
Több pénz elkülönítését köve-
telték a tanügy számára a jövõ

évi büdzsében tegnap Daniel
Funeriutól az oktatási minisztéri-

um elõtt sztrájkõrséget tartó peda-
gógusok. Szerintük a miniszter-
nek fel kellene ébrednie, mert „át-
aludta” a reformot. 7. oldal 

új magyar szó
2011. november 30., szerda

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
20 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3498 ▼
1 amerikai dollár 3,2429 ▼
100 magyar forint 1,4043 ▼

Vezércikk 3

Kiút a hitelválságból?

„A tõke félénk állat, azonnal elfut, ha rá-
ijesztenek” – fogalmazta meg egy elõadó a
tegnap Bukarestben elkezdõdött Business
Days konferenciasorozat megnyitóján. Az
év legszínvonalasabbnak tekintett, kétnapos
szakmai rendezvényén több mint 650 gaz-
dasági szakember és üzletember vesz részt.

Gazdaság 6

Szárhegyi képtárlat Vásárhelyen

A gyergyószárhegyi õszi képzõmûvészeti
alkotótáborban készült munkákból nyílt ki-
állítás tegnap este Marosvásárhelyen. A
Bernády Ház ízelítõt nyújt a képzõmûvé-
szet kedvelõinek azoknak a mûvészeknek a
munkáiból is, akik alapító tagjai voltak a
székelyföldi mûvésztelepnek.

Kultúra 8

December 1.
A nem nagy létszámú, szélsõséges ro-
mán csoportok kilátásba helyezett szé-

kelyföldi erõfitogtatása ép-
pen ezt a kénytelen-kellet-
len elfogadott állapotot
szeretné megtörni, de a
médiavisszhangon kívül
alighanem eredmény nél-
kül. A gazdasági-pénz-
ügyi válságra ugyanis egy-
re kevésbé gyógyír a naci-

onalizmus.Székedi Ferenc

Az  ünnepi  hivatalos  munkaszünet  miatt  
következõ  lapszámunk  december  5-één,  

hétfõn  jelenik  meg.

Forró december elseje
Párhuzamosan tüntet Csíkszeredában a Noua Dreaptã, a HVIM és a Székely Gárda

Mai mellékletünk:

Radu Moisin és László Attila
alpolgármesterek közül vá-

lasztja meg ma a kolozsvári ta-
nács a hivatalából felfüggesztett
Sorin Apostu polgármester utód-
ját. A tisztség nagy esélyese a 28
éves Moisin, ugyanis a Demokra-
ta Liberális Párt abszolút többség-
gel rendelkezik a tanácsban. A
korrupcióellenes ügyészek tegnap
több mint hét órán át hallgatták ki
Monica Apostut, akit a délutáni
órákban férjével is szembesítet-
tek. 3. oldal 

Moisin a befutó?

Cs. P. T.

Pénteken véglegesítik a kor-
mánypártok a választási tör-

vényt módosító közös tervezetü-
ket, amelyre hétfõn még a koalí-
ció vezetõinek is rá kell bólinta-
niuk – tudtuk meg tegnap Márton
Árpád képviselõtõl. Az RMDSZ
javaslatait kidolgozó politikus
egyelõre nem tudott egyértelmû
választ adni arra a kérdésünkre,
sikerült-e a tervezetben rögzíteni
az új választási törvénynek azo-
kat az alapelveit, amelyekrõl ko-
rábban egyezség született a koalí-
cióban. Folytatása a 3. oldalon 

Választások: nem

dõlt el semmi

HIRDETÉS

A szélsõjobbos Noua Dreaptã tagjai két évvel ezelõtt is fontosnak tartották Sepsiszentgyörgyön hirdetni, hogy Románia nemzetállam

Azonos idõpontban tart felvonulást holnap délután a román nemzeti ünnepen Csíkszeredában

a Noua Dreaptã, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom és a Székely Gárda. A román

szélsõjobboldali szervezet tagjai elõtte kitérõt tesznek Sepsiszentgyörgyre is. Antal Árpád sep-

siszentgyörgyi polgármester provokációnak nevezte a Noua Dreaptã szándékait, szerinte

„fogytán a háromszékiek türelme”. Antal Attila csíkszeredai alpolgármester szerint nem az

önkormányzatnak kell mérlegelnie, ki a szélsõséges, mindenki felelõs a tetteiért. 7. oldal 

Fotó: Mediafax/archív

A tanárok menesztenék az „álomszuszék” oktatási minisztert Fotó: Mediafax

Ébresztõt fújtak Funeriunak
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Röviden

Járõrök a közös határszakaszon

Állandó járõrszolgálatot végeznek a ma-
gyar–román államhatár hajdú-bihari sza-
kaszának 10 kilométeres körzetében a két
ország szervei. Október 21. óta több mint
ötszáz közös ellenõrzést tartottak, elsõsor-
ban az illegális bevándorlás visszaszorítá-
sára. Iancu Nicolaie, a Bihar megyei ha-
tárrendõrség vezetõje elmondta: a végsõ
cél az, hogy Románia schengeni csatlako-
zása után a két ország teljes határrendész-
állománya ilyen közös munkával biztosít-
sa a határszakaszt.

Nagyváradiak költözési szokásai

A Debreceni Egyetem és a Nagyváradi
Egyetem közös területfejlesztési kutató-
munkájában vettek részt egy éven át a két
intézmény doktoranduszai, kiemelten vizs-
gálva azt a folyamatot, amelyben elsõsor-
ban nagyváradi lakosok költöznek környe-
zõ, részben magyarországi településekre –
ismertették az egyetemek szakemberei. A
kérdõíves kutatások rávilágítottak: az ala-
csony ingatlanárak a legfontosabb tényezõk
abban, hogy egyre többen költöznek Nagy-
váradról a határ magyar oldalára.

Amerika leminõsítés elõtt

Leminõsítés lehetõségére utaló negatívra
rontotta az Egyesült Államok hosszú távú
államadós-osztályzatának kilátását az eddi-
gi stabilról a Fitch Ratings. A legnagyobb
európai hitelminõsítõ egyben megerõsítette
az Egyesült Államok hosszú futamidejû
szuverén kötelezettségeinek lehetséges leg-
jobb, „AAA” besorolását és a rövid távú
adósságok „F1 plusz” osztályzatát.

Kórházban a thai kormányfõ

Ételmérgezés gyanújával kórházba szállí-
tották tegnap Jingluck Sinavatra thaiföldi
miniszterelnököt (képünkön), aki elsõsor-
ban a Bangkokot sújtó áradások idején
tüntette ki magát.

Meghalt az utolsó miniszterelnök

Elhunyt a boszniai születésû Ante Marko-
vics, a kommunista Jugoszlávia utolsó
kormányfõje 88 éves korában. Az egykori
vállalkozó az 1980-as években cserélte az
üzleti életet politikára, amikor a horvát
tagköztársaság elnöke lett. Jugoszláv mi-
niszterelnökként 1989 márciusától a gaz-
dasági stabilizációs néhány eredménye fû-
zõdik a nevéhez.

Tadics lebontaná a barikádokat

Borisz Tadics szerb elnök azzal a felhívás-
sal fordult tegnap az észak-koszovói szer-
bek politikai vezetõihez, hogy a helyi lakos-
ság távolítsa el az általa emelt úttorlaszo-
kat. „A barikádok nem szolgálják a szerb
nemzeti érdekek koszovói védelmét” – fo-
galmazott a belgrádi államfõ.

Az al-Kaida rakétái Izraelre

Rakétákat lõttek ki Dél-Libanonból Izrael
északi részére hétfõ éjjel. Az izraeli hadse-
reg viszonozta a tüzet. Az izraeli hadsereg
„súlyos incidensnek” tekinti a történteket,
és úgy véli, hogy a libanoni kormány, illet-
ve hadsereg feladata az ilyen támadások
megakadályozása. Az indítását egy magát
az al-Kaidához tartozónak nevezõ csoport
vállalta magára.

MTI

Schmitt Pál magyar köztársa-
sági elnök köszönti a budavá-

ri Sándor-palotában a határon
túli magyar egyházi vezetõket,

akiket adventi ebéden látott ven-
dégül tegnap. Az államfõ külön
hangsúlyozta az egyházak szere-
pét és felelõsségét a magyarság-
tudat megõrzésében. Annak a
véleményének adott hangot,

hogy napjainkban a magyarság
megtartása szülõföldjén kiemelt
fontosságú, és ebben különösen
nagy szerepet jelent a kettõs ál-
lampolgárság lehetõségének a
megteremtése. 

Advent a Sándor-palotában. A magyar államfõ ebédre hívta a határon túli magyar egyházi vezetõket

Gy. Z.

Elhunyt Lana Peters, azaz
Szvetlana Allilujeva, Sztálin

egyetlen lánya, egyszersmind a
legtovább élõ gyermeke. A
Moszkvai Állami Egyetemen, az-
az a Lomonoszovon diplomá-
zott, majd tanárnõ lett. Apjával
az elsõ szerelme miatt romlott
meg a viszonya: beleszeretett egy
zsidó filmesbe, akit Sztálin tíz év-
re számûzött Szibériába. Szvetla-
na teljesen összetört, az apját pe-
dig látni sem bírta többé. Kalan-
dos életet élt: 1967-ben elhagyta a
Szovjetuniót, amikor harmadik
férjének, Bradzsesa Szinghnek
hamvait Indiába vitte. Besétált a
helyi amerikai nagykövetségre,
menedékjogot kért. Elõször nem
hittek neki, aztán kinevették,
majd megadták az engedélyt.

Szvetlána gyûlölte az apját.
Sztálin halála után anyja családi
nevét – Allilujeva – vette fel. New
Yorkban megírta Húsz levél egy ba-
ráthoz címû bestsellerrét, ezzel
biztosította az anyagi jólétet. Tá-
vollétében több eljárást is indítot-
tak ellene a Szovjetunióban. A
The Washington Times 1992-ben
azt írta, a KGB meg akarta ölni.
A gyilkosok állítólag azért gon-
dolták meg magukat, mert telje-
sen nyilvánvaló lett volna az el-

követõ „kiléte” és motivációja.
Megítélése a mai Oroszország-
ban is inkább negatív: egy alka-
lommal az orosz köztévében
„meghasonult bolondnak”, az
„orosz nép szégyenének” titulál-

ta le egy kritikus. Szvetlana ke-
mény szavakkal bírálta a hazáját
és az apját. Utóbbit „erkölcsi és
szellemi szörnyetegnek”, elõbbit
pedig „mélyen elkorrumpáló-
dottnak” és „börtönnek” nevezte,

a szovjet titkosszolgálatot (KGB)
pedig a náci Gestapóhoz hasonlí-
totta. Mindezek ellenére 1984-
ben hosszú szervezés után vissza-
tért a Szovjetunióba, azt állította,
hogy együtt akar lenni a gyerme-
keivel. Elõbb Moszkvában, majd
a mai Grúziában élt, visszaadták
a szovjet állampolgárságát. Rá
egy évre azonban a „rokonaival
való viszonyának megromlásá-
ra” hivatkozva kérelmezte, hogy
ismét elhagyhassa a Szovjetuni-
ót, amire meg is kapta az enge-
délyt.

Amerikába utazott, ahonnét
soha többé nem ment vissza
Oroszországba. Állandóan köl-
tözködött: élt Amerikában, Ang-
liában, Franciaországban, Svájc-
ban, ismét Amerikában és ismét
Angliában. Lakott villany nélküli
szakadt kunyhóban Wiscon-
sinban, apácazárdában Svájcban,
öregek otthonában Nyugat-Lon-
donban. Felvette a Lana Peters
nevet; Portlandben élõ lánya Olga
Petersként született, de ma a
Chrese Evans nevet viseli. Egyet-
len fia, a kardiológus pályára lé-
pett Joszif Morozov 2008-ban
Moszkvában halt meg. Elsõ lá-
nya, Jekatyerina Zsdanova vul-
kánkutató Kelet-Szibériában, õ
eddig nem volt hajlandó egyetlen
újságírónak sem nyilatkozni. 

Meghalt Sztálin lánya

ÚMSZ

Szükségállapotot hirdetnek
holnaptól a szlovákiai kórhá-

zakban – döntött a pozsonyi kor-
mány. Összesen 403 orvos távo-
zik abból a 15 kórházból, amelyre
az intézkedés vonatkozik. A leg-
több orvos az eperjesi kórházban
hiányzik majd, ott 75 új szakem-
berre van szükség. A zsolnai
egyetemi kórházból 61, a kassai
egyetemi kórházból pedig 56 or-
vos távozik. A magyar nemzeti
erõforrás minisztérium egészség-
ügyi államtitkársága tegnap meg-
erõsítette, hogy megkapta Ivan
Uhliarik egészségügyi miniszter
segélykérõ levelét, „amellyel

gyorsított eljárásban foglalko-
zunk” – jelentette a TASR hírügy-
nökség. Uhliarik már hétfõn je-
lezte, hogy a szomszédos orszá-
gok egészségügyi minisztereitõl is
segítséget fog kérni, ha válság-
helyzet alakul ki a szlovák kórhá-
zakban. Az észak komáromi kór-
házban a betegek nem szenved-
nek hátrányt az orvosok felmon-
dása miatt – írja az Új Szó címû
magyar nyelvû szlovákiai napi-
lap. Cserge Márta, a kórházat
üzemeltetõ Agel SK cég szóvivõ-
je szerint „a felmondások ellenére
kórházunkban zavartalan az ellá-
tás, ahogy eddig is”. Az Agel SK
üzemelteti a lõcsei, a korompai és
a zólyomi kórházat is, ahol egyet-

len orvos sem nyújtotta be a fel-
mondását, így szükség esetén a
régió más kórházainak is segítsé-
get tudnak nyújtani, amíg a kór-
házi ágyak befogadóképessége
ezt lehetõvé teszi. A betegek hol-
nap zárva találják a szakorvosok
rendelõit, a Szlovákiai Szakor-
vosok Uniója ugyanis sztrájkot
hirdetett december 1-jére. A szlo-
vákiai sajtó tegnap gyorshírben
közölte, hogy az ország orvos-
szakszervezetének az elnökét fel-
jelentették a pozsonyi fõügyészsé-
gen. A válsághelyzet azért alakult
ki, mert a szlovák kormány átla-
gosan csak 300 euróval hajlandó
az orvosok fizetését emelni, mi-
közben a követelés 707 euró. 

Szükségállapot Szlovákiában
Hírösszefoglaló

Érdekes és újkori történelmé-
ben ritka eseményeknek lehet-

tek tanúi tegnap – és hétfõ éjjel –
a budapesti parlament falai: a hét-
fõi napirend részét képezõ vita éj-
szaka kezdõdött el, és mivel ak-
kor az ellenzék volt többségben,
elérte, hogy a csaknem hétszáz
módosító javaslatot ne összevon-
tan, hanem hozzávetõleg száz vi-
taszakaszban tárgyalják. A száz-
ból reggelig mindössze egy ért vé-
get. A szocialista frakció képvise-
lõinek eljárását a kormányoldal
egyszerûen obstrukciónak minõ-
sítette. Lázár János, a Fidesz frak-
cióvezetõje reggel a házbizottság
összehívását kérte, és azt javasol-
ta, hogy a részletes vitát péntek
délután folytassa a parlament. Az
ellenzék azonban ezt elutasította,
a szükséges négyötödös többség
hiányában pedig a részletes vita
folytatódott. Végül tegnap délben
az ülést levezetõ elnök szavazásra
tette föl a kérdést, és az Ország-
gyûlés 219 igen és 33 nem szava-
zattal ezt a napirendi pontot le-
zárta. Az ország mûködése szem-
pontjából alapvetõen fontos költ-
ségvetést is megtárgyalták a ma-
gyar képviselõk, akik 233 igen és
54 nem szavazattal, tartózkodás
nélkül elfogadták a büdzsé fõösz-
szegeit tartalmazó számvevõszéki
bizottsági módosító indítványt. A
600 módosító indítvány körülbe-
lül egytizedét egyébként a kor-
mány és az Országgyûlés is támo-
gatta. A tervek szerint 2012-ben
2,5 százalékos lesz a költségvetés
hiánya, amivel megnyílik az ál-
lamadósság további csökkentésé-
nek lehetõsége is. Magyarország
2012-es költségvetése halva szüle-
tett és meg is fog bukni –
vélekedett Vágó Gábor, az ellen-
zéki LMP nevében.

Obstrukció 

Budapesten

Adventi ebéd Schmitt Pálnál

Sztálin és lánya 1936-ban. Nem volt felhõtlen a kapcsolatuk Fotó: archív

Fotó: MTI



Az Úr 2011. esztendejében
Romániában tizenegy, tör-
vény biztosította munkaszü-

neti nap létezik: január 1-
2., december 25-26., május
1., Nagyboldogasszony
napja, húsvét elsõ és máso-

dik napja, pünkösd
elsõ és második nap-

ja, valamint december 1. A jövõben csatla-
kozik mindehhez november 30., Szent
András napja, annak az  apostolnak az
ünnepe, akit a román ortodoxia saját pat-
rónusának tekint. E napok közül a romá-
niai magyarság szempontjából tízzel, illetve
esztendõ fordultán tizeneggyel, nincs is sem-
mi baj. Olyannyira nincs, hogy például a
húsvét és a pünkösd rendszerint más és más
dátuma sem zavaró, mindenki keresztényi
hitének a szellemében és idõpontjában üli
meg. 
Itt van azonban december elseje, az ország
nemzeti ünnepe, amelyre az RMDSZ hon-
atyái már a rendszerváltozás után, az al-
kotmányozás idõszakában figyelmeztettek:
Románia történetében léteznek még neves
napok, talán mégsem azt az évfordulót kel-
lene választani, amelyet homlokegyenest el-
lenkezõ módon értékelnek a románok és a
magyarok. A parlamenti intés azonban
pusztába kiáltott szó maradt, hiszen az az-
óta csillapodó román nacionalizmus éppen
akkor hágott a tetõfokára, és a gyulafehér-
vári emlékgyûlésén már megkapták az elsõ
durva figyelmeztetést az RMDSZ vezérszó-
nokai, akik csupánt azt mondták el, amit
azóta is hasonló alkalmakkor ismételget-
nek: a nagy egyesülésnek nevezett népgyû-
lés és az utána következõ politikai fogadko-
zások olyan önrendelkezést ígértek a ma-
gyarságnak, amely azóta sem következett
be. 
A rákövetkezõ években a parlamenti dísz-
üléseken szinte szó szerint ismétlõdtek ezek
a mondatok, miközben minden esztendõ el-
sõ decemberi napján különösképpen a szé-
kelyföldi magyar tisztségviselõket szoron-
gatta a hamleti kétely: ott lenni, vagy nem
ott lenni az ünnepségeken, koszorúzni vagy
nem koszorúzni? A dilemma pedig a ro-
mán államot és román kormányt képviselõ
magyar prefektusok, illetve megyei tanács-
elnökök és városi polgármesterek számára
még élesebben tevõdött fel. 
December elsejének azonban más, mara-
dandó visszhangjai is maradtak: a buda-
pesti Kempinky szállói pezsgõzést egyné-
mely RMDSZ politikusnak, a bukaresti
koccintást az MPP elnökének a számlájára
írták, a tavaly pedig majdhogynem lecsú-
szott székébõl a budapesti Nemzeti Színház
igazgatója is. A sûrû „már láttam” érzések
között azonban eljutottunk valamiféle meg-
egyezéshez is: a románok ma már elisme-
rik, hogy március 15 annak a magyar
nemzetnek az ünnepe, amelyhez a románi-
ai magyarok is tartoznak, ez utóbbiak pe-
dig belátják, hogy a románok nemzeti ün-
nepe abban az országban van, amelyhez a
történelem sodorta õket. 
A nem nagy létszámú, szélsõséges román
csoportok kilátásba helyezett székelyföldi
erõfitogtatása éppen ezt a kénytelen-kellet-
len elfogadott állapotot szeretné megtörni,
de a médiavisszhangon kívül alighanem
eredmény nélkül. A gazdasági-pénzügyi
válságra ugyanis egyre kevésbé gyógyír a
nacionalizmus.
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Sipos M. Zoltán

Miközben tegnap a csúszó-
pénz elfogadása miatt letar-

tóztatott és késõbb hivatalából is
felfüggesztett Sorin Apostu ko-
lozsvári polgármestert az Orszá-
gos Korrupcióellenes Igazgatóság
(DNA) ügyészei a bûnrészesség-
gel vádolt feleségével szembesítet-
ték, a helyi tanács ma kora dél-
utánra halasztotta az ügyvivõ
polgármester megválasztását. A
testület tegnap délutáni ülésén az
abszolút többséggel rendelkezõ
demokrata liberális frakció a
szándékos idõhúzás taktikáját vá-
lasztotta, egyszerûen elhagyták
az üléstermet, amikor az ellenzé-
ki tanácsosok aláírásgyûjtésbe
kezdtek a téma azonnali napi-
rendre tûzése érdekében. Az elõre

egyeztetett ülésrend is heves vitát
váltott ki a tanácsosok között, az
RMDSZ-es tanácsosok tiltakozá-
sa ellenére fogadták el azt a hatá-
rozatot, amely a magyar javasla-
tokat figyelmen kívül hagyva ren-
delkezik egy sor utcanév módosí-
tásáról. „Elég egyértelmû a vá-
lasztás kimenetele, rövid tanács-
ülésre számítunk ez ügyben” –
mondta el lapunknak Molnos La-
jos, a tanács RMDSZ-es tagja.
Mint korábban írtuk, bár a tiszt-
ségre mindkét alpolgármester,
Radu Moisin és László Attila is
jelöltette magát, a választás nagy
esélyese a 28 éves Moisin, ugyan-
is a Demokrata Liberális Pártnak
(PDL) abszolút többsége van az
önkormányzati testületben. 

A DNA ügyészei tegnap reg-
gel gyanúsítottként hallgatták ki

Sorin Apostu volt polgármester
feleségét a Brantner–Veres köz-
tisztasági céggel kapcsolatos kor-
rupciós ügyek kapcsán. A
Kolozs Megyei Ítélõtábla tegnap
annak ellenére utasította el a
tisztességtelenül kedvezménye-
zett vállalat ügyvezetõ igazgató-
jának, Cãlin Stoiának a szabad-
lábra helyezését, hogy az üzlet-
ember családja kifizette a Romá-
niában rekordnagyságúnak szá-
mító egymillió lejes óvadékot.
Így Stoia továbbra is elõzetes le-
tartóztatásban marad Apostuhoz
hasonlóan, akinek ügyvédei teg-
nap kérték a volt városgazda
„ideiglenes szabadlábra helyezé-
sét” a közelgõ ünnepekre való te-
kintettel. A bíróság december 5-
re tûzte ki a kérés elbírálásának
idõpontját. 

Moisin lesz a befutó

Folytatás az 1. oldalról

Márton Árpád beszámolója sze-
rint a múlt hét végén még úgy
tûnt, hogy már csak három-négy
kérdés maradt tisztázatlan a koalí-
cióban a választási törvény módo-
sításával kapcsolatban. A terveze-
tet kidolgozó bizottság legutóbbi –
hétfõi – ülésén azonban már meg-
jelent Emil Boc miniszterelnök is,
és korábban már tisztázott kérdé-
seket is újra kellett tárgyalni, mert
a PDL idõközben változtatott az
álláspontján. 

Kérdésünkre Márton Árpád el-
mondta, elemezte és „az elkép-
zelt formában” kivitelezhetetlen-
nek tartja Toró T. Tibornak, az
Erdélyi Magyar Néppárt megbí-
zott elnökének azt a javaslatát,
hogy a jövõ évi parlamenti vá-

lasztásokon a magyar szervezetek
elõre meghatározott számú parla-
menti mandátumért versenyez-
hessenek egymással. A képviselõ
szerint a koalícióban jelenleg kial-
kudott választási rendszer erre
semmiképp nem alkalmas. „Te-
gyük fel, hogy a képviselõházban
a 6,5 százaléknak megfelelõ húsz
helyet különítenek el a magyar ki-
sebbség számára egy kompenzá-
ciós listán. Akkor Hargita és
Kovászna megyében nem lesznek
egyéni választókerületek, vagy
ezekben a megyékben csak ro-
mán pártok jelöltjei indulnak?” –
sorolta ellenvetéseit az RMDSZ
választási szakértõje. Márton sze-
rint ugyanez a helyzet állna fenn
a listás választási rendszer eseté-
ben is. „A listás választásokon is
bizonyos számú mandátumért

versengtek megyénként a jelöl-
tek” – magyarázta.

A politikus mindazonáltal meg-
fontolandónak tartja a Toróék ál-
tal javasolt elvet. Mint mondta, el-
képzelhetõ az a rendszer, hogy a
népszámlálási adatok alapján szá-
molják ki, hány mandátum jár a
nemzeti kisebbségeknek, szerve-
zeteik jelöltjei pedig egyéni kerü-
letekben induljanak a választáso-
kon. Az a szervezet pedig, ame-
lyik túllépi a bejutási küszöböt,
annyi mandátumot kapjon, mint
amennyi az adott nemzetiség la-
kossági aránya szerint megilleti.
„Ha a lakosság nemzetiségi meg-
oszlását figyelembe vesszük, 300
fõs képviselõház esetében 19,5
mandátum jutna a magyar kisebb-
ségnek. Ha mondjuk a magyar
szervezet túllépte a küszöböt és tíz
jelöltje nyert az egyéni választóke-
rületben, akkor megkapná a neki
járó további kilenc mandátumot, s
a megmaradt helyekre kezdenék
el a többi pártnak járó szavazatok
visszaosztását. Ha tehát a kom-
penzációs listáról elérhetõ helyek
száma mondjuk száz, akkor ebbõl
levonják a magyar szervezetnek
járó 9 helyet, és a maradék 91
helyre kezdenék a visszaosztást” –
magyarázta a képviselõ. 

Márton elmondta, ezt a javasla-
tát megfogalmazta a koalíciós tár-
gyalásokon is, ám a román part-
nerek „nem fogadták kitörõ
örömmel”. 

Választások: semmi sem dõlt el 
Kovács Zsolt

Antal Árpád sepsiszentgyör-
gyi polgármester bepereli a hi-

vatásos feljelentõként elhíresült
Dan Tanasat, és akkora kártérítést
igényel, amekkora összeg miatt az
feljelentette az elöljárót az Orszá-
gos Feddhetetlenségi Ügynökség-
nél (ANI). A Spanyolországban
élõ férfi tegnap nyújtott be bead-
ványt a feddhetetlenségi ügynök-
séghez, és kéri vizsgálják meg a
sepsiszentgyörgyi önkormányzat
és a Prod Ax kft közti szerzõdést,
amely játszótereket épít és más
középítkezési munkálatokat végez
a városban. Dan Tanasa szerint
az önkormányzat 5,1 millió lej ér-
tékû szerzõdést kötött azzal a cég-
gel, amelynek tulajdonosa Zakari-
ás Attila, a polgármester élettársá-
nak édesapja. A feljelentõ azt kéri
a hatóságtól, vizsgálják meg, hogy
ez ügyben megállapítható-e ér-
dekellentét. Antal Árpad polgár-
mester lapunk érdeklõdésére le-
szögezte: valójában örül annak,
hogy az Országos Feddhetetlensé-
gi Ügynökség elõtt lehetõsége lesz
bebizonyítani, hogy Dan Tanasa
vádjai alaptalanok. A szerzõdé-
seket még polgármesterré
választása elõtt vagy abban az
idõben kötötték, amikor még nem
volt semmilyen kapcsolata a cég-
vezetõ lányával, magyarázta la-
punknak Antal Árpád. 

Antal bepereli 

a feljelentõt

Radu Moisin alpolgármester (balra) tapasztalatlansága ellenére veheti át ma a kincses város vezetését A szerzõ felvétele
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Román lapszemle

Újra támadásba lendültek a „Singer-csa-
lók”. A bûnbanda tagjai magukat német
üzletembereknek kiadva Singer varrógép
tulajdonosokat cserkésznek be. (Evenimen-
tul zilei) Jó magaviseletéért három évvel
korábban szabadulhatott a börtönbõl az
ortodox pap, akinek „ördögûzése” egy
apáca halálát okozta. (Adevãrul) A vál-
ság rákényszerítheti Romániát külpolitikai
prioritásainak megváltoztatására. Csor-
bulhat az ország szuveranitása, nõhet be-
folyása Brüsszelben. (România liberã)

Ponta: a sajtó

járt a legjobban
ÚMSZ

Victor Ponta szociáldemokra-
ta pártelnök szerint a sajtó járt

a legjobban a szenátus élén történt
személyváltással, ugyanis ezáltal
több napra való témát kapott.
Hozzátette: alakulata számára
sem veszteséget, sem nyereséget
nem jelent, hogy Vasile Blaga vál-
totta a PSD-bõl kizárt Mircea
Geoanát a felsõház élén, viszont
fontos volt megtudni, hogy az el-
lenzék kire számíthat a jövõ évi
választások alkalmával. „Szá-
momra egyértelmûvé vált, hogy a
Demokrata Liberális Párt és az
RMDSZ saját érdekeiket követik
és szétosztják egymás között a
tisztségeket. A demokrata liberáli-
sok elloptak tõlünk egy közméltó-
sági pozíciót az RMDSZ segítsé-
gével, amely eladta magát a kor-
mányfõtitkári funkcióért” – fogal-
mazott a Szociál-Liberális Szövet-
ség (USL) egyik társelnöke. Az el-
lenzéki alakulatok vezetõinek teg-
napi, Besztercén tartott sajtótájé-
koztatóján Ponta értetlenségét fo-
galmazta meg Mircea Geoanã
„elégedettségével” kapcsolatban.
„Örül, hogy az ellenzék elvesztet-
te a szenátus elnöki tisztségét? A
posztot azért veszítettük el, mert
nem volt hajlandó átruházni Ion
Chelarura, a felsõház szociálde-
mokrata alelnökére az ülésvezetõi
teendõket” – hárította el Ponta azt
a vádat, hogy a Geoanával vívott
személyes harca miatt került a
tisztség a kormánypártok birtoká-
ba. A PSD elnöke szerint a
Geoanã-cirkusz nem hatott ki az
ellenzék megítélésére, a legutóbbi
közvélemény-kutatás szerint a la-
kosság 57 százaléka az USL-nek
szavaz bizalmat. Ponta szerint a
felmérés adatai azt mutatják,
hogy a PDL át sem lépi a 20 szá-
zalékos határt. 

Székedi Ferenc

EMNP: közös jelöltet Lakatos Péter helyére

Közös, pártfüggetlen jelölt indítását javasolta tegnap az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt (EMNP) Bihar megyei szervezete a három magyar
pártnak a Lakatos Péter képviselõ lemondásával megüresedett kép-
viselõi mandátumért kiírandó idõközi választáson. Az Erdon.ro hír-
portál tájékoztatása szerint Zatykó Gyula, az EMNP regionális
megbízottja tegnapi sajtótájékoztatóján elmondta: a Magyar Polgári
Párt vezetõségével szóban már megegyeztek a közös jelölt indításá-
ról, javaslatukat a napokban eljuttatják a megyei RMDSZ-hez is.
Zatykó szerint az 54 százalékban magyarok lakta körzet lakosságá-
nak érdekeit egy olyan személy tudná a leghatékonyabban képvisel-
ni, aki nem kell hogy alávesse magát a pártfegyelemnek, és döntése-
it mindig választóinak érdekei szerint hozhatná meg. Arra az újság-
írói kérdésre, hogy mennyi esélyt látnak az RMDSZ-szel való meg-
egyezésre, Zatykó így reagált: „ötven százalékot – mi akarjuk”. 
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Bogdán Tibor 

Politikai megfigyelõk fel-
figyeltek arra a körül-

ményre, hogy Vasile Blaga
azt követõen szerezte meg a
szenátusi elnöki tisztséget,
hogy jó ideig a politikai élet
peremére szorult, miután a
belügyminiszter tárcáját is el-
veszítette, azt követõen, hogy
Traian Bãsescu államfõvel
fenntartott viszonya érezhe-
tõen megromlott. 

