amerikai
Bryan ikrek, Bob és Mike,
valamint a hármas számú
favorit, az indiai Mahesh
Bhupathi-Leander Paes-
kettõs jutott. 

Versenyszelvény

Kérjük, jelölje meg a fordulókban feltett kérdésekre adott válaszait, majd írja be 
a személyes adatait. Vágja ki a kitöltött szelvényt, és küldje el nekünk. Sok sikert!

1. forduló 2. forduló 3. forduló 4. forduló 5. forduló

Név:

Cím:

Város:

Megye:

Irányítószám:

Kínai–belga döntõ a nõknél
Labdarúgás

Hírösszefoglaló

A Birmingham City
lesz az Arsenal ellenfele

az angol labdarúgó-Ligaku-
pa fináléjában, miután az
elõdöntõ szerda este vissza-
vágóján hosszabbításban 3-
1-re legyõzte a vendég West
Ham Unitedet. 

Az angol Premier League
18. fordulójából elhalasztott
és szerdán este pótolt mér-
kõzése a Liverpool 1-0-ra
nyert a Fulham ellen, és 32
ponttal feljött a táblázat he-
tedik helyére. 

Az AC Milan 2-1-re gyõ-
zött a Sampdoria otthoná-
ban a labdarúgó Olasz Ku-
pa negyeddöntõjének szer-
dai játéknapján, míg a cím-
védõ Internazionale gól nél-
küli döntetlent követõen 11-
esekkel jutott tovább az
Napoli vendégeként (5-4). 

A Real Madrid 1-0-ra
nyert a címvédõ Sevilla ott-
honában a Spanyol Király
Kupa elõdöntõjének szerda
esti, elsõ mérkõzésén. Fölé-
nyesen nyert az FC Barcelo-
na (5-0 a vendég Almeri-
ával), így álomdöntõ körvo-
nalazódik. A visszavágókat
egy hét múlva rendezik. 

Kupaszerda Európában

✁
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Készült a Communitas Alapítvány támogatásával.

Sike Lajos

Az Erdélyi Magyar Ki
Kicsodában az áll, hogy ön
újságíró, szerkesztõ, mû-
fordító meg a Scriptor Ala-
pítvány ügyvivõje. Hol ma-
radt a tanár, nem azzal kel-
lett volna kezdeni?
– Lehet, elnéztem valamit a
kérdõíven, netán rosszul ér-
telmeztem, ezért nincs ott,
hogy elõször is német–ma-
gyar szakos tanár vagyok. A
Babeº-Bolyain végeztem
1973-ban.

A székely fiú tudatosan
választotta egyetemi tanul-
mányi ágként a német nyel-
vet?
– Mondhatom, igen, amiben
sokat segített nekem a Szé-
kely Mikó Kollégium kiváló
némettanára, néhai Rácz La-
jos. Nemzedékek hálásak ma
is neki, amiért képes volt ar-
ra, hogy a négy líceumi év
alatt megtanítsa tanítványait
egy bizonyos szinten néme-
tül. Talán õ ébresztett rá arra,
hogy figyeljünk jobban oda
közvetlen szomszédainkra, a
szászokra. Uzontól, ahol
születtem, nincs messze
Prázsmár, a nagy szász tele-
pülés. Emlékszem, már gyer-
mekkoromban megfigyel-
tem, sõt, egy kicsit rá is cso-
dálkoztam, mikor apámmal
az ottani malomba vagy ép-
pen vásárba mentünk, hogy
milyen más emberek ezek a
szászok, mennyire más a
népviseletük, a házuk, a pa-
raszti gazdaságuk és annyi
minden, pedig egymás mel-
lett élünk. Egy kicsit még
bosszantott is, hogy Uzon-
ban milyen keveset tudunk
ezekrõl az igen szorgalmas
emberekrõl, noha érdekünk-
ben állna, hogy ne csak is-
merjük õket, de megtanuljuk
tõlük mindazt, amit jobban
csinálnak, amiben sokkal ha-
tékonyabbak, mint mi. Na-
gyon jó gazdaemberek vol-
tak. A Mikó után jött a négy

év egyetem, bekapcsolódtam
a Gaál Gábor Kör tevékeny-
ségébe is, amelynek akkori-
ban Markó Béla volt az elnö-
ke. A német irodalom kap-
csán az egyetemen volt egy
kötelezõ választás az akkori
világ tagoltságának megfele-
lõen: úgynevezett „spec-
kurzust” lehetett választani a
nyugat- és kelet-német avagy
az erdélyi szász, pontosab-
ban romániai német iroda-
lom közül. Utóbbit választot-
tam, az említett okok miatt
is. Lényegében ezt követõen
ismertem meg a hazai szá-
szok régi irodalmát, az újab-
bat már ismertem, és megle-
pett, mennyire rangos, mos-
tani mércével is európai.
Ugyanez mondható történel-
mükrõl is, amit példamutató
alapossággal fel is dolgoztak.

Volt más egyéb is az
egyetemen, ami a szász kul-
túra iránti érdeklõdést ösz-
tönözte? Fõként, hogy ez
már a másságtól és az ide-
genektõl félõ, sõt, azokat
megvetõ soviniszta Ceau-
ºescu-korszakban történt!
– Ilyen ösztönzõ volt – szász
nemzetiségû tanáraim és
kollégáim mellett – például
az Echinox háromnyelvû di-
áklap, amelyben magam is
közöltem fordításokat, mert
úgy éreztem, a fordítás kivá-
ló eszköz egy másik nyelv
mélyebb megismeréséhez.
A diplomadolgozatom té-
mája az irodalmi fordítás el-
méleti vetülete volt. Konk-
rétabban Eminescu híres,
Luceafãrul címû poémájá-
nak Franyó Zoltán által ké-
szített magyar és német for-
dítását elemeztem, vetettem
össze. Franyóval is elbeszél-
gettem telefonon a dologról,
pozitívan értékelte hozzáál-
lásomat. Aztán késõbb ta-
nárként vetettem bele ma-
gam jobban a fordításokba.
Az elsõ erdélyi szász köny-
vet a tanítás mellett ültettem
át magyarra.

Aminek nyilvánvalóan
az is kedvezett, hogy Hal-
miban, jóllehet nem a világ
vége, nem sok lehetõség kí-
nálkozott a szabadidõ értel-
mesebb eltöltésére. Ott for-
dította le Erwin Wittstock
Végítélet Ónyírban címû re-
gényét is, amelyet annak
idején nem tudtam letenni.
Ebbõl ismertem meg részle-
tesebben az erdélyi szász
falvak és társadalom példá-
san okos, racionálisan önel-
látó és önsegélyzõ belsõ
szervezettségét.
– Sok ilyen visszajelzést kap-
tam elsõ fordításom, Adolf
Meschendörfer Leonóra,
majd Otto Fritz Jickeli Nem-
zedékek címû regénye kap-
csán is, nem csupán Erdély-
bõl. Érdekességként említem
meg, hogy utóbbiról Ma-
gyarország egykori mezõ-
gazdasági miniszterének,
Hütter Csabának a vélemé-
nyét is alkalmam volt megis-
merni – lényegében ugyan-
ezeket mondta. Közben egy
bánsági sváb szerzõ, Franz
Storch Zenélõ óra címû novel-
láskötetét is lefordítottam, s
hozzáfogtam Josef Haltrich
erdélyi szász mesegyûjtemé-
nyének a lefordításához. Eb-

bõl egy kisebb kötetet állítot-
tam össze évek múltán Haty-
tyúleány címmel, szatmárné-
meti iskolások által készített
illusztrációkkal jelent meg.
Még egy erdélyi szerzõtõl, a
ma Németországban élõ
Franz Hodjaktól fordítottam
Végh Balázs Bélával együtt
egy novelláskötetet, amelyet
a budapesti Pont Kiadó
adott ki. A rendszerváltás
azt is jelentette, hogy a ro-
mániai német kisebbség egy
érdekes csoportja, a mellet-
tünk élõ szatmári svábok is
kezdtek ismét magukra talál-
ni. Magam egyébként elég
jól megismertem a kuruc
szabadságharcot lezáró
1711-es szatmári béke után
ide telepített svábok életét.
Ezt elsõsorban a szerkesztõ-
ségi munka tette lehetõvé az

által, hogy jártuk települései-
ket és írtunk róluk. S nem-
csak azt, hogy milyen jó gaz-
dák és az ide hozott új mun-
kakultúrával mennyire meg-
változtatták Nagykároly vi-
dékét, de azt is, hogy milyen
trauma érte õket a második
világháború utáni deportálá-
sokkal és a Ceauºescu-féle
kiárusításukkal. A Szatmári
Friss Újság fõszerkesztõje-
ként tudatosan vigyáztam
rá, hogy történetüket megis-
merje a magyar lakosság. El-
sõsorban számbeli megfo-
gyatkozásuk miatt az utóbbi
évtizedekben nehezen állt
helyre írásbeliségük. Ezt elõ-
segítendõ, a Friss Újságban
idõközönként egy-egy né-
met nyelvû oldalt közöltünk,
amit rendszerint én szerkesz-
tettem. Valamivel késõbb
ugyancsak én kezdeményez-
tem és szerkesztettem a
Schwabenpost címû lap elsõ
számait, amely az utóbb ki-
tanult és felnevelõdött szer-
kesztõi gárda munkája nyo-
mán ma is megjelenik, s a re-
alitásokra építve, magyar
nyelvû cikkeket is közöl.
Ugyanis sok svábnak, fõleg
Nagykároly környékén, ma
már magyar az anyanyelve.

Vizsgálódásai, gondo-
lom, mindig új dolgokkal is
szolgáltak...
– A rendszerváltás elõtt két
olyan német nyelvû könyv is
a látókörömbe került, ame-
lyek a környékünkön élõ
svábok és cipszerek körében
gyûjtött népi elbeszéléseket,
adomákat tartalmaznak.
Egyik Claus Stephani Tal der
stummen Geigen (Néma hege-
dûk völgye) címû gyûjtemé-
nye, a másik egy Krieg im
Scherbenland (Cserépfazékhá-
ború) címû kötet volt, amely-
rõl csak késõbb derült ki szá-
momra, hogy anyagát
Helmut Berner gyûjtötte a
szatmári svábok körében.
Az történt, hogy a gyûjtõ a
kötet leadása és megjelenése
közti idõszakban kivándo-
rolt Németországba, így tö-
rölték a nevét a könyvrõl. A
szerzõ a szatmári svábság
igen jelentõs és tekintélyes

személyisége ma is, német-
országi szervezetük vezetõje.
Pár évvel ezelõtt bõvebb vá-
logatást tett közzé ezekbõl a
szövegekbõl, amelyek rend-
szerint a hétköznapi élet kü-
lönbözõ dolgairól, a falusi
élet megnyilvánulásairól
szólnak: munkáról, vallás-
ról, ünnepekrõl, szokások-
ról, vásárokról, szõlõmûve-
lésrõl, pincei borozásokról,
civakodásokról, megbékélé-
sekrõl. Feltett szándékom,
hogy a közeljövõben ebbõl a
második könyvbõl váloga-
tok és fordítok magyarra,
méghozzá azzal a remény-
nyel, hogy könyv is lesz be-
lõle. De közben mást is for-
dítok Bernertõl, a szatmári
svábok történetének, sorsfor-
dulóinak rövid bemutatását.
Ennek részletei a Szamos cí-
mû kulturális szemlében jut-
nak el a magyar olvasóhoz.

A Szamosnak ön a szer-
kesztõje és anyagainak a be-
gyûjtõje is. Hiánypótló ez a
tizenhat oldalas havi kiad-
vány, amely a Szatmári Ma-
gyar Hírlap önálló mellék-
lete, a lap olvasói ingyen
kapják. Voltak még Szat-
márnémetiben kulturális la-
pok, mellékletek, de egy-
két évi szárnypróbálgatás
vagy inkább vergõdés után
megszûntek. A Szamos vi-
szont a hetedik évfolyamá-
nál tart!
– Csakugyan vannak elõz-
ményei a Szamosnak, ahogy
általában a kulturális sajtó-
nak Szatmárnémetiben. Egy
idõben még színházi lapja is
volt a városnak, amivel jóval
nagyobb kulturális közpon-
tokat is megelõzött. Igaz, az-
óta sok víz lefolyt a Szamo-
son. De ami már a közelebbi
múltat illeti, a rendszerváltás
elõtti idõkben jelent meg az
akkori Szatmári Hírlap mel-
lékleteként a Forrás, ami,
ugye, olyan volt, amilyent
akkor a rendszer engedett.
Nagyon kellett vigyázni pél-
dául arra, hogy a román kul-
túra is kellõ súllyal legyen
benne. 

Folytatása a 2. oldalon

Sokan elsõsorban a Szatmári Magyar

Hírlap napi jegyzetének szerzõjeként és

a havonta megjelenõ Szamos kulturális

folyóirat szerkesztõjeként ismerik beszél-

getõtársunkat, aki azonban jóval több

ennél. Tanár, mûfordító, az erdélyi szá-

szok és a szatmári svábok irodalmának

ismerõje és ismertetõje, az írott kultúra

egyik jelentõs szervezõje. Interjúnkban

minderrõl szó esik.

A szomszéd kultúra tükrében
Veres István mûfordító, szerkesztõ úgy véli, nem fordíthatunk hátat a mellettünk élõknek

Fotó: Sike Lajos

Mûfordító, szerkesztõ, tanár. A középis-
kola (Székely Mikó Kollégium, Sepsi-
szentgyörgy) elvégzése után a Babeº-
Bolyai Tudományegyetemen szerzett né-
met–magyar szakos diplomát, majd a
Szatmár megyei Halmiba kapott tanári ki-
nevezést. 1977-tõl újságíró, elõször a Szat-
mári Hírlapnál, majd egy évig a bukaresti
Elõrénél; a rendszerváltás után a Szatmári

Friss Újság, 2005-tõl 2008-ig pedig a Szat-
mári Magyar Hírlap fõszerkesztõje. Ezt kö-
vetõen a Szamos kulturális szemle szer-
kesztõje. Több erdélyi német író (Mes-
chendörfer, Storch, Wittstock, Hodjak)
kötetét magyarra fordította. 2008-ban a
Magyar Újságírók Romániai Egyesületé-
nek nívódíjasa. Hosszabb ideje az
RMDSZ Szatmár megyei tanácsosa.

