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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2875 ▼
1 amerikai dollár 3,2798 ▼
100 magyar forint 1,3948 ▼

Vezércikk 3

Kordondöntés a köztévénél

A magyar köztelevízió biztonsági emberei
tegnap reggel elkezdték az éhségsztrájko-
lókra zárni a néhány napja felhúzott rá-
csot. A kordont – kisebb dulakodás és tü-
lekedés után – szimpatizánsok és parla-
menti képviselõk asszisztálásával a de-
monstrálók ledöntötték.

Aktuális 2

ÚMSZ-naptár 6-7

A félig telt pohár
Az a legjobb nemzetpolitika, ha a romá-
niai magyarság nem adja fel saját terüle-
teit, a szülõföldjén éli a huszonegyedik

századhoz méltó életet és
ehhez nem a délibábok,
hanem azok a romániai
gazdasági fejlesztési kilátá-
sok segítenek hozzá, ame-
lyeket adott mértékben
megalapoztak az elmúlt
hónapok áldozatvállaló,

nadrágszíj-megszorító
intézkedései is.Székedi Ferenc

Az  újévi  ünnepi  munkaszünet  miatt  következõ  
lapszámunk  január  4-één,  szerdán  jelenik  meg.

Kápráztató szilveszter
Utcai rendezvényekkel, tûzijátékkal köszöntik az új évet az erdélyi városok

ÚMSZ

Akár húszszázaléknyi kü-
lönbség is van két romániai

régióban a Szociál-Liberális Szö-
vetség (USL) támogatottságában:
míg Havasalföldön a szavazatok
59 százalékát gyûjtenék össze az
ellenzékiek, Erdélyben csak 38,8
százalékra számíthatnak. Mint
korábban írtuk, az Adevãrul címû
napilap által megrendelt és a hé-
ten több részletben közölt IMAS-
felmérés szerint országos szinten
a vízválasztónak számító 50 szá-
zalék alá csökkent az USL támo-
gatottsága, az ellenzékiek immár
csak a szavazatok 49,2 százalékát
kapnák meg. 3. oldal 

ÚMSZ

Jakab Enikõ Judit marosvá-
sárhelyi olvasónkra mosoly-

gott rá a szerencse a tegnap, szer-
kesztõségünkben megejtett újévi
ünnepi sorsoláson, amelyen az Új
Magyar Szót a teljes 2012-es évre
megrendelõ olvasóink vettek
részt. Lõrincz Imola kolléganõnk
a 364-es sorszámmal ellátott ol-
vasónkat húzta ki az „urnából”,
így Jakab Enikõ Judit kétszemé-
lyes kényeztetõ hétvégét nyert a
szovátai Hotel Pacsirta****-ban!
Gratulálunk olvasónknak, és kér-
jük, vegye fel a kapcsolatot szer-
kesztõségünkkel a 021.3178847-
es vagy a 0788.715862-es telefon-
számon. 

Fénybe boruló égbolt éjfélkor. December 31-én este egyetlen erdélyi megyeszékhelyen sem marad el a szilveszteri tûzijáték Fotó: Mediafax/archív

Erdélyben 

gyenge az USL

Mai mellékletünk:

Vásárhelyi olvasóé a fõnyeremény

Néhány erdélyi városban népszerû zenekarokat és elõadómûvészeket felvonultató szabad-

téri rendezvénysorozattal, máshol csak tûzijátékkal kedveskednek a helyieknek az önkor-

mányzatok az óév utolsó estéjén. Székelyföldön idén is „kettõs” szilveszter lesz: éjjel 1-

kor a fõtereken felcsendül a magyar és a székely himnusz. Sepsiszentgyörgy polgármeste-

re, Antal Árpád tegnap emlékeztette az „országféltõ” román sajtót: a Ceauºescu-diktatúra

évei alatt is ugyanígy kétszer koccintottak az erdélyi magyarok. 4. oldal 

Boldog új esztendõt kívánunk!
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Röviden

Elítéltek egy román bankrablót

Gyorsított eljárásban állították tegnap bíró-
ság elé azt a román állampolgárságú férfit,
aki szerda hajnalban betört a nyírmihálydi
bankba; a 28 éves férfi jogerõsen egy év két
hónap, három év próbaidõre felfüggesztett
börtönbüntetést kapott tettéért.

Dzurinda higgadtságra int

Konfrontáció helyett higgadt párbeszédre
van szükség Szlovákia és Magyarország kö-
zött azokban a kérdésekben, amelyekben a
két fél véleménye eltér egymástól – jelentet-
te ki Mikulás Dzurinda szlovák külügymi-
niszter. A pozsonyi SITA kereskedelmi hír-
ügynökség által tegnap közölt interjú-
ban Dzurinda leszögezte: Szlovákia külpo-
litikáját Magyarországgal kapcsolatban a
pozsonyi külügyminisztérium nem a szlo-
vák ellenzék és nem is a magyar fél sokszor
nem túl szerencsés kijelentései alapján ha-
tározza meg.

Megsérült egy magyar bányász

Súlyos munkabalesetet, arcsérülést szenve-
dett szerdán Spanyolországban egy ma-
gyar bányacég 36 éves munkatársa – jelen-
tette a Diario de León címû napilap inter-
netes kiadása. Az orvosi vizsgálat elsõ
eredménye arra utal, hogy berobbant a fej-
tés megindításához használt lõpor.

Három ellenjelöltje van Putyinnak

Három kihívója lesz a márciusban esedékes
orosz elnökválasztáson Vlagyimir Putyin
kormányfõnek. A választási bizottság hiva-
talosan is bejegyezte Gennagyij Zjuga-
novot, a Kommunista Párt elnökét, Vlagyi-
mir Zsirinovszkijt, a szélsõségesen naciona-
lista Liberális Demokrata Párt vezetõjét és
Szergej Mironovot, a balközép Igazságos
Oroszország párt elsõ emberét. Negyedik-
ként csatlakozhat hozzájuk a milliárdos
Mihail Prohorov, aki már bejelentette indu-
lását, de még nem jegyeztette be magát.

Rákos az argentin államfõ

Cristina Fernández de Kirchner argentin el-
nököt (képünkön) pajzsmirigyrákkal operál-
ják meg január negyedikén, miután egy ru-

tinvizsgálat során daganatot fedeztek fel ná-
la. Az 58 éves államfõ december 22-én diag-
nosztizált betegsége szerencsére nem áttétes.

Szópárbaj a Hormuzi-szorosról

Az amerikai 5. flotta parancsnoksága tu-
datta, hogy nem hagyják lezárni a világ
olajexportjának egyik ütõerét, a Hormuzi-
szorost. Amennyiben az irániak megpró-
bálkoznának ezzel, akkor megismerhetik az
amerikaiak fegyverek erejét. A szoros lezá-
rása könnyebb volna, mint meginni egy po-
hár vizet – nyilatkozta az angol nyelvû irá-
ni Press TV-nek Habibollah Sayyari a perzsa
ország tengeri haderejének vezetõje. Jelen-
leg azonban nincs okunk ezt tenni – tette
hozzá annak kapcsán, hogy tíznapos had-
gyakorlatot tartottak a térségben.

Tûzoltók is meghaltak

Robbanássorozat történt és tûz ütött ki a
volt mianmari fõváros, Rangun egyik kór-
házi raktárépületében. Az egyelõre ismeret-
len okból bekövetkezett szerencsétlenség-
ben legalább 16 ember, köztük 3 tûzoltó
életét vesztette, 108 sebesültet pedig kór-
házba szállítottak.

Hírösszefoglaló

A magyar köztelevízió bizton-
sági emberei tegnap reggel el-

kezdték az éhségsztrájkolókra
zárni a néhány napja felhúzott rá-
csot. Elõbb fél hatkor erõszakkal
és erõszakkal való fenyegetéssel
megpróbálták eltávolítani az éh-
ségsztrájkolókat az éhségsztrájkra
kijelölt helyrõl. A kordont végül –
kisebb dulakodás és tülekedés
után – szimpatizánsok és parla-
menti képviselõk, köztük a szoci-
alista Lendvai Ildikó asszisztálá-
sával a demonstrálók ledöntötték.

Délelõtt 11 óra körül negyven
ember lehetett a helyszínen. Ezt
követõen az MTVA vezetõivel
zajló egyeztetés után az éhség-
sztrájkolók arrébb pakolták a hol-
mijaikat, hogy egy esetleges bom-
bariadó esetén ezen a bejáraton is
akadály nélkül el lehessen hagyni
a Magyar Televízió székházát.

A biztonságiak erõszakos fellé-
pése után, a közmédia tisztaságá-
ért folyó éhségsztrájk 20. napján a
sztrájkolók bejelentették, hogy
megteszik második büntetõfelje-
lentésüket is az õket elõször csak
hangos zenével és reflektorokkal

kínzó, majd tegnap reggel fizikai-
lag is megtámadó biztonságiak,
illetve az MTVA vezetése ellen.
A Kunigunda utcai éhségsztráj-
kolók szerint a helyzet már túl-
mutat a közmédia meghamisítá-
sának problémáján – jelentette ki
délutáni sajtótájékoztatóján Nagy
Navarro Balázs. Közölte: mivel a
közmédia vezetõi immár úgy ér-
zik, hogy a törvények és az alkot-
mány sorai sem vonatkoznak rá-
juk, a demokráciáért, az alkotmá-
nyos jogokért és a köztársaságért
elindítja a Tiszta Kezek Mozgal-
mát a demokrácia védelmében.

Munkatársunktól

Hatalmas katonai díszszemlét
rendeztek Phenjanban tegnap

a szerdán örök nyugalomra he-
lyezett Kim Dzsong Il néhai
észak-koreai vezetõ tiszteletére.
Ebbõl az alkalomból hagyomá-
nyosan a Kim apját, Kim Ir Szent
is 1994-ben búcsúztató Kim Jung
Hui „protokolláris államfõ” „a
párt, az állam és a hadsereg leg-
felsõbb vezetõjének” nevezte a
Kim-dinasztia harmadik tagját, a
„Nagy Utódot” (Örököst), a
mindössze 29 éves Kim Dzsong
Unt, akit a nemzetközi sajtó már-
is elnevezett „bébi-diktátornak”.

(A hadsereg fontos szerepet ját-
szik az észak-koreai rendszer
fenntartásában; a másik hatalmi
központ az ország egyetlen párt-
ja, a Koreai Munkapárt.)

A gyászszertartás második
napján több tízezer katona sora-
kozott fel az észak-koreai kom-
munista állam megalapítójáról,
Kim Ir Szenrõl – Kim Dzsong
Un nagyapjáról – elnevezett
phenjani téren. A sztálinista veze-
tésû Észak-Korea lakossága helyi
idõ szerint délben három perces
néma csenddel emlékezett Kim
Dzsong Ilre, majd országszerte
megszólaltak a hajók és mozdo-
nyok hangkürtjei. 

A „bébi-diktátor” a vezetõ

Gy. Z.

Seprûnyéllel estek egymásnak
örmény apostolikusok és gö-

rög ortodox papok tegnap a
ciszjordániai Betlehemben, a
Születés Templomában. A Jézus
szülõhelyeként számon tartott te-
rület egyes részei felett ugyanis
külön-külön fennhatósága van a
két felekezetnek (és egy ugyanitt
emelt harmadik templomban a
római katolikus ferenceseknek
is), akik most egyazon napon
óhajtották kitakarítani a szent he-
lyet, hogy tisztán csillogjon a jövõ
heti ortodox karácsonyra.

A híradások szerint azonban
véletlen „baleset” történt: az
egyik csoport egyik seprûje egy-

szer csak véletlenül átnyúlt a má-
sik térfélre, és ekkor a templom-
ban elszabadult a valóságos po-

kol: mintegy száz pap esett egy-
másnak a seprûivel. A verekedõ-
ket, dulakodókat végül az Alázat

Ajtaján át érkezõ palesztin rend-
õrök fékezték meg, pajzsokkal,
gumibotokkal. (A 4. században
épült templom bejáratát a török
támadások idején úgy befalazták,
hogy a lovasok ne tudjanak beha-
tolni, csak egy alacsony ajtót
hagytak, amelyen meghajolva le-
het bejutni, innen az elnevezés –
szerk. megj.) A felekezetek között a
viszálykodás évszázadok óta tart.
Sokat elárul a haragtartásról az is,
hogy a több mint 1700 éve épült
ortodox templom nagyon rossz
állapotban van, de csak azért,
mert a görög és az örmény katoli-
kusok máig nem tudtak megálla-
podni arról, hogy ki és milyen
mértékben viselje a renoválás
költségeit. 

ÚMSZ

Legalább 35 kurd civil vesztet-
te életét a török hadsereg által

tegnap reggel az ország délkeleti
részén végrehajtott légicsapásban
– közölte az Ankara által elnyo-
mott törökországi kurdokat tá-
mogató Béke és Demokrácia
(BDP) párt egyik helyi tisztségvi-
selõje. A támadásra az Uludere
nevû falu közelében került
sor. Kurd képviselõk és a kurdpár-
ti média szerint a török hadsereg
alaposan melléfogott, amikor
kurd szélsõségeseknek hitte az
„egyszerû” csempészeket. Ertan
Eris, a BDP egyik tisztségviselõje

azt állította, hogy a halálos áldo-
zatok fiatalok, akik éppen cukrot
és benzint csempésztek át az iraki
határon. 

A török hadsereg bejelentette,
hogy a légicsapások célpontja a
Kurdisztáni Munkáspárt (PKK)
nevû szélsõséges szakadár szerve-
zet tagjai voltak, akik szerintük
megpróbáltak átszivárogni a
szomszédos török területekre,
hogy merényleteket hajtsanak
végre. A térségben a nyár óta a
PKK fokozta fegyveres tevékeny-
ségét, tagjai észak-iraki támasz-
pontjaikról kiindulva hajtanak
végre támadásokat törökországi
célpontok ellen. 

Ankara kurdokat bombázott

ÚMSZ/Reuters

Nem született döntés arról,
hogy folytatódnak-e a hivata-

los tárgyalások Magyarországgal
a pénzügyi segítségrõl – nyilat-
kozta a Reuters hírügynökségnek
Christoph Rosenberg, az IMF
magyar misszióvezetõje. Azt is
közölte: az Orbán-kormánynak
alapvetõ fontosságú kérdésekrõl
kellene tárgyalnia, ha azt akarja,
hogy egy IMF-programról folyta-
tott megbeszéléseken haladást ér-
jenek el. Magyarország sebezhe-
tõségére való tekintettel közösen
megállapodott feltételek alapján
készenléti (SBA) hitel-megállapo-
dás volna az ország számára a
legjobb. „A program elõkészítõ
munkálatai azonban nem folyta-
tódhatnak addig, amíg a kor-
mány nem jelzi, hogy hajlandó
ezen az alapon tárgyalni” – idéz-
te a misszióvezetõt a Reuters.
Rosenberg azt is elmondta, hogy
pótlólagos aggodalmak merültek
fel a magyar kormány által java-
solt új törvényekkel kapcsolat-
ban, ami a tárgyalások megszaka-
dásához vezetett korábban de-
cemberben. „Ha a kormányt ér-
dekli, hogy folytatódjanak a meg-
beszélések a programról, ki kelle-
ne nyilvánítania hajlandóságát,
hogy olyan kérdésekrõl is tárgyal-
jon, amelyek fontosak a makro-
gazdasági stabilitás szempontjá-
ból. Ebben, a tárgyalások része-
ként, benne foglaltatik a szoros
konzultáció a javasolt jegybank-
törvényrõl és a pénzügyi stabilitá-
si törvényrõl” – idézte Rosen-
berget a Reuters. A jegybanktör-
vényrõl ma szavaz a magyar Or-
szággyûlés. 

Bizonytalan az

IMF-visszatérésKordon a köztévénél
Alkotmányvédõ mozgalmat hirdetett az éhségsztrájkoló

Templomi dulakodás Betlehemben

Az egyik demonstráló a kordonnal. Szimpatizánsok és parlamenti képviselõk támogatták jelenlétükkel az akciót 

Seprûvel verekedtek az ortodox papok. Már Jézus szülõhelye sem szent?

Fotó: MTI
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Az amerikai Time magazin
az idén a névtelen tüntetõt
kiáltotta ki az év emberé-

nek és alighanem az ar-
cát eltakaró lázadó minde-
nekelõtt nem londoni,
nem athéni, nem wa-

shingtoni, nem
moszkvai és még

csak nem is nyugat-európai tüntetésekre,
hanem mindenekelõtt az arab világban to-
vábbra is mindennapos forrongásokra
utal. De ha esztendõ teltén visszatekin-
tünk 2011-re, akkor ugyanúgy eszünkbe
jut az euróválság, amelybõl még mindig
nem lábaltunk ki, mint Japán soha nem
látott méretû földrengés- és cunami-
katasztrófája, amelynek eredményeként
többek között éppen Németországban hoz-
ták meg az atomerõmû-stopra vonatkozó
törvényeket. Elgondolkodhatunk azon is,
hogy minden háborúnak elõbb-utóbb vége
szakad, hiszen az amerikaiak hazatértek
Irakból. Mint ahogyan az sem mindenna-
pi, hogy évek óta tartó közép-kelet európai
huzavona után, az oroszok hangos rosz-
szallása ellenére is, éppen Románia adott
zöld utat az amerikai rakétapajzsnak. És
ha már itthon vagyunk, akkor alighanem
azt is meg kell jegyeznünk, hogy rekord-
számú bizalmatlansági indítvány ellenére
sem sikerült megbuktatni azt a koalíciós
Boc-kormányt, amelyben a kisebbik part-
ner az RMDSZ. 
Az az immár több mint két évtizedes szer-
vezet, amelyet a nagyváradi elnökváltás
sem ingatott meg. Noha már a Kö-
rös/parti kongresszuson elhangzottak bi-
zonyos szerkezetet és személyeket érintõ,
átalakítási „jó tanácsok”, amelyeket nem-
sokára követtek gyakorlati lépések is, ép-
pen azoknak a részérõl, akik szóban össze-
fogást sürgetnek ugyan, de a valóságban
az „oszd meg és uralkodj” elve alapján
egy új párttal szeretnének minél mélyebbre
ható éket verni a romániai magyarság so-
raiba. Ami nem megy könnyen, hiszen az
itt lakók jól érzik, hogy a nyilatkozat- és
közleménypolitika nem helyettesíti azokat
a valós intézkedéseket és költségvetési for-
rásokat, amelyeket mind önkormányzati,
mind parlamenti és kormányzati szinten
csupán az RMDSZ képes kiharcolni a
másfélmilliónyi romániai magyar javára.
Persze, nemsokára az is kiderül, hogy az
idei népszámlálás nyomán hogyan kell
majd újraírnunk ezt a számot, de az már
bizonyos, hogy a Székelyföld magyar né-
pessége növekedõben, és a hazai magyar-
ság többséghez viszonyított arányszáma
sincs csökkenõben. Idén a kettõs állampol-
gárság megszerzésének a lehetõségével
egyetemben a magyarországi kormányzat
gyakran emlegette a nemzetpolitikát. Nos,
tegyük szívünkre a kezünket: az a legjobb
nemzetpolitika, ha a romániai magyarság
nem adja fel saját területeit, a szülõföldjén
éli a huszonegyedik századhoz méltó életet
és ehhez nem a délibábok, hanem azok a
romániai gazdasági fejlesztési kilátások se-
gítenek hozzá, amelyeket adott mértékben
megalapoztak az elmúlt hónapok áldozat-
vállaló, nadrágszíj-megszorító intézkedései
is. Év végén ne legyünk borúlátók: a po-
hár félig tele van…

A félig telt pohár

Székedi Ferenc

M. Á. Zs.

Akár húsz százaléknyi különb-
ség is van két romániai régió-

ban a Szociál-Liberális Szövetség
(USL) támogatottságában: míg
Havasalföldön a szavazatok 59
százalékát gyûjtenék össze az el-
lenzékiek, addig Erdélyben csak
38,8 százalékra számíthatnak.
Mint korábban írtuk, az Adevãrul
címû napilap által megrendelt és a
héten több részletben közölt
IMAS-felmérés szerint, országos
szinten a vízválasztónak számító
50 százalék alá csökkent az USL
támogatottsága, az ellenzékiek
immár csak a szavazatok 49,2 szá-
zalékát kapnák meg. Bár az ellen-
zék fölénye még mindig tetemes-
nek számít, vezetõik határozott
célként tûzték ki maguk elé a par-
lamenti mandátumok több mint
felének megszerzését. Az USL két
társelnöke, a liberális Crin
Antonescu és a szociáldemokrata
Victor Ponta így „kényszerítené”
rá Traian Bãsescu államfõt arra,
hogy az alkotmányos rendelkezé-
sek szerint ellenzéki miniszterel-
nök-jelöltet bízzon meg kormány-
alakítással. Ellenben az államfõ
korábban jelezte, az USL 50 szá-
zalék fölötti eredménye esetében
sem számíthatna arra, hogy auto-
matikusan kormányalakítási meg-
bízást kap, ehhez - az õ értelmezé-
sében - valamelyik tagpártnak
egyénileg is túl kellene lépnie az
50 százalékos határt. 

Zuhanás a fõvárosban

A fõvárosban két hónap alatt
12,5 százalékot esett az USL tá-
mogatottsága, a november eleji
63,3 százalékból december végé-
re csak 50,8 százalék maradt. A
Demokrata-Liberális Párt (PDL)

–jelentõsen meghaladva az or-
szágos átlagot és a novemberi
19,6 százalékot – Bukarestben
27,5 százalékos népszerûségnek
örvend, viszont jócskán alultelje-
sít a Dan Diaconescu OTV-tulaj-
donos alakulata, A Nép Pártja
(PP), amely a fõvárosban csak
6,9 százalékot gyûjtene össze. Ha
a bukarestiektõl függne, akkor
bejutna még a parlamentben a
kormányközeli Országos Szövet-
ség Románia Haladásáért
(UNPR) 5,3 százalékkal és a
Nagy-Románia Párt (PRM) 5,1
százalékkal. 

A politikusok versenyében itt
is Crin Antonescu liberális elnök
vezet, akit a lakosság 23,1 száza-
léka szimpatizál. Kisebb megle-
petésként Traian Bãsescu állam-
fõ második helyre kapaszkodott

fel, aki a bukarestiek 15,3 száza-
lékában ébreszt bizalmat. Az el-
múlt két hónap abszolút vesztese
Victor Ponta szociáldemokrata
pártelnök, aki a 20,9 százalékról
10,7 százalékra zuhant. Elem-
zõk szerint a PSD-elnök támoga-
tottságának a visszaesése a
Mircea Geoanã leváltásával járó
hercehurcával magyarázható,
azt a képzetet keltve a lakosság-
ban, hogy a belsõ leszámolást
fontosabbnak tartja a második
számú állami méltóság megtar-
tásánál.  

Erdélyben a különbség 
„csak” 15 százalék

Az IMAS közvélemény-kutatá-
sa szerint az ellenzéki pártszövet-
ség legrosszabbul Erdélyben telje-

sít, itt csak a lakosság 38,8 száza-
léka bízik benne, ami több mint
20 százalékkal elmarad a havasal-
földi 59 százaléktól. A nagyobbik
kormánypárt támogatottsága ha-
gyományosan Erdélyben éri el a
legmagasabb szintet, ez most
sincs másképpen, a Demokrata
Liberális Párt (PDL) a szavazatok
23,7 százalékát gyûjtené össze ha
most választásokat tartanának.
Harmadik helyen az RMDSZ áll,
a szövetség népszerûsége 13,7
százalékos. Az erdélyiek bejuttat-
nák még a parlamentbe a 10,9
százalékos PP-t és az 5,4 százalé-
kon álló PRM-t. A két magyar
versenypárt, a magyar Polgári
Párt (MPP) és az Erdélyi Magyar
Néppárt (EMNP) támogatottsá-
gáról nem nyújt adatokat az
IMAS-felmérés. 

Román lapszemle

Amennyiben a tervezett szélerõmûveket
2012-ben üzembe is helyezik, akkor azok
összteljesítménye 100 megawattal meg-
haladja majd a cernavodai atomerõmû
által termelt villamos energia mennyisé-
gét. (EVZ) Súlyos állapotban szállítot-
ták kórházba azt a 13 éves kislányt, aki a
szomszédban lakó 63 éves férfi gyerekét
hordja szíve alatt. (EVZ) Nyolcvan
éves korában elpusztult Csita csimpánz,
aki a Tarzan címû filmben a bánsági szü-
letésû Johnny Weismüller mellett vált vi-
lághírûvé. Ötven évvel ezelõtti nyugdíjba
vonulása után egy floridai állatmenhe-
lyen élt. (Adevãrul)

Erdélyben gyenge az USL

ÚMSZ

Orvosi szempontból munka-
képesnek nyilvánította tegnap

a fõvárosi sürgõsségi katonakór-
ház Traian Bãsescu államfõt, aki
egy nappal korábban általános,
teljes egészségfelmérõ vizsgála-
toknak vetette alá magát. A Carol
Davila központi katonakórház
közleménye szerint Bãsescut több
szakorvos is megvizsgálta, valami
összetett laboratóriumi és mûsze-
res ellenõrzésnek vetették alá,
majd megállapították: „Traian
Bãsescu jelenleg nem szenved
semmilyen betegségben, amely fi-
zikai vagy pszichikai szempont-
ból akadályozná teendõinek vég-
zésében”. Mint ismeretes, az ál-
lamfõ a Legfelsõbb Védelmi Ta-
nács (CSAT) 2006-os határozata
alapján köteles évente megvizs-
gáltatni magát a központi katona-
kórházban. Legutóbbi 2010 febru-
árjában vizsgálták meg Bãsescut,
akit Valeriu Turcan államfõi szó-
vivõ szerint akkor „nagyon egész-
ségesnek” nyilvánítottak. Az el-
lenzéki követelte az elnök egészsé-
gi állapotáról szóló jelentés nyil-
vánosságra hozatalát, amit az el-
nöki hivatal arra hivatkozva taga-
dott meg, hogy a CSAT-határozat
alapján a 13 orvosprofesszorból
álló testület részletes elemzése
nem tartozik a közvéleményre. 

„Munkaképes”

Traian Bãsescu 
ÚMSZ

Vádat emeltek tegnap a kor-
rupcióellenes ügyészek Ko-

lozsvár volt polgármestere, Sorin
Apostu ellen. A politikusnak fog-
dában kell megvárnia pere tárgya-
lását, ugyanis a legfelsõbb bíróság
tegnap elutasította szabadlábra
helyezési kérelmét. Apostut befo-
lyással történõ üzérkedéssel, csú-
szópénz elfogadásával és pénz-
mosással is vádolják , a vádakat
pedig lehallgatott telefonbeszélge-
tések és a tanúvallomások alapján
próbálják bizonyítani. A vádirat-
ból – a súlyosabb korrupciós bûn-
cselekmények mellett – az is kide-
rül, hogy a volt polgármester
2007-tõl havi 850 euró csúszó-
pénzt kapott a Carrefour hiper-
market vezetésétõl, cserében pe-
dig közbenjárt illetékes hatósá-
goknál a cég tevékenységéhez
szükséges engedélyek beszerzése
érdekében. Apostu a felesége jogi
tanácsadó irodáján keresztül kap-
ta meg a csúszópénzeket. A volt
elöljáró feleségét, Monica
Aposut, illetve Aspasia Droniuc
és Cãlin Stoia üzletembereket is
ugyanebben az ügyben állítják bí-
róság elé. Cãlin Stoia megveszte-
getés, pénzmosás és hamisítás mi-
att, Aspasia Droniuc pedig befo-
lyásvásárlás, pénzmosás és hami-
sítás miatt kerül a bíróság elé. 