Vasile Blaga

Demokrata liberális forrá-
sok szerint viszont most ép-
pen az államfõ jóváhagyó
bólintásának köszönhetõen
pályázhatta meg a funkciót.
Nevesítésérõl állítólag Traian
Bãsescu elõzetesen konzul-
tált Emil Boc miniszterelnök-
kel és a demokrata liberáli-
sok néhány más vezetõ poli-
tikusával. A megbeszélésen
éppen az érintett, Vasile
Blaga nem vehetett részt. A
hét eleji szavazást megelõzõ-
en a narancsvörös párt veze-
tõ köreiben már biztosan tud-
ták, hogy Vasile Blaga pá-
lyázhatja meg a második leg-
fontosabb állami tisztséget,
fõleg azt követõen, az állam-
fõ közbelépésére Radu Ber-

ceanu átengedte a jelöltséget
számára.   

Nem véletlen, hogy a de-
mokrata liberálisok szenátusi
elnökjelöltje éppen Vasile
Blaga lett. Politikai pályafu-
tása ugyanis szorosan egybe-
fonódik a jelenlegi államfõé-
vel. Vasile Blaga 1990-ben
még a Nemzeti Megmentési
Front egyszerû tagjaként
kezdte, 1991-ben pedig Bihar
megye prefektusa volt. Ezt
követõen a Nagyváradi Regi-
onális Vámigazgatóság élén
állt, 1996-ban a Demokrata
Párt szenátorává választot-
ták, 2000-tõl pedig négy éven
át pártja alelnöki tisztségét
töltötte be. 

Blaga Bãsescu kampányfõ-
nöke volt a 2000. évi buka-
resti fõpolgármesteri válasz-
tásokon, a 2004. évi államfõ-
választásokon, a Bãsescu fel-
függesztésére kiírt népszava-
záson. De Vasile Blaga fon-
tos tisztségeket töltött be
pártján belül is, így 2005 és
2011 között a demokrata li-
berálisok fõtitkára volt, eb-
ben a minõségében igen nagy
szava volt a politikai alakulat
megyei szervezetei elõtt is,
amelyeket a kampányok ide-
jén, sikerült megfegyelmez-
nie. 2008-és 2009-között a re-
gionális fejlesztési tárcát ve-

zette. A Demokrata Liberális
Párt hatalomra kerülését kö-
vetõen államfõi tanácsosként
tevékenykedett, majd a
Tãriceanu-kormány belügy-
miniszterévé nevezték ki. Ezt
a tisztséget 2009-ben, a Boc-
kabinetben ismét sikerült
megszereznie.

Késõbb Traian Bãsescuhoz
fûzõdõ kapcsolatai megrom-
lottak, demokrata liberális
források szerint azért, mert
Elena Udrea miniszteri tiszt-
ségébõl történõ leváltását
sürgette. Tény, hogy tavaly év
végén, mindmáig nem telje-
sen világos okok miatt, le-

mondott belügyminiszteri
tisztségébõl, miután rendõr-
tüntetõk az államfõi palota
elõtt minõsíthetetlen módon
skandáltak Traian Bãsescu
ellen. Vasile Blaga azonban
óvatos: jóllehet az államfõ
több alkalommal is támadta
õt, õ soha nem bírálta Traian
Bãsescut.

Narancsvörös 
kibékülés?

Bukaresti lapértesülések
szerint a szenátusi elnöki
szék Vasile Blaga általi elnye-
rése Traian Bãsescu jóváha-
gyásával történt. Az államfõ
ezzel akarta a békülés jelét
felmutatni Blaga elõtt. Ezzel
magyarázható az is, hogy a
hétfõi döntés elõtt az államfõ
magához kérette õt, Radu
Berceanuval együtt. Utóbbit
azért, hogy meggyõzõdjék
róla: nem orrol Vasile Blaga
kinevezése miatt. Hírek sze-
rint ugyanis korábban maga

Radu Berceanu is esélyes volt
az ország második emberé-
nek posztjára. A volt közle-
kedési tárcavezetõ ennek
nyomán tett le arról a szán-
dékáról, hogy maga is indul
a tisztségért. A demokrata li-
berális politikus látványos
módon, mondhatni maga-
biztosan nyerte el az ország
második emberének – a sze-
nátus elnökének – tisztségét
Vasile Blaga. Bár szociálde-
mokrata ellenjelöltjétõl,
Titus Corlãþeantól mindös-
sze hat voks választotta el, a
parlamenti aritmetika pilla-
natig sem hagyott kétséget
afelõl, hogy a pártharcban a
demokrata liberálisok politi-
kusa lesz a gyõztes.

Mit nyert az RMDSZ 

A demokrata liberálisok el-
képzelése azonban aligha
válhatott volna valóra kor-
mánykoalíciós partnerük, az
RMDSZ támogatása nélkül.

Igaz, Kelemen Hunor és csa-
pata mindennek meg is kérte
– és kapta – az árát: elnyerte
a kormányfõtitkár tisztségét,
cserében azért, hogy lemon-
dott arról, hogy maga is jelöl-
tet állítson a szenátusi elnök
posztjára.

Román politikai megfigye-
lõk szerint a kormányfõi
tisztség fontosabb a szenátusi
elnöki posztnál is. Utóbbi
ugyanis inkább csak jelképes
funkció, míg a kormányfõtit-
kárság sokkal gyakorlatibb
hatáskörökkel rendelkezik.
Így hozzátartozik számos
fontos központi intézmény,
mint például a magas rangú
tisztségviselõk luxusvilláit
adminisztráló Állami Proto-
kollalap Ügykezelõsége. De
a protokollalap ellenõrzi a
kormány tagjait, az Állami
Értékpapírokat Értékesítõ
Hatóságot, az Országos Sta-
tisztikai Intézetet is. 

Román sajtóforrások sze-
rint az RMDSZ-nek két po-
tenciális jelöltje van a kor-
mányfõtitkár székére. Az
egyik a tisztséget elõdje, a
korrupciós ügyei miatt me-
nesztett Daniela Andreescu
helyébe ideiglenes megbíza-
tással kinevezett Gáti István,
a másik pedig Hunyad me-
gye prefektusa, Dézsi Attila. 

A szenátusi elnöki címrõl
azonban a Szociáldemokrata
Párt még nem tett le. A tö-
mörülés a hét eleji voksolás
eredményét megóvja az al-
kotmánybíróságnál, úgy ítél-
ve meg, hogy a poszt tovább-
ra is a tisztséget ellátó Szoci-
áldemokrata Párt valamely
politikusát – pontosabban
Titus Corlãþeant illeti meg. 

Szenátusi csata, hatalmi gyõzelem

Gy. Z.

A litvániai lengyelek kü-
lönösképpen nehezmé-

nyezik a szerintük diszkrimi-
natív új litván oktatásügyi
törvényt. Ennek értelmében
néhány tantárgy – köztük a
földrajz és történelem – okta-
tása a jövõben litván nyelven
fog történni, és egységesítik
továbbá a litván nyelvi érett-
ségit, vagyis a lengyel iskolák
diákjainak is úgy kell vizs-
gázniuk majd litván nyelv-
bõl, mintha az az anyanyelv-
ük, nem pedig tanult idegen
nyelv volna. A lengyelorszá-
gi litvánok viszont anyanyel-
vi iskoláik pénzügyi helyzete
miatt aggódnak. Panaszkod-
nak szélsõjobboldali provo-
kációk, helységnévtábláik le-
festése miatt is.

Lengyelek és litvánok

A litvániai lengyelek sze-
rint a litván kormány minden

javaslatukat elutasítja. Kilá-
tásba helyezték, hogy felújít-
ják iskolai sztrájkjukat, ha
Vilnius továbbra sem hajlan-
dó módosítani az oktatási
törvényt. A litvániai lengye-
lek és a lengyelországi litvá-
nok között nagyságrendi kü-
lönbség mutatkozik: míg a
becslések szerint 250-300
ezer litvániai lengyel az or-
szág népességének közel 7
százalékát teszi ki, addig a
közös határ mentén élõ len-
gyelországi litvánok mind-
össze tízegynéhány ezren
vannak. „Közös érdekünk,
hogy egységesüljenek az eu-
rópai normák a kisebbségi jo-
gok terén. A minta a finn ren-
delkezés lehetne, ahol a hat-
százalékos arány ellenére hi-
vatalos nyelv a svéd is. Olyan
egységes szabályozásra van
szükség, amely nem állít
mesterséges akadályokat az
anyanyelvhasználat és az
anyanyelvi oktatás elé.
Egyetlen tabut nem lehet le-

dönteni, mégpedig a határok
sérthetetlenségét” – nyilat-
kozta konkrétan az európai
orosz kisebbséggel, de általá-
nosságban az európai kisebb-
ségekkel kapcsolatban is
Dmitrij Rogozin, az orosz
duma külügyi bizottságának
elnöke. A Szovjetunió szét-
esése, a birodalom elvesztése
okozta traumát ugyanis csak
növelte, hogy egy csapásra 26
millió orosz került az anyaor-
szág határain kívülre, s ezzel
Európa legnagyobb kisebbsé-
gévé vált.

Enyhülés és szigor

A „népek börtönének” ne-
vezett cári és az interna-
cionalizáló, beolvasztó szov-
jet rendszer formálta társa-
dalmi tudat érthetõen nem
nagyon tudott mit kezdeni
ezzel a helyzettel. A kérdés
leginkább a térségbeli befo-
lyás növelésének eszközeként
fontos Moszkva számára.

(Jellemzõ példa erre, hogy a
geopolitikai érdekek változá-
sának függvényében elõbb
enyhült, majd szigorodott az
állampolgárság megszerzésé-
nek lehetõsége a kazahsztáni
oroszok számára.) A sok te-
kintetben érezhetõ tanácsta-
lanság miatt a moszkvai
szakértõk nagy érdeklõdéssel
figyelték a magyar státustör-
vényt, és ha a múlt terhes
pszichológiai öröksége ezt
nem akadályozná, e kérdés-
ben akár egymást is erõsíthet-
né a két ország a nemzetközi
porondon.

„Moszkvában komolyan
figyelték a magyar kedvez-
ménytörvényt, és saját ta-
pasztalataik alapján megér-
tették az általa Európában
keltett feszültségeket is” –
erõsíti meg Rogozin. Ennek
okát a politikus a kérdés ér-
zékeny voltán kívül elsõsor-
ban abban látja, hogy Euró-
pa több államában – így pél-
dául Törökországban vagy
Franciaországban – nem is-
merik el nemzeti kisebbségek
létezését. Elõször tehát ezen
az akadályon kell túljutni,
aztán, ha például Macedó-
nia számára javasolják a sza-
bad nyelvhasználatot és a
helyi hatalmi szervezetekben

arányos érdekképviseletet
biztosító ohridi megállapo-
dást, akkor ezt az elvet más-
hol, így a Baltikumban is al-
kalmazni kell, ahol az orosz
ajkúak aránya nem 20 száza-
lékos, mint Macedóniában
az albánoké, hanem ennek
duplája. Meg kell érteni
Rogozin szerint azt is, hogy
vannak magyarok Romániá-
ban, Szlovákiában vagy Ju-
goszláviában. Jogaikat pedig
éppúgy biztosítani kell, mint
ahogy például a svédekét
Finnországban. 

Eltérõ gyakorlat

A magyar–orosz együtt-
mûködés lehetõségeirõl
szólva Rogozin felvetette a
két ország között e téren
megmutatkozó különbsége-
ket. Magyarországon példá-
ul már a nemzettárs fogal-
mának meghatározása is jó-
val egyszerûbb, hiszen etni-
kailag a határokon túliak is
magyarok. Oroszországban
ez bonyolultabb, hiszen nem
csupán az orosz etnikumúak
nevezhetõk honfitársaknak
– szögezte le Rogozin. A ha-
táron túli orosz kisebbség
helyzete az utódállamokban
eltérõ. Lettországban és

Észtországban például az
orosz ajkú lakosságot auto-
matikusan megfosztották ál-
lampolgárságától, kizárták
õket bizonyos foglalkozások
gyakorlásából, hátrányos
megkülönböztetést szenved-
tek a privatizációban, a
nyugdíjak megállapításakor,
és drasztikusan viszszaesett
az orosz nyelvû oktatás
szintje is.

A másik véglet a poszt-
szovjet térségben Fehérorosz-
ország és Kirgízia, ahol az
orosz megõrizte második ál-
lami nyelvként élvezett státu-
sát. E két pólus között van
Moldova, ahol a közelmúlt-
ban feszültséget keltett az
orosz nyelv hivatalossá téte-
lének kérdése. Bukarest ezt
nehezményezi, olyan jogo-
kért küzdve, amelyeket Er-
délyben korántsem tart ilyen
fontosnak. Rogozin álságos-
nak tartja a tiltakozást, hi-
szen egyrészt nem történt
más, minthogy a nagyszámú
orosz kisebbség ugyanazokat
a lehetõségeket kapta meg e
téren, mint például a mace-
dóniai albánok, másrészt Ro-
mánia is ötmillió dollárt kü-
lönített el úgymond a román-
nyelv, valójában a proromán
ellenzék támogatására. 

Szabadulás a „népek börtönébõl”

Látványos módon, mondhatni magabiztosan nyerte el az
ország második emberének – a szenátus elnökének – tiszt-
ségét a demokrata liberálisok jelöltje, Vasile Blaga. Bár
szociáldemokraták ellenjelöltjétõl, Titus Corlãþeantól
mindössze hat voks választotta el, a parlamenti aritmetika
pillanatig sem hagyott kétséget afelõl, hogy a pártharcban
a demokrata liberálisok politikusa lesz a gyõztes.

A litvániai lengyel és a lengyelországi litván kisebbség
helyzetérõl tájékozódott a napokban Knut Vollebaek. Ta-
pasztalatai alapján az Európai Biztonsági és Együttmûkö-
dési Szervezet (EBESZ) kisebbségügyi fõbiztosa javaslato-
kat terjeszt a két ország kormánya elé.

Vasile Blaga. A szenátus új elnöke nyelvet ölt a vesztes ellenzékre



Olyan, földrajzilag és társadalmilag egymástól már távolabb nem is
állható felsõ tagozatos általános iskolák, mint a South Bronx-i nyo-
mornegyedekben és Washington elegáns elõvárosaiban,
Arlingtonban vagy Talbot megyében találhatók, egy új fegyelmi kér-
déssel kerültek szembe. Tizenhárom éves lányok térdeltek le és furu-
lyáztak fiúkon a pár perces szünetekben a folyosókon és a lépcsõfor-
dulókban. Egy ilyen New York-i lány, amikor egy tanár megkérdezte,
hogyan tud ilyet csinálni, mindössze annyit válaszolt: „Undorító, de
ki kell elégítenem a pasimat.” Az „undorító” inkább esztétikai, sem-
mint erkölcsi vagy higiéniai kategória volt. Kétezerben a fiúk és a lá-
nyok a fellációt nem tartották valódi szexuális cselekménynek, csak
egy kis „bolondozást” jelentett. Ebben az idõben az Egyesült Álla-
mok elnöke egy huszonkét éves önkéntes munkatársat használt az el-
nöki palotájában furulyázásra. Késõbb eskü alatt azt vallotta, hogy
soha nem folytatott „szexuális tevékenységet” vele. Az idõsebb ame-
rikaiak felháborodtak, de a felsõ tagozatos általános iskolások, a kö-
zépiskolások és az egyetemisták nagyon is jól értették, mit mond, és
csodálkoztak, miért van az egész felhajtás. Az elnök és az önkéntes
csak a második alapponton volt, összejöttek. 
Tizenéves lányok a legkisebb zavar vagy szeméremérzet nélkül be-
szélnek vadidegeneknek a szexuális életükrõl. Egy New York-i újság
kérdése az utcán: „Hogyan vesztetted el a szüzességedet?” Fiúk és lá-
nyok kapásból válaszoltak, pózoltak a fényképésznek, s elárulták a
nevüket, korukat s azt, hogy hol laknak.

Tom Wolfe: Amerikai kapcsolat. Fordította Magyarics Tamás

Szerencsés fickónak mondhatom magam,
el is árulom, hogy miért: mindig megtalál
valamely káprázatos gyöngyszem. A ma-
gyar nyelvû sajtó kibicsaklásaiból kifejezet-
ten gazdag mondatgyûjteményem van, pél-
dául ilyenek: „X.Y. idejekorán meghalt”,
avagy „remélhetõ, hogy nem hátráltatja ne-
gatívan”, s egyéb szamárságok. (Utóbbi
mondat fényét emeli, hogy egy volt kor-
mányszóvivõ száját volt képes spontánmód
elhagyni.)
Külön fejezetet alkotnak a különféle blõd-
lik (blõdli-hatású olvasmányok); ezt a pak-
samétámat most a Meteorológiai Világszer-
vezet friss jelentésével sikerült bõvítenem.
Mert legnagyobb derültségemre mit is olva-
sok? „A nevetõgázként ismert dinitrogén-
oxidból húsz százalékkal van több most a

levegõben, mint kétszázötven
esztendeje.” Jó, persze, tu-

dom, különbözõ filmkomé-
diák vissza-visszatérõ po-

énja, hogy ez a cucc
megfelelõ adagolás-
ban oxigénnel keverve
eufórikus állapotot
okoz – az internet pél-
dául dugig tele ilyen

vicces (vagy annak szánt) klipekkel, pps-
ekkel. Fõleg a fogászatban altatógázként is
alkalmazzák. Köznapi használatban ilyen
hatása miatt kéjgáz névvel is illetik. Mind-
ezt pedig megkoronázza, hogy a University
College London két esztendeje nyilvános-
ságra hozott tanulmánya –
amelyet jelen eszmefuttatá-
som jobb adatolására, tu-
dományos alaposságának
elmélyítésére és igazolásá-
ra hozok most ide – azt a
megállapítást tartalmazza,
hogy az emberek dini-
trogén-oxid hatása alatt könnyebben befo-
lyásolhatók, jobban szuggerálhatók.
Így aztán most már mindent értek. Íme,
épp most is milyen jókat és ízeseket kacará-
szom ezen a pompás kis híren, gyöngyözõ
mosolyomat alig bírom visszafojtani; lám,
elég csak a természetben mind sûrûbben
elõforduló anyag nevét is elolvasnom, és
máris milyen jó kedvre derülök. Hát még
ha kimegyek a házamból, megállok a ker-
tem kellõs közepén, az orromat jó magasra
emelem, és jó mélyen beleszippantok a le-
vegõbe. Mindjárt rózsaszínûbbnek látom a
világot.

Kétségtelen tény, hogy – szoktam saját
megfogalmazású bölcsességként mondani –
az egészségre a legkárosabb az élet. Értem
ezen, hogy annyi láthatatlan hatás éri az
embert, amirõl talán jobb is, ha nem tu-
dunk, esetleg csak nem gondolunk rá. Lát-

juk-e például a rádióhullá-
mokat, amelyeket ma már
szinte beledugunk a fe-
jünkbe, amikor hosszasan
mobiltelefonálunk? (Én
ugyan nem.) Szabad szem-
mel érzékelhetõ-e a levegõ
jódizotóp-tartalmának az

emelkedése, amit egy budapesti laboratóri-
um kéményének köszönhetett az egész
Kárpát-medence? Az antibiotikummal ke-
zelt csirkehús is csak árt az emberi szerve-
zetnek, de ízlelõbimbók nem érzékelik.
Folytassam? A stresszes világban, hogy a
bennünk rejlõ feszültséget, a megannyi
bosszúságot elfojtsuk, szinte marokszám
nyeljük a gyógyszereket, miközben mellék-
hatásuknál csak a betegtájékoztatók rioga-
tása károsabb az idegrendszerre. A zöldsé-
gek, a gyümölcsök ma már annyi kemikáli-
át tartalmaznak, hogy jóformán ki sem
mondható, miközben a biotermények ára

csupán a nábobok számára megfizethetõ.
Idõnként pusztulnak a tengeri és az édesví-
zi halak, higanytartalmuk jóval a kritikus
érték fölött, az Európai Unió pedig beéri
egy gyönge intéssel, az ideális esetben zárt
rendszerben mûködõ, csekély mennyiséget
tartalmazó higanyos hõmérõket viszont be-
tiltja. Brüsszel határozatai – tessék csak
megfigyelni – mind gyakrabban fölérnek a
kéj-, vagyis hát a nevetõgázzal. Legyen is
elég ennyi, mélyebben belegondolva még a
végén becsavarodunk.
De csitt! Itt a megoldás!
Azt – persze – még csak véletlenül sem me-
részelem feltételezni, hogy egyes fejlett ál-
lamok illetékes hatóságai (kormányaikkal
és a tényleges hatalmat birtokló pénzügyi
központjaikkal egyetemben) kifejezetten el-
lenérdekeltek a légkört szennyezõ, üveg-
házhatással járó gázok kibocsátásának a
mértékében. Nehezen tartom magam távol
a gondolattól, hogy elvégre miért is mon-
danának le a számukra kedvezõ mellékha-
tásokról. Így tûzzel-vassal megvalósíthatják
az akaratukat, mi pedig derûs képpel fo-
gadjuk, még ha belegebedünk is. Nem, ez
nem lehet. Még a feltételezés is nevetséges.
Ha-ha-ha… 

Nevetõgáz
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A magyar ajkú közönségnek címzett tájékoztatá-
sokból úgy tudjuk, hogy hatalmas szabadsághar-
cot vívtunk a globális pénzvilág, a hitelminõsítõk
és a Világbank ellen. Egy kicsiny, szegény ország
megpróbálta megõrizni a függetlenségét, mint
már annyiszor a történelme folyamán. Az orszá-
got mentõ harcban sebeket osztottunk, és büsz-
kén felemelt fejjel, egyenes gerinccel masírozunk
a diadal/nyomor irányába. (A nem kívánt – ízlés
és pártállás szerint – törlendõ.)
Azt nem tudom, az ellenfél mennyire érzékelte
ennek a harcnak az elszántságát és nagyszerûség-
ét. Vajon észrevették-e, hogy háború zajlik, vagy
egyáltalán ez a Világbankkal folytatott csörte elér-
te-e a döntéshozók ingerküszöbét? Hogy Buka-
restben vagy Budapesten történt mindez? És az a
szõke nõ az elnökük vagy az a magas kopasz?
Én úgy képzelem, hogy az IMF keleti ügyekkel
foglalkozó alirodájának helyettes fõtitoknoka, aki-
nek Magyarországra kell figyelnie többek között,
az utóbbi egy-másfél évben sokat túlórázott. El
kell olvasnia a számára kijelölt országról szóló
híradásokat, a megszületett törvényeket, értékel-
nie a politikusi beszédeket, trendekre és pénzpiaci
mozgásokra kell figyelnie, s lelkiismeretesen ös-
szefoglalnia egy oldalban hetenként az eseménye-
ket, folyamatokat. Ezekbõl az országokról készült
oldalakból állít össze a fõosztályvezetõ egy régiós
öszszefoglalót, amelynek kivonata kerül a vezér-
kar valamelyik irodájába, ahol megint máshol
van az érzékenység határa, s eldöntik, hogy me-
lyik információ, elemzés, jóslat üti meg azt a fo-
kot, amivel már a döntéshozóknak is foglalkozni-
uk kell. 
A helyettes fõtitoknoknak rengeteget fõhetett a fe-
je, amíg eligazodott a sokféle, sokszor egymásnak
ellentmondó információ között. Rendszeresen
túlóráznia kellett, mert az állásába kerülhet, ha
nem riaszt idejében baj esetén, vagy megjósolja a
pénzügyi összeomlást, ami nem következik be. A
sok érthetetlenség egyenes következményeként
mindig a magas kockázati besorolásba helyezte
az országot.
S most, hirtelen irányváltással, mintha megjött
volna az eszük, bejelentik, hogy visszatérnek a
tárgyalásokhoz az IMF-fel. Hátradõl az irodai ka-
rosszékben, ásít egy kicsit. Normalizálódik a
helyzet, úgy látszik. Pedig nem is voltak annyira

haszontalanok azok a túlórák, bent
lehetett tartani túlmunkára azt a
hosszúcombú szõke macát a
könyvelésrõl, aki gyorsírással le-

jegyezte a sokféle fejleményt és
irányváltást, s jóféle, ígéretesen
erotikus háttérzenéje volt az
együtt túlórázásnak. Ennek
most vége.

De mindig van remény.Krebsz János
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Tûzzel-vassal megvaló-
síthatják az akaratukat,
mi pedig derûs képpel
fogadjuk, még ha bele-
gebedünk is.

Gyulay Zoltán

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A barátság legnagyobb próbája nem az, 
ha a magunk hibáit tárjuk fel barátunknak, 

hanem, ha az övéit tárjuk fel neki.” 
Francois de La Rochefoucauld

Modernizáció

Szemérem nélkül

Szabadságharc
A nap címe. A „bulldog” Blagát tették oda
õrizni a szenátust, Evenimentul zilei

Magyarázat. Számunkra, bevalljuk, eléggé
meglepõ Vasile Blaga szenátusi elnöksége.
No nem azért, mintha õ bármilyen „ve-
szélyt” jelentene – potenciális második em-
berként – Traian Bãsescura (hiszen legalább
annyira zsarolható, mint a bugyuta Geo-
anã, és ha zsarolható, akkor meg is van zsa-
rolva); még csak azért sem, mintha nem
tudná ellátni a feladatát, hiszen a fõ kor-
mánypárt legkompetensebb, politikailag leg-
inkább korrekt embereinek egyike; hanem
éppen azért, mert adott pillanatban totál
kegyvesztettnek tûnt. Ahogyan Norica
Nicolai liberális európai parlamenti képvise-
lõ ugyancsak az Evz szerint megjegyezte,
Blaga megválasztása a szenátus élére a párt
reformszárnyának kudarca. Tudjuk, hogy
van ez: az olyan falkákban, ahol csak és ki-
zárólag a vezér diktálhat, aki az õ tekinté-
lyét akár akaratlanul is veszélyezteti, az
nyugodt nem lehet. Szerintünk Blaga sem
az, de persze jól tudja, hogy meg kell hú-
zódnia. Valamikor titokban benne láttuk a
Brutust, nos, errõl már szó sincs. Arról vi-
szont nagyon is szó van, hogy a PDL-n be-
lül ismét megerõsödik a Blaga-szárny... És
például Bocot egészen szépen elintézheti. 

Az utolsó bástya visszaszól. A România
liberã nem leplezett örömmel ismerteti
Mircea Geonã nyilatkozatát, miszerint az õ
menesztése, majd Vasile Blaga megválasztá-
sa „szégyenteljes vereség” az ellenzék szá-
mára, amely „feladta az utolsó bástyáját”.
Ez így lehet, de amíg „utolsó bástyaként” õ,
Geoanã volt a PSD és az ellenzék élharco-
sa, addig sem túlzottan reménykedhettek
bármiféle gyõzelemben. Victor Pontának vi-
szont igaza van: a választók hamar elfelejtik
ezt az egészet (ha ugyan nagyon törõdtek
vele), esetleg még helyeselhetnek is, hogy
egy belsõ árulóval kevesebb – s majd dönte-
nek az igazi életbevágó problémák. Várjuk
a közvélemény-kutatásokat, reméljük, hogy
nem vonják össze és halasztják el azokat is. 

A nap álhíre. Vasile Blaga megígérte, hogy
a nép és annak legjelesebb tagja akaratának
megfelelõen minél gyorsabban felszámolja a
szenátust. 



Hírösszefoglaló

Tegnap tartották Nyír-
egyházán annak az 50

ezer euró értékû magyar-ro-
mán programnak a záróün-
nepségét, amelyen a két or-
szág száz kis- és közepes vál-
lalkozása (kkv) vehetett
részt. Mint arról korábban
beszámoltunk, a kkv-szektor
fejlesztését célzó projektet a
Szabolcs–Szatmár– Bereg
Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarával együttmûkö-
désben a Szatmárnémeti Ke-
reskedelmi Ipari és Agrárka-
mara indította el. 

A 95 százalékban uniós és
kormányzati támogatásból
finanszírozott kezdeménye-

zés keretében tréningeket és
képzéseket szerveztek a tu-
rizmus, az élelmiszeripar, a
kereskedelem, az építõipar
és a humánerõforrás-gazdál-
kodás területén tevékenyke-
dõ magyar és román vállal-
kozások, valamint vállalko-
zók számára – mondta Mé-
száros Éva, a szabolcsi ipar-
kamara PR és kommuniká-
ciós vezetõje az MTI-nek. 

A tréningek során a részt-
vevõk a napi gyakorlatban
közvetlenül alkalmazható is-
meretekre tehettek szert. A
programon neves elõadók
adtak tájékoztatást a témák
aktuális kérdéseirõl és bizto-
sítottak lehetõséget a szemé-
lyes konzultációra, a vállal-

kozások pedig szakmai talál-
kozók keretében ismertették
legértékesebb tapasztalatai-
kat a határ túloldalán lévõ
partnereknek. 

A magyar kamarai szerve-
zet jelenleg forrást keres a
képzés folytatására, amely
iránt elsõsorban az építõipar
és az élelmiszeripar terüle-
tén tevékenykedõ vállalko-
zások érdeklõdtek. Annak
érdekében, hogy a projekt
eredményeit mások is meg-
ismerhessék, a szervezõk
szakmai kiadványt készíte-
nek, amelyben az 50–50 ma-
gyar, illetve román vállalko-
zás teljes adatbázisát közzé-
teszik magyar, angol és ro-
mán nyelven egyaránt. 

Röviden

S. M. L.

„A tõke félénk állat, és
azonnal elfut, ha ráijesz-

tenek” – fogalmazta meg az
egyik elõadó a tegnap Buka-
restben elkezdõdött Business
Days gazdasági konferencia-
sorozat megnyitóján. Az év
legszínvonalasabbnak tekin-
tett, kétnapos szakmai ren-
dezvényén több mint 650
gazdasági szakember és üz-
letember vesz részt; a tegnapi
megnyitón bank- és pénzügyi
szakemberek szólaltak fel.

Mint elhangzott: a pénz-
ügyi válság erõteljesen meg-
rengette a gazdaság szinte
valamennyi szegmensét, a
nemzetközi pénzintézetek
politikájának eredménye-
ként visszafogott tõkebefek-
tetések miatt pedig hitelvál-
ság alakult ki. Az elõadók
arra a kérdésre keresték a
választ, hogy milyen hatás-
sal volt a hitelválság az üzle-
ti szférára, illetve hogy me-
lyek ennek az ágazatnak jö-
võbeli perspektívái, lehetõ-
ségei, és miben állnak a rá
leselkedõ veszélyek. Amint
a Pacsó László marosvásár-
helyi üzletember által mo-
derált nyitókonferencián el-
hangzott, a válság miatt vál-
tozott a cégek és a hitelinté-
zetek közötti kapcsolat mi-

nõsége is, a hitelezõk óva-
tossági politikája új helyzet-
be hozta a tõkeigényes vál-
lalatok vezetõit.

A teljesség igényével a Bu-
siness Days teret ad mind-
azoknak, akik történelmet ír-
nak a romániai gazdasági
életben. A közel 70 meghí-
vott elõadó a bankszektor ve-
zetõ alakjai, helyi és nemzet-
közi piacon sikeres üzletem-

berek, topmenedzserek, ne-
ves szakemberek, elismert
trénerek, az országos online
kereskedelem kulcsemberei
és egyetemi tanárok közül
kerül ki. A bank és pénzügyi
szektor képviseletében töb-
bek között jelen van Radu
Gheþea, Mukul Pal, Miºu
Negriþoiu, Felix Daniliuc,
Florin Libocor. Továbbá Ma-
rius Ghenea, Vlad Stan,

Adrian Florea, Bogdan Co-
mãnescu, Andy Szekely is
megosztja tapasztalatait a je-
lenlévõkkel. 