Veres István (1950, Uzon)
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Farkas István

Az idei Oscar-gálán a ver-
senyzõk között nem, de az
Oscar-díj történetét felele-
venítõ beszélgetések köz-
ben mindenképp hallha-
tunk majd a magyarokról.
Hogy miért? Tom Hooper
A király beszéde címû filmjé-
nek cselekményszerkezete
ugyanis kísértetiesen ha-
sonlít a magyar felmenõk-
kel rendelkezõ George Cu-
kor 1964-ben bemutatott,
többszörös Oscar-díjjal ki-
tüntetett, My fair lady címû
alkotásához. Adott tehát ez
a tizenkét Oscar-jelöléssel
kitüntetett film, amely a
most uralkodó II. Erzsébet
apjáról, a tessék-lássék mó-
don trónra lépõ, alázatos,
szerény, visszahúzódó,
egyszóval a kékvérûektõl
mérföldekre álló VI.
Györgyrõl szól. Arról a
Györgyrõl, aki dadogása
miatt sokak szerint alkal-
matlan volt a brit királyi
trónra. Az udvari orvosok
tehetetlensége után felesé-
ge, Elizabeth Bowes-Lyon
unszolására egy ausztrál
beszédterapeutához fordul.
Az pedig, Oscar-gyanús
filmrõl lévén szó, megoldja
a lehetetlent.

A filmben fõképp a színé-
szi munka figyelemre mél-
tó. A Colin Firth és
Geoffrey Rush alkotta pá-
ros tulajdonképpen mono-
polizálja a filmet, amely, el-
térõen a kanonizált törté-
nelemtõl, nem Winston
Churchill miniszterelnök
alakját emeli ki, hanem
„Bertie”-t (a király teljes
neve: Albert Frederick
Arthur George), a volt ten-
gerésztisztet, aki tulajdon-
képpen véletlenül lesz ki-
rály, amikor a trón jogos
örököse, VIII. Eduárd ma-
gánéleti okok miatt lemond
a címrõl. A második világ-
háború az elsõ olyan világ-
méretû konfliktus, amely-
ben a médiát is fegyverként
használták, és hogy Anglia
ellensúlyozhassa a fanati-
záló hordószónok, Hitler
tömegeket megõrjítõ retori-
káját, szüksége volt egy
olyan intézmény hangjára,
amely annyira archaikus,
mint azok a motívumok,
amelyekkel a náci vezér
mobilizálta országát. Vi-
szont „Bertie”, természeté-
bõl, jellemébõl kifolyólag,
teljesen alkalmatlan arra,
hogy tömegekhez szóljon,
hogy közvetítse feléjük a
hazaszeretet és összetarto-

zás eszméjét, így természe-
tes, hogy szükség van egy
olyan „pedagógusra”, aki
megtanít egy királyt király-
ként beszélni. Így vonul eb-
ben a filmben háttérbe a
történelem, és domborodik
ki a két „fõszereplõ” szemé-
lyisége, mi, nézõk, pedig
végre kapunk egy okos „bil-
dungsroman”-t a sok-sok
bugyután összeszerkesztett,
tankrobbantós második vi-
lágháborús film után. A ki-
rály, miközben „beszélni” –
tulajdonképpen szónokolni
– tanul, személyiségébe ol-
vasztja Anglia archaikus in-
tézményeit is. Ekképpen vá-
lik belõle jobb férj (a tenge-
résztiszti „kiképzés” köztu-
domásúlag nem családcent-
rikus, még hercegek eseté-
ben sem), illetve az, akit-
amit a funkciója megköve-
tel tõle: Anglia „nagy csa-
ládjának” feje. A filmben
az elsõ síkon a „történelmi
idõ” zajlik, követhetjük a
második világégés elõkészí-
tését, viszont György ki-
rályban visszafelé mozdul
az idõ: a rétori képzés alatt
önmagára talál, megleli
azokat a primitív személyi-
ség-összetevõket, amelye-
ket az udvari etikett, majd a
katonai kiképzés felülírt.

Mozivászon – Oscar 2011

Beszédes filmterápia Folytatás az 1. oldalról

Aztán mindjárt a fordulat
után egy lelkes irodalomta-
nár, Gál Elemér beindította
a Szamoshát címû kulturális
lapot, de kellõ anyagi és szel-
lemi támogatottság hiányá-
ban hamar leállt. Késõbb is
voltak elképzelések, próbál-
kozások, de ezek rendre
hamvukba hulltak. Talán
azért, mert nem eléggé kitar-
tó emberek kezdeményez-
tek, s nem tudták kellõen bi-
zonyítani, hogy egy ilyen
magyar nyelvû lapra szükség
van. Így hát a közpénzekbõl
való támogatása is csak öt-
letként merülhetett fel.

Közben a jóval kisebb és
kevesebb magyar lakost
számláló Zilah lekörözte
Szatmárnémetit. A Fejér
László szerkesztette Hepe-
hupa továbbra is él és meg-
jelenik! Igaz, mind nehe-
zebb összekaparni a kiadá-
sához szükséges pénzt. Mi
kellett ahhoz, hogy a Sza-
mos beinduljon és évek
múlva is rendszeresen meg-
jelenjen?
– A jól megfogalmazott
szándék mellett elsõsorban
egy olyan kultúraszeretõ
vállalkozó és önzetlen mecé-
nás, mint Szilágyi Ferenc,
aki talán több üzletember
társánál jobban hitte és hi-

szi, hogy az az összeg, amit
az anyanyelvi kultúrára költ,
nem ablakon kidobott pénz,
nagyon is megtérül közössé-
günk számára. Szilágyi Fe-
renc 2005 nyarán új napila-
pot alapított Szatmári Ma-
gyar Hírlap címmel, amely-
nek kulturális melléklete is
volt csaknem az elsõ lap-
számok megjelenésekor. Va-
lamivel késõbb született a
döntés, hogy legyen a mel-
léklet neve Szamos, ez egy-
részt a tájegységre, másrészt
a nagy elõdre, az egykori
Szamos polgári lapra is utal,
amely többek között Márai
Sándor, Móricz Zsigmond
és Markovits Rodion írásait
is rendszeresen közölte. Ha
rájuk gondolunk, több mint
magas a mérce. Mivel egy
Márai vagy Móricz nem tû-
nik fel bárhol és bármikor,
egyelõre azt is nagy ered-
ménynek tartjuk, hogy a
több ezer példányban megje-
lenõ lapot minden hónapban
az olvasó asztalára tehetjük.
A mai Szamost a Scriptor
Alapítvány adja ki, amely-
nek elnöke Szilágyi Ferenc,
az állandó munkatársak jól
ismert szatmári értelmiségi-
ek, mint Bura László, Faze-
kas Lóránd, Muhi Sándor,
Végh Balázs Béla, szerkesz-
tõtársam, Debreczeni Éva.
A Communitas Alapítvány
két alkalommal támogatta

csekély mértékben, de alap-
vetõen Szilágyi Ferenc finan-
szírozza a megjelenését.
Egyébként már kétszer is el-
nyertük a szatmári kulturális
kiadványok éves kitünteté-
sét. A Scriptor Alapítvány
könyvkiadó is, amely eddig
a Hírlap-könyvek sorozat-
ban húsz kötetet adott ki. Ez
sem utolsó dolog.

Az eltelt idõben a Sza-
mosnak sikerült-e nagy vo-
nalakban megvalósítania az
induláskor megfogalmazott
célokat?
– Jó a megfogalmazás: nagy
vonalakban – mert az ember
soha nem lehet tökéletes. Az
elsõdleges cél az volt, hogy a
magyar és ezen belül a szat-
mári kultúrát, hagyományo-
kat – és ezt hangsúlyosan
mondom – minél közelebb
vigyük az olvasóhoz, mert
nagyon sok a pótolnivaló.
Nem csak a nemzeti törté-
nelmünkkel és irodalmunk-
kal kapcsolatos cikkek és ta-
nulmányok, a helytörténeti,
néprajzi és népmûvészeti
vagy akár mûvészettörténeti
cikkek sokasága bizonyítja,
hogy ezt többnyire sikerül,
de az is, hogy a fiatal tehetsé-
geknek is teret adunk. Innen
is bátorítanám õket és kér-
ném tanáraikat, hogy irá-
nyítsák hozzánk legjobban
író diákjaikat!

A szomszéd kultúra tükrében

Eco és a prágai temetõ
Balázs Imre József

Umberto Ecónak vannak
összegzõ hajlamai: korábbi
könyvei fogásait, hõstípusa-
it, problémakezelését újabb
és újabb történelmi kontex-
tusokban, almûfajokban
próbálta ki regényeiben.
Hogyha durván le akarnám
egyszerûsíteni, mi is történik
új, olaszul 2010 õszén meg-
jelent regénye, A prágai
temetõ* lapjain írói szem-
pontból, azt mondhatnám: a
Baudolino hõstípusát Eco
ezúttal a Loana királynõ titok-
zatos tüze narrációs eljárása
felõl jeleníti meg: Simonini
ugyanúgy emlékezet-
kihagyásokkal küzd, mint a
Loana-kötet Yambo nevû
antikváriusa (ráadásul
Simonini ugyancsak régiség-
kereskedõnek álcázza ma-
gát, most éppen Párizsban,
az 1800-as évek végén), a ha-
tást (és az emlékek felfrissíté-
sét) pedig ugyanúgy korabeli
illusztrációk pezsdítik fel,
mint az elõzõ Eco-regény-
ben. Itt fõleg a korabeli fran-
cia sajtó metszeteivel talál-
kozunk. Baudolino sokféle
dolgot hamisított: János pap
levelét és a Szent Grált pél-
dául. Az új regény
Simoninija hamis végrende-
letekkel kezdi, aztán egyre
több titkosszolgálati megren-
delésnek tesz eleget, „fõmû-
vei” talán a Dreyfus-ügy
kompromittáló aktái, illetve
a Cion bölcseinek jegyzõ-
könyvei. Természetesen a re-
gény fikciója szerint. Jól lát-

ható tehát: a Baudolino és a
Loana királynõ felõl Eco
visszatért egyik legkaraktere-
sebb témájához, az össze-
esküvéselméletek terjedésé-
hez, amelyek A Foucault-inga
alapelemét is jelentették.

A korszak megidézéséhez
még Sigmund Freudot is se-
gítségül hívja: Froïde névvál-
tozattal a bécsi doktor a trau-
mák feloldásának (akkor
még) hipotetikus módszeré-
rõl beszél Simonininek.
Emez pedig jó tanítványnak
bizonyul: bár skizofréniával
küszködik jegyzetei megfo-
galmazása közben (hol egyik
személyisége, hol a másik je-
gyezget a naplójába), az ön-
pszichoanalízis bizonyos ér-
telemben sikerrel jár:
Simonini eljut a regény vége
felé annak a traumatikus pil-
lanatnak a felidézéséig,
amely a részleges emlékezet-
vesztést kiváltotta nála.

A regény fokozatosan ala-
kítja ki Simonini karakterét:
elsõ monológjai értekezõ
hangnemben szidalmazzák
a különbözõ nemzetekhez
tartozókat, vérbeli nemzet-
karakterológusi hévvel.
Megkapják a magukét a
franciák, a németek, a zsi-
dók, és egy-egy félmondat-
ban a spanyolok, a horvátok,
a máltaiak, az angolok és
még sokan mások. Az önle-
leplezõ ressentiment termé-
szetesen lépten-nyomon elõ-
bukik a sorok közül – a né-
metekre vonatkozó véle-
mény például egyetlen rövid
németországi utazás alapján

alakul ki. Miután a papok, a
nõk és a homoszexuálisok is
sorra kerültek, és még csak a
huszadik oldalnál tartunk,
akkorra nagyjából világossá
válik, milyen az az elbeszélõ,
akit hallgatunk: válogatás
nélkül gyûlölködik minden-
ki iránt. Nyilván önmagát is
gyûlöli.

A regény szinte kizárólag
valós személyeket léptet fel
Simonini kivételével: Gari-
baldi, Freud, Alexandre Du-
mas, Ferdinand Walsin-
Esterházy, Léo Taxil, illetve
a titkosszolgálati vezetõk
gyakorlatilag mindannyian
létezõ figurák, a jól bevált
történelmi regény-recept sze-
rint. A regényszöveghez fû-
zött narrátori függelék így
kommentálja Simonini státu-
sát: „Ha jól belegondolok,
Simone Simonini, bár egy
kollázs eredményeképpen

jött létre, és így olyan dolgo-
kat tulajdonít neki a regény,
amelyeket mások követtek el,
bizonyos értelemben szintén
létezett. Sõt, hogy egészen
pontosan fogalmazzak, még
mindig köztünk van.” (445.)

Igazi kalandorregényrõl
van szó tehát, amely ugyan-
akkor olvastatja magát, bele-

visz a tizenkilencedik száza-
di történelem sûrûjébe, és
bõven elõretekint a huszadik
századra is. Fals hangot re-
gényírói szempontból nem
igazán fog, valószínûleg
azért sem, mert a skizofrén
személyiség két oldala eleve
némi komikummal ellen-
pontozza egymást kommen-
tárjaiban – a fals hangok pe-
dig az eleve távolságtartással
és iróniával kezelendõ kate-
góriába kerülnek. A tegnap
szigete elvontan terjengõs
„konfliktusát”, illetve a

Loana királynõ titokzatos tüze
gyakran pátoszba csúszó
hangnemét, féligsikerült vol-
tát egyértelmûen meghalad-
ta Eco, a pikáns, vitatott té-
mafelvetés pedig ezúttal ga-
rantálja a nagy példányszá-
mot is.

A könyv körüli viták elõ-
reláthatólag arról fognak
szólni (és már szólnak is),
hogy nem túl veszélyes-e
olyan narrátort felléptetni,
fõhõssé (antihõssé) választa-
ni, aki több száz oldalon ke-
resztül alkalmazza a gyûlö-
letbeszédet  – és ezzel kap-
csolatban nincs a regényben
úgynevezett „eligazító” kom-
mentár. Nincs közvetlen for-
mában morális állásfoglalás
a fõszereplõ tetteivel kapcso-
latban. (Indirekt módon per-
sze van – Simonini minden
lehetséges, morálisan kétes
dolgot elkövet: gyilkol, el-
árulja barátait, börtönbe jut-
tat másokat, hamisít stb.)

