
Talpig zöldben a Föld-napon

Közös felelõsségvállalást kért minden ál-
lampolgártól a Föld napján Borbély László
környezetvédelmi miniszter, aki civilszerve-
zeteket és önkénteseket összekötõ online
hálózat, az Ecoweb indításával emlékezett
meg a környezettudatosság napjáról.

Mai mellékletünk:

új magyar szó
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1411 ▲
1 amerikai dollár 3,1021 ▲
100 magyar forint 1,5676 ▼

Füzes: ellenezzük Verespatakot

„Magyarország nemet mond a verespataki
aranykitermelésre” – jelentette ki Füzes
Oszkár bukaresti magyar nagykövet tegnap
a Fehér megyei településen tartott terep-
szemléjén. A diplomata szerint a magyar
hatóságok nem bíznak a kanadai–román be-
ruházó által használt ciános technológiában.

Aktuális 3

Társadalom 7

Vezércikk 3

Aktuális 2
Barroso: folytatni kell 
a reformokat Romániában

Folytatni kell a reformokat Romániában  –
hangoztatta José Manuel Durao Barroso,
az Európai Bizottság elnöke tegnap Brüsz-
szelben. Traian Bãsescu elnököt fogadva az
uniós végrehajtó testület vezetõje kifejtette,
a kelet-európai országban továbbra is ki-
emelt feladat a korrupció elleni fellépés.

Rossz indulás
A kormány egyik célja a törvényalkotás
felgyorsítása, miközben azon kellene
gondolkodni, hogyan lehetne a törvény-
hozást lefékezni. A gyorsított jogalko-

tásnak volt értelme a joghar-
monizáció kontextusában,
viszont „békeidõben” a leg-
fejlettebb demokrácia szá-
mára is lehetetlen feladat a

jogalkalmazás, ha a
jogrendszer évente
több ezer törvénnyel

bõvül.Szõcs Levente

ÚMSZ

„Ezekben az idõkben egy
szerzõdés kétszer olyan érté-

kes, mint máskor” – mondta a
Szent György Expó megnyitóján
Antal Árpád sepsiszentgyörgyi
polgármester. A térség legna-
gyobb termékkiállításán a válság
miatt hússzal kevesebb cég vesz
részt, ez azonban Ördög Lajos
kiállításszervezõ szerint érthetõ.
A Szent György Napok a vásár-
ral párhuzamosan a hétvégén öt-
száz szabadtéri programmal
folytatódnak. A Bad Boys Blue
diszkózenekar, Fenyõ Miklós, a
rock and roll „nagymestere”,
Deák Bill Gyula, „a magyar blu-
es királya” és a magyarországi
Magashegyi Underground is fel-
lép. 6. és 8. oldal 

Egyelõre nem tekinthetõ a
Demokrata–Liberális Párt

(PD-L) álláspontjának az alakulat
egyik alelnökének véleménye, mi-
szerint a magyar kisebbségnek
rögzített számú parlamenti man-
dátumot kellene biztosítani an-
nak fejében, hogy az RMDSZ tá-
mogassa az államfõ által szorgal-
mazott alkotmánymódosítást.
Amúgy épp az elnök hatalmának
megerõsítése aggasztja a politikai
megfigyelõk és politikusok nagy
részét, akik szerint az alkotmány-
módosító törvénytervezet félelnö-
ki rendszert vezetne be Romániá-
ban. Írásaink a 3. és 4. oldalon 

Ioan Oltean 
„ajándéka”Ötvenhét mandátum sorsáról

döntenek vasárnap ötvenhét
egyéni választókerületben, Ma-
gyarországon, az országgyûlési
választások második fordulóján.

Tétje az, hogy meglesz-e a Fi-
desz-KDNP kétharmados többsé-
ge, miután az elsõ fordulóban el-
dõlt: Orbán Viktor alakulata ala-
kíthat kormányt. 2. és 4. oldal 

„Sztrájk” – hirdették tegnap a romániai iskolák tantermeinek táblái. A szakszervezetek a tanév befagyasztásával fenyegetõznek Fotó: Mediafax

Orbán Viktor kampánykörúton. Vasárnap célba érkezhet Fotó: MTI

Sztrájkolók feketelistán
Az erdélyi pedagógusok többsége csatlakozott a tegnapi munkabeszüntetéshez