Vádat emeltek

Apostu ellen

Az USL vezérkara Gyulafehérváron. Az ellenzék Erdélyben az országos átlagnál 15 százalékkal gyengébben teljesít

Állami tiszteletadással

temették el Ioan Bocot

ÚMSZ

Több százan kisérték tegnap
utolsó útjára a Kolozs megyei

Havasrekettyén Ioan Bocot, Emil
Boc miniszterelnök 87 éves korá-
ban elhunyt édesapját. A mócvi-
déki falu apraja-nagyja mellett
tiszteletét tette a szertartáson
Traian Bãsescu államfõ, a parla-
ment két házának elnöke,
Roberta Anastase és Vasile Blaga,
egy sor miniszter, valamint a kor-
mányzó Demokrata-Liberális
Párt (PDL) több országos és me-

gyei vezetõje. Az RMDSZ részé-
rõl Máté András Levente Kolozs
megyei elnök, Kötõ József képvi-
selõ és Póka András kalotaszent-
királyi polgármester adta meg a
végtisztességet. A szertartást
Andrei kolozsvári ortodox mitro-
polita és Teodor Boc helyi görög-
keleti lelkész, a miniszterelnök
unokatestvére celebrálta. Ioan
Boc a hét elején hunyt el egy ko-
lozsvári kórházban, ahova két
héttel korábban azt követõen
szállították be, hogy agyvérzést
szenvedett. 

Emil Boc kormányfõ édesanyját vigasztalta a tegnapi temetésen
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Nem minden erdélyi vá-
rosban futja népszerû ze-

nekarokat és elõadómûvé-
szeket felvonultató szabadté-
ri rendezvénysorozatra óév
utolsó estéjén: több települé-
sen csupán tûzijátékkal kö-
szöntik az új évet a polgár-
mesteri hivatalok. Székelyföl-
dön idén is „kettõs” szilvesz-
ter lesz: éjjel 1-kor a fõtere-
ken felcsendül a magyar és a
székely himnusz. 

Delhusa Gjon 
Szentgyörgyön

Sepsiszentgyörgyön Kon-
certsorozattal, színházi vígjá-
tékkal és utcabállal ünneplik
a szilvesztert. Az önkor-
mányzat a tavalyi sikeres ut-
cai szilveszteri mulatság után
– amelyen hétezren vettek
részt – úgy döntött, hagyo-
mányt teremt a rendezvény-
bõl. A szervezési költséget
helyi vállalkozók fedezik, így
nem költenek rá közpénzt –
magyarázta a szervezõ Gru-
bisics Levente. Tájékoztatása
szerint a város központjában
a Bazár soron felállított sza-
badtéri színpad programját a
Tamási Áron színház szil-
veszteri mûsorához igazítot-
ták. A társulat december 31-
én 6 órától játssza László
Miklós – Illatszertár címû da-
rabját. Ezt követõen este 9
órától a román énekesnõ,
Nicola koncertezik, majd az
ír bulizenét játszó Selfish
Murphy veszi át a Szabadság
téri színpadot. Az óév utolsó
koncertjét Delhusa Gjon ad-
ja, aki 40 év munkáját hozza
el a nagyközönségnek, eddig

megjelent húsz albuma legsi-
keresebb slágereit énekli
majd. Rögtön az éjféli tûzijá-
ték után a Zanzibár zenekar
adja elõ legnagyobb slágereit. 

Újra tûzijáték Csíkban

A székelyudvarhelyi pol-
gármesteri hivatal a tavalyi-
nál 2-3 perccel több ideig tar-
tó, valamint látványban is
gazdagabb, pompázatosabb
tûzijátékkal búcsúztatja az
óévet és köszönti az új évet.
A szemkápráztató esemény-

re idén is város központjában
kerül sor, melyre az elmúlt
évek tapasztalatai szerint,
mintegy két és fél ezer ember
látogat majd ki. 

Tavaly elmaradt a tûzijáték
Csíkszeredában, az önkor-
mányzat a szûkös esztendõ-
vel magyarázta a döntést.
Idén azonban készülhetnek a
csíkiak a látványra, hisz nem
is egy, hanem egyszerre két
különbözõ pontból repülnek
majd magasba a rakéták. An-
tal Attila alpolgármester sze-
rint átlagos hosszúságú tûzi-

játékra, 5-7 percig tartó lát-
ványra számíthatnak a részt-
vevõk, az önkormányzat erre
a célra 10 ezer lejt költ. 

Szerény ünnep 
Kolozsváron

Kolozsváron idén is szegé-
nyesnek ígérkezik az idei ön-
kormányzati óévbúcsúztató.
Pénzhiányra hivatkozva a
polgármesteri hivatal nem hí-
vott meg egyetlen zenekart
sem az utcai szilveszterre, az
egyetlen látványosság a ha-

gyományos tûzijáték lesz.
Marosvásárhelyen utcabált

szervez a polgármesteri hiva-
tal. A Gyõzelem téren felállí-
tott ideiglenes színpadon
szombaton este tíztõl Ciprian
Istrate és Magyar Rózsa, va-
lamint a Fly Project és Balázs
Pali lépnek fel. Éjfélkor tûzi-
játékkal köszöntik az új évet.

Ropják a táncot 
Szatmárnémetiben

Nagyvárad önkormányza-
ta a hagyományokhoz híven
ezen évfordulón is utcai szil-
veszterrel, tûzijátékkal és
koncertekkel várja mindazo-
kat, akik az új esztendõt a vá-
ros központjában kívánják
köszönteni. Az utcai koncer-
tek este 21 órakor kezdõdnek
a Szent László téren, ahol a
Vivere Group, Dj Chrom he-
lyi lemezlovas, Ana Maria
Georgescu énekesnõ és a ko-
lozsvári Desperado együttes
lépnek fel. Az új évet a szo-
kás szerint éjféli tûzijátékkal
köszöntik, ami várhatóan tíz
percig fogja díszíteni az ég-
boltot – mondta el Petri Csil-
la, a Nagyváradi Polgármes-
teri Hivatal sajtóosztályának
képviselõje. 

Az eddigiekhez viszonyít-
va újszerûen búcsúztatják a
város (új) fõterén az évet a
szatmárnémeti fiatalok. Éjfél
elõtt a Passion 4Salsa tánc-
együttes tagjai lepik el a teret,
vegyülnek el a közönséggel,
és míg az égen tûzijáték pom-
pázik, idelent – egyféle tükör-
ként –vidám zenére ropják a
táncot azon igyekezve, hogy
az ünneplõ sokadalomból
minél több személyt kapcsol-
janak be. 

A székelyföldi szilveszterezési szokások
miatt újabb országféltõ sajtókampányt in-
dított a bukaresti román sajtó. A Gândul
napilap ugyanis „felfedezte”, hogy
Kovászna és Hargita megyékben a magya-
rok éjfél után, egy órakor is koccintanak és
elénekelik a magyar és a székely himnuszt.
Erre ráharaptak a hírtévék, és mûsoraik-
ban Székelyföld lakosainak újabb törvény-
telen cselekedeteként minõsítették a kettõs

szilvesztert. Antal Árpád sepsiszentgyörgyi
polgármester sajtótájékoztatón rámutatott,
hogy ez Erdélyben és Székelyföldön 70 éve
így van, amióta „más idõzónába kerül-
tünk”. A Ceausescu-diktatúra évei alatt is
ugyanígy kétszer koccintottak az erdélyi
magyarok, emlékeztetett Antal Árpád, aki
reméli ennek nem tulajdonítanak nagyobb
jelentõséget, és nem riogatnak újra az or-
szág feldarabolásának veszélyével. 

Antal Árpád: a kétszeri koccintásnak 70 éves hagyománya van

Szemkápráztató szilveszter

Búcsú az óévtõl a képernyõ elõtt
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A Duna Televízió délelõtt
filmekkel (Münchausen bá-

ró csodálatos kalandjai, Némó
kapitány, Zimmer Feri stb.) és a
már megszokott kulturális
mûsorokkal (Filmdalok, film-
slágerek, Sakk – Táncjáték a
Botafogo Táncegyüttes elõadásá-
ban, Utazások operában stb.)
várja a nézõket 2011 utolsó
napján. De emellett este 9
órától lesz Mága Show Best of,
éjfél után pedig szilveszteri
Kívánságkosár.

Jótékonysági adással je-
lentkezik szilveszterkor az
m1 vetélkedõ mûsora, a Ma-
radj Talpon! Gundel Takács
Gábor irányításával olyan is-
mert televíziós- és médiasze-
mélyiségek teszik próbára tu-
dásukat, mint Szente Vajk,
Jakupcsek Gabriella, Scherer
Péter, Nacsa Olivér, Puskás
Péter, Kovács Koko István
Novodomszky Éva vagy D.
Tóth Kriszta.

A kérdések gyakran szil-
veszteri szokásokra, vicces
mondásokra, legendás kaba-
rétréfákra vonatkoznak majd,
a helyes válaszok pedig egy-
ségesen 500 ezer forintot ér-
nek. A játék kivételesen
„utolsó vérig” tart, a vetélke-
dõ végére így ötmillió forint
halmozódik fel, a közösen
összegyûjtött pénz sorsáról
az egyetlen ringben maradó
játékos dönt: az egész össze-
get az általa a játék elején
megnevezett jótékonysági
szervezet kapja – közölte az
MTVA.

Gyerekbarát m2

Gyerekmûsorral búcsúz-
tatja az óévet az m2. Halász
Judit és a Sündörgõ koncert-
je mellett karaoke hangjáték,
filmek és gyerekeknek szóló
fõzõmûsor is szerepel a kí-
nálatban. Buli van Csuda-
szombaton! címmel az m2
már negyedik alkalommal

jelentkezik komplett gyerek-
mûsorral, szilveszteri elõké-
születekkel, vadonatúj Ma-
gyar népmesékkel. Halász Ju-
dit, Novák Péter, a Balkan
Fanatik, illetve Tompos
Kátya koncertjei mellett Flu-
or Tomi, SP és Lola
karaokeversenyével készül a
csatorna az év utolsó napjá-
ra. A kisebbeknek szóló dél-
elõtti kínálat ezúttal a Bóbi-
ta Bábszínház A három kis-
malac és a farkas címû báb-
filmjével indul. A közmédia
támogatásával az idén fejez-
te be a kecskeméti animáci-
ós stúdió a Magyar népmesék
sorozatot, amelybõl délelõtt
több friss epizódot is levetít a
csatorna. Délután a Balkan
Fanatik zenél a stúdióban,
õket Halász Judit követi, aki
a Verset terem a világ címû ös-
szeállításával köszönti az új-
esztendõt.

Kora este a Valami új! ze-
nés portrémûsor kerül bemu-
tatásra Csík Jánossal és ven-
dégeivel; Hobóval, Kiss Tibi-
vel, Bocskor Bíborkával és
Ferenczi Györggyel. A ka-
masz nézõkre gondolva ze-
nés köszöntõvel érkezik Sza-
bó Balázs játékmester, A Szö-
vetség címû családi vetélkedõ-

rõl Buda Mártonnak Puskás
Peti, Szabó Kimmel Tamás
és Feke Pál mesél, kevéssel
kilenc óra elõtt pedig érkezik
a Karaoke hangjáték Kovács
Áronnal. Az év utolsó órái-
ban a Magyar Rádió Szimfonik
Live koncertfilmjével zárja a
Csudaszombatot az m2. 

Kereskedelmi 
filmdömping

Kitesznek magukért szil-
veszterkor a kereskedelmi
csatornák is. A TV2 délelõtt
rajzfilmekkel, délután pedig
filmekkel csábítja a nézõket,
este 8 órakor az Aktív külön-
kiadásával várják a nézõket,
majd a Frizbi címû szórakoz-
tató talk-show következik,
Maksa Zoltánnal, Éles Ist-
vánnal, Galla Miklóssal, Er-
dei Sándorral Somogyi And-
rással, majd a szokásos Retro
B.Ú.É.K. ismétlõ-válogatás
négy órás adása következik.
Az RTL Klub az este 8 órakor
kezdõdõ Fókusz különkiadás
után a Men In Black – Sötét
zsaruk címû amerikai vígjáté-
kot, a Való Világ összefoglalót
és az Amerikai Taxi címû fil-
met tûzi mûsorra szilveszter
este.

Szilveszter az ETV-n

Külön szilveszteri mûsor-
ral jelentkezik a marosvásár-
helyi székhelyû Erdélyi Ma-
gyar Televízió is, amely ma es-
te nyolc órától sugározza a
Többszemközt címû mûsor kü-
lönkiadását, amelyben Se-
bestyén Mihály, Makkai Já-
nos és a mûsorvezetõ Lokodi
Imre az év eseményeit eleme-
zi. Szilveszter estéjén este 7-
tõl 10-ig Erdélyi Kávéház-
maratonra invitálják a nézõ-
ket. A tévé vendége lesz töb-
bek között Nagy Ágnes, a
Román Nemzeti Bank igaz-
gatótanácsának tagja, Kará-
csonyi Zsigmond, a MÚRE
elnöke és Harsányi Zsolt ren-
dezõ is. Ezenkívül ellátogat a
stúdióba Dr. Kikeli Pál, a
Procardia Egyesület elnöke,
Szigeti Enikõ, a CEMO ve-
zetõje, Gönczi Dezsõ rek-
lám- és Bodoni Hunor mar-
keting-szakember is. Este 10
órától a Maros Mûvész-
együttes Sodrásban címû elõ-
adását tûzte  mûsorra a csa-
torna, majd a Hahota Szín-
társulat Szenzációs Bonyodal-
mak címû elõadását sugároz-
za – az új évet az Omega
koncertje indítja. 

Kolozsváron hagyományos módon az Avram Iancu (Bocskai) téren búcsúztatják az óévet

Idén sem unatkoznak azok, akik a
képernyõ elõtt kívánnak átlépni az új
évbe. A tévéadók gazdag mûsoraján-
lattal várják a szilveszterezõket.

Röviden

Tiltakozó háziorvosok

Tiltakozni készülnek a há-
romszéki háziorvosok, mivel
a betegeknek januártól 10
lejt kell fizetniük a nem sür-
gõsségi, elõre nem progra-
mozott vizsgálatért. Egy új
rendelet szerint ugyanis a
háziorvosok csak napi 20 be-
teget vizsgálhatnak meg in-
gyenesen. Tíz lej illetéket
kell fizetnie annak a beteg-
nek, aki nem fér bele a házi-
orvos napi keretébe, és nem
kaphat ártámogatott receptet
sem. Seres Lucia a három-
széki háziorvosok egyesüle-
tének elnöke ezt elfogadha-
tatlannak tartja, mivel sze-
rinte nem tehetik meg a 21-
ik betegükkel, hogy pénzt
kérjenek tõle. Az egyesület
tárgyalásokat kezdett az
egészségbiztosítóval, és ha
nem módosítják az elõírást,
készek tiltakozást szervezni.  

Fátyol bécsi koncertje

Fátyol Rudolf hegedûmû-
vész, a szatmári filharmónia
igazgatója Robert Leopold
csellómûvésszel és Füzessé-
ry Zoltán fuvolamûvésszel a
bécsi filharmónia koncertter-
mében hangversenyezett. A
teltházas zenei élményrõl
CD felvétel is készült.

RMDSZ-szilveszter
Szatmáron 

A több éves szokás szerint
most is a belvárosi Miorita
vendéglõben tartja szilvesz-
teri bálját az RMDSZ szat-
márnémeti szervezete. Veres
Norbert fõszervezõ szerint
minden együtt a vidám
óesztendõ-búcsúztatáshoz és
az új fogadásához, a frissen
készülõ ízletes ételektõl a fi-
nom italokig és a jó zenéig,
amelyet az Amulette együt-
tes szolgáltat. Az is garancia
a jó hangulathoz, hogy a
170 lejes jegyeket elsõsorban
összetartó baráti társaságok
vásárolták meg.

Zsúfolt Prahova-völgy

Négy kilométer hosszú ko-
csisor alakult ki az 1-es or-
szágúton Ploieºti és Brassó
között, Nistoreºti környé-
kén, a hegyi üdülõközpon-
tok felé vezetõ sávon. Daniel
Radu, a Prahova megyei
rendõrség szóvivõje szerint
ma ismét a közlekedés el-
akadására lehet számítani,
január 2-án pedig ismét zsú-
foltak lesznek az utak, mivel
tömegesen fognak haza in-
dulni azok, akik a hegyek-
ben töltötték a szilvesztert.

Anya 13 évesen

Egészséges fiút szült szerda
este egy 13 éves kislány Iaºi
megyében, a gyerek jó álla-
potban van, de az anya in-
tenzív ápolásra szorul. Lég-
zéselégtelenséggel, szívelég-
telenséggel, több krónikus
szervi problémával is küzd a
fiatal lány. Vélhetõen egy
hatvan éves férfi erõszakolta
meg. A szerda este született
baba egészséges, 3200 gram-
mal, a 37. terhességi héten
született.



Hiába, ha eddig nem nõtt be a fejem lágya,
a hátra lévõ néhány évtizedre feltehetõen
már nagy valószínûséggel így is maradok.
(Márciusban töltöm be a hatvanat.) Egyéb-
ként is: kezdetben az ember eleve gyerek,
aztán vénségére meg gyerekes – olyan nagy
különbség nincs, a kettõ között eltelõ röpke
idõszakban pedig amúgy is fölösleges a
változás, csak megzavarná az egészséget.
Ugye?
Szóval töredelmesen be kell vallanom, hogy
imádom a marhulást, igyekszem szórni a
poénokat, a leglehetetlenebb helyzetekben
is, talán néha még szellemesnek is sikerül
lennem. Mindenesetre töredelmesen be kell
vallanom, hogy például rendkívül fontos ér-
tekezleteken is (eleve gyûlölöm a

gyûlésezõsdit) jó esetben öt
percig vagyok képes meg-
õrizni a komolyságomat,
aztán elkezdem látni a dol-

gok fonákját. Nem te-
hetek róla, ha egyszer

amolyan két lábon
járó elvarázsolt kas-
télyként csupa-csupa
görbe tükör lakozik

bennem.

A minap például a magyar fõvárosban
megszólított egy munkanélküli segélyen
tengõdõ, tudatmódosító szer és alkohol
hatása alatt álló holland fiatalember: nem
érti, hogyan került a Duna Bukarestbe?
Csak nem eltérítették? Komoly képet vág-
va, késedelem nélkül ké-
szen álltam a felelettel:
hát nem tudja? Bukarest
három város – Buka,
Óbuka és Rest – egyesülé-
sébõl jött létre; a sík ré-
szen terül el Rest, a hegy-
vidéken pedig Buka, s a Duna választja el
õket egymástól. A fiatalember kissé dülön-
gélve elgondolkodott, majd megköszönte a
választ, látszott rajta, hogy úgy érzi: most
okosabb lett valamivel.
Gyakorta szoktak csúfolni bennünket
(nem is olyan régen még így volt): külföld-
ön a magyar úgy viselkedik, mint a falusi
gyermek a városban. Hogy mindenre rá-
csodálkozik, idegenek számára a helyi szo-
kások, a legegzotikusabb helyeken is pör-
költre vagy rántott húsra vágyik (azt leg-
alább ismeri), a pincérhez pedig magyarul,
tegezve, szótagolva és jó hangosan szól,
hátha úgy megérti. Azt kell mondanom, és

nemcsak a magunk védelmében: fordítva is
ez van. Megboldogult feleségem, aki ide-
genvezetõ volt, egyszer kétségbeesetten állí-
tott haza, mert a kiváló szállodában megér-
kezés és kulcsosztás után sorra szaladtak
hozzá vissza a kétségbeesett, felháborodott

amerikai utasok: ilyen
nincs, egy percig sem ma-
radnak, itt lukas a paplan.
No, mondom, erre magam
is kíváncsi vagyok, hát
másnap reggel elkísértem,
és városnézés elõtt – ma-

gától értõdõen a bennük lakók engedélyé-
vel – megvizitáltam a szobákat. Mit lát-
tam? A szobalányok mindegyikben az
Amerikában ismeretlen tükörpaplannal
ágyaztak meg...
Innen már csak néhány lépés, s bennem
végleg elszabadul a pokol. Már most ké-
szülõdöm arra, hogy elsüthessem: az egy-
kori szkipetárok földje három részre sza-
kadt, és most egyszerre, de külön-külön ké-
ri felvételét az ENSZ-be és az Európai
Unióba Albánia, Bánia és Felbánia. Másik
nagy találmányom – mindjárt elárulom az
eredetét is –, hogy amit csak lehet, magya-
rul mondom, illetve magyarítom. (Ez talán

akkor sem baj, amikor nem játszásiból, ha-
nem komolyan veszem és komolyan te-
szem.) Így lesz a Rotschildból magyarul
Vörös Szemellenzõ, a két világháború kö-
zötti magyar munkásköltõnõ (Várnai Zse-
ni) keresztnevébõl pedig Lángész. Ennek
külön története van, íme: dolgoztam egy
lapnál, ahol a szerkesztõk külön zöld
könyvben adták ki, mit szabad és mit nem.
(Azt is kijelentették, hogy nem az újságíró-
nak, hanem a lapnak van stílusa – rövid
úton meg is bukott az újság.) Az egyik elõ-
írás az idegen szavak tilalma volt, márpe-
dig szerintem a Zseni is idegen szó.
Sajnos, ezekbõl az örökös marhulásaimból
nem mindig kerülök ki jól. Volt egyszer
egy fõszerkesztõm, süket is, humortalan is,
megsértõdött rám. Egy másik, egyébként
velemlelkületû kolléga mondta: az a baj,
hogy a humorom kifejezetten – szó szerint
így mondta – meghatározott irányultságú.
Igaza volt. Márpedig akkoriban ez komoly
hátrányt jelentett. De hát egy ragyogó elme
fogalmazta meg: „Akinek humora van,
mindent tud. Akinek humora nincs, min-
denre képes.” Azóta megtapasztaltam: ez
bizony rendszersemleges. És nemcsak sze-
mélyekre igaz.

Az Alkormányzó lassan keresztülment a szobán, és közben
gyanakodva kémlelt körbe.
– Bravó! – kiáltotta, és vállon veregette a Kancellárt. – Nagyon
jól beszéltél. Hiszen te született szónok vagy!
– Ugyan, semmiség – válaszolt a Kancellár, és szerényen lesü-
tötte a szemét. – Végül is a legtöbb szónok született.
Az Alkormányzó elgondolkodva dörzsölgette az állát.
– Nos, ez igaz – ismerte be. – Erre még, sosem gondoltam.
(…) 
Ettõl kezdve csak sugdolóztak, így hát, mivel többet nem hall-
hattam, gondoltam, megyek és megkeresem Brunót.
A tornácon találtam rá a kisfiúra. Egy libériás emberrel beszélt,
aki a rendkívüli tisztelettõl meggörnyedve állt, és a keze úgy ló-
gott elõtte, mint egy pár uszony.
– Õkegyelmessége – darálta éppen ez a tiszteletteljes ember – a
dolgozószobájában van, krfség! Bruno odasietett, és én úgy
döntöttem, követem õt.
A Kormányzó magas, méltóságteljes ember volt, arca komoly,
de kellemes. Papírokkal borított íróasztal elõtt ült, és a térdén
tartotta a legédesebb és leggyönyörûbb kislányt, akit valaha lát-
tam. Négy-öt évvel idõsebbnek látszott Brunónál, de ugyan-
olyan rózsás arca és csillogó szeme volt és ugyanolyan dús,
göndör, barna haja. Mosolyogva, kíváncsian nézett föl az apjá-
ra, és jó volt látni, ahogy a két arc – az egyiken az élet tavasza,
a másikon a késõ õsze – nagy szeretettel szemléli egymást.
– Nem, õt sosem láttad – mondta épp az öregember –, nem
láthattad, mert sokáig távol volt: országról országra utazott,
egészségtani kutatásokat végzett, több évig, mint amennyit te
éltél, kicsi Sylvie!

Lewis Carroll: Sylvie és Bruno. Fordította Rét Viktória

Marhulásaim

ÚMSZVÉLEMÉNY2011. december 30.–2012. január 1., péntek–vasárnap   www.maszol.ro 5

– Egyszóval, ezekhez a feladatokhoz olyan emberekre van
szükség, akik egy sötét sikátorban nem rendõrért kiálta-
nak, ha szembejön valaki, illetve nem lakatost hívnak, ha
szembetalálják magukat egy zárt ajtóval.
– Ez színigaz – erõsítettem meg tudásában a titkárt, õ
meg folytatta.
– Remélem, nem kell részleteznem miért, de mi abban va-
gyunk érdekeltek, hogy az a bizonyos örökség a valódi
örökösök kezébe kerüljön, ne a börtönviselt csõcselék... 
– Nem tudom, mi a baja a fiatalúrnak a börtönviseltekkel
– szólt közbe Piszkos Fred. – Egészen rendes emberek is
vannak közöttük, meg, persze, gyanús gondolkodású, fel-
fújt, beképzelt alakok is – és jelentõségteljesen felém pislo-
gott.
Még össze se állt a csapat, és az öreg máris ki akar túrni!
Pedig mindeddig én vagyok az egyetlen, aki érti, mirõl
van szó. Kiosztottam volna neki néhány pofont, de mode-
ráltam magam. A titkár meg folytatta:
– Operatív csapatunknak van huszonnégy óra elõnye. Ke-
resik gõzerõvel azt a három nevet a dokumentumtárak-
ban, akik szóba jöhetnek örökösként, és figyeljük a maf-
fiavezéreket, akik vélhetõen szintén megszerezték az in-
formációkat, és õk is keresik azokat, akiket el kell tenni
láb alól.
– Tudunk már valamit? – kérdezte Lennon.
– Egy név és cím relatíve biztos.
– Ez mit jelent?
– Van New Yorkban egy címünk, ott él az a személy, aki
még maga sem tudja a dolgot. 
–És miért nem megy ki a rendõrség, veszi védõ õrizet alá,
vagy viszi be a dutyiba arra a tíz napra?
– Olyan nagy a tét, hogy senkit nem tekinthetünk még a
rendõrség berkein belül sem megbízhatónak. Csak felhív-
nánk rá a bûnözõk figyelmét. És holnaptól az összes mé-
dia figyelmének a középpontjába kerül az ügy, rávetik
magukat az összes lehetõségre. Akkor van valóságsó, ha
hajsza, üldözés, versenyfutás alakul ki. Éppen ezért ne-
künk csendben el kell indulni, és elrejteni azt az embert
tíz napra. Közben az operatív csoport keresi a másik ket-
tõt. Világos az alternatíva?
– Azt hiszem – mondta Tuskó mint parancsnok. 
Még én szóltam hozzá:
– A világ megmentése, legalábbis az erkölcsi világrend
megóvása, azt hiszem, megfelelõ kihívás és nemes cél al-
kalmi csapatunk számára, de van egy kis bökkenõ. Nem
mintha akadékoskodni akarnék…
–  Mi az, bökd ki – mondta Senki.

– Arról van szó, hogy egy regényben
mindennek következetesen össze kell
függni egymással. (...) Na most, ha
Európa víz alatt van, és meg vannak

emelkedve az óceánok vízszintileg, ak-
kor New York egyszerûen nincs, vagy

víz alatt van. Ha következetesek va-
gyunk ehhez a fikcionális valóság-
hoz. Akkor hogyan mehetünk mi
New Yorkba? (Részlet a szerzõ azo-
nos címû regényébõl.)Krebsz János
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Amolyan két lábon járó
elvarázsolt kastélyként
csupa-csupa görbe tükör
lakozik bennem.

Gyulay Zoltán

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Az államférfi a következõ nemzedékre gondol, 
a politikus csak a következõ választásokra.”