Az elmúlt két évtized po-
puláris kultúrájának ismere-
tében, azt hiszem, ez a vita
célt tévesztett: az Eco-
olvasók pontosan tudni fog-
ják, meddig menjenek el a
fõszereplõvel való azonosu-
lásban, míg számos, Ecoénál
lényegesen nagyobb olva-
sottságú/nézettségû produk-
ció esetében jóval kevésbé vi-
lágos, mi igazi és mi hamisít-
vány.

A kérdés, amelyik olvasó-
ként inkább foglalkoztat, az
összeesküvéselméletekkel
kapcsolatos. Eco tulajdon-
képpen annyit tesz a regény-

ben, hogy „szerzõsíti” azo-
kat a hamis iratokat, ame-
lyek legtöbb konspirációs el-
mélet kiindulópontját képe-
zik. Megmutatja a kollázs-
technológiát, ahogyan ezek
készülnek. Arról ugyanak-
kor, hogy a történelem moz-
gásait mennyiben a háttér-
játszmák szabják meg, ko-
rántsem optimista a kirajzo-
lódó kép. A regényben nyü-
zsögnek a titkosszolgálatok
emberei, a kémek és külön-
féle, világot átfogó hálózatok
képviselõi. A legmegnyugta-
tóbb, amit a regény mond,
tulajdonképpen az, hogy
ezek a titkosszolgálatok
gyakran tévednek. Vagy nem
látják elõre terveik kimene-
telét. És hogy a különbözõ
érdekkörök harcban állnak
egymással, tehát nem „min-
denhatóak”.

Egy regénynek persze
nem megnyugtatónak kell
lennie. Eco kedvenc figurája,
azt hiszem, továbbra is a de-
tektív, aki egyben filológus is
– és ezzel visszakanyarod-
tunk az elsõ regény, A rózsa
neve végpontjához. Az igaz-
ság kiderül (a hamisítások
láncolatáról pontos képet ka-
punk), de a nyomozás bizo-
nyos értelemben sikertelen.
Talán arról van szó, hogy az
igazság kiderítése a nyomo-
zón múlik, a nyomozás sike-
re viszont nem? Talán igen.

* Umberto Eco: Cimitirul din

Praga (A prágai temetõ). ªtefania

Mincu fordítása. Polirom, Iaºi,

2010.

Umberto Eco olasz író: 
úgy tûnik, kedvenc figurája még mindig a detektív 
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„Rettenthetetlen
hülyék kora jõ”

Megyesi Gusztáv

Elemeznek a politológusok.
Kérdem: mit? Megkezdte
mûködését a magyar elnök
Európában, azóta minden
mondata, gesztusa szét van
elemezve, mit mondott, ho-
gyan mondta, milyen hang-
súllyal, miként gesztikulált
közben, s hogy mi követke-
zik ebbõl.

Holott az volna érdekes
igazán, hogy miféle egyez-
ség köttetett a háttérben az
EU vezetõi és a magyar el-
nök között, mert az EU is
csak szatócsbolt, amelyben
az unió egysége mérettetik
össze médiatörvénnyel, kü-
lönadókkal, amivel csak azt
akarom jelezni, hogy a jelen-
rõl mindig a kortársak tud-
ják a legkevesebbet; ahhoz,
hogy megismerjük, mi van
ma, kellene még ötven vagy
hatvan évet élni, és akkor se
biztos. Maradnak a monda-
tok, a szavak, a hangsúlyok,
gesztusok, ezekhez viszont
elég volna az irodalom- és a
színikritikus, maximum esz-
téta. Jár körbe egy kép az
interneten, Orbán Stras-
bourgban, premier plánban
néz elõre, a szeme véreres.
„Vérben forgó szemekkel fo-
gadta a kritikákat a magyar
miniszterelnök” – mondja
az egyik komment, egy mér-
sékelt optikus szerint viszont
egész éjjel dolgozhatott az
elnök, attól vörös a szeme,
mindenesetre elkelne már
neki egy szemüveg; azaz úgy
értelmezem, ahogy akarom,
ahogy nekem tetszik, vagy
ahogy megrendelik. Amibõl
nem az következik, hogy a
mondat ne árulkodna önma-
gában is. Érdekes, hogy a
honi humánértelmiség kö-
zött, egyetlen glosszista kivé-
telével, senkinek se tûnt fel,
amikor Orbán Viktor az EU-
zászlót átvéve azt mondta:
„csodát ugyan nem tehet a
magyar elnökség, de képes
lehet megdörzsölni a palac-
kot, amelybõl megint elõbúj-
hat a szellem…” Mármost
ez itthon elmenne, mert sen-
ki nem figyel semmire, de
mint láttuk, Európa kekec-
kedik, sõt a Cohn-félék oda
is csapnak. Dörzsölni de
facto Aladdin dörzsölt, és
nem palackot, hanem lám-
pást, és akkor elõjött a
dzsinn. Palackot speciel
Grimm favágója baszkurált,
viszont õ nem dörzsölte, ha-
nem a dugóját húzta ki, mire
aztán kiszabadult a szellem.
Schmittpáli változatban nyil-
ván a lámpa dugóját húzná
ki dörzsöléssel maga a szel-
lem, de mi most magasabb
régiókba evezünk, ha már a
nyilvánosság elõtt Európát
oktatja az elnök. Az se tûnt
fel senkinek, hogy akkor is 3
százalék alatt marad az idei
magyar hiány, ha „roma
gyerekek potyognak az ég-
bõl”. Európa meg, pláne a
Cohn-félék nem tudják,
hogy az égbõl csakis cigány

gyerekek potyognak, roma
gyerekek nem, ilyen szólás
ugyanis nincs. Az, hogy a
magyar elnök fél év alatt
megoldja egész Európában a
romaproblémát, vitán felül
áll, ha a magyar belügymi-
niszternek két hét elég volt a
bûnözés felszámolásához,
akkor ez se lehet akadály.
Ám attól, hogy a cigány szót
szemérmesen romával he-
lyettesítjük, még nem lesz
jobb nekik, mi magunk meg
pláne nem folytatunk jobb
cigánypolitikát, egyébként
pedig szólást nem írunk át,
mert az kivagyiságra meg
mûveletlenségre utal, e ne-
héz napokban ráadásul a
Cohn-félék malmára hajtja a
vizet, ergo nemzet elleni tá-
madás. Azt, hogy a magyar
köztársasági elnök hivatala
funkcionális analfabétákból
áll, s hogy az államelnököt

már hatéves gyerekek is „A
nemzet golyóstollának” hív-
ják a játszótéren, tudomásul
vettük; nekünk ez jutott. De
hogy a kereskedelmi tévében
az egykori politikai szex-
szimbólum, a nyugdíjak mai
rettenthetetlen õre úgy nyi-
latkozzék a nyugdíjtörvény-
rõl, ráadásul hajnali hat óra
harminckor, hogy „több le-
vél is fog kiküldésre kerül-
ni”, már nem csupán jelzés:
tartalom, sõt életvitel. A fõ-
polgármester, aki Óbudán
még egész normálisan be-
szélt, azt nyilatkozza az In-
dexnek, hogy „van egy el-
képzelésem a dolog eredõjé-
rõl”. Amiben nem az a ször-
nyû, hogy a fõpolgármester
nem tudja, hogy az eredõ
szó nem okot, kiinduló pon-
tot jelent, hanem épp az el-
lenkezõjét: következményt,
okozatot, hanem, hogy pár
nappal elõtte jelent meg az
önéletrajzi kötete, amit Kö-
vér László ajánlott mint
szépirodalmat; nem mintha
a nyelv ismerete ma már fel-
tétele volna bárminemû
könyvírásnak. Petri György
ugyan megmondta elõre,
hogy a „rettenthetetlen hü-
lyék kora jõ”, ám vigasztal-
jon bennünket az a tudat,
hogy e napokban Budai
Gyula Lukács Györgyöt,
Nietzschét meg Heideggert
olvasgat csöndes téli estéken
egy leendõ filozófusper bün-

tetõjogi aspektusait latolgat-
va, s az ország mai helyzeté-
ben ez sem kevés. Ki potyog,
mi potyog?

Bayer Zsolt 
Madách-díja és
az ország 
tragédiája

Sebõk János

Nógrád megye hagyomá-
nyos Madách-napi ünnepsé-
gén átadták a Madách-díjat,
amelyet idén Bayer Zsolt író,
szerkesztõ, publicista is meg-
kapott.

Kitüntetése ellen az
MSZP és a Jobbik is tiltako-
zott, amivel kapcsolatban

Bayer ezt nyilatkozta: „min-
den rossz érzésen, keserûsé-
gen túl azt kell mondjam,
hogy amíg engem a Népsza-
vában lerohadtnáciznak, a
Kurucinfón meg leszemét-
zsidóznak, addig én valamit
átkozottul jól csinálok, addig
nagy baj nincs. Ezzel vigasz-
talom magam.”

Bayer Zsolt ne áltassa ma-
gát: nagy baj van! Nagyon
nagy baj!

Átkozottul nagy baj, mert
Ön megkaphatta a magyar
irodalom egyik legnagyobb
alakjáról elnevezett díjat,
mert Önt erre a díjra valakik
alkalmasnak találták, mert
ma pártpolitikai szempont-
ok alapján lehet ilyen „ne-
ves” díjhoz jutni, mert az Ön
nevét ezentúl megbecsült
írók és mûvészek társaságá-
ban sorolják fel, mert az Ön
eddigi életmûvét, megnyilat-
kozásait ennyire fel- és félre-
értékelik, mert ezt a díjat a
tiltakozások ellenére is átad-
ták Önnek, mert a hír halla-
tán eddig senki nem küldte
vissza tiltakozásképpen a ka-
pott hasonló díját, mert a
kormánypártok és azok me-
gyei apparatcsikjai semmi
kivetnivalót nem találtak eb-
ben a díjazásban, mert a két
ellenzéki párton kívül a ma-
gyar értelmiség, a szakmai-
irodalmi intézmények, testü-
letek nem tiltakoztak az Ön
díjazása ellen, mert Halász

János, a Nemzeti Erõforrás
Minisztérium államtitkára
köszöntõjében kiemelte, jog-
gal lehetünk büszkék az idei
kitüntetettekre is, mert Becsó
Zsolt, a Nógrád megyei ön-
kormányzat fideszes elnöke
szerint Ön az eddigi életmû-
vével rászolgált a díjra, mert
ma Magyarországon egy po-
litikai ambíciókat tápláló,
magát tekintélyesnek gondo-
ló nagyvállalkozó médiuma-
iban Ön véleményvezér,
hangadó, fõmunkatárs lehet,
mert Ön az írásaival, meg-
nyilatkozásaival nagyon so-
kat tett azért, hogy az a
hang, amellyel – állítása sze-
rint – a Népszavában lero-
hadtnácizták, a Kurucinfón
leszemétzsidózták, Magyar-
országon ismét meghono-
sodjon, elterjedjen és fóru-
mokat kapjon, mert ebben
az országban a sajtószabad-

ságra hivatkozva következ-
mények nélkül lehet gyaláz-
kodni, zsidózni, nácizni, ci-
gányozni, s ennek az útszéli,
kocsmai stílusnak az elterje-
désében Önnek jelentõs sze-
repe volt és van, mert Ön
publicisztikai-írói rangra
emelte az antiszemitizmust,
mert Ön megengedi magá-
nak, hogy a párttagkönyvét
is emlegetve fenyegetõzzön
az írásaiban, mert ezt az Ön
által gyakorolt stílust ma
már rendszeresen mások is
politikai ellenfelek lejáratá-
sára, megbélyegzésére hasz-
nálják, mert erre immár tö-
megigény van, mert Ön ez-
zel az életmûvel a háta mö-
gött nemcsak megmondó-
embernek, de a magyar kul-
túra egyik letéteményesének
gondolja magát, s ebbõl az
alapállásból osztja az észt, s
az „érdemeket” másoknak,
mert kenyéradó gazdái, poli-
tikai barátai, harcostársai
vállalhatónak tartják azt az
Ön által nyíltan hangoztatott
nézetrendszert, gondolko-
dásmódot, amely ellen 2008-
ban nagyon sok értelmiségi
petícióban tiltakozott, mert
Ön magát sokszor erkölcsi
piedesztálra helyezi, de nem
cáfolt állítások szerint ma-
gánvádas perében közpén-
zen védik Esztergomban,
mert miközben mélyma-
gyarként osztotta az észt és
érvelt politikai barátai prog-

ramja mellett, addig Szlová-
kiában adózott, s szlovák
rendszámú autóval járt,
mert mindezek ellenére olya-
nok tekintik a barátjuknak, s
mutatkoznak az Ön társasá-
gában, akik az országot ve-
zetik, mert maga mindezek
ismeretében azt gondolhatja,
hogy átkozottul jól csinál va-
lamit ebben az országban.

Mint annyi minden más-
ban, ebben is téved. Nem Ön
csinál valamit átkozottul jól,
hanem ez az ország csinál
valamit átkozottul rosszul,
hogy Ön ezt a penetráns illa-
tú öndicséretet elmondhatta,
s éppen a Madách-díj átvéte-
le alkalmából.

Pártfogói azt mondják,
hogy Ön rászolgált erre a díj-
ra. Megszolgálta. Lehetsé-
ges. Ebben valóban lehet
igazság, csak azt nem tu-
dom, hogy aki ezt állította,

az a bal- vagy a jobboldali
ihletettségû mûveiért, vagy
mindkettõért, a Népszabad-
ságban, a Kritikában közölt
régebbi, vagy a Magyar Nem-
zetben, aztán pedig a Magyar
Hírlapban közölt újabb írása-
iért, esetleg a Duna Tv-s, Hír
Tv-s, majd Echo Tv-s megszó-
lalásai alapján tartották érde-
mesnek a kitüntetésre.

Ezek az apróságok a vég-
letekig megosztott magyar
politikában ma elég csúnya
pöttyöknek számítanak az
életrajzon. Már ha valaki
foglalkozik ilyen apróságok-
kal. Ezért sokkal jobb lett
volna, ha Ön ezt a díjat nem
megszolgálta, hanem megér-
demelte volna. S az elisme-
rést szakemberektõl kapja,
nem pedig pártpolitikusok-
tól.

