
125 év a közmûvelõdésért

Nemrég ünnepelte
megalakulásának
125-ik évfordulóját
az Erdélyi Magyar
Közmûvelõdési
Egyesület. A nem-
zeti identitást táp-
láló rendezvénye-
ket szervezõ egye-
sület múltjáról Áb-
rám Zoltánnal, az
EMKE Maros me-
gyei elnökével be-
szélgettünk.

Mai mellékletünk:

új magyar szó
2010. április 16., péntek

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
20 oldal
Ára: 1,5 lej 

VI. évfolyam,
73. (1138.) szám
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1397 ▲
1 amerikai dollár 3,0598 ▲
100 magyar forint 1,5699 ▼

Terepszemlét tartott Borbély

Facsemetékkel és pénzzel érkezett tegnap
Szatmár és Máramaros megyei munkaláto-
gatására Borbély László környezetvédelmi
miniszter. Nagybányán a helyi önkormány-
zat képviselõivel egyeztettek arról a döntés-
rõl, amely megtiltja a ciántechnológia alkal-
mazását a helyi ércbányákban.

Társadalom 7

Kultúra 8

Vezércikk 3

Gazdaság 6
Biztosítók ultimátuma

Mától egy hónapjuk van a biztosítóknak ar-
ra, hogy az ügyfelek panaszaira reagálja-
nak. Az elõírásra azért van szükség, mert
egyes társaságok nem kezelték kellõ ko-
molysággal a kérdést – mondta lapunknak
Biró Albin, a Biztosítási Felügyelet Taná-
csának tagja, aki nem lepõdött meg azon,
hogy a cégek a díjak drágítását tervezik. 

Rádiós viták 
pró és kontra
A rádió a román (kulturális) nemzet
egyik szimbóluma. Más kérdés, hogy a
többség részérõl éppen ez szólna a kine-

vezés ellen, bár úgy tûnik ez-
úttal, más érvek nagyobb
súllyal esnek a latba. Szin-
tén más kérdés, hogy meg-
valósul-e a szimbolikus bir-

tokbavétel akkor is, ha
az elnök és a vezér-
igazgató tisztséget

különválasztják? Szõcs Levente

Cseke Péter Tamás

Alkotmányellenesnek nyilvá-
nította az Alkotmánybíróság

az Országos Feddhetetlenségi
Ügynökség (ANI) mûködését
szabályozó törvény több cikkelyét
– erõsítette meg tegnap lapunk-
nak Puskás Bálint, a taláros testü-
let tagja a Hotnews értesüléseit. A
hírportál szerint az alkotmánybí-
rák a jogszabály két teljes fejeze-
tét „dobták szemétre”, s ezáltal az
intézmény „a vagyonnyilatkoza-
tok lerakatává” minõsül át. 
Folytatása a 3. oldalon 

„Nicolae Ceauºescu életben
maradhatott volna, ha nem ad

parancsot arra, hogy végezzék ki
a temesvári és bukaresti forradal-
márokat” – reagált tegnap Ion Ili-
escu volt államfõ Mihail Gorba-
csov volt szovjet elnök azon kije-
lentésére, hogy nem lett volna
szabad „kutyákként lelõni” a
kommunista elnöki házaspárt.
Mint ismeretes, a Puterea címû új
országos napilap megjelenése al-
kalmából Romániába látogató
Mihail Gorbacsov „hallatlannak”
nevezte a Ceauºescu házaspár ki-
végzését, hozzátéve azért, hogy
az érintettek nagymértékben hoz-
zájárultak ehhez a végkifejlethez.
3. és 4. oldal 

Kizsigerelt ANITörténelemlecke
Gorbacsovtól

Szociális háború és béke 
Kiengesztelõdhetnek az egészségügyisek, tüntetnek a közalkalmazottak

Varsóba került tegnap a
Szmolenszk mellett történt re-

pülõszerencsétlenség újabb 34 ál-
dozata. A katasztrófában elhunyt

lengyel államfõt, Lech Kaczynskit
és hitvesét, Mariát vasárnap Krak-
kóban helyezik örök nyugovóra.
2. és 4. oldal 

A demonstráción az illetékes szaktárcákat és a kormány fejét is elmarasztalták a résztvevõk, záporoztak az Emil Boc-ellenes bekiabálások Fotó: Fleischer Hilda

Miközben a Sanitas szakszervezet a tiltakozó akciók felfüggesztését helyezte kilátásba, a köz-
igazgatásban dolgozók Bukarestben az utcára vonultak és sztrájkkal fenyegetnek. Marius
Petcu, a Sanitas elnöke tegnap Cseke Attila miniszterrel folytatott tárgyalásai után bejelentet-
te, esély van a megegyezésre. A közalkalmazottak azonban sokkal kevésbé tûnnek türelmes-
nek: tegnap kétórás figyelmeztetõ sztrájkot tartott Bukarestben a Közalkalmazottak Országos
Szakszervezete, a fizetéscsökkentés és a bérpótlékmegvonások ellen tiltakozva. 7. oldal 

Varsóba tegnap 36 újabb koporsó érkezett Moszkvából

Virrasztanak a lengyelek

Fotó: Agerpres
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Röviden

MIÉRT-küldöttgyûlés Aradon

Aradon tartja a hétvégén háromnapos
éves küldöttgyûlését a Magyar Ifjúsági
Értekezlet. Az idei gyûlés fõ témája a
szervezetépítés, valamint az erdélyi fiata-
lok jövõképe, amelyrõl a MIÉRT elnök-
ségének tagjai, illetve a szervezet meghí-
vottai – szociológusok, politikusok – tar-
tanak elõadást. Az elõadások mellett a
napirendi pontok közt szerepel az elnök-
ség, valamint a tagszervezetek éves beszá-
molója, továbbá módosítják az alapsza-
bályzatot is. A küldöttgyûlést ma este
Markó Béla szövetségi elnök nyitja meg.

További dezertálásokra számít
Victor Ponta, a PSD elnöke

További dezertálásokra számít Victor
Ponta szociáldemokrata pártelnök, aki
szerint a jelenleg hatalom így akarja meg-
akadályozni az ellenzéki alakulatot ab-
ban, hogy 2012-ben megnyerje a parla-
menti választásokat. „Ha elhelyeznek egy
tévékamerát a védelmi minisztérium
Haiducului szállodája elé, akkor látni
fogják azokat a képviselõket, akik
Gabriel Oprea (a független honatyák ko-
ordinátora) hívására megjelennek hónuk
alatt az elrendezendõ dossziéikkal” – ta-
nácsolta a sajtónak Ponta. Hozzátette: ez
nem oldja nem az ország gondjait, a
nyugdíjak továbbra is késni fognak, az
egységes bértábla továbbra is igazságta-
lan marad. A szociáldemokrata elnök
szerint csak azok maradnak majd ellen-
zékben, akiket nem lehet lefizetni. A hé-
ten további három honatya jelentette be
távozását a PSD-bõl és csatlakozott a
függetelen frakcióhoz.

Bûnbánatra szólított fel a pápa 
a papi pedofília kapcsán

Bûnbánatra szólította fel a keresztényeket
a papi pedofília kapcsán tegnap XVI. Be-
nedek pápa, de konkrétan nem tett emlí-
tést a gyerekek egyházi személyek általi
molesztálásáról. Egy mise közben el-
hangzott prédikációjában az egyházfõ azt
mondta, hogy a keresztények még a leg-
utóbbi idõkben is gyakran kerülték a túl
szigorúnak tartott  „bûnbánat” szó hasz-
nálatát, “ám most, a bûneink miatt a kül-
világból érkezõ támadások hatására... rá-
döbbenünk, hogy szükség van a bûnbá-
natra, más szóval annak beismerésére,
hogy mi a rossz az életünkben”. A papi
pedofília áldozatai már hosszabb ideje
követelik, hogy a pápa személyesen is
vállaljon felelõsséget az egyházi szemé-
lyek visszaéléseiért. 

Munkalehetõség vakoknak

Európai Uniós programot indít a Hargita
megyei Munkaerõ-elhelyezõ Ügynökség
négy másik megyével együttmûködve a
vakok és gyengén látók foglalkoztatása
érdekében. Az érintettek sérültségük elle-
nére ugyanúgy képesek élni a számítógép
nyújtotta lehetõségekkel, mint a látók, ha
megfelelõ programok és szakképzés segíti
a munkájukat. Felhasználóként pedig az
eddigieknél sokkal nagyobb eséllyel in-
dulnak a munkaerõpiacon. A következõ
hónapokban zajló országos programban
kétszáz vak és gyengén látó vesz részt.
Közülük 85 számára már most munkahe-
lyet tudnak biztosítani. 

Lobbiznak a vallásoktatásért

A Földra községhez tartozó Várorján
szolgálatot teljesítõ ortodox pópa tiltako-
zik a Beszter-Naszód Megyei Tanfelügye-
lõségen, mivel öt vallásórát töröltek a
tanrendjébõl. Az egyházszolga úgy véli
az „átpolitizálás” fenyegeti a vallásokta-
tást. Vasile Rus tiltakozását helyesli a
PSD megyei tagszervezetének elnöke és
Radu Moldován szociáldemokrata képvi-
selõ is, a politikusok országos akciót ter-
veznek a vallásoktatás „védelméért”.

Kánya Gyöngyvér, Budapest

Azt akarjuk, hogy megszûn-
jön a szomszédos országok-

ban élõ magyarok hátrányos
megkülönböztetése a világ más
részein élõkhöz képest – mondta
Martonyi János, a külügyminisz-
teri poszt várományosa a Reuters
hírügynökségnek a magyaror-
szági választásokon gyõztes Fi-
desznek arról az ígéretérõl, hogy
kettõs állampolgárságot nyújta-
nak majd a határon túl élõ ma-
gyaroknak. A diplomata hangsú-
lyozta: az állampolgárság csak
egyedi eljárással adható meg és
az állampolgárság megszerzése
mindig egyéni alapon történik
majd, és csak azok a magyarok
kaphatják meg, akiknek magyar
állampolgár felmenõi voltak
vagy vannak, valamint beszélik a
magyar nyelvet. 

„Magyarok ezrei vagy tízezrei
élnek világszerte, akiknek meg-
van magyar állampolgárságuk is
a francia, brit, amerikai állampol-
gárság mellett” – jelentette ki
Martonyi, megjegyezve: „E lehe-
tõség egyelõre nem adatik meg a
szomszédos országokban élõ ma-
gyaroknak. Csak akkor juthatnak
állampolgársághoz, ha ebben az
országban telepszenek le, vagyis
egy adott idõszakra állandó lakó-
helyük van ebben az országban.”
„Van egy olyan félreértés, hogy ez
az állampolgárság valamilyen tö-
meges, automatikus megadása le-
hetne. Nem így van. Nálunk van
kettõs állampolgárság (...) csak
arról van szó, hogy ez egyszerû-
södni fog a fennálló törvények
módosításával” – mondta az in-
terjúban a leendõ külügyminisz-

ter, aki egyszersmind úgy véleke-
dett, hogy ez az egyszerûsítés
nem okoz majd feszültségeket
Magyarország szomszédaival.

Németh Zsolt, az országgyûlés
külügyi bizottságának fideszes el-
nöke szintén a kettõs állampol-
gárság kérdésérõl beszélt tegnap
az MR1-Kossuth rádió reggeli mû-
sorában. Szerinte erõsebb lehet
Magyarország, ha a határon túli
magyarokra nem teherként te-
kint, hanem olyan lehetõségként,
amely a magyar térségpolitikában
egy fontos hozzáadott értéket je-
lent. Mint mondta, a Fidesz alap-
vetõen abban gondolkozik, hogy
a magyar államigazgatást át kell
hatnia egy olyan nemzetpolitikai

szemléletnek, amely „nem áll le a
jelenlegi határoknál, hanem az
egész nemzetben, az egész Kár-
pát-medencében gondolkodik”.
Martonyihoz hasonlóan Németh
is úgy véli: a magyar állampolgár-
ság megszerzésének leegyszerûsí-
tése nem okoz majd feszültsége-
ket Magyarország és a többi or-
szág között. „Ha például Romá-
nia kiadja a román állampolgár-
ságot a Moldovában élõ románok
számára, akkor joggal feltételez-
hetjük, hogy semmilyen ellenve-
tés nem lesz egy ugyanilyen jog-
szabállyal szemben” – fogalma-
zott, majd hozzátette, a Fidesz
mindenesetre készen áll a konzul-
tációkra. 

Martonyi János Németh Zsolt

Hírösszefoglaló

Újabb 34 áldozatát szállították
Varsóba Moszkvából tegnap a

Szmolenszk melletti lengyel repü-
lõgép-szerencsétlenségnek, mely-
ben életét vesztette Lech
Kaczynski lengyel elnök és hitve-
se is. A gépet katonai díszpompá-
val fogadták az ügyvezetõ állam-
fõ, Bronislaw Komorowski és
több más vezetõ államférfi jelen-
létében. A koporsókat a repülõ-
térrõl a varsói Torwar sportköz-
pontba szállítják, ahol az elõzõ
nap Varsóba vitt 30 áldozatot is
búcsúztatták.

Az elnöki házaspárt vasárnap
Krakkóban helyezik örök nyugo-
vóra, a varsói hatóságok szándé-
ka azonban megosztja a várost.
Szerda este több százan tüntettek
a püspöki palota elõtt az ellen,
hogy Lech Kaczynski elnököt és
hitvesét a Wawel-székesegy-
házban, a lengyel királyok koro-
názó- és temetkezési templomá-

ban, lengyel szentek, hõsök és
költõk nyughelyén temessék el. A
tüntetõk követelték, hogy
Kaczynskit és hitvesét a varsói
nemzeti sírkertben, a Powazki te-
metõben hantolják el. Nagy
számban voltak jelen ellentünte-
tõk is. A transzparenseken egye-
bek között az volt olvasható,
hogy „A Wawel a királyoké” és
„Kardinális tévedés”.

A tüntetõk egy része azt skan-
dálta, „Powazki, Powazki”, má-
sok némán demonstráltak. A
több száz fõs ellentábor viszont
„Engedjétek, hogy békében nyu-
godjon”, „Legyen vége a viszály-
nak a sír felett”, és „Köszönjük,
bíboros úr” feliratokat tartott a
magasba. Valamennyiük kezében
ott volt Kaczynski fényképe.
Szerda estére Lengyelország több
városában, így Varsóban, Wroc-
lawban, Poznanban, Gdanskban,
Katowicében és Lódzban is tün-
tetést hirdettek a temetés színhe-
lye ellen. 

Virraszt Lengyelország

MTI

Kisebbségekért Díjat adott át a
20 évvel ezelõtti marosvásár-

helyi pogrom magyar és roma ál-
dozatainak, illetve bebörtönzötte-
inek Bajnai Gordon miniszterel-
nök tegnap a Parlament Mun-
kácsy termében. A kormányfõ a
Kisebbségekért Díj Külhoni Ma-
gyarságért tagozata elismerését
adta át hat romániai magyar
nemzetiségû embernek, köztük
három romának, akiket a húsz
évvel ezelõtti események miatt
bebörtönöztek, a hat kitüntetett
közül három posztumusz kapta
meg a díjat. Bajnai Gordon a díj-

átadáskor mondott beszédében
„igazi hõsöknek” nevezte a díja-
zottakat, akik testi épségüket, sza-
badságukat kockáztatva álltak ki
a gyengébbek mellett egy igaz
ügyért, és emiatt börtönözték be
õket. A miniszterelnök kijelentet-
te: „a mindenkori magyar kor-
mánynak olyan politikát kell foly-
tatnia, amellyel a határon túli
nemzettársaink helyzetét hosszú
távon tudja javítani, minden esz-
közzel segítve, támogatva szá-
mukra az egyenrangú, egyenlõ jo-
gú állampolgári létezés feltételeit
anyanyelvük, szokásaik, vallásuk
szabad gyakorlását az anyaorszá-
gon kívül is.” 

Kisebbségekért Díj 

marosvásárhelyieknek

Hat marosvásárhelyi vehetett át elismerést Bajnai Gordontól

Hírösszefoglaló

Aláírta lemondólevelét Kur-
manbek Bakijev, a múlt héten

megbuktatott kirgiz elnök – kö-
zölte tegnap az átmeneti kor-
mány egyik nevének elhallgatá-
sát kérõ minisztere. Az Európai
Biztonsági és Együttmûködési
Szervezet (EBESZ), amelynek
soros elnöke Kazahsztán, közle-
ményben jelentette be, hogy a
múlt szerdán megbuktatott elnök
Kazahsztán, Oroszország, az
Egyesült Államok, valamint az
EBESZ, az ENSZ és az Európai
Unió erõfeszítéseinek köszönhe-
tõen utazott Kazahsztánba.
Bakijev néhány hívével együtt re-
pült el a dél-kirgizisztáni Dzsa-
lálábád repülõterérõl. Vele tar-
tott fivére, Dzsanibek Bakijev, a
kormányõrség parancsnoka és
Bakitbek Kalijev volt védelmi
miniszter is. Különbözõ források
szerint Bakijev gépe negyven
perc elteltével földet ért a ka-
zahsztáni Taraz városban. „Az
Egyesült Államok határozottan
támogatja az EBESZ és elnöke,
Kazahsztán arra irányuló erõfe-
szítéseit, hogy megoldást talál-
jon Kurmanbek Bakijevre vonat-
kozóan” – mondta Robert Blake
közép- és dél-ázsiai ügyekkel
megbízott amerikai külügyi ál-
lamtitkár-helyettes Biskekben. A
84 halálos áldozatot követelõ
múlt szerdai összecsapások után
az ország déli részébe menekült
Bakijev közölte: Kazahsztán és
Fehéroroszország egyaránt poli-
tikai menedékjogot kínált ne-
ki. Az Akipreszsz kirgiz hírügy-
nökség szerint a megbuktatott el-
nök kijelentette: Dmitrij
Medvegyev orosz, Nurszultan
Nazarbajev kazah és Barack
Obama amerikai elnök tárgyal
jövõbeli lakóhelyérõl, és Nur-
szultan Nazarbajev személyesen
hívta meg.

Lemondott 
a kirgiz elnök

Fotó: MTI

Fotó: MTI
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„Nem árulunk
zsákbamacskát”

Most már hivatalos: a pilóta kockáztatott

A Lech Kaczynski lengyel államfõt szállító repülõgép leszállá-
sának idõpontjában a körülmények nemcsak egyszerûen nehe-
zek, hanem szélsõségesek voltak, és ilyen idõjárási viszonyok
között a katasztrófa esélye igen nagy volt – mondta el a
Kommerszant címû orosz lapnak a vizsgálóbizottság egyik tag-
ja. Az elnöki gép pilótája ezt felismerte, ennek ellenére vállalta
a repülési ismeretek és a józan ész alapján igazolhatatlan koc-
kázatot – idézte a szakértõt a lap tegnap.



Folytatás az 1. oldalról

Azaz: nem ellenõrizheti többé a
köztisztségviselõk vagyonát, s
nem fordulhat az ügyészséghez
sem, ha eltéréseket észlel a va-
gyonnyilatkozat és a birtokolt ja-
vak között. Puskás tájékoztatása
szerint azokat a cikkelyeket nyil-
vánították alkotmányellenesnek,
amelyek ellentmondanak az alap-
törvény 44. szakaszának egyik
bekezdésével. Ez kimondja: a va-
gyon megszerzésének törvé-
nyesen jellege vélelmezett.
„Eszerint nem a javak tulajdono-
sának kell bizonyítania, hogy tör-
vényes szerezte vagyonát, hanem
– ügyészségi eljárás esetén – a
vádhatóságnak kell bizonyítékot
szereznie a törvénytelenségekre”
– magyarázta az ÚMSZ-nek az
alkotmánybíró, aki azonban nem
kívánta részletezni, milyen for-
mában érinti majd az ANI mû-
ködését a taláros testület döntése.
„A döntés jogi következményeit
nem áll módomban kommentál-
ni” – jelentette ki.

A Hotnews szerint az Alkot-
mánybíróság Alice Drãghici ügy-
védnõ alkotmányossági kifogása-
ira adott pozitív választ. ªerban
Brãdiºtenu bukaresti sebész jogi
képviselõje azért fordult a taláros
testülethez, mert az ANI 3,6 mil-
lió eurót el akart koboztatni az
orvostól. Drãghici a hotnewsnak

nyilatkozva megerõsítette: a dön-
tés megfosztja az ANI-t eddigi
jogköreitõl. „Az Alkotmánybíró-
ság ítélete után le kell zárni vala-
mennyi, az ANI által kezdemé-
nyezett bûnvádi dossziét” – szö-
gezte le a hírportálnak az ügy-
védnõ.

Nagyon sok politikus és magas
rangú köztisztségviselõ felléle-
gezhet a hír hallatán, hiszen az
ANI az utóbbi években több sze-
nátor, képviselõ, kormánytag és
más vezetõ beosztású személy el-
len kezdeményezett bûnvádi eljá-

rást a benyújtott vagyonnyilatko-
zataik és a birtokolt javaik közöt-
ti eltérések miatt. Az esetek több-
ségében az érintettek „megfeled-
keztek” bevételeik vagy javaik
egy részének feltüntetésérõl. Más
esetekben jogkörével élve az ügy-
nökség összeférhetetlenségeket
állapított meg a vizsgált köztiszt-
ségviselõ jelenlegi tisztsége és
más funkciói között. Az ügynök-
ség legutolsó „áldozatai” közé
két liberális (Paul Ichim és
Mircea Diaconu), illetve egy de-
mokrata-liberális (Mircea
Cintezã) tartozik. Az elmúlt na-
pokban az ANI figyelmébe ke-
rült Corneliu Vadim Tudor, a
Nagy-Románia Párt elnöke és
Marian Vanghelie szociáldemok-
rata kerületi polgármester is.

A Román Akadémiai Társa-
ság nevû civil szervezet korrup-
cióellenes szakértõje, Laura
ªtefan „szégyentelennek” nevez-
te az Alkotmánybíróság dönté-
sét. „Az eljárás hasonlít ahhoz,
ahogyan a taláros testület annak
idején megsemmisítette a
Szekuritáté Irattárát Vizsgáló
Tanácsot. A recept egyszerû:
amikor egy intézmény beindul,
mûködni kezd, s tevékenysége
zavarni kezdi a politikusokat,
színre lép az Alkotmánybíróság,
és kizsigereli a szóban forgó in-
tézményt” – nyilatkozta a
Hotnewsnak Laura ªtefan. 
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Indulásból le kell szögezni: az
ott dolgozó szerkesztõk nem ér-
zik, és remélhetõleg a hallga-
tók sem, hogy a közszolgálati

rádió elnöke most nem
magyar. Fontos volna
mégis, hogy az legyen,
amiért fontos lett vol-
na a német miniszter-

elnök is: puszta jelenlétével négy éven át szün-
telen figyelmeztetné a többséget, hogy mi is itt
vagyunk. Erre még mindig nagy szükség van.
Nem is olyan rég, a 2003-as alkotmánymódo-
sításkor a parlament nem fogadta el a kisebb-
ségeket államalkotó tényezõként, a hétközna-
pokban pedig a román elit csakis akkor mossa
egybe a kulturális nemzetet az állampolgári-
val, ha az adott, konkrét esetben, sohasem
végérvényesen,  számára elõnyös. Megkockáz-
tatható, hogy a közszolgálati rádió elnöksége
ebbõl a szempontból nagyobb jelentõséggel bír-
na annál, amit Klaus Johannis kormányfõsé-
ge jelentett volna. Nemcsak mert ezúttal ma-
gyarról van szó, akinek a közössége – azon
túl, hogy a miénk – számbelileg sokszorosa a
németnek. A rádió a román (kulturális) nem-
zet egyik szimbóluma, olyan bástya, amely-
nek bevételérõl nem lehet nem tudomást ven-
ni. Más kérdés, hogy a többség részérõl éppen
ez szólna a kinevezés ellen, bár úgy tûnik, ez-
úttal más érvek nagyobb súllyal esnek a lat-
ba. Szintén más kérdés, bár egyáltalán nem
mellékes, hogy megvalósul-e a szimbolikus
birtokbavétel akkor is, ha az elnök és a vezér-
igazgató tisztséget különválasztják? Tény, a
döntés számos elõnnyel járna, például a ma-
gyar elnök úgy „vezethetné” az intézményt,
hogy a szakszervezetekkel egy vélhetõen ro-
mán igazgató szembesülne. Tudniillik a köz-
rádió reformja korántsem zárult le, s e téren
mindig számítani lehet a szakszervezetek „lel-
kes hozzájárulására”, márpedig a személyes-
kedésektõl sem mentes „vitakultúra” idõvel el-
kerülhetetlenül ráterelné a figyelmet az elnök-
vezérigazgató nemzetiségére is. 
Másfelõl azonban az RMDSZ jól döntött,
amikor a rádiót választotta (amennyiben ez a
helyzet). Itt az elmúlt években elindultak azok
a változások, amelyektõl végsõ soron az intéz-
mény – anyagi és eszmei – túlélése függ, s en-
nek következtében sok tekintetben megelõzi a
köztévét. Miközben a rádió megerõsödött, a
tévé közönsége fokozatosan és rohamosan
fogy, annak ellenére – vagy azzal együtt –,
hogy miközben a rádió megõrizte mûsoraiban
a szolid hangvételt, addig a televízió jócskán
próbálkozott a bulvárosítással. Egy másik,
nem elhanyagolható szempont: a rádióról
senki nem állíthatja, hogy részrehajló volna.
Más kérdés, hogy ez jórészt a véletlen folytán
alakult így, és a helyzet az új igazgatótanács-
tól függõen megváltozhat. Ezért is fontos az,
amirõl a két kormánypárt ez idáig nem tu-
dott megegyezni. Ha az igazgatótanácsot úgy-
nevezett civilek alkotják, a közmédia nem
mentesül a politikától, csupán annak látsza-
tától. Márpedig ami nem látszik, az ellenõriz-
hetetlen is e téren – ennyit a közmédia „civil
ellenõrzésérõl”.