Winston Churchill

Kiszivárogtatás

Sylvie

Igazi Péhoward
A nap címe. Erõszakoljatok jól!, Doru
Buºcu, Caþavencii

Magyarázat. A Caþavencii megmaradt a ke-
vés független lap egyikének, Doru Buºcu pe-
dig az év legjobb politikai publicistája. Az
utolsó szám vezércikkében arról ír, hogyan
„erõszakolják meg egy folyosón, a civil tár-
sadalom szeme láttára, a törvényhozás õrkö-
désével, a hatalmi ágak szétválasztását,
amelyrõl az alkotmány, amilyen hülye, azt
hiszi, hogy az õ védelme alatt áll”. Mindezt
annak nyomán írja D. B., hogy ezután az
igazságügyi miniszter akár meg is büntetheti
ítéleteikért a bírákat. De kitér egyebekre is:
„Úgy látszik, senki sem törõdik vele, hogy a
választásokat nem külön és határidõre tart-
ják meg, ahogyan naivitásában a demokrá-
cia helyesnek tartaná. Hogy egy csökkent el-
méjû ember, Boc miniszterelnök szavaival,
’nem pazarolunk idõt steril vitákra’, és hogy
ezáltal pénzt takarítunk meg Elena Udrea
bevásárlásaihoz. Ritkán látni ennyi kreténsé-
get együtt ekkora fásultsággal.” A látlelet
folytatódik azzal, ahogyan Traian Bãsescu
megfélemlíti az ügyészeket. Nem ítélik el
eléggé az õ politikai ellenfeleit! Súlyos Buºcu
diagnózisa a sajtóról is. „A sajtó kimúlik az
állam erõintézményeivel való aránytalan
harcban. A titkosszolgálatok és ügyészségek
õrnagyainak serege készít listákat, fényképe-
ket, sztenogramokat, hangfelvételeket az el-
lenségrõl, aki a rendszer ellen ír és beszél.
Kevés már a rebellis hang, egy év múlva ta-
lán már egy sem lesz. A párt rátette a kezét
az újságokra és a tévékre, amelyek korábban
a saját fejükkel gondolkoztak. Megvásárolta
a lelküket vagy csak megfélemlítette õket.
Az ünnepi csengettyûk és a kocsonyaevés
csámcsogása hátterében csak a beijedt, ön-
elégült nép egyenletes horkolását hallani. Az
írott és kimondott szó ellenállása szinte ha-
lott, ravatalánál az általános közöny õrkö-
dik.” És a cikk vége: „A szabadság a sötét-
ben vár, hanyatt fekve. (...) Tudja, hogy meg
fogják erõszakolni – megtörtént már vele –,
és úgy döntött, hogy jobb, ha maga vetkõzik
le. Tudja azt is, hogy itt nem fog senki a se-
gítségére sietni, nem vonul ki az utcára egy-
millió dühös ember. És meglehet, most már
bánja, hogy felelõtlenül kalandra vállalko-
zott egy ennyire veszélyes országban.” 

A nap álhíre. Éljen a szabadság!



8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Ingatlanpiac (ism.)
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.)
- Hideg karácsonyok, szo-
morú szentesték a XX.
században
15.05 Tíz perc (ism.)
15.30 Dosszié: 
Bünügy (ism.)
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
Belpolitikai összefoglaló
21.05 Kontraszt
22.00 Híradó 21
22.30 Versus
23.05 Vetítő
Válogatás magyar doku-
mentumfilmekből
23.06 Budapest retro I.
(dokumentumf.)
0.05 Kontraszt (ism.)
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8.10 A bűvös harang
(anim. f.)
8.30 Tálentum 
(ism. sor.)
9.05 Daktari (sor.)
10.00 Isten kezében 
- Bajzáth Ferenc atya
10.30 Beavatás
12.00 Világ-nézet 
- Püspökkenyér
13.00 Híradó
13.15 Élő népzene
13.45 Hazajáró
14.25 Rosszcsont kaland-
jai (sor.)
15.20 Szoborfák 
(dokumentumf.)
16.15 Törvény által védve
(magazinműsor,)
16.45 Múltidéző
17.20 Meseautó 
(magyar vígj., 1934)
19.00 Híradó
19.30 Önök kérték!
20.30 Klubszoba
21.30 Galambos Erzsi szü-
letésnapi gálaestje
23.05 Alex és Emma 
- Regény az életünk 
(am. rom. vígj., 2003)
0.40 Porrá leszünk 
(angol krimisor.)
1.30 Underground 
(jug. sor.)
2.25 Beköszöntő 
- népköltés
2.35 Múltidéző (ism.)
3.00 Élő népzene (ism.)
3.25 Világ-nézet (ism.)

TV2, 20.00
Tök állat

A helyi rendőrőrsön írnokként dolgozó, kétbalkezes Marvin
nyomozó szeretne lenni. Amikor egy éjjel véletlenül egyedül
felügyeli a körzetet, kis híján az életével fizet. Megmentőjé-
nek, a bogaras Dr. Wildernek szerencséjére sikerül feltörnie
a genetikai kódját, és kis házi laboratóriumában különféle ál-
latok szerveit ültetve megmenti Marvint.

m1, 22.20
Mr. Balhé

Harry szeretetreméltó ember, azonban van egy nagy hibája:
mindent kétszer vagy háromszor megismétel. A gyerekeket
imádja, s a gyerekek is őt. Vannak azonban olyan emberek,
akik a saját hasznuk érdekében feláldoznák a gyönyörű kör-
nyezetben lévő gyermekparadicsomot. Ilyen tervei vannak
Jeffrey-nek is, aki az üdülőt egy luxus szórakoztatóközpont-
tá szeretné átalakítani.

DUNA Tv, 23.05
Alex és Emma - Regény az életünk

Alexnek, a szerencsejáték függő íróra nem épp a legjobbkor
tör az alkotói válság: hitelezői 30 napot adtak számára,
hogy befejezze a regényét,- amit igazából még el sem kez-
dett- és törlessze a 100 000 dolláros adósságát, ellenkező
esetben a hitelezői végeznek a fiatalemberrel. Mivel számí-
tógépét a nyomaték kedvéért ripityára törték, kénytelen fel-
venni egy gyorsírónőt.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
7.55 Opera Café
9.55 Szót kér a természet
10.00 Mesék
10.55 Enid Blyton kaland-
film sorozata
11.20 Amika 
(sor.)
11.35 Az utolsó mohikán
12.00 Sarah Jane kaland-
jai (sor.)
12.31 Most a Buday!
13.15 Katolikus krónika
13.40 Három királyfi, 
három királylány
14.05 Mennyek királynéja
14.55 A sokszínű vallás
15.10 Unitárius magazin
15.35 Református ifjúsági
műsor
15.45 Kálvin évek
16.00 Az Árpád-kor 
templomai
16.10 Beethoven 2 
(am. vígj.)
17.40 Meztelen diplomata
(magyar vígj.)
19.00 Mi micsoda
19.25 Esti mese
19.50 Billy Idol
21.00 Híradó este
21.30 Schmitt Pál köztár-
sasági elnök újévi köszön-
tője
21.35 Az aranyember
(magyar f.)
23.25 A misszionárius
(angol vígj.)
0.50 200 szál cigi 
(am. vígj.)

8.00 Kölyökklub
Björn mackó kalandjai, 
Éliás, a kis mentőhajó,
Helló, Kitty!, 
Tűzoltó mesék, 
Magilla Gorilla, 
Hupikék törpikék, 
Dini, a kis dinoszaurusz
11.15 Trendmánia
Életmód- és szépségmaga-
zin
11.40 Törzsutas
12.05 Havazin
12.35 Felicity 
(am. családi kalandf.,
2005)
14.10 Ilyenek voltunk
(am. zenés dráma, 1973)
16.15 Jó ugatás 
fél győzelem! 
(am. családi film, 2005)
17.50 Scooby Doo 2.:
Szörnyek póráz nélkül
(am. vígj., 2004)
19.30 RTL Klub Híradó
19.55 ValóVilág (2011)
- Aréna
Valóságshow
- Párbaj
22.30 Nagy durranás
(am. akció-vígj., 1991)
0.05 Portré otthon 
- Búza Barna szobrászmű-
vész
0.30 Halálos temetés
(am.-német-angol vígj.,
2007)
2.05 Jópofa kofa 
(am. vígj. sor.)

7.45 Tv2 matiné
414-es küldetés, 
Go, Diego! Go!,
Chuggington, 
Nickelodeon kedvencek,
Ni Hao Kai-Lan, 
Dora, a felfedező, 
Jimmy Neutron kalandjai,
SpongyaBob Kockanadrág
10.45 Táncos visszatér
(kan.-am. családi film,
2001)
12.30 A Macska 
- Le a kalappal! 
(am. családi kalandfilm,
2003)
14.00 Hős 
(hongk.-kínai akcióf.,
2002)
15.50 Kleopátra 
(am. filmdráma, 1. rész,
1999)
17.40 Kleopátra 
(am. filmdráma, 2. rész,
1999)
19.30 Tények Hírműsor
20.00 Tök állat 
(am. vígj., 2001)
21.35 Jól áll neki a halál
(amerikai vígjáték, 1992)
23.30 Pelenkás bajkeverő
(francia-spanyol vígj.,
2003)
1.15 DAKAR 2012 
(2012)
Argentína 
- Chile
1.45 Hét év Tibetben 
(am. filmdráma, 1997)

10.40 Topmodell leszek!
10.45 Édes kísértések
11.30 Szex és New York
light (sorozat) 12.30
EgészségŐr 13.00 Maxx-
Motion 13.30 A nagy ház-
alakítás 15.10 Szenzációs
recepciós (am. vígjáték)
16.55 Meseautó (magyar
vígjáték) 18.50 Stuart
Little kisegér (német-am.
vígjáték) 20.20 Harmadik
műszak (sorozat) 21.15
CSI (sor.) 22.00 Beugró
Plusz 23.00 Szerepcsere
(am. vígj.)

10.05 Pro Motor 11.00
Pontos sportidő 12.00
Trickshot világkupa
13.00 Sport.ro Hírek
14.00 Ploiesti harcosok
15.05 Fogadás a félelem-
mel 16.00 Pontos sport-
idő 17.00 Bajnokok di-
nasztiája 18.00 Sport.ro
Hírek (live) 19.00 Red
Bull X-Fighters World Tour
2011 Roma 20.00 A fény
harcosai 21.00 Halálos
ütések 22.00 Coride
spaniole 23.00 Gigászok
harca

8.30 A csábítás földjén
(sorozat) 10.00 Sztárok és
legendák 11.30 A telenov-
ellák világának titkai
12.45 Anyád lehetnék
(am. vígj.) (ism.) 14.30
Esmeralda (sorozat) 15.30
Érzéki ölelések (sorozat)
17.30 Az örökösök (so-
rozat) 19.30 A csábítás
földjén (sorozat) 20.30
Grease (am. zenés f.)
22.30 Perro amor (soro-
zat) 0.30 Mesés hölgyek
(sorozat) 1.30 Esmeralda
(sorozat) (ism.)

8.05 Televíziós vásárlás
10.10 Dirty Dancing - Pisz-
kos tánc (am. romantikus
dráma) 12.00 A zűrhajó
(német sci-fi vígjáték)
13.35 ...és megint dühbe
jövünk (olasz vígjáték)
15.45 Bűnvadászok (olasz
akció-vígjáték) 17.55 Len-
ni vagy nem lenni (am.
vígj.) 19.55 A Paradicsom
foglyai (am. akció-
vígjáték) 22.00 Kobra
(am. akciófilm) 23.40 Ele-
mi ösztön (am. thriller,
1992)

8.30 Jancu Jianu a hajdú
(ismétlés) 10.30 A nagy
csapat (amerikai vígjáték)
12.30 Hírek 13.15 A Szil-
veszter, ami nekem tetszik
(ismétlés) 17.45 Akarsz
milliomos lenni?
(ismétlés) 17.45 Ez Romá-
nia! 18.45 A nap híre
19.00 Hírek 19.45 D-
Paparazzi 20.30 Kicsi-
KÉM - Sir Austin Powers
2. (amerikai vígjáték)
22.30 Godsend - A terem-
tés klinikája (amerikai-ka-
nadai thriller)

9.00 Erdélyi Kávéház -
visszatekintés 16.00 Ha-
hota. Szenzációs bonyo-
dalmak 18.00 Szabó At-
tila. Székelyföld télen
18.30 Híradó 19.00 Szil-
veszteri hangulatmor-
zsák 19.30 Híradó
20.00 Lakatos Iván. A
szibériai halott 21.00
Szilveszteri hangulat-
morzsák 22.00 Szentpé-
teri Csilla - Zongoraboly-
gó 22.30 Híradó 23.30
Népzene 0.00 Ez úgy
igaz, ahogy hiszitek

TV2
7.00 Múlt-kor
Történelmi magazin
7.25 Valaki
7.55 Opera Café
10.00 Lúdas Matyi 
(magyar rajzfilm, 1979)
11.10 Vad Magyarország 
- A vizek birodalma
12.05 Schmitt Pál 
köztársasági elnök újévi
köszöntője 
(ism.)
12.15 A Bécsi Filharmoni-
kusok újévi koncertje
14.40 Hírek
14.45 Petőfi
15.15 Az aranyember
(magyar kalandf., 1962)
17.05 Elle 
- Modern Hamupipőke
(am. filmdráma, 2010)
18.45 Rex Rómában
(osztrák-német-olasz krim-
isor.)
19.35 SzerencseVasárnap
A SzerencseSzombat ün-
nepi különkiadása
20.30 Híradó este
21.05 Magyarország, 
szeretlek!
Látványos show műsor 
rólunk 
- nekünk!
22.20 Mr. Balhé 
(amerikai vígj., 1997)
23.55 Millió dolláros bébi
(amerikai filmdráma,
2004)
2.05 Magyar bulizenék

5.45 The Royal Variety
Performance
6.15 Teleshopping
6.55 Románia hímnusza
7.00 Disney Klub
7.55 Zoom
8.10 A hit világa (live)
10.10 Lucky Luke 
- Irány a vadnyugat 
(francia animációs film,
2007)
11.45 Nemzetközi cirkusz
előadás
12.15 Újévi koncert 
Bécsből
13.00 Hírek, 
időjárásjelentés
13.15 Újévi koncert 
Bécsből
14.45 Tízenkét asztal
15.20 Ha újra szeretné
nézni, 1. rész
16.20 Ha újra szeretné
nézni, 2. rész
17.15 Distractis Show
(szórakoztató műsor)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.10 El Dorado
(perui kalandf., 2009)
22.55 A románok kincsei
23.10 Végzetes randevú
(kanadai thriller, 2005)
0.45 Ha újra szeretné néz-
ni (ism.)
3.30 Sport 
(ism.)
3.45 Hírek, 
időjárásjelentés (ism.)

5.30 A Spiderwick 
krónikák 
(amerikai kalandfilm,
2007)
7.00 Hangya boy 
(amerikai animációs film,
2006)
8.30 Koncert 
a Forradalom térről
9.45 Ho, ho, ho 
(román vígjáték, 2009)
(ism.)
11.45 Jégkorszak 
(amerikai anim. f., 2002)
13.15 Apropo TV 
(szórakoztató műsor)
14.15 Dirty Dancing 
- Piszkos tánc 
(amerikai romantikus drá-
ma, 1987)
16.00 Szórakoztató 
magazin
19.00 Hétvégi Pro Tv hí-
rek, sport, időjárásjelentés
20.30 A sötét lovag
(amerikai akcióf., 2008)

Sz.: Christian Bale, 
Heath Ledger, 
Aaron Eckhart, 
Gary Oldman, 
Michael Caine
23.30 Román Komédia
Társaság
0.45 Dirty Dancing 
- Piszkos tánc
(amerikai romantikus drá-

ma, 1987) (ism.)
2.30 A sötét lovag 
(amerikai akcióf., 2008)
(ism.)

5.15 Hét fiú, 
és egy csibész lány 
(francia-olasz-román ka-
landfilm, 1966)
7.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
9.00 Babe 
(auszt.-am. családi vígj.,
1995)
11.00 Titkok könyvtára 2.
- A visszatérés Salamon
kincséhez 
(amerikai kalandfilm,
2006)
13.00 Híradó, 
sport, időjárásjelentés
(live)
13.30 Válogatás 
a mesés Szilveszterekből
(ism.)
16.00 SuperBingo 
Metropolis
(verseny show) (live)
19.00 Híradó, 
sport, időjárásjelentés
(live)
20.40 X-Factor 
- A döntő (verseny show)
23.00 A fenébe is 
- szórakoztató műsor
0.15 Két cowboy New
York-ban 
(amerikai akció-vígjáték,
1994) (ism.)
2.15 Titkok könyvtára 2. 
- A visszatérés Salamon
kincséhez 
(amerikai kalandfilm,
2006) (ism.)

7.30 A mágia színe 
(angol kalandfilm, 2008)
9.00 A mágia színe 
(angol kalandfilm, 2008)
10.30 Fején a nagyvilág 
- szórakoztató műsor
11.00 Úton hazafelé 2.
- Kaland San Franciscóban
(amerikai kalandfilm,
1996)
13.00 Focus Monden
(ism.)
13.30 Chicago 
(am.-német zenés vígj.,
2002) (ism.)
15.30 Kötekedők 
krónikája  
- szórakoztató magazin
(ism.)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán – reality show
20.30 A Robinson család
titka 
(amerikai animációs film,
2007)
22.15 Kill Bill 
(amerikai akciófilm,
2003)
0.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
1.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
2.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
3.00 Kill Bill 
(amerikai akciófilm,
2003) (ism.)

7.00 Hogyan készült? 
- Lázmérők
8.00 Autókereskedők 
- Bogárhátú VW
9.00 Hogyan csinálják?
10.00 Ki ad többet?
11.00 Amcsi motorok 
- Billy Joel motorja
13.00 Autókereskedők 
- újratöltve 
- Mazda MX-5
14.00 Autókereskedők 
- Bogárhátúból Beach
Buggy
15.00 Csomópontok 
- A Panama-csatorna
16.00 Óriás költöztetők 
- Óriás tengeralattjáró
17.00 Penn és Teller: 
Vigyázat, csalunk!
18.00 Keith Barry
trükkjei 

- A randevú
19.00 A túlélés 
törvényei 
- A vörös sziklák 
vidékén
20.00 Autókereskedők 
- Triumph Stag
21.00 Autókereskedők 
- újratöltve 
- Jeep CJ7
23.00 Újjáépítők
0.00 Az űrsikló program
utolsó küldetés
1.00 Kíváncsiság 
- Miért élvezzük 
a szexet?
2.00 A fegyverkovács 
- Évfordulós buli

8.00 Răzushow 
(szórakoztató műsor)
9.10 The Lightkeepers
(amerikai vígjáték, 2009)
(ism.)
10.50 Lehet, 
hogy nem tudtad
11.00 Vitas Bukarestben
12.00 Circo Massimo
Fesztivál
12.50 Vértestvérek
13.20 A divat világa
13.30 Jamie Amerikában
14.10 Az igazi 
tündérmese 
(angol-amerikai családi
film, 1997)
15.55 Egészségpasztilla
16.10 A mágia díjai, 
2009
17.45 A divat világa
18.00 Răzushow 
(szórakoztató műsor)
19.00 Dívák estéje
20.10 Felügyelő 
életveszélyben 
(amerikai-angol vígjáték,
1964)
22.00 Isten hozott 
a világ végére
23.00 Equilibrium
- Gyilkos nyugalom 
(amerikai sci-fi, 2002)
1.00 Ali Campbel UB40
koncert 
(ism.)
2.50 Az igazi tündérmese
(angol-amerikai családi
film, 1997) 
(ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
10.00 Egyházi műsor

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

VASÁRNAP
2012. január 1.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ



7.30 Vég nélküli ének
(sorozat) 8.45 Pilótafele-
ségek 10.15 Találd meg a
családomat 11.45 D Pa-
parazzi 12.30 Hírek 13.15
Légy az enyém 15.15 Vég
nélküli ének (sorozat)
16.45 A művésznő, a dol-
lár és az erdélyiek 18.45
A nap híre 19.00 Hírek
20.00 A szívnek paran-
csolni nem lehet (sorozat)
22.00 Szemek az árnyék-
ban 23.30 Hírek 0.30 A
Szilveszter, ami nekem
tetszik

7.00 Befutó (ism.)
Az utánpótlás magazinja
7.30 Soroló (ism.)
A vidék magazinja
8.00 Híradó
9.05 Kontraszt (ism.)
10.05 Napról napra (ism.)
Belpolitikai összefoglaló
10.30 BBC Hard Talk
(ism.)
11.00 Híradó
11.30 Európai híradó
(ism.)
12.05 Ingatlanpiac (ism.)
12.30 Bruttó (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama
14.05 Ázsia (ism.)
14.30 Garázs (ism.)
Ahonnan az autózás indul!
15.05 Civil kaszinó (ism.)
16.00 Híradó (ism.)
16.30 Keresztmetszet
(ism.)
Riportmagazin
17.05 Célpont (ism.)
Oknyomozó riportműsor
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Hírvilág (ism.)
19.20 Stopper
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
23.00 Híradó
23.30 BBC Reporters
(ism.)
0.05 Rájátszás (ism.)
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8.30 Híradó
8.40 MacGyver 
(ism.)
9.30 Híradó
9.35 “Éj-mélyből 
fölzengő”
- Karácsony ünnepe Böjte
Csaba atyával 
(ism.)
10.05 Végjáték (ism.)
11.00 Család-barát
11.50 Könyvhalász
12.00 Élő egyház 
(ism.)
12.30 Hazajáró (ism.)
13.02 Híradó
13.20 Kívánságkosár
15.10 Klubszoba (ism.)
16.10 Megvalósuló álmok
17.00 Dominó
17.40 Az állatok világa
18.15 Kisváros (sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 Államiságunk törté-
nete a művészetben
21.00 Ünnepi Gála az
Alaptörvény hatályba lé-
pésének alkalmából (élő)
22.20 Hírek
22.25 Könyvhalász
22.30 Tíz kenu 
(auszt. kalandf., 2006)
0.15 Dunasport
0.20 Sportaréna
1.10 Az ártéri ház 
(auszt. kisjátékf., 2004)
2.05 Budapest ostroma

Pro Tv, 17.00
Álmomban már láttalak

Marisa Ventura gyermekét egyedül nevelő anya, aki egy elő-
kelő manhattani szállodában dolgozik szobalányként. Egy
napon aztán a világ a feje tetejére áll - Marisa találkozik
Chrisszel, a sármos politikussal, aki a hotelban száll meg és
összetéveszti őt egy vagyonos társasági hölggyel. Chris ha-
lálosan beleszeret a lányba, aki nem meri felfedni előtte a
tényt, hogy ő “csak” egy egyszerű szobalány.

TVR2, 20.10
Asterix és Obelix

Caesar lába előtt hever Gallia. Kivéve egy megátalkodott
népség által lakott falucskát, amely csak azért is ellenáll a
világhódító latin légiók ostromának. Tehetik is, hiszen drui-
dájuk révén olyan mágikus főzet birtokában vannak, amely
legyőzhetetlenné teszi őket. Egy ambiciózus római helytartó
azonban elhatározza, erővel vagy csellel, de mindenképpen
megszerzi a főzet titkos receptjét.

DUNA Tv, 22.30
Tíz kenu

A Tíz kenu egyedülálló alkotás, kizárólag ausztrál őslakos szí-
nészekkel. Különleges időutazás természetfeletti erőkről, sze-
relemről és bosszúról, az ősök koráról és történetéről. Gulpilil,
a mesélő apja egyszer álmot látott, hogy aszszonyától gyer-
mekkel ajándékozza meg a Föld, azaz inkább a mocsaras láp.
Mert bizony Gulpilil ott született, ahogy minden őse is.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.55 Ma Reggel
10.00 Natúra - Budapest
természeti értékei
10.25 Társbérletben 
a tárgyakkal 
- A zongora
10.50 Magyar évszázadok
11.10 Sport 2011
- Vizes világbajnokság,

Shanghai
12.00 Magyar rock
13.01 Híradó délben
13.19 Sporthírek
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Szabadlábon Zalá-
ban
14.20 Újévi vigasságok
14.35 A szent hajdan
gyöngyeiből
15.05 Petőfi 
(magyar sor.)
16.05 Hogy volt!?
18.10 English 4U
Angol nyelvlecke nagyob-
baknak
17.40 Família Kft. (sor.)
19.05 Angyali érintés
(am. sor.)
19.50 Esti mese
20.10 Különleges mentő-
alakulat (auszt. sor.)
20.55 Üzenetek
21.00 Híradó este
21.29 Sporthírek
21.35 McLeod lányai
(sor.)
22.20 Maradj talpon!
23.15 24 (am. sor.)
23.55 Bűvölet (olasz sor.)

7.20 Fókusz Plusz 
Magazin (ism.)
7.55 Fókusz Reggel
8.40 Reflektor Reggel
8.50 Reggeli - Csak csajok
9.30 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
10.20 Második esély
(sor.)
11.10 Jópofa kofa 
(am. vígj. sor.)
11.35 Top Shop
13.15 Asztro Show
14.15 A szív útjai
(török sor.)

15.10 A szív útjai 
(török sor.)
16.05 Mars a Marsra!
(am. családi vígj., 1997)
17.15 Az éden titkai 
(görög sor.)
18.30 Sarokba szorítva
(amerikai sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
Utána: ValóVilág Klikk
21.20 Barátok közt 
(magyar sor.)
22.00 ValóVilág 
- Aréna
Valóságshow 
– Összefoglaló
23.05 Nagyágyúk 
(am. vígj. sor.)
0.05 Minden, amit mindig
is tudni akartál a Pókerről...
0.30 Reflektor
0.40 Pókercsajok 
(am. akcióf., 2006)

7.00 Magellán (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.35 Stahl konyhája
(ism.)
10.45 Babapercek
10.55 Teleshop
12.35 Mi volt ez az
egész? (dokumentumf.)
14.10 Eva Luna 
(amerikai -mexikói sor.)
15.10 EZO.TV
16.20 Rex felügyelő 
(osztrák-német-olasz krim-
isor.)
17.20 La Pola 
(kolumbiai drámasor.)
18.20 Update Konyha
18.25 Eva Luna (sor.)
19.30 Tények
20.20 Aktív
A TV2 magazinja
21.30 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.00 NCIS 
(amerikai krimisor.)
23.00 NCIS: Los Angeles
(krimisor.)
Közben: Kenósorsolás
0.00 Aktív
1.00 Tények Este 
- Hírműsor
1.30 DAKAR 2012, Ar-
gentína - Chile
2.05 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
2.40 Életfogytig zsaru
(am. krimisor.)
4.10 Magellán (ism.)

9.30 Gyilkos sorok
(sorozat) 10.30 A nagy
házalakítás (ism.) 11.20
Stuart Little kisegér
(német-am. vígjáték)
12.55 Amerikai mester-
szakács 13.50 Monk
(sorozatr) 15.40 CSI (ism.)
16.35 Nyomtalanul (soro-
zat) 17.25 Miami Vice
(sorozat) 19.25 Gordon
Ramsay 20.20 Jóbarátok
(vígj. sor.) 21.15 Két pasi
(sor.) 22.10 Fedezd fel For-
restert! (am. filmdráma,
2000) 0.40 CSI (sor.) 

10.00 Pontos sportidő
11.00 Ploiesti harcosok
12.00 Sport.ro Hírek
13.00 Sport.ro Hírek
14.00 Sport.ro Hírek
15.10 Swatch Snow Mobi-
le 15.00 Hírek 15.10 Örül-
jünk a focinak! 16.00 Hí-
rek 16.30 Nissan GT Acad-
emy 17.00 Bajnokok di-
nasztiája 18.00 Hírek
19.00 Red Bull X-Fighters
20.00 Rodeo bajnokság
21.00 Halálos csapások
22.00 Coride spaniole
23.00 Hírek

10.00 Együtt mindörökké
(sorozat) 11.30 LaLa
Band koncert 12.30 Gre-
ase (ismétlés) 14.30 Es-
meralda (sorozat) 15.30
Érzéki ölelések (sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Lola (sorozat)
18.30 A lángoló ég alatt
(sorozat) 19.30 A csábí-
tás földjén (sorozat) 20.30
A szerelem győzelme (so-
rozat) 22.00 Éjszakai tör-
ténetek 22.30 Perro amor
(sorozat) 23.30 Szere-
lemkönnyek (sorozat) 

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Lenni vagy nem len-
ni (amerikai vígjáték)
13.10 Az operaház fantom-
ja (amerikai-angol musical,
2004) 15.45 A Paradi-
csom foglyai (amerikai ak-
ció-vígjáték, 1994) 17.50
Családi ügy (amerikai kri-
mi, 1989) 20.00 Gördülő
kung-fu (hongkongi akció-
vígjáték, 1984) 22.00 Co-
nan, a barbár (am. kaland-
film, 1982) 0.20 Hegylakó
5.: A forrás (am. akciófilm,
2007) 

10.00 Átjáró 10.30 Kár-
pát Expressz ism. 16.00
Híradó 16.15 Kultúrcsepp
16.35 Kárpát Expressz
17.00 A honfoglaló ma-
gyarok művészete 17.30
Híradó 17.50 Egészséges
percek 17.55 Könyvajánló
17.57 Életképek 18.00
Néptánc 18.30 Híradó
19.00 Piactér 19.30 Hír-
adó 20.00 Lakatos Iván:
Munkácsy inasa 21.00 Hír-
adó 21.30 Piactér 22.00
Népzene 22.30 Híradó
0.00 Munkácsy inasa

TV2
6.55 Ma Reggel
10.00 Afrika gyöngysze-
me (sor.)
10.50 Rex Rómában
(krimisor.)
11.40 Tökéletes házasság
12.30 Agrárpercek
13.01 Híradó
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Roma Magazin
14.25 Domovina
14.55 Válogatás az Orszá-
gos Természetfilm-feszti-
vál filmjeiből
15.25 Természetfilmesek
és egyéb állatfajták
15.55 Angyali érintés
(amerikai sor.)
16.40 Különleges mentő-
alakulat (sor.)
17.25 Mi, 
ha nem magyar?
17.40 MM
18.40 Család csak 
egy van (sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Szeretettel: 
Angelina Jolie
21.55 Hacktion 
(magyar sor.)
22.45 Átok 2. 
(magyar sor.)
23.15 Aranymetszés
0.10 Múlt-kor
0.40 Sporthírek
0.50 Család csak egy van
(auszt. vígj. sor.) (ism.)

