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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3422 ▲
1 amerikai dollár 3,3423 ▲
100 magyar forint 1,4334 ▼

Vezércikk 3

Brüsszeli „aggodalmak”

Az Európai Bizottság levélben fejezte ki
„súlyos aggályait” a magyarországi legfel-
sõbb bíróság átalakítása, az adatvédelmi
hatóság létrehozása és a bírák nyugdíjkor-
határának leszállítása miatt, és máig adott
határidõt kérdései megválaszolására.

Aktuális 2

Felmentették Adrian Nãstasét
a Tamara nagynéni-ügyben

Felmentette a legfelsõ bíróság Adrian Nãs-
tase volt miniszterelnököt megvesztegetés
gyanúja alól abban a „Tamara nagynénis”
korrupciós perben, amelyben tegnap hir-
dették ki az elsõfokú ítéletet. Az ügyészek
három év felfüggesztett börtönbüntetést
kértek Nãstase ellen, de a bíróság nem ta-
lálta vétkesnek a volt kormányfõt. 

Aktuális 3

Brüsszeli pirula
Az uniós döntéshozók mondhatni ki-
ötölték az orvosságát az adósságválság-
nak, ám egyelõre csak a fontosabb össze-

tevõit nevezték meg. A helyes
adagolás, a várható mellék-
hatások még nem ismerete-
sek, a csodaszer sorozat-
gyártása pedig csak a jövõ

év második felében kez-
dõdhet el. Romániában
a mellékhatásait legfen-
nebb a politikusok érez-

hetik meg.Cseke Péter Tamás

„Árulók” a MOGYE-n
Továbbra sem hajlandó létrehozni a magyar intézeteket az egyetem szenátusa

Elfogadta tegnap a parlament
két házának együttes ülése a

jövõ évi állami és társadalombiz-
tosítási költségvetést. A 239 támo-
gató és 168 ellenzõ szavazattal jó-
váhagyott 2012-es büdzsé kulcs-
szava Emil Boc szerint az óvatos-
ság, ezzel indokolta a kormányfõ
azt is, hogy befagyasztják a nyug-
díjakat és a közalkalmazotti bére-
ket az idei szintre. Boc felelõssé-
get vállalt a választások összevo-
násáról szóló törvénytervezetért
és a legfelsõbb bírósági bírák kine-
vezését szabályozó jogszabályért.
Az ellenzék bizalmatlansági in-
dítványt nyújtott be. 3. oldal

HIRDETÉS

Bukaresti olvasóink figyelmébe!

A 2012-es évre lapunkra Bukarest, Lipscani
utca 29-31. szám alatti szerkesztõségünk-

ben fizethetnek elõ, december 20-ig, 
hétfõtõl csütörtökig 10-16, pénteken 

10-14 óra között. Ne felejtsék el megújítani
Új Magyar Szó-elõfizetésüket!

ÚMSZ-összeállítás

Árulóknak nevezte és a ma-
gyar állami támogatás megvo-

násával fenyegette meg a Bolyai
Kezdeményezõ Bizottság (BKB)
a Marosvásárhelyi Orvostudomá-
nyi és Gyógyszerészeti Egyetem-

nek (MOGYE) azt a három okta-
tóját, akik megszegték a magyar
tanerõk korábban meghirdetett
bojkottját, és részt vettek az intéz-
mény vegyes intézeteiben tartott
múlt heti választásokon. Mint is-
mert, korábban a magyar oktatók
a BKB javaslatára döntöttek úgy,

hogy bojkottálják a választásokat,
mert a MOGYE szenátusa követ-
kezetesen elzárkózik a magyar in-
tézetek létrehozásától.

„Akadt három magyar oktató –
ráadásul mindhárman aláírták a
bojkottal kapcsolatos állásfogla-
lást –, akik alájátszottak a szélsõ-

ségesen magyarellenes erõknek,
és árulásuk jutalmául egy-egy je-
lentéktelen tisztséget is kaptak” –
olvasható a közleményben. A do-
kumentum szerint „kikerültek a
magyar oktatói közösségbõl, így
gyakorlatilag nem számíthatnak
magyar állami, akadémiai és civil
szervezetek jövõbeni támogatásá-
ra” azok, akik együttmûködtek a
magyar intézetek létrehozását
megtagadó szenátussal. Nem tud-
ni azonban, hogy a BKB mire
alapozza fenyegetõzését. 
Folytatása a 7. oldalon

Salamon Márton László

„Szórványstratégiákkal, kuta-
tásokkal, elméletekkel Dunát

lehetne rekeszteni, de konkrét cse-
lekvési tervvel, amely határidõket,
számon kérhetõ felelõsöket szö-
gez le, még nem állt elõ senki” –
nyilatkozta az ÚMSZ-nek Kovács
Péter RMDSZ-fõtitkár a Szövet-
ségi Képviselõk Tanácsa holnapi,
sepsiszentgyörgyi ülésén elfoga-
dásra kerülõ egyik dokumentum,
a Szórvány cselekvési terv kapcsán.
Folytatása a 3. oldalon 

Tervtõl megvalósításig. Emil Boc és Kelemen Hunor az avatón az új nemzeti könyvtár projektjeit szemléli

Vándor-SZKT

Szentgyörgyön 

Kelemen Hunor kulturális
és örökségvédelmi miniszter

Emil Boc kormányfõvel közö-
sen avatta fel tegnap Románia
Nemzeti Könyvtárának új épü-
letét. „Ez a könyvtár a kultúra
új ékszere” – fogalmazott az

avatóünnepségen a miniszterel-
nök, aki az elmúlt 20 év legfon-
tosabb kulturális befektetésének
nevezte a nemzeti könyvtár épü-
letének elkészülését.  „Ez több,
mint könyvtár. Olyan kulturális
központot építettünk, ahol kiál-

lításokat lehet szervezni, elõ-
adásokat, konferenciákat lehet
tartani” – nyilatkozta a sajtónak
Kelemen Hunor, miután házi-
gazdaként körbevezette az in-
tézményben a kormányfõt. 
8. oldal

Fotó: Farkas István

Felépült a kultúra ékszere Óvatos duhajok

költségvetése?

Mai mellékletünk:

Miközben a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem

továbbra is megtagadja a magyar intézetek létrehozását, a Bolyai

Kezdeményezõ Bizottság árulónak nevezi azt a három magyar ok-

tatót, aki részt vett a vegyes intézetekben szervezett választásokon.
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Röviden

Winkler az állampolgári jogokról

A Lisszaboni Szerzõdés által létrehozott ál-
lampolgári kezdeményezés nagyon fontos
eszköz, amely az állampolgárokat szolgál-
ja, és amely által megerõsödhet az európai
demokrácia – jelentette ki Winkler Gyula,
az RMDSZ európai parlamenti képviselõje
tegnap Strasbourgban a Többség nézõpontja
címû vitán, amelyet Surján László EP-
képviselõ (Fidesz) szervezett.

Boldoghy az Európai Parlamentben

Gál Kinga és Bauer Edit néppárti európai
parlamenti képviselõ meghívására a szlo-
vák állampolgárságától megfosztott felvidé-
ki magyar színész-vállalkozót, Boldoghy
Olivért látta vendégül az EP kisebbségügyi
munkacsoportja tegnap Strasbourgban.
Elõadásában Boldoghy felhívta a figyelmet
az állampolgárságától megfosztott szlováki-
ai polgárok abszurd helyzetére.

Répás szerint káros jelenség

Szlovákiában létezik olyan tendencia,
amely megpróbálja szembeállítani a felvi-
déki magyarságot Magyarországgal – vé-
li Répás Zsuzsanna magyar államtitkár-
helyettes. „A jelenséget nagyon károsnak
és minden szempontból hamisnak tartom”
– jelentette ki abban az interjúban, amely
a Szabad Újság címû szlovákiai magyar tár-
sadalompolitikai hetilap legújabb számá-
ban jelent meg.

Líbia értékeli a magyar szerepet

Magyarország és Líbia szorosabb együtt-
mûködésérõl, az észak-afrikai ország újjá-
építésében vállalandó magyar szereprõl
tárgyalt Tripoliban Martonyi János, miu-
tán találkozott Musztafa Abdel Dzsalíllal,
az Átmeneti Nemzeti Tanács vezetõjével
és Abdul al-Rahim al-Kíb kormányfõvel.
Tripoliban nagyra értékelik mindazt a hu-
manitárius és politikai támogatást, ame-
lyet Magyarországtól kaptak a Kadhafi-re-
zsim elleni harc hónapjaiban.

Használható nyelv lett a magyar

Ukrajna alkotmánybíróságának döntése ér-
telmében az ország bíróságain a jövõben az
ukránnal azonos szinten használhatóak a
regionális és kisebbségi nyelvek, így a ma-
gyar is. A testület közleménye leszögezte,
hogy nem tekinthetõ alkotmányellenesnek
a regionális vagy kisebbségi nyelveknek az
államnyelvvel azonos szinten történõ hasz-
nálata az igazságszolgáltatásban.

Lemondott a duma elnöke

Lemondott parlamenti mandátumáról szer-
dán Borisz Grizlov (képünkön), aki nyolc
éven, azaz két cikluson át volt az Állami

Duma elnöke. A politikus ugyanakkor
megtartja elnöki helyét a kormányon lévõ
Egységes Oroszország párt vezetõ testületé-
ben, a Legfelsõbb Tanácsban. 

Csak az ûrbe vihetõ államtitok

Jövõre nem utazhatnak külföldre az orosz
ûrkutatási hivatal munkatársai, akik ál-
lamtitoknak minõsülõ információkkal
rendelkeznek – közölte tegnap az Izvesztyi-
ja. Az utasítás nem csak az ûrkutatási hi-
vatal felügyelete alá tartozó szervezetek és
vállalatok munkatársaira vonatkozik, ha-
nem azokra is, amelyekkel a Roszkosz-
mosz szerzõdést kötött a különösen fon-
tos és államtitoknak minõsülõ informáci-
ók átadásáról.

ÚMSZ-összeállítás

Az Európai Bizottság levél-
ben fejezte ki „súlyos aggá-

lyait” a magyarországi legfel-
sõbb bíróság átalakítása, az
adatvédelmi hatóság létrehozá-
sa és a bírák nyugdíjkorhatárá-
nak leszállítása miatt – írta a
Bruxinfo, amely szerint Viviane
Reding, az alapvetõ emberi jo-
gok EU-biztos máig adott ha-
táridõt, hogy a budapesti kor-
mány magyarázatot adjon a
törvényekkel kapcsolatban.
Brüsszel azt kéri a kormánytól,
hogy addig ne is léptesse ha-
tályba az aggályos intézkedése-
ket, amíg nem tudja tisztázni,
hogy összhangban vannak-e az
uniós elõírásokkal. Reding leve-
le felidézi: a magyar alkotmány
uniós vizsgálatát annak függvé-
nyében kezdte el a testület,
hogy a gyakorlatban miként
zajlik majd az alaptörvény és
hozzá kapcsolódó törvények
végrehajtása. A Bruxinfo úgy
tudja, hogy Brüsszel figyelmét
nem is a magyar, hanem a finn
legfelsõbb bíróság keltette fel,
amely néhány hónapja levelet
írt a Bizottságnak, kérvén, hogy
vizsgálja ki, mi történik Ma-
gyarországon. Az illetékes ma-
gyar tárca, a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztériumból
annyit sikerült megtudnunk,
határidõre válaszolnak a levél-
re, ami nagyjából Navracsics
Tibor szóbeli válaszait tükrözi
majd. 

A hiteles monetáris politika alapja a stabil in-
tézményi környezetben mûködõ, független
központi bank – állapítja meg az Európai Köz-
ponti Bank (EKB), amely honlapján vélemé-
nyezte a Magyar Nemzeti Bankról szóló tör-
vény módosítását. Az EKB felhívta a figyelmet
arra, hogy a jegybanki törvény gyakori módosí-
tása a jogbiztonság elvével nem egyeztethetõ
össze. Az MSZP szerint a most beterjesztett
jogszabály súlyosan veszélyezteti a Magyar
Nemzeti Bank függetlenségét, és kifejezetten
nehezíti a Nemzetközi Valutaalappal, valamint
az Európai Unióval hamarosan kezdõdõ tár-
gyalásokat – jelentette ki Veres János szocialis-
ta parlamenti képviselõ, volt pénzügyminisz-

ter. A politikus hangsúlyozta: a feladatkörök át-
szervezésével a javaslat célja Simor András jegy-
bankelnök (képünkön) jogköreinek csökkentése,
illetve a monetáris tanács átszervezésével annak
biztosítása, hogy a „kormányoldaléval ellentétes
véleményeket minden esetben le tudják szavaz-
ni.” A miniszterelnök szándékai mögött az sejlik
fel, hogy a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete összevonásával
tulajdonképpen a 36 milliárd eurós jegybanki de-
vizatartalékra akarja rátenni a kezét – mondta
Mesterházy Attila, az MSZP elnöke. A párt sze-
rint egyébként kizárólag Simor eltávolítását szol-
gálja a javaslat, amit a Fidesz kormány már
amúgy is régóta szorgalmaz. 

A Magyar Nemzeti Bank függetlenségét féltik a „lex Simor”-tól

Hírösszefoglaló

Január végén vagy február
elején rendkívüli csúcstalálko-

zót tartanak Brüsszelben, hogy
az unió vezetõi megvitassák a
gazdasági növekedés ösztönzésé-
nek, a munkahelyteremtés elõ-
mozdításának kérdéseit – jelen-
tette be tegnap Herman van
Rompuy. 

Oroszország kötelezettséget
vállalt arra, hogy a Nemzetközi
Valutaalap közbeiktatásával leg-
kevesebb 10 milliárd dollárral
(7,7 milliárd euróval) segíti az
eurózóna stabilizálását célzó erõ-
feszítéseket – közölte tegnap

Dmitrij Medvegyev orosz elnök
egyik munkatársa a brüsszeli
EU–orosz csúcstalálkozót
Herman van Rompuynek, az Eu-
rópai Tanács elnökének és José
Manuel Barrosónak, az Európai
Bizottság elnökének, valamint
Medvegyevnek a részvételével.

Arkagyij Dvorkovics, a Kreml
gazdasági tanácsadója szerint az
Európa javára történõ orosz kö-
telezettségvállalás akár a szóban
forgó összeg kétszeresére is rúg-
hat. Az orosz tanácsadó megje-
gyezte, hogy ez attól is függ
majd, mekkora pénzügyi rés ma-
rad az európaiak által elhatáro-
zott elvi megállapodás, illetve a

ténylegesen megnyilvánuló fi-
nanszírozási hajlandóságuk kö-
zött. Ezen azt érti – tette hozzá
–, hogy ha nagyon nagy össze-
gek hiányoznak majd az európai
mentõalaphoz, akkor az orosz
segítségnek sincs sok értelme, de
ha csekély az elmaradás, akkor
Moszkva szívesen áldoz na-
gyobb összeget is. Dvorkovics
azt mondta, most mindennél
fontosabb, hogy bizalmat öntse-
nek a piacokba.

Az EU–orosz csúcstalálkozó
egy nappal elõzte meg Oroszor-
szág régi vágyának beteljesülését,
a Világkereskedelmi Szervezet
(WTO) tagságának elnyerését. 

Moszkva is menti az eurót

Gy. Z.

A névtelen Tüntetõ lett az év
embere az idén a Time maga-

zinban. A címet a lap 1927 óta
ítéli oda olyanoknak, akik vala-
milyen irányban a leginkább be-
folyásolták az adott esztendõ
eseményeit. Az idén szinte nem
volt olyan szeglete a világnak,
ahol ne lettek volna tüntetések.
A történelemben csaknem példa
nélküli, hogy egyetlen év alatt
ennyi békés és kevésbé nyugodt
tüntetés legyen, és az is, hogy
emberek tömegei olyan mérték-
ben tudják formálni az esemé-
nyeket, mint az idén – indokol-
ták döntésüket a szerkesztõk.
Legyen az Oroszország vagy

London, a Wall Street vagy a Kö-
zel-Kelet, a tüntetés lett az embe-
rek fõ eszköze, amellyel vissza-
szerezhetik politikai befolyásukat
– mondta Jim Frederick, a Time
magazin szerkesztõje. A folya-
matban különösen fontos szere-
pet játszottak a közösségi olda-
lak, amelyek globálisan összekö-
tik az embereket és villámgyorsan
tájékoztatnak. A tüntetések ered-
ményessége miatt a hatalom már
nem kerülheti meg a népakaratot,
ez 2011 tanulsága a Time maga-
zin szerint. Az elmúlt évtizedek-
ben perifériára szorult tömegek
megmozdultak, és a következõ
években is megkerülhetetlen poli-
tikai erõt jelentenek majd – tette
hozzá a szerkesztõ. 

ÚMSZ

Jóváhagyta tegnap a román
képviselõház a Borbély László

vezette környezetvédelmi minisz-
térium azon törvénytervezetét,
amelynek értelmében a jelenlegi
regisztrációs adó értéke 25 száza-
lékkal csökken. A jogszabály a
Hivatalos Közlönyben való megjele-
nése után lép életbe. Az új jogsza-
bály az „aki szennyez, az fizet”
elven alapul, és a 2007 elõtt be-
jegyzett autókra is érvényes. A
környezetvédelmi adót egy alka-
lommal kell kifizetni az új vagy
használt gépkocsikra elsõ romá-
niai bejegyzésük alkalmával attól
függetlenül, hogy hazai vagy kül-
földi gyártmányúak, és azokra a
jármûvekre is ki kell fizetni, ame-
lyeket 2007 elõtt jegyeztek be, de
még nem fizettek utánuk ilyen
adót, amit motortípus és lökettér-
fogat, a szén-dioxid kibocsátás, il-
letve a jármû kopása szerint szá-
mítják ki. Ha a 2008. július 1-jétõl
fizetett regisztrációs adó összege
nagyobb volt, mint az új törvény
szerint, az adófizetõk kérhetik a
különbözet visszafizetését. Az
adóból a Környezetvédelmi Alap
több környezetvédelemmel kap-
csolatos programot finanszíroz
(roncsautó, roncstraktor, Zöld
Ház, erdõsítés, parkosítás, gyenge
minõségû mezõgazdasági terüle-
tek javítása, vízprogramok, csa-
tornázás, regenerálódó energia-
források használata, hibrid és vil-
lanyautók használata, kerékpár-
utak építése). 

A negyedével 

csökken a regadó

Brüsszeli „aggodalmak”
Az Európai Unió magyarázatot vár a magyar kormánytól igazságügyben

Az év embere az idén: a Tüntetõ
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Az EU állam- és kor-
mányfõinek csúcstalál-
kozója óta eltelt hét alatt
nyilvánvalóvá vált, hogy
a sorsdöntõnek nevezett

értekezlet eredményei
nem váltották ki a

remélt hangulatjaví-
tó, bizalomerõsítõ ha-
tást a pénzpiacokra.

Az euró nem erõsödött, a tõzsdék nyug-
talanok, a bankok a továbbra is magas
kockázati felár miatt még mindig drá-
gán hitelezik a tagországokat.
Elemzõk egyetértenek abban, hogy a
pénzpiaci szereplõk bizalmatlanságát az
EU-csúcs után megmaradó kérdõjelek
okozzák. Az uniós döntéshozók mond-
hatni kiötölték az orvosságát az adósság-
válságnak, ám egyelõre csak a fontosabb
összetevõit nevezték meg. A helyes ada-
golás, a várható mellékhatások még nem
ismeretesek, a csodaszer sorozatgyártása
pedig csak jövõ év második felében kez-
dõdhet el. Azaz eldõlt, hogy a tizenhét
euróövezeti ország és legalább további
hat EU-tagország – köztük Románia –
új kormányközi szerzõdést köt a pénz-
ügyi fegyelem szigorítására az
euróövezeti adósságválság kezelése érde-
kében szükséges szabályok bevezetésére;
azt is tudni már, hogy a szerzõdés fõ ele-
mei szerint az országok úgynevezett
strukturális deficitjének 0,5 százalék
alatt kell maradniuk és az eladósodás
mértéke sem haladhatja meg a GDP 60
százalékát; ám a dokumentum végleges
szövegét még senki sem ismeri, és az is
kérdéses, hogyan történik – és megtörté-
nik-e – majd a szerzõdések tagállamon-
kénti ratifikációja. 
Idehaza mindenesetre a lakosság felléle-
gezhetett, miután a szerdai cotroceni-i
találkozón kiderült, hogy az ellenzék is
támogatja a kormányközi szerzõdés rati-
fikálását és alkotmányba foglalását, és
elismeri, hogy Romániának szüksége
van az uniós „orvosságra”. A romániai
politikusok eddigi teljesítményét elnézve
csak megkönnyebbülést jelenthet, ha
Brüsszelnek joga lesz számon kérni az
ország költségvetési hiányát és eladóso-
dottságát. A kormányközi szerzõdésben
rögzített adósságfék ugyanis rendet vág a
kiadásokban: leállíttatja a kis huzamú,
gyanús állami befektetéseket, a költségve-
tési tartalékalapból történõ költekezést,
korlátozza a fölösleges pénzkidobást és
végsõ soron a korrupciót; takarékosság-
ra, a feketegazdaság felszámolására, ha-
tékonyabb adóbehajtásra, az uniós pén-
zek eredményesebb lehívására kényszeríti
a mindenkori bukaresti hatalmat.
Reményre az is okot ad, hogy Brüsszel
kényszerítõ hatása Románia esetében
már hozott eredményeket. Az ország uni-
ós csatlakozása után életbe lépõ úgyneve-
zett együttmûködési és ellenõrzõ mecha-
nizmus nélkül a romániai igazságszol-
gáltatás reformja talán még papíron sem
létezne, és a korrupcióellenes küzdelem
egy-két hivatalnok letartóztatásában me-
rülne ki. 
Egy uniós „orvosság” tehát idehaza már
bevált. A következõ pirula kockázatát és
mellékhatásait pedig szintén csak a poli-
tikusok érezhetik meg.

Brüsszeli pirula

Cseke 
Péter Tamás

M. Á. Zs.

Az eredetileg meghirdetett esti
idõpontnál órákkal korábban

fogadta el tegnap a parlament két
házának együttes plenáris ülése a
jövõ évi állami és társadalombiz-
tosítási költségvetést. A 239 támo-
gató és 168 ellenzõ szavazattal jó-
váhagyott 2012-es büdzsé kulcs-
szava Emil Boc kormányfõ sze-
rint az óvatosság, ezzel indokolta
azt is, hogy a kabinet befagyasztja
a nyugdíjakat és a közalkalmazot-
ti béreket az idei szinten. A kor-
mány azt ígérte a lakosságnak,
hogy a nyugdíjak kiigazítására és
a közalkalmazotti bérek emelésé-
re 2012 második felétõl már lehe-
tõség nyílhat, de csak akkor, ha az
általános gazdasági helyzet lehe-
tõvé teszi.

A büdzsé vitájának egyik sajá-
tos mozzanata szerda délután zaj-
lott le, amikor Márton Árpád
RMDSZ-es képviselõ a plénum-
ban is fenntartotta azt a Máté
Andrással közösen megfogalma-
zott módosító indítványt, amely
az Országos Feddhetetlenségi
Ügynökség (ANI) költségvetésé-
bõl 12 millió lejt átirányított volna
az Állandó Választási Hatóság-
hoz. Bár a kezdeményezést az
RMDSZ mellett az ellenzéki ala-
kulatok is támogatták, a szövetség
javaslata csak 106 igen szavazatot
gyûjtött össze 157 ellenében. Az
eredményt mind az RMDSZ,
mind az ellenzék kétségbe vonta,
de Ioan Oltean, a képviselõház
demokrata liberális alelnöke nem
volt hajlandó ismét szavazásra bo-
csátani a módosító javaslatot. 

A költségvetési törvény nagy
hangsúlyt fektet a közberuházá-
sokra, ugyanis a kormány azt re-
méli, hogy ezek lesznek majd a jö-
võ évre remélt, 2,1 százalékos

gazdasági növekedés fõ hajtóere-
je. A kabinet eredetileg 3 százalé-
kos államháztartási hiánnyal szá-
molt, de az euróövezet állam-
adósság-válságának mélyülése
nyomán 1,9 százalékra korlátozta
a tervezett deficitet. 

A költségvetési törvény elfoga-
dását követõen Victor Ponta szo-
ciáldemokrata pártelnök és Cãlin
Popescu-Tãriceanu volt liberális

miniszterelnök, képviselõ bírálták
a kormányt, szerintük a 2012-es
büdzsé egyszerû számtangyakor-
lat, amely semmit nem tesz azért,
hogy Románia ledolgozza elma-
radottságát a többi európai állam-
hoz képest.

A miniszterelnök megköszönte
a kormánykoalíciónak a szavaza-
tokat. Boc szerint a Szociál-
Liberális Szövetség(USL) vezetõi

most amiatt sajnálkoznak, hogy a
tervezetbe nem kerültek bele azon
javaslataik, amelyek 5,2 milliárd
lejjel növelték volna a költségveté-
si hiányt és a választási kampány-
ban saját malmukra hajthatták
volna a vizet. Kijelentette, „kam-
pányajándékokra” nincs pénz, és
sajnálja, hogy Victor Ponta ezt az
utolsó pillanatig sem volt képes
megérteni. 

Román lapszemle

Négy évvel halála után mentette fel a
bíróság a 12 éves börtönbüntetést letöl-
tõ Marcel Þundreat. A Gorj megyei fér-
fit 1992-ben azzal vádolták meg, hogy
megerõszakolt és meggyilkolt egy 13
éves kislányt. A bíróság most 22 évre
ítélte a valós elkövetõt. (Evenimentul
zilei) A nagyszebeni állatkert vezetõi
pótanyát és új lakhelyet keresnek a hét-
fõn lelõtt tigris kölykének. A nagymacs-
ka tetemét a kolozsvári Babeº–Bolyai
Tudományegyetem biológia karának
adományozták. (România liberã)

Felelõsséget vállalt tegnap Emil Boc miniszterel-
nök a kormány nevében a parlamenti és a helyha-
tósági választások összevonásáról szóló törvény-
tervezetért és a legfelsõbb bírósági bírák kinevezé-
sét szabályozó jogszabályért. A kabinet által kidol-
gozott dokumentumokat a kormányfõ röpke két-
két perc alatt ismertette az együttes ülésen a parla-
ment két házának tagjaival, a részletekre viszont
nem tért ki. Az ellenzéki honatyák bojkottálták a
felelõsségvállalási procedúrát, majd bizalmatlansá-

gi indítványt nyújtottak be a kormány ellen. Victor
Ponta szociáldemokrata elnök elmondta, a
Szociál-Liberális Szövetség (USL) az Alkotmány-
bíróságon próbálja meg érvényteleníteni a jogsza-
bályt, ha a bizalmatlansági indítványt a parlament
elutasítja. Hozzátette: azt nehezményezik, hogy az
ellenzék megkérdezése nélkül döntöttek a jövõ év-
ben esedékes két választás összevonásáról. Emel-
lett az „antidemokratikus” intézkedésrõl a közvéle-
ményt sem tájékoztatta világosan a Boc-kabinet. 

Bizalmatlansági indítvánnyal válaszolt az ellenzék a kormányzati felelõsségvállalásra

Óvatos duhajok büdzséje?

M. Á. Zs.

Felmentette a legfelsõ bíróság
Adrian Nãstase volt minisz-

terelnököt megvesztegetés gyanú-
ja alól abban a „Tamara nagyné-
nis” korrupciós perben, amelyben
tegnap hirdették ki az elsõfokú íté-
letet. Az ügyészek három év fel-
függesztett börtönbüntetést kértek
Nãstase ellen, de a bíróság nem
találta vétkesnek a volt kormány-
fõt, akárcsak az ügy másik két
vádlottját. „A mostani döntéssel
lezárult egy nagyon kellemetlen,
még 2006-ban megkezdõdött sza-
kasza az életemnek” – fogalma-
zott a volt miniszterelnök, örömét
fejezve ki amiatt, hogy a bírák va-
lóban elolvasták az ellene összeál-
lított ügycsomagot és részrehajlás
nélkül döntöttek. Az Országos
Korrupcióellenes Igazgatóság
(DNA) a döntés közzététele után
bejelentette, hogy fellebbezést
nyújt be és kéri az ügy másodfokú
megtárgyalását a legfelsõbb bíró-
ság ötfõs bírósági tanácsa által. 

Nãstase 2006 elején volt kényte-
len lemondani a képviselõház élé-
rõl, miután Tamara nagynéni „ti-
tokzatos” öröksége miatt korrup-
ció gyanújába keveredett. A politi-
kus családja 400 ezer dollár értékû
vagyonhoz jutott örökségként, ké-
tes körülmények között. Az örök-

ség Nãstase felesége nevére író-
dott azt követõen, hogy a 97 éves
nagynéni elhunyt. A per tárgyát
azonban nem maga a „kétes”
örökség képezi. A vádirat szerint
ugyanis Nãstase még 1999-ben
megígérte Nicolae Melinescunak,
a pénzmosásellenes hivatal akkor
még csak vezetõségi tagjának,
hogy kinevezi az intézmény élére,
ha eltünteti azt az iratcsomót,
amely a rejtélyes örökség ügyében
indított vizsgálatot tartalmazza.

Máté András Levente
RMDSZ-es képviselõ a NewsIn
hírügynökségnek adott nyilatko-
zatában elmondta, valakinek fe-
lelnie kell azért a hét év bírósági
meghurcolásért, amit Nãstase el-
szenvedett a tegnapi felmentés
elõtt. Hasonlósan vélekedett
Victor Ponta szociáldemokrata
pártelnök is, aki viszont az ügy
hátterében álló személyt is meg-
nevezte. „Traian Bãsescu államfõ
és az irányítása alatt álló intézmé-
nyek hét éven keresztül zaklatták
Adrian Nãstasét, akinek senki
nem lesz képes visszaadni ezeket
az éveket” – mondta a PSD-
elnöke, hozzátéve, hogy sokan
vannak Nãstaséhoz hasonló hely-
zetben. Az „újjal mutogatott”
Traian Bãsescu nem kívánta kom-
mentálni a legfelsõbb bírósági
döntést. 