Román lapszemle

Rádiós viták 
pró és kontra

Szõcs Levente

Csalás azoknak a munkahirdetéseknek a
többsége, amely otthoni munkavégzéssel
heti 500-800 dolláros keresetet ajánl.
(Evenimentul Zilei) Négy romániai egye-
temista egy programot készített az új iPad-
nek. A Chrip Frame gyakorlatilag a
Twitter társasági oldalt „futtatja” az iPad-
on. (Adevãrul) A magánosítást követõen
a ploieºti-i távfûtés-szolgáltatónak már
nincsenek államadósságai, miközben az
országban ebben a városban a legolcsóbb
a fûtés. (România liberã) A történelmi
emlékmûnek nyilvánított bukaresti Sf.
Nicolae Bãneasa templom mellett motor-
pályát építtettek. (Jurnalul Naþional) A fi-
zetések valóban csökkentek a gazdasági
válság óta, de ez fõleg a menedzsment, a
kereskedelem és a PR ágazatokban dolgo-
zókat érintette. (Ziarul Financiar)

Alice Drãghici

„Kizsigerelt” 
feddhetetlenség

Fotó: realitatea.net

M. Á. Zs.

„Nicolae Ceauºescu életben
maradhatott volna, ha nem ad

parancsot arra, hogy végezzék ki
a temesvári és bukaresti forradal-
márokat” – reagált tegnap Ion Ili-
escu volt államfõ Mihail Gorba-
csov volt szovjet elnök azon kije-
lentésére, hogy nem lett volna sza-
bad „kutyákként lelõni” a kom-
munista elnöki házaspárt. A for-
radalom utáni elsõ román elnök
ugyanakkor felelõtlennek nevezte
Traian Bãsescu jelenlegi elnököt,
azokért a kijelentésekért, misze-
rint õ lenne a felelõs az 1989-es
események áldozataiért. Mint is-
meretes, a Puterea címû új orszá-

gos napilap megjelenése alkalmá-
ból Romániába látogató Mihail
Gorbacsov „hallatlannak” nevez-
te a Ceauºescu házaspár kivégzé-
sét, hozzátéve azért, hogy az érin-
tettek nagymértékben hozzájárul-
tak ehhez a végkifejlethez. „Ami-
kor visszanézem az akkori napok
felvételeit, számomra mai napig
elfogadhatatlan, hogy egyszerûen
lelõtték õket, mint valami vadálla-
tokat” – feszegette a hazai közélet
egyik tabutémáját a volt Szovjet-
unió utolsó elnöke. Gorbacsov
szerint csupán modern kori mí-
tosz az a feltétételezés, hogy an-
nak idején id. George Bush ameri-
kai elnökkel tartott máltai találko-
zóján eldöntötték volna Ceau-

ºescu megbuktatását. Úgy vélte,
hogy az 1989-es román forradal-
mat és az azt követõ rendszervál-
tozást egy akkor felszínre kerülõ
„lényeges probléma” okozta.
Gorbacsov ugyanakkor határo-
zottan tagadta, hogy Ion Iliescu
telefonon kérte volna tõle a szov-
jet hadsereg beavatkozását, hoz-
zátéve, hogy csupán az esemé-
nyek utolsó szakaszában került
kapcsolatba Iliescuval, akit azelõtt
nem is ismert. 

A mai politikai témákra térve a
nyugdíjas államfõ elmondta, a
modern társadalom egyik égetõ
problémája az irányvesztettség.
Szerinte Európát nem az Európai
Unión keresztül kell felépíteni. 

Történelemlecke Gorbacsovtól
ÚMSZ

A parlamenti munkát hanya-
goló szenátorok veszítsék el a

mandátumukat, kérte legújabb
törvényjavaslatában Iulian Urban
demokrata-liberális szenátor. A
felsõház állandó bizottságához
benyújtott javaslat a képviselõk és
szenátorok jogállásáról szóló tör-
vényt kívánja módosítani úgy,
hogy az a lógást fokozatosan bün-
tesse a pénzügyi szankcióktól
kezdve a mandátumvesztésig.
Urban azt javasolja, hogy a plé-
num és a bizottságok munkáiról
huszonöt százalékos indokolatlan
hiányzást büntessék azzal, hogy
az illetõ ne kapjon szót a plénum-
ban és ötven százalékkal vágják le
minden pénzügyi juttatását a kö-
vetkezõ parlamenti ülésszakban.
Ötven százalék feletti indokolat-
lan hiányzás pedig a mandátum
elvesztését vonja maga után. A ki-
hágásokat a jogi bizottság állapíta-
ná meg valamely frakció, szenátor
vagy képviselõ bejelentése alap-
ján, olvasható a tervezetben.
Urban indoklásában nehezmé-
nyezi, hogy a parlament két házá-
ban a hiányzás veszélyezteti a tör-
vényhozási munkát. Mi több, sze-
rinte sok honatya a mandátumiga-
zolás után a közügyekrõl elfelejt-
kezik és magánbizniszbe kezd. A
törvénytervezet jelentõs mérték-
ben merít az Európai Parlament
erre vonatkozó szabályzatából,
amely az irodapénz megvonását
írja elõ ha az EP-képviselõk nem
vesznek részt a munkálatok bizo-
nyos százalékán. 

Kirúgnák 
a lógósokat

M. Á. Zs.

Alig egy nappal azután, hogy
Teo Trandafir arra panaszko-

dott, hogy ellenfele aktivistái
megrongálják a választási plakát-
jait, Liliana Mincã is azzal vádol-
ta a demokrata-liberálisokat,
hogy vandál támadásokat követ-
tek el. „Felháborító, hogy a PD-L
ilyen eszközökhöz folyamodik,
szétvagdosták és elégették a ban-
nereimet. Munkamódszerük kí-
sértetiesen hasonlít ahhoz, ahogy
Cristian Popescu Piedone kerüle-
ti polgármester ellen és a 2008-as
parlamenti választások esetében a
többi párt ellen ténykedtek” – vá-
dolt Mincã. Szerinte ezek a tettek
azt bizonyítják, hogy a PD-L és
jelöltje, Teo Trandafir nem képes
projektekkel az emberek elé állni,
és alantas, destruktív kampányt
folytat. Ellenfele, a tévésztárból
politikussá vedlett Trandafir pi-
káns kijelentésekkel biztosította,
hogy a figyelem középpontjában
marad. A Gândul címû napilap-
nak adott interjújában elmondta:
támogatja a prostitúció legalizálá-
sát, ugyanis ez jelentõs mérték-
ben javítaná a közegészségi hely-
zetet, boldogabbá tenné a férfia-
kat és hosszabb életûekké a há-
zasságokat. „A múltban több
problémám is adódott a prostitú-
cióval kapcsolatos véleményem
miatt. Összetûzéseim voltak az
ortodox egyház képviselõivel is,
ugyanis képtelenek voltak megér-
teni azt, hogy azok a nõk min-
denképpen »dolgozni fognak« és
orvosi ellenõrzés hiányában ter-
jesztik a nemi úton terjedõ beteg-
ségeket” – állította Trandafir. Sze-
rinte „különleges létesítménye-
ket” kellene létrehozni. 

Teo is rongál?

Isznak a múltra? Mihail Gorbacsov Bukarestben felidézte a húsz évvel ezelõtti rendszerváltás eseményeit Fotó: Tof ’n Levente
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Bogdán Tibor 

A szocialista országok hi-
vatalosan testvérinek ne-

vezett kapcsolatát fitogtató
kirakatpolitika szellemében
természetesen kifelé Gorba-
csov a legnagyobb barátság-
ban és egyetértésben tárgyalt
a nyolcvanas évek végén „ro-
mán kollégájával”, Nicolae
Ceauºescuval. Ma már tud-
juk, a két politikus minden
fontosabb kérdésben eltérõ
nézetet vallott, eszmecseré-
jük feszült volt.

Elkerülhetetlen 
konfliktus

A két pártfõtitkár és egy-
ben államfõ kapcsolata a két
ország viszonyát jellemezte,
amely, részben a Moszkvá-
ban (Gorbacsov által) elindí-
tott reformfolyamat – a glasz-
noszty és a peresztrojka,
részben Bukarest nacionaliz-
musa és oroszellenessége,
nem kevésbé pedig a „béke-
tábort” lejárató, minden re-
formot megfojtó belpolitikája
miatt ekkorra jócskán lehûlt.

Gorbacsov nagyszabású
gazdasági és társadalmi re-
formprogramot kezdemé-
nyezett országában, meghir-
detve a peresztrojka alapjait,
majd következett a politikai
stílusváltás, a glasznoszty be-
indítása. Ceauºescu éppen et-
tõl a két dologtól rettegett
leginkább, a két politikus kö-
zött tehát elkerülhetetlen volt

a konfliktus. Az 1987. évi lá-
togatása kapcsán az orosz
politikus emlékirataiban
megjegyzi, hogy Ceauºescut
egyáltalán nem nézték jó
szemmel Moszkvában, poli-
tikai kultúrájának teljes hiá-
nya, pszichikai labilitása, ki-
számíthatatlansága, mérhe-
tetlen ambíciói és nyugatba-
rát politikájának, illetve a
Szovjetunióval szembeni lát-
szólagos függetlenségének fi-
togtatása miatt. Elsõ románi-
ai útja alkalmával Gorbacsov
megpróbálkozott a lehetet-
lennel: rávenni román part-
nerét a moszkvaihoz hasonló
reformok bevezetésére. Csak-
hamar azonban meg kellett
gyõzõdnie arról, hogy ez
aligha sikerülhet; mint írja,
az üdvözlésére összecsõdített
tömeg forgatókönyv szerinti
lelkesedése cirkuszra emlé-
keztette, és megdöbbentette
az a félelem, amellyel az „üd-
vözlõk” fogadták közeledé-
sét, barátságos kérdéseit. Bu-
karesti útjának volt azonban
pozitív hozadéka is: még in-
kább tudatosította benne az
elkezdett reformok kiteljesí-
tésének szükségességét. 

Ceauºescu, 
a nagy tanítómester

A legnagyobb kiábrándu-
lást Ceauºescuval folytatott
tárgyalása okozta számára, a
május 26-i vacsora alkalmá-
val. Bár könnyed, barátságos
beszélgetésre készült, házi-

gazdája támadta a szovjet
belpolitikát és reformokat, ki-
oktatta vendégét, felkérve,
foglalkozzék kevesebbet a de-
mokratizálással és a nyitás-
sal. Erre Gorbacsov is fel-

emelte hangját, nem titkolva,
hogy az, amit Ceauºescu a
jólét és az emberség társadal-
mának, demokráciának ne-
vez, annak semmi köze ezek-
hez a fogalmakhoz: Romá-
nia a félelem és a terror or-
szága, amely teljesen elszige-
telõdött a civilizált világtól.
A csetepaté olyan hangos
volt, hogy a fülledt éjszaka el-
lenére bezárták az ablakokat
és a kert mélyében meghúzó-
dó õröket is elzavarták, hogy
a veszekedésnek ne legyenek
külsõ tanúi.

Látogatásáról a Szovjet-
unió Kommunista Pártjának
Központi Bizottságának
Politbürója elõtt beszámolva,
Gorbacsov vendéglátója im-
pertinenciájáról beszélt, illet-
ve arról, hogy Ceauºescu
megpróbálta félrevezetni õt.
„Szerinte Romániában min-
den megoldott, a demokrá-
cia, a szabad választások, a
munkaközösségek gondjai” –
mondta, nem titkolva azt
sem, hogy házigazdáját felbõ-
szítette azzal, hogy a román
nyilvánosság elõtt ismertette
a szovjetunióbeli reformokat.

„Azzal vádolt minket, hogy
gazdasági szankciót vezet-
tünk be országa ellen, függet-
len politikájáért. Én erre csak
annyit mondtam, hogy õ volt
az, aki a Nyugat barátságát
kereste, a mi kárunkra, mit
akarna ezek után tõlünk?” –
áll a jegyzõkönyvben. 

A Sinatra-doktrína

1989 nyarán, a bukaresti
Primãverii palotában a két
politikus kis híján ölre ment,
a biztonságiak már-már azon

voltak, hogy a protokollra
fitytyet hányva a helyszínre
sietnek szétválasztani õket.
A veszekedés egy reptéri inci-
densbõl keletkezett, amikor
is Ceauºescu nem volt haj-
landó beülni Gorbacsov
Moszkvából hozatott autójá-
ba. A szovjet politikus kérdé-
sére, miszerint akkor marad-
e a reptéren, durcás igennel
válaszolt, így Gorbacsov csu-
pán feleségével, Rajszával, és
a tolmáccsal érkezett meg a
tárgyalás színhelyére. Igaz,
nem is Ceauºescu vendége-
ként, hanem a Varsói Szerzõ-

dés tagállamainak bukaresti
összejövetelére utazott Ro-
mániába. Ceauºescu az érte-
kezleten is „kiviselte magát”:
egyedül õ foglalt állást a ré-
gen leáldozott Brezsnyev-
doktrína mellett, cáfolva Ke-
let- és Nyugat-Európa köze-
ledésének tényét. Gorbacsov
viszont „sajátutas” reform-
politikát kért minden szocia-
lista vezetõtõl, meghirdetve a
„Sinatra-doktrínát” az ame-
rikai énekes May way (A saját
utam) címû híres dalát
parafrazálva. Gorbacsov so-

ha sem lelkesedett azért,
hogy Ceauºescuval találkoz-
zék, szemben román kollégá-
jával, aki mindent megtett,
annak látszatáért, hogy a
szovjet vezetõ kitünteti õt bi-
zalmával. Egy budapesti ta-
lálkozó alkalmával egy park-
ban, Gorbacsov elõtt halad-
va, elesést színlelt. Amikor
Gorbacsov felemelés közben
átkarolta õt, nyomban ott te-
rmettek a „véletlenül” a hely-
színen tartózkodó fotóripor-
terek, a felvételeket a román
lapok a két politikus szívélyes
különtalálkozójaként haran-
gozták be – emlékezik vissza
Gorbacsov.

Gorbacsov ára

A volt szovjet politikus
mostani, harmadik romániai
útja a hírek szerint nem volt
olcsó, Gorbacsov rendszerint
magas árat kér megjelenései-
ért. 2003-ban, az amerikai
Alabama állambeli Auburn
Egyetemen mondott beszé-
déért 87 ezer dollárt kapott, a
Pizza Hut egyik reklámján
való szereplést pedig egymil-
lió dollárért vállalta. Bár tit-
kosan kezelt adat, hogy je-
lenlegi házigazdái mennyit
fizettek azért, hogy ott legyen
a Puterea címû új lap ünnepé-
lyes beindításán, állítólag
szintén egymillió dollárral
vastagodott a vendég pénz-
tárcája. Igaz, Gorbacsov az
így szerzett pénz jelentõs ré-
szét jótékonysági alapítvá-
nyainak ajándékozza.

Hasonlóképpen titok övezi
azt is, milyen beállítottságú
lesz az új román napilap, kik
állnak mögötte. Egyelõre úgy
tudni, tulajdonosa a The
Independent címû brit napila-
pot is megvásárló orosz mág-
nás, Alexandr Lebegyev, aki-
nek egyébként Gorbacsov is
dolgozik. 

Ceauºescu, Gorbacsov emlékeiben

Gyulay Zoltán

A tragikus esemény
olyan történelmi napon

következett be, amikor
Oroszország és Lengyelor-
szág meg akart békélni egy-
mással, márpedig a két or-
szág között a hûvösnél is
rosszabb a viszony, s ennek
történelmi okai vannak.

Lengyelország 
felosztásai

A históriatudomány Len-
gyelország felosztása (len-
gyelül: Rozbiory Polski) né-

ven tárgyalja azt az 1772-
tõl 1795-ig tartó korszakot,
amikor a lengyel-litván nem-
zetközösség területét három
alkalommal is – diplomáciai
egyezmények eredménye-
képpen, tehát háborúzás nél-
kül – felosztották Ausztria, a
Porosz Királyság és Oroszor-
szág között. Hozzánk idõ-
ben legközelebb azonban a
Molotov-Ribbentrop pak-
tum áll, amely nemcsak a
Baltikumot adta el a Szovjet-
uniónak, hanem szólt a két
szerzõdõ fél részérõl a len-
gyel területek elfoglalásáról
is. És ami a lengyelek számá-

ra még fájdalmasabb: a szov-
jet csapatok megálltak a
Visztulánál, amíg a németek
vérbe nem fojtották a varsói
felkelést, s csak ezután keltek
át a folyón, hogy meg se áll-
janak Berlinig. (A második
világháború után pedig egész
Lengyelországot „eltolták”
nyugat felé, az Odera-Neisse
határig.) Ebbe a folyamatba
illik Katiny (lengyelül:
Katyn) tragédiája is. A nyu-
gat-oroszországi település
közelében a korabeli szovjet
titkosszolgálat, az NKVD a
második világháború leg-
szörnyûbb gaztetteinek egyi-
két követte el: 1940-ben itt és
még két másik helyen Sztálin
poroszlói csaknem 22 ezer
lengyel tisztet és a polgári elit
tagját lõtték tarkón, a holt-
testeket pedig tömegsírba ha-
jították.

Múlt és jelen

A Szmolenszk melletti
Katiny erdeiben a német
Wehrmacht bevonuló egysé-

gei 1943 áprilisában tömeg-
sírra találtak, benne négy-
ezernél több halottal. Katiny
ekkor vált évtizedekre a jóvá-
tehetetlen tömeggyilkosság
és a valódi lengyel-orosz
megbékélést akadályozó tör-
ténelmi hazugság jelképévé.
A szovjet vezetés ugyanis a
mészárlást a német náci csa-
patok nyakába próbálta varr-
ni. Csak a glasznoszty-kor-
szak kiteljesedésével, 1990-
ben ismerte el a Kreml akko-
ri ura, Mihail Gorbacsov,
hogy a szovjet diktátor, Joszif
Visszarionovics Sztálin adott
parancsot a népirtásra. 

A meggyilkoltak hozzátar-
tozói és a lengyel politikusok
máig hiába szorgalmazzák a
tragédia elmaradt jogi feldol-
gozását és az áldozatok reha-
bilitálását; Moszkva elutasító
– talán most rádöbbennek a
vallomás történelmi szükség-
szerûségére, s erre megvan-
nak a jelek. Putyin odáig
ment, hogy Kalinyingrádnak
is hajlandó volna visszaadni
az eredeti nevét, és ismét így

jelölnék a térképeken:
Königsberg. 

A légikatasztrófa áldozatá-
vá lett Lech Kaczyñki a mo-
dern Lengyelország megha-
tározó, ám ugyanakkor meg-
osztó politikusa volt. Vérbeli
konzervatívnak számított.
Politikai pályafutását
Gdañskban kezdte, a szak-
szervezeti mozgalomban. A
Szolidaritás emelte fel õt, és
juttatta el Varsóba, ahol meg
sem állt a polgármesteri szé-
kig. Innen gyakorlatilag már
egyetlen lépés volt 2005-ben
megszerzett köztársasági el-
nöki tisztség; 2006-tól másfél
éven át együtt dolgozhatott
ikertestvérével, Jaroslaw-val,
aki ekkor kormányfõ volt.
Mindketten oroszellenes poli-
tikát folytattak, amely a múlt-
ban gyökerezett ugyan, de
amiatt is aggódtak, hogy or-
száguk túlzottan függ az
orosz energiahordozók szállí-
tásától. Abban pedig, hogy az
Északi Áramlat gázvezeték
elkerüli Lengyelországot, s
orosz földrõl a tengerfenéken

vezet a németekhez, egyene-
sen a Molotov-Ribbentrop
paktum reinkarnációját látták.

Uralkodók nyughelye

Az elnöki párt vasárnap
helyezik örök nyugalomra, a
krakkói vár Wawel Mária-
templomában. (A temetésen
számos ország állam- és kor-
mányfõje is jelen lesz; a leg-
többjük azonban – okulva a
szmolenszki katasztrófából –
külön utazik.) Kaczyñki
megosztó személyisége halá-
la után is megmutatkozik:
sokan ellenzik, még tüntet-
nek is a helyszín megválasz-
tása miatt. Az elnök és fele-
sége abban a kriptában nyug-
szik majd, amelybe Jozef
Pilsudski marsallt, a 20. szá-
zad legmeghatározóbb len-
gyel politikusát temették. A
14. és a 18. század közötti
idõszakban a Mária-temp-
lomba temetkeztek a lengyel
királyok is: a boltívek alatt
összesen húsz uralkodó sírja
található. 

Az egy hete lezuhant TU 154-es re-
pülõgéppel a lengyel elnök Katinyba
tartott, hogy lerója kegyeletét a het-
ven esztendeje, a második világhábo-
rú idején meggyilkolt lengyel hadifog-
lyok és civilek tömegsírjánál. Katiny
immár kétszeresen is tragikus jelkép-
ként vonult be a lengyel történelembe. 

Kaczyñki és a katinyi erdõ kettõs tragédiája

Mihail Gorbacsov és Nicolae Ceauºescu. Csak a kényszeredett mosoly közös

Politikai elemzõk statisztikushoz illõ pontossággal kiszá-
mították: a Szovjetunió volt elnöke, egyben pedig „sírásó-
ja”, Mihail Gorbacsov kereken húsz év, öt hónap, három
hét és egy nap elteltével látogatott el ismét a román fõvá-
rosba. A Szovjetunió elnöke összesen két alkalommal járt
a kommunista Romániában: 1987. május 25-e és 27-e, il-
letve 1989. július 7-e és 9-e között.

Fotó: archív



A közmédia körüli hosszas viták és e heti
események, valamint az államfõnek a vá-
lasztási küszöb megemelésére vonatkozó
legutóbbi kijelentése jól mutatja a fogalmi
zûrzavart és a terhes légkört, amelyben az
RMDSZ-nek a PD-L oldalán kormányoz-
nia kell. Némi mélabúval szinte azt
mondhatnánk, az RMDSZ-re valóban
szükség van a kormányzás munkájában,
hiszen valakinek gondolkozni is kell, vala-
kinek türelmet kell tanúsítania a nagy he-
behurgyaságban, vállalva a racionalitás
ódiumát a felületességgel és gátlástalan-
sággal szemben. 
A jelenleg érvényes médiatörvényrõl két
dolgot lehet elmondani: 1. bebizonyította
mûködõképességét (ami persze nem azt je-
lenti, hogy tökéletes, de csak azért, hogy

valakinek legyen a nevéhez fû-
zõdõ „saját törvénye”, sem-
miképpen nem kell átszabni);
2. holtbiztosan jobb, mint bár-

mi, amit az új törvényterve-
zet összekotyvaszt. 
A jogszabály sarkalatos
pontja és központi fogalma
a közszolgálatiság, ennek a

fogalomnak a tar-

talma pedig nincs kellõen tisztázva. Ebbõl,
a közszolgálatiságból ered a két médiain-
tézmény státusa (nem magán-, de nem is
állami, költségvetési intézmények), és eb-
bõl a tisztázatlanságból erednek egyes mû-
ködtetési zavarok és a „depolitizálással”
kapcsolatos tévhitek. 
Legutóbb is láthattuk a té-
vében Markó Béla jobb
ügyhöz méltó igyekezetét,
hogy megmagyarázza: az
a tény, hogy a politikai
képviselettel megbízott
parlamenti pártok jelölnek
tagokat a vezetõtanácsokba, még nem je-
lenti e testületek átpolitizálását-átpolitizált-
ságát, hanem éppenhogy az egyensúly ér-
vényesülését jelenti a pluralizmus elve
alapján. (Természetesen csak akkor, ha a
törvény adta lehetõségek nem túlkapáso-
kat eredményeznek, például mint amikor a
PD-L, az átpolitizálás és a korrupció elleni
harc éllovasa, minden lehetséges intéz-
mény élére a saját embereit állította.) Is-
mét meg ismét rá kell jönnünk, hogy poli-
tikai útitársaink lazán és felelõtlenül nyi-
latkoznak olyan kérdésekrõl, amikhez nem
értenek, amelyeknek nem ismerik a súlyát

és a jogi hátterét. Ki kell mondani: igenis
ellentétben az RMDSZ képviselõivel, akik
mind a parlamentben, mind a kormány-
ban sokkal jobban tisztában vannak a jog-
szabályokkal, a tényekkel, a médiaintéz-
ményekben uralkodó állapotokkal és a le-

hetõségekkel. És azzal is,
hogy mennyire üres popu-
lista szólam a civil szerve-
zetek emlegetése mint
olyan tényezõé, amelyik
„megoldja” majd a köz-
média „átpolitizáltságá-
nak” a kérdését. Hazug,

álságos dolog, hiszen – mint a választási
kampányokban is beigazolódott – a civil
szervezetek többsége, megalázó anyagi
függõségi helyzetében, egyáltalán nem ta-
núsított sem objektivitást, sem egyenlõ tá-
volságtartást, és még kevésbé lesz ez elvár-
ható tõlük, amikor politikai és anyagi ér-
dekük fog fûzõdni (mellesleg minden fele-
lõsség nélkül) a kinevezésekhez. 
Ilyen körülmények között egyáltalán nem
valószínûtlen, hogy a PD-L részérõl az új
törvény erõltetésének és a rendezés halasz-
tásnak a célja voltaképpen annak megaka-
dályozása, hogy – az algoritmusnak megfe-

lelõen – a közrádió vezetõtanácsának ma-
gyar elnöke legyen. Ami amolyan burkolt
hadüzenet, de a játszmát az RMDSZ-nek
természetesen le kell játszania. 
Gyökeresen más a helyzet egy másik had-
üzenettel, nyílt provokációval, amibe sem-
miképpen nem szabad belemenni, még
csak az „elvi vita” szintjén sem. Az állam-
fõ fenyegetõ javaslata a tíz százalékos –
Európában legmagasabb – parlamenti kü-
szöbrõl még egyértelmûbben az RMDSZ
politikai képviseletbõl való kiszorítását je-
lentené, mint az elnök másik agyréme, az
egykamarás parlament. Az a tény, hogy a
legnagyobb ellenzéki alakulat azonnal lel-
kesen felkarolta a javaslatot, amely hosszú
távon két nagy párt politikai váltógazdasá-
gához vezetne, csak még hangsúlyosabban
jelzi ezeknek az uraknak az elképzelését a
demokráciáról. 
De persze a legnagyobb közvetlen veszély
ma még nem ez – sem a fogalomzavar,
sem az államfõ szokott darabossága. A leg-
nagyobb veszély az, hogy az inkompetens
koalíciós társakkal együtt az RMDSZ-nek
is szenvedni valója lesz az elégedetlenség
növekvõ hulláma nyomán. Ezzel is szembe
kell nézni.  

Minden megváltozik, kivéve a borbélyokat, a borbélyok szoká-
sait és a borbélyok környezetét. Ezek sose változnak. Amit az
ember akkor tapasztal, mikor elõször lép be egy borbélymûhely-
be, azt fogja tapasztalni a borbélymûhelyekben élete végéig. 
Szokásom szerint borotválkozni mentem ma reggel. Egy ember
tartott az ajtónak a Jones utca felõl, én meg jöttem a Fõ utca fe-
lõl – mindig így történik. Sietni kezdtem, de hiába; az ember
egy kicsi lépéssel megelõzött az ajtóban, én a sarkában lépked-
tem. Mindig így történik. (…) Leültem, remélve, hogy a fenn-
maradt két borbély közül az ügyesebbik székének örököse lehe-
tek, mert az már fésülni kezdte a vendég haját, míg társa még
nem kefélte le és nem olajozta be az õ kuncsaftjának fürtjeit.
Erõs érdeklõdéssel figyeltem az esélyeket. Mikor láttam, hogy
No. 2. behoz valamit No. 1-en, érdeklõdésem nyugtalanságba
csapott. Mikor No. 1. megállt egy percre, hogy aprópénzt adjon
vissza egy új vendégnek, aki fürdõjegyet vásárolt, s ezzel elvesz-
tette elõnyét a versenyben, nyugtalanságom aggodalommá vált.
(…) Amikor a döntõ pillanatban No. 1. megtorpant, s fésûjét
néhányszor végighúzta vendége szemöldökén, láttam, hogy egy
pillanattal lemaradt a versenyben, hát felálltam méltatlankodva,
és elhagytam az üzletet, mert nem akartam No. 2. karmai közé
kerülni. (…)
Tizenöt percig maradtam kint, majd bízva a jó szerencsében,
visszamentem. (…)
Végre rám került a sor. „Kérem a következõt”, mondta egy
hang, s én megadtam magam, No. 2-nek természetesen. Mindig
így történik. 