A bukaresti esemény sike-
rességét elõrevetítette az idén
márciusban megrendezett te-
mesvári és a szeptemberi
brassói Business Days,
amelyre szintén több mint
500 résztvevõ érkezett az or-
szág különbözõ pontjáról. 

HIRDETÉS
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Milliók vidékfejlesztésre

Idén decemberben ötmilli-
árd euróra nõ az Országos
Vidékfejlesztési Program-
ban megítélt kifizetések
öszszege, jövõ év februárjá-
ban azonban már hétmillió
eurót fognak erre a célra ki-
utalni – jelentette be tegnap
Valeriu Tabãrã mezõgazda-
sági miniszter, hangsúlyoz-
va, hogy az intézkedéssel
90 ezer projektet finanszí-
roznak majd, amellyel 150
ezer munkahelyet teremte-
nek. A tárcavezetõ szerint
az állások 80 százalékát fia-
talokkal, illetve nõkkel töl-
tenék be.

Több a szabad állás

Az idei harmadik negyed-
évben 27 700-ra emelkedett
a meghirdetett szabad
munkahelyek száma,
amely 4400-zal több, mint
a tavalyi év hasonló idõ-
szakában – derült ki az Or-
szágos Statisztikai Intézet
adataiból. Az állások egy-
harmadát a feldolgozóipar-
ban írták ki, de jelentõs
volt még az egészségügyi
és szociális dolgozók, illet-
ve a közalkalmazottak
iránti kereslet. Az év elsõ
kilenc hónapjában legkeve-
sebb munkalehetõség a ho-
tel- és éttermi személyzet,
illetve az információ és
kommunikációs szakembe-
rek számára jutott.

Lezárult a kkv-projekt

ÚMSZ

Két és félmillió euró ér-
tékben külön terminált

építenek a bukaresti Bãnea-
sa repülõtérre a charter és
VIP-járatok fogadására,
hogy „legyen ahová leszáll-
niuk az országba érkezõ be-
fektetõknek” – jelentette be
tegnap Anca Boagiu közle-
kedési és szállításügyi mi-
niszter a légikikötõ felújítási
munkálatainak megtekinté-
sekor. Bár a 30 ezer utas fo-
gadására alkalmas épületet
már karácsony elõtt átadják
a forgalomnak, a kivitele-
zéssel csak jövõ év február-
jában készülnek el teljesen.
Az új terminál emeleti ré-
szén konferenciák, üzleti
bemutatók, sajtótájékozta-
tók rendezésére alkalmas
termeket alakítanak ki,
emellett pedig olyan helyi-
ségeket, ahol az utazók ki-
kapcsolódhatnak, pihenhet-
nek. A létesítmény mellett
helyet kap egy külön parko-
ló is az érkezõ VIP-ven-
dégek számára is. A minisz-
ter sietett leszögezni: nincs
okuk aggodalomra azoknak
sem, akik az olcsó (úgyne-
vezett low cost) járatoknak
az Otopeni repülõtérre való
költöztetése miatt elégedet-
lenkedtek, hisz „ennek sem
lesz vidéki légiállomás jel-
lege”, itt is civilizált utazási
körülmények fogadják majd
az utasokat. 

VIP-reptér 

a Bãneasából Kiút a hitelválságból?
Tegnap kezdõdött a Business Days konferencia Bukarestben

MTI

Barack Obama amerikai
elnök az Európai Unió

képviselõivel tartott éves wa-
shingtoni csúcstalálkozóját
követõen leszögezte: az
Egyesült Államok készen áll
arra, hogy segítsen az
eurozónának az adósságvál-
ság leküzdésében. Az elnök
hétfõn a Fehér Házban fo-
gadta Herman Van Rom-
puyt, az Európai Tanács el-
nökét, José Manuel Barro-
sót, az Európai Bizottság el-
nökét és Catherine Ashtont,
az EU kül- és biztonságpoli-
tikai képviselõjét. Jay Car-
ney fehér házi szóvivõ sze-

rint a találkozón Obama
többször megismételte abbe-
li meggyõzõdését, hogy Eu-
rópának megvannak az esz-
közei a pénzügyi válság ke-
zelésére, illetve gyors és ha-
tározott cselekvésre szólított
fel. A szóvivõ európai ügy-
nek nevezte a pénzügyi vál-
ságot, de hangsúlyozta,
hogy az kedvezõtlen hatást
gyakorol az amerikai gazda-
ságra is. A zárt ajtók mögött
folytatott megbeszélésen
részt vett Hillary Clinton
külügy- és Timothy Geith-
ner pénzügyminiszter, vala-
mint a Fehér Ház több veze-
tõ tanácsadója is. Obama
korábban kijelentette, hogy

a piacok megnyugtatására
Európának „kemény dönté-
seket” kell meghoznia, de
nem fejtette ki, hogy szerin-
te melyek lennének ezek.
Washingtoni források sze-
rint az elnök az Európai
Központi Bank szerepének
növelésére utalhatott. A
csúcsról kiadott közös sajtó-
közlemény szerint az Egye-
sült Államok üdvözli az EU-
nak az eurozóna pénzügyi
stabilitásának biztosítására
és a válság megoldása érde-
kében tett lépéseit, az euró-
paiak pedig azt várják, hogy
az amerikaiak cselekedjenek
pénzügyeik középtávú stabi-
lizációja érdekében. 

Obama segítene az Uniónak

A Business Days nyitónapjának elõadásai a tõkehiány és hitelválság köré szervezõdtek A szerzõ felvétele
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P. B.

„Nagyon hideg van Csík-
szeredában, csak délután

érdemes odamenni” – ezzel
magyarázta az Új Magyar
Szónak Cristian Grigoraº, a
Noua Dreaptã Hargita és
Kovászna megyéért felelõs
tagozati elnöke, hogy miért
változtatott a szélsõséges
szervezet a december elsejé-
re, Csíkszeredába meghirde-
tett programján, és miért
szervezi délután a korábban
beharangozott felvonulását.
Lapunk azt szerette volna
megtudni, összefügg-e a
döntésük azzal, hogy holnap
délután a székelyföldi város-
ban a Székely Gárda is de-
monstrációt tervez. A Noua
Dreaptã hétfõn hozta nyilvá-
nosságra új programját,
amely szerint Csíkszereda
mellett Sepsiszentgyörgyön,
Kisinyovban és Rómában
vonulnak fel tagjai a román
nemzeti ünnepen.

Sepsiszentgyörgyön hol-
nap 8.45-kor indul az „egye-
sülés menete” az ortodox
templomtól, az ország külön-
bözõ részérõl érkezõ tünte-
tõk a Mihály Vitéz térig ma-
síroznak majd. Ez a csoport
vonul át szervezetten Csík-
szeredába, ahol 14 órától az
Ismeretlen Katona szobránál
koszorúznak. Cristian Grigo-
raº lapunk kérdésére nem
nyilatkozott arról, hány em-

bert várnak a rendezvények-
re, és kitérõ választ adott az-
zal kapcsolatban, hogy a
Brassóból induló csoport mi-
ként jut el Sepsiszentgyörgy-
re, majd Csíkszeredába. „Sa-
ját személygépkocsikkal és
bérelt autókkal megyünk, de
errõl egyelõre nem tudok
részletekkel szolgálni” – nyi-
latkozta a Noua Dreaptã ve-
zetõje. 

Antal: vége 
a türelemnek

Antal Árpád Sepsiszent-
györgy polgármestere provo-
kációnak nevezte a városába
tervezett felvonulást. „Eljön
a pillanat, amikor vége a tü-
relemnek” – jelentette ki. Az
elöljáró emlékeztetett arra,
hogy két évvel ezelõtt már
felvonultak a Noua Dreaptã
tagjai a városban. „Ezek az
akciók elsõsorban a helyi ro-
mánoknak ártanak, mert a
magyar közösség nem felejti
el egykönnyen, hogy bõrfejû-
ek szidalmazták õket” –
hangsúlyozta a politikus. Ar-
ra a kérdésünkre, tervez-e el-
lenlépéseket az önkormány-
zat, Antal Árpád türelemre
intett. „Kíváncsi lennék,
hogy mit szólnának a szélsõ-
séges felvonulók, ha többez-
res magyar tömeggel találnák
szembe magukat, de min-
denképpen bölcsességre van
szükség, mert a nyílt konflik-

tusok senkinek sem tesznek
jót” – foglalt állást a polgár-
mester.

Antal Attila, Csíkszereda
alpolgármestere az ÚMSZ-
nek megerõsítette: a helyi
tüntetésre nem kért és nem
kapott engedélyt a Noua
Dreaptã, de a december else-
jei ünnepléshez nem is kell
engedélyt kérnie a szervezet-
nek. „Ha csak koszorúznak a
szervezet tagjai, akkor ehhez
nincs szükség külön enge-
délyre. Más kérdés, ha a köz-
tereket használják, felvonul-
nak, de errõl egyelõre nincs

tudomásunk” – nyilatkozta
az alpolgármester. Antal At-
tila elmondta, az önkor-
mányzat vezetése az inter-
netrõl letöltötte a Noua
Dreaptã csíkszeredai rendez-
vényére vonatkozó felhívá-
sát, és eljuttatta a hatóságok-
hoz, ezért bíznak benne,
hogy a közrendet biztosítják
majd az illetékesek. 

A Székely Gárda
kapott engedélyt

A nemzeti ünnep elõtt a
Székely Gárda és a Hatvan-

négy Vármegye Ifjúsági
Mozgalom a Noua Dreaptã
akciójával szembeni tiltako-
zásra szólította fel a csíksze-
redaiakat. Ennek kapcsán
Antal Attilától megtudtuk:
egy magánszemély kért és
kapott engedélyt arra, hogy
december elsején délután a
Székely Hadosztály megala-
kulására megemlékezõ ün-
nepséget szervezzen. Az al-
polgármester szerint azon-
ban az engedélyezés nem je-
lenti azt, hogy az önkor-
mányzat támogatná a ma-
gyar szélsõjobboldal akcióit.

„Az önkormányzatnak nem
tiszte, hogy azt mérlegelje,
melyik szervezet szélsõséges.
Mindenki felnõtt ember, fel
tudja mérni, hogy milyen kö-
vetkezményei lehetnek a
megnyilvánulásainak” – fo-
galmazott az elöljáró. 

Szõcs Csongor: 
becsületbeli ügy

Szõcs Csongor, a Hatvan-
négy Vármegye Ifjúsági
Mozgalom csíkszeredai szer-
vezetének képviselõje la-
punknak cáfolta, hogy szer-
vezett ellentüntetésre készül-
nének, de elismerte, hogy til-
takozásra szólították fel a
csíkszeredaiakat. „Mi nem a
románság ellen vonulunk ut-
cára, hanem azon soviniszta
szervezet ellen, amely a Mol-
dovai Köztársaság Romániá-
hoz csatolását követeli, mi-
közben elutasítja a magyar-
ság Erdélyhez való jogát, és
arcon kívánja köpni a szé-
kelységet a saját szülõföld-
jén. Becsületbeli ügy, hogy
ott legyünk, a némaságot és
elbújást sürgetõ politikai
erõk pusztán a megalkuvásu-
kat és gyávaságukat próbál-
ják leplezni. Hívunk min-
denkit december elsején a
csíkszeredai utcákra, hogy
megmutassuk a betolako-
dóknak, hogy van még szé-
kely-magyar ellenállás!” – áll
a HVIM felhívásában. 

Forró december elseje Csíkban

HIRDETÉS

Tavaly Marosvásárhelyen provokált a Noua Dreaptã, a szélsõjobbosok engedély nélkül vonultak fel

Hírösszefoglaló

„Ébresztõ, miniszter úr!”
kiabálták a Szabad Tan-

ügyi Szakszervezetek (FSLI)
tagjai tegnap reggel a szak-
tárca elõtt, ötszáz pedagógus
folytatta  a már hetek óta tar-
tó sztrájkõrséget. A tiltako-
zók béremelést követelnek,
továbbá azt kérik Daniel
Funeriu tanügyminisztertõl,
a kormány a jövõ évi költ-
ségvetésben különítsen el az
eddigieknél nagyobb támo-

gatást a szakág számára. A
szakszervezetek azt szeret-
nék elérni, hogy jövõre a
GDP 6 százalékát fordítsák
a tanügy  támogatására, te-
gyék lehetõvé a tanügyi al-
kalmazásokat, mert a befa-
gyasztott állások miatt a pe-
dagógusok és az iskolai szak-
személyzet túlterhelt. A
FSLI képviselõi a tegnapi,
bukaresti tüntetésen azt sé-
relmezték, hogy  Daniel
Funeriu „elaludta” a valódi
reform lehetõségét, és nem

képviseli hatékonyan a hazai
pedagógusok érdekeit, ezért
a következõ idõszakban
újabb érdekegyeztetõ tárgya-
lásokra van szükség. A tün-
tetõk sípokkal, dobokkal vo-
nultak a minisztérium  elé, és
követeléseiket versbe szedve
adták elõ.  Ma  várhatóan az
Országos Tanügyi Szakszer-
vezet (FEN) és a felsõokta-
tásban dolgozókat tömörítõ
Spiru Haret Szakszervezet
tagjai is csatlakoznak a tilta-
kozáshoz. 

Ébresztõt fújtak Funeriunak

ÚMSZ

Újabb hajmeresztõ dön-
tést hozott a román tör-

vényhozás: a szenátus hall-
gatólagosan elfogadta azt a
törvényjavaslatot, amely le-
hetõvé teszi, hogy a visszaesõ
gyermekmolesztálókat vegyi
úton kasztrálhassák. A jog-
szabályt a  PDL frakciójának
tagjai kezdeményezték, és –
mivel megtárgyalása kifutott
a határidõbõl – a felsõházi
procedúra szerint  hallgatóla-
gos elfogadásra került.  A ter-
vezet szerint 2-tõl 7 évig terje-
dõ büntetést szabnának ki a
15 évnél fiatalabb áldozattal
szexuális kapcsolatot létesítõ
elkövetõre, súlyosbító körül-
mények esetén pedig a bünte-
tési tétel 3-tól 10 évig is terjed-
het. Ha bebizonyosodik,
hogy az elkövetõ visszaesõ,

akkor a hatóság elrendelheti a
tettes vegyi úton történõ steri-
lizálását is. A büntetésüket le-
töltött elkövetõket GPS-hely-
meghatározóval látnák el,
hogy követhetõek legyenek,
és az újabb bûncselekménye-
ket meg lehessen elõzni. A
jogszabály hatályba lépésé-
hez a képviselõháznak is meg
kell vitatnia a tervezetet, mi-
vel ebben a tárgyban az alsó-
ház a döntéshozó testület. 

A fokozott érdeklõdésnek
és figyelemnek köszönhetõen
az utóbbi hetekben több pe-
dofílbotrány is kirobbant.
Mint arról beszámoltunk, fia-
talkorú diáklány megerõsza-
kolásával gyanúsították meg
a bukaresti Jean Monnet Lí-
ceum testneveléstanárát, és
gyermekkorú sérelmére elkö-
vetett szexuális bûncselek-
ménnyel gyanúsítják a sepsi-

szentgyörgyi Plugor Sándor
Mûvészeti Líceum tanárát is.
Utóbbi esetben az illetékes
szakhatóság azt vizsgálja,
hogy a tantestületbõl még ki
tudhatott a pedagógus ügyei-
rõl, két esetben is felmerült
ugyanis, hogy törvényszegés
történt. Ugyancsak pedofília
miatt vizsgálják a konstancai
ortodox püspök viselt dolgait,
ellene egy 15 évvel korábbi
bûncselekmény miatt indult
eljárás. A püspökség munka-
társai szerint az egyházme-
gye több alkalmazottja elõtt
ismert volt a körzethez tarto-
zó gyerekek bántalmazása. 

A hivatalos statisztikák sze-
rint Romániában jelenleg 77,
pedofília miatt jogerõsen el-
ítélt személy tölti fegyintézet-
ben a büntetését, de az utóbbi
években egyre több vissza-
élésrõl érkezik bejelentés. 

Pedofilsterilizáló szenátorok



Übü királyok színpadon

Péntek este nyolc órától Alf-
red Jerry Übü király címû da-
rabját mutatja be a Kolozs-
vári Állami Magyar Szín-
ház. A darabot Alain Timar
franciaországi rendezõ, az
avignoni Théatre des Halles
vezetõje állította színpadra.
Alain Timar színpadi víziója
nem egyetlen Übüt mutat
meg, hanem Übük sorát vo-
nultatja fel.

Nemzetközi gitárnapok
Kolozsváron

„Novum Generatio” néven
szervezi meg a Harmonia
Cordis Egyesület a Kolozs-
vári Magyar Diákszövetség-
gel és a Kolozsvári Egyetemi
Intézettel karöltve az elsõ
nemzetközi gitárnapokat de-
cember 9-én és 10-én Ko-
lozsváron. A koncertek célja
a klasszikus zene népszerû-
sítése. 

Franciaországban 
A torinói ló

Franciaországban is bemu-
tatkozik A torinói ló, Tarr Bé-
la rendezõ díjnyertes filmjét
mától játsszák a francia mo-
zik, a párizsi Pompidou
Központ retrospektív vetíté-
sekkel tiszteleg a magyar
mûvész elõtt. A film francia
nyelvû plakátján a Le Monde
címû lapot idézve „A berlini
filmfesztivál legszebb filmje”
mondat is szerepel. 

„Mostohagyerek” az
aradi Szabadság-szobor

Nem szerepel a látogatásra
javasolt értékek között a Sza-
badság-szobor, illetve a
Szentháromság-szobor ab-
ban a turisztikai stratégiá-
ban. „Ha megszámolhat-
nánk, hogy hány turista áll
meg Aradon kizárólag a
Szabadság-szobor miatt, ak-
kor ez messze az elsõ helyen
szerepelne, de ennek szándé-
kos kihagyása nyilván politi-
kai indíttatású” – írja az
esettel kapcsolatban a Nyu-
gati Jelen címû napilap.

Antal Erika

A gyergyószárhegyi, õszi
képzõmûvészeti alkotó-

táborban készült munkákból
nyílt kiállítás tegnap este Ma-
rosvásárhelyen. A Bernády
Ház hagyományt teremtett
abból, hogy az évet ezeknek
az alkotásoknak a bemutatá-
sával zárja. Ugyanakkor íze-
lítõt nyújtanak a képzõmûvé-
szet kedvelõinek azon mûvé-
szek munkáiból, akik alapító
tagjai voltak a székelyföldi
mûvésztelepnek és nemzet-
közi elismerést szereztek an-
nak. A Bernády Ház kiállító-
termeiben többek között Ba-
rabás Éva, Bardócz Lajos,
Balási Csaba, Gaál András,
Hunyadi László, Köllõ Mar-
git, Márton Árpád, Nagy
Elõd, Orth István, Petkes Jó-
zsef, Simó Enikõ, Szakács
Imre munkáival találkozhat-
nak az érdeklõdõk. „A régi
táborlakók közül egyébként
már több mint ötvenen el-
hunytak, alig tudok néhány
olyan mûvészt mozgósítani,
akit kora nem gátol egy ilyen
táborban való részvételben”
– fogalmazott az idei tábor
megnyitóján Gaál András
festõmûvész, a szakmai talál-
kozó szervezõje.

A tárlatot Nagy Miklós
Kund méltatta, rámutatva
arra a kivételes helyzetre,
amelyben a marosvásárhe-
lyiek részesülhetnek már
évek óta, amikor a szárhegyi
tábor legfrissebb munkáit lát-

hatják a Bernády Házban.
Nagy Miklós Kund elmond-
ta a tegnapi megnyitón azt
is, hogy ez a tárlat az úgyne-
vezett klasszikusoké, azoké
az alkotóké, akik elsõsorban
táboralapítók, akik már elõ-
rehaladottabb korúak, de
akik még alkotóerejük teljé-
ben vannak. „Ez egyben azt
is jelenti, hogy az, amit al-
kotnak, amit kiállítanak, a
hazai magyar képzõmûvé-
szetnek az élvonalába tarto-
zik mindenféleképp” – hang-
súlyozta Nagy Miklós Kund.
Kiemelte a két táboralapító,
Márton Árpád és Gaál And-
rás munkáit,  Barabás Éva al-

kotását, aki annak idején
szüleivel közösen vett részt a
táborban,  most két nemze-
déket is képvisel, Orth Ist-
vánt, aki Szebenben az egyik
vezetõ mûvész, valamint
azokat, akik akkor, amikor
Gyergyószárhegyre kezdtek
járni, még itt laktak Erdély-
ben, de idõközben Magyar-
országra települtek, viszont
gyakran hazatérnek az ihletõ
forrásért: Petkes József,
Bardócz Lajos. A fiatalabbak
közül Simon Enikõ, Köllõ
Margit nevét emelte ki, akik
ezúttal nem textillel, hanem
pasztellekkel vannak jelen a
marosvásárhelyi tárlaton. 

Az idei táborban részt vett
Szakáts Imre szentendrei
képzõmûvész is, az Európai
Mûvésztelepek Szövetségé-
nek alelnöke.  „A Gyergyó-
szárhegyi Mûvészeti és Kul-
turális Központ tulajdonában
lévõ mûalkotások páratlan
keresztmetszetét adják az er-
délyi képzõmûvészetnek,
ezért – noha nagyon szigorú
kritériumrendszert kell telje-
síteni – mindent megteszek
annak érdekében, hogy a
szárhegyi mûvésztábor is
tagja lehessen az Európai
Mûvésztelepek Szövetségé-
nek” – hangsúlyozta a képzõ-
mûvész. 

ÚMSZKULTÚRA www.maszol.ro   2011. november 30.–december 4., szerda–vasárnap8

Röviden

HIRDETÉS

Képtárlat Szárhegyen

A gyergyószárhegyi alkotótáborban készült festményeket a Bernády Házban állítják ki

MTI

Megbukott a Duna 2-t
mûvészeti csatornává

alakító elképzelés, az adó a
Duna World nevet veszi fel,
és nemcsak Európába sugá-
roz, hanem Amerikába és
Ausztráliába is – számolt be
a Duna TV vezérigazgatója a
január 1-jétõl megújuló Duna
2 csatorna terveirõl tegnap a
Balatonalmádiban szerve-
zett Korrektúra elnevezésû
konferencián. Dobos Meny-
hért elmondta: a tájékoztató,
identitást építõ programo-
kat, valamint szórakoztató
tartalmakat sugárzó csator-
na kialakításánál négy idõsá-
vot is figyelembe vettek:
Amerika keleti és nyugati
partja, Ausztrália és Európa
idõsávját. Hozzátette: min-
denhol fõ mûsoridõben lát-
hatnak hírórát a nézõk. Jó-
nás István, a Magyar Rádió
vezérigazgatója arra hívta fel
a figyelmet, hogy a Duna
World-höz kapcsolódóan
várhatóan a jövõ év elejétõl a
rádió is készít tengerentúlra
szóló tartalmakat, ez azon-
ban Európában nem lesz
fogható. A rádió készítésé-
ben a más közmédiumok ha-
táron túli híranyagait is fel-
használják majd. Jónás Ist-
ván arról is beszámolt, hogy
várhatóan jövõ évtõl Idõuta-
zás címmel ismét új, 6-12
éveseknek szóló mûsort su-
gároz majd az MR, amely-
nek hallgatóit már az új mé-
dián keresztül is megszólítja
majd a rádió. 

Duna World 

lesz a Duna 2.

A szerzõ felvétele

ÚMSZ

A napokban újabb hat
Hargita megyei telepü-

lésen,  Székelyszentléleken,
Bogárfalván, Farkaslakán,
Nyikómalomfalván, Kecse-
ten és Kecsetkisfaludon is
nézhetõvé válik a  helyi
kábelszolgálatatók jóvoltá-
ból az egyetlen erdélyi ma-

gyar közszolgálati televízió
mûsora, ez megközelítõleg
800 magyar háztartást
érint. Szepessy Elõd, az Er-
délyi Magyar Televízió igaz-
gatója elmondta: a mûhol-
das szórás révén az említett
településeken elméletileg
eddig is fogható volt a tele-
vízió, azonban sok helyen
ma is kevesen élnek a mû-

holdas vételi lehetõséggel,
így alapvetõen fontos, hogy
a nagy digitális kábelszol-
gáltatók mellett a helyi ká-
belhálózatok is kínálatukba
emeljék az ETV-t. Hangsú-
lyozta: céljuk, hogy miha-
marabb minden magyarlak-
ta településen fogható le-
gyen az Erdélyi Magyar Tele-
vízió. 

Tovább terjeszkedik az Erdély TV
Karácsonyi gyûjtést szervez az ETV

Az ETV karácsonyi gyûjtést szervez a türi magyar szór-
ványközösség megsegítésére, amibõl az ottani magyar
házat szeretnék felújítani és használhatóvá tenni. „A
magyar nyelv bölcsõjeként képzeljük ezt a helyet, amely-
ben otthonra lel mindaz, ami magyar: oktatás, szórako-
zás, kultúra, elõadások, minden, ami a közösséget szol-
gálhatja” – vallja Kémenes Lóránd, az alig 400 magyar
lakost számláló falu katolikus plébánosa. 



Ma  az Andrásokat, Ando-
rokat, Endréket illeti kö-
szöntés.
Az András a görög
Andreasz névbõl származó
férfinév. Jelentése: férfi, fér-
fias. 
Az Andor férfinév az And-
rás régi magyar alakválto-
zatának, az Andorjás név-
nek a rövidülése.
Az Endre az András férfi-
név magyar alakváltozata.

Évforduló
• 1782 – Az Egyesült Álla-
mok és Anglia Párizsban
aláírja a békeszerzõdést,
ezzel véget ér az amerikai
függetlenségi háború.
• 1963 – Budapesten átad-
ják az elsõ gyalogos aluljá-
rót az Astoriánál.
• 1990 – Hivatalosan is be-
fejezõdik a berlini fal bon-
tása.
• 1872 – Lejátssza elsõ hi-
vatalos mérkõzését az an-

gol labdarúgó-válogatott
Skócia ellen.

Vicc
Utolsó mondat:
„Halló, parancsnokság? A tá-
madásnak vége! Egyedül én
maradtam életben.”

Recept
Svájci rakott tojás
Hozzávalók: 20 dkg gomba,
5 dkg vaj, só, bors, 15 dkg
sajt, 6 tojás.
Elkészítés: A felszeletelt
gombát a vaj felén megpá-
roljuk, majd sózzuk, borsoz-
zuk. Kivajazunk egy lapos
tûzálló tálat, az aljára szór-
juk a reszelt sajt felét, ráüt-
jük a tojásokat, és ráterítjük
a párolt gombát. Rászórjuk
a reszelt sajt másik felét, és
meglocsoljuk olvasztott vaj-
jal. Elõmelegített sütõben
addig sütjük, míg a tojásfe-
hérje megdermed, de a sár-
gája még lágy.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Érdemes volna szabadságot ki-
vennie. Kedvesére is igencsak rá-
férne a kényeztetés.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Egy lépéssel az események elõtt
jár, így ki tudja használni a vál-
tozással járó tétovaságot.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Ne harcoljon a fõnökséggel a kol-
légák érdekében, mert közben el-
veszíti fõnöke bizalmát.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

A mai nap különösen a magán-
életében hoz szerencsét, és örülhet
az emberek szeretetének is.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Ha valóban szeretne megfelelni
az elvárásoknak, akkor csak a
legfontosabbakra koncentráljon.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Ha eddig csak laza szálak fûzték
a kedveséhez, most elgondolko-
dik, hogy feladja függetlenségét.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Nem tesz jót a házasságának, ha
az otthoni viharok elõl titkos
kapcsolatban keres vigasztalást. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Ma sikerül felmérnie, hogy tehet-
sége és felkészültsége elegendõ-e a
régóta lelkében dédelgetett vállal-
kozás elindításához.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Sem a családja, sem a barátai
nem nézik jó szemmel új kapcso-
latát, úgy vélik, „rangon aluli”.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Megtörténhet, hogy az ígéretek
elszállnak, és akkor sem realizá-
lódhatnak a tervei, ha megbízha-
tó emberektõl kapta az ajánlatot.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Ha nem is fogadja meg barátai
tanácsát, érdemes továbbgondol-
nia a javasolt változtatásokat.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Hajlamos arra, hogy egy-egy
kapcsolatot többre értékeljen,
mint amennyit ér valójában.
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

Budapesti galéria magas áron vásárolja XIX-XX. századi neves ma-
gyar és európai festõmûvészek alkotásait, különleges mûtárgyakat,
numizmatikai gyûjteményeket. 1077 Budapest, Wesselényi utca 9.,
www.karaigaleria.hu, karaigaleria@karaigaleria.hu, +36209245370,
nagyváradi telefonszám: 0740-181729.

Eladó Gyergyószentmiklóson a Hóvirág utcában családi ház, 38 ár
telekkel. Telefon: 0266 362 642.

Hegyi Miklóst 94. születésnapja alkalmával köszönti szeretettel 
fia, Hegyi Dezsõ és családja

Apróhirdetés

Egy tréfa mindig nagyon ko-
moly dolog. A jó tréfa fontos
dolgokat tanít meg annak, aki
ért a tréfát. Mert azt sem érti
ám mindenki. Aki csak a má-
sik kárát neveti ki, az elõbb-
utóbb maga lesz a tréfák és ne-
vetséges helyzetek elszenvedõ-
je. A tréfát értõ ember tisztá-
ban van vele, hogy amin ép-
pen nevet, az vele is megtör-

ténhetett volna, tehát tanul a
tréfából. Aki önmagán nevetni
tud még úgy is, hogy nem tette
meg, de tudja, hogy akár õ is
nevetségessé válhatott volna, az
bölcs ember. A bölcs emberek
mindig is tudtak szívbõl nevet-
ni, ez bölcsességük egyik fontos
része. Aki nem érti a tréfát, az
önmagát nem érti, és nevetséges
emberré válik. 

Gondolatjel Visky István rovata

Az Állatorvosok és Ápolók Szakszervezete
(ÁÁSZ) támogatni szeretné a magyar nem-
zetiségû kollégákat is. Odafigyelünk a szak-
mai érdekekre, különösképpen a tagok ese-

tében. Az ÁÁSZ független minden más szakszervezettõl, akcióit tel-
jesen független módon szervezi. Az érdekeltek további tájékoztatást
kaphatnak a www.smavif.com honlapon.

ÁÁSZ

Jókívánság
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9.05 A mesemondó
9.35 Daktari (am. sor.)
10.30 Szerelmes földrajz
11.00 Egészség +
11.30 Heuréka! 
Megtaláltam!
12.00 Munka-Társ
12.30 Határtalanul 
magyar
13.02 Híradó
13.15 Lyukasóra
13.45 Vannak vidékek
14.15 Felfedező úton 
a Robinson család
15.15 Hogy volt!?
16.10 Lélek Boulevard
16.40 Veszélyben
17.20 Advent a Hargitán 
- Advent Európában
19.00 Híradó
19.30 Pannonia 
3 keréken
20.00 Henry Fielding-
David Rogers: 
Tom Jones (színházi felv.)
21.20 Tízperces mesék
(angol sor.)
22.30 A mások élete 
(német filmdráma, 2006)
0.50 Dunasport
1.05 Menekülők 
(angol-ír thriller, 2008)

DUNA TV m1 m2 RTL
KLUB HÍR TV

7.55 Opera Café
10.00 A Biblia gyerme-
keknek
10.26 Mézga Aladár 
különös kalandjai
10.55 Hogy volt!?
13.01 Századfordító 
magyarok
13.55 “Áldom a nyüzsgő
Rómát”
14.50 Amikor kivirágzott
a fánk fánk
15.15 Pro natura
16.05 Angi jelenti
16.35 Kultúrkontroll
17.02 Anno
17.30 mtv Hangerő
18.20 Mozgalmak, me-
lyek megváltoztatták 
a világot
18.50 Az emlékezet...
19.20 Mi micsoda
19.45 Esti mese
20.05 Szerelem a Hohen-
stein-kastélyban (sor.)
21.00 Híradó este
21.35 Ügynök a háznál
(német akció-vígj.)
23.20 Gasztroangyal
0.10 Záróra
1.05 Két szélhámos és
egy fél (olasz vígj.)