Felmentették Adrian Nãstasét

a Tamara nagynéni-ügyben
Folytatás az 1. oldalról

Mint a fõtitkár kifejtette, a cselek-
vési terv pontosan meghatározza,
hogyan segítenék a magyar szór-
ványközösségeket olyan területe-
ken, mint az oktatás, a kultúra, a
társadalomszervezés vagy a helyi
sajtókiadás. „Az anyag elõterjesz-
tõje az RMDSZ Fõtitkársága, a fe-
lelõsök pedig a fõtitkárhelyette-
sek” – magyarázta Kovács.

Az SZKT-küldöttek elé kerülõ
másik dokumentum az „Együtt-
mûködés a magyar jövõért” elne-
vezésû – az RMDSZ családtámo-
gató és gyermekvállalást ösztönzõ
célkitûzéseinek megvalósítására
irányuló – cselekvési terv. „A nép-
számlálási eredmények egyértel-
mû népességcsökkenést mutat-
nak. Ennek ellensúlyozására két
különbözõ szinten történõ cselek-
vést javasolunk: az önkormány-
zatok szintjén úgynevezett család-
barát mozgalom elindítását, mely-
nek keretében a programban részt
vevõ családokat támogassuk bizo-
nyos kritériumrendszer szerint, ci-
vil szervezetek és egyházak bevo-
násával, illetve kormányzati és
parlamenti szinten hozott intézke-
désekkel ösztönözzük a dolgozó
családokat gyermekvállalásra” –
fogalmazott Kovács Péter. A fõtit-
kár szerint ez európai uniós best
practice-gyakorlat alapján történ-
ne, éspedig olyan, jövõ tavasszal
benyújtandó törvénykezdemé-

nyezésekkel, mint amilyen a rész-
munkaidõs munkavállalás szabá-
lyozása, a munkáltatók számára
nyújtandó kedvezmények stb.

Az SZKT egyébként tizenhat év
után elõször ülésezik Sepsiszent-
györgyön. Mint arról korábban
beszámoltunk, a szombati ülést
több szakmai konzultáció elõzi
meg: ma tizenhárom kísérõren-
dezvényre kerül sor a háromszéki
megyeszékhelyen gazdasági, szo-
ciális, kulturális témákban. Az
RMDSZ politikusai, valamint a
történelmi magyar egyházak és a
civil szféra képviselõi között kü-
lönbözõ szakmai találkozókra, ta-
nácskozásokra, egyeztetésekre, ke-
rekasztal-beszélgetésekre kerül
sor. Szombaton reggel 10 órakor, a
Bod Péter Megyei Könyvtár Gá-
bor Áron termében átadják az
RMDSZ 2011. évre szóló Ezüstfe-
nyõ díjait is. Kelemen Hunor szö-
vetségi elnök azoknak a szemé-
lyeknek adományoz Ezüstfenyõ
díjat, akik „kiemelkedõ munkát
végeztek a szülõföld visszaszerzé-
se, valamint az RMDSZ program-
jának megvalósítása érdekében”.
A szövetség és a területi szerveze-
tek javaslatai alapján Ezüstfenyõ
Díjat kap idén többek között
Egyed Péter kolozsvári egyetemi
tanár, Hegyeli Attila néprajzkuta-
tó, Tóth Ferenc, a RomGaz vezér-
igazgató-helyettese, valamint Bar-
na Gergõ és Kiss Tamás szocioló-
gusok. 

Vándor-SZKT Szentgyörgyön 

A kormánypárti honatyák egyöntetûen megszavazták Emil Boc kabinetjének „óvatos” költségvetését Fotó: Mediafax
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Bogdán Tibor 

Elkészült Bukarest straté-
giai fejlesztési terve. A fõ-

városi Ion Mincu Mûépíté-
szeti és Urbanisztikai Egye-
tem valamint az EMI Invest
társaság által kidolgozott
projektnek megfelelõen Bu-
karest negyed évszázad múl-
va korszerû, igazi európai fõ-
várossá változik.

Kikötõváros 

A tervezõk szándékai sze-
rint megvalósulhat a közel
két évtizede félbehagyott
terv, és Bukarest – kikötõvá-
rossá változik, miután meg-
épül a fõvárost a Dunával
összekötõ hajózható csator-
na. Szakemberek szerint ez
létfontosságú beruházás len-
ne a metropolis fejlesztése
szempontjából. Ráadásul az
új elképzelésnek megfelelõen
nem is egy, hanem egyenesen
két kikötõ létesülne: mind-
kettõ az Argeº folyó mentén,
az egyik Glina, a másik pe-
dig Bragadiru övezetében.
Ezek biztosítanák az össze-
kötetést a Dunával. Közleke-
dési szakértõk úgy vélik, a
modern európai város kifej-
lesztéséhez nem elegendõ a
közúti és a vasúti közlekedés
bõvítése, autópályák átadása,

szükségesnek mutatkozik a
vízi utak kiépítése is.

Az új koncepció értelmé-
ben a közúti mellett vasúti
körgyûrû is létesülne Buka-
rest körül, amelynek megál-
lói lennének a metróvonalak-
nál. Ezzel egyébként régebbi
elképzelés válna valóra, a
vasúti körgyûrû gondolata
már Adriean Videanu fõpol-
gármestersége idején felme-
rült. Akkor azonban a kellõ
pénzalapok hiánya miatt le-
mondtak a tervrõl, annak el-
lenére, hogy az infrastruktúra
lényegét tekintve készen áll,
csupán felújítására lenne
szükség. A vasúti körgyûrû
megépítésével sokkal bizton-
ságosabbá és gyorsabbá vál-
nának a térségben a szállítá-
sok, a vasút mindenkor haté-
kony és kifizetõdõ alternatí-
vát jelent a közúti közleke-
désre.

„Zöld gyûrû”

Tekintve, hogy Athén után
Bukarest Európa legszeny-
nyezettebb fõvárosa, a lakos-
ság egészsége szempontjából
igen nagy jelentõsége lenne a
tervezett „zöld gyûrû” kiala-
kításának. Ez nem csak a
légköri, de a hangszennye-
zést is nagymértékben visz-
szafogná – utóbbi ugyancsak

komoly gondot jelent Buka-
restben, fõleg a nagy forgal-
mú, központi városrészek-
ben. Ennek megvalósítása
szintén nem egyszerû fel-
adat, több száz hektárnyi te-
rület erdõsítésére, beültetésé-
re lenne szükség.

A mezõgazdasági tárca
adatainak megfelelõen Petra-
chioaia térségében 62, Vidrá-
nál és December 1 községnél
48–48, Berceni-ben 41, Periº
és Brãneºti környékén 30–30,
Dãrãºti övezetében pedig 12

hektárt kell majd beültetni.
Ez, illetve a beültetett terüle-
tek gondozása hektáronként
átlagosan 25 ezer lejbe kerül.

A 2035-re megvalósuló
koncepció értelmében hason-
lóképpen fejlesztenék majd a
fõváros ipari zónáit is. Így
például gyökeresen átalakul
a Politechnica városnegyede,
ahol az ipari tevékenység im-
már jó ideje szünetel. A terv
most sem az, hogy az öveze-
tet „újraiparosítsák”, itt kor-
szerû irodaházak, más kör-
nyezetbarát létesítmények
épülnének, ezzel együtt pe-
dig további munkalehetõsé-
gek teremtõdnének. Ez sem
lesz könnyû feladat, a buka-
resti hatóságok immár öt éve
készülnek a megvalósítására
– mindeddig vajmi kevés si-

kerrel. A Vulcan ipari plat-
form által elfoglalt több száz
hektáros terület, az Aversa, a
Rocar vállalat, a Semãnãtoa-
rea–Grozãveºti övezete évek
óta rideg, barátságtalan, túl-
zsúfolt városrész maradt.

Katasztrófa és utópia

A most kidolgozott város-
fejlesztési stratégia megvaló-
sítása a tervezõk szerint lét-
fontosságú Bukarest jövõje
szempontjából. amennyiben
nem következik be gyökeres
változás Bukarest városkép-
ében, a helyzet katasztrofális-
sá válhat. Az északi és a déli
városrész közötti, a már most
is jelentõs fejlõdési szintkü-
lönbség tovább nõhet, kezel-
hetetlenné válhat, gyakorlati-

lag pedig Bukarest „kettésza-
kadásával” fenyegethet. A
zöldövezetek már amúgy is
nagyrészt eltûntek Bukarest-
bõl, és – ha valami változás
nem következik be – akkor a
trend a jövõben is folytató-
dik. A jelenlegi városkép az
eddigi öszefüggéstelen, terv-
szerûtlen, egyensúlyát vesz-
tett, a távlatokat figyelmen
kívül hagyó fejlõdési folya-
mat következménye, aminek
nyomán Bukarest a legkevés-
bé vonzó európai fõvárosok
egyike – állítják városrende-
zési szakemberek.

Ha az elképzelés megvaló-
sul, akkor a tervezõk szándé-
kainak megfelelõen Bukares-
tet széles, szellõs utcák, su-
gárutak szelik majd át, tágas,
parkosított terek biztosítják a
fõvárosiak felüdülését. A ter-
vezõk abban is bíznak, hogy
a fõváros arculatának meg-
változásával megváltozik a
bukarestiek és ennek nyo-
mán a városgazdák mentali-
tása is: felelõsséget éreznek
majd városuk iránt, összetar-
tó közösséget alkotnak majd,
gondját viselik Bukarest érté-
keinek, mûemlékeinek,
ügyelnek a város tisztaságá-
ra, ápolják hagyományait.
Ha a tervezõk bíznak is en-
nek lehetõségében, szocioló-
gusok kétségbe vonják azt,
hogy alig negyed évszázad
alatt gyökeresen megváltoz-
hat a bukarestiek gondolko-
dásmódja, magatartása, és
azt a véleményüket sem tit-
kolják, hogy ebben az eset-
ben egyszerûen utópiáról
van csupán szó. 

Bukarest – negyedévszázad múlva
Új, korszerû repülõtere, két kikötõje, átfogó metróhálózata,
felújított sugárutak, utcák lesznek 2035-ben a román fõvá-
rosban, ahol, a városszéleken hatalmas parkolókban hagy-
hatja gépkocsiját a Bukarestbe érkezõ, hogy ily módon te-
hermentesítse a központi övezet forgalmát.

Gy. Z.

Egyáltalán nem egységes
az álláspont az Európai

Unió szolidaritásának mérté-
kérõl az egyes tagországok-
ban. Elsõsorban a görög, de
az olasz válság nyomán elõ-
térbe került a „fiskális Euró-
pa” megteremtésének a gon-
dolata.

Feltételek 
és hazaárulás

Berlinben vita folyik a
jegybank (Bundesbank) és a
törvényhozás, illetve a kor-
mány között a Nemzetközi
Valutaalapnak nyújtandó
200 milliárd eurós hitelrõl,
amelybõl az IMF a válságba
került euróövezeti tagállam-
oknak nyújthat segítséget.
Németországnak nagyjából
45 milliárd euróval kellene
beszállnia. A Bundesbank
ugyan nem utasítja el a meg-
állapodás végrehajtását, de

csak szigorú feltételekkel haj-
landó pénzt adni az IMF-
nek. A jegybank úgy véli, a
megállapodással Angela
Merkel kancellár feladta az
euróövezeti válság kezelésé-
vel kapcsolatban képviselt
német álláspont egyik alap-
vetõ tételét, amely szerint
nem szabad részt venni ál-
lamháztartások finanszírozá-
sában, mert az inflációt ger-
jeszt, és csökkenti a támoga-
tott kormányok eltökéltségét
a szerkezeti reformok végre-
hajtásában. A Bundesbank
emellett az euróövezetnél jó-
val szélesebb kört kíván a hi-
telezõk táborában látni, min-
denekelõtt Nagy-Britannia,
az Egyesült Államok, Japán
és Kína részvételével.

Varsóban a Jog és Igazsá-
gosság (PiS) párt egyenesen
hazaárulással vádolja Ra-
doslaw Sikorski külügymi-
nisztert. Jaroslaw Kaczynski
pártelnök szerint „nehéz ve-
szélyesebb helyzetet elképzel-

ni, mint amikor egy demok-
ratikus állam vezetõ képvise-
lõi más országok elõtt hódol-
nak” – utalt Sikorski közel-
múltbeli berlini beszédére,
amelyben a lengyel külügy-
miniszter az Európai Unió
föderális átalakítása mellett
szállt síkra, és Németország
erõteljesebb szerepvállalását
szorgalmazta.

Adópénzek 
és biztosítékok

Az osztrákok nagy része
ellenzi, hogy az Európai Bi-
zottság közvetlenül beleavat-
kozzon a tagállamok költség-
vetésébe – állapította meg
egy közvélemény-kutatás. A
felmérés szerint egy népsza-
vazáson a lakosság 42 száza-
léka ez ellen szavazna. Noha
a referendum kiírását 48 szá-
zalékban támogatja a népes-
ség, nem valószínû, hogy er-
re sor kerül, miután az oszt-
rák kormány vezetõi az el-
múlt napokban úgy nyilat-
koztak, hogy ez nem szüksé-
ges a 26 tagállam közötti,
szorosabb gazdasági integrá-
cióról szóló megállapodás-
hoz. A brüsszeli beavatkozás
ellenzése mögött leginkább
az áll, hogy a lakosság eluta-
sítaná más tagállamok meg-
segítését az osztrák állampol-

gárok költségén. Közben
Michael Spindelegger oszt-
rák külügyminiszter az unión
belüli német–francia „ten-
gely” túlságosan nagy túlsú-
lyától óvott Berlinben.

Az uniós szerzõdés módo-
sítását elvetõ Nagy-Britannia
bizonyos „szerény és éssze-
rû” biztosítékokra tartott
igényt nemzeti érdekeinek
védelmében, ezeket azonban
nem kapta meg, ezért vált
szükségessé az uniós pénz-
ügyi fegyelem szigorítását
célzó új szabályozási egyez-
ménytervezet brit vétója –
közölte a londoni parlament-
ben David Cameron minisz-
terelnök. London a világ elsõ
számú pénzügyi szolgáltatási
központja, és a brit kormány
mindössze annak biztosítását
kérte, hogy „egyenes legyen
a pálya” a szabályozást illetõ-
en az európai pénzügyi szol-
gáltatási szektor egészében –
mondta Cameron

Európa 
vagy szuverenitás

Csehországnak nem kelle-
ne pénzt adnia a Nemzetközi
Valutaalapnak, hogy az segít-
sen az euróövezet leginkább
eladósodott országain – véli
Václav Klaus cseh köztársa-
sági elnök. Úgy látja: egy

ilyen lépés a kormány részé-
rõl felelõtlen lenne abban a
helyzetben, amikor Prágának
a saját adósságától sem sike-
rül megszabadulnia. Az eu-
rópai válságellenes tervben
való részvételrõl az egyes or-
szágoknak nem szabadna az
elszigetelõdéstõl való félelem
légkörében dönteniük.

Ugyanakkor Miroslav
Singer, a Cseh Nemzeti Bank
elnöke azt mondta: a jegy-
bank mérlegelni fogja, hogy
felhasználja-e devizatartalé-
kai egy részét a Nemzetközi
Valutaalapnak nyújtandó hi-
tel számára. Karel Schwar-
zenberg külügyminiszter vi-
szont úgy látja, hogy Prágá-
nak nincs más választása,
mint a pénzt a valutaalap
rendelkezésére bocsátani.

Orbán Viktor a magyar Or-
szággyûlés Európai Uniós
nagybizottságát kérte fel,
hogy vegye kézbe az elõzõ
heti európai uniós csúcson
megismert válságkezelõ ter-
vekkel kapcsolatos parlamen-
ti viták elõkészítését. A ma-
gyar miniszterelnök úgy fo-
galmazott: az EU-csúcson
volt törekvés, „hadd ne
mondjam, nyomás” annak
érdekében, hogy az össze-
gyûlt állam- és kormányfõk
„azon melegében csatlakoz-
zanak” a megállapodáshoz.

Ezt azonban a magyar alkot-
mányos felfogás nem enged-
te meg, mert nemzeti szuve-
renitást érintõ kérdésekben
parlamenti vita, parlamenti
döntés szükséges ahhoz,
hogy a nemzetközi színtéren
nemzeti álláspontot lehessen
képviselni – jelentette ki Or-
bán Viktor. A politikus vízvá-
lasztónak tartja, hogy az
eurózóna tizenhét tagállama
új szerzõdést köt, elkötelezve
magát a költségvetési unió
létrehozása mellett, amelyet
gazdasági, majd akár politi-
kai unió követhet.

Bãsescu 
és az alkotmány

Vita alakult ki Traian
Bãsescu államfõ és az ellen-
zék között arról, hogy Romá-
niának miként kellene csatla-
koznia az Európai Unió által
tervezett kormányközi szer-
zõdéshez. Az elnök azt akar-
ja, hogy a majdani szerzõ-
désbe foglalt elõírásokat, így
az államháztartási hiány kor-
látozására vonatkozó köve-
telményt vegyék be az alap-
törvénybe. Az államfõ elkép-
zelésének megvalósulásához
azonban – mint lapunk is
megírta – alkotmánymódosí-
tásra van szükség, amivel az
ellenzék nem ért egyet. 

Megbolygatta Európát a szerzõdésmódosítás
Unió-szerte széleskörû vita bontako-
zik ki az egy héttel ezelõtt az állam-
és kormányfõk brüsszeli csúcsérte-
kezletén elfogadott szerzõdés-módo-
sításról, amelyet egyedül a brit mi-
niszterelnök utasított el.

Bukarest stratégiai fejlesztési terve. Ilyen lehet majd a román fõváros 2035-ben



Az egész úgy kezdõdhetett, hogy valami
járványos gyermeknyavalya tört ki rajtam,
lakásunk ajtajára az orvos piros figyel-
meztetõ cédulát ragasztott halálfejjel (!),
lázam magasra szökött, kiütéseim égtek és
kegyetlenül viszkettek. Félálmomban né-
zegettem félemeleti lakásunk ablaka elõtt,
az utca felett himbálózó, a repedezett bu-
rán is átsejlõ, halovány villanykörtét. A
mai napig úgy él bennem ez az emlék,
hogy amikor édesanyám leengedte a rolót,
a villanykörte átvilágított a redõnyön.
Nem a hasadékain, hanem a teljesen leen-
gedett léceken át. Nyilván a magas láz
okozta vízió volt, de lám, belém égett. Az
ötvenes évek elsõ felét írtuk akkor.
Arról jutott mindez az eszembe most,

idestova csaknem hat évtized
elteltével, hogy fürdõszo-
bám hatalmas tükre épp
szembenéz az ablakkal,

idegnyugtató kilátást
nyújtva kertemre, ben-

ne az olyan magas
fenyõfákkal, hogy
amikor nyáron re-
pülõgépes szúnyog-

irtás van, a gép szár-

nya csaknem súrolja, mindenesetre a lég-
örvénye megcsavarintja a csúcsukat. A
legfrissebb élmény borotválkozás közben
ért: az ágak tisztán és jól kivehetõen kis a
betût formáztak, szépen rajzoltat, összeté-
veszthetetlent. Egy – nyomdásznyelven –
karoling minuszkula volt,
az a típus, amellyel ezt a
tárcát is kinyomtatták, a
Times New Roman betû-
családból (régen, a kom-
puteres idõk elõtt Bodoni
antiqua volt a becsületes
neve, a Kapitális antikvák nagycsaládjá-
ból), és hogy még egy szakszót használ-
jak: kurrens volt, azaz mint említettem,
kisbetû, abból is az álló fajta.Napokig-he-
tekig gyönyörködtem a természet eme
pompás nyomdaremekében – bár beval-
lom: jómagam igazából mindig is
Misztótfalusi Kis Miklós elegáns metszésû
Medievális antikvájába voltam szerelmes,
és vagyok a mai napig –, mígnem a
napokban támadt, óránként száz kilo-
méteres erõsséggel tomboló szélvihar
összeborzolta az ágakat. Az erdõzúgást
szeretem, mostanában gyakorta van is
benne részem, a házat övezõ hét fenyõfa

és a klímaváltozás frigye bõségesen ellát
vele, most azonban haragudtam rá, és
nemcsak az a betû okán, hanem mert a
kerítésemet is kidöntötte.
A függönnyel kárpótolom hát magam,
szolid mintás, kreppezett anyagból készült,

pasztell színekben, az
ágak árnyéka itt is életre
kel. Különféle alakokat,
alakzatokat rajzolnak az
ablakra, amelyek átsejle-
nek a függönyön – regge-
lenként errõl süt a nap

(már amikor süt, most például nagy-nagy
örömömre igen, pedig az éjjel iszonyatos
esõ volt; annak a hangját is szeretem);
vagy az ágyból mélázom el rövid napkez-
dõ meditációra, vagy a fotelból próbálom
kitalálni, mit animál nekem e sajátos film-
vászonra a természet. Legyek korszerû:
3D-ben. A legtöbbször mitológiai fejek sej-
lenek elõ, de nini, amott Chaplin kemény-
kalapos buksija kukucskál felém, arrébb
Kennedy, a meggyilkolt amerikai elnök áb-
rázata, a másik sarokban ölelkezõ-csókoló-
zó szerelmespár – fantáziajátékom jófor-
mán nem ismer határt.
Ebbéli hajlamom kísért el néhány eszten-

deje a kórházba is, ahol életveszélyes álla-
potban, hasnyálmirigy-gyulladással feküd-
tem, infúzióra kötve, csövek lógtak ki belõ-
lem. Nyilván az intravénásan adagolt fáj-
dalomcsillapítók is megtették hatásukat,
amikor írás jelent meg a falon. Nem, per-
sze hogy nem a „Mene tekel ufarszin”, ap-
rócska porszem vagyok én ahhoz: villany-
újságszerûen futott a felirat, rémlik, mint-
ha értelmes szöveg lett volna, de a szavak-
ra, a mondatokra már nem emlékszem. Az
éjszakai homályban a tükör is életre kelt:
mozgó impresszionista festményként ha-
jók érkeztek, majd indultak a tengerekre
valamely képzeletbeli kikötõben – lelkem
legmélyérõl vetülhetett ki a látomás, hi-
szen a tenger és a kikötõi élet mindig is
vonzott, megfogott, elõbb Konstancán,
majd másfél évtizedig az Adrián,
Fiuméban; máskor Hamburgban, Trieszt-
ben, Genovában.
Egy reggel aztán arra ébredtem, hogy vala-
ki áll elõttem: a préselt üvegbõl készült
lámpabura vonalai félreérthetetlen üzenetet
hoztak. Az ágyammal szemközti szekré-
nyen, úgy tetszett, II. János Pál alakja gör-
nyedezik kegyesen felém. Nem tudtam be-
telni vele. Másnapra meggyógyultam.

De akkor apa megmutatta nekünk, három gyereknek a számlálót
a sebességmérõn. Ez a szám állt rajta: 99999,9. Egytized mérföld
hiányzik a 100.000-hez! Lélegzetelállító pillanat! Hallottál már
ilyen kalandot? Mintha hirtelen a Grand Canyon peremén talál-
tuk volna magunkat! Szent Isten! Hû! Ejha!
Apa újra elindította a kocsit. A Studebaker még egy tized mér-
földet haladt elõre, és a számláló azt a sok csúnya kilencest mind
lehúzta a történelem klotyóján. Katarzis! A helyükben megjelent
egy ártatlan, soványka egyes, utána meg a nullák. Az élet még
nem szennyezte be – teljesen új, tisztára vadonatúj volt.
És apánk milyen boldog lett ettõl! Csak kacagott, kacagott.
Minden gondja eltûnt a kilencesekkel együtt. A számláló újból
mázlis kis sráccá változtatta – megint övé volt a világ. 
Tabula rasa.
És így lesz ez velem is, ha még megleszek, meg a Csában törzs
többi bátor harcosával és asszonyaikkal, amikor a kereszténység
számlálója 1999-et mutat. És a naptár azt mondja, december
harmincegyedike van. A digitális karóránk meg azt közli: éjjel 11
óra 59 perc.
Hû, azt a szent szart! A lélegzetem is eláll!
Aztán az a büdös múlt mind lezúdul a történelem klotyóján. Az
évszám 2000 lesz – a Csábanok meg, szerte a világon, akármilyen
idõsek is, ha felnõttként rohadt életet éltek is, azt fogják csinálni,
amit apám csinált a nagy gazdasági válság idején: kacagni fog-
nak, mint a bolond, és mázlis kis srácnak érzik magukat.
És övék lesz a világ.

Kurt Vonnegut: Végszavak egy évszázadhoz. Fordította Révbíró Tamás 
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Jó az, hogy nagy a jövés-menés nálunk Pest felõl.
Ha korábban elsõsorban a nemzeti érzés és össze-
tartozás erõsítése okán kerestek fel bennünket mû-
soraikkal ismert és ismeretlen együttesek, mûvé-
szek, újabban fõleg pénzért jönnek, egyesek nem is
kicsiért.
Sok szatmári furcsállotta, hogy miután a világhírû
zongoramûvész, Érdi Tamás Liszt-hangversenye
ingyenes volt (nyilván azért, mert nagylelkû szpon-
zorai vannak!), a támogatókban kevésbé szûkölkö-
dõ Zorán koncertjére kettõ híján 50 lejért árulták a
jegyeket, vagyis 4000 forintért, ami azért Pesten
sem semmi. A jóérzés és a szolidaritás inkább azt
kívánta volna, hogy ezt az összeget megfelezzék a
két mûvész közt, hiszen ki hiszi el a Duna-mentén,
hogy Zorán kevesebbet keres, és jobban rászorul az
erdélyi magyarok pénzére, mint Érdi Tamás? 
Zoránt részben felmenti, hogy mások sem bagóért,
s szavaik ellenére sem nemzeti érzésbõl jönnek
hozzánk, nem ritkán hacacárés giccsekkel és méz-
édes „nemzeti” mûdalokkal. Mind nyilvánvalóbb,
hogy ma nálunk több jegyet eladnak, mint az anya-
országban, ahol mostanában a miénknél is jobban
megy az élet lefelé. Ha nem így volna, az átlagnál
tartásosabb Kaláka sem kényszerül arra, hogy egy
kiló bélszín vagy két üveg bor áráért kínálja a belé-
põt a Láncos-templomban tartott koncertjére!
Lám, eljött az idõ, hogy mi segíthetjük az anyaor-
szágot. Egyelõre fõleg anyagilag, de miért ne politi-
kai tanácsokkal is? Például a nemzet érdeke kíván-
ta több empátiára, toleranciára, a pártérdekeken
való felülemelkedés szükségességére, s az egymás
gyalázásának leállítására. 
A Vélemény rovat szerkesztõje pár napja vezér-
cikkében, alig leplezett iróniával, így fogalmazott:
„Nekünk, romániai magyaroknak most az a fel-
adatunk, hogy minden erõnkkel segítsük az anya-
országot.” Szerintem vegyük ezt nagyon komo-
lyan! Sok erdélyi magyar lap megírta, hogy a gaz-
dasági bajok miatt az Orbán-kormány, a hangos
ígéretek ellenére, kevesebb támogatást adott a
Bajnai-kormánynál. Így lehetséges, hogy nemzeti
fontosságú magyar intézmények – színházak,
egyetemi karok, szórvány-kollégiumok stb. – még
egyetlen fityinget sem kaptak. De még az EMNP-
nek, az új Tõkés-pártnak sem juttattak annyi
pénzt, hogy biztosan kiüsse az RMDSZ-t, s ezzel

a pesti elvárásoknak alakuljon az erdé-
lyi magyar összefogás. Vagyis elérje

az felvidéki magyarok összefogá-
sának szintjét. 
Lám, támogatnunk kell Pestet!

Rajtam nem múlik. Bár kétszer lát-
tam, ismét megnézem egy turné-
zó operett-csoport Cintányéros cu-
dar világ címû mûsorát, akár 100
lejért. Mit számít a pénz, ha a

magyar összefogás a tét? Sike Lajos
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A préselt üvegbõl 
készült lámpabura 
vonalai félreérthetetlen
üzenetet hoztak.

Gyulay Zoltán

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Valahányszor a többség pártján találod magad,
ideje megállnod és eltöprengened..” Mark Twain

Kakukktojás

A számláló

Támogatás
A nap címe. Hogyan akarja az USL kierõ-
szakolni az elõrehozott választásokat,
România liberã

Magyarázat. Az elképzelés nem új; a Kon-
zervatív Párt aradi képviselõi most konkré-
tan fogják javasolni: miután a helyhatósági
választásokat június hatodikán már semmi-
képpen nem lehet megtartani (ehhez decem-
ber hatodikán be kellett volna jelenteni
õket), nyilvánvaló, hogy a hatalom halaszta-
ni fogja megtartásukat. Nos, a tervek szerint
január elsejével az ellenzék minden parla-
menti képviselõje, polgármestere, helyi veze-
tõje stb. mintegy megadott jelre beadja a le-
mondását – s nem marad más hátra, mint
elõrehozott választásokat tartani. Nem rossz
ötlet, ám felhívjuk a figyelmet, hogy ezek az
elõrehozott választások is összevont válasz-
tások lesznek, tehát az összevonás elleni
minden érv érvényes marad!