Mark Twain: Borbélyokról. Fordította Szász Imre

Szembenézés hadüzenetekkel
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Rosszul tettem: ha csupán egyetlen napot mara-
dok, akkor megtudom, milyen az új, boldog Ma-
gyarország! Én balga, siettem haza, mert úgy vél-
tem halaszthatatlan dolgom van (például szõlõka-
pálás), hiába ordították felém a pesti lapok a párt-
vezér, azóta a miniszterelnöki szék biztos váromá-
nyosának ígéretét: hétfõn egy más országban éb-
rednek a magyarok! Milyen jó is lett volna látni,
miként válnak hirtelen derûssé és simulnak ki a
nyolc esztendõ szocialista kormányzása alatt meg-
gyötört arcok, lesz kevesebb munkanélküli és kol-
dus Pesten, rendesen járnak a buszok, villamosok,
s a korrupciót nem ismerõ BKV-vezetõk a végállo-
máson virággal köszöntik az utasokat, és a Nyugati
pályaudvar sem olyan koszos, mintha a Balkán dí-
sze akarna lenni... 
Többfelé, köztük a déli debreceni gyorson szerzett
tapasztalataim szerint sokan el is hitték, hogy így
lesz. Pláne azok, akik egy nappal elõbb ugyanabból
a forrásból azt olvasták, hogy Magyarország leg-
utóbb csak Trianon és 1956 után volt ilyen kataszt-
rofális helyzetben. 
Szemben velem az említett vonaton egy kisebb cso-
portban már azon lelkesültek, hogy Orbán Viktor
megcsinálja a székelyeknek az autonómiát, elvégre
milyen barátian elbeszélgetett a múlt nyáron
Bãsescuval Tusványoson! Ironikus mosolyomat lát-
va, egyikük megkérdezte, talán nem hiszem? „Még
mennyire hiszem, sõt azt is hiszem, hogy Bãsescu
megmutatja a magyar miniszterelnöknek az auto-
nóm Székelyföld általa kijelölt fõvárosát, az oltyán
Caracalt!”. Na kaptam erre, rohadt komcsi lettem.
Hiába mondtam, hogy uraim, önök nem ismerik a
facsaros román nagypolitikát, akkor ver át legjob-
ban, amikor maga mellé ültet és megsimogat! 
Nem értem, miért kell populista blöffökkel szédíte-
ni a népet, pláne mikor látom, hogy az óra határo-
zottan nekem áll, s éppen elég keserûség gyûlt ösz-
sze az emberekben nyolc év alatt, legtöbbjük min-
denáron változást akar. Méltatlan az ilyesmi ma-
gyar politikushoz. Pláne, aki Gyurcsány hazudozá-
sainak következetes eltílésével vált hitelesebbé sok
választója elõtt. 
Lehet, csakugyan ökör vagyok, s nem ismerem fel,
hogy ma mûvelt politikusoknál is ez a módi? 
Egyébként vigye sikerre a székely autonómiát! Ám
ne feledkezzen el olyan apróságokról sem, mint az

átjáró vonatok menetrendjének korsze-
rûsítése. Az elavult határmenti ellen-
õrzés és a sok álldogálás miatt a
száz kilométeres Debrecen–Szat-
márnémeti úton négy órát vonato-
zunk, az autónak szûk kettõ kell. 
S akkor politika fölötti módon cso-
dálkozunk, hogy az autó elszívja
az utasokat, s mind a MÁV mind a

CFR a csõd szélén van...Sike Lajos 
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Az államfõ javaslata a tíz
százalékos parlamenti
küszöbrõl az RMDSZ 
kiszorítását jelentené 
a politikai képviseletbõl. 

Ágoston Hugó

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Képzelõerõnket kárpótlásul kaptuk azért,
amik nem lehettünk, humorérzékünket pedig,
hogy vigasztalódjunk a felett, amik lettünk.”

Oscar Wilde

Szöveg nélkül

Minden hiába

Balga sietség
A nap címe. Egy magyar megmenti Ro-
mánia erdõit, Evenimentul zilei.

Magyarázat. „A törvényt, amely lehetõ-
vé tenné az erdõk kiárusítását fánként,
’kijavíthatnák’. Erre engedtek következ-
tetni a környezetvédelmi minisztérium
hivatalosságai, akik az Evenimentul
zileibõl tudták meg a jogszabály hatályba
lépését. Borbély László miniszter ma be-
jelenti, milyen lépéseket tesz a helyzet
orvoslására.”

Hol van az Erõ? A lapok természetesen
nagy részletességgel számolnak be Mihail
Gorbacsov romániai látogatásáról, a két
elõzõ elnökkel – Ion Iliescuval és Emil
Constantinescuval – való találkozásáról
(Traian Bãsescu valahogy kimaradt), de
vajmi keveset mondanak a készülõ új lap-
ról. Annyit tudni, hogy nagyon kritikai
lesz, hogy nagyon informált lesz (mond-
juk, mint a Cotidianul, a Gardianul és a
Ziua együttvéve), ennélfogva feltételezhe-
tõen nem lesz hatalompárti, sõt. Így van
az, ha kemény fiúkat (idõlegesen) pályán
kívülre szorítanak. Alig várjuk a Putereát!

Újabb szigor. Iulian Urban pedálos szená-
tor megint aktív szakaszába lépett. Õ az,
aki mindig kész egy kis szigorításra, példá-
ul emlékezetes volt a rádió- és tévédíj fel-
számolására tett erõfeszítése.) Most a
Cronica Românã szerint a két ház szabály-
zatát módosítaná olyképpen, hogy meg le-
hessen büntetni a plenáris ülésekrõl és az
állandó bizottságok munkálatairól hiányzó
szenátorokat és képviselõket. Urban terve
szerint a gyûlések huszonöt százalékáról
való távolmaradás a plénumban való fel-
szólalás jogának megvonásával és a napi-
díj felére csökkentésével járna, aki pedig a
gyûlések felérõl hiányzik, az egyenesen
mandátumának elvesztését kockáztatja.
Tegyük hozzá Urban mentségére, hogy
igazolatlan hiányzásokról van szó.

A nap álhíre. Traian Bãsescu államfõ ro-
konszenvét fejezte ki a készülõ új lap, a
Puterea stratégiája iránt, Emil Boc minisz-
terelnök pedig külön rendszeres rovatot
kért a lapban a kormány eredményeinek
ismertetésére. 



Sipos M. Zoltán

Érvénybe lépett az a har-
mincnapos határidõ,

amelyen belül a biztosítótár-
saságoknak reagálniuk kell a
hozzájuk beérkezõ pana-
szokra. A cégeknek továbbá
kevesebb mint egy hónapjuk
maradt arra, hogy kidolgoz-
zák az ügyfelek észrevételeit
kezelõ (a panaszok fogadá-
sáról és megoldásáról van
szó) rendszerüket. „Az el-
múlt idõszakban több olyan
esettel is találkoztunk, ami-
kor nem lehetett eldönteni,
hogy pontosan milyen ok-
ból, kinek a hibájából káro-
sodott meg a gépjármû. Elõ-
fordult, hogy egyes biztosí-
tók nem kezelték kellõ ko-
molysággal a beérkezett pa-
naszokat” – magyarázta az
Új Magyar Szó kérdésére Bíró
Albin, a Biztosítás Felügye-
let Tanácsának (CSA) tagja,
hogy miért volt szükség az
említett szabályozás beveze-
tésére. Ennek az elõírásnak
köszönhetõen a biztosító

bármikor felelõsségre vonha-
tó, azonban normális körül-
mények között sokkal gyor-
sabban kellene mennie a pa-
pírmunkának. 

Nem a plusz elvárások, ha-
nem a kifizetett kártérítési

összegek növekedése miatt
fog drágulni a teljes körû-
(Casco) és a kötelezõ gépjár-
mûfelelõsség-biztosí tás
(RCA) is – vetítették elõre a
vállalatok képviselõi egy teg-
napi konferencián. A rendez-
vényen elhangzott, hogy a
balesetek száma 2009-ben
hét százalékkal nõtt, ami
mintegy 371 ezer esetet je-
lent, miközben a „kiadások”
az RCA esetében 29 száza-
lékkal emelkedtek. „A drágí-
tás elsõsorban a magasabb
kártérítési értékekre fog vo-
natkozni majd, például a lu-
xusautókra; egy Dacia vagy

egy Matiz esetében nem va-
lószínû, hogy a közeljövõben
módosítunk” – hangsúlyozta
Liviu Stoicescu, az Omniasig
képviselõje. Az áremelések
Bíró Albin szerint mindig a
biztosító lehetõségeihez mér-
ten történnek. „Nekünk a
nyugati, vagy akár a volt szo-
cialista tagállamok példáját
érdemes követni, ahol a cé-
gek komolyan veszik az ügy-
feleket, és megteremtik a fel-
tételeit annak, hogy a biztosí-
tott autó vagy lakás károso-
dása esetén gond nélkül kifi-
zethessék a javítást” – mond-
ta a CSA tagja. 
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A balesetek száma 2009-ben hét százalékkal nõtt, ami mintegy 371 ezer esetet jelent

Irányadó céldátum

Az euróövezethez való csat-
lakozási menetrend hozzáse-
gíti az országot ahhoz, hogy
valóban hatékony gazdaság-
politikát folytasson – errõl
beszélt egy versenyképességi
témájú konferencián Mugur
Isãrescu. A román jegybank
elnöke egyetért Dominique
Strauss-Kahnnal, aki szerint
nem az a lényeg, hogy
tartható-e a 2015-ös céldátu-
m, hanem a felkészültség.  

Félszázalékos bõvülés

Románia idén kilábal a re-
cesszióból, azonban a fellen-
düléssel együtt a szociális
helyzet további romlása vár-
ható, ami a fogyasztást is
visszafogja – állapította meg
az UniCredit Þiriac Bank
elemzése. A pénzintézet a
Nemzetközi Valutaalap által
elõirányzott 1,3 százalékos
GDP-bõvüléssel szemben
idénre mindössze 0,4 száza-
lékos növekedést vár. 

Kína vágtatása

Kína bruttó hazai terméke
(GDP) 11,9 százalékkal nõtt
az idei elsõ negyedévben a
tavalyi év azonos idõszaká-
hoz képest. A január–márci-
usi bõvülés a legnagyobb
ütemû volt 2007 második
negyedéve óta, amikor az
ázsiai gazdaság 13 százalék-
kal növekedett. 

Röviden Juncker 
nem aggódik
ÚMSZ

Jean-Claude Juncker lu-
xemburgi miniszterel-

nök, az euróklub elnöke nem
nagyon aggódik amiatt, hogy
egy német közgazdász a karl-
sruhei alkotmánybíróságon
akarja megtámadni a Görög-
országnak nyújtandó, 30 mil-
liárd eurós EU-segélycso-
magot. „Nem hiszem, hogy
ez valódi alkotmányossági
probléma lenne. A német
kormány világossá tette,
hogy a parlamenten át fog
menni a csomag” – mondta
Juncker tegnap, amikor meg-
érkezett Madridba az euróval
fizetõ országok pénzügymi-
nisztereinek tanácskozására.
Ezzel Juncker Soros György
pénzügyi befektetõ vészjósla-
tára reagálhatott, aki szerint
az európai közös deviza, de
maga az EU léte is veszélybe
kerülhet, ha Németország to-
vábbra sem hajlandó vállalni
az unióban hagyományosan
betöltött szerepét, és nem
tesz engedményeket a görög
adósságszolgálat rendezésé-
nek kérdésében. Rácz Mar-
git, a Magyar Tudományos
Akadémia kutatási igazgató-
ja tegnap egy budapesti kon-
ferencián arról beszélt, hogy
a gazdasági válság az
euróövezet szerkezeti problé-
máit felerõsítõ rendszervál-
sággá terebélyesedett 2010-
re, a kilábalás pedig évekig el-
húzódhat. 

Mostantól egy hónapjuk van a biztosí-
tóknak arra, hogy az ügyfelek pana-
szaira reagáljanak. Egyes társaságok
nem kezelték kellõ komolysággal 
a kérdést – magyarázta lapunknak Bí-
ró Albin, a Biztosítás Felügyelet Taná-
csának tagja a döntés okait. 

Biztosítók ultimátuma 

Fotó: archív



Fleischer Hilda

Háború és béke egyaránt
jellemezte a hazai szak-

szervezetek tegnapi akcióit: a
Sanitas egészségügyi szak-
szervezet a tiltakozóakciók
felfüggesztését helyezte kilá-
tásba, a közigazgatásban dol-
gozók viszont Bukarestben
az utcára vonultak és további
sztrájkkal fenyegetnek.

Védettség alatt 
az orvosok

Marius Petcu, a Sanitas
szakszervezeti szövetség el-
nöke tegnap Cseke Attila
egészségügyi miniszterrel
folytatott tárgyalásai után
bejelentette, hogy közeled-
tek az álláspontok és esély
van a megegyezésre. „Az
egészségügyi rendszer stabi-
lizálását várjuk el a minisz-
tertõl, és ehhez benyújtot-
tunk egy javaslatcsomagot.
Két hete van a tárcavezetõ-
nek a felvetések mérlegelésé-
re. Ez alatt az idõ alatt elõ
lehet egy olyan országos
együttmûködést készíteni,
amely közép- és hosszútá-
von is megoldást kínál” –
nyilatkozta Petcu. Az érdek-
védõ szerint a legfontosabb
elõrelépés az alkalmazási ti-
lalom feloldása lenne. Az
utóbbi napokban több me-

gyei kórház is jelezte, hogy
szakemberhiánnyal küzd,
Szatmárnémetiben például
száznegyven új munkahely-
re vonatkozó igényt jelentett
be a kórházvezetés. Bár a bé-
rek csökkenése és a túlter-
heltség miatt általános az
elégedetlenség, a Sanitas
szakszervezet jelenleg úgy
véli: a szaktárca képes lesz
kezelni a felmerülõ problé-
mákat. 

Cseke Attila megnyugtatta
az érintetteket: a küszöbön ál-
ló kórházdecentralizáció elle-
nére sem kerül sor elbocsátá-
sokra az egészségügyben, az
orvosok és az asszisztensek
„védettséget” élveznek. A tár-
cavezetõ elismerte, hogy kró-
nikus a hazai szakemberhi-
ány, ugyanakkor figyelmezte-
tett: az egészségügyi reform
elsõsorban az adminisztratív
struktúrák átláthatóvá tételé-

re és egyszerûsítésére törek-
szik. A miniszter ugyanakkor
kitart amellett, hogy a hazai
kórházak 70-80 százaléká-
nak a önkormányzatok fel-
ügyelete alá kell kerülnie az
ésszerû gazdálkodás érdeké-
ben. Petcu alig két hete Ko-
lozsváron figyelmeztetett ar-
ra, hogy túl sok áldozatot
hozott már ez a szakág, to-
vábbi megszorításokat már
nem bír el.

Elkergetnék Bocot

A közalkalmazottak azon-
ban sokkal kevésbé tûnnek
türelmesnek: tegnap kétórás
figyelmeztetõ sztrájkot tar-
tott Bukarestben a Közalkal-
mazottak Országos Szak-
szervezete (SNFP), a fizetés-
csökkentés, a járulékmegvo-
nások, valamint a kollektív
munkaszerzõdés általuk vélt
megsértése ellen tiltakozva.
A feszült hangulatú utcai de-
monstráción az illetékes
szaktárcákat és a kormány
fejét is elmarasztalták a részt-
vevõk, egyre-másra záporoz-
tak az Emil Boc-ellenes beki-
abálások. “Szégyentelenek,
szemtelenek!” – skandálta
ottjártunkkor a láthatólag in-
dulatos tömeg. 

„Harminchét éve dolgo-
zom szociális munkásként,
s most, a pályám vége fele
érem meg, hogy a kormány
egyszerûen semmibe vesz
minket, nem szégyellik hét-
nyolcmillió lejjel kiszúrni a
szemünket. Elvárják, hogy
a hétvégéket, ünnepnapo-
kat végigdolgozzuk, de nem
fizetik ki, s ha jól tudom, a
különbözõ pótlékok meg-
szüntetése is újból felme-
rült” – panaszolta lapunk-
nak a kormánypalota elõtti
téren a Galacról érkezett
Mariana N., majd csatlako-

zott kollégái sípkoncertjé-
hez. 

Szakál András: 
jogosak a követelések

“A közalkalmazottak kö-
vetelései jogosak, csakhogy
kielégítésükhöz pénz kell” –
nyilatkozta tegnap lapunk-
nak Szakál András. A Közal-
kalmazottak Országos Ügy-
nökségének elnöke egyetért
a tiltakozókkal, minthogy
szerinte a köztiszviselõket
jól meg kell fizetni, lévén,
hogy a törvény szerint csak
egyetlen munkahelyet vállal-
hatnak. Mint azt az Új Ma-
gyar Szónak elmondta, jövõ
héten a munkaügyi tárca
székhelyén tanácskoznak a
felek: a munkaügyi, a belügy
és a pénzügyminisztérium
képviselõi, valamint a há-
rom érintett szakszervezeti
szövetség. Mint Szakáltól
megtudtuk, a fõ követelések
egyike az, hogy azoknak a
köztisztviselõknek is adják
vissza a levágott pótlékaikat,
akik ezt még nem szerezték
vissza törvényszéken, mint
ahogyan az más társaikkal
történt. „Ez viszont igen
problémás dolog, minthogy
a 2010-es költségvetésben
ilyen tételek nem szerepel-
nek” – tette hozzá Szakál
András. 
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A közalkalmazottak a fizetéscsökkentés és a járulékmegvonások ellen tiltakoztak

Szociális háború és béke
Kiengesztelõdhetnek az egészségügyi szakszervezetek, tüntetnek a közalkalmazottak

A szrezõ felvétele

Sike Lajos

Facsemetékkel és pénzzel
érkezett tegnap Szatmár,

valamint Máramaros megyei
munkalátogatására Borbély
László környezetvédelmi mi-
niszter. Nagybányán a helyi
önkormányzat képviselõivel
egyeztetett arról a döntésrõl,
amely megtiltja a ciántech-
nológia alkalmazását a helyi
ércbányákban. Erdõdön a
tárcavezetõ ünnepi faülteté-
sen járt elöl jó példával,
Bélteken megtekintette az
uniós támogatásból épülõ
termálfürdõt, majd Kraszna-
dobon ellenõrizte a szenny-

víztisztító mûködését. Bor-
bély látogatásának legnép-
szerûbb programpontja a
Kossuth-kerti sajtótájékozta-
tó volt. Szatmárnémeti mél-
tán híres botanikus kertjében
megmentették a pusztulástól
a történelmi idõket idézõ
egykori gõzfürdõt, amelyben
a továbbiakban uniós támo-
gatásból környezetnevelési
központ mûködik. Szimboli-
kus és valós siker ez a beru-
házás: a város rehabilitáció-
jának egyik legfontosabb
fegyverténye, ugyanakkor a
környezettudatos nevelés le-
hetõsége a régi-új épület,
amelybe iskolások csoportjai

tanulni, tájékozódni járnak.
Borbély László példaértékû-
nek nevezte a térségi pályáza-
tok sikerét és szakszerûségét,
egyszersmind tízmillió lejes
támogatás folyósításáról biz-
tosította a helyi környezetvé-
dõket.  Ennek köszönhetõen
rehabilitálható Hadad község
fõútja (mely egyben a Szi-
lágyság felé vezetõ egyik fon-
tos útvonal), lehetõség nyílik
a megyei hulladékkezelõ
központ, a központi szemét-
telep kiépítésére, ami azért is
fontos, mert az uniós elõírá-
sok szerint a nyár közepéig
Szatmár régi szeméttelepét
kötelezõen le kell zárni. 

Szatmári szemlén Borbély

Totka László

Korszerû, az országban
egyedülálló rákdiagnosz-

tikai központot avattak fel
Nagyváradon, amelynek
mûködését Cseke Attila,
egészségügyi miniszter is jó-
váhagyta. Az országban
egyedülálló módon ingyenes
állapotfelmérésre jelentkez-
hetnek itt az érintettek, füg-
getlenül attól, hogy megyei,
vagy megyén kívüli lakosok.
A központ civil összefogás-
sal született: betegek, szak-
orvosok és egy magyaror-
szági cég közremûködésére
volt szükség ahhoz, hogy évi
ezerhétszáz páciens számára
hozzáférhetõvé tegyék a

pozitronemissziós tomográ-
fiai (PET) vizsgálat lehetõsé-
gét. A vizsgálat a következõ
idõszakban része lehet az or-
szágos rákmegelõzési és ke-
zelési programnak, errõl a
napokban dönt az egészség-
ügyi tárca. „Ez az eljárás
azért fontos – mondta el
Molnár Katalin a PET-CT
cég képviselõje –, mert min-
den eddiginél pontosabb di-
agnózist tesz lehetõvé.” A
minél gyorsabb és minél
pontosabb felmérés – állítják
a szakértõk – a daganatos
betegségek esetén életet
menthet.  Eddig ezt a vizs-
gálatot nem támogatta Ro-
mániában az Egészségügyi
Pénztár, noha a nemzetközi

gyakorlat szerint ez az eljá-
rás rendszerint állami támo-
gatást élvez. A hazai betegek
közül sokan egyáltalán nem
élhettek ezzel a lehetõséggel,
a rászorulók szerencsésebb
része gyakran banki köl-
csönbõl finanszírozta a több,
mint ezer eurós vizsgálatot.
Az országos rákellenes prog-
ram kiterjesztésére és haté-
konyabbá tételére minél ha-
marabb szükség van, az on-
kológiai megbetegedések
aránya ugyanis folyamato-
san nõ.  Bihar megyében je-
lenleg 18 ezer érintettet tar-
tanak nyilván, a pesszimista
prognózisok szerint évente
kétezer új megbetegedést
észlelnek. 

Ingyenes váradi rákvizsgálat
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Lángh a „törzsvendég”

Lángh Júlia író, fordító,
publicista a nagyváradi
Törzsasztal-sorozat áprilisi
vendége, akivel ma este az
Ady Endre Líceum könyv-
tártermében találkozhatnak
az érdeklõdõk. Az írónõ Bu-
dapesten született, kisebb-
nagyobb szünetekkel újság-
íróként dolgozott. A nagyvá-
radi író-olvasó találkozón af-
rikai élményeirõl, írásairól
lehet majd faggatni. 

Fábián Imre emlékére

A szalontai születésû váradi
„kultúrmindenesre”, Fábián
Imrére emlékeznek holnap
a Várad folyóirat és a Nagy-
várad Velencei Református
Egyházközség szervezésé-
ben. Az öt éve elhunyt jeles
folklorista, költõ, újságíró és
könyvkiadó a Fáklya újság-
írója, majd a Bihari Napló
fõszerkesztõje, a Kelet-Nyu-
gat egyik alapítója, szerkesz-
tõje, a Literator Kiadó ala-
pítója volt. 

Ahol ringott a bölcsõm...

Egyéni elõadással ünnepli
meg pályakezdésének 40.
évfordulóját a Nagyváradi
Szigligeti Társulat színmû-
vésze, F. Márton Erzsébet.
Ahol ringott a bölcsõm... cím-
mel zenés összeállítást ad
elõ erdélyi írók, költõk mû-
veibõl. Az elõadást Meleg
Vilmos rendezte, a bemuta-
tó szombaton lesz a Stúdi-
óban.

Moby Dick bábjátékban

Maszkokkal és bábokkal
elevenítik meg Moby Dick,
a fehér bálna és a bosszú-
éhes Ahab kapitány kétség-
beesett küzdelmét a Csiky
Gergely Állami Magyar
Színház bábtagozatának
tagjai, idei második bemu-
tatójukon ma délelõtt a
színház Stúdió Termében. 

Honlapot frissítenek

Mától három nyelven érhe-
tõ el és megyetérkép, sms-
küldõ szolgáltatás, turiszti-
kai- és intézményi adatbá-
zis, kategorizált hírlevelek
illetve webkamerák által
közvetített élõ képek is lesz-
nek a megye több pontjáról
Hargita Megye Tanácsának
új honlapján. „Egy honlap
fejlesztését soha nem lehet
befejezni, csak abbahagyni”
– jelentette ki bemutatója
során András Csilla szakta-
nácsadó, a honlapot fejlesz-
tõ munkacsoport vezetõje,
kifejtve, hogy még számos
fejlesztést terveznek a hargi-
tamegye.ro-n.

Kányádi volt a nyerõ

Kányádi Sándor Harmat a
csillagon címû költeményét
mondta egyszerre mintegy
ötszáz diák a szatmárné-
meti Kölcsey Fõgimnázi-
um udvarán, tegnap. A di-
ákok az iskola honlapjára
feltett erdélyi költõk tizen-
egy versébõl választották a
„csillagos verset”. 

Röviden 125 év a közmûvelõdésért
Beszélgetés Ábrám Zoltánnal, az EMKE Maros megyei szervezetének elnökével

Baló Levente

„Foglalkoztatott az a
kérdés, hogy a különbö-

zõ médiáknak mi az a leg-
külsõ határa, ahol még felis-
merhetõ, meddig grafika a
grafika, meddig fotó a fotó,
és hol van az a pont, ahol
egyik mûfaj átvesz a másik
tulajdonságaiból” – jelle-
mezte saját munkáit Mira
Marincaº fotós és grafikus,
amelyeket a kolozsvári
Book Corner könyvesbolt-
ban mutatott be kedden. Az
Ilizibil – digital error címû ki-
állítást, amely kilenc vegyes
technikával készült munkát
sorakoztatott fel, Horea
Poenar egyetemi tanár, mû-
kritikus méltatta. „Ezt a tár-
latot több oldalról lehet
megközelíteni, a képfelülete-
ken különbözõ írásokat lát-
hatunk, ez behozza a kon-
ceptuális jelleget, és noha
egy képkiállításról van szó,
kevés benne a kép, azaz,
amit láthatunk az nem a ha-
gyományos értelemben vett
kép” – hangzott el a megnyi-
tón.  A megállapítás kap-
csán Mira Marincaº lapunk-
nak kifejtette: kiállítása szá-
mára a digitális archívum-
ról, az internet világáról
szól, arról a mindennapi ta-
pasztalatról, hogy a virtuális
világ egyre nagyobb jelentõ-
séget kap az életünkben.
„Azt kutattam, ahogyan ez
a két világ, a szubjektív-af-
fektív világunk és a nulla-
egy, nulla-egy kódolású digi-
tális világ találkozik” – tud-
tuk meg a mûvésznõtõl. 