Ön azt nyilatkozta, hogy
kapott már életében néhány-
szor díjat, de ennyire talán
még sosem volt megilletõd-
ve, mert Madách Imre Ön
számára az egyik, ha nem a
legfontosabb magyar szerzõ.
Madách ebben az ügyben
már nem tud megszólalni,
de az életmûve, Az ember tra-
gédiája „beszél”, s Ön bizo-
nyára érti, amit a szerzõ mû-
vei mondanak. Ezért, ha Ön
az európai kultúrához sorol-
ja magát, s még van Önben
abból az írásaiban szintén
sokat emlegetett tisztesség-
bõl, akkor ezt a díjat ha nem

adja is vissza, de a jövõben
valóban megszolgálja – Ma-
dách szellemében.

Erre az alábbi névsor is kö-
telezi. A Nógrád megyei ön-
kormányzat, illetve a jog-
elõdje 1964 óta adja ki a me-
gyei Madách-díjat, és azt
számos, a megyén, sõt az or-
szághatáron kívül élõ szemé-
lyiség megkapta. A kitüntet-
tetek között olvashatjuk –
többek között – Jean
Rousselot, Komlós Aladár,
Sõtér István, Keresztury De-
zsõ, Kass János, Sinkovits
Imre, Németh Antal, Jean
Kross, Szinetár Miklós, Mar-
ton Endre, Gyárfás Miklós,
Csohány Kálmán, Somogyi
József, Hubay Miklós, Ránki
György, Berek Katalin, R.
Várkonyi Ágnes, Csanády
János, Feuer András,
Rajeczky Benjamin, Richard
Salvat, Supka Magdolna,
Lukács Margit nevét.

Vajon a felsoroltak közül
ma ki vállalna bármilyen
azonosságot az Ön szemé-
lyével, nézeteivel?

A nap embere

S. Gy.

A hatóság mindenható úr-
nõje szívesen fogad minden
kritikát, akár a médiatör-
vényrõl is. Az eddigi bírála-
tokat viszont olyan támadá-
soknak tartja, amelyek a kor-
mány egyéb intézkedéseinek
(is) szólnak. Mindenekelõtt
örömmel nyugtázzuk, hogy
Szalai Annamária megszó-
lalt. Az utóbbi hetekben fáj-
dalmasan nélkülözni kellett
lényeglátó megállapításait,
miközben gonosz pletykák
keltek szárnyra arról, miért
hallgat és miért a médiata-
nács egyik tagja nyilatkozik
helyette.  Ennek már a múlt
hét elején vége lett, most pe-
dig szokatlanul õszinte sza-
vakat hallhattunk tõle a Ma-
gyar Rádió Vasárnapi Újságjá-
ban. „Az európai politikában
is vannak pártok, és nem fel-
tétlenül a tények befolyásol-
ják a mûködésüket, hanem
hátsó érdekek” – így a ma-
gyar hatóság feje. Szalai per-
sze azzal összefüggésben be-
szélt errõl, hogy a kitûnõ ha-
zai médiatörvényt külföldön
összemosták a válságadóval,
a bankadóval és a magán-
nyugdíjpénztárak lenyúlásá-
val. Ám Európának kétségkí-
vül része Magyarország is,
ahol ugyancsak találhatók
pártok. Mint például a Fi-
desz, amely kétharmados
többségét sokak szerint pont
arra használja fel, hogy hátsó
érdekeit érvényesítse. Ezért
híveivel megszállja a köz-
szolgálati médiumokat, ve-
lük tölti fel a médiahatósá-
got, továbbá keresztülvisz
egy olyan törvényt, amely
miatt hetek óta támadások
érik. Itthon és külföldön is. A
sokhetes hallgatás közben
Szalai Annamária mintha el-
felejtette volna megbízói va-
lamennyi intencióját. Remél-
jük, nem lesz baja belõle. 

Kísértõ nagyszerû jövõ

Orbán Viktor – 
ki potyog, mi potyog, egy fekete olló?  

Bayer Zsolt – 
rászolgált vagy megérdemelte? 

Szalai Annamária – 
hátsó érdekek rohamában? 
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Vállaljatok áldo-
zatot, és moder-
nizálódjatok!

Rodica Ciobanu

Valami történik a román el-
nökökkel. Az elsõ mandá-
tum után kivétel nélkül
tanárbácsis lesz, elkezd úgy
beszélni, mintha a tarsolyá-
ban hordaná az összes létezõ
történelmi tapasztalatot, és
univerzális bölcsességre tett
volna szert, amelybõl aztán
idõnként kegyesen oszthat a
tömegeknek is. Ion Iliescu
exelnök végeérhetetlen disz-
szertációkat tartott az üveg-
házhatásról, az ózonréteg el-
vékonyodásáról – mintha
csak a Greenpece titkos ügy-
nöke lett volna, aki éppen
szövetséget készül kötni Al
Gore-ral a bolygó megmen-
tésére(...) Miközben a PSD-
vel együtt regnált, politikai
klientélájuk rendszeresen ir-
totta Románia erdõit. (…)
Traian Bãsescu elnököt nem
foglalkoztatják a környezet-
védelem globális kérdései. Õ
az országhatárokon belüli
reformokra összpontosított,
beszédeiben mindegyre,
évente megjelent egy-egy. Az
igazságügy reformjával, an-
nak is a korrupció elleni ré-
szével kezdte, ami nagyon
népszerû volt elsõ mandátu-
mának kezdetén, aztán kö-

vetkezett a decentralizáció,
majd az oktatás és a jól is-
mert biztatás a tanárokhoz,
hogy adjanak az országnak
autóbádogosokat filozófu-
sok helyett, végül a Parla-
ment reformja, legvégül pe-
dig magáé az államé. Az
egyesülés napja alkalmából,
Iaºi-ban, hurrogások köze-
pette ez utóbbira is utalt. „A
Nagy Egyesülés nem az iro-
dákban, de még csak nem is
egy adott városban (…), ha-
nem a fiatal generáció áldo-
zatvállalásával ment végbe,
mert õk az életüknél is több-
re tartották az országot, tud-
tak áldozatot vállalni, tudtak
összefogni és erõsnek lenni”
– emlékeztette szófogadat-
lan népét az elnök. Aztán
felnyitotta a szemüket: „Ta-
lán ugyanolyan fontos idõ-
ket élünk (…), akár azt is
mondhatnám, az utóbbi né-
hány év olyan idõszak volt,
amely után meg kell hogy
értsük: az állam reformja
nem délibáb, nem puszta jel-
szó, nem valakinek a szemé-
lyes óhaja, hanem szükség-
szerû a románok, az ország
jövõ szempontjából”. A té-
kozló fiakhoz intézett pater-
nalista beszéd feddést és biz-
tatást tartalmaz. Traian
Bãsescu felrója polgártársai-
nak, hogy elõdeiktõl eltérõ-
en, akik életüket adták a két
világháborúban, hogy meg-
valósítsák a Nagy Egyesü-
lést, nem képesek a legegy-
szerûbb áldozatra sem, hogy
kilábaljanak a válságból,
nem képesek összefogni a
közös cél érdekében, és nem

eléggé erõsek, hogy kibírják
a megpróbáltatást. Megis-
métli, hogy vésõdjön be az
agyukba egyszer s minden-
korra, kerüljön bármibe, az
állam modernizációját végre
kell hajtani, sõt nekik ma-
guknak is modernizálódniuk
kell, hogy fel tudják építeni
maguknak az áhított orszá-
got. Az elnöki kívánság rövi-
den: emberek, áldozatot vál-
laljatok és modernizálódja-
tok! Semmi kétségem afelõl,
hogy nincs ebben az ország-
ban, aki ne akarna bürokrá-
ciamentes, karcsú, jól mûkö-
dõ és kezelhetõ államot, de
az intézményi korszerûsítés
fentrõl kezdõdik, nem alul-
ról. Csakhogy a csúcson ép-
pen nem kedvezõek a jelek.
Miféle modernizációról be-
szél Traian Bãsescu, amikor
a bizalmát élvezõ Boc-kor-
mány lábbal tiporja a törvé-
nyeket és a bírósági ítélete-
ket?! Biztosan csak arról be-
szél, amely feláldoz hetven-
ezer közalkalmazottat. És
miért áldozná fel magát a
közember, ha a vezetõi nem
teszik? Hetvenkét parlamen-
ti képviselõ bonyolít jövedel-
mezõ üzletet az állammal –
a rangsor a politikai algorit-
must követi köztük két kor-
mánytag is: Elena Udrea és
Valeriu Tabãrã. Korábbi, fel-
áldozott generációk gyerme-
kei lévén alighanem arra a
következtetésre jutottak,
hogy a képmutató politika
oltárán elvérezni nem éppen
a haza hõséhez méltó dolog,
sokkal inkább ostobaság, a
modernizáció pedig: nyugati

fátyol, mely elfedi Fanart.
(Fordította: Sz. L.)

A legkifütyül-
tebb földlakó

Cãlin Hera

A Traian Bãsescu által
Iaºi-ban (bõségesen),
Focºani-ban (kevésbé zajos)
learatott füttykoncerttel az
állóháború új szakaszába
léptünk. Elõször is, ha a hur-
rogás és füttykoncert nem is
volt spontán, hanem elõre
megszervezett és a TV-köz-
vetítések módjával (az alap-
zaj szabadjára engedésével)
fel is erõsítették, mindenképp
– ahogy mondani szokás –
belülrõl jött. Az emberek
rosszabbul élnek, és termé-
szetes, hogy haragjukban a
hatalmon lévõk ellen fordul-
nak. Bãsescu azt kapja, amit
megérdemel. Bármennyire
igyekeznek is  azzal vádas-
kodni, hogy a tüntetést politi-
kai indítékkal szervezték
meg (szánalmas volt a Iaºi
megyei tanácselnök, Cons-
tantin Simirad felszólalása,
aki most a PD-L tagja, ko-
rábban a Polgári Szövetség
Pártja szineiben polgármes-
ter, utóbb pedig Ion Iliescu
kubai nagykövete volt), az el-
nök köré védõpajzsként fel-
sorakozók jól tudják, hogy
meglehetõsen nehéz embe-
rek tömegeit hurrogásra
mozgósitani, ha nincs miért.

Visszatérve ahhoz, hogy a
hangoskodást az ellenzék po-
litikusai szervezték: ennek is
nagy a valószínûsége, hiszen
a PSD és PNL vezetõinek
nagyon is megfelel a nép egy-
re hangosabb tiltakozása kö-
zepette bejelenteni az ellen-
zék nagy szövetségének létre-
hozását. A Bãsescu-ellenes
közös frontot a nép követeli!
Mi marad hát? A liberális vá-
lasztók zavarodottsága – ha
egyáltalán érdekel még vala-
kit ez – fásultsággá és lemon-
dássá, vagy undorrá és közö-
nyösséggé nõ. Akik nagy ke-
servesen lenyelték a Dan
Voiculescuval kötött szövet-
séget, most megtudják, hogy
oké a bíróság elõtt szentesí-
tett barátság a PSD-vel is, az-
zal a párttal, amelyben
Adrian Nãstase és Ion Iliescu
(tiszteletbeli elnök) nagyon
élénken tevékenykedik. Meg-
tudja azt is, hogy még az egy-
kulcsos adó elve sem elég
fontos, ha másképp nem le-
het létrehozni a szövetséget.
(...) A cél számít. Rájövünk,
hogy ennek az országnak
már semmi esélye, ha Traian
Bãsescu csapata hatalmon
marad. Katasztrófa lenne, ha
Elena Udrea még erõsebb
volna, még több közpénzzel
rendelkezne, ha mindent, de
mindent õ osztana és szoroz-
na ebben az országban. Úgy-
hogy Bãsescu és társai eltá-
volítása a hatalomból olyan
fontos, hogy az már nem is
számít, miképpen lehet ezt
elérni A megzavarodott libe-
rális választónak meg kell ér-
tenie: egy lovasrohamnak,

bármilyen szép és nemes len-
ne is, semmi esélye egy pán-
célos hadosztály ellen. Ha az
ellenfél piszkosan játszik,
csak a saját fegyverével tu-
dod legyõzni. (…) Ha már
építeni nem vagyunk képe-
sek, legalább állítsuk meg a
többieket, hogy egy mandá-
tumnyinál több ideig ne fosz-
togathassanak. És amíg vég-
bemegy a bandák cseréje,
legalább megtudhatnánk va-
lamicskét az elõzõ gondvise-
lõk lopásairól (mert a megbün-
tetésük szóba se jöhet). (…)
Másrészt Adriean Videanu-
nak sincs igaza, aki (társaival
együtt) igyekszik elhitetni,
hogy a PNL–PSD „szocialis-
ta szövetség”, míg a tiszta és
megváltó jobboldalt a PD-L
alkotja. Az antagonista felek
se nem bal-, se nem jobbol-
daliak. Olyan társadalom vár
ránk, amelyben a politika és
a foci megszállotjaiként úgy
fogunk viselkedni, mint a le-
látókon. Hiszen tudják, egy
„igazi dinamós” soha nem
fog kezet egy „igazi steauás-
sal”, és egyiknek sincs na-
gyobb öröme, mint a másik
fájdalma. A kedvenc nyelve-
zet a cukkolásé (a kulturál-
tabb szurkolók esetében), il-
letve a lehurrogás (a faragat-
lanabbak esetében). Óhajta-
nak még egy tanúbizonysá-
gát Traian Bãsescu népszerû-
ségének? A iaºi-i hurrogások
csak a kezdet. A legkifütyöl-
tebb mai földlakót nem is
bántja annyira, mint képzel-
nénk. Õ találta ki a vérre me-
nõ politikai harcot. (Fordítot-
ta: K. B. A.) 

Rombolunk vagy építünk? 

Suddeutsche.de
„Aggódunk”: Jürgen
Habermas filozófus és Julian
Nida-Rümelin egykori mû-
velõdési államminiszter fel-
hívják a figyelmet, hogyan
bánik Magyarország a rend-
szer népszerûtlen bírálóival –
és „botrányos botrányról”
beszélnek. 