7.30 Top Shop
9.20 Kölyökklub
11.00 Winx Klub 
(anim. sor.)
11.30 Asztro Show
12.30 Házon kívül (ism.)
13.00 Autómánia
13.35 Jéglovagok
14.35 Őslények kalando-
rai (angol kaland sor.)
15.35 Sue Thomas 
- FBI (am. sor.)
16.40 Döglött akták
(am. krimisor.)
17.35 Haláli hálaadás
(amerikai vígj., 2003)
19.30 Híradó
20.00 Fókusz Plusz
20.30 X-Faktor (2011) 
- Döntő
Tehetségkutató show-mű-
sor
22.50 ValóVilág 
- Összefoglaló (élő)
Utána: RTL-hírek
0.15 Könyörtelen hajsza
(angol-izraeli akcióf.,
1990)
2.05 Róma 
(angol-am. kaland sor.)
3.10 Fókusz Plusz Maga-
zin (ism.)

7.25 Tv2 matiné
11.30 Egyik kutya, 
másik nem!
12.00 Bajnokok Ligája
magazin (ism.)
12.30 Babavilág
13.00 Tűsarok
13.30 9 hónap
14.00 Gyilkos számok
(am. krimisor.)
15.00 Autóguru
15.30 Xena (am. sor.)
16.30 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
17.30 13-as raktár 
(angol drámasor.)
18.30 Hawaii Five-0 
(am. sor.)
19.30 Tények
20.00 Magellán
20.35 Szerelem a Fehér
Házban (amerikai rom.
vígj., 1995)
22.45 Hudson Hawk - Egy
mestertolvaj aranyat ér
(amerikai akció-vígj., 1991)
Közben: Kenósorsolás
0.45 Fűrész II. (am.-kan.
horror, 2005)
2.30 EZO.TV
3.30 Kalandjárat (ism.)
3.55 Teleshop

8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Befutó
9.30 (ism.)
10.05 Felfedező
10.30 BBC Click
11.05 Ikon (ism.)
11.30 Ősök tere (ism.)
12.05 Tíz perc
12.30 Stopper (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama
14.05 Panaszkönyv (ism.)
14.30 GyógyHír
15.05 Garázs
15.30 Bruttó (ism.)
16.00 Híradó
16.30 Európai híradó (ism.)
17.05 Ázsia
17.30 Globál (ism.)
18.00 Híradó
18.30 BBC Reporters (ism.)
19.05 BBC Hard Talk (ism.)
19.30 Célpont (ism.)
20.00 Híradó
20.30 Retrográd (ism.)
21.05 Civil kaszinó (ism.)
22.00 Híradó 21
22.30 Riasztás (ism.)
23.06 A birtok nem a ti-
éd...!
0.05 BBC Click (ism.)

TV2
7.55 Opera Café
10.00 Delta
10.30 Mozdulj!
10.55 Aranymetszés
11.50 Családom és egyéb
emberfajták (am. sor.)
12.15 Gyerekjáték 
a számítógép
12.30 Most a Buday!
13.01 Hírek
13.05 Múlt-kor
13.35 Zöld Tea
14.05 HungarIQ
14.35 Natúra
A természet magazinja
15.05 A zene ereje 
(dok. f.)
15.50 Erdőjárók
16.20 Valaki
16.50 Ügynök a háznál
(német akció-vígj.)
18.35 Gasztroangyal
19.30 SzerencseSzombat
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Don Juan DeMarco
(am. rom. vígj., 1995)
22.50 Bródy Sándor: 
A tanítónő
1.15 Illényi Katica
és Testvérei

2.25 Sporthírek

6.55 Románia hímnusza
7.00 Disney klub
7.55 Zoom
8.10 Az ember és az idő
9.30 Babamágia
10.00 Légy okos szülő!
10.30 Lökött profeszor
11.00 e-Fórum (ism.)
11.30 Ahogy elő van írva
12.00 Pro Patria
12.30 Az én Európám
13.00 Városi kaland
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.30 UEFA Champions
League
15.10 Hátrányos 
helyzetűek gálája
16.40 Szerelem 
a képernyőn túl
17.00 TVR Internaţional
díjak (live)
19.00 Népi hagyatékok
19.45 Sport
20.00 Hírek
21.00 Nosztalgikus évek
23.00 Professzionisták
0.10 Az anarchista
felesége 
(német-spanyol-francia
történelmi dráma, 2008)
2.10 TVR55 (ism.)

TVR 1

7.45 Kolumbusz Kristóf
8.10 Szimba, 
az oroszlánkirály
8.40 A mesemondó
9.10 Daktari (sor.)
10.00 Isten kezében
10.30 Élő egyház
11.00 Isten kezében
11.30 Beavatás
12.00 Világ-nézet
13.02 Híradó
13.15 Élő népzene
13.45 Hazajáró
14.15 Rosszcsont kaland-
jai (sor.)
15.15 Csellengők
15.45 Törvény által védve
16.15 Utókor
16.45 Múltidéző
17.15 Azurexpress 
(magyar vígj., 1938)
18.30 Magyar világkarrierek
19.00 Híradó
19.30 Heti Hírmondó
20.00 Önök kérték!
21.00 A rossz és a szép
(am. f. dráma, 1952)
23.00 Klubszoba
23.55 Dunasport
0.10 Porrá leszünk 
(krimisor.)

DUNA TV m1 m2 RTL
KLUB HÍR TV

7.55 Opera Café
10.00 Mesék
11.00 Enid Blyton kaland-
film sorozata (sor.)
11.25 Amika (sor.)
11.35 Az utolsó mohikán
12.00 Sarah Jane kaland-
jai (sor.)
12.30 Most a Buday!
13.15 Vallási műsorok
15.50 Záróra - Vissy Károly
16.45 Csavargások Afri-
kában
17.10 Az Adagio együttes
koncertje
18.55 Mozgalmak, me-
lyek megváltoztatták a vi-
lágot
19.25 Mi micsoda
19.50 Esti mese
20.05 Szerelem a Hohen-
stein-kastélyban (sor.)
21.00 Híradó este
21.35 A Lényeg
22.05 Átok (sor.)
22.30 Osztrigás Mici 
(magyar zenés vígj.,
1983)
0.05 Örökös tagság
1.00 Nápolyt látni és...
(magyar vígj., 1972)

8.00 Kölyökklub
11.00 Trendmánia
11.40 Teleshop
12.35 Törzsutas
Utazási magazin
13.05 Havazin
13.35 Forma-1 Magazin
14.00 Robin Hood 
(angol kaland sor.)
15.00 Merlin kalandjai
(angol sor.)
16.00 Míg a halál el nem
választ (am. vígj. sor.)
16.30 Eltűntnek nyilvánít-
va (am.-kan. akció sor.)
Közben: 17.00 Hatoslottó-
sorsolás
17.30 Én a vízilovakkal
vagyok 
(olasz akció-vígj., 1979)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 ValóVilág (2011)
(élő) - Kiválasztás
22.45 Véres gyémánt
(am.-német akcióthriller,
2006)
Utána: RTL-hírek
1.35 Portré
Riportmagazin
2.10 Egy call girl titkos
naplója (sor.)

7.45 Tv2 matiné
10.30 Nagy Vagy!
11.3 5 Ability
12.05 Stahl konyhája
12.40 Kalandjárat (ism.)
13.10 Borkultusz
13.40 Talpig nő
14.10 Több mint TestŐr
14.40 Simlis Jack, 
a karibi szuperkém 
(sor.)
15.05 ÖsszeEsküvők
16.15 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
17.15 Szerelem a Fehér
Házban (am. rom. vígj.,
1995) (ism.)
19.30 Tények Hírműsor
20.00 Napló
20.35 Napló Extra
21.05 Kung Fu Panda
(am. anim. f., 2008)
22.50 Frizbi
- Hajdú Péterrel
Közben: Kenósorsolás
23.50 TotalCar
0.20 Célkeresztben 
(am. krimisor.)
1.15 A véres dinasztia: 
A Borgia-család története
(sp. életr. film, 2006)

8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 (ism.)
9.30 Európai híradó (ism.)
10.05 Péntek 8 (ism.)
Mondatvadászat
11.05 Célpont (ism.)
11.30 Napról napra
12.05 Civil kaszinó
13.00 Déli híradó
13.40 Közvetlen ajánlat
14.05 Sportré
14.30 Ősök tere (ism.)
15.05 Tíz perc (ism.)
15.30 Visszajátszás
16.00 Híradó
16.30 Befutó London (ism.)
17.05 Garázs (ism.)
17.30 GyógyHír
18.00 Híradó
18.30 Hírvilág
19.05 Bruttó (ism.)
19.30 Keresztmetszet
20.00 Híradó
20.30 Napról napra (ism.)
21.05 Kontraszt
22.00 Híradó 21
22.30 Versus
23.05 Vetítő
23.06 A makóiak hagymája
0.05 Kontraszt (ism.)

TV2
7.00 Esély
7.25 KorTárs
7.55 Opera Café
Benne: Híradó, sporthírek
10.00 Engedjétek hozzám
10.10 Katolikus krónika
10.40 Útmutató
11.05 A házasság szent-
ség (ism.)
11.55 A sokszínű vallás
12.10 Metodista magazin
12.40 Balatonfelvidéki re-
formátus templomok
13.01 Hírek
13.05 Szellem a palackból...
13.35 Anno
14.05 Pecatúra
14.35 Magyar Termék
Nagydíj 2011
15.00 Nápolyt látni és...
(magyar vígj., 1972)
16.25 Út Londonba
16.55 Telesport
17.25 Télanyó (vígj., 2002)
19.05 Déltenger kincse (sor.)
19.55 A Lényeg
20.30 Híradó este
21.15 Magyarország, sze-
retlek!
22.30 Sziriana 
(am. filmdráma, 2005)

7.00 Disney Klub
7.55 Zoom
8.10 A hit világa (live)
10.00 Dana kertjében -
kulináris műsor
10.35 A falu élete
11.50 Mezőgazdasági per-
cek
12.00 A falu élete
13.00 Sajtó és hatalom
14.00 Hírek
14.30 Mircea (román
filmdráma, 1989)
15.00 Népi hagyaték
16.00 TVR 55
17.00 Dănutz S.R.L. 
(szórakoztató műsor) – 1-
2. rész
19.00 Jóker, Lottó 5 /40,
Lottó 6/49 és Noroc 
19.45 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.00 Distractis Show
(szórakoztató műsor)
21.35 Fedőneve: Takarító
(amerikai akció-vígjáték,
2007)
23.15 100%-ban garantált
0.15 Dănutz S.R.L. 
– 1-2. Rész

TVR 1

8.30 Híradó
8.40 MacGyver (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 Végjáték (ism.)
11.00 Család-barát
12.00 Élő egyház (ism.)
12.30 Hazajáró (ism.)
13.02 Híradó
13.20 Kívánságkosár
15.15 Heti Hírmondó
(ism.)
15.45 Csellengők (ism.)
16.15 Klubszoba (ism.)
17.10 Gyulafehérvártól
Trianonig (dokumentumf.)
17.50 Trianon az iroda-
lomban
18.15 Kisváros (sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 MacGyver (sor.)
21.30 Erdélyi kastély
(magyar filmdráma,
1940)
23.45 Dunasport
23.50 Sportaréna
0.45 Ajándék a végzettől
Márai Sándor írásai alap-
ján
1.10 Trianon legendái

DUNA TV m1 m2 RTL
KLUB HÍR TV

6.55 Ma Reggel
10.00 A Tízparancsolat ma
10.45 Magyar rock
11.40 Natúra
12.05 Hídépítő történet
12.30 Társbérletben
a tárgyakkal
13.01 Híradó délben
13.19 Sporthírek
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Napló
14.00 Közvetítés 
a parlament üléséről
17.30 Magyar elsők
17.45 Szellem 
a palackból...
18.10 10. Győri Ütős Fesz-
tivál
18.35 Família Kft. (sor.)
19.05 Angyali érintés
(am. sor.)
19.50 Esti mese
20.10 Különleges mentő-
alakulat (auszt. sor.)
21.00 Híradó este
21.29 Sporthírek
21.35 McLeod lányai
(sor.)
22.25 Maradj talpon!
23.15 24 (am. sor.)
0.00 Caterina és a lányok
(olasz sor.)

7.10 Fókusz Plusz Maga-
zin (ism.)
7.40 Fókusz Reggel
8.35 Reflektor Reggel
8.45 Reggeli 
- Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
10.20 Második esély
(sor.)
11.20 Top Shop
13.10 Asztro Show
14.10 A szív útjai 
(török sor.)
15.20 Három szökevény
(am. akció-vígj., 1989)
17.15 Az éden titkai 
(görög sor.)
18.20 Sarokba szorítva
(amerikai sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
Utána: ValóVilág Klikk
21.20 Barátok közt 
(magyar sorozat)
22.00 ValóVilág (élő)
23.10 Showder Klub
0.15 Minden, amit mindig
is tudni akartál a Póker-
ről...
0.50 Reflektor
1.10 Odaát (akció sor.)

7.00 Magellán (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.30 Stahl konyhája
(ism.)
10.40 Babapercek
10.50 Teleshop
12.25 Szent Iván napja
(magyar vígj., 2002)
14.15 Eva Luna 
(am.-mex. sor.)
15.15 EZO.TV
16.20 Rex felügyelő 
(osztrák-német-olasz krim-
isor.)
17.25 La Pola 
(kol. drámasorozat)
18.20 Update Konyha
18.25 Eva Luna 
(am.-mex. sor.)
19.30 Tények
20.20 ÖsszeEsküvők
21.20 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.00 NCIS 
(amerikai krimisor.)
23.00 NCIS: 
Los Angeles (krimisor.)
Közben: Kenósorsolás
0.00 Aktív
0.30 Esküdj! 
- éjszakai-show

7.00 Befutó (ism.)
7.30 Soroló (ism.)
8.00 Híradó
9.05 Kontraszt (ism.)
10.05 Napról napra (ism.)
10.30 BBC Hard Talk (ism.)
11.00 Híradó
11.30 Európai híradó (ism.)
12.05 Ingatlanpiac (ism.)
12.30 Bruttó (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama
14.05 Ázsia (ism.)
14.30 Garázs (ism.)
15.05 Civil kaszinó (ism.)
16.00 Híradó (ism.)
16.30 Keresztmetszet
(ism.)
17.05 Célpont (ism.)
Oknyomozó riportműsor
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Hírvilág (ism.)
19.20 Stopper
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
23.00 Híradó
23.30 BBC Reporters
(ism.)
0.05 Rájátszás (ism.)

TV2
7.55 Ma Reggel
10.00 Afrika gyöngysze-
me (sor.)
10.50 Édes sósvíz! (ism. f.)
11.00 Déltenger kincse
(auszt.-fr. sor.)
11.55 Az emlékezet...
12.30 Napirend előtt
13.01 Híradó
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Roma Magazin
14.30 Domovina
15.00 Társbérletben 
a tárgyakkal
15.30 Budapest 
természeti értékei
16.00 Angyali érintés
(am. sor.)
16.50 Különleges 
mentőalakulat (sor.)
17.35 MM
18.40 Család csak egy
van (sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Kékfény
22.10 Hacktion 
(magyar sor.)
23.00 Az Este
23.40 Átok 2. 
(magyar sor.)

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia, nap mint
nap! (live)
10.10 Lee Sun: 
Vihar a palotában 
(koreai sor.)
11.25 Sajtó és hatalom
(ism.)
12.20 TVR 55
12.40 A palota legendái:
király (dél-koreai dráma-
sor.)
14.00 Hírek
14.45 Curier TV (live)
15.15 Teleshopping
15.30 Magyar nyelvű mű-
sor az egyesen
17.00 Hírek
17.30 Erdőn, hegyen, 
leláncolt szívek 
(orosz sorozat)
18.25 A palota legendái:
király (dél-koreai sor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek,
időjárásjelentés
21.00 Prim Plan 
(talk show)
22.00 Négy szem közt
23.10 Visszajátszás
0.30 Éjszakai 
beszélgetések

TVR 1

Sz
o
m

b
at

2
01

1
. d

e
ce

m
b

e
r 

3
.

V
as

ár
n
ap

2
01

1
. d

e
ce

m
b

e
r 

4
.

H
é
tf

õ
2

01
1

. d
e

ce
m

b
e

r 
5

.



9.30 Nem ér a nevem (sor.)
10.00 Reaper (sor.) 11.00
(rajzf.) 12.30 Kanal-D Hírek
13.15 Varză Tv (ism.)
14.00 Clejaniak 15.45 D-
Paparazzi (ism.) 16.30
Akarsz milliomos lenni?
18.45 A nap híre 19.00 Ka-
nal-D Hírek 19.45 Ez Romá-
nia! 20.30 Látogatás meg-
lepetésekkel 22.00 Találd
meg a családomat 23.30
Vérrokonok (am. thriller)
1.30 Kanal-D Hírek

8.00 Moldoványi Judit: Az
álruhás királyfi 8.30 Zene
8.45 Ízelítő ism. 9.00 Nép-
tánc 9.30 Hitélet ism.
10.00 Népzene 10.15 Nép-
tánc 16.00 Hitélet 16.30
Piactér, ism. 17.30 Hargita
Magazin ism. 18.30 Híradó
19.00 Erdélyi Kávéház
19.30 Híradó 20.00 Piac-
tér ism. 20.30 Híradó
21.00 Kultúrcsepp ism.
21.30 Híradó 22.00 Több-
szemközt ism. 

ETV
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7.00 Pro Tv hírek, sport
10.00 Mi történik doktor
úr?
10.45 Fogadás az élettel
(román sorozat) 
(ism.)
11.30 Fogadás az élettel
(román sorozat) 
(ism.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
13.05 Legend 
of the Seeker 
(amerikai akció sor.)
14.00 Érted táncolok 
- verseny show (ism.)
Ştefan Bănică
és Iulia Vântur műsora

19.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 A Karib-tenger 
kalózai 
- A világ végén 
(amerikai kalandfilm,
2007)
0.15 Higgy neki, hisz zsaru
(amerikai krimi, 1990)
2.30 A Karib-tenger 
kalózai 
- A világ végén 
(amerikai kalandfilm,
2007) (ism.)

4.45 Közvetlen hozzáférés
(ism.)
7.00 Híradó, Sport
10.00 Vlad Ţepeş
(román filmdráma, 1979)
13.00 Híradó, Sport 
(live)
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
Mirela Boureanu Vaida
műsora
16.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
17.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (live)
20.20 X-Faktor 
- verseny show
22.30 Asterix és Obelix:
A Kleopátra-küldetés
(francia-német vígjáték,
2002)
1.00 Félelmetes folyó 
(kanadai-angol filmdráma,
2005)
3.00 Híradó (ism.)
3.45 Vlad Ţepeş
(román filmdráma, 1979)
(ism.)

7.00 Fején a nagyvilág
7.30 Teleshopping
8.00 A csúcstalálkozó
(kan. filmdráma, 2008)
(ism.)
10.00 Teleshopping
10.30 Autófórum
11.00 Stílustitkok
11.30 Sport, diéta és egy
sztár
12.00 Az 5 csillagos ott-
hon
12.30 Crusoe 
(am.-angol-kan.-dél-af. sor.)
(ism.)
15.00 Horia akadémiája
16.30 Anyacsere 
- reality show
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán (ism.)
20.30 Aludj csak, 
én álmodom 
(amerikai vígjáték, 1995)
22.30 Crusoe 
(am.-dél-af. kaland sor.)
0.30 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
1.30 A 13. harcos 
(am. kalandf.) (ism.)

6.30 Nagymenők 
négy keréken
7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők 
- Land Rover Discovery
9.00 Óriás költöztetők
10.00 Para? Normális?
11.00 Állítólag...
12.00 A túlélés 
törvényei
13.00 Mike Brewer: 
Célkeresztben
14.00 Egyszemélyes 
hadsereg
15.00 Horgászat 
puszta kézzel 
- Harcsázás puszta kézzel
16.00 Gyalogszerrel az
Amazonas mentén
17.00 Para? Normális?
18.00 Óriás költöztetők
19.00 Gyűjtögetők
20.00 Szén
21.00 Igaz-e?
22.00 Lehetséges lenne?
23.00 Kíváncsiság 
- Mennyit ér Amerika?
0.00 Cunami 2004
1.00 Hétpróba 
a világ körül
2.00 Egyszemélyes 
hadsereg

8.30 Szentek és mester-
ségek
9.00 Balkáni szokások
10.00 Young Dracula 
(angol vígjátéksor.)
11.10 Darabolt só 
(német vígjáték, 2009)
12.50 Egészségpasztilla
13.10 Puzzle -
Hétvége kettesben 

(live)
15.10 Paolo VI 
(olasz életr. film, 2008)
17.00 Vésd a fejedbe
18.00 Román útlevél
18.50 A divat világa
19.00 Circo Massimo
fesztivál
19.55 A divat világa
20.00 Răzushow
21.00 CSI:
A helyszínelők 

(sor.)
21.50 Egészségpasztilla
22.00 Hírek
23.00 Gitárok ideje
0.00 Kaland Bt. 
(kanadai kaland sorozat)
0.55 Circo Massimo 
Fesztivál (ism.)
1.50 CSI: A helyszínelők
(sor.) (ism.)

TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV DISCOVERY

9.00 Sport.ro Hírek 10.00
Sport.ro Hírek 11.00 Pon-
tos sportidő 13.00 Sport.
ro Hírek 14.00 Europa
League összefoglaló 15.00
Sport.ro Hírek 15.05 Foga-
dás a félelemmel 16.00
Mitica ligája 18.00
Sport.ro Hírek 19.00 Miti-
ca ligája 20.15 Ne kezdj ki
Seagal-al, showtime 21.00
Sport.ro Hírek 22.00
Wrestling SMACK 23.00
Fogadás a félelemmel 0.00
Poker Big Game

8.15 A csábítás földjén
(amerikai sor.) 9.45
Együtt örökké (sor.) 12.30
A kötelék (sor.) 14.30
Clase 406 (sor.) 15.30
Amor real (mexikói sor.)
16.30 Igaz történetek
17.30 Az örökösök (am-
kol. sor.) 19.30 A csábítás
földjén (mexikói  sor.)
20.30 A szerelem győzel-
me (mexikói sor.) 22.00
Perro amor (amerikai sor.)
23.30 Szerelemkönnyek
(román sor.) 

SPORT.RO ACASA

Kanal D

6.30 Star Wars 
(am. sor.)
7.00 Pro Tv hírek, sport
10.00 20 év után
(talk show)
11.00 Rumlis vakáció
(angol-német-amerikai
családi vígjáték, 2006)
13.00 Pro Tv hírek, sport
13.05 Apropo TV 
- szórakoztató műsor
14.00 Legend 
of the Seeker 
(amerikai akció sorozat)
15.00 Románia hangja
- szórakoztató műsor
(ism.)
18.00 Románia szeretlek!
- kultúrális magazin
19.00 Hétvégi Pro Tv hí-
rek, sport, időjárásjelen-
tés
20.30 John Rambo 
(amerikai-német akciófilm,
2008)
22.30 Börtönvonat Yumá-
ba (am. western, 2007)
1.00 Apropo TV 
- szórakoztató műsor
(ism.)
2.00 John Rambo (ism.)

7.00 Híradó, Sport 
(live)
10.00 Asterix és Obelix: 
A Kleopátra-küldetés 
(fr.-német vígj.) (ism.)
12.00 Xena 
(am. sor.)
13.00 Híradó, sport (live)
13.30 X-Faktor 
- verseny show (ism.)
16.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
16.30 SuperBingo Metro-
polis (verseny show)
(live)
19.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés (live)
20.20 A fenébe is 
- szórakoztató műsor
21.45 X-Factor 
- Szavazás 
(verseny show)
23.00 Halálos kelepce
(amerikai thriller, 2007)
1.15 A fenébe is 
- szórakoztató műsor
2.15 Híradó, 
sport, időjárásjelentés
(ism.)
3.00 Halálos kelepce 
(am. thriller) (ism.)

8.00 Stílustitkok 
– life style magazin 
9.00 Focus Monden
9.30 Ház, építés, design
10.00 Teleshopping
10.30 Fején a nagyvilág 
- szórakoztató műsor
11.00 Levintza bemutatja
11.30 Tanulj, álmodj, sze-
ress!
12.30 Mondenii - szóra-
koztató magazin (ism.)
13.00 Idősek és nyugtala-
nok (ism.)
13.30 Aludj csak, én ál-
modom (amerikai vígjáték,
1995) (ism.)
15.30 Kötekedők króniká-
ja (ism.)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Anyacsere 
- reality show
22.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
0.00 Titkos szerelmek 
(telenovella)
1.00 Miss vidéki lány
(ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők 
- BMW M3
9.00 Hogyan csinálják?
Denim, 
Borospohár, 
GPS, Alumínium
10.00 Újjáépítők 
- Camaro
11.00 Amerikai hotrodok 
- ‘63-as Corvette
12.00 Hogyan csinálják? 
- Turbo különkiadás
13.00 Autókereskedők
15.00 Óriás költöztetők
16.00 Kíváncsiság
- Ősember
18.00 Édesvízi szörnyek 
- Amazonas-i dinók
19.00 Egyszemélyes 
hadsereg - Gyorsabb, 
erősebb, okosabb
20.00 A világ legfurcsább
UFO-történetei
21.00 Autókereskedők
23.00 Újjáépítők 
- Tuningolt autó
1.00 Óriás költöztetők
2.00 A fegyverkovács 
- Páncéltörő

8.00 Vésd a fejedbe (ism.)
9.00 Román útlevél
10.00 Young Dracula 
(vígjátéksor.)
11.00 Motomágia
12.00 Jamie 30 perces
ebédje
13.10 Puzzle 
- Hétvége kettesben (live)
15.10 Paolo VI 
(olasz életr. film, 2008),
2. Rész
16.50 A divat világa
17.00 Balkáni szokások
18.00 Kaland 
és természet
18.30 Csavargó halász
19.00 Szélességek
19.30 Nagy lábon
20.10 Fekete Róka 
(amerikai-kan. kalandf.,
1995)
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 AG Weinberger ze-
nei műsora
0.00 Kaland Bt. 
(kanadai kaland sorozat)
0.55 A divat világa (ism.)
1.10 Fekete Róka 
(am.-kan. f., 1995) (ism.)

TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV DISCOVERY

10.00 Sport.ro Hírek
10.05 Pro Motor 11.00
Pontos sportidő 13.00
Sport.ro Hírek 14.00
Ploiesti harcosok 14.30
Pontos sportidő 15.00
Sport.ro Hírek 15.05 Foga-
dás a félelemmel 16.00
Mitica ligája (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live) 19.00
Mitica ligája (live) 20.00
A fény harcosai 21.00
Sport.ro Hírek 22.00 Miti-
ca ligája (live) 23.00 Gigá-
szok harca

8.15 A csábítás földjén
(sor.) 9.45 Együtt örökké
(sor.) 12.30 A kötelék
(sor.) 14.30 Clase 406
(sor.) 15.30 Amor real
(sor.)16.30 Mesés höl-
gyek 17.30 Az örökösök
(sor.) 19.30 A csábítás
földjén (mexikói sor.)
20.30 A szerelem győzel-
me (sor.) 22.00 Perro
amor (amerikai sor.) 0.00
Szerelemkönnyek (román
sor.) 1.00 Clase 406 (me-
xikói sor.)

SPORT.RO ACASA

ETV

9.00 Csonka Judit: A sör
krónikája 9.30 Metszet
10.00 Útmutató 10.15
Népzene 16.00 Piactér
16.30 Kultúrcsepp 17.00
Hitélet ism. 17.30 Erdélyi
Kávéház ism. 18.00 Szüre-
ti vigadalom eredményhir-
detés 18.30 Híradó 19.30
Híradó 20.00 Tájkép ism.
20.30 Híradó 21.00 Erdé-
lyi Kávéház 22.00 Met-
szet, ism. 22.30 Híradó

9.15 Eli Stone 10.15 Min-
dig melletted (am. f. dráma)
12.30 Hírek 13.15 Találd
meg a családomat 15.00
Látogatás meglepetésekkel
16.45 Akarsz milliomos
lenni?  17.45 Ez Románia!
18.45 A nap híre 19.00 Hí-
rek 19.45 D-Paparazzi
20.30 Szemek az árnyék-
ban 22.00 Szeretlek holto-
diglan 0.30 A halottak légi-
ója (am. thriller) 

7.00 Pro Tv hírek,
Könyvbemutató
10.00 Mi történik doktor
úr? (ism.)
10.45 Pro Motor 
(ism.)
11.30 Nevess csak! 
(am. vígj. sor.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, sport
14.00 Apropo TV (ism.)
15.00 Román Komédia
Társaság (szórakoztató
műsor) (ism.)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport
20.30 Állj, vagy jövök!
(amerikai-német vígjáték,
1999)
22.30 Pro Tv hírek, 
sport
23.00 A mentalista 
(amerikai krimisor.)
0.00 Állj, vagy jövök!
(ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Reggeli matiné 
-  műsora (live)
10.00 Sajtószemle Mircea
Badeaval
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
- reality show (ism.)
11.30 Nálam az irányítás 
- reality show
13.00 Híradó, Sport
14.00 Menyasszony 
a fiamnak (ism.)
16.00 Híradó, Sport
17.00 Közvetlen 
hozzáférés
Simona Gheorghe műsora
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
20.20 Ballistic: 
Robbanásig feltöltve
(amerikai-német akcióf.,
2002)
22.00 Lale 
(török sorozat)
23.00 Híradó, 
Sport
23.45 Egy bűnös show 
- Dan Capatos műsora
(live)
1.00 Ballistic: Robbanásig
feltöltve (ism.)

7.30 Az öt csillagos otthon
(ism.)
8.00 Családban (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(sor.)
10.30 Tanulj, álmodj, sze-
ress! (ism.)
11.30 Fintescu hidja
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Családban (ism.)
16.00 A cseresznye 
a tortán
17.00 Lököttek (sor.)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 Charlie 
és a csokigyár 
(am. családi kalandf.,
2005)
22.15 Lököttek (sor.)
23.15 Mondenii 
(szórakoztató műsor)
23.45 Médium 
- A túlvilág kalandorai 
(angol thrillersor.)
1.00 Fintescu hidja (ism.)