„Képtelen” 

fotókiállítás 
Kolozsváron

Antal Erika

Miben látja az egyesület
sikerét, mi tette érdemes-
nek egy több mint száz év-
re visszatekintõ múltra?
– A magyar nyelv nagymér-
tékben különbséget tesz a
profibb kultúra és az ama-
tõr jellegû közmûvelõdés ki-
fejezés között, ami nem je-
lenti, hogy egy közmûvelõ-
dési rendezvény nem lehet
profi. Sõt, sok esetben sok-
kal nagyobb lelki töltete
van. Az Erdélyi Magyar
Közmûvelõdés Napja ápri-
lis 12-e, hiszen 1885-ben áp-
rilis 12-én alakult meg az
EMKE Kolozsvárott és ma
már Erdélyben nemcsak a
Magyar Kultúra Napját ün-

nepeljük a Himnusz szüle-
tésnapján, de az Erdélyi
Magyar Közmûvelõdését is.
Az EMKE, miután a hata-
lom több mint négy évtize-
dig betiltotta a tevékenysé-
gét, 1991. április 20-án ala-
kult újjá Brassóban. Jelen-
leg társult szervezetekbõl
áll, különbözõ kulturális
egyesületek, csoportok a
tagjai, amelyek egyéni tag-
sággal rendelkeznek.  

Amikor megalakult az
EMKE, elsõdleges feladata
a szórványban élõ magyar-
ság támogatása volt. Válto-
zott valami azóta? 
– Az EMKE ma is támogat-
ja a szórványt, ott segít,
ahol erre szükség van, tehát

a szórványban is. De mivel
az állam nem támogatja kel-
lõ mértékben a kulturális te-
vékenységeket, ezért az
EMKE nemcsak a szór-
ványban mûködik, hanem a
többség területén is. Szór-
ványvidékeken – beleértve a
csángóföldet is – az Egyesü-
let Magyar Házakat tart
fenn. Emellett van egy erdé-
lyi közmûvelõdési intézet,
amely a többi határon túli-
val és a magyarországi mû-
velõdési intézetekkel közös

programokat szervez. Van-
nak hagyományszerû, vagy
bizonyos napokhoz, például
március 15-éhez kötõdõ
rendezvényeink is. Nagyon
széles a tevékenységi skála.

A napokban megtartott
ünnepi mûsor keretében,
olyan embereket is díjaz-
tak, akik idõt és energiát
nem sajnálva sokat tettek a
közmûvelõdésért. 
– Ma az Európai Unióban
nem is kultúráról, hanem vi-

dékfejlesztésrõl beszélünk.
Korábban jobban becsültük
a kultúraszervezést, még a
90-es években is, de ma már
nem ez a jellemzõ. Bár a
legtöbb civil szerezet ma is
kulturális indíttatású, nem
kap prioritást, inkább alulfi-
nanszírozott. Ezért van
szükség a pozitív hozzáál-
lásra, áldozatvállalásra. Saj-
nos a közmûvelõdési szféra
nem intézményesült annyi-
ra, hogy székhelye és inf-
rastruktúrája legyen, tehát
az egyéni hozzáállásnak
fontos szerepe van.

Mi szükséges ahhoz,
hogy az EMKE még leg-
alább 125 évet mûködjön?
– Az EMKE jelmondata,
hogy ki a köznek él, annak
élni érdemes. Nagyobb
hangsúlyt kellene fektetni a
fiatalságra és itt nemcsak a
demográfiára gondolok, bár
az sem téveszthetõ szem
elõl, hogy ha van kinek, van
kultúra, ha nincs kinek,
meghal a kultúra. Meg kel-
lene értetni a fiatalokkal is,
meg kellene gyõzni õket,
hogy ezeket az értékeket vi-
gyék tovább. 

Kovács Zsolt

Kovászna városában teg-
nap elkezdõdött a 21.

Kõrösi Napok rendezvény-
sorozat, amely idén a Kultú-
rák Közeledésének Nemzet-
közi Éve jegyében zajlik az
UNESCO fõvédnöksége
alatt. A rendezvény célja
nemzetközi szinten hangsú-
lyozni Kõrösi Csoma Sán-
dor, a tudós és nyelvkutató
munkásságát, példaként állít-
va a különbözõ kultúrák és
vallások közötti párbeszéd
erõsítésére. 

Mint ismert Kõrösi Csoma
Sándor 12 ezer kilométert
tett meg, kutatva a magyar
nyelv eredetét, eközben 17
nyelvet tanult meg, és õ ké-
szítette el az elsõ tibeti-angol
szótárt. A Kõrösi Csoma
Sándor-napok alatt kulturális
és tudományos elõadások
zajlanak, valamint verses-,
táncos-, zenés-, színházi elõ-
adásokat is tartanak. A tudo-
mányos ülésszakon több
mint húsz Csoma kutató
mellett India, Kína, Libanon,

Irak, Magyarország, Német-
ország, Törökország és Szíria
romániai nagykövetei illetve
Kelemen Hunor, kulturális
miniszter is részt vesz. 

Csomakõrösön a keletku-
tató tudós mellszobra elõtti
megnyitón a helyi iskola di-
ákjai tartottak táncos-zenés
elõadást. Ünnepi beszédében

Kelemen Hunor mûvelõdési
miniszter megemlítette, hogy
az általa vezetett tárca már
tavaly felkészült, hogy a Kõ-
rösi Csoma Sándor, az életút
három állomása címû ren-
dezvénnyel csatlakozzon az
UNESCO akciójához. „Kõ-
rösi Csoma Sándor a nyugati
világnak két tudományt nyi-

tott meg, a tibetológiát és a
buddhizmust. Az õ munkája
összekötött népeket, kultúrá-
kat és a mai napig õt tartják
annak a tudósnak, aki a nyu-
gati világ számára megnyi-
totta a kaput kelet felé” – fej-
tette ki Kelemen Hunor. Ta-
más Sándor, a Kovászna me-
gyei tanács elnöke emlékez-
tetett, hogy Kõrösi Csoma
Sándor ebbõl a székely-ma-
gyar faluból elindulva, végig-
gyalogolt három kontinen-
sen, hogy eljusson a gyökere-
inkhez. „Az utat én akartam,
mert engem akart az út” –
idézte a keletkutatót a há-
romszéki tanácselnök. A
megnyitót követõen a részt-
vevõk elvonultak Ko-
vásznára és elkezdték a tudo-
mányos ülésszakot. 

Nemrég ünnepelte megalakulásának

125-ik évfordulóját az Erdélyi Ma-

gyar Közmûvelõdési Egyesület

(EMKE) Marosvásárhelyen. A nem-

zeti identitást tápláló rendezvényeket

szervezõ egyesület múltjáról Ábrám

Zoltánnal, az EMKE Maros megyei

elnökével beszélgettünk.

Az emléknapokat Csomakõrösön nyitotta meg Kelemen Hunor mûvelõdési miniszter A szerzõ felvétele
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Kelemen Hunor tegnap a Kovásznafür-
dõn tartott sajtótájékoztatóján elmondta,
néhány hónappal meg fogják hosszabbíta-
ni az Gábor Áron ágyújának kikölcsönzé-
sét, ezalatt megtalálják annak jogi lehetõ-
ségét, hogy az ágyúcsõ Sepsiszentgyör-
gyön maradjon. „Megnyugtatok minden-
kit, aki attól félt, hogy az ágyú egy hónap
után visszakerül Bukarestbe, hogy ez nem
fog megtörténni” – ígérte Kelemen Hu-

nor. A mûvelõdési miniszter újságírói kér-
désre kifejtette, a kormányban ezen a héten
is beszéltek a decentralizálásról és a mûve-
lõdési tárca fennhatósága alá még három
kulturális központ – az árkosi, a maros-
hévízi és a bákói – tartozik. Az árkosit júni-
usig átadják a Kovászna megyei tanácsnak,
a bákóit még idén az önkormányzatnak
rendelik alá, hiszen ezekben leginkább me-
gyei érdekeltségû tevékenységek zajlanak. 

Háromszéken marasztalják Gábor Áron ágyúját

Kõrösi Csoma Sándor 
nyomába eredtek Kovásznán



Ma Csongor nevû olvasó-
inkat köszöntjük.
A Csongor török eredetû,
régi magyar személynév,
jelentése: sólyom.
Holnap Rudolf napja lesz.
Vasárnap az Andreák és
az Ilmák ünnepelnek.
Hétfõn az Emmákat kö-
szöntjük.

Évforduló
• 1830-ban hunyt el Kato-
na József magyar költõ,
író, drámaíró.
• 1850-ben született Marie
Tussaud elzászi szárma-
zású francia viaszöntõnõ,
a londoni Madame
Tussauds Panoptikum
alapítója.
• 1927-ben született XVI.
Benedek pápa.
• 1972-ben elindult az
Apollo–16 ûrhajó.

Vicc
Anyós a halálos ágyon:
– Jaj, meghalok, jaj, végem
van!
Felnéz a plafonra:
– A plafont meg meszelni
kéne.
Mire a võ:

– Anyuka, egyszerre csak
egy dologra koncentráljon!

Recept
Borsófõzelék diófasírttal
Hozzávalók: 10 dkg vaj, 4 dl
tej, 15 dkg liszt, 10 dkg cukor,
só, petrezselyem, 2 gerezd
fokhagyma, fehérbors, 1 db
tojás, 1 fej hagyma, 2 db
zsemle, zsemlemorzsa, olaj,
25 dkg dió, 40 dkg borsó
(zöld).
Elkészítése: Egy lábosban
vajat olvasztunk. A zöldbor-
sót rátesszük és megdinsztel-
jük. Kicsit megsózzuk, majd
megszórjuk liszttel. Elkever-
jük és felöntjük tejjel. Kevés
cukorral ízesítjük és vágott
petrezselymet szórunk bele.
Így kiforraljuk. Elkészítjük a
diófasírtot: a zsemléket beáz-
tatjuk a tejbe, kinyomkodjuk.
A diót, a hagymát és a fok-
hagymát apróra vágjuk, bele-
tesszük egy tálba, majd hoz-
záadjuk a lisztet, a kinyom-
kodott zsemléket és a tojást.
Megsózzuk és jól összekever-
jük. Pogácsákat formázunk
belõle, megforgatjuk a zsem-
lemorzsában és forró olajban
kisütjük.
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Bíróból lehet sok, de igazságból
csak egy van a világon. Külö-
nös dolog ez, hogy a bírák szá-
ma nem jelent feltétlenül igaz-
ságot is. Még akkor sem, ha so-
kan állítják ugyanazt. Az igaz-
ság olyan valóság, amelyik
akárhány bíró nélkül is me-
gállja a helyét. Miért van ak-
kor olyan sok pereskedés és tár-
gyalás a világon? Nos azért,

mert a bírák akarják az igazsá-
got szolgáltatni, ahelyett, hogy
egyszerûen csak engednék azt ér-
vényesülni. Az igazságnak nem
támogatásra, hanem lehetõségre
van szüksége. A legtöbb bíró vi-
szont támogatni akarja az igaz-
ságot, mert így kitûnõ ember ké-
pében tetszeleghet, míg ha csak
engedi az igazságot érvényesülni,
még szolgának tûnhet.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Ne dõljön be mások nagyot mon-
dásának. Legyen bölcs, döntsön
következetesen.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

A Bikában a Hold. Tegye laká-
sát még otthonosabbá, tarkítsa
virágokkal és a tavasz üde színe-
ivel. Ruhatárát is újítsa fel.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Nagy változás következik be ma-
gánéletében, amit pillanatnyilag
nem is tud nagyra értékelni.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

A növekvõ holdsarló látványos
együttállása a Fiastyúkkal
megmutatja Önnek az összefo-
gás erejét.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Sokkal érzékenyebb, lelkileg fogé-
konyabb, mint korábban. Mint-
ha egy húron pendülne a környe-
zetével, a többséggel.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Ön mindig alaposan átgondolja
a teendõit. Élete rendben van és
így érzi magát kényelmesen.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Könnyen átlát az embereken, ép-
pen ezért remélhetõleg megértõbb

is az érzéseik és a vágyaik iránt.
Tanulságosak a véleménycserék,
a négyszemközti beszélgetések.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Idõt akar szakítani arra, hogy
áttekintse, mi változott meg a
környezetében.  Állítson fel új já-
tékszabályokat az eredményesség
kedvéért.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Nem kétséges, hogy a jövõben
többet jár majd társaságba.
Használja ki az alkalmat arra,
hogy tartós baráti kapcsolatrend-
szert épít ki.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Valaki felkelti romantikus érdek-
lõdését. Sokat költ ajándékokra
és szórakozásra. Az Önhöz közel
állók nem helyeslik ezt.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Túl sok érzelmet és hitet táplál
valaki iránt, aki ezt nem érdemli
meg. Munkáját végezze figyelme-
sen. A társaihoz legyen türelmes,
kedveséhez pedig hû és õszinte.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Ne adja fel ambícióit és ne hagy-
ja érdeklõdését letörni, ugyanis
nem sokat kell várni a nagy siker
elérésére. Érdekes társasági életbe
kerül, amit nagyon élvez.

Horoszkóp
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Eladó MZ125-ös, 1961-es kiadás, sok alkatrész-

szel és egy plusz motorral, forgalomba helyez-

ve, új rendszámmal. Ugyanott eladó oldalkosa-

ras, felújított, 650-es KMZ, valamint nagy tétel-

ben csontból és szarvból készített fülbevalók.

Tel: 0267-347392

Fiatalos, dinamikus 100 %-ban magyar tulajdo-

nú kereskedelmi cég keres kötetlen munkaidõs

projektmenedzseri munkakörre kollegákat. 

Feltétel: román-, magyarnyelv-tudás és jogosít-

vány. A fényképes önéletrajzokat erzsebet.

sabau@rotterom.ro e-mail címre kérjük.
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A Romániai 
Példányszám-auditáló 
Hivatal (BRAT) tagja 

Horváth István
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Röviden
Mariana Bitang nagyobb
figyelmet kér a sportnak

„Nagyon szeretnénk, ha a sport visszake-
rülne a tanügyi törvénybe úgy, ahogyan az
eddig szerepelt, mint a diák nevelésének
egy formája” – magyarázta Mariana Bi-
tang, az államelnöki hivatal szaktanácsosa,
aggódva a majdani sportteljesítményekért.
A kormány által hétfõn elfogadott s a par-
lament elé terjesztett tervezettel kapcsolat-
ban felvetette: ha már mindenáron csök-
kenteni kell a tanórák számát, akkor leg-
alább tervezzenek be heti egy sportnapot.
Szerinte már fiatal kortól jó értelemben
vett függõséget kell kialakítani a gyerme-
kekben a mozgás iránt, s középiskolában
illetve egyetemen már nem kell elõírni kö-
telezõ tornaórát.

BL-döntõért harcol az Oltchim

A nõi kézilabdázók Bajnokok Ligája elõ-
döntõjének a visszavágóját rendezik vasár-
nap 17.15 órától Râmnicu Vâlcean, ahol a
helyi Oltchim a Gyõr csapatát látja vendé-
gül a magyarországi 25-25 arányú döntet-
len után. A találkozót a ProTV sugározza.
A nõi pontvadászatban a bajnoki címet
már bebiztosította a címvédõ vâlceai gár-
da, így a hétvégi 22. fordulónak elsõsorban
a második helyezett Kolozsvári U-
Jolidonnak lesz tétje. A Szamos-partiak ma
15.30 órától a Zilahot fogadják, míg a töb-
bi összecsapás szombaton lesz. A DigiSport
a 12 órakor kezdõdõ Brassó–Resicabánya-
mérkõzést közvetíti.

Remizett az UTA

Csak gól nélküli döntetlent ért el az Aradi
UTA másodosztályú labdarúgócsapata a
vendég Nagybánya ellen a szerdán bepó-
tolt bajnoki mérkõzésen. Holnap a 24. for-
dulót rendezik, ahol 19 órától a Râmnicu
Vâlcea lesz az UTA vendége. A többi talál-
kozó 11 órakor kezdõdik, de a listavezetõ
Marosvásárhelyi FCM szabadnapos lesz.

Kezdõdik a rájátszás

A rájátszásnál tartanak az élvonalbeli férfi
kosárlabda-bajnokságban, ahol ma és hol-
nap Nagyszeben–Temesvár Medgyes–
Steaua- és Ploieºti–Piteºti-mérkõzések lesz-
nek. A Kolozsvári U-Mobitelco–Maros-
vásárhely-párharc elsõ összecsapása tegna-
pi lapzártánk után fejezõdött be, míg ma
17.30 órától találkozik ismét a két csapat.
Az elõdöntõbe azok az együttesek jutnak,
akik legalább három meccset megnyernek.

Tina Thompson elhagyja Romániát

A Sepsiszentgyörgy nõi kosárlabdacsapata
elleni bajnoki mérkõzésen lép utoljára pá-
lyára Tina Thompson a Târgoviºtei MCM
alakulatának amerikai sztárja. A tengeren-
túli profi ligából (WNBA) érkezett sportoló
május elsejéig írt alá a hazai gárdával,
hogy az Európa Kupában erõsítse azt. A
Târgoviºte a negyeddöntõig jutott az euró-
pai tornán. Thompson a romániai csapat-
ban valaha játszott legsikeresebb kosárlab-
dázó, hiszen négyszeres WNBA-gyõztes,
kétszeres olimpiai aranyérmes és két
Euroligát nyert meg a Moszkvai Szpartak
színeiben.

Hazai röplabdázók a pályán

A következõ bajnoki szezontól a nõi és a
férfi röplabdacsapatokban legalább két ha-
zai játékosnak pályára kell lépnie a mérkõ-
zéseken – döntötte el a román sportági
szövetség közgyûlése. A testület szerdai
ülésén az érvényben lévõ pontrendszert is
megváltoztatta, így a 2010–2011-es idény-
ben már nem kettõ, hanem három pont jár
a 3-0-ás és a 3-1-es gyõzelemért, míg a 3-2-
re megnyert találkozó két pontot jelent az
összetettben. Felvetõdött, hogy az élvonal-
ban a jelenlegi tizenkét csapat helyett csak
tíz szerepeljen, errõl azonban a szövetség
igazgatótanácsa hoz végleges döntést.

Kupadöntõre kárhoztatva

Labdarúgás

Hírösszefoglaló

Minden bizonnyal a szívro-
ham kerülgette a Kolozsvári

CFR és a Bukaresti Dinamo lab-
darúgócsapatának szurkolóit
szerda este, a Román Kupa elõ-
döntõjének visszavágóján. Noha
a bukaresti 1-1-es eredmény után
a fõvárosiaknak mindenképp gólt
kellett volna lõniük az esetleges
továbbjutáshoz, a találkozót a há-
zigazda Szamos-partiak kezdték
erélyesebben. A szünet után
Edimar kiállításával emberhát-
rányba kerültek, de ennek ellené-
re nem váltottak védekezõ üzem-
módra, s Nicolae Dicã az 51.
percben meg is szerezte a vezetést
a CFR-nek. Ezután már a dina-
mósoké volt a mezõnyfölény, el-
lentámadásban viszont többször
ráijesztett ellenfelére a kolozsvári
együttes. A kétségbeesett
Dinamo reményei a 71. percben
tértek vissza, amikor Adrian
Cristea kapufáról lepattant labdá-
ját Andrei Cristeának sikerült be-
varrnia Nuno Claro hálójába.
Cornel Þãlnar minden bizonnyal
nem akarta kitolni a játékot a
hosszabbításba, így a bukarestiek
trénere Claudiu Niculescut is pá-

lyára küldte erõsítésként. Csak-
hogy a Dinamo helyett a CFR
volt eredményes: Traore a 78.
percben egy bravúros gólt szer-
zett, amely gyakorlatilag eldön-
tötte a mérkõzést. A vendégek
ugyanis hiába harcoltak az utolsó
pillanatig, a 2-1-es végeredmé-
nyen már nem tudtak változtatni.

A CFR így sorozatban har-
madjára jutott a Román Kupa
döntõjébe, ahol majd a tegnapi
lapzártánk után rendezett
Vaslui–Brassó-párharc gyõztesé-
vel találkozik. Noha a dinamó-
sok kritizálták a játékvezetõt,
Alexandru Tudort, Cornel Dinu,
a csapat kiküldött ügyvezetõje el-
ismerte: „A kiesésünkhöz semmi
köze nincs.” 

Nagy az öröm viszont Kolozs-
váron, ahol már a két évvel ez-
elõtti siker megismétlésére ké-
szülnek. Akkor ugyanis a CFR a
Román Kupát és az élvonalbeli

bajnokságot is megnyerte. „Nem
érdekel kivel játszunk a döntõ-
ben, mi a serleget akarjuk. Úgy
gondolom, a bajnokságot is meg
fogjuk nyerni” – bizakodik Iuliu
Mureºan, a klub elnöke. A vas-
utasok ezután a siker után nagy
önbizalommal mennek Temes-
várra, a Liga I. hétvégi 28. fordu-
lójában rendezendõ mérkõzésre,
s Mureºan elõérzete Szamos-par-
ti gyõzelmet sugall. „Három
pont elõnyünk van, ezt meg kell
tartanunk” – jelentette ki.

A hétvégi fordulóban egy má-
sik rangadót is rendeznek, még-
pedig a klasszikus Rapid–
Steaua-találkozót. A bukaresti vi-
adal elõtt Dumitru Dragomir, a
labdarúgóliga elnöke arra céloz-
gatott, hogy a vasutasok eladják a
meccset riválisaiknak, de „többet
csak a meccs után mond.” Az
összecsapás vasárnap lesz, az-
nap, amikor Romániában is nem-

zeti gyásznap lesz a légi kataszt-
rófában elhunyt Lech Kaczyski
lengyel államfõ temetése miatt.
A labdarúgóliga ezért elrendelte:
a vasárnapi mérkõzéseket egy-
perces néma csend elõzi meg, a
hangszórókból pedig csak a
gyászhoz méltó zene szólhat. A
szurkolókat arra kérik, hogy en-
nek megfelelõen viselkedjenek.

A 28. forduló programja: ma:
Gyulafehérvár–Pt. Neamþ (17
óra), Ploieºti-i Astra–Curtea de
Argeºi-i Internaþional (18 óra,
GspTV), Urziceni–Tg. Jiu
(20.30 óra, GspTV); holnap:
Beszterce–Dinamo (21.30 óra,
DigiSport); vasárnap: Iaºi–Ga-
lac (16 óra, GspTV), Brassó–
Medgyes (18 óra, DigiSport),
Rapid–Steaua (20 óra, Digi
Sport); hétfõ: Vaslui–Craiova
(18.30 óra, DigiSport), Temes-
vári FC–Kolozsvári CFR
(20.30 óra). 

Egymásnak feszült a CFR és a Dinamo a kupáért. Elõbbiek kétszer küldték be a kapuba a labdát Fotó: asport.ro

Robog a Barca a Primerában
Labdarúgás

Turós-Jakab László

A listavezetõ Barcelona FC
3-0-ra nyert a vendég

Deportivo La Coruna ellen a spa-
nyol labdarúgó Primera División
32. fordulójának szerdai mérkõ-
zésén. A gólokat Krkic, Pedro és
Yaya Touré szerezte. További
eredmények: Atlético Madrid–
Xerez 1-2, Osasuna–Málaga 2-2,
Racing Santander–Espanyol 3-1,
Zaragoza–Mallorca 1-1. Lapzár-
tánk után az Almería–Real Mad-
rid- és a Valencia–Athletic Bil-
bao- mérkõzéseket rendezték.

Az angol Premier League 34.
fordulójának szerda esti találko-
zóján a Tottenham 2-1-re verte az

Arsenalt. A másik két mérkõzés
döntetlennel zárult: Aston
Villa–Everton 2-2 és Wigan
Athletic–Portsmouth 0-0. Az
összetettben a Chelsea (77 pont)
vezet a Manchester United (73),
az Arsenal (71), a Manchester
City (62), a Tottenham Hotspur
(61) és a Liverpool (56) elõtt.

Szerda este két elmaradt mér-
kõzést pótoltak a francia Ligue 1-
ben: a címvédõ Girondins Bor-
deaux 2-1-re kikapott Le Mans-
ban, az Olympique Marseile vi-
szont 1-0-ra nyert a Sochaux ott-
honában. Utóbbiak 65 ponttal
megõrizték vezetõ pozíciójukat,
míg az Auxerre-nek 60, az
Olympique Lyonnak 58, a
Montpellier-nek 58, a Bordeaux-
nak pedig 56 pontja. 

Vádemelés Cozma-ügyben
ÚMSZ

Vádat emelt a magyarorszá-
gi ügyészség Marian Cozma

meggyilkolása és a társai ellen
elkövetett bûncselekmények mi-
att – jelentette be a tegnapi sajtó-
tájékoztatón Fejes Péter Veszp-
rém megyei fõügyész. A bûn-
ügynek összesen 27 vádlottja
van; közülük hetet vádolnak az
életellenes bûntettel összefüggés-
ben, garázdasággal viszont 25
személyt gyanúsítanak – mond-
ta Fejes. Hangsúlyozta: számos
bizonyíték, tanúvallomás, szak-
értõi vélemény támasztja alá,
hogy Marian Cozmát, a Veszp-
rémi MKB román válogatott ké-
zilabdázóját a 30 éves sárbogár-
di Raffael Sándor szúrta szíven
tavaly februárban, a helyi Patrió-
ta lokál elõtt. A fõügyész elmon-
dása szerint Marian Cozma
„sem az épületben, sem az épü-
leten kívül nem adott okot a
megtámadására,illetve a bántal-
mazására”. A tragikus estén a
veszprémi csapat horvát kapu-
sát, Ivan Pesicet Németh Gyõzõ
szúrta vesén, majd a szerb Zarko
Sesumot fejbe verte.

Fejes az MTI beszámolója
szerint úgy nyilatkozott: a 27
vádlottból 11-en vannak elõze-

tes letartóztatásban, hárman há-
zi õrizetben, egy vádlott lak-
helyelhagyási tilalom alatt áll,
egy pedig korábbi bûntette miatt
jogerõs szabadságvesztését tölti.
A bûnügyi költség meghaladja a
76 millió forintot. A bírósági
tárgyalásra az emberöléssel ösz-
szefüggõ 348, a garázdaságot il-
letõen 318 tanú megidézését in-
dítványozza az ügyészség. Négy
vádlott teljes vagyonát zár alá
vették; a vagyontárgyak közt
van nagy értékû gépkocsi, több
ezer svájci frank és euró, vala-
mint három ingatlan is. 

Sorozatban har-
madjára jutott a
Román Kupa dön-
tõjébe a Kolozsvári
CFR, mely a
Dinamo kiütése
után már a bajnoki
fordulóra összpon-
tosít. Arra, hogy
maga mögött tartsa
a Temesvári FC-t.

