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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3011 ▼
1 amerikai dollár 3,2943 ▲
100 magyar forint 1,4012 ▼

Vezércikk 3

Magyarország bóvli lett

A Standard & Poor’s hitelminõsítõ egy fo-
kozattal rontotta a hosszú és rövid futam-
idejû, devizában és forintban fennálló ma-
gyar államadósság besorolását. Hasonló lé-
pés várható a Fitch Ratingstõl is. A magyar
politikusok értetlenül állnak az ügy elõtt. 

Aktuális 2

„Mit mondjak Pãcurarunak?”

A munkájukat rosszul végzõ ügyészek fele-
lõsségre vonását kérte a köztévének adott
interjújában Traian Bãsescu államfõ. Sze-
rinte túl sok a nagy csinnadrattával bemuta-
tott, de rosszul elõkészített korrupciós dosz-
szié, amelyek a megvádolt személyek fel-
mentésével vagy felfüggesztett büntetések
kiszabásával érnek véget.

Aktuális 3

Változott a tét
Bármit is jósoltak 2010 elején a politikai
elemzõk, Romániának stabil kormánya

van. Sokat mond azonban az el-
múlt két év hatalmi hangsúly-
eltolódásairól, hogy míg ta-
valy december végén az egy-
séges bértörvény elfogadtatá-

sáért vitte vásárra bõrét a
Boc-kabinet, idén már a
jövõ évi választások ösz-
szevonása miatt kockáz-

tatott.Cseke Péter Tamás

„Cipõsdoboznyi” ünnep 
Egyházi és civil szervezetek fognak össze a nélkülözõk idei karácsonyáért

ÚMSZ

Jelölteket kíván állítani az Er-
délyi Magyar Néppárt

(EMNP) és a Magyar Polgári
Párt (MPP) azokban a választási
körzetekben, amelyekbõl koráb-
ban RMDSZ-es honatyák kerül-
tek be a parlamentbe, és amelyek-
ben jövõre idõközi választásokat
írnak ki. Szándékukat azonban
nehezíti, hogy idõközi választáso-
kon parlamenten kívüli pártok
nem, legfennebb független jelöl-
tek vehetnek részt. Indulásukat
feltételekhez kötik: legkevesebb
2500 támogató aláírást kell össze-
gyûjteniük, és öthavi bruttó átlag-
bér „óvadékot” kell benyújtaniuk.
Folytatása a 3. oldalon 

Az Egészségügyi Minisztéri-
um hamarosan közvitára bo-

csátja az egészségügyi kerettör-
vényt – közölte tegnap Ritli Lász-
ló tárcavezetõ, egy nappal azután,
hogy Traian Bãsescu államfõ sür-
gette a jogszabály nyilvánosságra
hozatalát. Az elképzelések szerint
megmarad a jelenlegi szociális
biztosítási rendszer és az egész-
ségügyi hozzájárulás befizetésé-
nek módja, de megváltozik a
pénz felhasználásának feltétele a
magánbiztosítók megjelenésével.
7. oldal 

Emil Boc eltávolításával tizedszer próbálkozott az ellenzék Fotó: Mediafax

A Baptista Szeretetszolgálat idén 2500 árvát örvendeztetett meg a parajdi sóbányában Fotó: Lukács Csaba

Függetlenekkel

az RMDSZ ellen

Ritli: jöhetnek a

magánbiztosítók

Mai mellékletünk:

Tíz élete van Emil Bocnak 

Idén is a „cipõsdo-

boz-ajándékozás”

okozta a legnagyobb

örömöt a rászoruló

gyerekeknek: jutott

az összegyûjtött

adományokból

Parajdra, és így jóté-

konykodtak a ko-

lozsvári unitáriusok

is. Civil és egyházi

szervezetek sietnek

a napokban a nélkü-

lözõk segítségére. A

gyerekek csomagjá-

ba édesség kerül, a

felnõtteknek azon-

ban a tartós élelmi-

szer szerzi a legna-

gyobb örömet és

megkönnyebbülést.

A lapunknak nyilat-

kozó szociális mun-

kások szerint még

februárra is juthat

az adományból, ha

a legfontosabb alap-

élelmiszerek jutnak

el a legszegényeb-

bekhez. 7. oldal 

Tizedik próbálkozásra sem
tudta megbuktatni az ellen-

zék Emil Boc kormányát, ugyan-
is tegnap csak 209 honatya sza-
vazta meg a szükséges 234 helyett

a választások összevonásáról szó-
ló törvény elleni bizalmatlansági
indítványt. A Szociál-Liberális
Szövetség az Alkotmánybíróság-
hoz fordult. 3. oldal 

„Politika – csak a kapuig”

„Számomra és kollégáim számára a politi-
kumnak semmilyen relevanciája nincs az
egyetem falain belül. Ilyen értelemben
bármilyen politikai felszólalás üres fülekre
talál akadémiai körökben, és nevetségessé
teszi az elindítóját” – nyilatkozta az Új
Magyar Szónak adott interjúban Sorin
Criºan, a Marosvásárhelyi Mûvészeti
Egyetem új rektora. 

Kultúra 8

Áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk!
A  karácsonyi  munkaszünet  miatt  következõ  

lapszámunk  december  27-één,  kedden  jelenik  meg.
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Röviden

Párttá alakulna az Új Jobboldal

Hivatalosan is párttá alakulna az Új Jobb-
oldal nevû szélsõséges nacionalista szerve-
zet, amely tegnap a bukaresti bíróságon
kérvényezte bejegyeztetését. A 25 pontból
álló programjuk tartalmazza Románia és a
Moldovai Köztársaság egyesülését .Tudor
Ionescu, az Új Jobboldal elnöke szerint
pártja egyebek között a demográfiai csök-
kenést, a törvénytelen vagyonok elkobzását
és a törvénytelen privatizációk érvénytele-
nítését tûzte ki célul. Az Új Jobboldal az el-
múlt években Románia nemzeti ünnepe al-
kalmából Csíkszeredában, Marosvásárhe-
lyen és Sepsiszentgyörgyön felvonulást
szervezett, amelynek résztvevõi magyarelle-
nes jelszavakat skandáltak.

Románok balesetei Magyarországon

Hárman megsérültek egy személyautóban,
amikor a jármû szalagkorlátnak ütközött
tegnap a magyarországi M70-es autóúton
Zala megyében, egy déligyümölcsöket szál-
lító kamion pedig a korlátot átszakítva lero-
hant az M7-es autópályáról a sztráda nagy-
kanizsai szakaszán. Mindkét balesetben ro-
mán állampolgárok az érintettek.

Elmarasztaltak egy magyar mûsort

Egy csehországi Esterházy János-megemlé-
kezésrõl szóló riport miatt elmarasztalta
a Szlovák Közszolgálati Rádió és Televízió
(RTVS) Magyar Magazinját a pozsonyi frek-
venciatanács. Az augusztus 3-án sugárzott
riport miatt az eljárás az RTVS ellen októ-
berben indult, miután a frekvenciatanács
tagjai „arra a következtetésre jutottak, hogy
a televízió megsérthette a sokoldalúság és a
vélemények pluralitásának követelményét”.

A népszavazásról Kárpátalján

Ukrajnában a jogszabályok megengedik,
hogy a földrajzi egység megbontása nélkül
módosuljanak a közigazgatási egységek ha-
tárai, ha ebbe az érintett közösségek bele-
egyeznek – írta tegnapi számában az Ung-
váron megjelenõ Kárpáti Igaz Szó címû lap
a Tisza melléki járás lehetséges létrehozása
kapcsán. Kárpátalján a kérdés már csak-
nem tíz éve van napirenden.

Putyin embere a duma élén

Az elnöki adminisztráció eddigi vezetõjét,
a Vlagyimir Putyin kormányfõhöz is közel
álló Szergej Nariskint (képünkön) választotta

házelnökké az orosz alsóház, az Állami
Duma. Az 57 éves Nariskin jelölését a kép-
viselõház 238 tagja támogatta a 450 tagú
törvényhozásban.

Ma dokkol a Szojuz ûrhajó

Többnemzetiségû legénységgel a fedélzetén
orosz ûrhajó indult a Nemzetközi Ûrállo-
másra szerda este Kazahsztánból. A Szojuz
TMA-03M a bajkonuri ûrrepülõtérrõl szállt
fel a terveknek megfelelõen. A csoport pa-
rancsnoka az orosz Oleg Kononyenko, a le-
génység tagja az amerikai Don Pettit és a
holland Andre Kuipers. A Szojuz ma éri el
az ûrállomást, ahol márciusig együtt dol-
goznak három másik asztronautával.

Nem kérnek a nyugdíjreformból

Általános sztrájkot tartottak tegnap Belgi-
umban, tiltakozásul az új kormány nyug-
díjreformja ellen. Az egynaposra tervezett
munkabeszüntetés az ország közlekedését
szinte megbénította.

ÚMSZ-összeállítás

A Standard & Poor’s hitelmi-
nõsítõ szerdán késõ este, az

európai piaci zárások után Lon-
donban bejelentette: az addigi
„BBB mínusz/A-3”-ról egy foko-
zattal „BB plusz/B”-re – vagyis
immár a befektetésre nem aján-
lott szintre – rontotta a hosszú és
rövid futamidejû, devizában és
forintban fennálló magyar állam-
adósság besorolását, amelyre to-
vábbi leminõsítés távlati lehetõsé-
gére utaló negatív kilátást adott.

Az S&P után 
a Fitch következik?

A Standard & Poor’s Magyar-
ország szerdán bejelentett lemi-
nõsítése után várhatóan a Fitch
Ratings is lépni fog – állítják az
elemzõk, akik szerint a leminõsí-
tés növeli a piaci nyomást a kor-
mányzatra, azaz ha az EU-IMF
tárgyalás siker nélkül járna, akkor
a piaci hatás felerõsödne, ami a
forint erõteljes leértékeléséhez, a
hozamok meredek emelkedésé-
hez vezetne, és erre természetesen
a jegybanknak kamatemeléssel
kellene reagálnia. Az utóbbi na-
pokban látott kormányzati dönté-
sek, például a jegybanktörvény, a
magánnyugdíj-pénztárak felszá-
molása mintha arra utalna, hogy
a kormányzat szembe megy az
EU-IMF párossal való megegye-
zés szándékával, és ezt, vagyis a
gazdaságpolitika kiszámíthatósá-
gának hiányát is jelezte közlemé-
nyében a Standard & Poor’s – ál-
lítják az elemzõk.

Magyarázkodnak 
a politikusok

A valós gazdasági folyamatok
semmilyen módon nem indokol-
ták az S&P leminõsítését, ez jó-
val inkább az euró válságáról
szól, mint Magyarországról –
mondta Szijjártó Péter a minisz-

terelnök szóvivõje újságíróknak
tegnap. Szerinte a hitelminõsítõ
döntését a magyar gazdaság telje-
sítménye semmilyen módon nem
támasztja alá. Azokra a kérdé-
sekre, hogy Barroso-levélnek le-
het-e köze a leminõsítéshez,
Szijjártó azt mondta: nem gon-
dolja. Magyarországnak tovább-

ra is szüksége van egy pénzügyi
védõhálóra, a Nemzetközi Valu-
taalappal és az Európai Unióval
január elsõ felében megkezdõd-
nek a hivatalos tárgyalások, ame-
lyekhez a kormány nagy remé-
nyeket fûz – jelentette ki
Matolcsy György magyar nem-
zetgazdasági miniszter. 

Hírösszefoglaló

Összehangolt támadást követ-
tek el tegnap reggel az iraki fõ-

városban: pokolgépek robbantak
Bagdad tucatnyi pontján, az út
mentén elhelyezve, több helyen
egymás után kétszer is, ami arra
utal, hogy az elkövetõk az elsõ
detonáció után menteni érkezõ-
ket is megcélozták. 

A halottak száma 70 fölé emel-
kedett tegnap estére, és 176-an
megsebesültek a bagdadi robba-
nássorozatban Bagdadban – kö-
zölte Ziad Tarik, az iraki egész-
ségügyi minisztérium szóvivõje.
Irakban – ahonnan egy hete vo-

nultak ki az amerikai erõk – na-
pok óta heves politikai csatározá-
sok folynak, miután a hatóságok
letartóztatási parancsot adtak ki a
szunnita alelnök, Tárik al-
Hasemi ellen, akit terrorizmussal
gyanúsítanak. A parlament szun-
nita tagjai (a legnagyobb frakció a
törvényhozásban) bojkottálják a
törvényhozási munkát, és a hata-
lom kisajátítására tett kísérlettel
vádolják Núri al-Máliki kor-
mányfõt. Maga al-Hasemi tagad-
ja a vádakat, és az ország kurdok
lakta részére menekült, ahol egy-
elõre védelmet élvez, noha a kor-
mányfõ felszólította a kurdokat a
kiadására. 

Pokoli reggel Bagdadban

ÚMSZ

Átfogó oroszországi politikai
reformokat javasolt tegnap a

Kremlben, a törvényhozás két há-
zához intézett utolsó elnöki be-
szédében Dmitrij Medvegyev
orosz államfõ, aki visszaállítaná a
régiók kormányzóinak közvetlen
választási rendszerét, amelyet
Vlagyimir Putyin kormányfõ ak-
kori orosz elnök törölt el 2004-
ben, és a Kremlre bízta kiválasz-
tásukat. A tervezett változtatások
között szerepel, hogy már 300
ezer aláírás összegyûjtése után le-
het indulni az elnöki tisztségért, a
parlamentbõl kimaradt pártok je-
löltjei számára pedig 100 ezerre
csökken ez a szám. Emellett egy-
szerûbbé válik a pártbejegyzés, az
orosz régiók felében a nyilvántar-

tásba vételhez már 500 támogató
is elég lesz.

Medvegyev erõsítené a szava-
zók és a képviselõk közötti kap-
csolatot, ezért a jelenlegi pártlis-
tás rendszer helyett 225 választó-
kerületben közvetlenül választat-
ná a törvényhozókat, ami a parla-
menti helyek felét érinti. Az elnök
elvetné azt a rendelkezést, amely
bizonyos számú aláíráshoz köti
egy jelölt indulását az alsóházi és
a regionális választásokon. Az
orosz államfõ emellett egy állam-
tól független tévécsatorna létreho-
zását javasolta. A tervezett lépé-
sek elmozdulást jeleznek az ellen-
zék követeléseinek irányába,
Medvegyev azonban nem beszélt
a tüntetõk legfontosabb kérésérõl,
a parlamenti választások újbóli
kiírásáról. 

Gy. Z.

A finn vámõrség 69 darab
Patriot típusú amerikai légvé-

delmi rakétát talált egy Németor-
szágból Kínába tartó hajó rakte-
rében – jelentették be tegnap a
finn hatóságok. A brit lobogó
alatt hajózó Thor Liberty célállo-
másaként Sanghaj volt feltüntet-
ve, ám a német vámhivatal közlé-
se szerint a valódi címzett Dél-
Korea volt, a szállítólevélen pedig
titokzatos módon „tûzijátékként”
tüntették föl a rakományt. A ha-
jón azonban légvédelmi rakéták,
rakétameghajtó töltetek és robba-
nószer-gyártáshoz szükséges
anyagok voltak. A Balti-tengeren
Kotkánál lehorgonyzott, mert to-
vábbi rakományt akart felvenni.
A finn törvények értelmében csak
a védelmi minisztérium felhatal-

mazásával szabad hadianyagot
szállítani az ország területén és
felségvizein. A rendõrség vizsgá-
latot indít az ügyben.

Az amerikai Raytheon cég
megbízást kapott Tajvan védelmi
minisztériumától a Patriot rend-
szer legújabb generációs verziójá-
nak, a PAC-3 (Patriot Advanced
Capability-3) típusú komplexu-
mok szállítására. A szerzõdés el-
lenértéke 685,7 millió dollár,
ugyanakkor az nem került napvi-
lágra, hogy az említett összegért
Tajvan hány komplexumot kap.

A Raytheon IDS mind a hazai
(amerikai), mind a külföldi (né-
met, görög, japáni izraeli, kuvaiti,
holland, szaúd-arábiai, dél-kore-
ai, spanyol, tajvani és Egyesült
Arab Emírségek-beli Patriot lég-
védelmi rendszerek üzembentar-
tóinak az elsõdleges szállítója. 

Tûzijáték helyett rakétákat

találtak egy német hajón

Magyarország bóvli lett

Csak késve és hiányosan állították össze a nemzeti
fejlesztési miniszternek Orbán Viktor kormányfõ
által jelölt Németh Lászlóné hivatalos életrajzát,
ezért a magyar sajtóban az a hír terjedt el, hogy a
jelöltnek nincs szakirányú diplomája. Némethnét,
aki a banki szférából érkezik a kormányba, tegnap
meghallgatták a magyar Országgyûlés illetékes bi-
zottságai, amelyek a kormánypárti képviselõk sza-

vazatával alkalmasnak látták a tárca vezetésére. Az
ellenzéki szocialisták szavazás elõtt Némethné vég-
zettségét firtatták. Válaszában az 1953-ban szüle-
tett jelölt tájékoztatta a képviselõket a nyelvvizsgá-
iról; az ülés elõtt kiosztott önéletrajza szerint felsõ-
fokú iskolai végzettséget a budapesti Külkereske-
delmi és Oktatási Továbbképzõ Központ külkeres-
kedelmi szakán szerzett 1976-ban.

Németh Lászlóné fejlesztési miniszterjelölt felsõfokú végzettségét firtatták 

Medvegyev újítani akar

A Thor Liberty rakodás közben. Kínába szállított volna Patriot rakétákat
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Akárcsak kereken egy év-
vel ezelõtt, tegnap is az el-
lenzék bizalmatlansági
indítványának vitája zár-
ta – a forradalom évfor-

dulóján, karácsonyi
hangulatban – a po-

litikai „évadot” Buka-
restben. A hatalmon
lévõ koalíció akkor is,

most is sikerrel vette az akadályt, így egy
év elmúltával leszögezhetõ: bármit is jósol-
tak 2010 elején a politikai elemzõk, Ro-
mániának stabil kormánya van. 
Sokat mond azonban az elmúlt két év
kormányzati hangsúlyeltolódásairól, hogy
míg a tavaly december végén az egységes
bértörvény elfogadtatásáért vitte vásárra
bõrét a Boc-kabinet, idén már a jövõ évi
választások összevonása miatt kockázta-
tott. A tét nem véletlenül változott meg
egy év alatt: a PDL-RMDSZ-UNPR ko-
alíció 2010-ben még az ország gazdasági
helyzetére koncentrált, 2011-ben azonban
már hatalma konszolidációjára törekedett.
A kormány azért engedhette meg magá-
nak a hangsúlyeltolódást, mert tavaly
már többé-kevésbé sikerült elõbb tûzoltás-
szerûen, majd programatikusan rendet
vágnia az országot a szakadék szélére rán-
gató költségvetési kiadásokban, s mára
már – több uniós tagállam számára is
irigylésre méltó – stabil makrogazdasági
adatokkal,  szigorú költségvetéssel várja az
új évet. Érdemeit némileg csökkenti, hogy
ezt a kényszer hatására tette: a bér- és
nyugdíjlevágásokat a fizetésképtelenség ve-
szélye, a közszférából történõ elbocsátáso-
kat, az egységes nyugdíjtörvény és bértör-
vényt, a kórházi rendszer átalakítását már
a Nemzetközi Valutaalap követelte. Nem
is igen volt egyébként más választása,
mint ahogyan Magyarország jelenlegi
helyzete is igazolja.
Idén már látszottak a kanyarban a jövõ
évi választások. Több politikai alakulat-
ban – az RMDSZ-ben is – tisztújítás volt,
a két ellenzéki párt szövetségbe tömörült,
válaszlépésként pedig próbálkozások tör-
téntek a jobboldal tömbösödésére. A hata-
lom elnyerte a szenátus vezetését is, az
UNPR folytatta az ellenzéki polgármeste-
rek toborozását, az RMDSZ pedig vilá-
gossá tette: nem szövetkezik, hanem jövõre
megküzd a választásokon az idén bejegy-
zett, immár második magyar versenypárt-
tal is, és érdekeinek megfelel a választások
összevonása.
Emlékezetes, hogy egy évvel ezelõtt a bi-
zalmatlansági indítvány vitáját sokkoló
jelenet szakította félbe: levetette magát
honatyák közé a parlament erkélyérõl a
köztelevízió egyik villanyszerelõje. A férfi a
bérlevonások ellen akart ily módon tilta-
kozni. Tegnap nem történt hasonló jele-
net, ám a parlament erkélyén megjelent a
választások összevonása ellen tiltakozó ci-
vil szervezetek felirata: „Ti most szavaz-
tok, jövõre mi fogunk!”. Jövõre pedig a je-
lenlegi koalíció mindent elkövet majd,
hogy a fenyegetés beváltása ne sokkszerû-
en érje. 

Változott a tét

Cseke 
Péter Tamás

M. Á. Zs.

Miután a parlament plénumá-
ban tegnap megbukott az el-

lenzéki honatyák által benyújtott
bizalmatlansági indítvány, a
Szociál-Liberális Szövetség (USL)
az alkotmánybíróságtól kéri a jö-
võ évi választások összevonásáról
rendelkezõ törvény életbe lépteté-
sének megakadályozását. Mircea
Duºa, a szociáldemokraták képvi-
selõházi frakcióvezetõje arra hívta
fel a taláros testület figyelmét,
hogy a kormány által beterjesztett
jogszabály megszegi az Alkot-
mány elsõ, a hatalmi ágak szétvá-
lasztásáról szóló cikkelyét, vala-
mint a választási törvénynek egy
sor rendelkezését. Továbbá rámu-
tatott arra is, hogy a polgármeste-
rek és megyei tanácselnökök
mandátumának önkényes meg-
hosszabbítása szintén törvényelle-
nes. 

A felelõsségvállalással elfoga-
dott jogszabály elleni kezdemé-
nyezésre csak 209 honatya szava-
zott; a Boc-kabinet megbuktatá-
sához 234 voksra lett volna szük-
ség. Kezdeményezésük sikerében
az USL-s politikusok se hittek,
ugyanis a sorozatos átigazolások
miatt 215-re csökkent az ellenzé-
ki honatyák száma, a kormány-
pártiak pedig immár rutinosan –
tizedik bizalmatlansági indítvá-
nyát „élte túl” a Boc-kormány –
rendezték soraikat. A Demokrata
Liberális Párt (PDL) és az Orszá-
gos Szövetség Románia Haladá-
sáért (UNPR) már a voksolás
elõtt jelezte, hogy képviselõik és
szenátoraik nem szavaznak, ezzel
keresztülhúzva az ellenzék azon
számítását, hogy a titkos, urnás

szavazáskor kormánypárti hon-
atyák a bizalmatlansági indít-
ványra voksolnak. „Mindent el-
követünk annak érdekében, hogy
a romániai demokrácia mûködõ-
képes maradjon, ezért a kezde-
ményezés ellen szavazunk” – je-
lentette be az RMDSZ-frakció ál-
láspontját Fekete Szabó András,
a szövetség felsõházi csoportjá-
nak vezetõje, majd románul és
magyarul áldott ünnepeket és
boldog új évet kívánt parlamenti
kollégáinak. 

Emil Boc kormányfõ arra hívta
fel a figyelmet, hogy a választások
összevonása jótékony hatással
lesz a gazdaságra is. Múltbeli ta-
pasztalatokra hivatkozva azt állí-
totta, hogy kampányidõszakban
lelassul a termelés és az uniós for-

rások lehívása is akadozik. „Nem
sérül a demokrácia, ha »meg-
spórolunk« egy választási kam-
pányt, ellenkezõleg, javunkra vá-
lik, hiszen sokkal magasabb lesz a
jelenlét” – hívta fel a honatyák fi-
gyelmét a miniszterelnök. 

Az ellenzék részérõl Victor
Ponta és Crin Antonesu, az USL
két társelnöke kapott szót. Elõbbi
„veszélyes precedensnek” nevezte
a helyi választások elhalasztását,
ugyanis a jövõben a gazdasági
válságra való hivatkozással bár-
mikor el lehet halasztani vagy fel
lehet függeszteni választásokat.
Ponta mindvégig „Bobu elvtárs-
nak” nevezte a miniszterelnököt,
emlékeztetve Emil Bocot, hogy
22 évvel ezelõtt emberek haltak
meg szabad választás jogáért.

Crin Antonescu liberális elnök az-
zal egészítette ki ellenzéki kollégá-
ját, hogy a választások összevoná-
sával lehetetlenné válik a specifi-
kusan helyhatósági és parlamenti
kampányra tartozó témák megvi-
tatása. „A parlament másodrangú
intézménnyé válik, ahova a vá-
lasztási kampányban a polgár-
mester-jelöltek mögött megbújó,
felkészületlen honatyák kerül-
nek” – vizionálta a PNL-elnöke.

Amennyiben az Alkotmánybí-
rósághoz benyújtott ellenzéki ke-
reset sikertelen lesz, akkor jövõre
– várhatóan novemberben – egy-
szerre választhatjuk majd meg a
helyi, valamint a parlamenti kép-
viselõket, a polgármestereket va-
lamint a megyei közgyûlések el-
nökeit. 

Román lapszemle

Pisztollyal a kezében védte a forradal-
mat 1989 decemberében Mihaela
Rãdulescu késõbbi televíziós mûsorve-
zetõ. (Cancan) Megjelent a romániai
prostituáltak kalauza. A világhálón tá-
rolt adatbázisban a kliensek is beszá-
molhatnak egy-egy kéjhölgy szolgálta-
tásának minõségérõl (România liberã) 
A második világháború óta a legvére-
sebb kezû terroristának nevezte fiát
Anders Behring Breivik édesapja.
(Jurnalul naþional) A fogyasztóvédel-
mi hivatal ellenõrei három nagy kolozs-
vári bevásárlóközpontban végzett rajta-
ütésszerû ellenõrzéskor azt tapasztal-
ták, hogy a munkatársak reggel újracso-
magolták és újracímkézték a lejárt sza-
vatosságú húsárút. (Evenimentul zilei)

Tíz élete van Emil Bocnak 

ÚMSZ

A munkájukat rosszul végzõ
ügyészek felelõsségre vonását

kérte a köztévének adott szerda
esti interjújában Traian Bãsescu
államfõ. Szerinte túl sok a nagy
csinnadrattával bemutatott, de
rosszul elõkészített korrupciós
dosszié, amelyek a megvádolt
személyek felmentésével vagy fel-
függesztett büntetések kiszabásá-
val érnek véget. Hozzátette: sze-
mély szerint támogatja az ügyé-
szeket abban, hogy következete-
sen, félelem nélkül merjenek fel-
lépni a politikai korrupció ellen,
de ugyanakkor önmérsékletet vár
el tõlük, ugyanis felelõtlen vádas-
kodásaikkal emberek életét és
karrierjét tehetik tönkre. „Hatal-
mat kaptak az alkotmánytól, a
politikusoktól, senki se nyúlt egy
ujjal sem az ügyészekhez, bírák-
hoz, de a kudarcokért nekik is fe-
lelniük kell” – fogalmazott Bãses-
cu, emlékeztetve, hogy több mi-
nisztert is visszahívott hivatalá-
ból, miután az ügyészek eljárást
indítottak ellenük. „Én most mit
mondjak Paul Pãcurarunak?” –
tette fel a kérdést az államfõ.
Mint ismeretes, a volt munka-
ügyi minisztert a hét elején men-
tette fel jogerõsen a legfelsõbb bí-
róság az ellene felhozott korrup-
ciós vádak alól arra hivatkozva,
hogy az ügyészek által benyújtott
lehallgatási jegyzõkönyvek nem
bizonyítják a csúszópénz elfoga-
dását. 

„Mint mondjak

Pãcurarunak?”
Folytatás az 1. oldalról

Kolozs megyében az augusztus-
ban elhunyt Pálfi Zoltán képvise-
lõ helye üresedett meg, Bihar
megyében Lakatos Péter képvi-
selõi helye, miután szeptember-
ben a politikust a Számvevõszék
vezetõ tanácsába választották, és
lemondott a mandátumáról,
Hargita megyében Gyerkó Lász-
ló mondott le az elmúlt napok-
ban a szenátori mandátumról,
miután a Versenytanács tagjává
nevezték ki. 

Toró T. Tibor: 
Bihar és Hargita biztos

Toró T. Tibor, az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt (EMNP) ideigle-
nes elnöke az MTI-nek elmond-
ta, mind Hargita megyében,
mind Bihar megyében arra ké-
szülnek, hogy jelöltet állítsanak
a megüresedett hely betöltésére,
a Kolozs megyei idõközi válasz-
tással kapcsolatban egyelõre
nem döntöttek. Toró elmondta,
a Hargita megyei magyar-ma-
gyar verseny nem jár annak a ve-
szélyével, hogy a magyarság el-
veszítse a tisztséget, hiszen a vá-
lasztókerületben jelentõs a ma-
gyar többség. A bihari választó-
kerületben az EMNP ideiglenes
elnöke szerint 53 százalékos a
magyar többség, úgyhogy ott azt
javasolták, hogy állítsanak közös
jelöltet a magyar pártok, javasla-
tukat azonban az RMDSZ eluta-
sította.  

Kovács: az RMDSZ 
gyõzelemre számít

„Az RMDSZ azzal számol,
hogy az elvesztett háromból két
mandátumot az idõközi választá-
sokon is megszerez” – nyilatkoz-
ta az MTI-nek Kovács Péter, a
szövetség fõtitkára. Hozzátette,
Biharban is, Hargita megyében is
választási gyõzelemre számíta-
nak. Kolozs megyében belátják,
nincs esély a mandátum újbóli
megszerzésére, hiszen Pálfi Zol-
tán a választási rendszer sajátos-
sága következtében a nem hasz-
nosult szavazatok visszaosztása
során szerzett mandátumot a me-
gyének egy olyan körzetében,
ahol alig van magyar lakosság. A
fõtitkár Kelemen Hunor elnök
szavait idézte, amelyek szerint „a
szövetség ajtaja nyitva áll. Ezen
be lehet jönni, lehet tárgyalni”.
Kérdésre nyomatékosította azon-
ban, hogy csakis az RMDSZ szí-
neiben induló jelöltrõl tárgyal-
nak. Nem számolnak azzal a le-
hetõséggel, hogy közösen állítsa-
nak egy formailag függetlenként
benevezett jelöltet. „A romániai
magyarság 22 éve valamennyi
választáson bizonyította, hogy
bízik az RMDSZ-ben, semmi-
lyen más elképzelés nem mûkö-
dõképes” – jelentette ki az
RMDSZ fõtitkára.     

Szász Jenõ, a Magyar Polgári
Párt (MPP) elnöke kérdésre el-
mondta, az MPP mind a bihari,
mind a székelyföldi választáson
egy formailag független jelölt állí-

tásában gondolkodik, amelyet az
MPP mellett az EMNP is támo-
gathatna. „Ha sikerül egy jobbol-
dali alternatívát felmutatni az
RMDSZ-szel szemben, ez afféle
fõpróbája lehetne a jövõ év végi
parlamenti választásoknak” – je-
lentette ki az MPP elnöke. 