Aggódunk magyar kollé-
gáink politikai és szakmai
sorsa iránt. A konfliktus kö-
zéppontjában álló Heller
Ágnes, Vajda Mihály és
Radnóti Sándor nyíltan bí-
rálta Orbán miniszterelnö-
köt a számos kérdõjelet fel-
vetõ médiatörvény beveze-
tése miatt. Hellert és Vajdát
korábban is üldözték disszi-
densként, a kommunista
rendszerben. 1973-ban elve-
szítették tanári állásukat az
egyetemen, 1977-ben pedig
emigrálni kényszerültek. A
jelenlegi, nacionalista kor-
mányzat alatt – amely két-
harmados parlamenti több-
ségét felhasználja az alkot-
mány módosítására – újfent
politikai zaklatásnak van-
nak kitéve. A kormányzat-
hoz hû sajtó az említett sze-
mélyek körül behatárolat-
lanra bõvített „liberális filo-
zófuskör” ellen uszít, ahol a
„liberális” fogalom alatt is-
mét a senkiházi-kozmopoli-

ta zsidó értelmiség szellemi-
ségét kell érteni. Az indok
egy eljárás, amelyet a kor-
mány indított öt „projekt-
menedzser” ellen, az EU-
alapok felhasználásában ta-
pasztalt rendellenességek
okán. Ezzel szemben a
meggyanúsított kollégák ál-
lítják, hogy semmiféle sze-
mélyes hasznot nem húztak
az egyébként térítésmente-
sen végzett tevékenységbõl,
és a pénzalapokat szabály-
szerûen munkatársaik kuta-
tásaira fordították. A figyel-
meztetés egyértelmûen a
politika szemében népsze-
rûtlen filozófusok és (...) tu-
dományáguk ellen irányul.
És az eljárást az egyik kor-
mányközeli lap gyalázatos
cikke kísérte, ezért az érin-
tettek személyiségi jogaik-
ban sértve érzik magukat.
Mindenestre Heller Ágnes –
akit Németországban nem-
csak Lessing- és Hannah
Arendt-díjjal tüntettek ki,
hanem tavaly Weimarban, a
Goethe Intézet nagyszabá-
sú ünnepségen tisztelte meg
a Goethe-éremmel – bünte-
tõfeljelentést tett a Magyar
Nemzet ellen a goromba cikk
miatt. Következésképp az-
zal a kéréssel fordulunk az
EU-bizottsághoz, hogy a
magyar médiatörvényt ne

pusztán a régóta esedékes
jogi elemzésnek vesse alá,
hanem egyúttal terjessze ki
a vizsgálatot a kormány és a
kormányhivatalok idevágó
gyakorlatára is, fõként pedig
tartsa szem elõtt a kritikus
tudósokkal és értelmiségiek-
kel szembeni bánásmódju-
kat. (...)

Julian Nida-Rümelin az
elnöke, Jürgen Habermas
pedig a tiszteletbeli tagja a
Német Filozófiai Társaság-
nak. (Fordította: Sz. L.)

Húsz év 
idealizmus után

John Mearsheimer, 
American Interest
„Az a szomorú helyzet

állt elõ, hogy az Egyesült
Államok külpolitikai fron-
ton súlyos problémákkal
küzd, és valószínûsíthetõ,
hogy az iraki és az afganisz-
táni háború eszkalálódásá-
val a bajok az elkövetkezõ
években tovább nõnek. Nem
meglepõ, hogy a Chicago
Council on Global Affairs
felmérése szerint az ameri-
kaiak harmada úgy gondol-
ja: az Egyesült Államok öt-
ven éven belül elveszti veze-
tõ szerepét” – olvassuk az

American Interest hasábjain.
A tanulmánynak is beillõ
esszé szerzõje John
Mearsheimer a University
of Chicago politológusa, a
külpolitikai realista iskola is-
mert képviselõje, aki az
amerikai külpolitika elmúlt
húsz évérõl készít mérleget.
Mearsheimer emlékeztet rá,
hogy a hidegháború vége, a
kétpólusú világrend felszá-
molása határtalan optimiz-
must váltott ki. A kilencve-
nes évek elejének geopoliti-
kai gondolkozását Francis
Fukuyamának a történelem
végérõl szóló megközelítése
határozta meg: jobb- és bal-
oldal egyaránt a liberális de-
mokrácia végérvényes ideo-
lógiai gyõzelmét látta a
szovjet blokk felbomlásá-
ban. Általánosan elfogadot-
tá vált Charles
Krauthammer tézise az
Amerika globális hegemóni-
áját hozó egypólusú világ-
rend létrejöttérõl. Az elmé-
let értelmében az Egyesült
Államok erkölcsi küldetése
és jól felfogott érdeke a de-
mokrácia terjedésének elõ-
segítése. Az amerikai külpo-
litika ezt a receptet követte
az elmúlt húsz év során – ál-
lítja Mearsheimer. Amegkö-
zelítés imperialista volt, hi-
szen Amerika jogának – sõt,

kötelességének – tekintette,
hogy szuverén országok bel-
ügyébe avatkozzon a liberá-
lis demokrácia védelme, il-
letve kikényszerítése érdeké-
ben. Az idealista alapokon
álló imperializmus kudarcot
vallott – véli a realista poli-
tológus. Világossá vált, hogy
a liberális demokrácia sem
nemzetközi nyomással, sem
háborúval nem kényszerít-
hetõ ki egykönnyen a Közel-
Keleten és a világ számos
más térségében. (...) A ta-
nulság az, hogy ahol hiá-
nyoznak az alapok, nem le-
het rezsimváltással, erõ-
szakkal új rendszert építeni.
A rossz külpolitika veszte-
séglistája hosszú. Az iraki
és az afganisztáni háború
összesen több mint ezermil-
liárd dollárt emésztett fel,
hétezer amerikai és több-
százezer iraki és afgán áldo-
zatot szedett. (...) Mearshei-
mer szerint ideje lenne visz-
szatérni az „offshore ki-
egyensúlyozás” hagyomá-
nyos stratégiájához. Az
Egyesült Államok nem tûz-
heti megint zászlajára az
izolacionizmust, de ahe-
lyett, hogy globális rendõr-
ként lép fel, inkább csak a
háttérbõl kellene irányíta-
nia. Azt kell elérnie, hogy a
világ különbözõ régióiban
hatalmi egyensúly alakuljon
ki, és ne jöhessen létre Ame-
rika hegemóniáját veszé-
lyeztetõ nagyhatalom. Eh-

hez elsõsorban diplomáciai
eszközökre kell hagyatkoz-
ni, de közben a hadseregnek
készen kell állnia, hogy vég-
sõ esetben beavatkozzon. A
katonai akcióra azonban
csak akkor kerülhet sor, ha
Amerika érdeke ezt kívánja,
de tartós megszállás még
ekkor sem indokolt. A de-
mokrácia terjesztése pedig
szóba sem jöhet. A realista
megközelítés a terrorizmus
visszaszorításának is haté-
kony eszköze lehet. Ha
Amerika nem akar mindent
magára vállalni a Közel-Ke-
leten, akkor nem válik az
iszlám radikálisok célpont-
jává. A távolságtartás arra
kényszeríti riválisait, hogy
fordítsanak több erõforrást
a térségükben található vál-
sággócok felszámolására,
ami szintén Amerikának
kedvez. Sõt, talán még az
atomfegyverkezési lázat is
lehûtheti: ha Amerika rivá-
lisai nem tartanak katonai
intervenciótól, talán kevés-
bé ragaszkodnak a végsõ ga-
ranciát jelentõ nukleáris
fegyverek hadrendbe állítá-
sához. Mearsheimer azon-
ban csöppet sem optimista.
Örvendetesnek találja, hogy
Obama szakított a Bush-
doktrínával, de nehezmé-
nyezi, hogy a kiegyensúlyo-
zó külpolitika helyett in-
kább a clintoni liberális im-
perializmushoz látszik visz-
szatérni. (metazin.hu)

Védjétek meg a filozófusokat!
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Czédly József

A minimális jövedelmet ga-
rantáló 2001. július 18-i tör-
vényt (Legea nr. 401/ 2001
privind venitul minim
garantat) 2011. január 1-jén
hatállyal módosították és
egészítették ki. Ennek a sza-
bályozásnak a célja, hogy a
jövedelemmel nem rendel-
kezõ családoknak, vagy
egyedül élõ személyeknek,
minimális értékû havi szoci-
ális támogatást biztosítson.
A jelenleg érvényben levõ
rendelkezések szerint a ga-
rantált havi minimális jöve-
delem:

– 125 lej, egy egyedül élõ
személynek;

– 225 lej, egy két személy-
bõl álló családnak;

– 313 lej, három személy-
bõl álló családnak;

– 390 lej, négy személybõl
álló családnak;

– 462 lej, öt személybõl ál-
ló családnak;

– amennyiben a család
több mint öt személybõl áll,
minden ezen felüli családtag
számára a havi támogatás
további, személyenként 31
lej.

A törvény értelmében csa-
lád tagjának tekintendõ a
férj, feleség, nõtlen gyerme-
keik, amennyiben ezeket a
szülõk tartják el és együtt,
közös háztartásban élnek.
Ugyancsak családot alkot
aki együtt lakik, egy háztar-
tásban gyermekeivel a követ-
kezõ helyzetek egyikében:

a) nincs házastársi vi-
szonyban;

b) özvegy;

c) elvált;
d) házastársa bírósági ha-

tározat alapján eltûntnek
volt nyilvánítva;

e) nem töltötte be 18. élet-
évét és az a)–d) bekezdések
egyikében felsorolt helyzet-
ben van.

Családnak számítanak
azok a gyermektelen testvé-
rek akik egy háztartásban él-
nek és nincs közös lak, vagy
tartózkodási helyük szüleik-
kel.

Hasonlóképen családnak
számít az a házasságon kí-
vül élõ férfi és nõ akik kö-
zös vagy saját, általuk eltar-
tott, gyermekeikkel együtt
élnek, egy háztartásban.
Gyermeknek tekintendõ a
házasságból származó,
vagy a házastársak egyiké-
nek gyermeke, örökbe foga-
dott gyermek, vagy nevelés
céljából kihelyezett gyer-
mek, valamint gyámság
gyakorlására kijelölt gyer-
mek.

Egyedülálló személynek
tekinti a törvény azokat a 18.
életévüket betöltött szemé-
lyeket, akik egyedül laknak
anélkül, hogy a szüleik eltar-
tanák õket.

Jogosultak a garantált mi-
nimális jövedelemre azok a
ténylegesen külön élõ házas-
társak is, akiknek ezt a jogo-
sultságát egy szociális ankét
megállapította. Ugyancsak
jogosultak azok a lakhellyel,
vagy tartózkodási hellyel
nem rendelekezõ személyek
is akik saját felelõségükre ki-
állított nyilatkozatban állít-
ják, hogy nem fordultak
más polgármesteri hivatal-

hoz a minimális jövedelem
elnyerése végett.

Amennyiben a családnak
van jövedelme, de annak net-
tó értéke kisebb mint a fenti-

ekben felsorolt havi minimá-
lis garantált jövedelem, ak-
kor a támogatás értéke
egyenlõ a két összeg különb-
ségével. Ezt 15 százalékkal
növelik ha a családnak leg-

alább egy tagja alkalmazotti
státusban van, munkaszer-
zõdés alapján.

A megítélt támogatás fejé-
ben a család egy munkaké-

pes tagjának kötelessége, a
polgármester kívánságára,
havonta helyi érdekû mun-
kát vagy szolgáltatást végez-
ni. A ledolgozandó órák szá-
mát a támogatás értékének

arányában állapítják meg fi-
gyelembe véve az országos
minimál órabér értékét, napi
8 órai munkaidõt és a havi
21,5 átlag munkanapot.

Munkaképes személynek
tekintendõ:

– életkora 16 és a nyugdíj-
ba menetelhez szükséges
életév között van;

– nem diákja egy látogatás
kötelezettséggel járó törvé-
nyes tanulmányi intézmény-
nek;

– megfelelõ egészségi és
pszichikai feltételekkel bír, el-
lenkezõjét törvényben elõírt
igazolással kell bizonyítani.

Nem kötelezhetõ helyi ér-
dekû munkára vagy szolgál-
tatásra az a személy aki:

– egy vagy több 7 évnél fi-
atalabb gyermeket nevel;

– egy vagy több fogyaté-
kos, hátrányos helyzetû sze-
mélyt gondoz;

– szakmai felkészültséget
biztosító tanfolyamon vesz
részt;

– alkalmazotti viszonya
van.

A garantált minimális jö-
vedelem megítélését igénylõ
kérvényt a lakhely vagy tar-
tózkodási hely szerinti illeté-
kes polgármesteri hivatalhoz
kell beadni. Ez köteles a kér-
vény benyújtásától számított
30 napon belül választ adni.
Amennyiben az igényelt tá-
mogatást megítélik, akkor
ezt közlik a megyei Társa-
dalmi Szolgáltatásokat Vég-
zõ ügynökséggel (Agenþia de
prestaþii Sociale Judeþeanã).
A támogatás kifizetése
ugyanis ennek a hivatalnak a
feladata.

Elõírások a minimális 
jövedelem biztosításáról

Deák Levente

Az 1995. évi 36. közjegy-
zõi törvény, majd az ennek
végrehajtásáért alkotott
1995. évi 710/C. számú
igazságügyminiszteri rende-
let az elmúlt évek alatt sokat
változott. Így például a
2007. évi 1850. számú mi-
niszteri rendelettel a köz-
jegyzõi tevékenység teljes
„eszköztárát” felújították,
kezdve a közjegyzõi iratokra
rávezetett végzések szövegé-
tõl, a különbözõ ügyek, jog-
ügyletek, hagyatékok stb.
nyilvántartását megteremtõ
regiszterekig. Ugyanakkor
állították rendszerbe a Köz-
jegyzõk Országos Szövetsé-
génél azt a központi regisz-
tert, amely azoknak a külföl-
di lakóhelyû román és ide-
gen állampolgároknak
illetve a hontalanoknak a
hagyatéki ügyeit tartja nyil-
ván, akiknek Románia terü-
letén ingatlan javai vannak,
amelyekre tehát hagyatéki
eljárást kell lefolytatni. Ezen
kívül a Szövetségnél  vezetik
– a közjegyzõi irodákból be-
érkezõ adatok alapján – a

közvégrendeletek országos
nyilvántartó regiszterét,
amelybe a visszavont vég-
rendeleteket is bevezetik, az-
tán az örökségelfogadási és
– lemondási országos regisz-
tert, valamint a közokirati
formában készült és vissza-
vont meghatalmazások or-
szágos regiszterét is. Mind-
ezek meghonosítása és nap-
rakész vezetése azért vált
szükségessé, mert el kellett
kerülni például azt, hogy
ugyanazon hagyatékot két
közjegyzõi irodában rendez-
zenek, vagy pedig olyan vég-
rendelet alapján állítsanak ki
örökségi bizonylatot, ame-
lyet az örökhagyó viszsza-
vont, továbbá jogügyleteket
kössenek visszavont megha-
talmazások alapján, és így
tovább. Egyszóval: meg kí-
vánták elõzni a fenti nyil-
vántartások elõzetes és köte-
lezõ ellenõrzésével a késõbb
támadható, érvényteleníthe-
tõ vagy semmis jogügyletek,
közokiratok keletkezését,
születését.