Raffael Sándor bíróság elé áll

A ma esti Ferencváros–Debrecen labdarúgó-mérkõzést élõ-
ben közvetíti a Duna TV az élvonalbeli bajnokság 23. forduló-
jából. A találkozó 20 órakor kezdõdik. A listavezetõ Székes-
fehérvári Videoton a Paks otthonába látogat holnap, míg a ta-
bella jelenlegi harmadik helyezettje, a Gyõr, a negyedik pozí-
cióban tanyázó Zalaegerszeg vendége lesz. Az Újpest holnap
Nyíregyházán lép pályára, azok után, hogy a Magyar Kupa
szerdai elõdöntõjében gól nélküli döntetlent játszott Zala-
egerszegen, s így a ZTE jutott tovább. A fõvárosi szurkolók
amúgy rosszul viselték a kudarcot, elõbb tüzet gyújtottak a
vendégszektorba, majd székekkel dobálták meg a rendõröket.

Képernyõn a Fradi



úmszszínképHétvégi melléklet
Szerkeszti: Ágoston Hugó, Szonda Szabolcs

2010. április 17–18., 

szombat–vasárnap

Szabó Tünde

Több hét intenzív munka
végén vagy. Felszabadult-
ság, megkönnyebbülés?
– Négy hét, igen. Nincs na-
gyon, mert ahogy hazaérek,
készítem elõ a következõ ki-
állítást Bukarestben. Most itt
van a bukaresti galériás, aki
eddig is figyelt és kezdõdik a
következõ munka.

Hány interjút adtál az
utóbbi hét napban?
– Sokat. Csak a sajtótájékoz-
tatón legalább negyvenen
voltak és mindenki fotózni
akart és megszólítani. Telje-
sen szétesõ dolgok ezek. A
munkákról sokkal nyugod-
tabban, sokkal nyugodtabb
környezetben, másképp kel-
lene beszélni, nem ilyen felü-
letesen.

Most miért Debrecen,
miért nem Kolozsvár vagy
Bukarest?
– Kolozsváron már volt egy
kiállításom a Mátyás-ház-
ban, de ott nincs ekkora tér
és ilyen. Arra azért gondolni
kell, hogy a mûvészetnek
meg kell adni a helyét. Nem
mindegy, hogy az utcára te-
szek ki valamit, vagy egy ko-
moly, rendes kiállítótérbe,
mint amilyen itt van Debre-
cenben.

Mennyire ésszel felfog-
ható vagy bejárható ez a fe-
kete világ?
– Nekem teljes mértékben, a
nézõknek ... nem tudom. De

ez teljesen szubjektív. Én ma-
gam is teljesen szubjektíven
közelítek meg egy munkát.
Jó, hogy van szakmai háttér,
de úgy is: ha megnézek egy
teljesen ismeretlen mûvészt,
akinek nem ismerem a törté-
neti, mûvészettörténeti hátte-
rét – ami nagyon jó szamár-
vezetõ –, akkor teljesen szub-
jektíven állok egy munka
elõtt és döntöm el, hogy az
én lényemen és tapasztalatai-
mon keresztül hogyan jele-
nik meg elõttem.

Ezért választottad azt,
hogy a munkák címei he-
lyett gyakorlatilag csak az
anyagokat tünteted fel, ami-
bõl készültek?
– Vannak munkák, ahol na-
gyon jó a cím, vagy elmegy a
cím. De úgy érzem, hogy ab-
ban a pillanatban, ahogy egy
képi dolognak – amiben
anyagok vannak, össze van-
nak hordva dolgok, asszociá-
ciók, anyagok közti kapcso-
latok – adok egy címet, pél-
dául Tükrözés, hát kiröhö-
göm saját magam. Adsz egy
ilyet az embereknek, hogy
Tükrözés – tükrözõdik, igen,
és? Kész, azzal le is zártad az
egész helyzetet. Nem szere-
tem a címeket. Röhejesnek
tartom, a nézõt pedig teljesen
behatárolják bizonyos korlá-
tok közé, amelyek a címbõl
adódnak. Az a baj, hogy a cí-
mek leképeznek egy nagyon
komplex tárgyi, képi világot
egy szóra, két szóra, öt szóra.
Ekkora redukció elviselhetet-
len.

És miért fontos odaírni,
hogy valami szilikonból ké-
szült csavarokkal, huzalok-
kal, stb.?
– Az más, az anyaghasznála-
tot oda kell írni. Az, hogy
mibõl van, fontos alkotó-
elem. A nézõnek látnia kell,
mibõl van, ne nézze a vizet
tükörnek. Ha például nincs
bent ilyen sok ember, nem
látszik, hogy mozog a víz.

A debreceni víz miért
fakította ki a fekete mun-
kákat?
– Szerintem azért, mert
orosz a szurok. A német szu-
rok fekete maradt. Az orosz
szurok zöld lett. Tehát bele
kellett nyúlni a munkákba.

Hogyan?
– Van, ahol újra felolvasztot-
tam a szurkot, van ahol feke-
te szilikont használtam, to-
vábbgondoltam fekete szil-
ikonnal. Ez van.

Miért hagytál meg kettõt
mégis színesnek?
– Mert nagyon érdekesnek
tûnt az, hogy sehol máshol
ez a reakció nem történt
meg, csak itt.

Couleur locale?
– Az, hogy egyik-másik meg-
változik, benne van a pakli-
ban az ilyen jellegû munkák-
nál.

De miért pont ezt a ket-
tõt hagytad színesen?
– Az egyikhez egyszerûen
nem tudtam hozzányúlni,
mert olyan az állaga, hogy
ha hozzányúltam volna, tel-
jesen át kellett volna dolgoz-
zam. Ahol a fekete dombo-
rulatokból kijövõ átlátszó
férgekrõl van szó. Vagy be-
menõ. Ezt a kérdést mindig
nyitva hagyom, hogy be-
megy vagy kijön, nem lehet
tudni. A másiknál úgy érez-
tem, hogy esztétikai élmény
történt benne. Nem váltott
színt minden, ami a víz alatt
van, csak közvetlenül a
tárgy körül. Nem reagált az
egész felület, csak körülötte.

Meg tudtam volna változ-
tatni, de azt mondtam,
hogy ezen nincs amiért vál-
toztatni.

Kelemen Hunor a meg-
nyitójában Csíkszeredát
emelte ki, mint ami össze-
köt benneteket, a brosúrá-
ban és a katalógusban vi-
szont mindenhol csíksom-
lyóiként szerepelsz. Csík-
szereda jelent számodra va-
lamit?
– Csíkszeredát az agyamból
is kitöröltem. Pont.

[Amit a pont jelent, idéz-
zük a kiállítás katalógusában
található beszélgetésbõl: „Itt
már megvan egy megszokott
ritmus, egy megszokott vi-
lág, ami szinte beszippant,
ugyanakkor érzed, hogy
mindez kevés, hogy valami
hiányzik innen. És én ezt ki
is mondtam, elég szabadon
és õszintén, és ezzel nagyon
sok embert magamra haragí-
tottam. A helyi képzõmûvé-
szeti egyesületben például
egy alkalommal kijelentet-
tem, hogy nem lehet azt csi-
nálni, hogy egyik kezemmel

eladásra dolgozok, a másik-
kal meg próbálok nagy mû-
vészetet létrehozni. Ez hatal-
mas vitát generált. Ettõl kel-
lemetlenül érezte magát
mindenki. A mai napig így
gondolom: a két dolgot nem
lehet összekeverni. El lehet
dönteni, hogy valaki ügyes
kezû tájképfestõ szeretne
lenni, amibõl szépen megél.
Én ezt megértem. De ne ál-
lítsa közben, hogy õ nagy
gondolatokat fogalmaz meg,
mert a kettõ nem talál
együtt.”]

És Csíksomlyó?
– Kájoni Jánost jelenti. Úgy
érzem, Csíksomlyó nem-
csak a búcsú miatt fontos
hely, hanem azért mert az
1600-as években ott történt
egy újítás, Kájoni olyan eu-
rópai fejlesztést hozott oda –
1675-ben nyomdát alapított
–, amire ma hivatkozni tu-
dunk, amire ma büszkék va-
gyunk. De ma mi történik?
Ma van egy ilyen? Nincs.
Arra vagyok büszke, hogy
1675-ben létrejött egy nyom-
da, az akkori legújabb tech-

nológia megérkezett
Csíksomlyóra, egy ferences
kolostorba. De gondolkoz-
zanak el azok, akik ott él-
nek, hogy azóta történt-e va-
lami olyan mértékben
Csíksomlyón vagy Csíksze-
redában, amire ennyire
büszkék lehetünk.

Ebben a kontextusban je-
lent-e számodra valamit,
hogy felvezetõjében Kósa
Lajos, Debrecen polgármes-
tere a várost konzervatív
helyként jellemezte, olyan-
nak, amely a korszerû kon-
zervatív értékeknek szeret-
ne teret biztosítani?
– A politikusok nagyon érde-
kesen tudnak fogalmazni:
beleteszik a nemzeti kérdést
is, de ugyanakkor mindig
Európához csatolják magu-
kat. A konzervatív európai
értékek stb. stb. – erre én
most mit mondjak? A Gene-
zis-projektre nem tudok ilyen
meghatározást ráhúzni.

(A beszélgetés bõvebb 
verziója a manna.ro 
portálon olvasható.)

Kint sötét, havazás: tavasz; bent fekete, feszesen málló for-

mák, férgek, hasadékok, szurok, szilikon, meleg: genezis.

Dobbantásszagú kiállítás megnyitóján jártunk március köze-

pén Debrecenben, ahol egyebek mellett megtudtuk, miért jobb

Csíksomlyón, mint Csíkszeredában. Interjúalanyunk, Berszán

Zsolt marosvásárhelyi képzõmûvész beszélt errõl politikusok-

kal fuvolaszóval „indított” egyéni tárlata megnyitóját követõ-

en, a MODEM Modern és Kortárs Mûvészeti Központban. 

Képzõmûvész. Csíksomlyón él, a Bázis cí-
mû mûvészeti folyóirat szerkesztõje. 1998-
ban végzett a kolozsvári Képzõmûvészeti
Fõiskolán. Számos romániai galériában je-
len van jellegzetes, ipari anyagokat felhasz-
náló mûveivel. 2008-ban a nagyszebeni
Brukenthal Múzeumban, 2009-ben pedig
Kolozsváron, Mátyás király szülõházában

volt egyéni kiállítása. Szerepelt a debreceni
MODEM Természetes körülmények között
(2008) címû kortárs erdélyi tárlatán, majd
egy évvel késõbb a Messiásokon is. A szin-
tén Debrecenben látható Genezis-projekt el-
sõ magyarországi önálló kiállítása, a 2010.
március 11-én megnyílt és június 20-ig láto-
gatható tárlat kurátora Széplaky Gerda.

Genezis a szilikonvölgyben
Berszán Zsolt képzõmûvész szerint ha a mûalkotásnak címe van, adott korlátok közé határolja be a nézõt

A szerzõ felvétele

Berszán Zsolt (1974, Marosvásárhely)

A kiállítás katalógusából:

Pilinszky János

Meghatározás

Féregnek lenni mit jelent?
Vágyakozni egy tekintetre,

egy olyan hosszú, nyílt szembesülésre,
ahogy csak Isten nézi önmagát,

erre vágyni, egyedül erre,
és ugyanakkor üveges szemekkel

belefúródni abba, ami nincs,
beszorulva a semmi és

valamiféle utánzat közé.
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Farkas István

Talán a 2001 szeptember
11-i terrortámadások óta
nem kaptak ekkora figyel-
met a repülõgépek, mint az
utóbbi egy hét során. A Lech
Kaczynskit és elit kíséretét
szállító Tupolev 154-es sze-
rencsétlensége újra a gravitá-
ciót legyõzõ emberi szállító-
eszközökre irányította a
közérdeklõdést.

A látványos pusztulású,
sok embert amolyan hiper-
modern Dugovics Titusz-
ként magukkal a mélybe rán-
tó gépek kultusza korán
megihlette a filmipart. 1929
május 16-án William A.
Wellman 1927-es, Szárnyak
(Wings) címû némafilmjének
adták át elõször a legjobb
filmnek járó Oscar-díjat. Az
alkotás, amint a címe is jelzi,
a repülést helyezi a cselek-
mény origójába. Az elsõ vi-
lágháború idején pilótaként
szolgáló Wellman filmje –
amint Blos-Jáni Melinda fo-
galmaz a filmtett.ro-n megje-
lent tanulmányában –  „egy
légi eposz, a némafilmkor-
szak Top Gun-ja”. Fõhõsei a
légierõnél teljesítenek szol-
gálatot, így a film számos je-
lenete a levegõben játszódik,
miközben megidézik a törté-
nelem jelentõsebb lé-gic-

satáit. Keressük ki a
YouTube-on DJ Tiesto Fly
away címû számát és te-
gyünk egy rövid utazást a
filmmûvészet repülõs alko-
tásai között, amelyek, saj-
nos, egy-két közhely köré
szervezõdnek, miközben
olyan toposzokat vonultat-
nak fel, amelyek már a repü-
lés elsõ „teoretikus” elemzé-
seiben is helyet kapnak. Ér-
dekes ilyen szempontból
Ken Annakin 1965-ös, Azok
a csodálatos férfiak... címû
filmje, amely a Londonból
Párizsba tartó repülésekrõl
szól.

Ikarosz sorsa azt bizonyít-
ja, hogy a repülés olyan tevé-
kenység, amely idegen tõ-
lünk, anatómiailag nem il-
leszkedik hozzánk és a szár-
nyaló eszközeink mindig
pont akkor mondják fel a
szolgálatot, amikor a legjob-
ban érezzük magunkat. Ér-
dekes viszont, hogy az ilyen
filmek cselekményének tetõ-
foka pontosan a zuhanás fo-
lyamata. Számtalan ilyen
film van, amely a lopakodó
nehézbombázóktól kezdve
Az elnök különgépéig (r.:
Wolfgang Petersen, 1997)
bemutatja nekünk a teljes lé-
tezõ és fiktív repülõgép-pa-
lettát. Nem idõrendi sor-
rendben, hanem tematiku-

san kiragadunk néhányat
ezek közül. Nyugaton a het-
venes évek felszabadult sze-
xualitását és magányos nyo-
mozóit a nyolcvanas évek

technika-õrülete követte. A
Top Gun (r.: Tony Scott,
1986) hõsei már valósággal
egybenõttek gépeikkel és
ugyanezt éli meg Leonardo
DiCaprio a The Aviator-ban
is (r.: Martin Scorsese, 2004),
csak itt a repülõgép már nem
mitikus tárgyként jelenik

meg a nézõk számára. A
filmmûvészetben is tükrözõ-
dik az a folyamat, amelynek
során a technika csodáiból
társainkká, mindenki számá-

ra hozzáférhetõkké vedlenek
ezek a csodamasinák. Any-
nyira, hogy a négyrészes Die
Hard-miniszéria Bruce
Willis-e már autóval szedi le
az égbõl a helikoptereket és
puszta kézzel bánik el az
amerikai vadászgépekkel. A
Con Air címû börtönfilm (r.:

Simon West, 1997) „fõsze-
replõje” szintén egy repülõ,
de már olyan gép, amely
szinte testvérként viselkedik
az emberekkel. Nem miti-

kus, nem bonyolult, szinte
már olyan, mint egy kávéfõ-
zõ. Viszont a mitikus dimen-
zió néha-néha „visszaüt” a
filmmûvészetben. A 2006-os
Flyboys – Égi lovagok (r.: Tony
Bill) egy ilyen kísérlet,
amelyben ezeket a ma már
mindennapinak számító esz-

közöket újra Ikarosz-szár-
nyakként szerepeltetik.

Aztán vannak azok a fil-
mek, amelyek nem a repü-
lést, lezuhanást helyezik cse-
lekményük középpontjába,
viszont ez is hangsúlyosan
megjelenik bennük. A teljes
listát talán lehetetlen ismer-
tetni, hiszen olyan kiválósá-
gokat említhetünk itt, mint
például Tarkovszkij 1966-os,
Andrej Rubljov orosz ikon-
festõrõl szóló alkotása, Mi-
chelangelo Antonioni 1970-
ben bemutatott, Zabriskie
Point címû filmje, hogy a
Csillagok háborúja-filmek
lebegõ önjáróiról (r.: George
Lucas, 1977), vagy a Harry
Potter-filmek seprûs „szemé-
lyes repülés”-érõl ne is be-
széljünk. És természetesen
kihagyhatatlanok a japán
Hayao Miyazaki animációs
filmjei, amelyek mindegyi-
kében valamilyen szinten
megjelenik a repülés motí-
vuma (lásd például:
Nauszika – A szél harcosai,
1984). És ha már a repülõs
animációknál tartunk, a ma-
gát földtõl elrúgó Szamuráj
Jack-rõl sem szabad megfe-
ledkeznünk. És arról sem,
hogy minden film és tragi-
kus hír ellenére a légi közle-
kedés még mindig a legbiz-
tonságosabb.

Mozivászon Extra

Ég és föld között

A tragikumot is hordozó repülés örök vonzpont a mozi világában is 
(részlet a The Aviator c. filmbõl)

Az utóbbi hetek erdélyi, de
fõképpen székelyföldi szen-
zációja az 1906-ban Kézdi-
vásárhelyen napvilágra ke-
rült, hányatott sorsú Gábor
Áron-ágyú „hazatérése”
volt. Több sajtótudósítás, té-
véhír után Bogdán Tibor
részletesebb cikket is közölt
az eseményrõl (A „megtért”
ágyú története – Új Magyar
Szó, VI. évf., 51/1116. sz.,
2010. március 15.). Tekintet-
tel a széleskörû érdeklõdésre,
azt hiszem, érdemes adatait
röviden kiegészíteni.

Az ágyú 1906 augusztus
18-án, a kora délutáni órák-
ban került elõ a kézdi-
vásárhelyi Rudolf-kórház
udvarán végzett vízvezeték-
szerelési munkálatok során.
A felfedezésrõl tudomásom
szerint a Székely Nép (he-
tente négyszer Sepsiszent-
györgyön megjelenõ politi-
kai, társadalmi és közgazda-
sági lap) számolt be elõször
1906 augusztus 22-i (40.)
számában. A tudósítás közli,
hogy a Székely Nemzeti
Múzeum részérõl Gödri Fe-
renc igazgató, választmányi
elnök és dr. László Ferenc
múzeumõr sietett a helyszín-
re, hogy megvizsgálja az
egyedülálló leletet és a
lelõkörülményeket. A lap
következõ, 41. számában az-
tán László Ferenc hosszabb
cikket közölt a kézdivásárhe-
lyi ágyú-leletröl Igazi Gábor
Áron-ágyú címmel. (A cikk

hozzáférhetõ az egykori ta-
nár, múzeumõr és ismert ré-
gész életmûvérõl összeállí-
tott kötetünkben – lásd:
László Ferenc: Táj és tudo-
mány. Válogatott írások.
László Attila gondozásában
és elõszavával, Kriterion
Könyvkiadó, Bukarest,
1978, 129–131. és 228. lap)
A cikk részletesen leírja az
ágyút (tulajdonképpen az
ágyúcsövet), amelyrõl fény-
képfelvételeket és pontos raj-
zokat is készítettek. A
lelõkörülmények, a megfi-
gyelt technikai sajátosságok
és az ágyúöntésre vonatkozó
korabeli adatok, személyes
visszaemlékezések összeve-
tése kétségtelenné tette, hogy
a lelet „igazi Gábor Áron-
ágyú”. Ezt megerõsítette
még az a teljesen hasonló, de
kis méretû „gyermek” ágyú
is, amely ugyancsak a kézdi-
vásárhelyi mûhelyben ké-
szült 1849-ben, és amely
1880-ban adományként a
Székely Nemzeti Múzeum-
ba került.

Mi is ennek a leletnek a
jelentõsége? Idézzünk Lász-
ló Ferenc írásából: „... Egy-
korúak feljegyzése szerint
Gábor Áron-féle ágyú ösz-
szesen 70 db. készült, éspe-
dig [Erdõ]Fülében 2 db. hat-
fontos, Sepsiszentgyörgyön
Kis János bádogos mûhe-
lyében 4 db. háromfontos,
végül Kézdivásárhelyen
szintén Gábor Áron vezeté-

se alatt, Turóczy Mózes
mûhelyében 64 db. három-
és hatfontos. [...] Ebbõl az
aránylag nagyszámú ágyú-
készletbõl mindeddig egyrõl
sem volt tudomásunk. Van-
nak feljegyzések az Olt,
Maros medrében, a Vörös-
toronyi-, a Tömösi-szoros-
ban és más csatahelyeken

elásott ágyúkról. Él az a hi-
edelem is, hogy a bécsi arze-
nálban és valamelyik orosz-
országi múzeumban még
van Gábor Áron-ágyú, de
tény, hogy az ország terüle-
térõl még eddig egy sem
volt ismeretes...” László Fe-
renc idézi Gábor Áronnak
az 1849 június 14-én a had-

ügyminiszternek tett jelen-
tését, miszerint: „munkán
áll még 10 ágyú” és hozzá-
fûzi: „Valószínû, hogy a
megtalált ágyúcsõ ezek
egyike, mely felszerelve
nem is volt. Remélhetõ,
hogy legalább ezek közül
még másokat is meg lehet
találni.” Ez a gondolat és a

további kutatások lehetõsé-
ge az ágyú körüli vizsgáló-
dásokról írott hivatalos be-
számolójában is felbukkan:
„... Alapos okaink vannak
azonban arra a feltevésre,
hogy annak idején nemcsak
azt az egy ágyúcsõvet ásták
el azon a helyen, hogy tehát
a lelõhelyen valószínûleg

még hasonló ágyúcsõ talál-
ható lesz. Éppen ezért ké-
rést intéztünk
Kézdivásárhely városi taná-
csához, hogy a Rudolf Kór-
ház telkén a Múzeum szá-
mára kutatási engedélyt ad-
jon. A város képviselõtestü-
letének 1906. október 30-án
tartott ülésében az enge-
délyt megadták oly föltétel-
lel, hogy eredmény esetén a
talált tárgyak közösen illes-
sék a múzeumot és a várost.
A kórház igazgatójával
egyetértõleg alkalmas idõ-

ben a kutatást meg fogjuk
tenni.” (Lásd: Jelentés a Szé-
kely Nemzeti Múzeum 1906.
évi állapotáról, Sepsiszent-
györgy, 7-8. lap)

Nincs tudomásom róla,
hogy sor került volna a ter-
vezett kutatásra. De soha-
sem késõ! A régész szemé-
vel nézve a leletet, fontos

körülménynek tekinthetõ,
hogy az ágyú kis mélység-
ben feküdt, hiszen bizonyá-
ra sietve rejtették el. László
Ferenc megfigyelése szerint
a csõ legmélyebb pontja alig
55 cm-rel volt a föld felszíne
alatt, ám azt is megállapí-
totta, hogy mivel az udvart
idõközben feltöltötték, az
elrejtés idejében az ágyút
alig 10 centiméter vastagsá-
gú földréteg fedte. Az utób-
bi évtizedek régészetének és
a vele szoros együttmûkö-
désben kialakult
archeometriának egyik
nagy vívmánya a non-dis-
truktív prospekciós módsze-
rek kifejlesztése, amelyeket
ma már széles körben alkal-
maznak. Ennek köszönhe-
tõen, legalábbis a kutatás el-
sõ szakaszában, nincs szük-
ség ásatásra (amely a belte-
rületek esetében amúgy is
körülményes): a régészeti
objektumok, köztük a fé-
mek (és különösen a nagy
tömegû, kis mélységben fek-
võ fémtárgyak) jelenléte
mûszeres vizsgálattal is ki-
mutatható. Ezzel lehet-
ne–kellene próbálkozni.

Ám addig is, míg egy
ilyenszerû kutatást siker ko-
ronázna, meg kellene gyõz-
nünk az illetékeseket, hogy
az egyetlen ismert Gábor
Áron-ágyúnak, a székelység
történetében egyik jeles
mozzanat becses emlékének,
mondhatni: szimbólumá-
nak, a sepsiszentgyörgyi
Székely Nemzeti Múzeum-
ban van a helye.

(a szerzõ egyetemi tanár 
Iaºi-ban)

László Attila

Gábor Áron ágyújáról

Gábor Áron ágyúja, miután épp hazaérkezett, a Székely Nemzeti Múzeumba 
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Segíteni már

csak a Fidesz tud

Nagy N. Péter

A választók vasárnap
megkérdõjelezték a demok-
rácia Magyarországon több
mint húsz éve kialakult for-
máját. Sok mindenre gon-
dolhattak, amikor leadták
voksukat, erre a legkevésbé,
mégis ez történt.

A szavazatok alig több
mint a felével a teljhatalom
küszöbére juttatták a Fi-
deszt. Ezzel az ellenzéki, il-
letve a nemzeti kerekasztal
szellemével, a rendszerváltás
tárgyalásos módjával kiala-
kult konszenzuális – az el-
lenérdekû felek véleményé-
nek figyelembevételére kény-
szerítõ – demokrácia helyett
a többségi demokrácia lehe-
tõségét teremtették meg.
Ahol a gyõztes bármit meg-
tehet – négy évig. Mert – a
rendszer szelleme szerint –
úgysem tesz olyat, ami jóvá-
tehetetlen volna. Nem vélet-
len azonban, hogy nálunk a
tompított megoldást fogadta
el annak idején minden erõ –
megosztott országban ez
ígér valamiféle belsõ békét.
Bár az utóbbi években in-
kább csak ígért, mint adott.
A negyvenkilenc, csak a par-
lamenti képviselõk kéthar-
madának egyetértésével
megszavazható terület – a
hadüzenettõl a választási
törvényen át az önkormány-
zatok szabályozásáig –, az
ugyanilyen támogatottságot
kívánó „õrök” megválasztá-
sa – alkotmánybírák,
ombudsmanok, legfõbb
ügyész, a legfelsõbb bíróság
elnöke, az elsõ két szavazási
körben az államfõ – kor-
mánypártot és ellenzéket
egyeztetésre kényszeríti. A
választók ezt a féket lényegé-
ben már kivették a rendszer-
bõl. Ha listán nem is volt
olyan erõs a Fidesz, mint jó-
solták, kettõ kivételével min-
den választókerületben je-
lentõs fölénnyel vezet. Any-
nyira, hogy ha nem veszít
legalább nyolc-kilenc helyet,
ha akarná, se tudná elháríta-
ni a kétharmados többséget.
Nem látszik, hogy veszíthet-
ne ennyit. Hogy ez mit je-
lent? Kétharmados többség-
gel meg lehet szüntetni a két-
harmados törvényeket, és
így egy következõ ciklusban
már egyszerû többséggel is
teljhatalom teremthetõ. Két-
harmados többséggel meg le-
het változtatni az alkot-
mányt, így ki lehet húzni a
szõnyeget az alkotmánybíró-
sági kontroll alól, és persze
olyan alkotmánybírákat le-
het választani, akikrõl felte-
hetõ, hogy még ezen belül
sem támasztanak nagy ellen-
állást. A sor folytatható: alig
marad akadály a kormány-
zati akarat elõtt. A szocialis-
tákat amilyen erõvel fejbe
vágta teljes kiszoríthatósá-
guk veszélye, annyira készü-
letlenül is találta õket. Úgy
fest, politikai választ nem is
lehet adni a kihívásra, mert

nem remélhetnek partnert
egy szinte esélytelen alkalmi
szövetségre, amely ráadásul
nem egyezik az egyetlen le-
hetséges fél, az LMP épp
most formálódó önképével.
Ezért amikor tegnap az
MSZP bejelentette, hogy a
két párt összefogásával még
versenyhelyzetbe hozható
négy körzetben visszalép az
LMP javára, nem ehhez a
párthoz, hanem saját válasz-
tóihoz fordult. Érezzék,
hogy baj van. És történjen
valami. Ellentételezésre alig-
ha számítanak az LMP-tõl.
A Kelet-Magyarországon
néhány helyen a Fidesszel
versenyhelyzetbe hozható
Jobbiknak senki sem akar se-
gíteni. Így marad a magá-
nyosan hangzó: „segítség!”
A talán. De segíteni tán már
csak a Fidesz tud. Ha kéthar-
mados erõvel sem töri össze
a rendszerváltás kõtábláját. 