7.00 Reggeli híradó
8.10 Jó lovam, 
Mississippi 
(német vígjáték, 2007)
9.55 A románok kincsei
10.10 Nagy Katalin Cárnő
(kanadai f.)
11.55 Szerelmek 
a képernyőn túl
12.10 Nagyszerű utazá-
sok
12.40 A palota legendái:
Geunchogo király
(drámasor.)
14.00 Hírek
14.45 Kutyául vagyok,
de gyógyíttatom magam
(am. családi vígjáték,
2003)
16.30 Nemzetközi cirkusz
előadás
17.40 Distractis Show
(szórakoztató műsor)
18.25 A palota legendái:
Geunchogo király 
(drámasor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.10 El Dorado 
(perui kalandf., 2009)
23.00 Sztárok versenye 
- amit még nem láttak
0.10 Zenészekkel 
(ism.)
1.50 Nagy Katalin Cárnő
(kanadai f.) (ism.)
3.25 Sport
3.40 Hírek, 
időjárásjelentés

7.00 Apropo TV 
(ism.)
8.15 Koncert a Forrada-
lom térről (ism.)
9.00 Jégkorszak 
(amerikai anim. f.) (ism.)
10.30 Majom a havon
(kanadai vígjáték)
12.00 Reszkessetek, 
betörők! 4. 
(amerikai családi vígjáték,
2002)
13.30 Madeline, 
a csínytevő csitri 
(francia-am. családi vígj.,
1998)
15.15 Mr. Magorium 
meseboltja 
(amerikai vígjáték, 2007)
17.00 Álmomban 
már láttalak 
(amerikai romantikus víg-
játék, 2002)
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 A keresztmama
(román vígjáték, 2011)
22.30 Éberség 
(amerikai thriller, 2007)
0.00 Reszkessetek, 
betörők! 4.
(amerikai családi vígjá-

ték, 2002)
(ism.)
1.30 Éberség 
(amerikai thriller, 2007)
(ism.)
3.00 Madeline, 
a csínytevő csitri 
(ism.)

6.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
8.00 Reggeli matiné
- Răzvan és Dani műsora
(live)
10.00 Szánon 
nyert örökség
(kanadai-angol vígjáték,
2001)
11.40 Stan és Pan
- A Mosoly Országában
(Stan és Pan Játékország-
ban) 
(amerikai vígj., 1934)
13.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
13.30 Válogatás 
a mesés Szilveszterekből
(ism.)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Barátok közt 
– szórakoztató műsor 
Mihaela Radulescuval
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
20.20 A Flintstone család
(amerikai vígj., 1994)
22.00 A hatodik napon
(amerikai-kanadai akció-
film, 2000)
0.15 Szánon 
nyert örökség 
(kanadai-angol vígjáték,
2001) (ism.)
2.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(ism.)

6.00 A cseresznye a tor-
tán (ism.)
7.00 A mágia színe 
(angol kalandfilm, 2008)
(ism.)
10.30 Reszkessetek, 
emberrablók! 
(am. családi vígj., 1999)
12.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
13.15 Titkos szerelmek
(telenovella)
14.00 Tavaszi bezsongás
(am.-kan. vígj., 2000)
16.00 A Robinson 
család titka 
(amerikai animációs film,
2007) (ism.)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán 
– reality show
20.30 Vidéki fiu 
- reality show
22.15 Trăsnelion 2012
(szórakztató műsor) 
(ism.)
23.15 Gyilkosság álom-
ban (amerikai-kanadai
filmdráma, 2006)
1.00 Hírek (ism.)
2.00 Reszkessetek, 
emberrablók! 
(am. családi vígj., 1999)
(ism.)
3.30 Gyilkosság álomban
(filmdráma) 
(ism.)

7.00 Amerikai hotrodok 
- Bud Light kocsi
8.00 Autókereskedők 
- Jaguar XJS
9.00 Hogyan készült?
Szilárd gumiabroncs, 
Túrótorta, 
Kenuevező, 
Üveggömb
10.00 Iparkodjunk 
– Utak
10.30 Hogyan csinálják?
– Gyémántbánya, 
Felhőkarcoló,
Autózúzó
11.00 Állítólag.. 
- Kék jég
12.00 A mérnök szemével
13.00 Autókereskedők 
- MRII Mark I
14.00 Autókereskedők 
- újratöltve
- Jeep CJ7
15.00 Hogyan csinálják?
15.30 Hogyan készült?
17.00 Gigászi építmények
- Város a városban
18.00 A túlélés törvényei 
19.00 Autókereskedők
úton
20.00 Autókereskedők 
- BMW 840
21.00 Hogyan készült?
22.00 A mérnök szemével
23.00 Para? 
Normális?
0.00 Egy idióta külföldön
– Kína, India
2.00 Egyszemélyes 
hadsereg

8.00 Isten hozott a világ
végére
9.00 Răzushow 
(szórakoztató műsor)
9.10 Sztár születik
(am. dráma, 2004) (ism.)
10.10 Végtelen történet
(NSZK-amerikai fantaszti-
kus kalandfilm, 1984)
12.00 Komédiaklub
12.30 Matchbox 20 kon-
cert: Live in Atlanta
13.30 Komédiaklub
14.10 A császár új ruhája
(angol-olasz-n. vígj., 2001)
16.00 David Bowie-koncert

17.00 Vallomások
18.00 Hírek
18.30 Al di Meola-koncert
19.30 Az utolsó lekap-
csolja a lámpát
20.10 Asterix és Obelix
(francia vígjáték, 1999)
22.00 Hírek, sport
23.00 Komédia bajnokság
23.35 Jon Lord koncert
0.55 Komédiaklub
1.30 Vértestvérek
2.00 Végtelen történet
(NSZK-amerikai fantaszti-
kus kalandfilm, 1984) 
(ismétlés)

2.00 Éjszakai váltás
8.00 Hírek, sport
8.10 Hangoló
9.50 Hírek, műsorism.
15.00 Slágeróra
16.00 Hírek
16.15 Hétköznapok igazsága
17.00 Nap-óra
17.30 Zene, zene, zenelánc
17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei
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DISCOVERY

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság
12.00 Híradás
12.10 Művelődési hírek
12.35 Kispad - sportműsor
13.05 Zenés üzenetek.
14.00 Híradás, KultúrPresszó
15.00 Híradás, KultúrPresszó
16.00 Híradás, Sport, Rádióújság
17.00 Híradás, Figyelő
17.55 A nap hírei röviden
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8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Családi ügy
(amerikai krimi) 13.20 Se-
gédszerkesztőnő megosz-
taná... (amerikai vígjáték)
15.05 Műgyűjtők és gyil-
kosok (német-dán-holland
krimi) 16.50 Majom a ha-
von (kanadai vígjáték)
18.30 Pusztító lavina
(német-fr.-osztrák film)
20.15 A szökés (amerikai
thriller) 22.00 Cliffhanger
(amerikai akciófilm) 0.05
Vörös kommandó 2. (kan.
thriller)

FILM+

7.00 Paletta
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.00 Garázs - Ahonnan
az autózás indul!
10.30 Soroló
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Hírvilág
12.05 Sportré (ism.)
12.30 Retrográd (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama, Köz-
vetlen ajánlat
14.05 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Keresztmetszet
(ism.)
15.30 Ikon (ism.)
16.00 Híradó
16.30 Globál (ism.)
17.05 Stopper (ism.)
17.30 Paletta
18.00 Híradó - Friss infor-
mációk
18.30 Zöld övezet
19.20 Panaszkönyv
20.00 Híradó
Friss napi információk
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.00 Híradó
23.30 Riasztás - A rendkí-
vüli események műsora
0.05 Rájátszás (ism.)

9.30 Lakatos Iván: Mun-
kácsy inasa 10.30 Kárpát
Expressz 16.00 Híradó
16.15 Piactér ism. 16.35
Kárpát Expressz 17.00
Népzene 17.30 Híradó
17.40 Izelítő 18.50
Egészséges percek 18.00
Lakatos Iván: Festő a kof-
ferban 18.30 Híradó
19.00 Metszet 19.30 Hír-
adó 20.00 Erdélyi Kávé-
ház 20.30 Zene 21.00
Metszet 21.30 Mundika
22.00 Vár áll ott, most
kőhalom 22.30 Híradó

ETV

8.30 A csábítás földjén
(sorozat) 10.00 Együtt
mindörökké (sorozat)
13.00 A kötelék (sorozat)
14.30 Esmeralda (soro-
zat) 15.30 Érzéki ölelések
(sorozat) 16.30 Igaz törté-
netek 17.30 Lola (sorozat)
18.30 A lángoló ég alatt
(sorozat) 19.30 A csábítás
földjén (sorozat) 20.30 A
szerelem győzelme (soro-
zat) 22.00 Éjszakai törté-
netek 22.30 Perro amor
(sorozat) 23.30 Szerelem-
könnyek (sorozat)

8.45 Pilótafeleségek
10.00 Ez Románia!
10.45 A művésznő, a dol-
lár és az erdélyiek 12.30
Kanal-D Hírek 13.15 Légy
az enyém 15.00
Teleshopping 15.15 Vég
nélküli ének (sorozat)
16.45 Célpontban 18.45
A nap híre 19.00 Kanal-D
Hírek 20.00 A szívnek
parancsoni nem lehet
(sorozat) 22.00 Találd
meg a családomat 0.30 A
Szilveszter, ami nekem
tetszik 
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8.30 Híradó
8.35 A Gyalog-tenger szi-
getei
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 Korea, Kína és Ja-
pán kultúrájának története
11.00 Család-barát
11.50 Könyvhalász
11.55 Roma Magazin
12.20 Domovina
13.02 Híradó - Déli
13.20 Kívánságkosár
15.15 Napok, évek, száza-
dok
15.45 Sportaréna (ism.)
16.40 Megvalósuló álmok
17.20 Hagyományőrző
Fesztivál a Skanzenben -
Mesterségek utcája
18.15 Kisváros 
(magyar sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 MacGyver 
(am.-kan. sor.)
21.30 Mad Men 
- Reklámőrültek 
(amerikai sorozat)
22.15 Hírek
22.30 A halott királyné
(francia filmdráma, 2009)
0.20 Dunasport
0.25 Archibald és társai
(dokumentumf.)
1.20 Chaplin szereti a ze-
nét
2.20 A boldogok szobrásza

m1, 21.15
Fuss, dagi, fuss!

Dennis nem éppen a férfiak gyöngye. Idestova öt esztende-
je, hogy a pocakos fickó faképnél hagyta a várandós meny-
asszonyát. Azóta persze rájött, hogy mindez súlyos hiba
volt. Szeretné visszanyerni Libby szívét, az azonban már má-
sért dobog. A londoni maratoni futóverseny jó alkalomnak
látszik a próbálkozásra. Bár Dennis enyhén szólva is kilóg a
sorból, benevez a versenyre.

TV2, 22.00
Férfias játékok

Jack Ryan, aki CIA-ügynöki múltját már a háta mögött hagy-
ta, Londonba utazik vakációra a feleségével és a kislányá-
val. A volt hírszerző a Buckingham-palota előtt a kellős köze-
pébe csöppen egy terrorista-támadásnak, melynek célpontja
a királyi család egyik tagja. Ryan, bár megsebesül, bátor
közbelépésével meghiúsítja a merénylők tervét, és mindenki
hősként rajongja körül.

DUNA Tv, 22.30
A halott királyné

Ferrante, Portugália királya meg akarja nősíteni fiát, Don Pe-
drót Navarra infánsnőjével. Nem tudja, hogy a fia már meg-
nősült, elvette születendő gyermekének anyját, Dona Inez de
Castrót. Inez meghódítja a királyt is szépségével és érzelme-
inek tisztaságával, ennek ellenére az öreg királynak fel kell
áldoznia a fiatalok boldogságát az államérdek kedvéért.

DUNA TV

ACASÃ

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV

6.55 Ma Reggel
10.00 Válogatás az Orszá-
gos Természetfilm-feszti-
vál filmjeiből
10.25 Álmok mai álmodói
10.50 Mesélő cégtáblák
11.10 Kajak-kenu 
világbajnokság, Szeged
(ism.)
12.00 Magyar pop
13.01 Híradó délben
13.19 Sporthírek
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Szabadlábon Zalá-
ban
14.20 Kodály Zoltán: 
Magyar Népzene
14.30 Petőfi 
(magyar sor.)
15.25 Hogy volt!?
18.05 English 4U
18.30 Família Kft.
(magyar sor.)
18.55 Angyali érintés
(am. sor.)
19.45 Esti mese
20.10 Különleges mentő-
alakulat (auszt. sor.)
20.55 Üzenetek
21.00 Híradó este
21.29 Sporthírek
21.35 McLeod lányai
(auszt. kaland sor.)
22.20 Maradj talpon!
23.15 24 (am. sor.)
0.00 Bűvölet 
(olasz sor.)
0.55 Fuss, dagi, fuss! 
(angol vígj., 2007)

7.20 Trendmánia (ism.)
Életmód- és szépségmaga-
zin
7.50 Fókusz Reggel
- Közszolgálati magazin 
8.40 Reflektor Reggel
8.50 Reggeli 
- Csak csajok
9.30 A szerelem rabjai
(argentin sor.)
10.20 Második esély
(amerikai -mex.-kol. sor.)
11.10 Jópofa kofa 
(am. vígj. sor.)
11.35 Top Shop
13.15 ASZTRO Show
14.15 A szív útjai 
(török sorozat)
16.20 A skacok
meg a kukacok 
(am. vígj., 2006)
17.35 Az éden titkai 
(görög sorozat)
18.30 Sarokba szorítva
(amerikai sorozat)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
21.20 Barátok közt 
(magyar sor.)
22.00 ValóVilág 
(élő) - összefoglaló
23.10 Házon kívül
23.00 Nomád 
(francia-kazah kalandf.,
2005)
Utána: RTL-hírek
1.00 Reflektor
1.10 A Grace klinika 
(drámasorozat)

7.00 TotalCar (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.30 Stahl konyhája
10.40 Babapercek
10.50 Teleshop
12.25 Lucy 
(am. életr. drám., 2003)
14.10 Eva Luna 
(am.-mex. sor.)
15.10 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
16.20 Rex felügyelő
(osztrák-német-olasz krim-
isor.)
17.20 La Pola 
(kol. drámasorozat)
18.20 Update Konyha
18.25 Eva Luna 
(am.-mex. sor.)
19.30 Tények
20.20 Aktív
A TV2 magazinja
21.30 Jóban Rosszban
(magyar sorozat)
22.00 Férfias játékok
(am. akcióthriller, 1992)
Közben: Kenósorsolás
0.15 Propaganda
Kulturális magazin
1.15 DAKAR 2012 (ism.)
1.45 Tények Este
2.20 EZO.TV
2.55 Macerás ügyek 
(magyar filmdráma,
2000)
4.20 TotalCar (ism.)
Autós magazin
4.45 Animációs filmek

10.15 Nyomtalanul (soro-
zat) 11.05 A sportriporter
(am. filmdráma, 2002)
12.55 Amerikai mester-
szakács 13.50 Monk
(sorozat) 15.40 CSI: A
helyszínelők (sorozat)
16.35 Nyomtalanul (soro-
zat) 17.25 Miami Vice
(sorozat) 19.25 Gordon
Ramsay - A konyha ördöge
20.20 Jóbarátok (sorozat)
21.15 Két pasi (ism.)
22.10 Doktor House (soro-
zat) 23.05 Született de-
tektívek (am. krimisor.) 

10.00 Pontos sportidő
11.00 Rodeo bajnokság
12.00 Hírek 13.00 Hírek
13.10 Fogadás a félelem-
mel 14.00 Sport.ro Hírek
15.00 Pontos sportidő
16.00 Sport.ro Hírek
16.30 Nissan GT Acade-
my 18.00 Sport.ro Hírek
19.00 Halálos csapások
19.05 Információk
20.00 Fogadás a féle-
lemmel 21.00 Sport.ro
Hírek 22.00 1000 halá-
los történet 23.00
Sport.ro Hírek 

TV2
6.55 Ma Reggel
10.00 Afrika 
gyöngyszeme 
(port. kaland sor.)
10.50 Mindenből egy van
11.45 Vilmos herceg 
és Catherine: 
Egy királyi love story 
(dokumentumf.)
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Srpski Ekran
14.30 Unser Bildschirm
14.55 Hacktion 
(magyar akció sor.) (ism.)
15.50 Angyali érintés
(amerikai sorozat)
16.35 Különleges 
mentőalakulat
(auszt. sor.)
17.20 Mi, 
ha nem magyar?
17.35 MM
18.40 Család 
csak egy van 
(ausztrál vígj. sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Fuss, dagi, fuss!
(angol vígjáték, 2007)
23.00 Tudorok (ír-kan.-
am. drámasor.)
23.55 Barangolások öt
kontinensen
0.25 Esély
0.50 Sporthírek
1.00 Család csak egy van
(ism.)

7.00 Reggeli híradó
8.10 Románia, 
nap mint nap! 
(live)
10.10 Nagy Katalin Cárnő
(kanadai film) 
(ismétlés)
11.55 Szerelmek a képer-
nyőn túl
12.10 Nagyszerű játéko-
sok
12.40 A palota legendái:
király
(dél-koreai drámasor.)
14.00 Hírek
14.45 Teleshopping
15.30 Európai roma
16.00 Magyar nyelvű mű-
sor az egyesen
17.00 Hírek
17.30 Erdőn, hegyen, 
leláncolt szívek 
(orosz sor.)
18.25 A palota legendái:
király 
(dél-koreai drámasor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.00 Grey anatómiája
(amerikai sor.)
21.50 Grey anatómiája
(amerikai sor.)
22.45 K-PAX 
- A belső bolygó 
(német-amerikai sci-fi,
2001)
0.45 Nagy Katalin Cárnő
(kanadai f.) (ism.)
2.20 Népi hagyaték (ism.)

6.00 Koncert 
a Forradalom térről 
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek,
időjárásjelentés
10.00 Apropo TV 
– szórakoztató műsor
11.00 Mr. Magorium 
meseboltja 
(amerikai vígjáték, 2007)
(ism.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
13.30 Nevess csak!
14.00 Álmomban 
már láttalak 
(amerikai romantikus víg-
játék, 2002) (ism.)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 A keresztmama 
(román vígjáték, 2011)
(ism.)
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 A randiguru
(am. vígj., 2005)
22.45 Piás polák 
bérgyilkos 
(amerikai vígjáték, 2007)
0.30 CSI: 
Miami 
(amerikai krimi sorozat)
1.15 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
(ism.)
2.30 Piás polák 
bérgyilkos
(amerikai vígjáték, 2007)
(ism.)

6.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
10.00 Sajtószemle
Mircea Badea-val
11.10 Knight Rider 
(amerikai akció sorozat)
12.00 Szibád kalandjai
(kanadai kalandfilm)
13.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
13.30 X-Factor
(versenyshow) (ism.) 
- finálé
Műsorvezetők Răzvan 
és Dani
16.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
17.00 Barátok közt 
– szórakoztató műsor 
Mihaela Radulescuval
19.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
20.15 A Skorpiókirály 2. 
- Harcos születik
(amerikai-dél-afrikai-
német kalandfilm, 2008)
22.00 Lale 
(török sorozat)
23.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
23.45 Azonosság 
(am. thriller, 2003)
1.30 A Skorpiókirály 2. 
- Harcos születik
(ism.)
3.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
(ism.)

7.00 Titkos szerelmek
(ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Tavaszi bezsongás
(am.-kan. vígj., 2000)
(ism.)
11.30 Teleshopping
12.00 Családban 
(román sorozat)
12.30 Családban 
(román sorozat)
13.00 Teleshopping
13.30 Kandikamera
14.00 Teleshopping
14.30 Szívek találkozása
(indiai sorozat)
15.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
16.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
17.00 Trăsnelion 2012
(szórakztató műsor) 
(ism.)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán 
– reality show
20.30 Salamon király
kincse 
(német-am. kalandf.,
2004)
22.15 Lököttek 
(vígjáték sor.)
23.15 Purgatory Flats
(amerikai thriller, 2002)
1.00 Hírek (ism.)
2.00 Salamon király kin-
cse (német-am. kalandf.,
2004) (ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Amerikai hotrodok 
- Bud Light kocsi
8.00 Autókereskedők 
- Ferrari 308 GT4
9.00 Hogyan készült?
10.00 Iparkodjunk – Gumi
10.30 Hogyan csinálják?
11.00 Állítólag... 
- Tudsz úszni szódában?
12.00 A mérnök szemével
13.00 Autókereskedők
15.00 Hogyan csinálják?
15.30 Hogyan készült?
17.00 Mérnöki műtárgyak
- Vízenergia-hasznosítás
Brazíliában
18.00 A túlélés törvényei 

- Északi-sarkkör
19.00 Autókereskedők
úton
20.00 Autókereskedők 
- Triumph Stag
21.00 Hogyan készült?
22.00 Állítólag... 
- Ventilátorvitorlás
23.00 Kíváncsiság 
- Mikor jön el a világvége?
0.00 Piszkos munkák
1.00 Piszkos munkák 
Peter Schmeichellel 
- Dánia
2.00 Fegyvertények 
- Robotic Warriors

6.00 Hírek
7.00 Teleshopping
8.00 Komédia bajnokság
8.30 Az utolsó lekapcsol-
ja a lámpát
9.00 Vallomások
10.10 A császár új ruhája
(angol-olasz-német vígj.,
2001) (ism.)
12.00 Szélességek
12.35 Jon Lord koncert
(ism.)
14.00 Kisállatok világa
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Fraiser 
és a farkasok 
(amerikai-kanadai soro-
zat)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek
18.30 Kihalásra 
felkészülni! 
(am. ism. sor.)
19.30 Az utolsó lekap-
csolja a lámpát
20.10 Pompei
(olasz történelmi dráma)
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Komédia
bajnokság
23.35 Jon Lord koncert
0.40 Lehet, hogy nem
tudtad
1.00 Kihalásra
felkészülni! 
(am. ism. sor.) (ism.)
2.00 Pompei (olasz törté-
nelmi dráma) (ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek, sport 8.10 Hangoló 9.50
Hírek, reklám 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek, rendezvény-
ajánló 16.15 Észbontó 17.00 Nap-óra 17.30 Népzene
17.55 Hírek, műsorismertető

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 Aranyemberek – magyarok Bukarestben

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.30 Gazdaélet 13.05 Zenés üzenetek 14.00 16.00 Hír-
adás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15 Művelődési
hírek, Csendestárs 17.55 A nap hírei röviden

KEDD
2012. január 3.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

9.00 Hírek 9.40 8 és fél 10.00 Napközben 11.00 Hírek
12.05 Élhető világ 12.30 Vendég a háznál 13.00 Déli kró-
nika 13.40 Magánhangzó 14.05 Rádiószínház 14.30 Tanú-
im lesztek! 15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 16.45 Zöld-
övezet 18.30 Krónika 19.00 Közéleti ütköző 19.15 Magán-
hangzó 19.30 Határok nélkül 20.25 Tetten ért szavak
20.50 Jó éjszakát! 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap törté-
netei 23.25 Esti beszélgetés

KOSSUTH RÁDIÓ



Ma a Dénes, Hunor és
Margit nevûek ünnepelnek.
A Dénes férfinév a görög
Dionüsziosz névbõl szár-
mazik. Jelentése: Dionü-
szosznak ajánlott.
A Hunor  a csodaszarvas
eredetmondából származó
név, a hun (latinul hunnus)
népnév -r kicsinyítõképzõs
származéka.
A Margit nõi név a görög
eredetû latin Margareta név
megmagyarosodott alakja,
a jelentése: gyöngy.
Szombaton Szilveszter
napja lesz.

Évforduló
• 1848 – Bezárja kapuit Te-
leki Blanka leánynevelõ in-
tézete.
• 1916 – Az utolsó magyar
király, IV. Károly és Zita ki-
rályné koronázása Buda-
pesten, a Budavári Nagy-
boldogasszony-templom-
ban.
December 31., szombat
• 1695 – Angliában beveze-
tik az ablakadót.
• 1781 – Megalapítják az el-
sõ amerikai bankot, a Bank

of North Americát.
• 1827 – Kolozsváron üzem-
be helyezik a közvilágítást.

Vicc
A szilveszteri buli már a javá-
ban tart, pia, tánc, miegy-
más. Egy srác odamegy egy
már jó ideje ücsörgõ lány-
hoz:
– Veled nem táncol senki?
– Nem.
– Akkor feltennéd a virslit fõ-
ni?

Recept
Bólé fehérborral
Hozzávalók: 1 ü. pezsgõ, 1
ü. édes fehérbor, 1 doboz
ananászkonzerv (darabolt),
1-2 mandarin, 20 dkg eper,
20 dkg málna.
Elkészítés: 1 üveg pezsgõt 1
üveg édes fehérborral egy
nagy üvegtálba öntünk
majd teszünk hozzá 1 levé-
tõl lecsöpögtetett darabolt
ananászkonzervet, 1-2 man-
darint, 1 narancsot, 15-20
deka fagyasztott epret, 15-
20 deka málnát. Majd jól
lehûtjük, és pezsgõs poha-
rakban kínáljuk.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Ma mintha mindenki azért len-
ne, hogy megakadályozzák önt
az elképzelései megvalósításá-
ban. Ám lehet, hogy mindez
csak azért történik, hogy a helyes
útra tereljék önt. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Mi lesz így a világból, ha már az
ön megbízhatósága sem a régi?
Erre gondolva talán könnyebb
elhagynia az idegességét. Rájön,
hogy értelmetlen olyanon rágód-
ni, amit nem tud megoldani.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Valaki ma nem egészen õszinte
önnel. Lehet, hogy jóindulatú
félremagyarázás, de az is lehet,
hogy az ön bõrére megy a játék. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Ha minden félretett pénzét elher-
dálja, akkor nagyon keserves lesz
az újév-kezdet. A mostani bõség
még nem ok a felelõtlenségre. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Felelõsséggel járó munkát kap-
hat, ha csak alkalmilag is. Ha
ma jól bizonyít, akkor a késõbbi-
ekben ez lendíthet a karrierjén.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Kísért a múlt. Nem kell nagyon
elmerülnie benne, ellenben el-
gondolkozhat azon, mi jót hoz-
hat ez önnek – a jövõben.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

A kapkodás nem jó semmire. A
végén még kétszer annyi idõbe
fog telni a dolga, mintha a szo-
kott ütemében látott volna hoz-
zá. A higgadtság ma fél siker.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Az év végi hajrá miatt úgy érez-
heti, ma végképp összecsaptak a
feje felett a hullámok. Ennek pe-
dig a gyomra láthatja elsõsorban
kárát.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Kicsit összekuszálódtak a gondo-
latai. Eddig mindig pontosan
tudta, mit akar, most mintha
nem látná a dolgok kimenetelét.
Talán jobban kéne bíznia a jó
sorsában. Hallgasson a jelekre!
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Túl gyorsan cikáznak a fejében a
gondolatok. Próbáljon meg kissé
lehiggadni, hogy meghallhassa a
valódi bensõ hangot. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Lassabban haladnak a dolgai,
mint azt szeretné, elvárta volna.
Legyen türelmes. Ön a sors ke-
gyeltje, és ha mindent és azonnal
akar, azzal visszatetszést kelt. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Ma a kibékülés napja lehet. Ha
bármin bárkivel is összezördült
az utóbbi napokban, akkor most
itt a különleges alkalom, hogy az
engesztelés útjára lépjen. 
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

Nem aggódhatsz mindenért.
Ha aggódnánk minden dolog
miatt, ami bennünket körül
vesz és nem úgy mûködik,
ahogy azt szeretnénk, akkor
életünk állandó rettegésben és
kilátástalanságban telne. A
dolgok ugyanis csak a legrit-
kább esetben mûködnek úgy,
ahogy azt mi szeretnénk. Van-
nak, amelyeken tudunk változ-

tatni, és vannak, amelyeken
nem, aggódásnak tehát helye
nincs. Ha ugyanis tudsz változ-
tatni valamin, akkor azt tedd
meg, ha viszont nem tudsz, akkor
azt engedd el. Aggódni azt jelenti,
hogy olyan kövekhez ragasz-
kodsz, amiket elmozdítani nem
tudsz. Az aggódó embert nem is a
lehetséges következmények bánt-
ják, hanem saját tehetetlensége. 