A Cernea-precedens

Szász törvényértelmezése ah-
hoz kapcsolódik, hogy a nem par-
lamenti pártok jelöltjei nem sze-
rezhetnek mandátumot. Tavaly a
Zöld Párt volt elnöke, Remus
Cernea alkotmányjogi kifogással
élve elérte, hogy az Alkotmánybí-
róság kimondja: bizonyos feltéte-
lek mellett függetlenek indulhat-
nak az idõközi választásokon.

A törvény értelmében egy-egy
parlamenti hely hivatalosan is el-
ismert megüresedését követõ 90
napban kell a kormánynak kiír-
nia a választásokat, amelyeket a
kiírást követõ 45 napon belül kell
megrendezni. Fekete Szabó And-
rás, az RMDSZ szenátusi frakció-
vezetõje az ÚMSZ-nek korábban
azt mondta: a kormány várható-
an március elejére írja ki az idõ-
közi választások megszervezését
a szóban forgó választási körze-
tekben. Lapunknak korábban az
RMDSZ politikusai elismerték,
Pálfi Mózes mandátuma megüre-
sedettnek nyilvánítását is azért
odázták el a parlamentben, mert
körzetében a koalíció jelöltjeinek
nincs esélye megnyerni a válasz-
tásokat. 

Függetlenekkel az RMDSZ ellen 

A bizalmatlansági indítvány vitája alatt civil aktivisták figyelmeztették a honatyákat szavazásuk súlyára Fotó: Mediafax
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Bogdán Tibor 

Kiújult a vita Bukarest-
ben annak kapcsán, hogy

tartozik-e avagy sem Német-
ország 19 milliárd euróval
Romániának? Állítólag Ber-
lin történelmi adósságáról
van szó.

Rövid emlékeztetõ

Nem sokkal a második vi-
lágháború kitörése elõtt,
1939 márciusában Románia
clearing-szerzõdés alapján
különféle árucikkeket szállí-
tott Németországnak. Ezek
ellenértékét Berlinnek biro-
dalmi márkában kellett volna
átutalnia a Román Nemzeti
Bankhoz, méghozzá az átla-
gos világpiaci szintet 10 szá-
zalékkal meghaladó áron –
ami, nagyrészt a háború kitö-
rése miatt, nem történt meg.

A német adósság tényét a
román származású, német
állampolgár, Radu Golban
professzor fedezte fel a Nem-

zetközi Kifizetések Bankjá-
nak levéltárát tanulmányoz-
va. A bukaresti illetékesek
azonban nem sokáig örülhet-
tek a hírnek, mert németor-
szági honatyák interpelláció-
ja nyomán a berlini belügyi
tárca nyomban és egyértel-
mûen leszögezte: az 1974
február 10-én Románia által
is aláírt párizsi békeszerzõ-
dés 28. pontja értelmében
Bukarest lemondott minden
Németországgal szembeni
pénzügyi követelésérõl.

Az ügy mégsem aludt ki
teljesen, romániai szakértõk
ugyanis emlékeztetnek rá,
hogy az idézett paragrafus
nem vonatkozik a Németor-
szág háború kitörése elõtt
vállalt szerzõdéses kötelezett-
ségeire. 

Ellenzéki interpelláció

Ez a magyarázata annak,
hogy most, két romániai
honatya, Dan Voiculescu, a
Humanista Pártból lett Kon-

zervatív Párt volt – alapító -
elnöke és Teodor
Meleºcanu, egykori külügy-
miniszter interpellációt inté-
zett a szenátusban Emil Boc
kormányfõhöz, amelyben
arra szólítja fel a miniszter-
elnököt, tisztázza kormánya
álláspontját a probléma kap-
csán. Szerintük a kormányfõ
felelõssége az, hogy akár
nemzetközi szakértõk bevo-
násával is objektív választ
találjon a kérdésre. A két el-
lenzéki szenátor azt is elvár-
ja, hogy Emil Boc leszögez-
ze: lemondott-e vagy sem
Románia a mai árfolyamon
közel 20 milliárd euróval
egyenlõ egy milliárd német
birodalmi márkáról, amely
Románia bruttó nemzeti
össztermékének 15 százalé-
kával egyenlõ, így tehát be-
hajtása jelentõs mértékben
fellendíthetné a román gaz-
daságot. Emellett – állítja to-
vábbi érveként a bukaresti
diplomácia egykori vezetõje
– Románia nem engedheti

meg magának azt, hogy ne
ismerje meg az igazságot sa-
ját történelmérõl.

Az interpelláló szenátorok
szerint Emil Bocnak azt kell
szakértõkkel megvizsgáltat-
nia, hogy utólag feladta-e Bu-
karest a Németországgal
szembeni követelését, és ha
igen, mikor és milyen jogi el-
járás alapján tette ezt.

Korábban a szenátusban
felmerült annak lehetõsége,
hogy az ügy kivizsgálására
különbizottságot hozzanak
létre. A javaslatot a felsõház
vezetõ testülete az Állandó
Iroda tette, annak nyomán,
hogy Golban professzor a
honatyáknak is megküldte az
állítólagos német adósságra
vonatkozó kutatásainak
eredményét. Golban levelé-
ben arról is tájékoztatta a sze-
nátorokat, hogy Berlin és Bu-
karest megállapodásának ér-
telmében az elszámolásra a
Román Nemzeti Bank és a
berlini Német Kompenzáci-
ós Pénztár között kerül sor.
A professzor a Romániával
szembeni német adósság té-
nyét egyebek között e pénz-
tár kimutatásaival, a Bergier
Bizottság jelentésével, a né-
met levéltárban ennek kap-
csán fellelhetõ iratokkal tá-
masztotta alá, amelyek el-

lentmondanak a Román
Nemzeti Bank korábbi nyi-
latkozatának, miszerint sem-
milyen dokumentummal
nem bizonyítható a német
tartozás.

Radu Golban szerint az ál-
lamközi problémát diplomá-
ciai úton lehetne a leghatéko-
nyabban rendezni. A magán-
jellegû fellépés következmé-
nyei ugyanis kevésbé világo-
sak és kiszámíthatóak.

A felsõház ennek kapcsán
felkért minden érintett állami
szervet, intézményt és szer-
vezetet juttassa el a megalakí-
tandó bizottsághoz a rendel-
kezésére álló idevágó infor-
mációkat, anyagokat, doku-
mentumokat.

Nemzetközi nyomás?

A szenátusi különbizottság
végül is nem alakult meg, mi-
után a javaslat 65 ellenszava-
zatot kapott 48 igen és 3 tar-
tózkodás mellett. A felsõház
új elnöke, Vasile Blaga
ugyanis közölte, a Román
Nemzeti Bank átiratának
megfelelõen a központi jegy-
bank rendelkezésére álló „ki-
egészítõ információk” egyér-
telmûvé teszik, hogy Német-
országnak semmilyen adós-
sága nincs Romániával

szemben. A demokrata libe-
rális politikus mindennek
alátámasztására annak a
meggyõzõdésének is hangot
adott, hogy ha Románia
„akár egyetlen márkát is be-
hajthatott volna Németorszá-
gon, akkor a korábbi rend-
szer már régen fellépett volna
az ügyben”. 

Radu Golban azonban
nem adta fel a harcot. Állítá-
sa szerint a Román Nemzeti
Bank közelebbrõl meg nem
határozott „erõteljes nemzet-
közi nyomásra” cáfolta a né-
met adósság tényét. Német-
ország ugyanis fél a prece-
denstõl, amelynek alapján
más országok is követelések-
kel léphetnének fel Berlinnel
szemben. Golban számára
ugyanis gyanúsnak tûnik az a
tény, hogy a központi jegy-
bank hosszú ideig hallgatott
az ügy kapcsán, és most hir-
telen „kiegészítõ bizonyíté-
kokra” bukkant.

Azt viszont elismeri, hogy
a német adósság visszaköve-
telésére a jelenlegi körülmé-
nyek között nincsenek meg
a kedvezõ feltételek, fõleg
azt követõen, hogy Romá-
nia is aláírta az Európai
Uniós segélyalapjának létre-
hozására vonatkozó megál-
lapodást. 

Búcsú a „német adósságtól”?
A 19 milliárd eurós állítólagos német tartozás Románia
bruttó nemzeti össztermékének 15 százalékával egyenérté-
kû, behajtása jelentõsen lendíthetne az ország gazdasági
helyzetén – állítják a Berlin Romániával szembeni történel-
mi adósság tényét készpénznek vevõ körök. 

Gy. Z.

Nincs szerencséje Német-
országnak az államfõivel,

sem egyes minisztereivel. Az
elõzõ köztársasági elnök,
Horst Köhler váratlanul távo-
zott a berlini Bellevue-
palotából; a lépés okát az
elemzõk elsõsorban abban
látták, hogy a közgazdász-
politikus szerencsétlen nyi-
latkozatot tett a német kato-
nák afganisztáni szerepválla-
lásával kapcsolatban. A kö-
zelmúltban a berlini kor-
mány addig legnépszerûbb
embere, a kancellári poszt vá-
rományosaként is emlegetett
Karl-Theodor zu Guttenberg
védelmi miniszternek kellett
lemondani, mert a sajtó kide-
rítette: doktori disszertációját
az internetrõl ollózta össze.
Most pedig az ország elsõ há-
zaspárjáról, a jó kiállású
Christian Wulfftól és dekora-
tív feleségérõl, Bettinától
hangos a média: kétes körül-
mények között jutottak horri-
bilis összegekhez.

A készséges Bubi

Az 52 éves Wulff vesszõfu-
tása azzal kezdõdött, hogy
kiderült: nagy valószínûség-
gel nem mondott igazat 2010
februárjában, amikor még

Alsó-Szászország tartomá-
nyi kormányfõjeként a han-
noveri parlamentben az el-
lenzéki Zöldek arról faggat-
ták: üzleti kapcsolatban áll-e
Egon Geerkens multimillio-
mos nagyvállalkozóval?
Wulff ezt tagadta, de utólag
egyre több jel mutat arra,
hogy földijétõl, a szintén
osnabrücki kötõdésû
Geerkenstõl és nem a felesé-
gétõl származik az a félmillió
eurós magánkölcsön, amely-
bõl a CDU politikusa a válá-
sa után új családi házat vásá-
rolt. Az ötéves futamidejû,
négyszázalékos kamatozású
kölcsön jóval kedvezõbb fel-
tételeket kínált, mint a ha-
sonló banki-pénzpiaci termé-
kek. A német sajtó szerint
egyre valószínûbb: a vagyo-
nát arany- és ékszerüzlettel,
majd zsíros ingatlanbefekte-
tésekkel megalapozó
Geerkens – baráti körének
csak Bubi – személyesen járt
el annak érdekében, hogy a
nevelt fiának tekintett Wulff
magánkölcsönét szintén ked-
vezõ feltételekkel kistafíro-
zott bankhitellé alakítsák át.

Botrányszag 
a levegõben

A sokáig a hallgatást vá-
lasztó Wulff végül elismerte,

hogy 2010-ben történt meg-
hallgatásakor félrevezetõ be-
nyomást kelthetett, amit
mélységesen sajnál, és elis-
merte, az Edith Geerkensszel
kötött magánszerzõdést is
meg kellett volna említenie.
A Der Spiegel hamburgi hír-
magazin és más német lapok
szerint Wulff azonban nem
mond igazat: az egykori ék-
szerbolti eladóból milliomos
feleséggé avanzsált Frau
Geerkens pénze valójában a
férje pénze.

A szerény körülmények
közül származó, részben az
atyai jó barátjának tekintett
Geerkens segítségével ki-
emelkedett Wulff csak lát-
szólag szerény és visszafo-
gott személyiség. Talán ép-
pen a származása, sanyarú
gyerekkora kompenzálására
vonzódik a csillogáshoz és a
luxushoz. Mivel e kiváltságo-
kat politikusi fizetésébõl nem
engedheti meg magának, jó

barátai önzetlenségét veszi
igénybe. Így amikor 2009 ka-
rácsonyán a Geerkens házas-
pár floridai házába repült te-
lelni, az Air Berlin légitársa-
ság – Wulff régi ismerõse,
Joachim Hunold akkori el-
nök-vezérigazgató jóváha-
gyásával – több mint három-
ezer euró értékben a turista-
osztályú jegyeket biznisz osz-
tályúvá sorolta át. (Nem ez a
második német légicéget
érintõ egyetlen botrány: ok-
tóberben a lapok arról cik-
keztek, hogy 2010-ben az Air
Berlin bónuszkártyákkal
ajándékozott meg Bundes-
tag-képviselõket, ezzel ko-
moly felháborodást keltve a
közvéleményben.)

Jól mentek a kötetek

Az államfõ tekintélyét egy
másik baráti kapcsolat sem
javítja. A legolvasottabb né-
met napilap, a Bild szerint

Wulff nem tudott arról, hogy
a baráti vállalkozó – Carsten
Maschmeyer – fizette azokat
az újságokban elhelyezett
hirdetéseket, amelyek egyik
könyvét reklámozták. Berlini
politikai megfigyelõk szerint
ezt el is lehet ugyan hinni, de
nem feltétlenül muszáj, mert
bár az ügyben valószínûleg
nincsenek jogszerûtlen ele-
mek, de kérdéseket vetnek fel
a pártfinanszírozással kap-
csolatban. A CDU ugyanis a
kötetbõl több ezer példányt
vásárolt, és a könyveket vá-
lasztóknak ajándékozta az
újraválasztásáért küzdõ lista-
vezetõ népszerûsítése céljá-
ból. Carsten Maschmeyer
három héttel az után egyenlí-
tette ki a hirdetések 42 ezer
eurónál is magasabb számlá-
ját, hogy a politikust ismét
megválasztották Alsó-Szász-
ország miniszterelnökének.

A politikus eddig ügyvé-
dek útján és nyilvánosságra

hozott dokumentumok révén
fejtette ki álláspontját, amely
szerint a vitatott ügyekben
nincs semmi kivetnivaló,
megfigyelõk azonban úgy vé-
lik, hogy az újabb eset követ-
keztében igen szorult hely-
zetbe került, és napokon be-
lül személyesen kell a nyilvá-
nossághoz fordulnia. Ugyan-
akkor a kormánypártok –
élükön Angela Merkel kan-
cellárral – kiállnak az állam-
fõ mellett, az ellenzék pedig
csak visszafogottan bírál,
mindenekelõtt az ügyek tisz-
tázását sürgeti, lemondásra
azonban nem szólította fel az
elnököt. Kommentátorok
szerint az ellenzék úgy kalku-
lál, hogy amennyiben erõtel-
jesen lép fel, akkor a kor-
mánypártok – a keresztény-
demokrata-keresztényszocia-
lista unió és a liberálisok –
összezárnak, és még inkább
védelmükbe veszik Christian
Wulffot. A kancellár pedig
azért ragaszkodik az alsó-
szászországi politikushoz,
mert a koalíciós partner libe-
rálisok súlyos belsõ válsága
és az euróövezeti krízis köze-
pette nem engedheti meg ma-
gának, hogy az elõzõ elnök,
Horst Köhler váratlan le-
mondása után alig másfél év-
vel újabb államfõ távozzék,
lépésével belpolitikai felfor-
dulást elõidézve és ezzel ûrt
hagyva maga után. Egyes
megfigyelõk már úgy véle-
kednek, hogy az újabb ügy
„megroppantja az államfõ
politikai gerincét”, a lakosság
többsége azonban az elsõ
közvélemény-kutatások sze-
rint egyelõre támogatja õt. 

Kérdéses a német államfõ szavahihetõsége 
Egyre több kétség merül fel a német
államfõ, Christian Wulff szavahihetõ-
sége körül. Az egyik barát 500 ezer
euróval segített a családi ház vásárlá-
sakor, a másik 40 ezer euróval támo-
gatta egyik könyve reklámkampányát.

Christian Wulff német államfõ és dekoratív felesége, Bettina – amikor a sajtó még körülrajongta õket



Van egy váram. Igazi szép középkori vár,
feljáróval, lõrésszerû ablakokkal, torony-
nyal, szerelmes lovagok számára torony-
szobával, mert így szokás. Ólomkatonák
védték valaha, 48-as huszárok és magyar
bakák, volt nekik szép bajonettes puská-
juk, meg Gábor Áron-rézágyújuk, ahogy
illik. Néha besegítettek nekik tolldíszes
gipszindiánok is tomahawkjaikkal, és gyõ-
zedelmeskedtek minden egyes alkalommal
az ugyancsak gipszbõl öntött francia legio-
náriusok felett. A váram most hatodfél
százados.
Az én váramhoz villanyvasút közlekedik,
minden karácsonykor. Ez is a vár neve: Ka-
rácsony-vár. A vasúté pedig: Karácsony-
expressz. Igazi Märklin villanyvasút, nem

csupán a mozdony szempárja
világít, hanem az elsõ osz-
tályú kocsi ablaksora is, tíz
és tíz meg még három év-

tizedes, igazi sorompó-
val, igazi alagúttal – a

várhoz hasonló pa-
pírmaséból – és a
szõnyegen hömpöly-
gõ folyó felett átíve-

lõ igazi vasúti híddal;

persze, idõközben azért korszerûsödött
(keskenyebb nyomtávra váltott), de válto-
zatlanul jár. 
A várat is, a villanyvasutat is a Jézuska
hozta, mindkettõ máig áll, illetve mûködik,
sajnos azonban a huszárok, a katonák, az
indiánok, de még a légio-
náriusok is ma már a múl-
té. 
Az én váramban ma álom-
szép királykisasszony la-
kik, szeretõ szüleivel. A
haja arany, a szeme búza-
virág. Az idei karácsonya
az elsõ, amelyet tudatosan élhet meg, érzé-
kelni és élvezni fogja a mennyezetig érõ ka-
rácsonyfát, az ünneplõbe öltözött otthont,
az õ örömét lesõ felnõtteket (megannyi Jé-
zuska mind), a villódzó fényeket: épp tizen-
három hónapos. És várja a délceg királyfit,
aki egyszer majd eljön érte fehér lovon vagy
éppenséggel a Karácsony-expresszen.
(Édesapja – nagyobbik fiam – azt mondja
erre: „És én majd ott állok egy fa mögött,
puskával a kezemben…”) Istenem, de ha-
mar lesz az is!
Hát hiszen még csak tegnapelõtt volt, hogy
elõször kaptattam föl a toronyszobába,

szemlét tartandó hõs csapataim és a fölvo-
nult ellenség felett, s még csupán tegnap,
hogy a szemafor elõször adott szabadjelzést
a berobogó szerelvénynek. Az apák álma,
hogy fiaiknak egyszer villanyvasutat aján-
dékozhassanak – hogy aztán rövid úton ki-

sajátítsák maguknak. Az
én édesapám nem kommu-
nizált el semmit: bár velem
együtt játszott, de az irá-
nyítást átengedte nekem.
Követtem a hagyományt, s
amikor a fiaim is megkap-
ták az õ elsõ Karácsony-

expresszüket, együtt hasaltunk szobájuk
padlóján; az én feladatom kimerült abban,
hogy visszahelyezzem a sínpárra a robogás-
tól kisiklott szerelvényt.
A hagyomány most megszakad, amit csak
a villanyvasút miatt bánok: kislánynak baba
való, színes-zenélõ pillangó, esetleg teknõc.
Az én villanyvonatom plafonig érõ fa alatt
futott be elõször a végállomásra; a fán szí-
nes villanyfüzér: édesanyám akkor paran-
csolt rá apámra, hogy elektromosítsa a dí-
szítést, amikor kicsiny gyermekkoromban a
gyertyák nemcsak a fát gyújtották föl, ha-
nem a mögötte lengõ függönyt is. Ma már

hófehérre váltottam a fényeket, a fa is épp
hogy eléri a százhúsz centimétert – a szen-
testét az unokáméknál köszöntjük. Egy do-
loggal nem tudok kibékülni: valaha zárt aj-
tók mögött díszítette a fámat az angyalka
(szüleim), s csöngetett (édesapám), amikor
be lehet nyitni. Késõbb átvettem a díszítõ
szerepét, atyám jelképesen mindössze
egyetlen szaloncukrot aggatott föl (esetleg a
gyermekkorából származó, még ma is meg-
lévõ, százesztendõs elmúlt üvegdíszeket),
ám a harangocskát változatlanul õ kezelte.
Családapává elõlépvén ez is az én felada-
tommá vált. Gondoltam, nagyobbik fiam
ezt is örökli tõlem, de tavaly a csengõszó el-
maradt.
A hagyományok fogynak az idõvel. Régen
ajándékosztás elõtt elénekeltük a Mennybõl
az angyalt, aztán némává vált a gyertyagyúj-
tás. A velünk töltött elsõ alkalommal me-
nyem rákérdezett: „Nem énekeltek?” Nem
tudtam, hogyan mondjam: feleségem halála
óta nem tudunk. Fiam segített ki: „Amióta
hárman vagyunk, nem.” Ha pontos akarok
lenni: a tradíciók fogynak, de bõvülnek is.
A csilingelés elmaradt, ám gyarapodott a
királykisasszonnyal a család – lehet énekel-
ni. A dal ismét betölti a várat. 

5. Az eszeden nincs mit csodálniuk az embereknek – lehet, de
van ám sok más dolog, amire nem mondhatod: „Erre nem szü-
lettem.” Szerezd hát meg magadnak azt, ami teljesen tõled függ:
légy õszinte, méltóságteljes, munkabíró, ne hajhászd az élvezetet,
ne elégedetlenkedj sorsoddal, légy kevéssel beérõ, jóindulatú,
szabad, komoly, keresetlen, nagylelkû. Nem érzed-e, hogy men-
nyi mindent meg tudnál szerezni, amire nem hozhatod fel kifo-
gásnak az alkalmatlanságot, a rátermettség hiányát? Te pedig
szántszándékkal alatta maradsz a mércének? Vajon a rátermett-
ség hiánya kényszerít rá, hogy zúgolódj, az élethez görcsösen ra-
gaszkodj, hízelegj, testi állapotodat okold, hogy tetszelegj, hogy
komolytalan légy, hogy lelkednek annyi nyugtalanságot okozz?
Nem!, az istenekre nem! Mindezeket a hibákat már régen levet-
kõzhetted volna, s legföljebb csak azzal vádolhatnának, hogy va-
lóban lassúbb, nehezebb felfogású vagy. Ezen is segítened kell
azonban gyakorlással, s nem szabad elnézned magadnak ezt a
mentségedet, vagy éppen tetszelegned benne.
6. Van olyan ember, aki, ha embertársával jót tett, azonnal kész a
hálát számlázni. Van olyan, aki ezt ugyan nem teszi meg, de
azért befelé mégiscsak adósának tekinti a másikat, s nagyon is
tudatában van jótéteményének. Más viszont egyáltalában nem
tartja számon, amit tett. (...) A jótékony ember, akárcsak a ló, ha
futott, a kutya, ha vadra bukkant, a méh, ha mézet gyûjtött, nem
veri dobra tettét, hanem tovább folytatja áldásos munkáját. 

Marcus Aurelius: Elmélkedések (Ötödik könyv). 
Fordította Huszti József

Az én váram
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Mit tennék a fa alá? Az új tanügyi törvényt minden-
képpen. Még akkor is, ha legalább annyian szidják,
mint ahányan dicsérik. A MOGYE körüli cirkusz
jelzi: nálunk a nacionalizmussal szemben mit sem ér
a törvény. Na, majd mások, okosabbak, ezt is meg-
oldják. De mivel közérzetünket sok apróság befolyá-
solja, jó és rosszirányba egyaránt, a karácsonyfa alá
tenném azt az RMDSZ kezdeményezte törvénymó-
dosítást is, amely engedélyezi, hogy az alpolgármes-
ter is összeadhassa a fiatal párokat. Ennek fõleg ott
van jelentõsége, ahol csak az alpolgármester magyar.
Aki nem volt ilyen helyzetben, nem élte át, milyen
érzés Petõfi és Júlia nyelvén kimondani az igent.
Már azért is, mert a román da két betûjével szemben
az igen öt betûbõl áll, amit nehezebb elharapni, ne-
tán csak dünnyögni.
Volt még néhány kisebb-nagyobb hangulatjavító tör-
vénykezdeményezése az érdekvédelmi szervezetnek,
de volt melléfogása is. Többen felróják neki, hogy
nem tud olyan magasra emelkedni s szárnyalni, mint
a bimbójából most nyiladozó ellenlábasa, gyengéb-
bek kedvéért – az õ szóhasználatukkal – a „tiszta
emberek” pártja. Az EMNP bezzeg nem gatyázik
annyit, mint az RMDSZ, mindjárt a lovak közé csa-
pott, és vásárhelyi programalkotó fórumán meghir-
dette az Erdélyhez való fordulást, s vele a Bukarest-
tõl való elfordulást. Más szóval, az erdélyi magyar-
ság magával törõdjön, nem azzal, hogy mi van a ro-
mán fõvárosban, mit mondanak ott rólunk és milyen
törvényeket hoznak nekünk... Már elnézést, de so-
kan, akik nem tudunk ilyen magasan repülni, ebbe
azt is beleértjük, hogy darabolja csak fel a román
parlament a Székelyföldet és a jelentõs magyarságot
képviselõ Szatmár, Bihar és Szilágy megyét, hozzon
olyan választási törvényt, amilyet akar, mi úgyis azt
csinálunk, ami nekünk jó és mi akarunk. Mintha
már megszûnt volna Trianon, mintha mindenben a
magunk urai lennénk. Lám, csak bátorság kérdése!
A magvas gondolat máris termékeny talajra lelt. Pél-
dául Csikmadarason, ahol 
a polgármesteri hivatalra a román és az uniós
zászló mellé a magyar zászlót is kitûzték, ami per-
sze jó a szívnek, de a törvényeket, a Bukarestben
megszavazott román közigazgatási törvényt is, fej-
jel és nem szívvel szokták értelmezni. Mert íme,
most is lett egy kis bonyodalom. A helyzet pikan-
tériája, hogy a magyar prefektusnak kellett leszól-

nia: ne repdessen már annyit a
madarasi fõmadár.

Immár én sem repdesek. Természe-
tes kíváncsisággal várom, hogy az
én fám alá vajon mi kerül? Csalá-

dom, barátaim, s számos olvasóm
mellett, mástól nem várok figyel-
mességet. Még attól az öt laptól
sem, amelyekbe az idén írogat-
tam, s csak „vatikáni valutával”

fizettek ki. Sike Lajos

Lap-top
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Az apák álma, hogy fia-
iknak egyszer villanyvas-
utat ajándékozhassanak
– hogy aztán rövid úton
kisajátítsák maguknak.

Gyulay Zoltán

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A nyilvános siker semmilyen formája sem teheti
jóvá az otthon elszenvedett kudarcot.” 

Benjamin Disraeli

Kríziskarácsony

Légy szabad

Fa alá
A nap címe. A magyarok leckét adnak ne-
künk, Mãlin Bot, Adevãrul

Magyarázat. A szerzõ, az ismert napilap
onlájn változatának fõszerkesztõje, nem azon
kesereg, hogy a székely nézõk és sportolók
egy hokimeccsen a magyar himnuszt énekel-
ték („tényleg elképzelte volna egy normális
ember, hogy nyolc ember az ’Ébredj,
román!’-t énekelje Csíkszeredában? az lett
volna igazából a hír!”), hanem általában a ro-
mánok önbecsülésének hiányán. „Elmond-
hatjuk magunkról, hogy becsüljük magunkat
nemzetként? Ha nem tiszteljük saját magun-
kat, hogyan reméljük, hogy mások tisztelje-
nek minket? Különösen azok, akik történelmi
frusztrációik hatására botorul azt hiszik,
hogy 2011 Európájában visszaállítható halott
birodalmak rendje?”) A szerzõ egy helyen azt
mondja, hogy egymás tükörképei vagyunk.
Sokaknak jót tenne, valóban tükörbe nézni. 

Arafat preºedinte! Sok minden elnézhetõ
harcias elnökünknek, akár az elemi udvarias-
ság, a jólneveltség hiánya is, van azonban,
amikor meggondolatlansága, zsigeri ember-
gyûlölete egyszerûen fülsértõ. Nem az
RMDSZ elleni újabb kirohanására gondo-
lunk (amely – ne áltassuk magunkat, de in-
kább készüljünk fel a jövõre – tudatos akció-
sorozat része, a választások elõtti válást elõ-
készítendõ), hanem a Raed Arafat elleni mi-
nõsíthetetlen támadásra egy szolgatévében.
Amikor is ezt a remek embert, a marosvásár-
helyi arab orvost, a romániai legkorszerûbb
mentõszolgálat létrehozóját a magán-egész-
ségügyi rendszer legnagyobb ellenségének ne-
vezte. Amellett összevissza beszélt elemi
tényismeret nélkül... Egyszóval el a kezeket
Arafatról! Arafatnak indulnia kellett volna az
elnökválasztáson, biztosan megverte volna a
Bãsescu-Geoanã ráncos-komikus párost!

Csak hazait! Az Academia Caþavencu karika-
túráján T. B. nem bánja, ha paradicsommal
megdobálják – csak az ne legyen holland!

A nap álhíre. Gheorghe Flutur, hogy az el-
nöknek és a népnek kedveskedjék, nagy fába
verte a fejszéjét: elhatározta, hogy Bukoviná-
ban egy fenyõerdõ minden egyes fáját feldí-
szíti karácsonyfának. Ha a terv megvalósítása
elhúzódik jövõ karácsonyig, még jobb: vá-
lasztási ajándék lesz. 
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ÚMSZ-összeállítás

Egyházi és civil szerveze-
tek fognak össze a napok-

ban, hogy azok is ünnepel-
hessenek karácsonykor, akik
hétköznapokon nélkülöznek:
Erdély-szerte kiemelt figye-
lemnek örvendhetnek a
nagycsaládosok, a szegény
sorban élõk, a rászorulók. A
városok többségében kará-
csonyi vásárok, gyûjtõakciók
várják a segíteni akarókat, az
ismert segélyszervezetek és
az „ismeretlen” civilek is be-
kapcsolódnak a különbözõ
akciókba.

