
Hírösszefoglaló

Ötven éve nem látott havazás
várható hétvégén, még az

1954-es hómennyiségnél is több
hullhat országszerte – jelentette
be tegnap Traian Igaº belügymi-
niszter, aki szerint akár vörös
vészjelzés is érvénybe léphet
ezekben a napokban. Az Orszá-
gos Meteorológiai Intézet a hava-

zás miatt egyelõre „csak” sárga
jelzést bocsátott ki – a figyelmez-
tetés ma 10 órától vasárnap este
10 óráig lesz érvényben. A jelzett
idõszakban országszerte heves
havazásra kell számítani, a hóré-
teg vastagsága hegyvidéken meg-
haladhatja a húsz centimétert. A
havazást óránkénti 60-90 km-es
sebességû széllökések kísérhetik,
így hófúvásra, hóviharokra is fel

kell készülni. Annak érdekében,
hogy elkerüljék a múlt heti hely-
zethez hasonló fennakadásokat, a
hatóságok már tegnap hozzálát-
tak az országutak lezárásához.
Tegnap négy országút volt zárva,
és több mint negyven vonatjáratot
töröltek. Tegnap délig a légi köz-
lekedésben nem okozott komoly
fennakadást az idõjárás. 
Folytatása a 7. oldalon 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3470 ▲
1 amerikai dollár 3,3053 ▲
100 magyar forint 1,4878 ▲

Vezércikk 3

Pozitív az ország uniós mérlege 

Az Európai Egyesült Államok létrejötte
biztosíthatja az Európai Unió tagállamai-
nak versenyképességét Traian Bãsescu ál-
lamfõ szerint. Az államfõ a Románia csat-
lakozásának ötödik évfordulója alkalmából
szervezett konferencián mondott beszédet 
a kormányfõ társaságában.

Aktuális 3

Aktuális 2

Egy jó hír, 
meg egy rossz

Szociológusaink által is táplált hiú áb-
ránd volt abban reményked-

ni, hogy a románok na-
gyobb arányú külföldi
munkavállalásának, illetõ-
leg a magyarság – vélten
vagy valósan – maga-
sabb gyermekvállalási

hajlandóságának kö-
szönhetõen megnõ a
magyarság aránya. 

Salamon 
Márton László

„A romániai helyzet még fa-
gyos. A tavasz még messze

van, de azon vagyunk, hogy mi-
nél hamarabb eljöjjön” – üdvözöl-
te tegnap a Nemzetközi Valuta-
alap (IMF) küldöttségének tagjait
Victor Ponta szociáldemokrata
pártelnök. A politikus szerint az
ország hitelezõi megerõsítették,
az idei költségvetési hiány 0,2
százalékkal nagyobb lesz a kor-
mány által hangoztatott 1,9 szá-
zaléknál. Ponta ugyanakkor az
IMF-delegáció tudtára adta, a
kormánynak mihamarabb le kel-
lene mondania, ugyanis képtelen
életbe léptetni a reformokat és új
törvényeket elfogadni. 3. oldal 

A román sajtó értesülései sze-
rint utolsó napjait tölti Emil

Boc a kormány élén. A Gândul cí-
mû internetes újság úgy tudja, a
miniszterelnök a Nemzetközi Va-
lutaalap delegációjának távozása
után párttársai nyomására le-
mond tisztségérõl. Tegnap a kor-
mányfõ elhárította a távozását fir-
tató újságírói kérdéseket. Mint
mondta, jelenleg a hideg okozta
problémák és a Nemzetközi Valu-
taalappal zajló tárgyalások foglal-
koztatják, politikai kérdésekrõl
csak jövõ héten kíván nyilatkozni.
Idõközben az Alkotmánybíróság
megindokolta a választások ösz-
szevonásának elutasítását: a vá-
lasztottak mandátumát nem lehet
meghosszabbítani. 3. oldal 

A tél nem hagyja magát. Ismét országutak lezárására és vonatjáratok törlésére lehet számítani

Victor Ponta: 

fagyos a helyzet

Mai mellékletünk:

Selyemzsinór

Emil Bocnak?

Torockó az Unesco várólistáján 

Kelemen Hunor kulturális és örökségvédel-
mi miniszter javaslatára Torockó, a Kárpát-
medence legépebben és ugyanakkor leghite-
lesebben fennmaradt népi építészeti együt-
tese, felkerült az UNESCO Világörökségi
jegyzék várólistájára. 

Kultúra 6

Futballtragédia Egyiptomban

Tömeg gyülekezik a szerdán 74 halálos ál-
dozatot követelõ port-szaídi futballmeccs
után a kairói Tahrír téren. Az egyiptomi
futballszurkolók maguk is rendkívül erõ-
szakosak: az utóbbi idõben többször is he-
vesen összecsaptak a rendõrséggel a külön-
bözõ politikai tüntetéseken. 

Fotó: ÚMSZ

Hóba fulladhat az ország

Kevesebben 200 ezerrel
Valamelyest csökkent a magyarság aránya a 2011-es népszámlálás adatai szerint

ÚMSZ-összeállítás

Romániában 6,5 százalékra
csökkent a magyarság aránya,

abszolút értékben a magyarság lé-
lekszáma csaknem 194 ezer fõvel
csökkent a 2002-es népszámlálás-
hoz képest – derült ki a 2011-es
népszámlálás tegnap nyilvános-
ságra hozott részleges adataiból.
A statisztikai intézet (INS) közlé-
se szerint az országnak 19 042
936 állandó lakosa van, 2002-ben
pedig 21,6 millió lakosa volt, tíz
év alatt tehát több mint kétmillió
fõvel fogyott az ország népessége.

A számlálóbiztosok a tavaly
októberben tartott népszámlálás
során 18,38 millió lakost vettek

nyilvántartásba, 658 887 sze-
mélyt nem találtak otthon.

Abszolút számokban a románi-
ai magyarok száma a 2002-es
népszámláláshoz képest 1 431
807-rõl 1 237 790 fõre apadt, de

mivel az ország teljes lakossága is
csökkent, az etnikai arányok alig
változtak, 6,6 százalékról 6,5 szá-
zalékra csökkentek. A legtöbb
magyar Hargita megyében él, itt a
lakosság 84,8 százaléka tartozik a

legnagyobb romániai kisebbségi
közösséghez. Kovászna megye
lakosságának 73,6 százaléka val-
lotta magát magyarnak, míg Ma-
ros megyében 37,8 százalék.
Szatmár megyében ez az arány
34,5, Bihar megyében 25,2, Szil-
ágy megyében pedig 23,3 száza-
lék. A népszámlálás során 619
ezer ember vállalta roma identitá-
sát, szemben a 2002-es népszám-
lálás során regisztrált 535 140-nel.
A legtöbb roma egyébként ará-
nyaiban Maros megyében él, itt a
lakosság 8,8 százaléka vallotta
magát cigánynak, a legkeveseb-
ben pedig Botoºani megyében
(1,1 százalék) laknak. 
Folytatása a 7. oldalon 

Román 19,39 89,47 16.87 88,6
Magyar 1,43 6,60 1,23 6,5
Roma 0,53 2,46 0,61 3,2
Ukrán 0,06 0,28 0,05 0,25
Német 0,06 0,28 0,03 0,20

2002 2011
Nemzetiség Lélekszám % Lélekszám %

(millió) (millió)

Románia lakosságának etnikai összetétele

Forrás: INS



ÚMSZAKTUÁLIS www.maszol.ro   2012. február 3–5., péntek–vasárnap2

Röviden

Bírósági moratórium a Malévra

A Malévra elrendelt moratórium, illetve a
céghez kirendelt rendkívüli vagyonfelügye-
lõ megbízatása a légitársaság pénzügyi
helyzetének rendezéséig, vagy a legrosz-
szabb esetben a felszámolás megindításáig
tart – közölte az állami Hitelintézeti Felszá-
moló Nonprofit Kft. ügyvezetõ igazgatója
csütörtökön budapesti sajtótájékoztatóján.
Fábián Balázs (képünkön a háttérben) emlé-
keztetett arra, hogy az állami támogatás
visszafizettetésére vonatkozó uniós döntés
miatt a Malév anyagi pozíciói megrendül-
tek. A vagyonfelügyelõ a társaság mûködé-
sét próbálja fenntartani, együttmûködve
a Malév vezetésével. A bíróság tegnapi vég-
zésében döntött rendkívüli moratóriumról
és rendkívüli vagyonfelügyelõrõl a Ma-
lév Zrt.-nél. Ez alapján a magyar nemzeti

légitársaság a csõdvédelemhez hasonló vé-
delmet élvez. Berényi János, a Malév igaz-
gatótanácsának elnöke (képünkön az elõtér-
ben) megerõsítette: a Malév felszámolása
nem indult el.

Kevesebb gázt kap Ausztria

Mintegy harminc százalékkal kevesebb
orosz földgáz szállítását mérték Ausztriá-
ban a baumgarteni földgázelosztó központ-
nál – közölte tegnap az OMV osztrák föld-
gáz- és kõolajipari konszern. Az OMV és
leányvállalatai a belföldi termelésnek és 2,4
milliárd köbméteres stratégiai készletüknek
köszönhetõen ki tudják egyenlíteni a külön-
bözetet, és biztosítani a belföldi ellátást.

Kína segítséget ígér Merkelnek

Kína megfontolja mélyrehatóbb részvételét
az ideiglenes euróövezeti mentõalapban
(EFSF), illetve az azt felváltó euróövezeti
stabilitási mechanizmusban (ESM) – Ven
Csia-pao kínai kormányfõ tegnap errõl is
tárgyalt Angela Merkel német kancellárral
Pekingben. Ven többször is kifejezte Peking
bizalmát az európai gazdaságban.

Sarkozy esélyei csökkennek

Nézeteltéréseket okoz a kormányzó jobb-
közép Népi Mozgalom Uniójában (UMP),
hogy Nicolas Sarkozy francia elnök még
nem jelentette be hivatalosan indulását a ta-
vaszi elnökválasztáson, és az államfõnek
egyre csökken az esélye a gyõzelemre. A
választást az döntheti el, hogy a két nagy
párt, az UMP és a Szocialista Párt (PS) kö-
zül melyik gyõzi meg a szavazókat a gaz-
dasági válság miatt súlyosbodó társadalmi
problémákra adott válaszaival – állapítja
meg elemzésében Fejérdy Géza, a Magyar
Külügyi Intézet tudományos fõmunkatársa.

Blokád készül Falklandnál?

Argentína gazdasági blokád alá készül von-
ni a Falkland-szigeteket azzal, hogy meg-
próbálja leállítani a területet Dél-Ameriká-
val összekötõ egyetlen légi járatot – adta hí-
rül brit diplomaták értesüléseire hivatkozva
a The Guardian címû londoni napilap hír-
portálja. Brit diplomaták úgy hiszik, hogy a
szolgáltatás megszüntetésével Buenos Aires
azt akarja elérni, hogy Londonnak immár
ne érje meg fenntartani fennhatóságát a
Falkland-szigeteken. 

Gy. Z.

Egyre nagyobb tömeg gyüle-
kezik a szerdán 74 halálos ál-

dozatot követelõ port szaídi fut-
ballmeccs után a kairói Tahrír té-
ren. A halálos áldozatok legtöbb-
je agyrázkódást kapott, illetve a
fején talált mély vágásokba, fulla-
dásba és a pánikba haltak bele.  A
hatóságok háromnapos nemzeti
gyászt rendeltek el. Az áldozatok
temetése tegnap délben kezdõdött
Port Szaídban, ahová a hadsereg
több egységét is átvezényelték. 

Az egyiptomi államügyész 52
ember kihallgatását rendelte el,
rajtuk kívül pedig a kormányzó és
a város volt biztonsági fõnöke is a
kihallgatásra várók közt van. Az
egyiptomi, elsõ osztályú meccse-
ket bizonytalan idõre elhalasztot-
ták, az ország futballszövetségé-
nek vezetése pedig távozott.

A parlament tegnapi ülését egy-
perces néma csenddel kezdte
meg. Mohamed Szada al-Katatni
szóvivõ szerint az egyiptomi for-
radalom „veszélyben van”. A Ka-
iróban a Tahrír teret elfoglaló tün-

tetõk – nagy részük a tegnapi
meccsen játszó al-Ahli szurkolója
– fém korlátokkal és jármûvekkel
zárták le a teret, ahogy tavaly is,
Mubarak megbuktatása elõtt. A

BBC tudósítója azt is hozzáteszi:
a futballszurkolók maguk is rend-
kívül erõszakosak, fõleg az al-
Ahli szurkolótábora. Az utóbbi
idõben többször is hevesen össze-

csaptak a rendõrséggel a különbö-
zõ politikai tüntetéseken, egyes
spekulációk szerint pedig a biz-
tonsági erõknek is az érdekében
állt, hogy szítsák a verekedéseket. 

K. Zs.

Sepsiszentgyörgyön vásárolt
gyárat a svéd Autoliv cég. A

háromszéki megyeszékhelyen
õsztõl autókormányok gyártását
tervezik a svédek. A cég már az
idén hatszáz személyt szeretne
foglalkoztatni, de munkatársai
számát a következõ években akár
ezerötszázra is növelné – jelentet-
te be Antal Árpád. Sepsiszent-
györgy polgármestere az LRO
nadrággyár tulajdonosával, Ke-
resztes Zoltánnal tartott közös
sajtótájékoztatón ismertette, hogy
az új nagybefektetõ Sepsiszent-
györgyön telepedik le.

„A tranzakció több hónapos in-
tenzív tárgyalást követõen jött lét-
re, Sepsiszentgyörgyöt összesen
tizenhat romániai helyszín közül
választotta ki a svéd befektetõ” –
mondta Keresztes Zoltán, aki
nem árulta el az adásvétel pontos

összegét, de utalt arra, hogy több
millió euróért adta el a 37 ezer
négyzetméteres telket, rajta a 13
ezer négyzetméternyi épülettel.
Hozzátette: az egyezség értelmé-
ben a nadrággyár szeptember 15-
ig még a jelenlegi helyszínen mû-
ködik tovább, addig ugyancsak
Sepsiszentgyörgyön felépítenek
egy kisebb, kétezer négyzetméte-
res gyárcsarnokot, és oda költöz-
tetik át a termelést. Keresztes Zol-
tán leszögezte: a jelenlegi 620 al-
kalmazottjából kétszázat tart
meg, de az újonnan betelepülõ
Autoliv átveszi a régiek közül
azokat, akik ezt szeretnék, és még
bõvíti is az álláshelyeket. 

Keresztes Zoltán szerint a nad-
rággyár jelenlegi alkalmazottait
hasonló munkakörben tudja fog-
lalkoztatni az Autoliv, hiszen
BMW- és Volkswagen-kormány-
kerekekre való bõrhuzatot kell
majd varrniuk. 

Nadrág helyett autókormány
B-T. E.

Taroltak az udvarhelyszéki
családorvosok a Magyaror-

szágon meghirdetett Az év praxisa
a Kárpát-medencében elnevezésû
versenyen: a tíz határon túli díja-
zottból négyen itteniek. A ma-
gyar Országos Alapellátási Inté-
zet tavaly másodjára írta ki a ver-
senyt, s míg az elsõn csak az
anyaországi családorvosok pá-
lyázhattak, a másodikon már a
Kárpát-medencei háziorvosok is
lehetõséget kaptak. Az év legjobb
praxisa a Kárpát-medencében címet
ötezer szavazattal dr. Csáki Má-
ria székelyudvarhelyi háziorvos
nyerte el. Elmondása szerint egy
gyógyszerügynök hívta fel a fi-
gyelmet a lehetõségre, de valójá-
ban a pácienseinek köszönheti,
hogy bekerült a versenybe. Ti-
zenhatodik éve felügyeli a széke-
lyudvarhelyi páciensek egészsé-

gét, és hogy éppen õk dönthettek
a kitüntetésérõl, a doktornõ sze-
rint ez különösen megtisztelõ; a
lehetõ legjobb visszajelzés.
„Ilyenkor érzi még inkább az
ember, hogy a nehézségek, a
szürke hétköznapok ellenére is
megéri, és folytatni kell a mun-
kát, hiszen az emberek, ha ezt
nem fejezik is ki lépten-nyomon,
de hálásak azért, amit teszünk” –
fejtette ki az elsõ helyezett, aki
egyébként már kiskorától tudato-
san készült az orvosi pályára.

A díjátadó ünnepségre január
hónap utolsó napján Budapes-
ten került sor, dr. Csáki Mária el-
sõ helyezése mellett a harmadik
díjat a szintén udvarhelyi dr. Ve-
res Rózsa vehette át, a Bögözben
praktizáló dr. Nagy Gizella ötö-
dik lett, míg a hatodik helyen
szintén egy székelyudvarhelyi
háziorvos, dr. Orbán Sándor
végzett. 

Díjazták a legjobb orvosokat

Hírösszefoglaló

A fasizmus térnyerése ellen
szervezett demonstrációt a

Magyar Ellenállók és Antifasisz-
ták Szövetsége (MEASZ) szerda
délután a fõvárosban az Új Szín-
ház elé. A tüntetés fõszervezõje,
Hanti Vilmos, a MEASZ elnöke
a Paulay Ede és a Dalszínház ut-
ca keresztezõdésében felállított
pódiumról azt mondta: „nem
szabad hagyni, hogy a szélsõ-
jobboldal ellepje az országot,
ezért minden demokratának és
antifasisztának össze kell fog-
nia”. A rendezvényen mások
mellett felszólalt Horváth Csaba,
az MSZP fõvárosi frakciójának
vezetõje, aki kiemelte: „ma meg-
kezdõdött Dörner György ural-
kodása”, de ez nem tart sokáig,
mivel a mûvészetet és színházat
„csak ideig-óráig lehet sötétség-
ben tartani”. A rendezvényt az
Örömódával kezdték, amit hangos

füttyszóval fogadtak az ellentün-
tetõk. Az ellendemonstrálók  vé-
gig bekiabálásokkal és füttyszó-
val zavarták a beszédeket. A tün-
tetés résztvevõi erre „nácik ha-
za!” felkiáltásokkal válaszol-
tak. A szembenálló csoportok
között nem alakult ki fizikai ösz-
szetûzés, mivel a készenléti rend-
õrség egységei sorfallal választot-
ták el õket. A rendõrség két em-

bert elõállított. Az Andrássy
úton az Opera elõtt fekete egyen-
ruhás, árpádsávos sálat viselõ
férfiak álltak alakzatban. Végül a
Balettintézet egykori épülete
elõtt elszavalták a Magyar Hiszek-
egyet, majd elvonultak a Deák
Ferenc tér felé. Az antifasiszta
tüntetésen mintegy kétszázan
vettek részt, az ellentüntetõk kö-
rülbelül feleannyian voltak. 

Politikai vihar az Új Színháznál

Port Szaídban lángba borult szerda este a futballstadion. A halálos áldozatok többnyire megfulladtak Fotó: MTI

Ezért mondott

Necas nemet
ÚMSZ

„A közös európai pénznem, az
euró csak akkor maradhat

fenn, ha az euróövezet a jövõben
gyakorlatilag föderációvá válik” –
állítja Petr Necas cseh miniszterel-
nök a Lidové Noviny címû konzer-
vatív prágai napilapban tegnap
közölt írásában. „Ugyanakkor
nyitott kérdés maradt – írja Necas
–, hogy ilyen körülmények között
a Cseh Köztársaság valóban be
akarja-e vezetni az eurót, és ha
igen, mikor. […] Az euróövezet-
nek jelenleg nincs más választása:
vagy szétesik, amit nyilván
komolyan senki sem akarhat,
vagy a szövetségi gazdasági alaku-
lat irányába mozdul el” –
vélekedik Necas. Mint ismeretes,
Nagy-Britannia mellett Csehor-
szág volt a második ország, amely
nem csatlakozott az új európai
uniós pénzügyi szerzõdéshez. 

Tragédia Egyiptomban
Az ország jövõje is veszélyben a port-szaídi végzetes futballmeccs után

Tüntetõk és ellentüntetõk Budapesten. Örömóda és Magyar Hiszekegy



M. Á. Zs.

„Amint önök is láthatják, a
romániai helyzet még min-

dig fagyos. A tavasz még messze
van, de azon vagyunk, hogy mi-
nél hamarabb eljöjjön” – üdvö-
zölte tegnap az évszakhoz illõ
hasonlattal a Nemzetközi Valu-
taalap (IMF) romániai küldött-
ségének tagjait Victor Ponta
szociáldemokrata pártelnök. Az
ellenzéki Szociál-Liberális Szö-
vetség (USL) társelnöke elõre-
bocsátotta, hogy a napi problé-
mákon túl be szeretné mutatni
az ország hitelezõinek azokat a
lehetséges intézkedéseket is,
amelyeket választási évben meg
kellene hoznia a kormánynak. 

Victor Ponta szerint az IMF
és az Európai Bizottság képvise-
lõi megerõsítették, az idei költ-
ségvetési hiány nagyobb lesz a
kormány által hangoztatott 1,9
százaléknál. „Meglepetéssel és
szomorúsággal hallottuk nem-
zetközi partnereinktõl, hogy a
2012-es elõrejelzések nem állják
meg helyüket. A költségvetési
hiány legalább 0,2 százalékkal
nagyobb lesz, tehát a nemzeti
össztermék 2,1 százalékáról be-
szélhetünk, ugyanis Elena
Udrea fejlesztési miniszter to-
vábbi 280 millió euró szétosztá-
sára kapott felhatalmazást” –
fogalmazott az USL társelnöke.

Hozzátette: az Európai Unió
tagállamainak a 3 százalékos
határon belül kell tartaniuk hiá-
nyukat, ezért csak azzal tudja
magyarázni az államfõ 1,9 szá-
zalékos hiányról szóló elõrejel-
zéseit, hogy a fennmaradó részt
a Demokrata-Liberális Párt
(PDL) kampányára akarják for-
dítani. 

A Reuters hírügynökségnek
adott interjújában Victor Ponta
elmondta, az IMF-delegáció
tudtára adta, hogy a kormány-
nak mihamarabb le kellene
mondania, ugyanis képtelen
életbe léptetni a reformokat és új
törvényeket elfogadni. „Az em-
berek és a parlament bizalmát
elvesztett kormány foggal-kö-
römmel ragaszkodik a hatalom-
hoz, ezzel eljátszva az ország
felemelkedési esélyét” – mondta
az ellenzéki párt elnöke. Ponta
leszögezte, hatalomra kerülése
után az USL nem kívánja felrúg-
ni az IMF-fel kötött keretszerzõ-
dést, de enyhíteni óhajt a meg-
szorító intézkedéseken. 

Mint ismeretes, a kormány ál-
tal összeállított és a parlament-
ben megszavazott  2012-es álla-
mi és társadalombiztosítási költ-
ségvetés 195,3 milliárd lej bevé-
telt és 206,5 milliárd lej kiadást
vizionál. A 11,2 milliárd lejes
hiány a nemzeti össztermék 1.9
százalékát tenné ki. 

ÚMSZ-összeállítás

Bár pártjából egyre többen
kérik lemondását, Emil Boc

kormányfõ tegnap azt hangoz-
tatta, az új parlamenti ülésszak-
ban számít a koalíciós alakula-
tok támogatására. „Fontos, hogy
számbeli többségünket érvénye-
síteni tudjuk és a törvényhozási
munka fennakadások nélkül
folyjon” – fogalmazott a minisz-
terelnök. Saját sorsát firtató kér-
désekre sejtelmesen hozzátette:
politikai kérdésekrõl csak a jövõ
héten kíván beszélni, jelenleg a
hideg okozta problémák és a
Nemzetközi Valutaalappal folyó
tárgyalások foglalkoztatják. 

Amúgy tegnap az alkotmány-
bíróság is nyilvánosságra hozta a
választások összevonását tiltó
döntésének indoklását. A taláros
testület szerint azért nem lehet a
helyhatósági választások elha-
lasztásával egy idõben megtartani
az idén esedékes parlamenti és
önkormányzati választásokat,
mert helyi választottak mandátu-
mát nem lehet meghosszabbítani. 

A Gândul címû internetes új-
ság tegnapi számában – PDL-s
forrásokra hivatkozva – arról írt,
hogy utolsó napjait tölti Emil
Boc a kormány élén. A neve el-
hallgatását kérõ „informátor”
tudni véli, hogy a miniszterelnök
a Nemzetközi Valutaalap delegá-
ciójának távozása után párttársai
nyomására lemond tisztségérõl.

A lap szerint a PDL parlamen-
ti frakciói jövõ kedden szólítják
fel távozására Emil Bocot. Ad-
dig szeretnék bebiztosítani azt a
parlamenti többséget, amely
megszavazna egy esetleges tech-
nokrata miniszterelnök vezette
kormányt. Ebben számítanak az

RMDSZ és az ellenzék több po-
litikusának a támogatására.

Több PDL-s politikus már ko-
rábban kijelentette, hogy tudo-
másuk szerint az államfõ is kívá-
natosnak tartaná a személycse-

rét a kormány élén. Traian
Bãsescu legutóbb, vasárnap két
órát tárgyalt Emil Bockal a
Cotroceni-palotában, ám a meg-
beszélésekrõl nem szivárogtak ki
részletek. A miniszterelnök tá-

vozásáról szóló forgatókönyvet
támasztja alá az is, hogy Elena
Udrea fejlesztési miniszter arról
beszélt: a kormánynak vissza
kell nyernie hitelét, mert így
csak ballaszt a választásokra ké-
szülõ PDL számára.

A nagyobbik kormánypárt leg-
utóbbi együttes frakcióülésén
több képviselõ és szenátor nyíl-
tan bírálta Emi Bocot, mert sze-
rintük „nem ura a helyzetnek”.
Válaszul a kormányfõ állítólag
azt mondta: tudja a megoldást, s
jövõ héten fontos bejelentésre
készül. 
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Nem, nem találták
el. A fenti számsor
nem testmagasságo-

kat jelez, hanem
a romániai ma-
gyarság lélekszá-

mát, abszolút számokban, millió lakos-
ban, 1987-tõl napjainkig. A statisztika
egész egyszerûen sokkoló, hiszen azt mu-
tatja, hogy tízévenként nagyjából két-
százezerrel csökken a romániai magya-
rok száma (kivétel az 1987 és 1992 kö-
zötti idõszak, amikor még ennél is roha-
mosabb volt a fogyás: 1992-ben 230
ezerrel voltunk kevesebben, mint az öt
évvel korábban, még az „átkosban” tar-
tott népszámláláson). Ilyen ritmusban
hatvan év múlva már nem is lesznek
magyarok Romániában, vagyis a mi
unokáink – a mostani harminc-negyve-
neseké – már románok lesznek. Akármi-
lyen megdöbbentõen is hangzik, nagyjá-
ból erre kell tehát felkészülni, leendõ
nagytaták, nagymamák...
Persze a demográfiai folyamatok nem
ennyire lineárisak, ahogyan mi itt, le-
egyszerûsítve, megfogalmaztuk. Emellett
a csökkenési trend sem abszolút számok-
ban, hanem arányokban releváns, és ha
a százalékarányos népességfogyást néz-
zük, akkor tíz- (az 1987 és 1992 közti
idõszak esetében öt-) éves idõközönként
12,5 százalékkal apadt a magyarság.
Ha a jelenlegi, alig 1,24 milliós lélek-
számra alkalmazzuk ezt az arányt, ak-
kor – a linearitás megtartásával – arra
a következtetésre jutunk, hogy a 2021-es
népszámlálás 1,09 millió magyart „ta-
lál” majd Romániában. (Vagyis a kö-
vetkezõ csökkenés már „csak” mintegy
150 ezresre tehetõ, az azutáni 130 ezres-
re, és így tovább.)
Ugyanakkor meg kell azt is állapíta-
nunk: szociológusaink által is táplált
hiú ábránd volt bizony abban remény-
kedni, hogy a románok nagyobb ará-
nyú külföldi munkavállalásának, ille-
tõleg a magyarság – vélten vagy való-
san – magasabb gyermekvállalási haj-
landóságának köszönhetõen megnõ a
magyarság aránya. Az valóban igaz,
hogy tartós külföldi munkavállalás
szempontjából a magyar közösség alul-
reprezentált a román többséggel szem-
ben, ez a tény viszont csak mérsékelni
tudta a magyarságnak a teljes lakos-
sághoz arányított csökkenését: 6,6-ról
6,5 százalékra. 
Összefoglalva tehát, két hírünk van: egy
jó, meg egy rossz. Kezdem a rosszal:
„mi” egyre kevesebben vagyunk. 
És akkor a jó hír: „õk” is…

Egy jó hír, 
meg egy rossz

Salamon 
Márton László

Román lapszemle

Megváltozott annak a villamosvezetõ-
nek az élete, aki január 6-án elütötte a
síneken szabálytalanul megfordulni kí-
vánó Mircea Lucescu labdarúgóedzõt.
Marian Bartoc igazságtalannak tartja,
hogy a híres tréner népszerûségét ki-
használva õt teszi felelõssé a balesetért.
(Evenimentul zilei) 28 kilométeres hosz-
szúságú repedés jelent meg az
Antartiszt borító jégmezõn. Az óriási
iceberg a napokban végleg leszakad és
„önálló életet” kezd. (Adevãrul) 2282
lejjel Szeben megyében a legnagyobb az
átlagkereset Erdélyben. Az erdélyi szá-
szok központjának tavaly sikerült lekö-
röznie a listavezetõ helyét öt éven ke-
resztül kisajátító Kolozs megyét.
(Adevãrul) Mihaela Popa demokrata
liberális képviselõ törvénymódosítási
javaslata szerint február elsejéig hosz-
szabbítanák meg a téli vakációt.
(România liberã)

Selyemzsinór Bocnak?
Saját pártjának honatyái szólíthatják fel távozásra a PDL-s kormányfõt

A parlament mûködésének biztosításáról és az uniós stabilitási
szerzõdés ratifikálásáról kíván konzultálni jövõ hétfõn Traian
Bãsescu államfõ a parlamenti pártok vezetõivel. Tegnap délután
kiküldött meghívójában az államfõ külön idõpontot ajánlott az
ellenzéki Szociál-Liberális Szövetség (USL) vezetõinek, akik a
múltban többször is hangsúlyozták, nem kívánnak egy asztalhoz
ülni a koalíciós alakulatokkal. 

Konzultációra hívta a parlamenti pártokat Traian Bãsescu

M. Á. Zs.

Az Európai Egyesült Álla-
mok létrejötte biztosíthatja az

Európai Unió tagállamainak ver-
senyképességét Traian Bãsescu
államfõ szerint, aki a Románia
csatlakozásának ötödik évfordu-
lója alkalmából szervezett konfe-
rencián leszögezte, az uniós or-
szágoknak elõbb vagy utóbb le
kell mondaniuk majd szuvereni-
tásuk jelentõs részérõl annak ér-
dekében, hogy a globális piacon
ne kerüljenek lépéshátrányba. Az
államfõ ugyanakkor elismerte, az
EU jelenleg szûkebb korlátok kö-
zött mûködik, elképzelése egyelõ-
re nem jelent valós opciót. 