Partir, c’est... Andrei Pleºu, a jelenleg leg-
jobban író román író és publicista bejelentet-
te, hogy többé nem fog az Adevãrul címû lap-
ban közölni. (Elõrebocsátjuk: legnagyobb saj-
nálatunkra teszi, mert mindig az õ cikkének
az elolvasásával kezdtük a lapot.) Az okok
összetettek. Nem utolsósorban unja a mocs-
kos reagálásokat, és „egy bizonyos személy-
hez” sem akarja már, hogy bármi köze le-
gyen. Az olvasóitól így búcsúzik: „Úgy dön-
töttem, leállok. Belefáradtam. Az írást kez-
dettõl fogva közlési aktusként gyakoroltam,
annak módjaként, hogy a lehetséges beszél-
getõtársnak nyújtsak valamit. Márpedig egy
ideje az írás mind hangsúlyosabban a háború
mûfajává vált. Írni annyi, mint harcra kiállni.
Mind világosabb számomra, hogy egy idegen
világban mozgok, amelyre nem vagyok felké-
szülve, és amelyet nem tudok és nem akarok
vállalni. Lehet, hogy az életkorom is teszi.”
Értjük, mester, mi több, megértjük. Azt is
megértjük, hogy vannak ott olyan alakok,
akikkel nem képes meglenni egy fedél alatt.
Így van ez. Irigyeljük önt, hogy megtehette,
és továbbra is hû olvasói maradunk. 

A nap álhíre. Egyes lapok szerint Marian
Vanghelie (bukaresti ötödik kerületi polgár-
mester) Székelyföldre ment tapasztalatot cse-
rélni, de már az elsõ kiszállásáról felhábo-
rodva visszafordult, amikor meglátta, hogy
az üzletekben és a piacokon az árakat min-
denütt magyar számokkal tüntették fel. 
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Folytatás az 1. oldalról

Arra a kérdésünkre, hogy
milyen magyar állami támo-
gatásokat vonhatnak meg az
érintett oktatóktól, melyek
azok a civil és akadémiai
szervezetek, amelyek a BKB
által megnevezetteket hátrá-
nyos helyzetbe hozhatják, a
szervezet elnöke, Brassai
Attila professzor tegnap úgy
fogalmazott: „megvannak a
kapcsolataink a magyaror-
szági kormánnyal és orvos-
társadalommal, és a nemze-
ti kormány tudni fogja, mit
kell ilyen helyzetben lépni”.
Az oktató kérdésünkre elis-
merte, hogy nincs intézmé-
nyes kapcsolat a BKB és a
MOGYE oktatói között, a
szervezet tehát nem képvi-
seli az itt alkalmazásban lé-
võ tanerõket.

„Nem kell 
összemosni”

Ábrám Zoltán, a MOGYE
oktatója szintén azt mondja,
hogy a BKB és a magyar ok-
tatók nem állnak intézmé-
nyes kapcsolatban egymás-
sal. „Nem kell összemosni a
BKB-t és a MOGYE oktató-
ival. Erkölcsi kérdés, hogy ki
hogyan foglal állást a bojkott
ügyében” – reagált az oktató
Brassai Attila fenyegetõ köz-
leményére. Az „árulók”

egyike, Gábos Grecu József
pszichiáter a Krónika online
kiadásának tegnap azt nyi-
latkozta: olyan emberek
kérdõjelezik meg alapvetõ
emberi jogait, akik nem is
tudnak becsületesen ma-
gyarul, a dokumentum pe-
dig „ultranacionalista”
szemléletet tükröz. Király
András oktatásügyi állam-
titkár az ÚMSZ megkeresé-
sére úgy vélekedett: rendkí-
vül ártalmas, hogy a BKB
„türelmetlen és szakszerût-
len” módon avatkozik be a
MOGYE ügyeibe.

„Teljes patthelyzet”

A MOGYE-n a BKB áru-
lózásaitól eltekintve is rossz
a hangulat, ugyanis az egye-
tem román többségû szená-
tusa idõközben újból eluta-
sította a magyar intézetek
megalakulását. Az oktatási
minisztérium december ele-
jén másodszor szólította fel
átiratban az egyetem szená-
tusát, hogy a felsõoktatási
intézmény tartsa tisztelet-
ben az oktatási törvény mul-
tikulturális egyetemekre vo-
natkozó elõírásait.

Brassai Attila szerint az
egyetem szenátusa ismét je-
lentéktelen pontban hajtott
végre kisebb módosítást a
nyáron elfogadott egyetemi
chartában. Az oktatási tör-
vény magyar intézetek létre-
hozását elõíró 135. cikkelyé-
nek alkalmazását azonban
elutasította arra hivatkozva,
hogy az egyetemi autonó-
mia jegyében a minisztéri-
um nem kényszerítheti erre
az egyetemet. „Teljes patt-
helyzet alakult ki” – mondta
Brassai. Arra a kérdésünkre,
mit lép a továbbiakban a

BKB az intézetek ügyében,
a professzor így válaszolt:
„kivárunk, jön a karácsonyi
szünet, ez az elcsendesedés
idõszaka”.

Király András oktatási ál-
lamtitkár szerint az egye-
temnek nincs más választá-
sa, mindenképpen érvénye-
sítenie kell a tanügyi reform
elõírásait. Értésünkre adta,
hogy reményei szerint ha a
jelenlegi összetételû szená-
tus nem, akkor az egyetemi
választások után összeálló
testület eleget tesz majd a
felszólításnak. „A jelenlegi
szenátus mandátuma lejár,
és jövõre választások lesz-
nek” – emlékeztetett.  

Mint ismert, az új oktatá-
si törvény szerint a multi-
kulturális felsõoktatási in-
tézményekben – ilyen a ko-
lozsvári Babeº-Bolyai Tudo-
mányegyetem és a maros-
vásárhelyi Színházmûvé-
szeti Egyetem is – magyar
intézetek, úgynevezett fõ-
tanszékek létrehozását írja
elõ. Ez azért fontos a mag-
yar oktatók szerint, mert
így biztosítható az arányos
képviseletük az egyetemve-
zetésben, és jobban érvé-
nyesül az egyetemi autonó-
mia.  Az intézetek létreho-
zásának megtagadása miatt
több tiltakozó akciót tartot-
tak civil szervezetek, illetve
az RMDSZ és az EMNT.

HIRDETÉS

Legutóbb az RMDSZ és az EMNT együtt tiltakozott az egyetem szenátusának eljárása ellen Fotó: Antal Erika

Hírösszefoglaló

Nincs semmilyen jogi
alapja azoknak az aján-

latoknak, amelyeket a ma-
gukat az egészségügyi re-
form ügynökeinek nevezõ
személyek tesznek, egész-
ségügyi biztosítást javasolva
– hívta fel a figyelmet közle-
ményében az egészségügyi
minisztérium. A szaktárca
tudomása szerint az említett
ügynökök tetemes jövedel-
met ígérnek, ha a megkere-
sett személyek csatlakoznak
egy adott magánbiztosító-
hoz. Ennek az ajánlatnak
azonban nincs semmilyen
jogi alapja . 

„Az utóbbi napokban ag-
gasztó jelenségre figyeltünk
fel, amely a törvényesség
határán mûködik. A magán-
biztosítókhoz való jövõbeni
csatlakozás ígérete a pira-
misjátékhoz hasonló akció.
Felhívom a figyelmet, hogy
az egészségbiztosításokra
vonatkozó törvénykezés

nem változott meg. Bármi-
lyen változást közzé fognak
tenni az illetékes intézmé-
nyek, hogy a lakosság pon-
tosan és helyesen értesüljön,
hogyan lehet részese a ma-
gánbiztosítási rendszernek”
– nyilatkozta Ritli László
egészségügyi miniszter. 

A tárcavezetõ emlékezte-
tett arra, hogy a biztosítot-
tak felelõssége a személyes
adatok védelme. Az, aki
meggondolatlanul adatot
szolgáltat megfelelõ jogosít-
vánnyal nem rendelkezõ
ügynökök számára, az kü-
lönbözõ visszaéléseknek te-
szi ki magát. Az egészség-
ügyi biztosítás rendszerének
átalakításán, az egészség-
ügyi reform erre vonatkozó
jogszabályain jelenleg is
dolgoznak a jogalkotók,
amint elkészül a végleges
változat – figyelmeztet az
egészségügyi szaktárca –
azonnal nyilvánosságra
hozzák azt. Az elmúlt idõ-
szakban több biztosító társa-

ság, magánkórház is ügynö-
köket toborzott a magán
biztosítási szerzõdések meg-
kötésére. Több, magán kéz-
ben lévõ egészségügyi intéz-
mény is azt közölte ügyfele-
ivel, hogy a jövõ évtõl a
nyugdíjbiztosításhoz hason-
lóan a magán egészségbizto-
sítás is kötelezõ. A „magán”
kampány ügynökei az új
szerzõdésekért fejenként
száz lej jutalmat is kaphat-
nak. A biztosító társaságok,
mint például az Astra, azt
ígérik, jelentõs térítést kap-
hatnak a biztosítottak: kór-
házi internálásért tíz-, sebé-
szeti beavatkozásért akár öt
ezer lejt is fizethetnek. 

Az egészségügyi minisz-
ter sajtósa, Rácz Éva az Új
Magyar Szó megkeresésére
elmondta: a visszaélések
megelõzésére figyelmeztet-
het a szaktárca, de kivédésé-
re nincsenek eszközei, ezért
a páciensek éberségén mú-
lik, hogy ki milyen feltéte-
lekkel szerzõdik. 

Jogtalan magánbiztosítás?

Munkatársunktól

Új gyermekvédelmi tör-
vényt bocsátott közvitá-

ra a családvédelmi és mun-
kaügyi minisztérium: szigo-
rítják a gyermekek iránti fe-
lelõsségvállalást. Az új jog-
szabály differenciáltan keze-
li az „egyszeri” és a „a visz-
szaesõ” gyermek elhagyó-

kat. Azok, akiknek egynél
több gyerekét neveli az ál-
lam, szigorúbb büntetésre
számíthatnak. A tervek sze-
rint az érintetteket közmun-
kára ítélik. A közhasznú
munka idõtartama több té-
nyezõtõl függ. Vizsgálják a
gyermekrõl való lemondás
körülményeit, indokait és
módját is. Azok, akik állami

gondozásra bízzák gyerme-
küket várhatóan a helyi ön-
kormányzatoknál kapnak
majd munkát: füvet nyír-
nak, havat lapátolnak, vagy
egyéb idénymunkát végez-
nek. Romániában jelenleg
40 000 olyan gyermeket tar-
tanak nyilván, akiknek az
esetében a szülõk lemond-
tak jogaikról. 

Közmunkával a gyerekekért

„Árulóznak” a MOGYE-n
Zászlóháború

Csíkmadarason
B. T. E.

Megbírságolhatják Csík-
madaras önkormányza-

tát, mert a polgármesteri hi-
vatalon a román zászló mel-
lett a magyar és a székely
zászló is helyet kapott. Ladá-
nyi László Zsolt prefektus
írásos felszólítást küldött és
bírságot helyezett kilátásba,
ennek ellenére Bíró László
polgármester „bármi történ-
jék is” kitart. Az elöljáró la-
punknak azt mondta, nem
más országok jelképeit, ha-
nem magyar nemzeti jelké-
peket helyeztek ki, ezért el-
várható, hogy  azok „megfér-
jenek” az országzászló mel-
lett.  Ezt a gesztust a politikus
szerint azért is tiszteletben
kell tartani, mert a település
lakosságának 99 százaléka
magyar. „Nem ilyen dolgok-
kal kéne foglalkozni, hanem
azzal például, hogy mikor
lesz költségvetés-kiegészítés,
mert a településen zajlanak a
fejlesztési munkálatok, és bi-
zony ilyen kérdésekbe kéne
inkább energiát fektetni” –
tette hozzá Bíró László. Pé-
ter Éva, a Hargita megyei
kormánymegbízott tanács-
adója emlékeztetett: az érvé-
nyes jogszabályok szerint
más országok jelképeit csak
adott eseményekkor lehet
használni, állandó jelleggel
nem. Ladányi László Zsolt a
törvények betartását és békés
megoldást szorgalmaz. 



Farkas István

„Egy olyan könyvtárat
sikerült felépíteni és át-

adni a lakosságnak, amely
bárhol a világon megállja a
helyét. Minden olyan funk-
ciónak megfelel, amely egy
országos könyvtárat megil-
let, és amelyre szükség van”
– nyilatkozta az Új Magyar
Szónak Kelemen Hunor. A
kulturális miniszter tegnap
Emil Boc jelenlétében avatta
fel Románia Nemzeti
Könyvtárának új épületét. 

„A munkálatok befejezése
bizonyíték arra, hogy a vál-
ság ellenére is lehet építkez-
ni, áldozni a kultúrára. Ez a
könyvtár a kultúra új éksze-
re” – fogalmazott a minisz-
terelnök, akit a házigazda
Kelemen Hunor végigveze-
tett az intézményen, amely-
nek még csak néhány termét
rendezték be, a politikusok
látogatásának tiszteletére.

„Õszintén mondom, nem
hittem volna, hogy elkészül-
tök és ilyen impozáns lesz
belülrõl is a könyvtár” –
jegyezte meg Kelemen Hu-
nor mellett Emil Boc, lepil-
lantva az épület negyedik
emeletérõl a földszinti elõ-
csarnokra. „Remek munkát
végzett a kulturális minisz-
ter úr” – mondta a körülöt-

tük levõ újságíróknak, hang-
súlyozva, az elmúlt húsz év
legnagyobb kulturális befek-
tetésérõl van szó.

Több, mint könyvtár

Kelemen Hunor a könyv-
tár földszinti elõcsarnoká-
ban tartott sajtótájékoztató-
ján elmondta, az új nemzeti

könyvtár több mint 78 ezer
beépített négyzetméteren
mûködik, amely többek kö-
zött 14 olvasótermet, hat
konferenciatermet, irodahe-
lyiségeket és egy aulát foglal
magában. „Ez több mint
könyvtár. Oyan kulturális
központot építettünk, ahol
kiállításokat lehet szervezni,
elõadásokat, konferenciákat

lehet tartani” – magyarázta
Kelemen Hunor, hangsú-
lyozva, olyan épületrõl van
szó, amelyre „szüksége volt
Bukarestnek, szüksége volt
a romániai írott kultúrá-
nak”. Hozzátette: megfelelõ
épület hiányában a könyvtá-
ri állományok több mint 10,
különbözõ épületben van
szétszórva a fõvárosban.

Mint ismeretes, a nemzeti
könyvtár építését Nicolae
Ceauºescu idejében kezdték
el, építészeti szempontból a
klasszikus formák mellett a
szocialista architekturális je-
gyeket is magán viseli. A fel-
húzott épületrészek húsz
évig hevertek parlagon, több-
nyire horrorfilmek forgatásá-
nak helyszíneként funkcio-
náltak, illetve a graffitik, fal-
firkák készítõinek nyújtottak
tökéletes felületet. 

Még hosszú az út

Elena Tirziman, a könyv-
tár igazgatója újságírói kér-
désre válaszolva kijelentet-
te: „még hosszú az út, amíg
igazi nemzeti könyvtárrá
válik az új épület”. Mint
mondta, a Ion Ghica utcá-
ból folyamatosan fognak a
Dâmboviþa-parti épületbe
költözni. „Jövõ hónaptól
már lesznek rendezvényeink
az új könyvtárban, tavasztól
egyes részlegek már itt vár-
ják az olvasókat és remél-
jük, hogy õsztõl a könyvál-
lomány nagy része már ide
fog kerülni” – mondta
Elena Tirziman, aki szerint
a raktárak berendezése, a ré-
gi kiadványok és publikáci-
ók konzerválása ennél több
idõbe telik. 
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Hírösszefoglaló

A Lomnici-ügy miatt az
MTI vezérigazgatója le-

váltotta Élõ Gábort, a Hír-
centrum igazgatóját, a Mé-
diaszolgáltatás-támogató és
Vagyonkezelõ Alap (MTVA)
vezérigazgatója pedig fel-
mentette az MTVA Hír- és
hírháttér Fõszerkesztõségé-
nek vezetõjét, Papp Dánielt.
Mint ismert, december 3-án
a Duna TV esti 6 órás és az
MTV fél nyolcas Híradójában
kiretusálták Lomnici Zoltán
egykori fõbírót Tõkés László
háta mögül. Az MTVA belsõ
vizsgálata három ember fele-
lõsségét állapította meg: a tu-
dósítást készítõ riportert, az
aznapi vezetõ vágót és a Du-
na TV aznapi felelõs szer-
kesztõjét vezérigazgatói fi-
gyelmeztetésben részesítették
múlt csütörtökön. Négy nap-
pal késõbb, kedden az MTI
22.55-kor kiadott egy közle-
ményt, hogy az intézmény
vezérigazgatója az eset miatt
Hegedûs Istvánt, az MTI
Hírcentrum Duna TV-ért fe-
lelõs vezetõjét is figyelmezte-
tésben részesítette. A múlt
szombat óta társaival az
MTV épülete elõtt éhség-
sztrájkoló Nagy Navarro Ba-
lázs szakszervezeti vezetõ in-
formációi szerint Hegedûs
volt az, aki arra utasította az
eseményrõl tudósító stábot,
hogy Lomnici Zoltán nem
látszódhat a riportban. 

Kirúgták 

Élõ GábortFelépült a kultúra ékszere
Huszonöt év után Bukarestben felavatták a nemzeti könyvtár új épületét 

Sipos M. Zoltán

A kolozsvári Fõkonzulá-
tus épületében szervezték

meg szerda este a Koinónia
kiadó több éves hagyomány-
ra visszatekintõ Koinónia
Karácsony címû karácsonyi
könyvbemutatóját. 

„Jól emlékszem azokra a
gyerekkönyvekre, amelyeket
gyerekkoromban olvastam
forgattam. Akkor talán jobb
minõségû könyveket készí-
tettek viszont sok gyerekkö-
tetnek az újabb kiadását is
megvásároltam mert idõvel
a meséskönyveim megron-
gálódtak. Olykor jól esik
egy szép meséskönyvet kéz-

be venni” – üdvözölte házi-
gazdaként a Koinónia
könyvkiadó munkatársait és
szerzõit Szilágyi Mátyás fõ-
konzul. 

A könyvbemutató fõsze-
replõi a kiadó frissen megje-
lent gyerekkönyvei –
Demény Péter Hóbucka Hu-
gó a mókusoknál, Zágoni Ba-
lázs Barniék tele, illetve
Berszán István Angyalok me-
séi – voltak. „Általában min-
den szerzõnek van egy inspi-
rációs forrása. A meseötlete-
im akkor születnek, amikor
a lányomra nézek, aki már
nem is annyira gyerek. Egy-
fajta szabadságvágyból írok
meséket. Így született a Hó-

bucka Hugó a mókusoknál cí-
mû kötetem is amelynek fõ-
hõse õrült hóember, aki nyá-
ron is ott felejti magát” –
mondta el saját kötetét be-
mutatva Demény Péter író.
Berszán István meséskötetét
Visky András mutatta be,
aki szerint a szerzõ úgy lát-
tatja az angyalokat, mint
akik szerethetõbbé teszik a
nehezen elfogadhatót. A ka-
rácsonyi könyvbemutatón a
János Zsigmond Unitárius
Kollégium  kisiskolásainak
kórusa is fellépett, Both Zsu-
zsa, az Ördögtérgye Nép-
táncegyüttes énekese pedig
karácsonyi népdalokat taní-
tott az egybegyûlteknek. 

Kolozsvári könyvkarácsony 

Az új nemzeti könyvtár avatóünnepségén Emil Boc és Kelemen Hunor vágta el a szalagot

A Koinónia Karácsony házigazdája idén Szilágyi Mátyás kolozsvári fõkonzul (középen) volt A szerzõ felvétele

A szerzõ felvétele



Ma az Etelka, Beáta nevû-
eket köszöntjük.
Az Etelka az Etele férfinév
nõi párja. A név Dugonics
András író alkotása az Etel-
ka címû mûvében.
Beáta latin eredetû nõi név.
Jelentése: boldog. 
Szombaton Lázár napja
lesz.
Vasárnap az Auguszták
ünnepelnek.

Évforduló
• 1773 – A bostoni teadél-
után, az amerikai függet-
lenségi háború elõzménye.
Szombat, december 17.
• 1792 – Kolozsváron a
Rhédey-palota tánctermé-
ben tartja elsõ elõadását az
Erdélyi Magyar Nemes
Színjátszó Társaság, s ez-
zel kezdetét veszi a kolozs-
vári hivatásos színészet.
Vasárnap, december 18.
• Emigránsok nemzetközi
napja.

Vicc
A híres erdélyi népzenészt
interjúvolja egy riporter:
– Mondja, Áron bácsi,
hány éve citerázik már?

– Tizenöt év.
– És azelõtt?
– Azelõtt nem citeráztam.

Recept
Karácsonyi mákos álom
Hozzávalók: A tésztához:
30 dkg liszt, 1 csomag sütõ-
por, 7 dkg sertészsír, 10 dkg
porcukor, 1 egész tojás, pici
tej, A töltelékhez: 40 dkg
mák, 10 dkg cukor, 2 csomag
vaníliás cukor, 1 citrom re-
szelt héja, 2 dl tej, 1 üveg szil-
valekvár.
Elkészítés: A lisztet a sertés-
zsírral elmorzsoljuk, hozzá-
adjuk a sütõport, a porcuk-
rot, a tojást és annyi tejet,
hogy jól formálható tésztát
kapjunk. A mákot, a cukrot,
a vaníliás cukrot, a citrom re-
szelt héját és a tejet pár percig
fõzzük. A tésztát két lappá
nyújtjuk. Az elsõ lapra rá-
kenjük a szilvalekvár felét,
majd erre a fõtt máktöltelé-
ket. A mákra rákenjük a lek-
vár másik felét, rátesszük a
második tésztalapot, meg-
szurkáljuk villával, és arany-
sárgára sütjük. Ha kihûlt,
kockákra vágjuk, és porcu-
korral meghintve tálaljuk.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Kissé szerencsétlennek érezheti
mostani helyzetét, de a mai nap
csillagállásai lehetõvé teszik,
hogy a rosszat jóra fordítsa. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Racionálisan megfogalmazott
érvei talán nem találnak igazán
megértésre. Sebaj, próbálkozzon
kicsit az érzelmi oldalról is. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Jól gondolkodik, de valahogy
nem tetszõ, ahogy az egészet elõ-
adja. Erõsen megosztja az embe-
reket maga körül. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Igen sûrû, tevékeny napja lehet:
a reggeli rohanást nem követi csi-
tulás, az egész nap a sürgõs
ügyek jegyében telik. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Talán valami turpisságon töri a
fejét, csak még önmagának sem
meri bevallani. Haszontalan dol-
gokra ne pazarolja az idõt.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Ha úgy találja, hogy minden
kütyü egyszerre megy tönkre ön
körül, akkor ez azért van, mert
igazából szabadulni akar tõlük.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Nagyon jó napja lesz ma a Mér-
leg jegyûeknek! Azok is hálásak
lehetnek önnek, akiktõl ilyesmit
nem is remélt.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Sok fontos és jelentõssé váló ta-
lálkozásra számíthat a napok-
ban. A segítség onnan jön, ahon-
nan nem is reméli.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Szokatlanul igényes, de elsõsor-
ban saját magával szemben kell
gyakorolnia az elvárásait. Ne le-
põdjön meg azon, ha mások nem
annyira értékelik a kritikáit. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Nem biztos, hogy ölébe fog hulla-
ni a sült galamb, de még a sze-
rencsétlenségbõl is kicsikarhatja
a szerencséjét. Meg kell tanulnia
másként értékelni a dolgokat.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Valamilyen reményteljes lehetõ-
ségbe botlik, és ez idõvel akár
felül is múlhatja a várakozásait. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Ma nyugodt napra számíthat.
Ha eddig valaki társasága idege-
sítõen hatott önre, most azon
kaphatja magát, hogy az illetõ
mégiscsak hiányzik. 
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8.05 A mesemondó
8.35 Daktari (am. sor.)
9.25 Kányadombi indiá-
nok (magyar f.)
10.25 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
17.15 Kezdjétek a forra-
dalmat, de nélkülem! 
(am. vígj., 1970)
19.00 Híradó
19.30 Pannonia 3 keré-
ken
20.00 William Shakes-
peare: Makrancos hölgy
22.20 Sweet Sixteen, a
hazudós (magyar tévéf.)
23.45 Dunasport
0.00 Alpha Dog 
(am. krimi, 2006)

DUNA TV m1 m2 RTL
KLUB HÍR TV

7.55 Opera Café
10.00 A Biblia gyerme-
keknek
10.26 Mézga Aladár 
különös kalandjai
10.50 Hogy volt!?
12.50 Öt perc próza
13.01 Századfordító 
magyarok
13.50 Jelképtár 
- A csont
13.55 Pro natura
14.50 Anno
15.15 Mozgalmak, melyek
megváltoztatták a világot
15.45 Mi micsoda
16.10 NOX 
- Időntúl (koncertf.)
17.55 Telesport (élő)
Rövidpályás Úszó Európa-
bajnokság
20.00 Esti mese
20.05 Szerelem a Hohen-
stein-kastélyban (sor.)
21.00 Híradó este
21.35 Visszatérés 
a Kincses-szigetre 
(német-lux.-új-zél. film,
1996)
23.10 Gasztroangyal
0.05 Így készült 
(angol-kan. vígj., 2010)

9.20 Kölyökklub
Benne: Björn mackó ka-
landjai, Kisvakond, Yakari
11.05 Winx Klub 
(anim. sor.)
11.35 Asztro Show
12.30 Házon kívül (ism.)
13.00 Autómánia
13.30 Jéglovagok 
(am. dok. sor.)
14.30 Robin Hood 
(angol sor.)
15.25 Sue Thomas 
- FBI (am. sor.)
16.25 Döglött akták 
(am. krimisor.)
17.25 Rabló-pandúr 
(olasz akció-vígj., 1982)
19.30 Híradó
20.00 Fókusz Plusz
20.30 X-Faktor (2011) 
- Döntő
Tehetségkutató show-mű-
sor
23.20 ValóVilág 
- Összefoglaló (élő)
Utána: RTL-hírek
0.30 Gyilkos feladat 
(am.-kan. akcióf., 2007)
2.20 Róma (kaland sor.)
3.30 Fókusz Plusz Maga-
zin (ism.)

7.25 Tv2 matiné
11.00 Egyik kutya, másik
nem!
11.30 A világ legerősebb
emberei
12.00 Babavilág
12.30 Tűsarok
13.00 9 hónap
13.35 Gyilkos számok
(am. krimisor.)
14.35 Autóguru
15.05 Xena (am. sor.)
16.00 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
17.00 Így készült: S.O.S.
Love - Az egymillió dollá-
ros megbízás című magyar
vígjáték (ism.)
17.30 S.O.S. szerelem!
(magyar rom. vígj.)
19.30 Tények
20.00 Magellán
20.35 Földre szállt 
boszorkány 
(am. rom. vígj., 2005)
22.35 A kód neve: 
Merkúr 
(am. akcióf., 1998)
Közben: Kenósorsolás
0.45 Menekülés Absolom-
ból (am. akcióf., 1994)
2.50 EZO.TV

8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Befutó
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, Köz-
vetlen ajánlat
14.05 Panaszkönyv (ism.)
14.30 GyógyHír
15.05 Garázs
15.30 Ingatlanpiac
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 pokol öt hete
0.05 BBC Click (ism.)
0.30 Felfedező (ism.)

TV2
7.55 Opera Café
10.00 Delta
10.30 Mozdulj!
11.00 Aranymetszés
11.55 Családom és egyéb
emberfajták (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
14.45 Natúra  - Tiszafüred
15.05 Erdőjárók
15.35 Valaki
16.15 A fagy birodalma
17.05 A legendás 
musztáng (amerikai film-
dráma, 2009)
18.35 Gasztroangyal
19.30 SzerencseSzombat
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Meglesni és meg-
szeretni (amerikai roman-
tikus vígjáték, 1997)
22.55 Molnár Ferenc: Já-
ték a kastélyban
2.05 Sporthírek
2.15 Koncertek az A38
hajón

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
14.30 Electrecord díjkiosz-
tó gála
15.30 Electrecord 80
16.30 Találkozunk 
a TVR-ben (live)
18.45 Tévéenciklópédia
19.00 Népi hagyatékok
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.00 Nosztalgikus évek
23.00 Professzionisták
0.10 Il Caimano 
(olasz-francia filmdráma,
2006)
2.00 Ahogy elő van írva
(ism.)
2.30 Dana kertjében
(ism.)

TVR 1

8.10 Szimba
8.35 A mesemondó
9.05 Daktari (sor.)
10.00 TÉRkép ráadás
10.30 Élő egyház
11.00 Isten kezében
11.30 Új nemzedék
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 Pepita kabát 
(magyar kalandf.)
18.25 Volt egyszer egy re-
gényhős, akit P. Howard-
nak hívtak
19.00 Híradó
19.30 Heti Hírmondó
20.00 Önök kérték!
21.00 Őfelsége kapitánya
(am.-angol kalandf., 1951)
22.55 Klubszoba
23.50 Dunasport
0.05 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
12.05 Sarah Jane kaland-
jai (sor.)
12.30 Most a Buday!
13.15 Vallási műsorok
16.00 Natúra
16.25 A Moira Orfei Cirkusz
17.25 Kultúrkontroll
18.05 Szekeres Adrien
Koncertje
18.45 Mozgalmak, me-
lyek megváltoztatták a vi-
lágot
19.15 Mi micsoda
19.45 Esti mese
20.05 Szerelem a Hohen-
stein-kastélyban (sor.)
21.00 Híradó este
21.35 A Lényeg
22.05 Átok 2. (sor.)
22.30 A szerelem bolond-
jai (magyar f.)
23.45 Futsal világbajnoki
mérkőzés
1.05 Vért vagy életet!
(minisor.)

8.00 Kölyökklub
Garfield és barátai, Björn
mackó kalandjai, Yakari,
Magilla gorilla, Hupikék
törpikék, Dini, a kis dino-
szaurusz
11.00 Trendmánia
11.30 Teleshop
12.30 Törzsutas
12.55 Havazin
13.25 Míg a halál el nem
választ (am. vígj. sor.)
13.55 X-FAKTOR NAP
(élő)
Tehetségkutató show-mű-
sor
Közben: 17.00 Hatoslottó-
sorsolás
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 X-Faktor (2011)
(élő) - Döntő
Tehetségkutató show-mű-
sor
21.45 ValóVilág (2011)
(élő) - Összefoglaló
0.00 Világtörténelem - 1.
kötet (am. vígj., 1981)
1.45 Portré
Riportmagazin
2.20 Róma 
(angol-am. kaland sor.)