7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők
9.00 Hogyan csinálják?
10.00 Hogyan készült?
11.00 A túlélés törvényei
12.00 Amcsi motorok 
- Manitowoc Crane 
Company
13.00 Autókereskedők 
- MRII Mark
14.00 Autókereskedők 
- Triumph Stag
15.00 Kíváncsiság
- Mennyit ér Amerika?
16.00 Hogyan készült?
17.00 Gigászi építmények
- A konténerszállító hajók
királyard
18.00 Autókereskedők
19.00 A túlélés 
törvényei 
- Moab sivatag
20.00 Állítólag...
21.00 Hogyan készült?
22.00 Kíváncsiság 
- Mennyit ér Amerika?
23.00 Para? 
Normális?
0.00 Autókereskedők 
- Dodge Charger
2.00 A túlélés 
törvényei

8.00 Fraiser és a farkasok
(am.-kan. sor.)
8.55 Egészségtabletta
9.10 Paolo VI 
(olasz életr. film, 2008),
2. rész (ism.)
10.55 Vallomások 
(ism.)
11.50 Bazár
12.20 Nagylábon
12.50 Adrenalitica
13.15 Topping
14.00 Építészet
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Fraiser 
és a farkasok 
(am.-kan. sor.)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek
18.30 Răzushow 
- szórakoztató műsor
19.30 Oroszlánok arénája
20.25 Biznisz óra
21.10 Késhegyen
22.00 Hírek, sport
23.00 Minden pénzt megér
23.35 Nővérek haragban
(francia filmdráma, 2004)
1.10 Ma a holnapról
(ism.)
1.40 Auto-mánia (ism.)

TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV DISCOVERY

10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.00 Sport.ro Hírek
14.00 Prosport óra 15.00
Sport.ro Hírek 15.10 Pon-
tos sportidő 16.00 Sport.ro
Hírek 16.30 Pontos sport-
idő 18.00 Sport.ro Hírek
19.00 Pontos sportidő
19.05 Információk 20.00
Pontos sportidő 20.05 Red
Bull X-Fighters World Tour
21.00 Sport.ro Hírek
22.00 A KO királyai 23.00
Sport.ro Hírek

8.15 A csábítás földjén
(sor.) 9.45 Együtt mind-
örökké (sor.) 12.45 Mesés
hölgyek 14.15 Clase 406
(sor.) 15.30 Amor real
(sor.) 16.30 Igaz történe-
tek 17.30 Lola (amerikai
sor.) 18.30 A lángoló ég
alatt (sor.) 19.30 A csábí-
tás földjén (sor.) 20.30 A
szerelem győzelme (sor.)
22.00 Éjszakai történetek
22.30 Perro amor (am.
sor.) 23.30 Szerelemkön-
nyek (sor.)

SPORT.RO ACASA

10.00 Néptánc 10.30 Át-
járó 16.00 Híradó 16.15
Kultúrcsepp 16.35 Kárpát
Expressz 17.00 Átjáró
17.30 Híradó 17.50 Egész-
séges percek 17.55
Könyvajánló 17.57 Életké-
pek 18.00 Néptánc 18.30
Híradó 19.00 Piactér
19.30 Híradó 20.00 Mes-
ter József: A hétmérföldes
20.30 Zene 21.00 Híradó
21.30 Piactér 22.00 Nép-
zene 22.30 Híradó 

7.30 Családi történet 9.30
Teleshopping 10.00 Ked-
ves barátnőm 12.30 Ka-
nal-D Hírek 13.15 Légy az
enyém 15.15 A szív úrnője
16.45 Célpontban 18.45 A
nap híre 19.00 Kanal-D Hí-
rek 20.00 A szívnek paran-
csolni nem lehet (török drá-
masor.) 22.00 Szemek az
árnyékban 23.30 Kanal-D
Hírek 0.30 Cancan TV
2.30 A szívnek parancsolni
nem lehet (ism.)

magyar nyelven a regionális
stúdiók középhullámú adá-
sában
15.00 Híradó
15.10 Hétvégi magazin

8.00 Jó reggelt, Erdély!
Híradás, Telefontársasjáték,
Nyelvőr, Világjárók
10.05 Térerő
14.00 Híradás, Aranysza-
lagtár, Alternatívzene
16.00 Híradó
Ötórai tea: Megy a magnó,
Súrlott grádics, A hét zene-
műve, Versműsor, Gramo-
fon

2.00 Éjszakai váltás
8.00 Hírek, sport
8.15 Hangoló
9.15 Cifra palota
9.55 Hírek, műsorims.
15.05 Slágerlista
16.00 Hírek, műsorism.
16.10 Láthatár Térerő
16.40 Havi Agytakaritás
17.30 Sorsok az operaszín-
padon
17.55 Hírek, műsorism.

BUKARESTI RÁDIÓ

Marosvásárhelyi rádió

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

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

11.00 Hírnegyedóra, Rádió-
újság
12.00 Híradás
12.10 Művelődési hírek
12.35 Kispad - sportműsor.
13.05 Zenés üzenetek.
14.00 Híradás, KultúrPresszó
15.00 Híradás, KultúrPresszó
16.00 Híradás, Sport, Rá-
dióújság
17.00 Híradás, Figyelő
17.55 A nap hírei röviden

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.

BUKARESTI RÁDIÓ

Marosvásárhelyi rádió

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

magyar nyelven a regionális
stúdiók középhullámú adá-
sában
10.00 Egyházi műsor

10.00 Híradó, Ultrarövid 
11.00 Híradó, Gyermekműsor
12.00 Híradás
12.05 Igehirdetés, Délkör
13.00 Híradás
13.05 Szól a nóta
14.00 Itthon, Erdélyben 
15.00 Zenés üzenetek
16.00 Híradó
16.10 Zenés üzenetek
17.00 Brodway gyöngysze-
mei

2.00 Éjszakai váltás
14.00 Hírek
14.10 Dalposta
15.30 Vidékről vidékre
16.00 Hírek
16.05 Vidékről vidékre
16.30 Aranyhangok
17.00 Operett
17.25 Rádióistentisztelet
római katolikus egyház
17.55 Hírek, adászárás

BUKARESTI RÁDIÓ

Marosvásárhelyi rádió

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

Kanal D

ETV Kanal D
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Röviden

Labdarúgás 

Turós-Jakab László

A labdarúgó-Liga-1-vég-
eredményeket befolyáso-

ló játékvezetõi tévedések mi-
att emlékezetes 15. forduló
hétfõn este egy sima hazai és
egy totógyilkos vendégsiker-
rel zárult. 

Marosvásárhelyen a
Maurizio Trombetta irányí-
tásával alaposan feljavult
MFC gond nélkül legyõzte
az újonc Concordia Chiaj-
nát, igaz, a 3-0-s sikerhez bí-
rói baki is kellett. Adrian
Cojocaru egyesek szerint
egy, mások szerint két, légbõl
kapott büntetõt ítélt a házi-
gazdáknak, Ilyés és Buº nem
hibázott. Florin Dan szünet
utáni gólja ugyan már ak-
cióból született, de az már
sosem derül ki, hogy miként
alakultak volna a dolgok a
két fantomtizenegyes nélkül.   

Teodor Crãciunescu a
medgyesi mérkõzésen hibá-
zot, miután nagyon könnyen
mutatott a tizenegyespontra
Markovic és a ploieºti-i
Opriþa labdáért folytatott
harcát követõen. A „sértett
fél” könyörtelenül bevágta a
60. percben és a vendég
Petrol végül ezzel a góllal vit-
te el a három pontot a Gaz
Metan otthonából. 

Adrian Deaconu a Ste-
aua–Brassó (eredmény 1-0),
Radu Petrescu pedig a Sze-
ben–CFR 1907- (0-1) mérkõ-
zésen hibázott döntõen, s
már egyre többen vallják: Ion
Crãciunescu CCA-elnöksége
alatt nemhogy javult volna,
lényegesen romlott a játékve-
zetések minõsége.     

A 15. fordulóban négy ha-
zai és három vendégsiker
született, de nagyon kevés-

szer zördültek a hálók,
mindössze 13 alkalommal.
A csapatok fele gólképtelen
maradt, a látogatók mind-
össze négyszer találtak be,
viszont ezzel kereken tíz
pontot gyûjtöttek a lehetõ
12-bõl. Három játékost állí-
tottak ki, s a 39 sárga lapból
22-t a vendégcsapatok játé-
kosai kaptak.    

A góllövõlistát továbbra is
Marius Niculae (Dinamo)

vezeti, aki 12 találatnál tart.
Wesley (Vaslui) 11, Dãn-
ciulescu (Dinamo) 8, Wel-
don (CFR 1907) és Opriþa
(Petrol) pedig 7-7 alkalom-
mal volt eredményes.  

Idén még három fordulót
bonyolítanak le, ideértve a
visszavágók elsõ menetét is.
A 16. forduló pénteki nyitó-
mérkõzését Kolozsvárott vív-
ja a CFR  1907 és a sereghaj-
tó CS Mioveni, 20.30-tól a

Digi Sport sugároz élõben. A
további mûsor: szombaton:
Nagyszebeni Voinþa–Kolozs-
vári U (13 óra, Digi Sport),
Brassói FC-Astra Ploieºti (15
óra, Dolce Sport), Petrolul
Ploieºti–Pandurii Târgu Jiu
(17 óra, Digi Sport); vasár-
nap: Ceahlãul Piatra Neamþ–
Marosvásárhelyi MFC (14
óra, Digi Sport), Concordia
Chiajna-Medgyesi Gaz Me-
tan (16 óra, GSP Tv), FC
Vaslui–Galaci Oþelul (18 óra,
Digi Sport), Rapid–Sportul
Studenþesc (20.30 óra, Digi
Sport); hétfõn: Dinamo–Ste-
aua (20.30 óra, Digi Sport). 

A CFR 1907-tol kölcsönzött Paul Batin remekül érzi magát a Târgu Jiu-i „pandúroknál”

Sekulovic Vásárhelyen 

Azonnali hatállyal szerzõ-
dést bontott a magyar élvo-
nalbeli Pécsi VSK-val Srecko
Sekulovic, aki két idénye kö-
telezte el magát a marosvá-
sárhelyi férfi kosáralabda-
csapathoz. A BC Mureº ve-
zetõtanácsának tegnapi köz-
leménye szerint a szerb szak-
ember már pénteken bemu-
tatkozthat új együttese nagy-
szebeni kiszállásán. 

Erõsít az U

Ovidiu Hoban (Medgyesi
Gaz Metan) és Liviu Antal
(Galaci Oþelul) a labdarúgó-
Liga-1 2012–13-as idényével
kezdõdõen Kolozsváron, az
Universitatea színeiben foly-
tathatja pályafutását. Florian
Walter, a csapat mecénása
Mihai Rãduþ (Steaua), Cos-
min Moti (Dinamo) és Dick-
son Nwakaeme (KuPS, finn)
aláírására is számít. 

Räikkönen 
a Renault-nál

Két szezonra szóló szerzõ-
déssel tér vissza a Száguldó
Cirkuszba Kimi Räikkönen:
a finn Forma–1-es pilóta a
Renault-hoz kötelezte el
magát. Räikkönen a 2009-
es idény végén hagyta ott a
Ferrarit és az észak-ameri-
kai Nascarban folytatta pá-
lyafutását. 

Liga-1: szétfütyült forduló

Labdarúgás 

ÚMSZ

Ma este, a labdarúgó-Eu-
rópa Liga csoportköré-

nek ötödik, azaz utolsó elõtti
fordulójában a hárompontos
Rapid a Hapoel Tel Aviv ed-
dig egyetlen pontot szerzett
együttesét fogadja számára
immár tét nélküli mérkõzé-
sen. A magyar Szabó Zsolt
sípszavánál továbbjutásban
egyik küzdõfél sem remény-
kedhet, így legfeljebb a C be-
tûjelû kvartett harmadik he-
lyének a megszerzése lehet a
tét. A 22.05 órakor kezdõdõ
mérkõzésrõl a Pro Tv számol
be élõben.

A két továbbjutó, a lengyel
Legia és a PSV Eindhoven
Varsóban csap össze, s a hol-
landoknak egy pont is elég
ahhoz, hogy az elsõ helyrõl
jussanak a legjobb 32 közé.  

További mai mérkõzések:
A csoport: Rubin Kazany
(orosz)–Shamrock Rovers
(ír) és Tottenham Hotspur

(angol)–PAOK Szaloniki
(görög). B csoport: Standard
Liege (belga)–Hannover 96
(német) és Vorszkla Poltava
(ukrán)–FC Köbenhavn
(dán). G csoport: Malmö
(svéd)–AZ Alkmaar (hol-
land) és Metaliszt Harkiv
(ukrán)– Bécsi Austria (oszt-
rák). H csoport: NK Mari-
bor (szlovén)–FC Bruges
(belga) és Sporting Braga
(portugál)–Birmingham City
(angol). I csoport: Stade
Rennes (francia)–Udinese
(olasz) és Celtic Glasgow
(skót)–Atlético Madrid (spa-
nyol).

Holnap a Steaua és a
Vaslui lép pályára, elõbbi ide-
genben, utóbbi pedig hazai
közönsége elõtt.  

Gelsenkirchenben a J cso-
portot 8 ponttal vezetõ Schal-
ke 04 az öt ponttal harmadik
Steauát fogadja, a kolozsvári
0-0 visszavágóján. A német
alakulat egy gyõzelemmel
már biztos továbbjutó, a bu-
karestieknek pedig legalább
egy pont kell ahhoz, hogy

életben tartsák reményeiket.
A 20 órakor kezdõdõ mérkõ-
zésen a spanyol Antonio
Mateu Lahoz fújja a sípot,
Gelsenkirchenbõl is a Pro TV
sugároz élõben. A kvartett
másik mérkõzésén a kétpon-
tos ciprusi AEK Larnaca az
utolsó esélyt ragadná meg
hazai pályán a hatpontos
Maccabi Haifa legyõzésével. 

A D csoportban 9 ponttal
vezetõ Sporting Lisszabon az
elsõségért fogadja a nyeretlen
sereghajtó FC Zürichet, Vas-
luiban viszont óriási csatát
ígér a két ötpontos, a helyi
FC és a Lazio összecsapása.
A moldovaiak bizonyítanák,
hogy a római 2-2 nem volt
véletlen, de csöppet sem lesz
könnyû dolguk az olasz
pontvadászatban harmadik,
bajnoki álmokat dédelgetõ
csapattal szemben. A 22.05
órakor kezdõdõ vaslui mér-
kõzésrõl is a Pro Tv számol be
élõben, sípmester a szerb
Milorad Mazics.

További holnapi mérkõzé-
sek: E csoport: Stoke City
(angol)–Kijevi Dinamo (uk-
rán) és Maccabi Tel-Aviv
(izraeli)–Besiktas (török). F
csoport: Athletic Bilbao
(spanyol)–Pozsonyi Slovan
(szlovák) és Salzburg (oszt-
rák)–Paris Saint-Germain
(francia). K csoport: Odense
(dán)–Krakkói Wisla (len-
gyel) és Twente Enschede
(holland)–Fulham (angol). L
csoport: Moszkvai Lokomo-
tiv (orosz)–Sturm Graz (oszt-
rák) és Athéni AEK (gö-
rög)–RSC Anderlecht (bel-
ga). 

Kézilabda 

T. J. L. 

Szombaton kezdõdik és
december 18-án ér véget

Brazíliában a 20. nõi kézilab-
da-világbajnokság küzde-
lemsorozata. Európát 12,
Ázsiát és az Amerikákat 4-4,
Afrikát 3, Óceániát pedig
egy válogatott képviseli, a 24
együttes a jövõ évi, londoni
olimpiai játékokra szeretne
kijutni, de ez csak a gyõztes-
nek sikerül biztosan – továb-
bi hat csapat (vagy ha az Eu-
rópa-bajnok Norvégia nyer,
akkor hét) osztályzón verek-
szik majd meg az ötkarikás
részvételért.

Az 1965-ben vb-aranyér-
mes, s tovább négy-négy
ezüst-, illetve bronzérmet
szerzett Magyarország ezút-
tal nem lesz ott a nõi kézilab-
da rangos seregszemléjén,
Görbiczék számításait a né-
metek húzták keresztül.   

Románia azonban nem
hiányzik és a Sao Paoló-i C
csoport tagjaként Franciaor-
szág, Brazília, Tunézia, Ku-
ba és Japán ellen igyekszik
megszerezni a négy tovább-
jutó hely egyikét. A szakem-
berek román-francia párhar-
cot várnak a csoportelsõsé-
gért, de nem tartják lebecsü-
lendõnek a brazilok, sõt a ja-
pánok játékerejét sem. A
2009-ben, Kínában megren-
dezett világbajnokságot a
nyolcadik helyen zárt
trikolórok legalább egy he-
lyet javítanának legutóbbi
eredményükön, ami olimpi-

ai részvétellel kecsegtetne.
Radu Voina szövetségi kapi-
tány erõs kerettel, tapasztalt
játékosokkal vág neki a bra-
zíliai megmérettetésnek, és
reméli, hogy olyan alapem-
berek, mint a babát váró
Ionela Stanca és Paula
Ungureanu, vagy a sérült
Cristina Neagu és Patriciu
Vizitiu nélkül is sikerül célt
érni. A román színeket Tali-
da Tolnai, Tereza Pâslaru és
Denisa Dedu hálóõrök, va-
lamint Valentina Ardean-
Elisei, Iulia Curea, Oana
Manea, Florina Chintoan,
Carmen Cartaº, Carmen
Amariei, Adina Fiera, Eliza
Buceschi, Mihaela Tivadar,
Aurelia Brãdeanu, Amelia
Busuioceanu, Cristina
Vãrzaru, Adriana Nechita,

Ramona Farcãu és Oana
Chirilã mezõnyjátékosok
képviselik Brazíliában. 

A román csapat december
3-án Tunéziával (19 óra), 5-
én Kubával (19 óra), 6-án Ja-
pánnal (21.15 óra), 8-án Bra-
zíliával (23.45 óra), 9-én pe-
dig Franciaországgal (21.15
óra) találkozik, mindmeg-
annyiszor a Dolce Sport sugá-
rozza élõben.    

Az A csoportban Norvé-
gia, Montenegró, Angola,
Németország, Kína és Iz-
land, a B-ben Oroszország,
Kazahsztán, Hollandia, Dél-
Korea, Spanyolország és
Ausztrália, a D-ben pedig
Svédország, Dánia, Horvát-
ország, Argentína, Elefánt-
csontpart és Uruguay vív
körmérkõzést a négy-négy
továbbjutó helyért. 

Két évvel ezelõtt, Kínában,
Oroszország, Franciaország,
Norvégia volt a dobogósok
sorrendje. Jogelõdjükkel, a
Szovjetunióval együtt az oro-
szok hét világbajnoki címmel
büszkélkednek, az NDK há-
rommal, Csehszlovákia, Ro-
mánia (1962), Magyarország
(1965), Jugoszlávia, Német-
ország, Dél-Korea, Dánia,
Norvégia és Franciaország
pedig egyformán eggyel. Kié
lesz a huszadik korona? A fo-
gadási irodák orosz sikerért
fizetnek a legkevesebbet (2,4-
es szorzó), s egy nagyon va-
lószínûtlen japánért a legtöb-
bet (1001!). A románokénál
(10) jobb oddsa csak a norvé-
goknak (3,75), a monteneg-
róiaknak (7) és a franciáknak
(9) van. 

A táblázaton
1. Dinamo 1511 3 1 30-7 36
2. CFR 1907 1510 2 3 32-13 32
3. Rapid 15 9 4 2 25-13 31
4. Kv. U 15 7 5 3 22-15 26
5. Pandurii 15 7 4 4 23-15 25
6. Steaua 15 7 4 4 18-12 25
7. Oţelul 15 7 4 4 14-13 25
8. Vaslui 15 7 3 5 24-14 24
9. Astra 15 6 6 3 17-14 24
10. Ceahlăul 15 5 5 5 13-18 20
11. Petrolul 15 4 4 7 14-18 16
12. Gaz Metan15 5 1 9 22-29 16
13. Brassó 15 4 3 8 15-16 15
14. Vásárhely 15 3 6 6 16-23 14
15. Szeben 15 3 4 8 10-20 13
16. Sportul 15 2 6 7 14-26 12
17. Chiajna 15 2 310 8-25 9
18. Mioveni 15 2 211 9-35 8

Kezdõdik a vébé Brazíliában EL-karaván, célegyenesben 

A Steaua ezúttal is Cristian Tãnasétól várja a csodát 

Valentina Ardean-Elisei

Fotó: archív



Sike Lajos

A napokban sokan fi-
gyeltük, legtöbben a képer-
nyõn, a Szatmárnémeti kö-
zelében megtartott nemzet-
közi falkavadászatot. Le-
nyûgözõ volt a kopók szilaj
nyargalása, a lovak kecses
futása, nem beszélve a jel-
legzetesen öltözött lovasok
vagy, ahogy szaknyelven
mondják, a falkászok ele-
gáns, fegyelmezett tartásá-
ról. A vadászkürtök harso-
nája még vonzóbbá tette a
látványt. De már elnézést:
nemhogy nyulat, rókát,
õzet, de még egy aprócska
vadat sem láttunk sehol! S
csodák csodája, a kopók
mégis úgy rohantak, mint-
ha a legpompásabb õzbakot
kellene elfogniuk. Aztán a
végén láttuk, hogy vadász-
szenvedélyüket pacallal kel-
lett kielégíteniük!
– Már jó ideje ez a módi!
Manapság a természetvéde-
lem, aminek mi nem is csak
hívei, de némi nagyképûség-
gel mondva: papjai is va-
gyunk, még a legkedvesebb
játék és szórakozás kedvéért
sem engedheti meg a vadak
irtását. Ezért rendszerint
olyan területet választunk,
ahol ritka a vad és nem tehe-
tünk benne kárt. A város-
közeli részek, mint esetünk-
ben a kakszentmártoni Sza-
mos-lanka is, ilyen területek.
Persze, felvetõdik a kérdés:
ha nincs vad, akkor miért
futnak a kutyák, miért csa-
holnak és tesznek úgy, mint-
ha volna? Kitalálták, hogy
az ánizsolaj illata éppen
olyan jól bolondítja a kopó-
kat, mint a vad nyoma és
szaga. A futtatás elõtt egy lo-
vas bejárja a terepet, és vé-
gigcsepegteti az olajjal a
nyomvonalat, a célnál pedig
kihelyez egy jó nagy adag
pacalt a négylábú hajtóknak,
hadd lakmározzanak. Az il-
lúzió csaknem tökéletes,
akárcsak a lovas vadászok-
nak, azaz a falkászoknak,
akik a végén a finom vadpe-

csenye helyett rendszerint íz-
letes bográcsost kapnak!
Mint most is.

Azt tudjuk, hogy angliai
utazásai és ottani tapaszta-
latai nyomán a történelmi
Magyarországon Széchenyi
István honosította meg a
falkavadászatot, a 19. szá-
zad elején. Ám arra van-
nak-e adatok, hogy Erdély-
ben ki és hol rendezett elõ-
ször ilyesmit?
– Ugyan ki más, ha nem Szé-
chenyi nagy erdélyi barátja,
báró Wesselényi Miklós? Az
évet is tudjuk: 1838-ban zsi-
bói birtokán. A báró napló-
jából az is kiderül, hogy az
erdélyi kopók nem igazán
voltak alkalmasak a falkava-
dászatra, nehéz volt õket cél-
irányosan falkában tartani,
ezért késõbb Béla fia Angliá-
ból hozott megfelelõ fajtát.
Azt is tudjuk, hogy a példa
ragadós volt, és más erdélyi
nagybirtokosok, köztük a
Bánffyak és a Telekiek szin-
tén tartottak erre a célra ko-
pófalkákat. Aztán szeptem-
bertõl decemberig szinte
minden hétvégén rendeztek
falkavadászatokat, amelyek
kiváló alkalmat kínáltak a
felsõ osztály tagjainak talál-
kozásra, a tenyészlovak fel-
vonultatására, a lószeretet
bizonyítására, a fiatal hu-
szártisztek bemutatkozására,
az elõkelõ lányokkal való is-
merkedésre és még annyi
másra. Mindez jól meghatá-
rozott szabályok között,
megszabott öltözetben, köte-
lezõ viselkedési normák mel-
lett. Tehát igen kulturáltan,
ezért is nevezhetjük ezt az
egészet kultúránk egy részé-
nek. A falkavadászat nagy
társasági esemény volt,
amely rendszerint fényes
bállal zárult.

Akkor megengedhették,
de most? Vagy a kakszent-
mártoni vadászatot is fé-
nyes bál követte?
– Még szép! A Poesis ven-
déglõben tartottuk, s túlzás

nélkül mondhatom, hogy
utoljára csak a múlt század
negyvenes éveiben volt ilyen
bál Szatmárnémetiben. A
férfiak frakkban vagy lovas-
ruhában, a hölgyek pedig a
19. században divatos nagy-
estélyiben jelentek meg, a ze-
ne is az alkalomhoz illõ volt.
Szóval megadtuk a módját.
S hadd mondjam el, a részt-
vevõk többsége nem tarto-
zott az úgynevezett elit kate-
góriába, legalábbis a szó ha-
gyományos értelmében.
Tisztes polgárok, értelmisé-
giek, vállalkozók, orvosok,
mérnökök, agrárszakembe-
rek voltak, akiket elsõsorban
a lószeretet, a természet
iránti alázat és a közösség-
formáló hagyományok ápo-
lásának szükségessége ho-
zott össze.

Ha nem tévedek, egyle-
tük megalakulása óta ez
volt a harmadik szatmári
falkavadászat. A nem min-
dennapos látványnak, s
persze, a jó szervezésnek
köszönhetõen a siker min-
den várakozást felülmúlt,
amint ez a média reagálásá-
ból is kitûnik. Igaz-e, hogy
az ilyen rendezvények mos-
tanában a nyugati orszá-
gokban is egyre népszerûb-
bek?
– Nem is csak ott. Én példá-
ul Odesszában szerettem be-
le halálosan. Jó pár éve már
ennek, akkor még az orszá-
gos lótenyésztési hatóság ve-
zetésében dolgoztam, s a
meghívás elsõsorban funkci-
ómnak szólt. Amit ott lát-
tam, nagy hatással volt rám,
s mindjárt azt mondtam,
hogy annyi kihagyás után
nekünk is meg kell próbál-
nunk Erdélyben újraéleszte-
ni a falkavadászatot. Ehhez
számos jó tanácsot adott a
lovasszakmában sokak által
ismert, akkor még élõ, volt
huszártiszt, idõsebb Hevesi
Barna. Aztán késõbb alkal-
mam volt személyesen is
megtapasztalni, hogy tõlünk
nyugatabbra újabb kori re-

neszánszát éli a falkavadá-
szat. Például Németország-
ban. Rajta van a számítógé-
pemen, így akár meg is mu-
tathatom, hogy ott nemrég
volt egy olyan falkavadá-
szat, amelyen 412 kopó al-
kotta a falkát, ez több, mint
rendkívüli teljesítmény. Ami
talán még ennél is csodála-
tosabb: a rendezvény a zu-
hogó esõben is olyan fegyel-
mezetten zajlott le, mintha
ragyogó napsütésben tartot-
ták volna! Az ilyesmi csak
azoknak sikerül, akik na-
gyon mélyen és nagyon
õszintén szeretik a természe-
tet. A mi rendezvényeink si-
keréhez, újdonságvarázsu-
kon túl, az is hozzájárul,
hogy neves vendégek is
megtisztelnek. Két éve pél-
dául velünk lovagolt a Dél-
Afrikában élõ híres magyar
lovas, Almási László, és a
marosvásárhelyiek közt ott
volt Kelemen Hunor szövet-
ségi elnök is. Tavaly pedig
az egyik legtekintélyesebb
nyugati lovas, Paul Klint né-
met falkász volt rendezvé-
nyünk vadászmestere! Er-
délyben egyelõre csak ná-
lunk van falkavadászat, az
ideit egy közös pályázat ré-
vén magyarországi közre-
mûködéssel bonyolítottuk
le. De azt tervezzük, hogy
bennebb megyünk. Szóba
jött Nagykároly, Hadad és
Zsibó, s kacérkodunk a gon-
dolattal, hogy Miklósvárra
is eljutunk.

A lovassporttól kanya-
rodjunk el vagy inkább vis-
sza a lovakhoz. Aligha van
nálunk olyan szakember,
aki önnél jobban ismerné,

visszamenõleg is, a hazai
lótenyésztést. Mi most a
helyzet ezen a téren?
– A mai állapotokról túl sok
jó nem mondható, mind-
azonáltal vannak biztató je-
lek. Tíz éve egymillió ló volt
az országban, most jó, ha
van hatszázezer. Ám ebbõl a
fajtatiszta lovak száma nem
éri el a tízezret. Egy rossz
kormánydöntés miatt az ál-
lami ménesek nyolc éve át-
kerültek az erdészethez,
amit a megfelelõ szakembe-
rek hiánya miatt erõsen
megsínylett az állomány.
Ám tavaly egy komoly és
megbízható kovásznai állat-
tenyésztõ mérnök vette át a
vezetést. Bartha Róbert te-
hetségét magam is idejében
felismertem, igazgatóságom
idején megbíztam a világhí-
rû fogarasi lipicai ménes irá-
nyításával, ahol nagyon jól
teljesített, rendbe hozta a
rossz irányba tartó dolgokat.
Vele most az állami méne-
sek jó kézben vannak. Nem
mondható ez el a magán-
kézben lévõ fajtatiszta lovak
állományáról, mivel a Boc-
kormány megszüntette az
állami lótenyésztési fõható-

ságot, s a tenyészet irányítá-
sa a magánegyesületekre há-
rulna, de ebbõl csak kettõ
mûködik. Nevesen a lipicai
és az arab lovak egyesülete,
ez utóbbit én vezetem.

Ha a lótenyészetben
ilyen a helyzet, akkor a ha-
zai lovassportok elõretörése
sem biztató. Pedig látjuk,
hogy például a vidéki turiz-
mus fejlõdésében a lovak
mind nagyobb szerepet
kaphatnak. A nyugati turis-
ták részérõl egyre nyilván-
valóbb erre az igény.
– Ugye, többféle lovassport
van. Az egyszerû sétalovag-
lástól a falkavadászatig, a
díjlovaglástól a fogathajtá-
sig, nem beszélve az úgyne-
vezett military lovaglásról.
Nálunk az utóbbi idõben
csak a fogathajtás ért el sike-
reket, legalábbis nemzetközi
szinten. Ez elsõsorban an-
nak köszönhetõ, hogy a ki-
váló marosvásárhelyi állat-
orvos, akadémikus, Kele-
men Atilla vaskézzel irányít-
ja. Másképpen nem megy,
nem várható eredmény.

Folytatása a 14. oldalon

A vadászat kultúrája
Antal István szatmári mérnök úgy véli, mûveltségünk része a falkászat és a lovas foglalatosság

Okleves állattenyésztõ mérnök. Az agrártudományi
egyetemet 1989-ben Kolozsváron végezte el. A rendszer-
váltáskor jelen volt az új, demokratikus hatalom bein-
dulásánál.1991-ben megalakítja a Lótenyésztõk Szatmár
Megyei Egyesületét, amelynek azóta is elnöke. 1999-tõl
2001-ig az Állami Ménesek országos vezérigazgatója. A
Romániai Falkavadász Egylet alapítója és elnöke, a Ro-
mán Lovassportszövetség és Fogatbizottság tagja és ver-
senybírója, az Országos Arabló-tenyésztõk Egyesületé-
nek igazgatója. A lótenyésztésrõl, a fogathajtásról, a lo-
vassportról több írása jelent meg magyarországi és romá-
niai szaklapokban.

Antal István (1958, Szatmárnémeti)

Gondolták volna, hogy a falkavadászat nem öncélú úri hóbort,

és nem is csak az állat- és természetbarátok sportja, hanem a

kulturált szórakozás, az udvariasság, a segítõkészség, az önfe-

gyelem és a tartalmas társasági élet magasiskolája? Errõl pró-

bál meggyõzni bennünket beszélgetõpartnerünk, Antal István

szatmári állattenyésztõ mérnök, az állami ménesek volt orszá-

gos vezérigazgatója, a Romániai Falkavadász Egylet alapító el-

nöke. Szavainak olvastán arról is képet kapunk, hogy milyen a

hazai lovassport és lótenyésztés mai helyzete.