Románia uniós megítélésével
kapcsolatban Traian Bãsescu el-

mondta, Brüsszel nyitottan és
jóindulatúan áll hozzá az ország
modernizálásához, csak akkor
érkeznek negatív jelzések ami-
kor „letérünk a kijelölt útról”.
„Ha nem torpantunk volna meg
vagy kétszer , akkor idén nyáron
valószínûleg lezárhattuk volna
az együttmûködési és ellenõrzé-
si mechanizmust (MVC)” – fo-
galmazott az államfõ. 

Leonard Orban európaügyi
miniszter arról számolt be, hogy
a közhiedelemmel ellentétben
Románia 5,6 milliárd eurós
hasznot húzott az uniós tagság-
ból. Számításai szerint az utóbbi
öt év alatt az ország 11,91 milli-
árd eurót hívott le, miközben
csak 6,24 milliárdot kellett befi-
zetnie a közös kasszába. 

Pozitív a román EU-s mérleg Ponta: „fagyos” a helyzet

Öt éve az Európai Unióban: Leonard Orban, Emil Boc és Traian Bãsescu 

Nem kizárt, hogy államfõ meglepõ bejelentéseket tesz majd a pártokkal való jövõ hétfõi konzultáción
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Bogdán Tibor 

A Nemzetközi Valutaalap
Romániával foglalkozó

küldöttségének vezetõje,
Jeffry Franks mostani buka-
resti vizsgálódásai alkalmá-
val is felváltva dicsért-bírált,
alapvetõen azonban elfogad-
hatónak tartotta a romániai
gazdaság sarokszámainak
alakulását.

Esedékes részletek

A gondok azonban csak
most kezdõdnek, amikor
nem csak a felvett pénzt kell
visszafizetni, de a tekintélyes
összegekre rúgó kamatokat
is. Az idei esztendõtõl kezdve
13,4 milliárd eurós valutaala-
pi kölcsönt kell Romániának
kifizetnie. 2015-ig a Nemzet-
közi Valutaalaptól felvett
pénzt kell törlesztenie, 2015-
tõl kezdõdik meg az Európai
Bizottságtól kapott öt milli-
árd euró megadása, 2022-ig
kell visszaadni a Világbanktól
kapott 600 millió eurót. Ilyen

szempontból nem a mostani
év lesz a legnehezebb, hiszen
idén „mindössze” 1,31 milli-
árd különleges lehívási jog-
nak megfelelõ összeget kell
törleszteni, ami további 320
millióval kiegészülve megha-
ladja az 1,6 milliárd különle-
ges lehívási jogot. Jövõre vi-
szont ennek közel a három-
szorosát kell majd kifizetni,
akárcsak 2014-ben, hogy a
következõ esztendõben ismét
nagyjából az idei törlesztések
szintjére csökkenjen az adós-
ság. A különleges lehívási jog
a Nemzetközi Valutaalap
speciális „pénzneme”. Árfo-
lyama, akárcsak minden va-
lutáé ingadozó. 2009-ben,
amikor a bukaresti illetékesek
a készenléti hitelszerzõdést
megkötötték, egy különleges
lehívási jog 4,6 lejt (1,1 eurót)
ért, árfolyama viszont jelen-
leg már 5,1 lej (1,2 euró).

Üres államkassza

Az idei visszafizetéseket
megkönnyíti az a körülmény

is, hogy a kormányra háruló
részletek viszonylag szeré-
nyek, a teljes tartozásból 9
milliárd eurót a Román
Nemzeti Banknak kell majd
törlesztenie – a központi
jegybank valutatartalékai pe-
dig elégségesnek mondhatók. 

Az állam kasszája viszont
továbbra is üres. A kormány-
nak már a valutaalapiakkal
létrejött hitelszerzõdés meg-
kötése nyomán is arra volt
szüksége, hogy drasztikusan
megnyirbálja a közalkalma-
zottak fizetéseit és 19 száza-
lékról 24 százalékra emelje a
hozzáadott értékadót. A rá
háruló kölcsönrészlet törlesz-
téséhez a jelenlegi körülmé-
nyek közepette megintcsak
rákényszerül az adók, illeté-
kek megemelésére, vagy a jö-
vedelmek újabb lefaragására
– bár ez utóbbinak kisebb a
veszélye, igaz, az elõbbieket
sem lehet már nagyon tovább
növelni. Ezt ugyanis megne-
hezíti az a tény is, hogy Ro-
mánia a hitelezõkhöz inté-

zett szándéklevelében bizto-
sította nemzetközi partnereit,
nem kerül sor a jövõben az
adóterhek növelésére, illetve,
hogy a vállalkozások kiszá-
míthatósága és a stabilitás
kedvéért a lehetõségek sze-
rint nem változtat az adó-
rendszeren sem.

Pénzügyi szakemberek
véleménye szerint egyéb-
ként a bérek befagyasztása
például öt százalékos éves
inflációsszint mellett a vá-
sárlóerõ számottevõ, akár
40 százalékot is elérõ csök-
kenésével járna. Mindezek
az intézkedések súlyos tár-
sadalmi feszültségekhez ve-
zetnének, amire egyetlen
kormánynak sincs szüksége,
és különösképpen igaz ez a
sorozatos utcai tüntetések-
kel szembenézõ Boc-kabinet
esetében. 

Különösebb gazdasági
növekedésre idén sincs kilá-
tás, nagyrészt azért, mert a
bruttó nemzeti össztermék
alakulását 65 százalékos

arányban a fogyasztás befo-
lyásolja. A pénzhiány miatt
azonban a kereslet vissza-
szorul, a bruttó nemzeti
össztermék képzéséhez hoz-
zájáruló ágazatok – a mezõ-
gazdaság, az ipar, a kivitel –
mindössze 35 százalékos
részarányával viszont képte-
len lesz egymagában a nem-
zeti vagyon gyarapodásának
húzóerejévé válni.

Honnan jöhet a pénz?

A kormánynak pénzszer-
zésre így már csak az a lehe-
tõsége maradna, hogy vagy
megnöveli az európai ala-
pokból lehívható összegeket
(amire viszont, amint azt az
utóbbi évek tapasztalata vilá-
gosan bebizonyította: képte-
len), vagy jelentõsebb külföl-
di beruházásokat vonz be –
csakhogy a jelenlegi gazdasá-
gi-pénzügyi válság, a válasz-
tási évben várható politikai
csaták és bizonytalanság, to-
vábbá az ilyen körülmények
között biztosra vehetõ popu-
lista intézkedések körülmé-
nyei között rendszerint ala-
posan megcsappan a befekte-
tõi kedv.

Így annak a legnagyobb a
valószínûsége, hogy a kor-
mány a bankoktól vesz fel
kölcsönt, a valutaalapi részle-

tek törlesztésére, ami termé-
szetesen csak az adósságösz-
szeg továbbgörgetését jelenti.

A román kormány Nem-
zetközi Valutaalaphoz eljut-
tatott szándéklevelében, a
költségvetési bevételek növe-
lését célzó intézkedések sorá-
ban egyebek között azt is le-
szögezi, hogy a mezõgazda-
sági ágazat esetében az álla-
mi költségvetésbõl nyújtott
szubvenciókat a jövõben az
Európai Uniótól lehívható
alapokkal helyettesíti. Hazai
szakemberek ezt az elképze-
lést erõteljesen bírálják. A
Romániai Magántõkével
Mûködõ Munkáltatók Or-
szágos Szövetségének elnö-
ke, Costel Olteanu szerint ez
a lépés az ágazatnak juttatott
támogatások visszafogását
jelentené. Emellett a kor-
mány kiengedné a kezébõl a
mezõgazdaság irányítását,
ezzel pedig veszélyeztetné a
lakosság élelmezési biztonsá-
gát. Ehelyett inkább arra len-
ne szükség, hogy a bukaresti
illetékesek kedvezõ kamatok
mellett vegyenek fel pénzt a
mezõgazdaság támogatására
a Nemzetközi Valutaalaptól,
az Európai Bizottságtól és a
Világbanktól, ahogyan a 3
százalékosnál nem maga-
sabb kamatlábat kiharcoló
Görögország tette.  

Hitel után – törlesztés

Gy. Z.

„Azt szeretnénk, hogy
több látogató érkezzen

hozzánk. Azt akarjuk, hogy
pénzt költsenek nálunk. Ez
jó a gazdaságunknak, és segít
abban, hogy több vállalko-
zásnak biztosítsuk a fellendü-
lést a növekedés és a foglal-
koztatás érdekében. Alig vár-
juk, hogy ez megtörténjék” –
mondta a napokban Barack
Obama. (Magyar állampol-
gároknak egyébként 2008.
november 17. óta nem kell
vízumot igényelniük, ha az
Egyesült Államokba utaz-
nak, amennyiben bio-
metrikus útlevéllel rendelkez-
nek.)

Schengen 
– „csomagban”

Obama felhívta a figyel-
met, hogy a vízumpolitikával
kapcsolatos bejelentése a leg-
újabb az amerikai gazdaság
fellendítése érdekében, saját
hatáskörben meghozott in-

tézkedései közül. Egyúttal is-
mét azzal vádolta meg a
Kongresszust – ahol a képvi-
selõházban republikánusoké
a többség –, hogy megtagad-
ja a gazdaságot erõsítõ intéz-
kedések meghozatalát.

Az új amerikai ígéretekrõl
természetesen a romániai
sajtó is beszámolt. Az orszá-
got különösen kényesen érint
mindenféle beutazási köny-
nyítés, hiszen az Európai
Unión belül érvényes schen-
geni határok a Brüsszel által
kilátásba helyezett különbö-
zõ határidõk sorra lejártak,
és Bulgáriával egyetemben
ma sem lehet tudni, hogy mi-
korra várható Románia fel-
vétele a rendszerbe. Az unió
erre hivatott intézménye
ugyanis „csomagban” kezeli
az új tagokat, s bár esetünk-
ben az összes szükséges felté-
tel adott, Bulgária még min-
dig nem kaphatja meg a jeles
osztályzatot. Szakértõk sze-
rint ez az egyik ok; a másik
pedig egyfajta „megtorlás” a
vétót mondók részérõl.

Sok az elutasított 
kérelem

A közelmúltban bevezetett
új amerikai vízummentessé-
gi törvény (Visa Waiver) je-
lenlegi formájában nem tá-
mogatja Romániát – emlé-
keztet a România Liberã. –
Ennek az az oka, hogy hatá-
rozottan mérhetõ feltétele
van: az elutasított vízumké-
relmek aránya nem lépheti
túl a 10 százalékot, márpe-
dig az ország esetében ez a
szám rendkívül magas: a
Mediafax szerint 22,4 száza-
lék. Ugyanakkor az elmúlt
években észlelhetõ volt a
mutató változásának trendje
is: 2009-ben az elutasított ví-
zumkérelmek még 26,3,
2010-ben pedig 24,8 százalé-
kot tettek ki. Az amerikai
tervet annak ellenére üdvö-

zölte az új román külügymi-
niszter, hogy nem sikerült
bekerülni a programba.
Cristian Diaconescu utalt ar-
ra, hogy tárgyalásokat foly-
tat a tengerentúl, mivel egyes
amerikai tisztségviselõk még
mindig fenntartással élnek
Romániával kapcsolatban,
és ez negatív hatással van
nemcsak a román állampol-
gárok utazási lehetõségeire,
hanem a vállalkozások erõ-
feszítéseinek a fokozására és
elmélyítésére, a kétoldalú
gazdasági kapcsolatokra is.

A Vízummentességi Prog-
ram szigorúsága ellenére ru-
galmasságot is tanúsít: a kri-
tériummal kapcsolatban ki-
vétel tehetõ az olyan orszá-
gok esetében, amelyek nem
jelentenek veszélyt a köz-
rendre és a közbiztonságra,
valamint nem szegik meg 3

százaléknál nagyobb mérték-
ben a bevándorlási szabályo-
kat. Feltétel még, hogy a
programba bekerülõ államok
„teljes mértékben mûködjön
együtt az Egyesült Államok-
ban terrorizmus elleni küzde-
lemben”. Az ügy külön pi-
kantériája, hogy Barbara
Mikulsky szenátor, aki a Visa
Waiver elõadója a Kongresz-
szus felsõházában, eredetileg
lengyel származású, és ter-
mészetesen a törvény mellett
foglalt állást, hiszen Lengyel-
ország azt szeretné, hogy be-
kerüljön a vízummentességi
programba.

Útiterv 
a jelentkezõknek

Jelenleg 36 állam polgárai
lehetnek részesei a Vízum-
mentességi Programnak,

amely lehetõvé teszi a szá-
mukra, hogy látogatási céllal
legfeljebb 90 napos idõtar-
tamra vízum nélkül utazhas-
sanak be az Egyesült Álla-
mok területére. Megjegyzen-
dõ, hogy a 2004-ben az Eu-
rópai Unióhoz csatlakozott
tíz új tagország közül Szlo-
vénia volt az egyetlen –
elemzõk szerint nyilvánvaló-
an az Amerikában erõsnek
mondható szlovén lobbinak
köszönhetõen –, amelyik
már a Vízummentességi
Program 2008-ban történt
kiszélesítése elõtt is élvez-
hette az elõnyeit. A Visa
Waiver-státus elnyerésért
versenyt vívó országok szá-
mára – a diplomáciai élet-
ben újabban divatossá vált
kifejezéssel élve – útitervet
dolgoztak ki. Ebbe a tíz or-
szágba Bulgária, Ciprus,
Horvátország, Lengyelor-
szág, továbbá Argentína,
Brazília, Chile és Uruguay,
valamint Izrael társaságában
Románia is beletartozik.
Tajvan pedig már a konkrét
jelölt-státust is elnyerte, pil-
lanatnyilag a felvételére vár
a programba. 

Kétségtelen tény, hogy Ro-
mánia helyzetét sokban javít-
hatja felvétele a schengeni or-
szágok sorába, mivel – mint
láttuk – a vízummenteségi
programba való bekerülés fel-
tételei közé tartozik az is,
hogy az adott ország mindent
megtesz a terrorizmus elleni
nemzetközi küzdelem sikeré-
ért. Márpedig ez egyúttal az
Európai Unió biztonságpoli-
tikájának és a schengeni öve-
zetnek is kiemelt célja. 

Vízummentesen Amerikába – egyelõre álom
Az Egyesült Államok bõvíti azoknak
az országoknak a körét, amelyek 
állampolgárai vízummentességet él-
veznek az amerikai beutazásban, és
több állam, köztük Kína és Brazília
esetében felgyorsítja a vízumkiadás
gyakorlatát, hogy fellendítse idegen-
forgalmát – jelentette ki szombati rá-
dióüzenetében az amerikai elnök.
Románia egyelõre nem részesül ví-
zummentességben.

Nem a mostani esztendõ lesz az adós-
ságtörlesztés szempontjából a legnehe-
zebb, hiszen idén „mindössze” 1,31
milliárd különleges lehívási jognak
megfelelõ összeget kell törleszteni.

Az amerikai kongresszus republikánus többségû alsóházának vízumpolitikáját bírálta Barack Obama

ÉÉvv AAddóóssssáágg KKaammaatt ÖÖsssszzeesseenn
2012 1,31 0,32 1,63
2013 4,05 0,27 4.32
2014 3,88 0,08 3,96
2015 1,23 0,01 1,24
ÖÖsssszzeesseenn 1100,,4477 00,,6688 1111,,1155

– milliárd különleges lehívási jogban –

Az IMF-hitel törlesztési menetrendje



Egészséges férfiszem és -agy a nõi mell
körül forog. Ezt akár axiómaként is elfo-
gadhatjuk. A mell ugyanis a nõi nem
olyan ékessége, amit becsülni kell, szeret-
getni, cirógatni, becézgetni, esetleg déva-
jul kissé belemarkolni – a variációk száma
n az n-ediken.
Most mégis baj van ezekkel a keblekkel,
pontosabban kebelcsodákkal. A minap le-
tartóztatták Marseille-ben egy hibás
implantátumokat gyártó cég 71 éves korba
lépett alapítóját. Világszerte riadalmat kel-
tett ugyanis, hogy a vállalkozás szakadás-
mentes szilikonpárnáihoz engedély nélküli
szilikongélt használtak. A gyanú szerint a
nem engedélyezett gél, amely tízszer ol-
csóbb, mint az egészségügyi elõírásoknak
megfelelõ anyag, a francia hatóságok vizs-

gálata szerint öt százalékkal
megnöveli az implantátum
borításában a szakadás koc-

kázatát, ennek következ-
tében a környezõ szöve-

tek gyulladását és a
szilikon szivárgását. A
betéteket 2010 elején
visszahívták a piacról.

Addig azonban tüle-

kedtek érte a hölgyek, csoda-e hát, hogy
például egyedül Franciaországban ezer-
hétszáz ilyen implantátum dagasztja a nõi
kebleket. A bulvársajtó jóvoltából pedig
részletes információkat nyerhetünk arról,
hogy egy-egy valódi híresség vagy celeb
milyen gyártmánnyal és
hány köbcentivel töltette
meg magát. (Feltöltés nél-
kül már nem is celeb a
celeb.)
Nem állítom, hogy ellen-
sége volnék egy-egy pár
méretesebb testrésznek
(nevezzük magyarul a nevén: csöcsnek),
sõt, de van egy feltételem: a természetes-
ség. Ha a mell gyárilag készült, és nem
utólagos barkácsolás révén. Egy barátom
arról panaszkodott, hogy a push-up mell-
tartók mennyire csalókák tudnak lenni: a
hölgyek csodálatos idomokat sejtetnek, az-
tán mire az ember kihámozza õket, jófor-
mán nem marad utána semmi.
Azt mondom erre: még mindig inkább ezt,
mint hatalmas léggömböket. Természetel-
lenes lufikat, amelyek bármelyik pillanat-
ban kidurranhatnak. Nem akarok ugyan a
csalhatatlan szakértõ szerepében tetszeleg-

ni, de bizony egyetlen pillantásból meg tu-
dom állapítani az adott testrész természe-
tességét vagy mûvi voltát. (A tapintását
csak azért nem, mert az ilyenért már ki
sem nyújtom a kezemet.) Elõször is nincs
az a tökéletes sebészi munka, amely után

ne maradna akárcsak egy
picinyke heg sem, de egy
bizonyos méret fölött
már-már a kaszabolás
nyomaival is találkozha-
tunk. (Az ezzel foglalko-
zó „szaklapokban”
sminkkel és fotóshoppal

ezeket a nyomokat – persze – akkurátusan
eltüntetik; nem kell az antipropaganda.) A
másik – és legalább ilyen árulkodó – jel a
kebel esése. Ha a bimbó egyenesen elõre
meredve szinte kiböki a szemünket, le-
gyünk éberek! Ugyanígy a szép kerek cipó-
formánál (cipónak szép, mellnek kerek)!
Amirõl még felületes nézésre is ordít, hogy
ez maga a Szilikon-völgy.
El kell mindazonáltal ismernünk, hogy itt
a kereslet és a kínálat találkozásának lehe-
tünk a – hm – szemtanúi. Férfitársaim zö-
me ugyanis nem osztja az én nézõponto-
mat (már ami a természetesség igényét il-

leti), vagy ha osztja is, nem vallja be. A
nõk pedig hiúak – csak a férfiak hiúbbak
náluk –, a legpompásabb példányuk sem
elégedett soha önmagával, még mindig ta-
lál újabb és újabb javítanivalót: mindenfé-
le önsanyargató módszerekkel a koplalá-
son és a törzsfejlõdés törvényeit megha-
zudtoló táplálkozáson kezdve egészen a
középkori kínzóeszközök igénybevételéig.
És ha minden kötél szakad, ott az ultima
ratio: jöhet a sebészkés.
Véghetetlen szerénységemben mindazo-
náltal nem hallgathatom el, hogy az idõk
folyamán teljes mértékben tisztába jöttem
a melltartók betûkkel (kosár) és számok-
kal (mellbõség) jelölt méretezésével. Sõt:
szemrevételezés útján azonnal párhuza-
mot tudok vonni a látott jelenség és az al-
fanumerikus kódrendszer között. De el
kell árulnom azt is: az évek során alapos
empirikus ismeretszerzés útján végül még-
iscsak elsajátított szakvéleményem szerint
nem kell ide sem semmiféle betû, sem pe-
dig szám, a legkevésbé köbcenti. Az az
ideális méret, ha a kebel szépen belesimul
az ember tenyerébe.
Ceterum censeo: nem árt, ha a méretezõ
férfitenyér minél többet be tud fogni.

Sokszor rámutattak arra, hogy a totalitárius mozgalmak felhasz-
nálják a demokratikus szabadságjogokat és csalárdul visszaélnek
velük – pusztán azért, hogy azután eltörölhessék õket. Ez nem-
csak a vezérek ördögi ravaszságából vagy a tömegek gyermeki
ostobaságából fakad. A demokratikus szabadságjogok alapulhat-
nak az állampolgárok törvény elõtti egyenlõségén, organikus je-
lentõségre és funkcióra azonban csak abban az esetben tesznek
szert, ha az állampolgárok csoportokhoz tartoznak, illetve cso-
portok képviselik õket, továbbá ha társadalmi és politikai hierar-
chiát alakítanak ki. Az osztályrendszernek, az európai nemzetál-
lamok egyetlen társadalmi és politikai rétegzõdési formájának
hanyatlása mindenképpen „egyike volt a legújabb német történe-
lem legdrámaibb eseményeinek”, és kedvezõen hatott a náciz-
mus létrejöttére, ugyanúgy, ahogyan a demokratikus Kerenszkij-
kormány megdöntését is nagyban elõsegítette, hogy Oroszország
mérhetetlen nagy falusi népességében (...) nyoma sem volt a tár-
sadalmi rétegzettségnek. A Hitler elõtti Németország állapotai
jelzik azokat a veszélyeket, amelyeket a nyugati világ fejlõdése
magába rejt, hiszen a második világháború végén szinte mind-
egyik európai országban hasonló módon ment végbe az osztály-
rendszer drámai hanyatlása. Az oroszországi események viszont
világosan megmutatják, hogy Ázsia forradalmi változásai milyen
irányban fejlõdhetnek. Majdnem mindegy, hogy a totalitárius
mozgalmak a náci vagy a bolsevik mintát követik-e, hogy a töme-
geket a faj vagy az osztály nevében szervezik, hogy azt állítják
magukról, hogy az élet és a természet vagy a dialektika és a gaz-
daság törvényeit követik.

Hannah Arendt: A totalitarizmus gyökerei. Fordította Erõs Ferenc

Mellesleg szilikon
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Karinthy szerint lehetõleg máma még! Mármint a
Szabolcska Mihályról írt versparódiájában. Meg azért
is, mert Ady aztán nem bánt kesztyûs kézzel a magyar
arisztokráciával, még kevésbé az olyan országnagyok-
kal, mint Tisza Kálmán vagy Széll Kálmán. (Nemrég
közöltük a Széll Kálmánt ostorozó cikkét). Azokról a
nemesekrõl és mindenféle kalandorokról, akik Mohács
után évszázadokon át oly szerencsétlenül vitték a mara-
dék haza ügyeit, Ady így ír a Robbanó országban:
„Ezek kinevezték magukat Magyarországnak, s a szent
magyarság nevében kötötték az üzleteket, és zsebük kis
sérelméért felborítottak mindent. Hogy a népet mindig
elárulták, természetes, de elárulták választott dinasztiá-
ikat, királyaikat, császárjaikat, s ha kellett, az isteneiket
is.”
A költészetének hatása okán joggal népvezérnek tartott
Petõfit is idézhetnénk néhány kemény sorral. Õ sem
csak a személyét sértegetõ honvédelmi miniszterbõl csi-
nált szamarat. De Széchenyi Istvánról sem eléggé köz-
ismert, hogy mennyire kegyetlen kritikus volt. Naplójá-
ban (1829.VIII. 27) így summázza véleményét azokról,
akik helyzetükbõl adódóan nem tettek meg mindent
Magyarország fennállásáért. „Kutyákat kellene mellé-
jük temetni!” A Kelet népében meg ezt (is) olvashat-
juk:„ Ismerem a magyart. Annyi nyomorúság dacára,
okulni még mindig nem tudott, mikor kell felhúzni a
vitorlát és mikor horgonyt vetni. Hanem csak neki
megy nagy lelkesedéssel, mint a vak légy, egyik a má-
siknak!”
Elsõnek is A. L. csíkszeredai olvasónknak ajánlom a
fenti idézeteket, aki már másodjára fedi meg lapunkat,
hogy, úgymond kifigurázzuk fajtánkat és szamarat csi-
nálunk a magyar vezetõkbõl. Ha az õ logikáját követ-
nénk, akkor Kun Bélából, Rákosi Mátyásból, Kádár Já-
nosból, de még Szálasiból sem csinálhatnánk szamarat,
mert hát õk is magyar vezetõk voltak. Rákosi meg
Szálasi Magyarországnak tartotta magát, amire nem
egy mostani magyar vezetõben is nagy a hajlam. Fõleg
azokban, akik el akarják hitetni velünk, hogy õk min-
dent tudnak, s ha rájuk bízzuk magukat, õk megmentik
ám a nemzetet és a Kánaánban vezetnek bennünket. Bi-
zonyságként csak úgy sugárzik arcukról a küldetéstudat.
Mi inkább Adynak hiszünk, aki már jóval Trianon
elõtt, 1906-ban figyelmeztetett: „Csodákat írnak a pári-

zsi lapok a román géniusz repülõ erejérõl, a
román ízlés nagy hajlandóságáról, a ro-
mánság gazdasági bátorságáról, pár év
alatt Kelet piaca Romániáé lesz. De ezt
zengik az angol, német és olasz lapok

is”. Ám azok, akiket csíki barátunk véd,
nem olvastak, s önteltségükben ma
sem olvasnak újságot, ezért nem is tet-
tek semmit a tragédia elkerüléséért.
Akkor miért is Ady Endre fulladjon

meg?Sike Lajos
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Szemrevételezés 
útján párhuzamot tudok 
vonni a látott jelenség 
és az alfanumerikus 
kódrendszer között.

Horváth Szekeres István

Minden napra egy mondás

„Óvakodj az olyan gondolkodóktól, akiknek az el-
méje csak akkor mûködik, amikor meg van töltve

idézetekkel.” Emil Cioran

Tünti

Rétegzettség

Fulladjon meg
Ady Endre?

A nap címe. A népszámlálás eredménye: Ro-
mánia elveszített kétmillió lakost, ziare.com 

Magyarázat. Tehát nagyjából tíz százalékot.
Lehet, hogy ez jó hír?

Amin a hatalom nem teheti túl magát. Egy
fiatalember az Egyetem térrõl remek beszédet
mondott az európai parlamenti képviselõk
elõtt. Egyszerû szavakkal, tárgyratörõ kereset-
lenséggel Claudiu Crãciun oly hatásosan fo-
galmazta meg a tüntetések lényegét, hogy fel-
állva tapsolták meg. A Cotidianul honlapján
megtekinthetõ és elolvasható a „hozzászólás”
(angolul beszélt, szabadon). Sokan sokáig
nem fogják elfelejteni, sokaknak sokszor
eszükbe jut. Számunkra pedig ismét bebizo-
nyosodott a békés, de értelmes érvek ereje.
Ezekkel a hatalomnak nincs mit kezdenie,
sem cáfolni, sem elhallgattatni nem tudja
õket. „Nem líderként vagy képviselõként jöt-
tem ide, a köztéren ilyen nincs.” „Én itt va-
gyok, de a szívem otthon van, velük, a tünte-
tõkkel.” „Kérem tapsolják meg és üdvözöljék
azokat az embereket, akik visszaadták Romá-
nia hitét a demokráciában.” „Nehéz idõk
azok, amikor az emberek már nem hisznek
az õket képviselõ politikusokban, hanem csak
a népben. Mindenkiben hinnünk kellene. Ez
az Egyetem tériek legfontosabb üzenete. Hin-
ni akarunk a politikusokban, hinni akarunk a
demokráciában, a közintézményekben. De ne
tegyék ezt nekünk olyan nehézzé.” A demok-
ráciát hosszú távon nem lehet nélkülözni.

Luxussztrájk, fogalmi tisztázás. Roberta
Anastase képviselõházi elnök és fõszámoló
kijelentette, hogy az ellenzék „luxussztrájkja”
voltaképpen amolyan lógás. Mircea Dusa szo-
cialista frakcióvezetõ (vagy valami ilyesmi) vi-
szont azt mondta, nem sztrájkról van szó, ha-
nem protestálásról, bojkottról. Mindezekrõl a
Curierul naþionalban olvastunk. Amíg ezek el-
döntik, hogy mit is csinálnak tulajdonképpen,
amikor nem csinálnak semmit, az elszánt
Roberta számol, egyre számol, és nyitott
szemmel kvórumokról álmodik. 

A nap álhíre. Új, szakértõi kormánya lesz
Romániának, miután Traian Bãsescu tech-
nokratának nevezi ki Emil Bocot. „Ez sem le-
het nehezebb, mint a kaszálás, a gyalulás vagy
a hólapátolás”, mondta bizakodva a leendõ
technokrata kormányfõ.

Gyulay Zoltán
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Sipos M. Zoltán

Jótékonysági célból fo-
gott össze a magyar egye-

temi újságíró-képzés és mé-
diakutatás támogatására lét-
rehozott háttérintézmény, a
Medea Egyesület és a
GitárEast Egyesület. A két
szervezet jóvoltából kedden,
február 7-én nagyszabású
rendezvényt szerveznek Ko-
lozsváron, amelynek bevéte-
lét annak az újságíró –szakos
lánynak a megsegítésére for-
dítják, aki egy tavalyi szeren-
csétlen baleset következté-
ben elveszítette édesapját és
édesanyja is súlyosan megsé-
rült. A jótékonysági esemé-
nyen a közismert erdélyi
rock-együttes, a kolozsvári
Knock Out is részt vesz.
„Tavaly decemberben a Szat-
márnémetiben lakó egyete-
mista lány családjának háza
gázszivárgás miatt felrob-
bant, édesapja életét vesztet-
te és édesanyja is kritikus ál-
lapotba került. Úgy döntöt-
tünk, hogy beszállunk ebbe a
jótékonysági koncertbe: saj-
nos az elvesztett embereket
nem tudjuk pótolni, de leg-
alább a ház rendbetételét
szeretnénk elõsegíteni.” –
mondta el lapunknak Miklós
Gyuri, a Knock Out együttes
basszusgitárosa. Az elsõ,
spontánul szervezõdõ segít-
ségnyújtást követõen a

GitárEast Egyesület - amely
az itthoni, minõségi, elsõsor-
ban magyar hangszeres zene
támogatására jött létre – kö-
zös szervezésbe fogott a
Medea egyesülettel. Ennek
az összefogásnak eredménye
a kedd esti mûsor, amelyben
a Kalapos Jazz Band és a
Szomszédnéni Produkciós
Iroda is részt vállalt. „Nyu-
gaton a jótékonysági koncer-
tek vállalása igen elterjedt,
de nálunk sajnos még nem
mindennapos esemény. Szá-
munkra az lenne a legfonto-
sabb, ha minél többen eljön-
nének erre a koncertre, ha

minél nagyobb összegû ado-
mány gyûlne össze, s így mi-
nél többet tudnánk segíteni a
diáklányon, aki most embert
próbáló idõszakot él meg” –
fogalmazott a Knock Out ze-
nésze. 