Mindezeket csak azért
foglaltam össze, igencsak
vázlatosan, hogy szóba hoz-

hassam az igazságügymin-
iszter 2010. évi 2923. számú
újabb rendeletét (a 2011. ja-
nuár 7-i 15. számú Hivatalos
Közlönyben), amellyel egy
újabb regisztert rendszeresí-
tettek, ez alkalommal a köz-
jegyzõi kamaráknál vezetett
hagyatéki ügyek területi
(egy-egy közjegyzõi kama-
rához két-három megye tar-
tozik) regiszterét. (Registru
de evidenþã a procedurilor
succesorale al Camerei
notarilor publici). De még
mielõtt ezt az új nyilvántar-
tást ismertetném, utalnom
kell arra, hogy az 1995. évi
36. törvény szerint hagyaté-
ki eljárás lefolytatására kizá-
rólag az a közjegyzõ illeté-
kes, akinek körzetében az
örökhagyó utolsó lakóhelye
volt. Abban az esetben, ami-
kor egymást követõ elhalá-
lozások nyomán eltérõ utol-
só lakóhelyû örökhagyók
után kell az eljárásokat ös-
szevonva lefolytatni (succe-
siuni succesive comasate), a
legutolsó elhunyt lakóhelye
határozza meg a közjegyzõ
területi illetékességét. A
nemzetközi magánjog sza-

bályait rögzítõ hazai törvé-
nyünkben, közelebbrõl az
1992. évi 105. törvény 66.
szakaszában azt olvashat-
juk, hogy ingóságok után
mindig annak az államnak a
területén kell a hagyatékot
rendezni, amelynek az örök-
hagyó elhunyta pillanatában
állampolgára volt, az ingat-
lanokra viszont annak az ál-
lamnak a területén, ahol
ezek az ingatlanok találha-
tók. Most, amikor nagyon
sok román állampolgár kül-
földön lakik, e szabályok is-
merete és követése felértéke-
lõdött.

A 2923. miniszteri rende-
let arra kötelezi a közjegy-
zõket, hogy  a hagyatéki el-
járás beindítása elõtt a hoz-
zájuk tájékozódásért fordu-
ló ügyfeleknek 3 munkana-
pon belül egy olyan végzést
(încheiere) állítson ki,
amelybõl – az elhunyt utol-
só lakóhelye szerinti köz-
jegyzõi kamaránál vezetett
regiszter ellenõrzése nyo-
mán – ki kell derülnie an-
nak, hogy az örökhagyó
után a hagyatéki eljárást le-
folytatták-e vagy sem. Ha a

nyilvántartásban a hagyaté-
ki ügy nem szerepel, ennek
tényét a végzésbe be kell ve-
zetni. Ez  az a szokványos
eljárás, amellyel a több köz-
jegyzõnél egyszerre vagy
egymást követõen indított
eljárásokat kívánják kiszûr-
ni, megelõzni. Abban az
esetben, amikor az elhunyt
román és az idegen állam-
polgárnak, valamint a  hon-
talannak utolsó lakóhelye
külföldön volt, és ezek bár-
melyikének Románia terü-
letén ingatlana volt (épület,
földterület), a megkeresett
közjegyzõnek kötelessége a
Közjegyzõk Országos Szö-
vetségénél vezetett központi
hagyatéki regisztert is ellen-
õrizni, s ennek eredményét
is a már említett végzésében
feltüntetni. Az ellenõrzést
elektronikus úton elvégzõ
közjegyzõnek fenti végzését
nem csak az õt megkeresõ
ügyféllel kell közölnie, ha-
nem az illetékes közjegyzõi
kamarával is, hogy aztán
utóbbi ezt eljuttassa ahhoz a
közjegyzõhöz, akinél a ha-
gyatéki ügyet, annak lefoly-
tatásáért, iktatták.

Válasz F. I.-nak 
Gyergyószentmiklós

Hozzánk intézett levelére saj-
nos nemleges választ kell ad-
nom. Az Ön életkora most,
2011. január 26-án, 57 év és 1
hónap. Az új Nyugdíjtörvény
elõírása szerint azoknak a fér-
fiaknak a számára, akik 1950
márciusa után születtek, a
nyugdíjba menetelhez szüksé-
ges életkor 65 év. Elõzetes
nyugdíjba, ugyancsak a tör-
vény szerint, csak az mehet
akinek az életkora legtöbb 5
évvel kisebb, mint az elõírt 65
év. Ön tehát csak akkor kérhe-
ti elõzetes nyugdíjaztatását
mikor betöltötte 60. életévét,
azaz 2013. december 26-i kez-
dettel. Az sem segít ezen a
helyzeten, hogy amint levelé-
ben írja 18 éven és 8 hónapon
keresztül nehéz munkát vég-
zett, ugyanis a törvény 63. cik-
kelye egyértelmûen kimondja:
„elõzetes nyugdíjba menetel
esetében, a szükséges életkor
megállapításakor, nem lehet
figyelembe venni a semmi-
lyen, az életkor csökkentésére
vonatkozó kedvezményt, amit
a jelen törvény vagy más sza-
bályozás tartalmaz”. Nem tu-
dom mi a szakmája, de egyet-
értek azzal a megállapításá-
val, hogy az Ön életkorában,
a mai körülmények között na-
gyon nehéz munkahelyet ta-
lálni. Ebben, az úgymond
vészhelyzetben nem lehet fi-
gyelmen kívül hagyni, ha csa-
ládi helyzete és egészsége
megengedi, nyugdíjaztatásáig
az ország más helységében,
vagy az Európai Unió más or-
szágában keressen munkát.
Ez utóbbival kapcsolatban
jegyzem meg, hogy az EU va-
lamennyi tagországában érvé-
nyes szabályozás szerint, az
ezekben az országokban hiva-
talos formák betöltésével le-
dolgozott éveket kötelezõen
beszámítják a nyugdíjba me-
netelhez szükséges évekbe.
Ezekre a külföldön ledolgo-
zott évekre az illetõ országban
érvényes nyugdíjtörvény alap-
ján számítják ki a nyugdíj
nagyságát, amit aztán hozzá-
adnak a Romániában ledolgo-
zott évekre járó nyugdíjhoz.
Az így megállapított nyugdí-
jat a Román nyugdíjpénztár
fizeti ki és utólag elszámol az
illetõ ország nyugdíjhatóságá-
val. Ha nem sikerül sem Ro-
mániában, sem más EU-s or-
szágban munkahelyet találnia
akkor, mint végsõ megoldás,
biztosítana egy igen szerény
jövedelmet a Minimális jöve-
delmet garantáló 2001 évi
401. számú Törvény, amit
nemrég módosítottak és egé-
szítettek ki (megjelent a Hiva-
talos Közlöny 2010. december
30-i, 888. számában) és amit a
mai Törvénytárban ismertet-
tem. Azt is hozzáteszem,
amennyiben mint családfõ 18
évnél fiatalabb gyerme-
ke/gyermekeivel él együtt egy
háztartásban, akkor jogosult a
„Családfenntartásért járó tá-
mogatást” szabályozó 277/
2010 sz. Törvényben (megje-
lent a Hivavalos Közlöny 2010
december 30-i, 889. számá-
ban) elõírt juttatásokra is.

Czédly József

Nyugdíjazás.

De mikor?

A közjegyzõi hagyatéki ügyek nyilvántartásáról
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Tárlatmegnyító 
Kézdivásárhelyen
Ma, január 28-án, 18 óra-

kor a Vigadó nagytermében
megnyílik a magyarországi
Péterfy Gizella festõ és szob-
rásznõ egyéni tárlata.
Megnyitja: Sántha Imre Gé-
za mûvészettörténész.

Zene Sepsiszentgyörgyön
A Brassói Filharmónia

hangversenyévadjának kö-
vetkezõ elõadását ma január
28-án, 19 órától tartja a szín-
ház nagytermében. A kama-
rahangversenyen fellép a
Gaudeamus vonósnégyes —
Lucia Neagoe (elsõhegedû),
Raluca Irimia (másodhege-
dû), Leona Varvarichi

(mélyhegedû), Sebastian
Vîrtosu (cselló) — Mozart-
és Beethoven mûvekkel.

Fotókiállítás 
Sepsiszentgyörgyön
A Székely Nemzeti Múze-

um Tolerancia Termében,
január 28-án, ma 19 órai
kezdettel, a Camera Club
Siculorum fotóklub tart év-
értékelõ fotókiállítást. A ki-
állítást Nagy Lajos
(EFIAP.b/PSA), nemzetkö-
zi fotómûvész nyitja meg.
Házigazda: Kinda István.

Tánc Sepsiszentgyörgyön
A Háromszék Táncegyüt-

tes az Erdélyország az én ha-
zám címû elõadása gyermek-

változatának bemutatóját a
kultúrpalota Lajtha László
Stúdiótermében tartja ma,
január 28-án 18 órától, csa-
ládi elõadásként.

Színház 
Sepsiszentgyörgyön
A Tamási Áron Színház

Tadeusz Slobodzianek Ilja
próféta (rendezte Bocsárdi
László) címû elõadását a ka-
marateremben ma, január
28-án 19 órától azoknak a
felnõttbérleteseknek játssza,
akik ezt választották negye-
dik elõadásnak.

Könyvbemutató 
Csíkszeredában
Amor mystica címmel je-

lent meg Ferenczes István
József Attila-díjas költõ leg-
újabb kötete. A vallásos töl-
tetû, istenes versekbõl válo-

gatott és Márton Árpád kép-
zõmûvész illusztrációival el-
látott kötetet a szerzõ jelen-
létében Lövétei Lázár Lász-
ló, a Székelyföld folyóirat fõ-
szerkesztõje mutatja be ma,
január 28-án 18 órától a Cor-
vina Könyvesházban.

Színház Torján és 
Csernátonban
A Kézdivásárhelyi Városi

Színház Itt a mohácsi vész? cí-
mû szilveszteri kabaréját ja-
nuár 29-én szombaton 20
órától a torjai, január 30-án
vasárnap 19 órától a Cser-
nátoni Mûvelõdési Házban
mutatja be. Rendezõ: Fülöp
Zoltán

Örökzöld melódiák 
Csíkban
Székelyföldön elõadás-so-

rozatot tartanak örökzöld me-

lódiákkal, nótákkal, operett-
betétekkel és cigánydalokkal.
Mûsorukat szombaton, janu-
ár 29-én 19 órától Csoma-
falván, vasárnap szintén 19
órától Csíkszentkirályon te-
kintheti meg a közönség.

Hétvégi program a Csíki 
Székely Múzeumban
A fekete leves – a kávéfõzés

története címû kiállításhoz
kapcsolódóan. ma, január
28-án, 19 órától filmvetítés a
Múzeumi Kávéházban The
girl in the café (Davis Yates,
2005, 94’). Január 29-én,
szombaton 19 órától Boldog-
ság, gyere haza Zenés játék egy
részben – Cserháti Zsuzsa
emlékének. A legendás
Cserháti Zsuzsa emlékére
született zenés játékot a Mú-
zeumi Kávéházban láthat-
ják az érdeklõdõk.

Színház
Gyergyószetmiklóson
A Figura Stúdió Színház

január 30-án, vasárnap este
19 órától játssza a Danyi
Zoltán Napút a cédrus árnyé-
kában címû színházi esszét a
színházteremben. Az elõ-
adásra a jegyek ára 12 lej,
nyugdíjasoknak és diákok-
nak 7 lej. Megvásárolhatók
a Figura Jegyirodában mun-
kanapokon 10.00 és 14.00
óra között, illetve a helyszí-
nen elõadás elõtt 1 órával.

55. Állomás 
Marosvásárhelyen
Kilyén László, a Tompa

Miklós Társulat színmûvésze
január 29-én, szombaton este
19 órától a Nemzeti Színház
Kistermében adja elõ az 55.
Állomás – múlt és jövõ között cí-
mû egyéni mûsorát.

Programajánló

Mit mondanak a ráncok?

Vannak olyan szerencsés
nõk, akiknek még az apró
szarkalábak és a mélyebb ba-
rázdák is jól állnak, mert va-
lahogy ezek ellenére is virul
az arcuk, és csupa kedvesség
lakozik a vonásaikban. Míg
másokon ugyanezek a gyû-
rõdések akár ijesztõek is le-
hetnek, ha úgy vésõdtek be-
le a bõrükbe, hogy attól szi-
gorúságba vagy szomorú-
ságba merevedett az arcuk,
mintha mindig ugyanazt a
maszkot viselnék. A baráz-
dák mindenkinél különbö-
zõek. Befolyásolják õket ér-
zelmeink, jellegzetes arcki-
fejezéseink.

Ez is azt bizonyítja, hogy
az élet során használt arcmi-
mikák – leginkább azok,
melyek a személyiségbõl,

jellembõl fakadnak – épp-
úgy meghatározzák a korral
kapott redõk számát és mi-
lyenségét, akár az életvitel
vagy a genetikai adottságok.
A ráncokból olvasva jobban
megismerhetjük önmagun-
kat, és ha nem is akadályoz-
hatjuk meg az elszaporodá-
sukat, legalább az ellen tehe-
tünk, hogy öregségünkre ne
a feszültség szobrát mintáz-
za meg az élet.