Kicsiknek 
és nagyoknak

Több mint száz, nehéz
körülmények között élõ ma-
rosvásárhelyi gyermeknek
és árvának, a Lídia Gyer-
mekotthon és a Pici Ház Ut-
cagyerek Misszió lakóinak
és segélyezettjeinek, továb-
bá a Vártemplomi Diakó-
niai Központ Idõsek Ottho-
na lakóinak vitt a napokban
karácsonyi ajándékot az
Ökumenikus Segélyszerve-
zet. Kilencszáz kilogramm-
nyi segélyszállítmány érke-
zett általuk a Vártemplomi
Diakóniai Szolgálatok Inté-
zeteihez, a  küldemény 106
karácsonyi csomagot tartal-
mazott. Ezek csokoládéból,
müzliszeletbõl, kekszbõl és
szaloncukorból álltak: elsõ-
sorban a legnehezebb sor-
ban élõ gyermekek számára
kedveskedtek azok, akik ös-
szeválogatták a csemegéket.
A „nagyoknak”, akik szá-
mára ajándékot jelent, ha
néhány napig nem okoz fej-
törést az alapélelmiszerek
beszerzése, közel egy tonna
ennivalót osztottak szét. Az

élelmiszercsomag lisztet,
rizset, tésztát, cukrot, étola-
jat, konzerveket, lekvárt, ka-
kaót, teát tartalmazott. „A
tapasztalatunk az, hogy ka-
rácsony táján azok is tudnak
némi tartalékot összegyûjte-
ni, akiknek év közben esé-
lyük sincs a megtakarításra,
ezért azt javasoljuk minden-
kinek, aki adni akar: lisztet,
cukrot juttasson el a rászo-
rulókhoz, egy-egy ilyen
alapcsomag még február-
márciusban is kitarthat” –
nyilatkozta lapunknak Tö-
rök Éva marosvásárhelyi
szociális munkás.

A csodálatos 
cipõsdoboz

Több ezer, cipõsdobozba
csomagolt ajándék jutott

idén is a Böjte Csaba feren-
ces rendi szerzetes gondozá-
sában élõ erdélyi és partiu-
mi gyerekeknek is. A világ
minden tájáról összegyûj-
tött ajándékokat 120 méter-
rel a föld felszíne alatt, a
parajdi sóbányában tartott
hagyományos karácsonyi
ünnepségen vehették át a
Dévai Szent Ferenc Alapít-
vány árva vagy nehéz sorsú
pártfogoltjai.A hatalmas bá-
nyateremben rendezett át-
adáson az advent tiszteleté-
re több mint kétezer gyerek
gyûlt össze, hogy – igazi
nagycsaládhoz méltón –
együtt ünnepeljék a kará-
csonyt. Böjte atya árva vagy
nehéz sorsú gyermekei õk,
akik elveszítették szüleiket,
vagy szüleik veszítették el
munkahelyüket, lakásukat

és emiatt nem képesek ellát-
ni gyermeküket. 

„Isten nem azt kéri, hogy
fogunkat összeszorítva te-
gyük a jót, hanem hogy
örömmel. Jó dolog jónak
lenni, jó dolog jót tenni” – fo-
galmazott Böjte atya a sóbá-
nyában tartott ünnepségen.
A Szent Ferenc Alapítvány
gyermekmentõ programja
két évtizede indult, s ma már
több mint 50 intézményben
nevelkednek, tanulnak, és ta-
lálnak meleg otthonra a rá-
szoruló gyerekek.

A parajdihoz hasonló akci-
ót indított el a Kolozsvári Já-
nos Zsigmond Unitárius Kol-
légium: itt is cipõsdobozokba
gyûjtötték össze az adakozó
kedvû szülõk, diákok, taná-
rok mindazt, amit ajándék-
ként szántak. A rászoruló

gyermekeknek címzett dobo-
zok többnyire édességet, játé-
kokat, meséskönyveket, tan-
szereket, téli lábbelit és más
hasznos ajándéktárgyakat
tartalmaztak. Az iskola által
összeállított csomagokból ju-
tott a kolozsvári és ara-
nyosszéki rászoruló gyerme-
keknek, a kolozsvári Hallás-
sérültek 2-es Számú Intézete
tanulóinak, a szamosújvári
Téka Alapítvány által pártfo-
golt diákoknak, a kolozsvári
Életfa Családsegítõ Egyesü-
let egyszülõsök klubja tagjai-
nak, csángó fiataloknak, va-
lamint a Gyalui-havasok el-
szigetelt tanyáin élõ román
gyermekeknek. Az ajándé-
kok célba juttatásában töb-
bek között a Kolozsvári–Bel-
városi Unitárius Egyházköz-
ség, a Gondviselés Segély-
szervezet és az Erdély Men-
tõcsoport is szerepet vállalt.

Teljes ünnep 
a sérülteknek

Az adventi ünnepkör a sé-
rültséggel élõk számára is
sok szempontból fontos, de
megpróbáltatással teli idõ-
szak. Szatmárnémetiben a
Langdon Down Transilvania
Egyesület sietett a nehéz
helyzetben lévõ családok se-
gítségére, a szervezet idén is
megszervezte karácsonyváró
ünnepségét, amelynek a Re-
ménység Központ adott ott-
hont. Az egyesület gyerekei
és fiataljai karácsonyi mûsor-
ral örvendeztették meg a szü-
lõket, meghívottakat. A szer-
vezet az utóbbi hónapokban
különbözõ programokkal,
sportrendezvényekkel gon-
doskodott az érintett gyere-
kek integrációjáról, a kará-
csonyi együttlét ezt a soroza-
tot zárta. 
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Hetekkel ezelõtt megkezdõdött az adventi készülõdés a kolozsvári református kollégiumban

Hírösszefoglaló

Hamarosan elkezdõdik
a leendõ egészségügyi

kerettörvény tervezetének
közvitája – jelentette be teg-
napi bukaresti sajtótájékoz-
tatóján Ritli László egész-
ségügyi miniszter. Az állam-
elnöki hivatal által javasolt
tervezet kidolgozásában
közremûködött az egészség-
ügyi rendszer több szakértõ-
je, a közvita során pedig a
szaktárca elküldi minden
érintett intézménynek és a
civil szervezetnek is.

A tervezet értelmében
megmarad a  jelenlegi szoci-
ális biztosítás és annak be-
gyûjtési módja, de megvál-
tozik a begyûjtött pénz fel-
használásának módja azál-
tal, hogy lehetõség nyílik a
magánbiztosítók megjelené-
sére. „Gyakorlatilag, az
alapvetõ változás abban áll,
hogy az Országos Egészség-
biztosítási Pénztár és az
egészségügyi szolgáltatók
közötti kapcsolatban megje-
lenik a magánbiztosítók cso-
portja, ami versenyképessé-

get és gazdaságosabb forrás-
felhasználást jelenthet” –
magyarázta Ritli László mi-
niszter.

A tárcavezetõ kiemelte: a
másik lényeges változás a
(jelenleg a pénzforrások
több mint felét felhasználó)
kórházak mûködésében vár-
ható. „A tervezet szerint, a
kórházaknak lehetõsége nyí-
lik alapítványi vagy kereske-
delmi társasági formában
mûködni az új javaslat sze-
rint. Ez nagyobb önállósá-
got jelentene a menedzser-
nek és csapatának. A terve-
zet szintén jelentõsebb válto-
zást hozhat a háziorvosi el-
látásban azáltal, hogy meg-
jelennek az önkormányzat
által alkalmazott orvosok, il-
letve, hogy az orvosnak le-
hetõsége nyílik egy multidis-
zciplináris csapatot kialakí-
tani, azaz védõnõkkel, szo-
ciális munkásokkal” –
mondta Ritli László minisz-
ter. A kerettörvény elfogadá-
sa után, az Egészségügyi
Minisztérium dolgozza ki az
úygnevezett másodlagos tör-
vénykezés részleteit. 

Ritli László: jöhetnek...

„Cipõsdoboznyi” karácsony 
Egyházi és civil szervezetek fognak össze, hogy a nélkülözõk is ünnepelhessenek

Bernády

„gyõzelme” 
ÚMSZ

Döntött a marosvásárhe-
lyi önkormányzat: felve-

heti a városépítõ polgármes-
ter, Bernády György nevét a
belvárosi 2-es iskola. A tes-
tület decemberi, soros ülé-
sén a napirendi pontok tár-
gyalása elõtt az ülést vezetõ
Kolozsvári Zoltán kérte a 2-
es számú Általános Iskola
névadásról szóló határozat-
tervezet felvételét a napiren-
den kívüli témák közé. Cla-
udiu Maior alpolgármester
felszólalásában kérte, hogy a
dokumentumba foglalják
bele azt is, hogy az Emil
Dandea Kémiai Líceumot
nevezzék át, és egy másik,
Emil Dandea által épített
tanintézet vegye fel a nevét.
Kolozsvári Zoltán ezt a leg-
tisztességesebb ajánlatnak
nevezte, és szavazásra bo-
csátotta a tervezetet, ame-
lyet az önkormányzati kép-
viselõk egyhangúan megsza-
vaztak. A szülõi bizottság
részérõl Bodoni Endre a
voksolást követõen elmond-
ta, elégedettek azzal, hogy a
tanács megszavazta a terve-
zetet: „de szeretnénk tudni,
gyakorlatilag mit is jelent az
a kifejezés a dokumentum-
ban, hogy a névadás folya-
matának elindítása. Hiszem,
ha látom, hogy kihelyezik a
táblát a tanintézet homlok-
zatára” – mondta. A CEMO
részérõl Horváth Kovács
Ádám megjegyezte, nagy
elõrelépést jelent, hogy a ta-
nács elfogadta a névváltoz-
tatást. „A méltányosság elve
alapján a többi iskolát is
meg kellene vizsgálni, és
arányosan átnevezni. Fele
magyar személyiségekrõl –
például Sütõ Andrásról, Kós
Károlyról, Vályi Gyuláról –
kaphatná a nevét, a másik
fele pedig románokról.” –
fogalmazott a szervezet
munkatársa. 



Farkas István

Gáspárik Attila távozá-
sával lezárult egy szakasz a
Marosvásárhelyi Mûvészeti
Egyetem életében. Hogyan
látja ön, követni kell a nem-
zeti színház jelenlegi igaz-
gatója által kijelölt utat?
– Úgy vélem, nem beszélhe-
tünk ebben az esetben végér-
vényes lezárásokról – a jó
gondolatok, azok, amelyek a
mûvészek képzését szolgál-
ják, mindig továbbélnek.
Egyértelmûen mindazt, amit
Gáspárik úr jól csinált – és
számos ilyen van – folytatni
fogjuk. Õ, amint azt az eddi-
gi tevékenysége nagyon jól
mutatja, meghatározó alakja
a marosvásárhelyi kulturális
életnek és nem utolsósorban
az egyetem életének. Neki
köszönhetõ az intézmény
multikulturális jellegének a
megõrzése, a román és ma-
gyar karok békés egymás
mellett élése, a tanárok pro-
moválása, a diákok men-
torálása és még sorolhatnám.
Ezek azok a dolgok, amelye-
ket mindenképp folytatni
kell, és amelyeknek a folyta-
tását én támogatni fogom. 

Szorosabb együttmûkö-
dés lesz ön szerint ezentúl
az egyetem és a nemzeti
színház között?

– A Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színházzal attól a perc-
tõl szoros a kapcsolata az
egyetemnek, hogy Gáspárik
személyében új igazgatót ne-
veztek ki az élére. A mûvé-
szeti egyetem és a kulturális
intézmények úgynevezett
szimbiózisa valósággal köte-
lezõ. A mi egyetemünk  fõ
célkitûzése a nevelés, ezt kö-
veti az alkotói tevékenység
kibontakoztatása és a tudo-
mányos munka. Mindezeket
figyelembe véve, kötelessé-
günk az általunk felnevelt te-
hetségek életérõl gondos-
kodni, segíteni õket a szak-
mában való elhelyezkedés-
ben. És erre kiválóan alkal-
mas a színházakkal, filhar-

móniákkal való együttmû-
ködés.

Hogyan látja, mi jelenti
jelenleg a legnagyobb kihí-
vást a hazai mûvészképzés-
ben?
– Úgy vélem, a legnagyobb
gond a bolognai rendszer té-
ves ismeretében, illetve alkal-
mazásában van. Ez a rend-
szer nem csupán három évet
jelent, amelyhez fakultatív
jelleggel még két év tartozik,
illetve három év doktori kép-
zés. Egy olyan mûvésznek,
aki azon van, hogy meghatá-
rozza saját arcélét, mind lel-
ki, mind pedig szellemi meg-
erõsítésre szüksége van. Ké-
pessé kell tenni arra, hogy

mind a színpadon, mind a
katedránál megállja a helyét,
képes legyen alkotni és tudo-
mányos munkát végezni stb.
Ennek biztosítása a mi fel-
adatunk, és a jelenlegi körül-
mények között ezek együtte-
se jelenti a legnagyobb kihí-
vást.

Menedzseri tervében azt
írja, hogy leendõ munkájá-
nak a kulcsszava a kommu-
nikáció. Mit jelent ez?
– Úgy vélem, hogy a kom-
munikáció létszükséglet egy
egészséges menedzsment-
ben. Nincs szándékomban
egyirányú, egyszólamú, fent-
rõl lefelé irányuló vezetés ki-
alakítása – az egyes problé-

mákat ott kell orvosolni, ahol
megjelennek, azoknak a be-
vonásával, akik érintettek ab-
ban. Ugyanez érvényes a
projektekre is – nem egy em-
ber felelõssége azok sikeres
lebonyolítása, mindenre meg
kell találni a megfelelõ em-
bert, ami kommunikáció nél-
kül aligha lehetséges.

Az RMDSZ-es politiku-
soktól kezdve a  vásárhelyi
magyarságig, többen hallat-
ták hangjukat akkor, amikor
kiderült, nem Bács Miklós,
a magyar rektorjelölt lett az
egyetem vezetõje. Többen
árulásról beszéltek….
– Nézze, az egyetemünknek
talán az a legnagyobb érde-
me, hogy a politikum befo-
lyása csak az intézmény ka-
pujáig ér el, és ott fölöslege-
sen dönget. Számomra és
kollégáim számára a politi-
kumnak semmilyen relevan-
ciája nincs az egyetem falain
belül. Ilyen értelemben bár-
milyen politikai felszólalás
süket fülekre talál akadémiai
körökben, és nevetségessé te-
szi az elindítóját. Amikor a
kollégáim, mind a románok,
mind a magyarok olvasták
ezeket az „üzeneteket” a tá-
mogatásukról biztosítottak,
és mindannyian elhatárolód-
tak a politikai és etnikai fe-
szültségkeltéstõl. 
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Budapesten tüntettek 
az operaénekesek

Demonstrációt rendezett a
Magyar Operaénekesek
Egyesülete tegnap a dalszín-
ház épülete elõtt. Felolvasták
korábban megfogalmazott
kiáltványukat, amelyben ar-
ra hívnak fel, hogy a válsá-
gos helyzetbe került magyar
kultúráért, amelynek vezetõ
intézménye az operaház,
minden felelõs ember álljon
ki. A Magyar Operaéneke-
sek Egyesülete a kiáltvány-
ban felszólítja tagságát, az
operaházban alkalmazott-
ként és hazai vendégmû-
vészként közremûködõ éne-
keseket, illetve akotókat,
hogy emeljék fel szavukat az
ember mûvelésére és gyógyí-
tására szentelt intézmények
elsorvasztása ellen.

Válságban nyitottak új
operaházat Firenzében

Beethoven 9. szimfóniája
nyitotta meg szerdán este az
új firenzei operaházat, a
Maggio Fiorentino zenekart
és kórust Zubin Mehta vezé-
nyelte. Jó az akusztikája –
nyilatkozta a karmester az
1800 férõhelyes teremrõl. A
zenészek kicsinek találták a
zenekari árkot, de elismer-
ték, hogy a régi operaházból
ideje volt elköltözni. A 2009-
ben elkezdett 157 millió
eurós márvány- és üvegpalo-
ta a római Auditórium zene-
parkját utánozza.

„Politika – csak a kapuig”
Beszélgetés Sorin Criºannal, a marosvásárhelyi színiegyetem új rektorával 

ÚMSZ

Tavaly elindított hagyo-
mányához hûen idén ka-

rácsonykor is ingyenes elõ-
adással lepi meg közönségét
a Szatmárnémeti Északi
Színház Harag György Tár-
sulata. Holnap délelõtt 11
órától a gyerekek és kísérõik
díjmentesen tekinthetik meg
a Keresztes Attila által rende-
zett A kék csodatorta címû ze-
nés mesejátékot. A színház
ugyanakkor azokat az intéze-
tekben nevelkedõ gyerekeket
is meghívja az elõadásra,
akik egyáltalán nem, vagy
csak nagyon ritkán juthatnak

ilyen jellegû szórakozási le-
hetõséghez. „Muszty Bea és
Dobay András zenés mesejá-
téka a kalandok, bájos sze-
replõk és dalok által felejthe-
tetlen élményt kínál a gyere-
keknek, az irónia és a mûvet
átszövõ stílusparódia pedig a
felnõttek számára teszi élve-
zetessé az elõadást” –
olvasható az elõadást beha-
rangozó sajtóközleményben. 

A színház december 30-án
szintén jótékonysági elõadást
szervez, a nagy sikerû, Chica-
go címû Broadway-musicalt
viszi színre, amelynek teljes
bevételét a Hans Lindner
Alapítvány Reménysugár

programja számára ajánlja
fel, mely a daganatos megbe-
tegedésben szenvedõ gyere-
keket és családjaikat segíti. A
Maurine Dallas Watkins Chi-
cago címû színdarabja alap-
ján készült musical a húszas
évek Amerikájáról szól, ám a
szereplõk és a történet, ame-
lyet bemutat, nem helyhez és
idõhöz kötött: napjainkról
mesél két és fél órányi zené-
ben és táncban. A mûben
magukkal ragadó dzsessz-
csodák csendülnek fel, legis-
mertebb közülük az All That
Jazz. A darabot Keresztes At-
tila, a szatmári társulat igaz-
gatója rendezte. 

Színházi „jótékonykodás”

Röviden

A szatmári gyerekek és kísérõik díjmentesen nézhetik meg holnap A kék csodatorta címû mesejátékot
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Ma Viktória napja van.
A Viktória nõi név latin mi-
tológiai eredetû, Victoria a
latin mitológiában a gyõze-
lem istennõje. A név jelen-
tése gyõzelem.
Szombaton az Ádámok és
Évák ünnepelnek.
Vasárnap Anasztázia napja
lesz.

Évforduló
• 1469 – Firenze a jó vi-
szony ápolásaképpen két
oroszlánt küld ajándékba I.
Mátyás magyar királynak.
• 1922 – Megnyitja kapuit a
Fõvárosi Operettszínház
Budapest.
Szombat, december 24.
• 1856 – a pesti utcákon
megkezdõdik a gázvilágítás.
• 1997 – Elsõ alkalommal
gyújtanak hanuka-gyertyát
hivatalosan a Vatikánban.
Vasárnap, december 25.
• 352 – Az elsõ dokumen-
tált karácsonyi mise.
• 1818 – Elõször csendül fel
az egyik legismertebb kará-
csonyi dal, a Csendes éj
Franz Joseph Gruber és
Joseph Mohr szerzeménye
az ausztriai Oberndorf bei
Salzburgban.

Vicc
A székely nyugodtan pipázik
a kapu elõtt, amikor látja,
hogy felesége sírva rohan fe-
lé:
– Uram, Sára terhes! 
– Az az õ dolga – dörmögi a
székely.
– De tõled van a gyerek! 
– Az az én dolgom. 
– Uram, viszem a kutyát, és a
Tiszába vetem magam!
– A kutya marad, a többi a te
dolgod!

Recept
Gyömbérlikõr
Hozzávalók: 1/4 liter tiszta
alkohol, 3-4 dl víz, 8-10 dkg
friss gyömbérgyökér, 150 g
barna kandiscukor, egy fél
citrom héja és leve.
Elkészítés: Aprítsuk fel a
gyömbért, majd a citrom hé-
jával elkeverve fõzzük taka-
réklángon kb. negyedóráig.
Ezt követõen adjuk hozzá a
citrom levét és a kandiscuk-
rot, és fõzzük addig, amíg a
cukor fel nem oldódik. Ha
ezzel megvagyunk, szûrjük
le az egészet, majd öntsük
hozzá az alkoholt is. Akkor
lesz a legfinomabb, ha mini-
mum egy hétig állni hagyjuk.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Nem lesz könnyû napja. Minél
inkább kimutatja, hogy magá-
ban sem bízik, annál inkább el-
sodorhatják az események. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Talán kicsit unja már magát a
jelenlegi munkahelyén, de ne
gondolkodjon most állásváltozta-
táson.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Sok kellemetlenség érheti ezen a
napon. De semmi sem kikerülhe-
tetlen, és talán nem is olyan sú-
lyos, mint amilyennek látszik. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Váratlan események zökkenthe-
tik ki híres nyugalmából. A vá-
ratlanság azonban sok jót is hoz-
hat.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Szerelmi élete sok boldogságot
tartogat az ön számára, szinte fe-
ledi is minden egyéb búját-baját. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Már megint zajlik az élet ön kö-
rül: egyszer fent, egyszer lent,
mintha hullámvasúton ülne. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Ha ügyes és szemfüles, ma ki-
használhat egy soha vissza nem
térõ lehetõséget. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

A mai nap nem túl kedvezõ csil-
lagállással kezdõdik a Skorpió
jegyûek számára. Ez azonban
nem szabad, hogy elkedvetlenít-
se: tekintse inkább kihívásnak. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Egy régóta halogatott döntést
kell most meghoznia. Szeretné
ugyan elkerülni, hogy ön mond-
jon ki bizonyos fájó szavakat.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Karrierjében vagy otthonában
számíthat elismerõ szavakra,
akár elõléptetésre is. Elismerik
szakmai tudását, hozzáértését. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Üzleti ügyeket érintõ lépésekben
legyen a szokottnál is elõrelátóbb
és megfontoltabb. És ne fedje fel
mindenki elõtt a lapjait. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Bármibe kezd is a mai napon, az
csak a javára válhat. Akár a
pénzcsinálás terén, akár az ön-
megvalósításban.
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Gondolatjel Visky István rovata
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9.05 A mesemondó
9.35 Daktari (am. sor.)
10.30 Arcélek
10.55 Angyalhaj
11.10 Postások gyöngye
11.40 Asterix és a vikin-
gek (anim. f.)
13.02 Híradó
13.15 A három királyok
14.15 Felfedező úton a
Robinson család
15.10 A karácsonyi 
jávorszarvas kalandjai 
(német családi vígj.)
16.35 Tízperces mesék
(angol sor.)
16.50 80 nap alatt 
a Föld körül 
(am.-német-ír kalandf.,
2004)
19.00 Híradó
19.25 Mese
20.00 Collodi-Litvai:
Pinokkió
21.40 Tízperces mesék
(angol sor.)
21.50 Egy varázslatos ka-
rácsony 
(angol családi film, 2007)
23.20 Dal az elrejtezett
Istenről
0.15 Mennyből az angyal

DUNA TV m1 m2 RTL
KLUB HÍR TV

7.55 Opera Café
10.00 A Biblia gyerme-
keknek
10.25 Mézga Aladár külö-
nös kalandjai
10.50 Hogy volt!?
12.50 Van öt perce?
13.01 Századfordító ma-
gyarok
13.55 Nekem ne lenne ha-
zám?
14.10 Karácsonyi napló
14.35 Egy zenész Liszt
nyomában (am. zenés f.)
15.33 Anno
16.00 Szekeres Adrien
Koncertje
16.45 A lator (ol.-fr. vígj.)
18.30 Karácsonyi rock
(kan. anim. f.)
18.56 Mi micsoda
19.20 Csendes éj (mesef.)
19.50 Esti mese
20.10 Szerelem a Hohen-
stein-kastélyban (sor.)
21.00 Híradó este
21.30 Egy este az Il Divó-
val
22.30 Milliomos Mikulás
(am. családi f.)
0.05 Baráti Kristóf kon-
certje

8.00 Kölyökklub
Björn mackó kalandjai, 
Éliás, a kis mentőhajó, 
Helló, Kitty!, 
Tűzoltó mesék, 
Gorilla Magilla
11.10 Winx Klub 
(anim. sor.)
11.40 Karácsonyi történet
(am.-kan. családi vígj.,
1983)
13.30 A medvementő
(am.-kan. családi film,
2005)
15.20 Ki a Télapó? 
(am. vígj., 2000)
17.10 Egy éjszaka 
a királlyal
(am. filmdráma, 2006)

19.30 Híradó
20.00 Jégkorszak 
- Állati nagy karácsony
(am. anim. f.)
20.25 Jégkorszak 
(am. anim. f.)
22.00 ValóVilág (élő) 
- Aréna, Összefoglaló
22.35 Micsoda nő! 
(am. vígj., 1990)
1.00 Mária,
egy anya története 

(brazil filmdráma, 2003)

7.25 Tv2 matiné
11.15 Őslények országa 7.
- A hideg tűz köve 
(am. rajzf., 2000)
12.35 Szurikáták (angol
természetf., 2008)
14.05 Barbie 
csodás karácsonya 
(amerikai anim. f., 2011)
15.25 Enyveskezű 
Mikulás 
(amerikai vígj., 2003)
17.05 A kétszáz 
éves ember 
(amerikai sci-fi, 1999)
19.30 Tények
20.00 Shrekből az angyal
(amerikai animációs f.,
2007)
20.30 Shrek 
(amerikai rajzf., 2001)
22.15 Csillagpor 
(angol-am. kalandfilm,
2007)
Közben: Kenósorsolás
0.45 Segítség, karácsony!
(am. vígj., 1994)
2.25 Karácsony 
a Riviérán 
(angol vígj., 2007)
4.05 Teleshop
4.35 Animációs filmek

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
14.05 Panaszkönyv (ism.)
14.30 GyógyHír
15.05 Garázs
15.30 Bruttó (ism.)
16.00 Híradó
16.30 Európai híradó (ism.)
17.05 Ázsia
17.30 Globál (ism.)
18.00 Híradó
18.30 BBC Reporters (ism.)
19.05 BBC Hard Talk
(ism.)
19.30 Célpont (ism.)
20.00 Híradó
20.30 Ünnepi interjú
21.00 A világ karácsonyai
22.30 Riasztás (ism.)
23.05 Bárányfelhők,
Sonkádi betlehemes
0.05 BBC Click (ism.)
0.30 Felfedező (ism.)

TV2
7.55 Opera Café
10.00 A karácsonyfa dala
(angol animációs film)
10.50 Mondák a magyar
történelemből
11.05 János vitéz 
(magyar rajzf., 1973)
12.30 Most a Buday!
13.01 Hírek
13.05 A magyar 
parlament karácsonya
14.00 Mennyből 
az Angyal 
- Kormorán és vendégei
15.25 Milliomos Mikulás
(amerikai családi film,
2005)
17.00 Beethoven 
(amerikai családi vígjáték,
1992)
18.25 Gasztroangyal
19.20 Matula kalandpark
(magyar ifjúsági film)
20.30 Sissi I. 
- A magyarok királynéja
(osztrák-német romanti-
kus film, 1955)
22.40 A varázsfuvola
(francia-angol operafilm,
2006)
1.00 Karácsonyi 
éjféli mise

6.55 Románia hímnusza
7.00 TVR55
7.05 Disney Klub
7.55 TVR55
8.10 Az ember és az idő
9.25 Pro Patria
9.55 TVR55
10.10 55 év sport
11.15 TVR55
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.30 Visszajátszás
16.30 Találkozunk 
a TVR-ben (live)
18.40 55 év sport
19.47 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.00 Nosztalgikus évek,
1. Rész
Mircea Radu szórakoztató
műsora
22.00 Nosztalgikus évek,
2. rész
23.10 A szeretet szimfóni-
ája (amerikai filmdráma,
2007)
Freddie Highmore, , 
1.15 Fény az egész ház-
ban! (ism.)
2.05 55 év sport (ism.)
3.00 Sport (ism.)

TVR 1

8.10 Szimba, az oroszlán-
király
8.35 A mesemondó
9.05 Daktari (sor.)
10.00 Szent Miklós - A
fiú, akiből a Mikulás lett
(am. rajzf.)
10.30 Élő egyház
10.55 Univerzum
11.45 Tízperces mesék
(angol sor.)
12.00 Világ-nézet
13.00 Urbi et Orbi
13.35 Híradó
13.50 Élő népzene
14.20 Hazajáró
14.50 Rosszcsont kaland-
jai (sor.)
15.45 Csellengők
16.20 Utókor
16.50 Múltidéző
17.25 A kölcsönkért kastély
(magyar rom. vígj., 1937)
19.00 Híradó
19.30 Mese
20.00 Önök kérték!
21.00 Mága Show
22.35 Klubszoba
23.35 Jane Eyre 
(angol-francia-olasz rom.
dráma, 1996)

DUNA TV m1 m2 RTL
KLUB HÍR TV

9.55 Szót kér a természet
10.15 Katolikus krónika
10.40 Református 
magazin
11.15 Útmutató
11.40 Evangélikus 
templomok
12.00 Karácsonyi refor-
mátus istentisztelet
13.00 Kapcsoljuk Rómát!
(élő)
13.35 A varázsfuvola
15.50 Beethoven 
(am. vígj.)
17.10 Sissi I. 
- A magyarok királynéja 
(osztr.-ném. f.)
18.55 Natúra
19.20 Mi micsoda
19.45 Vipo, a repülő ku-
tya kalandjai
19.55 Magyar népmesék
20.05 Szerelem a Hohen-
stein-kastélyban (sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Giuseppe Moscati -
A szeretet gyógyít (ol. f.)
23.10 Átok 2. (sor.)
23.35 Szegény gazdagok
(magyar f.)
1.10 Mennyből az Angyal

8.00 Kölyökklub
11.20 Micimackó 
és a Zelefánt 
(am. anim. f.)
12.25 Huncut karácsony
(am.-angol családi vígj.,
2003)
14.05 Arthur 
és a villangók 
(am.-francia anim. f.,
2006)
15.50 Egy jávorszarvas
kalandjai (német családi
vígj., 2005)
Közben: 17.00 Hatoslottó-
sorsolás
17.35 Télapu 2. 
(am. családi vígj., 2002)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Harry Potter
és a Főnix Rendje

(angol-am. családi ka-
landf., 2007)
22.25 ValóVilág
Valóságshow (2011) (12) -
Aréna- Összefoglaló
23.00 Ház a tónál 
(am. rom. dráma, 2006)
0.45 Férjhez mész, mert
azt mondtam 
(am. rom. vígj., 2007)

7.45 Tv2 matiné
11.35 Őslények országa 8.
- A nagy fagy 
(am. rajzf.)
13.10 TMNT 
- Tini Nindzsa Teknőcök 
(am. anim. f.)
14.50 Barbie mesés 
Karácsonya 
(amerikai anim. f.)
16.10 Apát kérek 
karácsonyra 
(amerikai családi film,
2007)
17.50 A pót télapó
(amerikai vígj., 2001)

19.30 Tények Hírműsor
20.00 MadagaszKarác-
sony 
(amerikai anim. f., 2009)
20.30 Shrek 2. 
(amerikai anim. f., 2004)
22.15 Mr. Magorium me-
seboltja 
(amerikai vígj., 2007)
Közben: Kenósorsolás
0.10 Amerika kedvencei
(amerikai rom. vígj., 2001)
2.00 Havasi Balázs Sym-
phonis koncert Show
3.30 Animációs filmek

8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 A világ karácsonyai
9.30 Európai híradó (ism.)
10.05 Péntek 8 (ism.)
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 Ünnepi interjú
16.00 Híradó
16.30 Befutó London
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
21.05 Kontraszt
22.00 Híradó 21
22.30 Magyar elnökség
és külpolitika
23.05 Vetítő
23.06 Karácsonyi koncert
0.05 Kontraszt (ism.)