7.45 Tv2 matiné
11.05 Nagy Vagy!
12.00 Ability
12.10 Stahl konyhája
13.00 Kalandjárat (ism.)
13.30 Borkultusz
14.00 Talpig nő
14.30 Több mint TestŐr
15.00 Simlis Jack, a kari-
bi szuperkém (sor.)
15.30 ÖsszeEsküvők
16.30 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
17.30 Földre szállt boszor-
kány (am. vígj.) (ism.)
19.30 Tények Hírműsor
20.00 Napló
21.05 Kémkölykök 3-D 
- Game Over 
(am. akció-vígj.)
22.45 Frizbi Hajdú Péter-
rel
Közben: Kenósorsolás
23.45 TotalCar
0.15 Célkeresztben
(krimisor.)
1.05 A véresen valódi 
valóság Adolf Hitlerről 
(német film, 2007)
2.40 EZO.TV
3.15 Napló (ism.)

8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Ingatlanpiac (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 Karácsonyi koncert
0.05 Kontraszt (ism.)

TV2
7.55 Opera Café
10.10 Katolikus krónika
10.35 Tanúságtevők
11.05 Az én keresztem
(ism.)
11.15 A sokszínű vallás
11.30 Evangélikus magazin
11.55 Református ifjúsági
műsor
12.05 Csillagpont 2011
12.30 Mai hitvallások (ism.)
13.01 Hírek
13.05 Szellem a palackból...
13.35 Anno
14.05 Lesz egyszer egy
Ifipark?
15.05 A szerelem bolond-
jai (magyar f.)
16.20 Út Londonba
16.50 Telesport
17.30 Csoda Manhattan-
ben (am. vígj.)
19.05 Déltenger kincse (sor.)
19.55 A Lényeg
20.30 Híradó este
21.15 Magyarország, sze-
retlek!
22.30 2 nap Párizsban
(fr.-ném. vígj.)
0.10 A fiatalkorú 
(am. f. dráma)

7.00 Disney Klub
7.55 Zoom
8.10 A hit világa (live)
10.00 Dana kertjében
10.35 A falu élete
11.50 Mezőgazdasági
percek
12.00 A falu élete
13.00 Sajtó és hatalom
(live)
14.00 Hírek
14.30 Nemzetközi cirkusz
előadás
15.10 Caragiale öröksége
15.00 Népi hagyaték
16.00 Fényben úszik az
egész ház
17.00 Dănutz S.R.L. 
19.00 Jóker, Lottó 5 /40,
Lottó 6/49 és Noroc sor-
solás
19.45 Sport
20.00 Hírek
21.00 Distractis Show
(szórakoztató műsor)
21.35 A francia hadnagy
szeretője (angol romanti-
kus dráma, 1981)
23.45 100%-ban 
garantált
0.45 Dănutz S.R.L. 

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.)
17.15 Híres zeneszerzők
nyomában
18.15 Kisváros (sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Sportcsillagok Gá-
laestje 2011
21.55 Hírek
22.00 Térkép
22.30 Gyökerek
(am. sor.)
0.05 Dunasport
0.15 Sportaréna
1.10 Budapest ostroma
(dokumentum sor.)
2.05 Térkép (ism.)
Integrációs magazin
2.30 Élő egyház (ism.)

DUNA TV m1 m2 RTL
KLUB HÍR TV

6.55 Ma Reggel
10.00 Pipafüst nélkül 
- A felvilágosodásról
10.55 Magyar rock
11.50 Natúra
12.20 Homokzene mesék
12.30 Társbérletben a tár-
gyakkal
13.01 Híradó délben
13.19 Sporthírek
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Napló
14.00 Közvetítés
a parlament üléséről
17.30 Nekem ne lenne ha-
zám?
17.45 Família Kft. (sor.)
18.05 Hogy volt!?... 
Extra
19.00 Angyali érintés
(am. sor.)
19.45 Esti mese
20.05 Különleges mentő-
alakulat (auszt. sor.)
20.50 Üzenetek
21.00 Híradó este
21.29 Sporthírek
21.35 McLeod lányai
(sor.)
22.20 Maradj talpon!
23.15 24 (am. sor.)
0.00 A nyomozónő (sor.)

7.20 Fókusz Plusz Maga-
zin (ism.)
7.55 Fókusz Reggel
8.40 Reflektor Reggel
8.50 Reggeli - Csak csajok
9.30 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
10.35 Második esély
(sor.)
11.35 Top Shop
13.25 Asztro Show
14.30 A szív útjai 
(török sor.)
15.30 A javulás útja
(amerikai filmdráma,
2003)
17.15 Az éden titkai 
(görög sor.)
18.20 Sarokba szorítva
(amerikai sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
Utána: ValóVilág Klikk
21.05 Castle (am. sor.)
22.00 ValóVilág 
- Párbaj (élő)
0.15 Minden, amit mindig
is tudni akartál a Póker-
ről...
0.45 Reflektor 
- Sztármagazin
1.00 Odaát (akció sor.)

7.00 Magellán (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.35 Stahl konyhája (ism.)
10.45 Babapercek
10.55 Teleshop
12.30 Porontyjárat 
(amerikai vígj., 1981)
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. drámasor.)
18.20 Update Konyha
18.25 Eva Luna (sor.)
19.30 Tények
20.20 Aktív
A TV2 magazinja
21.15 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.00 NCIS (am. sor.)
23.00 NCIS: Los Angeles
(krimisor.)
Közben: Kenósorsolás
0.00 Aktív
1.00 Tények Este Hírműsor
1.35 EZO.TV
2.10 Magellán (ism.)
2.35 Animációs filmek

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
6.55 Ma Reggel
10.00 Afrika gyöngysze-
me (sor.)
10.55 Édes sósvíz! (ism. f.)
11.05 Déltenger kincse
(auszt.-fr. sor.)
12.00 Agrárpercek
12.30 Napirend előtt
13.01 Híradó
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Roma Magazin
14.30 Domovina
15.00 Társbérletben a tár-
gyakkal
15.30 Budapest termé-
szeti értékei
16.00 Angyali érintés
(am. sor.)
16.50 Különleges mentő-
alakulat (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 Labou 
(am. f.)
11.55 TVR 55
12.00 „Szép az élet!”
Nemzetközi Fesztivál
12.40 A palota legendái:
király 
(drámasor.)
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 (sor.)
18.25 A palota legendái:
király (drámasor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.00 Prim Plan
22.00 Fedetlen mell, 
tele zseb
23.10 Félhomály
(amerikai-német-angol
thriller, 2006)
1.00 Mad Men 
- Reklámőrültek (sor.)
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9.30 Reaper (sor.) 10.30
Pajzs a résen, avagy a töké-
letlen erő (am. vígj.) 12.30
Kanal-D Hírek 13.15 Cleja-
niak 15.00 Akarsz milli-
omos lenni? 16.00 Cancan
TV 17.45 Akarsz milliomos
lenni? 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek 19.45
Ez Románia! 20.30 Látoga-
tás meglepetésekkel 22.00
Találd meg a családomat
23.30 A tehetséges Mr.
Ripley (am. krimi)

8.00 Mester József: A ke-
nyér 8.30 Zene 8.45 Ízelítő
ism. 9.00 Néptánc 9.30
Hitélet ism. 10.00 Népzene
10.15 Néptánc 16.00 Hit-
élet 16.30 Piactér, ism.
17.30 Hargita Magazin ism.
18.30 Híradó 19.00 Erdélyi
Kávéház 19.30 Híradó
20.00 Piactér ism. 20.30
Híradó 21.00 Kultúrcsepp
ism. 21.30 Híradó 22.00
Többszemközt ism. 22.30
Híradó 23.30 Tájkép (ism.)

ETV

ÚMSZTVMÛSOR2011. december 16–18., péntek–vasárnap   www.maszol.ro 11

4.30 20 év után 
(ism.)
6.00 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
7.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
10.00 Mi történik doktor
úr?
10.45 Karácsonyi vakáció
(amerikai vígjáték, 2003)
(ism.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
13.15 Románia hangja 
- verseny show 
(ism.)
17.00 Richie Rich 
- Rosszcsont beforr 
(am. vígj., 1994) (ism.)
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 Norbit 
(amerikai vígjáték, 2007)
22.45 Holtidő 
(amerikai akcióf., 1995)
0.45 Az idő hamva
(hongk.-kínai-tajvani film-
dráma, 1994)
2.30 Holtidő 
(amerikai akcióf., 1995)
(ism.)

5.00 Közvetlen hozzáférés
(ism.)
7.00 Híradó, Sport
10.00 A kutya rúgja meg:
Európa-bajnokság 
(amerikai családi film,
2004)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (live)
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
Mirela Boureanu Vaida
műsora
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (live)
17.00 Menyasszony 
a fiamnak
– reality show
19.00 Híradó, Sport (live)
20.20 X-Faktor 
- verseny show
22.20 Jackie Chan: 
Rob-B-Hood 
(hongkongi akció-vígjáték,
2006)
1.00 A kutya rúgja meg:
Európa-bajnokság 
(amerikai családi film,
2004) (ism.)
2.15 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (ism.)

7.00 Fején a nagyvilág
7.30 Teleshopping
8.00 Crusoe 
(am.-angol-kan.-dél-af. ka-
land sor.) (ism.)
10.00 Teleshopping
10.30 Autófórum
11.00 Stílustitkok
11.30 Sport, 
diéta és egy sztár
12.00 Focus Monden (ism.)
12.30 Világiak
13.00 Pinokkió 
(olasz-angol kalandf.,
2008)
15.00 Horia akadémiája
16.30 Anyacsere 
- reality show
18.00 Hírek, időjárás
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán (ism.)
20.30 Pocahontas 
(am. mesef., 2000)
22.30 Crusoe 
(am.-angol-kan.-dél-af. ka-
land sor.)
0.30 Pinokkió 
(olasz-angol kalandf.,
2008) (ism.)
2.30 Hírek (ism.)
3.30 Crusoe (ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők 
- Mazda MX5
9.00 Óriás költöztetők
10.00 Para? Normális?
11.00 Állítólag...
12.00 A túlélés törvényei
13.00 Mike Brewer: 
Célkeresztben
14.00 Egyszemélyes had-
sereg
15.00 Horgászat 
puszta kézzel 
- Köszönjetek a kis bará-
tomnak!
16.00 Túlélőpár-baj 
- Mocsárban rekedve
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 
- Hogyan hatnak 
a kábítószerek?
0.00 Az egyetlen túlél?
1.00 Hétpróba 
a világ körül
2.00 Egyszemélyes
hadsereg

8.30 Szentek 
és mesterségek
9.00 Balkáni szokások
10.00 Britannia High 
(angol drámasorozat)
11.10 Foggal és fegyverrel
(angol vígjáték, 2002)
(ism.)
13.10 Hétvége kettesben
(live)
15.10 A kisváros 
(francia western, 2007)
17.00 Vésd a fejedbe
18.00 Román útlevél
18.50 A divat világa
19.00 BCR lakásbank
19.10 Circo Massimo
Fesztivál
19.55 A divat világa
20.00 Răzushow 
- szórakoztató magazin
21.00 CSI: 
A helyszínelők 
(amerikai sor.)
21.50 Egészségpasztilla
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Gitárok ideje
0.00 Kaland Bt. 
(kanadai kaland sor.)
0.55 Topping 
(ism.)
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9.00 Sport.ro Hírek 10.00
Sport.ro Hírek 10.05 Nis-
san GT Academy 11.00
Pontos sportidő 13.00
Sport.ro Hírek 14.00 Eu-
ropa League összefoglaló
15.00 Sport.ro Hírek 15.05
Fogadás a félelemmel
16.00 Mitica ligája 18.00
Sport.ro Hírek 19.00 Mitica
ligája 20.30 1000 halálos
történet 21.00 Sport.ro Hí-
rek 22.00 Wrestling
SMACK 23.00 Fogadás a
félelemmel

8.15 A csábítás földjén
(amerikai sor.) 9.45
Együtt örökké (sor.) 12.30
A kötelék (sor.) 14.30 Es-
meralda (sor.) 15.30 Érzé-
ki ölelések (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
(sor.)

SPORT.RO ACASA

Kanal D

6.00 Pro Motor 
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
10.00 20 év után
(talk show)
11.00 Richie Rich 
- Rosszcsont beforr 
(amerikai vígj., 1994)
(ism.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
13.05 Apropo TV 
- szórakoztató műsor
14.00 Románia hangja 
- verseny show (ism.)
18.00 Románia szeretlek!
- kultúrális magazin
19.00 Hétvégi Pro Tv hí-
rek, sport, időjárásjelen-
tés
20.30 A Vasember 
(am. fant. akcióf., 2008)
23.00 A tábornok lánya
(amerikai-német thriller,
1999)
1.30 Apropo TV 
- szórakoztató műsor
(ism.)
2.15 A szörny 
(amerikai akció horror)

7.00 Híradó, Sport (live)
10.00 Enyveskezű 
Mikulás 
(amerikai vígjáték, 2003)
12.00 Xena 
(amerikai sor.)
13.00 Híradó, sport (live)
14.00 X-Faktor - verseny
show (ism.)
16.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
16.30 SuperBingo 
Metropolis 
(verseny show) (live)
19.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés (live)
20.20 A fenébe is 
- szórakoztató műsor
21.45 X-Factor 
- A döntő (verseny show)
23.00 Charlie angyalai:
Teljes gázzal 
(amerikai akció-vígjáték,
2003)
1.15 A fenébe is 
- szórakoztató műsor
2.45 Xena 
(am. sor.) (ism.)
3.45 Enyveskezű Mikulás
(amerikai vígjáték, 2003)
(ism.)

8.00 Stílustitkok
8.30 Ízek, három szakács
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 
- szórakoztató magazin (ism.)
13.00 Pinokkió 
(olasz-angol kalandfilm,
2008) (ism.)
15.00 Idősek és nyugtala-
nok (ism.)
15.30 Kötekedők 
krónikája (ism.)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Anyacsere
22.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
0.00 Titkos szerelmek 
(telenovella)
1.00 Pinokkió 
(olasz-angol kalandfilm,
2008) (ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők 
- Mercedes Cosworth
9.00 Hogyan csinálják?
Mogyoróvaj, 
Töréspont Márvány, 
Mártás
10.00 Újjáépítők
- SEMA
11.00 Amerikai hotrodok 
- ‘63-as Corvette
12.00 Hogyan csinálják?
13.00 Autókereskedők
15.00 Óriás költöztetők
16.00 Kíváncsiság 
- Élhetünk örökké?
18.00 Gyalogszerrel az
Amazonas mentén 
- Brazílián át az Atlanti-
óceánig
19.00 Egyszemélyes 
hadsereg 
- Mindent bele
20.00 A világ legfurcsább
UFO-történetei
21.00 Autókereskedők 
- Karmann Ghia
23.00 Újjáépítők
1.00 Óriás költöztetők
2.00 A fegyverkovács

8.00 Vésd a fejedbe (ism.)
8.55 Női siker
9.30 FIFA Club World Cup
11.30 Vértestvérek
11.55 Motomágia
12.30 FIFA Club World
Cup
14.30 Jamie Amerikában
15.10 Sztár születik 
(amerikai romantikus drá-
ma, 2004)
17.00 Balkáni szokások
18.00 Kaland és termé-
szet
18.30 Csavargó halász
19.00 Szélességek
19.30 Nagy lábon
20.10 Fekete Róka: Jó
ember, rossz ember (ame-
rikai western, 1995)
21.45 Egészségpasztilla
22.00 Hírek, időjárásje-
lentés
23.00 AG Weinberger ze-
nei műsora
0.00 Kaland Bt. 
(kan. sor.)
0.55 A divat világa (ism.)
1.10 Fekete Róka: Jó em-
ber, rossz ember (am.
west.) (ism.)
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10.00 Tiki Taka 10.05 Pro
Motor 11.00 Pontos sport-
idő 13.00 Sport.ro Hírek
14.00 Ploiesti harcosok
14.30 Pontos sportidő
15.00 Sport.ro Hírek
15.05 Fogadás a félelem-
mel 16.00 Mitica ligája
(live) 18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.00 Mitica ligája
(live) 20.00 A fény harco-
sai 21.00 Sport.ro Hírek
22.00 Coride spaniole,
Showtime 23.00 Gigászok
harca

8.15 A csábítás földjén
(sor.) 9.45 Együtt örökké
(sor.) 12.30 A kötelék
(sor.) 14.30 Esmeralda
(sor.) 15.30 Érzéki ölelé-
sek (sor.) 17.30 Az örökö-
sök (sor.) 19.30 A csábí-
tás földjén (mexikói sor.)
20.30 A szerelem győzel-
me (sor.) 22.00 Perro
amor (amerikai sor.) 0.00
Szerelemkönnyek (román
sor.) 1.00 Mesés hölgyek
(ism.) 2.00 Esmeralda
(ism.)

SPORT.RO ACASA

ETV

9.00 Vékás Péter: A Dival-
dok 9.30 Metszet 10.00 Út-
mutató 10.15 Népzene
16.00 Piactér 16.30 Kul-
túrcsepp 17.00 Hitélet ism.
17.30 Erdélyi Kávéház ism.
18.00 Többszemközt 18.30
Híradó 19.00 Kultúrcsepp
ism. 19.30 Híradó 20.00
Tájkép ism. 20.30 Híradó
21.00 Erdélyi Kávéház
22.00 Metszet, ism. 22.30
Híradó 23.00 Többszemközt

9.30 Reaper 10.30 Jack és
Sarah (angol-francia roman-
tikus vígjáték, 1995) 12.30
Hírek 13.15 Látogatás meg-
lepetésekkel  15.00 Akarsz
milliomos lenni? 16.00 Can-
can TV 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 Solo (mex.-am.
thriller) 0.45 Ördögien ve-
szélyes (am. thriller, 2002) 

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 sor.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport
14.00 Apropo TV (ism.)
15.00 Románia szeretlek!
- kultúrális magazin 
(ism.)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 Oviapu 
(amerikai vígjáték, 2003)
22.30 Pro Tv hírek, 
sport
23.00 Gyilkosság online
(amerikai thriller, 2008)
1.15 CSI: Miami 
(am. sor.) (ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Reggeli matiné 
-  Răyvan és Dani műsora
(live)
10.00 Sajtószemle
- Mircea Badeaval
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
- reality show (ism.)
11.30 Nálam az irányítás
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
20.30 Liga 1: 
Steaua-Voinţa Sibiu 
labdarúgó mérkőzés 
(live)
22.30 Híradó, Sport
23.30 Egy bűnös show 
- Dan Capatos műsora
(live)
0.45 Bíbor folyók 2.: 
Az apokalipszis angyalai
(francia-olasz-angol akció-
film, 2004)
2.45 Híradó, Sport 
(ism.)

7.30 Ízek, három szakács
(ism.)
8.00 Családban (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(sor.)
10.30 Tanulj, álmodj, sze-
ress! (ism.)
11.30 Vad rózsák (kan.
sor.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Családban (ism.)
16.00 A cseresznye a tor-
tán
17.00 Lököttek (sor.)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 Polar Expressz 
(am. animációs f., 2004)
22.15 Lököttek 
(román vígjáték sor.)
23.15 Mondenii
23.45 Médium 
- A túlvilág kalandorai 
(angol thrillersor.)
1.00 Hírek (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 
- Web Bike 
- különkiadás
13.00 Autókereskedők 
- Lancia Delta Integrale
14.00 Autókereskedők 
- Saab 9-3
15.00 Kíváncsiság 
- A születés csodája
16.00 Hogyan készült?
17.00 Gigászi építmények
18.00 Autókereskedők
19.00 A túlélés 
törvényei 
- Izland
20.00 Állítólag...
- Alaszkai mítoszok

21.00 Hogyan készült?
22.00 Kíváncsiság 
- Hogyan hatnak a kábító-
szerek?
23.00 Para? Normális?
0.00 Autókereskedők 
- Chevy teherautó
2.00 A túlélés 
törvényei

8.00 Fraiser és a farkasok
(am.-kan. sor.)
8.55 Egészségtabletta
9.10 Sztár születik 
(amerikai romantikus drá-
ma, 2004) (ism.)
10.50 Vallomások 
(ism.)
11.50 Bazár
12.25 Biznisz óra
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 meg-
ér
23.35 Afrikai szeretők
(német filmdráma, 2005)
1.50 Légy formában!
2.20 Auto-mánia (ism.)
2.50 Biznisz óra (ism.)

TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV DISCOVERY

10.00 Pontos sportidő
11.00 Europa League
12.00 Sport.ro Hírek 13.00
Sport.ro Hírek 14.00 Sport.
ro Hírek 15.00 Sport.ro Hí-
rek 15.10 Pontos sportidő
16.00 Sport.ro Hírek
16.30 Nissan GT Academy
18.00 Sport.ro Hírek
19.00 Pontos sportidő
19.05 Információk 20.00
ISKA Breaking Champi-
onships 21.00 Sport.ro Hí-
rek 22.00 Kombat.ro Ams-
terdam 23.00 Hírek

8.30 A csábítás földjén
(sor.) 10.00 Együtt mind-
örökké (sor.) 13.00 A köte-
lék (sor.) 14.30 Esmeralda
(sor.) 15.30 Érzéki ölelé-
sek (sor.) 16.30 Igaz törté-
netek 17.30 Lola (sor.)
18.30 A lángoló ég alatt
(sor.) 19.30 A csábítás
földjén (sor.) 20.30 A sze-
relem győzelme (sor.)
22.00 Éjszakai történetek
22.30 Perro amor (sor.)
23.30 Szerelemkönnyek
(sor.)

SPORT.RO ACASA

10.00 Átjáró 10.30 Kár-
pát Expressz ism. 16.00
Híradó 16.15 Kultúrcsepp
16.35 Kárpát Expressz
17.00 Néptánc 17.30 Hír-
adó 17.50 Egészséges per-
cek 17.55 Könyvajánló
17.57 Életképek 18.00
Néptánc 18.30 Híradó
19.00 Piactér 19.30 Hír-
adó 20.00 Lugossy István:
Genezis Dokumentumfilm
21.00 Híradó 21.30 Piac-
tér 22.00 Népzene 

7.30 Családi történet (sor.)
9.30 Teleshopping 10.00
Kedves barátnőm 12.30
Kanal-D Hírek 13.15 Légy
az enyém 15.15 Vég nélküli
ének (sor.) 16.45 Célpont-
ban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek 20.00
A szívnek parancsolni nem
lehet (sor.) 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, műsorism., 
8.15 Hangoló
9.15 Cifra palota
9.55 Hírek, műsorims.
15.05 Slágerlista
16.00 Hírek, műsorism.
16.10 Láthatár Térerő
16.40 Térerő
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, Sport,
Rádióújság
12.00 Híradás
12.10 Művelődési hírek
12.35 Kispad - sportműsor
13.05 Zenés üzenetek.
14.00 Híradás, Kultúr-
Presszó
15.00 Híradás, KultúrPresszó
16.00 Híradás, Rádióújság
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 Hír., Ultrarövid ráadás
11.00 Hír., Gyermekműsor
12.00 Híradás
12.05 Igehirdetés, Délkör
13.00 Híradás
13.05 Szól a nóta
14.00 Itthon, Erdélyben –
faluműsor
15.00 Zenés üzenetek
16.00 Híradó
16.10 Zenés üzenetek
17.00 Vasárnapra válogattuk

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
evangélikus egyház
17.55 Hírek, adászárás

BUKARESTI RÁDIÓ

Marosvásárhelyi rádió

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

Kanal D

ETV Kanal D
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A román csapatok hír-
mondójaként jutott to-

vább a labdarúgó-Európa Li-
ga csoportjaiból a Steaua: a
fõvárosi Nemzeti Arénán,
félszázezer nézõ elõtt 3-1-re
verte a ciprusi AEK Larna-
cát, és a J csoport második-
jaként lett a futballtavasz
résztvevõje.     

Gól nélküli elsõ 45 után
nyilvánvalóvá vált, hogy a
döntetlen nem elég a tovább-
jutáshoz miután Haifában,
Buljat korai öngóljával, a
már biztos csoportgyõztes
Schalke 04 1-0-ra vezetett a
Maccabi ellen. A második

félidõ hõse Stefan Nikolic
lett: a Steaua montenegrói
csatára tizenegyest harcolt ki
az 55. percben (Rusescu érté-
kesítette), majd maga duplá-
zott, a 70. és 85. percben. A
ciprusiak becsületgólját
Pintado fejelte a 61. percben.
Izraelben Marica és Wiegel
az utolsó percekben kerekí-
tette 3-0-ra a gelsenkircheni
siker arányát. 

A D csoportban a La-
ziónak gyõznie kellett Rómá-
ban a már biztosan elsõ he-
lyezett portugál Sporting el-
len, ám az olaszok üdvössé-
géhez arra is szükség volt,
hogy a zárókör elõtt velük
azonos pontszámmal álló,
ám az egymás elleni ered-
mény tekintetében kedve-

zõbb helyzetben lévõ FC
Vaslui kikapjon Zürichben.
Mindkét mérkõzésen 2-0-s
hazai siker született így a
Lazio követte a Sportingot a
legjobb 32 közé. Wesley és
Cerniauskas kapus nélkül,
majd a játékmester Sânmar-
tean sérülésével tovább fo-
gyatkozva, a moldvai alaku-
lat nem remélhetett többet, s
Xavier Margairaz találata,
majd gólpassza (Oliver Buf-
fnak) pecsételte meg a sorsát.
A Sporting (12p) és a Lazio
(9) jutott tovább, a Vaslui (6)
és a Zürich (5) búcsúzott.      

Az E csoportban a
Besiktasnak legalább egy
döntetlenre volt szüksége az
angol Stoke City ellen, s bár
a félidõben még hátrányban

volt, végül egyenlítenie, sõt,
nyernie is sikerült (3-1), így
csoportelsõként lépett to-
vább, karöltve legyõzöttjével.
A másik mérkõzésen az uk-
rán Dinamo Kijev ikszelt a
Maccabi Tel-Avivval, 3-3. 

Az F csoportban az azo-
nos pontszámmal álló és a
továbbjutásért versengõ oszt-
rák és francia csapat is gyõ-
zött, de az egyenes kieséses
szakaszba az egymás elleni
eredmény szempontjából
jobban álló Salzburg jutott
be. Eredmények: Pozsonyi
Slovan–Salzburg 2-3 és Paris
Saint-Germain–Athletic Bil-
bao 4-2. A  csoportot utóbbi
nyerte. 

A K csoportban a Fulham
remizett a dán Odensével (2-
2), a Krakkói Wisla pedig 2-
1-re legyõzte a már csoport-
gyõztes Twente Enschedét,
2-1. A holland alakulat mel-
lett a lengyel jutott tovább,
miután egy ponttal többet
gyûjtött, mint az angol csa-
pat, 9-et. 

Az L csoportban tét nél-
küli mérkõzéseket vívtak. A
két továbbjutó, az belga An-
derlecht és a Moszkvai Lo-
komotiv gólzáporos mecs-
csel ajándékozta meg a
brüsszeli közönséget (5-3),
az addig pont nélkül utolsó
AEK Athén pedig 3-1-re
nyert Grazban az osztrák
Sturm ellen.

Az Európa Liga tizen-
hatoddöntõjének és a Bajno-
kok Ligája nyolcaddön-
tõjének párosítását ma sor-
solják ki a UEFA nyoni szék-
házában. Gigi Becali „feketelistáján”. A montenegrói Stefan Nikolic szinte egymaga döntött a továbbjutásról
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Vízilabda 

Turós-Jakab László

A héten Kolozsváron
vívja harmadik körmér-

kõzését a vízilabda-Szuperli-
ga nyolc csapata. A nyitóna-
pon nem születtek meglepe-
tések: Aradi AMEFA–Buk.
Sportul Studenþesc 8-7, Buk.
Steaua–Kolozsvári Poli 16-4,
Nagyváradi CSM Digi–Buk.
Rapid 22-1, Nagyváradi
Criºul–Buk. Dinamo 4-14.

Ünnepélyes pillanatok is
voltak, hiszen a játékvezetés-
tõl visszavonuló Radu
Nechitát köszöntötték. A ko-

lozsvári sípmester 45 évet
szolgálta a vízilabdát, nem-
zetközi porondon is elismert
bíró volt, ezentúl pedig meg-
figyelõként kamatoztathatja
nagy tapasztalatát. Radu
Nechita a hazai szakszövet-
ségtõl oklevelet és emlékpla-
kettet is kapott, amelyet
Cristian Barabancea, a játék-
vezetõi testület elnöke nyúj-
tott át neki. 

A kolozsvári torna tegnapi
eredményei: Steaua–Rapid
11-6, Poli–CSM Digi 4-21,
AMEFA–Criºul 9-4, Dina-
mo–Sportul Studenþesc 17-7,
CSM Digi–Steaua 12-11,
Rapid–Poli 9-6. A Dinamo–

AMEFA- és Sportul Studen
þesc–Criºul-találkozó lapzár-
ta után ért véget.

Ma Rapid–Criºul, Sportul
Studenþesc–Steaua-, CSM
Digi–AMEFA- és Dina-
mo–Poli-találkozókat ren-
deznek. A körmérkõzés utol-
só fordulójának mérkõzéseit
vasárnap délelõtt rendezik
meg. 

A kolozsvári tornát meg-
elõzõen, tehát két körmérkõ-
zés után, a Nagyvárad (40
pont) vezetett a Dinamo (34),
a Steaua (33), a Criºul (18), a
Rapid (14), a Sportul Stu-
denþesc (10), a Kolozsvár
(10) és az Arad (6) elõtt. 