Gondolatjel Visky István rovata
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Röviden

Kézilabda 

Turós-Jakab László

A nõi kézilabda-Bajno-
kok Ligája jövõjérõl tár-

gyalt az Európai Kézilabda-
szövetség (EHF) bécsi széke-
helyén a kontinentális fórum
Michael Wiederer vezette
munkacsoportja, valamint a
hét legerõsebb, a BL-ben fo-
lyamatosan bizonyító euró-
pai csapat, a Gyõri Audi
ETO KC, az Oltchim Râm-
nicu Vâlcea, a norvég Larvik
HK, a spanyol Itxako Asfi
Navarra, a dán Viborg HK, a
montenegrói Buducnost
ZRK és a horvát HC Podrav-
ka Koprivnica. 

A közeljövõben a nõi Baj-
nokok Ligájának a férficsa-
patok hasonló sorozatához
kell közelítenie, már ami a
marketing-termék kelendõsé-
gét illeti. Elsõ lépésként egy-
ségesíteni kívánják a játékte-
rek festését a részt vevõ csa-
patok otthonában, majd a
reklámozás és a hirdetések
uniformizálása következik.
Szó esett a kontinentális ve-
télkedést támogató szponzo-
rokról is. 

A 2013-as idénnyel kezdõ-
dõen a nõi BL lebonyolítási
módja is megváltozik, már

az elsõ csoportkör szintjén.
A jelenleg érvényben levõ
rendszer fináléja helyett a fér-
fiakéhoz hasonló négyes
döntõ (Final Four) terve kör-
vonalazódik, egy legalább
tízezer férõhelyes csarnok-
ban. Ez a férfi BL-ben a né-
metországi Köln, a nõi záró-
rendezvény egyelõre megne-
vezetlen házigazdája számá-
ra pedig a férfi Final Four-ok

tapasztalatai mérvadóak, fõ-
leg a jövedelemforrások meg-
felelõ kiaknázása terén.  

A hölgyek BL-mérkõzé-
seinek tévéközvetítései meg-
határozó szerepet kapnak,
hiszen növelni szándékoznak
a nõi kézilabda népszerûség-
ét. A munkacsoport úgy ítél-
te meg, hogy Romániában
jól mûködik ez a kapcsolat,
az Oltchim meccseit ugyanis

a Digi Tv közvetíti.  A Râm-
nicu Vâlcea-i Traian-csarnok
dicséretet kapott azért a profi
módért, ahogyan a BL-rek-
lám- és hirdetési tevékenysé-
get kezeli. A bécsi találkozó
résztvevõi megegyeztek ab-
ban, hogy a hasonló gyûlése-
ket állandósítani kell mind-
addig, amíg az EHF által el-
várt minõségi szintet el nem
éri a nõi kézilabda is. 

Felzárkózna a nõi BL

A Râmnicu Vâlcea-i sportcsarnokot pozitív példaként említi az Európai Kézilabda-szövetség 

Hírösszefoglaló 

A Nemzetközi Sportúj-
ságíró-szövetség (AIPS)

is megejtette hagyományos
év végi szavazását, 82 ország
közel 380 sportújságírója
voksolt több kategóriában is.   

A 2011-es esztendõ legjobb
férfi sportolójának Novak
Djokovics szerb teniszezõt
választották, aki a szavaza-
tok 23,74 százalékával lett el-
sõ. Lionel Messi argentin
labdarúgó a második (20,1),
Usain Bolt jamaicai vágtázó
(12,89) pedig a harmadik he-
lyen végzett. 

A hölgyeknél a négy Világ-
kupa-aranyérmet nyert nor-
vég sífutó, Marit Björgen ér-
demelte ki az elismerõ címet,
hajszállal elõzve meg az
5000 és 10 000 méteren világ-
bajnok kenyai Vivian Cheru-
iyotot. Björgen a szavazatok
17,78 százalékával nyert, 576
voksa mindössze tízzel volt

több az afrikai hosszútávfutó
eredményénél. A harmadik
helyen Federica Pellegrini
olasz úszónõ végzett a szava-
zatok 13,83 százalékával. 

A várakozásnak megfele-
lõen az FC Barcelona 2011-
ben mindent megnyert fut-
ballistái kapták meg a leg-
jobb csapatnak járó elisme-
rést, a szavazatok 43,07
százalékával. Ebben a kate-
góriában Új-Zéland rög-
biválogatottja (30,53)  lett a
második és az elõzõkhöz ha-
sonlóan világbajnok brazil
férfi röplabda-válogatott
(18,83 ) a harmadik.    

Arra is szavaztak, hogy az
év melyik kimagasló sport-
eseménye volt a legjobban
megrendezett. Itt a dél-koreai
Teguban sorra került szabad-
téri atlétikai vb (633 pont)
végzett az élen a füves pályás
vb-nek számító wimbledoni
tenisztorna (616p) és az új-zé-
landi rögbi-vb (326p) elõtt. 

Djokovics, Björgen, Barca 

Újpesti siker

Az újpestiek gyõzelmével ért
véget a Fehér Miklós-emlék-
gála, amely során Gyõrött
négy öregfiú-együttes ját-
szott körmérkõzést. A lila-fe-
hérek a házigazda ETO-t (5-
1), a Ferencvárost (8-1) és az
MTK-t (7-2) is legyõzték.
További eredmények: MTK
–FTC 6-4, MTK–ETO 6-2,
FTC–ETO 7-4. A gálán egy-
millió forint gyûlt össze,
amelyet az Egészséges Új-
szülöttekért Alapítványhoz
juttat el a Gyõri ETO FC
labdarúgócsapata és a Fehér
család – adja hírül az eto.hu.

Rangsorolt 
a France Football 

A France Football napilap
szerint 2011 legjobb labdarú-
gó-válogatottja a német,
megelõzve az olasz, a hol-
land és a spanyol nemzeti ti-
zenegyet. Ugyanaz a lap
szerint Dél-Amerika legjobb-
ja Uruguay, a CONCACAF
zónáé Mexikó, Afrikáé Ghá-
na, Ázsiáé Japán, Óceániáé
pedig Új-Kaledónia. 

Arantxa az új kapitány  

Arantxa Sánchez Vicario lett
a spanyol tenisz-Fed-kupa-
csapat kapitánya. A negy-
venéves volt világelsõ, aki
három alkalommal nyert a
Roland Garroson (1989,
1994, 1998) és egyszer a US
Openen (1994), kétéves szer-
zõdést kötött. Sanchez Vica-
rio Miguel Margets helyét
foglalja el a kispadon. A spa-
nyol válogatott, amely öt al-
kalommal (1991, 1993,
1994, 1995, 1998) diadal-
maskodott a sorozatban, feb-
ruár 4-én és 5-én a Világcso-
port elsõ körében az oroszok-
kal találkozik Moszkvában.

Vendégsikerek 
az NBA-ben 

Dwayne Wade 2,9 másod-
perccel a vége elõtt szerzett
kosarával a Miami Heat 96-
95-re nyert Charlotte Bob-
cats otthonában az észak-
amerikai profi kosárlabda-
bajnokság legutóbbi játék-
napján. További eredmé-
nyek: Memphis Grizzlies–
Oklahoma City Thunder 95-
98, San Antonio Spurs–Los
Angeles Clippers, cu 115-90,
New Orleans Hornets–Bos-
ton Celtics 97-78, Denver
Nuggets–Utah Jazz 117-100,
Detroit Pistons–Cleveland
Cavaliers 89-105, Phoenix
Suns–Philadelphia 76-ers 83-
103, Atlanta Hawks–Wa-
shington Wizards 101-83,
Toronto Raptors–Indiana
Pacers 85-90. 

Bute Quebec legjobbja

Az Agence QMI közvéle-
ménykutatása szerint Lucian
Bute Quebec legjobb sporto-
lója 2011-ben. A kanadai ál-
lampolgárságot e hónap ele-
jén megszerzett ökölvívó a
szavazatok 24 százalékát
kapta, megelõzve Joannie
Rochette mûkorcsolyázónõt
(16) és Sidney Crosby jégko-
rongozót (14 ).

Sike Lajos

Külön gála keretében
díjazták Szatmárnéme-

tiben a megye legjobb tíz
sportolóját, mármint az
olimpiai számokban. Mint
az elmúlt években már any-
nyiszor, most is a vívás kap-
ta a legtöbb elismerést. A
tízfõs listán elsõ helyen sze-
replõ Amalia Tãtãran pár-
bajtõrözõ mellett még há-
rom vívó került a közvéle-
mény figyelmébe Csiszár
Ferenc, Lengyel Éva és a
többi ismert edzõ tanítvá-
nyai közül. A cselgáncso-
zók sem hagyták magukat,
Pándi Karola és Sámel Ló-
ránd személyében két helyet
kaptak a listán. Külön öröm
a szatmári atlétika elõretö-
rése, amit három helyezés
is igazol, melyek közül a fu-
tószámokban jeleskedõ
Lorna Batfanschi eredmé-
nye a legígéretesebb. Persze
nem maradhat ki a felsoro-
lásból a Municípiumi
Sportklub (CSM) nõi ko-
sárlabdacsapata, amely a
2010-11-es nemzeti bajnok-
ság második helyén vég-
zett, s egyre nagyobb Szat-
márnémetiben a közönsé-
ge, vele a népszerûsége. 

A vívók
a legjobbak
Szatmáron

A Nemzeti Sport napilap
idén közönségdíjat hirde-
tett, olvasói szavazhattak
arról, hogy ki volt a legro-
konszenvesebb számukra
2011-ben.  A közönségdíjat
a kétszeres világ- és ötszö-
rös Európa-bajnok tornász,
Berki Krisztián nyerte meg
a voksok 24 százalékával.
Mögötte a képzeletbeli do-
bogó második helyén Eger-
vári Sándor, a magyar lab-
darúgó-válogatott szövetsé-
gi kapitánya (18), a harma-
dikon pedig olimpiai ezüst-
érmes, kétszeres világbaj-
nok úszó, Gyurta Dániel
(17) zárt. Szavazatot kapott
még a Nemzeti Nyomozó

Iroda (16), Rudolf Gergely
labdarúgó (12), Fábiánné
Rozsnyói Katalin kajak-ke-
nu edzõ (3), Kozák Danuta
kajakos (2) Vajda Attila ke-
nus (2) és Kovács Sarolta
öttusázó (1). 

Berki Krisztián közönségdíjas (is)

Amerikai futball

Hírösszefoglaló

Meskó Zoltán még csak
második idényét tölti a

tengerentúli profi amerikai-
futball-ligában (NFL), de a
magyar származású játékos
máris a legjobb punterek kö-
zé tartozik.

A punterek akkor jutnak
szerephez, amikor a csapat
támadóinak nem sikerült há-
rom kísérletbõl elõrehaladni-
uk tíz yardot, és az együttes
nem kockáztatja meg, hogy
negyedikre megpróbálja
megszerezni a tíz yard eléré-
séhez szükséges hiányzó yar-
dokat egy újabb támadójá-
tékkal, illetve mezõnygól rú-
gására sincs lehetõsége. Ilyen
esetben a negyedik kísérlet-
nél elrúgják a labdát, hogy
az ellenfél minél távolabbról
kezdhesse meg saját támadá-
sát.

A New England Patriots
25 éves rúgója eddig 45 alka-
lommal jutott szerephez, s
átlagosan 46,1 yardra szállt
az általa elõreküldött tojás-
labda, utóbbi adat a 11. leg-
jobb a 32 csapatos ligában.
Tavaly, újonc évében 43,2
yarddal még csak a 19. volt
Meskó – amint ez kiderül az
NFL honlapjáról.

A puntok után az ellenfél-
nek lehetõsége van vissza-
hordani a labdát, ezért a rú-
gások megítélésében sokkal
fontosabb mutató az úgyne-
vezett nettó hosszúság, azaz
amikor a labda által megtett
távolságból levonják azt a
yardmennyiséget, amelyet az
ellenfél játékosa megtett vele,
miután elkapta azt. Hogy az

ellenfél játékosának van-e
esélye megindulni a labdá-
val, az nagyban függ a pun-
tertõl, ugyanis nem elég
messzire rúgnia a bõrt, úgy
kell ezt tennie, hogy az minél
hosszabb ideig szálljon a le-
vegõben. Így segítve csapat-
társait, hogy több idejük le-
gyen odaérni a visszahordó
játékoshoz, ezáltal megaka-
dályozva utóbbi elõretörését.
Meskó esetében a riválisok-
nak alig van lehetõségük
visszahordaniuk a labdát,
ugyanis magas ívûek a rúgá-
sai. Átlagosan 5,5 yardot
tesz meg a rivális a labdával,
ami azt jelenti, hogy átlago-
san 40,6 nettó yardról távo-
labb kezdheti az ellenfél a tá-
madását Meskó puntjai
után. Ebben a mutatóban
idén a hatodik legjobb az
egész NFL-ben, tavaly pedig
a 38,4 nettó yarddal a 11.

lett. Meskó puntjait még so-
ha nem sikerült blokkolnia
az ellenfélnek, mint ahogy
hatpontos gólra (touch-
down) sem tudták rúgásai
után visszavinni a labdát.

A Temesváron született,
magyarul kiválóan beszélõ
Meskó Zoltánt a tavalyi
amatõr játékosbörzén, a
drafton az ötödik körben vá-
lasztotta ki a Magyarorszá-
gon legnagyobb népszerû-
ségnek örvendõ New
England Patriots, amely a
2000-es években három
Super Bowlon diadalmasko-
dott. A Hazafiak – akik négy
évre szerzõdtették Meskót –,
ezúttal is nagyszerûen szere-
pelnek, 10-3-as gyõze-
lem/vereség mérlegükkel
matematikailag ugyan még
nem jutottak rájátszásba, de
szinte kizárt, hogy lemarad-
janak róla. 

Meskó a legjobbak közt

Meskó Zoltánnak nagyon bejött a tengerentúli kaland  



Cseke Gábor

Kezdjük a tárlattal. Arra
kérem, mutassa be a Kolta
Galériát, ahol november
közepén megnyílt a fotóki-
állítása.
– A Kolta Galéria Budapest
szívében egy fotósfészek, a
fotómûvészek rangos talál-
kahelye, nevét dr. Kolta
Magdolnáról kapta, aki a
magyar fotóelmélet egyik
meghatározó alakja, tragi-
kus körülmények között, fia-
talon hunyt el. Meghívásos
alapon lehet ott kiállítani.
Jómagam talán két éve kap-
tam a meghívást, s elõtte
üzentek is, hogy a meghívást
vegyem nagyon komolyan,
mert ez inkább megtisztelés.
Azelõtt nekem volt már
négy-öt, jó visszhangú kiállí-
tásom Budapesten, Barabás
Zsolt barátommal együtt,
azokkal a képekkel, ame-
lyekkel a fotó világába a ki-

lencvenes évek elején közö-
sen beléptünk. S miközben
az a kezdetekrõl szólt, a sze-
mélyes névjegyemet igazá-
ból csak most tehettem le.

Hogyan válogatott erre a
tárlatra, milyen jellegû ké-
pekkel kívánt a budapesti
közönség elé állni?
– Mivel a korábbi tárlatok in-
kább néprajzi rendezvények
járulékos, illusztratív elemei
voltak, szerettem volna vég-
re fotográfusként is megmu-
tatkozni. Ez nemcsak hogy
megtörtént most a Kolta Ga-
lériában, hanem december
7-én az a megtiszteltetés ért,
hogy ugyanabban a terem-
ben, még a képeimmel a fa-
lakon, tartotta évzáró köz-
gyûlését a Magyar Fotómû-
vészek Szövetsége. Ennél
jobb, szakmaibb idõzítésrõl
nem is álmodhattam volna...
A válogatás munkája közös
volt. Akkor érzem magam

biztonságban, ha néhány fo-
tóm, melyhez lélekben na-
gyon ragaszkodom, jelen
van a falakon. Ezeket min-
dig vegyítem az újakkal, s
így sikerül szinte mindenféle
fotós nyelvezeten megszólal-
ni. Az egyetlen, amit még
nem próbáltam ki, az az
üveglemez... Soha nem csi-

náltam problémát abból,
hogy mivel és mire fotózzak.
Ami épp kéznél volt, azzal.
Egy volt a fontos, hogy amit
meg kell csinálni, azt meg
kell csinálni. Nem ábrándoz-
tam fölöslegesen. Voltak ne-
héz idõszakaim is, amikor
gyenge technikával dolgoz-
tam, de akkor is születtek jó
munkáim. Nem azt mon-
dom, hogy a jó felszerelésre
nincsen szükség, de a hozzá-
állás is nagyon számít. A jó
technikai tudás, alapozás
nélkülözhetetlen, akár a kép-
zõmûvészet esetében. Tudni
kell, mivel mit lehet a leg-
eredményesebben kihozni...
A tárlat anyagát különösebb
szorongás nélkül engedtem
útjára. Azt mondtam: ez

van, a képekben kivétel nél-
kül önmagamra ismerek.
Annak ellenére, hogy a vég-
sõ válogatás nem az enyém
volt, hanem a tárlatrendezõ-
ké, két neves fotográfusé.

Milyen szakmai súlya
volt a megnyitónak mint
eseménynek? Hogyan zaj-
lott le? Milyen tanulságok-
kal szolgált?
– A tulajdonképpeni meg-
nyitó alig pár percbõl állt:
köszöntötték a vendégeket,
volt egy rövid mûsor, Ökrös
Csaba népzenész közremû-
ködésével, majd átvonultunk
a díszterembe, ahol egy
hosszú szakmai beszélgetés
vette kezdetét, amelynek a
levezetését a nagy tudású fo-

tográfus, Haris László vállal-
ta magára, anélkül, hogy va-
laki erre fölkérte volna. A
közönség jó része fiatal fo-
tográfus, fotóriporter volt,
akik ott vannak a sajtófotó
élvonalában. Ebben a han-
gulatban egy csapásra meg-
értettem, hogy a szakma
buktatói, nehézségei, az aka-
dályok végül is mind nem
számítanak, egyedül az
eredmény a fontos, és arról
kell beszélni, sosem a körül-
ményekrõl. Azokat egysze-
rûen vállalni kell, ha fotózni
akarsz, és le kell gyûrni, de
nem állhatnak közéd és a
munkád közé... A másik
nagy öröm és szakmai elég-
tétel a számomra, hogy a tár-
lat elõtt régi álmom teljesült.
Mindig vágytam megtudni,
hogy Korniss Péter, akit
szívbõl becsülök és csodá-
lok, miként vélekedik az én
fotóimról. Kereken két és fél
órát tölthettem a mesterrel
kettesben, a már berendezett
tárlat képei elõtt, nagyon tar-
talmas beszélgetést folytat-
tunk, sok õszinte dicséretet
és kritikát is bezsebelhettem.

Folytatása a 14. oldalon

Névjegy a fotográfia asztalán
Ádám Gyula fotómûvész szerint a szakma buktatói nem számítanak, csak az eredmény

Fotómûvész. A marosvásárhelyi mûvészeti középiskola
végzettje. A Hargita Megyei Kulturális Központ grafikusa,
fotótáborainak és fotótanfolyamainak koordinátora. 2006-
ban megjelent önálló fotóalbuma (Arcpoétika) eddigi leg-
jobb munkáiból készült válogatás, szakmai önvallomással.
A 2008 végén megjelent, Székelyföldi vízikerekek nyomában
címû tematikus fotóalbuma elnyerte abban az évben a Ma-
rosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár Legszebb Könyv
díját. Ugyanabban az évben fotómûvészeti munkásságáért
Magyar Mûvészetért díjjal jutalmazták.

Ádám Gyula (1961, Karcfalva)

Beszélgetõtársunknak, a Csíkszeredában élõ, Magyar Mûvésze-

tért-díjas fotográfusnak nemrég tárlata nyílt a budapesti Kolta

Galériában. A megmérettetés ideje személyes évfordulóval is

egybecsengett: Ádám Gyula nemrég töltötte ötvenedik életévét. 

úmszszínképSzilveszteri melléklet
Szerkeszti: Ágoston Hugó, Szonda Szabolcs

2011. december 30.–2012. január 1., péntek–vasárnap
Készült a Communitas Alapítvány támogatásával

Ádám Gyula a tárlatmegnyitón
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Kis gazdaságpolitikai tan-
folyam, életbõl vett példákkal
– szilveszteri összeállítá-
sunkban  többek közt inter-
neten keringõ leckéket vet-
tünk és alakítottunk át, bõví-
tettünk ki. És minthogy a
magyarországi új, forradalmi
rend megköveteli a régi fo-
galmak, értelmezések, jelen-
tések átírását, néhány szó-
cikket is közlünk a készülõ
Fidesz Értelmezõ Szótárból. 

Az eltelt év tapasztalata
egyébként, hogy a politiku-
sok létértelme és fõ tevékeny-
sége abban merül ki, hogy el-
látják a lapok vidám – április
elsejei, szilveszteri – számait
mókás megjegyzésekkel,
fontoskodó ostobaságokkal,
vicces odamondásokkal, az

önkéntelen humor gyöngy-
szemeivel. Mindazonáltal
idei válogatásunk a szokott-
nál szegényesebb: a válság a
közért való gondolkodás és
cselekvés e nemes kategóriá-
jára is rányomta bélyegét. 

Miközben a sajtóban csak
úgy hemzsegnek az álhírlap-
írók, a az újságok némelyike
is tulajdonképpen álhírlap –
igazi álhírekkel ritkán talál-
kozunk. Az igazi álhír a va-
lóság mögé tekint, hogy föl-
fedje a lényeget; olykor meg-
lepõdve tapasztaltuk, hogy
amit álhírként prezentál-
tunk, bevált. Összeállítá-
sunkban az eltelt év álhírei-
bõl válogattunk.

Összeállításunk a 16-17. oldalon

Nagyon jól néztek ki!... 

Meghívott karikatu-
ristánk, Sziwery Ba-
lázs a vajdasági Sza-
badkán született  1982-
ben, és ott is él. Kari-
katúrái az Amerikai
Magyar Hírlapban és a
Banja Luka-i Nosorog
címû szatirikus lapban
jelennek meg.

Sziwery Balázs (1982, Szabadka)

‘
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A Magyar Elektronikus
Könyvtár gyakran frissülõ
állományában felbukkant
egy 34 oldalas könyvecske,
amelynek már a címe is fel-
csigázza képzeletünket, ér-
deklõdésünket: „A hasbeszé-
lés mûvészete. Utasítás a
hasbeszélés mesterségének
elsajátítására, valamint min-
denféle állathangok utánzá-
sára. Írta: Fregoly. Budapest,
1901. Gerõ I. Imre kiadása.”

Szakkönyv ez a javából,
olyan mesterember írhatta,
aki tökélyre vitte ezt a ma
már divatjamúlt mutatványt,
és amelyrõl az alábbi ismer-
tetést találni az 1934-es ma-
gyar sajtóban:

„Ha valaki el akarja sajátí-
tani a hasbeszélés tudomá-
nyát, úgy az említettek figye-
lembevételével következõ-
képpen kell eljárnia:

Legelsõ feladatként a mor-
mogást sajátítsa el, mert ez a
hang teljesen hátul a gégé-
ben képzõdik és azt a benyo-
mást kelti, mintha messzirõl
keletkezne...

Minél mélyebben a gégé-
nél formáljuk a hangot, an-
nál messzebbrõl jövõnek és
minél közelebb a szájnyílás-
hoz alakítjuk, annál köze-
lebbrõl tûnik fel. A gyakorla-
tok fárasztóak, ezért helyes
eleinte rövidebb idõt szentel-
ni a tanulásnak. Igen nehéz
az ajakhangok, a «p, b, f, v»,
elsajátítása, mivel az ajaknak
mozognia nem szabad. Te-

hát a kezdetleges hasbeszé-
lõk igyekeznek elhagyni azo-
kat a szavakat, melyekben
sok ajakhang fordul elõ és
még a gyakorlottabbak is le-
hetõleg kerülik az ajakhan-
gokat.

Miután azonban még sem
lehet teljesen elhagyni mind-
azokat a szavakat, melyek-
ben »p, b, f, v« elõfordul,
ezért a nyelv segítségével pó-
tolják azokat. A hasbeszélõk
egyébként rendszerint ba-
juszt és szakállt viselnek, mi-
vel a bajusz és szakáll leplezi
az ajak kis mozgását. Esetleg
szájban tartott cigaretta is se-
gít rejteni a csekély rezgést.

Tekintve, hogy a legjobb
fül sem képes némi távolból
megállapítani a hang erede-
tét, kellõ arcmozgással a has-
beszélõ könnyen megté-
vesztheti az embereket. Min-
denesetre nehezebb egy kis
szobában félrevezetni a hall-
gatókat, mint egy teremben.
Gyakorlatlan hasbeszélõ, ha
kisebb helyiségben beszél,
rögtön felismerhetõ.

... Ha a hasbeszélõ ügyes
artista is, akkor egész szín-
darabot eljátszhat. Fellép
egyedül a színpadra és úgy
tesz, mintha a pódiumon el-
rejtett társaival beszélgetne,
akik kérdéseire válaszolnak.
Mozgásával, arcjátékával,
kérdésekkel és feleletekkel
azt a látszatot kelti, mintha
többen tartózkodnának a
színpadon... Varietéknél
gyakran emberekhez hason-
ló mozgó bábokat is vesz-

nek igénybe a hasbeszélõ
partnereként, ezeknek
azonban igen tökéletesen el-
készítetteknek kell lenniök,
mert a hasbeszélõ szavait

megfelelõ arc- és testmoz-
gással kísérik.”

A mûfaj ma sem veszett
ki, az emberek jót szórakoz-
nak a hasbeszélõ mûvésze-

ken, bár tudják, hogy nagy-
részt merõ illúzió és ügyes-
kedés az egész. Az amerikai
Jeff Dunham sajátos humor-
ral ûzi a hasbeszélést, külön-

bözõ kinézetû és nevû bábu-
ival elõadott vidám produk-
cióin egy egész világ derül.

Következzék egy jelenet
Fregoly könyvecskéjébõl.

A hasbeszélõ és mutatványa

Nagyobb mutatványok társaságok
részére már segédeszközöket tesznek
szükségessé. Ha a hasbeszélõ két kis
mozgatható automata babát, fiút és le-
ányt beszerezni nem akar, vegyen két
nagyobb, de közönséges bábut a játék-
kereskedésben. Öltöztesse fel az egyi-
ket fiúnak, a másikat leánykának. Az-
tán szerezzen be vagy készíttessen a
könyvkötõ által egy skatulyát
reáerõsitett, de nyitható fedéllel, mely-
be a fiúbaba belefér, és adja elõ a követ-
kezõ sikerült és kedves jelenetet.