TV2
7.55 Opera Café
10.00 Vízipók-csodapók
11.15 Mondák a magyar
történelemből
11.30 Csillagszemű
12.00 Karácsonyi refor-
mátus istentisztelet
13.00 Kapcsoljuk Rómát!
13.35 Hírek
13.40 Mondák 
a magyar történelemből
13.55 Mennyből 
az Angyal 
- Kormorán és vendégei
15.30 Szegény gazdagok
(magyar játékf., 1959)
17.00 Rex, 
a kölyökfelügyelő 
(német krimi, 1997)
18.35 A Szövetség
19.35 SzerencseVasárnap
20.30 Híradó este
21.00 Sissi II. 
- Az ifjú császárné 
(osztrák-NSZK filmdráma,
1956)
22.45 Égi madár 
(magyar film, 2011)
0.00 Biblia. Jézus 
(am.-olasz-német f. dráma,
1. rész)

7.00 TVR55
7.05 Disney Klub
7.55 TVR55
8.10 A hit világa (live)
9.55 TVR55
10.10 Szent pontok
11.30 55 perc folklór
13.00 Nyiss ajtót a
kolindálóknak!
14.00 Hírek,
időjárásjelentés

14.30 Tamás előtt 
és után
17.45 Dănutz S.R.L.
– 1-2. rész
19.45 Sport
20.00 Hírek,
időjárásjelentés

21.00 Distractis Show
(szórakoztató műsor)
21.35 A román dal gálája
(live), 1. rész
23.00 A román dal gálája
(live), 2. rész
0.00 A román dal gálája
(live), 3. rész
1.00 Szerelmesek kará-
csonya (olasz romantikus
vígjáték, 2004)
3.00 Zoom
3.05 Sport (ism.)

TVR 1

8.35 Végjáték (ism.)
9.25 A Karácsony törté-
nete (finn f. dráma)
10.40 Tízperces mesék
(angol sor.)
11.00 Család-barát
11.50 Egészség +
12.20 Sebaj Tóbiás
12.30 Ferenc, 
Assisi lovagja
13.02 Híradó
13.20 Kívánságkosár
15.15 Csendes éj
16.00 Egy gyermek, akit
Jézusnak hívnak 
(minisor.)
17.40 “Éj-mélyből 
fölzengő”
18.15 Kisváros 
(magyar sor.)
19.00 Híradó
19.30 Cranford (sor.)
20.30 MacGyver (sor.)
21.30 A férfi a legjobb or-
vosság (sor.)
22.15 Hírek
22.30 Fiú a Marsról 
(am. filmdráma, 2007)
0.20 Sportaréna
1.10 Fanny és Alexander
(svéd-francia-NSZK film-
dráma, 1. rész, 1982)

DUNA TV m1 m2 RTL
KLUB HÍR TV

6.55 Ma Reggel
9.55 Rex, 
a kölyökfelügyelő 
(német krimi)
11.30 Natúra
11.55 Társbérletben 
a tárgyakkal
12.20 Jelfák
12.30 Most a Buday!
13.01 Hírek
13.05 Honfoglalás 
13.30 Mariazell és Ma-
gyarország vallási kapcso-
latai
13.55 Biblia: Jézus 
(f. dráma, 1. rész)
15.20 A Gyűrűk ura 
(anim. f.)
17.30 Sissi - Az ifjú csá-
szárné (f. dráma)
19.15 Família Kft. (sor.)
19.35 Esti mese
20.00 Mrs. Bradley titok-
zatos esetei (sor.)
20.50 Üzenetek
21.00 Híradó este
21.30 Giuseppe Moscati -
A szeretet gyógyít 
(életr. f., 2. rész)
23.10 Aviátor (am. f.)
1.55 Kaliforniai karácsony
(am. f.)

8.00 Kölyökklub
11.40 Trendmánia 
(ism.)
Életmód- és szépségmaga-
zin
12.05 Havazin (ism.)
12.35 A szálloda kedven-
ce (amerikai-angol családi
vígj., 2003)
14.10 Asterix Amerikában
(francia-német anim. f.,
1994)
15.35 Reszkessetek, 
repülők! 
(am. kalandf., 2006)
17.10 Apád-anyád 
idejöjjön! 
(am. vígj., 1998)
19.30 RTL Klub Híradó
19.55 Neveletlen 
hercegnő
(am. családi vígj., 2001)
22.00 ValóVilág (2011)
(12) (élő) - Aréna,
Valóságshow
22.30 Hull a pelyhes 
(am. vígj., 1996)
0.00 Egy nejnél jobb 
a kettő 
(olasz rom. vígj., 2004)
1.45 Havas csodák 
(am. rom. dráma, 2005)

7.00 Tv2 matiné
414-es küldetés, 
Go, Diego! Go!, 
Chuggington, 
Nickelodeon kedvencek
11.00 Hercules és Xena:
Harc a Titánokkal
(am. anim. f., 1998)
12.20 Őslények 
országa 9.
- Utazás a nagy vízhez

(am. rajzf., 2002)
13.35 Furcsa hétköznap-
ok - SP
(magyar reality-sor.)

14.05 Babe 
(am. vígj., 1992)
16.05 A Mikulás 
karácsonya
(am. rajzf., 2000)

17.35 Kelekótya 
karácsony 
(am. családi vígj., 2004)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Harmadik Shrek
(am. anim. f., 2007)
21.55 Végre karácsony!
(am. vígj., 2008)
23.55 Hepiendek 
(am. vígj., 2005)
2.20 Michael Bublé 
(koncertf.)

7.00 Dosszié (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 Zöld övezet (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 Dosszié
23.00 Híradó
23.30 BBC Reporters (ism.)
.05 Rájátszás (ism.)

TV2
6.55 Ma Reggel
9.55 Grimm meséiből:
Holle anyó (német f.)
11.00 Fekete Villám
(am. kalandf.)
13.01 Hírek
13.05 Mondák a magyar
történelemből
13.15 Mendika
14.20 Jelfák
14.30 Mici néni két élete
(magyar vígj., 1962)
16.00 Az igazi Télapó
(francia film, 2008)
17.35 Kaliforniai 
karácsony
(am. rom. film, 2007)
19.10 Csingiling 
(am. anim. f.)
20.30 Híradó este
21.05 Sissi 
- Sorsdöntő évek 
(osztrák-NSZK rom. drá-
ma, 1957)
22.50 Utolsó rapszódia
(magyar-francia film,
2011)
0.05 Biblia - Jézus
(am.-olasz-német filmdrá-
ma, 2. rész, 1999)
1.40 Szenthelyi Miklós
koncertje

7.00 Reggeli híradó
8.00 TVR 55
8.10 Együtt Karácsonykor
(am. családi f.)
9.45 TVR 55
10.50 Nemzetközi cirkusz
előadás
10.10 A gyerekek világa
11.15 Népi hagyaték
13.00 A román sport 
gálája, 1 rész
14.45 A román sport 
gálája, 2 rész
16.00 A román sport
gálája, 3 rész

17.15 A román sport 
gálája, 4 rész
18.30 A román sport
gálája, 5 rész

19.55 Sport
20.00 Hírek
21.10 Színházi és tévéfilm
gála Florin Piersic-el, 1
rész
23.00 Színházi és tévé-
film gála Florin Piersic-el,
2 rész
0.00 Színházi és tévéfilm
gála Florin Piersic-el, 3
rész
1.10 Szerelmesdalok 
(fr. zenés dráma)

TVR 1

Sz
o
m

b
at

2
01

1
. d

e
ce

m
b

e
r 

2
4

.
V
as

ár
n
ap

2
01

1
. d

e
ce

m
b

e
r 

2
5

.
H

é
tf

õ
2

01
1

. d
e

ce
m

b
e

r 
2

6
.



9.30 Nevessünk! (ism.)
10.00 Mona Lisa mosolya
(am. romant. vígj.) (ism.)
12.30 Kanal-D Hírek 13.15
Ez Románia! 14.45 Iancu
Jianu (román akcióf.)
16.45 Akarsz milliomos
lenni? 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek 19.45
Ez Románia! 20.30 Látoga-
tás meglepetésekkel 22.00
Robin Hood, a tolvajok feje-
delme (am. kalandf., 1991)
1.00 Iancu Jianu (ism.)

9.00 Karácsonyi ajándék
9.30 Hitélet 10.00 Nem ha-
landó az, amiben bízunk
16.00 Erdélyi Kávéház
16.30 Székelyföld télen
17.00 Betlehemi csillag
17.30 Cantuale 18.00 Bet-
lehemi kiállítás Budapesten
18.30 Híradó 19.00 Hitélet
különkiadás 19.30 Híradó
20.00 Apám Tánca 21.00
A szabadkai népkör kará-
csonyi műsora 22.00 Neve
és hivatása 22.30 Híradó

ETV
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5.00 Fiatal és nyugtalan
(am. sor.) (ism.)
6.00 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
7.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
10.00 Nevess csak! 
(am. vígj. sor.)
10.45 Karácsony 
a Chestnut Street-en 
(amerikai vígj.) (ism.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
13.05 Gond nélküli 
vakáció 
(amerikai családi vígjáték,
2010)
15.00 Karácsonyi csoda
(amerikai-kanadai családi
vígjáték, 2007)
17.00 Hull a pelyhes
(amerikai vígjáték, 1996)
(ism.)
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 Fogadás az élettel
23.00 Ştefan Bănică kon-
cert
1.00 Karácsonyi csoda
(ism.)

4.45 Közvetlen hozzáférés
(ism.)
7.00 Híradó, Sport
9.00 József 
(olasz tört. f.)
11.00 Táncos visszatér
(kanadai-amerikai családi
film, 2001)
13.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
Mirela Boureanu Vaida
műsora
16.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
17.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
19.00 Híradó, Sport (live)
20.20 X-Faktor - verseny
show
22.15 Palimadár 
(amerikai akció-vígjáték,
1990)
0.30 Táncos visszatér 
(kanadai-amerikai családi
film, 2001) (ism.)
2.15 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (ism.)

7.00 Fején a nagyvilág
7.30 Teleshopping
8.00 1200 mérföld hazáig
(ausztrál kalandfilm,
2002) (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 Apám, a hős 
(francia-amerikai romanti-
kus vígjáték, 1994) (ism.)
15.00 Horia akadémiája
16.30 Anyacsere 
- reality show
18.00 Hírek,
időjárásjelentés

19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán (ism.)
20.30 L’ecsó 
(amerikai animációs film,
2007)
23.00 Szerelem a végzeten
(amerikai vígjáték, 2001)
1.00 Crusoe
(am.-angol-kan.-dél-af. ka-
land sor.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők 
- Jeep CJ7
9.00 Hogyan csinálják?
10.00 Ki ad többet? 
- Vámpírölő készlet
11.00 Akik nem hagyták
magukat
13.00 Autókereskedők 
- Dodge Charger
15.00 Csomópontok 
- Az atlantai repülőtér
16.00 Túlélőpár-baj 
- Sivatagi próbatétel
17.00 Penn és Teller: 
Vigyázat, csalunk!
18.00 Keith Barry
trükkjei

19.00 A túlélés 
törvényei
20.00 Autókereskedők 
- újratöltve
21.00 Amcsi motorok
22.00 Állítólag... 
23.00 Kíváncsiság 
- Mikor jön el a világvége?
0.00 Apokalipszis, 
1.00 Hétpróba 
a világ körül
2.00 Egyszemélyes 
hadsereg

8.30 Szentek és mesterségek
9.10 Kezdetek kezdetén
(Kezdetben vala) 
(am. f., 2. rész)
10.45 Egészségpasztilla
10.55 Lehet, hogy nem
tudtad
11.10 Misi, a víziszörny
(angol-német f.)
13.00 Jamie karácsonyi
receptjei
14.00 Boyzone: 
live in Manchester
15.10 Merlin 2. 
- A varázslóinas
(am.-kan. f.)
16.45 Egészségpasztilla
16.50 Lehet, hogy nem
tudtad
17.00 Gitárok ideje
18.00 Román útlevél
19.00 Circo Massimo
Fesztivál
19.55 A divat világa
20.00 Răzushow
21.00 CSI: 
A helyszínelők (sor.)
21.50 Egészségpasztilla
22.00 Hírek
22.40 Via sacra (live)
1.10 Misi, a víziszörny
(ism.)

TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV DISCOVERY

9.00 Hírek 10.00 Hírek
10.05 Nissan GT Academy
11.00 Sportidő 12.00 Fa-
vágók 13.00 Hírek 14.00
Europa League gólok 15.00
Sport.ro Hírek 15.05 Foga-
dás a félelemmel 16.00
Pontos sportidő 17.00 Baj-
nokok dinasztiája 18.00
Sport.ro Hírek 19.00 Bute,
a 10-es bajnok! 20.00 Film
WWE, Legendary cu John
Cena 22.00 Wrestling
SMACK 23.00 1000 halá-
los történey

8.30 A csábítás földjén
(amerikai sor.) 10.00
Együtt örökké (sor.)
12.45 Golden Christmas
(am. vígj.) 14.30 Esmeral-
da (sor.) 15.30 Érzéki öle-
lések (sor.) 16.30 Igaz
történetek 17.30 Az örö-
kösök (am-kol. sor.) 19.30
A csábítás földjén (mexi-
kói sor.) 20.30 Rabold el
a télapót! (amerikai vígjá-
ték) 22.30 Perro amor
(sor.) 23.30 Szerelem-
könnyek (sor.)

SPORT.RO ACASA

Kanal D

6.45 Nevess csak! 
(am. vígj. sor.)
7.15 Gond nélküli vakáció
(amerikai családi vígj.)
(ism.)
9.00 Dennis, 
a komisz karácsonya
(kan.-am. vígj.)
10.45 Fogadás az élettel
(román sor.)
13.15 Madagaszkár 2
(amerikai animációs f.)
15.15 Az arany iránytű
(amerikai családi kaland-
film, 2007)
17.45 Happy Hour 
- szórakoztató magazin
19.00 Hétvégi Pro Tv 
hírek, sport
20.30 The Expendables 
- A feláldozhatók 
(am. akcióf., 2010)
22.45 Benjamin Button
különös élete 
(amerikai filmdráma,
2008)
1.45 Apropo TV 
- szórakoztató műsor
(ism.)
2.15 The Expendables
- A feláldozhatók (ism.)

7.00 Híradó, Sport 
(live)
9.00 Bambi 
(am. anim. f.) (ism.)
10.30 Mr. Bean 
(angol vígj. sor.)
11.00 Reggeli matiné 
- ünnepi kiadás
13.00 Híradó, sport (live)
14.00 X-Faktor
- verseny show (ism.)
16.00 Híradó, sport
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 Kiskarácsony 
mindenáron 
(am. családi vígj., 2006)
1.00 A fenébe is 
- szórakoztató műsor
2.15 Híradó, sport,
időjárásjelentés (ism.)
3.15 Mr. Bean 
(angol vígj. sor.) (ism.)

8.00 Ház, építés, design
8.30 A Bádogember (ame-
rikai kaland sorozat)
10.30 Fején a nagyvilág -
szórakoztató műsor
11.00 Levintza bemutatja
11.30 Tanulj, álmodj, sze-
ress!
12.30 Kilenc kutya 
karácsonya 
(amerikai animációs film)
13.30 Szerelem a végze-
ten (amerikai vígjáték,
2001) (ism.)
15.30 Kötekedők 
krónikája (ism.)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Anyacsere
22.00 Drágám, 
add az életed! 
(amerikai vígjáték, 1996)
0.00 Titkos szerelmek 
(telenovella)
1.00 Titkos szerelmek 
(telenovella)
2.00 Titkos szerelmek
(telenovella)

7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők 
- Alfa Romeo Spider Ve-
loce
9.00 Hogyan csinálják?
10.00 Ki ad többet? 
- Rózsaszín Cadillac
11.00 Kényszerleszállás 
a Hudson folyón
12.00 A Kurszk 
kiemelése
13.00 Autókereskedők
15.00 Csomópontok 
- A Grand Central 
pályaudvar
16.00 Óriás költöztetők
17.00 Penn és Teller:
Vigyázat, csalunk!

18.00 Keith Barry 
trükkjei
19.00 A túlélés 
törvényei 
- A borneói dzsungel
20.00 Autókereskedők
21.00 Óriásrengés: 
Az óra, amely megrázta
Japánt
22.00 Nukleáris rémálom
23.00 Bin Laden halála
0.00 Az űrsikló program
utolsó küldetése

8.00 Gitárok ideje (ism.)
9.00 Román útlevél
10.00 Britannia High 
(drámasor.)
11.10 Merlin 2. - A varázs-
lóinas (am.-kan. f.) (ism.)
12.45 Egészségpasztilla
12.50 Lehet, hogy nem
tudtad
13.00 Via sacra
14.00 The Corrs la Royal
Albert Hall
15.10 Merlin 2. 
- A varázslóinas 
(am.-kan. f.), 2. rész
16.45 Egészségpasztilla
16.50 Lehet, hogy nem
tudtad
17.00 Balkáni szokások
18.00 Rhithm of the
dance
20.10 A Rózsaszín Párduc
(am. vígj., 1963)
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
22.40 AG Weinberger ze-
nei műsora
23.40 Kaland Bt. 
(kan. sor.)
0.35 The Corrs la Royal
Albert Hall (ism.)

TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV DISCOVERY

10.05 Pro Motor 11.00
Pontos sportidő 12.00
Trickshot világkupa 13.00
Sport.ro Hírek 14.00
Ploiesti harcosok 14.30
Pontos sportidő 15.05 Fo-
gadás a félelemmel 16.00
Pontos sportidő 17.00 Baj-
nokok dinasztiája 18.00
Sport.ro Hírek (live) 19.00
Red Bull X-Fighters 20.00
A fény harcosai 21.00 Ha-
lálos ütések 22.00 Box-
buster: Top KO 23.00 Gi-
gászok harca 

8.30 A csábítás földjén
(sorozat) 10.00 Együtt
örökké (sorozat) 11.30 A
kötelék (sorozat) 12.45
Rabold el a télapót! (ism.)
14.30 Esmeralda (sor.)
15.30 Érzéki ölelések
(sor.) 17.30 Az örökösök
(sor.) 19.30 A csábítás
földjén (sor.) 20.30 Elátko-
zott Ella (am.-ír-angol vígj.)
22.30 Perro amor (sor.)
0.30 Szerelemkönnyek
(sor.) 1.30 Esmeralda
(sor.) (ism.)

SPORT.RO ACASA

ETV

9.30 Hitélet különkiadás
10.00 Neve és hivatása
10.30 Karácsonyi ajándék
16.00 Piactér 16.30 Kul-
túrcsepp 17.00 Betlehemi
csillag 17.30 Az aranykor
öröksége 18.00 Hitélet
18.30 Híradó 19.00 Can-
tuale 19.30 Híradó 20.00
Sztano Hédi: Hanna grófnő
21.00 Boldogok szobrásza
22.00 Neve és hivatása:
Csíky András 22.30 Híradó

9.30 Nevessünk! 10.00 Ha
ügyes vagy pénzt nyerhetsz
11.00 Látogatás meglepe-
tésekkel 12.30 Hírek 13.15
Robin Hood, a tolvajok feje-
delme  16.00 Akarsz milli-
omos lenni? (ism.) 17.45 Ez
Románia! 18.45 A nap híre
19.00 Hírek 19.45 D-Pa-
parazzi 20.30 Bad Boys -
Mire jók a rosszfiúk? (am.
akció-vígj.) 23.00 Drakula
halott és élvezi (kalf.)

4.00 Benjamin Button 
különös élete
(ism.)
6.00 20 év után
7.00 Tom és Jerry
8.15 Madagaszkár 2
(amerikai animációs f.)
(ism.)
10.00 Az arany iránytű
(amerikai családi kaland-
film, 2007) (ism.)
12.15 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
(ism.)
13.30 Harry Potter 
és a Főnix Rendje 
(angol-amerikai családi ka-
landfilm, 2007)
16.30 Télbratyó 
(amerikai vígjáték, 2007)
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 Románia hanga 
- szórakoztató műsor
Pavel Bartoş és Roxana
Ionescu
0.00 Télbratyó
(amerikai vígjáték, 2007)

(ism.)
2.15 Beépített ügynök
(thai. akció- vígjáték,
2004)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Reggeli matiné 
-  szórakoztató műsora
(live)
10.00 Menyasszony 
a fiamnak
- reality show (ism.)

11.10 Karácsony 
a családban 
- szórakoztató műsor
13.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak (ism.)
16.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
17.00 Karácsony 
a családban 
- szórakoztató műsor
19.00 Híradó, S
port, időjárásjelentés
20.20 Karácsony 
Naeval és Vasilevel 
- szórakoztató műsor
22.15 Ovizsaru 
(amerikai akció-vígjáték,
1990)
0.30 A szerelem tengere
(amerikai krimi, 1989)
2.45 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(ism.)

7.30 Szívek találkozása
(sor.)
8.00 Kilenc kutya 
karácsonya 
(amerikai animációs film)
(ism.)
9.30 A Bádogember 
(amerikai kaland sorozat)
11.30 Vad rózsák 
(kan. sor.)
12.30 Vad rózsák 
(kan. sor.)
13.30 Idősek 
és nyugtalanok
14.00 Drágám, add az éle-
ted! (amerikai vígjáték,
1996) (ism.)
16.00 A cseresznye a tortán
17.00 Lököttek (sor.)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 Terminátor 3.: 
A gépek lázadása 
(amerikai -német-angol ak-
cióf., 2003)
22.15 Lököttek 
(román vígjáték sor.)
23.15 Mondenii
23.45 5 nap az élet
(amerikai minisorozat)

7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők
9.00 Hogyan csinálják?
10.00 Ki ad többet? 
- A Rolling Stones s
znúkerasztala
11.00 A varázslat világa
12.00 Figyelj meg, 
ha tudsz
13.00 Autókereskedők 
- BMW 635csi
14.00 Autókereskedők
15.00 Csomópontok 
- A Panama-csatorna
16.00 Óriás költöztetők
17.00 Penn és Teller: 
Vigyázat, csalunk!
18.00 Keith Barry 
trükkjei
19.00 A túlélés 
törvényei 
- A maláj szigetvilág
20.00 Autókereskedők
- újratöltve

21.00 Hogyan készült?
22.00 Kíváncsiság
- Támadnak az idegenek?

23.00 Para? 
Normális?
0.00 Autókereskedők
2.00 A túlélés 
törvényei

9.10 Merlin 2.(ism.)
10.40 Komédia klub
(ism.)
11.10 Télapóka (Az ifjú
Télapó) (am. vígj.)
12.45 Taxi koncert
13.30 Jamie: karácsony a
családdal
14.00 Testvérek
14.35 Reménység Gála
15.30 Karácsony a nagy-
világban
16.00 100 tagú cigányze-
nekar
17.00 Az amerikai vad-
nyugat legendái
17.30 Komédia klub
18.00 Engelbert
Humperdick koncert
18.50 Lehet, hogy nem
tudtad
19.00 Az utolsó kapcsolja
le a villanyt
20.10 A tizedik királyság
(am.-angol-német f.)
21.45 Engelbert
Humperdick koncert
22.40 Rózsaszín Párduc
újra lecsap (angol-am.
vígj.)
0.30 Érdemes meghallni
egy autóért?

TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV DISCOVERY

10.00 Hírek 11.00 Ploiesti
harcosok 12.00 Sport.ro
Hírek 13.00 Sport.ro Hírek
14.00 Sport.ro Hírek
15.00 Sport.ro Hírek
15.10 Örüljünk a focinak
16.00 Sport.ro Hírek
16.30 Nissan GT Academy
17.00 Bajnokok dinasztiá-
ja 18.00 Hírek 19.00 Red
Bull X-Fighters World Tour
20.00 ISKA Breaking
Championships 21.00 Ha-
lálos csapások 22.00 Box-
buster 23.00 Hírek 

8.30 A csábítás földjén
(sor.) 10.00 Együtt mind-
örökké (sor.) 12.45 Elátko-
zott Ella (ism.) 14.30 Es-
meralda (sor.) 15.30 Érzé-
ki ölelések (sor.) 16.30
Igaz történetek 17.30 Lola
(sor.) 18.30 A lángoló ég
alatt (sor.) 19.30 A csábí-
tás földjén (sor.) 20.30
Csapnivaló mennyegző
(amerikai vígj., 2006)
22.30 Perro amor (sor.)
23.30 Szerelemkönnyek
(sor.)

SPORT.RO ACASA

10.00 Átjáró 10.30 Neve
és hivatása 16.00 Híradó
16.15 Kultúrcsepp 16.35
Kárpát Expressz 17.00
Betlehemi csillag 17.30
Híradó 17.50 Egészséges
percek 17.55 Könyvajánló
17.57 Életképek 18.00 A
jazz története 18.30 Hír-
adó 19.00 Piactér 19.30
Híradó 20.00 Erdélyi Ká-
véház 21.00 Híradó 21.30
Piactér 22.00 Neve és hi-
vatása 22.30 Híradó

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 nélkü-
li ének (sor.) 16.30 Bad
Boys - Mire jók a rosszfiúk?
(am. vígj.) 18.45 A nap hí-
re 19.00 Kanal-D Hírek
20.00 A szívnek paran-
csolni nem lehet (sor.)
22.00 A Biblia-kód (fr.-n.-
oszt. f. dráma, 2008)
00.00 Kanal-D Hírek

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

8.00 Boldog Karácsonyt, 
Erdély!
Híradás, Angyalvárás 
– Karácsonyi szokások
10.05 Térerő 
Angyalszárnyon
14.00 Híradás, 
Aranyszalagtár, 
Alternatívzene
16.00 Híradó
Csendes éj...Karácsonyi sze-
retet-üzenetek határok nél-
kül, Boér Károly és Boér Or-
solya

2.00 Éjszakai váltás
8.00 Hírek, műsorism.,
sport
8.15 Hangoló
9.15 Cifra palota
9.55 Hírek, műsorims.
15.05 Slágerlista
16.00 Hírek, műsorism.
16.10 Ünnepi műsor

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
Karácsonyi varázslat és ba-
bonák – ünnepi műsor
13.05 Zenés üzenetek, ün-
nepi jókívánságok
14.00 Híradás
KultúrPresszó: Karácsonyi
hangulatban
16.00 Híradás
Karácsonyok...ünnepi mű-
sor

2.00 Éjszakai váltás
8.00 Hírek, sport
8.10 Hangoló
9.50 Hírek, műsorism.
15.00 Slágeróra
16.00 Hírek
16.15 Hétköznapok igazsá-
ga
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 Híradás, Ultrarövid
ráadás
11.00 Híradás, Gyermekműsor
12.00 Híradás
12.05 Igehirdetés, Délkör
13.00 Híradás
13.05 Szól a nóta
14.00 Itthon, Erdélyben 
15.00 Zenés üzenetek
16.00 Híradó
16.10 Zenés üzenetek
17.00 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
ökumenikus műsor
17.55 Hírek, adászárás

BUKARESTI RÁDIÓ

Marosvásárhelyi rádió

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

Kanal D

ETV Kanal D



ÚMSZSPORT2011. december 23–25., ppéénntteekk––vvaassáárrnnaapp www.maszol.ro 12

Röviden

Kosárlabda 

Turós-Jakab László

Rangadókkal és megle-
petésekkel zárult szer-

dán este a férfi-kosárlab-
dabajnokság õszi idénye. A
Srecko Sekulovic keze alatt
megtáltosodott marosvásár-
helyiek negyedik mérkõzé-
süket nyerték zsinórban, ez-
úttal a listavezetõ temesvá-
riakat hazai pályájukon lep-
ték meg, 79-83. Óriási csa-
tában, Fometescu hajrábeli
büntetõivel, a CS
Municipal 79-78-ra legyõz-
te a bajnoki ezüstérmes
CSU Asesoftot. A ploieºti-
iek sorrendben negyedik ve-
reségüket szenvedték el, az
idény meglepetéscsapata-
ként pedig a CSM veretlen
maradt Bukarestben.    

Kolozsváron szépségdíjas
mérkõzést vívott egymással a
két õsi rivális, s a címvédõ U-
Mobitelco BT elsõsorban re-
mek csapatjátékának köszön-
hetõen gyûrte le szívós ellen-
felét, a Nagyszebeni CSU
Atlassibot, 96-85.  

Nem kis meglepetésre, a
tabella második felében ta-
nyázó BCM Piteºti simán
verte az idén is bajnoki álmo-
kat dédelgetõ Medgyesi Gaz
Metant, 77-66. A többi talál-
kozón érványesült a papírfor-
ma: Nagyváradi CSM–Bu-
karesti Dinamo 101-83, CS
Otopeni–SCM U Craiova
74-67, CSS Giurgiu–Csík-
szeredai Hargita Gyöngye

KK 88-71, Energia Rovi-
nari–Politehnica Iaºi 114-55.  

Tizenöt forduló után a Te-
mesvár (28 pont) vezet a
Nagyvárad (26), a Maros
KK (26), a Gaz Metan (25),
az U-Mobitelco BT (25), a
CS Municipal (25), a CSU
Atlassib (25), a CSU Asesoft
(24), az Energia (23), a
Piteºti (22), a CS Otopeni
(19), a Giurgiu (19), a Di-
namo (19), a Craiova (19), a
Hargita Gyöngye KK (16) és
a Poli Iaºi (15) elõtt. A Har-
gita Gyöngye KK–U-Mo-
bitelco BT-mérkõzést janu-
ár 10-én pótolják, ha nyer-

nek, a kolozsváriak egy
pontra zárkóznak fel a lista-
vezetõ mögé. 

Az utolsó õszi forduló
meglepetései tovább tömörí-
tették az élmezõnyt, ami
minden eddiginél kiélezet-
tebb csatát ígér a visszavá-
gókon. A jelek szerint csak
15-en folytatják 2012-ben, a
súlyos anyagi gondok miatt
a CS Otopeni több mint va-
lószínû, hogy visszalép. Hét
csapat helye biztosnak tûnik
a play-off-ban, a nyolcadi-
kért a Ploieºti, a Rovinari és
a kiszámíthatatlan Piteºti
hármas versenyfutása vár-

ható. A jószerivel ifikkel
szereplõ iaºi-iak aligha moz-
dulnak elõre a sereghajtó
pozícióból és eléggé lesza-
kadtak a csíkiak is. A 11–14.
helyekért nagyjából azonos
játékerõt képviselõ együtte-
sek hajtnak majd, sorsukon
könnyíthet az otopeni-iek
visszalépése.   

A nõi bajnokság 15. for-
dulójából mindössze két
mérkõzés maradt szerdára,
bukaresti csapatok találkozó-
ján a CS Municipal Sportul
Studenþesc 83-63-ra nyert
„idegenben” az Olimpia el-
len, a Marosvásárhelyi Nova

Vita pedig megnyerte a CS
Teleorman Alexandria elleni
rangadót, 76-53.   