A kedvelt erdélyi rock-ban-
da egyébként idén is fellép a
már megszokott ünnepi dá-
tumokon: Március 15-én Ko-
lozsváron, a Szent György
Napokon a háromszéki me-
gyeközpontban, és máris
meghívásuk van néhány
klubkoncertre a kolozsvári
Bulgakov Irodalmi Kávéház-
ba. Miklós Gyuri azt is el-

árulta, hogy jövõre, az együt-
tes fennállásának 20-ik évfor-
dulója alkalmából új albu-
mot készít, vadonatúj dalok-
kal a Knock Out. 

A keddi jótékonysági kon-
certnek a kolozsvári Eupho-
ria Music Hall ad otthont
(Ploieºti utca 51), este hét
órától. Beléptidíj nincs, min-
den adományt a diáklány
megsegítésére fordítanak a
szervezõk. Adakozni a Banca
Transilvania RO97BTRL
01301201C97585XX (lej) és
RO72BTRL01304201C9758
5XX (euró) számlaszámain
is lehet. 

A Knock Out zenekar tagjai remélik, hogy kedden jelentõs összeg folyik be a diáklány megsegítésére

ÚMSZ

Kelemen Hunor kulturá-
lis és örökségvédelmi mi-

niszter javaslatára Torockó, a
Kárpát-medence legépebben
és ugyanakkor leghiteleseb-
ben fennmaradt népi építé-
szeti együttese felkerült az
UNESCO Világörökségi
jegyzék várólistájára. Toroc-
kó az elsõ erdélyi magyar te-
lepülés, amelyet a szaktárca
felterjesztett a nemzetközi
szervezet várólistájára. 

„Mivel Romániának jelen-
leg roppant kevés az esélye
arra, hogy új helyet szerez-
zen a jegyzéken, a szervezet
ugyanis egyensúlyt kíván te-
remteni Európa és Afrika,
valamint Ázsia között, ennek
megfelelõen olyan külföldi
partnerrel szeretnénk társíta-
ni Torockót, amely már ki-
vívta magának a nemzetközi
rangot. Ez a partner a ma-
gyarországi Hollókõ telepü-
lés” – ismertette Kelemen
Hunor tárcavezetõ, az
RMDSZ elnöke. Hollókõ és
Torockó Önkormányzata,
valamint a két ország illeté-
kes miniszterei már a tavaly
tárgyalásokat folytattak a tár-
sult jelölésrõl. Ebbe a folya-
matba illeszkedõ hivatalos lé-
pésként Románia Kulturális
és Örökségvédelmi Miniszté-
riuma Torockó történeti tele-
pülést és környezetét az
Egyesült Nemzetek Nevelés-
ügyi, Tudományos és Kultu-
rális Szervezete (UNESCO)
Világörökségi jegyzék váro-

mányosi listájára felvette, és
errõl az UNESCO Világ-
örökségi Bizottságát tájékoz-
tatta 2011. február 1-én. A
várományosi listára való fel-
kerülés a tulajdonképpeni vi-
lágörökségi jelölés elõfeltéte-
le. Torockó értékeinek hosz-
szú távú védelme szempont-
jából a világörökségi jegyzék-
re való felkerülés igen fontos
elõrelépést jelentene. Ezáltal
Románia Kormánya az or-
szágos védelmen felül nem-
zetközi egyezményekben is
vállalná az itteni építészeti
örökség megõrzését. Ugyan-
akkor a világörökségi státus
biztosíthatná a település gaz-
dasági fellendülését is. Szám-
talan példa igazolja, hogy a
világörökség részét képezõ
helyszínek turisztikai látoga-
tottsága folyamatos. A
torockói közösség fennmara-
dásának alapját az ezredfor-
dulón a most fejlõdõ falutu-
rizmus jelentheti, a világ-
örökségi státus ennek a folya-
matnak a méltó kibontakozá-
sát biztosíthatja. 

HIRDETÉS

Torockó világörökség lesz?„Jótékony” szórakozás

Hagyományos torockói ház
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Folytatás az 1. oldalról

Németek 36,9 ezren kerültek
nyilvántartásba, míg 2002-
ben 59 764-en voltak. Az
ukránok 51 ezren, 11 ezerrel
kevesebben, a törökök 28 ez-
ren vannak, míg tíz évvel ez-
elõtt 32 098-an voltak. A
lipován kisebbség száma a
2002-es 35 791-es szintrõl 23
ezerre csökkent, a tatárok 20
ezren vannak, háromezerrel
kevesebben, mint tíz évvel
ezelõtt.  

Ötmillió épület

A statisztikai intézet rész-
leges adatai szerint Románi-
ában 7,1 millió háztartás, 8,5
millió lakás és 5,1 millió épü-
let található, a lakosok 52,8
százaléka (10,5 millióan) vá-
roson, 47,2 százaléka (9 mil-
lióan) pedig vidéken él. A
legtöbb városon élõ Hunyad
(74,1 százalék), Brassó (72
százalék), Konstanca (67,9
százalék) és Kolozs (65,9
százalék) megyékben van. A
városi lakosság aránya
Giurgiu (27,9 százalék),
Dâmboviþa (28,3), Teleor-
man (31,3) és Neamþ, illetve
Cãlãraºi (35 százalék) me-
gyékben a legkisebb.

A legsûrûbben
lakott Prahova

A fõvárosban az ország la-
kosságának 8,8 százaléka él,

1 millió 678 ezer személy –
Bukarest lakosságának 96,6
százaléka román nemzetisé-
gû. Az országban egy háztar-
táson belül 2,66 ember él, a
hajléktalanok, illetve a szoci-
ális intézményekben élõk
száma eléri a 165 ezer fõt.

A legsûrûbben lakott
megyék Prahova (735,9 ezer
fõ), Iaº

i (723,6 ezer fõ) Kolozs
(659,4 ezer fõ), Temes (649,8
ezer fõ), Konstanca (630,7
ezer fõ), Dolj (618,3 ezer fõ)
és Suceava (614,5 ezer fõ). A
legkevesebben Tulcea (201,5
ezer fõ) Kovászna (206,3

ezer fõ), Szilágy (217,9 ezer
fõ) Mehedinþi (254,6 ezer fõ)
és Ialomiþa (258,7 ezer fõ)
megyékben élnek. 

Székely István 
jobbra számított

„Lehetett volna jobb is” –
kommentálta lapunknak a
lakosság etnikai arányaira
és a magyar lakosság szá-
mára vonatkozó népszámlá-
lási adatokat Székely István.
Az RMDSZ fõtitkár-helyet-
tese és népszámlálási bizott-
ságának elnöke szerint az
etnikai arányok alig változ-

tak, és a 0,1 százalékpont-
nyi csökkenés régiónként
igen nagy különbségeket ta-
kar. „Nagyon nehéz a pon-
tos fogyást lemérni abszolút
számokban, hiszen nem is-
merjük annak a mintegy
egymillió személynek az et-
nikai bontását, akik tartósan
külföldön vannak” – magya-
rázta Székely. Szerinte a rész-
leges adatokból kitûnik, hogy
a magyarság fogyása a nagy-
városokban a legszámotte-
võbb. „Ez a jelenség még az
olyan régiókban is megfigyel-
hetõ, mint a Partium, ahol
nem volt olyan jelentõs a

magyar népesség fogyása” –
magyarázta a fõtitkár-he-
lyettes.

Horváth István 
„meghökkent”

„Nem lepõdtem meg, de
meghökkentem” – fogalma-
zott az ÚMSZ-nek az adato-
kat kommentálva Horváth
István. A kolozsvári kisebb-
ségkutató intézet vezetõje
reakcióját úgy magyarázta:
a trendek nagyjából elõrelát-
hatóak voltak, ám inkább
csalódi szeretett volna saját
elõrejelzéseiben. „Így kese-
rûen állapítom meg, hogy
igen, ez van” – mondta a
szociológus. Horváth Ist-
vánban kételyek merültek fel
a népszámlálási adatok kap-
csán. Mint mondta, 2010-
ben különbözõ nyugati álla-
mokban összesen 2,8 millió
román állampolgárt regiszt-
ráltak. „Ezek vagy olyan
személyek, akik vagy több
mint egy éve ott tartózkod-
nak, vagy olyan tartózkodási
engedélyük van, ami több
mint egy éves tartózkodásra
jogosítja fel õket. A nép-
számlálási adatokban 1,6
külföldön tartózkodó sze-
mély szerepel. Ezek szerint
van 1,2 millió ember, akit se-
hol nem regisztráltak. Ne-
héz mozgásban lévõ embe-
reket regisztrálni, de ez azért
kételyeket ébreszt bennem”
– mondta Horváth István. 

HIRDETÉS

HIRDETÉS

Az etnikai kisebbségek közül csak a romák aránya nõtt a népszámlálási adatok szerint

Kétszázezerrel kevesebben  

Fotó: adevarul.ro

Folytatás az 1. oldalról

Emil Boc kormányfõ video-
konferenciát hívott össze,
Anca Boagiu közlekedési
miniszter pedig a hóta-
lanítási intézkedésekrõl tar-
tott sajtóértekezletet annak
érdekében, hogy a hatósá-
gok elkerülhessék az egy
héttel ezelõtt kialakult ká-
oszt. A hatóságok tájékozta-
tása szerint mivel az utak
tisztítását eddig sem tudták
maradéktalanul megoldani,
arra kérik a lakosságot, csak
különösen indokolt esetben
induljanak útnak. A meteo-
rológusok szerint a havazást

követõen a jövõ hét máso-
dik felében az e hetinél is hi-
degebb idõszakra kell szá-
mítani. Romániában szer-
dáról csütörtökre virradó éj-
szaka a Suceava megyei
Rãdãuþi-on volt a leghide-
gebb, itt mínusz 31 fokra
sülylyedt a hõmérõ higany-
szála. Székelyföldön, mí-
nusz 28 fokra hûlt le a leve-
gõ. A hideg ellenére azon-
ban nem csökkent a fertõzé-
ses megbetegedések száma.
A hatóságok tájékoztatása
szerint 62 ezer vírusos fertõ-
zésrõl és 15 400 tüdõgyulla-
dásos betegrõl érkezett je-
lentés, az A típusos influen-

za 24 embert betegített meg.
Az Egészségügyi Minisz-
térium közleménye szerint a
háziorvosoktól segítséget
kérõk aránya 15 százalékkal
nõtt, köztük olyanok is, akik
a csúszós járdákon szenved-
tek sérülést. 

A mínusz 20 Celsius fok
körüli hidegnek már huszon-
két halálos áldozata van az
országban, miután szerda
éjszaka újabb nyolc személy
szenvedett fagyhalált. Meg-
nõtt azoknak a személyek-
nek is a száma, akiket men-
helyekre, kórházba kellett
szállítani. A hatóságok 360
ilyen személyt láttak el. 

Röviden

BBTE: Pozsony Ferenc
visszalépett a jelöléstõl

Visszalépett Pozsony Ferenc
professzor a BBTE rektorhe-
lyettesi tisztségbe való jelö-
léstõl, így a magyar tagozat
vezetõi pozíciójára két jelölt
van: Nagy László és Soós
Anna. Az új tanügyi törvény
szerint a magyar tagozat há-
rom személyt javasol, a rek-
tor közülük választ ki kettõt,
most azonban erre nem lesz
szükség. A magyar oktatók
február 27-én végén titkos
szavazással döntik el, hogy
ki legyen a magyar tagozat
vezetõje.

Áfacsökkentést
javasol Valeriu Tabãrã

Az élelmiszerek hozzáadott-
érték-adójának (TVA-áfa)
csökkentését javasolja a me-
zõgazdasági miniszter.
Valeriu Tabãrã szerint az
áfacsökkentés az árak mér-
séklõdését és az adócsalás
visszaszorítását eredményez-
né. A mezõgazdasági mi-
niszter tegnapi sajtótájékoz-
tatóján elmondta, az élelmi-
szerekre a jelenlegi 24 száza-
lék helyett csak 10 százalék
áfát kellene megszabni. „Sú-
lyos csapás lenne ez az adó-
csalóknak” – fûzte hozzá.
Egy éve Emil Boc azt nyilat-
kozta: a költségvetés nem
engedi meg az adómérsék-
lést, amely a szakemberek
szerint amúgy sem vezetne
olcsóbb élelmiszerárakhoz.

Hóba fulladhat az ország



8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Befutó
10.05 Felfedező
10.30 BBC Click
11.05 Ikon (ism.)
11.30 Ősök tere (ism.)
12.05 Tíz perc
12.30 Stopper (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama, Köz-
vetlen ajánlat
14.05 Panaszkönyv (ism.)
14.30 GyógyHír
15.05 Garázs
15.30 Bruttó (ism.)
16.00 Híradó
16.30 Európai híradó
(ism.)
17.05 Ázsia
17.30 Globál (ism.)
18.00 Híradó
18.30 BBC Reporters (ism.)
A BBC riportműsora
19.05 BBC Hard Talk (ism.)
19.30 Célpont (ism.)
20.00 Híradó
20.30 Retrográd (ism.)
21.05 Civil kaszinó (ism.)
22.00 Híradó
22.30 Riasztás (ism.)
23.06 Budapest retro I.
23.05 Vetítő (ism.)
Válogatás magyar doku-
mentumfilmekből
0.05 BBC Click (ism.)
A BBC informatikai maga-
zinja
0.30 Felfedező (ism.)
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6.30 A Szentgyörgyi Vásár
7.00 Gazdakör
7.25 Krisztofóró
7.30 A nagy ho-ho-
horgász
7.40 Hókusz-Pókusz Cirkusz
7.45 Az Ótestamentum
8.10 Szimba, 
az oroszlánkirály
8.40 Zorro
9.05 Daktari 
(am. kaland sor.)
10.00 Mesék a folyópart-
ról
11.20 A Káli-medence kin-
csei
12.05 Családi krónikák
12.40 Duna anzix
13.02 Híradó
13.15 Határtalanul magyar
13.45 Vannak vidékek
14.15 Vissza
Sherwoodba! 
(kan. sci-fi sor.)
15.05 Munka-Társ
15.35 Talpalatnyi zöld
16.10 Törzsasztal
17.10 A pármai kolostor
(fr.-ol. filmdráma)
18.25 Lélek Boulevard
19.00 Híradó
19.35 Pannonia 3 keréken
20.00 Pygmalion 
(tévéjáték)
22.00 Szeretni jobb 
(am. vígj., 2006)
23.20 Dunasport
23.40 Kiáltás és kiáltás
1.15 A szembejövő ember

RTL Klub, 20.30
Verdák

Villám McQueen hírnévről és dicsőségről álmodik, minden
vágya, hogy elhódítsa a Szelep Kupát. Egy napon a
versenyverda szedi a dísztárcsáit és felkerekedik. Padlógáz-
zal tart Kaliforniába, ahol hírnévre tehet szert, ha sikerül le-
győznie a két legnagyobb ászt a mezőnyben. Útközben vető-
dik az álmos kisvárosba, Kipufogó-fürdőbe, ahol ráébred ar-
ra, mi az, ami valóban fontos az életben.

DUNA Tv, 22.00
Szeretni jobb

Jake azzal a szándékkal jelentkezik be pszichiáteréhez, hogy
megszabadul nyomasztó szorongásától, ám orvosától, a kö-
nyörtelen Dr. Moralestől hiába vár lelki támaszt. Sőt sajátos
tanácsaival a doktor csak még jobban megkeseríti az életét.
Amikor Jake megismerkedik Allegrával, a gyönyörű özveg-
gyel, felcsillan a remény, hogy végre kiutat talál a magányból.

TV2, 1.00
Maradj!

Sam Foster New York-i pszichiáter minden igyekezetével
azon van, hogy megakadályozza fiatal páciense öngyilkossá-
gát. Henry Letham egy hét múlva, a huszonegyedik születés-
napján akar végezni magával. Miközben Sam egyre mé-
lyebbre hatol Henry tudatalattijának labirintusába, a pszichi-
áter racionális világfelfogása is omladozni kezd.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
7.55 Ma Reggel
10.00 Liszt Ferenc 
(magyar-német-olasz sor.)
10.50 A Kallós-gyűjte-
mény
11.10 KorTárs
11.40 HungarIQ
12.05 Térkép
12.30 Az Este (ism.)
13.02 Híradó - Déli
13.05 100 éve történt
13.20 Kívánságkosár
15.15 Isten kezében
15.40 Arcélek
15.55 Gazdakör
16.05 A Szent Korona 
kálváriája
16.35 Térkép (ism.)
17.00 Élő népzene
17.30 HungarIQ (ism.)
17.55 Kárpát Expressz
18.25 Duna anzix
18.40 Hol volt, 
hol nem volt...
19.00 MM
20.00 Híradó 
20.30 Közbeszéd
21.00 MC
21.05 Rocklexikon
21.55 KorTárs (ism.)
22.30 A belgrádi Fantom
(szerb-magyar-bolgár
akcióf., 2009)
23.50 A jövő szökevénye:
Csoóri Sándor
0.20 Verbunkok a Kárpát-
medencében
0.25 Térkép
1.02 Híradó

8.00 Kölyökklub
Benne: Björn mackó ka-
landjai, 
Éliás, a kis mentőhajó,
Helló, Kitty!, 
Tűzoltó mesék, 
Magilla Gorilla, 
Hupikék törpikék, 
Dini, a kis dinoszaurusz
11.05 Boci és Pipi
11.30 Asztro Show
12.25 Házon kívül
13.00 Autómánia
13.25 Jéglovagok 
(am. dok. sor.)
14.30 Jéglovagok 
(am. dok. sor.)
15.30 Eltűntnek 
nyilvánítva 
(am.-kan. akció sor.)
16.30 Őslények 
kalandorai 
(angol kaland sor.)
17.30 Segítség, 
felnőttem! 
(amerikai vígjáték, 1988)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Fókusz Plusz Ma-
gazin
20.30 Verdák 
(am. anim. f., 2006)
22.55 ValóVilág (2011) 
– Összefoglaló
Utána: RTL-hírek
0.10 Hannibál ébredése
(angol-cseh-francia thriller,
2007)
2.30 Fókusz Plusz 
(ism.)

7.25 Tv2 matiné
414-es küldetés, 
Bajkeverő majom, 
Fifi virágoskertje, 
Roary, a versenyautó,
Eperke legújabb kalandjai,
Chuggington
11.00 Babavilág
11.30 Tűsarok 
(magazinműsor)
12.00 9 hónap
12.30 Egy tini naplója
(vígj. sor.)
13.30 Gyilkos számok
(am. krimisor.)
14.30 TopSpeed
Motorsport magazin
15.00 Autóguru
15.30 Xena 
(am. kaland sor.)
16.30 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
17.30 13-as raktár 
(am. sor.)
18.30 Hawaii Five-0 
(am. sor.)
19.30 Tények Hírműsor
20.00 Aktív Extra
A TV2 tudományos és is-
meretterjesztő magazinja
20.35 Számkivetett 
(am. kalandf., 2000)
23.15 Solo 
- A tökéletes fegyver
(mex.-am. akcióf., 1996)
Közben: Kenósorsolás
1.00 Maradj! 
(am. filmdráma, 2005)
2.40 EZO.TV

10.00 Zsírégetők 10.55
Halottnak a csók (sorozat)
11.45 Dawson és a have-
rok (sorozat) 13.30 Szívek
szállodája (sorozat) 14.20
Egy kapcsolat szabályai
(sorozat) 14.50 Vérmes
négyes (ism.) 15.40 Mike
és Molly (ismétlés) 16.10
A nagy csapat (am.
vígjáték) 18.05 A szépész
és a szörnyeteg (am.
vígjáték) 20.05 A hentes
felesége (am. vígjáték)
22.00 Végzetes vonzerő
(am. thriller)

9.00 Sport.ro Hírek
10.00 Sport.ro Hírek
11.00 Pontos sportidő
12.30 Favágó világbaj-
nokság 13.00 Sport.ro Hí-
rek 14.00 Örüljünk a foci-
nak! 15.00 Sport.ro Hírek
15.05 ISKA Breaking
Championships 16.00
Pontos sportidő 18.00
Sport.ro Hírek 19.00 Pon-
tos sportidő 20.00 Foga-
dás a félelemmel 21.00
Sport.ro Hírek 22.00
Wrestling SMACK 23.00
1000 halálos történet

8.00 Titkok a múltból (me-
xikói sorozat) 11.00 El-
árult lélek (mexikói
sorozat) 12.30 Eva Luna
(sorozat) 14.30 Esmeralda
(mexikói sor.) 15.30 Érzéki
ölelések (mexikói sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 A lángoló ég alatt
(am-kol. sorozat) 19.30 El-
árult lélek (sorozat) 20.30
Eva Luna (sorozat) 22.00
Lola (am. sorozat) 23.30
S z e r e l e m k ö n n y e k
(sorozat) 0.30 Igaz törté-
netek

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Édes kis malackám
(amerikai-angol vígjáték)
13.10 Vadnyugati galiba
(amerikai vígjáték) 14.55
Cápa csali (amerikai-dél-
koreai animációs film)
16.25 Nagy zűr Korzikán
(francia vígjáték) 18.10
Apósok akcióban (am.
akció-vígjáték) 20.10 A
csábítás elmélete (am.
rom. vígjáték) 22.00 Szív-
tiprók (am. rom. vígjáték)
0.20 Buliszerviz 3: A gó-
lyák éve (am. vígjáték)   

9.30 Vendéglő nálunk ott-
hon (ismétlés) 10.30 Noé
bárkája (amerikai kaland-
film) 12.30 Kanal-D Hírek
13.30 Találd meg a csalá-
domat 15.00 Cancan TV
16.45 Akarsz milliomos
lenni? 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
19.45 Ez Románia! 20.30
Esküvő meglepetésekkel –
reality show 22.30 Sárká-
nyok harca (amerikai
akciófilm) 0.30 Zombi
sztriptíz (amerikai horror-
vígjáték)

8.00 Himnusz nyolc vers-
szakban 8.30 Zene 8.45
Ízelítő ism. 9.00 Néptánc
9.30 Hitélet ism. 10.00
Népzene 10.15 Néptánc
16.00 Hitélet 16.30 Piac-
tér, ism. 17.30 Hargita
Magazin ism. 18.30 Hír-
adó 19.00 Erdélyi Kávé-
ház 19.30 Híradó 20.00
Piactér ism. 20.30 Híradó
21.00 Kultúrcsepp ism.
21.30 Híradó 22.00
Többszemközt ism. 22.30
Híradó 23.30 Tájkép
(ism.)

TV2
6.25 Hajnali gondolatok
6.30 Magyar gazda
6.55 Barangolások öt
kontinensen 
- Műkincsrablás
7.25 Anno
7.55 Ma Reggel
10.00 Delta
10.30 Mozdulj!
11.00 Aranymetszés
(ism.)
11.55 Angi jelenti
12.30 Most a Buday!
13.01 Hírek
13.05 Múlt-kor
13.35 Zöld Tea
14.05 Táplálkozási 
piramis
14.20 Családom 
és egyéb emberfajták 
(am. sor.) (ism.)
14.45 Melissa és Joey
(amerikai vígj. sor.)
15.10 A vadonmentő 
akció
16.05 A legjobb korban
(német tévéf., 2011)
17.40 A Szövetség Biblia
vetélkedő
18.35 Gasztroangyal
19.30 SzerencseSzombat
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 A Dal (2. rész) Euro-
vízió 2012 - hazai elődöntő
23.00 Székely János: Ca-
ligula helytartója
0.45 Magyar Rádió
Szimfonik Live (koncertf.)

7.00 Rajzfilm klub
7.55 Zoom
8.10 Az ember és az idő
9.30 Babamágia
10.00 Légy okos szülő!
10.30 Lökött profeszor
11.00 Ahogy elő van írva
11.30 e-Fórum
12.00 Pro Patria
12.30 Az én Európám
13.00 Városi kaland
14.00 Hírek, időjárásje-
lentés
14.30 Euro 2012 Magazin
15.00 Egyszer az életben
(ism.)
17.00 Találkozunk 
a TVR-ben 
– talk show (live)
18.45 Tévéenciklópédia
19.45 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.10 Elfeledett feleségek
(kanadai vígjáték, 2006)
22.45 Professzionisták -
talk show
23.45 Árvaház 
(mexikói-spanyol filmdrá-
ma, 2007)
1.35 Euro 2012 Magazin
(ism.)
2.00 Éjszakai 
beszélgetések 
– talk show
2.50 Zoom (ism.)
2.55 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
3.45 Dana kertjében
(ism.)

5.00 Apropo TV 
(ism.)
6.00 Happy Hours
–szórakoztató magazin
(ism.)
7.00 Pro Tv-hírek, 
Mi történik, doki?
10.00 Lois és Clark:
Superman legújabb ka-
landjai 
(amerikai sorozat)
11.00 Befejezetlen élet
(amerikai-német filmdrá-
ma, 2005) (ism.)
13.00 Pro Tv-hírek, 
sport, 
időjárás-jelentés
13.15 Bagger Vance 
legendája 
(amerikai filmdráma,
2000)
16.15 Harry Potter 
és a Tűz Serlege 
(angol- amerikai kaland-
film, 2005)
19.00 Pro Tv-hírek, 
sport, időjárás-jelentés
20.30 Életre-halálra 
(amerikai akciófilm, 1998)
23.00 Az Álmosvölgy 
legendája 
(amerikai horror, 1999)
1.15 Életre-halálra 
(amerikai akciófilm, 1998)
(ism.)
3.30 Lois és Clark:
Superman legújabb 
kalandjai
(am. sor.) 
(ism.)

5.00 Közvetlen hozzáfé-
rés (ism.)
7.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
10.00 Gólyák tele
(román vígjáték, 1977)
11.45 Premier 
- információs műsor
13.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
Mirela Boureanu Vaida
műsora
16.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
17.00 Az Ezeregy éjszaka
meséi 
(am. kalandf., 2000)
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
20.20 Rajtaütés 
(arubai-hongkongi-
amerikai akciófilm, 1998)
22.20 Amerikai pite 2.
(amerikai vígjáték, 2001)
0.30 Rajtaütés 
(arubai-hongkongi-
amerikai akciófilm, 1998)
(ism.)
2.15 A Báró és a kölyök
(amerikai filmdráma,
1984)
3.45 Amerikai pite 2.
(amerikai vígjáték, 2001)
(ism.)

6.00 A cseresznye a tor-
tán (ism.)
7.00 Fején a nagyvilág
7.30 Teleshopping
8.00 Ízek, három szakács
8.30 Horia akadémiája
(ism.)
10.00 Teleshopping
10.30 Autófórum
11.00 Stílustitkok
11.30 Sport, 
diéta és egy sztár
12.00 Idősek és nyugtala-
nok (ism.)
12.30 Fintescu hídja
13.30 Focus monden
14.00 Reszkessetek, 
emberrablók! 
(am. családi vígj., 1999)
16.00 A vasmacska 
kölykei 
(am. vígj., 1987) (ism.)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán (ism.)
20.30 Deja Vu 
(am. thriller, 2006)
23.00 Gyilkosság
lólépésben 
(német-amerikai krimi,
1992)
1.00 Hírek, 
időjárásjelentés (ism.)
2.00 Gyilkosság 
lólépésben 
(német-amerikai krimi,
1992) (ism.)
3.30 Deja Vu (ism.)

7.00 Amerikai hotrodok 
- 36-os Truck
8.00 Autókereskedők
úton - Fiat 500
9.00 Óriás költöztetők
10.00 Csomópontok
11.00 Para? Normális?
12.00 A túlélés törvényei
13.00 Katona dolog
14.00 Egyszemélyes had-
sereg
15.00 Horgászat 
puszta kézzel 
- Hencegés
16.00 Túlélőpár-baj
17.00 Autókereskedők 
– újratöltve 
- Mazda MX-5
18.00 South Beach-i
klasszikusok 
- A legnagyobb
19.00 Újjáépítők 
- 1956-os BelAir
20.00 Chop Shop 
- A londoni műhely 
- Phoenix Car
21.00 Penn és Teller: 
Vigyázat, csalunk!
22.00 Keith Barry 
trükkjei
23.00 Licitvadászok 
- Vajon valódi?
23.30 Ki ad többet? 
- A Rolling Stones sznúk-
erasztala
0.00 Viharvadászok 
- Füstölgők
1.00 A borzalom pillanatai
2.00 Egyszemélyes had-
sereg

8.00 Ókori írások
8.30 Szent mesterségek
9.00 Balkáni szokások
(ism.)
10.00 Légy férfi Grace
(francia vígjátéksor.)
11.00 Szerelem második
látásra 
(angol-am. dráma) 
(ism.)
12.50 Lehet, hogy nem
tudtad
13.00 Katherine Jenkins
koncert
14.00 Ókori kalandok 
(A Római Birodalom rejté-
lyei) (dok. sor.)
15.10 Megszegett ígéret:
Emily visszatér 
(amerikai f. dráma, 1993)
16.50 Lehet, 
hogy nem tudtad
17.00 Román útlevél
18.00 U Cluj-Dinamo
Volgograd női kézilabda
mérkőzés 
(live)
19.30 Szélességek
20.00 Răzushow
21.00 CSI: 
A helyszínelők 
(amerikai-kanadai krimiso-
rozat)
22.00 Hírek
23.00 Gitárok ideje
0.00 Csillagközi romboló
(am. f.)
0.55 Ókori kalandok
(A Római Birodalom rejté-
lyei) (ism.)

2.00 Éjszakai váltás
8.00 Hírek, műsorism., sport
8.15 Hangoló
9.15 Cifra palota
9.55 Hírek, műsorims.
15.05 Slágerlista
16.00 Hírek, műsorism.
16.10 Láthatár
16.40 Körhinta, Zenenegyed
17.30 Sorsok az operaszínpadon
17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó
15.10 Hétvégi magazin

8.00 Jó reggelt, Erdély!/Híradás, Telefontársasjáték, Film-
ajánló, Világjárók
10.05 Térerő
14.00 Híradás, Aranyszalagtár, Alternatívzene
16.00 Híradó/Ötórai tea: Megy a magnó, Súrlott grádics, A
hét zeneműve, Versműsor, Gramofon

SZOMBAT
2012. február 4.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ



10.30 Esküvő meglepeté-
sekkel – reality show
12.30 Hírek 13.30 Neves-
sünk (ismétlés) 14.00
Dragostepunctro (ismét-
lés) 15.00 Cancan Tv
(ismétlés) 16.45 Akarsz
milliomos lenni? (ismétlés)
17.45 Ez Románia! 18.45
A nap híre 19.00 Hírek
19.45 D-Paparazzi 20.30
Szemek az árnyékból
(ismétlés) 22.00 Landolás
(Utolsó csapás) (am. akció-
film, 2007) 0.00 Shape-
shifter (am. horror)

8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Felfedező (ism.)
9.30 Európai híradó
(ism.)
10.05 Péntek 8 (ism.)
11.05 Célpont (ism.)
Oknyomozó riportműsor
11.30 Napról napra
12.05 Civil kaszinó
13.00 Déli híradó
13.40 Közvetlen ajánlat
14.05 Sportré
14.30 Ősök tere (ism.)
15.05 Tíz perc (ism.)
15.30 Visszajátszás
(ism.)
16.00 Híradó
16.30 Befutó London
(ism.)
Az utánpótlás magazinja
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 A falak őrzői (ma-
gyar dokumentumf.)
0.05 Kontraszt (ism.)
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7.00 Gazdakör (ism.)
7.25 Az Ótestamentum
7.55 Zorro
8.20 Daktari 
(am. kaland sor.)
9.10 Hal, madár, ember
(ismerett. f.)
10.00 Isten kezében
10.30 Élő egyház
11.00 Világ-nézet
12.00 Gyertyaszentelő
Boldogasszony-napi szent-
mise közvetítése
Szécsényből
13.02 Híradó
13.15 Élő népzene
13.45 Nyelvőrző
14.15 Rosszcsont kaland-
jai (am. sor.)
15.15 Csellengők
15.45 Szerelmes földrajz
16.15 Hazajáró
16.45 Múltidéző
17.15 Fűszer és csemege
(magyar filmdráma, 1939)
18.35 Gyöngyhalászat
Bahreinben
19.00 Híradó
19.30 Heti Hírmondó
20.00 Önök kérték!
21.05 Amerikai éjszaka
(francia-olasz filmdráma,
1973)
23.00 Klubszoba
23.55 Dunasport
0.10 Porrá leszünk 
(ang. krimisor.)
2.05 Liszt - Maraton 
(dok. f.)