Voks a Fidesz-kétharmadról

A tanárok fele, mintegy kétszázezer pedagógus szüntette be a munkát tegnap országszerte
magasabb bért követelve és tiltakozva az új oktatási törvénytervezet bizonyos elõírásai mi-
att. A sztrájkot szervezetlenség jellemezte: akadt megye, ahol csak nagyon kevesen csatla-
koztak, máshol a pedagógusok zöme részt vett a tiltakozó akcióban. A szakszervezetek kép-
viselõi szerint a megyei tanfelügyelõségek megfélemlítették a pedagógusokat, azért nem
csatlakozott mindenki a felhíváshoz, mert az érintettek tartanak a leépítésektõl. 7. oldal 

Termékvásár és 
Deák Bill Gyula
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Röviden

Normalizálódik 
az európai légi közlekedés

Visszatér a megszokott rendhez az európai
légi közlekedés, miután csaknem mindenütt
megszüntették az izlandi vulkánkitörés
nyomán elrendelt repülési korlátozásokat –
közölte tegnapi helyzetértékelésében az
Eurocontrol. Az európai légi közlekedés
biztonságáért felelõs, brüsszeli székhelyû
szervezet szerint csütörtökön már mintegy
28-29 ezer légi járat közlekedésével számol-
nak az európai légtérben. Csupán néhány
menetrend szerinti járatot kell törölni, rész-
ben a még érvényben tartott légtérkorláto-
zások, részben logisztikai gondok miatt. A
nap folyamán már csaknem az egész euró-
pai légtérben lehet repülni, kivételt képez-
nek egyes nyugat-svédországi, illetve észak-
skóciai területek. 

Lemondott a belga kormány

Benyújtotta lemondását tegnap az Yves
Leterme flamand kereszténydemokrata mi-
niszterelnök által vezetett belga kormány –
jelentette a brüsszeli média. A holland
nyelvû flamandok és a francia ajkú vallo-
nok nem tudtak egymással megegyezni a
Brüsszelt és környékét átfogó választókerü-
let nyelvi határok mentén történõ kettévá-
lasztásában, ezért a flamand liberálisok til-
takozásul kiléptek az ötpárti koalícióból.
Az ismét kormányválságba süllyedt Belgi-
um július elsején fél évre átveszi az EU so-
ros elnöki tisztét.

Több robbanás történt Bangkokban

Több robbanás rázta meg tegnap este a
thaiföldi fõváros üzleti negyedét ahhoz a
helyhez közel, ahol hetek óta tüntetést tar-
tanak a kormány ellenfelei. Több tucatnyi-
an megsebesültek, kórházi források szerint
legkevesebb negyvenöt ember szorul ápo-
lásra. A robbanásokat M-79-es gránátok
okozták – közölte a hadsereg. A környéken
katonák állomásoznak, akik napok óta far-
kasszemet néznek a kormány távozását kö-
vetelõ, vörös inget viselõ tüntetõkkel. A
robbanások után a katonák szögesdróttal
lezárták a környezõ utakat. A TPBS televí-
zió jelentése szerint a sebesültek között van
három külföldi állampolgár is.

Izrael nem állítja le 
a kelet-jeruzsálemi építkezéseket

Az izraeli kormány hivatalosan elutasította
Barack Obama amerikai elnök követelését,
hogy Izrael függesszen fel minden építke-
zést a vitatott hovatartozású Kelet-Jeruzsá-
lemben – közölték tegnap Benjámin
Netanjahu izraeli miniszterelnök munka-
társai. Mint mondták, Netanjahu a hét vé-
gén ismertette kormánya álláspontját
Obamával, tehát még azelõtt, hogy az ame-
rikai elnök közel-keleti megbízottja, George
Mitchell tegnap a tervek szerint a térségbe
érkezik. Száeb Erekát palesztin fõtárgyaló
bejelentette csütörtökön Rámalláhban,
hogy Mitchellt pénteken fogadja ott
Mahmúd Abbász, a Palesztin Hatóság el-
nöke és megvitatják az izraeli-palesztin tár-
gyalások felújítására irányuló amerikai erõ-
feszítéseket. 

Harmincegy évre ítéltek 
két egykori boszniai szerb rendõrt

A háborús bûnösök ügyében eljáró szaraje-
vói bíróság 31 év börtönbüntetésre ítélt teg-
nap két egykori szerb rendõrt, mert részesei
voltak az 1995-ben Srebrenicában elköve-
tett tömeggyilkosságnak, amelynek mint-
egy 8000 muzulmán férfi és fiú esett áldo-
zatul. Radomir Vukovicot és Zoran
Tomicot közvetlenül mintegy 1000 ember
meggyilkolásában találták bûnrészesnek. A
két rendõr részt vett a Srebrenicából elme-
nekült muzulmán férfiak elfogásában. A
foglyokat egy raktárépületbe terelték, ahol a
kísérõ rendõrök tüzet nyitottak rájuk.
Vukovic ezenkívül kézigránátokat is dobott
a foglyok közé.