Az õszi idény végén a
CSM Târgoviºte (30 pont)
vezet a Gyulafehérvári CSU
(27), a Nova Vita (27), az
Aradi ICIM UVG (27), a
CST Alexandria (27), a Szat-
márnémeti CSM (26), a
SCM Craiova (24), a CSM
Sportul (22), a Brassói
Galactica-Olimpia (21), a
Kolozsvári U (19), a Buka-
resti Rapid (19), a Buk.
Olimpia (18), a Nagyváradi
CSM U (17), a Politehnica
Iaºi (17) és a Bball 6 Sepsi
BC (15) elõtt.  

Az alapszakasz „félidejé-
ben” egyetlen csapat veret-
len, a CSM Târgoviºte,
amely minden bizonnyal
megõrzi helyét a rájátszásig.
További öt együttes küzd
majd a 2–4. helyekért, ame-
lyek kedvezõ pozíciót szava-
tolnak a play-off-ban. A cra-
iovaiak és a temesváriak két-
két hosszal vezetnek a CS
Municipal Sportul Studen-
tesc elõtt, utóbbit azonban
nem szabad leírni a legjobb
nyolc közé jutásért folytatott
harcban, amelybe, legalább-
is elméletileg, még a brassói-
ak is beleszólhatnak. A 11.-
tõl a 15. helyig fõleg az egy-
mással esedékes találkozó-
kon döntenek a csapatok, a
súlyos anyagi gondokkal
küzdõ sepsiszentgyörgyiek
sorsa úgy látszik, már meg-
pecsételõdött, nyeretlenül
zárják a sort. 

Szépségdíjas mérkõzés Kolozsváron. Krsztanovics képtelen volt hibázni a nagyszebeniek ellen 

Brãilai siker 

A Duna-kupát a rendezõ
klub csapata, a HC Dunãrea
nyerte. A brãilai kézilabdás
lányok a Galaci Oþelult le-
gyõzve (28-25) veretlenül
zárták a körmérkõzést. Zila-
hon a szerb RK Zajecar
nyerte a Szilágyság-kupát.
Eredmények: Zilahi HC–
SCM Craiova 29-21, NKSE
Békéscsaba– RK Zajecar 25-
25, Zilahi HC–Nagybányai
HCM 31-31, RK Zajecar–
SCM Craiova 27-25, Nagy-
bányai HCM–NKSE Békés-
csaba 23-32, Zilahi HC–RK
Zajecar 22-23. 

Tornagyõztes magyarok

Második és harmadik mér-
kõzésén is gyõzött a magyar
férfi kézilabda-válogatott a
szlovákiai Karácsony Ku-
pán, így százszázalékos tel-
jesítménnyel megnyerte a
tornát. A szlovákok (29-25)
után Mocsai Lajos szövetsé-
gi kapitány együttese a cse-
heket (33-25) és lengyeleket
(38-24) is legyõzte.

Aczélt felfüggesztették 

A Magyar Labdarúgó-szö-
vetség (MLSZ) fegyelmi ta-
nácsa fenntartotta Retteghy
Istvánnak, az MLSZ fegyel-
mi bizottsága elnökének
döntését, amellyel egy hete
felfüggesztette a sportszak-
mai tevékenység alól Aczél
Zoltánt, a Haladás Sopron
Bank bundabotrányba keve-
redett korábbi vezetõedzõjét.

Téli vakáción a kosarasok 

Labdarúgás 

ÚMSZ

Hétközi 17. fordulóval
folytatódott az angol

labdarúgó-Premier League.
Eredmények: Aston Villa–
Arsenal 1-2, Manchester
City–Stoke City 3-0, New-
castle United–West Brom-
wich Albion 2-3, Everton–
Swansea City 1-0, Fu-
ham–Manchester United 0-
5, Queens Park Rangers–
Sunderland 2-3, Wigan
Athletic–Liverpool 0-0. A
Tottenham Hotspur–Chel-
sea-rangadót tegnap este ját-
szották. A manchesteri csa-
patokat, a Cityt (44 pont) és
az Unitedet (42) a két mér-
kõzéssel kevesebbet játszott
Tottenham (34), valamint a
Chelsea (32), az Arsenal
(32) és a Liverpool (30) kö-
veti.   

Gól nélküli döntetlen szü-
letett szerdán a házigazda
Udinese és a Juventus elsõ
fordulós összecsapásán az
olasz Serie A-ban. A bajno-
ki nyitányt a játékosok
sztrájkja miatt halasztották
el. További eredmények:
Atalanta–Cesena 4-1, Bo-
logna–AS Róma 0-2, Inter-
nazionale–Lecce 4-1, Lazio
–Chievo 0-0, Napoli– Ge-
noa 6-1, Novara–Palermo 2-
2, Párma–Catania 3-3. Ti-
zenhat forduló után az AC
Milan (34) vezet a Juventus

(34), az Udinese (32), a La-
zio (30) és az Internazionale
(26) elõtt. 

A francia Ligue 1-ben a
19. forduló mérkõzéseit ren-
dezték meg. Eredmények:
AS Nancy-Olympique Mar-
seille 1-3, AJ Auxerre-Dijon
FCO 2-2, Evian Thonon
Gaillard-Montpellier HSC
4-2, OSC Lille-OGC Nice
4-4, Lorient-SM Caen 0-0,
Stade Rennes-Girondins
Bordeaux 1-0, Sochaux-AC
Ajaccio 0-2, Toulouse-Stade
Brest 0-0, Valenciennes-
Olympique Lyon 1-0, AS
St.-Étienne-Paris St.-Ger-
main 0-1. A PSG (40 pont)
vezet a Montpellier (37), a
Lille (36), a Lyon (35), a
Rennes (32) és a Marseille
(31) elõtt. 

Az élvonalbeli Atlético
Madrid és a Villarreal is bú-
csúzott a Spanyol Kupa
tizenhatoddöntõiben. Ered-
mények, nagybetûvel a to-
vábbjutók: GRANAD–Real
Sociedad 2-1, MALAGA–
Getafe 2-2, Rayo Valleca-
no–RACING SANTAN-
DER 4-3, Betis–CÓRDO-
BA 2-1, Zaragoza–ALAN-
CRON 0-2, OSASUNA–
Almeria 1-1, LEVANTE–
Deportivo La Coruna 4-1
(hosszabbítás után), Villar-
real–MIRANDES 0-2, AT-
HLETIC BILBAO–Oviedo
1-0, Atlético Madrid–AL-
BACETE 0-1, REAL MAD-
RID–Ponferradina 5-1, ES-
PANYOL– Celta Vigo 4-2,
Gijon–MALLORCA 0-2,
SEVILLA–San Roque 2-1.

A Német Kupa nyolcad-
döntõiben az alábbi eredmé-
nyek születtek: Hertha Ber-
lin SC–Kaiserslautern 3-1,
Holstein Kiel–FSV Mainz 2-
0, VfB Stuttgart–Hamburger
SV 2-1, Borussia Mönchen-
gladbach–Schalke 04 3-1,
Fortuna Düsseldorf–Borus-
sia Dortmund 4-5 (büntetõk
után), Hoffenheim– Augs-
burg 2-1, VfL Bochum –Ba-
yern München 1-2, Nürn-
berg-Greuther Fürth 0-1. 

Már a negyeddöntõ páro-
sítása is elkészült: Hoffen-
heim-Greuther Fürth, Her-
tha BSC-B. Mönchenglad-
bach, Stuttgart-Bayern, Ki-
el-B. Dortmund. 

Spanyol Kupa: meglepetések
Vízilabda 

T. J. L.

Január 16-án kezdõdnek
és 29-én zárulnak a hol-

landiai Eindhovenben a vízi-
labda-Európa-bajnokság
küzdelmei, s a román és a
magyar válogatott is ott lesz
a 30. kontinensviadalon. A
magyarok tucatnyi elsõséggel
(és összesen 21 dobogós he-
lyezéssel) büszkélkedhetnek,
igaz, utoljára 1999-ben, Fi-
renzében hangzott el a Him-
nusz. Tavaly, Zágrábban,
Szerbia ellen kisdöntõt veszt-
ve lett negyedik Magyaror-
szág, úgyhogy Kemény Dé-
nesnek és tanítványainak itt
az alkalom a revánsra. 

A szentendrei Vizes Nyol-
cas uszodában hétfõn tartot-
ta elsõ foglalkozását a 18
„Kemény-legény”, azaz
Baksa László, Decker Attila
és Szécsi Zoltán (kapusok),
illetve Biros Péter, Gór-Nagy
Miklós, Hárai Balázs, Hos-
nyánszky Norbert, Katonás
Gergely, Kásás Tamás, Kiss
Gergely, Madaras Norbert,
Steinmetz Ádám, Szivós
Márton, Török Béla, Turzai
Gábor, Varga Dániel, Varga
Dénes és Vámos Márton
(mezõnyjátékosok). 

Miután a FINA, a sportági
világszövetség döntése értel-
mében a zágrábi vízilabda-
Európa-bajnokságra 13 játé-
kost nevezhetnek a részt vevõ

országok, Keménynek idõvel
öt játékostól kell megválnia.
A döntés január elsõ hétvégé-
jén várható, hiszen 6. és 8.
között hatodik alkalommal
rendeznek Volvo Kupát,
amelynek 2012-ben elõször
ad otthont egy dunántúli vá-
ros, Székesfehérvár. A ma-
gyar válogatott ellenfele ezút-
tal Kanada, Németország,
valamint a 2011-ben világbaj-
noki címet szerzett Olaszor-
szág nemzeti csapata lesz.

Az eindhoveni Eb-n a ma-
gyarok sorrendben a világ-
bajnok olaszokkal (január
16.), a házigazda hollandok-
kal (17.), a macedónokkal (
19.), a görögökkel (1.) és a tö-
rökökkel  (23.) játszanak az
A csoportban. 

Az 54 esztendõs Kovács
István irányításával a román
válogatott December 23-áig
Nagyváradon készül, s egy
rövid (karácsonyi) szünet
után 26-án a fõvárosi Izvo-
rani-komplexumba költözik.
A trikolórok jövõ évi elsõ hi-

vatalos mérkõzésére január
5-én kerül sor, amikor Isz-
tambulban Törökország–Ro-
mánia-találkozóra kerül sor a
Világliga harmadik fordulója
keretében. Kovács kerete je-
lenleg 15 tagú: Dragoº Stoe-
nescu (Dinamo) és Mihai
Draguºin (Steaua) – háló-
õrök, Kádár Kálmán, Andrei
Busilã, Alexandru Ghiban,
Mihnea Chioveanu, Nicolae
Diaconu, Alexandru Popovi-
ciu (mind Nagyváradi CSM
Digi), Dimitri Goanþã, Alex-
andru Matei (mindkettõ Di-
namo), Cosmin Radu (Zág-
rábi Mladost), Andrei Iosep
(Navarra), Radu Gospodi-
nov (Steaua), Ramiro Geor-
gescu és Tiberiu Negrean
(mindkettõ Szolnok) – me-
zõnyjátékosok. 

Eindhovenben Románia a
B csoport tagja az Európa-
bajnok Horvátországgal (ja-
nuár 16.), Spanyolországgal (
17.), Montenegróval (19.),
Szerbiával (21.) és Németor-
szággal (23.) találkozik. 

Kezdõdik a visszaszámlálás  

A Nagyváradi CSM Digi pólósai uralják 2011 legjobb
román vízilabdázióinak rangsorát, amely három, határo-
kon túl szereplõ játékos nevét is tartalmazza. Egyikük
éppen a gyõztes, Cosmin Radu, míg a Szolnok két ro-
mán idegenlégiósa, Tiberiu Negrean és Ramiro
Georgescu a harmadik, illetve a hetedik helyet foglalja el
az idei legjobbak közt. A tíz közé került még Dragoº
Stoenescu (2. hely), Kádár Kálmán (4.), Alexandru
Matei (5.), Alexandru Ghiban (6.), Andrei Buºila (8.), 9.
Mihnea Gheorghe (9.), Nicolae Diaconu (10.). 

Cosmin Radu a legjobb 

Cavani duplázott a Genoa ellen



Zsigmond Júlia

Két alaptéma van ezek
szerint: a gyermekek és a
divat.
– Igen. Ez a kettõ. Kérdezték
tõlem sokan, hogy a kettõbõl
mit választanék. Nekem
mind a kettõ nagyon kedves,
nem tudnék választani.
Mondjuk úgy, ha három-
négy hónapon keresztül csak
gyermekkönyveket illusztrá-
lok, akkor érzem, hogy már
jöhetne divattéma is, de azt
hiszem, inkább éppen azt él-
vezem a munkámban, hogy
nagyon változatos. Van,
amikor divathölgyeket rajzo-
lok, sminkasztalt, drága ék-
szereket, másnap tornázó
mókusokat, óramestert, ba-
baházat. Szeretem azt is,
hogy nagyon sok helyrõl kell
felkészülnöm az illusztrálás-
hoz, végignézem a híres ter-
vezõk utolsó kollekcióit vagy
épp kódexek lapjait böngé-
szem.

Ha ez nem sikerül, akkor
más szóba se jöhet?
– Biztosan visszautasítanám
azt a szöveget, amelyrõl úgy
érzem, nem talál hozzám.
Az eddigi munkáim közül
talán a legnagyobb kihívás
Zalán Tibor Dani címû me-
seregénye volt. Egy árva kis-
fiúról szól, benne szörnyek...
A mese nagyon tetszett már
az elejétõl fogva, de nagyon
nehéznek tûnt nekem, aki
azelõtt királylányokat rajzol-
tam, tapasztalatom sem volt
annyi, nem tudtam, hogy
tervezzem meg a szereplõ-
ket, a helyszíneket, sokat
vázlatoltam, hogy eltaláljam
az illusztrációk hangulatát.
És a végén nagyon megsze-
rettem. Kialakult, új techni-
kával dolgoztam, és a végle-
ges illusztrációkat fényké-
peztük, hogy még inkább
hangsúlyozódjanak az ár-
nyékok.

Folyamatosan érkeznek
a felkérések?
– Most már kialakult, hogy

folyamatosan van munkám,
sõt, szinte szünetet sem tart-
hatok, és szinte mindig meg-
rendelésre rajzolok. Terve-
zek sok olyan munkát, ame-
lyeket saját magamnak ké-
szítenék, de arra most egyre
kevesebb idõm van. A felké-
rések egész évben sûrûn jöt-
tek egymás után, aztán
most, karácsonyra egy kicsit
lecsendesedik minden, s ak-
kor könnyebb megint a saját
munkáimmal is foglalkozni.

Párhuzamosan zajlik a
rajzolás mellett a divatba-
ba-készítés is?
– A babák azok saját mun-
kák, és most már két éve úgy
alakult, hogy egy-egy hóna-
pot szánhattam rájuk, és
ilyenkor elkészült körülbelül
tíz baba, azok aztán el is
fogynak, mire a következõ
sorozatra kerül sor. De folya-
matosan foglalkoztat, hogy
milyenek legyenek az új ba-
bák, mindig van elkezdve va-
lamilyen babaruha, ékszer,
kalap számukra. Ha szabad
idõm van, akkor varrok egy-
egy kicsit. Csak ha be is aka-
rom fejezni õket, akkor a
dolgaimat át kell rendez-
zem, a munkaasztalomat,
mindent.

A babákból kiállítás is
készül?
– Lenne egy kiállítás is. A
Korunk Galériában tavasz-
szal. De eladásra is szoktam
küldeni. Az eddigiek Buka-
restben vannak. Az a bolt fi-
atal divattervezõket reklá-
moz, ezért inkább divatra-
jongók veszik õket, nem ba-
bagyûjtõk. Persze, lehetne a
klienseket is másképp meg-
keresni. A babakészítés kü-
lön mesterség, fontos az,
hogy ki árusítja, hol, kikhez
kerülnek, milyen techniká-
val készülnek, milyen szak-
lapokban írtak róluk. Mûkö-
dik ez világszinten. De még
sok tervem van velük, egy-
elõre itthon és Magyarorszá-
gon ismerik csak õket.

A babákon nagyon kü-
lönleges, látványos dolgok
vannak, a rajzoknál a leg-
egyszerûbb mód jelenik
meg: ceruza és vízfesték.
– Ez így nem egészen tuda-
tos. Hogy miért választok
akvarellt vagy ceruzát: mert
így tudom a leginkább kife-
jezni magam. Az akvarell át-
látszó, a hegyes ceruza pedig
nagyon vékony, színezéshez
akvarellt vagy színes tintákat
használok, a részletekhez jól
kihegyezett ceruzát. De ha
úgy érzem, ezek a technikák
egy-egy munkához nem ille-
nek, kísérletezek mással is.
Az idén használtam kollázst
is, linómetszetet is az illuszt-
rációimban. Sõt, ez az idei
kollázs más volt, mint a két
évvel ezelõtti, ahol csak fe-
hér tónusú papírokból építet-
tem képeket. A babáknál
meg hogy milyen anyagokat
választok: abba a világba
azok illenek. A babáknak
nagyon látványosaknak kell
lenniük. Szeretem, hogyha
érdekes, értékes anyagok
vannak rajtuk. Ha nem talá-
lok megfelelõ anyagot, ak-
kor kihímezem gyöngyökkel
a textíliát vagy készítek kézi-
leg bundát, vagy mintát
nyomtatok az anyagra. Volt
olyan baba is, akinek minia-
tûr rókát varrtam mûbundá-
ból, gyöngybõl szemet és ap-
ró lábakat, aztán ez került a
kabátjára dísznek. Folyama-
tosan szerzem be azokat a
hozzávalókat, évek óta gyûj-
tök gyöngyszemeket, kristá-
lyokat, selymeket, bundákat,
bársonyokat.

Hogyan sikerült felkelte-
ni az emberek, kiadók fi-
gyelmét?
– Nem tudom. Én is csodál-
kozom ezen, hogy minek
köszönhetõ. Sokan kérde-
zik, hogy mit kell tenni
ezért, milyen tervekkel, ho-
gyan kell elindulni ezen a
pályán. Talán a blogommal
kezdõdött. Öt évvel ezelõtt
indítottam, akkor éppen
nem volt munkám, még

mesteriztem. És rá egy-két
hónapra hallottam már is-
merõsöktõl, hogy figyelem-
mel követik a blogot, aztán
kezdtem látni, hogy külföld-
rõl is jönnek megjegyzések.
Ez is olyan hihetetlen dolog
volt. A blog elkészítése után
egy nap nagyon sok helyre
szétküldtem a rajzaimat.
Olyan háromszáz e-mailt
küldtem kiadókhoz, folyó-
iratokhoz, reklámcégekhez.
Azokra nagyon kevés vá-
laszt kaptam, négyet-ötöt,
de ezek között volt már
konkrét megrendelés is, és
az egyik éppen az Elle-tõl.
Pár publikáció után már be-
indult az egész, és kezdtek
jönni a megrendelések, az-
óta soha nem kellett újra
portfóliókat küldenem. De
nem tudom, hogy mi a titka
ennek az egésznek. Most
azt is látom így öt év után,
hogy van egy fejlõdés is a
munkáimban, és amilyen

klienseim vannak most, a
spanyolországi Elle vagy a
mexikói, nekik néhány év-
vel ezelõtt nem is tudtam
volna helytállni. Tehát foko-
zatosan, ahogy fejlõdtek a
rajzaim, a stílusomon is fi-
nomítottam, más típusú,
fontosabb megrendelések is
jöttek.

Közben célként végig ott
lebegett ez a fajta élet, ami
ki is alakult?
– Végül is igen. Ezt láttam
ideálisnak, hogy otthonról
dolgozhassak, legyen egy ké-
nyelmes, kellemes mûhely-
szobám, és nem is hittem
volna, hogy ezt meg lehet
valósítani, fõleg ennyi idõ
alatt, itt nálunk. Gondoltam,
hogy majd csak idõs korom-
ban tudom ezt megengedni
magamnak. Aztán nagyon
kevés idõ telt el, és rájöttem,
hogy mûködik már most,
meg tudok élni itthonról is.

Ez annak is köszönhetõ,
hogy több irányba illusztrá-
lok. Lehet, hogy ha csak a
könyvekbõl vagy csak a di-
vatmagazinokból kéne meg-
éljek, nehezebb lenne. Persze
ez nagyon sok munkát je-
lent, de így kivitelezhetõ.

Megvalósult az álom.
Hogyan telik benne egy át-
lagos nap?
– Ez attól függ, hogy éppen
mennyi munkám van. Álta-
lában egész nap az asztal
mellett ülök, vagy ha néha
kicsit lazábbra engedem, ak-
kor délben kimegyek a vá-
rosba, valakivel kávézni
vagy egyéb ügyeket intézni,
tartok egy szünetet, valahol
ebédelek. De általában az
asztal mellett ülök, több
mint nyolc órát naponta,
vannak idõszakok, amikor
14–18 órát is rajzolok.

Folytatása a 14. oldalon

Munka és ünnep egy álomban
Keszeg Ágnes kolozsvári illusztrátor szereti, ha munkái teljes mértékben az õ keze alól kerülnek ki

Illusztrátor. A marosvásárhelyi Mûvészeti
Líceumban érettségizett (2002), a kolozsvá-
ri Képzõmûvészeti és Formatervezõi Egye-
tem ruhatervezés szakán szerzett diplomát
2006-ban, ugyanitt végezte a magiszteri kép-
zést is. Az elsõ, általa illusztrált kötet a
2006-ban megjelent Szilágyi Domokos:
Lám, egymást érik a csodák (Cerkabella
Könyvkiadó, 2006), azután sorban Zalán
Tibor: Királylányok könyve (Cerkabella,
2007), Dani a nagy családerdõben (Cerkabella,
2009), Csoóri Sándor: Moziba megy a hold
(Cerkabella, 2008), Balázs Imre József:
Hanna-hinta (Koinónia Kiadó, 2009), Jókai
Mór: Egyszer volt Budán kutyavásár – Róka
fogta csuka, csuka fogta róka, varga fogta mind a
kettõ – A három kérdés (Gutenberg Kiadó,
2010), László Noémi: Feketeleves (Erdélyi

Híradó, 2010), Demény Péter: Hóbucka Hu-
gó a mókusoknál (Koinónia, 2011), Szepes
Mária: Fityfiritty (Móra Ferenc Ifjúsági
Könyvkiadó, 2011), Máté Angi: Ez egy suso-
gó levél (Cerkabella, 2011), Margery
Williams: Iepuraºul de catifea (Cartea
Copiilor, 2011). Jelennek meg rajzai folya-
matosan a Szivárvány, Napsugár, Cimbora
gyermeklapokban, divatmagazinok számá-
ra is illusztrál (Elle Ro, Elle Spain, Elle
Marriage Ro, a belgiumi, mexikói Elle, a ma-
gyarországi InStyle), illetve egyéb nõi maga-
zinokban is (Nõk Lapja, Psychologies, Éva ma-
gazin). 2009-ben a Pozsonyi Pagony ma-
gyarországi gyermekkönyvkiadó Aranyvac-
kor pályázatán Demény Péterrel a Hóbucka
Hugó a mókusoknál pályamunkájukért elsõ
díjat kaptak.

Keszeg Ágnes (1983, Torda)

Alig fejezte be tanulmányait interjúalanyunk a kolozsvári

Képzõmûvészeti Egyetem ruhatervezés szakán, máris valóra

vált álma: saját otthonában dolgozhat, és folyamatosan van-

nak is megrendelései. Nem ruhákról van szó, hanem rajzok-

ról, az elmúlt években megjelent számos kiváló gyermek-

könyv és divatmagazin illusztrációiról. Ugyanakkor a sza-

bás-varrástól sem szakadt el teljesen, hiszen foglalkozik di-

vatbabák készítésével, kreatív öltöztetésével. Szenvedély és

munka találkozási pontjain halad beszélgetésünk.

úmszszínképKarácsonyi melléklet
Szerkeszti: Ágoston Hugó, Szonda Szabolcs

2011. december 23–25., péntek–vasárnap
Készült a Communitas Alapítvány támogatásával

A szerzõ felvétele
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Áronka gumicsizmát kért
volna az angyaltól. Kért vol-
na, mert levelet nem írhatott,
nem maradt cigarettapapír-
nak való sem a háznál. A fa-
lut hatalmas latyak fojtogat-
ta, csak a nagy és erõs embe-
rek járhattak a felázott, ká-
tyús úton, meg a szíjas kis
parasztasszonyok, akik
ügyesen a kerítések mentén
tapicskolva kerülték el a láb-
belit oly igen marasztaló sár
sûrûjét.

Ha hoz az angyal egy pár
fényes szárú gumicsizmát,
akkor Áronka összefog két
barátjával, Józsikával és Fe-
rikével, és a szentestén el-
mennek kántálni. De próbát
sem tudnak tartani, mivel
Józsika belevágódott egy po-
csolyába, és nagyon meg-
hûlt, az ágyat nyomta, Feri-
ke pedig fát hordott a na-
gyobb testvéreivel, éppen az
udvarukon zúgott bõszen a
favágógép. Azt is két cudar
ökörrel kellett odavontatni.

Sírdogált hát Áronka a ke-
mence mellett, a háromlábú
széken, melyet, míg élt, Apó
használt, de mióta kiköltö-
zött a Csere-erdõ alá, a töl-

gyek tövébe, a kisgyerekre
maradt. Egyszer csak kopog-
nak az ajtón, s hát ki jön
hozzájuk, éppen a keresztap-
ja. Hozott egy kis tejet s két
piros almát.

– Hát te? – kapta ölbe
Áronkát. – Te miért guny-
nyasztasz itt, mint valami
bánatmadár?

A gyerek helyett édesanyja
panaszolta el, hogy né, már
iskolába sem tudja adni,
mert az angyalnak nem írhat
levelet, hiszen nincs papír, s
ceruza helyett is csak egy
ácsplajbász porosodik a vak-
ablakban.

– Aztán az énekeket tu-
dod-e? – kérdezte a Kereszt’.

– Hát azokat úgy nagyjá-
ból igen, de nincsenek össze-
próbálva – hüppögte a kisfiú.

– No, hát arról tehetünk –
kacagott a Kereszt’. – Majd
este érted jövök, s átviszlek a
hátamon Vargáékhoz,
Ferikéékhez, annak erõst’
papos az anyja, mindjárt da-
lárdát csinál belõletek.

Hogy, hogy nem, estére
már jobban lett Józsika is,
szõke arcából nevetõs kék
szeme úgy villant ki, mintha

nem is csak a falubéli rokon-
ságot, hanem az egész vilá-
got meg akarná énekelni,
Betlehemtõl Istensegítsen
keresztül Budapestig s tova
né, Tokióig, s még tán egy
kicsit tovább is egy bakarasz-
szal.

Ferike eddig is egy kicsit
kancsi volt, de most a bol-
dogságtól annyira elkezdett
bandzsítani, azt hinnéd, va-
laki járkál a háta mögött.

Hát Vargáné, az aztán
tényleg csengõ hangú asz-
szony – úgy muzsikált a
szája, hogy csak nézték,
nem lóg-e ki belõle valami-
féle orgonasíp vagy furulya
is. A három gyermek hamar
öszszeszokott, hiába ugrat-
ták õket a felnõttek, hogy az
nem úgy van, hogy „A pró-
féták elhallgattak, Krisztus
a testben eljött”, hanem
úgy, hogy „A próféták el-
hallgattak, s a patakon lefu-
tottak”. És az sem úgy van,
hogy „Szívünk vígsággal
ma bétõtt”, mert annak az
égvilágán semmi, de semmi
értelme nincsen, hanem úgy
szól eredetiben, hogy „Szí-
vünk vígság, almabéfõtt”,

az pedig igazi téli csemege,
még a cinegének is – õk ép-
pen úgy énekelték, ahogy
Varga Annus néni mézes
hangján elõénekelte a dal
mindenik sorát. Lett siker,
mert a kántálópróba végén
valóban kaptak finom alma-
levet, gyöngén megcukrosít-
va, mázas korondi csipor-
ban.

Hanem az angyallal még-
sem sikerült beszédbe vagy
üzenetbe vegyülni. Az bizto-
san el is kerüli a falut, a
mélységes sártenger miatt.
Jól is nézne ki a fehér
slafrakja abban a szürkés-fe-
kete disznópocsban.

Úgyhogy az ünnep szom-
batja mindhármuknál bánat-
tal telt. Józsikának felment a
láza, s azért sírdogált; Feri-
kének meg kellett volna tal-
palni a bakancsát, de Batyus
Jóska bá, az öreg suszter azt
mondta Vargánénak, hogy
fogja az egészet, itt van né,
ad hozzá egy Falvak Dolgo-
zó Népét is, egy újságot, cso-
magolja belé, s hazafelé ves-
se a Vaddisznók patakába,
mert oda, s nem gyermeki
lábra való.

De aztán valahogy elboro-
nálta az Isten a bajokat.
Nem lehetett könnyû dolga,
hiszen a világon csak min-
den századik ember él úgy,
ahogy; a többi bizony nélkü-
löz. Áronkának csak elnyílt
a szeme, amikor csengõszót
hallott a tornác felõl, s mikor
kilépett, hát egy pár valódi
görbe falábat talált szíjakkal
átkötözve. Angyalnak persze
híre-pora. Nosza fel is pró-
bálta, passzentre találtak, le
sem is akarta dobni õket, a
frissen tapasztott ház földjét
végiglukasztotta, mert a fa-
láb tövében csokros szeg
volt, vaskarikával. Nyakon
kellett legyinteni a lurkót,
hogy föl ne szántsa örömé-
ben a pitvart.

Nosza föl a falábra, s el
Ferikéhez az örömhírrel. Hi-
szen neki már van mivel
menni kántálni. Ferikének
régebbtõl is volt ilyen jármû-
ve; végül Vargáné addig ri-
mánkodott Batyus Jóska
bának, míg az öreg mégis
meghegesztette valahogy a
kis bakancsokat. Így már
ketten cubikkoltak az
utcaközepi latyakban Józsi-
kához. Aki erre az örömre
egybõl lábra kapott, meg
persze falábra is.

És alig osont be az alkony
a faluszéli házak közé, a kis
trió máris felkerekedett. –
Megszületett Megváltója az
egész világnak! – adták hírül

minden második-harmadik
háznál. Tévedésbõl még a
Vargáék haragosához is be-
mentek, ott pedig Kajla Ka-
tica, aki mindenkitõl féltette
az urát, azt válaszolta a szí-
ves köszöntésre, hogy „Nõ-
jön nagyot anyátoknak a fü-
le!” – s nem adott semmit.

Ettõl eltekintve azonban
semmi sem zavarta kántálá-
sukat. Tíz óra tájban összeta-
lálkoztak a felnõtt kántálók-
kal, azok úgy berezeltek, mi-
kor kézilámpásuk  rávillant
az út közepén gólyalábon
mûvészkedõ három manóra,
hogy a kántornak elment a
hangja, nem is tudta elkez-
deni a soros háznál a Dicsõ-
séget, míg ki nem adtak a há-
ziak egy pohár rabvallató
nova bort.