Ön beszél:
– Lesz szerencsém a társaságnak

gyermekeimet bemutatni. Károly 8
éves, Annuska 10 éves. Nem olyan
gyermekek ezek, mint a többiek, mert
a többiek fölött azzal a tulajdonsággal
rendelkeznek, hogy ha enni, inni kér-
nek is, de adni nem kell nekik, megél-
nek a nélkül is. A ruháikat pedig – és
ezt bizonyára még különösebbnek fog-
ják találni – nem õk rontják, hanem én
rongálom. De mit ismertetem én itt
gyermekeimet szóbelileg, bemutatom
önöknek teljes nagyságukban, így job-
ban megismerendik õket.

(Kimegy, és behozva a két babát, a pó-
dium közepére állított székre ül, az egyik
babát, a fiút jobb térdére, a másikat bal
térdére ültetve. Aztán beszél:) Íme, tisz-
telt társaság, gyermekeim. (A fiúhoz.)
Köszöntsd a bácsikat és néniket.

Fiú: Minek?
Hasbeszélõ: Mert ez így illik.
Fiú: Ugyan ön akar nekem arról elõ-

adást tartani, hogy mi illik és mi nem?
Hasb.: Már ismét komiszkodol?
Fiú: Kikérem magamnak az ilyen ki-

fejezéseket!
Hasb.: Én kérem ki magamnak az il-

letlen magaviseletet!
Fiú (kaczag): Haha! Neveletlen apák

mind jól nevelt fiúkat óhajtanak.
Hasb.: Elég legyen, mert baj lesz. Kö-

szöntsd a társaságot.
Fiú: Hát bánom is én! Köszöntöm a

társaságot!
Hasb.: Nem jó. Mondd utánam: Jó

estét mindnyájuknak.
Fiú: Jó estét nyájuknak.
Hasb.: Mindnyájuknak!
Fiú: Minden nyájuknak. Hát annyi

birkájuk van?
Hasb. (haragosan): Birka itt csak egy

van.
Fiú: Tudom, az maga.
Hasb.: Ezzel a ficzkóval nem lehet

okosan beszélni.
Fiú: Ugyan kivel tudna ön okosan

beszélni!
Hasb.: Annuska, köszöntsd te a társa-

ságot.
Leány: Jó estét a szép közönségnek!
Fiú: (ordít) Jaj! jaj! jaj!
Hasb.: Mi bajod?!
Fiú: Fogjon meg jobban, maga gyá-

moltalan: csúszok!
Hasb.: Tudsz te énekelni, Annuska?
Leány: Tudok.
Fiú: Mint egy repedt fazék!
Leány: Kérem szépen! Mint egy füle-

müle!

Fiú: Igen, mint egy kitömött müle-
füle, de füle-müle!

Hasb. (a fiúhoz): Elég legyen!
Fiú: Hiszen még el se kezdte!
Hasb.: Elég legyen a veszekedésbõl!
Fiú: Hát minek kezd ki mindig ve-

lünk?
Hasb.: Énekelj valamit, Annuska.
Leány (énekel): Nincsen annyi tenger

csillag az égen.
Fiú (a hasbeszélõ nevét mondja.): ... úr,

csúszok!
Hasb.: Nahát, ez tûrhetetlen! (Felug-

rik ülõhelyébõl, a leánykát leülteti a
székre, a kazettát, mely egy széken áll,
az elõtérbe hozza, fedelit kinyitja.)

Fiú (ordítoz): Mit akar ezzel a skatu-
lyával, nem szeretem a skatulyákat...

Hasb.: Mindjárt meglátod! (Belegyö-
möszöli).

Fiú (ordít): Segítség! Rabló!...
Hasb. (becsapja a fedelet)
Fiú (belül, halkan): Segítség! Rabló!
Leány (kaczag): Úgy kell neki.
Hasb. (leül, ölbe veszi a leánykát): Most

énekelj valami szépet a bácsiknak és
néniknek.

Fiú (a skatulyában énekel): Nyisd ki ba-
bám az ajtót.

Leány: Nem nyitom, mert meglátják
a szomszédok.

Hasbeszélõ végig énekelteti ezt a ba-
bákkal, mikor a fiú énekel, hol becsap-
ja a skatulya fedelét, e szerint a fiú éne-
ke hol erõsebben, hol gyengébben hal-
latszik.

Ezzel a mutatvány véget ér.

Fregoly: A testvérek

Folytatás a 13. oldalról

Kérdéseibõl kiindulva, a
moderátor Haris Lászlót
milyen szakmai problémák
érdekelték?
– Sokat idõzött annál, hogy
miként történt a váltás az
analóg és a digitális fotózás
között Erdélyben és az én
esetemben. Külön téma volt
a fotótáborok kérdése, a hoz-
zá hasonló nagy mesterek
ugyanis idegenkednek a kö-
zös munkától, attól, hogy
egy csapat fotós egyetlen
alanyra, helyzetre, témára
összpontosítson. A Hargita
Megyei Kulturális Központ
fotótáboraiban viszont,
amelynek Haris is visszatérõ
vendége lett, egészen mást
tapasztalt: azt, hogy minden-
ki önállóan dolgozhatott, vá-
laszthatta meg az útvonalát,
dolgozta ki a programját,
munkabeosztását. Nem vé-
letlen, hogy egyik legutóbbi
kiállításán a mester olyan re-
mek panorámaképeket állí-
tott ki, amelyek oroszlánrész-
ét HMKK-táborban fotózta!
Az is érdekelte, hogyan érté-
kesítettem azt a kapcsolat-
rendszert, amire fotózás köz-
ben szert tettem. S ennek
mentén aztán komoly vita
bontakozott ki arról, fontos-e
egyáltalán az elõzetes terep-
és személyi ismeret, vagy
csak az eredmény számít.

Abból indultunk ki, hogy a
fotós elõtt halad egy szekér, s
közben gyönyörû nyomokat
rajzol a porba. A fotós oda-
megy és lefotózza, s akkor el
kell dönteni, kié az érdem: a
fotósé vagy a szekeresé? Az
én álláspontom az volt, hogy
is-is. Mert, teszem azt, a
karcfalvi templomról készít-
het egy igen jó fotót az a kül-
földi is, aki épp csak átutazó-
ban pillantja meg, és akkor
csakis a minõség számít. Vi-
szont a valóság és a terep ala-
pos ismerete sokat nyomnak
a latban. Számos személyes
élményem igazolja ezt. De
végül csakis jó fotóról és
rossz fotóról beszélhetünk.
Ettõl függetlenül pedig, jó fo-
tósról és rossz fotósról. A ket-
tõ között pedig nincs mindig
törvényszerû megfelelés!... 

Miután mindennek vége
lett, milyen gondolatai tá-
madtak fotós pályafutásával
kapcsolatosan?
– Korniss Péter tette szóvá,
hogy vissza-visszajár erdélyi
színhelyeire, így Székre is, de
most érdekes módon nem a
hatóságoktól kell tartani,
mint régen, hanem az embe-
rek lettek másak, zárkózot-
tabbak. És ezt a nekiszaba-
duló médiának lehet köszön-
ni. A rendszerváltás elõtt
egyszerûen nem volt annyi
fotós. Egy mai rendezvényen

viszont annyian nyüzsögnek,
hogy meg se lehet õket szá-
molni. Majdnem mindenki-
nek gép van a nyakában.
Ami nem baj, sõt – viszont
az emberek azért tartanak tõ-
lük. És ez már baj. Régeb-
ben, amikor egy kisebb kö-
zösségben felbukkant egy-
egy fotós, az félig-meddig ün-
nepnek, eseménynek számít.

Ha valamilyen objektív
körülmény miatt elmaradt
volna a tárlat, most hiány-
zana az életébõl, vagy sem?
– Nagyon! Mert ez a kiállítás
kiegyensúlyozott bennem
valamit. Eddig minden tárla-
tomra belsõ szorongással,
kétellyel, bizonytalansággal

indultam. Most mindvégig
felemelõ, álomszerû érzés
fogott el, tudván, hogy amit
a Kolta Galériába szántam,
állja a helyét. Jólesett! Egyet-
len negatív gondolatom se
támadt közben, míg máskor
el nem hagytak volna... Az
állomásról megérkeztem a
Ferenciek terére, erre a gyö-
nyörû helyre, s mindjárt
szembemegyek egy nagy
bannerrel, a meghívón sze-
replõ csángó portréval. Sem-
mi fölösleges szöveg, egysze-
rûen az áll rajta: Ádám Gyu-
la fotókiállítása. Megtorpan-
tam, gondoltam, fordulok
egyet hátra, hát ott is egy
nagy plakát... Úgy felpörget-

ték az eseményt, hogy éjjel
egykor, a saját tárlatomról
szabályosan meg kellett
szöknöm, mert már nem bír-
tam tovább... Végig éreztem,
hogy minden oldalról a
szakma vesz körül és meg-
erõsít minden eddigi elkép-
zelésemben. Pedig ha azt
vesszük, teljesen szétszed-
tek, faggatóztak, hogy miért
így és miért úgy, olyan apró-
lékossággal, hogy ilyenben
sose volt részem. A tárlaton
szerepeltek fiatalkori képeim
is, amelyek a nyolcvanas
években készültek. De ezek
nem az ötvenedik születés-
napom miatt kerültek a válo-
gatásba – arról az egész tár-
lat alatt egy szó sem esett,
csak egészen a végén –, ha-
nem mert a válogatók egyen-
rangúaknak találták a mai
alkotásaimmal. Mert ugyan-
akkor felkerültek a falra a
legújabb képeimbõl is! Ren-
dezõelvként a látvány és a
technikai sokféleség mûköd-
tek, viszont ami a falra ke-
rült, az nagyon egységesnek
hatott.

Mivel szóba került az
ötvenedik születésnap, mi
az, aminek a következõ év-
tizedekben még föltétlenül
a végére akar járni?
– Az utóbbi idõben sokszor
elgondoltam, mi a fenének
futok én ki a falumba, hogy
zúzmarás képet készíthes-
sek? Minek az nekem? Nem
fotóztam már eleget? Annyi
feldolgozatlan képem van,

hogy életem végéig elbíbe-
lõdhetnék velük. De oly sok
nyomorúságot, szerencsét-
lenséget fotóztam már éle-
temben, s a szépség valahogy
kimaradt belõle. Vagy nem
vettem észre, vagy nem volt
fontos. Most viszont belefér
ez is. Jól érzem magam utá-
na. Ha sokáig nem történik
semmi körülöttem, akkor
nyugtalankodom. De szeren-
csére mindig van valami,
amire muszáj felfigyelni.

Mostanában mintha lát-
ványosan visszakanyaro-
dott volna karcfalvi gyöke-
reihez. Mit jelent önnek
spirituálisan a szülõfalu?
– Most valahogy mintha in-
kább az enyém lenne. Olyan
munkákhoz segít ma hozzá,
hogy én is alig hiszem. Szin-
te ki se kell mozdulnom a
szülõi házból, s akár a szom-
szédból is az ölembe hull a
látvány. Kimondhatatlanul
boldog voltam, hogy nemrég
készült két karcfalvi fotóm is
kiváltotta a budapesti tárla-
ton a szakma legmagasabb
elismerését. Igaz, fiatalko-
rom óta vártam arra, hogy
azokat elkészíthessem. Ál-
modtam róluk, nem is egy-
szer! S nem csak ezekrõl van-
nak látomásaim! Aztán vá-
ratlanul, egyszer csak megta-
lálom õket az életben. Ezek
szerint, valahol, mégiscsak
számít, hogy mennyire kö-
tõdsz valamihez. A környe-
zetedhez. Az életedhez. Ál-
maidhoz.

Névjegy a fotográfia asztalán

Ádám Gyula: Repülj! (Csíkmadaras, 2011)
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Gazdasági elõrevetítés 2012-re
Czédly József

Most, hogy megjelenik a
2011. évi utolsó Törvénytár,
rövid pillantást vetünk az el-
múló évre és körvonalazni
kívánjuk, különbözõ nem-
zetközi hírforrások segítsé-
gével, mit hozhat számunkra
gazdasági-szociális szem-
pontból az elkövetkezendõ
esztendõ.

2011-ben 51-szer jelent
meg a Törvénytár. Szerkesztõ
kolegámmal, Deák Leventé-
vel együtt, igyekeztünk im-
már 18 éve vállalt célkitûzé-
sünk szerint bemutatni az
ÚMSZ olvasótáborának azo-
kat a jogi és közgazdasági
szabályozásokat, melyek
anyanyelven való ismerete,
megítélésünk szerint, hasz-
nos lehetett, közérdekûek
voltak. Bátorított munkánk-
ban, hogy ez évben is szá-
mos olvasónk keresett meg,
kért tanácsot vagy magyará-
zatot, melyekre igyekeztünk
legjobb tudásunk szerint vá-
laszolni. Megtettük ezt a
Törvénytár keretén belül, ha
úgy ítéltük meg, hogy a hoz-
zánk intézett kérdés közér-
dekû, vagy egyedi válasz for-
májában, ha a felvetett prob-
léma megkívánta a szemé-
lyes intimitás megõrzését.
Tudomásom szerint egyet-
len hozzánk intézett kérdést
sem hagytunk válasz nélkül,
még akkor sem, ha nem tud-
tunk megfelelõ megoldást ja-
vasolni a felvetett problémá-
ra. Remélem, meglesz az
erõnk és rendelkezni fogunk
azokkal a lehetõségekkel,
hogy az elkövetkezendõ esz-
tendõben mindkét célkitûzé-
sünk, a jogszabályok anya-
nyelvû ismertetése, valamint

olvasóink hozzánk intézett
kérdéseinek a megválaszolá-
sa terén továbbra is folytatni
tudjuk munkánkat.

A Törvénytár december 16-
i számában megjelent, „A
költségvetési fegyelemrõl”
címû ismertetõnk (sajnos a
cím csak kis mértékben fedi
a közölt anyag tartalmát) az
euróövezet állam-, illetve
kormányfõinek nyilatkoza-
tát mutatta be melyben elfo-
gadásra ajánl egy gazdasági-
költségvetési fegyelemrõl
szóló megállapodást. Miért
fontos ennek ismerete? Mi-
vel a világgazdasági global-
izáció jövõbeli alakulása,
melynek jelentõs szereplõje
az Európai Unió, közvetlen
és elkerülhetetlen hatással
van és lesz a mi mindennapi
életünkre is.

Mit mondanak a világgaz-
daság terén a jövõ évi elõre-
jelzések? A Nemzetközi
Pénzügyi Intézet (IIF, égisze
alatt vannak a legnagyobb
nemzetközi bankok) becslé-
se szerint a világgazdaság
2011-ben 3,2%-kal növek-
szik, 2012-re 2,8%-kos növe-
kedést jeleznek elõ. Ezek a
teljesítmények elsõsorban és
majdnem kizárólagosan az
ázsiai és dél-amerikai „tigri-
seknek” köszönthetõk (Kí-
na, India, Brazília). Az
Egyesült Államok (USA)
gazdasági növekedése 2011
harmadik évnegyedében
3,5% volt, és valamivel ki-
sebb a 2012-re elõirányzott
növekedés.

A minket legjobban érdek-
lõ Európai Unió gazdasági
növekedését 2011-ben 1,5%-
ra becsülik, de 2012-re az
említett intézmény 2%-os
gazdasági visszaesést irá-

nyoz elõ. Ez a legborúlátóbb
elõrejelzés. Más gazdasági
intézmények Európa jövõjé-
vel kapcsolatban derûlátób-
bak. A Gazdasági Együtt-
mûködési és Fejlesztési Szer-
vezet (OECD) például csak
0,2%-os visszaesés bekövet-
kezését várja 2012-re, Euró-
pa Központi Bankja 0,3%-
os, az Európa Tanács 0,5%-
os, a Nemzetközi Valutaalap
(IMF) 1,1%-os növekedés-
ben reménykedik.

Az EU gazdasági krízise,
melynek keretén belül külö-
nösen az eurózóna 17 orszá-
gát érintõ euró valuta fellen-
dítésének késése súlyos gaz-
dasági szociális következmé-
nyekkel jár minden egyes
tagország számára. Ezt tük-
rözik a 2012-re elfogadott
költségvetések. Egyes orszá-
gokban, lásd Magyarország,
a már elfogadott költségvetés
átszámítására került sor. A

kormányok többsége szigorú
költségvetési megszorításo-
kat irányoz elõ, ezen a téren
Románia sem kivétel. Errõl
tanúskodik a Hivatalos Köz-
löny december 14-i, 887. szá-
mában megjelent, a költség-
vetéssel kapcsolatos egyes
pénzügyi rendelkezéseket
elõíró 244/2011 sz. Tör-
vény, valamint a Hivatalos
Közlöny december 22-ki, 913.
és 914. számaiban megjelent
2012. évi társadalombiztosí-
tási, illetve általános költség-
vetést elfogadó 293. és 294.
számú törvények rendelke-
zései.

Európának az a nagy
gondja, hogy szinte összes
tagállama eladósodott. Ez
alól Románia sem kivétel,
még akkor sem, ha figyelem-
be vesszük, hogy nálunk az
adósságállomány aránylag
kisebb, mint más krízisben le-
võ országnál. Néhány ország

már annyira adós, hogy kül-
sõ segítség nélkül képtelen
törleszteni, és ez már a jobb
állapotban levõk biztonságát
is veszélyezteti. Egyre nehe-
zebben jutnak hitelhez az
egyes országok, és ez tovább
lassítja az egyébként is döcö-
gõ gazdaságokat.

A mostani válság közvet-
len elõidézõje a 2008-as hi-
telválság volt, ami még nem
múlt el. Még mindig sokkal
nehezebb hitelhez jutni,
mint három évvel ezelõtt,
akár a magánszférában, akár
az államoknak, akár a ban-
koknak egymás között. Már-
pedig nem képzelhetõ el nö-
vekedés, amíg ezen a három
(egymással összefüggõ) terü-
leten nincs hitel. A semmi-
bõl nem lehet építkezni,
minden egyes hasznot hozó
beruházáshoz pénzt kell köl-
csönkérni. Röviden: ha bank
nincs, semmi sincs. Viszont

ha nincs növekedés, akkor
nem lesz mibõl visszafizetni
az adósságot. Sõt kifejezet-
ten újabb hitelekre lesz szük-
ség a csökkenõ adóbevételek
miatt. Ahol bajba kerül a
bankrendszer, a hitelezés el-
maradása, lassulása, drágu-
lása miatt lassul a gazdaság
is. Elmaradnak az adóbevé-
telek, nõ a költségvetési hi-
ány.

A felsorolt jelenségek az
úgynevezett „fertõzésve-
szélyt” idéznek elõ. Ha a be-
fektetõk azt látják, hogy az
egyik EU-tagország csõdbe
megy, arra a következtetésre
jutnak, hogy bármelyik
csõdbe mehet, részben a gaz-
daságok összefonódása mi-
att. Ha a bajba jutottaknak
muszáj teljesen egyedül ki-
gazdálkodniuk a törlesztést,
akkor komoly megszorításo-
kat kell alkalmazniok. Va-
gyis adókat kell emelniük, és
kevesebbet szabad költeniük.
Ez viszont lassítja a gazdasá-
got, recesszióhoz vezet, ettõl
még nehezebb lesz törleszte-
ni, még több adót kell szed-
ni, ettõl még jobban lassul a
gazdaság.

A fentiekbõl kiderülõ kö-
vetkeztetés, mennyire egy-
másra vannak utalva az EU
országai, de jövõnk függ a
világgazdaság további kiala-
kulásától is. A gazdasági
elemzõk szerint 2012 döntõ
év lesz, hogyan tovább. Re-
méljük a döntéshozatalban
részt vevõ vezetõk és intéz-
mények rendelkeznek majd
kellõ bölcseséggel, hogy
megtalálják a válságból kive-
zetõ  olyan megoldásokat,
melyek minél kisebb áldoza-
tot követelnek majd a lakos-
ság széles rétegeitõl.

Ismerjük meg az új polgári törvénykönyvet (10)

Az örökség eladása
Deák Levente

A 2011. július 29–31-i lap-
számunk Törvénytár rovatá-
ban már foglalkoztunk az
örökség engedményezésé-
vel, természetesen a régi
polgári törvénykönyv vo-
natkozó elõírásai és az ak-
kori joggyakorlat alapján.
Engedményezésnek (cesiu-
nea moºtenirii) nevezték azt
a jogi aktust, amely akkor is
tulajdonváltást eredménye-
zett. Maga a szabályozás
azonban nem volt túl részle-
tezõ, ami aztán  a közjegy-
zõi gyakorlatban eltérõ
megoldások megjelenését
hozta. Például nem volt
egyértelmû, hogy amennyi-
ben az örökséget egyik vagy
másik társörökös még a ha-
gyatéki eljárás lezárása és az
örökösi bizonyítvány kiállí-
tása elõtt adta el, kinek a ne-
ve kerül be ez utolsónak
említett okiratba, az eredeti
örökösé (az engedménye-
zõé), vagy pedig az enged-
ményesé (a vevõé)? Mind-
ezeken már túl vagyunk,
ugyanis az új polgári tör-

vénykönyvnek egyik alfeje-
zetében, közelebbrõl az
1747–1754. szakaszokban
kizárólag az örökség eladá-
sának jelenleg hatályos elõ-
írásairól, szabályairól olvas-
hatunk.

De még mielõtt ezeket be-
mutatnám, szólnom kell so-
rozatunk elõzõ ismertetõi-
ben gyakran szereplõ 2011.
évi 71. törvényrõl (a 2011.
június 10-i 409. Hivatalos
Közlönyben), amely a tör-
vénykönyv hatályba lépteté-
séért született, és amely az
új elõírások zökkenõmen-
tes, hiba nélküli életbe ülte-
tését segíti vagy ad ehhez
biztos „fogódzót”, legtöbb-
ször olyan helyzetben, ami-
kor  egy-egy jogviszony
vagy jogkövetkezményeket
kiváltó tény, esemény még a
törvénykönyv hatályba lé-
pése elõtt (tehát 2011. októ-
ber 1-je elõtt) született vagy
következett be. Így van ez
az örökségbõl származó tu-
lajdonváltásoknál is. A 71.
törvény VI. fejezetének 91.
szakasza tételesen kimondja
a követendõ szabályt : azok-

nál a hagyatékoknál, ame-
lyek az új Ptk. hatálybalépé-
se elõtt nyíltak meg – vagyis
az örökhagyó 2011. október
1-je elõtt hunyt el –a hagya-
ték megnyílásának napján
hatályban volt (tehát a régi
Ptk.) jogszabály alapján kell
eljárni.

Az új Ptk. vonatkozó
„nyitó” szakasza, az 1747.
szakasz elsõ bekezdésében
kimondja, hogy mit értünk
egy megszerezhetõ örökség
alatt. Egy már megnyílt
örökséget vagy annak egy
meghatározott részét, majd
pedig ugyanennek a sza-
kasznak a 2. bekezdésében
a jogügylet formáját és érvé-
nyességi feltételét is megha-
tározza. Egyértelmûen
adásvételi szerzõdésrõl van
szó, amelyet közokiratba
kell foglalni, ami közjegyzõ
általi hitelesítést jelent.
Minden egyéb forma, pél-
dául a magánokirati, jogilag
semmis. A most ismertetett
jogintézményrõl szóló
zárószakaszban, az 1754.-
ben azonban az örökség fe-
letti megengedett vagy meg-

köthetõ tulajdonátruházó
jogügyleteket kiterjeszti bár-
milyen más visszterhes vagy
ingyenes szerzõdésre. Az
ingyenes jogügylettel kap-
csolatban a jogalkotó kifeje-
zetten arra figyelmeztet,
hogy ha a felek ilyet kötnek,
figyelniük kell az ajándéko-
zási szerzõdések esetében
betartandó sajátos elõírá-
sokra is. (A betudási kötele-
zettségrõl, esetenként a túl-
zott ingyenes juttatások
csökkentésérõl van szó.
Ezekrõl a nem könnyen ért-
hetõ rendelkezésekrõl már
közöltünk ismertetõket, leg-
utóbb lapunk 2011. novem-
ber 11–13-i számában, és
már az új Ptk. elõírásai
alapján.)

A szerzõdõ felek egymás-
sal szembeni felelõssége
kérdésében a törvénykönyv
sajátos rendelkezéseket tar-
talmaz. Például az eladó,
amennyiben örökségét úgy
adja el, hogy az okiratba a
javakat tételesen nem sorol-
ja fel, csak örökösi minõsé-
géért, ennek meglétéért felel
a vevõvel szemben. Az

1748. szakasz tovább még
azt is megengedi, hogy a fe-
lek még ez alól a felelõsség
alól is felmentést adjanak az
eladónak (szavatolás az el-
adott javakért és az örökösi
minõség meglétéért), de ezt
a felmentést kifejezetten be-
le kell foglaltatniuk a szer-
zõdésbe. Továbbá, az eladó
felel az eladott örökséget
terhelõ tartozásokért. (1751.
szakasz.) A családi emlé-
kek, fényképek, kitünteté-
sek, képek, iratok, ha nem
részei a nemzeti örökség-
nek, vélelmezetten az eladó
tulajdonában maradnak ak-
kor, ha az örökséget „egy-
ben” adták el. Ha azonban
a felsorolt javak a nemzeti
örökség fontos részét alkot-
ják, és amennyiben az eladó
ezeket nem sorolta fel a
visszatartott javak között,
ezek ellenértékét a vevõnek
köteles lesz pénzben megté-
ríteni, az eladás napján ér-
vényes áron. 

Fontos elõírásokat tartal-
maz a törvénykönyv 1753.
szakasza, amely a javakra
vonatkozó nyilvántartási

szabályok betartásáról ren-
delkezik, külön kitérve az
így megszerzett ingatlanok
nyilvántartására, az ezek fe-
letti dologi jogok betáblázá-
sára. A szabály úgy szól,
hogy az, aki örökséget vesz,
az ingatlanok felett csak ak-
kor szerez dologi jogot (tu-
lajdonjog, haszonélvezeti
jog, különféle szolgalmi jo-
gok stb.), ha ezt a telekköny-
vi törvény(ek) betartásával
teszi. Ez pedig azt jelenti,
hogy ezeket az örökség
megvételével szerzett dologi
jogokat magára kell tábláz-
tatnia ! Ez azt is jelenti még,
hogy ilyen esetben, ennél a
tulajdonszerzésnél a Ptk.
887. szakaszából már is-
mert azon szabály nem ér-
vényesül, amely az öröklés-
bõl származó jogokat betáb-
lázás nélkül is elismeri. A
magyarázat kézenfekvõ :
esetünkben az eladó volt az
örökös, s tõle vette meg az
örökséget valaki, akinek
örökösi hivatottsága, minõ-
sége nem volt. (cumpãrã-
torul nu are, nu a avut
vocaþie succesoralã.)



Mircea Geoanã (volt sok-
minden, egy éjszakára még
államelnök is): „Továbbra is
úgy tekintem magam, mint a
legbefolyásosabb romániai
politikusok egyikét.”

Sorin Oprescu (leendõ fõ-
polgármester): „Szarakod-
tunk egy csomót az elején,
nem valami plasztikus kifeje-
zés ez, de jól kifejezi a ténye-
ket.”

Sever Voinescu (szóvivõ
és fejszámolómûvész): „Azt
szeretném, ha Bukarest fõ-
polgármestere Theodor
Paleologu lenne.”

Andreea Paul Vass (a mi-
niszterelnök tanácsadója):
„Nagyon szeretném, ha a ro-
mán politikát több szoknya
népesítené be.”

Marian Vanghelie (kerü-
leti polgármester, politikus,
áldozat): „Udrea asszony
azt mondta, szerencsés em-
ber vagyok – én azt mon-

dom, hogy ideges ember va-
gyok...” 

Traian Bãsescu (Románia
leendõ volt elnöke): „Te egy
más marhaságot mondtál
volna, de ezt én javasoltam.”