Homlokráncok

A homlokon futó vízszin-
tes barázdák arról tanús-
kodnak, hogy kíváncsi, ér-
deklõdõ, õszintén rácsodál-
kozó jellemmel bír valaki.
Az ilyen ember szemöldöke
gyakran szalad az égig, vé-

gül ez a mozdulat beírja
magát a bõrbe. Az efféle
ráncok nem fogják elcsúfíta-
ni az arcot, különösen, ha
megõrizzük magunkban a
gyermeki rácsodálkozás ké-
pességét, amitõl mindig ott
szikrázik majd egy parányi
fény a szemben, mely a
homlokredõkkel együtt játé-
kos arcvonásokat kölcsö-
nöz.

A függõlegesen elmélyült
gyûrõdések azt lebbentik fel
tulajdonosukról, hogy lelki-
ismeretes, koncentráló alkat,
akinek figyelmét mindig tel-
jes mértékben leköti az, ami-
vel foglalatoskodik, legyen

szó könyvrõl, beszélgetõ-
társról vagy munkáról. A fó-
kuszáló ráncok már szigo-
rúbb, komolyabb benyomást
keltenek, így nem árt néha
ellazulni és könnyedebben
kezelni az elõttünk álló fel-
adatokat.

A szemkörnyék ráncai

A szemöldökök között ki-
alakuló redõk a szemek
összehúzásából jönnek lét-
re. Az az arc, melyen ezek
a vonalak a legmélyebbek,
sok dühöt megélt már.
Amennyiben hajlamosak
vagyunk mindenen felkap-

ni a vizet, számíthatunk az
efféle árulkodó jelekre, hi-
szen az arc minden fortyo-
gó pillanatba beletorzul, és
a szemek önkéntelenül is
összerándulnak. Ha nem
szeretnénk, hogy öregsé-
günkre ilyen maszk feszül-
jön ránk, próbáljunk kicsit
felülkerekedni természe-
tünkön, és lazítsunk, attól
az arcizmok is feloldódnak.

A szem sarkában találha-
tó barázdáknak sok történe-
tük van. A vízszintesek je-
lezhetnek ugyanúgy hara-
gos természetet, de hiúságot
is, ha valaki emiatt sosem
hordja a szemüvegét, és in-

kább hunyorgásra kárhoz-
tatja magát. Az állandóan
kételkedõ ember is viselhet
ilyen ráncokat, aki mindig
csak szemrésbõl méregeti a
világot. A felfelé futó szar-
kalábakat a sok nevetés raj-
zolja az arcra.

Az ilyen szempárból a ko-
rosodás sem lopja ki a fényt,
így ezek a vonalak mindig
pajkosan keretezik majd
csillogását. A szemek alatt
mélyen futó, árokként fe-
szülõ barázdák töprengõ,
rágódó jellemet is takarhat-
nak, aki emiatt gyakran
küzd alvászavarral, vagy
önmagát sanyargatja min-
denért.

A száj meséje

Mivel itt a legrugalma-
sabb a bõr, ezt a területet
nagyobb behatásnak kell ér-
nie, hogy kialakulhassanak
a ráncok. A szigorúság, a
mogorvaság az arcizmokba
is beidegzõdnek, és fõként
az ajkak köré írják történe-
tüket. Az orrcimpáktól in-
duló mély barázdák elfoj-
tott lelki problémákból
eredhetnek, a szájzugokban
megbúvó ráncocskák pedig
a szigorú egyéneket leple-
zik le. Aki ilyen vonalakkal
bír, merevségig összeszorít-
ja a száját, mely zárt csíkká
feszül ettõl a mozdulattól.

Az ajkak körüli bõr meg-
ereszkedése és a lebiggyedõ
száj a pesszimista ember
öregedési jegyei. Ha korán
észleljük ezeket, ûzzük el
mosollyal a rosszkedvet,
hogy megedzõdjenek a száj
körüli izmok. A száj körüli,
apró bemetszéseknek tûnõ
redõk állandó belsõ feszült-
séget, de rosszindulatot is
jelenthetnek.

Az erõs dohányosoknál is
ilyen barázdák alakulhat-
nak ki, ám a szenvedélybe-
tegség hátterében is szoron-
gó egyéniség lappanghat. A
gyûrött áll fölényes termé-
szetre utalhat, mert az ilyen
ember folyton lefitymálóan
szemlél másokat, így min-
dig fintor ül az arcán.

Az arc nyitott könyvként árulkodhat ró-

lunk, hiszen a ráncok a jellemrõl is sokat

elmondanak. Az öregedést késleltetni le-

het, de megállítani nem, így bármennyi-

re is küzdünk ellene, a ráncok elõbb

vagy utóbb megjelennek az arcon. 
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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

– A férjének nincs rendben a szíve – mondja az orvos a beteg
feleségének.
Mire az asszony:
– Még hogy a szíve nincs rendben?! …!
A csattanót a rejtvényben olvashatja.

Vízszintes:
1. A csattanó elsõ része. 11. Magától értetõdõnek
számító. 12. Csónakgerinc. 13. A kurcsatóvium vegy-
jele. 14. Nemzeti Díj, röviden. 15. Éneklõ. 17. Háló,
hálózat – angolul. 18. Páratlanul gyomos! 20. Dolgo-
zat, diáknyelven. 21. Az Adda mellékfolyója. 22. Elõ-
tag: kettõ(s). 24. Némán súg! 25. Látásától megfoszt.
26. Gazdi fizeti. 29. Formáló. 31. Nagytestû rovar.
33. Csavar tartozéka. 34. Idõmérõ alkatrésze. 36. Ma-
gyar nõi név. 37. A betegek védõszentje. 38. Körülbe-
lül, röviden. 40. Savmaradék! 41. Erõs illat. 42. Elszá-
radt növényi szár. 44. Bent köpül! 46. Biztonsági szer-
kezet. 47. Domboldalról minden fát kivágó. 49. Rang-
jelzõ szócska. 50. Gödröt készít. 51. Könyvben sok
van. 52. Hideg erdélyi szél. 54. A csattanó második,
befejezõ része.

Függõleges:
1. Fõvárosa Varsó. 2. Hálával emlegetõ. 3. Házimozi. 4.
Vízparti növény. 5. Özönlik. 6. Deszka jelzõje lehet. 7.
Mikszáth regényhõse (Miklós). 8. Minden kioszkban van!
9. … Capone, gengsztervezér volt. 10. Tudományos vizs-
gálódás tárgya. 13. Palánk. 16. Nõi név. 17. A falnak tá-
masztó. 19. Plédet arra a helyre terít. 21. Rímekben írt pró-
zai elbeszélés. 23. Focilabdát felém továbbít. 25. Latin kö-
szönésforma. 27. Italozás. 28. A fülesbagoly latin neve. 30.
Éneklõ szócska. 32. Rügy közepe! 35. 476-ig tartott. 39.
Fémötvözet. 42. Földmûvelõ eszköz. 43. Pecunia non …,
a pénznek nincs szaga. 45. Brazil tagállam. 47. Lao-ce „iz-
musa”. 48. Bécsi nagyszülõ! 51. A laurencium vegyjele.
53. Innen máshova.

Rendetlenség

Kedvelt fûszerük a bors, a
szerecsendió, a vadas ételek-
hez a majoránna és a babér-
levél, használják a fahéjat, a
szegfûszeget, kismértékben a
curryt és a fûszerpaprikát, a
zöldpetrezselymet pedig
szinte minden ételükhöz. A
németeknél kedveltek a leves
jellegû egytálételek, ilyenkor
füstölt húst, szalonnát vagy
különbözõ kolbászokat –
Wurst – fõznek bele. A
Wurstoknak sok fajtája is-
mert, így a Bockwurst,
Bratwurst, a bajor Wes-
Wurst, a frankfurter és egyéb
virsli és kolbász fajták.

Bajor csülök
Hozzávalók: 4 ek. olaj, 2

teáskanál köménymag, 5
cikk fokhagyma, 2 db. 80
dkg-os sertéscsülök, 1 teás-
kanál õrölt fekete bors, 1 te-
áskanál morzsolt majorán-
na, 3 dl sör.

Elkészítés: A fokhagymát
összezúzzuk, majd beleszór-
juk a borsot, a majoránnát, a
köménymagot, és meglo-
csoljuk az olajjal. Az egészet
alaposan összekeverjük. A
hús legvastagabb részén a
csontig vágunk, majd a zsí-
ros részén bevagdossuk. Az
elkészített fûszeres páccal

bekenjük, és a hûtõben né-
hány órán át állni hagyjuk.
Végül a húst grillen megsüt-
jük, közben a maradék pácot
rálocsolhatjuk. Körülbelül
10–15 perccel a sütés befeje-
zése elõtt bekenjük a húst
sörrel, így piros, ropogós
lesz.

Frankfurti leves
Hozzávalók: 1 kisebb ká-

poszta, 1 kisebb vöröshagy-
ma, 2–3 gerezd fokhagyma,
2 evõkanál olaj, 2 evõkanál
liszt, só, õrölt bors, majorán-
na, õrölt kömény, 1 l csontle-

ves, 2 dl tejföl, 20 dkg debre-
ceni kolbász vagy virsli.

Elkészítés: A káposztát
vágjuk vékonyra. A finomra
aprított vöröshagymát és az

elkapart fokhagymát fony-
nyasszuk meg. Hintsünk rá
lisztet, pirítsuk meg egy ki-
csit, majd öntsük fel a csont-
levessel és forraljuk össze. A
végén adjuk hozzá a kol-
bászt a tejföllel- vagy a sûrûn
bevagdalt, külön kisütött
kolbásszal koronázzuk meg
a levest. Rotyogtassuk még
egyszer át. Megszórhatjuk fi-
nomra vágott petrezselyem-
mel.

Német kieli sajtrétes
Hozzávalók: Tésztához:

50 dkg liszt, 4 tojásfehérje,
só, 1,5 dl víz. Töltelékhez: 2
piros húsú paprika, 2 sárga-
répa, 1 fej vöröshagyma, 25
dkg gomba, 5 dkg zsír, 2 to-
jás, 2 zsemle, 90 dkg trappis-
ta, 15 dkg vaj, só, õrölt fehér
bors, õrölt szerecsendió, 3
gerezd fokhagyma.

Elkészítés: A hozzáva-
lókból gyúrjuk meg a tész-
tát, majd hagyjuk fél órát pi-
henni. Egy serpenyõben pi-
rítsuk meg a reszelt hagy-
mát, gombát, sárgarépát, és
paprikát, majd fûszerezzük
be, és adjuk hozzá a zúzott
foghagymát is. Egy tálban
keverjük össze a beáztatott,
majd kipréselt zsemlét a to-
jással és a zsírral. A tésztát
vékonyra kinyújtjuk, bele-
halmozzuk a keverékeket,
megszórjuk a reszelt sajttal,
meglocsoljuk olvasztott vaj-
jal, majd óvatosan felteker-
jük. Tegyük egy sütõpapírra,
kenjük meg a tetejét olvasz-

tott vajjal, majd rakjuk a sü-
tõbe, és 180 fokon 45 perc
alatt süssük készre.

Bajor császármorzsa
Hozzávalók: 5 ek tej, 3

csapott ek liszt, 3 tojás, 8 ek
cukor, 3 tk vaj, 1 marék ma-

zsola. Az almapüréhez: fe-
jenként 1,5–2 szem alma,
néhány szem szegfûszeg, 1
nagy rúd fahéj.

Elkészítés: Àztassunk (de
lehet rumba is) a mazsolát.
Készítsük el az almapürét.
Ehhez hámozzuk meg az al-
mákat, vágjuk kockára.
Annyi vízzel tegyük fel fõni,
ami félig sem lepi el, szórjuk
hozzá a fûszereket és párol-
juk puhára. Ha kész, egysze-
rûen tördeljük össze a lével
együtt és tegyük félre hûlni,
majd hûtsük jéghidegre. A
morzsához elõször merjük
tálba a tejet, a lisztet és kever-
jük csomómentesre. Rendkí-
vül sûrû masszát kapunk.
Ehhez adjuk a 3 tojássárgá-
jat, szintén keverjük simára.
A fehérjét verjük habbá egy
csipet sóval, és ebbe óvatosan
forgassuk bele. Melegítsünk
fel egy jó nagy serpenyõt. Te-
gyünk bele 2 tk vajat és ol-
vasszuk fel. Ha már elég me-
leg, tegyük bele a lecsepegte-
tett mazsolát és 3–4 percig
melegítsük. Öntsük rá a tész-
tát. Körülbelül 10 perc után,
akkor is, ha még habos a tete-
je, vágjuk faspatulával 4 felé
és ezeket fordítsuk meg. Ezt
süssük körülbelül újabb 5

percig. Haloványra sütjük
csak ekkor, a színét a
karamellizálás adja majd
meg. Ezután szórjunk min-
den negyedre 1 ek kristály-
cukrot, fordítsuk meg, hogy
a cukros oldal alulra kerül-
jön és tekerjük fel a lángot.

Ekkor dobjunk még bele 1 tk
vajat is. 2-3 perc után, ami-
kor már látszik, hogy a cu-
kor elolvadt alul és kezd bar-
nulni, szórjuk meg a most
felül lévõ oldalt is, minden
negyedet egy 1 ek cukorral
és újra fordítsuk meg a lapo-
kat. Ekkor az eddig alul lévõ
oldal kerül felülre, már szép
barna, ropogós a karamell-
tõl. Amikor már alul is bar-
nul, olvad a cukor, vegyük le
a tûzrõl és csak most vagdos-
suk a spatulával kisebb dara-
bokra. Szedjük tányérra és a
behûtött, hideg almapürével
tálajuk.

Bajor galuska
Hozzávalók: 500 g liszt, 3

tojás, só, tej, 200 g bacon, 1
pohár tejföl, 150 g füstölt
sajt.

Elkészítés: Liszttel, tojás-
sal, sóval, tejjel galuskatész-
tát készítünk, kifõzzük. A
bacon-t ujjnyi széles csíkok-
ra vágjuk, kevés olajon átpi-
rítjuk. A megfõtt galuska-
tésztát rászedjük, átforgat-
juk. Tálaláskor tejfölt te-
szünk a tetejére, megszórjuk
a sajttal. Paprikával, paradi-
csommal, lilahagymával
körberakjuk.