DUNA Tv, 21.05
Amerikai éjszaka

A filmrendező Ferrand a Bemutatom Pamelát című új alkotá-
sát forgatja. A munka rengeteg lemondással és konfliktus-
sal jár, a forgatás mindennapjait állandó viták, a filmesek és
a színészek közötti öszszecsapások, a szereplők közötti né-
zeteltérések kísérik. A főszereplő idegösszeroppanásból
épült fel, a másik színész állandóan részeg, emellett szerel-
mi bonyodalom, féltékenység színesíti a képet.

RTL Klub, 23.25
Tiszta ügy

Claire, a befolyásos ügyvédnő élete gyökeresen megválto-
zik, amikor egy elfuserált betöréses rablás után felkeresi
őket egy FBI-ügynök, és letartóztatja imádott férjét, Tomot.
A vád: a férfi, valódi nevén Ronald Chapman, régóta körö-
zött katonaszökevény, aki El Salvadorban civilek tucatjait
gyilkolta meg, és az azóta eltelt tizenöt évben bujkált a ható-
ságok elől.

m1, 0.00
Rochester grófja - Pokoli kéj

Rochester grófja, John Wilmot az élvezetek rabja. A gróf
London valamennyi bordélyházát és kocsmáját megjárta
már, az összes kurtizán előre köszön neki, és nincs olyan
nap, ami ne részeg ájulással végződne. Ám ez a kéjsóvár bot-
rányhős egyben a XVII. század egyik legfigyelemreméltóbb
költője is, aki pimaszul szellemes írásműveivel meszsze
meghaladta korát.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
7.55 Ma Reggel
9.55 Mesék
11.20 Enid Blyton kaland-
film sorozata (sor.)
11.45 Amika (sor.)
12.00 Az utolsó mohikán
12.25 Sarah Jane kaland-
jai (sor.)
12.50 Hagyományok őrzői
13.05 “Így szól az Úr!”
13.15 Katolikus krónika
13.45 Útmutató
14.15 Kérdések a Bibliában
14.25 Református magazin
14.50 Evangélikus ifjúsá-
gi műsor
15.00 Böszörményi Ger-
gely portré
15.25 Református gyűjte-
mény
15.55 Ars Hungarica
16.15 Tizenkét hónap az
erdőn
16.40 Magyarország tör-
ténete
16.45 A Dal
18.55 Európa pályaudvarai
18.25 Mi micsoda
19.50 Esti mese
20.15 Szerelmem, Afrika
(sor.)
21.00 Híradó este
21.35 A Lényeg
22.00 A Hamis Izabella
(magyar krimi)
23.20 Kebelbarátnők
(anim. f.)
0.10 Sárkányszív 
(am. akcióf.)

8.00 Kölyökklub
Garfield-show, 
Björn mackó kalandjai, 
Éliás, a kis mentőhajó,
Tűzoltó mesék, 
Tom és Jerry új kalandjai,
Hupikék törpikék, 
Dini, a kis dinoszaurusz
11.00 Trendmánia
Életmód- és szépségmaga-
zin
11.35 Teleshop
12.30 Törzsutas
12.55 Havazin
13.25 Jéglovagok 
(am. dok. sor.)
15.20 Eltűntnek
nyilvánítva 
(am.-kan. akció sor.)
16.20 Döglött akták 
(am. krimisor.)
Közben: 16:00 Hatoslottó-
sorsolás
17.25 Átkozott boszorkák
(am. rom. vígj., 1998)
Utána: RTL-hírek
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Cobra 11 
(német akció sor.)
21.00 ValóVilág (élő) -
Aréna
Valóságshow
- Kiválasztás
Utána: RTL-hírek
23.25 Tiszta ügy 
(am. krimi, 2002)
1.40 Portré
2.15 Hihetetlen, de halá-
los (am. sor.)

7.45 Tv2 matiné
414-es küldetés, 
Go, Diego! Go!, huggington
10.00 Ability 
- a képességek próbája
10.55 Nagy Vagy!
11.50 Stahl konyhája
12.20 Kalandjárat 
(ism.)
12.50 Több mint TestŐr
13.20 Simlis Jack, 
a karibi szuperkém 
(am.-új-zél. kaland sor.)
13.50 A kiválasztott 
- Az amerikai látnok 
(am. sor.)
15.50 Monk 
- Flúgos nyomozó 
(am. krimisor.)
16.50 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
16.50 Számkivetett 
(am. kalandf., 2000)
19.30 Tények
20.00 Napló
Mérlegen a valóság
21.05 A kismenő 
(am. rom. vígj., 2002)
23.00 Frizbi
- Hajdú Péterrel
Közben: Kenósorsolás
0.00 Célkeresztben 
(am. krimisor.)
1.00 Farkas 
(am. horror, 1994)
3.10 EZO.TV
3.45 Napló (ism.)
Mérlegen a valóság
4.35 Animációs filmek

9.15 Smallville (sorozat)
10.05 Topmodell leszek!
10.55 Szex és New York
light (sorozat) 12.00 A
nagy házalakítás 13.50
Extralarge: Gyilkosság Mi-
amiban (akciófilm) 15.40
A hentes felesége (am.
vígjáték) 17.40 Flyboys -
Égi lovagok (am.-angol
film) 20.10 Harmadik mű-
szak (sorozat) 21.05 CSI:
A helyszínelők (sorozat)
22.00 Nikita (sorozat)
22.50 Argo (magyar
vígjáték)   

9.30 Sport.ro Hírek
10.00 Sport.ro Hírek
10.05 Pro Motor 11.00
Pontos sportidő 13.00
Sport.ro Hírek 14.00
Ploiesti harcosok 15.05
Fogadás a félelemmel
16.00 Pontos sportidő
18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.00 Pontos sport-
idő 20.00 Afény harcosai
21.00 Sport.ro Hírek
22.00 Coride spaniole
23.00 Gigászok harca
0.00 Sport.ro Hírek 0.10
Pontos sportidő 

8.00 A lángoló ég alatt
(sorozat) 11.00 Elárult lé-
lek (sorozat) 12.30 Eva
Luna (sorozat) 14.30
Esmeralda (mex. ssorozat)
15.30 Érzéki ölelések
(sorozat) 17.30 A lángoló
ég alatt (mexikói sorozat)
19.30 Elárult lélek (mexi-
kói sorozat) 20.30 Eva
Luna (am.- mex. sorozat)
22.00 Lola (am.-mex.
sorozat) 23.30 Hét bűn
(brazil sorozat) 0.30 Érzé-
ki ölelések (sorozat) 2.30
Esmeralda (ism.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Cápa csali (am.-dél-
kor. animációs film) 12.40
Tökös csöves akcióban
(francia vígjáték) 14.20 A
csábítás elmélete (am.
rom. vígjáték) 16.05 Ma-
donna - Ki ez a lány? (am.
rom. vígjáték) 17.50 Szív-
tiprók (am. romantikus
vígjáték) 20.10 Aranyeső
Yuccában (olasz western-
vígjáték) 22.00 Halálhágó
(amerikai akciófilm) 0.30
Bevetési parancs (ameri-
kai akciófilm)

8.00 Zene 8.45 Ízelítő
9.00 Vékás Péter: Veress
Ferenc, dokf., ism. 9.30
Metszet 10.00 Zene
10.30 Hitélet 16.00 Piac-
tér 16.30 Kultúrcsepp
17.00 Hitélet 17.30 Erdé-
lyi Kávéház 18.00 Több-
szemközt 18.30 Híradó
19.00 Kultúrcsepp 19.30
Híradó 20.00 Tájkép
20.30 Híradó 21.00 Erdé-
lyi Kávéház 21.30 Híradó
22.00 Metszet 22.30 Hír-
adó 23.30 Kultúrcsepp
0.00 Piactér (ism.)

TV2
7.25 Delta
7.55 Ma Reggel
10.05 Engedjétek hozzám
10.15 Így szól az Úr!
10.20 Katolikus krónika
10.45 Úton-útfélen
10.50 Útmutató (ism.)
11.15 Kérdések a Bibliá-
ban
11.30 Református maga-
zin
11.55 Evangélikus ifjúsági
műsor
12.05 Böszörményi Ger-
gely portré
12.30 Tiszán inneni refor-
mátus gyűjtemény
13.01 Hírek
13.05 Zegzugos történetek
13.35 Anno
14.05 Ősz, kikerics,
Görgény
14.35 A Hamis Izabella
(magyar krimi, 1968)
15.55 EURO 2012
16.25 Út Londonba
16.55 Kelet-Nyugat ALL-
STAR Kosárlabda Gála (élő)
19.05 Rex Rómában
(krimisor.)
19.55 A Lényeg
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Magyarország, sze-
retlek!
22.30 Születtem Magyar-
országon
0.00 Rochester grófja -
Pokoli kéj (am. filmdráma)

5.25 A falu élete
6.15 Teleshopping
6.55 Románia hímnusza
7.00 Disney Klub
7.55 Zoom
8.10 A hit világa 
(live)
10.00 Dana kertjében
10.35 A falu élete
11.50 Mezőgazdasági per-
cek
12.00 A falu élete 
- kultúrális magazin
13.00 Sajtó és hatalom
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.30 Tízenkét asztal
15.10 Népi hagyaték 
- szórakoztató műsor
17.00 Dănutz S.R.L. 
(szórakoztató műsor)
(ism.)- 1-2. Rész
19.00 Joker, Lottó 5 /40,
Lottó 6/49 és Noroc sor-
solás
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.10 Az ígéret 
(kínai-hongk.-japán-dél-
kor. filmdráma, 2005)
23.15 100%-ban garan-
tált
0.15 Dănutz S.R.L. 
(szórakoztató műsor)
(ism.)
2.05 Találkozunk 
a TVR-ben (ism.)
3.30 Sport (ism.)
3.45 Hírek (ism.)

4.30 Bagger Vance 
legendája 
(amerikai filmdráma,
2000) (ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
sport,
időjárásjelentés
10.00 Harry Potter 
és a Tűz Serlege 
(angol- amerikai kaland-
film, 2005) 
(ism.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
13.15 Tessék parancsolni!
(szórakoztató műsor)
17.15 Apa lettem, 
kisapám! 
(amerikai vígjáték, 2004)
19.00 Hétvégi 
Pro Tv hírek, sport, 
időjárásjelentés
20.30 Újabb rendőrsztori
(hongkongi-kínai akció-
film, 2004)
22.45 Legbelső félelem
(amerikai thriller, 1996)
Sz.: Richard Gere,
Edward Norton, 

Laura Linney, 
John Mahoney, 
Alfre Woodard
1.30 Újabb rendőrsztori
(hongkongi-kínai akció-
film, 2004) 
(ism.)
3.45 Legbelső félelem
(amerikai thriller, 1996)
(ism.)

5.15 Premier 
- információs műsor 
(ism.)
7.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
10.00 Az Ezeregy éjszaka
meséi
(amerikai kalandf., 2000)
(ism.)
12.00 Herkules 
(amerikai sorozat)
13.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés (live)
13.30 Gabi Firea Show
(szórakoztató magazin)
16.00 Híradó, 
sport, 
időjárásjelentés 
(live)
16.30 SuperBingo 
Metropolis 
(verseny show) 
(live)
19.00 Híradó, 
sport, időjárásjelentés
(live)
20.20 Kull, a hódító 
(amerikai kalandfilm, 
1997)
22.20 Halálos merülés 2.
(amerikai akciófilm, 1997)
0.15 Kull, a hódító 
(amerikai kalandfilm, 
1997) (ism.)
2.00 A fáraók asszonya
(olasz kalandfilm, 1960)
3.45 Halálos merülés 2.
(amerikai akciófilm, 1997)
(ism.)

6.00 Ismerkedj, 
álmodj, szeress! 
(ism.)
7.00 Kandikamera
7.30 Teleshopping
8.00 Ízek, három szakács
8.30 Apák és kicsik
9.30 Ház, építés, design
10.00 Teleshopping
10.30 Fején a nagyvilág 
- szórakoztató műsor
11.00 Levintza bemutatja
11.30 Ismerkedj, 
álmodj, szeress!
12.30 Fintescu hídja
13.30 Focus Monden
(ism.)
14.00 Deja Vu 
(amerikai thriller, 2006)
(ism.)
16.00 Legyszebb 
vidéki fiu 
–reality show (ism.)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán 
– reality show
20.30 Anyacsere 
– reality show
22.00 A jómodor iskolája
– reality show
23.30 Harcos 
(amerikai akciófilm,
2002)
1.30 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
2.30 A jómodor iskolája 
– reality show (ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Autókereskedők
9.00 Nagymenők
négy keréken

10.00 Ötödik sebesség
11.00 Amerikai hotrodok 
- 56-os Chevy sportkocsi
12.00 Motorváros 
- Gasser
13.00 Autókereskedők
úton 
- Citroen
14.00 Autókereskedők 
- Lancia Delta Integrale
15.00 Óriás költöztetők
16.00 Csomópontok 
- Washington DC 
mentő- és 
tűzoltószolgálata
17.00 Mérnöki műtárgyak
18.00 Fegyvertények 
- Tűzerő
19.00 Piszkos pénz
- Teljes gőzzel előre
20.00 Hogyan csinálják?
21.00 Autókereskedők 
- Lotus Elan
22.00 Autókereskedők 
- Bond Bug
23.00 Újjáépítők
0.00 Újjáépítők
1.00 Chris Ryan 
bemutatja: 
Rendőrségi 
elit alakulatok
2.00 MacIntyre alvilági
útikalauza
Washington, 
Egyesült Államok

8.00 Răzushow (ism.)
9.00 Román útlevél 
(ism.)
10.00 Légy férfi Grace
(francia vígjátéksor.)
11.00 Motomágia
11.30 Női siker
12.00 Bortestvérek
12.30 Jamie Amerikában
13.00 Bob Marley kon-
cert
14.00 Ókori kalandok 
(A Római Birodalom rejté-
lyei)
15.00 Lehet, 
hogy nem tudtad
15.10 Az ismerős arc 
(kanadai romantikus vígjá-
ték, 2003)
16.45 Lehet, 
hogy nem tudtad
18.00 Kaland 
és természet
18.30 Csavargó halász
19.00 Szélességek
19.30 Nagy lábon
20.10 Vera Cruz 
(amerikai western, 1954)
21.50 A divat világa
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 AG Weinberger ze-
nei műsora
0.00 Csillagközi romboló
(amerikai sorozat)
0.55 Ókori kalandok 
(A Római Birodalom rejté-
lyei) (ism.)
1.50 Szélességek 
(ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei
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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
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8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Madonna - Ki ez a
lány? (amerikai roman-
tikus vígjáték) 12.55 Set-
tenkedők  (amerikai thril-
ler) 14.35 Nagy zűr Korzi-
kán (francia vígjáték)
16.20 Az oroszlán (francia
kalandfilm) 18.25 Arany-
eső Yuccában (olasz west-
ern-vígjáték) 20.10 Telhe-
tetlen űr (amerikai sci-fi)
22.00 Domino (francia-
amerikai-angol akcióf.)
0.20 Született gyilkosok
(amerikai akciófilm)

FILM+

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 Zöld övezet (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.)
A BBC riportműsora

10.00 Átjáró 10.30 Kár-
pát Expressz ism. 16.00
Híradó 16.15 Kultúrcsepp
16.35 Kárpát Expressz
17.00 A disznótror 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 A jazz születé-
sétől napjainkig 21.00
Híradó 21.30 Piactér
22.00 Egy csepp üveg
22.30 Híradó 23.00 Nap-
raforgó ism.

ETV

9.30 A lángoló ég alatt
(sorozat) 11.00 Elárult lé-
lek (sorozat) 12.30 Eva
Luna (sorozat) 14.30 Es-
meralda (sorozat) 15.30
Érzéki ölelések (sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Titkok a múltból
(sorozat) 19.30 Elárult lé-
lek (mexikói sorozat)
20.30 Eva Luna (sorozat)
22.00 Éjszakai történetek
22.30 Elátkozott szerelem
(amerikai akció sorozat)
23.30 Hét bűn (brazil
sorozat)

7.30 Vég nélküli ének
(sorozat) 8.45 Pilótafele-
ségek 10.00 Kedves ba-
rátnőm – szórakoztató
műsor 12.30 Hírek 13.15
Légy az enyém 15.15 Vég
nélküli ének (török soro-
zat) 16.45 Célpontban
18.45 A nap híre 19.00
Hírek 20.00 A szívnek pa-
rancsolni nem lehet (soro-
zat) 22.30 Cancan TV
0.30 Hírek 1.30 A szív-
nek parancsolni nem le-
het (sorozat) 3.00 Can-
can TV
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8.30 Híradó
8.40 MacGyver (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 Sólyom és galamb
(ism.)
11.00 Család-barát
11.50 1 könyv
12.00 Élő egyház (ism.)
12.30 Hazajáró (ism.)
13.02 Híradó
13.20 Kívánságkosár
15.15 Heti Hírmondó
(ism.)
15.45 Csellengők (ism.)
16.15 Klubszoba (ism.)
17.10 Fejezetek Magyaror-
szág közlekedéstörténeté-
ből
17.45 A szén - Egy ősi
anyag a XXI. században
18.20 Kisváros (sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Alkotmány utca
(ism.)
20.10 Térkép
20.40 MacGyver 
(am.-kan. sor.)
21.30 A férfi a legjobb or-
vosság (német vígj. sor.)
22.15 Híradó
22.30 Már nem lakunk itt
(am.-kan. filmdráma,
2004)
0.05 Dunasport
0.15 Sportaréna
1.10 Két nővér (dok. f.)
2.20 Térkép (ism.)

TV2, 13.25
Támadás Rommel ellen

Líbia, 1943. Háromévnyi sivatagi hadviselés után Rommel
zseniális stratégiájának köszönhetően a páncélos hadosz-
tály reménytelen helyzetbe hozta az angolokat. A németek,
megszegve a genfi egyezményt, egy maréknyi angol hadi-
foglyot egyenesen a hadszíntérre szállítanak. Ám Alex Fos-
ter kapitány vezetésével a foglyok elfoglalják a Tobrukba
tartó konvojt.

DUNA Tv, 22.30
Már nem lakunk itt

Jack és Terry, illetve Hank és Edith középosztálybeli házas-
pár. Sok közös vonásuk van. Jack és Hank egyetemi tanár,
Terry és Edith főállású anya, az előbbinek két, az utóbbinak
egy gyereke van. A két család jó barátságban van egymás-
sal, gyakran összejárnak. Edith úgy érzi, hogy a férje elha-
nyagolja, és viszonyba keveredik Jackkel. Az érzelmes és se-
bezhető Terry pedig Hankkel szűri össze a levet.

TVR2, 23.35
Parkolópályán

Legyen férfi vagy nő, a rendőr is csak ember. Nagyon is hason-
lítanak, vagy a végletekig különböznek egymástól. Mint Claire
és Jay. Mindketten szeretik a munkájukat. Claire-nek azonban
nem kis szomorúságot okoz mindenkivel betartatni a törvényt.
Az egész világra dühös Jay viszont élvezi azt, hogy a benne fel-
gyülemlett feszültséget levezetheti az embereken.

DUNA TV

ACASÃ

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV

6.55 Ma Reggel
10.00 Budapest termé-
szeti értékei
10.25 Társbérletben 
a tárgyakkal
10.50 Nemzeti értékeink
11.00 Válaszd a tudást! 
- Junior
12.00 Magyar rock
13.01 Híradó délben
13.19 Sporthírek
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Járóföld
14.25 Az irodalom nyelve
14.30 Őszentsége a XIV.
Dalai Láma élettörténete
15.30 Főtér
16.55 Hogy volt!?
18.20 English 4U
18.45 Família Kft. 
(sor.)
19.10 Angyali érintés
(am. sor.)
19.55 Esti mese
20.15 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
21.00 Híradó este
21.29 Sporthírek
21.35 Rocca parancsnok
(olasz sor.)
22.25 Maradj talpon!
23.20 Stingers 
(auszt. krimisor.)
0.05 Drága doktor úr
(olasz vígj. sor.)
0.55 Az Este
1.30 On The Spot: 
A Francia Idegenlégió
(dok. f.)

7.05 Jó reggelt, skacok!
Benne: A tini nindzsa tek-
nőcök újabb kalandjai, 
Boci és Pipi, 
Star Wars 
- A klónok háborúja
8.40 Reflektor Reggel
8.50 Reggeli 
- Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
10.20 Második esély
(am.-mex.-kol. sor.)
11.15 Top Shop
13.10 Asztro Show
14.10 A szív útjai 
(török sor.)
15.10 Trükkös halál 
(kan.-am. akció sor.)
16.10 Sue Thomas 
- FBI (am. sor.)
17.15 Az éden titkai 
(görög sor.)
18.25 Sarokba szorítva
(amerikai sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
Utána: 
ValóVilág Klikk
21.15 Barátok közt 
(magyar sor.)
22.00 ValóVilág 
- Aréna
23.10 Nagyágyúk 
(amerikai vígjáték sor.)
0.15 Reflektor 
- Sztármagazin
0.30 Áldott gyermek
(am.-kan. thriller, 2007)

7.00 Aktív Extra (ism.)
A TV2 tudományos és is-
meretterjesztő magazinja
7.25 Tények Reggel Hír-
magazin
8.00 Mokka
10.25 Stahl konyhája (ism.)
10.35 Babapercek
10.45 Teleshop
12.20 Támadás Rommel
ellen (am. háborús film-
dráma, 1971)
14.10 Marina 
(mex.-am. sor.)
15.10 EZO.TV
16.20 Rex felügyelő 
(osztrák-olasz krimisor.)
17.20 La Pola
(kol. drámasorozat)

18.20 Update Konyha
(főzőshow)
18.25 Eva Luna
(am.-mex. sor.)

19.30 Tények
20.30 Aktív
A TV2 magazinja
21.30 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.05 NCIS 
(am. krimisor.)
23.00 NCIS: Los Angeles
(am. krimisor.)
Közben: Kenósorsolás
0.00 Aktív (ism.)
A TV2 magazinja
1.00 Tények Este - hírműsor
1.35 EZO.TV
2.10 Életfogytig zsaru
(am. krimisor.)

8.05 Gyilkos sorok (soro-
zat) 9.55 Miami Vice (am.
akció sorozat) 10.55 A
szépész és a szörnyeteg
(am. vígjáték) 12.55 Gor-
don Ramsay 13.50 Monk
(sorozat) 15.40 CSI (ism.)
16.35 Nyomtalanul (soro-
zat) 18.25 Gyilkos számok
(sorozat) 19.25 Gordon
Ramsay 20.20 Jóbarátok
(vígj. sorozat) 21.15 Két
pasi (sorozat) 22.10 Tu-
dom, mit tettél tavaly nyá-
ron (am. thriller) 0.00 CSI
(sorozat)

10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.00 Sport.ro Hírek
14.00 Prosport óra 15.10
Pontos sportidő 15.00
Sport.ro Hírek 15.10 Pon-
tos sportidő 16.00
Sport.ro Hírek 16.30 Pon-
tos sportidő 18.00
Sport.ro Hírek 19.00 Pon-
tos sportidő 19.05 Infor-
mációk 20.00 Világre-
kord 21.00 Sport.ro Hírek
22.00 Local Kombat Su-
perstars: Semmy Schilt
23.00 Hírek

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.25 Kárpát Expressz
6.55 Ma Reggel
Benne: Híradó, sporthírek
10.05 Afrika gyöngysze-
me (port. kaland sor.)
11.10 Rex Rómában 
(osztrák-német-olasz krim-
isor.)
12.00 Út Londonba
12.30 Napirend előtt
13.01 Híradó
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Roma Magazin
14.25 Domovina
14.55 Múlt-kor
15.25 A Szövetség
16.20 Angyali érintés
(am. sor.)
17.10 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
17.50 MM
18.40 Család csak egy
van (auszt. vígj. sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Kékfény
22.10 Hacktion (magyar
akció sor.)
23.05 Az Este
23.35 Aranymetszés
0.35 Múlt-kor
1.05 Zöld Tea
1.30 Sporthírek
1.40 Család csak egy van
(ism.)
2.25 MM (ism.)
A megoldások magazinja

7.00 Reggeli híradó,
időjárásjelentés
8.00 Románia nap mint
nap
10.10 A palota titkai 
(koreai drámasorozat)
11.25 Sajtó és hatalom
12.20 Ha újra szeretné
nézni
12.40 A palota legendái:
Geunchogo király 
(koreai drámasor.)
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.45 Teleshopping
15.30 Magyar adás 
az egyesen
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Életem, a tánc 
(angol játékfilm, 1983)
18.25 A palota legendái:
Geunchogo király 
(koreai drámasor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.00 Prim Plan 
(talk show)
22.00 Négy szem közt
23.10 Visszajátszás
0.30 Éjszakai 
beszélgetések
1.30 Psych 
- Dilis detektívek 
(amerikai krimisor.)
2.15 Négy szem közt
3.05 Sport
3.20 Hírek, 
időjárásjelentés

7.00 Pro Tv hírek, 
időjárásjelentés,
sport
10.00 A én csillagaim
(francia vígjáték, 2008)
11.00 Nevess csak 
(amerikai vígjáték sor.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport
13.45 Nevess csak 
(amerikai vígjáték sor.)
14.15 Apa lettem, 
kisapám! 
(amerikai vígjáték, 2004)
(ism.)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, sport
17.45 Happy Hour 
(szórakoztató magazin)
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Fogadás az élettel
(román sorozat)
21.30 Fogadás az élettel
(román sorozat)
22.30 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
23.00 CSI: 
Miami 
(amerikai sorozat)
0.00 A én csillagaim
(francia vígjáték, 2008)
(ism.)
2.00 Pro Tv hírek, sport
(ism.)

6.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
8.00 Reggeli matiné 
- Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle 
- Mircea Badea műsora
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
11.30 Knight Rider 
(amerikai akció sorozat)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
16.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
(talk show) (live)
Simona Gherghe műsora
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
20.20 Hirtelen halál
(amerikai akciófilm,
1995)
22.15 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
23.10 Egy bűnös show 
– Dan Capatos műsora
1.00 2012 
- Végzetes robbanás 
(amerikai katasztrófa film,
2009)
3.00 Híradó, Sport 
(ism.)
3.45 Közvetlen hozzáférés
(live)

6.00 A cseresznye a tor-
tán (ism.)
7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 Titkos szerelmek 
(telenovella)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek talákozása
(ism.)
10.00 Fején a nagyvilág
10.30 A cseresznye 
a tortán
12.00 Családban 
(román sorozat)
12.30 Családban 
(román sorozat)
13.00 Teleshopping
13.30 Kandikamera
14.15 Szívek talákozása
(indiai sor.)
15.00 Mindent 
az anyákról
16.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
17.00 Lököttek 
(román sorozat)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán – reality show
20.30 Vidéki fiu 
- reality show
22.15 Lököttek 
(román sorozat)
23.15 Focus Monden
23.45 A médium 
(am. krimisor.)
0.30 Hírek (ism.)
1.30 Teo – (ism.)

7.00 Amerikai hotrodok -
57-es Chevy
8.00 Autókereskedők
úton - Land Rover
9.00 Hogyan készült?
Olívaolaj, emelőtargonca,

varrat nélküli hengerelt
gyűrű, síbakancs
10.00 Sci-Fi tudomány 
- Térhajtómű
10.30 Hogyan csinálják?
11.00 Állítólag...
12.00 Megavilág
13.00 Autókereskedők
15.00 Hogyan csinálják?
Tetra
Pak/házépítés/mentők
15.30 Hogyan készült?
17.00 Gigászi építmények
- Világklasszis stadion 
- Dél-Afrika
18.00 A túlélés törvényei
- A maláj szigetvilág
19.00 Autókereskedők 
- Porsche 944 Turbo
21.00 Hogyan készült?
22.00 A mérnök szemével
23.00 Para? Normális? 
- Kísértethajó
0.00 Egy idióta külföldön
2.00 Egyszemélyes had-
sereg
3.00 A túlélés törvényei 
- Ember a vadonban

8.00 Fraiser 
és a farkasok 
(amerikai-kanadai soro-
zat)
8.55 Egészségpasztilla
9.10 Az ismerős arc 
(kanadai romantikus víg-
játék, 2003) (ism.)
10.40 Egészségpasztilla
10.50 Vallomások 
(ism.)
11.50 Bazár
12.25 Biznisz óra
13.15 Topping
14.00 Teleshopping
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Fraiser 
és a farkasok 
(amerikai-kanadai soro-
zat)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
18.30 Răzushow 
(szórakoztató magazin)
(ism.)
19.30 Oroszlánok arénája
20.25 Biznisz óra
21.10 Késhegyen
21.45 Egészségpasztilla
21.50 Lehet, hogy nem
tudtad
22.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
23.00 Minden pénzt megér
23.35 Parkolópályán
(amerikai vígjáték, 2007)
1.25 Autómánia
2.00 Răzushow

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

HÉTFŐ
2012. február 6.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ
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Ma a Balázsokat és Oszká-
rokat köszöntjük.
A Balázs az ismeretlen ere-
detû latin Blasio családnév-
bõl származó férfinév.
Az Oszkár régi magyar sze-
mélynév, török népnévbõl
származik, jelentése jászok.
Szombaton Csenge és  Rá-
hel napja.
Vasárnap Ágota- és Ingrid-
névnap lesz.

Évforduló
• 1642 – Az erdélyi ország-
gyûlés II. Rákóczi Györ-
gyöt fejedelemmé választja,
trónját csak 1648. október
11-én foglalja el.
Szombat, február 4.
• 1989 – A Khomeini aja-
tollah által vezetett papi ta-
nács halálos ítéletet mond
ki Salman Rushdie indiai
íróra, a Sátáni versek szerzõ-
jére, az iszlám vallás meg-
sértése miatt.
Vasárnap, február 5.
• 1919 – Charlie Chaplin,
Mary Pickford, Douglas
Fairbanks és D. W. Griffith

megalapítja a United Artists
filmstúdiót.