úmszszínképHétvégi melléklet
Szerkeszti: Ágoston Hugó, Szonda Szabolcs

2011. november 30.–december 4., szerda–vasárnap
Készült a Communitas Alapítvány támogatásával

A szerzõ felvétele
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Farkas István

Valamilyen oknál fogva mi,
a diktatúra idõszakában fel-
nõtt generáció (de nem csak)
különösen vonzódunk a
Ceauºescu-érát felelevenítõ
filmekhez. Így voltunk Cris-
tian Mungiu 2007-es, 4 luni,
3 sãptãmâni ºi 2 zile (4 hónap, 3
hét, 2 nap) címû munkájával,
Andrei Ujicã Autobiografia
lui Nicolae Ceauºescu (Nicolae
Ceauºescu önéletrajza) címû al-
kotásával, és így vagyunk
Elek Judit Visszatérés /
Retrace címû filmjével. Pedig
a Ceauºescu-téma még nem
garantálja a sikert.

A film irodalmi alapjául
Mészöly Miklós Szárnyas lo-
vak címû novellája, illetve
Marguerite Duras Nyár este
fél tizenegykor címû kisregé-
nye szolgált, viszont aligha
tekinthetõ adaptációnak. A
történet abból indul ki, hogy
a holokausztot gyermekként
túlélõ, Svédországba emig-
rált Katica Fischer eldönti
apja halála után, hogy visz-
szatér szülõföldjére, egy er-
délyi falucskába, Makfal-
vára, és újraéli múltját.

A 80-as években járunk,
amikor Romániában való-
sággal dúl a személyi kultusz
– Ceauºescu épp Makfalvára
készül medvét lõni, aminek
következtében szekusok le-
pik el az amúgy is elszigetelt

környéket –, a határon hosz-
szadalmas várakozás, az or-
szágban pedig szegénység
fogadja a családjával érkezõ
nõt.

Katica számára Makfal-
ván, ahogyan számította is
egyébként, gyermekkora
boldog és félelmetes emlékei
elevenednek meg, viszont
szembesülnie kell Ceauºescu
diktatúrájának nyomasztó
valóságával is: üres boltok,
sorban állás, takarékossági

áramszünet, tapintható féle-
lem. Nem maradhatott ki a
filmbõl a szerelmi szál sem:
Katica egyrészt szembesül a
férje és húga között kibomló
szerelemmel, másrészt pe-
dig, ezzel párhuzamosan,
gyermekkori pajtása és sze-
relme, a Ceauºescut erdész-
ként szolgáló Sándor tragé-
diába torkolló magánélete is
megjelenik. Ami a szereplõ-
ket illeti: a filmben szinte
mindenki jól teljesít, a való-

ságban is emigrált Kathleen
Gati hitelesen formálja meg
fõhõsünket, Katicát, Deme-
ter András István és Péter
Hilda pedig hiteles romániai
magyarokként játszanak a
vásznon, amelyen a Varga
Katalin balladájában már bi-
zonyító Péter Hilda különö-
sen üde színfoltként hat. A
„szinte mindenki” pedig
azért szerepelt az elõzõ
mondatban, mert a Katica
férjét alakító Philip Zandén

nagyon kilóg a szereplõk kö-
zül, egyáltalán nem illik a
film cselekményébe.

Az alkotás nyitójeleneté-
ben felbukkanó tenger, illet-
ve Erdély hegyei a szabadsá-
got jelképezik, illetve még
hangsúlyosabbá teszik az
idilli környezetben pusztító
diktatúra brutalitását. Erdé-
lyiként jegyezném meg,
hogy Elek Judit filmje, saj-
nos, nem mentes a Magyar-
országon divatos Erdély-

közhelyektõl: Katicáék egy
elhagyott határátkelõn jön-
nek be Romániába, az elma-
radottság földjére, földúton
közelednek Makfalva felé,
annak ellenére, hogy a 80-as
években Nagyváradnál már
puccos határátkelõnk volt,
amelytõl az E60-as út szinte
Makfalváig vezet. Továbbá a
Ceauºescu-rezsim idején ta-
pasztalt élelmiszerhiány,
megszorító intézkedések stb.
nem csak (!) a magyarokat
sújtották, érvényesek voltak
a román lakosságra is.

A filmben nagyon sok
mindent megkapunk (szim-
bólumok, ideológiák stb.), a
végeredmény azonban nem
teljesíti elvárásainkat – úgy
is fogalmazhatunk, hogy
nem elég „filmes” ez a mun-
ka. Ezt egyrészt a magvas
irodalmi alapanyag (amely
három filmre is elegendõ
lenne), másrészt pedig a ki-
forratlan dramaturgia szám-
lájára írhatjuk (Elek Judit
ugyan többször átírta a for-
gatókönyvet, ez elsõ nézésre
szövegszinten hozott érezhe-
tõ változást). Összegzésként
elmondhatjuk: az erdélyi
zsidó–magyar–román õrület
bemutatása tele van pozití-
vumokkal, viszont nem any-
nyira filmvászonra, mint in-
kább rövidebb színházi mo-
nodrámába vagy hosszab-
bacska regénybe illik.

Mozivászon

Tömény irodalomadagolás

Ifjúságomban divatos volt
megkérdezni: „Ha örökre
egy magányos szigetre kelle-
ne menned, melyik három
könyvet vinnéd magaddal?”
Éppígy meg lehetne kérdez-
ni bárkitõl, ha három szót
kellene választania a szótár-
ból – ilyen vagy olyan okból
–, melyik három szót válasz-
taná. Ismerek és mélyen tisz-
telek valakit, aki a következõ
három szót választotta: igaz-
ság, igazságosság, szeretet.
Jól tudta, hogy miért. Rög-
tön hozzá kell fûznünk
azonban, hogy e három szót
igazi, még közelebbrõl,
evangéliumi értelemben
emelte ki.

Igazság, igazságosság, sze-
retet: e három szó egyszerre
kulcsa földi és természetfö-
lötti életünknek. Ugyanak-
kor: soha annyi csalást, igaz-
ságtalanságot és kegyetlensé-
get nem követtek el, mint ép-
pen e három szó jegyében és
nevében.

Jézus elõre tudta ezt, s
ezért semmi kétséget nem
hagyott afelõl, hogyan is kell
e szavakat értelmeznünk. Mi
több: egyenesen azért nyílt
szólásra, hogy e három szót
megtisztítsa az emberi, na-
gyon is emberi visszaélések-
tõl. Mivel embernek lenni, a
tragikus fogalmazásban úgy
is mondhatnánk, annyit
tesz, mint élni és – visszaél-

ni. Az érzékelhetõ világban
visszaélésre csakis az ember
képes. Fák, madarak, kövek
soha.

De hát akkor miként is él-
hetünk igazságban, igazsá-
gosságban és szeretetben
anélkül, hogy visszaélnénk
velük? Lapozzuk fel az
Evangéliumot.

– Mi az igazság? – kérdez-
te Pilátus. És Jézus hallga-
tott. Hogy miért? Mivel õ
maga az igazság. Én vagyok
(az út), az igazság (és az
élet). Õ ismerte az embert, és
tudta, hogy a legszabatosab-
ban megfogalmazott igazsá-
got is kifacsarja. Hogy he-
lyette majd sokan fogják
mondani: „ez az igazság” –,
hogy azután levonják belõle
ítéletüket. „Ne ítéljetek!” –
kiáltotta és könyörögte még
a kereszten is. Az igazságot
ugyanis, a teljes igazságot (és
más igazság nincsen) egye-
dül Isten tudja. Pontosabban
õ maga az igazság. Ilyen ér-
telemben minden ítélkezés
egyenlõ az élõ Isten detroni-
zálásával, az Atya trónfosz-
tásával. Aki ítél, az igazság
teljes ismeretét tulajdonítja
önmagának, az igazsággal
azonosítja magát, fölösleges-
sé téve az Atyát, önmagát he-
lyettesíti be az élõ Isten sze-
mélyének helyébe. A tények
tények, az evangéliumi tör-
vények törvények – de ítélni

végsõ soron csak az ítélhet,
aki maga az Igazság. A vég-
telen irgalom akarta így, és a
legfõbb szeretet. Pilátus kér-
désére ezért felelt hallgatás-
sal Krisztus. Már hallotta a
lármát és látta a civódást és a
vesztõhelyeket, a feneketlen
gyûlöletet és zûrzavart, amit
majd az emberiség csap az
igazságra hivatkozva. Mivel
az igazság nevében, tényekre
és törvényekre hivatkozva,
az emberiség mérhetetlenül
több szenvedést zúdított a vi-
lágra és a halálfélelemtõl va-
cogó Bárányra, mint az igaz-
ságtalanság nevében. Mi
mindennap válaszolunk Pi-
látusnak. Jézus helyettünk is
hallgatott. Maga volt az igaz-
ság, akár az Atya csodálatos
csöndje! Mindenre és min-
denkire kiáradó egyetlen és
egyetemes igazsága és igaz-
ságossága. Mi: csak töreked-
hetünk az igazságra, s annak
alkalmazására, az igazságos-
ságra.

S itt érkeztünk el a szeretet
evangéliumi „természeté-
hez”. Az alapvetõ baj, hogy
a gyûlölet ravaszabb és erõ-
szakosabb a szeretetnél. A
szeretet egyetlen „sansza” a
szív mélye, szótlan és szem-
rehányás nélküli mélye:
„egyedül” maga Isten. Jézus
hiába szerette ellenségeit, tá-
madóit, hiába húzódott visz-
sza kritikusai elõl, hiába tá-

gította ki végtelenre szeretete
határait, mellyel mindenkit
testvérének és anyjának val-
lott. Fejére olvasták „bûne-
it”, s õ utoljára elhallgatott.
Pontosabban a történet hite-
léért egyetlen embernek
megígérte, hogy vele lesz a
paradicsomban. Kit ölelt
magához a jobb lator szemé-
lyében? A gyilkosokat, a vá-
mosokat és utcalányokat? A
részeges Rembrandtot és
Schubertet? Krisztus szerete-
tére és igazságosságára lenne
szükségünk, hogy ezekre a
kérdésekre válaszolni tud-
junk. És az õ tekintetére,
mely meglátta saját sebeit a
bal lator kezén-lábán, s talán
Van Gogh vásznán fölismer-
te Veronika kendõjét.

Hát igen, így kellene sze-
retnünk. Az ítélkezést hagy-
juk meg a Világ fejedelmé-
nek. Õ a szeretet nevében
boldogít és tesz tönkre min-
ket ölelése présében. A meg-
feszített Isten karja tárva-
nyitva áll, és nincs ennél tar-
tózkodóbban kitáruló ölelés.
(Új Ember, 1980. január 6.)

Kilencven éve, 1921-ben szü-
letett, harminc éve, 1981-ben

hunyt el a fenti sorok szerzõje, a
jeles költõ, író, publicista. Az itt

közölt írás forrása: Pilinszky
János: Publicisztikai írások.

Digitális Irodalmi Akadémia –
pim.hu, 2011.

Elek Judit diktatúra-filmje, a Visszatérés korokat szembesítõ lélekutazás 
és társadalomtükör is egyben
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Folytatás a 13. oldalról

– Neki köszönhetõ, hogy a
két éve Svájcban megren-
dezett Európa-bajnoksá-
gon a román válogatott
bronzérmet szerzett. Ami
egy kicsit a mi sikerünk is,
mert a csapat egyik neves
tagja, Rákóczi Gergõ ak-
kor még Szatmár megyét
képviselte.

Még kérdezhetném több
mindenrõl, hisz sokan
tudják, hogy Szatmárné-
metiben ön hozta létre a
lótenyésztõk egyesületét,
méghozzá mindjárt a
rendszerváltás után, és azt
is, hogy pár év múlva lova-
siskolát alapított a gyer-
mekeknek – egy olyan vá-
rosban, ahol az ilyesminek
nem volt hagyománya.
Nyilván, nagyon sok elég-
tételt és örömöt köszönhet
az ezzel kapcsolatos tevé-
kenységének, különben
nem csinálná ilyen jóked-
vûen és ennyi áldozattal!
– Talán azért is csinálom,
mert több jó példával is-
merkedtem meg, illetve ho-
zott össze a sors. Mély ha-
tással volt rám egy magyar
olimpikon esete. Jankovich
Lõrinc huszártiszt az 1936-
os berlini olimpián a mili-
tary kategóriában a ma-
gyar csapattal bronzérmes
lett. Késõbb felesége révén
Szatmárnémetibe került,
és az itteni hordógyárban
rakodómunkás lett. A szál-

lításra használt igáslovak
közt talált egy jó kiállású
hátaslovat is. Nosza, kerí-
tett egy nyerget, és délutá-
nonként kijárt vele a Sza-
mos-partra, sportlovat
akart belõle nevelni. Egy
kommunista hajcsár ezt
nem nézte jó szemmel, úri
szórakozásnak vette, s
Jankovichot még alacso-
nyabb munkára tette, hogy
menjen el a kedve az ilyen
burzsoá szórakozástól, a
lovat pedig vágóhídra küld-
te. Jó sorsom ajándéka,
hogy összehozott ezzel a
kiváló emberrel, akivel éle-
te végén olyan barátságba
kerültem, hogy nekem
ajándékozta lovas könyve-
it, amelyek ma is nagy
hasznomra válnak. A lo-
vaknak köszönhetem, hogy
személyesen találkozhat-
tam olyan, világszerte is-
mert személyekkel, mint
Alain Delon színész vagy
Valéry Giscard d’Estaing
francia elnök, akinek az
irodájában is jártam. Be-
szélgettem az omani szul-
tánnal és a jordániai király
húgával, Szíria néhai elnö-
ke pedig 34 gidrán lovat vá-
sárolt az én közvetítésem-
mel. De nem ez a lényeg,
hanem az, hogy lovas tevé-
kenységemmel örömet sze-
rezhettem sok embertár-
samnak, köztük számtalan
gyermeknek. Ez mindennél
többet ér. S remélem, az
élet még több ilyen lehetõ-
séget ad számomra.

A vadászat kultúrájaPilinszky János

Szeretet, igazság, igazságosság
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A rakodópart alsó kövén ültem,
néztem, hogy úszik el a dinnyehéj.
Alig hallottam, sorsomba merülten,
hogy fecseg a felszín, hallgat a mély.
Mintha szívembõl folyt volna tova,
zavaros, bölcs és nagy volt a Duna.
(A Dunánál)

S mert a közelben, valahol,
egyszer már ültem, úgy gondol-
ták, itt a helyem. Engem ide ül-
tettek mintegy harminc éve –
okos fõk, kegyesek.

Ezért ülnek oly sötét dolgok,
oly hatalmak a szívemen,
hogy szorong lágy arcú kedvesem,
ha ránézek; pedig mosolygok.
(Számvetés)

Azóta is keresik helyemet a
hazában. Ahol majd elnézek
minden s mindenki felett, és le-
hetõleg nem sok vizet zavarok.

Bajszom mint telt hernyó terül
elillant ízû számra szét.
Fáj a szívem, a szó kihül.
Dehát kinek is szólanék – –
(Reménytelenül)

Megvallom, én is nehezen ta-
lálom, hol lenne a helyem. Vala-
hogy megszoktam itt. Ha lehet,
ne ûzzetek el. Ilyen hálás, igény-
telen, szótalan hajléktalanja so-
sem lesz Budapestnek.

Komor ég alatt üldögélek,
mint hajléktalan a híd alatt.
Mindentõl fölmentem magamat,
mert nem lesz utolsó ítélet.
(Számvetés)

Intsd meg mind, kiket szeretek,
hogy legyenek jobb szívvel hozzám.

Vizsgáld meg az én ügyemet,
mielõtt magam feláldoznám.
(Nem emel föl)

Nem hánytorgatom fel, hogy
mily kapzsi módon védjeggyé si-
lányítottátok nevem, szellemem:
erõsen vitatott díjként vagyok
ma számotokra áldás és átok,
egyetemként diplomagyár, lakó-
telepként betondzsungel, könyv-
tárként eszmetemetõ, utcanév-
ként kopott kabát, szülõotthon-
ként vetélõk tanyája; ha kóbor-
lásra fognám, mindenütt kosz-
lott nevembe botlanék...

Ének, hajolj ki ajkamon
s te bánat, ne érj el, csak holnap.
Mélyebbre kell még hajlanom,
hogy semmit nem tudón dudoljak.
(Apám és anyám)

Csillagok rácsa csillog az egen:
ilyen pincében tart az értelem!
(Jaj, majdnem...)

De azért nekem jó itt a Duná-
nál – pedig hallom, kifelé áll a
szekerem rúdja, s dörzsöli már
tenyerét Balatonszárszó, hogy
holtomból most életet kovácsol-
jon magának; kegyesen befogad-
na engem, bronzban és fényben,
ahogy a jó Marton László engem
1980-ban megszobort. Ha ebbe
én is beleszólhatok, maradjon
immár minden úgy, ahogyan tör-
tént ezen a véráztatta, szeles té-
ren, ahol a metró is megáll...

Belsõnk odvába bútt a hálás
hûség, a könny lángba pereg –
ûzi egymást a bosszuállás
vágya s a lelkiismeret.
(Õs patkány terjeszt kórt...)

Kibomlik végül minden szövevény.
Csak öntudatlan falazunk 
a gaznak,
kik dölyffel hisszük magunkat 
igaznak.
A dallam nem változtat szövegén.
(Emberek)

Papírok, szónoklatok, petíciók
lobognak – védbeszéd s vádak –
értem és ellenem; kettétörnék a
ceruzámat, kik rosszalják költé-
szetem, a szellemem, és azt,
hogy annyi kisemmizés, nyomor
és kín dacára kiutat kerestem, sú-
lyosan ül rajtunk a kor, akár a sí-
neken a testem.

A megtört kövek
önnön árnyukon fekszenek,
csillognak
maguknak,
úgy a helyükön vannak,
mint még soha.

Milyen óriás éjszaka
szilánkja ez a sulyos éj,
mely úgy hull le ránk,
mint a porra a vasszilánk?
(Tehervonatok tolatnak...)

Szólitsd mint méla borjuszáj
a szorgalmas szegényeket –
rágd a szivükbe – nem muszáj
hõsnek lenni, ha nem lehet.
(Szállj, költemény)

A bûnös mindig az, ki szólni
nem tud; s ha kimondják, hát
megfogan a szó. Azzal éltem és
azzal haltam, hogy e világon nin-
csen hozzám fogható, nagyobb
vétkes, és nem siet senki megcá-
folni ezt. Ítélet mégsincs, de na-
ponta mindegyre hallani végig a
megunt, lejáratott lemezt...

Azért jöttem, hogy följelentsem
magam, mert nem birom tovább
adni a szendét, ostobát.
Szótlanabb, némább bûne nincsen
enyémnél senkinek, bevallom.
Szeretném, hogyha itt, te vád,
szemtõl szemembe mondanád
a bûnt. Mert nem lehet meghalnom.
(Egy büntetõtörvényszéki tár-

gyalás irataiból)

még jó, ha az ember haragja
nem az embert magát harapja,
hanem valaki mást,
dudás a fuvolást,
én téged és engemet te, –
mert mi lenne, mi történhetne,
ha mindig magunkba marna
az értelem iszonyu karma?
(Magad emésztõ...)

Amíg a világ ily veszett,
én irgalmas leszek magamhoz.
(Irgalom)

Senki nem mondja ki, de ér-
zem, a csípõs pesti szmogból
lappangva is kifeslik a páni féle-
lem, hogy itt, a Kossuth-tér haj-
latán, hol annyi kókler és sarla-
tán végigmasírozott már a törté-
nelmen, a méla dinnyehéj-szem-
lélõbõl, az egykori újsághírek
vézna szárszói áldozatából egy-
szer még Jan Palach-há válto-
zom!

Nézz a furfangos csecsemõre:
bömböl, hogy szánassa magát,
de míg mosolyog az emlõre,
növeszti körmét és fogát.
(Világosítsd föl)

(Az idézeteket kigyûjtötte, közülük
a Költõ esedékes mai gondolatait 

kibarkochbázta: Cseke Gábor)

Ha lehet, 
ne ûzzétek el a Költõt!
József Attila beszélgetése a dinnyehéjjal

1905-ben születtem, Budapesten, görög-keleti val-
lású vagyok. Apám – néhai József Áron – három
esztendõs koromban kivándorolt, engem pedig az
Országos Gyermekvédõ Liga Öcsödre adott neve-
lõszülõkhöz. Itt éltem hét éves koromig, már ek-
kor dolgoztam, mint általában a falusi szegény-
gyerekek – disznópásztorkodtam. Hét esztendõs
koromban anyám – néhai Põcze Borbála – visz-
szahozott Budapestre s beiratott az elemi iskola
II. osztályába. Anyám mosással és takarítással
tartott el bennünket, engem és két nõvéremet. (...)

Kilenc éves koromban kitört a világháború,
egyre rosszabbul ment a sorunk. Kivettem a ré-
szemet az üzletek elõtt való álldogálásokból, –
volt úgy, hogy este kilenc órakor odaálltam az
élelmiszerüzem elõtt várakozó sorba és reggel fél
nyolckor, mikor már sorrakerültem volna, jelen-
tették ki az orrom elõtt, hogy nincs több zsír. Úgy
segítettem anyámnak, ahogyan tudtam. Vizet
árultam a Világ moziban. Fát és szenet loptam
a Ferencvárosi pályaudvarról, hogy legyen fûte-
nivalónk. (...) 

Visszatérvén Budapestre újságot árultam, bé-
lyegekkel, majd kék, fehér és postapénzzel keres-
kedtem, mint egy kis bankár. A román megszállás
alatt kenyeresfiú voltam az Emke kávéházban.
Közben – öt elemi elvégzése után – polgári iskolá-
ba jártam. 1919 karácsonyán meghalt anyám.
Gyámommá az árvaszék sógoromat, a most el-
hunyt Makai Ödön doktort nevezte ki. (...) 

A gimnázium VI. osztályát színjelesen végez-
tem, jóllehet pubertáskori zavarok miatt több íz-
ben öngyilkosságot kíséreltem meg, hiszen valójá-
ban sem akkor, sem elõzõleg nem állott fölvilágo-
sító barátként mellettem senkisem. Már megje-
lentek elsõ verseim is, 17 éves koromban írt költe-
ményeimet a Nyugat publikálta. Csodagyerek-
nek tartottak, pedig csak árva voltam. (...)

A VII. és a VIII. osztályból összevont vizsgát
tettem s így egy évvel elõbb végeztem, mint volt
osztálytársaim. Tanulásra azonban mindössze
három hónap állt rendelkezésemre s így történt,
hogy a hetedikbõl tiszta jó, a nyolcadikból pedig
tiszta elégséges osztályzatot kaptam. Érettségi bi-
zonyítványom már jobb a nyolcadikosnál: csak
magyarból és történelembõl kaptam elégségest.
Ekkor már egy versemért Istenkáromlás miatt
pörbefogtak. A kúria fölmentett.(...) 

Elhatároztam, hogy végképpen író leszek és
szert teszek olyan polgári foglalkozásra is, amely
szoros kapcsolatban áll az irodalommal.
Magyar-francia-filozófiai szakra iratkoztam a
szegedi egyetem bölcsészeti karán. Fölvettem heti
52 órát és 20 órából kollokváltam kitûnõen. Na-
gyon büszkévé tett, hogy Dézsi Lajos professzo-
rom önálló kutatásra érdemesnek nyilvánított.
De minden kedvemet elszegte az, hogy Horger
Antal professzor, kinél magyar nyelvészetbõl kel-
lett volna vizsgáznom, magához hívatott s két ta-
nú elõtt (...) kijelentette, hogy belõlem, míg õ
megvan, soha nem lesz középiskolai tanár, mert
„olyan emberre – úgymond – ki ilyen verseket
ír” s ezzel elém tárta a Szeged c. lap egyik példá-
nyát, „nem bízhatjuk a jövõ generáció nevelé-
sét”. Sokszor emlegetik a sors iróniáját s itt való-
ban arról van szó: ez a versem, Tiszta szívvel a cí-
me, igen nevezetessé vált, hét cikket írtak róla,
Hatvany Lajos az egész háború utáni nemzedék
dokumentumának nyilvánította . (...)

A következõ évben – húsz éves voltam ekkor –
Bécsbe mentem, beiratkoztam az egyetemre s ab-
ból éltem, hogy a Rathaus Keller bejáratánál új-
ságot árultam és a Bécsi Magyar Akadémikusok
helyiségeit takarítottam. (...)

Bécsbõl – egy szörnyû nyomortanyáról, ahol
négy hónapig lepedõm sem volt –  egyenesen a
Hatvany Kastélyba kerültem vendégnek, Hat-
vanba, majd a ház asszonya, Hirsch Albertné el-
látott útiköltséggel és a nyár végeztével Párizsba
utaztam. Itt beiratkoztam a Sorbonne-ra. A nya-
rat a délfranciaországi tengerparton töltöttem
egy halászfaluban.

Ezután Pestre jöttem. Két szemesztert hallgat-
tam a pesti egyetemen. Tanári vizsgát mégsem
tettem, mert – Horger Antal fenyegetésére gon-
dolva – azt hittem, úgysem kapnék állást. (...) 

Írásaimból élek. Szerkesztõje vagyok a SZÉP
SZÓ c. irodalmi és kritikai lapnak. Magyar
anyanyelvemen kívül írok és olvasok franciául és
németül, levelezek magyarul és franciául, perfekt
gépíró vagyok. Tudtam gyorsírni is, – egy havi
gyakorlattal ezt a tudásomat fölfrissíthetem. Ér-
tek a sajtó nyomdatechnikájához, tudok szabato-
san fogalmazni. Becsületesnek tartom magam,
azt hiszem, hogy fölfogásom gyors és hogy mun-
kában szívós vagyok. (1937)

József Attila CV

József Attila a rakodópart alsó kövén, még életében „Maradjon immár minden úgy, ahogy történt...”
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A finom fiú
C. T. Popescu

Ha Geoanã a 2009-es vá-
lasztások siralmas vesztese-
ként így viselkedik, ugyan
mit tett volna, ha õ lett vol-
na az elnök? Ezt a kérdést
tettem fel néhány nappal ez-
elõtt a Gândul olvasóinak
Most ez a kérdés igencsak
megborzongat. „Az állam
másodk embere”, ahogyan
M. Geoanã mindegyre em-
legeti magát, az állam utol-
só emberének és az utóbbi
két évtized legnagyobb poli-
tikai gazfickójának bizo-
nyul. Két álló héten át ma-
kacsul ismételte, hogy nem
mond le a szenátus elnöki
tisztségérõl, mert meg akar-
ja óvni a PSD-t e tisztség el-
vesztésétõl, és  hozzátette,
hogy ha egy PSD-s átveheti
a helyét, õ félreáll. Kedden
este a PSD vezetõsége egy
utolsó ajánlatot tett neki: ru-
házza át a tisztség jogosítvá-
nyait a szenátus alelnökére,
a PSD-s Ioan Chelarura,
miközben formailag meg-
marad elnöknek. Geoanã
elutasította a javaslatot, és
ezzel lerántotta a leplet gro-
teszk alakoskodásáról: nem
érdekli más, mint hogy min-
denáron megõrizze bár-
sonyszékét és Starostescu
utcai protokollvilláját. A
PSD-bõl való elsöprõ ará-
nyú kizárása után teleszórta
szitkokkal volt kollégáit,
mint egy hoppon maradt
kamionos prosti a város
körgyûrûjén. Politikai atyja
és keresztapja, akitõl a Tök-
filkó nevet kapta, Ion Ilies-
cu, a párt és az ország rákfe-
néje lett ismét, azokat pe-
dig, akik az elnökválasztá-
son mellette kampányoltak,
„elvtársaknak” nevezte –
tette ezt az az alak, aki köz-
életi felkapaszkodását kizá-
rólag az „elvtársaknak” kö-
szönheti. Azon tûnõdöm,
melyik párt fogadhatna el
egy ilyen alakot, aki ekkora
hévvel köp bele a tányérba,
amelybõl evett. Ma Geoanã
az alsógatyáján túlig levet-
kõzte jellemét. Új érve egy-
szerûbb volt: semmiképpen
sem tudtok visszahívni! Ro-
mánia elnökét felfüggeszt-
heti a Parlament, engem,
Geoanát, nem! Amikor a
posztdecembrista politikai
történelem alighanem legkí-
nosabb pillanatai után az
Állandó Bizottság felállítot-
ta bársonyszékébõl, a volt
diplomata, nagykövet és
külügyminiszter szitkozó-
dásaival a C.V. Tudort meg-
hazudtoló xenofób magyar-
elleneségig jutott el: „Mi-
lyen ajándékot akarnak ad-
ni ezek az idióták a nemzet-
nek, netán Markó Béla le-
gyen az állam második em-
bere!?” Az „elvtársak” kö-
zül született „finom fiú”, a
89’ utáni politika mítosza,
Vangheliéhoz vagy Mazã-
réhoz méltóan befejelt a ro-
mániai politikai civilizáció-
nak. (Fordította: K. B. A.)

Állam-párti 
korrupció

Ovidiu Nahoi

A Deutsche Bank lenyû-
gözõ berlini átriumában tar-
tott beszédében, üzletembe-
rekbõl, diplomatákból és a
német sajtó fontos képviselõ-
ibõl álló disztingvált közön-
ség elõtt Bãsescu elnök nem
kerülhette meg a romániai
korrupció kínos tematikáját.
Röviden összefoglalva a kö-
vetkezõket mondta a néme-
teknek: nevezzétek meg a
csúszópénzt kérõ tisztviselõ-
ket, mi pedig letartóztatjuk
õket. Nincs tudomásunk ró-
la, hogy a németek tüleked-
nének a panaszirodában,
ami két dolgot jelenthet:
vagy Romániában nem fo-
gadnak el csúszópénzt, vagy
a németek is adnak, vagyis
hátrább az agarakkal! Volta-
képpen egyik változat sem
érvényes. Amikor a néme-
teknek beszélt, az elnök tu-
lajdonképpen annyira mesz-
sze állt a valóságtól, hogy
mentségére csakis a tudat-
lanság vélelme hozható fel.
Az igazság az, hogy ha az
ominózus cégek éppenséggel
adnának is csúszópénzt,
nem volna kinek, hiszen a
nyertes kiléte már a licit ki-
írása elõtt megállapíttatott.
Nem a rendszer korrupt, a
korrupció maga a rendszer.
Még az Európai Bizottság is
tudja, mi az eljárás Románi-
ában. Néha a versenytárgya-
lást annyira szoros határidõ-
vel írják ki, hogy kizárólag a
„bennfentesek” képesek fel-
készülni. Máskor a tenderfü-
zetet célzatosan állítják ösz-
sze, így csakis egy adott cég
tud megfelelni a követelmé-
nyeknek. Aztán létezik ver-
senytárgyalás „nyulakkal”,
amikor a versenytársak elõre
tudják, melyikük gyõz. És
így tovább. Bárki kívülálló
biztos áldozat ebben a játék-
ban. (...) Az utóbbi hetekben
és hónapokban tanúi lehet-
tünk, amint számos kor-
mánytisztviselõt és a kor-
mánypárt több alapemberét
letartóztatják, ellenük vádat
emelnek. Valamennyi eset
ugyanahhoz a titkos „pénz-
folyosóhoz” köthetõ. A ta-
núvallomások, jegyzõ-
könyvmorzsák és a nyomo-
zati anyagokból felszínre ke-
rült részletek mögül a fekete
pénzek elszívására alakult,
jól szervezett, piramisszerû
rendszer sejlik fel.