Kánya Gyöngyvér, Budapest

Két és fél millió szavazót vár-
nak az urnákhoz vasárnap

Magyarországon, az országgyû-
lési képviselõ választások máso-
dik fordulóján. A voksolás tétje,
hogy meglesz-e a Fidesz-KDNP
kétharmados többsége, hiszen
már az április 11-i, elsõ forduló
után eldõlt, hogy Orbán Viktor
alakulata alakíthat kormányt. A
voksolókat – vasárnap reggel hat
és este hét óra között – 57 egyéni
választókerület 3150 szavazókö-
rébe várják, 2900-an külföldön,
azaz Magyarország külképvisele-
tein, nagykövetségein és konzulá-
tusain adják le szavazatukat. A
külföldrõl érkezõ szavazatokat
csak a jövõ hét elsõ felében ösz-
szesítik, így ahol vasárnap szoros
lesz az eredmény, a külföldi sza-
vazatok akár még megváltoztat-
hatják a sorrendet. „A választá-
sok végeredményét semmiképp
sem tudjuk meg vasárnap, a kül-
képviseletektõl érkezõ szavazato-
kat ugyanis meg kell várni” –
szögezte le Virág Rudolf, az Or-
szágos Választási Iroda vezetõje.

Nem lesz hosszabbítás

Az április 11-i elsõ fordulóban
a 3174 igazolással szavazásra ki-
jelölt szavazókörbõl 23 nem zárt
be este hét órakor, mivel még vok-
solók százai várakoztak, hogy
szavazhassanak. Az utolsó szava-
zó például hat órás sorban állás
után úgy adta le szavazatát, hogy
saját elmondása szerint, már tud-
ta a végeredményt. Hogy hasonló
botrányra most vasárnap ne ke-
rüljön sor az Országos Választási
Iroda (OVI) kezdeményezte a vo-
natkozó önkormányzati minisz-
teri rendelet módosítását a szava-
zási adminisztráció felgyorsításá-
ért. A módosítás lényege, hogy az
igazolással szavazók adatait (ne-

vét, lakcímét) nem kézzel kell fel-
vezetniük a jegyzõkönyvvezetõk-
nek a névjegyzékbe, azok már
szerepelnek egy elõre kinyomta-
tott listán. A jegyzõkönyvvezetõk
ezen a listán megjelölik azokat a
választókat, akiket a szavazás
napján felvettek a névjegyzékbe.
Ez akár egy perccel is csökkent-
heti az egy szavazóra jutó admi-
nisztrációs idõt. Az OVI emellett
nagy hangsúlyt helyez a tájékoz-
tatásra is: azokban az országgyû-
lési egyéni választókerületben,
ahol második fordulót tartanak,
hirdetményeket tesznek közzé és
az ott élõ választópolgárok posta-
ládájába is értesítõt dobnak a má-
sodik fordulóról, hogy csak azok
menjenek el szavazni és így állja-
nak sorba, akiknek tényleg kell.
Emellett az OVI azt kéri az igazo-
lással szavazóktól, hogy lehetõleg

minél korábban menjenek el sza-
vazni. A választási iroda vezetõje
arra számít, hogy vasárnap tíz he-
lyen lehet sorban állás az igazo-
lással átszavazók miatt, de, ahogy
már korábban ígérték, a kam-
pánycsendet semmiképpen sem
hosszabbítják meg.