Vereség a nyitányon

A magyar jégkorong-váloga-
tott 6-1-re kikapott a lengyel
csapattól a csíkszeredai nem-
zetközi jégkorongtorna szer-
da esti nyitómérkõzésén. Ma-
gosi becsületgólja a találkozó
elsõ találata volt. Tegnap:
Magyarország–Ukrajna 2-3. 

Weldont eltiltották

A labdarúgó-profiliga (LPF)
fegyelmi bizottsága öt fordu-
lóra eltiltotta és ötezer lej
pénzbüntetést rótt ki Wel-
donra. A Kolozsvári CFR
1907 csatárát kiállították a
Steaua elleni mérkõzés hajrá-
jában, miután letaposta Cris-
tian Balaj játékvezetõ lábát.
A szintén a 17. fordulóban
kiállított Mureºan (CFR
1907) és Roman (Medgyesi
Gaz Metan) egy-egy fordulót
pihen, és fejenként 740 lej
pénzbüntetést fizet. A fegyel-
mi bizottság ugyanakor mér-
sékelte a Petrolul büntetését,
a ploieºti-i csapatnak az ere-
detileg megszabott hat mér-
kõzés helyett csak négyet kell
zárt kapukkal megrendeznie,
s 60 ezer lej helyett csak 40
ezret kell fizetnie. 

Kilenc gól Hamburgban 

Szegénység elleni jótékony-
sági meccset játszott a Ham-
burg csapatával a Zidane és
Ronaldo barátaiból álló csa-
pat, amely 5-4-re legyõzte a
német együttest. A gyõztes
csapatban Zidane és Ronal-
do mellett olyan sztárok sze-
repeltek, mint Barthez, Figo,
Davids, Drogba, Cannavaro,
Davids vagy Hagi. 

Felragyogott a Steaua Röviden

Póló a Szuperligában 
és az Európa-kupákban 

Totka László

A nagyváradi tanács
RMDSZ-es frakciója a

város fiatal tehetséges sporto-
lóit anyagilag támogató rend-
szer bevezetését kezdemé-
nyezte, amely a városi költ-
ségvetésbõl anyagilag támo-
gatná havonta a kiváló telje-
sítményt nyújtó sportolókat –
jelentette be a sajtónak Delo-

rean Gyula városi tanácsos.
Elsõ alkalommal 100 ezer
lejt különítettek el e célra, a
keretösszeg azonban a jövõ-
ben növekedni fog. Egy szak-
bizottság felelne a juttatásban
részesülõ sportolók kiválasz-
tásáért, 10–19 és 19–21 éves
korosztályban, a világ-, euró-
pai- és nemzeti szintû verse-
nyek bajnokait támogatnák.
Nem csak egyéni sportolók,

hanem csapatok is részesül-
hetnek a juttatásban, ekkor
azonban oszlik az összeg. Az
anyagi támogatás forrásai az
önkormányzat költségvetése,
európai és vissza nem téríten-
dõ támogatások. A tanács-
ülésen már megszavazták a
kezdeményezést, amely Ro-
mániában egyedülálló, s
ezért már számos megye ér-
deklõdött iránta. 

Támogatás a nagyváradi 
sport fiatal reménységeinek 

Labdarúgás

Hírösszefoglaló

A Magyar Labdarúgó-
szövetség (MLSZ) elnök-

sége úgy döntött: megváltoz-
tatja a bajnokságok verseny-
rendszerét; a módosítások
csak a 2013/14-es szezonban
lépnek életbe. Az elnökség
keddi ülésén úgy határozott,
hogy a 2013/14-es bajnokság-
ban az NB I-ben változatlanul
16 csapat szerepel majd, s az
utolsó két helyezett esik ki, a
másodosztály azonban egy-
csoportossá válik, két feljutó-
val és három kiesõvel. A má-
sodik vonalba a három cso-
portra osztott NB III bajnokai
jutnak fel. A testület meghall-
gatta és elfogadta Egervári
Sándor szövetségi kapitány és
Nyilasi Tibornak, az MLSZ
sportigazgatójának a beszá-
molóját. A nemzeti csapat ve-
zetõje azt mondta, a február
29-re, Gyõrbe tervezett Bulgá-
ria elleni barátságos találko-
zón kívül a tervek szerint a jö-
võ év elsõ felében Csehor-
szággal is játszana a váloga-
tott, s tárgyalnak egy harma-
dik mérkõzésrõl is. Nyilasi Ti-
bor a megújult OTP-MOL
Bozsik-program eddigi ered-
ményeirõl számolt be, s beje-
lentette, hogy az utánpótlás-
válogatottaknál Mészöly Gé-
za lett a szövetségi edzõ, miu-
tán ifjabb Bene Ferencet a
Lombard Pápa Termál FC ve-
zetõedzõjének nevezték ki.
Az MLSZ-hez az idei szezon-
ra vonatkozóan 1078 pályázat
érkezett a társaságiadó-ked-
vezménybõl igénybe vehetõ a
támogatásokra. 

Marad a 16

csapatos NB I

A Szolnoki Dózsa alulmaradt ugyan az
orosz Szintyez elleni, kazanyi visszavágón
(5-6), de a november végi, hazai 11-7-nek
köszönhetõen az elõdöntõben folytathatja
az Eurokupában. A szolnoki csapat két ro-
mán idegenlégiósa, a nagyváradi Ramiro
Georgescu és a kolozsvári Tiberiu Negrean
közül Kazanyban csak utóbbi volt eredmé-
nyes, igaz, háromszor is betalált. A legjobb
négy közé jutással a Dózsa történetének ed-
digi legnagyobb nemzetközi sikerét köny-
velheti el. Az elõdöntõben az olasz CN Pos-
silipo és RN Savona vagy a spanyol CN Sa-
badell lehet a szolnokiak ellenfele, az elõ-
döntõs párosítást majd csak ez után készíti

el a kontinentális szövetség, a LEN. Az Eu-
rokupában most szünet következik, az állva
maradt csapatok február 25-én kezdik meg
párharcukat a döntõbe jutásért. Két héten
belül harmadszor csapott össze szerdán este
a Vasas és a Szeged csapata, s a Bajnokok
Ligája fõtáblás csoportküzdelmeinek kereté-
ben vívott csatában nem bírtak egymással:
12-12. A C csoport másik mérkõzésén elsõ
gyõzelmét szerezte meg a négyesben a ma-
gyar bajnok ZF-Eger, amely a negyedik for-
duló keretében 12-8-ra verte a vendég szerb
Belgrádi Partizán. Két fordulóval a befejezés
elõtt a kvartettben a Vasas (8 pont) vezet a
Szeged (7), a Partizan (4) és az Eger (3) elõtt. 

Magyarok a kupákban 

Kézilabda 

T. J. L.

Hiába szerepelt elsõ hat
mérkõzésén százszázalé-

kosan, a negyeddöntõben
meglepetésre kikapott Fran-
ciaországtól a címvédõ orosz
nõi kézilabda-válogatott a
brazíliai világbajnokságon,
így legjobb esetben is csak az
ötödik helyen végezhet. Visz-
szavágva a két évvel ezelõtti
vb döntõjében elszenvedett
vereségért, Olivier Krumb-
holz tanítványai 25-23-ra
nyertek és elõdöntõbeli ellen-
felük az Angolát 28-23-ra le-
gyõzõ Dánia.

A másik ágon a norvégok
simán verték a horvátokat
(30-25), és a döntõbe jutásért
azzal a spanyol válogatottal
csapnak össze, amely nagy
csatában búcsúztatta a házi-
gazda brazilokat, 27-26. 

A mai elõdöntõk mellett az
5-8. helyért ma orosz–angolai
és horvát–brazil párharcokat
is rendeznek. Vasárnap ját-
szanak az érmekért, és akkor
születik döntés az 5. és 7. hely
sorsáról is. December 18-án
tehát a román válogatott
megtudja, hogy kivel játszik a
május 25. és 27. között esedé-
kes olimpiai kvalifikációs tor-
nán. A Nemzetközi Kézilab-
da-szövetség (IHF) ugyanis

már közölte, hogy a 2010-es
Európa-bajnokság bronzér-
meseként Románia ott lehet
az ötkarikás kvalifikáción. Az
is tudott, hogy az egyik ellen-
fél Japán lesz, a körmérkõ-
zést pedig idegenben vívják a
trikolórok.  A másik két ellen-
fél a brazíliai vb döntõse és 7.
helyezettje lesz, a négycsapa-
tos tornát a világbajnokság
ezüstérmese rendezi.    

A jõvõ évi londoni olimpia
nõi kézilabdatornájának biz-
tos résztvevõje Nagy-Britan-
nia (mint rendezõ ország), az
Euópa-bajnok Norvégia, Bra-
zília (Dél-Amerika bajnoka)
és Ázsia bajnoka, a Koreai
Köztársaság. 

Kiesett a vébé-címvédõ



Zsehránszky István

Tordán és Kolozsváron
nõtt fel, hogyan került Ma-
gyarországra?
– A debreceni Kossuth Lajos
Tudományegyetemen végez-
tem irodalom–filozófia sza-
kot, Vajda Mihály tanár úr-
nál. De már utolsó éven rá-
jöttem, hogy nem igazán a
tanítás az én területem, ezért
elvégeztem a Magyar Hírlap
újságíró-iskoláját, és két évig
jártam mûvészettörténetre.
Elkezdtem dolgozni a Ma-
gyar Hírlapnál, majd a Szín-
házi Intézetnél, ahol a hatá-
ron túli színházak referense
vagyok immár tizennégy éve.
Ez akkor még kialakuló
munkakör volt. Elsõdleges
feladatnak tekintettem a ha-
táron túli magyar színházak-
ra vonatkozó dokumentu-
mok összegyûjtését, vala-
mint azt, hogy kapcsolatot
tartsak ezekkel a színházak-
kal; igazából nem volt kiépít-
ve az a rendszer, amely en-
nek a munkakörnek a betöl-
tését szorgalmazta. Úgy
éreztem, hogy az adatok és a
dokumentumok gyûjtése az
idõmnek csak egy részét tölti
ki, ezért úgy gondoltam,
hogy mindig van egy-egy
olyan kutatási terület, amely
mind nekem, mind a munka-
társaim számára folyamatos
kutatómunkát jelenthet, s a
mindennapi munkánk része
tulajdonképpen. Ezeknek a
kutatásoknak az eredménye
pedig egy-egy kötet vagy
egy-egy publikáció. Továbbá
fontosnak tartom azt, hogy
ezek az intézmények, ame-
lyekkel foglalkozom, bemu-
tatkozzanak Budapesten,
ezért mindaddig amíg kere-
tet, tehát anyagi hátteret tud-
tunk biztosítani hozzá, kö-
rülbelül háromhavi rendsze-
rességgel bemutatkozott egy-
egy színház vagy egy-egy fo-
lyóirat, publikáció. Tehát
amikor intézményt mondok,
nemcsak színházról van szó.
Volt, amikor Vásárhelyrõl a
színmûvészeti fõiskola, volt,
amikor a bábszínház mutat-
kozott be, de találkozót ren-
deztünk a Szimbólum folyó-
irat számára is. És mindig
igyekeztem, hogy az egyes

régiók: Erdély, Felvidék, Vaj-
daság egyenlõ teret kapja-
nak. Sajnos, ez a rendez-
vénysorozat is részben meg-
szakadt. Nagy kár, mert álta-
lában ezekkel a rendezvé-
nyekkel együtt kamarakiál-
lítást rendeztünk, amely
nagyrészt a meghívott intéz-
mény anyagaiból született, és
késõbb kiderült, hogy maguk
az intézmények is nagyon
igénylik ezeket a kiállításo-
kat, nemcsak azért, hogy pél-
dául a saját plakátgyûjtemé-
nyüket viszontlássák, vagy a
jelmeztárukat, hanem igenis
érdeklik õket a többiek kiállí-
tásai vagy a más társulatok
személyiségeit bemutató
egyéni kiállítások. Ennek lát-
tán kezdtem el a kiállításszer-
vezõi munkát. Közben rájöt-
tünk, hogy az ilyen rendez-
vény számára a leg-
megfelõbb forma a vándorki-
állítás.

Megemlítene néhányat
az idevágó tárlatok közül?
– A kolozsvári Puck Báb-
színházzal való együttmûkö-
désünk egyike volt a leggyü-
mölcsözõbbeknek. Kovács
Ildikó bábrendezõ nyolcva-
nadik születésnapját készült
megünnepelni az intézmény
és azok a bábos személyisé-
gek, akik a nagy mûvész
munkatársai voltak. Mi is
csatlakoztunk a szervezõk-
höz.

Kötetet állított össze Ko-
vács Ildikóról...
– Valójában egy ünnepségrõl
és mûsorsorozatról lett volna
szó, amelynek keretében át-
adtunk volna egy emlék-
könyvet. Sajnos, az ünnep-
ség idõközben megemléke-
zéssé változott. Demeter
András Istvánék még át tud-
tak adni Kovács Ildikónak
egy nagyon magas rangú dí-
jat, és megszületett a kötet is,
amely hát egy kicsit szomorú
sorsra jutott: ahelyett, hogy
születésnapi ajándék lett vol-
na, kegyeleti tárgy lett, mert
Kovács Ildikó meghalt, mie-
lõtt átvehette volna. Viszont
így is ez a könyv egy ûrt töl-
tött be, ugyanis több mint
másfél éven keresztül meg-
adatott nekem az a szeren-

cse, hogy Kovács Ildikóval
együtt dolgozhassak ezen a
köteten, és elkészítsem azo-
kat az interjúkat, amelyek,
úgy gondolom, fontosak a
magyar és az egyetemes báb-
történet szempontjából.

Könyvének fõ anyaga az
interjú.
– Igen, tehát közös munka
volt, mert Kovács Ildikóval
mindent egyeztettünk, kivé-
ve egyetlenegy fejezetet,
amelyet meglepetésnek
szántunk. Ez a meglepetés
egy ábécé volt, és nagyon-
nagyon örülök, hogy végül
is még láthatta. Sipos László
grafikusnak, Kovács Ildikó
díszlettervezõ társának a raj-
zaival meg még néhány más
grafikai anyag felhasználásá-
val olyan ábécét hoztunk lét-
re, amelyet ha valaki végigla-
poz az elég terjedelmes kö-
tetbõl, máris képet kap a Ko-
vács Ildikó mûvészi felfogá-
sát meghatározó fogalmak-
ról, és ezért ezt a részt Kovács
Ildikó Ábécének neveztük el,
és sikerült a születésnapon
átadni neki.

Hasonló nagy munkája
az Ignácz Rózsa-kiállítás és
az ezzel kapcsolatos anya-
gok elkészítése.
– A vándorkiállítások sorát
az Ignácz Rózsa-kiállítás
nyitotta meg. Õ egy elfelej-
tett alkotó, aki színészi pá-
lyán indult, aztán írónõként
folytatta. Írónõként volt nép-
szerû a harmincas-negyve-
nes években, késõbb indexre
került, és most adják ki újra
a köteteit. Engem elvarázsolt
ez az életmû, Ignácz Rózsa
személyisége, és úgy gondol-
tam, emléket kellene állítani
neki, ezért választottuk a
vándorkiállítás formáját,
amely centenáriumi kiállí-
tásként született, viszont
most már a harmadik éve él,
túl vagyunk a tizedik állo-
máson, és a vándorútja még
korántsem ért véget.

Hol járt ez a kiállítás?
– Budapesten indult, aztán
Sepsiszentgyörgy, Kovász-
na, Csíkszereda, Nagyvárad,
Kolozsvár, Székelyudvar-
hely, Kézdivásárhely, Kis-

várda, Debrecen követke-
zett... Folyamatosan jelzik rá
az igényt, most például
Torockóra hívták meg, és azt
gondolom, hogy helye lenne
ott a kiállításnak, amely mió-
ta útrakelt, folyamatosan
gazdagodott, és mindenhol
igyekeztünk helyi színt is ad-
ni a jelenlétének.

És hol lesz majd az állan-
dó helye?
– A kovásznai Ignácz Rózsa
Emlékszoba átrendezésével
állandó helyet kapna a kiállí-
tás. A tárgyak egy részét már
odavittük, még a kiállítás ot-
tani szerkezetét kell kitalál-
nunk, mert az anyag eléggé
terjedelmes, és nem foglal-
hatjuk el az egész lelkészi la-
kást, illetve bocsánat, az
egész lelkészi hivatalt, nem
élhetünk vissza az emlékszo-
ba házigazdájának jóindula-
tával. Tehát egy olyan szer-
kezetet kell kitalálnunk,
amelynek segítségével az
egész anyag látható, fella-
pozható.  És azt is szeret-
nénk, hogy mind az egész
anyag megjelenjen számító-
gépen, a kiállítással kapcso-
latos eseményekkel együtt,
mint például az, amikor
Ignácz Rózsa fia, Makkai
Ádám Kossuth-díjas író nyi-
totta meg a kiállítást és me-
sélt édesanyjával kapcsola-
tos emlékeket.

Közben ön egy másik
ilyen nagyszabású kiállítást
kezel, hogy így mondjam, a
Bánffyt. Megismerhetnénk
ennek a történetét is?
– Doktori dolgozatot szeret-
tem volna írni a „kék ma-
dár”-stílusról, díszleteirõl és
jelmezeirõl, és így jött be a
képbe Bánffy Miklós, Kós

Károly és Vásárhelyi Ziegler
Emil.

Melyek e stílus meghatá-
rozó jegyei?
– Tulajdonképpen arról az
orosz mûvészet mintájára
Magyarországon is és külö-
nösen Erdélyben kibontako-
zó stílusról van szó, amely-
nek a fõ célkitûzése a népmû-
vészet szerves újraélesztése
volt. És ebben úttörõ részt
vállalt Kós Károly. Tulajdon-
képpen Ignácz Rózsa is en-
nek kapcsán került a látóte-
rembe, mert, ugye, a színé-
szek közül, akik nyíltan fel-
vállalták ezt a stílust, Ignácz
Rózsa volt az egyik, Köpeczi
Bócz István mellett. Ignácz
Rózsa egyik legnagyobb ér-
deme, hogy rábírta Tamási
Áront elsõ darabjának a
megírására. Engem a szín-
házzal kapcsolatban elsõsor-
ban a látvány foglalkoztat, és
Bánffy szcenikai munkája le-
nyûgözött. Mivel ez nincs tü-
zetesen feldolgozva, valójá-
ban feltérképezve sincs még,
ezért kezdtem el kutatni. És
egy idõ után egyre jobban
szerteágazott az anyag, vi-
szont mindenki szerette vol-
na minél elõbb eredményét
látni a kutatásnak. Rájöttem,
hogy nagyon kevesen isme-
rik Bánffy Miklóst a teljes
komplexitásában. Az irodal-
márok ismerik az írásait, az

életmûve most már Dávid
Gyuláék gondozásában szé-
pen megjelenik. A politikus
Bánffyt is nagyon sokan is-
merik. Viszont nagyon-na-
gyon bántott, hogy Bánffy
különleges tehetsége, a rajzo-
lás mindig háttérbe szorult,
illetve kissé lekezelték...

Mellékesnek tartották...
– És amikor az orosz szceni-
kai mûvészettel vetettem
össze, rájöttem, hogy Bánf-
fynak ugyanott van a helye,
ahol a világ élvonalbeli
szcenikusainak, és ezt szeret-
tem volna megmutatni a
vándorkiállítás segítségével.
Ugyanakkor ennek a mun-
kámnak egyszerre kell jelen
lennie Magyarországon is és
Erdélyben is, sõt, talán hang-
súlyosabban Erdélyben,
Bánffy szülõföldjén.

Hol volt az elsõ állomás?
- Budapesten. Egy rémképet
kellett eloszlatnom. Az
Ignácz Rózsa-kiállításra
olyan tömeg jött el a Színhá-
zi Intézetbe, amely, sajnos,
látogatás szempontjából
nem egy jó intézmény, kevés
nézõt tud fogadni, hogy arra
gondoltam: ha Ignácz Rózsa
ennyi érdeklõdõt vonzott,
akkor mi lesz Bánffy Miklós
esetében? 

Folytatása a 14. oldalon

Vándorló alkotói világok
Szebeni Zsuzsa színháztörténész szerint Bánffy Miklós rajztehetsége révén világszínvonalú szcenikus

Színháztörténész. Irodalom–filozófia szakon végzett, je-
lenleg a budapesti Országos Színháztörténeti Múzeum
és Intézet Nemzetközi Kapcsolatok osztályának színhá-
zi referense. Fõbb publikációi: Figura Stúdió Színház
(2000), Kovács Ildikó bábrendezõ (2008). Fõbb, általa ren-
dezett kiállítások: Büky Béla életmûtárlat, Kiss Manyi-
vándorkiállítás, Kovács Ildikó grafikai kiállítás, Ignácz
Rózsa centenáriumi kiállítás.

Szebeni Zsuzsa (1970, Kolozsvár)

Szülõvárosát ugyan odahagyta beszélgetõtársunk, ám Ma-

gyarországra települése utáni munkája is ezer meg ezer

szállal köti Erdélyhez. Fõ tevékenységének a színházi témá-

jú kiállítások rendezését, létrehozását tekinthetjük: ennek 

az igencsak közönségvonzónak bizonyuló szakmai terület-

nek a mûhelytitkairól kérdeztük leginkább.

úmszszínképHétvégi melléklet
Szerkeszti: Ágoston Hugó, Szonda Szabolcs

2011. december 16–18., péntek–vasárnap

Készült a Communitas Alapítvány támogatásával

Fotó: Kovács Zsolt
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... És akkor szóljunk végre
Ignácz Rózsa életmûvének
talán legmaradandóbb da-
rabjairól, a helyzetrajzokról.
Amelyek – az Anyanyelve ma-
gyar ilyen jellegû értékeit is
meghaladva – már-már Mó-
ricz Zsigmond-i fölfedezõ
szenvedélyrõl tanúskodnak,
szülõföldi elkötelezettségük-
ben Tamási Áron lírai emlé-
kezéseit, útirajzait juttatják
eszünkbe, a legsikerültebbek
pedig Illyés Gyula esszéigé-
nyû dokumentumprózájá-
nak erdélyi (exerdélyi) társa-
iként olvashatók. E helyzet-
rajzok élén – a Levelek Erdély-
bõl (1939) kötet kronológiája
szerint is – az Olt-ország fõvá-
rosa (1919– 1926) áll. (...)

Ignácz Rózsa kiterjedt
életmûvébõl számomra az
itt néhány példával jelzett
helyzetrajzok maradnak em-
lékezetesek, elsõsorban eze-
ket kellene visszahozni az

ezredvégi magyar irodalmi
tudatba – és a közéleti emlé-
kezetbe. Az irodalomtörté-
net-írás adósa ezzel Ignácz
Rózsának. Azt hiszem, nem
annyira a regényíróval bánt
mostohán az utóbbi évtize-
dek magyar kritikája és iro-
dalomértelmezése – számos
sikeres Ignácz-regény aligha-
nem a lektûr kategóriájába
sorolható –, hanem például
a Levelek Erdélybõl s a Keleti
magyarok nyomában írójával.
Mert az mégiscsak döbbene-
tes, hogy az ún. „nagy spe-
nót”, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Irodalom-
történeti Intézetében készült
magyar irodalomtörténet
Szabolcsi Miklós szerkesz-
tette VI. kötete (A magyar iro-
dalom története 1919-tõl napja-
inkig) 1966-ban egyszer írja
le Ignácz Rózsa nevét –
Remenyik Zsigmond bibli-
ográfiai adataként! Po-

mogáts Béla 1982-es össze-
foglaló munkája (Az újabb
magyar irodalom, 1945– 1981)
a Nyugat harmadik nemze-
dékének környezetébe he-
lyezve már tájékoztatót ad
Ignácz Rózsa irodalmi mun-
kásságáról, utalva az 1945
elõtti mûveire is (...). Po-
mogáts említi az írónõ „hos-
szabb hallgatását”. Errõl az
1948-tól 1957-ig tartó nehéz
évtizedrõl Ignácz Rózsa fiá-
tól, Makkai Ádámtól idéz-
hetjük (a legutóbb megjelent
posztumusz regény, A vádlott
kísérõszövegébõl): régebbi
könyveit (így a Levelek Er-
délybõl-t, a Keleti magyarok
nyomában-t, az Anyanyelve
magyar-t, a Született Moldo-
vában-t is) „a kommunista
cenzúra zúzdára ítélte állító-
lagos »irredenta-klerikális«
beállítottságuk miatt, jólle-
het Ignácz Rózsa társadal-
mi-politikai mondanivalója

a román–magyar kérdésrõl a
tolerancia és a békekeresés
jegyében fogalmazódott iz-
galmas regényekké.”

(...) Végül egy nem akár-
milyen méltató idézet az Ün-
nepi férfiú címû Szent Lász-
ló-regény (hasonlóképpen
posztumusz, Püski Sándor
által 1989-ben kiadott
könyv) történetéhez tartozó
Kodolányi-levélbõl; Kodolá-
nyi János, a szintén karan-
ténba zárt pályatárs, akinek
alkalma volt kéziratban ol-
vasni Ignácz Rózsa e mûvét,
1952. május 7-i forró hangú
levelében írja: „Minden ed-
dig írt mûve csekélység eh-
hez képest. Most lett mû-
vész, eddig író volt. Jó író,
de csak író. Ahová most el-
jutott, az túl van az írósá-
gon, a jó íróságon, az már
nem író-szint. Óriási erõket
gyûjtött, s ezeket az erõket
följebbjutáshoz kell használ-

nia. A Kapun belépett, de
most odabent kell járnia,
tennie, látnia, élnie. Íme, mi-
lyen messze van az a Rózsa,
aki Makkai Jancsi oldalán
szerepelt, társasági hölgy
volt, akinek fényképeit a la-
pok közölték, akit »Erdély
nagy írónõjének« neveztek.
Ez a Rózsa, aki belépett a
Kapun, már nem a régi!
Több, mint erdélyi, több,
mint magyar, több, mint re-
formátus, több, mint asz-
szony, több, mint anya és fe-
leség. A teljes ember jelent
meg, és ezt a teljes embersé-
get kell megtartania, fejlesz-
tenie.” A rajongó sorok szer-
zõje (...) mindent megadna
Ignácz Rózsának, hogy to-
vább dolgozhasson: akadé-
miai tagságot, a becsület-
rend lovagi fokozatát, Kos-
suth-díjat, három hold ker-
tet, csónakot, vitorlást, „ál-
landó jegyet a világ minden

vasútjára, hajójára, repülõ-
gépére, örökké érvényes ví-
zumokat, lefordíttatnám a
könyvét angolra, franciára
és oroszra”.

(...) Ignácz Rózsa aligha-
nem azon írók sorsában osz-
tozott, akik a szülõföld köz-
vetlen közegébõl kikerülve a
tágabb haza figyelmét legfel-
jebb idõlegesen tudták fel-
kelteni. A Levelek Erdélybõl
elsõ mondataként írta le, ép-
pen hatvan évvel ezelõtt, a
lakóhelye szerint már buda-
pesti írónõ: „Kéthazájú em-
berek hontalanságával
hánykolódom Erdély s Ma-
gyarország között.”

Könyveinek az elmúlt fél
évszázadban ugyanez volt a
sorsa.

(Részletek a fenti címmel 
a Kortárs 1999/12. számá-

ban megjelent hosszabb
tanulmányból.)

Kántor Lajos

Ignácz Rózsa helyzetrajzai 
és az irodalomtörténet-írás

Folytatás a 13. oldalról

– Egyetlen kiállítótermünk
van, a körterem, ezért úgy
gondoltam, hogy az egész
épületet kellene használni,
tehát nem csak egy termet
belõle, s akkor elférnek a lá-
togatók. Az épület egy klasz-
szicista palota, s Bánffy Mik-
lós mûvészete egy ilyen pa-
lotában jól érvényesülhet.

És megengedték, hogy az
egész épületet használja?
– Megengedték, mert mind-
annyian meg voltak rémülve.
Elõször hát a folyósokon
kezdtük a terjeszkedést, ott is
kiállítási tárgyakat helyez-
tünk el. Végül odáig jutot-
tunk, hogy, az igazgató asz-
szony szavaival: „éppen csak
a mellékhelyiségben nem
rendezkedtem be a kiállítás-
sal”. És érzékeltetni tudtuk
az életmû szerteágazó jelle-
gét: külön teremben voltak a
karikatúrák, külön teremben
a könyvgrafika stb. A meg-
semmisült arcképcsarnokot,
amit csak részben tudtunk
reprodukálni, átlátszó pausz-
papírra tettük, és ezzel, úgy-
mond, átvezethetõdött,
mintegy felsejlõ lett.

Meg tudja ezt csinálni
máshol is?
– Meg, de nem ugyanígy.
Mindenhol kialakítjuk a kiál-
lításnak a térhez igazodó for-
máját. Egy másik épületben
egy másik ötlet kell. Szege-
den, ahol Bánffy megrendez-
te a szabadtéri játékokat, ott
a kiállítás hét elembõl álló
külön résszel bõvült, Az em-
ber tragédiája elemeivel. Ott
ez volt a helyi sajátosság. Pél-
dául a rendezõpéldányt dol-
goztuk fel oly módon, hogy
betekinthetõvé vált idegen
szem számára, tehát látni le-

hetett a Bánffy által eszkö-
zölt húzásokat és mindenek-
elõtt a vázlatokat, amelyeket
a darabhoz készített. Itt ke-
rültek elõször közönség elé.

Aztán pedig Kolozsvár
következett.
– Igen, és most úgy néz ki,
hogy a Külügyminisztérium-
ban, Budapesten lesz az
újabb kiállítása. Márciusban
a Székely Nemzeti Múzeum-
ba kerül a kiállítás, Sepsi-
szentgyörgyre. Egyrészt az
épület százéves évfordulója
miatt is, másrészt pedig ak-
kor válik láthatóvá a Bánffy
által tervezett üvegablak, te-
hát a Múzeum a teljes pom-
pájában jelenik meg.