Az utóbbi idõben Bãsescu
elnök fokozódó vehemenciá-
val szólal fel a jelenség ellen.
Azonban gyakorlatilag nem
tesz mást, egyelõre, mint
meghonosítja az „okos fiúk”
kifejezést, ahogy elõdje, Ion
Iliescu meghonosította a
„sógorsági kapitalizmust”.
De ennyivel maradunk, mint
akkor is, a szavakkal? Vagy
az elnök továbblép? Például
azzal, hogy elárulja, kit fe-
dez õ maga azok közül, akik
a párt- és állami korrupciós
hálózatok fölött atyáskod-

nak. Vagy honnan szárma-
zik a – fekete vagy fehér –
pénz, aminek köszönhetõen
õt magát meg- és újraválasz-
tották? Az elnök nem emel-
kedhet egyszerûen fölébe a
rendszernek, amelyben húsz
éven át lavírozott.

De miért is ne lépne, ami-
kor mindegyre a nadrágszíj
megszorítását kéri az egysze-
rû emberektõl? Végül is nem
jobb a dicsõséges politikai
halál, mint a palotából a hát-
só ajtón távozni? 
(Fordította: Sz. L.)

Nemzeti
simplicity

Megyesi Gusztáv

Ha minden igaz, akkor a
svájci intézetbõl kibocsátott
neutrínók a fény sebességét
meghaladó gyorsasággal ér-
tek el olaszországi célpont-
jukba, minimum kétségessé
téve ezzel Einstein alapveté-
sét, miszerint a fénynél sem-

mi se lehet gyorsabb. (...)
Nálunk a legkiválóbb el-

mék, hála az égnek, nem
ilyen dolgokkal vannak el-
foglalva, bennünket nem-
hogy a harmadik évezred
nem érint, de a XX. század-
tól is távolodunk, visszafelé.
Szép csöndben, mondhatni
az éj leple alatt nyújtotta be,
például, Semjén Zsolt mi-
niszterelnök-helyettes s to-
vábbi három keresztényde-
mokrata képviselõ azt a két-
harmados törvényjavaslatot,
miszerint visszaállítani szük-
séges az 1764-ben Mária Te-
rézia által alapított Szent Ist-
ván Rendet, amely ezután a
legfontosabb állami kitünte-
tés lesz. 

Nem mennénk most bele
a részletekbe, csupán jelez-
zük, hogy a következõ esz-
tendõben, mely köztudottan
a növekedés éve lesz, a kü-
lönféle kis, közepes és nagy
keresztek, gömbök, láncok
és egyéb alakzatok kombiná-
cióinak köszönhetõen már
pontosan 1313 ember vehet
majd át kitüntetést állami
vagy nemzeti ünnepen.
Hanem miközben a világ a
relativitáselmélettel bajmo-
lódik, nálunk a közgazda-
ságtan alapvetései buknak

sorra. A múlt hét végén, pél-
dául, a Wekerle Sándor Üz-
leti Fõiskolán Matolcsy
György nemzetgazdasági
miniszter tartott elõadást Si-
ker a Kárpát-medencében cím-
mel. Mély csalódást okozva,
ez alkalommal nem fogjuk
Matolcsy Györgyöt gúny
tárgyává tenni (a Financial
Times épp e napokban rang-
sorolta õt 19 európai pénz-
ügyminiszter közül a 17.
helyre), megteszik ezt most
már párttársai is, nekünk en-
nél sokkal emelkedettebb
szempontjaink vannak: félt-
jük a jövõ nemzedékét. Ki-
derült ugyanis, hogy a fõis-
kola hallgatóinak nemcsak
hogy végig kellett hallgatni-
uk a minisztert, de két évfo-
lyamnak még dolgozatot is
kell írnia az elhangzottak-
ból; képzeljük magunkat
szerencsétlenek helyébe. Az,
hogy a regnáló magyar kor-
mány sikert sikerre halmoz,
olyan alapvetés, amit egyet-
len diák sem kérdõjelezhet
meg, minthogy nem a való-
ságról, hanem az elõadásról
írnak dolgozatot. Matolcsy-
nak ugyan szinte valameny-

nyi lépése vita tárgya most
már nemcsak tágabb, de szû-
kebb környezetében is, ám
ez természetes: olyat tesz,
amit gondolkodó ember
nem tett még soha. Fizikai
hasonlattal élve az történik
most Magyarországon, hogy
a nemzet örökös miniszterel-
nöke megunta a gravitáció
törvényét, ami, valljuk meg,
eléggé hülye törvény, miatta
zuhan minden lefele, és meg
akarja szüntetni, ehhez meg
is találta a megfelelõ minisz-
tert. Logikus, hogy ez irány-
ba tett lépéseit ab ovo nem
érti a világ, miként õ meg
Matolcsy sem a világot. Itt
jegyzem meg, hogy az or-
szág összes bulvárlapja és
nem bulvár lapja most
Matolcsy saját kezûleg ké-
szített vagyonbevallását idé-
zi, melyen a miniszter az
„országgyûlési” szót külön
írta, úgy, hogy „ország gyû-
lési”, amin azért nagy resz-
kír gúnyolódni, mert nem
tudni, hogy esetleg nem új
helyesírási alapvetésrõl van-e
szó, igaz, akkor a képviselõ
szót is külön kellett volna ír-
ni („kép viselõ”), viszont
nem írta külön, ami arra
utal, hogy mégiscsak a fon-
tolva haladás híve.

A kormány eddigi tevé-
kenysége tehát siker. Stabili-
zálta a gazdaságot, most pe-
dig jön a növekedés. A baj
csak az, fejtette ki a minisz-
ter, hogy „a siker ma még
láthatatlan. Kicsit olyan ez,
mint a jéghegy, hogy elõször
itt alul nagyon nagynak kell
lenni, hogy egy kicsi valami
látszódjon ott fenn.” Dolgo-
zatírási szempontból ez any-
nyit tesz, hogy attól még lé-
tezik a siker, hogy nem lát-
ható, következésképp, ha ez-
után nem látunk semmit,
nyugodtan mondjuk csak,
hogy igen, ez nagy siker. A
sikerre a jéghegyen túl a ma-
gyar ember a fedezet. Ma
már például, mondta a mi-
niszter, a magyarok szerelik
össze a világ legjobb autóit,
ami jó alap. Ha ehhez hoz-
závesszük a tradíciókat, ne-
vezetesen, hogy bizánci föl-
jegyzések szerint az õsi ma-
gyar törzsek három dolog-
ban voltak jók: az agysebé-
szetben, a gasztronómiában
és a vendéglátásban, akkor
dolgozatírás szempontjából
a jövõ letéteményese a há-
romgyermekes vidéki autó-
szerelõ, aki esténként fehér
asztal mellett külföldi turis-
táknak koponyalékelést mu-
tat be (vö. asszonyrablás), ér-
telemszerûen szakócával.
„A turizmus az egy jó dolog.
Az jó dolog, mert minden-
fajta munkaerõt használ.
Használja a vonós munka-
erõt, használja a mangalicát,
használja a pálinkát – a gala-
gonya- és sompálinkát –,
mindent, amit mi tudunk a
Kárpát-medencében, azt
használja.” Mint látható, a
miniszter az általános böl-
cselmeken túl konkrétumo-
kat is említett, mégpedig
egyáltalán nem bonyolult
módon, hanem ragaszkodva
az elõadása elején elhang-
zott ígéretéhez, miszerint
„kell tudnunk, hogy egysze-
rûen, egyszerûen kell, egy-
szerûen kell néznünk a vilá-
got. Egyszerûség. Simplicity.
Egyszerûség”.

Ha azt vesszük, hogy a fõ-
iskola vezetõi az elõadást „a
kormányzati politika tudo-
mányos rendszertanának”
nevezték, akkor eléggé kohe-
rens rendszer állt össze, nem
zavart bele államadósság,
IMF, Európai Unió, mint-
hogy ezekre összesen, ha
húsz másodpercet szentelt.
A kettõs forradalomra annál
többet, tudniillik Magyaror-
szágon kettõs forradalom
zajlik: egyrészt 300 ezer kép-
zetlen ember közmunkába
állítása, másrészt a felsõok-
tatásban, ahol duplájára
emelik a természettudomá-
nyi karokon tanulók létszá-
mát. A miniszter arra kér
minden hallgatót, hogy ha-
zatérve otthonukba „tájé-
koztassák rokonaikat, bará-
taikat errõl a forradalom-
ról”, majd „mindenki készít-
se el saját növekedési tervét,
aminek segítségével ki tud
törni. Ugyanis mindenkinek
a saját életén keresztül kell
táplálnia a Kárpát-medence
sikerét.” Nem tudom, hogy
mikor van a dolgozat leadá-

sának határideje, de felhí-
vom a magyar sajtóban dol-
gozó ifjú kollégákat, hogy
vessenek be minden prakti-
kát, és szerezzenek be egy-
két dolgozatot, mert az ab-
ban foglaltak fogják megmu-
tatni nemcsak azt, hogy hol
áll az ország, de azt is, hogy
hol fog állni egy emberöltõ
múlva.

Számoljon Ön is
bazmegeket
milliós 
jutalmakért!

Kiss Ádám

Nem állítanánk, hogy a
Médiahatóságnál biztos
mindenki lopja a napot, va-
lóságshow-kban elhangzott
trágárságokat excel-tábláza-
tokba rendezni, és más mé-
diafigyelési, elemzési és sza-
bályozási feladatokat végez-
ni alapvetõen nem az ördög-
tõl való dolog. De az indulá-
si körülményeivel már eleve
negatív hírnévvel induló
NMHH-nál legalább annyi
elõrelátás lehetett volna,
hogy kicsit nagyobb mérték-
letességet tanúsítanak az év
végi jutalmak osztogatása
közben. Az  egy átlag
NMHH-dolgozóra ugyanis
1,17 millió forint jutalom fog
jutni idén év végén, az alap-
ján, hogy a körülbelül 480
fõs hatóságnál idén 561 mil-
lió forintot, átlagosan két és
fél havi fizetést terveznek ki-
osztani jutalomként. Az eti-
kus médián õrködõ hatóság-
tól ez finoman szólva sem
etikus lépés. Pláne nem ak-
kor, amikor a nemmeg-
szorító hipersikeres gazda-
ságpolitika, ami a fenn-
tarthatalanság veszélyével
fenyeget múzeumokat és
hasoló intézményeket. Az
meg pláne nem menti az
NMHH-t, hogy indoklásuk
szerint ez az összeg keve-
sebb, mint az eddigi 800 mil-
lió körüli jutalomkeret, és
ennyi kell az intézményi füg-
getlenség és a minõségi szak-
embergárda fenntartásához.
Mi van? Ezt mondják a sze-
mébe egy másik állami szfé-
rában dolgozónak, akinek az
intézményében már nem
csak a bónuszkereteket szá-
molták fel rég, hanem neki
kell végeznie a bérszint fen-
ntartása érdekében kirúgott
segédszemélyzet munkáját
is, az õ szakemberi fizetésé-
nek mértékérõl nem is be-
szélve. Ráadásul, ha nem az
átlagot nézzük, hanem úgy
súlyozunk elméletben, hogy
a sima NMHH-talpasok
csak egy szolidabb jutalmat
kapnak, viszont a fejesek pe-
dig kemény milliókat visz-
nek haza, akkor pláne büdös
ez az egész. Abba a nyilván-
valóan populista gondolatba
meg bele se merünk mélyeb-
ben gondolni, hogy ez eset-
leg a Hagyó-modell szerinti
hûségpénz, ami azért ekko-
ra, hogy a pártkasszába le-
gyen mit visszacsorgatni.

Politikai Tökfilkók világa

Mircea Geoanã Matolcsy György
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Czédly József

Az alábbiakban több, folyó
év novemberében közzétett
szabályozásról lesz szó, me-
lyek ismerete hasznos lehet
olvasóink számára.

I.
Elsõnek a Legfelsõbb

Semmítõszék és Ítélõtábla
(Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie-ICCJ) két, a Hivata-
los Közlöny november 21. és
22.-i, 822. és 824. számában
megjelent végzését ismerte-
tem. Köztudomású és nem
keveseknek bosszúságot
okoz az a tény, hogy gyakran
elõfordul, a bíróságok ha-
sonló esetekben egymástól
eltérõen ítélkeznek. Ennek
megakadályozására a romá-
niai jogrend felhatalmazza a
Legfelsõbb Ügyészt (Pro-
curorul General), hogy kere-
settel forduljon a Legfelsõbb
Semmítõszék és Ítélõtáblá-
hoz, és felkérje, hozzon min-
den igazságszolgáltatási
szervre kötelezõ ítéletet,
olyan ügyekben, melyekben
a bíróságok egymástól eltérõ
határozatokat hoztak.

1. Az említett intézmény
2011. október 17-i, 19. számú
végzése (Decizia ICCJ
nr.19/2011) azokat a nyugdí-
jasokat érinti, akiknek az
1974 évi 57. számú, a globá-
lis akordban végzett munka
javadalmazásáról szóló tör-
vény szerint, ledolgozott
munkájukért járó bérüket
globális akkordban számítot-
ták ki, de ennek értékét nem
vezették be a munkakönyv-
ükbe, vagy ha be is vezették,
nem vették figyelembe nyug-
díjuk nagyságának megálla-
pításakor. Az idézett végzés
minden hatóság számára kö-
telezõen kimondja, a globális
akkordban szerzett jövedel-

met, amennyiben számításba
vették a bruttó kereset össze-
gének megállapításakor, és
befizették utána a társada-
lombiztosítási hozzájárulást
(contribuþia de asigurãri
sociale – CAS) figyelembe
kell venni a nyugdíj értéké-
nek meghatározásakor. Ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy
mindazok, akiknek nyugdí-
juk átszámításakor (ez a
2000. évi 19. sz. törvény és a
2005 évi 4. sz. törvényerejû
sürgõsségi kormányrendelet,
OUG 4/ 2005, rendelkezései
szerint történt), nem vették fi-
gyelembe a globális akkord-
ban szerzett jövedelmét, kér-
hetik nyugdíjuk nagyságának
újraszámítását. Sajnos ez
nem könnyû feladat, elsõsor-
ban azok számára, akiknek a
globális akkordban szerzett
jövedelmét nem írták be min-
den hónapban a munka-
könyvükbe. Ebben a helyzet-
ben az érintett vállalathoz,
legtöbb esetben jogutódjá-
hoz, ha ilyen nem létezik, az
Állami Levéltár (Arhivele
Statului) megyei hivatalához
kell fordulni és igazolást kér-
ni a globális akkordban szer-
zett jövedelem nagyságáról.
Ezek az intézmények az em-
lített törvények alapján köte-
lesek, térítésmentesen, 30
nap alatt, egy ilyen jellegû
igazolást kibocsátani, amit
aztán be lehet nyújtani a
nyugdíjhivatalhoz, kérve az
idézett végzés figyelembevé-
telével, a nyugdíj újraszámí-
tását.

2. A Legfelsõ Semmítõ-
szék és Ítélõtábla 2011. októ-
ber 17-i, 20. számú végzése
(Decizia ICCJ 20/2011) ke-
vésbé kedvezõ az érdekeltek
számára. Ugyanis azt szabá-
lyozza kötelezõen vala-
mennyi intézmény és egyén
számára, hogyan kell kiszá-

mítani az állami költségve-
tésbõl fizetett alkalmazottak-
nak a 2010. július 3-a után ki-
vett pihenõszabadságért járó
javadalmazást. Az említett
dátum az az idõpont, amikor
hatályba lépett a 2010 évi
118. számú törvény, tehát az
a jogszabály, mely elrendeli,
többek között, az állami al-
kalmazottak bérének 25%-os
csökkentését. Az említett
végzés kimondja: a 25%-os
jövedelemcsökkentés érvé-
nyes a pihenõszabadságért
járó javadalmazásra is, így
mindazok, akik 2010 évi pi-
henõszabadságukat 2010. jú-
lius 3-a után vették ki, sza-
badságpénzüknek csak a
75%-át kaphatják meg. Ez a
döntés elsõsorban a tanügy-
ben dolgozókat érinti, mivel
a nyári vakáció ezután az
idõpont után kezdõdött, így
az oktatói személyzet az idé-
zett törvény életbelépése
után ment szabadságra.

II.
A Hivatalos Közlöny no-

vember 24-i, 833. számában

jelent meg a környezetvédel-
mi miniszter 2.725. sz. ren-
delete, mely mindazok szá-
mára jelent újdonságot, akik
a használt traktorok és me-
zõgazdasági önjáró erõgé-
pek lecserelését támogató
program alapján kívánnak új
gépi megmûvelésre szánt
eszközöket beszerezni. Az
említett rendelet több a kö-
zeljövõben lejáró határidõt
hosszabít meg, éspedig:

a) az új traktorok és más
mezõgazdasági erõgépek be-
szerzésére és a régiek lecseré-
lésére megkötött szerzõdé-
sek érvényességét 2011. de-
cember 12. helyett, decem-
ber 31-ig hosszabítja meg;

b) a program keretében
megkötött szerzõdésekbõl
eredõ pénzügyi mûveletek
kimutatásának letételét no-
vember 25. helyett, decem-
ber 15-ig lehet megtenni, el-
számolásuk határideje de-
cember 12-e helyett, decem-
ber 23;

c) az új traktorok és erõgé-
pek beszerzésére vonatkozó
igényt a gépeket gyártó vagy

forgalmazó céghez novem-
ber 23. helyett, december 12-
ig lehet benyújtani;

d) amennyiben az új trak-
tor vagy önjáró erõgép be-
szerzése, kizárólag az ezeket
leszállító cég hibájából, nem
történt meg a rendeletben
elõírt határidõk betartásával,
a leszállítási idõt meg lehet
hosszabítani december 31-
tõl számított 90 nappal, az
eddigi december 12-i kezdeti
idõ helyett.

III.
Az uzsorakamattal adott

kölcsönök eltiltását rendeli
el a Hivatalos Közlöny novem-
ber 22-i, 827. számában
megjelent 216/2011 sz. tör-
vény. Ez elõírja: bûncslek-
ménynek (infracþiune) tekin-
tendõ mindazon, engedéllyel
nem rendelkezõ személy ál-
tal végzett tevékenység,
melynek célja bizonyos
pénzösszeg kölcsönadása és
ezért kamat felszámítása.
Ilyen jellegû bûnért 6 hónap-
tól 5 évig terjedõ börtönbün-
tetés jár és egyidejûleg az így

szerzett jövedelmet elkoboz-
zák. A törvény rendelkezési
hatályban maradnak min-
daddig, amíg a 2009 évi,
286. számú törvény alapján
elfogadott új Büntetõtör-
vénykönyv (Codul penal)
életbe nem lép.

IV.
Az október 14-iTörvénytár-

ban megjelent „Adóamnesz-
tia adós cégeknek” címû is-
mertetõben tettük közzé a
kormányzatnak azokat az
intézkedéseit, melyek bizo-
nyos könnyítéseket vezettek
be azok számára, akik hát-
ralékba kerültek az állami
intézményekkel szembeni
kötelezettségek befizetésé-
vel. A Hivatalos Közlöny no-
vember 25-i, 838. számában
jelent meg a Közigazgatási
és Belügyminisztérium és a
Pénzügyminisztérium közös
rendelete, mely kiterjeszti a
helyi közigazgatási szervek-
re és ezek intézményeire is
eddig csak a természetes és
jogi személyekre érvényes,
adóhátralék törlesztésére vo-
natkozó befizetési könnyíté-
seket.

Tételesen azokról az adó-
kötelezettségekrõl van szó,
melyek befizetésének határ-
ideje 2011. augusztus 31
elõtt volt, és melyeket az em-
lített idõpontig a helyi köz-
igazgatási szervek és ezek-
nek alárendelt intézmények
nem fizettek ki. Ezen össze-
gek után kiszámított késedel-
mi adónövekedés (majorare
de întârziere) 50%-át enge-
dik el, ha az adókötelezettsé-
get 2011. december 31-ig ki-
fizetik. A késedelmi adónö-
vekedés 25%-át engedik el,
ha a tényleges adókötelezett-
séget és a késedelmi adónö-
vekedés 75%-át 2012. június
30-ig törlesztik.

Deák Levente

Az új polgári törvényköny-
vet hatályba léptetõ 2011. évi
71. törvény (a 2011. évi 409.
Hivatalos Közlönyben) egy
igen jelentõs jogszabály,
amelynek alapos ismerete
nélkül a törvénykönyv alkal-
mazása, kiemelten ebben az
átmeneti idõszakban nem le-
hetséges. Ennek 230. szaka-
sza sorolja azokat a régi jog-
szabályokat, amelyek 2011.
október 1-jén teljesen vagy
részlegesen hatályukat vesz-
tették. Választott témánknál
maradva, az említett tör-
vényszakasz q) pontja az
1992. évi, a nemzetközi ma-
gánjog hazai alaptörvénye-
ként ismert 105. törvénybõl
(az 1992. évi 245. Hivatalos
Közlönyben) az 1–33. és a
36–147. szakaszokat kifeje-
zetten hatályon kívül helyez-
te (köztük az öröklésre vo-
natkozó 66. szakaszt is), mi-
közben a jelenleg hatályos
rendelkezések az új Ptk. VII.

könyvének II. címében, az
öröklésre vonatkozók a IV.
fejezetben „találtak” helyet.

Olvasóink még emlékez-
hetnek azokra a régebbi írá-
sainkra, amelyekben a kül-
földi éríntettségû magánjogi
ügyekben, jogviszonyokban
(în raporturile juridice de
drept privat cu elemente de
extraneitate) az öröklésre vo-
natkozó eddigi szabályozás-
ról volt szó. Akkor a 105.
törvény 66. szakaszában
még az állt, hogy az öröksé-
gi eljárást az ingóságokra az
örökhagyó állampolgársága
szerinti, az ingatlanra az en-
nek fekvése szerinti ország-
ban kellett lefolytatni. Ma
már ez teljesen másképp
van. A következõkben az új
Ptk. 2633–2636. szakaszai-
ban foglaltakat ismertetem.

Az alaphelyzet szabálya
(2633. szakasz): az öröklésre
vonatkozóan annak az ál-
lamnak a jogszabályát kell
alkalmazni, amelynek terü-
letén az örökhagyónak – el-

halálozása pillanatában –
szokványos tartózkodási he-
lye (reºedinþa obiºnuitã) volt.
Itt említem, hogy a 71. tör-
vény a 2005. évi 290. tör-
vénnyel jóváhagyott, a ro-
mán állampolgárok lakó és
tartózkodási helyérõl, nyil-
vántartásáról és személyazo-
nossági iratairól szóló 2005.
évi 97. sürgõsségi kormány-
rendeletet is módosította. A
módosítás nyomán a tartóz-
kodási helyet a 29. szakasz
másodlagos lakóhelyként
határozza meg (locuinþa
secundarã), míg a 26. sza-
kasz szerint a fizikai személy
lakóhelye az, amit õ fõ lak-
helyéül (locuinþa principalã)
megjelöl.

Az öröklésre vonatkozó
jogszabályokra visszatérve,
a Ptk. 2634. szakaszának 1.
bekezdése megengedi, hogy
bárki még életében annak az
országnak a jogszabálya
alapján hagyja meg rendez-
ni leendõ hagyatéka sorsát,
amelynek õ állampolgára.

Nem véletlenül használtam
a meghagyás kifejezést,
mert egy ilyen, a választást
tartalmazó egyoldalú nyilat-
kozatnak mindazoknak az
alaki és tartalmi feltételek-
nek meg kell felelnie, ame-
lyeket a választott jog a vég-
akarat esetében elõír. A sza-
bály ugyanaz akkor is, ha a
választást a nyilatkozattevõ
megváltoztatja vagy éppen
visszavonja. (2634. szakasz
2. és 3. bekezdés)

A kettõs vagy több-állam-
polgárságú személyek eseté-
ben a Ptk. a 2568. szakasz 2.
bekezdésében a következõ
eligazítást adja (nem szó sze-
rint fordítom): Esetében an-
nak az államnak a törvényét
alkalmazzák, amelynek ál-
lampolgára, és amelyhez
leginkább kötõdik, fõleg
szokványos tartózkodási he-
lye alapján.

A minket foglalkoztató,
az öröklésrõl szóló IV. feje-
zet még két kérdést szabá-
lyoz. Az egyik a végrendelet

alaki feltételeivel foglalkozik
olyan értelemben, hogy ki-
mondja: a végrendeletnek,
alakisági (érvényességi)
szempontból meg kell felel-
nie vagy a szerkesztés, a mó-
dosítás, a visszavonás ideje
vagy pedig az örökhagyó el-
hunyta pillanatában hatá-
lyos következõ jog (szabály)
egyikének: az örökhagyó ál-
lampolgársága szerinti jog-
nak; a szokványos tartózko-
dási hely szerinti állam jogá-
nak; a végrendelet megszer-
kesztése, megváltoztatása
vagy visszavonása helyének
megfelelõ jognak ; az ingat-
lan fekvése szerinti jognak
vagy annak a hatóságnak
vagy bíróságnak helye sze-
rinti jognak, amely az örök-
ségi eljárást lefolytatja és az
örökséget átadja. (2635. sza-
kasz.)

Az örökségre vonatkozó
törvény vagy az alkalmazan-
dó jog határozza meg: az
örökség megnyílásának he-
lyét és pillanatát; az örökösi

hivatottsággal rendelkezõ
személyek körét; az öröklés-
hez megkövetelt feltételek
meglétét; az örökhagyótól
maradt javak birtoklását; a
választás vagy opciós jog (el-
fogadás, lemondás) feltétele-
it és következményeit; az
örökösöknek az örökség tar-
tozásaiért viselt felelõssége
mértékét; a végrendelet tar-
talmi feltételeit, a végrende-
leti intézkedés módosításá-
nak és visszavonásának sza-
bályait; az örökség elosztá-
sát. Amikor az örökséget
szabályozó jog szerint az
örökség uratlan vagy ürese-
désben lévõ, a javak pedig
Románia területén találha-
tók, ezeket a román törvény
szerint mint uratlan vagyont
a helyi önkörmányzatok
szerzik meg, és ezek magán-
vagyonát gyarapítják (întrã
în domeniul privat al co-
munei, oraºului ºi munici-
piului), amint errõl nemrég
külön ismertetõben számol-
tunk be.

Közérdekû, új szabályozások

Ismerjük meg az új polgári törvénykönyvet (9)

Az öröklésrõl a magánjog szabályai szerint
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Four Bones-koncert

Helyszín: a sepsiszent-
györgyi unitárius templom.
Idõpont: december 4. vasár-
nap, 18 óra.

A Four Bones Harsona-
kvartett 2002-ben alakult,
zeneakadémiát végzett tag-
jai igazi elkötelezettjei ele-
gáns és különleges hangszer-
üknek. A belépõjegyek ára a
koncertre 10, illetve 5 lej.

Színházi bemutató

Helyszín: A Kolozsvári
Állami Magyar Színház.
Idõpont: december 2., 20.00
óra.

A felkapaszkodott, sem-
mibõl jött, de mindenek-

fölötti és mindenre képes
Hatalmat testesíti meg Übü
papa és Übü mama, akiket
most a Kolozsvári Állami
Magyar Színházban láthat
viszont a közönség. Alfred
Jarrynak a bemutatáskor ha-
talmas botrányt kavart drá-
mája a mindenkori diktatú-
rát figurázza ki, a királlyá
lett Übü papa személyében
pedig a diktátorok gonoszsá-
gát.

Rendezõ: Alain Timar.
Szereplõk: Bogdan Zsolt,
Dimény Áron, Farkas Lo-
ránd, Keresztes Sándor,
Szûcs Ervin, Váta Loránd,
Albert Csilla, Györgyjakab
Enikõ, Kató Emõke, Laczó
Júlia, Skovrán Tünde, Varga
Csilla

Szabad-e bejönni 
ide Betlehemmel?

November 26. és decem-
ber 7. között a Kaláka együt-
tes Erdélybe látogat. Tíz
helyszínen fogják bemutatni
a ”Szabad-e ide bejönni Bet-
lehemmel” címû mûsoru-
kat. A hátramaradt elõadá-
sok a következõk:

Marosvásárhely, Maros
Mûvészegyüttes elõadóter-
me, november 30., szerda,
18 óra, Sepsiszentgyörgy,
Krisztus Király templom,
december 2., péntek, 18
óra, Székelykeresztúr, PIK
(az Elka udvarán), decem-
ber 3., szombat, 17 óra,
Kézdivásárhely, Vigadó,
december 4., vasárnap, 18
óra, Székelyudvarhely,
Mûvelõdési Ház, decem-
ber 5., hétfõ, 18 óra, Csík-
szereda, Segítõ Mária

Gimnázium díszterme, de-
cember 6., kedd, 18 óra,
Szatmárnémeti, Dinu
Lipatti Filharmónia nagy-
terme, december 7., szer-
da, 18 óra.

A behajtó

Helyszín: Sepsiszent-
györgy, Lajtha László Stú-
dióterem, Mihai Viteazul tér
15. Idõpont: november 30.,
szerda, 19 óra.

Bérház, élettérnek már
nem nevezhetõ nyiladékok-
kal, ablaktalan, ajtó nélküli
lakásokkal, s az egyikben
egy nõ és egy férfi. Naponta
eladott apró kacatok, tehe-
tetlen körök valami kis köl-
csönért, kínos játékok a lát-
szat megtartásáért, s aztán
már a látszat sem fontos,
amikor csönget a Behajtó.
Rendezõ: Uray Péter

Varázsének

Helyszínek: Barót, Mûve-
lõdési Ház, Kossuth Lajos u.
129. sz., november 30., szer-
da, 19 óra.

Marosvásárhely, Maros
Mûvészegyüttes otthoná-
ban, Bulevard 1848., 47A,
december 6., kedd, 19 óra.

Az elõadás betekintés a
szakrális rituálék világába.
Kötetlen dramaturgiája az
emberi élet három nagy
mozzanata – a születés, há-
zasság, halál – köré szerve-
zõdik. Rendezõ-koreográ-
fus, zenei szerkesztõ, vise-
let- és díszlettervezõ: Furik
Rita.

II. Kárpát-medencei 
Disznótoros 
Fõzõverseny

Helyszín: Gyergyószent-

miklós, Szabadság tér. Idõ-
pont: december 3., szombat,
10 óra 30 perc.

Gyergyószentmiklós ön-
kormányzata megrendezi a
II. Kárpát-medencei Disz-
nótoros Fõzõversenyt. A
rendezvény nyitott, bár-
mely baráti társaság, közös-
ség, civil szervezet, cég
elõtt. Jelentkezni lehet a
Gyergyószentmiklósi Mû-
velõdési Központ irodájá-
ban, a Testvériség u. 9 szám
alatt, illetve a 0266/361-
992-es telefonszámon. Je-
lentkezési határidõ: 2011.
november 30.

Pócsik Olga-
kiállítás

Helyszín: Gyergyószent-
miklós, Tarisznyás Márton
Múzeum, december 2., pén-
tek, 17 óra.

Programajánló

Kert-ész

Ha a téli hetekben tartósan
elmarad a természetes csa-
padék, az örökzöld leveles és
tûlevelû növények kiszárad-
hatnak, mivel hidegben a
gyökér mûködése csökken.
Enyhébb napokon a rodo-
dendront és társait öntözzük
meg, hogy a kifogyott tarta-
lékokat pótolni tudják. Az
örökzöld cserepes növények-
nek télen is szükségük van
megfelelõen nedves földre.
Azonban az alátétben fel-
gyûlt víz gyökérrothadáshoz
vezethet. A nemesített dísz-
cserjéknél, mint a rózsa vagy
az orgona, elõfordulhat,
hogy a beoltás helye alatt, az
alaptõbõl új hajtások indul-
nak. Ezek késõbb konkuren-
ciát jelentenek a nemesített
növénynek. Ha észreve-
szünk ilyen vadhajtásokat,
vágjuk le tõbõl, mielõtt túlsá-
gosan megerõsödnének. A
tûzelhalás egy baktériumos
fertõzés, amely a rózsafélék
családjába tartozó növénye-
ket támadja meg. A betegség
terjedését megelõzhetjük, ha
a fertõzött, pásztorbotszerû-
en begörbült hajtásokat az
egészséges részekig levágjuk.
A vágási felületet lánggal
vagy alkohollal sterilizálni
kell. Ha mikulásvirágot ka-

punk vagy adunk, elõfordul,
hogy a növény megfázik, és
a meleg szobában csak vege-
tál, majd elhullatja leveleit.
Sem a huzatot, sem a túl ma-
gas hõmérsékletet nem sze-
reti. Párásítva, közepesen
öntözve, kéthetente tápolda-
tozva érzi jól magát. Virág-
zás után ritkábban kell ön-
tözni. Ekkor a növényt kb.
15 cm-es ágakra vissza kell
metszeni, és így pihenni
hagyjuk.