Ötvenhét mandátum dõl el

Az országgyûlési választások
második fordulójában már nem
keletkeznek úgynevezett töre-
dékszavazatok, amelyek befolyá-
solhatnák az országos lista man-
dátumainak kiosztását, április
25-én már csak az dõl el, hogy ki
legyen az érintett ötvenhét egyé-
ni választókerület képviselõje a
parlamentben. Fontos, hogy
csak azok a jelöltek indulhatnak,
akik az elsõ fordulóban megsze-

rezték az érvényes szavazatok
legalább 15 százalékát, ha nincs
legalább három ilyen jelölt, ak-
kor az elsõ három legtöbb szava-
zatot kapott jelölt méretheti meg
magát. A Fidesz-KDNP pártszö-
vetségnek még legalább 52 man-
dátumot kell megszereznie a biz-
tos többséghez, amelyet a már
parlamentbe került pártok meg-
próbálnak megakadályozni.
Mint ismeretes az MSZP egyol-
dalú gesztusként visszaléptetette
négy fõvárosi képviselõjelöltjét
az LMP javára, tegnap pedig a
Jobbik edelényi egyéni képvise-
lõjelöltje lépett vissza a függet-
lenként induló Molnár Oszkár
polgármester javára, aki az elsõ
fordulóban a Fidesz-KDNP je-
löltje után tizenkét százalékkal
lemaradva, a második helyen
végzett. 

Éjféli szavazás Budapest egyik választókerületében. Megismétlõdik a két héttel ezelõtti sorbanállás?

ÚMSZ

Az Alkotmánybíróság sze-
rint sérti a magánélet védel-

méhez való jogot a magas rangú
állami vezetõk vagyonnyilatko-
zatainak nyilvánosságra hozata-
la. A taláros testület ezt az ab-
ban a tegnap közzétett doku-
mentumban fogalmazta meg,
amelyben megindokolja, hogy
miért nyilvánította alaptörvény-
be ütközõnek az Országos Fedd-
hetetlenségi Ügynökség (ANI)
tevékenységét szabályozó tör-
vény bizonyos szakaszait. A
döntés nyomán gyakorlatilag el-
lehetetlenült a korrupció vissza-
szorítása érdekében létrehozott

intézmény mûködése. Az indok-
lás szerint a vagyonvizsgáló ügy-
nökség bizonyos hatáskörei ré-
vén az igazságszolgáltatás szere-
pét töltötte be, holott az alkot-
mány kimondja, hogy csak a bí-
róságok szolgáltathatnak igazsá-
got. A taláros testület szerint így
sérül a hatalmi ágak szétválasz-
tásának az elve. Az Alkotmány-
bíróság kimondja azt is, hogy a
kormány nem módosíthatja az
alaptörvényt sértõ cikkelyeket
sürgõsségi rendelettel, hanem
csak törvénytervezettel kezde-
ményezheti a szükséges módosí-
tásokat. A kormánynak és a par-
lamentnek 45 napja van a vál-
toztatások végrehajtására. 

ÚMSZ

Folytatni kell a reformokat
Romániában az igazságügy és

a gazdaság területén – hangoztat-
ta José Manuel Durao Barroso,
az Európai Bizottság elnöke teg-
nap Brüsszelben. Traian Bãsescu
román elnököt fogadva az uniós
végrehajtó testület vezetõje kifej-
tette, hogy a kelet-európai or-
szágban továbbra is kiemelt fel-
adat a korrupció elleni fellépés ja-
vítása, illetve az igazságszolgálta-
tási rendszer korszerûsítése. Gaz-
dasági téren pedig Barroso a szer-

kezeti reformokat, azon belül a
közigazgatás átalakítását nevezte
a legfontosabbnak. Rámutatott,
hogy tartalmazza ezeket a feltéte-
leket Romániának a Nemzetközi
Valutaalappal (IMF) és az EU-
val kötött megállapodása is.
Traian Bãsescu Brüsszelben is
megerõsítette, hogy egyetértenek
az uniós célkitûzésekkel. A sajtó-
tájékoztatón azt is leszögezte: jö-
võ tavaszra Románia készen lesz
arra, hogy csatlakozzon a határ-
ellenõrzés nélküli mozgást bizto-
sító, úgynevezett schengeni öve-
zethez. 

Barroso: folytatni kell 

a reformokat Romániában

Fotó: MTI 

Forduló a kétharmadról

Traian Bãsescu és José Manuel Durao Barroso Brüsszelben

Alkotmánybíróság: titkosítani

kell a vagyonnyilatkozatokat

Traian Bãsescu nem tudott az indoklásról

Az Alkotmánybíróság tegnap közzétett indoklása vélhetõen nem
jutott Traian Bãsescu tudomására, ugyanis tegnap arról biztosítot-
ta José Manuel Durao Barrosót Brüsszelben, hogy a kormány ha-
marosan sürgõsségi rendeletben „javítja ki” az ANI mûködését
szabályozó törvényt. A román államfõ az Európai Bizottság elnö-
kének érdeklõdésére válaszolt. Barroso kifejtette: Brüsszelt foglal-
koztatja az ANI hatáskörének gyengülése. „Szükség van erre az
ügynökségre egy olyan országban, amely súlyos korrupciós prob-
lémákkal küzd. Mûködése elsõsorban nem az Európai Bizottság,
hanem a román társadalom számára fontos. Emellett természete-
sen fontos az Unióval szemben vállalt kötelezettség teljesítése” –
hangoztatta az Európai Unió vezetõ politikusa.