A szereplés sikerrel járt, a
pénzt, amit adományba kap-
tak, testvériesen elosztották,
mindegyikük tizenöt lej
negyven banit vihetett haza.
Otthon takaros kis kará-
csonyfa várta õket, Ferinek
új bakancsot, Józsikának
egy téli gyapjúpulóvert,
Áronkának vadonatúj gumi-
csizmát hozott. A kará-
csonyfa mellett pedig ott ül-
dögélt egy pohár bor mellett
Kereszt’, aki azokat a taka-
ros falábakat a lurkónak oly
hirtelen megfaragta.

A fa alatt világító forgács-
bölcsõben Kukoricacsõ-Jé-
zuska aludta édes álmát.

Bölöni Domokos

Szívünk vígsággal

Folytatás a 13. oldalról

–  Reggel korán kelek, ak-
kor is, ha éppen megenged-
hetném magamnak, hogy
még lustálkodjak. Ha nem
tartottam déli szünetet, ak-
kor estére is szervezhetek
programot, filmnézést, ba-
rátokkal találkozást. Sok-
szor van úgy, hogy a mun-
káim miatt más városokba
vagy külföldre is kell men-
nem, ezeket az utazásokat
is nagyon jól meg lehet
szervezni, hogy kikapcsoló-
dás is legyen. Mindeneset-
re, az én ritmusomhoz, úgy
érzem, ez a legmegfelelõbb
életvitel. Dolgoztam napi
nyolc órát cégnél is, ami
sokkal nehezebb volt. Má-
sokkal együtt dolgozni, tõ-
lük is függeni, konkrét idõ-
keretbe illeszkedni. Nekem
az nem talált.

A cégnél ruhákat terve-
zett, ami a végzettségéhez
is szorosan kötõdik. Ho-
gyan döntött inkább a rajz
mellett?
– Az egyetemen divat sza-
kon jártam, de soha nem
annyira a ruhákkal barát-
koztam, mint inkább a rajz-
zal. Mindig az volt, ha ter-
veztünk is, hogy ha a sze-
meszter végi kiállításokon a
rajzaim nagyon szépek let-
tek, elég volt, aztán hogy a
megvalósított ruha hogyan
sikerült, az már nem volt
annyira fontos nekem. Még
ha gyerekruhákról is van
szó, igen bonyolultnak tû-
nik a kivitelezése, és a leg-
zavaróbb, hogy a végered-
mény, hogy az hogyan van

megvarrva, nem függ telje-
sen tõlem. Ami munkáim
most vannak, azok tényleg
mind az én kezem alól ke-
rülnek ki. A babákat is vé-
gig én készítem.

És elindult ezzel egy ha-
tározott irányba. Elsõsor-
ban rajzol, gyermekköny-
veket és divatmagazinokat
illusztrál. Ezek a témák
milyen helyet foglalnak el
az ön magánéletében?
– Azt hiszem, a divattal töb-
bet foglalkozom. Gyerme-
kekkel nagyon kevésszer
kerülök kapcsolatba, és az
igazság az, hogy mikor raj-
zolom a könyveket, nem is
arra gondolok, hogy ezt egy
gyermek hogyan látná, ha-
nem a szöveghez kötõdöm
inkább. Nem szoktam el-
képzelni azokat a gyerme-
keket, akik majd a könyve-
ket lapozzák.

Hogyan zajlik a kará-
csonyi készülõdés?
– Így, év végére lesz néhány
szabadnapom, nyugodtan
tudok készülni az ünnepre.
Ez a második év, amikor a
saját lakásunkban is lehet
karácsony, szeretném a tel-
jes menüt elkészíteni, sza-
loncukrot fõzni, a házat ki-
fényesíteni. Lehet, hogy a
rajzaimból nyomtatok ké-
peslapokat, és ezeket küld-
jük szét az ismerõsöknek,
illetve szoktam selyemre is
nyomtatni, sálakat, lehet,
hogy kerül a csomagokba
ebbõl is vagy a könyveim-
bõl. Egyéb apróságokat
már rég nem készítek
sajátkezûleg karácsonyra.

Péter Árpád

Ünnepek tájékán számtalan
karácsonyi film kerül vász-
nakra és képernyõkre. A leg-
többször komikus hangvéte-
lû mozgóképes alkotások
szerencsénkre általában nyílt
lapokkal játszanak, és bevall-
ják, hogy tulajdonképpen
azt a „karácsonyi érzést”,
azt a hangulatot akarják el-
adni nekünk, amely ilyenkor
kötelezõen meg kell határoz-
za Nyugat (és fõleg az angol-
szász kultúrájú országok)
alapbeállítottságát. A Ron
Howard által rendezett,
2000-ben képernyõkre került
karácsonyi Grinch-film (szin-
te giccs-filmet írtam…) járt a
legközelebb ahhoz, hogy
megcselezze a „nagycsalád
összefog, és megmenti mind
a házasságát, mind pedig a
karácsonyt” közhelyet, ám
sajnos az animáció (korához
képest) parádés kivitele és a
„karácsonylopó fõgonosz”
szokatlansága sem volt elég
ahhoz, hogy igazi, szívet, re-
keszizmot egyszerre mozga-
tó alkotás szülessék.

2011 telén viszont jóval
szerencsésebbek vagyunk,
hiszen ünnepeinket egy, a
szörnyecskésnél még szokat-
lanabb Télapó-filmecske
dobja fel, amely mind szû-
kebb, mûszakilag elhatárol-
ható kategóriájában (az ani-
mációban, és azon belül is a
3D-animációban), mind pe-
dig tágabb „kultúrkörében”
– általában a karácsonyos fil-
mek között – különleges he-
lyet foglal el. A Sony
Pictures és az Aardman Ani-

mations koprodukciójában
készült, parádés 3D-s mû, a
Sarah Smith által rendezett
Arthur Christmas (Karácsony
Artúr) formabontó, hiszen
nem tûzi ki célul sem a né-
zõk kiszáradásig való köny-
nyeztetését, sem pedig bár-
gyú-kólafélrenyelõs nevet-
géltetését sem. A cselek-
mény meglepetés, ezért nem
árulunk el sokat belõle ked-
ves olvasóinknak (hiszen mi
csak „étvágygerjesztõt”
írunk itt), ám annyit elõre tu-
dunk bocsátani, hogy ezúttal
nem egy „indusztrializált”
Télapóval van dolgunk, mint
azt megszokhattuk gyermek-
korunk rajzfilmjeiben, ha-
nem egy hipertechnicizált-

tal, amelynél a rénszarvasok
már rég az istállóban pihen-
nek, és az ajándékokat egy
Star Trekbõl ismert lopa-
kodótechnikájú, szánformá-
jú repülõgép szállítja a váro-
sok fölé. Itt Tom Clany játé-
kaiból ismert és a Mission
Impossible trilógia kom-
mandósaira emlékeztetõ
manók „kézbesítik” a cso-
magokat, megszégyenítve
minden besurranó tolvajt,
valamint, valljuk be, kémé-
nyen bezuhanó, nehézkesen
szuszogó Télapót is. Ám itt
nem a teljes karácsony, ha-
nem egyetlen gyerek kará-
csonyozása kerül veszélybe,
hiszen a nagy szervezettség-
ben, a katonás fegyelemben

egyetlenegy kislány ajándé-
ka elkallódik, és ennek kéz-
besítését vállalja a (James
McAvoy találó hangján be-
szélõ) címszereplõ, aki mel-
lékesen Télapó kisebbik,
bugyutácska fia. És indul a
kaland a fészerbõl elõránga-
tott, hajdan mitikus, most
már gebeszámba menõ
rénekkel, habókos nagyapá-
val (aki maga is Télapó volt
ifjú éveiben) és számtalan,
felnõttek és gyerekek által is
élvezhetõ poénnal. Kiszá-
mítható film, de nem lineá-
ris, így végig izgalmas és esz-
tétikus tud maradni.

Artúr ily módon tényleg
megmentette a karácsonyt –
az enyémet is.

Mozivászon

Katonás karácsony Artúrral
Munka és ünnep

egy álomban

Hipermodern és hagyományos határvonalán másfajta utazást biztosít nézõinek 
a Karácsony Artúr
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Kelet-Európa 
óriása

Steve Crawshaw

Élõ figyelmeztetés volt,
hogy a politika és a méltóság
nem feltétlenül ellenségei
egymásnak. Kitartóan hitt
abban, amit elérhetõnek tar-
tott, és néha abban is, ami el-
érhetetlennek tûnt. Václav
Havelt nem tartotta vissza az
sem, ha kigúnyolták. Kelet-
Európa erkölcsi óriása volt,
példája méltatásra érdemes
világszerte.

Havel a bársonyos forrada-
lom elismert vezetõje volt
1989 novemberében – abban
az elképesztõ évben, amely-
nek valamennyi változása
közül a csehszlovákiai volt a
legvarázslatosabb. Különle-
ges élmény volt a hatalmas
tömegben állni a Vencel té-
ren, és látni, amint több száz-
ezer ember „összeroppantja”
a hajlíthatatlan rezsimet.
Kártyavárként omlott össze,
a tömeg pedig követelte:
Havel na Hrad! – Havelt a
kastélyba! –, utalva a hegyen
álló elnöki rezidenciára.
Cseh és szlovák emberek szá-
zezrei mentek szembe a ha-
talmi erõszakkal csengõket
és kulcscsomókat zörgetve,
miközben egy régi cseh mon-
dást skandáltak: szól a csen-
gõ, ütött az óra! És pontosan
így történt. Kevesebb mint
egy héten belül a gyûlölt és
sarokba szorított vezetõk a
múlté voltak.

Havel 1978-ban megírta A
hatalom nélküliek hatalmát,
minden idõk egyik legnagy-
szerûbb politikai esszéjét.
Ebben arról beszél, hogy
mennyire fontos kilépni a ha-
zugságból és megtanulni
„igazságban élni”, bármi
áron. Azt találgatja, vajon
maga ez az egyszerû ötlet mi
mindenre képes, még az el-
nyomás közepette is. Havel
egy képzeletbeli zöldségesrõl
ír, aki egy napon nem hajlan-
dó teljesíteni a hatalom utasí-
tását és elhelyezni egy hivata-
los, de üres szlogent „a hagy-
mák és a répák közé”. A
zöldségest megbüntetik a pi-
maszságáért. De Havel úgy
érzi, igazságban élni önma-
gában megéri. Mi lenne, kér-
dezi, ha mindenki megtenne
egy a zöldségeséhez hasonló,
apró daclépést?

Tavaly Havel nagyvonalú-
an elfogadta, hogy elõszót ír-
jon a könyvhöz, amelynek
társszerzõje vagyok. Felidéz-
te, hogy három évtizeddel
ezelõtt kigúnyolták, amiért
hitt abban a képtelenségben,
hogy az egyszerû emberek
képesek elindítani bármine-
mû változást. Pedig 1989 no-
vemberében a Vencel téren a
hatalom nélküliek hatalma
valódinak bizonyult. Edward
Lucas, a The Independent ko-
rabeli prágai tudósítója idé-
zett egy telefonmérnököt, aki
akkor életében elõször tünte-
tett: „Ahogy a földön feküd-
tem, és a rendõrök ütlegeltek
– szabadnak éreztem ma-

gam.”
Elõször akkor találkoztam

Havellel, amikor a The
Independentnek dolgoztam,
õt pedig éjjel-nappal megfi-
gyelés alatt tartotta a titkos-
rendõrség. A kedvenc étter-
mében, a Moldvában egy sör
mellett kuktához hasonlítot-
ta a hazáját: „Senki sem tud-
ja, mikor robban föl.” (Mint
kiderült, három hétbe telt.)

Cseh elnökként is „igaz-
ságban élt”, vállalva olyan ki-
hívásokat is, amelyektõl sok
politikus mindenáron távol
tartaná magát. Amikor pedig
saját országában meghonosí-
totta az alapvetõ jogokat,
Havel erõteljesen hallatta
hangját mások érdekében
szerte a világon. Kulcsfon-
tosságú aláírója volt a cseh
ellenállás Charta 77 címû do-
kumentumának, amely há-
rom évtizeddel késõbb erõ-
teljesen befolyásolta a kínai
Charta 08 kiáltványt. Annak
idején sokan azt állították,
hogy a Charta 77 nem sok vi-
zet zavarhat, viszont törté-
nelmi távlatból nézve igenis
hatásosnak bizonyult. Havel
öröksége ez: ne felejtsük el,
hogy nem szabad rövid tá-
von ítélkezni!

Az „idealista” és a „realis-
ta” fogalmakat gyakran most
is ellentétpárként használjuk.
Csakhogy a „realisták” túl
gyakran bizonyulnak csu-
páncsak rövidlátónak. Több
millió egyiptomi például, aki
elhatározta, hogy ezentúl az
„igazságban él”, bebizonyí-
totta, hogy a „realisták” té-
vedtek – ahogy Havel és több
millió kelet-európai is meg-
cáfolta a szkeptikusokat húsz
évvel korábban.

Havel mindig is ódzkodott
attól, hogy profi politikus-
ként tekintsenek rá. Bizo-
nyos értelemben, részben en-
nek köszönhette az erejét.
Számára nem a hatalom volt
a fontos, hanem a változtatás
lehetõségeinek a keresése.
Nagy a kísértés, hogy úgy
gondoljuk, Havel világképe
egy letûnt korszak sajátja. De
nem kell feltétlenül ezt gon-
dolnunk. Az erkölcsi tartás
idõtlen – vagy az kellene
hogy legyen. Olyan lecke ez,
amelyet a mai politikai veze-
tõknek gyakrabban kellene
elismételniük. (Fordította: Sz.
L.)

Steve Crawshaw az Amnesty
International emberjogvédõ

szervezet fõtitkárának irodaveze-
tõje, a bársonyos forradalom

idején a The Independent kikül-
dött tudósítója volt Prágában.
Október 25-én jelent meg Civil

bátorság címû könyve (John
Jacksonnal, angol címe Small
Acts of Resistance), amelynek
elõszavát Václav Havel jegyzi.

Václav Havel 
értékes öröksége

Sylvie Kauffmann

Václav Havel lelkében az
utolsó pillanatig másként
gondolkozó maradt. Utolsó

napjaiban is, lesoványodva, a
betegségtõl elgyengülten ta-
lált hozzá erõt, hogy felkel-
jen és találkozzon a dalai lá-
mával, aki átutazóban járt
Prágában. Még aláírt egy pe-
tíciót, amely azt kérte az
orosz ellenzékiektõl, hogy
fogjanak össze a Putyin-
rendszer manipulációi ellen,
a december 4-ei viharos vá-
lasztásokat követõen.

Havel soha nem tévedett
abban, hogy ki az ellenség.
Sohasem szûnt meg küzdeni,
bátran és elszántan, a totali-
tarizmus ellen, legyen az bal-
vagy jobboldali, sohasem al-
kudozott, ha azok támogatá-
sáról volt szó, akik harcoltak
a diktatúra, az önkény vagy
az obskurantizmus ellen,
még ha tõle távol, igen távol
álltak is.

Egy színházi íróból lett
olyan elnök, aki országát a
demokrácia felé vezette a
„bársonyos forradalomban”:
õ lett annak a másként gon-
dolkozók nemzedékének leg-
erõteljesebb alakja, amely
1989-ben Közép-Európában
megbuktatta a kommuniz-
must. Eltûnése éppen húsz
évvel a Szovjetunió összeom-
lása után, egy olyan év vé-
gén, amely oly sok népfelke-
lést látott a világ más részei-
ben, és abban az idõszakban,
amikor Európa foggal-kö-
römmel küzd egy egziszten-
ciális válság ellen, arra emlé-
keztet bennünket, hogy né-
hány személyiség mersze és
határozott elképzelése olykor
hegyeket tud megmozgatni.
És kíméletlenül nyilvánvaló-
vá teszi, hogy a demokrácia
lovagjainak, a humanista lá-
tásmóddal rendelkezõ, nyi-
tott és felvilágosult személyi-
ségeknek az eltûnését szen-
vedjük meg ma.

A kommunista hatalomát-
vétel Csehszlovákiában,
majd az 1968-as szovjet in-
tervenció, amely eltaposta a
Prágai tavaszt, fellázította
Václav Havelt. Ez a lázadás,
amely elõször a színmûvei-
ben jelent meg, egészen
1977-ig érett: ekkor hozta lét-
re egy maroknyi másként
gondolkozóval együtt.

A következõ években tit-
kos találkozókon megerõsö-
dött a kapcsolat a keleti
blokk más szabadságharco-
saival, Michnikkel és Ku-
ronnal, a lengyel Szolidari-
tással, a szovjetunióbeli Sza-
harovékkal, a szerencsésebb,
mert kevésbé elnyomott ma-
gyar barátokkal. Minthogy
internet és Facebook nem lé-
tezett, a politikai rendõrség
minden pillanatban ellen-
õrizte õket, így a kapcsolatok
kockázatosak voltak – vala-
mennyien börtönnel fizettek
a tevékenységükért.

Havel a nyolcvanas évek-
ben ki se mozdult a fogkeféje
nélkül, mert – mint rekedt
hangján mesélte – sose tudta,
hogy otthon alszik-e vagy a
börtönben.

De ez a szilárdan a de-
mokratikus eszmében gyöke-
rezõ ellenállás tette lehetõvé,
hogy amikor Kelet-Európa
felszabadult, az átmenet a pi-

acgazdaságba és a demokrá-
ciába rendezett és békés le-
gyen. Amikor a kommunista
és szovjetbarát rezsimek ösz-
szeomlottak, a váltás készen
állt, a célok világosak voltak.
Méltóságteljesen.

Több tízezer csehszlovák
éljenezte meg az 1989. de-
cemberi dermesztõ hideg-
ben, a prágai Vencel téren,
amikor Václav Havel azt ki-
áltotta: „Mi nem vagyunk
olyanok, mint õk!”. Az õ sze-
mélyes stratégiája ez volt: „A
hatalom nélküliek hatalma”,
az erõszakmentes ellenállás
és a leszámolások elutasítá-
sa. Az arab tavasz mai fõsze-
replõi közül sokan ilyen ve-
zetõrõl álmodhattak.

Szabad, éles, kifinomult
szellem: Václav Havel nagy
európai volt. Egyetlen euró-
pai válság sem hagyta hide-
gen, a jugoszláv drámától az
Európai Unió növekedési fá-
jásaiig: valamennyinek har-
cosa volt, erkölcsi és politikai
értelemben. Miután fontos
szerepet játszott a hideghá-
ború által megosztott Európa
egyesítésében, azért küzdött,
hogy a Cseh Köztársaságot
integrálja az európai család-
ba, akkor, amikor ez a köz-
társaság szívesebben beérte
volna egy másodlagos sze-
reppel.

Utódai nem voltak hálásak
ezért: a jelenlegi cseh vezetõk
nem tûnnek ki azzal, hogy
nagy hévvel védelmeznék az
európai eszmét. Havel gene-
rációjának örökösei, Európá-
ban szinte mindenütt, várat-
nak magukra. Pedig Havel
értékrendje, víziója, szellemi
nyitottsága nélkülözhetetle-
nebb, mint valaha. (Fordítás:
galamus.hu)

Havel utolsó levele 
a románokhoz

Andrei Udiºteanu

A románok alig két hónap-
pal ezelõtt köszöntötték
Václav Havelt születésnapján
a Cseh Köztársaság Bukares-
ti Kulturális Központjának
rendezvénysorozatával. Ez
alkalomból kötetben adták ki
színpadi mûveit, filmvetítése-
ket tartottak, október 5-én
pedig, a volt cseh elnök tisz-

teletére rendezett szeminári-
umon Jiri Sitler, a Cseh Köz-
társaság bukaresti nagyköve-
te felolvasta Havel románok-
hoz írt levelét:

„Kedves Barátaim,
Mivel egészségi állapotom

nem teszi lehetõvé, hogy
utazzam, engedjék meg,
hogy legalább a távolból üd-
vözöljem önöket, és megkö-
szönjem, hogy megemlékez-
tek 75. születésnapomról.
Nem gyakran történik meg
az ilyesmi, ezért örömmel
tölt el és meghat. Nagy
örömmel emlékszem az
1994-ben tett bukaresti láto-
gatásomra és arra, hogy átve-
hettem a Bukaresti Egyetem
díszdoktori cimét az egyetem
rektorának, Emil Constanti-
nescunak a kezébõl, akit rö-
viddel azután elnökké is vá-
lasztottak. Ha ma ott van a
jelenlévõk között, szívélye-
sen üdvözlöm õt. Az akkori
beszédem kapcsán az eltelt
öt esztendõ után a forradal-
mi jelszavak sorsára gondol-
tam, s az eszmény és az illú-
zió közötti különbségre. Az
elért eszmény az volt, hogy
hozzájárultunk a kommunis-
ta totalitárius rendszer össze-
omlásához és lehetõvé tettük
a szabadság visszatérését or-
szágunkban. Ezt azonban,
sajnos, hamarosan felváltotta
a cinikus számítás illúziója, a
gyors profit illúziója, az az il-
lúzió, hogy az anyagi nyere-
ségen kívül minden más do-
log csak illúzió. Ugyanakkor
a kreatív szellembõl és kriti-
kai gondolkodásból eredõ
eszmények teherré váltak,
nevetség tárgyává. Az a véle-
ményem, hogy éppen ezt kell
szem elõtt tartanunk a jövõ-
ben, amikor különbözõ poli-
tikai csoportok szavazatain-
kat hajhásszák. Ma nemcsak
hazánk, hanem egész Euró-
pa afelé tart, hogy áldozatául
essen holmi gyors tehnokrata
megoldások illúziójának.
Ennek ellenére, a bankok
válsága, a tartozások válsága
nem más, mint az ember vál-
sága, aki feladta eszményeit
és behódolt az illúzió elõtt,
miszerint az ember mindent
megkaphat áldozatok nélkül
és azonnal. 

Kedves barátaim, a husza-
dik században országaink
kapcsolatai igen gazdagok
voltak. Románia fontos sze-
repet játszott a Kisantantban
a két világháború között,
majd Csehszlovákia náciz-
mus alóli felszabadulása ide-
jén, hogy arról a szolidaritás-
ról ne is beszéljünk, amelyrõl
Románia bizonyságot tett a
múltbeli csehszlovákiai ellen-
zék iránt. Ezek is  kifejezõdé-
sei az eszmény gyõzelmének
ama illúzió fölött, miszerint
jobban járunk, ha csak a ma-
gunk dolgával törõdünk. 

Mi még mindig emléke-
zünk arra, hogy Románia ke-
reken megtagadta a részvé-
telt a Varsói Szerzõdés had-
seregeinek szégyenletes cseh-
szlovákiai inváziójában,
1968 augusztusában. Ugyan-
akkor emlékeztetni szeretnék
azokra a nagy romániai sze-
mélyiségekre, akik nemcsak

rám, hanem másokra is nagy
hatással voltak, és akik gaz-
dagabbá tették a világ kultú-
ráját: Tzarára, Ionescóra,
Brâncuºi-ra és Eliadéra, akik-
nek neve ott van a Na
zábradli színházban, nálam
otthon. Következésképpen
szeretnék köszönetet monda-
ni mindazoknak, akik õrzik
vagy segitenek megõrizni az
országaink közötti szoros
kapcsolatokat. Köszönetem
illeti romániai fordítóimat,
kiadóimat, olvasóimat és
színházi közönségemet is.
Azzal válok meg most is
önöktõl, amit tizenöt évvel
ezelõtt kívántam: Az igaz-
ságnak és a szeretetnek gyõz-
nie kell a hazugsággal és a
gyûlölettel szemben!
Õszinte hívük, VH..”
(Fordította: K.B.A.)

Václav Havel 
halála

Az egykori magyar De-
mokratikus Ellenzék tagjai-
nak részvéttávirata

Mi, az egykori magyar De-
mokratikus Ellenzék tagjai
megrendülten értesültünk
Václav Havel haláláról.
Hosszan elhúzódó betegsége
ellenére a tragédia mindany-
nyiunkat váratlanul ért, hisz
a rendszerváltások egyik leg-
emblematikusabb figurája-
ként Havel a legutolsó napo-
kig állandó szereplõje ma-
radt közös társadalmi és poli-
tikai életünknek. Az 1968-
ban a prágai tavasz mellett
kiálló közép-európai értelmi-
ségiek teremtették meg an-
nak a szolidaritásnak a ha-
gyományát, amit késõbb, a
csehszlovákiai események
nyomán kibontakozó ottani
polgári ellenállás mindig
kész volt viszonozni. Késõbb
a magyar értelmiség színe-ja-
va vállalta annak nem cse-
kély kockázatát, hogy tilta-
kozzon a cseh és szlovák el-
lenzék vezetõinek, közöttük
Havelnek a bebörtönzése mi-
att. Negyven esztendõn át tö-
retlennek bizonyult szellemi
kapcsolatainkhoz nem nem-
zetekre darabolt múltunk
adott tájékozódási pontokat,
hanem közös európai jö-
võnk, melynek egyik legelkö-
telezettebb „szóvivõjévé”,
már az elsõ pillanatoktól
kezdve, Václav Havel vált.
Halála európai veszteség és
uniós mementó, különösen
ebben az órában, amikor a
kontinensen sokakból elvesz-
ni látszik az a hit, amelynek
igazságában és értékeiben
Václav Havel sohasem kétel-
kedett. Semmi sem bizonyít-
ja ezt jobban, mint hogy ha-
bozás nélkül kész volt aláírni
2011 januárjában azt a buda-
pesti nyilatkozatot, amely a
magyarországi demokratikus
jogállamiság felszámolására
tett elsõ lépésekre figyelmez-
tette Európát és a világot.

Ara-Kovács Attila, Dalos
György, Demszky Gábor, Ha-
raszti Miklós, Hodosán Róza,
Iványi Gábor, Kasza László,

Kenedi János, Konrád György,
Kõszeg Ferenc, Magyar Bálint,

Mécs Imre, Radnóti Sándor,
Rajk László, Szilágyi Sándor,

Tamás Gáspár Miklós

Teherré vált eszmények

Václav Havel
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Krisztusban 
Kedves Testvéreim
és Híveim!

Keresztény hitünk alapve-
tõ foglalata az apostoli hit-
vallás, a „rövid” Hiszekegy.
Ha még rövidebbre akarjuk
fogni a tizenkét ágazatot,
akkor az Egyházak Világta-
nácsának döntése alapján
két hittétel elfogadása szük-
séges ahhoz, hogy valakit
kereszténynek tekinthes-
sünk: a Szentháromság titka
és a Megtestesülés. A Kará-
csony, Megváltónk születé-
sének fõünnepe ezt a fõtit-
kot idézi fel. 

A második Isteni Személy,
a Fiú térben és idõben éret-
tünk emberré lett. Hitvallá-
sunk szerint „igaz Isten és
igaz Ember”. A hittudo-
mány nyelvén az isteni és
emberi természet „szemé-
lyes egységérõl” (unio hypo-
statica) beszélünk: Jézus
Krisztus egy személy, de két
természete van. Ezért igaz
Isten és igaz Ember. 

A Karácsony titkának ha-
tása világformáló. Amióta a
második Isteni Személy éret-
tünk emberré lett, nem ke-
rülhetjük meg embertársain-
kat. Nem mondhatjuk, hogy
elintézem lelkem ügyeit
négyszemközt a jó Istennel,
nincs szükségem Egyházra,
papokra, embertársakra. Az
Úr Jézus azonosította önma-
gát – elsõsorban szenvedõ –
embertársainkkal. „Bizony
mondom nektek, amit e leg-
kisebb testvéreim közül
eggyel is tettetek, velem tet-
tétek” (Mt 25,40). Szent Já-
nos apostol írta le a legcso-
dálatosabb mondatot: „Az
Isten szeretet” (1Jn 4,16).
Ott ült az Utolsó Vacsorán
az Úr Jézus balján, hallgat-
hatta Szentséges Szíve dobo-
gását, szûz volt, akire az Úr
Jézus haldokolva a kereszten
legdrágább kincsét, Szûz
Anyját bízta, személyében
pedig – az Egyházra! Ezért
lett Szent János a szeretet
„szakértõje”. Elsõ levélében
még fejtegeti is: „Mert aki
nem szereti testvérét, akit
lát, nem szeretheti az Istent
sem, akit nem lát”(1Jn 4,20).

Az Ószövetség 613 paran-
csolatot számolt össze Mó-
zes öt könyvében. Vitatták,
melyik a legnagyobb, a leg-
fontosabb... Amikor az Úr
Jézushoz fordultak, õ így vá-
laszolt: „Szeresd Uradat, Is-
tenedet teljes szívedbõl, tel-
jes lelkedbõl és teljes elméd-
bõl. Ez a legnagyobb, az elsõ
parancs. A második hasonló
hozzá: Szeresd felebaráto-
dat, mint saját magadat”(Mt
22,38-40). Mivel személyé-
ben egyesült az isteni és em-
beri természet, egyesíthette a
két parancsot, és megtehette
fõparancsnak. Nem két pa-
rancs, csak egy, amint az
éremnek két oldala van, de
mégis egy érem.  Az Utolsó
Vacsorán a szeretet paran-
csát új parancsnak nevezte
(Jn 13,34). Milyen címen, hi-
szen a 613 ószövetségi pa-
rancsból ragadta ki? Két

szempontból is új ez a pa-
rancs: 1.) Egyenrangúnak
nevezi az Isten- és a felebará-
ti szeretetet. Isten iránti sze-
retetünket csak úgy fejezhet-
jük ki, ha Istent felebaráta-
inkban szeretjük.  2.) Új
mértéket adott az új parancs-
nak. „Szeresd embertársadat
úgy, mint magadat” (Lev
19,18) volt a régi mérce.
Most pedig: „Új parancsot
adok nektek: Szeressétek
egymást! Amint én szerette-
lek benneteket, úgy szeressé-
tek ti is egymást” (Jn 13,34).
„Senki sem szeret jobban,
mint az, aki életét adja bará-
taiért” (Jn 15,13).

Ez a szeretet a misszió
alapja. Fõegyházmegyénk
Pasztorális Terve alapján
Advent I. vasárnapjától eb-
ben a liturgikus évben a
„misszió” évét tartjuk.
(Misszió: latin eredetû szó,
küldetést jelent.) Minden ke-
resztény a keresztség által
küldetést kap, hogy megvi-
gye az örömhírt másoknak
is. Egyszerû hasonlat: – Ha
felfedezem a hegycsúcsra ve-
zetõ legjobb, legrövidebb és
legkönnyebb utat, akkor sze-
retetbõl ismertetem ezt má-
sokkal! Így vagyunk keresz-
tény hitünkkel is. Ha keresz-
tény hitemben és annak gya-
korlásában rátaláltam éle-
tem céljára, értelmére, a föl-
dön lehetséges boldogságra
– amely elõvételezi az örök
mennyeit –, akkor szeretet-
bõl másokkal is megosztom
felfedezésem. Ez a misszió.
Mennybemenetelkor adta
meg az Úr Jézus apostolai-
nak a missziós küldetést:
„Menjetek tehát, tegyetek ta-
nítványommá minden né-
pet!” (Mt 28,19a). És ez a fõ-
egyházmegyei missziós
évünknek a jelmondata is. 