Vicc
Mórickáéknál ikertestvérek
születnek. Fürdetésüket cso-
dálkozva nézi. Az egyik baba
ordít, a másik szép csendben
tûri, hogy mosdassák.
– Mama, szerintem ezt a hal-
kabbikat tartsuk meg!

Recept
Pikáns babos köret 
Hozzávalók: 1 hagyma, 1-1
zöld és piros húsú paprika, 2
vörösbabkonzerv. Mártás-
hoz: 10 ek. ketchup, 2 ek.
barna cukor, ízlés szerint fû-
szerek, 1 kk. mustár, csili.
Elkészítés: A hagymát koc-
kákra vágjuk, megdinsztel-
jük, hozzáadjuk a felkocká-
zott paprikákat, majd a babot
(a leve nélkül). Mindezt tûz-
álló tálba öntjük. A mártás-
hoz valókat összekeverjük,
felöntjük a bab levével, és az
egészet a babos egyvelegre
öntjük. Alufólia alatt 160 fo-
kon 20 percig sütjük.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

A szerelem a legváratlanabb mó-
dokon léphet be az életébe. Ha
párkapcsolatban él, akkor érde-
mes ma egy kicsivel több idõt és
energiát a párjára szentelnie. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Most kicsit idegesítik a párja ri-
golyái. Õ pedig ezzel mit sem tö-
rõdve ragaszkodik minden szo-
kásához. Egy kis toleranciával
javíthat a helyzeten.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Ha segítségre van szüksége egy
munkahelyi konfliktusod rende-
zéséhez, akkor bátran forduljon a
családhoz. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Szívesen bújja a könyveket és az
ismeretterjesztõ honlapokat, de
akár az is felmerülhet, hogy ideje
lenne tanulnia valamit. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Az önzetlen segítségére számít
valaki a környezetében. A leg-
jobb az, ha tanácsokkal, lehetõ-
ségekkel segíti õt.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Jó nap arra, hogy a párjára kon-
centráljon. Hagyja, hogy õ talál-
ja ki a mai közös programokat.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Az otthoni civakodások megvise-
lik a lelkét, ezért jobb lenne elke-
rülnie ezeket. Próbálj meg min-
den konfliktust azonnal és gyor-
san rendezni.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Pénzügyek rendezésére és átgon-
dolására alkalmas az idõszak.
Kis gondolkodással találhat
olyan megoldásokat, amelyek
jobbá teszik a kilátásait.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Kicsit túl sok terve van hétvé-
gére, és ezek némelyike talán el-
lent is mond egymásnak. Pró-
bálja összeegyeztetni a sokféle el-
képzelést!
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Úgy érezheti, mintha elpártolt
volna ön mellõl a szerencse csilla-
ga. Gondolkodjék el a sikertelen-
ség okain, meglátja, érdekes kö-
vetkeztetésekre fog jutni!
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Engedje be az életébe a szerelmet!
Ha egyedülálló, vizsgálja meg,
hogy valóban nyitott-e már egy
új kapcsolatra!
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Ha magában rendbe teszi az el-
várásait, mások is könnyebben
megfelelnek majd azoknak!

Horoszkóp
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és a Szabad Sajtó Alapítvány

A hatos lottó nyerõszámai: 

36, 8, 34, 6, 5, 49.

Veszélyek nélkül gyõzni olyan,
mint dicsõség nélkül diadal-
maskodni. E veszély, a lehe-
tetlenség érzése teszi igazán
naggyá a küzdelmet. Amikor
valaki erejét meghaladó, tehát
lehetetlennek tûnõ harcba
kezd, akkor meghaladja ön-
magát, leveti önnön korlátait.
És ezek után már nem is fon-
tos, hogy gyõzedelmeskedik
vagy sem, hiszen önmagunk
meghaladása felér a legna-

gyobb gyõzelemmel. Azért van
olyan sok szürkeség az életünk-
ben, mert nem merünk nagy
harcokba belevágni. Csak kiszá-
mítható ellentétekbe megyünk
bele, és biztosan legyõzhetõ el-
lenfeleket választunk ki ma-
gunknak. Ezért aztán ellenfele-
ink legtöbbször azok, akik körü-
löttünk élnek és akik szeretnek
minket. A szeretet ugyanis ki-
szolgáltatottá tesz azokkal szem-
ben, akiket szeretünk. 

Gondolatjel Visky István rovata

Saját hõközponttal rendelkezõ négyszobás lakásban 1

szoba kiadó, külön fürdõszobával. Kolozsvár, Mãrãºti

negyed, mozi mellett. Ár: 100 euró+közös költség/hónap.

Érdeklõdni a következõ számokon lehet: 0745-315 331

vagy 0264-460 648.

Apróhirdetés
Szívünk mély fájdalmával emlékezünk elhunyta-

inkra: 47 éve halt meg Bercike testvérünk, 20 éve

édesapánk, Antal  Zsigmond, 8 éve édesanyánk,

Sz.  Hegyi  Regina.

Székelydóbóban, Udvarhely vidékén elõ gyerekeik

Köszönet mindazoknak, akik Magyarosi  Mihály

Beszterce-Naszód megyei,  zselyki lakos

halálának elsõ évfordulóján bánatunkban osz-

toztak.

A gyászoló család

KöszönetnyilvánításMegemlékezés
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Kézilabda

Baloga-Tamás Erika, 
Turós-Jakab László

„Azt reméljük, hogy a
profiliga megalakulásá-

val tisztázódnak a körülmé-
nyek, és például a labdarú-
gáshoz hasonlóan a kézilab-
dában is lesznek a licensz ki-
váltásához szükséges mini-
mális követelmények” – nyi-
latkozta az Új Magyar Szónak
Benedek Árpád Csaba annak
kapcsán, hogy a hét elején a
szakszövetség bukaresti szék-
házában tartotta meg alakuló
ülését a hazai kézilabda új fó-
ruma, a profiliga (LPH).
Mint a Székelyudvarhelyi
KC ügyvezetõ igazgatója
lapunknak elmondta, a pro-
filiga megalakulásával im-
már nem annyira egyszerû a
csapatok megszüntetése, év
közben pedig nehezebb azok
visszalépése. „Azt gondol-
juk, hogy így a klubok és a já-
tékosok közötti viszony is
sokkal szabályozottabb lesz.
Közép- és hosszútávon meg-
felelõ bevételi forráshoz is
juthatunk, hisz attól a pilla-
nattól, hogy a liga szervezi a
bajnokságot, az övé minden
jog a különbözõ televíziós
közvetítések felett. Látjuk
más sportágaknál is, hogy ez
egy olyan plusz bevételi for-
rás, amely visszafordítva a

csapatokhoz, a sportág fejlõ-
déséhez vezethet” – véleke-
dett Benedek. 

A kilenc alapító tag kivétel
nélkül élvonalbeli: a nõi
Nemzeti Ligából az Oltchim
Râmnicu Vâlcea, a Zilahi
HC, a Dévai Cetate, a HCM
Roman, a Nagybányai ªti-
inþa HCM és a HC Dunãrea
Brãila szerepel az alapítók
sorában, a férfiból pedig a
Székelyudvarhelyi KC, a
Konstancai HCM és a Tordai
Potaissa. A névsor rövidesen

kibõvül, hiszen májusig vár-
hatóan más sportegyesületek
is megszerzik a profi státust.
A vadonatúj LPH már végre-
hajtó bizottságát (vb) is létre-
hozta. Ennek vezetõje Ale-
xandru Dedu, akit Andrei
Luca (Oltchim) és Nurhan
Ali (Konstancai HCM) alel-
nök segít majd munkájában.
Az elnöki poszt betöltésére
Mihail Bocant jelölték, de a
Román Kézilabda-szövetség
képviselõje nem vállalta. De-
du mellett Vasile Stângã volt

férfi szövetségi kapitányra le-
hetett szavazni, elõbbi hét
vokssal és két tartózkodással
lett az ideiglenes LPH-elnök.
A vb-t négy tag, Benedek Ár-
pád Csaba (SZKC), Flaviu
Sâsâeac (Potaissa), Gheor-
ghe Carnariu (Roman) és
Marian Muntean (Déva) egé-
szíti ki. A LPH elsõ elnökvá-
lasztására a májusra tervezett
közgyûlésen kerül majd sor. 

Az újonnan megalakult
profiliga a hazai kézilabda-
bajnokságok szervezésével

foglalkozik majd, de közeli
tervei közt szerepel a Román
Kupa mellett egy Ligakupa-
sorozat létrehozása is. A
LPH feladatkörébe tartozik
emellett a tévés közvetítési
jogok hatékony értékesítése. 

„A 2003-as sporttörvény-
ben meghatározták azokat a
sportágakat, amelyeket profi
sportként ismernek el, ezek
közé tartozik a kézilabda is.
Nagyon fontosnak tartottuk,
hogy mielõbb megalakuljon
ez a liga, hisz léte már a lab-
darúgásban is bebizonyította,
hogy a minõség javára vált.
Reméljük, hogy ez a kézilab-
dára is jellemzõ lesz a követ-
kezõ években, hisz azokban
a nyugat-európai országok-
ban is – Németország, Fran-
ciaország, Spanyolország –
ahol már a 90-es évek végétõl
a profiligák szervezik az elsõ
osztályos bajnokságokat, ott
sokkal minõségibb a kézilab-
da” – fogalmazott lapunknak
az SZKC elnöke. 

Benedek Árpád Csaba az
ÚMSZ-nek elmondta: azok-
nak a kluboknak, amelyek a
profiligát megalakíthatták,
bizonyos kritériumrendszer-
nek kellett eleget tenniük, és
ez azokra is vonatkozik, akik
utólag akarnak majd belépni.
Ugyanakkor megvan egy mi-
nimális szám is ahhoz, hogy
profiligát lehessen alapítani:
hat klub szükséges ehhez. 

Profiligát alapított az SZKC

A székelyudvarhelyi kézilabdasport sokat vár az újonnan megalakult profiligától 

Labdarúgás

Hírösszefoglaló 

A mostoha idõjárási vi-
szonyok miatt az Atalan-

ta-Genoa-, Bologna–Fioren-
tina- és Siena–Catania-mér-
kõzéseket is elhalasztották az
olasz labdarúgó Serie A 21.
fordulójából,  kedden este a
Párma–Juventus-meccset
kellett elnapolni a kitartó hó-
hullás miatt. 

Kikapott Rómában a cím-
védõ AC Milan, 0-2. A Lazio
remekül védekezett, s az
utolsó negyedórában Herna-
nes és Rocchi is beköszönt a
piros-feketéknek. A fõvárosi-
ak 14 év után gyõzték le is-
mét milánói riválisaikat. Az
Internazionale úgy játszott 4-
4-et a Palermóval, hogy a ha-
zaiaknál Diego Milito vállal-
ta mind a négy gólt, a szicíli-
aiaknál pedig Francesco
Miccoli triplázott.

További eredmények: Cag-
liari–AS Róma 4-2, SSC
Napoli–Cesena 0-0, Udine-
se–Lecce 2-1. Tegnap este
Novara–Chievo-találkozót
rendeztek. A Juventus (44
pont) vezet az AC Mi-
lan (43), az Udinese (41), a
Lazio (39), az Internazi-
onale (36), az AS Róma (31)
és az SSC Napoli (30) elõtt. 

Az angol Premier League
23. fordulójnak szerda esti
mérkõzésein: Aston Villa–
Queens Park Rangers 2-2,
Blackburn Rovers–New-
castle United 0-2, Bolton
Wanderers–Arsenal 0-0, Ful-
ham–West Bromwich Albi-

on 1-1, Sunderland–Norwich
City 3-0. A manchesteri csa-
patok egyformán 54 pontot
gyûjtöttek, a City csak jobb
gólarányával elõzi meg az
Unitedet. A Tottenham
Hotspur 49, a Chelsea 42,
Newcastle United 39, a Li-
verpool 38, az Arsenal pedig
37 pontnál tart. 

A Villarreal elleni bajnoki
után a Valencia elleni kupa-
meccset sem tudta megnyer-
ni a Barcelona, igaz, a Ki-
rálykupa elõdöntõjének elsõ
felvonásán elért 1-1-es dön-
tetlen azért nem is olyan
rossz eredmény. A Barca
még kedvezõbb helyzetbõl
várhatta volna a visszavágót,
Diego Alves azonban a má-
sodik félidõben kivédte
Lionel Messi büntetõjét. A
másik ágon végéhez közele-
dik a harmadosztályú Miran-
des példátlan kupakalandja,
miután az Athletic Bilbao 2-
1-re nyert otthonában. 

Az Olympique Marseille
2-1-re gyõzött az OGC Nice
ellen a francia Ligakupa elõ-
döntõjében. A marseille-i
csapat így készülhet a finálé-
ra, amelyben a Lorient-t 4-2-
re legyõzõ Olympique Lyon
lesz az ellenfele. 

A labdarúgó-Afrikai Nem-
zetek Kupája D csoportjának
3. fordulójában: Ghána–Gui-
nea 1-1 és Mali–Botswana 2-
1. A csoport élén Ghána
végzett hét ponttal míg a
második helyen a hat pontot
szerzõ Mali jutott tovább. Az
utolsó két negyeddöntõben:
Ghána–Tunézia és Mali–Ga-
bonnal. 

Ítéletidõ Itáliában (is) 

Kézilabda 

T. J. L. 

A hét végén folytatódik
a nõi kézilabda-Eupa-

kupák 2011–12-es idénye. A
Bajnokok Ligájában nyol-
can maradtak, két közép-
döntõs kvartettben oda-visz-
sza alapon döntenek a leg-
jobb négy közé jutást jelentõ
helyekrõl. Az elsõ két helye-
zett jut az elõdöntõbe, ahol
az elsõk a másodikokkal ta-
lálkoznak, és a visszavágó
lesz majd a csoportgyõzte-
sek otthonában. 

Az elsõ csoport tagjaként,
a magyar bajnok Gyõri Au-
di ETO KC idegenben
kezd, szombaton, a spanyol
Itxako Navarra vendége-
ként. A négyes másik mér-
kõzésén a dán FC Mid-
tjylland a címvédõ norvég
Larvik HK-t fogadja. 

Gyõrött nyugodtan vár-
ják az újabb BL-kalandot
miután a csapat – és a ma-
gyar válogatott – irányítója,
Görbicz Anita öt évvel
meghosszabbította szerzõ-
dését. Az Audi ETO KC
egyik legjobb játékosának
az idény végén járt volna le
a megállapodása, de így
2017-ig köti kontraktus a
klubhoz. A gyõri nevelésû,
28 éves Görbicz Anita már
egy évtizede erõsíti a
felnõttkeretet, legutóbb
2009-ben hosszabbította
meg szerzõdését, akkor há-
rom esztendõvel.

A második csoportba osz-
tott Oltchim is idegenben
kezd, szombaton, Ljublja-
nában, a szlovén RK Krim-
mel. A kvartett másik mér-
kõzésén, szintén szomba-
ton, a francia bajnok Metz
Handball a montenegrói
Buducsnoszt Podgoricát fo-
gadja majd.

A nõi KEK-ben a román
bajnoki ezüstérmes U-
Jolidon vasárnap az orosz
Volgográdi Dinamót fogad-
ja Kolozsvárott. A nyolcad-
döntõ magyar résztvevõi kö-
zül a Ferencváros vasárnap
az orosz Rosztov Don ven-
dége lesz, az Alcoa FKC pe-
dig a szerb RK Zajecart fo-
gadja Székesfehérvárott. A
Debrecen mindkétszer házi-
gazda a spanyol BM Mar
Saguntóval szemben, febru-
ár 10-én és 11-én játszanak a
hajdúsági városban.    

Az EHF Kupában érde-
kelt magyar csapatok közül
a Békéscsaba ENKSE
szombaton és vasárnap is
házigazdája lesz a CB Mar
Alicante elleni mérkõzések-
nek, miután a spanyolok le-
mondtak  pályaválasztói jo-
gukról. A Váci NKSE ide-
genben kezd szombaton a
török Maliye Milli Piyango
SK-val, a visszavágóra feb-
ruár 12-én kerül sor Vácott. 

A sorsolás szeszélye foly-
tán a két román csapat
kénytelen egymás közt dön-
tebi a legjobb nyolc közé ju-
tásról. A megegyezés értel-
mében  mindkétszer Zila-
hon játszanak, február 11-
én és 12-én. 

Nagyüzem 

a nõi Európa-
kupákban

Kosárlabda 

T. J. L. 

A nõi kosárlabda-baj-
nokság 19. fordulójának

szerda esti mérkõzésein a Te-
mesvári BCM Danzio 93-43-
ra verte a Nagyváradi CSM
U-t, az Aradi ICIM UVG pe-
dig 86-37-re Kolozsváron a
tartalékos U-t. A hét elha-
lasztott mérkõzés miatt fog-
híjas táblázaton a Târgoviºte
(35 pont / 18 mérkõzés) ve-
zet a Gyulafehérvár (35 /
19), a Marosvásárhely (34 /
19), az Arad (33 / 18) és az

Alexandria (33 / 18) elõtt. 
Az anyagi támogatás hiá-

nyában idén még nem ját-
szott sepsiszentgyörgyiek va-
lószínûleg a hét végén is ha-
lasztásra kényszerülnek, a
szatmárnémetiek ellenében.
A 20. forduló rangadóját Ale-
xandrián vívja a CS Te-
leorman és a listavezetõ CSM
Târgoviºte. A további menet-
rend: Rapid–Kolozsvári U,
Arad–CSM Sportul Studen-
þesc, Brassó–Temesvár, Nagy-
várad–Marosvásárhely,
Craiova–Iaºi, Gyulafehérvár
–Olimpia. A férfi bajnokság
hétvégi 20. fordulójából egy

mérkõzést már szerdán este
lejátszottak, a Dinamo 83-
73-ra nyert Iaºi-ban. A lista-
vezetõ Temesvári BC ma
Giurgiuban lép pályára, a
Nagyváradi CSM pedig a
Kolozsvári U-Mobitelco BT-
t fogadja a nap rangadóján.
Szombaton az Energia Ro-
vinari–CSU Atlassib mérkõ-
zés a sláger, de érdekesnek
ígérkezik a Piteºti–Ploieºti
találkozó is. A további mû-
sor: Maros KK–Csíksze-
reda, Medgyes–Craiova. A
CS Otopeni visszalépése mi-
att a CS Municipal a forduló
szabadnaposa. 

Hengereltek az aradiak

Tenisz 

T. J. L. 

Gyõzelemmel kezdte
meg szereplését a Fed

Kupa euroafrikai zónájának
D csoportjában Románia nõi
teniszválogatottja: az izraeli
Eilatban a Cãtãlina Cristea
és Sever Dron irányította
együttes 2-1-re nyert Horvát-
ország ellen. Simona Halep
simán nyert (6-2, 6-2) a világ-
ranglistán 203. Ani Mijacsi-
ka ellen és mert ezután Irina-
Camelia Begu kikapott Petra
Marticstól (4-6, 6-1, 3-6), a
párosok mérkõzése döntött.
A Halep-Begu kettõs nagy
csatában, 7-6 (2), 7-6 (6)
arányban bizonyult jobbnak

a Mijacsika-Martics-duónál.
Tegnap Luxemburg volt az
ellenfél, amely a nyitófordu-
lóban 3-0-ra kikapott Len-
gyelországtól. A trikolórok 3-
0-ra nyertek, miután Mihaela
Buzãrnescu 6-0, 6-0-ra verte
Tiffany Corneliust, Begu 6-3,
6-2-re Anne Kremert, a
Begu–Buzãrnescu-páros pe-
dig 6-3, 6-3-ra a Kremer–
Claudine Schaul-duót.    

Szintén tegnap: Lengyelor-
szág–Horvátország 3-0 (D).
Ma Horvátország–Luxem-
burg- és Románia–Lengyel-
ország-találkozókat rendez-
nek, utóbbi összecsapás a to-
vábbjutás felõl dönt.    

A C csoportba osztotta
magyar válogatott sima gyõ-
zelemmel rajtolt: 3-0 a görö-
gökkel. Eredmények: Jani

Réka-Luca–Marija Szakkari
6-4, 7-5, Babos Tímea–
Deszpojna Papamihail 6-4,
6-0 Babos, Marosi Katalin–
Agni Sztefanu, Papamihail
6-2, 6-4. A kvartett másik
mérkõzésén a svédek 3-0-ra
verték a bosnyákokat. Teg-
nap magyar-svéd és görög-
bosnyák párharcokat rendez-
tek, ma a magyarok a bos-
nyákokkal, a svédek pedig a
görögökkel találkoznak.  

További eredmények: Bul-
gária–Észtország 3-0 (A cso-
port), Nagy-Britannia–Portu-
gália 3-0 (B), Izrael–Hollan-
dia 2-1 (B). Tegnap: –Auszt-
ria–Észtország 2-1 (A). A
csoportok elsõ helyezettjei
jutnak a szombati elõdöntõ-
be, ahol kieséses rendszerben
mérkõznek a feljutásért. 

Fed Kupa: sikeres kezdések 

Fotó: szkc.ro



Zsehránszky István

Azt mondják, minden
gyermek jónak születik.
Hasonlóképpen feltétele-
zem, hogy megvan minden-
kiben a belsõ igény az emel-
kedettebb iránt, legyen az
zene, legyen az a szellemi
érték más formája. Egye-
sekben ott szunnyad, má-
sokból pedig felszínre hoz-
zák, illetve hozzásegítik,
hogy felszínre jöjjön. Azt
hiszem, ez történik a
Lyceum Consortnál.
– Valóban, de hozzátenném:
kezdetben mindenkinél je-
lentkezik ez az igény, csak-
hogy a mi szép új világunk
sikeresen elnyomja. Vagy
nagyon mélyre süllyeszti. Az
tény, hogy a huszadik szá-
zad második fele gyakorlati-
lag szórakozássá degradálta
a mûvészetet. Amióta példá-
ul a gépzene létezik, bárki
megengedheti magának,
hogy csak hallgassa, ahhoz,
hogy megszólaljon, nem kell
mûvelnie a zenét; azóta tör-
tént ez az egyáltalán nem ör-
vendetes változás. Pedig
minden gyermek mielõtt be-
szélni tudna, már énekel,
már táncol, olykor ütõhang-
szerként használja a kezébe
kerülõ tárgyat, sõt, ha oda-
adják neki, megfújja a furu-
lyát is... Tehát az ember ez-
zel születik, késõbb ölik ki
belõle.

Én nem vetném el azért
azokat sem, akik csak hall-
gatják a zenét.
– Nyilván, hogy nem. De
hozzátenném: akik mûvelik
a zenét, azok hallgatni is
másképp hallgatják. Tehát a
befogadásnak is egy más
szintjérõl beszélhetünk an-
nál, aki tudatosan megtanul
zenét olvasni, netán hangsze-
ren játszik. Teljesen másképp
hallgat zenét, mert immár ér-
zékenyebb a zene belsõ szer-
kezetére, az arányaira, a ze-
nei összefüggésekre, jobban

megérti azokat, mint az, aki-
nek a zene, mondjuk, csak
egy ilyen lelki fürdõ. Az sem
rossz. Nagy szükség van rá.

A húsz év örömei érde-
kelnének – mert gondolom,
örömök nélkül nem tartotta
volna fenn ezt az együttest,
nem küzdött volna érte
húsz éven át.
– Öröm annak a zenének a
felfedezése, amelyet ját-
szunk, és amely „nem hever
az utcán”, tudatosan meg
kell keresni.

Sõt, ha megtalálják, pél-
dául a tabulatúrákat, meg is
kell fejteni. Nagy kaland.
– És a neomákat is, a grego-
rián írásmódot is meg kell
fejteni. Nagyon sok mindent
kell hozzá tanulni. Még an-
nak is, aki a zenészmestersé-
get ûzi, mert olyan korsza-
kok zenéjét játsszuk, amelyet
nem tanítanak a fõiskolán
sem. Mi pedig amatõr zené-
szek vagyunk, a szó legtelje-
sebb értelmében: szeretjük
azt, amit csinálunk. Ez a
másik titok. És a próbafolya-
mat során nagyon szoros
emberi kapcsolat: szolidari-
tás, ügyszeretet, barátság
alakul ki, amely esetenként
több évtizedet is kibírt már.
Számomra most, a huszadik
évfordulón nagyon nagy él-
mény volt, hogy amikor haj-
danvolt együttestagok össze-
gyûlnek és együtt zenélnek,
mindez pillanatok alatt, na-
gyon könnyen elõhívható.
Pedig húsz év telt el azóta,
hogy együtt játszottunk, a fi-
atalabbak esetében pedig tíz
év. Sokan mondták: igen, ha
fáradtak, ha gondjuk, bajuk
van, akkor elõveszik a hang-
szert, elõveszik a régi kottá-
kat, máskor pedig a család-
nak, a kisgyereknek énekel-
nek, játszanak.

És gazdagabb életet él-
nek, mint mások.
– Minõségileg más az életük.

Ha jól emlékszem, Kodályt
faggatták egyszer arról, meg-
lehetõsen rosszmájúan,
hogy tanár úr, zene nélkül
nagyon jól lehet élni – akkor
minek az a sok szolfézs meg
egyéb? Mire õ azt mondta:
persze, hogy nagyon jól lehet
élni zene nélkül, de mi-
nek?... A mûvészet egy hoz-
záadott érték, mássá teszi
még a különben eléggé ke-
serves mindennapjainkat is.
Hát ez az, amit a Consort
tagjai, úgy látszik, magukkal
vittek és megélnek nap mind
nap.

Már az egymásra találás
a próbákon, ott minõségi-
leg más emberi viszonyok
alakulnak ki. Érdemes oda-
figyelni erre.
– És nagyon erõteljes felelõs-
ségérzet jön létre. Csoport-
munkáról van szó. Ha nem
tanulom meg a részem, az-
zal nemcsak én égek le, ha-
nem a becsületesen dolgo-
zók munkáját is elrontom,
eredménytelenné teszem. A
csoportnak az a nagy elõnye,
hogy életkorban igencsak
heterogén. Egy osztályban
például ugyanolyan korosz-
tályhoz tartozó gyerekek
vannak, ugyanolyan problé-
mákkal, ugyanolyan kajlasá-
gokkal, itt viszont amikor
egy kisebb gyerek bekerül a
nagyobbak közé, az óriási
húzóerõt jelent számára.
Gyakorlatilag a csoport ma-
gához öleli és magához ala-
kítja az új tagot, aki nagyon
szeretne bizonyítani.

Az együttes hajdani tag-
jai hogyan állják meg a he-
lyüket a továbbiakban?
– Most az évforduló kapcsán
a legtöbbjükkel sikerült fel-
venni a kapcsolatot. A legkü-
lönfélébb mesterségeket
ûzik. Van, aki zeneszakon
tanult, illetve tanul tovább,
tehát pályaként is érdekes
volt számára a muzsika. Má-
soknak, akiknek olyan a fog-

lalkozásuk, hogy lelki igé-
nyeikhez viszonyítva megle-
hetõsen száraznak érzik azt,
segítségként jön az a táplá-
lék, amit a zene nyújthat, hi-
szen minél többet fogyaszt
belõle, annál több marad
meg.

Ez nagyon szép gondo-
lat! Térjünk vissza az isko-
lába, a bukaresti Ady Endre
Elméleti Líceumba: mi mo-
tiválja ezeket a gyerekeket,
hogy furulyázni tanulja-
nak, próbákon vegyenek
részt? Mert, gondolom, az
õ szintjükön még nem
olyan csodálatos a próba,
mint késõbb. Inkább ke-
mény munka, mintsem szó-
rakozás.
– Hát késõbb sem mindig
olyan csodálatos... Vannak a
próbákon nehéz pillanatok
is, amikor megingunk, kétel-
kedni kezdünk abban, hogy
vajon jó-e, amit csinálunk.
Bár õket kellene megkérdez-
ni, a beszélgetéseink során
többször elõjött, körülbelül
sejtem, mit válaszolnának.
Elõször is különlegesnek ér-
zik azt, amit itt tanulunk. Te-
hát a zeneórákhoz viszonyít-
va is nagyon másnak. Érzik
azt, hogy a régi zene olyan
része a mûveltségnek, ame-
lyik nem mindenkinek ada-
tik meg, és a gyermekeket

mindig nagyon vonzza az,
ami különleges, ami más. És
azt tapasztalják, hogy a régi-
zene-együttes tagjai vala-
hogy, bár ezt nem mondják
ki, egyfajta példát is jelente-
nek a többieknek.

Szóval felnéznek rájuk.
– Igen. Jóllehet olykor csu-
dabogárnak tekintik õket,
mert itt maradnak pénteken-
ként délután fél 5-ig, ahelyett
hogy fociznának vagy szóra-
koznának. De ezek a gyere-
kek másban is nagyon jók.
Rendkívül sokoldalúak. És
mély meggyõzõdésem, hogy
ehhez az aktív zenélés is
hozzájárul. Számos tudomá-
nyos felmérés készült világ-
szerte arról, hogy az aktív
zenélés, a hangszeres játék
olyan módon aktivizálja
mindkét agyféltekét, ami
semmi mással nem rokonít-
ható. Annak idején, amikor
Kodály a békéstarhosi ének-
zene tagozatos iskolai kísér-
letet végezte azokkal a bizo-
nyos mindennapi énekórák-
kal, egy idõ után mérhetõ
volt, hogy a gyerek jobban
teljesít más tantárgyakból is.
Tehát az, hogy több idõt tölt
az iskolában, hogy tanul va-
lamit, amit nem muszáj, ez
elsõ látásra talán oktalan
plusz megterhelésnek tûnik,
de mint kiderült, bõségesen

kamatozik, és nemcsak a ze-
nei tudás terén, hanem az
ilyen gyermek teljesen más-
ként gondolkodik, más a
befogadókészsége, disztribu-
tív figyelme. Sokkal hama-
rabb fejlõdik, és olyan kész-
ségekre tesz szert, amelyeket
sikerrel használhat más terü-
leteken is.

Vannak azért dolgok,
amelyek talán kissé koraiak
számukra; például a kicsi
consortosok most, az ünne-
pi mûsorban öt Balassi-ver-
set adtak elõ, az istenes
énekekbõl. Tényleg hozzá
tudnak szólni ezekhez? Az
volt a benyomásom, hogy
ezeknek a verseknek a rend-
kívül éles és sûrû drámaisá-
ga valahogy nem jött elõ az
õ elõadásukban. Tehát
mintha csak nosztalgiáztak
volna akkor, amikor Balassi
vergõdött, élet-halál harcot
vívott Istennel, a léttel, ön-
magával.
– Úgy tudom, a régi magyar
költészet tananyag. És én
emlékszem, volt egy generá-
ciónk 1995-ben, amelyik Ba-
lassi-mûsort csinált. Tehát
egy teljes estét betöltõ mû-
sort Balassi Bálint énekelt
verseibõl.