Megüti-e 
Orbán 
a Jobbikot? 
Lengyel László

Most az a fontos, hogy Or-
bán mit mond és tesz a két
forduló között Északkelet-
Magyarországon. Elmegy-e
és mit mond Edelényben,
ahol akár gyõzhet is a szélsõ-
jobb? Kimondja-e Pétervásá-
rán vagy Tiszavasváriban,
hogy nem fogja tûrni a rasz-
szista uszítást és a törvényte-
lenséget, és kormányfõként
megígérheti, se a magyar ál-
lam, se az EU fejlesztési pén-
zét nem kaphatja az, aki erre
vetemedik? A világ várja és
elvárja, hogy így tegyen. 

A Fidesz a várakozások-
nak megfelelõen megnyerte
a választásokat. Még kell
tennie némi erõfeszítéseket a
kétharmad megszerzéséért,
de a valóságos feladat a kor-
mányzás feltételeinek kiala-
kítása. A kormány felállítá-
sáig rákényszerül, hogy ed-
digi stratégiáján módosítson
három területen. Az elsõ: a
Csönd Országából át kell
mennie a Hangok Országá-
ba. A második: a támadó, le-
járató, negatív, tagadó sajtó-
konglomerátumát át kell for-
málnia építõ, szakmai és állí-
tó hatásos rendszerré. A har-
madik: azonnal erõt kell mu-
tatnia a Jobbikkal szemben,
hogy annak ne legyen mer-
sze rögtön támadásra a kor-
mányzás megkezdésekor, és
kivédje a befektetõk demok-
ráciakifogását. A Csönd Or-
szágából eddig csak Orbán
Viktor magabiztos és patto-
gó, fegyelmezett és fegyel-
mezõ hangja hallatszott ki.
Mindenkire szükség van.
Nem kérek száz nap kegyel-
met és nem adok száz napot.
A hang azt állítja, hogy
azonnal cselekedni fog.
Csakhogy az azonnali cse-
lekvés egy négyéves, jól ar-
gumentált növekedési pálya
vízióját igényli, amelyet

megnyugodva elfogad nem-
csak az ország közvélemé-
nye, hanem az IMF, az EU
és a befektetõi közvélemény
is. Kidolgozott és bevezethe-
tõ „fejnehéz” reformprogra-
mokat jelent, amelyért cseré-
be nõhet a hiány: legyen az a
központi és helyi közigazga-
tás, az önkormányzatok, az
oktatás, az egészségügy re-
formja, a nagy közlekedési
vállalatok konszolidációja és
reformja. Ez tökéletesen el-
lentétes azzal a csodavárás-
sal, amely júniustól azonnali
béremeléseket, adócsökken-
téseket, a szociális kedvez-
mények visszaadását várja.
Halkan bújt csak ki
Csendországból néhány
szakértõi hang, hogy ez az
év már elment, 2010-ben
már nincs mit tenni. Ez arra
utal, hogy vannak szakértõk
és szakpolitikusok, akik a
mozgástér kicsinységére hi-
vatkozva vagy nem dolgoz-
ták ki a rövid távon könyör-
telen, hosszú távon tartós
növekedést biztosító progra-
mokat, vagy nem hiszik,
hogy politikus fõnökük hoz-
zájárul a bevezetésükhöz.
Komoly kérdés, hogy milyen
lesz a hangja egy olyan Fi-
desz polgári-liberálisokból
álló kormánynak – amely-
nek tagjai lesznek feltehetõ-
en Navracsics, Varga,
Matolcsy, Martonyi, Fellegi,
Pintér (ebbe csak Pokorni
nem férhet be), és amely Or-
bán hanghordozásához iga-

zodik. „Bajnai-féle szerény,
de hatékony” hanghordozá-
sú lesz-e, tekintettel az or-
szág gazdasági és politikai
állapotának nemzetközi leér-
tékeltségére, vagy „Orbán-
kihívó”, enyém az ország
hang? Hogyan térnek át a
csend-monológról a hangos
dialógusra? Tárgyilagos,
szakmailag hiteles, csak azt
ígérem, amit teljesíteni is tu-
dok hangra. Elõttünk, elõt-
tük a példa, hogyan fogy el
pillanatok alatt a hitelesség,
hogyan válik a számtalan-
szor becsapott, ma hívõ vá-
lasztó újra becsapott szerel-
messé. A Fidesz jobboldali

kommunikációjának nehéz
dolga lesz. Eddig nem ka-
pott anyagot program- és
szereplõépítõ kommunikáci-
ós kampányhoz. Nincsenek
eladható pozitív történetek a
különbözõ szakmák és terü-
letek számára. Van raktár-
készlet a jellemgyilkos anya-
gokhoz, bármi és bárki meg-
támadásához, de nincs intéz-
ményépítõ, a választókat
mindennapjaikban befolyá-
soló újdonság. Baja lesz a Fi-
desz-vezetõknek is a saját
sajtójukkal: a nyolc év ellen-
zéki lét és a Jobbik radikális
hangnemével való verseny-
futás nem tette alkalmassá
szakmai programok hiteles
kommunikálására. Komoly
kulturális sokk, amikor az ál-
talános ideológiai kommuni-
kációról, a fellengzõs na-
gyotmondásról át kell térni a
valóságot hitelesen és érthe-
tõen magyarázó, érvet és el-
lenérvet felvonultató kom-
munikációra. Ugyanakkor
meg kell vívnia a maga har-
cát a hálón elszabadult szél-
sõjobboldallal. Eljött az idõ,
hogy a Jobbikot Orbán sze-
mélyesen „üsse meg”. Tu-
dom, hogy ezt, mint kor-
mányfõ, a biztos kétharmad
fedezékébõl szeretné meg-
tenni, de tudnia kell, az idõ-
húzás csak bátorítja az ellen-
felet, és veszélyezteti Orbán
hitelességét, az országéval
együtt. Nem lehet folyama-
tosan kockázatot kerülni,
mert megbosszulja magát.

Ráadásul volt egy furcsa
mondata, talán viccesnek
szánta, de annak elsõ felébe
az iránta kétséget támasztók
rögtön belekapaszkodtak. A
Times tudósítójának kérdésé-
re: „Mit tesz, ha Vona Gá-
bor a gárda egyenruhájában
ül be a parlamentbe?” – elõ-
ször magyarul annyit mon-
dott: „Ruházati-esztétikai
kérdésekrõl még nem tudok
nyilatkozni, de Magyaror-
szágon vannak jogszabály-
ok”. Majd angolul megismé-
telte, „There are clear regula-
tions that everybody has to
keep”, és ettõl kezdve ango-
lul folytatta a választ, amit a

magyar újságírók nagy része
már nem jegyzetelt. Magyar
fordításban: „A törvényeket
mindenkinek be kell tarta-
nia, még a Parlament tagjai-
nak is. Majd meglátjuk, mi
fog történni, de a következõ
kormány elsõ számú célja a
törvény és a rend [helyreállí-
tása]. Ön biztos lehet benne,
ezt be fogjuk tartatni a köz-
épületeken kívül és belül
egyaránt.” Máris van követ-
kezmény: Vona óvatos visz-
szavonulót fújt, a köztévé
mûsorában közölte, hogy
mindössze a Gárda fekete,
megkülönböztetõ jel nélküli
mellényét fogja viselni az új
Parlament elsõ ülésén. A
Jobbik az erõbõl tanul. 

Az MSZP most

szûnik meg

MSZMP-nek

lenni

Tamás Ervin

2002-es döntése után
2006-ban talán még köny-
nyebben választotta az
MSZP-t, Õszöd aztán alapo-
san megzavarta, ami pedig
utána történt, eltántorította,
s ha nem is telítõdött ellen-
szenvvel, már régóta megba-
rátkozott vele, vagy tudomá-
sul vette a Fidesz gyõzelmét.
Csalódottságában sokfelé el-
kóborolt, de ha még az utol-
só pillanatban is bizonytala-
nul, ismét csak a legkisebb
rosszat kereste – s ebben vég-
re megalapozott döntést
akart hozni, ha egyáltalán
akart.

A legkisebb rossz keresé-
sére a politikai elit nevelte rá
választóit, egész kampányok
épültek erre, különösen a
baloldali, liberális érzelmû
közönség fogadta el, hogy
aggodalmai rangsorával osz-
tályozza a választékot. Ez a
vasárnap a „legkisebb rossz”
politikájának csõdje is volt.
Tévedés azt hinni, hogy az
SZDSZ vitustánca a 2008-as
népszavazás után kezdõdött.
A szocialistákkal való
együttmûködés összes addi-
gi frusztráltsága robbant fel-
színre a koalíciós szakítás-
kor, miután attól kezdve sza-
badon koncentrálhattak bel-
sõ feszültségeikre, identitá-
suk romjaira, amelyek szám-
bavételekor csak ürügy volt a
„legkisebb rossz” különbözõ
értelmezése. Az MSZP sem
most ért válaszúthoz, csak
most szûnik meg MSZMP-
nek lenni. A pártot más-más
szükséghelyzet kergette min-
dig reformlázba. A Bokros-
csomag, amelyre ma már
büszkék, ugyanolyan szorí-
tásban született, mint
Gyurcsány Ferenc 2006-os
félkész, sok szempontból
improvizált nekirugaszkodá-
sa, amelyrõl éppen Õszödön
derült ki, hogy csak õ gon-
dolja komolyan – mert lehet
ugyan, hogy a frakció ott
döbbent rá bizonyos riasztó
számokra, de miniszterel-
nökük téziseirõl lehetett fo-

galmuk, hiszen mást sem
tett, mint írta õket. A Bajnai-
évet sem más, mint a kény-
szer szülte. A pénzügyi tûz-
oltás egyetlen pillanatra sem
emelkedhetett szerkezetáta-
lakító programmá. Egy való-
ban megújuló baloldalnak
nagyon nehéz lesz közössé-
get vállalnia a parlamentben
ülõ szocialisták többségével,
és nem azért, mert nem de-
mokraták, hanem, mert egy-
szerre vált hiteltelenné a párt
baloldalisága és ürültek ki
modernizációs törekvései,
pontosan azért, mert a „leg-
kisebb rossz” mentén egyi-
ket sem voltak képesek alko-
tó módon képviselni. (Vasár-
nap éjjel – talán píárosai ta-
nácsára – Mesterházy Attila
már elnökségi társak nélkül,
egy sebtében összeállított, fi-
atal, de ismeretlen csapattal
a háta mögött beszélt.) Az
ellenzéki hadviselés keltette
klíma szintén nagymérték-
ben hozzájárult a teljes ku-
darchoz. A Fidesz bárdja
megállás és válogatás nélkül
ütötte-vágta Gyurcsányt,
nem kímélte a kormánypár-
tokat, a bizalmi tõke kétség-
kívül hamar elfogyott, a bárd
szüntelen és sokszor elõvi-
gyázatlan suhogtatásával
ugyanakkor létrejött az a faj-
ta „le velük!”, amivel a Fi-
desznek is meg kell majd
küzdenie. 1990-ben a rend-
szerváltás szükségességét fel-
ismerõ, de abba belerokka-
nó, 1998-ban a váltás egyet-
len felelõsét elnökükben
megtaláló, de erõs és nagyjá-
ból egységes szocialista párt
vonult ellenzékbe. Most egy
önbizalmát vesztõ, szemé-
lyes alkukban fedezéket ke-
resõ, morálisan megtépázott
MSZP szenvedett súlyos ve-
reséget. Kiderült, hogy veze-
tése a „közös ellenfél”,
Gyurcsány Ferenc önkéntes
távozásával valamennyi po-
litikai célját elvesztette, a
párt a „legkisebb rossz” je-
gyében, túlélõ üzemmódban
mûködött, így semmire nem
adott-adhatott választ, sem
támaszt. Kemény feladat vár
a gyõztesre. Egyebek mellett
könnyen beleléphet ugyan-
azokba a csapdákba, ame-
lyek lerakásában nem kis ré-
sze volt. A Jobbikban kérlel-
hetetlen, néhol korábbi ön-
magára emlékeztetõ ellenfe-
let kap. Ha enged, az nem a
kisebbik rossz. 

Nyelvében
nemzett

(szabadi)

Kartondobozba zárt cuc-
cot vásárolok. Kedves, áb-
rándos szemû, húsvétiasan
szentképarcú ifjú hölgy szol-
gál ki. Nagy igyekezettel
próbálja kibontani a csoma-
golást, de az nem hagyja
magát. Segíthetek? – adom
vissza a kérdést. – Ó, igen –
válaszolja megkönnyebbül-
ve –, még le találom baszni a
körmömet. 

Csata után – csaták elõtt

Vona Gábor, a karlendítõ
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Vadimtól 

a Jobbikig – 

milyen a profi

szélsõségesség?

Sorin Ioniþã

Magyarország jobboldali
miniszterelnököt készül hi-
vatalba iktatni, aki majd ké-
nyelmesen kormányoz, él-
vezve az elõzõ, áldozati kor-
mány megszorító politikájá-
nak hosszú távon jelentkezõ
gyümölcseit. Miután meg-
szerezte a régióban irigylésre
méltó 53 százalékos többsé-
get, Orbán Viktor pártja, a
Fidesz, a parlamentben vár-
hatóan tenyerébe csap a Job-
biknak, amely félkatonai fel-
vonulásokkal és cigányelle-
nes retorikájával hívta fel
magára a figyelmet, s amely
ugyancsak látványos 17 szá-
zalékos szavazatarányt ért
el. (...) A különbség Románi-
ával szemben az újjászületett
magyar szélsõjobb kemény-
galléros profizmusa. Ha leg-
utóbb Orbánnak le kellett
nyelnie a megvénhedt
Csurka István vezette, Nagy-
Románia-szerû MIÉP
antikarizmatikusságát, ma
ugyanazt a nyelvet beszélhe-
ti a Vona Gábor vezette Job-
bik Jorg Haider mintájára
szabott, kigyúrt üzletember
külsejû, fiatal neonácijaival.
Hogy értsük az árnyalato-
kat, gondoljunk arra a kü-
lönbségre, ami egy Vadim
Tudor vezette pártot retori-
ka, célcsoport és hallgatóság
tekintetében megkülönböz-
teti egy másik, hasonló párt-
tól, amelyet, mondjuk, Radu
Mazãre vezet. Persze, ha ez
utóbbi a cirkusz és szexis öl-
tözék iránti, veleszületett
hajlamon túl néhány globá-
lis gazdasági konspirációs
klisét is nekilátna megtanul-
ni (az idegeneknek kiszolgál-
tatott ország, akik ugye köl-
csönökkel, multinacionális
cégekkel nyúznak bennün-
ket stb.). Jelentõs az evolúció
a szûk posztónadrágtól és az
öregedõ és vesztes, fecsegõ
Vadim látványától a Jobbik
pirospozsgás arcú, csinos
honvéd- és Malév-
utaskísérõ-egyenruhás fiúi-
ról és leányzóiról készült kli-
pek vágyébresztõ és lelkesítõ
üzenetéig. Elõbbi a múlt,
megunták már az átmenet
csalódott nyugdíjasai is.
Egyetlen szponzor sem jön
többé egy ilyen kudarcot és
reménytelenséget sugárzó
csoporthoz, hogy bármit is
ellenõrizzen valaha a köz-
életben. (...) Mennyire más,
túlfelõl, a Jobbik! Egy kifo-
gástalan angol nyelvû hon-
lappal a Jobbik vezetõi meg
tudják nyomni a nyugat-eu-
rópai protekcionizmus min-
den érzékeny vezérlõgomb-
ját: szolidaritás; a helyi kis-
termelõ, különösen a mezõ-
gazdasági kistermelõ támo-
gatása a hipermarketekkel
szemben; az újjászületett ál-

lam, miután, íme, a válság
lejáratta a „jenki neoliberaliz-
must” – de ugyanakkor némi
adórendszer-ellenes liberaliz-
mus, a hazai üzleti élet támo-
gatása az Európa Unió Csat-
lakozási Szerzõdésének újra-
tárgyalása révén; nemzeti
bankrendszer (vagyis amely
nem alárendeltje a globális
oligarchikus és zsidó finánc-
tõkének). (...) Nemcsak az
üzenet fontos, mint azt a mi-
nap láttuk, hanem fõképpen
a hírnök hitelessége és gyõz-
tesi arcéle. Balszerencséjükre
a magyarok kifogtak egy
modern szélsõséges pártot,
amely belépett a XXI. szá-
zadba, és egyformán vonzza
az öreg nacionalistákat és az
energiától duzzadó, de zava-
ros identitású fiatalokat (ez
egy kiterjedt kategória), a la-
kónegyedi rossz közbizton-
ság miatt aggódó nõket, no
meg a növekvõ számú, ideo-
lógia nélküli opportunista
szponzorokat, akik minden
gyõzteshez odadörgölõznek,
hogy befolyást vásárolhassa-
nak. Minálunk, a dezertálá-
sok nyomán megcsappant és
a vezér szeszélyein kívül
semmilyen stratégiával nem
rendelkezõ Nagy-Románia
Párt nemrég egy önkéntelen
nevetséges mozdulattal –
amely elkerülte a hírmagya-
rázók figyelmét – a bukaresti
önkormányzat Vanghelie-
hálózatának uszályához csa-
pódott. E tekintetben még
örvendek is, hogy a román
politikai osztály állóvize és
profizmusának hiánya egy
ilyen mellékterméket hozott
napvilágra, amilyen a román
szélsõségesség eljelentékte-
lenedése és nevetségességbe
fúlása. 
(Fordította: K. B. A.)

Miért, Emil?
Ion M. Ioniþã

Amikor biztosította Emil
Bocot, hogy nem váltja le
miniszterelnöki tisztségébõl,
Traian Bãsescu tulajdonkép-
pen saját valós problémáját
tárta fel, amelyre még nem
talált megoldást. A PDL és a
kormányzat elleni éles táma-
dások nem alapulhatnak
pusztán az elnök ama óha-
ján, amint azt többen vélik,
hogy saját bizalmi embereit
léptesse elõre a párt struktú-
rájában, a régi gárda rovásá-
ra. Ez is egy indok, de nem a
legfontosabb. Ami Traian
Bãsescut nehéz helyzetbe
hozza, az Emil Boc rendkí-
vül gyenge teljesítménye a
kormány élén. Itt már nem
azokról a politikai csatározá-
sokról van szó, amelyek so-
rán az ellenzék a hatalmat
okolja minden bajért. Nem.
Ez a nyers valóság, amit az
államfõ nagyon is jól ismer.
Eddig Boc úr azzal az ellen-
állhatatlan kényszerével tûnt
ki, hogy kiragadja az útjába
kerülõk kezébõl munkájuk
eszközeit. Nem tud egy jám-
bor atyafi egy rendet kaszál-
ni, mert mintha a földbõl

tûnne elõ, ott terem a mi-
niszterelnök, és megmutatja
neki, hogy kell azt csinálni.
(...). Merõ reflexbõl ugyan-
így jár el a tévériporterekkel
is: elkobozza a mikrofonju-
kat, hogy élõ adásban közve-
títse az „igazi” híreket. A
számok valósága azonban
más helyzetet mutat, mint
amit a miniszterelnök szeret-
ne. A román gazdaság válto-
zatlanul visszaesésben van,
az elsõ évharmad után is. A
Nemzeti Bank által közzé-
tett adatok szerint a folyó fi-
zetési mérleg hiánya január-
ban és februárban merede-
ken – 64 százalékkal – nõtt a
tavalyi év hasonló idõszaká-
hoz képest. Ugyanakkor a
külföldrõl jövõ, közvetlen
befektetésekbõl és a hazakül-
dött összegekbõl álló pénz-
alap drámaian – több mint a
felére – csökkent. S hogy a

kép teljes legyen, Románia
külföldi adóssága meghalad-
ta a 80 milliárd eurót. (...)
Többet fogyasztunk, mint
amennyit termelünk, roha-
mosan eladósodunk, és min-
den deficitet elmélyítünk.
Ördögi körben vagyunk.
Ahogy Traian Bãsescu emlí-
tette, a kormány az aláren-
deltségébe tartozó hatalmas
bürokratikus apparátust sem
volt képes csökkenteni. Az
ügynökségek személyzetét
áthelyezte a minisztériu-
mokba, remélve, hogy átveri
a Nemzetközi Valutaalapot.
Ez nincs módjában. Emil
Boc túl keveset tett meg ab-
ból, amit meg kellett volna
tennie, de állhatatosan elkö-
vette mindazokat a hibákat,
amiket kötelessége lett volna
elkerülni. Nevetséges, hogy
a fizetések és nyugdíjak hal-
mozásának tilalma miatt az
államfõ odajutott, hogy egy
Kft-tõl kölcsönöz pilótákat
az elnöki repülõgéphez! (...)
Traian Bãsescu tudja, hogy
Boc leváltása pusztító csa-
pást jelentene pártjára.
Hagyni õt, hogy ugyanilyen
módon kormányozzon – ez
szintén katasztrófába dönte-
né a PDL-t a következõ vá-
lasztásokon. Az ördögi kör-
bõl való kitöréshez bátor
szociális és gazdasági intéz-
kedésekre van szükség. A
Boc-kormány nem ültette
gyakorlatba ezeket. Miért,

Emil? Miért tartja még meg
õt tisztjében, elnök úr? 
(Fordította: K. B. A.)

Miért nem
lesz terrorista
merénylet? 
Mihai Radu

1989-ben, amikor mi úgy
harcoltunk a terroristák el-
len, hogy vittük el a helyet,
az amerikaiaknak halvány
fogalmuk sem volt, hogy ez
mit jelent, most meg alig van
hely tõlük a tévében. Amióta
azonban felmerült a rakéta-
védelmi rendszer telepítésé-
nek a terve, mintha mi is is-

mét szóba jöhetünk. Ismét
halljuk a régi biztatást, amit
õseink harsogtak, amikor –
igaz, inni – hadba vonultak:
„Vagy pajzson, vagy pajzs
alatt!” George Maior, a Ro-
mán Hírszerzõ Szolgálat
(SRI) fõnöke megtudta,
hogy a védelmi pajzsra vo-
natkozó amerikai bejelentés
után országunk rendkívül
vonzóvá vált a kémek szá-
mára. Más szóval Románia
érdekessé vált a felrobbantás
szempontjából, és miután
itt-ott a moszkvai metró is
felrobbant, a románok régi,
õsi félelme a földrengésektõl
eltûnt. A metrótársaság (Me-
trorex) igazgatója, Gheorghe
Udriºte pont a moszkvai me-
rényletek napján tartotta
fontosnak megnyugtatni a
lakosságot: „A bukaresti
metró ugyanannyira bizton-
ságos, mint a moszkvai.” Mi
azonban tudjuk, hogy
ugyanannyira bízhatunk
meg Udriºte szavaiban, mint
a földrengések terroristájá-
nak, Mãrmureanunak a sza-
vaiban. Íme azonban né-
hány ok, ami miatt Románi-
ában sohasem lesznek terro-
rista merényletek: 1) Buka-
rest túl drága város a terro-
risták számára. Itt már nem
lehet hozzájutni hagyomá-
nyos csapdagépkocsikhoz,
vagyis tragacsokhoz. Azok
mind a roncstelepeken van-
nak. Nevetséges lenne fel-

robbanó X5 vagy Mitsubishi
Lancer gépkocsikat látni.
Meg aztán milyen terrorista
csoport engedhetné meg ma-
gának akár a Berceni negyed-
beli albérletet? Hacsak nem
akarják, hogy a terrorista sejt
székhelye az Északi pályaud-
varon legyen. 2) A románo-
kat kell hagyni, hadd végez-
zék a dolgukat, megmerény-
lik õk magukat. A legrosz-
szabb számukra az, ha hagy-
ják õket, hogy a saját belátá-
suk szerint ténykedjenek. Idõ
kérdése az egész. 3) Románi-
ában, úgy tetszik, már voltak
merényletek. Egy merényel-
ni érkezõ terrorista már az
utak állapotát látva úgy kiál-
tana fel, mint a zöld ember-
ke, aki a Földre érkezve
Michael Jacksonnal találko-
zott: „Fuck, nem mi va-
gyunk az elsõk!” 4) Ebben az
országban lopnak. Egy ösz-
szegyûrt papírzacskó sem
„felejthetõ” a metróban né-
hány másodpercnél tovább
anélkül, hogy valakinek
szüksége ne mutatkozna rá,
hát még egy diplomatatáska.
A szóban forgó tárgy néhány
perc alatt a Ferentari-ban len-
ne, hatástalanított bombával
és értékesített rézösszetevõi-
vel. Ha pedig valamilyen
kamikaze süldõlány a testére
rögzítve robbanóanyagot vi-
selne, nehezen hihetõ, hogy
azt rejtve tarthatná az
antitero zsebmetszõk és libi-
dós dörgölõdzõk elõl, akik a
tolongásban végigtapogat-
ják. 5) A hazai terrorista cso-
portoknak nincs pénzük, és
nem is tudnak európai alapo-
kat lehívni. Milyen terrorista
bandák is alakulhatnának
Romániában? „A nyugdíjas
özvegyek”, akik fel vannak
háborodva, hogy a postások
akkor sem csengetnek két-
szer, ha bombával fenyegetik
õket? Az „Alka Eda” csopor-
tosulás, amelynek tagjai szo-
tyolát ropogtatnak a bukares-
ti parkokban? A kommunista
nosztalgiázók »MIRA« para-
militáris csoportja, amelynek
tagjai elégedetlenek a tévék
szeméremsértõ programjai-
val? Én azt mondom, üljünk
nyugodtan, el leszünk to-
vábbra is a mi olcsó kis terro-
ristáinkkal, akik perselyeket
és árakat robbantgatnak. (...)
(Fordította: Á. H.)