Corneliu Vadim Tudor
(EP, független, Nagy-Romá-
nia, kivizsgálás): „Szeret-
ném, ha most két órára el-
hallgatnának, mert történel-
mi jelentõségû beszédet aka-
rok mondani.” 

Gigi Becali (európai par-
lamenti , általános tisztelet-
nek örvendõ értelmiségi,
klubtulajdonos): „Ti soha-
sem maszturbáltatok? Ha
van ott valaki, aki még nem
maszturbált, emelje fel a ke-
zét! Különösen most, ezek-
ben az idõkben!”

William Brânzã (a Nagy
Will, magyarul amolyan
Túró Rudi): „Két nõvel
Bãsescu elnök alatt nem is
létezhet egyéb, mint politi-

kai stabilitás és világos tör-
vények.” 

Marian Vanghelie: „Nem
vezetheted a bukaresti szer-

vezetet, csak ha tudsz és ha
jó vagy, különben ejakulál-
nak, ejakulálnak, azaz ejek-
tálnak, kilöknek.”

Adrian Nãstase (volt és le-
endõ kormányfõ, vádlott):
„Miután én voltam a legjobb
román miniszterelnök, mi
értelme volna versenyeznem
saját magammal?” 

Crin Antonescu (társel-
nök, szónok, régi honatya):
„Én lusta vagyok, azt hi-
szik, sokat alszom. Nem
töltöttem az éjszakáimat

egyikkel vagy másikkal kö-
zülük, hogy tudnák, meny-
nyit alszom. Nem adtunk
egymásnak találkát a kapa
mellett sem, máshol sem,
hajnalban, hogy én késtem
volna.” 

Victor Ponta (pártelnök,
komolyan): „Lãzãroiu visz-
szahívása jelzi, hogy a kor-
mány törpéi kirúgták Hófe-
hérkét.” 

Traian Bãsescu: „Nem tu-
dom, mennyire nehezen
születtetek meg mint párt (az

UNPR, a román politika
innen-onanistái), de azt tu-
dom, hogy nagyon jól néz-
tek ki, ahogy így körülnézek
a teremben.”

Mircea Geoanã: „Holnap
ott vagyok Dãbuleni-ben!
Mindenkit meghívok Dãbu-
leni-be egy fontos beszédem-
re.”

Gigi Becali: „Én nem
írok, mert nem akarok írni,
mert nem írtam életemben
soha.” 

Andreea Paul Vass: „Ro-
mániának egy nõi államfõre
vagy egy nõi miniszterelnök-
re van szüksége, ahogy egy
gyereknek anyára.”

Andreea Paul Vass: „A
Tabu magazin fogyasztói bi-
zonyára várják, hogy Udrea
asszonyt különbözõ testhely-
zetekben lássák.”

Mircea Geoanã: „Nem
érdekel engem Iliescu úr,
számomra Iliescu úr egy ra-
vatalba lezárt kérdés, és el-
ment a történelem egy másik
részébe.” 

Victor Ponta: „Itt az ideje,
hogy bevonuljanak a populis-
ták és demagógok múzeumá-
ba, meggyõzõdésem, hogy
ott Emil Boc miniszterel-
nöknek szobra lesz, kicsi lesz,
de az elõtérben fog állni.”
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Az orvosok megerõsítet-
ték a gyanított pszichés za-
vart: az államelnöknek új
keletû tömegiszonya van.

Miután az Európai Parla-
mentben lelkes vastapssal fo-
gadták a magyarországi mé-
diatörvényt, az odaáti töké-
letes demokráciától elalélt
külügyminiszter, Teodor
Baconschi javaslatára azt
Románia is átveszi. (Tervek
szerint Szalai Annamáriával
együtt.)

A liberális ellenzék belsõ
ellenzéke (SOV – vagyis
Sãftoiu, Orban, Vosganian)
a világháborús állapotokra
emlékeztetõ nincstelenségre
és zûrzavarra hivatkozva,
egy szép hagyomány folyta-
tásaként, meghirdette az el-
lenállást az Antonescu-re-
zsimmel szemben.

Esprit d’escalier: Olosz
Gergelynek az Orbán Vik-
tortól való távozása után ju-
tott csak eszébe, hogy elfelej-

tette megkérdezni, milyen
arányban kell megnyernie az
elnökválasztást az RMDSZ
tisztújító kongresszusán.

Tart a vita arról a rendõr-
rõl, akit rajtakaptak, amint
nem hagyta megvesztegetni
magát: egyesek szerint
azért különítették el, mert
turnéra viszik, hogy muto-
gassák (a pókfejû emberrel
együtt), mások szerint
azért, hogy a társai ne lin-
cselhessék meg.

Miután választás elé állí-
tották, hogy miniszterelnök
vagy pártelnök akar-e lenni
(maradni) a következõkben,
Emil Boc könnyeivel küsz-
ködve azt mondta, hogy leg-
szívesebben libákat terelõ
kisfiú szeretett volna marad-
ni.

Operett készül (írja Traian
Kövesi-Morar) a román vá-
mosok és a szakszervezetiek
romantikus viszonyáról, a
darab címe: Marica gróf.

Bonyodalmak elkerülése
végett az októberi népszám-
láláskor a nemzetiségi hova-
tartozáshoz be lehet írni azt
is, hogy ‘roma’, azt is, hogy
‘cigány’; nyilván lesznek
olyanok, akik félig romának,
félig cigánynak vallják ma-
gukat.

Több román miniszter
megígérte, hogy tárcájának
költségvetésébõl beszáll a
magyar demokrácia-közpon-
tok finanszírozásába, tekin-
tettel a két állam jó viszonyá-
ra és arra, hogy egy ilyen köz-
pontnak legalább két Toyota
kell. (Néhol csak egy van.)

Magyarország bukaresti
nagykövetségén bejelentet-
ték, hogy a hétvégi RMDSZ-
elnökválasztás eredményé-
tõl függetlenül lovaggá ütik
(más források szerint szentté
avatják, de ezt cáfolták)
Olosz Gergelyt, ami azzal
jár, hogy a házi konyhán éle-
te végéig minden héten kap
öt ingyenebédet. (Azokon a

napokon, amikor közlemé-
nye jelenik meg, harmadik
fogást is kérhet.)

Példásan elosztotta a ma-
gyarországi és az erdélyi ma-
gyar média a márciusi fel-
adatokat: egyesek csak az
RMDSZ, mások csak az el-
lenzéke ünnepi megemléke-
zéseirõl tudósítanak.

Victor Ponta titkos vágya:
legyen õ Románia miniszter-
elnöke, és legyen ugyan-
olyan meghitt jó viszonyban
Magyarország államfõjével,
Schmitt Pállal, mint Orbán
Viktor Traian Bãsescuval.

Emil Boc elárulta távlati
tervét: amikor Románia lesz
az Európai Unió soros elnö-
ke, kormányfõként õ is ki
fogja jelenteni, hogy nem
hagyja Brüsszelt diktálni ne-
künk.

A megingathatatlan ro-

mán–magyar barátság jegyé-
ben a bukaresti Nemzeti
Színház mûvészei Wass Al-
bert-szavalóestet mutatnak
be.

Traian Bãsescu bevallot-
ta, hogy az egész román ke-
reskedelmi flottát kivezé-
nyeltette volna a Földközi-
tengerre, ha lenne. (Már-
mint flotta.) Ha valaki nem
tökítette volna el. De most
már honnan vegyem elõ? –
kérdezte ártatlanul az álom-
fõ, majd csibészesen elka-
cagta magát.

A múlt hónaptól az ÚMSZ
takarékosságra rendezkedett
be: nem oszt fizetést.

Kihasználva a két ünnep
közelségét, a május elsejei
tüntetõk a húsvétról megma-
radt tojásokkal fognak dobá-
lózni Emil Boc felé (aki sza-
vakkal fog dobálózni). 

Államelnökünk megüzen-
te Angliába, hogy kölcsö-
nösségi alapon õ sem hívja
meg a királyi család tagjait a
lánya esküvõjére.

Tõkés László bejelentésé-
re, miszerint csak a javát
akarja az RMDSZ-nek,
utóbbi kijelentette, hogy
nem adja.

Megbízható értesülések
szerint a fõvárosi népszava-
záson, amely a kerületi ön-
kormányzatokról fog dönte-
ni, arról is megkérdezik Bu-
karest lakosságát, hogy tá-
mogatja-e az Új Magyar Szó
kiköltözését a volt Scînteia-
házból.

Emil Boc miniszterelnö-
köt amerikai diplomaták a
WikiLeaks számára úgy ír-
ták le, mint a viccbeli öreg-
embert, aki elment a dok-
torhoz a panaszával, hogy
nem tud menni. „– Hát ak-
kor hogy jött ide?”, kérdez-
te megütközve az orvos;
mire a válasz: „– Jönni tu-
dok, menni nem tudok.”

Traian Bãsescu megihle-
tõdve Orbán Viktor magyar
miniszterelnök alaptörvé-
nyétõl, nemzeti fohászt kí-
ván Románia alkotmánya
elejére tenni, valamint egy
román közmondást a
szomszéd fûjérõl és/vagy
kecskéjérõl.

Álhírek a való világból
Kevesen figyeltek fel a paradoxonra: miközben a sajtóban csak

úgy hemzsegnek az álhírlapírók, az újságok némelyike is tulaj-

donképpen álhírlap – igazi álhírekkel ritkán találkozunk. Az

igazi álhír a valóság mögé tekint, hogy fölfedje a lényeget; oly-

kor meglepõdve tapasztaltuk, hogy amit álhírként prezentál-

tunk, bevált. Alább az eltelt év álhíreibõl összeállított válogatá-

sunkat közöljük, Laptop rovatunkból, a Vélemény oldalról. 

Politikusi gyerekszáj – 2011
Az eltelt év tapasztalata, hogy a politikusok létértelme és fõ te-

vékenysége abban merül ki, hogy ellátják a lapok vidám – áp-

rilis elsejei, szilveszteri – számait mókás megjegyzésekkel, fon-

toskodó ostobaságokkal, vicces odamondásokkal, az önkénte-

len humor gyöngyszemeivel. Mindazonáltal idei válogatásunk

a szokottnál szegényesebb: a válság a közért való gondolkodás

és cselekvés e nemes kategóriájára is rányomta bélyegét. 
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Kereszténydemokrata
Önnek van két tehene. A

szomszédnak egy se. Ön
megtartja az egyiket, és
szegény sorsú szomszédjá-
nak ajándékozza a másikat.
Rögtön utána megbánja.

Szocialista
Önnek van két tehene. A

szomszédnak egy se. A kor-
mány elkobozza az ön egyik
tehenét, és odaadja a szom-
szédnak. Ezután törvénnyel
kötelezi önt, hogy állatte-
nyésztési szövetkezetet ala-
pítson közösen a szomszéd-
dal a termelés növeléséért.

Szociáldemokrata
Önnek van két tehene. A

szomszédnak egy se. Emiatt
önt bûntudat gyötri. Ezért
olyan kormányt választ,
amely az ön teheneit meg-
adóztatja. El kell adnia az
egyik tehenét, hogy az adót

ki tudja fizetni. Az ön által
választott kormány a behaj-
tott adóból vesz egy tehenet,
és azt az ön szomszédjának
ajándékozza. Ön igazságos-
nak érzi magát.

Liberális 
szabaddemokrata 
Önnek van két tehene. A

szomszédnak egy se. Na és?
Kommunista
Önnek van két tehene. A

szomszédnak egy se. A kor-
mány elkobozza öntõl mind
a kettõt, ön órák hosszat sor-
ban áll az üzlet elõtt a tejért.
A végén megsavanyodik.

Kapitalista
Önnek van két tehene. El-

adja az egyik tehenet, bikát
vesz a pénzen, és csordát te-
nyészt.

Nemzeti demokrata 
Önnek van két fehér tehe-

ne. A szomszédnak egy bar-

na. Ön egyletet alapít, amely
a kocsmában tartott ülése-
ken szidalmazza a más színû
teheneket, azok tulajdonosa-
it. Közben az ön tehenei
éhen döglenek.

Zöldek
Önnek van két tehene. És

lelkiismeret-furdalása: me-
tángáztermelésük fokozza a
földgolyó felmelegedését, a
tetejébe legelés közben ritka
rovarfajokat taposnak össze.
Le kellene tehát vágni a te-
heneket, s vegetariánussá
válni. De hát a tehenek is a
Természet részei, nem lenne
szabad bántani õket. Dilem-
májával a pártvezetõséghez

fordul. A vezetõség válasza:
„Önnek igaza van!“

Hagyományos 
vállalkozás
Önnek van két tehene. Az

egyiket eladja, és az árából
vesz egy bikát. A gyarapodó
állatállomány jövedelmébõl
ön nyugdíjba megy.

Amerikai vállalkozás
Önnek van két tehene. Az

egyiket eladja, a másikat ar-
ra kényszeríti, hogy négy te-
hén helyett tejeljen. Meg-
döbben, amikor a tehén el-
pusztul. Az esetet ráfogja
olyan országra, amelyiknek
vannak természetes körül-
mények között tartott tehe-

nei, s bejelenti, az az ország
veszélyt jelent az emberiség-
re. A világ védelmében ön
megtámadja az illetõ orszá-
got, és elkobozza a teheneit.

Üzlet az EU-val
Önnek van két tehene. Az

EU átveszi mindkettõt, és fi-
zet érte önnek kártérítést, le-
vágja az egyiket, megfeji a
másikat, és ezért is fizet ön-
nek kártérítést, majd a tejet a
tengerbe önti.

Német vállalkozás
Önnek van két tehene. Ne-

mesíti õket, így száz évig él-
nek, havonta csak egyszer
esznek, és megfejik önmagu-
kat.

Görög vállalkozás
Önnek van két tehene.

Megszámolja õket, és köz-
ben becsúszik egy nulla. Ön
ezer százalékos növekedést
jelent Brüsszelnek, és továb-
bi kétszáz tehénre kap hitelt.
Ön a hitelbe kapott pénzt
nyugdíjként átutalja több
ezer halott ismerõse rokona-
inak. Az EU teheneket köl-
csönöz önnek, hogy legyen
mibõl fizetni a hitel kamata-

it. Ön tüntetésbe kezd, és ná-
ci fasisztának nevezi a tehén-
kölcsönzõ országokat.

Román vállalkozás I
Önnek volt két tehene. De

nincs, mert ellopták.
Román vállalkozás II
Önnek lett két tehene. 
Magyar vállalkozás 
Önnek van kétharmad te-

hene. Vele akarja meghágat-
ni a falu összes többi tehene-
it. Azok nem értik a dolgot.
Ön mégis meg akarja hágat-
ni. Nem megy.

Székely vállalkozás
Önnek van egy tehene, s

az megbetegszik. Tanácsot
kér a szomszédtól: hallotta,
hogy az õ tehene is beteg
volt, megkérdezi, mivel ke-
zelte. Azt mondja a szom-
széd, terpentinnel. Ön bead-
ja a tehenének a terpentint,
az megdöglik. Mondja a
szomszédnak, az azt vála-
szolja, az õ tehene is így dög-
lött meg. 

Romániai 
magyar vállalkozás
Valakinek van egy sovány

tehene. Dögöljenek meg!

Önnek van (volt) két tehene
Kis gazdaságpolitikai tanfolyam követ-

kezik, életbõl vett példákkal. Az inter-

neten keringõ leckéket vettünk és alakí-

tottunk át, bõvítettünk ki. 

1 000 000 új munkahely
(fn.): 100 000-rel kevesebb
munkahely

adóegyszerûsítés (fn.):
könnyebben megjegyezhetõ
kulcsok bevezetése, például
27%-os áfa

adóemelés (fn. vulg.):
Nincs ilyen kifejezés.

Alaptörvény (fn.): az
MSZP és az LMP távollété-
ben megalkotott alapvetõ és
távolba tekintõ jogszabály,
amit egyelõre csak a Fidesz
tud módosítani hetente

Alkotmány (fn.): az Alap-
törvénybõl és a Sarkalatos
törvényekbõl, a történeti al-
kotmányból, néhány Balázs
Fecó-dalszövegbõl, Dörner
György-idézetbõl és helyes-
írási hibából álló corpus, a
köztársasági elnök kedvenc
olvasmánya

Alkotmánybíróság (fn.):
vidám, konzervatív jogász-
klub, mókás ruhában, nyak-
ban hordott chipstartóval,
korábban jogosítványokkal
is rendelkezett

aláírás (fn.): a köztársasá-
gi elnök által automatikusan
végzett aktus

álam (fn.): állam, a köz-
társasági elnök hazája, ahol
fontos a hejesírás

álamfõ (fn.): Schmitt Pál
neve rosszul leírva

bank (fn., mégis vulg.):
maga a sátán, kivéve az
OTP-t

Brüsszel (fn.): (1) Az Eu-
rópai Unió székhelye, ahon-
nan nem diktálhatnak Ma-
gyarországnak (2) Innen

twittel Deutsch Tamás
bürokrácia csökkentése

(fn.): a helyesírás szabályai-
nak elhanyagolása

csalás (fn.): olyan válasz-
tás, ahol nem a Fidesz gyõz

demokrácia (fn.): népaka-
rat (ógörög), olyan rendszer,
ahol a kormány mondja meg
a népnek, mit akar

devizahitel (fn.): a lakos-
ság által felelõtlenül, a
fideszes vezetésû városok és
politikusok által felelõsen
felvett kölcsön, ami a kor-
mány intézkedései miatt
egyre többe kerül

elõzetes letartóztatás
(fn., jog): az ellenzékkel
folytatott párbeszéd elsõ fá-
zisa

EU (fn. röv. megröv.):
Gazdasági és politikai szö-
vetség, amely semmiképp
sem diktálhat Magyaror-
szágnak, mert nem érti az it-
teni helyzetet

felzárkóztatás (fn.): az
elõrébb járók visszahúzása a
leszakadtak szintjére

fülkeforradalom (fn.,
hum.): olyan forradalom,
amit senki sem látott, mivel
fülkékben történt

gazdaságélénkítés (fn.):
adóemelés, a bürokrácia nö-
velésével és debil nyilatkoza-
tokkal, a józan ész szabálya-
ival ellentétes döntések meg-
hozatala

Gyurcsány Ferenc (tn.): a
bankok mellett a másik sá-
tán, csak büdösebb. A rend-
szerváltás utáni elsõ minisz-
terelnök, akirõl a lakosságon

kívül az ügyészség is elhitte,
hogy korrupt

hajléktalan (fn.): olyan
bûnözõ, aki nem fog élni a
végtörlesztéssel

IMF (fn.): Nemzetközi
pénzügyi szervezet, amely-
nek fogalma sincsen a ma-
gyar helyzetrõl, ellenszere a
saller.

kiadáscsökkentés (fn.):
motoros fûkaszával forgoló-
dás egy Excel táblázatban,
Matolcsy György szakértõ
közremûködésével

koki (fn.): bevett diplo-
máciai eszköz az európai
politikában. Olyan saller,
amit ököllel adunk szájon
keresztül

korengedményes nyugdíj:
lopás

korrupció (fn.): olyan
pénzügyi tranzakció politi-
kus és nem politikus között,
amelyben egyik fél sem a Fi-
desz

korábbi kormányok (fn.):
bûnözõk, kivéve 1998–2002
között

közszolgálati televízió
(fn.): olyan gyenge színvo-
nalú és nézettségû kereske-
delmi televízió, amit az ál-
lampolgárok fizetnek

köztársasági elnök (fn.):
lásd még álamfõ, álamelnök,
az emberek embere, a nem-
zet tolla, Schnitt Pál. Nép-
szerû olimpikon és sármõr,
az Astoria hotel egykori
igazgatóhelyettese

lakástámogatás (fn.): az
Orbán-kormány által kifej-
lesztett rendszer, amely segí-

ti a maguktól is lakást sze-
rezni képesek lakásszerzését 

látogat (ige): jelentõs kísé-
rettel, protokolláris körülmé-
nyek között, indokolatlanul
valahova utazik

Magyar Köztársaság:
lásd Magyarország

Magyarország: lásd Ma-
gyar Köztársaság

megszorítás (fn.): az
MSZP és minden más kom-
munista párt által használt
kifejezés az adóemelésre

Nemzeti Együttmûködés
(fn., pat.): gyakran használt
jelzõs szerkezet, a demokrá-
cia sajátos formája, ahol az
állampolgárok közvetlen
részvételével valósul meg a
hatalom akarata

Október 23. (tn.): nemze-
ti ünnep, ilyenkor Gyur-
csány Ferenc 2006-os terror-
jának áldozataira emléke-
zünk

oligarchák (FN., többes):
egyes száma Gyurcsány Fe-
renc. Olyan gazdagok, akik
nem adtak pénzt a Fidesz-
nek. Uralmukat végképp el-
törölte a fülkeforradalom.

Orbán Viktor (fn.): Ma-
gyarország miniszterelnöke.
Amikor éppen nem Magyar-
ország miniszterelnöke, ak-
kor is az. Különleges képes-
sége, hogy politikusként kép-
telen hazudni

polgár (fn.): a fülkeforra-
dalomban részt vevõ zember

reform (fn.): nem megszo-
rítás

sajtószabadság (fn., régi-
es): olyan alapérték, amely
érvényesül minden kor-
mányhoz közeli médiumban

saller (fn.): az EU és az
IMF ellen bevethetõ szájka-
rate mozdulat, feltéve, hogy
feléri õket a zember

sport (fn.): futball, labda-
rúgás

svejci frank (trág., népi-
es): a bankok által népnyú-
zásra használt deviza

szabálysértés (fn.): bármi
szomszédságpolit ika

(fn.): lásd Trianon
számok (fn., tbsz): betûk
Trianon (tn.): 1920-ban az

I. világháborút lezáró szerzõ-
déses rendszer része, amire
2010-ben sikerült konszenzu-

sos választ adnia hazánknak.
Ennek alapján a devizahite-
lek megfelelõ rendezésére
2098 körül kerülhet sor

visszamenõleges hatály
(fn.): általánosan elterjedt
törvényi hatály, ami azért
szükséges, mert eddig nem
mindig a Fidesz volt kormá-
nyon és emiatt sok hiba tör-
tént

választás (fn.): olyan sza-
vazás, amelyen a Fidesz
gyõz; az a választás, ahol
nem a Fidesz gyõz: lásd csa-
lás

végkielégítés(fn.): gaz-
daságszexuális aktus, para-
dox módon a végkielégítés-
ben részesülõ szopik végzik
busás támogatásért cseré-
ben, gyakran kommunisták
követik el

zember(ek) (fn.): Magyar-
ország lakossága, akiké az
álamfõ (zemberek embere)

zéró tolerancia (fn.): aki
bármit csinál, azt szabadság-
vesztéssel lehet büntetni, ki-
véve néhány esetben

Az új, forradalmi rend Fidesz-szótára 
Az új, forradalmi rend megköveteli a régi fogalmak, értelme-

zések, jelentések átírását is. A teljes Fidesz Értelmezõ Szótá-

ron sokan dolgoznak, nagy részben ez a célja a parlamenti

munkának is. Mi egy korábbi változat néhány szócikkét vet-

tük át, helyenként belemászva.

Összeállította: Ágoston Hugó 
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Senki sem tökéletes, 
avagy nincs, 
aki hûvösen szereti

Helyszín: Marosvásár-
hely, Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház – nagyterem

Idõpontok: december 30.,
péntek, 19 óra, december
31., szombat, 19 óra, 2012.
január 2., hétfõ, 19 óra,
2012. január 4., szerda, 19
óra.

Verebes István Senki sem
tökéletes, avagy nincs, aki hû-
vösen szereti címû zenés víg-
játékát Kányádi Szilárd ren-
dezésében viszi színre a
Tompa Miklós Társulat. A
darab alapötletéül Billy
Wilder: Van, aki forrón szereti

címû filmje szolgált, mely-
nek nyomán Verebes István
megírta a darab szöveg-
könyvét. Dzso és Dzseri, azaz
Dzsozefin és Dzseráldin, vala-
mint az elragadó Virág izgal-
mas és humoros kalandjai
színpadi változatban is ön-
feledt szórakozást, derûs ki-
kapcsolódást ígérnek a szín-
házkedvelõknek.

Nyakig pácban

Marosvásárhely, Maros
Mûvészegyüttes terme. Idõ-
pontok: december 30., pén-
tek, 17 óra, december 30.,
péntek, 20 óra, január 2.,
hétfõ, 19 óra, 2012. január
3., kedd, 19 óra.

Helyszín: Szováta, Do-
mokos Kázmér Mûvelõdési
Ház. Idõpontok: 2012. janu-
ár 5., csütörtök, 19 óra,
2012. január 6., péntek, 19
óra. A Hahota színtársulat
zenés kabaré-elõadása.

Georges Feydeau: 
Az úr vadászni jár

Kézdivásárhely, Vigadó
Színházterem, Kézdivásár-
hely, Gábor Áron tér 21.
szám, Kovászna megye

Idõpontok: december 31.,
szombat, 18 óra, 2012. janu-
ár 3., kedd, 19 óra, 2012. ja-
nuár 6., péntek, 19 óra.

Komikus helyzetek soka-
sága, élõ zene és rengeteg
nevetés várja a nézõket a
2011-es évet búcsúztató
elõadás során, Georges
Feydeau: Az úr vadászni jár

címû darabjában, „senki-
ben sincs annyi természetes
és ösztönös humor, mint
Feydeau-ban: eredetiségét
emeli, hogy a helyzetkomé-
dia trükkjeit pszichológiai
igazsággal és az élet szug-
gesztív megjelenítésével
egyesíti” – állapítja meg
Michel Moure Georges
Feydeau-ról, az elsõ világ-
háború elõtti idõk népszerû
francia színpadi szerzõjé-
rõl. Bohózatait napjaink-
ban is gyakran tûzik mûso-
rukra a színházak.

Gazdag szegények

Helyszín: Csíkszereda.
Idõpont: 2011. december
30., péntek, 19 óra, zenés
vígszínmû.

A Gazdag szegények a
„cifra nyomorúság” helyze-

tének komikus, olykor tragi-
komikus pillanatait eleveníti
fel. Kapor Ádám vasúti vál-
tóõr a nyugdíjkorhatár el-
érésével elveszíti munka-
helyét, élettársa Kömény
Zsuzsa mosónõ egyedül
nem tudja eltartani kettõjü-
ket, ezért úgy döntenek: be-
költöznek a szegényházba.
Igen ám, de az sem olyan
egyszerû! A csóróságot is
igazolni kell, és ebbõl olykor
nagyon komikus helyzetek
adódnak.

Delhusa Gjoni- 
koncert

Helyszín: Kézdivásárhely,
Club For You, Kossuth La-
jos utca, 1. Idõpont: decem-
ber 30., péntek, 20 óra. A
belepõk a helyszínen váltha-
tók 15 lejért.

Szilveszteri bál

Helyszín: Kézdivásárhely,
városi sportcsarnok. Idõ-
pont: 2011. december 31.,
szombat, 20 óra.

Fellép az Inogsz zenekar
és az Open Stage.

Suttogások 
és sikolyok

Helyszín: Kolozsvár, Ko-
lozsvári Állami Magyar
Színház új stúdióterem. Idõ-
pont: 2012. január 30., hét-
fõ, 20 óra.

A történet magvát négy
nõ alkotja: Agnes, a haldok-
ló, nõvérei, Karin és Maria,
akik eljöttek, hogy mellette
legyenek, és Anna, a szolgá-
ló. A címben szereplõ sutto-
gások és sikolyok a négy nõ
suttogásai és sikolyai.

Programajánló

Lencseleves
Hozzávalók: 20 dkg len-

cse, 1 petrezselyemgyökér, 2
sárgarépa, 1 vöröshagyma, 1
gerezd fokhagyma, fél babér-
levél, 1 tejföl, 5 dkg liszt.

Elkészítés: A lencsét áz-
tassuk be elõzõ nap, hogy
megpuhuljon. Tegyük fel fõ-
ni másfél liter vízben a ba-
bérlevéllel, karikázzuk hoz-
zá a répákat, és sózzuk meg.
Ha a lencse megfõtt, az ap-
róra vágott hagymákat kevés
olajon pirítsuk meg, majd
adjuk hozzá a lisztet, és ké-
szítsünk közepesen barna
rántást. Ha kész, keverjük
hozzá a tejfölt, majd ezzel
sûrítsük be a levest. Sózzuk
utána, ha szükséges.