De, gondolom, abban
nem csak istenes énekek
voltak.
–  Nem, nem.

Habár ez nem lehet krité-
rium, mert a drámaiság jel-
lemzi Balassi többi versét
is. Csak az a kétségbeesés,
az nem jön be, ami az iste-
nes verseket jellemzi.
– És az után, hogy megis-
merkednek a három jellem-
zõ Balassi-tematikával: a vi-
tézi énekekkel, a szerelmes
versekkel és az istenes ver-
sekkel, akkor válik nagyon
érdekessé, mert akkor döb-
bennek rá arra, hogy ezek
közül a legszemélyesebb
hangvételû írások az istenes
versek. Visszakanyarodva ar-
ra a bizonyos 1995-ös hang-
versenyre, akkor talán hete-
dikesek vagy nyolcadikosok
voltak azok az együttes-
tagok, akik tanulták már Ba-
lassit az iskolában, és amikor
bejelentettem, hogy Balassi-
mûsort csinálunk, ki voltak
ábrándulva. Nem ezt vár-
ták... És elkezdtük, egy
egész éven keresztül ezzel
foglalkoztunk, s végül, be-
vallottan, egyik kedvencük-
ké vált Balassi.

Folytatása a 14. oldalon

Régizenészek, idõutazók
Beszélgetés Öllerer Ágnes zenetanárnõvel, a bukaresti Lyceum Consort régizene-együttes vezetõjével

Húszéves a jó nevû, fõvárosi Lyceum Consort régizene-együt-

tes, az évfordulót január vége felé háromnapos fesztivállal ün-

nepelték meg. A formáció alapítóját, életben tartóját, felfutta-

tóját kerestük meg, fõként azt firtatva tõle: a mai világban ho-

gyan maradhat fenn húsz évig egy régizene-együttes, amit so-

kan „luxusnak” tartanak zenei téren... Öllerer Ágnes úgy véli,

vannak, akiknek belsõ igényük az, hogy a zene ne legyen szá-

mukra pusztán passzív szórakozás, hanem töltse be eredeti

funkcióját életükben, hiszen – Kányádi után szabadon – „a ze-

ne az, amit mûvelni kell”.

úmszszínképHétvégi melléklet
Szerkeszti: Ágoston Hugó, Szonda Szabolcs

2012. február 3–5., péntek–vasárnap

Készült a Communitas Alapítvány támogatásával

Fotó: musica-antiqua-hr.ro
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Farkas István

Hamarosan nyakunkon az
Oscar-gála, és a vonatkozó
versengés „negyeddöntõjé-
be” olyan filmek jutottak be,
amelyek ismételten bizonyít-
ják az Amerikai Filmakadé-
mia konzervatív ízlését. A
legnagyobb filmes elismerés-
nek számító Oscar-díjra
ugyanis olyan alkotások kap-
tak jelölést, mint Martin
Scorsese A leleményes Hugó
címû fantasy-meséje, Woody
Allen Éjfélkor Párizsban címû
keserédes nosztalgiadrámá-
ja, Steven Spielberg Hadak
útján címû, giccsparádéval
kísért háborús eposza, Tate
Taylornak a rabszolgatartást
idézõ, csöpögõsre sikeredett,
A segítség címû munkája,
vagy éppenséggel Michel
Hazanaviciusnak a filmmû-
vészet (h)õskorát idézõ, A
némafilmes címû alkotása.
Félreértés ne essék, nem az
fáj jelen sorok írójának, hogy
az említett alkotások ver-
senybe szállhatnak, hiszen –
egy kis jóindulattal – mind-
egyikben találunk valami kü-
lönlegeset, vagy ha úgy tet-
szik, mûvészit, ami feljogo-
sítja a versenyre. Az a tény

viszont, hogy az elõbbi fil-
mek javára olyan alkotások
estek ki a versenybõl (és ez-
zel nagyon sok filmbarát lá-
tómezejébõl), mint Nicolas
Winding Refn legújabb pro-
dukciója, a  Gázt!, Steve Mc-
Queennek a szexfüggõségrõl
szóló A szégyentelenje, Clint
Eastwood J. Edgar címû élet-
rajzi drámája. No meg sze-
mélyes kedvencem, David
Fincher A tetovált lány címû,
meztelenkedéssel, leszbi
csókkal és brutális erõszak-
kal fûszerezett alkotása.
Fincher tavaly a Facebook-
filmmel, A közösségi hálóval
„Oscar-harcolt”, ám végül
alulmaradt Tom Hooper da-
dogós felségdrámájával, A
király beszédével szemben,
így csöppet sem meglepõ,
hogy „ha lúd, legyen kövér!”
alapon maximális koncent-
rációjú anális erõszakkal
rukkolt az akadémia elé. A
„szodómiával” tarkított, The
Girl with the Dragon Tattoo cí-
mû Fincher-mû Stieg Lars-
son Millennium-trilógiája el-
sõ kötetének, a Férfiak, akik
gyûlölik a nõket címû munká-
nak (magyar címe: A tetovált
lány) adaptációja.

A film alapsztorija egy

negyven éve történt bûncse-
lekmény felgöngyölítése: egy
idõs milliomos azzal bízza
meg a rágalmazással vádolt,
negyvenes éveit taposó ok-
nyomozó újságírót, Mikael
Blomkvistet (Daniel Craig),
hogy derítse ki, mi áll uno-
kahúga eltûnésének hátteré-
ben. Blomkvist segítõtársa
egy tetoválásokkal és pier-
cingekkel kidekorált, bisze-

xuális hacker lány, akivel a
nyomozás során egyre söté-
tebb titkokra bukkannak. A
film sztorija mögött ugyanis
nemcsak egy „egyszerû”
bûncselekmény van, a film,
akárcsak a regény, olyan té-
mákat boncolgat, mint a nõk
elleni erõszak, a fasizmus
vagy a sajtószabadság.

Természetes, hogy holly-
woodi megaköltségvetéssel

komplexebb filmet lehetett
összekalapálni, mint ahogy
azt Niels Arden Oplev tette
2009-ben a Stieg Larsson re-
gényére alapuló, azonos cí-
mû alkotásban, ám a drá-
gább színészek és a költsége-
sebb díszletek nem homályo-
sították el az „eredeti” moz-
góképes alkotást – sõt, a re-
gényt sem. A film már a tör-
ténetével is lehengerel, tulaj-

donképpen a „megfilmesí-
téshez” elég lenne az olvasó
képzelete, ám az amerikai
változat azáltal kerül a dobo-
gó elsõ fokára (megelõzve a
regényt és a korábbi filmet),
hogy ilyen rövid idõ eltelté-
vel újra fel mert karolni egy
ilyen sokkoló tartalmú törté-
netet, és azt úgy tudta elõad-
ni, hogy a nézõk nem ma-
radnak a „lerágott csont” ér-
zéssel. Akik látták az „erede-
ti”, svéd kreációt, akár pár-
huzamosan is pörgethetik a
képsorokat, tanulságos stí-
lus-összehasonlítást végezve,
de akik olvasták a regényt
(is), azok is meglepõdhetnek
az újrafeldolgozás egyes jele-
neteinek kegyetlenségén. A
parádés „remake” meglova-
golt egy divathullámot, ám
ezt nagyon stílusosan teszi.

Nagy erõssége, hogy
Fincher nem „amerikanizál-
ta” a svéd regényt, megtar-
totta az északi miliõt, és egy
olyan, szimbólumokkal át-
szõtt, magát kínáló, de nem
könnyedén hozzáférhetõ
pszichothrillert rendezett,
amely erõs feminista üzenete
ellenére is minden (igazi!)
férfinak ugyancsak kötelezõ
darab.

Mozivászon

A retinára tetovált film

Vonzóan bizarr: David Fincher önmagára is rálicitált A tetovált lány címû friss filmjével
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Ladányi Mihály

Sanszon

Ha már öreg leszek:
lesz öt macskám és kilenc ebem,
és lesz, aki mócsingot mér nekik,
igen, lesz majd egy hentesem...

Igen, talán ha már öreg leszek,
s a villakertben látom játszani õket,
a törpék és a szökõkút között,
igen, s na persze: el-elrévedek –

Most aztán végképp furcsa lenne, ha
prófétaként végezném, zsinegen,
s nem lenne villakertem, se ebem,
se macskám, se hentesem...

Ó, persze, mondanák a macskagazdikák,
na, persze, mondanák a kutyagazdikák,
hát, persze, mondanák a villagazdikák,
így végzi mind, mondanák, hát igen.

Valamit tenni kell már, azt hiszem,
mielõtt ideér a Semmisem,
óh, macskagazdikák, óh, villagazdikák,
valamit tenni kell itt, hát igen.

Este
Kitöltöttem a kérdõíveket
kifizettem a segélybélyeget
s belefáradtam
Nehéz a világ
Isten érezte utoljára ezt
mikor konokul boldog hit helyett
utánvéttel feladta címetekre
a Bibliát

Hümmögve
Nem bújok könyvtáramban el,
és nem szórom nõkre se pénzem,
nem iszom pertut senkivel,
így lettem példakép egészen.

S felém bök, kinek van lakása,
van közpénzen vett szeretõje,
s protokoll-alkalma ivásra:
óvakodjatok tõle.

Folytatás a 13. oldalról

Nem is lehetett másképp.
– És úgy adódott, hogy aztán
érettségi tételként kapták Ba-
lassit, és mindenkinek azt
mesélték, hogy milyen nagy
kedvvel dolgozták ki a tételt.
Mert a dallamok segítettek
nekik abban, hogy közelebb
kerüljenek a vershez is. Nem
véletlen az, hogy eredetileg a
mûvészetek szinkretikusak
voltak, és hogy régen a ver-
sek, akár a régi magyar költé-
szet is Balassiig el, nem mon-
dásra vagy olvasásra, hanem
éneklésre szánt költészet
volt. Balassi ezt ki is nyilvání-
totta a nótákra való utalással.
Gyakorlatilag a tantárgykap-
csolásnak egy módozata az,
hogy õk megtanulják énekel-
ni Balassi verseit.

Ezek szerint nem ártana
még egy Balassi-mûsort lét-
rehozni.
– Generációnként egyet,
igen. Az évi próbafolymat
során sokat idõzünk a ma-
gyar reneszánsz zenénél,
mert lényegesnek érzem azt
az anyanyelvi kultúra meg-
alapozásában, és itt, Balassi
énekelt verseinek nagy szere-
pük van. És ezért az együttes
tagjainak, a kicsiknek is, rá-
látásuk van ezekre a mûvek-
re. Persze, megnyilvánulni
meg átérezni egy tíz-tizenkét
éves gyerek más szinten szo-
kott, mint késõbb. De na-
gyon izgalmas az, ahogy
visszatérnek a gyerekfõvel
megismert dolgok. Most,
amikor a hajdani együttes-
tagok javasolhatták, hogy mi
kerüljön bele az évfordulós

mûsorba, mert egy ilyen, a
kedvenceinkbõl álló, „best
of” mûsor volt mindhárom
este, szóba kerültek az álta-
lunk játszott egyházzenei
mûvek, és többen emlegették
a Salve reginát meg más gre-
gorián énekeket, amelyeket
itt tanultak, és elmondták,
hogy azok emberileg milyen
mély benyomást tettek rájuk,
és hogy mennyire meghatá-
rozták gondolkodásmódju-
kat, vallásosságukat. Ez,
gondolom, figyelemre méltó
a mai szekularizált és elide-
genedett világban.

Kobzos Kiss Tamástól
kaptam fordításokat a Ki-
sebbségben melléklet szá-
mára, egy régi, ugyancsak
reneszánsz kori török köl-
tõ, Yunus Emré mûveibõl.
Lehetne-e egy olyan mûsort
összehozni, ahol a két rene-
szánsz költõ, a magyar és a
török együtt szerepelne?
– Hát ezt azért hagyjuk meg
Tamásnak, meg Erdal Sali-
koglunak, az õ területük. A
hangszeres hátterünk sincs
meg egy ilyen produkcióhoz,
ehhez sajátos hangszerek
kellenek. Hogyha nem is
mehetünk bele e két, látszó-
lag ellentétes kultúrkör be-
mutatásába, azt viszont el-
mondhatom, hogy a mûso-
runk, ha nem is általában, de
gyakran különbözõ kultúr-
körökhöz tartozó mûvekbõl
áll, és ezek ugyancsak tá-
gabb rálátást biztosítanak ar-
ra, hogy milyen is volt az
adott század Európája. Van-
nak kompakt mûsoraink,
amikor egy-egy gyûjteményt
dolgozunk fel, de a mûvek

mind abból a korszakból
származnak, a XII.-tõl a
XVI–XVII. századig terjedõ
idõszakból, amikor nagyon-
nagyon erõs kölcsönhatások
mûködtek Európa különbö-
zõ kultúrái között. Nem mai
találmány az Európai Unió,
tökéletesen mûködött már a
középkorban.

Sõt, talán jobban, mint
most.
– Mert a különbözõ népi
kultúrák mellett, azokon át-
ívelve, egy nagyon erõteljes,
egységes latin nyelvû keresz-
tény kultúra mûködött Eu-
rópa-szerte. Ha valaki Osló-
ban belépett egy katolikus
templomba, ugyazt az egy-
házi zenét hallhatta, mint
aznap valamelyik templom-
ban, mondjuk, Budavárán.
Ugyanazt a szöveget, ugyan-
azt az éneket...

... és ugyanazt imádkoz-
ták.
– Ez így mûködött a refor-
máció elõtt Európa-szerte,
tehát nem valami Kolum-
busz tojása ez az egyesült
Európa, a légiesült határok-
kal és a szellemi kapcsola-
tokkal...

Ebben az idõszakban ta-
lálkoztam egy különleges
régi zenei produkcióval:
egy spanyol zenész vezeté-
sével olyan együttes jött lét-
re, amelyben törökök, ör-
mények játszottak együtt, s
mellettük egy-egy bolgár,
román, görög és marokkói
zenész. Dimitrie Cantemir
egyik, Törökországban
komponált mûvét adták

elõ. Lám, zenélés közben
ez is lehetséges: hogy a tö-
rök és az örmény együtt le-
gyen. A zene tényleg csodát
mûvelhet, ha hagyják, hogy
mûvelje! A Lyceum Con-
sort is ezt teszi magyar és
nem magyar fiatalokkal Bu-
karestben, meg ahol meg-
fordul. És sok olyan számot
játszik, amelyik táncot is
kívánna. Nem lehetne egy
ilyen produkció is, egy erõ-
teljes, közös produkció régi
zenébõl és régi táncból?
– Néha táncot is beiktatunk.
A csíkszeredai régizene-fesz-
tivál utóbbi kiadásainak na-
gyon-nagyon pozitív hoza-
déka a Régizenei Nyári
Egyetem, ahol historikus
táncot is lehet tanulni, és a
gyerekeket messze az iskolás
szinten túl érdekli ez a do-
log. Jószántukból, szabad-
idejükbõl, pénzükbõl áldoz-
nak rá: rendszeresen beirat-
koznak a nyári egyetem kur-
zusaira, hangszerre, kántóra,
és a tánckurzusoknak is min-
dig vannak hallgatói, akik
aztán itthon, az együttesben
továbbadják azt, amit tanul-
tak. Tehát vannak olyan elõ-
adásaink, amelyekben histo-
rikus tánc is van.

Az lenne jó, ha a Lyceum
Consortnál is nyílna egy
ilyen kurzus. Egész Buka-
rest felfigyelne erre.
– Nem tudunk eleget ehhez.
A nyári kurzusokon tanu-
lunk néhány táncot – de sok-
kal több kellene. Historikus
táncokban nagyon jártas, el-
méletileg is nagyon képzett
szakemberre lenne szükség,
csak ekkor vághatnánk bele.

Régizenészek, idõutazók
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Békemenet 
az államcsõdért

Papp József

Mellár Tamás józan sza-
vai talán észhez térítik azo-
kat a jobboldali értelmiségie-
ket, akik segédkezet nyújtot-
tak ahhoz, hogy tisztes ma-
gyar polgárok megdöbbentõ-
en nagy számban tiltakozza-
nak békemenetükkel Ma-
gyarország „megtámadása”
ellen. Tették mindezt akkor,
amikor talán már Orbán
Viktor is rádöbbent arra,
hogy az IMF-megállapodás
nemcsak az államcsõd elke-
rülése, hanem a saját sorsa
miatt is kezd élet-halál kér-
désévé válni.

Beérett a vetés, lehet arat-
ni. Sok-sok év „áldozatos”
aknamunkájával sikerült
úgy szétroncsolni a választó-
polgárok ítélõképességét,
hogy – feltüzelve a magyar-
ságot ért vélt támadások ál-
tal – százezrek vettek részt
az ország erõforrásait telje-
sen értelmetlenül felemésztõ
szabadságharcát éppen (vég-
re) feladni kényszerülõ kor-
mány melletti békemeneten.

„Azok a jobboldali értel-
miségiek, akik most – felhá-
borodva a nyugati pénzügyi
körök arroganciáján – az ut-
cára vonulnak az Orbán-kor-
mány mellett, valójában en-
nek a legrosszabb forgató-
könyvnek (ti. az államcsõd-
nek, PJ) a bekövetkeztét segí-
tik elõ. Teljesen haszontalan
a demonstrációjuk, hiszen
sem az IMF, sem az EU nem
fog megijedni és visszavonu-
lót fújni a szenvedélyesen
protestáló tüntetõk láttán.
Nem veszik észre, hogy a
minket ért – gyakorta igazta-
lan (fasisztaveszély, diktatúra
stb.) – támadások alapja és fõ
táplálója éppen a kormány
hibás gazdaságpolitikája,
amely elfogadhatatlan és
megengedhetetlen eszközö-
ket használ.” Mellár Tamás
írta le Bibó Istvánra – „eltor-
zult magyar alkat, zsákutcás
magyar történelem” – hivat-
kozva ezeket a mondatokat a
Népszabadságban. A szívbe-
markolóan józan szavak ta-
lán észhez térítik azokat a
jobboldali értelmiségieket,
akik írástudókhoz méltatlan
módon segédkezet nyújtot-
tak ahhoz, hogy az összeza-
vart lelkületû tisztes magyar
polgárok megdöbbentõen
nagy számban tiltakozzanak
békemenetükkel Magyaror-
szág „megtámadása” ellen.

Ez a tömeg azonban kezd
az IMF és az Európai Bizott-
ság jóindulatára szoruló Or-
bán Viktor számára is kínos-
sá válni. Jelzésértékû, hogy
nem állt a tüntetõk elé beszé-
det mondani, pedig kérdé-
ses, hogy a Fidesz szervezett
háttérmunkája nélkül lehe-
tett volna-e mozgósítani eny-
nyi embert. Lehet, hogy a
miniszterelnök rádöbbent ar-
ra, hogy az IMF-megállapo-
dás nemcsak a magyar ál-
lamcsõd elkerülése, hanem a

saját sorsa miatt is kezd élet-
halál kérdésévé válni.

„A rendkívüli intézkedé-
sek révén mintegy 1100-
1200 milliárd forintot szedett
be a kormány, amihez jött
még a magánnyugdíjpénz-
tárak 3000 milliárdos vagyo-
na. Ebbõl a két igen jelentõs
többletforrásból azonban
nem sikerült sem államadós-
ságot csökkenteni, sem a
gazdasági növekedést bein-
dítani. A nem szokványos
intézkedések következtében
ugyanis olyan mértékû bi-
zonytalanság jelentkezett az
országgal szemben, amely a
kamatlábak növekedése, az
árfolyam gyengülése és a nö-
vekedési ütem csökkenése
révén semmissé tette az
adósságcsökkentõ intézke-
dések hatását.”

Mellár Tamás szerint több
mint négyezer milliárd fo-
rintba került a teljesen értel-
metlen szabadságharc, és kö-
vetkezményeként elviselhe-
tetlenül megdrágult a megél-
hetés. Ennek a pénznek a tö-
redékébõl konszolidálni le-
hetett volna sok más mellett
a „nem megszorításnak” ne-
vezett, de valójában irtózato-
san kegyetlen intézkedések-
kel az ellehetetlenülés szélé-
re sodort felsõoktatást, a
közoktatást és az egészség-
ügyet is. Csak az elõre mene-
külés, a jó kormányzás segít-
heti jóvátenni az értelmetlen
véráldozatokat.

A radikális váltás központi
elemét kell hogy képezze az
a gazdaságpolitikai fordulat,
amelynek bekövetkeztét
Mellár Tamás sürgeti a jobb-
oldali értelmiség lelkiisme-
retét felrázni kívánó cikké-
ben. A jóvátétel kényszere
megköveteli, hogy végre az
ország érdekeinek megfelelõ-
en és ne a gazdasági hátor-
szág tetszése szerint kelljen
kormányozni. Nem lenne
meglepõ, ha a nemzeti bur-
zsoáziának még a látszatra
sem adva, kormányzati se-
gédlettel átcsatornázott uni-
ós támogatások kapcsán az
Európai Bizottság felfüggesz-
tené ezeknek a forrásoknak a
folyósítását és vizsgálatot
kezdeményezne. Nem hi-
szem, hogy éppen ez hiány-
zik még a saját hibái miatt sa-
tuba szorult kormányzatnak.

Mellár Tamás írása talán
ráébreszti a jobboldali értel-
miséget arra, hogy fel kéne
hagyni végre a hazug, önál-
tató beszéddel, és önámító
békemenetek szervezése he-
lyett elfogulatlan kritikát
gyakorolni, mivel sorsunk
alakulása még egy ideig a
kétharmados többség kezé-
ben van. De csak részben,
mert igen nagymértékben
függ az események menete
olyan tényezõktõl is, ame-
lyekre ennek a kormánynak
nincs ráhatása. Mindnyá-
junk érdeke tehát, hogy jó
döntések szülessenek, hogy
el tudjuk kerülni a legrosz-
szabbat, az államcsõdöt.

A megtévesztõ beszéd jel-
legzetes példáját tanulmá-
nyozhatjuk Boross Imre
egykori tárca nélküli min-

iszternek a pénteki Magyar
Hírlapban megjelent írásá-
ban. A szerzõ, aki gyakran
reflektál a pénzügyi világ
eseményeire és kétségkívül
vannak eredeti meglátásai,
ebben a cikkében még min-
dig helyesli a bukott szabad-
ságharc célkitûzéseit. Írásá-
ban a bécsi konferenciával
foglalkozik, amelynek témá-
ja szerinte az volt, hogyan le-
hetne zavartalanul tovább
mûködtetni azokat a pénz-
szivattyúkat, amelyeken ke-
resztül a fejlett országok –
mint pl. Ausztria – elvonják
a szegény országokban meg-
termelt jövedelmeket.

„Ausztria a pénzt eddig
mint AAA minõsítésû or-
szág megkapta 2,5-3 százalé-
kért, amit továbbhelyezett a
térségbe 7-9 százalékért. Dol-
láronként nyert 5-6 százalé-
kot. Egy kihelyezett dollár
hozadékán finanszírozni tu-
dott további két dollárt. (…)
Az osztrák életszínvonalat
tehát azok az országok finan-
szírozzák, akiknél a pénz ki
van helyezve, hiszen a forrá-

sok az osztrák államnak erre
is kellettek. Most meg itt van-
nak ezek a magasan eladóso-
dott (hochverschuldenes)
magyarok. Új kormányuk
megunta, hogy fejõstehén-
nek nézik az országot, és be-
leszólt a jövedelemelosztás-
ba, a jövedelem egy csekély
részét otthon akarja tartani.”

Magyarországra senki
sem kényszerítette rá a fejlett
országokéhoz képest meg-
alázóan magas kamatlába-
kat. A pénzpiacok ítéletében
megnyilvánuló kamatfelárak
alakulását leginkább a ma-
gyar kormányok elhibázott
(böszme) és korrupt politiká-
ja okozta és okozza. Bizony-
bizony nem a pénzvilág és
az Európai Unió ellentáma-
dása, hanem saját kormá-
nyaink ténykedése a fõ oka
annak, hogy az államcsõd
szélén vagyunk kénytelenek
lavírozni. A globalizált vi-
lággazdaságban természete-
sen lépten-nyomon kialakul-
nak ilyen aszimmetriák,
amelyeknek vannak haszon-
élvezõi és vannak kárvallott-
jai is. Ezeknek az aszimmet-
riáknak a felismerése, be-
azonosítása és a kihívásokra
adott helyes válaszok meg-
adása a jó kormányzás ele-
mi kritériuma. Az utóbbi
idõk magyar kormányaiból
– egyetértve Mellár Tamás
megállapításaival – hiány-
zott ez a képesség, sokkal in-
kább illeszthetõ rájuk a bibói
hamis realista jelzõ.

Féligazságokra alapozva,

rossz stratégiát követnek,
amelyeknek eredményeként
Magyarország világgazda-
ságba való hibás beágyazó-
dásába bekódoltatott az
adósságspirál. Az Európai
Unióba való belépéssel meg-
kaptuk a korrekció lehetõsé-
gét, de nem vettük komolyan
azokat a feltételeket, ame-
lyeknek megfelelve kijavít-
hattuk volna ezt az igen
elõnytelen, duális struktúrát.
A maastrichti kritériumok
betartását a politikai elit nem
érezte fontosnak, pedig ha
ebben a kérdésben konszen-
zus lenne, a Boross Imre ál-
tal említett pénzszivattyúk
sem mûködhetnének.

Ha törekedtünk volna be-
tartani a kamatlábak nagysá-
gára vonatkozó uniós elõ-
írást, miszerint a hosszú távú
hitelek kamatlába az egyéves
referenciaidõszakban legfel-
jebb 2 százalékkal lehet több,
mint a három legalacso-
nyabb inflációs mutatóval
rendelkezõ tagállam állam-
kölcsöneinek átlagos kamat-
lába, akkor Ausztria sem

profitálhatott volna annyit a
Magyarországról átszivaty-
tyúzott kamatkülönbözetbõl,
mint amennyit Boross Imre –
egyébként jogosan – felró. A
volt szocialista táborból ver-
buválódott új tagállamok kö-
zül az elmúlt tíz évben Ma-
gyarország a kamatfelárak
tekintetében sajnálatos mó-
don többnyire az élen állt.

Ki a felelõs azért, hogy
évente sok száz milliárd fo-
rinttal többet kellett – okos
kormányzással könnyen el-
kerülhetõ – kamatfelárak
formájában kifizetnünk a fel-
tétlen szükségesnél? Az oszt-
rák kormányzatok helyes vá-
laszt adtak erre a kihívásra, a
magyarok a lehetõ legrosz-
szabb „megoldást” válasz-
tották: ahelyett, hogy leszorí-
tották volna a forinthitelek
kamatlábait, gyeplõt dobtak
a nyakló nélküli devizahite-
lezésnek. Az államcsõd ré-
mével fenyegetõ következ-
ményeket itt és most, a sza-
kadék szélén mindnyájan
megszenvedjük.

De még most sem késõ
változtatni! Az elkerülhetet-
lenül szükséges gazdaságpo-
litikai fordulat nem lehet
más, mint megkísérelni a
pénzszivattyúk mûködését
lehetõvé tevõ aszimmetriák-
nak a lebontását (önsorsron-
tó szabadságharc helyett in-
kább a maastrichti kritériu-
mok teljesítésével). A jobbol-
dali értelmiség azzal tudná
segíteni ennek a fordulatnak
a mielõbbi megvalósulását,

ha felhagyna a hamis realiz-
must tápláló hazug beszéd-
del, és ha szervez is még el-
lentüntetést, akkor azt az or-
szág energiáit elszívó magas
kamatfelárakat okozó rossz
kormányzás ellen tegye, le-
hetõleg még az államcsõd
bekövetkezte elõtt.

A test ördöge

Megyesi Gusztáv

Azt, hogy az egykulcsos
adórendszer maximálisan
bevált, az éhen haltakon kí-
vül Magyarország minden
lakója belátja, ám hogy ha-
tással van a libidóra is, való-
színûleg meg fogja lepni
még az IMF szakembereit is.

Márpedig Matolcsy mi-
niszter a parlament költség-
vetési bizottságának ülésén
fejtette ki, hogy az egykul-
csos adórendszer „a gyer-
mekvállalást is ösztönzi”, hi-
szen az utóbbi hat hónapban
több gyermek született.
Amikor valaki bátortalanul
megjegyezte, hogy a gyere-
kek a fülkeforradalom dacá-
ra is változatlanul kilenc hó-
napra jönnek világra, a mi-
niszter szemrebbenés nélkül
felelte, hogy már az elõzetes
bejelentések „megmozgatták
a magyar férfiak és nõk fan-
táziáját”, ergo hatással vol-
tak a népszaporulatra. Igaz,
ami igaz, az öntudatos ma-
gyar férfi már jó ideje nem
holmi pezsgõs vacsorával
meg gyertyafénnyel próbál
hangulatot teremteni a há-
zasélethez, hanem a Gazda-
sági Rádióban növekedési
prognózisokat hallgat asszo-
nyával, mondhatnánk, de-
mográfiai szempontból
Matolcsy miniszter közgaz-
dasági tézisei voltaképpen a
lehetõ legkorszerûbb afro-
diziákumoknak tekinthetõk,
de most nem errõl van szó.
Hanem hogy mit szól mind-
ehhez a pápa. Aki épp a hé-
ten áldotta meg Magyaror-
szágot, s tett ígéretet Semjén
miniszterelnök-helyettesnek,
hogy rendszeresen imádkoz-
ni fog a magyar népért.

Ez ellen még a legmegátal-
kodottabb ateistának sem le-
het kifogása, csakhogy mint
tudjuk, Õszentsége a testisé-
get illetõen igen visszafogott,
még a legszimplább kondom
használatában is a sátán ke-
ze nyomát látja, ebbõl adó-
dóan meg lehet a véleménye
Magyarországról, ahol most
már kabinetszinten izgatják
a férfiak és nõk szexuális
fantáziáját; hamarosan alig-
hanem zsinat is össze lesz
trombitálva, s ez is kizárólag
Orbán meg örökös jobbkeze
miatt fog bekövetkezni.

Még az a szerencse, hogy a
költségvetési bizottság elnö-
ke szerint is „sikeres a kor-
mány és sikeres a gazdaság-
politika, a nemzetgazdasági
miniszterrõl nem is szólva”,
akinek úgy sikerült világra-
szóló eredményeket elérnie,
hogy közben „nemhogy
megszorítások nem voltak,

arra emlékeztetõ lépések
sem”. Hogy csak egyetlen
adattal jelezzük a gyarapo-
dást, az eddigi 18 ezer forin-
tos étkezési utalvány helyett
itt az Erzsébet-utalvány, havi
ötezer forint értékben, ami
tehát 13 ezres növekmény,
hogy most holmi algebrai
plusz-mínusz elõjelekkel ne
kicsinyeskedjünk. Azért az
Erzsébet-utalvánnyal példá-
lózunk, mert kiváló szimbó-
lum. Ebben a tetõtõl talpig
keresztény országban egyet-
len hívõ sem akad, egyházi
személy meg pláne nem, aki
szólna, hogy ha már min-
denképpen muszáj egy étke-
zési utalványnak nevet adni,
nem éppen Árpád-házi Szent
Erzsébet a legszerencsésebb
választás. Õ ugyan tudvale-
võleg egész életében a szegé-
nyek mellett állt, „azoknak
hordozta a fejedelmi élés-
kamra minden élelmét, meg-
látogatta õket kunyhóikban,
kifizette adósságukat”, csak
éppen amit adott, az ala-
mizsna volt, koldusnak, föl-
dönfutónak odavetett kö-
nyöradomány. Nem pedig
munkabér, fizetés vagy egyéb
juttatás, mint a cafeteria is,
ami a munka ellenértékeként
jár a dolgozónak, mégpedig
szerzõdés alapján, ergo az
Erzsébet-utalvány pontosan
kifejezi, hogy minek tekinti a
kormány az õ hûséges, ke-
resztény népét. Amúgy a
névadó igen példás módon
bánt a betegekkel is: egy Illés
nevû bélpoklost például
egyenesen a hitvesi ágyába
engedett; nem ortodox gaz-
dasági miniszterek szerint
feltehetõen ettõl datálható az
egykulcsos adórendszer be-
vezetésének gondolata.