Elképzelhetõ ez a kiállí-
tás egy másik európai or-
szágban is, például Angliá-
ban, hogy azt a sok trianoni
figurát, akikrõl rajzokat ké-
szített Bánffy, viszontlát-
hassák, és eszükbe jusson a
történelem, a felelõsség...
– Volt egy különleges látoga-
tónk, Peter Vergo professzor,
a Royal Academy kurátora.
Megtekintette a teljes kiállí-
tást Szegeden, és kiválasztot-
ta már azt a részt belõle, a
díszlet- és jelmezterveket,
valamint a Bartókkal kap-
csolatos emlékeket, amelyek
Londonba fognak kerülni a
2014-es kiállításra.

Mi van még folyamatban?
– A Kiss Manyi centenáriu-
mi kiállítás, amely szintén
vándortárlat. Szeptember 21-
én nyílt meg Budapesten a
Színháztörténeti Múzeum-
ban, készül a vándorútjára.
És persze közeledik a Figura
huszadik évfordulója, s ké-
szül a második könyv. Az el-
sõ a tizedik évfordulóra je-
lent meg.

Farkas István

Régóta nem került vászonra
olyan film, amely annyira
megosztotta volna a filmba-
rátokat, mint a Twilight-szága
Hajnalhasadás címû epizód-
ja. Stephenie Meyer könyv-
sorozata, a Twilight (Alko-
nyat) a Harry Potterhez ha-
sonlóan, a producerek sze-
rint filmre termett, így min-
dent megtesznek, hogy mi-
nél több bõrt lehúzzanak az
amúgy teljesen szerethetõ
irodalmi alkotásról. (A Haj-
nalhasadás alcímû szága-
darabnak jövõre még egy
epizódját láthatjuk.)

A Star Trekbõl ismert Ge-
orge Takei a napokban felhí-
vást intézett a két, legrégebb
óta hadban álló geek-had-
sereg, a Star Trek és a Star
Wars tagjaihoz, amelyben ar-
ra kéri õket, egyesítsék erejü-
ket a közellenség Twilight el-
len. Videoüzenetében arról
beszél, hogy oda a hõsiesség,
a bajtársiasság, nincsenek
már epikus csaták sem a kép-
ernyõn, csak középiskolás
vámpírok, akik csillognak a
holdfényben.

Ezzel természetesen még
nem lehet megingatni hité-
ben a többmilliós rajongótá-
bort – és itthon nem is iga-
zán kellene reklámoznunk a
szága iránti ellenszenvünket,
ugyanis ötbõl egy brit Alko-
nyat-rajongó szeretne elláto-
gatni országunkba, ahová
leginkább Drakula gróf se-
gesvári szülõháza, valamint
kedvelt szálláshelye, a törcs-
vári kastély vonzza õket.

Bill Condon filmjének
népszerûsége csak egyvala-
mivel magyarázható: most

van folyamatban a Föld la-
kosságának legnagyobb mér-
tékû kollektív szellemi ön-
gyilkossága. Ha valaki azzal
válaszolna erre, hogy a film
nem lehet annyira rossz, hi-
szen évrõl évre nézettségi
csúcsokat döntöget, tartsa
szem elõtt azt a tényt, hogy
sokmilliónyi kultúrzombi
megtévesztését nem tekint-
hetjük a minõség fokmérõjé-
nek.

Ne várjon senki semmi
különlegeset, a szága negye-
dik része ugyanolyan unal-
mas, szirupos, logikátlan és
stílustalan, mint elõdei. Bel-
la és Edward ifjú házasok-
ként nyitnak új fejezetet éle-
tükben – Rio de Janeiróba
utaznak nászútra, hogy egy-

más mellett szenvedélyük-
nek is hódoljanak. Közben
kiderül, hogy Bella gyerme-
ket vár, ám az új jövevény ér-
kezése „váratlan” esemé-
nyek lavináját indítja el. Ez a
terhesség-mellékszál egyéb-
ként a film egyik legszomo-
rúbb eleme, hiszen anélkül,
hogy deszakralizálnánk a
másállapotot, bátran el-
mondhatjuk, hogy megfe-
küdte mind az anyuka, mind
pedig a film hasát, a nézõtõl
pedig megvonta azt a lehetõ-
séget, hogy a mûhöz az an-
nak kijáró, maró szarkaz-
mussal viszonyuljon. Hiába
vámpír meg vér, mégsem le-
het nyugodt szívvel kiröhög-
ni egy terhes nõt, még ha –
önhibáján kívül – ilyen idét-

len forgatókönyvbe is csöp-
pent ez a fiktív szereplõ. A
farkasok, persze, eltervezik a
kislány elpusztítását, amiben
Jacob, Bella korábbi szerel-
me semmiképp nem akar
részt venni, ezért kiválik a
falkából, de a vámpírok és
vérfarkasok összecsapása en-
nek ellenére elkerülhetetlen.

Bár a sztori megjelenítése,
a szürreális fantáziaképek
valamennyit emelnek a film
színvonalán, korántsem any-
nyit, hogy feledtetni tudják a
történet bárgyúságát. Azt
ajánlom, hogy aki jegyet vált
a filmre, a szokásosnál több
kólát vigyen be magával, ne-
hogy végigbóbiskolja a vám-
pírok és vérfarkasok hábo-
rúskodását.

Mozivászon

Szellemi gyilkosság, filmmel
Vándorló alkotói világok

Hatásos (fantázia)képek, nem sok haszonnal: az Alkonyat-sorozat negyedik darabja
valószínûleg nem lesz a mozitörténet egyik alapköve 
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A buli, hol 
nemzet süllyed el

Tóta W. Árpád

Oldódjunk már fel egy ki-
csit, és hagyjuk hátra a do-
hos szuverenitást. Szép lesz
az élet tagköztársaságként!
Európa állammá változik.
Szövetségi állammá, a közös
pénz fenntartásához elen-
gedhetetlen közös pénz-
ügyekkel, és nyomában nyil-
ván a politikai unióval. Re-
mélhetõen egy évtizeden be-
lül közös haderõvel. A mi
gyermekeink már a saját,
szövetségi rajzfilmhõsein-
kért izgulnak majd, és a saját
európai atom-tengeralattjá-
róinkat csodálják, ahogyan
atom-tengeralattjárókat cso-
dálni illik. Amikor felnõnek,
magától értetõdõ természe-
tességgel szavaznak összeu-
rópai pártokra azok ígéretei
és elnökjelöltjük teljesítmé-
nye alapján. Egy kisebb je-
lentõségû önkormányzati
választás keretében persze
jelölnek majd valami másod-
vonalbeli figurát, egy
Deutsch Tamás-szerû helyi-
érdekû bohócot fõfõ-pol-
gármesternek, de tudni fog-
ják, hogy a fontos döntések
Brüsszelben születnek. Ez-
zel ennek a generációnak kü-
lönösebb problémája nem
lesz, legalábbis nem több,
mint ma a vízfejû Budapest-
rõl sápítozó vidéki magya-
roknak. (...) És ott van a má-
sok kára, amibõl olcsón le-
het tanulni. Türkmenisztán
és Üzbegisztán 1991-ben
visszanyerte szuverenitását;
a baltiakkal ellentétben meg
is õrizte azt, nem léptek be
gyorsan másik szövetségbe.
És hova vezetett a fene nagy
szabadosság? Gyorsan vá-
lasztottak maguknak egy ot-
romba, korrupt diktátort, az-
tán másnap rá kellett jönni-
ük, hogy továbbra is azt csi-
nálják, amit az oroszok kér-
nek. Mindenekelõtt azért,
mert szuverén, fékezhetetlen
bölcsességük a gázkiterme-
lés folytatásához sem elég.
Ha pedig bármelyik kis alvé-
gi zsebdiktátornak mámoro-
san önálló gondolatai tá-
madnának, akkor kap egy
meghívót a Vörös téri dísz-
szemlére, és már látja is,
merre hány méter a szuvere-
nitása. Nem mintha nem le-
hetne egy alsó-középkategó-
riás nemzet függetlenebb,
mint Magyarország ma. Eh-
hez viszont atomfegyver
vagy jelentõs ásványkincsek
szükségesek, és ráadásul az a
tapasztalat, hogy ezekkel
együtt se túl boldog az isten-
adta nép. Irán, Észak-Korea
vagy Venezuela még elbók-
lászhat a külön útjain egy
darabig, de a mosolyuk vala-
hogy nem õszinte. Az Euró-
pai Egyesült Államok bizo-
nyára sokat fog tanulni ame-
rikai testvérétõl, illetve
nagyfiától. A gyermekeink
már megmosolyogják majd
az úgymaradottak
ümmögését, ahogy a nem-

zeti hagyományokat sirat-
ják. Hiszen megmaradnak
azok, pont elég marad belõ-
lük, sem a szaloncukor, sem
a túrórudi nem lesz betiltva.
Minden hagyomány fenn-
marad, amíg érdekel valakit.
Ma is létezik New York-i és
texasi identitás, és ezeken
belül egy csomó alverzió és
hibrid; a kultúra, a konyha,
a nyelvváltozatok mind füg-
getlenek attól, hogy a szö-
vetségi kormány Washing-
tonban székel. Nyugi, a ma-
gyarság megmarad. Válto-
zik és alkalmazkodik persze,
de ennek amúgy sincs alter-
natívája. Ami eltûnik a poli-
tikai mechanizmusból, az a
legostobább tömeg érzelme-
ire ható, üres nacionalista
pofázás. Az, hogy mi értéke-
sebbek vagyunk, ezért min-
dent megérdemlünk ingyen
is; a nemzeti sajátosságra és
a nemzeti érdekre való ál-
landó hivatkozás, a Magyar
Út ígérete, amin akkor is vé-
gig kell menni, ha zsákutca.
Mert magyar, illetve mert
valaki ezt magyarként akar-
ja eladni. Nos, amit csak
magyarként lehet eladni, an-
nak a szövetségi politikában
nem lesz semmi értelme, ez
a stílus a stratégiából ki fog
halni, és a kihalása jót tesz a
szövetségnek és a magyar
tagköztársaságnak egyaránt.

Maradnak a európai pe-
remvidéken indiánok majd,

renitens hõsök, akik obsku-
rus legendák nyomán beve-
szik magukat a hegyekbe, õr-
zik a törzsi állapotot, gyapál-
ják egymást és az arra-
járókat, és meglesz ennek is
a romantikája. Aztán vala-
melyik nehézsúlyú szom-
széd levezeti nekik nádpálcá-
val, miért nem versenyképes
a viselkedésük. Ez szokott
történni az indiánokkal. A
közös hadsereg nem bokréta
a kalapon, hanem a fizikai
létünk garanciája. A föderá-
ciós kényszer elsõdleges
mozgatója pillanatnyilag a
finanszírozási válság, de lát-
ható egy másik, máshogy
meg nem válaszolható prob-
léma. A vezetõ európai nem-
zetek levonták a tanulságot
legutóbbi fegyverkezési pro-
jektjeikbõl. Elég a vadászre-
pülõ-programokra pillanta-
ni. (...) A mostani kisgyere-
kekbõl lesz az elsõ generá-
ció, amelyet megérint az eu-
rópai birodalmi eszme, a
nagyhatalmi büszkeség. Ma,
ha egy magyar kisfiú arról

mesél lelkesen, hogy õ ûrha-
jós, haditengerész, vagy leg-
alább harckocsizó lesz, az
apja szomorúan inti le: fiam,
nem leszel. Kacagva fognak
visszaemlékezni erre a kishi-
tûségre, amikor a szövetségi
Európa nagy közös vállalko-
zásai beindulnak, és olyan
lehetõségeket adnak a ma-
gyar gyerekeknek, amiket
Magyarország soha a büdös
nemzeti nagylétében nem
tudott megadni. Jó mulat-
ság, férfimunka lesz.

Hungarobosznia

Széky János

Vasárnap este Kövér Lász-
ló parlamenti elnök a Duna
Tv Heti Hírmondó címû poli-
tikai magazinjában kissé ho-
mályosan kifejtette, hogy jó
lenne, ha a határon túli ma-
gyarok a magyarországi vá-
lasztásokon egyéni képvise-
lõjelöltekre is szavazhatná-
nak, mert különben nincs,
aki képviselné „szûkebb pát-
riájuk” (Nagyvárad, Szabad-
ka stb.) érdekeit. Az ötlet egy
ideje már forog az erdélyi
nyilvánosságban. A lényege
az, hogy a magyartól gyöke-
resen eltérõ horvát rendszer
mintájára bevezetnének 1

(egy) irdatlan „virtuális” vá-
lasztókerületet a határokon
túl élõ magyar állampolgá-
roknak, ahol az ottani pár-
tok jelöltjei vagy függetlenek
indulhatnának. (...) Kövér
eddig nem mutatta jelét,
hogy érdekelné az ötlet,
most talán attól lelkesült fel,
hogy a Kárpát-medencei
Magyar Képviselõk Fóru-
mán a múlt héten Szász Je-
nõ, a romániai Magyar Pol-
gári Párt elnöke is fölvetette.
(Itt megjegyezzük, hogy az
MPP nem indult a legutób-
bi, 2008-as törvényhozási
választáson; helyette öt füg-
getlen jelöltet indított, akik
közül a legsikeresebb is hat-
ezernél kevesebb szavazatot
kapott, így közelébe sem ju-
tott az ottani képviselõház-
nak.) Másnap, hétfõn már be
is érkezett a házelnök úr mó-
dosító javaslata az ország-
gyûlési képviselõk választá-
sáról szóló T/5006. számú
törvényjavaslathoz. Ebbõl
kiderülnek a nagy terv rész-
letei. Kövér 1 (egy)

össznemzetiségi listát indít-
ványoz, cigánytól örményig,
ahonnan az kapna mandátu-
mot, aki megszerzi a pártlis-
tákon elnyerhetõ mandátu-
mok kiosztásához elegendõ
szavazatot. Ez nagyjából öt-
venezer lehet; ha senki sem
kap ennyit, akkor az össz-
nemzetiségi listán legtöbb
szavazatot szerzõ jelölt(ek)
jut(nak) be. Vagyis – a ma-
gyarországi viszonyokat is-
merve jó esetben 1 (egy) ro-
ma kisebbségi képviselõ. Ha
ennyi sem, akkor a „nemze-
tiségeknek” (mintha a ki-
sebbségi törvényben nem ez
a fogalom szerepelne) szava-
zat nélküli „szószólóik” len-
nének. Ami a határon túl élõ
magyar állampolgárokat ille-
ti, valóban lesz 1 (egy) kül-
honi egyéni választókerület,
ahol „függetlenek” indulhat-
nak. Azaz például egy
dunaszerdahelyi képviselõ
elvben akkor képviselhetné
szûkebb pátriáját a budapes-
ti Országgyûlésben, ha elég
szavazatot kap, mondjuk,
Szabadkán vagy Nagyvára-
don is. Ám ebbõl az „egyé-
ni” választókerületbõl nem
egy képviselõ jut be, hanem
mindenki, aki megszerzi leg-
alább „a magyarországi
egyéni választókerületben a
gyõztesre leadott legkisebb
szavazatszámmal azonos”
szavazatot. Tehát, mivel leg-
közelebb egyfordulós válasz-

tás lesz 106 egyéni választó-
kerületben, nekik talán húsz-
ezer voks is elég lehet.
Haváj. Kövér László azt
emelné kétharmados tör-
vény rangjára, hogy az ön-
magát amúgy is politikai-
ideológiai alapon kiválogató
határon túli magyar válasz-
tóközönség a magyarországi
átlagnál jóval kedvezõbb fel-
tételekkel juttathasson minél
több „független” (azaz a Kö-
vér László nemzetpolitikai
eszméivel rokonszenvezõ)
képviselõt a budapesti parla-
mentbe. Olyan képviselõket,
akik az esetek 99 százaléká-
ban õket nem érintõ törvé-
nyekrõl szavaznak, ahelyett,
hogy olyan állam parlament-
jében szavaznának, ahol õket
érintõ törvényeket hoznak.
Volt felháborodás? Nem volt.
Ahogy a magyarországi poli-
tikai osztálynak mániája,
hogy a kisebbségek parla-
menti képviseletét a párt-
rendszer megkerülésével kell
megoldani (Obama így so-
sem lehetett volna elnök),

ugyanúgy általánosan elfo-
gadják, hogy a határon túli
magyaroknak egyszerûen jár
a magyar állampolgárság
minden joga minden teljesít-
hetõ kötelesség nélkül. Nem
a Magyar Köztársaság Or-
szággyûlése elnökének nincs
fogalma a képviseleti demok-
rácia alapjairól, hanem az
egész társulatnak, minimális
kivétellel. A Székelyföld
nemzeti, khm, romantikusai-
nak könnyített budapesti
képviselete sem õrültség ma-
gyar politikai viszonyok kö-
zött, hanem a józan ész felsõ-
foka. Ha jár csak úgy a kettõs
állampolgárság, akkor való-
ban nem lehetnek „elsõ- és
másodosztályú magyar ál-
lampolgárok” (Semjén), és
ha már nincsenek, akkor
tényleg nem létezik „a és b
kategóriájú választójog” sem
(Kövér). De akkor terjesszék
ki rájuk is a hadkötelezettsé-
get. Követelemmmm.

Kiblõrözve

Megyesi Gusztáv

Áll a bál a köztévében,
mert múlt szombaton valaki
kiretusálta Lomnici Zoltán
volt fõbíró fejét az esti hír-
adóban. Tudni kell, hogy

Lomnici Tõkés püspökkel
együtt az Emberi Méltóság
Tanácsának vezetõje, s utób-
bi épp e tisztségében adott
interjút a tévének, amikor a
háttérben eléggé meggondo-
latlan módon felbukkant a
volt fõbíró, akinek a fejét hir-
telen ködfolttá változtatták, s
úgy nézett ki, mintha a püs-
pök válla fölött idegen civili-
zációk küldötte transz-
portálódna a szemünk láttá-
ra. Minthogy jelenlegi tudá-
sunk szerint nem Lomnici
exfõbírót körözi a rendõrség
a pénzszállító autó múlt heti
elrablása miatt, továbbá fel-
tehetõen nem õ ütötte meg
az ötös lottó kétmilliárdos
fõnyereményét sem, azaz
emberi logika szerint semmi
se indokolta feje elmaszato-
lását, szakszóval „kiblõ-
rözését”, a honi sajtó reflex-
szerûen a sztálini kiretusálá-
si technikákra asszociált, és
a sajtószabadság elleni, ed-
dig még soha nem tapasztalt
támadásról beszélt. Csak-
hogy az élet még a közmédi-

ában is bonyolultabb. A tör-
téntekrõl hírt adó Index érte-
sülései szerint ez esetben
ugyanis nem politikai döntés
áll a kiblõrözés mögött, ha-
nem egyéni bosszúvágy. Va-
laki a közmédiában jóban
van egy volt fõbírójelölttel,
aki éppen Lomnicival állt
pozícióharcban, ezért, aho-
gyan az már civilizált világ-
ban egy jó baráttól elvárha-
tó, az illetõ tévés úgy intézte,
hogy Lomnici másfél éve
csak egészen kivételes eset-
ben szerepelhet a híradók-
ban, ám, mint láttuk, akkor
is leginkább fej nélkül. Akár-
hogy nézzük, ez nem a sajtó-
szabadság elleni támadás.
Ez sokkal rosszabb annál. Itt
ugyanis egyáltalán nem ar-
ról van szó, amirõl Szabó
László, ennek az egész,
MTVA-nak nevezett közté-
vés izének a kommunikációs
igazgatója beszélt Kálmán
Olga mûsorában, mármint
hogy csupán szimpla emberi
tévedés történt. Itt kizárólag
arról van szó, hogy a szabad-
ságharc jegyében sikerült lét-
rehozni egy olyan közmédi-
át, amelyben a szerkesztõk
szakmai alaptörvénynek
tartják, hogy ha valakit pri-
vát ügyekbõl kifolyólag meg
akarnak szívatni, akkor azt
minden további nélkül meg-
tehetik, s az a minimum,
hogy kiblõrözik. Minthogy a
szabadságharc sajnálatos
módon igen elhúzódik, s
egyre inkább magánjellegû
konfliktusokkal is jár, a né-
zõközönség felkészülhet a
honi köztelevíziózásnak arra
a szakaszára, amikor a hát-
térben kizárólag fej nélküli
emberek mászkálnak a kép-
ernyõn. Mindez mindenféle
vezetõi skrupulusok nélkül
fog végbemenni, ebben a kö-
zegben ugyanis gondosan
mellõzendõ mindenfajta
szakmai, morális és emberi
mérce. (...) Nagy szerencséje
a közmédia egyre dagadó
nézõtáborának, hogy az effé-
le esetek nem maradnak kö-
vetkezmények nélkül. A
köztévé vezetõi által mind-
untalan példaként emlegetett
BBC-nél ugyan feltehetõen
már hétfõ reggel az utcán ta-
lálta volna magát az egész
társaság fõ- és segédszer-
kesztõstül, sõt kommuniká-
ciós igazgatóstul, nálunk
még nem ennyire rövid a re-
akcióidõ. Ha minden igaz,
akkor lapzártánk után már
elkezdõdött a fegyelmi vizs-
gálat, minthogy azonban a
kommunikációs igazgató
még csak célzást sem tett ar-
ra, hogy a vétkeseknek mi
lesz a sorsa, kénytelenek va-
gyunk az eddigi gyakorlat-
ból következtetni. Nem elsõ-
sorban a takarítónõ és/vagy
a portás kirúgására gondo-
lunk, hanem, hogy miután a
már említett Papp Dániel
még tavasszal meghamisított
egy Cohn-Bendittel készült
riportot, nem sokkal késõbb
mintegy halmazati büntetés-
ként „az MTVA hír- és hír-
háttér-, közéleti és dokumen-
tummûsorokért felelõs fõ-
szerkesztõjévé” lépett elõ.

A perem megható bája

Tõkés László és Lomniczi Zoltán – fej nélkül Kövér László – a „függetlenek” támogatója
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Depresszió 
és demokrácia

Paul Krugman

Ideje nevén nevezni azt,
ami körülöttünk zajlik: világ-
válság van. Nem a Nagy Vi-
lágválság, igaz, de ez sovány
vigasz. A munkanélküliség
mind az Egyesült Államok-
ban, mind Európában to-
vábbra is katasztrofálisan
magas. A politikai vezetõk és
intézmények hovatovább hi-
telüket vesztik, és ádáz ost-
rom alatt állnak a demokrá-
cia értékei. Utóbbit illetõen
egyáltalán nem akarok vész-
madárkodni. A gazdaságban
és a politikában egyformán
fontos, hogy ne essünk bele
az „ez azért nem annyira
rossz” csapdájába. A magas
munkanélküliség akkor sem
jó, ha történetesen nem éri el
az 1933-as szintet; a baljós
politikai folyamatokra nem
szabad legyinteni csak azért,
mert éppen nincs a láthatá-
ron egy új Hitler. Vessünk
egy pillantást az európai tör-
ténésekre! Nem mintha
Amerikában túl fényes lenne
a helyzet, hanem mert a leg-
többen nem értik annak a sú-
lyát, ami Európában törté-
nik. Elõször is az euró válsá-
ga csendben megfojtja a
nagy európai álmot. A közös
valuta, ahelyett hogy össze-
kötné a kontinens országait,
keserûen bizalmatlan légkört
teremtett. (...) Egyfelõl a
megszorítás mint gazdaság-
politika megbukott, hiszen
anélkül növelte a munkanél-
küliséget, hogy helyreállítot-
ta volna a bizalmat a piaco-
kon; Európát pedig akkor is
recesszió fenyegeti, ha az
azonnali veszélyt jelentõ
pénzügyi válságot sikerül el-
hárítani. Másfelõl a megszo-
rítások mérhetetlen dühöt
keltettek: sok európait indu-
latba jön attól, amit jogosan
vagy nem (talán is-is) a ke-
ménykezû német politika ha-
talmi megnyilvánulásának
tart. Aki ismeri az európai
történelmet, az nem nézheti
borzongás nélkül ennek az
ellenséges érzületnek az újjá-
éledését. De van ennél rosz-
szabb is. Ausztriában egyre
népszerûbbek a szélsõjobbos
populisták, a Szabadság Párt
(amelynek vezetõje neonáci
kötõdésekkel rendelkezik) fej
fej mellett halad a történelmi
pártokkal a felmérésekben.
Finnországban pedig a be-
vándorlásellenes Igazi Fin-
nek nagyon jó eredményeket
értek el a tavaly áprilisi vá-
lasztásokon. És ezek jómódú
országok, amelyeknek a gaz-
dasága meglehetõsen jól tart-
ja magát. A dolgok még nyo-
masztóbbak Közép- és Kelet-
Európa szegényebb országai-
ban. Az Európai Újjáépítési
és Fejlesztési Bank a múlt
hónapban rámutatott, hogy a
demokrácia támogatottsága
meredeken visszaesett az Eu-
rópai Unióhoz a berlini fal le-
omlása után csatlakozott,
„új” tagországokban. Egyál-
talán nem meglepõ, hogy a

visszaesés azokban az orszá-
gokban a legnagyobb, ahol a
legmélyebb a gazdasági vál-
ság. Egyikükben pedig – Ma-
gyarországon – ezekben a
pillanatokban is folyik a de-
mokratikus intézményrend-
szer aláaknázása. Magyaror-
szág egyik nagy pártja, a Job-
bik a 20. század harmincas
éveit idézõ „rémálom”:
roma-(cigány-) és zsidóelle-
nes, korábban még paramili-
táris szárnnyal is rendelke-
zett. Azonban nem a Jobbik
jelenti az azonnali veszélyt,
hanem a jobbközép kor-
mánypárt, a Fidesz. A Fi-
desz tavaly – legalább rész-
ben gazdasági okok miatt –
elsöprõ többséget szerzett a
parlamentben. Magyaror-
szág ugyan még nem tért át
az euróra, viszont nagyon is
megsínylette a széles körben
elterjedt valutakölcsönöket
és, hogy õszinte legyek, az
országot korábban vezetõ
balliberális kabinet gyenge
kormányzását, a burjánzó
korrupciót. Most a Fidesz –
miután „átgyúrt” a parla-
menten egy új alkotmányt –
úgy tûnik, tartósan rátette a
kezét a hatalomra. A részle-
tek bonyolultak. Kim Lane
Scheppele – aki a Princeton
jogi és közigazgatási tanszé-
kének vezetõje, és közelrõl
követte a magyarországi tör-
ténéseket – azt mondja, a Fi-
desz semmitõl nem riad visz-
sza, hogy felszámolja az el-
lenzékét. A készülõ választá-
si törvény önkényesen alakí-
taná ki a választókerületeket,
szinte lehetetlenné téve, hogy
a Fideszen kívül más párt is
kormányt alakíthasson; hogy
a bírói testületek függetlensé-
gét kompromittálják, és a
törvényszékeket pártkáde-
rekkel töltik fel; hogy az álla-
mi médiát a párt szócsövévé
alakították, a független sajtót
pedig folyamatosan zaklat-
ják; hogy az új alkotmány-
módosítás gyakorlatilag kri-
minalizálná a vezetõ balol-
dali pártot. Mindent össze-
vetve ezek felérnek az
autoriter rendszer visszaállí-
tásával, Európa szívében, a
demokrácia hajszálvékony
máza alatt. És ez csak egy
példa arra, mi történhet sok
helyütt, ha a válság folytató-
dik. Nem világos, mit lehet-
ne tenni Magyarország au-
toriter „félrecsúszása” ellen.
Becsületére legyen mondva,
az amerikai külügyminiszté-
rium nagyon is rajta van az
ügyön, de ez alapvetõen eu-
rópai kérdés. Az Európai
Unió pedig a kezdet kezde-
tén elmulasztotta a lehetõsé-
get, hogy elhárítsa a hatalom
megkaparintására tett kísér-
leteket – részben azért, mert
az új alkotmányt éppen ab-
ban az idõszakban erõsza-
kolták át, amikor Magyaror-
szág töltötte be az unió soros
elnöki tisztségét. Most sok-
kal nehezebb lesz visszafor-
dítani a lejtõrõl. Mégis jó len-
ne, ha az európai vezetõk
megpróbálnák, egyébként
mindent elveszíthetnek, amit
képviselnek. Egyúttal jó lesz
újragondolniuk téves gazda-
ságpolitikájukat. Ha nem te-

szik, a demokrácia még in-
kább háttérbe szorulhat, ak-
kor pedig az euró eltûnése
lesz a legkisebb gondjuk.
(Fordította: Sz. L.)