Fotó: Agerpres



ÚMSZ-összeállítás

Mircea Toader, a Demokrata
–Liberális Párt (PD-L) képvi-

selõházi frakcióvezetõje szerint
kollégája, Ioan Oltean csupán
magánvéleményének adott han-
got a Gândul címû napilapnak
adott interjúban, amikor kifejtet-
te: rögzített számú parlamenti
mandátumot kellene biztosítani
annak fejében, hogy az RMDSZ
támogassa a Traian Bãsescu ál-
lamfõ által szorgalmazott alkot-
mánymódosítást. „Véleménysza-
badság van a PD-L-ben. Ezt a vé-
leményt is meg fogják vizsgálni az
alkotmánymódosítási szakbizott-
ságban” – tette hozzá Toader. 

Ion Oltean lapunknak elismer-
te, nem a PD-L álláspontját képvi-
selte a Gândulnak adott nyilatko-
zatában. „Saját elképzeléseimet

fogalmaztam meg arról, mit tud-
nánk nyújtani az RMDSZ-nek
cserében az egykamarás parla-
ment támogatásáért” – magyaráz-
ta a képviselõ. Hangsúlyozta, a ja-
vaslatról mindeddig nem beszélt
sem párttársaival, sem az
RMDSZ politikusaival. „Így az
elképzeléseimrõl az RMDSZ-es
kollegák is a sajtóban olvashattak
elõször” – tette hozzá az ÚMSZ-
nek nyilatkozó Oltean. A lapnak
adott interjúban kifejtette: aho-
gyan a többi nemzeti kisebbség
számára törvény garantálja a par-
lamenti képviseletet, a magyarság
is rögzített számú parlamenti
mandátumot kaphatna. „Garan-
tálhatjuk a választási törvényben,
hogy lesz bizonyos számú képvi-
selõjük, akárcsak a többi nemzeti
kisebbség esetében. A magyar ki-
sebbség bizonyos számú mandá-

tumot kaphat, reprezentativitásuk
függvényében, amely többnyire
állandó” – fogalmazott a lapnak a
PD-L alelnöke. Kelemen Hunor
mûvelõdésügyi miniszter, az
RMDSZ ügyvezetõ elnöke „érde-
kesnek” nevezte Oltean felvetését,
amelyet – mint mondta – meg kell
fontolni. „Ez a megoldás már ko-
rábban is több ízben felmerült öt-
letként” – tette hozzá Kelemen.

Mint ismeretes, a Boc-kor-
mány szerdán eljuttatta az állam-
fõnek az alkotmány módosításá-
nak tervezetét, amely megszün-
tetné az egyik házat, és egyetlen
törvényhozó testületként létre-
hozná a legfeljebb háromszáz ta-
gú képviselõk házát. Az RMDSZ
már akkor jelezte Markó Béla
szövetségi elnök révén, hogy to-
vábbra is a kétkamarás törvény-
hozást támogatja. 
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Az elmúlt évek tapasztalata
után nehéz úgy hozzáfogni
az alkotmány módosításá-
hoz, hogy figyelmen kivül

hagyjuk az intézmé-
nyek között lezajlott,
nemegyszer éles konf-
liktusokat. Mégis,
ha nem sikerül elvo-