Nem értik

-settembrini

Érdekes gondolatkísérletet
hallhattunk akkor, amikor
az igazságszolgáltatásért fe-
lelõs miniszterelnök-helyet-
tes a pártatlan közszolgálati
rádió mûsorában kifejtette:
elképzelhetõnek tart olyan
törvénymódosítást, amely
lehetõséget adna arra, hogy
alkotmányban elrendelt
kényszernyugdíjazásuk alól
egyes, 62. életévüket betöl-
tött bírák egyedi kérelemre
felmentést kapjanak. A poli-
tikus azonban elfelejti, hogy
az a bíró, aki a pályán mara-
dás jogát a hatalom gesztusa
nyomán nyeri el, sok
mindennek (megalázott em-
bernek, alázatra tanított íté-
lethirdetõnek stb.) nevezhe-
tõ, csak éppen bírónak nem.
A politikusi ötlet egyben rá-
világít arra, hogy a kormány
valójában még most sem ér-
ti, miért indult Magyaror-
szág ellen eljárás, a polgári
demokráciák miért tartják
fontosnak, hogy az igazság-
szolgáltatásról hozzáértõ,
befolyásolhatatlan szakértõk
gondoskodjanak.

Szétvert ítélõképességgel

Orbán Viktor – értelmetlen szabadságharc 
és békemenet után szembenézés a helyzettel
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Forradalom – 
Leonida naccsás’
úr szakasz

Mircea Vasilescu

Magyarország sokkal na-
gyobb problémákkal küzd
Romániánál: a gazdasági
csõd szélén áll, és súlyos an-
tidemokratikus elcsúszások
miatt érik bírálatok. Az Eu-
rópai Bizottság hármas kö-
telezettségszegési eljárást
indított ellene, Orbán oppo-
nensei pedig szervezkedni
kezdtek.

Martin M. Simecka szlo-
vák író és disszidens a prágai
Respekt folyóiratban arról ír,
hogy Szolidaritás néven (len-
gyel mintára) új politikai
mozgalom jön létre egy ka-
tonatiszt vezetésével, aki ki-
lépett a hadseregbõl, hogy az
egyre népszerûbb szervezet
élére álljon. A magyarok
harminc százaléka a sze-
génységi küszöb alatt él, a
gazdasági csõd veszélye mi-
att pedig egyre kevesebben
hisznek a kormányfõ nacio-
nalista szlogenjeiben. Mar-
tin M. Simecka szerint Or-
bán egyelõre a helyzet ma-
gaslatán áll, de nem sokáig:
„Ha meghajol a nemzetközi
nyomás elõtt, pozíciója a
nemzet megkérdõjelezhetet-
len vezéreként (amelyhez
erõsen ragaszkodik) meg-
inog. Ha nem hajol meg, az
országot a szakadék felé vi-
szi, rá magára pedig lavina-
szerû bukás vár. Most abban
jár, hogy minél tovább fenn-
tartsa a jelenlegi állapotot, a
vihar elõtti csendet.”

Budapesten százezren
tüntettek Orbán Viktor mel-
lett, Martonyi János külügy-
miniszter pedig azt nyilat-
kozta, hogy a kormány ké-
pes „tízszer több embert is
kivinni az utcára”. Január
másodikán, az ellenzék és a
civil társadalom által szerve-
zett demonstráción „csak”
hetvenezren vettek részt. Ez
azt jelentené, hogy Magyar-
országon kedvelik a hatal-
mat, és a dolgok jó irányba
mennek? Nyilvánvalóan
nem. Az utcai tiltakozások
résztvevõinek a száma ön-
magában nem mérvadó egy
ország problémáinak súlyos-
ságát illetõen, de nem is ha-
nyagolható el teljesen. (…)
Minálunk a hírtelevíziók
hosszú kibicmûsorokat és
breaking newsokat „gyárta-
nak” a „Románia utcára vo-
nult” motívumra. Nagy sza-
vak hangzanak el – forrada-
lom, diktatúra, „forrong az
ország” és egyebek –, hivat-
koznak a valamikori „Egye-
tem tér szellemiségére”, sõt
egyesek 89 decemberéhez
hasonlítják a mostani törté-
néseket. Miközben ország-
szerte legfeljebb tízezer em-
ber vonult utcára. Egyesek
spontán módon, mások szer-
vezetten. Az USL összejöve-
tele sem tudott több embert
megmozgatni. 

Mind a mozgósítás, mind
a hatás tekintetében messze

állunk Magyarországtól. És
alaptalan a párhuzam az
utóbbi hónapokban Olaszor-
szágban és Franciaország-
ban végbement utcai meg-
mozdulásokkal is, hiszen ott
több százezer ember tiltako-
zott. Mindazonáltal figye-
lemre méltó, hogy miután a
civil szféra hosszú idõn át
„aludt”, olyannyira, hogy a
szakszervezetek a bérlevágá-
sok után sem tudtak tízezer-
nél több embert utcára vinni,
most több napon keresztül
tüntetnek (a legtöbb nagyvá-
rosban). Ez jó hír: az embe-
rek megtalálták a hangjukat.
Attól tartok, hogy ez az
egyetlen örömhír a rossz hí-
rek rengetegében. A legrosz-
szabb mind közül, szerény
ízlésem szerint, hogy a tilta-
kozók valójában lehangoló
zûrzavart fejeznek ki. Belefá-
radtak a hazugságokba, az
igazi reformok elmaradásá-
ba, a jelenlegi hatalom ag-
resszív „stílusába” (…) a sze-
génységbe és a kilátástalan-
ságba. Azt kiáltják, „Le
Bãsescuval” és „Le a kor-
mánnyal”, idealista vagy ki-
vitelezhetetlen javaslatok
hangzanak el, amilyen a mo-
narchia visszaállítása (noha
a régi és új felmérések egy-
aránt azt mutatják, hogy a
polgárok többsége köztársa-
ságot akar). Technokrata
kormányt kérnek – a téren és
egyes blogokon és újságok-
ban –, mintha a technokra-
ták csak úgy elõhúzhatnák a
kalapjukból az általános jó-
léthez vezetõ megoldást.
(Görögországnak és Itáliá-
nak technokrata kormánya
van, mégis rosszabbul állnak
nálunk a „szuverén adós-
ság”, a gazdaság és a pénz-
ügyek terén.) És úgy általá-
ban megcsömörlöttek a poli-
tikától („nem akarunk többé
pártokat!”). Igaz, ami igaz,
az emberek – nemcsak a kis-
számú utcai tüntetõ – meg-
elégelték ezt a fajta, az átme-
netre jellemzõ politikát. A
megoldás azonban csakis
politikai lehet, nem másféle.
A baj az, hogy most a politi-
kusok nem tudnak másfajta
politikát kínálni. (…) Az
utóbbi napok utcai megmoz-
dulásai pedig túlságosan vér-
szegények voltak ahhoz,
hogy elültessék a félelmet a
kormányzatban. A civil szer-
vezetek nem tûnnek képes-
nek arra, hogy szervezõként
lépjenek fel (…) még kevésbé
arra, hogy az embereket az
utcára vigyék. Igaz, hogy
nagy az összetartás a (sokkal
gyorsabb és kényelmesebb)
közösségi oldalakon és a blo-
gokon. Ha beleszámoljuk az
online „civil résztvevõket”
is, a tiltakozók tábora sokkal
népesebb. (Ha rigorózusak
akarnánk lenni, az online
elégedetlenkedõkkel is szá-
molnunk kellene: amennyi-
ben a kormány be akarja ve-
zetni az elektronikus szava-
zást, akkor számolnia kell
az „online ellenzékkel” is.)
(…) Miközben ezt a cikket
írom (kedden), a Victoriei
téren a szakszervezetek tün-
tetnek. Soványka tüntetés.

Hazafias zene megy, Adrian
Pãunescut szavalnak, jelsza-
vakat kiáltoznak. (...) Azon
gondolkodom, vajon ho-
gyan reagálna a hatalom, ha
az utcán százezren tüntetné-
nek, vagy többen. Hiába
gondolkodom. Attól tartok,
egyelõre a Leonida naccsás
úr fázisnál tartunk: „Miþu,
öltözz sietõsen, és irány a
forradalom!” 
(Fordította: Sz.L.)

Vétségek 
gyorsleltára

Andrei Pleºu

Azt hiszem, abban a hely-
zetben vagyunk, amikor
minden megoldás rossz.
Ahogy valamennyiünk fõ-
nöke, Ion Luca Caragiale
õúrasága mondaná, „ebbõl a
dilemmából nem tudunk ki-
lépni”. Merthogy abban,
ami az utcán történik, min-
denki vétkes, különbözõ
mértékben. Az elsõ vétkes
az oszág elnöke. Ezredszer
találta magát önnön „spon-
taneitásának” papucsa alatt:
Hiú becsvágyában megyúj-

totta a lázadás gyújtózsinór-
ját, fölöslegesen perlekedve a
kevés emberek egyikével,
akit tisztelnie kellett volna
azért, amit tesz: Raed Arafat
doktorral. Vette a telefont,
belépett egy egyenes tévé-
adásba, és bottal csapott a
pocsolyába. Második lépés-
ben fityiszt mutatott a lakos-
ságnak, amikor visszavont
egy törvényt, amit õ maga
támogatott éppen. Mintegy
azt mondván, hogy ha a pór-
nép nem érti, az õ baja, vág-
ja ki magát, ahogy tudja. Mi,
az elnök, hátat fordítunk ne-
ki. Hibáztathatnám kissé
Bãsescu úr tanácsosait is. De
milyen tanácsosokat? Õkel-
me úgyis azt csinál, amit
akar. „Józan megfontolás”,
tapintat, stílus nélkül. A má-
sodik vétkes a kormány.
Ami engem illet, én hiszek
Boc úr tisztességében és jó
szándékában, de nem állha-
tom meg, hogy ne vegyem
észre politikai és közigazga-
tási képességeinek szerény
voltát. Úgy vezeti az orszá-
got, mint egy vidéki kisvá-
rost, nem lép ki a nagyvilág-

ba, egyhangúan és kiszámít-
hatóan viselkedik, mint egy
kaszáló földmûves. Nem vi-
lágos, milyen kritériumok
alapján állította össze a csa-
patát. Megmagyarázhatat-
lan, hogy az általános válság
körülményei között, ahe-
lyett, hogy elsõrangú szakér-
tõket, bizonyítható tapaszta-
lattal és eredményekkel ren-
delkezõ szakembereket ke-
resne, a miniszterelnök úr
mindenféle együgyû névtele-
neket ültet kulcsfontosságú
tisztségekbe. A harmadik
vétkes az ellenzéki pártok tá-
bora, amely sikeresen veszít
szavazatszázalékokat egy
olyan pillanatban, amikor ha
semmit sem csinálsz, akkor
is könnyen nyerhetsz az el-
lenfél hibája folytán. Mint-
hogy nem meggyõzõek, és
képtelenek ötszótagosnál
hosszabb politikai progra-
mot javasolni („Le Bã-ses-
cu-val!”), nagyjából ugyan-
olyan mértékben járultak
hozzá ahhoz, hogy minden-
ki torkig van a politikával,
mint a hatalmon lévõk. Sen-
ki számára sem vonzó annak
perspektívája, hogy Tandát
Mandával váltják fel. Az
USL erõlködése pedig, hogy

tõkét kovácsoljon az utca lá-
zadásából, szánalmas. A ne-
gyedik hibás: az agitáló saj-
tó. Jó ideje az újságolvasókat
és tévénézõket nap mint nap
egyfajta neurózist szülõ ösz-
szeomlás- és terror-pácban
tartják. (...) Estérõl estére si-
ratóasszonyok kis csoportjai
– akik nem látszanak túl sze-
gényeknek – harcias halotti
miséket celebrálnak a dikta-
túra eszméje (fogalma) kö-
rül. Az eredmény: a tünte-
tõknek nincs világos, jól arti-
kulált célkitûzésük, mert egy
elõregyártottat már kaptak:
„Le a diktatúrával!”, „Bãses-
cu=Ceauºescu” stb. Holott
egy dolog azt mondani vala-
kinek: „Beteg vagy, vérsze-
gény vagy, kezeltesd ma-
gad!”, és más azt mondani:
„Halálodon vagy! Épp most
döftek egy kést a hátadba!
Gyilkosok vesznek körül!”
Az elsõ üzenet mozgósít, a
második kétségbe ejt. A két-
ségbeesésre pedig nincs meg-
oldás. Az ötödik számú vét-
kes: az összefüggésrendszer.
Sokan azt csinálják, amit a
televízióban látnak. Az arab

tavasz, a spanyol háborgók,
a londoni gyújtogatók, a gö-
rögországi dühödt felkelõk,
az Occupy Wall Street, a
tüntetõ tízezrek Brüsszelben
– mindezek a könyvtári fel-
kelõk hadai által bõségesen
prezentált, kommentált, ide-
ológiailag megvédett tüzes
tüntetések modellekké vál-
nak. Tegyünk mi is így! Lép-
jünk be a világ sorába! Játsz-
szunk egy kis anarchiásdit!
Nyilván a mi dâmboviþai
léptékünkkel: nem több tí-
zezrekkel vonulva az utcára,
hanem százakkal, és nagyon
vegyes eszmékért szállva sík-
ra: a „szabadságtól” a Miti-
cã Dragomir letartóztatásá-
ig, a „Smurd” névnek „Ara-
fat”-ra cserélésétõl a regadó
törléséig és a kormány le-
mondásáig. Egyesek „go-
nosz” karikatúrákat” lobog-
tatnak, mások köveket do-
bálnak, megint mások politi-
kusok képeit égetik, sokan
nyugton ülnek, joggal elegük
van a szegénységbõl és az in-
tézmények bolondokházá-
ból. Itt-ott egy-egy vállon
csücsülõ gyerek, egy-egy
„forradalmár”, aki úgy érzi,
hiába áldozta fel magát, egy-
egy zavaros agyú politikus,
aki abban reménykedik,
hogy a nép kegyeibe fogadja.
Amirõl nem beszélnek, az
az, hogy nemcsak Románia
van gondban, hanem az
egész bolygó; hogy egyetlen
józan kormány sem hozha-
tott volna a mostaniaktól
gyökeresen különbözõ intéz-
kedéseket a helyzet további
rontásának kockázata nél-
kül; hogy van egy frusztráci-
ókkal teli múltunk, megaláz-
tatásokkal és nélkülözések-
kel teli jelenünk, de semmi-
lyen elképzelésünk a közeli
jövõrõl. Senki sem tudja, mi
a következõ lépés az utca kö-
veteléseinek esetleges teljesí-
tése után. Az USL? Káosz?
Egy gondviselésszerû meg-
mentõ? Egy dolog biztos.
Akik a tereken vagy a tévé-
ben harcolnak a „diktatúra”
ellen, nem tûrik, hogy ellent-
mondjanak nekik. Ha azt ki-
áltod – miként egy eufóriás
megpróbálta –, hogy nem
akarod a kormány bukását,
kihúzol egy verést. Így té-
rünk át a burzsoá-földesúri
diktatúrából a proletár dikta-
túrába.

P. S. Nem gondoltam,
hogy el kell mondanom, de
Ponta úr néhány napja vala-
mivel racionálisabban visel-
kedik, mint állandó szónoki
önkívületben levõ liberális
kartársa. Tehát lehet... 
(Fordította: K. B. A.)

Mégsem 
a technokratáké 
a jövõ

David Runciman, 
London Review of Books
A technokraták nem vehe-

tik át a politikusok szerepét,
pedig manapság mintha ez
lenne a divat. Az ugyanis
biztos, hogy a háború után
létrejött nyugati demokrácia-

modell fazonigazításra szo-
rul. „Görögországban és
Olaszországban azért folya-
modtak technokratákhoz,
hogy választások nélkül le-
hessen eltávolítani a bec-
sõdölt kormányokat”– írja a
London Review of Booksban
David Runciman politoló-
gus. Vagyis nem hiszi, hogy
olyan új korszak hajnalán
vagyunk, amikor is a társa-
dalom, a politikusokban csa-
lódván, szakértõkre bízza
ügyeinek intézését. Pedig,
mint a Metazinban is olvas-
ható volt, Olaszországban
például nagyon is komolyan
számolnak azzal, hogy a
kormányzat szerepe a jövõ-
ben megnõhet a választott
testületekkel szemben, és az
irányításban a korábbinál
nagyobb szerepet kapnak a
technokraták, a választott
politikusok rovására. Run-
ciman szintén tudatában van
a mai demokrácia-modell
problémáinak. Emlékeztet
rá, hogy a demokrácia elõ-
nyét hagyományosan abban
látták, hogy a kormányt erõ-
szakmentes eszközökkel le
lehet váltani. Csakhogy per-
sze a demokráciában a rossz
vezetõk helyett gyakran még
rosszabbakat szoktak válasz-
tani. Azon kívül válság ide-
jén éppenséggel semmi hasz-
nát nem venni a választások-
nak. Hiszen az olyankor
szükséges intézkedések
szándékával nemigen lehet
választást nyerni. Runciman
szerint még ilyenkor is van
azonban elõnye a demokrá-
ciának: képes kísérletezni az
önkényuralommal, az ön-
kényuralom viszont nem ké-
pes kísérletezni a demokráci-
ával. Kína például nem meri
kicsit kipróbálni a demokrá-
ciát, mert attól fél, hogy ak-
kor minden összeomlik, s
nem lesz visszatérés. Esze-
rint a technokratákra bízott
kormányzás az autokráciá-
val való kísérletezésnek szá-
mít. Ezt elég nehéz elfogad-
ni, hiszen a technokratákat a
parlament bármikor levált-
hatja. Márpedig már Platón
is tudta, hogy az ideális álla-
mot irányító tudósok nem a
nép bölcs belátására, hanem
erõszakra alapozták volna
hatalmukat. Az pedig a tech-
nokratáknak nem áll rendel-
kezésükre. Más úton ugyan,
de Runciman is erre a követ-
keztetésre jut: ha a modell-
válság következtében a jó-
módú országok lakossága el-
szegényedik, nem biztos,
hogy sokáig megtûri a tech-
nokratákat. Emezeknek, ki-
vált a gazdasági-pénzügyi
technokratáknak amúgy
sincs túl jó hírük, mióta a rá-
juk bízott alrendszerek vál-
ságba jutottak. Runciman
szerint az olasz és a görög
szakértõi kormány is csak
idõleges megoldás. A válság-
ban nem az a baj, hogy a po-
litikusok nem tudnak rájön-
ni, mit kell tenni. Azt nem
tudják, hogy lehet azt a vala-
mit sok millió emberrel elfo-
gadtatni. De azt a technok-
raták sem biztos, hogy tud-
ják. (metazin.hu)

Itt van ez a helyzet...

Emil Boc – meg vannak számlálva a napjai?
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Czédly József

Ez a hangzatos cím jutott
eszembe, amikor az oktatás-
ügyi miniszter 3064/2011
sz. rendelete alapján (megje-
lent a Hivatalos Közlöny janu-
ár 25-i, 62. számában, de
megtalálható a minisztéri-
um www.edu.ro honlapján
is), a gyermekeknek az ele-
mi iskolák 0 és I. osztályaiba
való beíratása módszertaná-
nak ismertetésébe kezdtem.
A 20 ezres számot az ÚMSZ
2011. október 4-i, Kisebbség
mellékletében megjelent,
Murvai László által írt érté-
kes tanulmányból (Erdélyi
magyar oktatás – a beiratkozás
kérdéseirõl) következtettem
le. Ebbõl tudhatjuk meg,
hogy a 2010–2011-es tanév-

ben Románia magyar nyel-
vû iskoláiban, az I.–IV. osz-
tályokba 46.349 tanuló járt.
Számításba vettem, hogy
2012 õszén, a tanügyi refor-
mot elrendelõ törvény alap-
ján, mint újdonság megjele-
nik az elemi oktatás keretén
belül az I. osztályon kívül a
0-dik, elõkészítõ osztály is,
tehát két évfolyam kezdi el
az elemi iskolába járást. Re-
mélhetõleg a gyermeklét-
szám lemorzsolódása nem
nagyobb, mint 10%, így
ténylegesen legalább 20 ezer
magyar kisgyerek további
sorsáról kell döntsenek szü-
leik, figyelembe véve a fent
említett szabályozás elõírá-
sait.

A legfontosabb iránymu-
tató ezen a téren a miniszte-

ri rendelet I. sz. mellékleté-
ben közzétett táblázat, ez fel-
sorolja azokat a feltételeket,
amelyeket a szülõknek is-
merniük kell, amikor gyer-
mekük iskolába iratkozásá-
ról döntenek. A szabályozás,
a gyermek életkora függvé-
nyében, három eshetõséget
különböztet meg.

A pszichoszomatikus kiér-
tékelést a Megyei Erõforrást
és Oktatást Kezelõ Központ
(Centrul Judeþean de Resur-
se ºi Asistenþã Educaþionalã
– CJRAE)  koordinációjával
hajtják végre oktatási sza-
kemberek, iskola és család-
orvosok bevonásával. 

A rendelet II. sz. mellékle-
te tartalmazza a 2012–2013-
as tanév I. és elõkészítõ osz-
tályaira való beiratkozás

naptárát. Ebbõl a fontosabb
határidõk:

Január 25 és február:  
– Óvodások szüleivel tar-

tott beszélgetések és tanács-
adások, akiknek gyermekei a
2012–2013-as tanévben ele-
mi iskolába fognak járni.

– A 2012–2013-as tanév-
ben iskolát kezdõ gyermekek
összeírása, ennek keretén be-
lül a szülõi óhajok számba-
vétele, ami az elõkészítõ osz-
tály vagy az I. osztályba való
beiratkozást illeti. Figyelem,
ezzel az alkalommal kell be-
jelenteni, ha a szülõ gyerme-
két egy nemzeti kisebbség
nyelvén történõ oktatásban
kívánja részesíteni, illetve
különleges iskolába óhajtja
beiratni.

2012. február 19.:  Vala-
mennyi tanintézetben, vala-
mint a tanfelügyelõség hon-
lapján kifüggesztik a helység

iskolai körzetekre (circum-
scripþii ºcolare) való felosztá-
sát. Azokban a helységek-
ben, ahol egy nemzeti ki-
sebbség nyelvén történõ ok-
tatás több tanintézetben tör-
ténik, ezeket az iskolákat is
körzetesíteni kell.

Kifüggesztik a pszichos-
zomatikus kiértékeléseket
végzõ bizottság programját.

2012. március 2.:
– Kifüggesztik a pszihos-

zomatikus kiértékeléseknek
az eredményét.

– Kifüggesztik minden
egyes tanintézet ajánlatát az
elõkészítõ és az  I.  osztályok
létrehozásának lehetõségé-
rõl. Az elõkészítõ és  az I.
osztályokba való beiratkozás
elsõ szakasza.

2012. március 2.:       
– Kifüggesztik azt a prog-

ramot, ami a körzeti iskolák
elõkészítõ és I. osztályaiba

való beiratkozásra vonatkoz-
nak.

2012. március 5–16.:  
– Beiratkozási kérvények

beadása azoknak a szülõk-
nek a részérõl, akik körzeti
iskolába kívánják adni gyer-
meküket, beleértve a
körzetesített kisebbségi
anyanyelvû tanintézetekbe,
tagozatokba való beiratko-
zást

Beiratkozási kérvények
beadása azoknak a szülõk-
nek a részérõl, akik gyerme-
keiket a helységben mûködõ
egyetlen kisebbségi anya-
nyelvû iskolába, illetve kü-
lönleges tanintézetbe kíván-
ják beíratni.

2012. március 19.:
Az elsõ szakaszban beíra-

tott gyermekek listájának ki-
függesztése

(Folytatása következik)

(Válasz egy olvasónak)

Meglehet, a telefonon be-
mondott tényállás pontat-
lan, hiszen sem az olvasó-
nak, sem nekem nincs birto-
komban a per anyaga. Az a
biztos, hogy egy olyan köve-
telési perrõl van szó, amely
a napokban dõlt el véglege-
sen harmadfokon, s a ho-
zott jogerõs és visszavonha-
tatlan, tehát végrehajtható
bírósági határozat alapján a
jogi személy alperes nagy
összegû lakbért köteles fi-
zetni a felperesnek azért az
ingatlanért, amelyet neki a
restitúciós eljárásban (nem
könnyen) évekkel ezelõtt
visszaadtak. A lényeg az,
hogy a végrehajtási fázisba
jutott ügy felveti a bírósági
végrehajtó területi és tárgyi
illetékességének kérdését,
érthetõbben azt, hogy ebben
a konkrét ügyben melyik
végrehajtónak kell/lehet el-
járnia azért, hogy az alpe-
res, akit ebben a szakaszban
hitelezõnek nevezünk, adó-

sától megkapja a tartozást.
De még mielõtt az illeté-

kesség kérdését taglalnám, a
törvényi hátteret vázolom.
A bírósági végrehajtókról
szóló 2000. évi 188. tör-
vényt, mint nagyon sok
egyéb jogszabályt is, megal-
kotása óta számtalanszor
módosították. A törvény je-
lenleg hatályos, újraközölt,
szövegét a 2011. október
20.-i 738. Hivatalos Köz-
lönyben olvashatjuk, de aki-
nek van internete, ott is
megtalálja. Választott té-
mánknál maradva, a bírósá-
gi végrehajtók, a közjegy-
zõkhöz hasonlóan egy-egy
táblabíróság (curtea de apel)
körzetében tevékenyked-
nek, közelebbrõl egy adott
bíróság (judecãtorie) mel-
lett. Tevékenységüket az
Igazságügyi Minisztérium
koordinálja és felügyeli
(188. törvény, 4. szakasz.) A
jogszabály II. fejezete fog-
lalkozik hatásköri/illetékes-
ségi kérdésekkel, közelebb-
rõl a 7. és 9. szakaszokban.

A végrehajtók alapvetõ te-
endõit a 7. szakasz pontok-
ba szedve sorolja, amelyekre
azért kell külön is figyelni,
mert a 9. szakasz ezek né-
melyikét más-más végrehaj-
tónak „osztja le”, elõrevetít-
ve a hatásköri összeütközés
elõfordulásának, ezek elbí-
rálásának kérdését is.

Tehát a bírósági végreha-
tó vezeti le azt az eljárást,
éspedig a végrehajtható vég-
zések alapján, amelyek
megítélt polgári jogi követe-
léseket tartalmaznak.
Ugyancsak az õ feladata kü-
lönféle periratok, fizetési
meghagyások, felszólítások,
az eljárásjog alapján megfo-
galmazható bármilyen irat,
levél kikézbesítése, továbbá
bármilyen követelésnek
megegyezéses alapon (pe
cale amiabilã) történõ be-
hajtása. Egy másik fontos
ténykedése azoknak a biz-
tonsági/biztosítási intézke-
déseknek a foganatosítása,
amelyeket a bíróság rendelt
el. Joguk van továbbá, a

polgári perrendtartási tör-
vénykönyv elõírásaira ala-
pozva, bizonyos tényállások
megállapítására, a végrehaj-
tási eljárás különbözõ sza-
kaszaiban ténymegállapítási
jegyzõkönyvek felvételére,
fizetéselfogadási vagy – el-
utasítási, csekkekkel, vál-
tókkal, saját váltókkal kap-
csolatos váltóóvások szer-
kesztésére és minden továb-
bi ténykedésre, amelyeket a
törvény (jogszabály) hatás-
körükbe utal.

A 9. szakaszban a jogal-
kotó a fenti tárgyi hatáskö-
röket, ha szabad így monda-
nom, a területileg illetékes
bírósági végrehajtókra
„osztja le”. Kimondja azt,
hogy a végrehajtható vég-
zésben szereplõ, a hitelezõ
javára megítélteket annak a
táblabíróságnak a körzeté-
ben tevékenykedõ bírósági
végrehajtónak kötelessége
kivitelezni, teljesíteni,
amelynek területén maga a
végrehajtás történik. (9. sza-
kasz 1. bekezdés) Például

ott, ahol a perben elmarasz-
talt alperesnek vagy más-
képpen mondva, az adós jo-
gi személynek bankszámlá-
ja van, amirõl a tartozás
maga is leemelhetõ, letart-
ható. 

Amennyiben a kénysz-
ervégrehajtási eljárás javak
(ingóságok és ingatlanok)
ellen indul be, eltérõek a
szabályok. Ilyenkor a javak
fekvése szerinti táblabíróság
területén tevékenykedõ bí-
rósági végrehajtó valame-
lyikét kell megkeresni. Ha
azonban a javak több tábla-
bíróság területén találhatók,
bármelyik táblabíróság terü-
letén mûködõ végrehajtót
meg lehet keresni, aki végre-
hajtás alá vonhatja az adós-
nak bárhol található javait.
(9. szakasz, 2. bekezdés.) A
bíróság elrendelte biztonsá-
gi intézkedések foganatosí-
tása inkább helyhez kötött,
azaz annak a végrehajtónak
a feladata, akinek táblabíró-
sági körzetében a biztonsági
intézkedés alá vont javak ta-

lálhatók. (Ugyanott, 3. be-
kezdés.) A különféle tény-
megállapítási iratok meg-
szerkesztése, mindezek a
hatályos polgári eljárási tör-
vénykönyv elõírásai alap-
ján, annak a bírósági végre-
hatónak a feladata, ahol
maga a ténymegállapítás
történik. (4. bekezdés) A
többi, a 7. szakaszból ismert
hatáskör általános, ezeket
bármelyik bírósági végre-
hajtó elvégezheti (9. sza-
kasz, 5., utolsó bekezdés),
természetesen az érdekelt
fél megkeresésére.

Befejezésül még csak any-
nyit, hogy a 188. törvény
nagyon sok helyen a polgári
eljárási törvénykönyvre
utal. Ez jelenleg még a régi,
tehát nem az, amelyet a
2010. évi 134. törvénnyel
fogadtak el (a 2010. július
15-i 485. Hivatalos Közlöny-
ben), és amelyet egyelõre
még nem léptettek egy
különtörvénnyel hatályba.