Félelem 

az iszlamista 

farkastól 

Ron Rosenbaum, Slate 

Az európai értelmiség el-
árulja a felvilágosodás esz-
méit, amikor gyávaságból
nem áll ki azok mellett, aki-
ket halállal fenyegetnek az
iszlamisták – állítja az ameri-
kai publicista. 

„Chaucer és Rabelais kora
óta mindig is nagy becsülete
volt Európában az olyan be-
szédnek, amely nem ismert

kötelezõ tiszteletköröket. Az
effajta beszédet talán már el
is némította a fenyegetés, és
ennek az értelmiségi hagyo-
mánynak mai örökösei még
attól is félnek, hogy beszélje-
nek elhallgattatásukról” – ír-
ja a Slate magazinban Ron
Rosenbaum, a neves publi-
cista, egy megjelenés elõtt ál-
ló könyvet kommentálva.
Paul Berman, a könyv szer-
zõje egy olyan vitához szól
hozzá, amelyrõl a Metazin ol-
vasói is értesülhettek már.
2007-ben két neves liberális
értelmiségi, a holland-angol
Ian Buruma és a londoni
Timothy Garton Ash egy-
aránt elmarasztalták Ayaan
Hirshi Alit, a szomáliai szü-
letésû asszonyt, aki a nõk el-
nyomatása miatt szembefor-
dult az iszlámmal. Buruma
felvilágosodáspárti funda-
mentalistának nevezte Hirshi
Alit, és ezt a kifejezést
Garton Ash is átvette, bár
utóbb visszavonta. (…) Paul
Berman már korábban is az
új filozófusok nagy híve volt,
bár más összefüggésben: azt
méltányolta bennük, hogy
szembefordultak az évtized
elején divatos Amerika-elle-
nességgel. Most A kihátráló
értelmiség címû könyvében
azt a mások által is megfi-
gyelt változást elemzi, hogy
ugyanazok az emberek, akik
húsz éve még felháborodot-
tan vették védelmükbe
Salman Rushdie-t a halálos
fatvával szemben, most nem-
hogy a halálos fenyegetéssel
sújtott Hirshi Ali mellé állná-
nak, hanem még meg is ró-
ják, amiért nem eléggé tapin-
tatos a nõk alávetettségéért
felelõs ideológia iránt.
Berman szerint a felvilágoso-
dás értékeinek elárulásával
van dolgunk. A könyv elsõ
része Tarik Ramadant osto-
rozza, aki a szerzõ szerint,
miközben a toleráns muzul-
mán szerepét játssza, valójá-
ban az intoleranciát akarja
elfogadhatóvá tenni Európá-
ban. Nem is sikertelenül,
mert a liberális értelmiség va-
lóságos csodálata övezi.
Mindehhez Rosenbaum azt
teszi hozzá, hogy az értelmi-
ség furcsa viselkedését alig-
hanem a félelem táplálja,
mert ahogy Berman bemu-
tatja, manapság kiszemelt
nyugati áldozatjelöltek egész
tömege kényszerül bujkálni
az ismeretlen gyilkosok elõl.
Rosenbaumot mindez né-
hány kérdés felvetésére indít-
ja. Vajon a felvilágosodás ne-
vezetes eszményei nem tar-
talmaznak-e súlyos ellent-
mondásokat? Például csak-
ugyan ki kell-e terjeszteni a
toleranciát az intolerán-
sokra? (...) Végül vajon a
multikulturalizmus nem je-
lent-e erkölcsi relativizmust?
Berman könyve talán meg-
nyitja a vitát az ehhez hason-
ló kérdésekrõl, és ennek ered-
ményeképp „talán egy nap
majd az értelmiség a terroris-
ta gyilkosok ellen fordul, s
nem áldozataikon köszörüli
majd a nyelvét” – zárja az is-
mertetést Rosenbaum.
(metazin.hu)

Áramlatok, állóvizek
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Emil Boc – a kudarc képe
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Czédly József

Az utóbbi két hétben több
olyan szabályozás jelent
meg, amelyeknek rövid is-
mertetése, megítélésem sze-
rint, hasznos lehet olvasóink
számára.

A gyógyfürdõi kezelések
új árai. A munkaügyi mi-
niszter április 15-i hatállyal
új, a szállásért, az étkezésért
és a gyógykezelésért járó ta-
rifát állapított meg a minisz-
térium alárendeltségében
mûködõ gyógykezelõ egysé-
gek számára (megjelent a Hi-
vatalos Közlöny április 12-i,
230. számában). A tarifák
(lejben) az alábbi táblázat-
ban találhatók.

A földtörvény kiegészíté-
se. Ismeretes, hogy a földtör-
vény alkalmazása sok eset-
ben kedvezõtlen helyzetbe
hozott egyeseket, mivel kü-
lönbözõ okok miatt (utóla-
gos építkezések, vízgazdál-
kodás, talajjavítás, öntözés
stb.) nem kaphatták teljes
egészében vissza elvett föld-
területeiket, mert a községük
határában már nem marad-
tak szabad, visszajuttatásra
alkalmas földek. Ezen kíván
segíteni a Hivatalos Közlöny
április 6-ikai, 215. számában
megjelent 2010/67. sz. tör-
vény, mely a következõkkel
egészíti ki az 1991. évi 18.
számú földtörvényt: „Ugyan-
abban a községben vagy más
községben, a földosztó bi-

zottságok által ki nem osz-
tott, vagy állami magántulaj-
donban lévõ földeket, visz-
sza lehet adni, törvényesen
megalapozott kérvény alap-
ján a volt tulajdonosoknak,
vagy ezek örököseinek,
amennyiben visszaigénylé-
sük be volt jegyezve a földtör-
vény utasításai alapján elké-
szített, földtulajdont vissza-
igénylõket tartalmazó egyik
mellékletbe.”   

Mezõgazdasági támoga-
tások kifizetésének felgyor-
sítása. Annak ellenére, hogy
a tavaszi mezõgazdasági
munkálatok megkezdése és
lebonyolítása egyre sürge-
tõbb feladat, a termelõk je-
lentõs hányada nem tud ele-
get tenni ennek a kötelezett-
ségének a szükséges pénz-
ügyi források hiányában,
mivel még most sem kapták
meg az Európai Mezõgaz-
dasági Garanciaalap
(Fondul European de
Garantare Agricolã) által
biztosított 2009-es évre járó,
úgynevezett közvetlen tá-
mogatásokat. Ennek oka a
hivatalos magyarázat sze-
rint, hogy a szakminisztéri-
um költségvetése nem ren-
delkezik a szükséges pénz-
ügyi forrásokkal, ugyanis az
érvényben levõ EU-szabá-
lyozások alapján ezeket a
kifizetésket csak megtörté-
nésük után számolja el az
említett EU-intézmény.

Ezt a patthelyzetet kíván-
ja feloldani a kormány

2010/280. számú határoza-
ta (megjelent a Hivatalos
Közlöny április 12-i, 230.
számában). Ez 1.400.000
lej értékû kamatmentes köl-
csönt biztosít a Mezõgazda-
sági és Vidékfejlesztési Mi-
nisztériumnak, felhasznál-
va erre a célra a kincstár pri-
vatizációkból származó jö-
vedelmének egy részét. A
határozat feljogosítja a mi-
nisztériumot, hogy az így
rendelkezésére bocsátott
összegbõl kifizesse a terme-
lõknek a 2009-es évre járó
következõ összegeket:

– a földterület nagysága
alapján megállapított köz-
vetlen támogatásokat;

– energetikai felhasználás-
ra termelt termékek támoga-
tását;

– cukortermelés támoga-
tását.

A minisztérium által fo-
kozatosan benyújtott igény-
léseket a kincstár 5 napon
belül át kell utalnak a Me-
zõgazdasági Kifizetések és
Közbenjárások Ügynöksé-
gének (APIA). Ez a hivatal
fizeti ki a termelõknek a tá-
mogatások összegét, majd
elszámolja ezeket az EU
Garanciaalapjának. Az Eu-
rópai Bizottság ezeket az
összegeket figyelembe véve
utalja át a támogatások ér-
tékét, amit aztán a Mezõ-
gazdasági Minisztériumnak
5 napon belül vissza kell té-
rítenie, az õt meghitelezõ
kincstárnak. A kormányha-
tározat április 15-én lépett
hatályba, az ettõl számított
10 napon belül a szakmi-
nisztériumnak közzé kell
tennie a Pénzügyminiszté-
rium beleegyezésével a sza-
bályozás alkalmazási mód-
szertanát.

Helyi tanácsok feloszla-
tásának újabb lehetõsége.
Több esetben, ahol a helyi
tanácsok politikai összeté-
tele majdnem egyenlõen

oszlik meg a kormánypárti
és az ellenzéki tanácsosok
között, az így kialakult
helyzetet arra használják
fel, hogy bojkottálják a he-
lyi tanács mûködését. En-
nek eredménye, hogy a ta-
nács hosszú ideig nem tud
határozóképes összejövetelt
tartani. Ezt kívánja orvosol-
ni a Hivatalos Közlöny április
8-ikai, 222. számában meg-
jelent 2010/59. számú tör-
vény, amely kimondja,
hogy a „helyi tanácsot fel
lehet oszlatni akkor is, ha
két egymást követõ hónap-
ban nem ül össze, annak el-
lenére, hogy törvényesen
hívták össze.”

Ilyen helyzetekben ezt a
polgármester, polgármes-
ter-helyettes, a területi köz-
igazgatási egység titkára, a
prefektus vagy bármely ér-
dekelt személy a közigaz-
gatási bíróság (contencios
administrativ) tudomására
hozhatja. A bíróság az ügy
kivizsgálása után vissza-
vonhatatlan érvényû hatá-
rozatot hozhat a helyi ta-
nács feloszlatásáról, amit a
prefektus tudomására hoz.
Ennek feladata, hogy eljár-

jon az új választások kiírá-
sa érdekében.

Ingyengyümölcs a kisis-
kolásoknak. Az Európai
Tanács 2009 áprilisában
közzétett rendszabályozása
állapítja meg azokat a nor-
mákat, amelyeknek alap-
ján az Európai Unió vala-
mennyi tanintézete támo-
gatást kap annak érdeké-
ben, hogy a diákok gyü-
mölcshöz juthassanak. Az
ingyenes gyümölcsellátást
biztosító EU-program Ro-
mániának  uniós alapokból
2013-ig évente 4,99 millió
eurót irányoz elõ. Ennek
az összegnek lehívása érde-
kében született meg a kor-
mány sürgõsségi törvény-
erejû rendelete (OUG
24/2010, megjelent a Hiva-
talos Közlöny március 31-i,
204. számában), amely elõ-
írja, hogy a 2009–2010-es
tanévtõl kezdve, minden
állami vagy akreditált/
engedélyezett magánisko-
lába járó I–VIII. osztályos
diák, 100 oktatási napon,
0,3 lej értékû almát kap in-
gyenesen. A megállapított
értékbe bele kell foglalni a
gyümölcs beszerzési árán
kívül az áfát, valamint a
szállítási, raktározási és el-
osztási költségeit is. A
2010–2011-es tanévtõl
kezdve a kormány határo-
zat alapján fogja megálla-
pítani a kiosztandó gyü-
mölcs értékét.

Gyümölcsöt csak a tanórá-
kon jelen levõ diákok kap-
hatnak. Kiosztásukra az
utolsó tanóra elõtti szünet-
ben kerülhet sor. A kormány-
rendelet és a Hivatalos Köz-
löny április 9-ikei, 226. szá-
mában megjelent miniszteri
rendelet intézkedik az in-
gyengyümölcs-juttatás meg-
szervezésérõl, a szükséges
minõségi feltételek és a pénz-
ügyi források biztosításáról.

A határidõk beindulásáról és leteltérõl
Deák Levente

A hatályos polgári eljárási
törvénykönyv összesen
négy szakaszban (101–104.)
szabályozza a különféle, fõ-
leg a jogvesztõ és az eljárási
határidõk kiszámításának
módját, amelyek ismerete a
különbõzõ jogszabályokban
biztosított jogok érvényesí-
tése, a jogorvoslattal élni tu-
dás, a peres eljárásokban
történõ eligazodás, stb.
szempontjából igencsak kí-
vánatos. Ebben az ismerte-
tõben tehát e határidõk ki-
számításának szabályairól
lesz szó.

Sokan tudhatják, hogy a
határidõket, ha azokat nap-
ban, napokban (15, 30, 60
nap) határozzák meg, min-
dig úgy kell kiszámolni,
hogy azokba sem a kezdõ
napot, sem az utolsót, tehát
a letelés napját nem kell be-
leszámítani. Ez azt jelenti,
hogy például a 15 napos fel-

lebbezési határidõ lényegé-
ben 17 napos lesz, azaz, ha
az induló nap a hónap elsõ
napjára esik, azt a 15 napba
nem számítják be, sem 16-át,
azaz a 15. napot, tehát a fel-
lebbezést még 17-én is le le-
het tenni vagy postára lehet
adni. Ezt az elõírást a 101.
szakaszban találjuk meg, a
postán keresztül történõ leté-
tel lehetõségét pedig a 104.
szakasz mondja ki.

A határidõk meghatáro-
zása történhet másképpen
is, azaz lehetnek, vannak
éves, hónapos, hetes, mi
több, órákban kifejezett ha-
táridõk is. Ezekre külön sza-
bályok érvényesek. Amikor
a határidõ órában megadott,
annak kezdõ órája mindig
éjfélre esik. Az éves, a hóna-
pos és a hetes határidõk az
év, a hónap, a hét kezdõ
napján indulnak be, és ettõl
számítva az év, a hónap, a
hét leteltekor járnak le. Ez
alól kivétel is van: a hónap

29., 30. vagy 31. napján be-
indult határidõk esetében,
ha a határidõ letelte szerinti
hónapban nincs ilyen nap, a
letelés utolsó napja a rövi-
debb hónap utolsó napja
lesz.

Fontos tudni azt is, külö-
nösen most, amikor a hét-
nek csak 5 munkanapja van,
és szaporodtak az ünnep-
napjaink is, hogy a szabad-
vagy ünnepnapon letelõ ha-
táridõk meghosszabbodnak
az ezt vagy ezeket követõ el-
sõ munkanap végéig, amirõl
a 101. szakasz 5. bekezdése
külön rendelkezik.

Jogszabályok sora rendel-
kezik úgy, hogy különféle
dokumentumokat, végzése-
ket, határozatokat, szabály-
sértési jegyzõkönyveket az
érintett felekkel közölni kell.
Erre maga a jogszabály ír
elõ záros határidõket, mint
ahogy e közléstõl számítva
élhetnek a felek, például jog-
orvoslattal az általuk sérel-

mesnek tartott döntések el-
len. A jogorvoslati határidõt
– hogy az elõzõ példánál
maradjunk – ilyenkor a köz-
léstõl, az irat kézbesítésétõl
számítják. A bírósági idézé-
seknél is igen fontos annak
idõben történõ kézbesítése,
hogy a tárgyaló bíró el tudja
majd dönteni az idézés tör-
vényes mivoltát, azt, hogy
letárgyalhatja-e az ügyet a
beidézett peres fél hiányá-
ban is, vagy az ügyet el kell
napolnia és az idézést meg
kell ismételtetnie.

A határidõk elmulasztása
jogvesztéssel jár (talán több
a jogvesztõ határidõ, mint
az elévülési) és ezt kivédeni
a 103. szakasz szerint csak
úgy lehet, ha az érdekelt fél
igazolni tudja azt, hogy a
határidõvesztés saját hibá-
ján kívüli akadályoztatás
miatt következett be. Ilyen
esetben az eljárásra további
15 nap áll rendelkezésre,
amit az akadályoztatás meg-

szüntetésétõl számítanak,
amely idõ alatt az akadá-
lyoztatás okát és indokait be
kell mutatni.

Az elévülési határidõkrõl
(termenele de prescriptie)
nemrég külön ismertetõben
szóltunk (Törvénytár, 2009.
november 14-15. lapszám),
érintve abban az új, de még
nem hatályos polgári tör-
vénykönyvben szereplõ, a
jelenlegiektõl részben eltérõ
határidõket is. Ezeknél,
szemben a jogvesztõ határ-
idõkkel (termenele de
decadere), az elévülésre vo-
natkozóan a határidõk meg-
szakadásának és felfüggesz-
tésének eseteit is ismerni
kell, másképpen mondva, a
jogvesztõ határidõk nem
azonosak az elévülési határ-
idõkkel. Ez utóbbiakat itt
most csak érintettük.

Mint ismeretes, az új pol-
gári törvénykönyv nem lép-
tethetõ életbe új polgári per-
rendtartási törvénykönyv

nélkül. Ennek az utóbbinak
az elfogadására és kihirde-
tésére azonban még várni
kell. A határidõk vonatkozá-
sában azonban ennek kevés-
bé van jelentõsége és talán
csak a részletek kidolgozása
marad az eljárási törvény-
könyvre. Az új polgári tör-
vénykönyv a VI. könyv  III.
címének 2551–2556. szaka-
szaiban különösebb változ-
tatások nélkül átvette a hatá-
lyos eljárási törvénykönyv-
nek fentebb ismertetett ren-
delkezéseit. Ebben olvastuk
például azt, amit a hatályos
eljárási törvénykönyv nem
említ, hogy a hónap közepe
a hónap 15. napja, valamint
azt is, hogy a másfél hónap-
ban megszabott határidõnél
a 15 nap, minden esetben a
határidõ lejárta elõtti idõ-
szakra tevõdik.

Új közérdekû szabályozások

A TÖRVÉNYTÁRAT 
TÁMOGATJA 

A COMMUNITAS
ALAPÍTVÁNY

Kétcsillagos szállodák esetében és Búziásfürdõn

Napidíj személyenként 32 41 12 85

Napok száma 18 18 14

Összesen 576 738 168 1.462

Háromcsillagos szállodák esetében

Napidíj személyenként 35 41 12 88

Napok száma 18 18 14

Összesen 630 738 168 1.536

Szállás Étkezés Gyógykezelés Összesen
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Színház 
Sepsiszentgyörgyön

A M Stúdió április 17-én,
szombaton 19 órától a kul-
túrpalotában Molnár Ferenc
Liliom címû elõadását játsz-
sza.

Koncert 
Kézdivásárhelyen

A kézdivásárhelyi Vigadó-
ban április 16-án, pénteken
18 órától a Tanulók Klubjá-
nak tavaszköszöntõ koncert-
je. A jegy ára felnõtteknek 8,
diákoknak 5 lej. A Vigadó

Art Caffé pincéjében pénte-
ken 21 órától Confusion-
koncert. A sepsiszentgyör-
gyi együttes funk-, blues- és
dzsesszzenét játszik.

Könyvbemutató 
és koncert 
Csíkszeredában

Pénteken, április 16-án
délután 17 órakor a
Backstage Pub-ban (Petõfi
Sándor utca 33. szám)
Nagyálmos Ildikó Randevú
címû, Xantus Géza képzõ-
mûvész által illusztrált ver-
seskönyvét ismerheti meg a

közönség. A kötetet Kinde
Annamária mutatja be. Az
est folyamán fellép az
Inocsényka zenekar.

Megemlékezés 
Székelylengyelfalván

Megemlékezést tartanak
Orbán Balázs halálának
120. évfordulójára. A meg-
emlékezés pénteken, április
16-án 18 órától köszöntõvel
kezdõdik, majd Lõvey Lilla
és Váradi Péter képes elõ-
adását tekinthetik meg,
melynek címe A legnagyobb
székely. Szombaton 10-12

óra között Orbán Balázs
munkásságáról elõadásokat
hallgathatnak.

Koncert Árkoson

A Mûvelõdési Központ-
ban április 16-án, pénteken
19 órától a székelyudvarhe-
lyi Orpheusz együttes kon-
certezik. Többnyire saját
dalokból álló repertoárjuk-
ra a blues-folk stílus jegye
jellemzõ, elektro-akusztikus
hangszerekre hangszerelve.

Elõadás Csíkban

A Honfoglalás elõttõl az
Európai Unió utánig elneve-
zésû elõadássorozat kereté-
ben pénteken, április 16-án

18 órától Czakó Gábor tart
elõadást Beavatás a magyar
észjárásba címmel a polgár-
mesteri hivatal gyûléstermé-
ben.

Színház 
Marosvásarhelyen

Szombaton, április 17-én
délelõtt 11 órakor, a Köztár-
saság tér 9. szám alatt lévõ
Unirea galériában nyílik
meg Dorin Stanciu Thea-
trum Mundi címû festészeti
kiállítása.

Táncelõadás 
Temesváron

A temesvári Francia Kul-
turális Központ és a Csiky

Gergely Állami Magyar
Színház szeretettel várja az
érdeklõdõket április 16-án,
pénteken 19 órától az
A.lter S.essio csoport Loss
Layers címû kortárs tánc-
elõadására, a színház
Nagytermébe.

A Figura Stúdió 
elõadásai

Április 16-án, péntek este
19 óra – William Shakes-
peare: Minden jó, ha vége jó
– komédia. Helyszín: Mûve-
lõdési Központ, Szováta.

Április 18., vasárnap este
19 óra – Danyi Zoltán: Na-
pút a cédrus árnyékában.
Helyszín: Csíki Játékszín,
Csíkszereda.

Programajánló

A memória, az emlékezés az
emberi agy csúcsteljesítmé-
nye: az a folyamat, amely-
nek segítségével az ember ké-
pes a világ dolgainak felis-
merésére, benyomásokat
gyûjteni, ezeket elraktározni
és szükség esetén felelevení-
teni. Az agy több százmilli-
árd idegsejtbõl áll, amelyeket
az ún. gliasejtek veszik kö-
rül. Ezen sejtek legfõbb sze-
repe, hogy megfelelõ meny-
nyiségû és minõségû táplálé-
kot, energiát szolgáltassanak
az idegsejtek számára. Az
ehhez szükséges tápanyagot
pedig a vérünkben keringõ
cukor, a glükóz jelenti az agy
számára.

Talán éppen ezért a cukor-
fogyasztás (pl. egy-egy szem
szõlõcukor elszopogatása)
javítja a felnõttek kognitív
funkcióit. Ez a hatás gyors,
de csak rövid ideig (15-60
percig) tart. Az agyunk mû-
ködése során nagyon sok
energiát használ fel. Ilyenfor-
mán nem okozhat meglepe-
tést az a tény, hogy maga is
szerepet játszik a szervezet
anyagcsere- és energiaellátá-
si folyamatainak szabályozá-
sában. Egy felnõtt agya na-
ponta kb. 110-140 gramm
szõlõcukrot „fogyaszt el”
egy átlagos napon.

Amit megeszünk, az sok-
kal elemibb szinteken is be-
folyásolhatja az értelmi ké-
pességeinket, mint gondol-
nánk. A testtömeg mindösz-
sze 2 százalékát kitevõ agy a
napi bevitt kalóriamennyiség
durván 20 százalékát emész-
ti fel. Folyamatosan igényli a
glükózellátást – elsõdlegesen
az elfogyasztott szénhidrát-
okból (gyümölcsök, zöldsé-
gek, gabonafélék stb.). Csak
extrém megvonás esetén
nyúl más tartalékokhoz a
mûködés fenntartásához. Az
agynak bizonyos területei,

mint például a frontális ké-
reg különösen érzékenyek a
vércukorszint csökkenésére,
míg az életfunkciókat ellátó
területek szívósabbak. Ha a
vércukorszint leesik, a gon-
dolkodás zavarttá válik.

Az agynak kiegyensúlyo-

zott mennyiségû energiára
van szüksége: se túl sokra, se
túl kevésre. Hogy az agy ere-
jét optimalizáljuk, az egyik
lehetséges taktika a gyakori,
de kis mennyiségû étkezés.
Az agy akkor mûködik a leg-
jobban, ha körülbelül 25
gramm glükóz áramlik a vér-
keringésben. Ekkora meny-
nyiséget tartalmaz például
egy banán.

A glikémiás index aszerint
sorolja be az ételeket, hogy
miként hatnak a vércukor-
szintre. A perec magas
glikémiás indexû, mert na-

gyon hirtelen emelik meg a
vércukor szintjét. A répa
glikémiás indexe ezzel szem-
ben alacsony. Az alacsony
glikémiás indexû szénhidrát-
ok lassabban bomlanak le
glükózmolekulákra, így
egyenletesebb energiaellátást
biztosít az agynak és az étvá-
gyat is jobban csillapítja. A
magas rosttartalmú szénhid-
rátok relatíve alacsony
glikémiás indexûek, de zsí-
rokkal vagy fehérjékkel kom-
binálva még jobban lassíthat-
ják a felszívódást. Például a
hagyományos fehér kenyér
magas indexû, hamar meg-
emészti az ember, ami gyor-
san és erõteljesen emeli a

glükózszintet. A sötét, rost-
ban gazdag teljes kiõrlésû ke-
nyér indexe azonban alacso-
nyabb. Hússal vagy más fe-
hérjével a glükóz felszívódá-
sának görbéje sokat szelídül.
A kulcs a kiegyensúlyozott
étrend, amiben az összes
makrotápanyag (szénhidrát,
zsír és fehérje) helyet kap.

Bár a zsírok csökkentik egy
étel glikémiás indexét, nem
mindegyik zsír egyformán
jó. A gyors ételekben gyak-
ran fellelhetõ transzzsírok a
legrosszabbak. A telített zsí-
rok sem kifejezetten jók, a te-

lítetlenek pedig a legegészsé-
gesebbek. Azok, akik sok te-
lített zsírt fogyasztanak, sok-
kal hajlamosabbak a kognitív
problémákra. Bár sokan a
zsírok teljes mellõzésével
próbálnak fogyni, a nulla
vérzsírszint egyáltalán nem
követendõ út. Az eszszenciá-
lis zsírsavak, mint például az
Omega-3 nagyon értékesnek
bizonyultak a depresszió és
más pszichiátriai kórképek
(skizofrénia) kezelésében és a
gyerekek agyi fejlõdésére is
kedvezõ hatással vannak.
Legjobb a természetes forrá-
sokra hagyatkozni, mint pél-
dául a hideg vizi halakra,
magokra és diófélékre.

A kávéról például egészen
napjainkig úgy gondolták,
hogy a koffein legfõbb hatá-
sa az, hogy az adenozin mo-
lekula (amely egy alvást in-
dukáló molekula) kötõdési
helyéért verseng és ennek kö-
vetkezményeként tart ébren.
Egy 10 évig tartó kutatás
eredményei arra mutatnak
rá, hogy a kávénak jóval sok-
rétûbb hatása van annál,
mint hogy ébren tart. Valójá-
ban csökkenti a kognitív
funkciók hanyatlását is. A
koffein a feltételezések sze-
rint fokozza bizonyos ideg-

sejtek mûködését, amelyek
védelmet nyújtanak a neuro-
toxicitással szemben.