Bãsescu és 
a nevetésterápia

Radu Cãlin Cristea

Mint fagyos szibériai szél,
úgy sivítanak a szakértõk,
amint madárnyelvükön
ijesztõ forgatókönyveket ka-
rattyolnak. Nem is tudtam,
hogy ennyi szakértõnk van,
és elborzaszt, ha ezeknek a
haspókoknak a rettenetes ét-
vágyára gondolok: a „kapa-
citásukra”, amikor a rossz hí-
rekrõl van szó. Ászok a pá-
nikkeltésben, a negatív üze-
netek felépítése gyönyörû-
séggel tölti el õket, miközben
teljesen közömbösen hagyja
õket a célba ért üzenet által
kiváltott hatás. Az átmenet
dúvadjainak újabb fajtája
van születõben: a tömeg-
kommunikátorok hadáról
van szó, akik boldogan ízlel-
getik saját diskurzusukat a
virtuális környezetben, de
nem fogják fel, hogy otthon a
képernyõk elõtt nem vér-
szomjas nindzsák ülnek, ha-
nem a rájuk váró mészárlás-
tól szûkölõ hús-vér polgárok.
Õk, szerencsétlenek csak kí-
váncsiak a világ dolgaira, és
mit kapnak? Meghívást a
nemzeti „csevegésre”, ahol
az apokaliptikus föltevéseket
hallva az ajkukra fagy a szó,

és elképedve asszisztálnak a
színjátékhoz. Hogyan jelez
egy kritikus helyzetet az iga-
zi államférfi, ügyelve, hogy a
„vonal” másik végén az in-
formáció helyesen érkezzék
meg, olyan hangnemben,
amely tekintettel legyen a
néplélek mélységeire és te-
kervényeire? Ott van példa-
ként Bãsescu elnök, aki a vál-
ság kitörése óta számtalan al-
kalommal heherészett meg-
állíthatatlanul, noha – vagy
fõleg amikor – az érintett té-
ma az egyébként természe-
tes, aggódó hangot tette vol-
na indokolttá. Bãsescu úr
megszokta, hogy fülig érõ
szájjal számol be a legsöté-
tebb kilátásokról. Brüsszel-
ben egyvégtében kacag. Nem
készült fotó az Európai Ta-
nácsról, hogy kötelezõ mó-
don ne állna rajta egy ba-

zsalygó alak: õ Románia el-
nöke. Az elsõ bérlefaragást,
nyugdíjbefagyasztást, elbo-
csátásokat stb. mind-mind
egy furamód vidám Traian
Bãsescu jelentette be. (...) A
másik példa: Elsa Fornero,
az olasz munka- és szociális
ügyi miniszter, aki a napok-
ban a Monti-kormány által
elfogadott megszorító intéz-
kedéseinek bejelentésekor
nem találta a szavakat. Az iz-
galomtól elszorult torokkal
követte meg a nyugdíjasokat.
Nem tudta végigmondani az
„áldozat” szót, a felénél min-
dig elcsuklott a hangja. Egy
olyan politikus diszkrét kön-
nyei ezek, aki ismeri az
együttérzést és a szolidari-
tást, és aki szégyelli a tehetet-
lenségét. Ami még jobban ki-
emeli a másik politikus gya-
nús emelkedettségét; az õ vi-
selkedésébõl egyetlen lecke
olvasható ki: próbálkozzunk
a nevetésterápiával, ha át
akarjuk vészelni a válságot!
(Fordította: Sz. L.)

Szabálysértõ 
varázslók

Mãlin Bot

December 13-a, kedd bal-
szerencsés nap néhány ku-
ruzsló, jósnõ számára, akiket
a Fõvárosi Rendõrség õrizet-
be vett csalás és zsarolás gya-
nújával. Az ember szólni
sem tud ámulatában, ha vé-
gigolvassa a kliensek listáját
és az okokat, amiért utóbbi-

ak a szélhámos nõkhöz for-
dultak. Nevetnünk kell az ál-
dozatok naivitásán, majd sír-
va sajnálkoznunk azokon,
akik hisznek a pirandák
böszmeségeiben. A gyanúsí-
tottak egy  különleges kate-
góriához tartoznak, akik
évek óta dacolnak a társada-
lommal, miután meggazda-
godtak az áldozatok ostoba-
ságán és naivitásán. A mágia
titkait tudóknak tartják ma-
gukat, valójában köztörvé-
nyes bûnözõk, akik a hatósá-
gok gyanús engedékenységét
élvezték. Az apróhirdetéses
lapok tele vannak közlések-
kel, amelyekben efféle per-
szónák ajánlják szolgálatai-
kat. Az elmúlt napokban a
varázsló hölgyek tiltakozást
is szerveztek egy új törvény
ellen. Egyenesen elképesztõ,
hogy 2011-ben sok olyan sze-

mély van még, aki hagyja
magát meggyõzni, hogy a
mágia, legyen az fehér vagy
fekete, minden problémát
meg tud oldani, és bedõl e
szélhámosoknak. (...) Túl
azoknak a mûveltségi színvo-
nalán, akik áldozatul esnek
az ilyen típusú szélhámos-
ságnak, fel kell hívnunk a fi-
gyelmet egy igen súlyos
szempontra. A leghíresebb
„varázslónõk” tüntetõen mu-
togatott gazdagsága évek óta
közismert, az egész országot
megbotránkoztatja. Élõ
adásban láttuk õket hatalmas
palotákban, luxusautókban
pöffeszkedve, arany éksze-
rekkel borítottan. Évek óta
egy egész országot bombáz-
nak a bõség kihívó példái,
amiben e „céh” tagjai dõ-
zsölnek, anélkül, hogy az
adóhivatal, a gazdasági rend-
õrség vagy az ügyészség kis-
ujját is mozdítaná. Módfelett
gyanús, hogy a varázslónõk
lakóhelye szerinti adóellen-
õrök nyugodtan alusznak,
tudván, hogy a hatáskörükbe
tartozó területen olyan „ter-
mészetes személyek” van-
nak, akik busás jövedelmük
ellenére nem fizetik a járulé-
kos adót. Vajon mi okozza
az adóhivatalnokok vaksá-
gát? Hasonlóképpen furcsa,
hogy bizonyos helyeken évek
óta jövedelmet gerjesztõ in-
tenzív tevékenység folyik a
törvények megkerülésével.
Próbáljanak megnyitni egy
nyavalyás kis fodrászüzletet
engedély nélkül, és anélkül,
hogy hivatásos fodrászok
lennének. Mit gondolnak,
mennyi idõ múlva jelenik
meg az ajtóban a Polgármes-
teri Hivatal, a Pénzügyõrség,
a Gazdasági Rendõrség, a
Munkaügyi Felügyelõség, a
Tûzoltóság, sõt, a Közegész-
ségügyi Igazgatóság is? A va-
rázslónõk esetében olyan
„szalonokról” van szó, ame-
lyekben ezer és ezer eurókat
fésülnek le csalással a klien-
sekrõl. Miért nincsenek ott
naphosszat ezeknek az intéz-
ményeknek a tisztviselõi, a
gazdasági rendõrség emberei
és az ügyészek a cigánypalo-
ták udvarán, ahol a varázslás
törvénytelen üzleti bevétele-
ket eredményez? De lehet,
hogy ott vannak, csakhogy a
normálistól eltérõ minõség-
ben. Megmagyarázható-e
másképpen a szélhámos höl-
gyek kirívó jóléte? Függetle-
nül a temérdek ostobaságtól
és képtelenségtõl, amiket a
varázslás mûvelõi összehor-
danak, tevékenységüket na-
gyon világosan bûncselek-
ményként határozza meg a
törvény. Teljesen törvényte-
len módon nyújtott szolgál-
tatásokért tetemes összegeket
zsebelnek be. A törvényt
megkerülve üzletelnek, egész
egyszerûen azért, mert a sza-
bálysértésbõl eredõ nyeresé-
get nem lehet törvényessé
tenni, legalizálni. Be nem
vallott jövedelmeik vannak,
és ezekért nem fizetnek adót.
(...) Ma, amikor az állam
eszelõsen kutatja a jövede-
lemforrásokat, és vadászik az
adócsalókra, felháborító,
hogy egy bármely törvényes

ellenõrzést elkerülõ egész ka-
tegória létezhet. A csalással
és gazdasági bûncselekmé-
nyekkel foglalkozó ügyé-
szeknek ki kellene vizsgálni-
uk és bíróság elé állítaniuk
minden ilyen típusú szélhá-
most. Mi több, a törvénytele-
nül szerzett javakat le kellene
foglalni, ahogyan a DNA jár
el a vesztegetésért vizsgált
személyek tulajdonaival.
(Fordította: K. B. A.)

A szélsõjobboldal 
és Európa válsága

Anders Lindberg,
Aftonbladet
A gazdasági válság önma-

gában is nagy kihívást jelent
Európa számára. Az igazi
nehézség azonban a demok-
ratikus intézmények hitel-
vesztése és a radikális jobbol-
dali populizmus erõsödése.
„A pénzügyi aggodalmak
közepette sok szó esik az Eu-
rópával szembeni befektetõi
bizalom visszaállításának
szükségességérõl. Valójában
ennél is fontosabb lenne a fi-
atal nemzedékek bizalmá-
nak visszanyerése. Olybá tû-
nik azonban, hogy ez nem
különösebben érdekli az eu-
rópai vezetõket – írja Anders
Lindberg, az Aftonbladet svéd
baloldali napilapban. A cikk
apropója a brit Munkáspárt-
hoz közeli Demos agytröszt
kutatói által készített A digi-
tális populizmus új arcai címû
tanulmány. A felmérés készí-
tõi tizenegy nyugat-európai
országban vizsgálták az egy-
re erõsödõ radikális szélsõ-
jobboldali pártok híveit. (...)
A szerzõk az internetezési
szokásokat vizsgálva arra ju-
tottak, hogy a radikálisok
sokkal jobban kihasználják
az online média lehetõségeit,
mint a mérsékelt pártok. Bár
a szélsõséges pártoknak ke-
vés tagjuk van, szimpatizán-
saikat könnyen elérik – és al-
kalomadtán mozgósítják is –
az internet, mindenekelõtt a
közösségi oldalak segítségé-
vel. A felmérés szerint az ak-
tívan internetezõ radikális
hívek az offline közéletben is
aktívabbak: nagyobb arány-
ban vesznek részt demonst-
rációkon és a választási haj-
landóságuk is magasabb.
„Azt gondolhatnánk,  hogy
Európa elég tapasztalatot
szerzett már a háborúról és
a népirtásról, ezért immúnis
a nacionalizmussal szem-
ben. Úgy tûnik, nem ez a
helyzet” – értékeli Lindberg
a felmérést. A stockholmi
elemzõ elsõsorban az euró-
pai politikai és gazdasági
elitet teszi felelõssé. Azokat,
akik az egyensúlyteremtést
és a kiadáscsökkentést bár-
mi áron meg akarják valósí-
tani. Hogy ez mivel jár, azt
a görögök már megtapasz-
talhatták: négyszázezer em-
ber elvesztette az állását, a
görögök negyede a létmini-
mum alatt él. „Tankönyvi
példáját láthatjuk annak,
hogyan kell olyan szociális
katasztrófát elõidézni,
amely elõcsalogatja a radi-
kális szélsõségeseket.”

Minden elveszíthetõ

Orbán Viktor 
– visszafordíthatatlan?

Traian Bãsescu 
– a heherészõ vészmadár



ÚMSZ-SZÍNKÉPTÖRVÉNYTÁR2011. december 16–18., péntek–vasárnap www.maszol.ro   17

Czédly József

Az utóbbi idõben a médiát
legtöbbet foglalkoztató
probléma Európa gazdasá-
gi válsága és annak lehetsé-
ges következményei voltak.
Erre a létfontosságú kérdés-
re kívánt választ adni az
Európai Tanács december 8
-án és 9-én tartott brüsszeli
tanácskozása és az ott meg-
hozott nyilatkozata. Mivel
errõl a nyilatkozatról sok
hír jelent meg anélkül, hogy
tényleges szövegét közzétet-
ték volna, az alábbiakban
az említett dokumentum-
ban foglaltakat kívánom is-
mertetni, legtöbb esetben
tételesen idézve a Nyilatko-
zat szövegét.

A Nyilatkozat bevezetõjé-
ben ezt olvassuk: „Megálla-
podtunk abban, hogy továb-
bi lépéseket teszünk a gazda-
sági unió erõsítésére, mégpe-
dig a következõ két fõ irány-
vonalat követve:

– új költségvetési paktum
és a gazdaságpolitikai koor-
dináció megerõsítése,

– a stabilizációs eszközök
továbbfejlesztése a rövid tá-
vú kihívások kezelése érde-
kében.

Az új költségvetési 
paktum

Kötelezettséget vállalunk
egy új költségvetési szabály
bevezetésére, amelynek az
elemei a következõk:

• Az államháztartásoknak
egyensúlyban kell lenniük
vagy többletet kell mutatni-

uk. Ez az elv akkor teljesül,
ha az éves strukturális
hiány* nem haladja meg a
nominális GDP 0,5%-át.

• A szabályt a tagállamok
nemzeti jogrendszerébe is
bevezetjük alkotmányos
szinten vagy ezzel egyenér-
tékû módon. A szabály része
lesz egy annak be nem tartá-
sa esetén automatikusan
életbe lépõ korrekciós me-
chanizmus is. A szabályt az
egyes tagállamok állapítják
meg a Bizottság által javasolt
elvek alapján. Elismerjük,
hogy a szabály nemzeti szin-
tû átültetésének az ellenõrzé-
sére a Bíróság** rendelkezik
joghatósággal.

• A tagállamoknak a Bi-
zottság által javasolt ütem-
tervnek megfelelõen kell ha-
ladniuk a rájuk vonatkozó
konkrét referenciaszint felé.

• Azok a tagállamok, ame-
lyekkel szemben túlzotthi-
ány-eljárás van folyamatban,
jóváhagyás céljából gazdasá-
gi partnerségi programot
nyújtanak be a Bizottságnak
és a Tanácsnak, melyben
részletezik a túlzott hiány
ténylegesen tartós kiigazítá-
sához szükséges strukturális
reformokat. A Bizottság és a
Tanács figyelemmel kíséri a
program végrehajtását és az
annak megfelelõ költségveté-
si terveket.

• A tagállamoknak elõze-
tesen be kell majd számolni-
uk állampapír-kibocsátási
terveikrõl egy erre szolgáló
mechanizmus keretében.

(* éves strukturális hiány
= az állam lényegében nem
költhet többet, mint ameny-
nyi a bevétele. Az államház-
tartás egyenlege makrogaz-
dasági értelmezésben: 
– elsõdleges egyenleg =
pénzforgalmi szemléletben
mutatja az államháztartás
tényleges kiadásainak és be-
vételeinek arányát
– elsõdleges kiadás = kamat-
kiadások nélküli kiadások
– elsõdleges bevétel =
hitelfelvétel nélkül

– elsõdleges egyenleg= az ál-
lamháztartás finanszírozási
igényét mutatja.
A hiány eredete lehet:
– elsõdleges kiadások meg-
haladják a bevételt
– korábbi hitelek kamatter-
hei miatt keletkezik
– mindkét esetben az elsõd-
leges egyenleget kell javítani.
** Bíróság = Az Európai
Unió Bírósága – székhelye
Luxembourg – szerk. megj.)

A pénzügyi forrásokkal
kapcsolatban az alábbiakról
állapodtak meg:

• Az EFSF (Európai Pénz-
ügyi Stabilitási Eszköz) – a
keretmegállapodásban fog-
laltaknak megfelelõen – a
2013 közepéig indított finan-
szírozási programokban to-
vábbra is részt vesz; szükség
szerint folytatja a már meg-
kezdett programok finanszí-
rozását.

• 2012 márciusában újra
megvizsgáljuk, hogy megfe-
lel-e az EFSF/ESM-re (Eu-
rópai Stabilitási Mechaniz-
mus) együttesen meghatáro-
zott 500 milliárd EUR (600
milliárd USD) összegû kor-
lát.

• Készek vagyunk felgyor-
sítani a tõke befizetését a be-
fizetési idõszakban annak ér-
dekében, hogy biztosítsuk
legalább a 15%-os arányt a
befizetett tõke és az ESM ál-
tal kibocsátott értékpapír-ál-
lomány között, valamint biz-
tosítani, hogy az együttes hi-
telezési kapacitás elérje az
500 milliárd EUR összeget.

• Az euróövezeti és azon
kívüli tagállamok mérlegelik,

hogy legfeljebb 200 millárd
EUR (270 milliárd USD)
összegben további forrást bo-
csássanak az IMF (Nemzet-
közi Valutaalap) rendelkezé-
sére kétoldalú kölcsönök for-
májában, és errõl szóló dön-
tésüket 10 napon belül meg-
erõsítik. Reméljük, hogy ez-
zel párhuzamosan a nemzet-
közi közösség is biztosít to-
vábbi forrásokat.

Az euróövezet állam-, il-
letve kormányfõi úgy hatá-
roztak, hogy az intézkedése-
ket egy márciusban vagy
egy azt megelõzõ idõpont-
ban aláírandó nemzetközi
megállapodás révén fogad-
ják el. A célkitûzés továbbra
is az, hogy a rendelkezése-
ket a lehetõ leghamarabb be-
építsék az Unió szerzõdései-
be. Bulgária, a Cseh Köztár-
saság, Dánia, Lengyelor-
szág, Lettország, Litvánia,
Magyarország, Románia és
Svédország állam-, illetve
kormányfõi jelezték annak a
lehetõségét, hogy adott eset-
ben a parlamentjükkel foly-
tatott konzultációt követõen
részt vesznek ebben a folya-
matban.

Amint a fentiekbõl kide-
rül, a Gazdasági-költségvetési
fegyelemrõl szóló Európa Taná-
csi Nyilatkozatot majdnem
kizárólag az elfogadott szö-
veg eredeti megfogalmazá-
sát felhasználva mutattam
be. Remélem a közeljövõ-
ben lesz alkalom arra, hogy
a Nyilatkozat eredményessé-
gérõl és világgazdasági ha-
tásáról is be tudjunk szá-
molni.

Deák Levente

A telekkönyvi jogról és a do-
logi jogok betáblázásáról kö-
zölt törvényismertetõnk tá-
volról sem tisztázhatta
mindazokat a szakmai elvi
és gyakorlati kérdéseket,
amelyek ezzel kapcsolatban
ismételten felmerülnek. Je-
lenleg, vagyis az új polgári
törvénykönyv hatálybalépé-
se után (2011. október 1.) a
telekkönyvekre vonatkozóan
az 1996. évi kataszteri tör-
vény mellett már a törvény-
könyv rendelkezéseire is fi-
gyelni kell, nemkülönben a
2011. évi, a törvénykönyvet
hatályba léptetõ 71. törvény-
nek V. fejezetében található,
a telekkönyvezéssel össze-
függõ, távolról sem csak át-
menetinek tekinthetõ elõírá-
saira. Ebben az írásunkban
ezekrõl lesz szó.

Már az interneten is olvas-
hatók olyan szakmai hozzá-
szólások, szakvélemények,
hogy a 71. törvény 56. sza-
kasza, ebben a jelenlegi for-
májában ismételten hosszú
idõre elhalasztja a Ptk. 557.
szakasza 4. bekezdésének,
az 565. szakasznak, a 885.
szakasz 1. bekezdésének és a
886. szakasznak az alkalma-

zását, és majd látni fogjuk, a
dologi jogok betáblázását
(az új Ptk. említett 557. sza-
kaszának 4. bekezdése sze-
rint ez a nap a jogszerzés pil-
lanata lenne ) egyelõre nem
követeli meg. Azt már én te-
szem hozzá, hogy legalábbis
ott, az országnak azokon a
részein nem követeli meg,
ahol nem a telekkönyekben,
hanem az átírási és bejegyzé-
si regiszterekben (în reg-
istrele de transcripþiuni ºi
inscripþiuni) történt vagy tör-
ténik az ingatlanok nyilván-
tartása. De ne szaladjak eny-
nyire elõre, lássuk elõbb ma-
gát a halasztó hatályú tör-
vényszöveget. A 71. törvény
(a 2011. évi 409. Hivatalos
Közlönyben) 56. szakasza, az
1. bekezdésében a követke-
zõket mondja az új Ptk. né-
hány elõírásának alkalmazá-
sa vagy inkább az alkalma-
zás elnapolása kapcsán ( sa-
ját fordításom): „Az 557.
szakasz 4. bekezdésének, az
565. szakasznak, a 885. sza-
kasz 1. bekezdésének és a
886. szakasznak a rendelke-
zéseit csak azután alkalmaz-
zák, miután valamennyi te-
rületi-közigazgatási egység-
ben végeztek a kataszteri
munkálatokkal, és ezekben,

kérésre vagy hivatalból az ott
található ingatlanokra telek-
könyveket nyitottak az 1996.
évi, a kataszteri és ingatlan-
nyilvántartási újraközölt,
utólag módosított és kiegé-
szített 7. törvény elõírásai
szerint.”

Ennyi bevezetõnek szánt
információ után itt az ideje,
hogy összefoglaljuk azokat
a szabályokat, amelyeket
egyelõre nem alkalmaznak.
A Ptk. 557. szakaszának 4.
bekezdése kimondja azt,
hogy a törvényben szereplõ
vagy abban (azokban) talál-
ható esetek kivételével, az
ingatlanra vonatkozó tulaj-
donjog csak a telekkönyvbe
történõ bejegyzés alapján
szerezhetõ meg, a 888. sza-
kaszban foglalt elõírások be-
tartásával. Elõzõ ismerte-
tõnkbõl ismerhetik a 888.
szakasz tartalmát. Azokat
az okiratokat (közokirat,
örökösi bizonyítvány, végle-
ges bírósági határozat, a
közigazgatási hatóságok ak-
tusai, ha ezek kiállíthatósá-
gát jogszabály írja) sorolja,
amelyek alapján dologi jo-
gok szerezhetõk, és mely
felsorolásból a magánok-
iratok kimaradtak. Ha tehát
ma ez még nincs így, joggal

tehetjük fel a kérdést, jelen-
leg milyen hivatalos, jog-
szerzõ okirat alapján törté-
nik a dologi jogok betáblá-
zása azokban a régiókban,
ahol a betáblázás a 7. ka-
taszteri törvény módosított
58. és 58/1. szakaszai alap-
ján továbbra is engedélye-
zett, ha nem is „örökkön
örökké”, de addig minden-
képpen, amíg a régi telek-
könyvek helyett új telek-
könyveket nem nyitnak.

Folytatom az egylõre
nem alkalmazható elõírá-
sok ismertetését. A Ptk.
565. szakasza kimondja: „A
telekkönyvbe bejegyzett in-
gatlanoknál a tulajdonjog a
telekkönyvi kivonattal iga-
zolható.” Ez a régi, az 1938.
évi 115. törvényrendelet te-
lekkönyvi rendszerében kö-
telezõen követendõ szabály
volt (és szerintem máig az).
Elképzelhetetlennek tar-
tom, hogy lenne olyan, a te-
lekkönyvi rendszerben tevé-
kenykedõ közjegyzõ vagy
bíró, aki telekkönyvi kivo-
nat nélkül bármilyen dologi
jogot átruházó, módosító
szerzõdést hitelesítene, ha-
gyatékot kiadna, örökösi bi-
zonylatot kiállítana vagy
ítélkezne. Akkor pedig nem

kellett volna olyan átmeneti
szabályt alkotni, hogy a
115. törvényrendelet alap-
ján megnyitott vagy vezetett
telekkönyvek kivonatai to-
vábbra is perdöntõ bizonyí-
tékai a dologi jogok meglét-
ének? Különben nem hi-
szem, hogy a gyakorlatban
az eljáró közjegyzõk valaha
is le tudnának mondani a
naprakész telekkönyvi
kinonatok bekérésérõl és az
abból kiolvasható jogi hely-
zet értelmezésérõl.

Az új Ptk. 885. szakasza
1. bekezdésének tartalmát
elõzõ írásunkból már isme-
rik. Mégis szükségét érzem
megismételni: Az ingatla-
nok feletti dologi jogok a fe-
lek között és harmadik  sze-
mélyekkel szemben csak a
telekkönyvi bejegyzés nyo-
mán szerezhetõk meg, a be-
jegyzés alapjául szolgáló
jogügylet vagy tény alapján,
kivéve, ha a törvény más-
képpen nem rendelkezik. A
886. szakasz, amelynek al-
kalmazását szintén elhalasz-
tották, a dologi jogok módo-
sulása esetén a jog megszer-
zésére vonatkozó szabályok
alkalmazását mondja ki. Ha
tehát ezek az új elõírások
még nem érvényesülnek, mi

a helyzet jelenleg, hogyan
kell eljárni? A választ a 71.
törvény 56. szakaszának 2.
bekezdésébõl olvastam ki. E
szerint az új kataszteri és in-
gatlan-nyilvántartási rend-
szer teljes körû kiépítéséig
(amirõl a törvény 56. szaka-
szának már ismertetett 1.
bekezdése beszél), a tulaj-
donjogra és egyéb dologi jo-
gokra vonatkozó beírásokat
azoknak az okiratoknak az
alapján eszközlik, amelyek
alapján maga a tulaj-
donátruházás, a jog létesíté-
se vagy ennek módosulása
érvényesen történt, ezt kizá-
rólag a harmadik szemé-
lyekkel szembeni érvényesít-
hetõség vagy szembeállítás
(în scop de opozabilitate faþã
de terþi) céljából. És a felek
között a telekkönyvi beírá-
soknak milyen jogi erejük,
értelmük van, vagy, mond-
juk, az eladó csak az elperlés
ellen vállal vevõjével szem-
ben felelõsséget, s a betáblá-
zásnak kettõjük viszonyá-
ban nincs jelentõsége? Kér-
dések, amelyekre várhatóan
a joggyakorlat és -irodalom,
kiemelten pedig a Legfelsõ
Semmítõ- és Ítélõszék jog-
egységi döntései adják majd
meg a választ.

A költségvetési fegyelemrõl

Ismerjük meg az új polgári törvénykönyvet (11)

Ismét a telekkönyvi jogról
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Karácsonyi 
jótékonysági délután

Helyszín: Agapé vendég-
lõ, december 16., 16 órai
kezdettel.

A kolozsvári Magyar Fõ-
konzulátus karácsonyi jóté-
konysági délutánt szervez a
kolozsvári Hallássérültek 2-
es Számú Intézete magyar
tagozatának megsegítésére.
A rendezvény ünnepi han-
gulatáról Kolozsvár magyar
tannyelvû iskoláinak diákjai
gondoskodnak. A jótékony-
sági délutánra meghívót
kaptak Kolozsvár magyar
vállalkozói, politikusai, köz-
életi személyiségei. Adomá-
nyaikból a Hallássérültek 2-

es Számú Intézete magyar
tagozatának két régi tanter-
me újulna meg, és kapna új
felszerelést.

Somogyi Réka-
kiállításmegnyitó

Helyszín: Kolozsvár, Ko-
runk Stúdiógaléria, str. E.
Grigorescu (Rákóczi út) 52.
szám, december 16., péntek,
18 óra.

A Budakeszin élõ és alko-
tó Somogyi Réka nyolc évet
felölelõ munkásságából ki-
emelt selyemfestményeit és
kerámiáit mutatja be a galé-
ria. A megnyitón Somogyi
Réka bemutatja második kö-
tetét, az Inkább ugrok egy

hátraszaltót címût. A kiállítás
minden munkanapon 10–14
óra között látogatható de-
cember 16. és január 20. kö-
zött, a karácsony és újév kö-
zötti hét kivételével.

Karácsonyi kézmûves 
foglalkozás

Helyszín: Csíkszereda, A
Csíki Székely Múzeum Kos-
suth utcai galériája, Kossuth
Lajos utca 12. szám, I. eme-
let, december 17., szombat,
11 óra.

A résztvevõk a nap folya-
mán a téli ünnepkörrõl szóló
társasjátékot és kézmûves
munkákat készíthetnek, me-
lyeket hazavihetnek. Emel-
lett az ünnep hangulatát
megidézõ karácsonyi mese-
olvasással és egyéb meglepe-
tésekkel várják a gyerekeket.

Könyvbemutatók

Helyszín: Csíkszentmár-
ton, Baka János Község-
könyvtár, december 16.,
péntek, 17 óra.

Albert Ildikó csíkszeredai
pszichológusnak Az utazás
divatja címû könyvét mutat-
ják be. A rendezvény házi-
gazdája Gergely András pol-
gármester, a könyvet ismer-
teti és a szerzõvel beszélget
Forró-Erõs Gyöngyi.

Helyszín: Kolozsvár,
EMKE Györkös Mányi Al-
bert Emlékház, Republicii/
Majális u. 5/1., december
16., péntek, 18 óra.

A Korunk kiadásában
megjelenõ, Bisztrai Mária
színmûvésznõ életútját is-
mertetõ beszélgetõkönyv be-
mutatóján részt vesznek:
Bisztrai Mária; Dehel Gá-

bor, a könyv szerzõje; Kötõ
József színháztörténész;
Demény Péter, a Prospero
Könyvek sorozatszerkesztõ-
je, Balázs Imre József, a Ko-
runk fõszerkesztõje.

Csak semmi szexet, 
kérem, 
angolok vagyunk

Helyszín: Székelyudvar-
hely, Mûvelõdési Ház, nagy-
terem, december 16., pén-
tek, 19 óra.

Anthony Marriott és
Alistair Foot: Csak semmi sze-
xet, kérem, angolok vagyunk cí-
mû produkcióját Nagy Ist-
ván rendezte.

A történet London külvá-
rosában egy bankfiók emele-
tén található szolgálati la-
kásban indul, ahol a nászút-
jukról tíz napja hazatért

Peter és Frances rakott kelle-
mes kis fészket. Peter a
bankfiók nagyreményû igaz-
gatója, Frances, szeretõ kis
felesége egyelõre háziasz-
szony, ám máris ambició-
zus, saját kertes házról szóló
álmokat dédelget.

Delikates 
Karácsonyi Vásár
Helyszín: Csíkszereda,

Nagy István Mûvészeti Lí-
ceum, december 16., péntek
– december 17., szombat.

A részt vevõ eladók (helyi
és környékbeli fiatal kézmû-
ves mûvészek, és olyan bol-
tok, akik termékkínálatuk-
ban karácsonyi ajándékok,
az ünnep kellékei is szere-
pelnek), úgy választották ki,
hogy megteremtsék a lég-
kört egy kedves hangulatú és
színvonalas vásártérhez.

Programajánló

A Dacia népszerûbb Fran-
ciaországban, mint például a
Ford vagy az Opel – derült ki
a legfrissebb statisztikákból.
Persze azt nem tudni, hogy a
román márka kizárólag rivá-
lisainál alacsonyabb árainak
köszönheti-e ezt az elõkelõ
ötödik helyet a novemberi el-
adási kimutatásban, de az
tény: az elmúlt hónapban 10
431 autót értékesítettek a
Hexagonban, míg Fordból
csak 9658-at, Opelbõl pedig
7519-et. Ami meglepõ, hogy
az Audi csupán a tizedik, a
Fiat, a Skoda vagy a Chevro-
let pedig fel sem került a top
tízes listára. Az élmezõnyt
persze a hazai brandek ural-
ják: Renault, Peugeot és a
Citroën szerepel a dobogón.
Mellettük még a Volkswa-
gennek sikerült megelõznie
a Daciát. 