natkoztatni, jobb, ha neki se látunk. A kor-
mány tervezete ezért rossz kezdet. Amint a
csatolt indoklásból is kiderül, többnyire az
alkotmánybírósági döntéseket alapul véve
fogalmazza meg javaslatait, holott a szóban
forgó döntések leginkább a vérre menõ poli-
tikai háborúskodások krónikájának megírá-
sához szolgálhatnának alapul.
Az alkotmánymódosító tervezetrõl elsõ olva-
satra lerí a sietség. Ez nemcsak több olyan
cikkely jelenlétében tükrözõdik, amelyeknek
nyilvánvalóan másik alkotmányban volna
a helyük, hanem – ami súlyosabb – a kon-
cepciótlanságban is. Pontosabban van egy-
fajta koncepció, de az egyetlen aspektusra
korlátozódik: erõsíteni az államfõ egyszemé-
lyes intézményét, gyengíteni az összes többit.
Az elnök a jövõben az eddigieknél is jobban
befolyásolhatná a kormány munkáját, mi-
közben elszámoltathatósága nem nõne, el-
lenkezõleg, a mostaninál is kiterjedtebb im-
munitást élvezne (miközben nyilatkozatiban
az elõjogok elleni harc bajnoka). Az elnököt
felfüggeszteni csak az Alkotmánybíróság
hozzájárulásával lehet. (Nem derül ki, mi
történik, ha az Alkotmánybíróság a 2007-
es, hasonló salamoni döntésben megállapít-
ja, hogy az államfõ megsértette az alkot-
mányt, de nem túlságosan.) Az elnök kedve
szerint összehívhatja majd a parlamentet,
amely a tavalyi referendumnak és a népaka-
ratnak megfelelõen a mostaninál kétszer
karcsúbb lesz. Vagy ha úgy tetszik: sziká-
rabb, aszottabb, fonnyadtabb. Mindenesetre
az államfõ hamarabb „hazaküldhetné” a
képviselõket. Lerí a kormány abbéli igyeke-
zete, hogy kiküszöböljön minden olyan ese-
tet, amely az elmúlt években konfliktusra
adott alkalmat a parlament és az elnök kö-
zött, mégpedig úgy, hogy a legtöbb esetben
eldönti a kérdést az államfõ javára. 
Hogy a parlament is „kapjon” valamit, a
változatosság kedvéért nem képviselõháznak,
hanem képviselõk házának fogják hívni.
Ami a törvényhozás mûködésére vonatkozó
javaslatokat illeti, ott tartunk, ahol 2003-
ban abbahagytuk. A Boc-kormány egyik cél-
ja ma is a törvényalkotás felgyorsítása, mi-
közben húsz évvel a rendszerváltás után ép-
penséggel azon kellene gondolkodni, hogyan
lehetne a törvényhozást lefékezni. A gyorsí-
tott jogalkotásnak volt értelme a jogharmo-
nizáció kontextusában, viszont „békeidõben”
a legfejlettebb demokrácia számára is lehetet-
len feladat a jogalkalmazás, ha a jogrendszer
évente több ezer törvénnyel bõvül. A Boc-kor-
mány ezt nyilvánvalóan másként látja, mert
az új alkotmányba háromfajta gyorsított jog-
alkotási eljárást képzel bele, kettõt a parla-
ment, egyet a kormány számára.
Talán korai még véleményt mondani a mó-
dosítás utáni alkotmányról, miként visel-
kednének a javasolt változtatások, miután a
helyükre kerülnek, élesben. Egy dolog vi-
szont már most elmondható: az indulás a
2003-asnál felületesebb módosítást vetít elõ-
re, és az akkorinál mélyebbre ható következ-
ményeket.

Román lapszemle

Rossz indulás

Szõcs Levente

A közigazgatásban dolgozók politikai ala-
pon történõ kinevezései miatt a kormány
képtelen újraéleszteni a gazdaságot. A köz-
pénzt olyan igazgatóságokra pazarolják el,
amelyeknek semmilyen haszna nincs.
(Ziarul Financiar) A Comarnic– Brassó
útvonalra tervezett autópályánál három-
szor hosszabbat, kevesebb pénzért építene
meg Montenegróban a Romániából kivo-
nult Aktor vállalat. (România liberã) A te-
mesvári közlekedésrendészet egykori fõnö-
ke, Dorin Epure pert vesztett egy alvilági
személlyel szemben. (Adevãrul)

Ioan Oltean PD-L alelnök (balra) javaslatát „magánvéleménynek” minõsítette frakcióvezetõje, Mircea Toader

Oltean „ajándéka”