A szellemi frissesség szem-
pontjából fontos a megfelelõ
táplálkozás is, hiszen az elfo-
gyasztott ételek minõsége és
tápanyagtartalma alapvetõ-
en befolyásolja a sejtek kö-
zötti információáramlásért
felelõs ingerületátvivõ anya-
gok termelõdését és szintjét.
Érdemes odafigyelni, hogy
szervezetünk semmiféle ás-
ványban és vitaminban ne
szenvedjen hiányt. A tejter-
mékekben, hüvelyesekben,
diófélékben található amino-
savak az agy teljesítõképes-
ségét növelik, a teljes kiõrlé-

sû lisztbõl készült kenyér- és
tésztafélék valamint a burgo-
nya az energiaellátásért és a
stabil vércukorszintért fele-
lõs komplex szénhidrátokat
adják. A vitaminok (fõként
az A, a B, a C és az E) erõsí-
tik az idegrendszert és javít-
ják a keringést. Diákok rég-
óta tudják, milyen jó hatású
egy kis nass akkor, ha a tanu-
lásban nagyon kimerülnek.
A magvak, diófélék, szárított
gyümölcsök például gazda-
gok tápanyagokban: ilyenek-
bõl állították össze a kedvelt
“diákcsemegét” is.

„Szellemi táplálék”
Három éve állapítottak meg ná-
lam a csontritkulást. Azóta szin-
te megszakítás nélkül szedem a
kálciumot, de említésre méltó
eredmén nem mutatkozik. Azt
szeretném megkérdezni, nincs-e
valamilyen hatásosabb, újabb
kezelési mód?

A csontritkulás korunk
egyik népbetegsége. Vannak
már remek gyógyszerek,
amelyek valamelyest lelassít-
ják a káros folyamatokat, ám
az alap problémával mind-
máig nem tud mit kezdeni
az orvostudomány. A kli-
max után a nõk szervezeté-
ben megállíthatatlanúl fel-
gyórsul a kálciumvesztés, a
csont egyre veszít a rugal-
masságából.

Az Amerikában élõ dr.
Narain Naidu és csapata az
emberi szervezetben fennál-
ló egyensúlyokra, a távozó
és bevitt anyagok hatásme-
chanizmusaira, helyezi a
hangsúlyt. Ha van egy sejt-
párunk és abból csak az
egyiknek adunk, akkor a
másiktól elveszünk. Vélemé-
nye szerint a bevitt tápanyag,
vitamin, vagy gyógyszer ön-
magában nem gyógyít, hi-
szen csak az egyensúly egyik
feltételét teljesíti, csak a vesz-
tést próbálja megelõzni. A
szervezet nem tud ásványi
anyagokat termelni, be kell
juttatni õket a problémás te-
rületre. Sok gyógyszernek
azért van nemkivánt mellék-
hatása, mert miközben az
egyik szervet segíti, eljut a
másikba is, aminek viszont
árt. Naidu professzor és csa-
pata olyan hordozót tudtak
kifejleszteni, amely a kalciu-
mot a megfelelõ helyre: a po-
rózus csontba juttatja. Az ál-
taluk kidolgozott szer, amely
bizonyíthatóan 25-50%-os
kálcium visszapótlást ered-
ményez, egyik fõ kompo-
nense egy olyan fehérje, ami
az anyatejben fordul elõ leg-
nagyobb mennyiségben. A
szer tartalmaz olyan anyago-
kat, amelyek segítenek az
egészséges csontok fenntar-
tásában, továbbá bio-
funkcionális növényi kivona-
tokat szõlõmagokból, ana-
nászból és cikóriából. Ezek
erõsítik a csontokat.

Dr. Gyõri György, 
belgyógyász szakorvos

Az orvos

válaszol

Az agy egyike az emberi test legösszetet-

tebb szerveinek, mely még mindig renge-

teg titkot tartogat. Régóta kérdés az is,

hogy vajon a táplálkozás, illetve kedven-

ceink, pl. a kávé vagy a csoki a hiedel-

meknek megfelelõen képesek-e befolyá-

solni az agy teljesítõképességét?



SZÍNKÉPÉLETMÓD2010. április 17–18., szombat–vasárnap www.maszol.ro   7

Nehéz fokozat

A 81 mezõt a rácsban úgy
kell kitölteni, hogy minden
sorban, minden oszlopban és
a 3×3-as négyzetekben 1-tõl 9-
ig mindegyik számjegy csak
egyszer szerepeljen. Jó játékot!

Készítette: Buna Botond

Elõzõ feladványunk megfejtése

– Istállómester úr, úgy hallottam, tigrisszelídítõt keresnek.
– … (poén a rejtvényben)

Vízszintes:
1. A poén elsõ része. 12. Desszert. 13. Képzõ nélküli szó.

14. Manó. 15. Erõs madár! 16. Bent emészt! 18. Belsõ harc!
19. Farkos kétéltû állat. 20. Néma Tóni! 21. Általános (röv.).
23. Jósika Miklós hõse. 25. A világ ... (Verne). 26. Tényleges,
valóságos. 28. Február 24-e. 30. Roham. 32. Ízesítõ anyag. 34.
Uraló. 37. ... bútor; régi kort utánozó szobakellék. 38.
Becézett Erika. 39. Vidéki ház, nyaraló. 41. Trinitro-toluol
(röv.). 42. Vonat eleje! 43. Katona. 44. Törött kehely! 46.
Részben fiatal! 47. Becézett Orsolya. 48. Kötõszó. 50. Finn
telefonos cég. 52. És.  

Függõleges: 
1. Bégetõ állat. 2. Az olimpiai karikák száma. 3. Ügyvéd

tanulja. 4. Német város. 5. 300 perc. 6. Nemzetség (röv.). 7.
Római számok, összegük 55. 8. A fizika ága. 9. Hizlalt
ökör. 10. Zsuzsa beceneve. 11. A távolabbi. 15. Szúró. 16.
A poén második része. 17. Biográfia készítõje. 19. Gepárd
zsákmánya. 20. Borfajta. 22. Szlovákiai hegység. 24.
Borshéj! 25. Fásult. 27. A font harmincketted része. 29.
Határõr alegység. 31. Szilíciumásvány. 33. Álomba
ringatás. 35. Hazai énekes. 36. Két kolibri! 40. Amerre. 43.
Szigetlakó nép. 45. Mindegy. 47. Okleveles (röv.). 48.
Helyrag. 49. Építész (Miklós). 51. Két hálóõr! 52. Tabló
része! 53. Szakadt kabát!  

Cirkuszban

Vaj

A tejszínbõl köpüléssel vaj
készíthetõ. Gyûjtsünk össze
elegendõ tejszínt és dolgoz-
zuk meg mechanikusan, pl.
egy befõttes üvegben rázo-
gassuk vagy habverõvel ka-
vargassuk, amíg ki nem csa-
pódik belõle a vaj. A kivált
massza szilárd, sárgásfehér
lesz, amit enyhén meg lehet
sózni.

Ghí –tisztított vaj

Úgy is nevezik, hogy fo-
lyékony arany. A keleti kul-
túrában a ghí a gazdagság
szimbóluma volt. A ghí szé-
pítõ szer is, amit Keleten
még a mai napig elõszeretet-
tel használnak. Például
száradt, kirepedezett bõrre
kiváló. Sejtregeneráló hatású
és simítja a ráncokat.

Elkészítés: Célszerû egy-
szerre nagyobb mennyiséget
(legalább egy-két kilogram-
mot) készíteni, mert nem
romlékony, szobahõmérsék-
leten évekig eltartható. A
ghít sütéshez és fõzéshez is
használhatjuk olaj helyett.

A vajat tegyük egy akkora
edénybe, amit háromnegyed
részéig kitölt. Közepes lán-
gon olvasszuk fel, melegít-
sük forrásig, majd vegyük le
a lángot takarékra. Ha bugy-
borékol, vegyük le a lángot
még kisebbre, vagy tegyünk
a lábos alá hõelosztót. Ilyen
módon kell nagyon kicsi tû-
zön tartani órákig. Ügyel-
jünk rá, nehogy a láng erõs-
sé váljon, és a vaj megégjen,
mert akkor megbarnul és

kellemetlen íze és szaga lesz.
A keletkezõ habot idõrõl
idõre szedjük le. Egy idõ
múlva a ghí átlátszó, arany-
színûvé válik és kristályos
anyagok jelennek meg a tete-
jén. Ha már nem keletkezik
több hab, akkor egy finom
szövésû anyagon keresztül
egy tiszta edénybe öntsük át.

Vigyázzunk, hogy a lábos al-
ján maradó üledék ne keve-
redjen fel és ne jusson át a
másik edénybe. Ezt az üledé-
ket már nem lehet felhasz-
nálni. A tisztított vaj (ghí)
megdermedve sárga vagy
sárgásfehér.

Túrókészítés

Hozzávalók: 1 liternyi meg-
savanyodott tej, 2 kanál tej, 1
kanál tejföl.

Elkészítés: A megsavanyo-
dott tejet meglangyosítjuk,

míg a benne lévõ fehérjetar-
talom kicsapódik. Ekkor
egy napra meleg helyre tesz-
szük. Másnap belekötjük
egy tiszta tüllkendõbe és fel-
akasztjuk. Alá egy edényt
teszünk a lecsöpögõ savó
számára. A csöpögés abba-
maradta után kibontjuk a
kendõt és a túrót elkeverjük
két kanál tejjel és egy kanál
tejföllel.

Házitúró és sajt

Hozzávalók: 2 l tej, 2 citrom
leve, 1 kiskanál só.

Elkészítés: Állandó kever-
getés mellett forraljunk fel 2
l tejet. Facsarjunk ki 2 citro-
mot és a levét keverjük el
egy kiskanál sóval, majd

öntsük a forrásban lévõ tej-
be. Keverjük, amíg a tej ösz-
sze nem ugrik. Vegyük le a
tûzrõl és hagyjuk állni né-
hány percig. Terítsünk a fa-
zékra több réteg gézt vagy fi-
nom szövésû anyagot (pl.
pelenkát). Öntsük keresztül
az összeugrott tejet az anya-
gon. A fent maradó túrósze-
rû anyag a csana. Az anyag
négy sarkát összefogjuk, és
kis batyut kötünk belõle.
Egy lefordított lábosra he-
lyezzük és egy nehéz tárgy-
gyal (pl. egy vízzel telt lá-

bos) lepréseljük. A savótól
megszabadított száraz sajt a
panír.

Túró savanyú tejbõl

Hozzávalók: savanyú tej,
tejföl.

Elkészítés: Langyosítsuk
meg a tejet, ettõl megcso-
mósodik, és kicsapódik a
fehérje. Vigyázzunk, ne-
hogy túlhevítsük. Hagyjuk
abba a melegítést, és állít-
suk meleg helyre, hogy ösz-
szegyûljön benne az alva-
dék. Öntsük át egy finom
szövésû ruhával bélelt szû-
rõn. Csurgassuk le a savót
(ha nagyon savanyú volt a
tej, öblítsük át hideg vízzel,
és újból csurgassuk le).

Akasszuk fel, amíg minden
savó ki nem csöpög. Nedve-
sítsük meg tejföllel vagy sa-
vanyú tejjel.

Krémsajt 
- friss tejszínbõl

Savanyítsunk meg friss tej-
színt szobahõmérsékleten.
Ez eltart vagy két napig.
Töltsük a megsavanyodott
tejszínt finom szövésû ruhá-
ba és a négy sarkát összefog-
va, akasszuk fel és csöpög-
tessük ki a savót. Tömör

krémsajt marad a zsákocská-
ban.

Joghurt

Hozzávalók: 5 l tej, 2 dl jog-
hurt, 1 evõkanál cukor.

Elkészítés: Forraljuk fel a
tejet, és közben kevergessük.
Oltsuk el a lángot és hagyjuk
kihûlni. Amikor 45 fokosra
hûlt (már nem éget), akkor a
boltban vett friss joghurtot si-
mára keverjük cukorral, a
meleg tejbe öntjük és alapo-
san elkeverjük. Lefedjük az
edényt és ruhával jól bebu-
gyoláljuk, hogy ki ne hûljön.
Így hagyjuk hat órán keresz-
tül, amíg meg nem alszik.
Vegyünk külön 2 dl-t a friss
joghurtból a következõ adag
beoltásához.

Tejszín

A tejet lábosba öntve és
pár óráig állni hagyva feljön
a felszínére a tejszín, ami
nem más, mint a tejzsír. Az
1-1,5 dl-nyi réteget csak le
kell szedni kanállal és fel kell
forralni, majd hûtõben lehû-
teni. Ezzel pasztörizáljuk és
kellõen keményre felverhetõ
lesz tejszínhab készítésekor.
Nem kell hozzá habfixáló
sem. A maradék sovány tej
sokmindenre felhasználha-
tó, igény szerint.

Szirok: édes sárga túró

Hozzávalók: 1/2 l tej, 5 db
tojás, 2 evõkanál cukor, 1
csomag vaníliás cukor, 5 dkg
mazsola.

Elkészítés: A tejet felforral-
juk, beleöntjük a felvert tojá-
sokat, a cukrot, a vaníliás
cukrot és kis lángon keverve
addig fõzzük amíg túrós nem
lesz. Ekkor a mazsolát is
hozzákeverjük. A savót le-
öntjük róla és gézbe kötjük jó
erõsen megcsavarjuk egy éj-
szakán át fellógatva hagyjuk
kicsöpögni. Másnap szeletel-
hetõ lesz. Állaga a sajthoz
hasonlít.

Készítsünk tejtermékeket
A kereskedelemben számtalan fajta túrót

és tejterméket meg lehet vásárolni, de ha

igazán egészséges és mesterséges adalé-

kok nélküli ételt szeretnénk, készítsük el

otthon. Sokkal ízletesebb, megéri a fára-

dozás. Ezen kívül pedig számtalan re-

cept létezik, bemutatunk néhányat.

A gyors és egyszerû fõzés
titka a felkészültségben, az
elõre elkészített dolgokban
rejlik. Sokszor minden perc
számít a fõzésnél. Ezért, ér-
demes a fõzéshez szánt fok-
hagymát nagyobb mennyi-
ségben megtisztítani és elõ-
készíteni.

Tároljunk otthon kony-
hakész állapotban (azaz
tisztítva, egészben, esetleg
már aprítva vagy pürésítve)
fokhagymát. Erre több le-
hetõség is van, ízlés szerint
választhatunk közülük.

Vásároljunk 2-3 fej kiváló
minõségû fokhagymát. A
fokhagymát pucoljuk meg,
a hibás darabokat dobjuk
ki. Tárolhatjuk a fokhagy-
mát például: légmentesen
zárható dobozban/üveg-
ben: a gerezdek megtisztít-
va korlátozott ideig hûtõ-
szekrényben tárolhatók.
Fagyasztva: egészben, vagy
apróra vágva lefagyaszthat-
juk a fokhagymát. Az apró-
ra vágott verziónál készül-
jünk úgy, hogy könnyen
adagolható legyen. Tárol-
juk a fokhagymát ebben az
esetben is légmentesen le-
zárva (pl. mini méretû mû-
anyag dobozban). Olajban:
akár egész gerezdet, vagy
aprított fokhagymát is tart-
hatunk olajban. Ebben az
esetben fontos, hogy az olaj
lepje el teljesen a fokhagy-
mát és az üveg légmentesen
zárható legyen. Készíthet-
jük nyers fokhagymával, de
megjegyezzük, hogy a fok-
hagyma erjedésnek indul-
hat, ezért érdemes lehet a
fokhagyma gerezdeket rö-
viden blansírozni, az apró-
ra vágott fokhagymát olaj-
ban kissé megdinsztelni
konzerválás elõtt. Az így
elõkészített fokhagyma
ízesíthetõ és egyben kon-
zerválható sóval, valamint
citromlével, borssal, méz-
zel. Nem utolsó sorban, a
fokhagymás olaj is felhasz-
nálható a fõzésnél. Mindig
legyen olajréteg a fokhagy-
mán, szükség esetén pótol-
juk. 

Fõzzünk 

gyorsabban
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Az áprilisi erdõ legszebb és
leggazdagabb a madárdal-
ban. A vonuló madarak zö-
me megérkezett és ahogy ki-
pihenték hosszú fáradalmas
útjukat, elkezdenek énekelni.
Érdemes ilyenkor legalább
egy napot arra szentelni,
hogy a napfelkelte kint a ter-
mészetben érjen. Kedves gye-
rekek nektek is csak azt tu-
dom mondani, hogy a legkö-

zelebbi hétvégén tervezzettek
be, egy hajnali madárlest.
Elég ha csak a legközelebbi
erdõrészre sétáltok ki, de ha
csak a város parkjában vagy
faluszélre sétáltok is ki, felejt-
hetetlen madárkoncertbe lesz
részetek. Azért fontos, hogy
még napfelkelte elõtt a hely-
színen legyetek mert ekkor
ébrednek és kezdnek el éne-
kelni a madarak.

Mára az elektronika
olyan fejletté vált, hogy ját-
szi könnyedséggel tudtok
hangfelvételeket készíteni,
amit otthon visszajátszva
(az internet segítségével
ahol madárhangokat talál-
tok) beazonosítjátok. Ter-
mészetesen reménykedem,
hogy némi alapismeretekkel
rendelkeztek és tudjátok,
hogy milyen madarak jöhet-

nek számításba, azon a te-
rületen ahová kilátogattok.
Erdõszélen biztos fogtok
hallani, kerti rozsdafarkú,
feketerigó, cinege, csuszka,
vörösbegy, parkokban erdei
pinty, fenyõrigó, veréb,
csilpcsalpfüzike, faluszélen,
házi rozsdafarkú, balkáni
gerle, citromsármány, fûsti
fecske, barázdabillegetõ
hangokat. Ezeket jegyezzé-
tek le idõbeli sorrendbe
ahogy a madarak énekelni
kezdenek, meglátjátok,
hogy bármelyik helyszínt is
választotok nyolc, kilenc,
madárhang sõt, több is be-
kerül a jegyzetfüzetetekbe.

Akinek van kedve, az este
napnyugta elõtt is kisétálhat
ugyan oda, ekkor azonban
már azt tudjátok feljegyez-
ni, melyik ismerõs madár-
hang halkul el a leghama-
rabb, és melyik a legkésõbb.
Így meg tudjátok milyen
madárfajok ébresztik és mi-
lyen madárfajok búcsúztat-
ják énekükkel a napot.

Ehhez kívánok jó mun-
kát, kellemes idõtöltést, és
ne feledjétek ha szemerkélni
is kezd az esõ, ne térítsen
meg a szándékotokban, fi-
gyeljétek meg ilyenkor a
madarak még jobban éne-
kelnek.

Kelemen László, Rara Avis
Madártani Egyesület

Tizenkét hónap a természetben
Készíts otthon bábszínházat.
A klasszikus báb babák mel-
lé jó kiegészítés pár állatfigu-
ra is, amit cérnán kedved sze-
rint mozgathatsz. Megmu-
tatjuk, hogyan.

Szükséges eszközök: ke-
mény, jó tartású karton, feke-
te tempera, olló, ragasztó,
cérna, szemek, haj vagy mû-
haj a faroknak, négy darab
feketére festett, kifúrt fa ko-
rong a talpaknak.

Elkészítés: Elsõ lépésként
a kartonból készítsd el a zeb-
ra testrészeit: 1 fej, 1 nyak, 2
darabból álló törzs, farok, 8
darab henger a lábaknak. A
törzset két hengerbõl ragaszd

össze, amelyeknek a vége ki-
csivel kisebb átmérõjû. Eze-
ket a kisebb átmérõs végeket
ragaszd össze. A fej se legyen
szabályos henger, az egyik
végét kicsit szükítsd le, majd
kartonmaradékból ragassz rá
füleket. A hengereket szúrd
ki a megfelelõ helyen, a cér-
nával való összefûzéshez, de
mielõtt összefûznéd, fesd
meg egyenként a darabokat,
mert így könnyebb lesz. Mi-
után a festék megszáradt ra-
gaszd fel a szemeket, majd
fûzd cérnára a darabokat, a
talpakkal együtt. Helyezd be
a hajat is a faroknak. Jó szó-
rakozást!

Csináld magad

Papírmozaik

Hétvégi mellékletünk Életmód és Csodavár oldalait
Orosz Anna szerkesztette

Gondolkozott a királyfi,
hogy merre lehet az, de nem
tudta kitalálni sehogy se.
Aztán felkérte a lányt, hogy
hazakísérhesse, de a lány
csak szabódott, csak húzó-
dott, míg egyszer csak
megint úgy eltûnt, mint az-
elõtt való este.

A lány megint csak haza-
ment, az ezüstruhát, szépen
összehajtogatva, visszatette a
dióhéjba, felöltözködött a
szõrruhájába. Mire kivilágo-
sodott, már a tallón volt a li-
bákkal.

Délfelé megint csak fel-
ment a konyhába. De már
nem peszterkedett ott soká,
megvárta, amíg adnak neki
valamit, azzal elment. De a
királyfi ablakánál újfent meg-
állt.

– Tán megint a bálba ké-
szül a királyfi?

– Oda hát! De hát te min-
dig olyan szemtelen vagy,
hogy beleselkedel az ablako-
mon?

Azzal a tükröt hozzávágta
a lányhoz.

„Jól van, no – gondolta ma-
gában a lány majd hamarabb
ott leszek én, mint te, ne félj!”

Megvárta az estét megint,
felvett egy gyémántruhát
–köd elõttem, köd utánam!
–, ment a bálba, de hama-
rabb is ott volt, mint a király-
fi. Már javában táncolt, mi-
kor a királyfi odaért.

A királyfi nem tudta nézni,
hogy az, akit õ úgy szeret,
mással táncolt. Odament,
mérgesen elkapta annak a le-

génynek a kezébõl, aztán õ
táncoltatta.

Most még jobban mulat-
tak, mint a két azelõtt való
estén. A királyfi már nagyon
szerelmes volt, csak a lány
volt minden gondolata.
Megint megkérdezte, hogy
mondja már meg, de lélekre,
hogy honnan való, mert
ahogy eddig mondta, hogy
hova való, azoknak még a hí-

rét se hallotta. A lány azt fe-
lelte:

– Tükörütõvárra!
– Hol lehet az? Nem tud-

hatom. A szomszédunkban
van egy öreg ember, aki már
sok országot bejárt, kérdez-
tem attól, de ezeket a helye-
ket még õ sem ismeri!

De a lány nem világosítot-
ta fel.

A királyfi már nem tudott
magának parancsolni, lehúz-
ta az ujjáról a gyûrût, odaad-
ta a lánynak, hogy õrizze
meg és gondoljon rá, mert õ
el akarja venni! A lány meg is
ígérte, de már nem várta
meg, hogy megint szóljon a
királyfi a hazakísérésrõl, elil-
lant, mint a pille, gyorsan

szaladt haza, egyenest az ól-
ba. Ott levette a ruháját, fel-
vette a hétköznapló rongyo-
sát.

A királyfi meg odavolt na-
gyon. Minden szívszándéka
a lány felé volt már fordulva.
Hogy az megszökött, a bál-
ban is csak tört-vágott, ke-

resztül akart menni minden-
kin. Mikor hazament, csak a
búnak adta magát, szavát se
lehetett venni, olyan szomo-
rú volt. Odament az anyja,
apja, vigasztalta volna, de a
királyfi csak búsult, nem haj-
tott az senkire se. Úgy fájt a
szíve, hogy majd meghalt
bele.

Ahogy eljött a dél, a lány is
behajtott. A konyhában sus-

torgott már a sok étel.
A libapásztor is bemegy a

konyhába, ott sündörög a
szakács körül, akármerre lé-
pett, mindig a lába alatt volt.

- Mit keresel te itt? Tisztulj
innen mindjárt! – De a sza-
kács került-fordult, a lány is
addig sündörgött, addig for-

golódott, hogy valahogy
mégis betette a tálba a gyû-
rût, amit a királyfitól kapott.

Azzal aztán kiszaladt.
Mikor beviszik az ételt,

merítenek a tálból, hát csak
megcsördül a kanál valami-
ben. Kiveszik, megnézik.
Hát mi volt? A gyûrû.

Hívatták aztán a szaká-
csot: ki járt a konyhában?
Megijedt a szakács, hogy
krajcár se maradt a zsebében.
Most már baj van! Nem mer-
te megmondani, hogy az a
szõrruhás, mert akkor õt biz-
tosan felakasztják. Hát csak
tagadta, hogy senki.

- Szakács! Mondd meg, ki
járt ott, mert akkor csak-
ugyan felakasztatlak! De így
nem lesz semmi bajod, ha be-
vallod!

Mit volt mit tenni! Beval-
lotta a szakács, hogy ott más
nem járt, mint az a szõrruhás
libapásztor.

- Hívd be mindjárt! Tisztít-
sa ki magát szépen, aztán jöj-
jön be!

A libapásztor szépen meg-
mosakodott, megfésülkö-
dött, felvette a gyémántru-
hát. Bement.

A királyfinak a szíve majd
meghasadt örömiben, mikor
meglátta. Hiszen ez az, aki-
vel õ táncolt, ennek adta õ a
gyûrût! Megölelte, megcsó-
kolta, meg is mondta mind-
járt, hogy elveszi feleségül.

Készültek a lagzira. Tana-
kodtak, ugyan kit hívjanak
már meg? Hát többek között
meghívták a lány apját is.

A konyhában meg a lány
meghagyta, hogy az apjának
külön csináljanak mindent,
de só nélkül.

Jön a lagzi napja. Ott a
lány apja is, jó kedve van
mindenkinek, csak a lány ap-
ja nem eszik, olyan, mintha
szomorú volna.

Kérdezik aztán, mi lelte?
Miért nem eszik? Tán nem jó
az étel?

De az ember csak hímelt-
hámolt, nem akart szólni.

Odamegy a lány is, kérdezi
az is:

- Hát miért nem eszik,
édesapám? Ne szomorkod-
jék, ha már lagziban van!

Az apja mondja aztán,
hogy jó itt minden, nagy fi-
nomul van elkészítve, csak az
baj, hogy só nincs benne.

Akkor aztán odafordul a
lánya:

- Látja-e, édesapám, maga
engem azért az egy szóért
csapott el, amiért azt mond-
tam, hogy úgy szeretem ma-
gát, mint a sót az ételben.
Látja-e, hogy anélkül meg
nem ér semmit az étel?

Mikor ezt a lány elmondta,
az apjának csak úgy csurgott
a szemébõl a könny. Akkor
aztán összeölelkeztek, lett
olyan vigasság, hogy heted-
hét országon se volt párja. A
lány a királyfinak a felesége
lett. Boldogan éltek nagyon
sokáig, tán még most is él-
nek, ha meg nem haltak.

Illyés Gyula: Hetvenhét 
magyar népmese c. könyvébõl

A libapásztorból lett királyné (2.)

Hubbes Mátyás rajza
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