A Daciák ára bizonyára
fontos szerepet játszik a vá-
sárlók döntésében, de az
sem tagadható, hogy amió-
ta a Renault tulajdonában
van, egyre nõ a renoméja,
különösen a Duster lopta be
magát a sofõrök szívébe.
Nem véletlen, hogy a mo-
dellek között is az élme-
zõnyben találjuk: 5782 el-
adott példányszámmal
Franciaországban megelõzi
például a Citroën C3-ast, a
Renault Scenicet, a Peugeot
3008-at és 308-ast, valamint
a top tízes listán sereghajtó
Volkswage Polót, az élen a

Renault Clio, a Pegueot
207, a Renault Megane és a
Twingo végzett.

A francia autógyártók bi-
zottsága novemberi kimuta-
tásának legnagyobb megle-
petése is a Daciához fûzõ-
dik, hiszen az eladott új au-
tók között szerepel egy
Lodgy is, az a modell, ame-
lyet hivatalosan még nem is
dobtak piacra. Amint arról
korábban beszámoltunk, a
Dacia család legújabb tagját
egyelõre csak a franciaorszá-
gi jégralin lehet látni, a szé-
riamodell csupán a jövõ évi
genovai autószalonon mu-
tatkozik be. Az eladott
Lodgy tehát minden bizony-
nyal az új egyterû tesztpéldá-
nya, így egyelõre csak a lesi-
fotósokban bízhatunk, akik
talán lencsevégre kapják azt
a nagy debütálás elõtt.

A Dacia különben még
mindig titkolózik, a verseny-

autó bemutatása után csak
egy autóvédõ huzattal leta-
kart szériamodellrõl érkez-
tek fotók. A részletek így
nem láthatóak, az viszont
már biztos, hogy a vártnak
megfelelõen magasabb lesz,
mint a jégralira tervezett au-
tó. A formából arra is lehet
következteti hogy a Lodgy
nem hasonlít majd a Renault
Scenicre, inkább a Chevrolet

Orlando stílusára hajaz
majd.

Prostnak sikerült 
gyõznie a Lodgyval

Remekül teljesít a Dacia
Lodgy versenyváltozata, a
feltuningolt motorral, átsza-
bott méreteivel a második
helyen áll a franciaországi
jégralin. A Renault-tulajdon-

ban lévõ román autó érkezõ
modellje az Andros Trófeán
debütált, akárcsak annak
idején a Duster, de érdekes-
ség, hogy ez az elsõ egyterû
a verseny történetében. Ez
azonban nem jelentett hát-
rányt a pilótáknak, s miután
Evens Stievenart irányításá-
val szerzett egy harmadik
helyet a nyitófutamon, leg-
utóbb a Forma-1-es legenda,
Alain Prost a dobogó legfel-
sõ fokára állhatott fel a má-
sodik fináléban. Az andorrai
etap összetettjében a máso-
dik helyen zárt, Jean-
Phillippe Dayraut mögött. A
Lodgy legközelebb a fran-
ciaországi Alpe d’Huez útja-
in bizonyíthat.

Limo-Dacia 
luxuskivitelben

Elkészült az elsõ Dacia
Duster limuzin, a Duster

Mobil Iroda névre keresztelt
koncepcióautó. Ezt a Re-
nault Technologie Rouma-
nie-nál praktizáló 23 fõs,
mesterképzõsökbõl álló cso-
port valósította meg, a craio-
vai, bukaresti, piteºti-i és
iaºi-i egyetemek autóterve-
zõ-mérnöki szakának hallga-
tói négy hónapot dolgoztak
a prototípuson. Az volt a fel-
adatuk, hogy tervezzenek
egy olyan mûködõ autót
amelyben úgy lehessen dol-
gozni, mint a Renault irodá-
iban. Ezt a fiatalok úgy ol-
dották meg, hogy az ameri-
kai limuzinok mintájára 1,5
méterrel megnyújtották a
Dustert, s különleges figyel-
met szenteltek a belsõ for-
matervezésnek. Igyekeztek
praktikus és technológiailag
ultramodern kialakítást ki-
találniuk, amely valóban le-
hetõvé teszi a menet köz-
beni, luxusiroda-hangulatú
ügyintézést. A hátsó cso-
magtartót és az „anyós-
ülést” kivették, valamint
egy könnyebb, 1,6 literes
benzinmotort raktak bele,
hogy csökkentsék az autó
tömegét. A limuzin-Daciá-
val azonban biztosan nem
találkozunk majd az uta-
kon, a francia Renault tulaj-
donában lévõ román márka
ezen modellje megmarad
egyedi példánynak, csupán
kiállításokon vehetjük gór-
csõ alá a leendõ romániai
autótervezõk munkáját.

Hódít a Dacia a Hexagonban

V. Ny. R.

Vadonatúj 450 cm3-s KTM-
et kapott Gyenes Emanuel,
Románia eddigi legeredmé-
nyesebb tereprali-motorosa.
A kétkerekû még annyira
új, hogy Maninak még arra
sem volt lehetõsége, hogy
tesztelje, amint lapunknak
mondta: eddig csak aszfal-
ton tett meg vele mintegy
ötven kilométert, amikor
Szlovákiából hazahozta.
Ennek ellenére bízik benne,

hogy a 2012-es Dakar-ralin
javítani tud az idei, 18. he-
lyezésén, most a legjobb tíz
között szeretne zárni az ösz-
szetettben.

Amúgy épp a motorok
okoztak bonyodalmat a ne-
vezési idõszakban, olyany-
nyira, hogy Gyenes Mani
majdnem lemaradt a világ
legnehezebb sivatagi terep-
raliversenyérõl. A brassói
Vectra Racing ugyanis hiá-
ba rendelte meg már nyáron
a motorokat, a cég nem

akarta addig leszállítani,
amíg a csapat nem fizeti ki
azokat, a vectrások viszont
addig nem akartak fizetni,
amíg nem látják a kétkere-
kûeket. Mire az ügyben dû-
lõre jutottak, lejárt a nevezé-
si határidõ, s csak annyit
tudtak elérni, hogy a szerve-
zõk megígérték nekik: ha
valaki visszalép, õk lesznek
az elsõk a listán. „El voltam
keseredve, hogy itthon kell
töltsem a szilvesztert” – me-
sélte lapunknak a motoros,

de szerencséjére volt vissza-
lépõ, így elrajtolhat a január
elsején kezdõdõ viadalon.

A szatmárnémeti pilóta,
mint ismert, eddig a 650
köbcentisek között verseny-
zett, s mivel a legutóbbi Da-
karon nagyon megbízott a
jól megszokott KTM-jében,
ezért a maraton kategóriá-
ban szerepelt. „Az idén biz-
tosan nem abban indulok,
de szerintem tetszeni fog az
új motor, még akkor is ha
nem annyira erõs, mint a

650-es. Ez a gép húsz kilo-
méterrel könnyebb, és telje-
sen új a felfüggesztése. Biz-
tosan kell majd két-három
nap amíg megszokom, ele-
inte állítgatunk majd a beál-
lításokon” – magyarázta az
ÚMSZ-nek Mani, aki bízik
benne, hogy motorja kibírja
majd a több mint 8300 km-
es távot. „Szerencsére az el-
sõ nap nagyon hosszú távot
kell megtennünk, de ebbõl
csak hatvan kilométer lesz a
mért szakasz. Lesz lehetõsé-

günk arra, hogy leteszteljük
a motort, s megfelelõen be-
állítsuk” – mondta. 

A 2012-es ralit most nem
csak Argentínában és Chilé-
ben rendezik, Peruba is lesz-
nek szakaszok. Gyenes de-
cember 26-án indul otthon-
ról Bukarestbe, ahonnan
Dél-Amerikába repül. A
gépátvétel 29-én lesz, míg
az elsõ etapot január elsején
rendezik az argentin Mar
Del Plata és Santa Rosa de
la Rampa között.

Új KTM nyergében indul Mani a Dakaron

A Dacia legújabb tagját, a Lodgyt rejti az autóvédõ huzat

Romániai egyetemisták tervezték az egyedi Duster-limuzint, a high-tech felszereltségû mobil irodát
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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

Két férfi beszélget:
– Szép távcsõ. Japán?
– Nem, német. Képzelje, tegnap azt is kiszúrtam, hogy egy

nõvel hetyegett!
– … (poén a rejtvényben)

Vízszintes: 1. A poén elsõ része. 11. Máj melletti emésztõve-
zeték. 12. Szobrász (György). 13. Nyereg része! 14. Chilei
fok. 15. Férfi becenév. 16. Mit is mondjak. 17. Olívia becéz-
ve. 18. Házat emel. 19. Itt ... Mátyás Király. 20. Csúcsíves.
22. Élénk, eleven. 23. Ödön becézve. 24. Duplán: dobféle. 26.
Az eszperantón alapuló mesterséges nyelv. 27. Antibiotikum
(röv.). 29. Jellemzõ formája. 32. Tüzelõfa mennyiség. 33. A
német ábécé utolsó betûje. 35. Hálával emleget. 36. Jegy a ho-
roszkópban. 38. Azaz. 40. Beleolvadás a mindenségbe. 43.
Divatos, népszerû. 44. Borscserje gyökerébõl készült részegí-
tõ ital. 45. ... tyúk is talál szemet. 47. Állami illeték. 48. Ked-
vezõ eseményre váró. 50. Paraszti. 51. Két regõs! 52. Földbe
hatol. 53. Magyar színész (Gyula).

Függõleges: 1. ... Figaro; francia lap. 2. Nõvérke. 3. Abrosz.
4. Nyári hónap (röv.). 5. Vattacsomó! 6. A poén második
része. 7. Borravaló. 8. Ankarai férfinév. 9. Pumabõr! 10.
Meleg évszak (nép.). 14. A poén harmadik része. 15. Az
egyik szülõ. 16. Kosárféle. 18. Sumér nyelvemlékeken látha-
tó. 19. Jakbõr! 21. Krétai hegy. 22. A másik irányba. 25. Az
alumínium vegyjele. 28. Kést szúr a közepébe. 30. Centiliter
(röv.). 31. Megteendõ út. 34. Ökör lesz belõle! 37. A pilvax
is ez. 39. Üres akácerdõ! 41. Szerb férfinév. 42. Halogat. 44.
A földbõl kivesz. 46. Az utcán. 48. ... Gees; együttes. 49. Ki-
ejtett betû. 50. Õszi hónap (röv.). 52. Két rabló! 53. Germá-
nium vegyjele 

A távcsõ

Kert-ész

Az ünnepek alatt se feled-
kezzünk el szobanövénye-
inkrõl, mert ezekben a na-
pokban is igénylik odafigye-
lésünket. Legtöbb lakásban
ilyenkor karácsonyfa dísze-
leg, és általában jól látható,
világos helyre állítjuk. De
ezen a helyen bizonyára
dísznövények sorakoztak
még napokkal ezelõtt.
Ugyan a Lorraine-begóniák

a meleget jól tûrik, de a szá-
raz szobalevegõn könnyen
ledobják leveleiket és virága-
ikat. Ezért ha lehet, tegyük
õket közvetlenül az ablak-
hoz, ahol a hõmérséklet nem
olyan magas, viszont a pára-
tartalom magasabb, mint a
szoba többi részén. A kis pél-
dányok a kettõs ablak között
is jól eltarthatók, ha a hõ-
mérséklet nem süllyed 12 fok
alá. Ügyeljünk arra, hogy a
gyökérlabda soha ne szárad-
jon ki teljesen. A leveles be-
góniák egy része, fõként az
úgynevezett rex-begóniák,
fényszegény idõszakban le-
veleiket rendszerint elhullat-
ják. Amikor lombtalanok
csak nagyon mérsékelten ön-
tözzük õket, különben meg-
betegszenek a gyökereik, és
tönkremennek. Tartsuk to-
vábbra is meleg helyen õket.
Ha a karácsonyi kaktuszon
jól fejlett bimbókat látunk,
akkor a növényt helyezzük
meleg helyre, hogy mielõbb
kinyíljanak a bimbók. De
minél melegebb a hely, annál
gyakrabban kell öntözni. Ha
a földje teljesen kiszárad, a
növény bimbóit és virágait is
ledobja. Nem igényel túl vi-
lágos helyet. Ne feledjük, ka-
rácsony a szobanövényeink-
nek is a szeretet ünnepe.

Sármási-Bocskai János
kertészmérnök

A stollen egy különösen fi-
nom, szaftos és fûszeres gyü-
mölcskenyér jellegû süte-
mény, amelyet alapvetõen
karácsonyra készítenek el.
Bár a tökéletes végered-
ményhez nem árt, ha 1-2
héttel fogyasztás elõtt meg-
sütjük a süteményt, és kará-
csonyig jól becsomagolva pi-
hentetjük, hogy íze és aro-
mája tökéletes legyen.

Tészta és változatok
Számtalan stollenrecept

létezik, a receptek a tészta
összetételét illetõen eltérnek.
Készíthetünk élesztõs vagy
sütõporos, tojásos vagy tojás
nélküli, túrós vagy egyéb
változatokat is. Itt döntsön
saját ízlésünk. Van, akinek a
kelt tészta készítése nem je-
lent kihívást, más szívesen
dolgozik túróval. Választha-
tunk továbbá töltelékes
(marcipán, mák) változato-
kat is, ez már a haladó foko-
zat. Szintén különböznek a
receptek attól függõen, hogy
mekkora és hány darab
stollen készül a tésztából. El-
sõ próbálkozásnál kisebb
stollenek készítése könnyebb
lehet, ugyanakkor a nagyobb
méretûben jobban érvényre
jutnak az aromák.

Alapanyagok
Az alapvetõ hozzávalók

mellett szinte minden válto-
zathoz szükség van mazsolá-
ra, kandírozott gyümölcsök-
re. Utóbbit sem gond besze-
rezni, sõt aprítva is kapható.
A mazsolát beáztathatjuk

rumba, mielõtt a tésztához
adjuk. A rum adott esetben
helyettesíthetõ narancslével.
A fûszerek is fontosak, ne
spóroljuk ki õket.A liszt mel-
lett fontos hozzávalók továb-
bá a különbözõ olajos mag-
vak, ezek általában darált
vagy aprított formában ke-
rülnek a tésztába.

Sütés
Készítsük el a tésztát az

adott recept szerint és süssük
meg a stollent. A hajtogatás
nem nehéz dolog. Elõször
készítsünk egy egyenes olda-
lú téglalapot a tésztából, kö-
zepét kissé lelapítjuk, majd
elõször az egyik hosszanti
oldalát hajtsuk be a középig,
majd a másikat rá. Végül
sodrófával lapítsuk le a tész-
ta tetejét hosszában. Így kap-
juk meg a tipikus formát. Ha
félünk attól, hogy „elfolyik”
a tészta és lapos lesz a
stollen, hajtogassunk hozzá
sütés elõtt alufóliából egy pe-
remet, amelyet tegyünk a
tészta köré. Fontos, hogy a
stollent vastag porcukor bu-
rokkal készítsük el, amelyet
az alapos vajazás elõz meg.
Ezzel gondoskodunk arról,
hogy a finom aromák a süte-
ményben maradjanak, és
természetes módon tartósít-
juk is. Süssük meg a stollent
legalább 1-2 héttel azelõtt,
hogy fel kívánjuk szeletelni.

Tárolás, tálalás, szeletelés
A stollent tároljuk alufóli-

ába csomagolva a hûtõszek-
rényben vagy egyéb hûvös

helyen. Szeletelni mindig a
közepérõl szeleteljük a stol-
lent. Azaz vágjuk ketté, vág-
junk szükség szerinti, kb. 1
cm vékonyságú szeleteket.
Majd a két maradék darabot
a vágott félnél toljuk ismét
össze és így csomagoljuk be.
Ezzel a módszerrel megaka-
dályozhatjuk, hogy a stollen
kiszáradjon.

Marcipánstollen
Hozzávalók (tészta): 50

dkg liszt, 4 dkg élesztõ, 7 dkg
cukor, csipetnyi só, 75 ml
langyos tej, 20 dkg vaj, 25
dkg mazsola, 3 dkg kandíro-
zott citromhéj, 2 dkg apróra
vágott mandula, 1 citrom re-
szelt héja, 2 csepp mandula
aroma, 3 ek rum. Töltelék:
20 dkg marcipánmassza, 2
tk rum, kevés porcukor. Ke-
néshez: 10 dkg olvasztott
vaj, kb. 5 dkg porcukor.

Elkészítés: A lisztet egy
tálba öntjük. A közepébe
mélyedést készítünk, ide önt-
jük a langyos tejet. Belemor-
zsoljuk az élesztõt, adunk
hozzá kevés cukrot. Hagy-
juk, hogy az élesztõ felfus-
son. Ezután a keverékhez
adjuk a többi cukrot, vajat,

sót és addig dolgozzuk, amíg
a sima tészta az edény falá-
tól elválik. Lefedjük, és me-
leg helyen legalább 1 órát ke-
lesztjük. Közben a megtisztí-
tott mazsolát, apróra vágott
kandírozott citromhéjat,
mandulát elkeverjük a rum-
mal, a citrom reszelt héjával
és az aromával. Hagyjuk áll-
ni, amíg a tészta megkel. A
marcipánt kézzel gyúrva
összedolgozzuk a rummal,
és annyi cukorral, hogy for-
mázható legyen. Sodrófával
30 cm hosszú, kb. 4 cm szé-
les lapot nyújtunk belõle. A
tésztát lisztezett deszkán
összedolgozzuk a rumos
gyümölcsökkel és kb. 30×15
cm nagyságú (kb. 2 cm vas-
tag legyen) téglalappá nyújt-
juk. A közepére helyezzük a
marcipánt. A tészta két ol-
dalsó rövid szélét behajtjuk,
és két hosszú szélét egymás-
ra borítjuk és formázzuk. A
tésztát sütõpapírral bélelt
tepsire tesszük és újabb 20
percig kelesztjük. A stollent
170 fokos sütõben kb. 60 per-
cig sütjük. Ha megsült, a
még meleg stollent megken-
jük az olvasztott vajjal, és
megszórjuk a porcukorral.

Túrós stollen
Hozzávalók: 15 dkg vaj,

15 dkg cukor, 1 cs vaníliacu-
kor, 2 tojás, pár csepp man-
dulaaroma, 25 dkg zsírsze-
gény túró, 50 dkg liszt, 1 cs
sütõpor, csipetnyi só, 1 tk
mézessütemény fûszerkeve-
rék, 3-4 ek rum, 25 dkg ma-
zsola, 15 dkg kandírozott na-
rancs- és citromhéj, 10 dkg
vágott mandula. Tetejére: ol-
vasztott vaj, porcukor.

Elkészítés: A mazsolát
áztassuk be a rumba. A va-
jat, cukrot, vaníliáscukrot és
a tojásokat keverjük habos-
ra, tegyünk bele mandula-
aromát, majd dolgozzuk be-
le a túrót. A lisztet keverjük
el a sütõporral, sóval, mé-
zessütemény-fûszerrel. A
lisztes keveréket, a rumos
mazsolát és a kandírozott
gyümölcsöket keverjük el a
túrós masszával, végül dol-
gozzuk bele a manduladara-
bokat is. A kész tésztát liszte-
zett deszkán nyújtsuk ki kb.
2 cm vastagra, hajtogassuk
és formázzuk. 170 fokos sü-
tõben kb. 50-60 percig süt-
jük. Még melegen megken-
jük olvasztott vajjal és meg-
szórjuk porcukorral.

Ajándékozzunk stollent Ünnepen is 
gondozzuk!

A stollen – német nyelvterületek klas-

szikus karácsonyi süteménye – nagyon

finom, tartalmas, nem utolsósorban so-

káig eláll. Érdemes a karácsonyi sze-

zonban készíteni belõle és meglepni

családunkat a különlegességgel. Elkészí-

tése semmivel sem bonyolultabb más

süteményekénél, a következõ tippek se-

gítségével garantáltan sikeresek leszünk.



Napsütéses decemberi na-
pokon a galambászok nem
tudnak ellenállni annak,
hogy meg ne röptessék a ga-
lambokat. Egyébként a téli
hónapokban a postaga-
lambászok a madaraikat pi-
hentetik, legtöbb tenyésztõ
szétválasztja a tenyészpáro-
kat, a hímeket külön, a tojó-
kat külön dúcba teszi, mert
épp az ilyen enyhe téli na-
pokon mikor plusz fokok

vannak a galambok párba
állnak s letojnak. Ezt akar-
ják elkerülni a tenyésztõk.
Van, aki egész téli periódus-
ba zárva tartja a galambo-
kat, de mint ahogy már em-
lítettem, nagy a kísértés, rá-
adásul a galambnak is jó,
ha megrepüli magát. Volta-
képp a szigorú zárlat nem a
hideg miatt van csupán, ha-
nem a ragadozó madarak
miatt is.

A nappali ragadozó ma-
darak: a héja, karvaly, só-
lyom télen, amikor vadászó
portyára indulnak és meglát
egy sereg galambot, minden
bizonnyal azonnal támadás-
ba lendülnek. A galambok
már nincsenek versenykon-
díciójukban így könnyebb
prédák a ragadozónak.

A minap mesélte egyik
madarász barátom, hogy
szemtanúja volt egy vándor-

sólyom-támadásnak. A tojó
vándorsólymot akkor vette
észre, amikor a szomszéd
galambjait figyelte, amelyek
a ház fölött köröztek. A ga-
lambok felgyorsultak, egyre
magasabbra emelkedtek,
amibõl már sejtette, hogy
valami nincs rendben, a kö-
zelben ragadozó madár van.
Héjjára gondolt, az a gyako-
ri madár a térségünkben,
vándorsólyom csak ritkán
kerül szem elé, de nagy
meglepetésére épp egy ván-
dorsólyom jelent meg. A kö-
vetkezõ pillanatban a vesze-
delmes ragadozó a galam-
bok fölött volt már, pedig a
galambok igyekeztek a só-
lyom fölé kerülni, mert tud-
ták, csak úgy kerülhetik el a
támadást, hogy a csapat
szorosan összehúzódik, és a
ragadozó fölé kerül, de ez-
úttal nem sikerült. A sereg-
bõl két félénkebb madár,
minden bizonnyal idei fiatal
idegileg nem bírta, kivált a
csapatból a sólyom azonnal
lecsapott, megrúgta az
egyik madarat, amitõl el-
vesztette egyensúlyát a ga-
lamb, és mire felocsúdott
volna már a sólyom karmai
közt volt. A pompás ragado-
zó repült a galambbal, majd
eltûnt a házak mögött.

Kelemen László

Tizenkét hónap a természetben

Öt karácsony telt el a születé-
sem óta, bár én ebbõl legin-
kább csak az utolsó hármat
érzékeltem, a megelõzõ idõ-
szakból csupán halvány em-
lékképeim maradtak. Arra
azonban határozottan emlék-
szem, hogy minden évben la-
pult valami meglepetés szá-
momra a karácsonyfa alatt:
leginkább képeskönyv, egy
kisebb vagy nagyobb mackó,
édesség, esetleg labda. Baba
egyáltalában nem került a fa
alá. Hogy miért nem kaptam
babát, annak az okát nem
igazán tudtam. Csak késõbb
derült ki, hogy édesanyám
sem nagyon babázott gyer-
mekkorában, õ a haszno-
sabb, komolyabb játékokat
kedvelte.

Ugyanakkor – bármilyen
kicsi voltam is –, látnom kel-
lett, hogy a hozzánk látogató
leánypajtásaim szinte mindig
magukkal hozták kedvenc
babájukat, és ha én mentem
vendégségbe, büszkén dicse-
kedtek a játékaikkal, amelyek
olykor nemcsak a szemüket
tudták nyitni és lehunyni, ha-
nem néha sírtak, gügyögtek,
és etetni, tisztába tenni is le-
hetett õket.

Édesapám ügyes kezû em-
ber volt, ezért karácsonyi
ajándékaim gyakran kiegé-
szültek házi készítésû, fából
faragott játékokkal. Így lett
pici sámlim, apró székem,
gurítható talicskám, és ötéves
koromban egy valódi, csecse-
mõre méretezett bölcsõt is

kaptam. A bölcsõben a soros
ajándék mackó pihent, amit
jobb híján a baba helyett sze-
retgettem.

Gyermekkori emlékeim-
hez visszatérve, ötéves vol-
tam, amikor elsõ kamaszlá-
zadásom lezajlott azon az
ominózus karácsonyon.

– Én mért nem kapok soha
igazi ajándékot? – szegeztem
a kérdést szüleimnek.

Meghökkenve néztek rám.
– Hát nem örülsz az aján-

dék mackónak, a szép kis
bölcsõnek, a gyönyörû ké-
pekkel telerajzolt mese-
könyveknek? Hát mit sze-
retnél, mi neked az igazi
ajándék? – kérdezte édes-
anyám.

– Az igazi ajándék szá-
momra egy hajas baba lenne.
Olyan szöszke hajú, mint
Nellyé, kék szemû, mint
Elisáé, lehetne etetni, és per-
sze sírhatna és pisloghatna is,
mint Cathy babája – sorol-
tam az elvárásaimat. Anyám
apámra nézett, a tekintetük
találkozott, és szinte egyszer-
re mosolyodtak el. Apám tör-
te meg a csendet:

– Hát, meglátjuk, kislá-
nyom, miként szerezhetnénk
neked örömet a jövõ kará-
csonyra, egy igazi ajándék-
kal.

Elmúlt a tél, azután kitava-
szodott, majd nyár lett, végül
az õsz is beköszöntött. Be-
írattak az iskolába, de azért
csak gyerek voltam még, s
ahogy újra közeledett a tél és

vele a karácsony, eszembe ju-
tott, mit ígértek a szüleim.
Reménykedtem, hogy nem
feledkeztek meg róla, és any-
nyi szûk esztendõ után végre
én is kapok karácsonyra egy
igazi ajándékot.

Édesanyám nyár óta gyen-
gélkedett. Egy kissé meg is
hízott, de azért ugyanolyan
szeretettel gondoskodott ró-
lam, mint korábban, csak az
arcán jelent meg valami új-
szerû, sejtelmes titokzatos-

ság. Karácsony elõtt néhány
nappal anyát be kellett vinni
a kórházba, de apa megígér-
te, Szentestére együtt lesz a
család.

Apa aztán azzal lepett
meg, lehet, hogy nálunk az
idén elõbb lesz Szenteste,
mint más családoknál. Az
okát nem árulta el, de mivel
úgyis olyannyira izgultam a
remélt ajándék miatt, nem is
bántam. Sõt, egyenesen
örültem neki! Azt hittem,

mindez csakis az én kedve-
mért történik.

A Szentestét megelõzõ
négy napon mindig korán
keltem, és a reggelemet a fá-
nál kezdtem. Alaposan kör-
bejártam, nincs-e alatta, mel-
lette valamiféle változás, hi-
szen lehet, hogy ezen a kará-
csonyon mégiscsak megérke-
zik az én várva várt, igazi
ajándékom.

Azon az emlékezetes, nagy
napon valahogy mégis el-

aludtam. Apa ébresztett fel:
– Hétalvó – mondta –, ki

az ágyból! Talán ma elmarad
a szokásos reggeli vizit a ka-
rácsonyfa körül?!

Papucs nélkül, mezítláb ro-
hantam le a hallba. Ami elsõ
pillantásra a szemembe öt-
lött, a már jól ismert, faragott
bölcsõ volt.

Ez nem lehet – gondoltam
magamban –, ezt nem tehe-
tik meg velem, hogy új mac-
kót fektetnek a tavalyi böl-
csõbe!

Ekkor a beállott csendben
valamiféle halk, egyenletes
szuszogás hatolt a fülembe.
Míg a furcsa nesz okát talál-
gattam, váratlanul harsány
oázás hangzott fel. Odaug-
rottam, és az igazi ajándék
utáni hatalmas vágytól dobo-
gó szívvel felhajtottam a böl-
csõt takaró vékony batisztk-
endõt… Egy baba feküdt a
bölcsõben. Szöszke hajú,
nagy, csodálkozó kék sze-
mekkel, s ahogy meglátott,
mintha elmosolyodott volna.

– Az enyém? – kérdeztem.
– Igen – mondta a szobába

belépõ édesanyám. – A mi-
enk is persze, de egyedül a te
kistestvérkéd, akit dajkál-
hatsz, etethetsz, itathatsz,
taníthatod majd járni és be-
szélni.

Boldog voltam. Olyan bol-
dog, amilyen csak az lehet,
akinek nagy sokára valóra
válik a legszebb álma, és ka-
rácsonyra igazi ajándékot
kap: egy élõ hajas babát…

Mester Györgyi

Az igazi ajándék
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Vándorsólyom

A saját készítésû karácsony-
fadíszek mindig érdekeseb-
bek és erdetibbek, mint a ké-
szen vásárolt csillogó villogó
gömbök. Hogyha nemcsak a
kezed munkáját dicsérik, ha-
nem a kezed formáját is vise-
lik, akkor a varázs garantált.

Szükséges eszközök: vé-
konyra préselt parafalemez
(barkácsboltokban kapható,
de ha nem tudod beszerezni
a barna karton is használha-
tó), ceruza, olló, színes sza-
lagok, angyalhaj, színes kö-
vek, gyöngyök, könnyen for-
málható drót, ragasztó.

Elkészítés: a préselt para-
falemezen rajzold körbe a

kezedet ahányszor csak fér,
majd ollóval vágd ki a for-
mákat. A kézformából kön-
nyen készíthetsz rénszarva-
sokat. Vékony drótból ké-
szítsd el a képen látható mó-
don a rénszarvas agancsát,
majd tekerd be angyalhajjal.
Csinálj egy kis lyukat, és
rögzítsd az agancsokat.
Gombból, gyöngybõl ra-
gassz orrot és szemet neki.
További színes gyöngyökkel
vagy angyalhajjal még szí-
nesebbé teheted. Végül pe-
dig színes szalagot húzzál
bele, amivel  fel lehet akasz-
tani a karácsonyfára. Jó szó-
rakozást!

Karácsonyfadísz

Hétvégi mellékletünk Életmód és Csodavár oldalait
Orosz Anna szerkesztette
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