Kovács Zsolt

Becsapottnak érzik magukat
a sepsiszentgyörgyi önkor-

mányzat Magyar Polgári Párt-
hoz (MPP) tartozó tanácstagjai,
akik miután megszavazták a vá-
rosháza szervezeti beosztásáról
szóló határozatot, észrevették,
hogy azzal elfogadták a polgári
párti alpolgármester, Bálint Jó-
zsef feladatköreinek a megszün-
tetését is. Az MPP frakciója az e
heti tanácsülés után tiltakozott
az általuk is megszavazott hatá-
rozat ellen, mivel állításuk sze-
rint manipuláció áldozatai vol-
tak, a polgármester átverte õket.
Az MPP-sek szerint nem volt
idejük áttanulmányozni a terve-
zetet és kérik annak visszavoná-
sát. Sztakics Éva RMDSZ-es al-
polgármester cáfolta az MPP ál-
lítását. „Nem így mûködik az
önkormányzat, hogy »becsem-
pészünk« tervezeteket. Még pén-
teken megkapta mindenki a hét-
fõi ülés teljes anyagát, így lett
volna idõ átolvasni, de a polgári
pártiak ezt nem tették meg” –
mondta Sztakics. Antal Árpád, a
város RMDSZ-es polgármester
szerint a határozat révén azt a
tavaly decemberi polgármesteri
rendeletet erõsítették meg,
amelyben Bálint József leváltása
után újraosztották annak fel-
adatköreit. 

Fotó: Mediafax

Becsapottnak érzi
magát az MPP

Tamás András

„Magyarország nemet mond a
verespataki aranykitermelés-

re” – jelentette ki Füzes Oszkár
bukaresti magyar nagykövet teg-
nap a Fehér megyei településen
tartott terepszemléjén. A diplo-
mata szerint a magyar hatóságok
nem bíznak a kanadai–román be-
ruházó által használt ciános tech-
nológiában. „Nagyon rossz ta-
pasztalat volt számunkra a 2000-
ben bekövetkezett nagybányai ci-
ánkatasztrófa. Magyarországnak
kockázatot jelent ez a befektetés”
– mondta a nagykövet.

A diplomata tolmácsolta Buda-
pestnek azt a meggyõzõdését,
hogy a projekt Románia számára
sem hasznos. „Ez a mi álláspon-
tunk. A döntés természetesen a
román kormány kezében van” –
jelentette ki. Füszes Oszkár szavai
szerint Magyarország álláspontja
a hamarosan bekövetkezõ kor-
mányváltás után sem fog változni,
mert nem politikafüggõ. A nagy-
követ ugyanakkor tagadta azokat
a sajtóértesüléseket, melyek sze-
rint a verespataki beruházásnak
Magyarországon is akadnak tá-
mogatói. Mint mondta, elképzel-
hetõnek tartja, hogy az RMDSZ a
budapestitõl eltérõ álláspontra he-
lyezkedik ebben az ügyben. „Ez
nem jelent problémát számunkra”
– fogalmazott. A nagykövetet
Verespatakon a polgármesteri hi-

vatalban fogadták a helyható-
ságiak, majd felkereste a beruhá-
zást ellenzõ helyi civilszervezetet,
az Alburnus Maior Egyesületet.
A szervezet elnöke, Eugen David
arról tájékoztatta a diplomatát:
igaz ugyan, hogy a befektetõ
RMGC felvásárolta a verespataki
házak 80 százalékát, ám a telkek
több mint fele még mindig a helyi-
ek birtokában van. A nagykövet a
faluban szóba állt azokkal is, akik
a beruházás beindulásában re-
ménykednek, majd meglátogatott
egy épületet, amelyet a kanadai–
román cég pénzén újítottak fel.

A nagykövet verespataki látoga-
tása elõtt üzletember-találkozón
vett részt, Gyulafehérváron. Fe-
hér megyei útjára Szilágyi Mátyás
kolozsvári fõkonzul is elkísérte. 