Deák Levente

Quo vadis húszezer kismagyar

Gyermek életkora

1. 2012. augusztus 31-
én betöltötte 7. életévét

2. 2012 augusztus 31-ig 
betöltötte 6. életévét

3. 2012. szeptember 1.
és december 31. között

tölti be 6. életévét

Melyik osztályba
lehet beíratni

I. osztályba

elõkészítõ osztályba

I. osztályba

nagyok számára
szervezett óvodai

csoportba

elõkészítõ osztályba

Feltételek

–

–

A szülõ írott kérvénye alapján, ha a
2011–2012-es tanévben be volt iratkoz-
va és  ténylegesen járt egy óvoda elõ-

készítõ csoportjába
vagy ugyancsak a szülõ írott kérvé-

nye alapján, ha nem is volt beiratkoz-
va és nem is járt az óvoda iskolát elõ-

készítõ csoportjába, de egy a fejlettség-
ét igazoló pszichoszomatikus

kiértékélés alapján képes az I. osztály
sikeres elvégzésére

A szülõ írott kérvénye alapján ha
egy a fejlettségét igazoló pszicho-

szomatikuskiértékelés alapján képes az
elõkészítõ osztály sikeres elvégzésére

A bírósági végrehajtó illetékességei
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Építészeti kiállítás

Helyszín: Székelyudvar-
hely, Mûvelõdési Ház. Meg-
nyitó: február 3., 18 óra.

A kortárs magyar és por-
tugál építészet legaktuáli-
sabb példáit mutatja be és ál-
lítja párhuzamba az elõadás-
sal egybekötött építészeti
tárlat. A szakmabeliek és la-
ikusok számára is gondolat-
ébresztõnek ígérkezõ kiállí-
tás megnyitóját követõen
Csíki Barna a kortárs portu-
gál építészetrõl, Cseh And-
rás építész a pannonhalmi
Szent Jakab-kápolnáról tart
elõadást. A kiállítás február
24-ig lesz látogatható.

Terülj, terülj, 
asztalkám

Helyszín: Székelyudvar-
hely, Mûvelõdési Ház,
nagyterem. Idõpontok: feb-
ruár 5., vasárnap, 17 óra. A
bérletes elõadások rendje a
következõ: február 6. hétfõ
– 13:00 Pumukli gyerekbér-
let, február 7. kedd – 10:00
Vuk gyb., 12:00 Nyilas Misi
gyb., február 8. szerda –
10:00 Bambi gyb., 12:00 Ár-
vácska gyb., február 9. csü-
törtök – 10:00 Füles gyb.,
12:00 Kisherceg gyb., febru-
ár 10. péntek – 10:00
Csipike gyb., 12:00 Mici-
mackó gyb.

Gaál József kiállítása

Helyszín: Csíkszereda, Új
Kriterion Galéria, Petõfi u.
4. Idõpont: február 3., pén-
tek – március 8., csütörtök.
A kiállítást megnyitja febru-
ár 3.-án Vécsi Nagy Zoltán
mûvészettörténész.

Berecz András-koncert

Helyszínek: Gyergyóre-
mete, Balázs Gábor Mûve-
lõdési Ház, február 3., pén-
tek, 19 óra. Gyergyóalfalu,
Petõfi Sándor Mûvelõdési
Ház, február 4., szombat,
11 óra. Gyergyószent-
miklós, Mûvelõdési Ház,
február 4., szombat, 19 óra,
Csíkszereda, Mûvelõdési
Ház február 5., vasárnap,
19 óra. Berecz András me-

semondó Hazakísérlek -
Gyergyó régi népzenéjébõl
címû bemutató koncertje.

Egyéves 
a KreaKids Studio

Helyszín: Kézdivásárhely,
Vigadó Mûvelõdési Ház.
Idõpont: február 4., szom-
bat, 18 óra. A KreaKids
Studio születésnapján bemu-
tatják a részt vevõ lányok sa-
ját tervezésû és elkészítésû
ruháit, amellyel már részt
vettek itthoni és külföldi di-
vatbemutatón egyaránt, to-
vábbá megtekinthetõ lesz a
KreaKids Studio és a New
Fashion készruhagyár közös
kollekciója, amit ugyancsak
a lányok terveztek, majd a
gyár szakembereivel közö-
sen viteleztek ki, illetve lát-

ható lesz még a KreaKids és
a Székelyhírmondó közös
origami technikával, újság-
papírból készült kollekciója.
A bemutatót és a kiállításo-
kat kiegészíti a Free Groove
tánccsoport fellépése, vala-
mint a KTP csapat, akik
hozzájárulnak a divatbemu-
tató színességéhez. Az ese-
ménynek a Vigadó Mûvelõ-
dési Ház ad otthont.

Kacsó Sándor 
emlékezete

Helyszín: Kolozsvár, Ko-
lozsvár Társaság, fõtér /
Piaþa Unirii 22. sz. alatti
székhelyén. Idõpont: febru-
ár 3., péntek, 17 óra

Megkésett emlékmûsor
Kacsó Sándor születésének
110. évfordulójára. Kacsó

Sándor életútját Dávid Gyu-
la irodalomtörténész ismer-
teti, majd a Brassói Lapok
egykori fõszerkesztõjére a
lap mai vezetõje, Ambrus
Attila emlékezik. A mûsor-
ban levetítik ifj. Kacsó Sán-
dor dokumentumfilmjét.

Keleti éjszakák 
Marcel Khaliféval

Helyszín: Kolozsvár, Ko-
lozsvári Diákmûvelõdési
Ház, Lucian Blaga tér, 1-3.
Idõpont: február 3., péntek,
19 óra. A Kolozsvári Fran-
cia Kulturális Központ és a
Bossini szervezésében Keleti
éjszakák Marcel Khaliféval (Li-
banon, Franciaország) Prog-
ram: W. A. Mozart, C.
Saint-Saëns és M. Khalifé
mûvei.

Programajánló

Ha hinni lehet az Amerikai
Plasztikai Sebészek Szövet-
ségének, a plasztikai sebé-
szet népszerûsége merede-
ken emelkedik és egyre ko-
molyabb bevételeket köny-
velhet el az iparág a gazda-
sági válság dacára is. Az
Amerikai Plasztikai Sebé-
szek Társasága szerint a ta-
valyi évben 2 százalékkal
nõtt azt ezt igénybe vevõ fér-
fiak száma, így a legkisebb
beavatkozásokat is figyelem-
be véve 2010-ben 1,1 millió
ilyen mûtétet végeztek el a
tengerentúlon.

Nyilván az senkit nem lep
meg, hogy egyre több nõ vál-
lalkozik valamilyen szépé-
szeti beavatkozásra, ahogy
az sem különösebben meg-

rendítõ, hogy a páciensek
hamar rákapnak a könnyen
megszerezhetõ szépségre,
ezért nõ a visszatérõ pácien-
sek száma. Az azonban új
fejlemény, hogy az utóbbi
néhány évben a férfipácien-
sek száma is emelkedik.

Általánosságban azt lehet
mondani, hogy a férfiak
nem törekednek annyira
drasztikus változásra, mint a
hölgyek, inkább a fiatalo-
sabb külsõ a cél, illetve a ki-
sebb tökéletlenségek korri-
gálása. Elsõ helyen ugyanis
a ráncfelvarrás áll, és az
ilyen beavatkozást kérõ férfi-
ak száma emelkedik leglát-
ványosabban. Nem megle-
põ módon különösen az öt-
venes-hatvanas korosztály

körében népszerû ez a keze-
lés. Közvetlenül ezután he-
lyezkedik el a népszerûségi
listán a fülplasztika, a bõrfi-
atalító kezelés és a botox,
majd következik a zsírleszí-
vás, a mellkisebbítés, a
szemhéjfelvarrás és a kémiai
hámlasztás.

A magyarázat persze egy-
szerû: a nemi szerepek vál-
tozásával új szépségideál je-
lenik meg a férfiak körében
is. A ráncoktól barázdált arc
és a marcona tekintet már
nem egyenlõ a szexuális
vonzerõvel. Épp ezért a fér-
fiakon is egyre nagyobb a
nyomás, hogy ápolt, fiatalos
külsõvel jelenjenek meg, és
ennek érdekében egyre ke-
vésbé riadnak vissza attól,

hogy kés alá feküdjenek. A
fiatalos külsõ nyomása más
férfiakra is hat – például
azokra, akik munkát keres-
nek. Sokan ugyanis attól tar-
tanak, hogy nem veszik fel
õket sehova, ha túl idõsnek
tûnnek. Máskor a plasztikai
sebészhez járó feleség sürge-
ti a férjét, hogy õ is feküdjön
kés alá.

A társaság adatai szerint a
ráncfelvarró mûtétek 14, a
fülplasztika 11, a botox-
kezelés 9, a zsírleszívás 7, a
mellmûtét 6, a szemhéj-
plasztika száma pedig 4 szá-
zalékkal nõtt 2009 és 2010
között. Ugyanakkor az orr-
plasztikát vagy a vegyi test-
radírozást kevesebben vették
igénybe.

A férfiak körében is hódít a plasztika

Pár napja már szibériai hide-
gek vannak. Puhány városla-
kóként ugyan nem igazán
tudhatjuk, hogyan is kell fel-
öltözni, amikor a hideg a ru-
ha alá mar. Az biztos, hogy a
divatozásról most le kell
mondani. Ha jönnek a mí-
nuszok, valószínûleg kisebb
gondunk is nagyobb lesz an-
nál, hogy hogyan nézünk ki.

Nyilvánvalóan minél hide-
gebb van, annál több réteg
kell, és ha lehet, a vastag pu-
lóverek helyett inkább vé-
kony ruhadarabokat rétegez-
zünk egymásra. Ha fényes
nappal indulunk útnak, ami-
kor egy kicsit kedvezõbb a

hõmérséklet, azért pakoljunk
oda pár meleg holmit, ha
tudjuk, hogy csak késõn
érünk haza. A polárpuló-
verek és -mellények láttán a
legtöbb divattervezõ szívin-
farktust kapna, de akár-
mennyire is jellegtelenek, út-
közben senki nem látja, hogy
mit viselünk a kabátunk
alatt, és ha véletlenül a mun-
kahelyünkön elromlana a fû-
tés, jól jön egy ilyen darab.

Az ezen a címen árult hol-
mikat is általában sportolók-
nak ajánlják, de ha tudjuk,
hogy nagyon fázósak va-
gyunk, vagy hosszabb idõt
kell kint töltenünk a szabad

levegõn, azért hétköznapi
használatra is be lehet sze-
rezni egy-egy darabot.

A derékmelegítõk jó pár
éve reneszánszukat élik,
most már ezerféle színben le-

het kapni ezeket a praktikus
darabokat.

A téli sportok kedvelõinek
ajánlják a különbözõ testré-
szekhez kialakított melegítõ
zacskókat, amelyeket zokni-

ba, kesztyûbe, zsebbe is bele
lehet rakni. 

Állítólag testünk 30 száza-
lékban a feji és nyaki tájékon
adja le a hõt, így a sapka és a
sál nélkülözhetetlen eleme a

téli öltözéknek. Fontos, hogy
ezen kiegészítõk olyan
anyagból legyenek, amelyek-
tõl nem viszketünk, amelye-
ken keresztül azért némi hõ
és pára mégis távozni tud, ha
szükséges, és amelyek nedve-
sen is melegen tartanak.
Nyakunk, fejünk és fülünk
mellett az arcunkat is el kell
takarni, ezt vagy a sálunkkal
oldjuk meg vagy olyan sap-
kával, aminek van maszkré-
sze is.

Bár a téli sportoknál fon-
tos, hogy az öltözékünk ne
túlzottan akadályozzon a
mozgásban, azért hétközna-
pi használatra érdemes hosz-
szú kabátot venni.

Nem elég, ha egy cipõ
vagy egy csizma elég meleg,
az is fontos, hogy a lábbelink
vízálló legyen. Mivel a téli
lábbeliket általában vastag
zoknival hordjuk, ilyennel is
próbáljuk fel. A munkahe-
lyünkön mindig legyen vál-
tócipõ, -zokni vagy harsinya,
még akkor is, ha a dress code
ezt nem feltétlenül követeli
meg.

Divat vagy kényelem 
mínusz 20 Celsius fokon?
Nyilván az lenne a legegyszerûbb, ha ki

sem kellene mozdulni otthonról az elkö-

vetkezendõ napokban, de a helyzet nem

ilyen egyszerû. A divatozást is el kell fe-

lejteni, az igazi téli kabátok méregdrágák

és csak mérsékelten csinosak. A hótapo-

só sem valami elegáns, de -15 Celsius-

fokon azért jó hasznát vesszük.
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Könnyû 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

Az orvos idegesen telefonál a betegének:
– Uram, a gyógyszert, amit tegnap írtam fel, ne szedje be! Idõ-
közben kiderült, ... (poén a rejtvényben)

Vízszintes: 1. A poén elsõ része. 12. Amely emberre. 13.
Darvak repülési formájához hasonló. 14. Csomó. 15. Rész-
ben kevély! 17. Spanyol nõi név. 18. Iskolai program. 21. Ró-
mai 110. 22. A végén pedz! 23. Római 51. 24. Ez. 26. Pad-
lástér (nép.). 27. Utasításban megszabott. 28. Itt a vége, ... el
véle. 29. Sütemény jelzõje lehet. 31. Fûvágó eszköz. 32. Elõ-
csarnok. 33. Nagy, fehér magyar pásztorkutya. 36. Török
méltóság. 37. Könnyen párolgó. 38. Kettõt metél! 39. Nincs
adat (röv.). 40. Kémiai elem, vegyjele: Sn. 42. Csupán. 44.
Anyja neve (röv.). 45. Robbanóanyag. 46. Kópia. 49. ...
fraters; imádkozzatok, testvéreim!

Függõleges: 1. Tûzoltó készülék. 2. Arisztotelész korából va-
ló. 3. Milliárdszoros. 4. Nyer-ne! 5. Vidám, kacagós. 6. A
mértan ága! 7. „... ételt-italt adott” (imádság). 8. Magdolna
egyik beceneve. 9. Idegen Sanyi. 10. Dudva, gyom. 11.
Aranykorona (röv.). 16. ... a csíziót; ravasz. 19. Kendert tör.
20. A poén második része. 22. Szépítõ tárgy. 25. Mintada-
rab! 26. Kerek szám. 27. Nõi név. 28. Allé szegélye. 30. Õ
egyedül. 31. A káptalanhoz tartozó, magasabb rangú katoli-
kus pap. 32. A poén harmadik része. 33. Kossuth Lajos mo-
nogramja. 34. ... Con Dios; belga popegyüttes. 35. Hét egyik
napja. 37. Menekülõ. 38. Néni, nénike (ném.). 40. Lopakod-
va lépked. 41. Román szabvány volt. 42. Kiejtett betû. 43.
Végtag. 47. A végén ádáz! 48. Törött tál! 50. Rétesszelet! 

Orvosi baki

Karaj savanyú 
káposztával sütve
Hozzávalók: 8 szelet ser-

téskaraj, 1/2 kg savanyú ká-
poszta, 25 dkg bacon, 1 szál
csípõs, félszáraz kolbász, 60
dkg krumpli, 2 alma, 2 para-
dicsom-paprika, 4 fej hagy-
ma, fél dl olaj, só.

Elkészítés: Az almát, a
krumplit, a hagymát, a pap-
rikát gerezdekre vágjuk, a
kolbászt karikázzuk, a sza-
lonnát nagyon vékonyra
szeljük. A tepsi közepét ki-
rakjuk a szalonnával. Ráfek-
tetjük a hússzeleteket, arra a
káposzta felét. Kirakjuk a
kolbászkarikákkal, rátesszük
a káposzta másik felét és be-
borítjuk szalonnacsíkokkal.
Körérakjuk a krumpli, hagy-
ma, paprika és alma gerez-
deket, megsózzuk és olajjal
locsoljuk. Forró sütõbe téve,
közepes állásnál lassan süt-
jük, hogy jól összeérjenek az
ízek, lassan piruljon.

Kaszás leves
Hozzávalók: 1/2 kg sava-

nyú káposzta, 1 fej hagyma,
5 dkg szalonna, 20 dkg füs-
tölt kolbász, 15 dkg tarho-
nya, 2 db erõleveskocka, 1 ek
paprikakrém, 1 ek liszt, tejföl
a tálaláshoz.

Elkészítés: A hagymát
kockára vágjuk, a káposztát
is megvágjuk egy kicsit. Víz-
ben feltesszük fõni a káposz-
tát a hagymával és a leves-
kockákkal és legalább 2 deci
káposztalével, ha van (ha a
káposzta nem elég fûszeres,
adjunk babérlevelet és borsot
is a leveshez). A kockára vá-
gott szalonnán megpirítjuk a
tarhonyát, megszórjuk a

liszttel, azzal is pirítjuk, és
hozzáadjuk a leveshez. A
kolbászt vékony karikákra
vágva szintén a leveshez ad-
juk. Jól összeforraljuk. Tej-
föllel tálaljuk.

Savanyú káposztás 
pecsenye
Hozzávalók: 6 szelet ser-

tés tarja ( filé), 60 dkg sava-

nyú káposzta, 30 dkg mexi-
kói salátakeverék, 3 közepes
alma, 4 gerezd fokhagyma, 3
ek mustár, 2 ek ketchup, 3-4
ek olaj, õrölt bors, 1 ek majo-
ránna, 1 kk oregánó, só vagy
ételízesítõ.

Elkészítés: A savanyú
káposztát átmossuk, hogy
ne legyen túlzottan savanyú

íze. Egy mélyebb tálban – a
mustárból, ketchup-ból,
õrölt borsból, oregánóból,
majoránnából és 1 ek. olaj-
ból, valamint a lereszelt
fokhagymából – pácot ké-
szítünk. A szeletelt húsokat
enyhén megklopfoljuk,
megsózzuk, és a pácba he-
lyezzük. 1,5-2 órán keresz-
tül hagyjuk pihenni. Az al-
mákat megmossuk, felkari-
kázzuk annyi szeletre, hogy
a húsokat le lehessen velük
fedni. Egy tepsit alufóliával
kibélelünk, kiolajozunk,
majd a bepácolt hússzelete-
ket szépen elrendezzük
benne. A húsokra rárakjuk
az almaszeleteket, majd az
egészet alufóliával letakar-
juk, végül 2dl vizet öntünk
az alufóliára. Sütõbe tes-

szük, és addig sütjük (kb 30
perc), amíg a hús el kezd
puhulni. Akkor a húsok
mellé halmozzuk a mexikói
salátakeveréket, és az egé-
szet beterítjük a káposztá-
val. Majd visszahelyezzük
az alufóliát, és esetleg pó-
toljuk a vizet. A szeletek
vastagságától és a hús mi-

nõségétõl függõen, kb. 30
perc alatt készre sül, és a
zöldségek is megfõnek a
pácban.

Sváb hústekercs
Hozzávalók: 50 dkg csir-

kemell, 30 dkg savanyú ká-
poszta, 10 dkg füstölt szalon-
na, 1 ek vaj, 2,5 dl fehérbor,
1 dl tejszín, 1 kk liszt, só,
bors.

Elkészítés: A húst szögle-
tes szeletekké vágjuk, mind-
két oldalukat kissé kiklopfol-
juk. A szalonnát kis kockák-
ra vágjuk, és a zsírját kisüt-
jük. A savanyú káposztát hi-
deg vízben kimossuk, kifa-
csarjuk, és felaprózzuk. A
szalonnához adjuk, megbor-
sozzuk, és megpároljuk. A
párolt káposztát a húsokra

terítjük, feltekerjük, és hús-
tûvel megtûzzük. A vajat fel-
forrósítjuk, a hústekercseket
hirtelen megpirítjuk benne.
Felöntjük a borral, picit sóz-
zuk, és lefedve készre párol-
juk. A tejszínt csomómentes-
re keverjük a kiskanál liszt-
tel, és a húshoz adva össze-
forraljuk. Rizzsel tálaljuk.

Téli C-vitamin-forrás
A savanyú káposzta erjesztéssel tartósí-

tott fehér káposzta, fõként Közép-és Ke-

let Európában kedveltek a belõle készült

ételek. Bõséges C-vitamin forrás, ajánla-

tos nemcsak fõtt, hanem nyers formában

történõ fogyasztása is. Lássunk néhány

savanyú káposztával készült receptet.

A mosás utolsó felvonása a
ruhák szárítása. Többféle
szárítási módszer létezik –
természetes, gépi, fûtõtes-
ten stb. Nem csupán kör-
nyezetvédelmi szempont-
ból fontos az, hogy melyik
módszert alkalmazzuk, de
az optimális szárítás az
egészségünket, ruháinkat és
pénztárcánkat is kíméli.

Míg az USA-ban és Eu-
rópa környezettudatos or-
szágaiban a szárítógépet be
akarják tiltani, nálunk még
mindig újdonságnak szá-
mít. Mielõtt szárítógéppel
szárítanánk a kimosott ru-
hákat, íme néhány tény és
energiatakarékos tipp: a
háztartási gépezetek közül
általában a szárítógép ener-
giafogyasztása a legmaga-
sabb. Egy átlagos szárító-
gép évente 850 KW-ot fo-
gyaszt (heti 4-szeres hasz-
nálattal számítva). A szárí-
tógép viszont sokféle textí-
lia szárításához abszolút
nem alkalmas, még akkor
sem, ha a ruhára az van ír-
va, hogy gépben szárítható.
Különösen óvatosnak kell
lennünk a mûszálas, gyap-
jú, nyúlós anyagokkal, va-
lamint az olcsó pamut- és
vászontextíliákkal – sok
esetben ezek szétnyúlnak
vagy összemennek.

A fentieket figyelembe
véve, ahol és amikor lehet,
természetes légáramlattal
szárítsunk – ideális a kert,
erkély, azaz a friss levegõ

Télen muszáj a lakás bel-
terében szárítani. Ezzel
nem csupán a pénztárcánk-
nak teszünk jót, de a kör-
nyezetünket és a ruháinkat
is kíméljük A legjobb ter-
mészetes szárító a szél
(nem a napsugár) – szeles
idõben nagyon hamar meg-
szárad egy adag kimosott
ruha. Színes ruhákat ne
szárítsunk napsütésben,
ugyanis a nap kiszívja a
színanyagokat. Mivel a nap
természetes fehérítõ, ágyne-
mûket, fehérnemûket vi-
szont ideális napon száríta-
ni. A kimosott ruhákat
mindig rázzuk ki, igazgas-
suk el, majd csipesszel rög-
zítsük a szárító kötélre vagy
állványra (különösen szél-
ben). Télen kisebb lakások-
ban ideális a hagyományos
fregoli a fürdõszobában (de
csak ha jó a ventiláció), na-
gyobb lakásokban szárít-
sunk valamelyik szobában
összecsukható szárító állvá-
nyon.

Közvetlenül a radiátoron
lehetõleg ne szárítsunk ru-
hákat – a fûtésrendszer
nem tud optimálisan mû-
ködni; továbbá kondenzá-
ciót okoz, amely toxikus
penészeket idézhet elõ. Rá-
adásul a közvetlen hõ árt-
hat a textilnek. Azonban a
radiátor közelében nyugod-
tan kiteregethetünk – inge-
ket vállfára helyezve az ab-
lakba lehet akasztani a ra-
diátor fölé.

Szárítsunk okosan!



Amikor az Isten már megte-
remtette a fákat, az erdõket,
a bokrokat, az állatokat, a
madarakat, és a halakat a
tengerben, még nem volt a
Daugava folyó. Minden állat
és madár szabadon élt, egyik-
nek sem volt semmi dolga,
ezért unalmukban veszeked-
ni kezdtek, és már-már meg-
gyûlölték egymást.

Hogy ennek az állapotnak
véget vessen, az Isten úgy
döntött, hogy munkát ad az
állatoknak és a madaraknak.
Egybehívta az állatokat, a
madarakat és a halakat, akik
hallva az Úr szavát, mindjárt
teljesítették is a parancsot.
Mihelyt mindenki együtt
volt, az Isten megparancsolta
nekik, hogy ássák ki a
Daugava folyót.

A munka mindjárt kezde-
tét is vette, az állatok, a ma-
darak és a halak dolgozni
kezdtek. A nyúl meg a róka
– mert ügyes, fürge lábuk
volt – kijelölte a folyó útját,
a nyúl elöl ugrált, és a róka
mögötte vonalat húzott a
lompos farkával, kijelölve a
folyó határait.

A vakondok, mivel õ a föl-
det túrta, azonnal kiásta az
elsõ árkot, és a borz azt kiszé-
lesítette. Az erõs medve pe-
dig marékszámra vitte el, és
rakta halomba a földet, ezért
vannak a Daugava partján
dombok. Más állatok, a ma-
darak és a halak is ugyanígy
dolgoztak, amilyen gyorsan
csak tudtak, és így nem volt
idejük vitatkozni, veszeked-
ni. A munka gyorsan ment,
és a folyó medrét hamar ki is
ásták.

Ekkor jött az Isten, hogy
megnézze az elvégzett mun-
kát, és látta, hogy minden
parancsát teljesítették, és na-
gyon jól dolgoztak. Elõször

a vakondokot és a medvét
látta meg, akiknek még nem
volt idejük megmosakodni a
munka után. Az Isten meg-
dicsérte õket a szorgalmas
munkáért, és úgy kívánta,
hogy abban a ruhában ma-
radjanak, amiben dolgoztak.
A farkasnak, aki nagyon
igyekezett a pofájával és a lá-
baival, azokat örökre feketé-
nek hagyta. A libát és a ka-
csát is megdicsérte az Isten a
szorgalmas munkáért, és úgy
kívánta, hogy állandóan úsz-
káljanak és fürödjenek a fo-
lyóban. A többi madárnak,

amelyek szintén ott dolgoz-
tak, de nem olyan szorgal-
masan, az Isten azt paran-
csolta, hogy a folyóból csak
ihassanak.

Az Isten meglátott néhány
madarat, amint a fák ágain
ugráltak és fütyörésztek.
Megkérdezte õket, hogy mi-
ért nem dolgoztak, mint a
többiek?

A madár elég gyorsan fe-
lelt, a szép, sárgás ruhájára
mutatva, hogy vajon ilyen
szép ruhában végezhet-e va-
laki piszkos munkát? Magá-
nak az Istennek sem tetszene,

ha sárga ruháját besározná.
Õ is akart dolgozni és annyi-
ra igyekezni, mint a többiek,
de mihelyt csak bemászott a
sárba, összekente sárga nad-
rágját, és hogy ne mocskolja
be egész ruháját, tovább egy-
általán nem dolgozott.

Ezt hallva az Isten így fe-
lelt: „Úgy látszik, a te szép
ruhád inkább a kedvedre
van, mint a javadat szolgál-
ná. Akkor tartsd meg magad-
nak a kabátkádat és a sárral
összekent nadrágodat!

De nem ihatsz a föld tiszta
vizébõl, sem folyóból, sem

forrásból, sem tóból; te csak
a harmatot ihatod, a faleve-
lekrõl, és a köveken össze-
gyûlt vizet, így olthatod csak
a szomjadat, hogy kiszáradt
lelkedet felfrissítsd.”

Ezért szenved még most is
ez a madár sokszor a szomjú-
ságtól. Amikor más madarak
a közelébe kerülnek, hallják,
hogy állandóan sírva panasz-
kodik, hogy ilyen kényes volt.

Ezután az Isten megpillan-
tott egy lepényhalat, amint
ott dobálta magát a homo-
kon, és megsajnálva így
szólt: „Ej, te szegény halacs-
ka, mit vergõdsz itt a homok-
ban?”

A halnak azonban nem tet-
szettek ezek a szavak, ezért
így szólt: „Ej te, szegény, mit
kóborolsz itt a homokban?”

„A te szád ferdüljön el,
mert te így csúfolsz engem!”
mondta az Isten.

Ezért még ma is ferde a le-
pényhal szája. Az Isten ek-
kor körbejártatva a tekintetét,
megkérdezte: „És hol van az
a rák, hogy sehol sem lehet
látni?”

A rák, miután elõmászott
a sárból, durván így felelt:
„Talán a tarkódon van a sze-
med, hogy nem látsz en-
gem?”

Isten ezért a válaszért meg-
büntette a rákot, hogy állan-
dóan csak hátrafelé nézzen.

Ezután az Isten arany kan-
csójával a kiásott mederbe vi-
zet öntött, és megmutatta,
hogy merre folyjon és hol
egyesüljön a tengerrel.

A széles folyam sok helyen
zúgva habzott, sok helyen
lassan suttogott, ezért az Is-
ten bölcsen Daugavának ne-
vezte el.

Lett népmesék
(Fordította: Dabi István)

Az állatok folyót ásnak
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A kinti hõmérõ higanyszála
mínusz tizenöt fokot muta-
tott, amikor elindultam az
állomási tóhoz, ahol az el-
múlt év decemberében vol-
tam utoljára, egy ködös na-
pon. Akkor egy almát szúr-
tam fel egy bokor ágára,
aminek mostanra már sem-
mi nyoma sem maradt.
Azonban a bokrok között
egy süvöltõt pillantottam
meg. Egy hím példány épp
felém fordult, rám nézett, de
nem repült el. Mozdulatlan
maradtam, és ekkor vettem
észre, hogy többen is van-
nak. Bizalmasak voltak,
aminek örvendtem, mert
egész közelrõl távcsõ nélkül,
figyelhettem viselkedésüket.
Vártam, hogy felcsendüljön
fuvolaszerû kedves hangjuk,
de sajnos némák maradtak.
Végül feladtam és folytattam
sétámat. A fûzfa felsõ ágai
közt széncinege énekelt, rö-
vid strófákat ugyan, de éle-
sen és vidáman a dermesztõ
hideg ellenére, lehet a felkelõ
nap sugarai vidították fel.
Néhány lépés után váratla-
nul csízcsapat röppent fel
elõttem, társaságukban egy
fenyõrigó is volt, és valószí-
nûleg a rigó riadt meg elõbb,
mert amint felszállt a közeli
fára, azonnal riasztani kez-
dett. Tapasztalatból tudom,
hogy a csízek bizalmasan vi-
selkednek az emberrel szem-
ben, és a fenyõrigók sem
olyan ijedõsek, mint ez a pél-
dány. A fenyõrigó annyira
félénken viselkedett, hogy
kíváncsiságomat felkeltette,
mert nem szokott egyetlen
madár sem ötvenméteres tá-
volságból pánikba esni egy
ember láttán. Körülnéztem,
de ekkor már hallottam, a
széncinege éles vészjelzõ
hangját is, és megláttam a
vészjelzés okozóját, a héját.
Egy megtermett tojó széttárt
szárnyakkal siklott át az Olt
vize fölött, mit sem törõdve
az apró madarakkal, de úgy
látszik, a félelmetes ragado-
zó madár puszta megjelené-
se pánikot kelt a kis madarak
körében. Amikor eltûnt a hé-
ja a benzinkút mögött, a csí-
zek elrepültek a város irá-
nyába, azonban a fenyõrigó
még mindig nem tudta fel-
dolgozni félelmét, mozdulat-
lanul ült, közel a fatörzshöz
egy ágon, még akkor is, ami-
kor elhagytam a helyszínt, és
kellõ távolságban megállva
visszanéztem.

Kelemen László
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