Sármási-Bocskai János 
kertészmérnök

A legtöbb krémleves sima,
bársonyos állagú, sûrû folya-
dék. Az is elõfordulhat,
hogy a leves kissé darabos. A
legnépszerûbb krémlevesek:
tejszínes krémleves, zöldsé-
ges krémleves, gyümölcsös
krémleves, húsos krémleves.

A krémlevesek készítése
nagyon egyszerû és többnyi-
re gyors folyamat. Valójában
a legtöbb (csontmentes) le-
vest néhány perc alatt krém-
levessé varázsolhatjuk. Ezt
elvégezhetjük a lábasban egy
botturmixszal, de áttölthet-
jük egy mixerbe is. Néha
szûrõn is átpréseljük a krém-
levest, ettõl még simább lesz
a leves állaga.

Kéksajtos 
póréhagymaleves
Hozzávalók: 40 dkg póré-

hagyma, 3 ek olívaolaj, 4
dkg vaj/margarin, 1 nagy
burgonya, 1 gerezd fokhagy-
ma, reszelt szerecsendió, 1
ek aprított friss rozmaringle-
vél, 5 dl forró zöldségleves, 1
ek aprított petrezselyem
zöld, 5 dkg sós kéksajt (stil-
ton, rokfort stb).

Elkészítés: A póréhagy-
mák zöld végeit levágjuk. A
fehér és világoszöld részét
vékonyan felszeleteljük. Az
olajat és vajat egy lábasban
felmelegítjük. Amikor a vaj
habosodni kezd, hozzáadjuk
a póréhagymát. Megsózzuk,
10 percig fedõ alatt pároljuk.
A krumplit és fokhagymát
meghámozzuk, mindkettõt
nagyon vékonyan felszeletel-
jük. A puha póréhagymához
adjuk a krumplit, fokhagy-
mát, rozmaringot – három-
szor ráreszeljük a szerecsen-
diót. 15 perig pároljuk, köz-
ben kevergetjük. Amikor a
krumpli is puha, egy krum-
plitörõvel összenyomjuk

(vagy botturmixszal). Hoz-
záadjuk a zöldséglevest, a
petrezselyemzöldet. Tányé-
rokba, tálkákba kiszedjük,
kéksajtot morzsálunk rá.

Paradicsomos céklaleves
Hozzávalók: 0.5 kg cékla

apró kockákra vágva, 0,5 kg
érett paradicsom, 1 gerezd
fokhagyma, 1 vöröshagyma,
aprítva, 2 ek olívaolaj, 0,5 l
erõleves, 10 dkg feta sajt, só,
bors.

Elkészítés: A paradicso-
mokat ketté vágjuk, egy tep-
sibe helyezzük az apróra vá-
gott fokhagymával, lelocsol-
juk az olívaolaj felével és 190
fokon 25-30 percig puhára
sütjük. Átpasszírozzuk egy
szûrön – félretesszük. A ma-
radék olajban megdinsztel-
jük a hagymát, hozzáadjuk a
cékladarabokat, megforgat-
juk néhányszor, majd felönt-
jük a levessel. Sózzuk, bor-
sozzuk ízlés szerint, kb 10
percig rotyogtatjuk. Amikor
a cékla megpuhult, hozzá-
öntjük a paradicsompürét,
leveszük a tûzhelyrõl, és ro-
botgéppel krémessé tur-
mixoljuk. Tálalás elõtt feta
sajtot morzsálunk rá.

Paradicsomos lencseleves 
karfiollal
Hozzávalók: 1 konzerv

hámozott paradicsom, 1
konzervlencse, 20 dkg karfi-
ol, 3 cm-es darab gyömbér, 7
dl zöldségleves, só, õrölt
bors, 2 ek vaj (vagy olaj).

Elkészítés: A gyömbért
hámozzuk meg és reszeljük
le. A karfiolt szedjük rózsái-
ra, mossuk meg és szeletel-
jük fel. A lencsét szûrjük le,
mossuk át és csepegtessük le.
Egy edényben olvasszuk fel
a vajat, tegyük rá a reszelt
gyömbért és a karfiolt, pirít-

suk pár percig. Ezután adjuk
hozzá a hámozott paradicso-
mot, a lencsét és az alaple-
vet. Fõzzük amíg minden
pürésíthetõen puha lesz. A
levest pürésítsük botmixer-
rel, ízlés szerint sózzuk, bor-
sozzuk. Tálalhatjuk egy evõ-
kanál tejföllel vagy krémes
joghurttal.

Rozmaringos 
édesburgonya-krémleves
Hozzávalók: 1 nagy vö-

röshagyma, 1 púpos ek roz-
maringlevél (friss), 3 ek olí-
vaolaj, 4 gerezd fokhagyma,
negyed tk csilipehely (szárí-
tott), 1 kg édesburgonya, 1,2
l zöldség alaplé, 10 dkg kék-
sajt (opcionális).

Elkészítés: A hagymát és
fokhagymát megpucoljuk,
felaprítjuk. Az édesburgo-
nyát megpucoljuk, kockák-
ra felvágjuk. Az olajat egy
lábasban felmelegítünk, eb-
ben a hagymát és rozmaring
leveleket 3-5 percig puhára
sütjük. Hozzáadjuk a fok-
hagymát és csilit, egy percig
kevergetjük. Hozzáadjuk az
édesburgonya-darabokat,
két-három percig keverget-
jük, majd felöntjük a forró

levessel. Forráspontig fel-
melegítjük, majd alacsony
hõfokon, fedõ alatt kb 20
percig puhára fõzzük. Kré-
messé turmixoljuk, ha szük-
sége, egy szûrõn átpasszí-
rozzuk. Ízlés szerint sózzuk,
borsozzuk. Melegen tálal-
juk, esetleg kéksajtot mor-
zsálunk rá.

Zöldborsóleves sonkával
Hozzávalók: fél kiló fa-

gyasztott zöldborsó, 3 dkg
vaj vagy margarin, 4 dkg sze-
letelt salotta hagyma, 1 kis
gerezd fokhagyma, 10 dkg
szalonna (csíkos), kis koc-
kákra vágva, 4 dl zöldségle-
ves, 10 dkg fõtt sonka. Men-
tás olajhoz: 2 dkg mentale-
vél, 50 ml mogyoróolaj.

Elkészítés: A vaj felében a
hagyma, fokhagyma és sza-
lonna szeleteket puhára süt-
jük. Felöntjük a levessel, 5
percig fõzzük, majd hozzá-
adjuk a zöldborsót (kivéve
egy maréknyit, amit félrete-
szünk). Forrásponting fel-
fõzzük, amint gyöngyözik a
leves, félrehúzzuk és hozzá-
adjuk a maradék vajat. Tur-
mixgéppel pürézzük a levest.
Közben a mentaleveleket le-

forrázzuk, 10 másodperc
után jeges vízbe tesszük. Az
olajjal összeturmixoljuk, át-
szûrjük. A fõtt sonkát cafa-
tokra szaggatjuk. A levest
egy szûrõn átnyomjuk, fel-
melegítjük. Botturmixxal
habosra turmixoljuk, hozzá-
adjuk a félretett zöldborsót
és a sonkadarabokat. Tálalás
elõtt meglocsoljuk a mentás
olajjal.

Narancsos sütõtök- 
krémleves
Hozzávalók: 2 ek olíva-

olaj, 1 vöröshagyma, 1 ge-
rezd fokhagyma, 70 dkg sü-
tõtök, fél tk gyömbérpor, 6 dl
zöldségleves, 1 dl frissen pré-
selt narancslé, só, bors.

Elkészítés: A hagymát
felszeleteljük, a fokhagymát
összetörjük. A sütõtököt
megpucoljuk, a húsát felkoc-
kázzuk. Az olajban, ala-
csony hõfokon, a hagymát,
fokhagymát megpuhítjuk.
Hozzáadjuk a sütõtök koc-
kákat és a gyömbérport. 5
percig kevergetjük. Felöntjük
a levessel és narancslével, fel-
forraljuk. Majd fedõ alatt kb.
25 percig puhára fõzzük.
Botturmixszal pürézzük.

Krémes, egészséges, finomÓvjuk 
növényeinket!

A krémlevesek választéka egyre széle-

sebb, hiszen nagyon könnyû az elkészíté-

sük, az eredmény pedig általában nem

csupán finom, de kiadós és egészséges is.

Íme néhány tipp, amit sok érdekes krém-

levesrecept követ.
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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 nemzetközi gyors elsõ osztályú fülkéjében egyetlen utas ül.
Hirtelen felpattan az ajtó, s egy fegyveres, álarcos gengszter
lép be:
– Gyerünk, adja ide a pénzét! – parancsol az utasra.

– De tisztelt rabló úr, nekem egy vasam sincs!
– Akkor miért reszket?
– … (poén a rejtvényben)

Vízszintes: 1. A poén elsõ része. 12. Olcsó felvágott. 13. Sír
a baba. 14. ... ma megtehetsz, ne halaszd holnapra. 15. Kéz-
zel jelezve megállít. 17. Éjfélig ez van! 18. ... Tomé és
Príncipe; afrikai ország. 19. Gyors keringésre késztet. 21.
Rajztömb közepe! 22. Bõséges étkezés. 23. ... Sámuel; király.
25. Abu ...; egyiptomi város. 26. Répalevelek! 27. Eszkimók
építik. 28. Tanításért járó bér. 31. Madarat megtép. 33. Szök-
kenõ. 34. Motívum. 36. Kettõs. 37. ... és Magóg. 38. Régész
munkája. 40. Félcipõ! 41. Csapásokkal büntet. 43. Kiflit va-
jaz. 44. Adatlap (röv.). 46. Kellemes szag. 47. Göngyöletsúly.
49. Rajta, gyerünk. 51. Kutyafajta.

Függõleges: 1. Csökkentõ. 2. Nyelv érzékeli. 3. Zenei hár-
mas. 4. A bizakzdó a jövõbe veti! 5. Tizedespontok! 6. Parcel-
la. 7. Páncélszekrény. 8. Rege. 9. Kosárféle. 10. Nagy varázs-
ló. 11. Szarvas nõsténye, szarvastehén. 16. Megint, újból. 19.
Értékpapír egyfajta mutatója. 20. Súlyos fejsze. 22. Turzás.
24. Duplázva: halandzsa. 25. A szállított rakomány biztosítá-
sa. 27. Ilona becézve. 29. Szikora Róbert együttese. 30. Jöven-
dõt mond. 32. Halogat. 33. A poén második része. 35. Kele-
ti küzdõsport. 38. Középérték. 39. Indián kabala. 40. Kerek
...; nyíltan. 42. King ...; szabványméret. 43. Ádám és Éva el-
sõ fia. 45. ... Angeles; az angyalok városa. 47. Elõtagként: há-
rom. 48. ... poetica; költõi hitvallás. 50. Szájszélek! 52.
Virslidarab! 

Gengszter a vonaton

Egy tanulmány alapján
megállapították brit kuta-
tók, hogy nagyobb eséllyel
születik lányuk azoknak a
nõknek, akik a fogamzás
elõtti idõszakban sok
stressznek vannak kitéve. A
kutatók 338 gyerekvállalás-
ra készülõ nõt vontak be
vizsgálatukba. Azon kívül,
hogy a résztvevõk naplót ve-
zettek napjaikról, szexuális
életükrõl, több hormon –
így a kortizol és az alfa-ami-
láz – szintjét is mérték náluk
a fogamzást megelõzõ hat
hónapban. A kortizol hor-
mon magas szintje a hosszú
távú stresszre utal, míg az
alfa-amiláz akkor szabadul
fel, amikor hirtelen nagy
mennyiségû adrenalin kelet-
kezik a szervezetben, példá-
ul veszekedéskor. Végül 130
nõ esett teherbe, akik közül
72-en kislányt szültek, 58-an
pedig fiút. Ez az arány jelen-
tõsen eltér a szokásostól, hi-
szen a nyugati világban szü-
letéskor a lányok és fiúk ará-
nya 100 a 105-höz. 75 száza-
lékkal kisebb esélye volt fiú
utód születésének azoknál a
nõknél, akik kortizol hor-
monszintje a legmagasabb
volt, és 69 százalékkal ki-
sebb valószínûsége azoknál
a nõknél, akiknek a kortizol-
szintje a második legmaga-
sabb kategóriában volt.

Stresszes 

nõnek nagyobb 

eséllyel 

születik lánya

Vannak zsírban oldódó (A,
D, E, K) és vízben oldódó (B
vitaminok, C vitamin, folsav,
biotin) vitaminok, melyek ki-
vétel nélkül fontosak ahhoz,
hogy szépek és egészségesek
maradjunk. A vízben oldódó
vitaminokat szervezetünk
nem képes raktározni, ezért
mindennap szükség van a
bevitelükre. A zsírban felszí-
vódó vitaminokat pedig
szervezetünk nem képes fel-
szívni és hasznosítani, csak
ha megfelelõ mennyiségû
zsiradékot is tartalmaz az
adott étel.

Lássuk, milyen vitaminok-
ra van szükségünk ahhoz,
hogy szépségünket megõriz-
hessük.

A-vitamin és a-karotin
Az A vitamin és a-karotin

fontos szerepet játszanak a
hámsejtek osztódásában, nö-
vekedésében, megújulásá-
ban, így érthetõ módon a
sebgyógyulásban is. Anti-
oxidáns tulajdonságú, és el-
engedhetetlen a megfelelõ
látáshoz, a leégett bõr rege-
nerálódásához is.

Hiányában a haj száraz
lesz, a körmök elvékonyod-
nak, töredeznek. A bõr ki-
szárad, megvastagszik, hám-
lani kezd, és fogékonyabb
lesz a kórokozókkal szem-
ben. A szürkületi vakság ki-
alakulása és az ízérzet csök-
kenése gyakran a legelsõ tü-
netek, igen súlyos esetben
pedig teljes vakság is fellép-
het.

Ha kialakult a hiányálla-
pot, akkor nagy adag A-vita-
mint kell szedni 6-8 napon
keresztül kapszula formájá-
ban, megelõzésre azonban
természetesen elegendõ a vi-

taminban gazdag ételek fo-
gyasztása. Ilyenek a tojássár-
gája, a sütõtök, a sárgarépa,
a máj, és a tengeri halak.

Ha valaki A-vitamint nagy
mennyiségben tartalmazó
tablettákat indokolatlanul
hosszú ideig szed, vagy egy-
szerre sokat vesz be belõlük,
könnyen túladagolás léphet
fel. Ennek tünetei lehetnek a
hajhullás, viszketés, hámlás,
étvágycsökkenés, fejfájás,
hányás, májkárosodás. Kü-
lönösen veszélyes ez a terhe-
sek számára, mert magzati
károsodás is kialakulhat.

B-vitaminok
A B-vitaminok a bõr és a

hajhagymák anyagcseréjé-
ben fontos szerepet játsza-
nak, növelik bõrünk ellenál-
ló képességét. Erõssé teszik a
hajat, csökkentik a korpá-
sodást, védenek a hajhullás-
tól, és késleltetik az õszülés
folyamatát.

Hiányukban hamar fellép
a szájzug nehezen gyógyuló,
fájdalmas berepedezése, a
bõr vörössé, duzzadttá vál-
hat, hámlani kezd, az ajkak
kicserepesednek. B2 vitamin
nagy mennyiségben találha-
tó burgonyában, spenótban,
tejtermékekben, aszalt gyü-
mölcsökben, gombában, to-
jásban. A B5 vitamin hiánya
nagyon ritkán alakul ki,
mert szinte minden élelmi-
szerben megtalálható, így
például sok van belõle a bel-
sõségekben, hüvelyesekben,
brokkoliban, tojásban. A B6
vitamin fõ forrásai a banán,
az avokádó, a tojás, a máj és
az élesztõ.

A biotin erõsebbé, egész-
ségesebbé teszi a hajat és a
körmöket, hiányakor bõr-

gyulladással, a szõrzet kihul-
lásával, a körmök feltörede-
zésével számolhatunk. Fára-
dékonyság, étvágycsökke-
nés, depresszió, magas ko-
leszterinszint is a hiánytüne-
tek közé tartoznak. A biotin
természetes forrásai a máj,
élesztõ, dió, paradicsom,
hal, gabonafélék és a tojás-
sárgája.

Folsav
A folsav a vörösvértestek

képzõdésében vesz részt, to-
vábbá késlelteti a haj õszülé-
sét is. Terhesség alatt külö-
nösen fontos a megfelelõ
mennyiségû bevitel, hogy
megelõzzük az embrió velõ-
csõ-záródási rendellenessé-
geit. A folsav megtalálható a
májban, élesztõben, olajos
magvakban, zöld növények-
ben. Ha valaki gyermeket
vár, vagy ha már tervezi a
terhességet, feltétlenül szed-
jen folsavat tartalmazó tab-
lettát, mely recept nélkül is
kapható.

Súlyos folsavhiány napja-
inkban már ritkán fordul

elõ, melyre a napnak kitett
bõrterületek megvastagodá-
sa, hámlása, kiszáradása jel-
lemzõ. A bõrtüneteket sú-
lyos esetben emlékezetkie-
sés, ingerlékenység, álmat-
lanság, hasmenés, elbutulás
is kísérheti.

C-vitamin
A C-vitamin szintén

antioxidáns, valamint részt
vesz a fertõzések elleni küz-
delemben is. Elengedhetet-
len a kollagén szintézisé-
hez, így a rugalmas, de
mégis feszes bõr kialakulá-
sához. Segíti a vas bélbõl va-
ló felszívódását, a seb-
gyógyulást, valamint lassít-
ja a bõr öregedési folyama-
tait. Hiányában a bõr fakó
lesz, nehezebben tartja meg
a nedvességet, így korábban
kezd el öregedni, továbbá
pigmentfoltok képzõdhet-
nek rajta, kis pontszerû be-
vérzések jelenhetnek meg.

Mivel szervezetünkbõl
naponta kiürül, nem raktá-
rozódik, ezért juttassuk be
mindennap C vitaminban

gazdag friss gyümölcsök-
citrusfélék, kiwi, csipkebo-
gyó és friss zöldségek for-
májában. Nagyon könnyen
kialakul hiánya dohányo-
sok, tumoros betegek, vese-
betegek esetében, ezért ne-
kik fokozottan oda kell fi-
gyelniük a megfelelõ táplál-
kozásra.

E-vitamin
Az E vitamin az A és C

vitaminokhoz hasonlóan
szintén antioxidáns hatással
rendelkezik, így véd a daga-
natos betegségekkel szem-
ben, és õrzi ereink egészsé-
gét. Ezen kívül lassítja a bõr
öregedési folyamatait, pu-
hává teszi azt, segít az apró
bõrhibák eltüntetésében, és
véd a nap káros sugarai el-
len is. Hiányában izom-
gyengeség, fénytelen haj, já-
rászavar léphet fel. Jelentõs
mennyiség található belõle
a napraforgó-, olíva-, és
egyéb növényi olajokban,
növényi csírákban, gabona-
félékben, margarinban, ola-
jos magvakban.

Vitaminokkal a szépségért
Ha táplálkozásunk változatos, adalék-

anyag-mentes, sok friss gyümölcsöt és

zöldséget, ezenkívül tejtermékeket, ola-

jos magvakat, aszalt gyümölcsöket, ga-

bonaféléket és tojást is tartalmaz, általá-

ban külsõnkön is meglátszik.



Fehér tájban füstölgõ kémé-
nyek, kakaskukorékolás,
disznóvisítás, hóesés. Vala-
mikor hasonló körülmények
közt kezdõdött a disznóvá-
gás falun. Gyermekorom-
ban, ha volt szerencsém
részt venni egy-egy disznó-
vágáson, akkor mindig a
hajnali órákban eltöltött idõt
szerettem a legjobban, ké-
sõbb, amikor a disznóbél pu-
colására került a sor, elkerül-

tem a helyet, még a házba
sem bírtam tartózkodni a
zsírszag miatt. Csodálkoz-
tam, hogy a felnõttek, hogy
bírják azt a szagot.

A mai disznóvágás már
más, nem olyan, mint amire
emlékszem. Sokan a csonka
hétre, karácsony és szilvesz-
ter közti hétre idõzítik a disz-
nóvágást, akkor nagyobb az
esély, hogy fehér karácsony
lesz, és akkor a havazás meg-

hozza az ünnepi hangulatot,
az utóbbi disznóvágáson
azonban ebbõl nem volt ré-
szem, a télbõl csak a száraz
hideg volt jelen. Mire kivilá-
gosodott, teljesen átfáztunk,
egyedül a mészáros nem ér-
zékelte a hideget, még az in-
ge ujját is könyökig feltûrte.

Többször is körülnéztem,
mert vendéget vártam, és
számításom szerint már
meg kellett volna érkeznie.

Kisvártatva hangtalanul
megjelent a vendég, a csûr-
tetõre szállt le a szarka. Biz-
tosra vettem, hogy már ré-
gebbrõl figyel, mert mikor a
disznó elvisítja magát, a
szarka már felfigyel, kezdet-
ben csak átrepül az udvar
fölött, szétnéz. Ilyenkor az
ember észre sem veszi, van,
aki késõbb sem. Óvatos ma-
dár lévén bármennyire is
éhes, elsõ a biztonság. Nem
szól, nem csörög, csak fi-
gyel, minden mozdulatot,
cselekményt, ami az udva-
ron történik, elemez. Ez a
szarka is így tett, majd len-
nebb szállt a disznópajtate-
tõre, onnan átszállt a kerí-
tésre és újra figyelt. Nem
maradt sokáig egy helyben,
átszállt a szemközti kerítés-
re onnan fel a csûrtetõre,
majd vissza a disznópajtate-
tejére. Tulajdonképp távol-
ról körüljárta a kiszemelt
táplálékot, jelen esetben a
kidobott disznóbelet, ami-
bõl a macskák már cseme-
géztek. Amikor meggyõzõ-
dött, hogy minden rendben
kecses mozdulattal egyenest
a disznóbélre szállt. A
macskák meg sem rebben-
tek, de a szarka sem, pedig
pár centire voltak egymás-
tól, egyedül én jöttem zavar-
ba, s bántam, hogy nincs
nálam a fényképezõgép.

Kelemen László

Tizenkét hónap a természetben

Hol volt, hol nem volt, élt
egyszer egy család, és a fiatal
fiúnak meghaltak a szülei. El
kellett indulnia a nagyvilágba
munkát és szerencsét keresni.
Amint ment, mendegélt, ta-
lálkozott egy emberrel, aki
szintén ott ment az úton, de a
lábához malomkövek voltak
kötve. A fiú meglepetten kér-
dezte: „Miért kötöttél a lá-
badra ilyen nehéz köveket?”

„Ha nem lennének ilyen
nehéz kövek a lábamon, ak-
kor már képtelen lennék egy
helyben maradni. Egy rövid
pillanat alatt körberohanom
az egész világot.”

„Menjünk inkább együtt
szerencsét keresni!”

A férfi beleegyezett és ket-
tesben mentek tovább. Amint
így mentek, találkoztak egy
férfival, aki a fákat tépte ki
gyökerestõl-lombostól. A fiú
megkérdezte: „Mit csi-
nálsz?”

„Az anyámnak viszek rõ-
zsét.”

„Nem jössz velünk szeren-
csét keresni?”

A fanyüvõ is beleegyezett,
és hármasban mentek to-
vább. Amint így mentek, ta-
lálkoztak egy emberrel, aki
egy hosszú puskát tart a sze-
me elõtt és lõni készül, de
nem lát egy vadat sem, amit
le kellene lõni. A fiú megkér-
dezte: „Mit lövöldözöl itt hi-
ába, ha nem látsz sem egy
vadat, sem egy madarat?”

„Le akarom lõni a szúnyo-
got, amelyik tízversztányira
repdes egy tölgyfa körül.”

„Inkább gyere velünk sze-
rencsét keresni!”

A puskás is velük ment.
Amint így mentek, látták,
hogy ott forog három szél-
malom, de a levegõben egy-
általán nem érezték a szelet.
Végül meglátták, hogy egy
árokban feküdt egy férfi, aki
az egyik orrlyukán át fújt, a
másikat pedig betömte egy
ronggyal. A fiú õt is megkér-
dezte: „Mit csinálsz?”. „A
szélmalmokat hajtom.”

„Miért dugtad be az egyik
orrlyukadat?”

„Ha mindkét orrlyukamon
keresztülfújnék, magukat a
malmokat is elfújnám.”

„Eljöhetnél velünk szeren-
csét keresni.”

Már öten voltak együtt.
Amint így mentek, találkoz-
tak egy hatodikkal, aki a sap-
káját az egyik fülére húzta. A
fiú megkérdezte: „Miért nem
teszed rendesen a fejedre a
sapkát?”

„Ha rendesen a fejemre
tenném a sapkát, olyan hideg
lenne, hogy az egész Föld
megfagyna.”

„No, akkor te is gyere mi-
velünk!”

Õk hatan együtt mentek
tovább, és eljutottak egy kirá-
lyi várba. Annak a királynak
volt egy nagyon szép lánya,
aki nagyon gyorsan futott. A
szép lánynak sok kérõje volt,
és õ nem tudta, hogy melyi-
ket válassza. Végül kijelentet-
te, hogy azt válassza, aki fu-
tásban legyõzi, azonban
egyik kérõ sem tudta még

csak utol sem érni. A fiatal
fiú is, az útitársai segítségé-
vel, ki akart állni a lánnyal. A
király beleegyezett és a Futó
állt be a fiú helyére.

Másnap a király adott egy
korsót a lányának és egy kor-
sót a futónak, hogy szaladja-
nak el a forráshoz, ami hét
versztányira van a királyi vár-
tól. Aki elsõnek ér vissza a
korsó vízzel, az lesz a gyõz-
tes.

A futó leoldotta a lábáról a
köveket, villámsebesen elfu-
tott a forráshoz, megtöltötte
a kancsót vízzel és szaladt
vissza. Félúton van egy nagy
tölgyfa és ott a futó megállt
egy kicsit felfrissülni, mert
melegen sütött a nap. Leült
és el is aludt. A királylány,
aki épp akkor futott még csak
arra, meglátta, hogy a futó
ott alszik, kiöntötte annak a

korsójából a vizet, és szaladt
a forráshoz. Amint futott
visszafelé, elszaladt a futó
mellett és örült, hogy õ lesz a
gyõztes.

A fiú az útitársaival együtt
nagyon csodálkozott, hogy a
futó ilyen sokáig késlekedik.
A Lövõ körülnézett és meg-
látta, hogy a Futó ott alszik a
tölgyfa alatt. Lelõtt a tölgyfá-
ról egy gallyat, ami az alvó
fejére esett, és felébresztette.
A Futó megpillantva az üres
korsót, visszaszaladt a forrás-
hoz, gyorsan telemerte a kor-
sót, és a királylánynál gyor-
sabban visszaszaladt a királyi
várba.

A királylánynak, az ígérete
szerint, feleségül kellett men-
nie a fiúhoz. De a hercegkis-
asszonynak nem tetszett az
ilyen egyszerû legény, és nem
akart hozzámenni. Ez járt

magának a királynak is a fejé-
ben, és meg akart szabadulni
a fiútól. Nagyon forróra be-
fûttetett a fürdõben és elküld-
te a fiút fürdeni. A fiú rosszat
sejtett, de nem akart szembe-
szállni a királlyal, ezért el-
ment fürödni az útitársával,
aki a hideget terjeszti. A für-
dõben olyan nagy a hõség,
mint egy kemencében, és a
király azt gondolta, hogy
mindkettõjüknek vége lesz
ott, azonban a legény útitársa
rendesen a fejére teszi a sap-
káját, és a fürdõben ekkor
már nem is érezték a hõséget.
Reggel a fiú még panaszko-
dott is a királynak, hogy nem
fûtöttek be eléggé a fürdõben.

Akkor a király meg akart
békélni a legénnyel és pénzt
adott neki. Még bõkezûbb
akart lenni, és annyi aranyat
meg ezüstöt ígért neki, amen-

nyit egy ember el tud vinni.
A fiú így felelt: „Semmikép-
pen sem mondhatok ellent a
királynak. Ahogyan ígéri, jó
lesz úgy.”

Ezután a legény a város-
ban összevásárolt minden
vásznat, és azokból egy nagy,
erõs zsákot varrt. A király
szórta bele az aranyat és az
ezüstöt. Végül már egész kin-
csét beleszórta, de a zsák
még mindig nem telt meg. A
legény azonban nem kért
többet, és ekkor a Fanyüvõ a
vállára vetette a zsákot és
nyugodtan elmentek.

A király nagyon sajnálta a
kincseit, és összehívta egész
katonaságát, és rájuk paran-
csolt, hogy vegyék üldözõbe
az embereket, és vegyék el tõ-
lük az arannyal teli zsákot.

Amikor a katonák utolér-
ték az erõs embereket, a Fújó
szabaddá tette mindkét orr-
lyukát és azokon keresztül
fújni kezdett. Minden katona
felrepült, mintha csak pihék
lettek volna. A király és a lá-
nya már megbánta, amit tet-
tek, be kellett volna tartaniuk
az ígéretüket. A király maga
elment az erõs emberek után,
és bocsánatot kért a legény-
tõl, aki jószívû volt, és vissza-
adta a királynak az aranyat
meg az ezüstöt.

A legény ekkor feleségül
vette a királylányt, és az úti-
társai annyit ettek és ittak,
amennyi csak jólesett nekik.

Lett népmesék
(Fordította: Dabi István)

Az öt különös erõs ember
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Szarka

Most, hogy már vége a no-
vembernek, bizony, megkez-
dõdött a visszaszámolás is:
hamarosan itt van Kará-
csony, ami a gyerekeknek
maga a csoda. Neked talán
az a legnagyobb dilemmád,
hogy mennyi idõ van még a
nagy napig. Könnyen elke-
rülhetõ az állandó számol-
gatás, ha van egy adventi ka-
lendáriumod.

Szükséges eszközök: fe-
hér papír, színes papír, olló,
vízfesték, színes ceruza, ra-
gasztó, egy nagyobb darab
barna kartonlap.

Elkészítés: Elõször ké-
szítsd el a kalendárium-alá-
tétet. Vegyél egy négyszögû
barna kartonlapot (egy na-

gyobb doboz valamelyik ol-
dala is megfelel), és tegyél rá
akasztót, hogy a falra rögzít-
hesd. Majd számold ki,
hány nap van még karácso-
nyig, és fehér papírból vágjál
ki anynyi formát a kezedet
körberajzolva. Színezd ki a
kezeket vízfestékkel, ha
megszáradt a festék, ragaszd
fel õket a kartonlapra. Utá-
na színes papírból vágjál ki
annyi kört ahány kezed van,
és számozd meg. Min-
dennap ragassz fel egy szá-
mot egy kézre. A számok
felragasztását visszafele
kezdjed (a legnagyobbtól a
legkisebbig), így könnyen
nyomon követheted, hány
nap van még karácsonyig.
Jó szórakozást!

Adventi kalendárium

Hétvégi mellékletünk Életmód és Csodavár oldalait
Orosz Anna szerkesztette
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