A misszió a példaadó ke-
resztény élettel kezdõdik. El-
sõ a tett, utána kell szóban is
kifejezni tetteink alapját.
„Legyetek mindig készen rá,
hogy mindenkinek megfelel-
jetek, aki csak kérdezi, mi az
alapja reményeteknek” (1Pét
3,15). 

A misszió a családban
kezdõdik. Szentatyánk gyak-
ran ismétli: „Csak ott marad
együtt a család, ahol együtt
imádkoznak.” Éljük meg hi-
tünket, a szeretet nagy pa-
rancsát elsõsorban a család-
ban, és akkor családi tûzhe-
lyünk kisugározza melegét a
rokonságra, szomszédokra,
sõt a társadalomra is.

De ne maradjunk meg
családunk szûk keretében.
Vegyünk részt egyházközsé-
günk életében. Mindenki a
maga adottsága szerint része
az egyházközségnek. Egy-
háztanács, plébániai Caritas,
lelkiségi csoportok felnõttek
és fiatalok részére, különbö-
zõ plébániai kezdeményezé-
sek stb. A missziót itt is foly-
tatni kell. Munkahelyünkön
a keresztény magatartás, a
szociális érzék és mindenek-
elõtt a keresztény szeretet ta-
núságtétel Krisztus mellett,
aki maga a Szeretet. Fiatalok
ugyanezt kell tegyék az isko-
lákban. „Ti vagytok a világ

világossága. A hegyen épült
várost nem lehet elrejteni. S
ha világot gyújtanának, nem
rejtik a véka alá, hanem a
tartóra teszik, hogy minden-
kinek világítson a házban.
Ugyanígy a ti világosságotok
is világítson az embereknek,
hogy jótetteiteket látva di-
csõítsék mennyei Atyáto-
kat!” (Mt 5,16).

Akinek a jó Isten közéleti
szerepet ad, az maradjon hû
keresztény elkötelezettségé-
hez. A községi és a városi ta-
nácsban, különbözõ világi
szervezetekben – mindenütt
– meg kell vallani hitünket.
Döntéseinket, szavazatain-
kat hassa át keresztény meg-
gyõzõdésünk. 

Mindenki nemzeti színe-
zetben éli meg katolikus,
„mindenkinek való” keresz-
tény hitét. Ezért hitünk meg-
vallása együtt jár nemzetünk
megvallásával, hitünk ápolá-
sa nemzeti jelleggel erõsíti
keresztény és népi öntuda-
tunkat. 

A régi latin szentmise így
fejezõdött be: Ite, missa est!
Menjetek, elbocsátás van!
De a missa szó a misszió
családjából van. Ezért ma
így is értelmezik, és ezzel el-
köszönök: Menjetek, külde-
tésetek van! 

Ezekkel a gondolatokkal
kívánok kegyelemteljes kará-
csonyi ünnepeket és áldott,
boldog, új esztendõt Tiszte-
lendõ Testvéreimnek, kedves
Híveimnek és minden jóaka-
ratú embernek!

Jakubinyi György 
gyulafehérvári 

római katolikus érsek

Kedves Híveim!

Karácsony örömteli vi-
gasztalását szeretném meg-
osztani veletek, akiket oly
sok minden aggaszt, félelem-
ben tart. A munkanélküli-
ség, a gazdasági krízis, a
mindennapi gondok és szen-
vedések fölött nincs hatal-
munk, nem tudjuk megszün-
tetni, de Karácsonykor An-
nak születését ünnepeljük,
aki meg tudja szelídíteni, és
a javunkra tudja fordítani
mindezeket.

Egy gyermek születése ön-
magában is titok. Nem lehet
azon egyhamar napirendre
térni, amikor egyszer csak
ott mocorog egy tenyérnyi
gyermek édesapja kezében,
édesanyja hasán. Már ez a ti-
tok is kitágítja a horizontot,

megnevezhetetlen örömet
gyújt a szülõk, rokonok lel-
kében. Új élet született, aki
nagy reménységre ad okot,
akármilyen körülmények
között jött is a világra. Szûz
Mária és Szent József átél-
ték egykor ezt az örömet és
reménységet, de azt is, amire
ezen felül a hit bátorította és
jogosította fel õket: gyerme-
kük, akit Jézusnak neveztek,
a világ Üdvözítõjének szüle-
tett. Eredete titokzatos, szá-
mukra is megfoghatatlan
volt. 

A Karácsony titka elõtt a
hívõ ember elnémul, mert
mit is szólhatna a Teremtõ e
hihetetlenül nagylelkû lépé-
séhez, szabad döntéséhez.
Isten úgy szeretett minket,
hogy Üdvözítõt küldött ne-
künk, aki testvérünkké lett.
Minden értelmet felülmúló-
an teljesítette be Izajás prófé-
ta jövendölését, õ Emánuel,
ami azt jelenti: velünk az Is-
ten.

Nem szól még egy szót
sem, nem tud beszélni. Sem-
mi mást nem képes, mint el-
fogadni a gyermeki lét korlá-
tait és ajándékait. De ezzel is
tanít minket: „ha meg nem
változtok, és olyanok nem
lesztek, mint a gyermekek,
nem mentek be a mennyek
országába. Aki tehát kicsiny-
nyé lesz, mint ez a gyermek,
az a legnagyobb a mennyek
országában.” (Mt 18,3-4)

Azáltal, hogy Isten Fia
csecsemõként jelent meg kö-
zöttünk, számunkra a biza-
lom új ideje kezdõdött. Az
emberré lett Isten emberekre
bízta magát. Bárcsak megér-
tenénk, mit rejt ez a titok!

Testvéreim, ha Isten egy
kiszolgáltatott, védtelen, se-
gítségre szoruló gyermekben
testesült meg, hogy megmu-
tassa, mennyire rászorul a
mi szeretetünkre, akkor Ka-
rácsonykor mi is nagy elha-
tározást tehetnénk, és újra
rábízhatnánk magunkat Is-
tenre. Fogadjuk el, hogy Is-
ten gyermekei vagyunk, és
minden élethelyzetben, élet-
korban, életállapotban vá-
lasszuk szabadon ezt az
ajándékot! Éljünk úgy, hogy
mi most az Atya jelenlétében
az Õ gyermekeiként va-
gyunk itt, ebben a világban!
Istengyermekségünk fényé-
ben próbáljuk meg újra értel-
mezni, újra fogalmazni jele-
nünket és múltunkat! Isten
gyermekeként minden meg-
változik, s Jézus arcképe las-
san-lassan kirajzolódik a mi
életünkön is. Természetesen
hosszú folyamat mire bele-
növünk újra a gyermeki bi-
zalomba és megtanuljuk rá-
bízni magunkat a Mennyei
Atya szeretetére, de amikor
megtesszük, béke lesz a szí-
vünkben és nem lázadás.

Krisztusban szeretett Test-
vérek! A Szatmári Egyház-
megyében Advent elsõ va-
sárnapján meghirdettük a
Misszió Évét, melynek mot-
tója: „Együtt az úton.”
Ugyan ki mással szeretnénk
jobban együtt lenni életünk
útján, mint éppen Vele, aki
emberré lett, csakhogy úti-

társunk lehessen? 
Ezekkel a gondolatokkal

és Boldog Scheffler János
vértanú püspökünk közben-
járását kérve kívánok min-
den kedves hívemnek áldott
szent ünnepeket és boldog új
évet, 2011 Karácsonyán.

Schönberger Jenõ szatmári 
római katolikus püspök

Krisztusban 
szeretet testvérek, 
Kedves ünneplõ
hivek!

Karácsony ünnepe egy
történésekben gazdag képet
tár elénk, amelyhez hozzá-
tartozik a bensõséges hangu-
lat, a meghitt és bájos kör-
nyezet, amelyben feltûnik
az egyszerû pár, megjelen-
nek az angyalok, csodálkoz-
nak a pásztorok, akik Jézus
Krisztus születésében életük-
nek rendkívüli eseményét ta-
pasztalják meg. Egy gyer-
mekkori emlékeket felidézõ
hangulat ez, amikor jobban
mint máskor beszélni mer-
nek az emberek a szeretetrõl
és a békérõl, melyeknek
ajándékát elsõsorban a csa-
ládban igyekeznek átélni,
legalább egy rövid idõre egy-
másnak nyújtani.

A karácsonyi esemény
azonban sokkal több annál,
mint amit itt felsoroltunk.
Lukács evangélista részlete-
sen beszámol arról, ami
azon a szent éjszakán
történt(Lk. 2, 1-20), és amit
a világon ma 1,2 miliárd ke-
resztény ünnepel. Az évrõl-
évre felidézett történetben
nem kerüli el figyelmünket a
Gyermek születéséhez egy-
általán nem illõ környezet,
amely a vándorsorsot, a kita-
szítottságot juttatja eszünk-
be: „bár övéi közé jött, de
övéi nem fogadták be...”. Az
angyalok éneke mellett ott
van a világ ridegsége, amely
nem fogadta be Õt: a váro-
son kívül és az emberektõl
távol kell megszületnie az
emberek üdvözítésére érkezõ
Istennek, a várva várt Messi-
ásnak. 

Az Isten világáról beszél
nekünk a karácsonyi ese-
mény és megállásra,
egymásrafigyelésre késztet.
Kiegyenesedünk ilyenkor
földi gondjainkból és mintha
jobban eszünkbe jut ismét
emberré lenni. Rátalálunk a
Gyermekre, és felfedezzük
azt a világot, amely bár itt

van és részei vagyunk, mégis
annyiszor távolinak tûnik.

De az ember világáról is
beszél a karácsonyi ese-
mény, a mi világunkról  és
annak sötétségérõl. Millió
ragyogás ellenére az árnyé-
kok világában élünk és mint-
ha már hozzá is szoktunk
volna a homályhoz. Mert ár-
nyék van ott, ahol szegények
éheznek,  ahol a családok bé-
kétlenségben élnek és szétes-
nek, ahol gyermekek utcára
kerülnek nevelõdni, ahol az
emberek gyûlölik egymást
mert nem egyazon nyelvet
beszélnek, vagy éppen nem
egyazon módon imádkoz-
nak. 

A karácsonyi esemény a
nagy találkozásnak az ideje.
Isten az Õ világából leeresz-
kedik az emberek közé és he-
lyet keres magának. Az ár-
nyékot elûzi a fény, a sötét-
ségben pedig reményt keltõ
csillag születik: „Mária vi-
lágra hozta elsõszülött fiát,
pólyába takarta és jászolba
fektette“(Lk.2, 7). Isten em-
berré lett. Hosszú idõn ke-
resztül készítgette az ember-
rel való találkozásnak ezt a
pillanatát, a próféták is fi-
gyelmeztették a várakozó
népet Isten látogatására, a
világ mégis mintha érzéket-
len maradt volna. És mégis,
az ember hozzájárulásával
érkezett hozzánk. Mária és
József a családi környezet
meghitt szeretetével fogad-
ták Õt az egész világ nevé-
ben. Azóta is itt van közöt-
tünk, hogy érkezésében
megtaláljuk azt, ami Betle-
hemt ragyogóvá tette. „Isten-
nek is vannak nyomai és sa-
játos útjai, jó lesz felismerni
azokat... irja Prohászka Ot-
tokár püspök.  Két vándor
jön Bethlehembe; a kénysze-
rûség, az «edictum Caesaris»
készteti õket, s õk engedel-
meskedni  jönnek. ... Ki hit-
te volna, hogy így érkezik.
Inkább villámlás és menny-
dörgés közt képzeltük volna
eljövetelét. De miért gondol-
juk, hogy Isten erõszak, mi-
ért nem inkább, hogy alázat
és szeretet? Hát ez kevesebb?
Hisz az erõszak nem épít,
hanem ront, míg ellenben az
élethez és alkotáshoz csen-
des és szeretõ erõk kellenek.
... S miért nem jött pompá-
val? De minek  pompával? A
pompa külsõséges. Õ magá-
ba zárt mennyországgal jött.
Hol van több fény és ragyo-
gás, mint a tiszta lélekben,
melyet el nem nyel a legsöté-
tebb éj sem?  Szépség, har-
mónia és egyszerûség, ez Is-
ten útja, útjainak nyoma
Betlehemtöl kezdve egészen
hozzánk, a szent éjsza-
kában...”(Prohászka Otto-
kár, Gloria in Excelsis, El-
mélkedések, B-pest 1915).

Kedves ünneplõ testvérek!
Az evangélista beszámoló-

ja szerint a béke és nyuga-
lom jellemzi Isten megteste-
sülésének pillanatát. Béke és
nyugalom tölti el mindazo-
kat is, akik felkeresik a Gyer-
meket – a pásztorokat, az
egyszerû embereket, majd a
napkeleti bölcseket is –,

Erdélyi magyar egyházfõk
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karácsonyi pásztorlevelei
hogy felfedezzék és megért-
sék Isten kimondhatatlan
szeretetét. Karácsony ünne-
pe vezessen el bennünket is
az Istenhez, hogy felfedez-
zük a közénk testesült Szere-
tetet. Akkor majd betér éle-
tünkbe az angyalok hirdette
béke, és Isten dícsõsége meg-
változtathatja életünket.
Ámen.  

Minden jóakaratú ember-
nek áldott, békés karácsonyt
kívánok!

Fõpásztori áldással, 

Böcskei László, 
nagyváradi római katolikus

megyéspüspök

Megszületett, 
hogy újonnan
szüless

Karácsonykor nem elég
csupán emlékezni Jézus
megszületésére. Õ nemcsak
egy magasztos alkalmat
ajándékoz a világnak szüle-
tésnapjával, hanem ünneplõ
életformát, ami mindennapi
létünket jobb irányba fordí-
taná. Ilyen értelemben ne
csak megszületni lássuk Is-
ten Fiát, hanem érzékeljük
Benne a huzamosan és töret-
lenül követhetõt, Akiben év-
ezredeken innen és túl soha-
sem csalódik az ember. Ka-
rácsonyra és karácsonyos
hétköznapokra egyaránt
szükségünk van. Ezt az
igényt megfogalmazhatjuk
Isten felõl, saját sorsunk irá-
nyából, ugyanakkor a krízi-
sek hullámai között vergõdõ,
lassan önmagával is megha-
sonuló kételkedõ ember
szemszögébõl.

Az ószövetség hitelesen
tudósítja az utókort arról az
állapotról, amelyben egye-
dül Isten teremthetett helyes
irányú fordulatot. Dániel
bûnvalló imája mindent el-
árul emberrõl és Mindenha-
tóról. „…Vétkeztünk, és
bûnbe estünk, megszegtük
törvényedet, és lázadók vol-
tunk, eltértünk parancsolata-
idtól és törvényeidtõl.
…Azért szakadt ránk az es-
kü átka, amely meg van írva
Mózesnek, az Isten szolgájá-
nak törvényében, mert vét-
keztünk ellene. …Hallgasd
meg mégis, Istenünk, szol-
gád imádságát és könyörgé-
sét, és ragyogjon rá orcád el-
pusztult szentélyedre…!

(Dán. 9, 4-19)  Ézsaiás
ugyancsak Isten beavatkozá-
sában bízik, amikor a nyo-
morúságban és sötétségben
szenvedõ népet világosság-
ban, eljövendõ fény ragyogá-
sában látja. (És. 9, 1-2) 

Krisztus Jézus nemcsak
Betlehem éjszakájának sötét-
jét törte át, hanem az elpusz-
tult szentélyt állította helyre.
Isten arca Krisztus, Aki visz-
szahozta a sötétséget kiszorí-
tó fényt, hogy ragyogjon a
világban minden ember kö-
zött. Karácsonykor ünnepel-
jük Õt, a fényárasztó Istent,
a világosságot örömmel fo-
gadók közösségében. Ünne-
pelünk, viszont nem rejthet-
jük el fájdalmunkat azok mi-
att, akik nincsenek a kará-
csonyi seregben, akik a sötét-
séget választják, akik a meg-
szegett eskü átkától szaba-
dulni nem kívánnak. Krisz-
tus után két évezred távolá-
ban nagyobb a felelõssé-
günk, mint az ószövetségi
prófétáké. Mi Krisztus után
élõk (idõbeli és módbeli for-
mában is) vagyunk, több az
ismeretünk, több a lehetõsé-
günk. Mi túl vagyunk a Mes-
siás váradalmán, mi szolgál-
juk Õt, és Õ hozzá segítünk
másokat.

Nem a mi dolgunk a világ
megváltása, de a mi köteles-
ségünk a Megváltó bemuta-
tása, magasztalása a sötét-
ségben tévelygõ emberek-
nek. Nem mi fogjuk a gazda-
sági válságot megszüntetni,
de rajtunk múlik, hogy felis-
merhetõek legyenek azok a
lelki erõk, amelyek elenged-
hetetlenek a váltás idején.
Nem a mi feladatunk a tõke-
erõs társadalom kiépítése, de
szükségszerû, hogy Isten
gyermekei tudatosan hor-
dozzák, és másokkal meg-
osszák a lelki tõkét, amit ép-
pen karácsonykor Krisztus-
ban ismerhetett fel a világ. 

Krisztusban kapott lelki
tõke elemei változatlanok:
közösség, bizalom, lelkiség,
önzetlenség, önkéntesség és
mindent áthatoló szeretet.
Ilyen az a szentély, amelyre
ráragyogott Isten arca,
amely hatékonyan munkálja
övéinek életét, amely Krisz-
tus testében az egyház. Ün-
neplõ életformáért kell
imádkoznunk, hogy Aki
megszületett uralkodjon
bennünk, hogy hálásak le-
gyünk újjászületésünkért, és
hogy naponta kérhessük a
karácsonyos hétköznapok
megáldását. 

Kedves Testvéreim! Lelki-
pásztorok, presbiterek,
imádkozó gyülekezeti tagok,
hordozói vagyunk Isten
ajándékának. A lelki tõke
(minden más tõkénél lénye-
gesebb és értékesebb tulaj-
don) sáfárai vagyunk. Nem
elégedhetünk meg azzal,
hogy ezt a kincset csak meg-
õrizzük, avagy fösvény félté-
kenységgel olykor osszunk
belõle. Amennyiben Krisz-
tus akaratát teljesítjük, a lelki
tõke elõbb kétszerezõdik,
majd folyamatosan szaporo-
dik és mûködésbe lendül
(Mt. 25, 14-30). Ez a csoda

akkor is jelentkezik, ha nap-
jainkban ijesztõ adatok lát-
nak napvilágot felekezetünk,
magyar nemzetünk állapotá-
ról. Éppen a sötétség kísérté-
sében kell a karácsonyi fényt
felragyogtatni. Ebben a fény-
ben kell az egyház lelki tõké-
je mellé felsorakozni, hogy
együtt erõsebben megküzd-
hessünk gondjainkkal.

Érdemes karácsonyi ün-
neplõ lélekkel engedelmesen
követni Isten szavát: „Legye-
tek egymáshoz jóságosak, ir-
galmasak, bocsássatok meg
egymásnak, ahogyan Isten is
megbocsátott nektek a
Krisztusban.” (Ef. 4, 32)  

Isten jósága megszületett.
Szülessen meg az új ember
bennünk, aki új életformájá-
val sokaknak kívánatossá te-
szi istenországát. 

Áldja meg Isten vala-
mennyiünk karácsonyát
Krisztus érdeméért!

Csûry István,
a Királyhágómelléki

Református Egyházkerület 
püspöke

Fogantatott
Szentlélektõl

„…A Szentlélek száll re-
ád, és a Magasságos ereje ár-
nyékoz be téged…” (Lk
1,35)

Hitvallásunk a karácsony
történetét röviden így foglal-
ja össze: „fogantatott Szent-
lélektõl, született szûz Mári-
ától”. Meg kell vallanunk,
hogy a Jézus fogantatásáról
szóló hitvallási tétel kapcsán
sok kérdés fogalmazódik
meg bennünk. Fogantatásról
és születésrõl ugyanis van-
nak ismereteink, de ez a bib-
liai bemutatás nehezen il-
leszthetõ bele a hagyomá-
nyos gondolkodási sémáink-
ba.

A megfogalmazás a Lk
1,35-bõl származik, ahol a
váratlanul megjelenõ angyal
hozza tudomására Máriá-
nak, aki József jegyese és
szûz, hogy „Ímé, fogansz
méhedben és fiút szülsz”.
Mária azonnal érzékeli,
hogy ez a fogantatás nem a
sorra kerülõ házasságkötés-
ének lesz a gyümölcse. Rög-
tön kérdezi is: „Hogyan le-
hetséges ez, mikor én férfit
nem ismerek?” És éppen ez
a mi kérdésünk is: hogyan
lehetséges ez? A Szentlélek-
tõl való fogantatás tényét
sokan, sokféleképpen pró-
bálják érthetõvé és emberi

elménk számára elfogadha-
tóvá tenni. Vannak, akik
mitológiai elemrõl beszél-
nek, amit nem szabad szó
szerint érteni, inkább szim-
bólumnak kell tekinteni.
Mások természettudomá-
nyos példákkal próbálják a
tantételt igazolni. Vélemé-
nyem szerint inkább Gábri-
el szavaira, az igére kellene
figyelni, mert abból lesz ért-
hetõ Jézus fogantatásának a
titka.

Gábriel magyarázatában
ezt olvassuk: „a Szentlélek
száll reád, és a Magasságos
ereje árnyékoz be téged”.
Mit akar ez a sejtelmes
megfogalmazás a tudomá-
sunkra hozni? Azt, hogy ez
a fogantatás nem a meg-
szokott módon történik. A
fogantatás biológiájáról
vannak ismereteink, de
ezektõl most meg kell sza-
badulnunk, mert maga Is-
ten lépi át az általa terem-
tett földi rend hagyomá-
nyos kereteit. Senkit sem
szeretnék arra buzdítani,
hogy kapcsolja ki az értel-
mét és fogadja el, hogy Jé-
zusnak nem József a bioló-
giai apja, arra aztán vég-
képp nem, hogy tekintsünk
úgy erre a fogantatásra,
mint ami Mária és a Szent-
lélek frigyének a gyümöl-
cse. Azt kell megértenünk,
hogy a Szentlélek nem úgy
cselekszik, mint férfi, ha-
nem úgy, mint Teremtõ. A
Szentlélek nem Máriával,
hanem Máriából teremti
Jézust, úgy, ahogyan Isten
Ádámból teremtette Évát.
A Gábriel által használt
„beárnyékol” kifejezés ép-
pen a Szentlélek teremtõ
erejére utal. A mindenható
Isten, aki teremtette az eget
és a földet, most az anyai
méhben végzi teremtõ
munkáját. A teremtéstörté-
netben azt olvassuk, hogy
Isten Lelke „lebegett” a vi-
zek felett, ami azt a képet
eleveníti meg elõttünk,
amikor az anyamadár ko-
tol a tojás felett, hogy a ká-
oszból rend, a nemlétbõl
élet legyen. Ugyanígy a
Szentlélek beárnyékolja
Mária méhét, hogy a sem-
mibõl megteremtse Jézus
testét, hogy létrehozza azt
a földi sátorházat, amelyen
keresztül Jézus beléphet a
földi létbe, ami által „az
Ige testté lett, és közöttünk
sátorozott” (Jn 1,14).

Hogyan történt ez a fogan-
tatás? Isten igéjével megszó-
lította Máriát, majd Szentlel-
ke által beárnyékolta õt. Eb-
bõl is nyilvánvaló, hogy Is-
ten ebben a világban két esz-
közén keresztül munkálko-
dik: Igéje és Szentlelke által.
De biztosan tudhatjuk, hogy
amint Máriában munkálko-
dott a célja megvalósulása
érdekében, ugyanúgy mun-
kálkodik bennünk is: veti az
ige magját, hogy a szívünk-
ben megfoganjon, és adja
Szentlelkét, hogy a magok
szárba szökkenve, a hit gyü-
mölcsét teremjék. A foganta-
tás csodája ismétlõdõ folya-
mat, hogy felettünk is betel-

jesedjen az ige szava, s Pállal
együtt mondhassuk: „Élek
pedig többé nem én, hanem
él bennem a Krisztus” (Gal
2,20).

A szívünkben megfoganó
Ige csodájában részesítõ, ál-
dott Karácsonyt kívánok!

Pap Géza
erdélyi református püspök

És akkor lesz
karácsonyod...

„Miután elmentek tõlük
az angyalok a mennybe, a
pásztorok így szóltak egy-
máshoz: Menjünk el egészen
Betlehemig, és nézzük meg:
hogyan is történt mindaz,
amirõl üzent nekünk az
Úr.” (Lk2,15)

Adventi idõben egyre fe-
szültebben ébred fel lelkünk-
ben a vágy, hogy elinduljunk
Betlehem felé. A  gyermek-
kor csodálatos emlékei meg-
elevenednek, és arra kény-
szerítenek  ebben a forgás-
ban-pörgésben, hogy egy rö-
vid idõre elcsendesedj. Meg
kell állni és meg kell hallani
az angyalok üzenetét. A bet-
lehemi jászolbölcsõ felé intõ
csillag fényét pedig kell lát-
nod.

Az induláshoz, az úthoz
fel kell készülni. Elszánt-
ságra, elhatározásra és erõ-
re van szükséged. Nem
elég a vágy, hanem útra is
kell kelni. Azonban ez az
utazás nem térben és nem
idõben történik. Ez az uta-
zás benned, lelked bensõjé-
ben kell megtörténjen. Eh-
hez csendre, elmélyülésre
van szükséged. A külvilág
zaját ki kell zárni, a gondo-
kat egyelõre félre kell ten-
ni. Meg kell találni magad-
ban a tiszta, õszinte szere-
tetre váró gyermeket. Fel
kell ébreszd a sokszor elné-
mított  és félre tett gyerme-
ket. Sikerülnie kell , mert
másképp nem tudsz megér-
kezni. 

A felnõtt ember okosko-
dásai gyorsan eltéríthetnek
nemes szándékodtól. A kül-
sõ világra való figyelés is
akadályt gördíthet. Csak a
benned levõ gyermekre kell
most figyelj, aki voltál és aki
most is vagy. Az nem lehet,
hogy mindent a felnõtt em-
ber nagyot akarásával sze-
retnél megoldani. Felelõs-
séggel tartózol családodnak,
barátaidnak azért is, hogy
menynyire tudtad magad-
ban megõrizni a tiszta gyer-

meket.  Nem történhet meg,
hogy az évek hosszú sora, a
mindennapok vergõdései,
kínjai és szenvedései min-
dent elpusztítsanak lelked-
bõl. Ahhoz, hogy karácso-
nyod legyen, hogy örvende-
ni tudj a betlehemi jászolban
fekvõ Názáreti Jézusnak,
gyermeknek kell lenned. Az
élet nagy tanítómestere is er-
re tanított: „aki nem úgy fo-
gadja az Isten országát, mint
egy kisgyermek, semmikép-
pen sem megy be ab-
ba.” (Mk10.14)

Mert mit ünnepelünk ka-
rácsonykor: Jézus születését.
Lehet, hogy megkérded: ki
volt Õ? Mire tanított, miért
olyan fontos még ma is az Õ
tanítása? Miért beszélnek
még ma is olyan sokan és
olyan sokféleképpen Róla?

Kedves testvérem ezekre a
kérdésekre te magad kell vá-
laszolj. Erre csak úgy leszel
képes, ha a szíved és elméd
megnyitod, ha félre teszed
beidegzõdött rossz szokásai-
dat, elõítéleteidet és nem
mások válaszát lesed, ha-
nem te, saját magaddal
szembenézve válaszolsz,
mint a valamikori ifjú gyer-
mek, ki szomjazik a tudásra,
arra, hogy mindent megért-
sen, és biztonságban érezze
magát.

A feleletet  neked kell
megtalálnod és életviteled
kell  igazolja, hogy a kará-
csonyi gyermek benned van.
Segítségedre lesz a jézusi
evangélium, a tanítás, a pél-
dázatok. Ezekben van elrejt-
ve, hogyan tudod magadban
megõrizni a gyermeki tiszta-
ságot, a becsületet, a szere-
tet, a benned levõ Isten or-
szágát.

És akkor lesz karácso-
nyod. Tudsz örvendeni csa-
ládod minden tagjával, bará-
taiddal szeretetteljes légkört
tudsz kialakítani és azt táp-
lálni.

Ez a lélek világában tett
belsõ utazás segít, hogy
megmaradjon benned a
pásztorok kíváncsisága, elin-
dulhass Betlehem fel, hogy
megtapasztald az Úr üzene-
tének igazát, és karácsony-
kor telítõdhess azzal az erõ-
vel és fényességgel, amelyre
egy újabb esztendõ napjai-
hoz szükséged lesz. 

Isten áldása tegye gazdag-
gá karácsony ünnepét ebben
az évben, vezessen tovább
egy boldogabb új év felé!

Bálint Benczédi Ferenc
unitárius püspök
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Lázár Ervin: 
A négyszögletû 
kerek erdõ

Helyszín: Kolozsvár, Ko-
lozsvári Állami Magyar
Színház (nagyterem), str.
Emil Isac nr. 26-28, decem-
ber 23., péntek, 18 óra

20. századi magyar iroda-
lom klasszikus meséje A
Négyszögletû Kerek Erdõ,
nemzedékek nõttek fel rajta
úgy, hogy humoros nyelvi
fordulatai észrevétlenül min-
dennapi nyelvünk részévé
váltak. Mikkamakka, Vacs-
kamati, Szörnyeteg Lajos,
Bruckner Szigfrid, Aromo,
Ló Szerafin, Nagy Zoárd és
Dömdödöm lépnek színre,

hogy a szeretet színházába
hívjanak meg bennünket,
ahol – láss csodát! – nincs
különbség még gyermek és
felnõtt között sem, mert
mindannyiunknak az a kö-
zös vágya, hogy olyannak
fogadjanak el, amilyenek va-
gyunk. A Kaláka együttes
jól ismert zeneszerzõje és
énekese, Radványi Balázs
gyönyörû dalai még inkább
a kicsik és nagyok, a család,
az osztályközösség, boldog
eseményévé változtatják az
elõadást.

Csendes karácsony

Helyszín: Csíkszereda,
Flash, december 23., 21 óra

A Miercurius és a Silent
Events bemutatja a Nagy
Karácsonyi Dízsé Párbajt,
ahol fellépnek:

Küb_Beat (aljas nóta
dízsé), Barna au Louvain és
Missile a tinik bálványa,
közben Lórika, TB üt, ver
(dobol) és egy kicsit Dayer is
fokozza a hangulatot (do-
rombol) Belépõ 15 lej.

Szophoklész: 
Trakhiszi nõk

Helyszín: Sepsiszent-
györgy, Tamási Áron Szín-
ház, Kamaraterem, Szabad-
ság tér, 1. szám, december
23., péntek, 19 óra, decem-
ber 28., szerda, 19 óra.