A fûtött melegházakban vet-
hetjük a tavaszi zöldségeket.
A +6 és +12 Celsius fokos
közötti hõmérsékleten há-
rom zöldségfélét termeszt-
hetünk. A hónapos retek ter-
mesztési ideje a gyenge
fénykihasználás miatt
hosszabb, mint nyáron, de
így is megérik egy hónapon
belül. A téli porcsin nagyon
robusztus, és jól tûri a fagyot
is. Csupán csírázáskor van
szüksége legalább +8
Celsius fokos hõmérsékletre.
A vetést védeni kell fólia-
vagy gyapottakaróval. A
rukkola a harmadik téli kul-
túra. A nagylevelû borsmus-
tár termesztésén kívül szóba
jöhet még a „Runway” fajtá-
ból kialakított melegágyi
kultúra is.

A hússzínû hanga fárad-
hatatlanul virágzik hideg-
ben és hóban is, de csak
akkor, ha a földje megfele-
lõen nedves. A föld nem
szabad kiszáradjon, ezért
fagymentes idõjárásban
öntözni kell. Azonban az
alátétben vagy kaspóban a
víz ne álljon napokig. Eze-
ket rendszeresen ürítsük
ki, vagy távolítsuk el telje-
sen. A cserepes puszpáng
is igényli a vizet. A földje
állandóan legyen enyhén
nedves.

A lombvesztett fák koro-
nájában ilyenkor jól felis-
merhetõk a kártevõ her-
nyók által szõtt fészkek.
Eltávolításukkor húzzunk
kesztyût, ugyanis a her-
nyók mérgezõ vagy allergi-
ás reakciót kiváltó anyago-
kat termelhetnek. A fagy-
tûrõ gyümölcsfáknál, mint
a meggy, a ribiszke és az
egres elkezdhetjük a téli
metszést. A szilvát, kajszi-
és õszibarackot illetve az
érzékeny almafajtákat feb-
ruár elõtt nem szabad
megmetszeni.

Sármási-Bocskai János 
kertészmérnök

Kertész-
kedjünk!

Kert-ész

A német konyha fõzéshez vajat, növé-

nyi olajokat, vagy margarint használ és

csak nagyon kevés sertészsírt. A bajor

konyha az, amelyik nagyobb mértékben

fõz sertészsírral.

Wurst – a német zamat
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Széncinkék, kék cinkék, ba-
rátcinkék népesítették be új-
ra a madáretetõmet. Az
utóbbi napokban annyira
megenyhült az idõjárás,
hogy a térségünkbõl még a
havat is elvitte, és ezzel
együtt elnéptelenedett a ma-
dáretetõm is. Igaz, hogy eh-
hez az is közrejátszott, hogy
nem szórtam ki eleséget, és
még mielõtt valaki felkapná
a fejét, hogy hogyan lehet
megszakítani a téli madár-
etetést hisz aranyszabály,
hogy ha egyszer valaki neki-
fogott a téli madáretetésnek
azt február végéig vagy leg-

késõbb március közepéig ne
hagyja abba, vagy, hogy zor-
dabb napokon többet szór-
junk és enyhe napokon keve-
sebbet. Csakhogy az idõjárás
kibabrált velünk. Az utóbbi
években megfigyelhettük,
hogy januárban, máskor feb-
ruárban egészen tavaszias
idõjárás mutatkozik. És azt
is meg lehetett figyelni, hogy
ilyenkor a cinegék nem tarta-
nak annyira igényt a felkí-
nált eleségre, nálam még a
cinkegolyó is érintetlen ma-
radt, szívesebben fürkész-
nek, kutatnak természetes
táplálék után. Ilyenkor érde-

mes, sõt ajánlatos a madár-
etetõ környékén rendet tenni
a madáretetõt kipucolni,
mert mihelyt téliesre fordul
az idõ, újra benépesedik. Így
is történt, rövid idõ elteltével
megváltozott az idõjárás,
egy éjszaka alatt több mint
tíz centis hó hullott.

A madáretetõre már kora
reggel megérkezett az elsõ ci-
nege, az „év madara”, ahol
ízletes olajos magvak várták,
rövid idõ múlva több mint
tíz széncinke hordta a napra-
forgómagot és késõbb ez a
szám csak nõtt. Dél körül
megjelent a kisebb testû, fej-

tetõjén élénk kék színû cine-
ge, õt követte még két társa.

Érdemes megfigyelnetek,
hogy a kék cinkével szem-
ben a széncinegék hogyan
viselkednek. Amikor a szén-
cinegék uralják a madárete-
tõt akkor maguk közt civa-
kodnak, fenyegetõen pózol-
nak egymásnak, már láttam
azt is, hogy egymáshoz csíp-
nek. Azonban mikor a kék
cinke megjelenik már nem
annyira harciasak, sõt az
etetõn tartózkodó kék cinké-
tõl mintha tartanának is.
Igen, mert a kis madár meg-
lehetõsen agresszív, ha kell,
szembeszáll a széncinkével.
Ezt minden bizonnyal tud-
ják a széncinkék, de megle-
het, hogy puszta jóindulat-
ból tesznek így, a kissebnek
elsõbbséget adnak.

Estére megjelentek a barát-
cinegék, hárman érkeztek és
egész sötétedésig maradtak.
A többi cinege már elült,
amikor a barátcinegék még
mindig hordták a magokat,
rövid, éles hangon biztatták,
olykor kergették egymást.

Kelemen László, Rara Avis
Madártani Egyesület

Tizenkét hónap a természetben
Ne dobjátok ki a formás be-
fõttes üvegeket, vidám, szí-
nes akváriumot készíthettek
belõle. Megmutatjuk, ho-
gyan.

Szükséges eszközök: egy
befõttes üveg (bármilyen for-
mája lehet), vékony hable-
mez, színes temperák, ecset,
olló, erõs ragasztó.

Elkészítés: A hablemezbõl
vágjatok ki hal kontúrokat,
tengeri csillagot, hínárt, kagy-

lót, tengeri szivacsot. A kivá-
gott formákat színes tempe-
rával fessétek ki. A halaknak
szemet, pikkelyeket, bármi-
lyen színûek lehetnek. A hí-
nárt fessétek zöldre, a sziva-
csot sárgára, a kagylók és a
csillag is tetszõleges színûek
lehetnek. Ha már megszáradt
a festék, a színes figurákat ra-
gasszátok az üveg belsõ falá-
hoz. És már kész is a vidám
akvárium.

Színes halas akvárium

Hétvégi mellékletünk Életmód és Csodavár oldalait
Orosz Anna szerkesztette

Volt egyszer egy szegény as-
szony s annak egyetlen fia:
Jancsi volt a neve.

Azt mondja Jancsi egyszer
az anyjának:

– Édesanyám, én elme-
gyek szerencsét próbálni. Ta-
lán csak szerzek valamit, s
kendnek is jobb lesz az élete.

A szegény asszony pogá-
csát sütött, feltarisznyálta a
fiát, s Jancsi elindult hetedhét
ország ellen. Ment, mende-
gélt hegyeken-völgyeken ál-
tal, s amint egy rengeteg er-
dõn menne keresztül, meg-
szólítja valaki.

Néz erre, néz arra, nem lát
senkit. Aztán felnéz egy fára,
s hát annak a felsõ ágára rá
van tekeredve egy kígyó, az
szólott hozzá.

Azt mondotta Jancsinak a
kígyó:

– Te legény, végy le a fáról,
s vígy haza az édesapámhoz,
bizony nem bánod meg.

Jancsi felmászott a fára, a
kígyót szépen letekerte az ág-
ról; az meg mindjárt ráteke-
rõzött a nyakára, de nem
bántotta Jancsit.

Akkor leereszkedett Jancsi
a fáról, továbbindult, s kér-
dezte a kígyótól:

– Hát hol lakik a te édes-
apád?

Mondotta a kígyó:
– Látod-e amott azt a nagy

tüzet? Ott lakik az én édes-
apám gyémántpalotában.

Hitte is, nem is Jancsi ezt a
beszédet, de azért csak vitte a
kígyót, többet nem kérdezõs-
ködött.

Tovább mennek, mende-
gélnek, s egyszerre csak elé-
jük áll egy disznó nagy röfö-
géssel.

Azt mondja Jancsinak a
disznó:

– Tedd le azt a kígyót, le-

gény, mert téged is megvará-
zsol, mint engem! Látod-e,
én királyfi voltam, s disznó-
nak varázsolt.

Mondotta Jancsi:
– Nem bánom én, akármi-

nek varázsol; megígértem,
hogy hazaviszem: szavam-
nak állok.

Amint egypár lépéssel to-
vábbmentek, mondja a kí-
gyó:

– Szerencséd, hogy nem
hallgattál arra a disznóra!
Királyfi lehetne még most is,
de megvarázsoltam, mert hi-
ába kértem, hiába könyörög-
tem, nem vitt haza édes-
apámhoz.

Még egy kõhajításnyira
sem értek, eléjük toppan egy
ló, s az is mondja Jancsinak:

– Tedd le azt a kígyót, te le-
gény, mert téged is megvará-
zsol, mint engem.

– Nem bánom én, ha meg
is varázsol – mondotta Jancsi
–, megígértem, hogy hazavi-
szem: szavamnak állok.

Mikor egy kicsit továbbha-
ladtak, mondotta a kígyó
Jancsinak:

– Látod, Jancsi, ezt is azért
varázsoltam meg, mert nem
vitt haza az édesapámhoz.

Tovább mennek, mende-
gélnek, s hát jõ velük szembe
éktelen nagy bömböléssel
egy bika.

Mondja ez is Jancsinak:
– Tedd le azt a kígyót, te le-

gény, mert bizony megvará-
zsol, mint engem.

Mondotta Jancsi:
– Hadd varázsoljon, én

nem bánom; megígértem,
hogy hazaviszem: szavam-
nak állok.

Azzal továbbmentek. Mi-
kor egy kicsit eltávolodtak a
bikától, mondja a kígyó:

– Látod, te legény! Ez

mind a három királyfi volt, s
mind a hármat kértem, hogy
vegyen le a fáról, vigyen haza
édesapámhoz, de egyiknek
sem volt annyi szíve, hogy
megkönyörüljön rajtam.
Azért varázsoltam meg mind
a hármat.

Aközben megérkeztek ah-
hoz a nagy tûzhöz, amelyet
messzirõl láttak. Attól a tûz-

tõl nem messze volt a gyé-
mántpalota, abban lakott a
kígyó édesapja: a kígyók ki-
rálya.

A gyémántpalota elõtt egy
regement katona állott õrt, s
mikor Jancsi odaért a kígyó-
val, szépen két sorba állottak,
s úgy szalutáltak.

Felmennek a gyémántga-

rádicson, s amint mennek,
mondja a kígyó Jancsinak:

– Hallod-e, te jó legény! Az
édesapám, amiért engem ha-
zahoztál, annyi ezüstöt és
aranyat kínál, amennyit csak
elbírsz, talán még többet is,
de te ne fogadj el semmi
egyebet, csak azt a nagy ab-
roszt, amelyik az ebédlõasz-
talra van felterítve.

Bemennek a palotába, fo-
gadja a kígyókirály nagy
örömmel Jancsit, s mondja
lelkes szóval:

– Kívánj akármit, te le-

gény! Adok neked aranyat,
ezüstöt, gyémántot, amiért
visszahoztad egyetlen lányo-
mat.

Mondotta Jancsi:
– Nem kell nekem, felséges

királyom, sem aranya, sem
ezüstje, sem gyémántja, csak
az a nagy abrosz, amelyik az
ebédlõasztalra van felterítve!

– Jól van, fiam – mondja a
kígyókirály –, neked adom,
pedig ez a legdrágább kin-
csem a lányom után. Mert
úgy tudd meg, hogy ennek az
abrosznak csak be kell hajta-
ni a négy sarkát, s tele lesz
mindjárt étellel-itallal. Ha ezt
az abroszt megõrzöd, ételre-
italra nem lesz gondod az
életben.

Ott mindjárt meg is mutat-
ja a király, hogy mit tud az
abrosz. Behajtja a négy sar-
kát, s hát annyi rajta az étel-
ital, hogy csak úgy ropogott

alatta az asztal, pedig szín-
arany volt mind a négy lába,
de még a lapja is. Leülnek az
asztal mellé, biztatja Jancsit a
kígyókirály:

– Egyél-igyál, fiam!
Esznek-isznak, s egyszer

csak mi történik, mi nem –
nem egyéb a nagy semminél
–, elég az, hogy kerül-fordul

az asztal körül a kígyókirály
lánya, s hát egy szempillan-
tásra csak eltûnik, mintha a
föld nyelte volna el, s ott van
helyette egy szépséges szép
lány, de olyan szép, hogy Jan-
csinak szeme-szája tátva ma-
radt a nagy álmélkodástól.

Megszólal a lány:
– Csudálkozol, ugye, te le-

gény, pedig úgy nézz meg,
hogy én vagyok az a kígyó,
akit hazahoztál.

– Nem bánom én – mond-
ta Jancsi –, ha az vagy, ha az
nem vagy, de ha elõbb látlak,
bizony nem az abroszt kérem
az apádtól, hanem téged.

Mondja a kígyókirály:
– Ne búsulj, fiam! Neked

adom az abroszt is, neked
adom a lányt is, s adok mellé
tenger kincset, élhettek ví-
gan, míg a világ s még két
nap.

De bezzeg megörült ennek
a beszédnek Jancsi, nemkü-
lönben a kígyó-királykisasz-
szony. Mindjárt nagy lako-
dalmat csaptak, hét álló nap s
hét éjjel táncoltak.

Akkor a fiatalok hatlovas
hintóba ültek; hatlovas hintó
elõtt ment egy regement hu-
szár, utána is egy regement
huszár; kétfelõl a hintó mel-
lett két regement gyalogkato-
na, úgy indultak a Jancsi ha-
zájába.

De még mi mindent vittek
utánuk! Hat szekér ezüstöt,
hat szekér aranyat, hat szekér
gyémántot. Ahogy megérkez-
tek a Jancsi hazájába, éppen
olyan gyémántpalotát építet-
tek, mint a kígyó királyé.

Beleköltöztették Jancsi
anyját is. Bezzeg jó dolga
volt azután, kezét-lábát
összekalácsolta, úgy élt, mint
egy királyné.

Itt a vége, fuss el véle!

Icinke-Picinke: 
Népmesék óvodásoknak

(Válogatta és szerkesztette:
Kovács Ágnes)

Kígyós Jancsi

Széncinege
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