Malacsült
Hozzávalók: 3 kg malac-

hús, 10 dkg zsír, 10 dkg füs-
tölt szalonna, 5 dl világos
sör, majoránna, só.

Elkészítés: A malachúso-
kat mossuk meg alaposan,
szórjuk meg majoránnával,
és sózzuk meg. Legalább egy
órát hagyjuk állni, hogy a
majoránna aromája a húst
jól átjárja. A malac bõrét ne
sózzuk meg, mert akkor
nem lesz ropogós, viszont
kenjük meg hideg sertészsír-
ral. Az így elõkészített mala-
cot fektessük tepsire, és te-
gyük nem túl meleg sütõbe.
Sütés közben a kockára be-
vagdalt és sörbe mártott sza-
lonnával kenegessük.

Lencsefõzelék
Hozzávalók: 40 dkg len-

cse, 2 dkg liszt, kis fej vörös-
hagyma, 3 babérlevél, 1 do-
boz tejföl, kevés só, paprika,
ecet, csipetnyi cukor.

Elkészítés: Egy éjszakára
áztassuk hideg vízbe a len-
csét. Ebben a vízben – sóval
és a babérlevéllel – tegyük
fel fõni. Ha puhára fõtt, ké-
szítsünk hagymás, paprikás
rántást – olajon futtassuk
meg a lisztet –, ezzel sûrít-
sük be a lencsét, és utána
még fõzzük pár percig. Az
ecettel, a cukorral ízesítsük.
Tálaláskor adjunk hozzá tej-
fölt. A lencsefõzelék és a
lencseleves is akkor a legfi-
nomabb, ha sonkalébõl ké-

szítjük. A sonka amúgy is fi-
nom belevaló a lencsés éte-
lekbe. Egyszerûen fõzzünk
meg egy kisebb kötözött
sonkát, és ennek a levét
használjuk fõzõvíznek.

Mákos guba
Hozzávalók: 6 nagyobb

kifli, 1 liter tej, vaníliás cu-
kor, 3 tojás, 15 dkg darált
mák, 5 dkg cukor, 5 dkg por-
cukor.

Elkészítés: A kifliket kari-
kázzuk fel. A tejet melegít-
sük fel. A tojások sárgáját
keverjük ki a cukorral, és ad-
juk a tejhez, keverjük bele a
vaníliás cukrot is, de vigyáz-
zunk, hogy ne forrjon fel,
mert akkor szemcséssé válik.
A mákot keverjük el a porcu-
korral. Egy tálat vajazzunk
ki, és a kiflikarikákat rétegez-
zük a tál aljára. Locsoljuk
meg a tejes keverékkel, és
szórjunk rá mákot. Folytas-
suk így, amíg el nem fogy.
Toljuk elõmelegített sütõbe,
és közepes lángon süssük 20
percig.

Újév napján semmit ne vi-
gyünk ki a házból, mert a ha-
gyomány szerint „elszáll a te-
hén haszna”. Újév elsõ nap-
ján igyekeztek tartózkodni a
veszekedéstõl, házi viszály-
kodástól. Szokás volt kora
reggel friss vízben mosakod-
ni, hogy egészségesek ma-
radjanak. Aki reggel a kútról
elsõnek mert vizet, „elvitte
az aranyvizet”, és egész év-
ben szerencsés volt. Ezen a
napon nem szabad orvost
hívni, orvoshoz menni, mert
akkor betegséggel töltjük
majd a következõ évet.

Szerelem
A szerelem mindig na-

gyon izgatta az embereket,
így kialakult jó pár szilvesz-
teri szerelmi babona is. Fõ-
leg a lányok agyaltak ki sok
praktikát, hogy megtudják
jövendõbelijük nevét, vagy
kilétét. Óév és újév éjjelén
házilag gyúrt gombócokba
belegyúrták a lányok a ki-
szemelt férfiúk neveit, s
amelyik gombóc elsõként
jött fel a víz felszínére, az ab-
ban található férfi volt a sze-
rencsés választott. Sok he-
lyen a lányok ólmot olvasz-
tottak, majd hideg vízbe cse-
pegtetve azt lesték, milyen
betût formáz a vízbe cseppe-
nõ fém, így megtudhatták a
leendõ férj nevének kezdõ-
betûjét. A lányok férfinadrá-
got tettek a párnájuk alá, s
ekkor megálmodták, ki lesz
a párjuk.

Idõjóslás
A legtöbb babona az idõ-

jóslással volt kapcsolatos.
Akkoriban rengeteg ember
megélhetését a föld jelentet-
te. Az életük függött attól,
hogy milyen termés várható
a következõ évben. Ha az új-
év elsõ napján sütött a nap,
akkor a hiedelmek szerint

egész évben szép idõre lehe-
tett számítani. Ha csillagos
az ég, akkor rövid lesz a tél.
12 gerezd fokhagymába sót
kellett tenni, s amelyik ge-
rezd reggelre nedves lett, ak-
kor az annak megfelelõ hó-
napban esõs vagy éppen ha-
vas idõ várható, sok csapa-
dékra lehet számítani. Ha új-
év éjjelén piros a hajnal, ak-
kor szeles lesz az esztendõ.

Étkezések
Egy középkori babona

szerint, ha nem falunk fel
mindent szilveszterkor, ak-
kor az új esztendõben sem
fogunk hiányt szenvedni.
Disznóhúst azért érdemes
ennünk, mert a disznó elõre-
túrja a szerencsét. Tilos vi-
szont baromfihúst enni,
mert a baromfi hátrakaparja
a szerencsénket. A hallal is
jobb óvatosnak lenni, mivel
folyó menti vidékeken sze-
rencsét hoz (ahány pikkely,
annyi pénz), máshol viszont
baljós állat, hiszen vele el-
úszik a háziak szerencséje.

A gazdagságot többféle ré-
tessel lehet hosszúra nyújta-
ni. Régi szokás az egész ke-
nyér megszegése is, hogy
mindig legyen a családnak
kenyere.

Újév napja
Ki ne maradjanak az újévi

látogatók és az ajánlott tevé-
kenységek a sorból. Ha új év
elsõ napján az elsõ látogató
asszony vagy lány, az bizony
szerencsétlenséget jelent, vi-
szont ha férfi csenget be elsõ-
nek azon a napon, az éppen
az ellenkezõjét jelentheti,
mégpedig szerencsét. Az új-
év napján végzett cselekvé-
sek egész évben ismétlõdni
fognak. Ezért is igyekeztek
az emberek ezekben a na-
pokban kellemesen tölteni
az idõt.

Szilveszteri hiedelmek

Régi hagyomány, hogy az új évre különleges ételekkel készü-

lõdnek, így hozva szerencsét és gazdagságot a családnak. Az

új év kezdetéhez rengeteg babona kapcsolódik. Az egyik leg-

ismertebb szerint olyan sok pénzünk lesz, amennyi apró sze-

mû ételt, például mákot vagy lencsét fogyasztunk. Ha pedig

inkább a szerencsében bízunk, készítsünk malacsültet.

Régi magyar hagyományok szerint szil-

veszter és új év elsõ napjának szokásai

összefonódtak. A szilveszteri szokások

közös célja eredendõen az, hogy a követ-

kezõ évre egészséget, bõséget, szerencsét,

boldogságot varázsoljanak. Összeállítá-

sunkban megismerkedhetnek ezekkel a

hagyományokkal.

Gazdagságot és 
szerencsét hozó étkek
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Nehéz 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 idõsebb házaspár nyaral Svájcban. Megszólalt a feleség:
– Szóhoz se tudok jutni ettõl a szép panorámától.
– Jól van – mondja a férj … 
(poén a rejtvényben)

Vízszintes: 
1. Rövidlátás, közellátás. 7. Fekete vízibogár. 13. A vicc po-
énja. 14. Az üstökös farka. 15. A király halála! 16. Tasziló
társa. 18. A gyûrûk ...; Tolkien regénye. 19. Szabolcs becéz-
ve. 20. Olívia becézve. 21. Lapos vízi jármû. 23. ..., re, mi.
24. Tõ. 25. Vizes föld. 26. Rátesz egy lapáttal. 28. Japán já-
ték. 30. Kissé ecetízû. 33. Mályvavirág! 35. Fejfedõ. 36.
Északi nép. 38. Formátlan. 40. Pléhdarab! 41. Boszorkány.
43. Végre értem! 44. Elpártol. 46. „... az Óperencián boldo-
gok leszünk” (ének). 47. Körömmel a falról eltávolító. 49.
Vilmos becézve. 50. Ellenértéket megállapító. 52. Megszidó.
53. Törpefenyõ.

Függõleges: 
1. Õskori elefánt. 2. Hazai autóbuszmárka. 3. Tanítás. 4.
Kiegészítõ. 5. Irodalmi (röv.). 6. Az a távolabbi. 8. Orosz
káposztaleves. 9. Indulatszó (röv.). 10. Karóval üt. 11. Euró-
pa. 12. Írást töröl. 17. Lila virágú növény. 19. Szájszélek!
22. Kézi hosszmérték. 24. Ritka szövésû függönyanyag. 26.
Falszõnyeg. 27. Motívum. 29. Meglel. 31. Voltamper (röv.).
32. Bicegve járó. 34. Szerencsét hoz! 37. Rágógumi igéje.
39. Tetet. 41. Két rabló! 42. Balatonfokajárhoz tartozó tele-
pülés. 44. Beteget gondoz. 45. Fakorona. 48. Elõtagként:
nitrogén. 49. Erekben kering. 51. Hadosztály (röv.).

Svájci nyaralás

Szilveszter az az este, ami-
kor végre kiélhetjük magun-
kat a tükör elõtt, és mégsem
fog senki csúnyán nézni
ránk, ha meghökkentõ szí-
nekkel díszítjük az arcunk.

Fontos a színválasztás, de
mégis a legalapvetõbb, hogy
megfelelõ állapotban legyen
a bõrünk a sminkeléshez.

Szilveszter reggelén a napi
tisztálkodási rutin mellett ra-
dírozzuk le a bõrünket, és
kenjük be hidratálókrémmel
arcunkat. Így az alapozó alól
nem tûnnek majd ki a száraz
területek vagy az elhalt hám-
sejtek.

Korrektorral tüntessük el a
bõrhibákat, és használjunk a
bõrszínünkkel azonos alapo-
zót. Apró trükk, hogy egy
nagyobb orr méretét csök-
kenthetjük, ha az eltitkolni
vágyott felületre sötétebb szí-
nû alapozót teszünk, és ezzel
árnyékolunk. Ne hagyjuk ki
a dekoltázsunkat és a fülcim-
pánkat sem az alapozásból,
hiszen csúnya, ha maszk-

szerûen oszlik el rajtunk a
folyékony alapozó.

Mielõtt a három, egy szín-
családba tartozó színeket fel-
vinnénk a szemhéjunkra,
használjunk selyemfényû,
semleges színû alapozót. Így
garantálhatjuk a make up
tartósságát. Választhatunk
élénk színeket, most divatos
a lila és a türkiz minden ár-
nyalata is.

A három közül a legvilá-
gosabb színbõl egy appliká-
torral húzzunk vonalat a
szemzugtól a szemöldök vo-
naláig, a szem sarkáig. A kö-
zépsõ színnel fessük be a
szemhéjat a képzeletbeli há-
romszögön belül, majd a leg-
sötétebb színnel a szemhéj
külsõ szélétõl végezzünk sa-
tírozó mozdulatokat befelé,
a szemgolyó közepéig.

Igazán szilveszteri hangu-
latot ölthetünk, ha a festék-
hez illõ csillámokat szórunk
a szemhéjunkra, esetleg
gyöngyökkel, kövekkel, flit-
terekkel díszítjük orcánkat.

Utóbbiaknál arra figyeljünk,
hogy ha nem alapoztunk
rendesen, akkor bizony nem
valószínû, hogy bõrünkön
marad a szilveszteri kellék.

Szempillánkat is díszbe öl-
töztethetjük. Rögzítsünk
akár saját, akár mûpillákhoz
kívülrõl haladva 5-6 darab
strasszt vagy gyöngyöt. Eh-
hez nem is kell feltétlenül
szempillaragasztó, a spirál is
a helyén tarthatja azokat.
Ugyanolyan színt válasz-
szunk, mint amilyen a szem-

héjunkon a legsötétebb, vagy
használunk olyat, amely át-
tetszõ, különben mókás ha-
tást érhetünk el.

Használjunk pirosítót,
ami kihangsúlyozza az arc
csontozatát. Egy leheletnyit
tegyünk a két szemöldökünk
közé és az állra is, hogy in-
tenzívebb hatást érjünk el.

A rúzst és a szájceruzát
hagyjuk a sminktáskában,
fessük ki ajkainkat szájfény-
nyel, ami felerõsíti a 3D-s
hatást.

Subtleties
Alázatosan egymásba si-

muló színek, olyan árnyala-
tok szoros kapcsolata, me-
lyek vagy közeli kapcsolat-
ban állnak egymással, vagy
éppenhogy kiegészítik egy-
mást. Korall, puha sárga, fa-
kított rózsaszín, kõmosott
kék, szürke és zöld a jellem-
zõi ennek a színpalettának.
Mindez felütve egy ízes bar-
nával, földszínû vörössel.

Resilience
Olyan színek szerepelnek

ezen a palettán, melyek jól il-
leszkednek egymáshoz. A
zömében természetes szí-
nek, a kézimunkát (és sem-
miképpen nem a gépi gyár-
tású tárgyakat) idézik meg.
A legmélyebb barnák, gom-
baszínek, levélzöld, vagy
zöldessárga a legjellemzõbb
színek, de megtalálható a
palettán a flamingónarancs

is, mely kissé egzotikussá te-
szi ezt az, egyébként nagyon
is organikus színcsoportot.

Nonchalance
Az egyszerûséget és ké-

nyelmes, ambient környeze-
tet idézõ színpaletta. A szí-
nek nyugalmat árasztanak,
relaxáló enteriõrt sugallnak,
semmi vibrálás, vagy idege-
sítõ feszültség. Kellemes,
pasztellszínek, a rózsaszín,
az éteri kék, a puha kócsag-
fehér, csupa olyan színárnya-
lat, amely harmonikusan ol-
vad bele a szürkés, bézses ár-
nyalatokba.

Indigo Effects
A lassan alkonyuló égbolt

színeit idézi ez a színpaletta,
mélységet és védelmet nyúj-
tó árnyalataival, melyekbe a
közelgõ éjszaka misztikuma
keveredik. Fõ színei a kék ár-

nyalatain alapulnak, mély
sötétkék, lila és indigó,
maroon és mályva, mindez
egy sejtelmes hangulatú
szürkével fûszerezve.

Transcending Time
A folyamatosság, az idõ és

transzcendencia ígérete, szí-
nekbe öntve. A múlt inspirál-
ta árnyalatok és stílusok, me-
lyek öröksége ma is él, és ész-
revétlenül folyik át a jövõbe.
Elegáns bor, szilva, meleg
bézs, klasszikus rózsaszín,
deres mandula és fa-árnyala-
tok. Mindegyik kissé megfa-
kultan idézi a régvolt idõk
hangulatát, eleganciáját.

Back to the Fuchsia
Bátor és merész, kissé har-

sány színvilág, amely nem
kér elnézést, ellenkezõleg, fi-
gyelemfelkeltõ, és muszáj rá
odafigyelni. Energiával teli,

és provokatív. Fõbb színei a
vörös, lila, pink, fukszia, és
az ékszereket idézõ peridot,
mely szép kiegészítõje a me-
legebb árnyalatoknak.

Reflections
Fényes, lakkozott felszíne-

ket idéz ez a paletta, figye-
lemfelkeltõ, fémes árnyala-
tokkal. A csillogó tinta színei
köszönnek vissza a különös
nevû színekben: a török ten-
ger kékje, kék hold, beluga,
felhõtáncos, mindez a klasz-
szikus nemesfémekkel: ezüst
és arany, ötvözve. Izgalmas
színkollekció a divatos laká-
sok számára.

Nouveau Neon
Mint a neve is mutatja,

ezek már nem a tegnap fosz-
foreszkáló neon színei, sok-
kal inkább a jelent, illetve jö-
võt idézõ friss, vibráló színvi-

lág. Ázsiai inspirációt sejtet
a bambusz sárgászöldje, a
narancs, az áfonyalila, a fe-
hér citrus, a málna és rózsa-
szín, illetve a váratlan megle-
petés: a vajas rumbarna ár-
nyalat, mely különlegessé
tud tenni bármilyen divatos
belteret.

The Comics
A kilencedik paletta a rajz-

filmeket, képregényeket ele-
veníti meg. Tréfás papírszí-
nek, melyek szinte lelógnak,
kiugranak a puhafedeles
képregényfüzetekbõl. Mo-
solyt fakasztó, játszásra csá-
bító, fiatalos és lendületes
színek. Az alapot a fantom-
fekete adja, megtalálható itt
a kénessárga és a tüzes piros,
a provokatív zöld és az erõ-
teljes kék. További színek a
ciánkék, a lonc és a primula
rózsaszínes árnyalatai. 

Készítsünk merész sminket!

Trend 2012 – az év színei
A Pantone cég minden évben bemutatja

a jövõ évre volnatkozó divatszíneket. A

divattervezõknek és lakberendezõknek

kiválasztott színpaletták a következõ ki:

Nonchalance, Subtleties, Resilience,

Indigo Effects, Transcending Time, Back

to the Fuchsia, Reflections, Nouveau

Neon és The Comics.



Ha szereted a térképeket, azt
javasoljuk készítsd el a sajátodat
otthon. Idõigényes munka lesz,
sokat kell dokumentálódni hoz-
zá, de megéri. Az eredmény egy
csodaszép fali dísz, és a te szemé-
lyes világtérképed, amit saját ízlé-
sed szerint készíthetsz el.

Szükséges eszközök: minél
több színû vastag posztó, térkép-
sablonok, olló, ragasztó, egy kb. 1
méter átmérõjû kartondarab.

Elkészítés: A kartonból vágjál
ki egy 1 méter átmérõjû kört, és

erre ragassz világoskék színû
posztót. A kék posztó átmérõje
5-10 cm-el legyen több mint a
kartoné, hogy a szélét tudd szé-
pen visszahajtani. Barna színû
posztóból térképsablonok segít-
ségével vágd ki a földrészeket és
helyezd el. Ezután jön a „kutató
munka”. Olvass utána, hogy me-
lyik földrészen milyen állatok,
növények élnek, melyik ország-
nak mik a kulturális jellemzõi.
Ezeket a figurákat vágd ki, majd
ragaszd fel a megfelelõ helyre. Jó
szórakozást!

Interaktív világtérkép

Az öt csodálatos 
mesterember

Hol volt, hol nem volt, élt egy-
szer egy család, öt fiúgyerekkel.
Egyszer az apa e szavakkal útnak
indította az öt fiát:

„Menjetek, és mind az öten ta-
nuljatok valamilyen mestersé-
get!”

Úgy is történt. Az elsõ nap a
legidõsebb fiú indult el, és az
úton találkozott egy öregember-
rel, aki megkérdezte:

„Hová mész?”
„Mesterséget tanulni.”
„Milyen mesterséget?”
„Jósmesterséget.”
„Jól van, fiam, akkor jó úton

mész. Az út végén áll a házam,
ott kitanulhatod a jós mester-
séget.”

Másnap elindult a második fiú,
az úton találkozott egy öregem-
berrel, aki megkérdezte:

„Hová mész?”
„Mesterséget tanulni.”
„Milyen mesterséget?”
„Szabómesterséget.”
„Jól van, fiam, akkor jó úton

mész. Az út végén áll a házam,
ott kitanulhatod a szabómestersé-
get.”

Harmadik nap elindult a har-
madik fiú, az úton találkozott egy
öregemberrel, aki megkérdezte:

„Hová mész?”
„Mesterséget tanulni.”
„Milyen mesterséget?”
„Lövészmesterséget.”
„Jól van, fiam, akkor jó úton

mész. Az út végén áll a házam,
ott kitanulhatod a lövészmester-
séget.”

Negyedik nap elindult a negye-
dik fiú, az úton találkozott egy
öregemberrel, aki megkérdezte:

„Hová mész?”
„Mesterséget tanulni.”
„Milyen mesterséget?”
„Tolvajmesterséget.”
„Jól van, fiam, akkor jó úton

mész. Az út végén áll a házam,
ott kitanulhatod a tolvajmester-
séget.”

Ötödik nap elindult az ötödik
fiú, az úton találkozott egy öreg-
emberrel, aki megkérdezte:

„Hová mész?”
„Mesterséget tanulni.”
„Milyen mesterséget?”
„Lantosmesterséget.”
„Jól van, fiam, akkor jó úton

mész. Az út végén áll a házam,
ott kitanulhatod a lantosmester-
séget.”

A következõ évben a fiúk ösz-
szegyûltek az apjuknál megmu-
tatni, hogy mit tudnak. Az apa a
tolvajjal kezdte:

„A tölgyfán fészkel egy gólya,

lopd ki az öt tojást, hogy nyomuk
se maradjon.”

Jól van, a fiú dolgozni kezdett,
és ki is lopta a tojásokat, hogy a
gólyának fogalma sem volt róla,
hogy üres fészekben ül. Ekkor az
apa hozott egy kis asztalt, annak
négy sarkán elhelyezett egy-egy
tojást és az ötödiket középre tette,
majd így szólt a lövészhez:

„Fiam, lövész – egy lövéssel ki-
lövöd mind az öt tojást?”

A lövész nézi, majd céloz, és
egyszer meghúzza a ravaszt:
mind az öt tojás darabokra hul-
lott.

„Nagyszerû!” – örvendezett az
apa. „De te, szabó fiam, össze tu-
dod azokat varrni?”

A szabó dolgozni kezdett: ösz-
szeszedte a darabokat, egymás-
hoz illesztette, és varrt, varrt, és
hamarosan egészek lettek a tojá-
sok.

„Jól van!” – örvendezett az
apa. „De te, jós fiam, mondd
meg, mi jót tanultál?”

„Sok mindent, de most látom,
hogy oda, a tenger szigetére egy
sas elvitt egy királylányt. Ha a
testvéreim velem jönnek, akkor
idehozzuk azt a lányt.”

Rendben van, el is mentek. És
már második vagy harmadik nap
vissza is jöttek a lánnyal. (Az
úton a sas rájuk támadott, de a lö-
vész lelõtte. Amikor a sas leesett,
eltörte a hajó árbocát, de a szabó
megvarrta.)

De otthon a testvérek között vi-
szály támadt. Az egyik is akarta a
szép királylányt, a másik is akar-
ta. Végül az apjuk így döntött:

„Nem tudjátok eldönteni, ak-
kor én eldöntöm: aki egy egész éj-
jelt eltölt ebben a mély barlang-
ban, ahol a medve alszik, az rá-
szolgál, hogy feleségül vegye ezt
a szép lányt.”

Rendben, elõbb bemegy az elsõ
négy fiú az alvó medvéhez, de
semmi sem lett belõle – a medve
morogva vadul rájuk támadt. Vé-
gül szerencsét próbált a lantos.
Odament a barlang közelébe, a
medve már örült; odament egé-
szen a barlanghoz, a medve tán-
colni kezdett; bement a barlang-
ba, leült, a medve lefeküdt mellé-
je, és egész nap csak hallgatta a
fülének kedves zenét. Reggel elõ-
jött a lantos épen és egészségesen.
Az apja nagyon megörült: „Fia-
im, igaz, ti mindannyian jó mes-
terséget tanultatok, de a lantos-
nak jobban sikerült, ezért övé a
királylány.”

Másnap meg is tartották a la-
kodalmat.

A zsugori úr

Hol volt, hol nem volt, élt egy-
szer egy szörnyen gazdag úr. És õ
annyira zsugori volt, hogy még
megnõsülni is félt: a felesége túl
sokat enne, és olyant, aki semeny-
nyit sem eszik, hol találhat? De
ugyanabban a járásban egy sze-
gény embernek volt egy nagyon
szép lánya. És az minden reggel,
amikor az ablakot törölgette, a
száját tátogatta: hogyan lehet va-
lakinek ilyen szokása?

Egyszer a gazdag úr éppen arra
ment, amikor a lány az ablakkal

dolgozott. Mindjárt meg is kér-
dezte: „Miért tátogatod a szá-
dat?”

„Az apám nagyon szegény, én
a levegõt nyelem, azzal táplálko-
zom.” – felelte a lány.

„No, ez az!” gondolta az úr.
„Ha neked a levegõ elég, akkor jó
feleségem leszel.”

Rendben, a lány bele is egye-
zett. És következõ vasárnap meg
is tartották a lakodalmat. Amikor
hazaértek a templomból, délben
megsütött két kacsát. No hát rög-
tön kapta magát, és egyedül
megette azokat, a férjének sem-
mit sem hagyott. Jaj, te, szegény!
Látva, hogy minden ételt elfo-
gyasztott, azonnal rosszul lett,
olyannyira megbetegedett, hogy
orvosért kellett küldeni. Amint
megérkezett az orvos, rögtön
megkérdezte: Mi történt? De a
beteg meg sem tudott szólalni
rendesen, egyre csak ezt hajtogat-
ta:

„Meg-et-te a ka-csá-kat!”
Az orvos sehogyan sem értette,

ezért megkérdezte a feleségét:
„Mi történt vele, és mit akar
mondani?”

A feleség próbálta megmagya-
rázni: „Azt akarja mondani,
hogy õ haldoklik, és megparan-
csolta nekem, hogy vágjak le két
kacsát.”

A gazda ezt hallva, még jobban
dühbe gurult, és nagy haragjába
bele is halt. És a fiatal nõnek ott
maradtak a kacsák, és ezután bol-
dogan élt, míg meg nem halt.

(Fordította: Dabi István)

Lett népmesék
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Hétvégi mellékletünk Életmód és
Csodavár oldalait Orosz Anna

szerkesztette

Weöres Sándor 

Újévi jókívánságok

Pulyka mellé, malac körme
liba lába, csõre –
Mit kívánjak mindnyájunknak
az új esztendõre?

Tiszta ötös bizonyítványt,
tiszta nyakat, mancsot
nyárra labdát, fürdõruhát,
télre jó bakancsot.

Tavaszra sok rigófüttyöt,
hóvirág harangját,
õszre fehér új kenyeret,
diót, szõlõt, almát.

A fiúknak pléh harisnyát,
ördögbõr nadrágot,
a lányoknak tût és cérnát,
ha mégis kivásott.

Hétköznapra erõt, munkát,
ünnepre parádét,
kéményfüstben disznósonkát,
zsebbe csokoládét.

Trombitázó, harsonázó,
gurgulázó gégét,
vedd az éneket a szádba,
ne ceruza végét.

Teljék be a kívánságunk,
mint vízzel a teknõ,
mint negyvennyolc kecske lába
százkilencvenkettõ.

UJJÉ!

Mesét mondok, dí-dá-dú,
egyszer volt egy százlábú.

Hát az a százlábú állat
sorra számlálgatott minden lábat,
eredményül mennyi jött?
épp 365.

Az év minden napjára
jut neki 1-1 lába. 

Egyik csupa kulimász,
a másikkal magyaráz,
harmadikkal zongorázik,
negyedikkel falra mászik,
ötödikkel mutogat,
hatodikkal cukrot ad,
hetedikkel krumplit hámoz,
nyolcadikkal sok vendéget hív a házhoz,
kilencedikkel az ajtót nyitja,
tizedikkel vendégeit kihajítja,
tizenegyedik csak csonka,
tizenkettedikkel ágyát bontja,
tizenharmadikat leharapták,
tizennegyedikkel fog vakmacskát,
tizenötödikkel koccint,
tizenhatodikkal pöccint,
tizenhetedikkel fociz,
tizennyolcadikkal kocsiz,
tizenkilencedikkel sántikál,
a többivel fürgén szaladgál.

Ahány lába
– mert nem dõre –
éppen annyi adománya
az újesztendõre:
minden napra jut 1-1,
a sok kicsi sokra megy.
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