Szophoklész darabjának
központi alakja a hõs Hérak-
lész, aki legyõzte a nemeai
oroszlánt, puszta kézzel

hozta fel az Alvilág három-
fejû kutyáját, megzabolázta
Diomédész emberevõ lovait,
és most az utolsó megméret-
tetés elõtt áll.

Gazdag szegények

Helyszín: Csíkkarcfalva,
Székaszó bérlet, december
23., péntek, 19 óra, decem-
ber 30., péntek, 19 óra.

A Gazdag szegények a „cifra
nyomorúság” helyzetének
komikus, olykor tragikomi-
kus pillanatait eleveníti fel.
Kapor Ádám vasúti váltóõr
a nyugdíjkorhatár elérésével
elveszíti munkahelyét, élet-
társa Kömény Zsuzsa mosó-
nõ egyedül nem tudja eltar-
tani kettõjüket, ezért úgy
döntenek: beköltöznek a
szegényházba. Rendezõ:
Schlanger András.

Karácsonyi 
Role-koncert

Helyszín: Csíkszereda, re-
formátus templom, Decem-
beri Forradalom utca, 1.
szám, december 25., vasár-
nap, 19 óra 30 perc.

Karácsonyi 
korcsolyázás

Helyszín: Csíkkarcfalva,
Karcfalvi Mûlyégpálya, de-
cember 24., szombat - 2011.
december 26., hétfõ.

A Karcfalvi jégpálya most
a megszokott programtól el-
térõen, ünnepi programmal
várja a korcsolyázni vágyó-
kat: December 24-én szom-
baton, angyalvárás elõtt, 11-
13 óra családos korcsolyá-
zás, 15-17 közönség-korcso-
lyázás, 17-19 közönség-kor-

csolyázás. December 25.:
15-17 családos korcsolyázás,
17-19 közönség-korcsolyá-
zás, 19-21 közönség-korcso-
lyázás. December 26. Hétfõ:
11-13 családos korcsolyázás,
19-21 közönség-korcsolyá-
zás.

Rockkarácsony

Helyszín: Kézdivásárhely,
For You Klub (Petõfi Mozi),
Kossuth Lajos u., 1. szám,
december 23., 19 óra.

A rendezvény célja han-
gulatos és minõségi rockze-
nével ünnepelni a kará-
csonyt. Házigazda a Metro-
polis és az Éli zenekar, de
fellép még a Garázs, a bras-
sói Graphic, a sepsiszent-
györgyi Prog. Organ Quar-
tett, a Bermuda, az Ego Sum
és az Exit Rock Band.

Programajánló

Mézes olajban sült 
kecskesajt
Hozzávalók: 35 dkg kecs-

kesajt, 2 tojás, 1 nagy fejes
saláta, 15 dkg liszt, 4 dl olaj.
4 evõkanál méz. Az öntet-
hez: 1 dl szezámolaj, 0,5 dl
almaecet, 1 dl akácméz.

Elkészítés: A kecskesajtot
hasábokra vágjuk. A tojást
felverjük. A salátát leveleire
szedjük, leöblítjük, szárazra
rázzuk. A sajtot megforgat-
juk lisztben és tojásban,
majd ismét lisztben. Az ola-
jat a mézzel elkeverjük, a sü-
téshez felforrósítjuk. Amikor
már elég forró, de még nem
ég benne a méz, beletesszük
a bundázott sajtot, és kever-
getve, forgatva készre sütjük.
Sütés közben a méz rátapad

a sajtra, és rákaramellizá-
lódik. Ha megsült, konyhai
papírkendõn lecsepegtetjük,
és hidegen vagy melegen, a
salátaleveleken tálaljuk. A
szezámolajat elkeverjük az
ecettel és a mézzel, és a saj-
tot az asztalon még meglo-
csoljuk ezzel az öntettel.

Szûzpecsenye 
gyömbéres mártással
Hozzávalók: 2 szûzpecse-

nye (összesen 60-70 dkg), 80
dkg magvaváló szilva, 2 ge-
rezd fokhagyma, 3 dkg mar-
garin, 2 evõkanál olaj, 2 dl
testes vörösbor, 1 evõkanál
cukor, 1/4 kávéskanál õrölt
szegfûszeg, 1/4 kávéskanál
õrölt gyömbér, 1 csapott evõ-
kanál étkezési keményítõ.

Elkészítés: A húst leöblít-
jük, szárazra törölgetjük, az
inakat, zsírmaradványokat
és a szûzpecsenyére jellem-
zõ ezüstös hártyákat – éles,
hegyes késsel alászúrva –
lefejtjük-eltávolítjuk. A sü-
tõt elõmelegítjük. Kibéle-
lünk alufóliával egy közepes
méretû tepsit. A szilvasze-
meket megmossuk, félbe-
vágjuk, kimagozzuk. A fok-

hagymát meghámozzuk.
Nagyobb serpenyõben fel-
forrósítjuk a vajat/marga-
rint az olajjal, beletesszük a
szûzpecsenyéket, és erõs tû-
zön mindkét oldalukat 3-4
percig sütjük-megkapatjuk.
Áttesszük a tepsibe, meg-
hintjük sóval és borssal,
majd letakarjuk alufóliával,
és mindössze 15 percig süt-
jük. A serpenyõben lévõ pe-

csenyealjhoz öntjük a bort,
összeforraljuk, kisebb lábas-
ba szûrjük. Hozzáadjuk a
cukrot, szegfûszeget, gyöm-
bért, az áttört fokhagymát, 1
csipet sót és 1 késhegynyi
borsot, beledobjuk a szilvát,
és 5 percig fõzzük. Elkever-
jük az étkezési keményítõt
1/2 dl vízzel, a szilvához ad-
juk, és sûrûsödésig forrósít-
juk. Kivesszük a húst a sütõ-
bõl, 2-2,5 cm vastag szele-
tekre vágjuk. Egymásra fek-
tetve tálra rendezzük, és né-
hány petrezselyemlevélkével
vagy citromfûbóbitával dí-
szítjük. A szilvamártást kü-
lön tálkában, forrón kínál-
juk hozzá. Sós vízben fõtt,
petrezselymes burgonyával
vagy szerecsendiós burgo-
nyapürével köríthetjük.

Aszalt szilvás, 
szaftos pulykarolád
Hozzávalók: 50 dkg

pulykamellfilé, 1 csomag
aszalt szilva (magozott), 2-3

közepes fej hagyma, liszt,
bors, pici fahéj, esetleg szere-
csendió, só, olaj, víz.

Elkészítés: A pulykamel-
leket felszeleteljük, majd ki-
potyoljuk, megsózzuk,
mindegyik fûszerrel meg-
szórjuk a szeleteket, majd rá-
tesszük az aszalt szilvákat,
feltekerjük, és fogpiszkálóval
megtûzzük a roládokat.
Lisztbe forgatjuk õket, és pi-
ci olajon vagy margarinon
hirtelen megkapatjuk, majd
kivesszük és félretesszük
õket. A hagymákat apróra
vágjuk, és olajon aranyszí-
nûre pirítjuk, sózzuk, bor-
sozzuk. A pirított hagymára
rátesszük a göngyölegeinket,
esetleg egy-két szem szilvát,
ha maradt, és felöntjük víz-
zel, úgy, hogy épp ellepje a
roládokat. Lefedjük az egé-
szet, és közepes lángon kész-
re fõzzük. Akkor van kész,
ha a hus puha, a szaft pedig
sûrû a krémesre fõtt hagy-
mától.

Ínyencségek karácsony estére

Sok ember nem szeretné a
természetpusztító tradíció-
kat követni. A papírbútor,
papírlámpa vonalat követve
a legújabb trend a papír ka-
rácsonyfa. Ha nem szeret-
nénk idén is kivágatni egy
fát, pusztán azért, hogy egy-
szer használjuk, utána ki-
dobjuk, majd hetekig porszí-
vózzuk a tûleveleket a szõ-
nyegbõl. A mûanyag fenyõ-
ket viszont nem sokan szere-
tik (és az sem környezetba-
rát) itt van egy teljesen kör-
nyezetbarát megoldás, több
szempontból is. A kartonpa-
pírból készült karácsonyfa
megment egy fenyõfát a ki-
vágástól, újrahasznosított és
újrahasznosítható papírból
készül, és évekig lehet hasz-
nálni. Emellett mutatunk
pár példát, hogy szinte min-
denbõl lehet egy kis kreativi-
tással karácsonyfát készíteni.
Mûanyag palackok, kidobott
színes magazinok, gumicu-
kor stb.

Az abszolút „zöld” karácsonyfa

A karácsonyi vacsora lehet különleges

is, hagyományos ételek mellett aján-

lunk néhány ínyencséget, hogy vál-

tozatosabb legyen az ünnepi menü.



Elég gyakran jelentkezik a szá-
mon a herpesz. Meg lehet ettõl
véglegesen szabadulni?
Ha valaki egyszer megfertõ-
zõdik az ajakherpeszt okozó
vírussal, nem szabadul meg
tõle véglegesen soha. Ennek
az a háttere, hogy zömmel a
gyerekkorban lezajlott elsõd-
leges fertõzést követõen a ví-
rus idegdúcba fészkeli be
magát, és onnan idõrõl idõre
aktiválódik. Hiába vannak
újabbnál újabb vírus elleni
szerek, a dúcból kiirtani nem
tudjuk. Két dolgot azonban
biztosan lehet tenni, egyrészt
megfigyelni, hogy mikor és
mire aktiválódik és okoz
tüneteket a vírus, másrészt
folyamatosan erõsíteni az
immunrendszert. Nehezebb
helyzetben vannak azok a fi-
atal nõk, akiknél a menstru-
ációhoz kötõdik az ajakher-
pesz. Ezekben az esetekben
az ellenálló képességet kell
megpróbálni fokozni min-
den lehetséges módon, ill. a
folyamat súlyosságától füg-
gõen helyileg vírus elleni
krémet vagy a vérzés köze-
ledtével öt napig tablettákat
szedni. A legtöbb eset enyhe
lefolyású, kezelés nélkül,
spontán gyógyul néhány
nap után. Kétségtelen, hogy
a leggyakoribb lokalizáció
az ajak és a környezõ terüle-
te, de elõfordulhat bárhol a
bõrön. A kórkép jellegzetes,
elõször egy körülírt gyulla-
dás, majd az órák alatt kiala-
kult csoportos hólyagocskák
megpattannak, viszketõ, égõ
érzés kíséretében. Ideális
esetben a hólyagocskák ki-
ürülnek, és leszáradnak, de
elõfordulhat gennyes fertõ-
zés is. Fontos tudni, hogy a
betegség a hólyagos perió-
dusban, a hólyagocskák
megnyílása idején fertõz. A
beteg ilyenkor saját testén is
továbbviheti a fertõzést. A
látást veszélyeztetõ állapot
alakul ki, ha megfertõzi a sa-
ját szemét, vagy eleve szem-
herpesz mutatkozik. Ebben
az esetben azonnali kórházi
ellátást igényel.

Dr. Gyõri György
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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

Egy férfi mondja a haverjának:
– Öregem, egyre jobban aggaszt az anyósom egészsége!

– Miért, mi baja?
– …! (poén a rejtvényben)

Vízszintes:
1. A poén elsõ része. 10. Macskaköves is lehet. 12. Idõegy-
séggel kapcsolatos. 13. Gyümölcs igéje. 14. Olasz szent (röv.).
15. Helyõrségi laktanya. 17. ... a Föld; Hofi Géza ismert da-
rabja. 18. Egypárból kettõ! 19. Szállítóoszlop. 20. Gesztenye-
szín. 21. Haszonrész. 23. Lopakodás. 25. Fajdtollak! 26. Da-
rabot bemutat. 28. Brit ebéd. 29. Mellény szélei! 30. Titanilla
becézve. 32. Olasz NOB-jel. 33. Curie (röv.). 34. Eldurran a
puska. 36. Filléres. 38. Megint igen. 40. Diéta. 42. Horgász
zsákmánya. 43. Attól mostanig. 45. Füzetbe jegyzetel. 47.
Paci. 48. Catherine ...-Jones. 49. Gyéren elõforduló. 51. Ész-
szel felfog. 52. ... hajrá!; drukkerek mondják. 53. Zajos mulat-
ság (biz.). 54. Szabó ...; írónõ.

Függõleges: 
1. A poén második része. 2. Tenger egyik mozgása. 3. Nem
használ fésût! 4. Régi ûrmérték. 5. Tekintés. 6. Díszes széken
ül. 7. Egy (ném.). 8. Pászkalevelek! 9. Töpörtyûbõl kiváló
anyag. 10. Azt követõen. 11. A termõréteg élõlényeivel foglal-
kozó tudomány. 16. Egyféle tisztviselõ. 17. Francia tudós
(Blaisse). 20. Sérül. 22. Félcipõ! 24. A szebbik nemmel kap-
csolatos. 27. Magas, vállas, izmos férfi. 31. Elvisel. 33. Álnok,
kétszínû. 35. Földre teperõ. 37. Achátdarabok! 39. Élõlény
testének meghatározott felépítésû alkotó része. 41. Esetleg.
44. Ottó becézve. 46. Margarinmárka. 49. Ropogtat. 50. Alig
hallhatóan mond. 52. A fejére

Az anyós egészsége

Az orvos 
válaszol

Az egész születésre érdemes
úgy nézni, mint egy olyan
folyamatra, amelynek része
a tervezés, a megfoganás, a
várandósság idõszaka, a szü-
lés, és végül a felépülés. Erre
alakult a nõi test az évezre-
dek folyamán, így a termé-
szetes szülés alapvetõen sok-
kal optimálisabb eszköze a
gyermekáldásnak, mint a
császármetszés.

Ennek a döntésnek termé-
szetesen fontos része, hogy
az orvos pontosan végigkí-
sérje az egész várandósság
idõszakát, és ne a szülõasz-
talon találkozzon a jövendõ-
beli édesanyával. Vannak
olyan esetek, amikor a hüve-
lyi úton történõ szülés eleve
kizárt. Ha a páciensnek ko-
moly szemészeti problémái
vannak, például erõsen rö-
vidlátó, vagy valamilyen
anatómiai rendellenesség
közbeszól, például medence-
törés miatt nem képes hüve-
lyi úton szülni, akkor termé-
szetesen az egyedüli opció a
császárral történõ szülés.
Azonban az egészséges nõk-
nél a megfelelõen végigkí-
sért, természetes úton törté-
nõ szülés biztonságosabb
mind a kismama, mind szü-
letendõ gyermeke számára,
és olyan közös élményt
nyújt, amely egy életre szól.

Ennek ellenére sokan úgy
gondolják, hogy a császár-
metszés egy könnyebb, fáj-
dalommentesebb és kisebb
kockázattal jár, mint a ter-

mészetes úton történõ szü-
lés. A statisztikák szerint
egyre több orvos preferálja a
szülésvezetés ilyen módját,
ami megerõsítheti a pácien-
seket abban, hogy érdemes
ezt a megoldást választani.

A császármetszés egyedüli
elõnye egy egészséges nõ
esetében, hogy sokkal gyor-
sabban lezajlik. Ez azonban
inkább az orvos, nem pedig
páciense és annak gyermeke
kényelmét szolgálja. A köz-
hiedelemmel ellentétben a
császármetszés, ha a szülést
a felépülés folyamatával
együtt nézzük, sokkal fájdal-
masabb, mint a természetes
úton történõ szülés, ráadásul
az anya és a gyermek közös
sikere is elmarad. Ha a sze-
mélyzet érti a dolgát, akkor a
természetes szülés esetében
a megfelelõ epidurális érzés-
telenítés elviselhetõ keretek
között tartja a fájásokat. Ha
egy nõ természetes úton
szül, és a szakértõ támoga-
tásban részesül, akkor igenis
képes így életet adni a gyer-
mekének. Az esetek nagyon
kis százalékában természete-
sen elõfordulhatnak kompli-
kációk, ilyenkor azonban
még mindig választhatjuk a
császármetszést, vagy mást
szülésbefejezõ mûtétet. Nem
csak a koraszülöttekre, ha-
nem az érett újszülöttekre
nézve is kockázatot jelent,
ha megindult vagy megindí-
tott fájástevékenység nélkül
végeznek császármetszést. A

fájások ugyanis stresszt je-
lentenek a magzat számára,
a stressz hatására beindul sa-
ját szteroidhormon termelé-
se, s ez az anyag segíti majd
abban, hogy a külvilághoz
alkalmazkodhasson. Fájá-
sok hiányában elõfordul,
hogy az újszülött tüdeje a vi-
lágrajövetelt követõen nem
mûködik megfelelõen.

A fájdalom szempontjából
pedig egy hüvelyi úton törté-
nõ szülés még gátmetszéssel
együtt is kevésbé fájdalmas,
ha a következõ napokat is
beleszámítjuk, mint egy csá-
szármetszés. Utóbbi ugyanis
egy hasi mûtét, és mint min-
den ilyen mesterséges be-
avatkozásnak, ennek is meg-
van a felépülési ideje, és a
kockázatai. Ha tehát semmi-
lyen egészségügyi kockázat
nem indokolja, akkor nem
érdemes ezt az utat választa-
ni, hiszen a mûtétet követõ

2-3 nap fájdalmasabb, mint
az a néhány óra, ameddig
egy megfelelõ ütemben zajló
szülés tart.

Az elsõ lépés a természetes
szüléshez vezetõ úton az,
hogy egy nõ elhiggye magá-
ról, hogy képes világra hozni
a gyermekét. Az orvostársa-
dalomnak pedig fontos meg-
értenie, hogy egy nõnek
nemcsak szakmai, hanem
emberi támogatásra és biza-
lomra is szüksége van ahhoz,
hogy vagy így, vagy úgy, de
világra hozza gyermekét.
Akár az éjszaka közepén is,
ha úgy hozza a sors.

Messze nem bizonyított,
hogy a császármetszéseknek
szerepük van a magzati vesz-
teségek és az újszülöttkori
megbetegedések megelõzé-
sében. Ugyanakkor arra sem
lehet pontosan válaszolni,
hogy lehet-e, illetve kell-e
csökkenteni a császármet-

szések arányát. Valószínû
azonban, hogy biztonságos
csökkenést várhatnánk ak-
kor, ha idõsebb, tapasztal-
tabb szakembert vonnánk be
a konkrét eset elbírálásába. 

Egy amerikai felmérés so-
rán összegyûjtötték a mûté-
tet legjelentõsebben befolyá-
soló tényezõket, s az derült
ki, hogy elõször szülõ nõk-
nél korábban állítják fel a
császármetszés javallatát.
Igen jelentõs befolyásoló té-
nyezõ a pereskedéstõl való
félelem – vagyis a császár-
metszés elvégzése után már
nem vádolhatják az orvost
azzal, hogy elmulasztotta a
mûtétet, pedig szükség lett
volna rá. A mûtéti szülésen
egyszer már átesett nõknél a
jelenleginél nagyobb arány-
ban történhetne hüvelyi
szülés.

Tények és tévhitek 
a császármetszésrõl
Egyre több orvos sugalmazza azt, hogy

a császáros szülés biztonságosabb, mint

a hüvelyi szülés, és a szüléstõl való féle-

lem sok esetben elég ok arra, hogy az

anya igent mondjon. Pró és kontra

mindkét esetben van, a döntést nem

könnyû meghozni.



Két napja, hogy a köd le-
ereszkedett, és nem akar fel-
szállni. A látási viszonyok
csökkenésével a madarászél-
mények is megcsappannak.
Erdõre, mezõre nem érde-
mes ilyenkor kimenni, azon-
ban a madarászással nem
kell felhagyni.

Városunk déli kijárata felé
vezetõ út közelében van egy
tó, amit egyszerûen „állomá-
si tónak” nevezünk. Utoljára
tavasszal, május elején vol-
tam ott, a kerti geze érkezé-
sét vártam. Most a ködös
idõjárás felkínálta, hogy egy
sétát tegyek a tó körül. Ti-
tokban vörösbegy, füzike,
esetleg egy bátor barátposzá-
ta felbukkanására vágytam,
tudván, hogy az eddigi tél
számukra kedvezõ volt. Ez a
vágy nem irreális, hiszen az
elmúlt években több vonuló
madárfajból maradtak visz-
sza áttelelõ példányok.

Almát tettem a zsebembe,

hogy ha mégis lesz szeren-
csém visszamaradt példá-
nyokat felfedezni, akkor se-
gítsek a táplálkozásukba, de
ha mégsem, akkor is ottha-
gyom, felszúrom az almát
egy ágra, hogy verebek, ri-
gók csapjanak lakomát be-
lõle.

A tó vize be volt fagyva, a
környéke kietlen, sehol egy
madár. Átsétáltam a közel
kígyózó folyóhoz, onnan
felrepült egy tõkés réce, de
amint a hápogása és szárny-
suhogása elhalkult, újra el-
némult a táj, egyedül az Olt
folyó hangja volt hallható.
Késõbb cinegéket hallot-
tam, de megpillantani nem
lehetett a sûrû köd miatt.
Az egyik bokor ágára fel-
szúrtam az almát, tudtam,
hogy vörösbegyet, füzikét,
de más madarat sem fogok
látni, jóval vastagabb a köd-
réteg, mint amire számítot-
tam.

A pumpaházhoz érkez-
tem, ahol senki sem volt, ve-
le szemben a tó nem volt be-
fagyva, reménykedni kezd-
tem, mégis fogok látni ma-
darakat, récéket a vízen.
Megálltam, figyeltem, és
mozgást észleltem a ködben,
amikor közelebb ért az árny,
akkor ismertem fel, hogy egy
kóbor eb közeledett a jégen,
épp az olvadt rész felé ha-
ladt. Azt gondoltam, inni
akar, mire elmerült, besza-
kadt a vékony jég alatta. Két
elülsõ lábával kapaszkodott,
próbált kimászni, de vissza-
süllyedt. Gondolkoztam,
hogyan tudnék rajta segíteni,
amikor sikerült mégis felka-
paszkodnia. Megrázta ma-
gát, és utána a legrövidebb
útszakaszon óvatosan a part-
ra ment. Szerencséjére egy
kis fürdéssel megúszta a ka-
landot.

Kelemen László

Tizenkét hónap 
a természetben

Anikó minden évben észre-
veszi, hogy õ már nagylány.
Nem úgy, mint tavaly, ami-
kor még kicsi volt, csak azt
gondolta, hogy nagy, ha-
nem tényleg. Legutóbb ka-
rácsonykor jelentette be,
hogy õ már nagy, és min-
dent tud. Vajon mi lehet az
a minden?

– Mosogatni is? – kérdez-
tük.

– Mosogatni nem, mert
magasan van a csap. Meg na-
gyon törékenyek a poharak –
felelte. – De azon kívül min-
dent.

– Igazán nagynak érzed
magad? – kérdeztük.

– Nem érzem – mondta –,
nagy vagyok!

– Akkor azt a társaságot ki
lehet végre dobni az ágyad-
ból?

A társaság hat mackóból,
két kutyából, meg a beesett
szemû alvóbabából állt. Az
alvóbaba egyfolytában aludt,
amióta a fejében volt a sze-
me, és éjjelente zörgött is,
amikor Anikó forgolódott.

– Nem! – mondta. – Háló-
társ mindenkinek kell!

Beláttuk, hogy igaza van.
– De hát akkor miben ér-

zed magad igazán nagynak?
– kérdeztük. – Teljesen fölös-
leges engem karácsonyeste
elküldeni a Nagyiékkal sétál-
ni, hogy titokban földíszít-
hessétek a fenyõfát – felelte. –
Inkább segítek én is díszíteni,
meg elrendezni az ajándéko-
kat.

Anyával elszomorodtunk
egy kicsit. Hát igen, most
már látjuk, hogy tényleg mi-
lyen nagy lányunk van.

– Jól van – sóhajtottam vé-
gül – , de mégis, hogyan gon-
dolod?

– Tudod – kezdte izgatot-
tan –, karácsony este tele
vannak az utcák sétáló nagy-
mamákkal meg nagypapák-
kal meg unokákkal. Nincs
nyitva se cukrászda, se sem-
mi. Mindenki sétálgat és fá-
zik. A nagypapák az órájukat
nézegetik, hogy mikor lehet
már hazamenni. A gyerekek
meg sajnálják õket.

Most már tényleg elszo-
morodtunk. Ki hitte volna,
hogy sajnálni kell a nagyszü-
lõket.

– Hát akkor mit lehet ten-
ni? – kérdeztük.

– Megbeszéljük a Nagyi-
ékkal, hogy soha többé nem
kell a hideg utcára kimenni,
és lesni az ablakot, hogy ké-
szen vagytok-e már a fa feldí-
szítésével.

Meglepõdtünk:
– Honnan tudod, hogy ké-

szen vagyunk-e már?
Anikó türelmesen megma-

gyarázta:
– Amíg bent vagytok, ég a

villany. Ha készen vagytok,
leoltjátok és kimentek.

Most már igazán elhittük,
hogy Anikó nagylány.

– És mi lesz a Nagyiékkal?
– kérdeztük.

– Végre itthon maradhat-
nak – mondta a lányunk. –
Majd kimentek a konyhába
fõzni mindnyájan, én pedig
mindent elintézek.

– És semmi Télapó meg
Jézuska meg angyalok?

– Semmi – mondta eltökél-
ten, majd látva elkeseredé-
sünket, megenyhült: – Csön-
getni azért lehet a kis csön-
gettyûvel. De csak ha jelt
adok!

Amikor a Nagyiéknak elõ-
adtuk Anikó tervét, éktelenül
fölháborodtak. Még hogy a

gyerek díszítse a fát, hát azt
nem lehet!

– A karácsonyban az igazi
öröm a meglepetés, és azt
akarjátok elvenni attól az ár-
tatlan csöppségtõl!

Próbáltuk megmagyarázni,
hogy az „ártatlan csöppség”
találta ki az egészet. Végül is
hiába volt minden szó,
Nagyiék ragaszkodtak a meg-
lepetéshez. Most meg Anikó-
hoz vándoroltunk megma-
gyarázni, hogy nem lesz így
jó a karácsony. Azonban õ is
hajthatatlan volt. Végül, hogy
mindenkinek igaza legyen,
kieszelte a legjobb megoldást:

– Menjetek ti a Nagyiékkal
sétálni, ha annyira fontos ne-
kik a meglepetés.

Karácsony este aggódva
búcsúzkodtunk az ajtóban.

– Menjetek csak nyugod-
tan – mondta Anikó –, olyan
meglepetés lesz, hogy az csu-
da!

Hát nem éppen nyugod-
tan, elindultunk. Csak ke-
ringtünk a ház körül, Nagy-
papa leste az óráját meg az
ablakot, és dörmögött. Az ut-
ca tele volt sétálgató nagyma-
mákkal, nagypapákkal meg
unokákkal. Végül észrevet-
tük, hogy kialudt a fény az
ablakban, hazamehettünk.
Az ajtóban éktelen bûz meg
Anikó fogadott minket. An-
csának ragyogott a szeme:

– A süteményt a sütõben
felejtettétek, de nincs semmi
baj, mert amikor füstölni
kezdett, leöntöttem vízzel!

Kinyitottuk az ablakot, fel-
mostuk a konyhát, és megál-
lapítottuk, hogy ilyen megle-
petés még tényleg soha nem
ért minket karácsonykor. A
Nagyi persze mondta:

– Ne vegyétek el a gyerek
kedvét! Ugye, kis csillagom,
lesz még más meglepetés is!

– Lesz! –  mondta Anikó. –

Csukjátok be a szemeteket!
Becsuktuk. Ott álltunk a

szobaajtó elõtt becsukott
szemmel és hallgatóztunk.
Nyikordult a kilincs. Vártuk,
hogy Anikó megszólal: tes-
sék, szabad! De nem szólalt
meg, hanem megint nyikor-
dult a kilincs. Aztán motosz-
kálás, nyögdécselés. Résnyire
nyitottam a szemem.

Legelõször megláttam a
Nagyiékat, akik résnyire nyi-
tott szemmel figyelték Ani-
kót. Aztán megláttam
Anyát, aki résnyire nyitott
szemmel figyelte õket, en-
gem, meg Anikót. Aztán
megláttam Anikót, aki háttal
nekünk elkeseredetten vias-
kodott a zárral. Rosszat sej-
tettem. Még soha nem zártuk
be a szobaajtót kulcsra, így
nem tudhattuk, hogy rossz a
zár. Tapintatosan várakoz-
tunk. Végül elkeseredetten
megszólalt:

– Nyissátok ki!
– Már kinyitottuk! -mond-

tuk kórusban.
– Nem a szemeteket, ha-

nem az ajtót! – pirult mérgé-
ben Anikó.

Próbálta a Nagyi, de nem
ment. Aztán próbálta Anya,
de neki sem ment. Azután
megpróbáltuk mi, férfiak.

– Szép kis meglepetés - do-
hogtam, de rám szóltak,
hogy ne bántsam a gyereket,
õ jót akart. Sorra odajárul-
tunk újra és újra a kilincshez.

Rázogattuk, feszegettük a
makacs kulcsot, eredményte-
lenül.

Végül, nem volt mit tenni,
bekopogtunk a szomszédba.
A szomszédék a gyertya-
fényben úszó karácsonyfa
körül álltak, és éppen ott tar-
tottak, hogy „kisült-e már a
kalácsom”. Segítettünk vé-
gigénekelni. Csak a „hadd
egyem meg melegében”-nél
csuklott el a hangunk,
eszünkbe jutott a saját, meg-
égett kalácsunk.

A dal befejeztével a szom-
széd bácsi elõvette a szerszá-
mos ládáját, és átvonult hoz-
zánk. Csavargatott, feszege-
tett, kalapált, és néha azt
mondta:

– Na most!
Olyankor nekidõltünk a

bezárt ajtónak. Aztán újra
csavargatott, feszegetett, ka-
lapált, és megint mondta:

– Na, most!
Az ötödik „na most” után

egyszerre nekifutottunk, az
ajtó hatalmas robajjal besza-
kadt, mi pedig mindahányan
rázuhantunk a sötétben ár-
válkodó karácsonyfára. A fa
fölborult, minden nagy recse-
gés-ropogással szanaszét
szállt.

Béres Attila

Kiskarácsony 
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Karácsony

A Szeretet ünnepe közeleg,
A szép, meghitt ünnep,
Jézus születésének ünnepe,
Egész évben tán ez a legszebb.

A fogadós nem fogadta õket,
Józsefet és Máriát,
Csak egy istálló volt szabad,
Itt szülte meg Mária Isten fiát.

Egy ragyogó csillagot látott három király,
Mindhárman ezt követve,

Nagy hosszú út után,
Eljutottak Betlehembe.

A Megváltót megtalálták,
Elõtte mélyen meghajoltak,
Drágán megajándékozták,
Nagyon boldogok voltak.

Isten annyira szereti az embereket,
Hogy elküldte az õ egyetlen fiát,
Jézus sohasem hagy el minket,
Ezért mondjunk hát el egy imát.

Kemény Rudolf-Csaba, 
V. osztály, Nagybánya

Hétvégi mellékletünk Életmód és Csodavár oldalait Orosz Anna szerkesztette Kemény Rudolf Csaba rajza
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