Füzes: ellenezzük Verespatakot

ÚMSZ

Több, magyarellenesnek mi-
nõsíthetõ állásfoglalás hang-

zott el tegnap kormánypárti poli-
tikusok szájából. Doru Opriºcan
Maros megyei demokrata-liberá-
lis képviselõ szerint „soha nem
fog megvalósulni az RMDSZ ál-
ma, hogy Hargita, Kovászna és
Maros megyék egy fejlesztési ré-
giót alkossanak”. „Az RMDSZ
látszólag távol tartotta magát a
mindenféle székelyföldi népsza-
vazásoktól, de aztán az általuk
beadott régióátszervezési tör-
vénytervezet ugyanazt kéri. Õk is
különálló Székelyföldet akarnak,
csak más módszerekkel” – tette
hozzá Opriºcan. Szerinte Maros
megyét Kolozs és Fehér megyék-
kel, Hargitát Beszterce-Na-
szóddal és Suceavával, Kovászna
megyét pedig Brassóval és
Szebennel kellene csoportosítani
annak érdekében, hogy „minél
több román élvezhesse a multi-
kulturalitás áldásait”. A PD-L-s
honatya ugyanakkor arról is be-
számolt, hogy több módosító in-
dítványt nyújtott be az oktatási
törvényhez, amely megszüntetné
a Hargita és Kovászna megyei ro-
mán gyerekeket sújtó diszkrimi-
nációt. „Azt javasoltam, hogy ne
csak a nemzeti kisebbséghez tar-
tozó gyerekek számára biztosít-
suk a szállítást, ellátást, ha a tele-
pülésükön nincs anyanyelvi okta-
tás, ugyanis Hargita és Kovászna
megyében a román gyerekek van-
nak ebben a helyzetben” – mond-
ta el a képviselõ. Egy másik mó-
dosítójavaslat szerint Románia
földrajzát és történelmét kötelezõ
módon az ország hivatalos nyel-
vén kellene tanítani, hogy „ne fer-
dítsék el a földrajzi elnevezéseket
és Románia történelmi személyi-
ségeinek nevét”. 

Füzes Oszkár nagykövet

Betiltják az EU-ban a cianidos bányászatot?

Áder János néppárti európai parlamenti (EP) képviselõ szerint el-
érhetõ közelségbe került a cianidos bányászat uniós betiltása, mi-
után az EP szerda este Strasbourgban vitát folytatott a kérdés-
rõl. A képviselõ tegnapi közlése szerint az EP várhatóan május
elején szavaz az állásfoglalás-tervezetrõl, amely Áder és Tõkés
László erdélyi néppárti EP-képviselõ  kezdeményezésére került a
plénum elé. A többpárti indítvány arra szólítja fel az Európai Bi-
zottságot, hogy 2011 végéig kezdeményezze a cianidos bányásza-
ti technológia betiltását az Európai Unió területén. Áder méltatta,
hogy a néppárti indítványt – kisebb módosításokkal – végül a szo-
cialista, a liberális, a zöld és a konzervatív frakció is aláírásával
látta el. Tõkés László tegnap szintén közleményben emlékeztetett
arra: a ciános bányászat semmiképpen sem tekinthetõ csupán ro-
mán, még kevésbé pedig „etnikai” ügynek, hiszen egész Európa
élõ környezetét és lakosságát fenyegeti katasztrófával.

Ismét elõkerül 
a magyar kártya?

Fotó: archív
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Bogdán Tibor

Ellenzéki politikai körök
egyértelmûen bírálják a

kormány alkotmánymódosí-
tási elképzeléseit, amelyek-
kel azonban a kormánykoa-
líció kisebbik partnere, az
RMDSZ sem ért egyet mara-
déktalanul.

Csökkentett létszám, 
határidõ…

A legfontosabb módosítá-
sok a törvényhozói testület
struktúrájára vonatkoznak.
Ezeknek megfelelõen – és
Traian Bãsescu államfõ (nép-
akarattal szentesített) elvárá-
saival teljes összhangban – a
parlament a jövõben egyetlen
kamarából, a Képviselõk Há-
zából állna. Ugyancsak az ál-
lamfõ – és a kérdésben tartott
referendumon résztvevõk
többsége – kívánságának
megfelelõen a honatyák szá-
mát a jelenlegi 471-rõl há-

romszázra csökkentenék. 
Amint azonban a tervezet-

bõl kitûnik, az egykamarás
rendszer valójában nem egy-
szerûsítené le a törvényhozá-
si folyamatot. A jogszabály-
tervezetek mindegyikét
ugyanis két alkalommal sza-
vaznák meg, külön-külön
plenáris ülésen, harminc na-
pon belül. A Képviselõk Há-
za csupán rendkívüli esetek
alkalmával hagyhatja jóvá
egyszerû szavazattöbbséggel
a harminc napos határidõ
csökkentését. 

A miniszterelnököt, akár-
csak eddig, a jövõben is az
államfõ jelölné ki. A kor-
mányfõ-jelöltnek tíz nap áll-
na rendelkezésére a kor-
mánytagok kiválasztásához,
valamint a kormányprogram
kidolgozásához. A módosí-
tásoknak megfelelõen a par-
lamentnek úgyszintén tíz na-
pon belül döntenie kell a be-
terjesztett listáról és prog-
ramról. Amennyiben a tör-
vényhozói testület a kijelölt
idõhatáron belül nem vok-
sol, akkor a javaslatokat el-
utasítottnak tekintik, az ál-
lamfõ pedig újabb miniszter-
elnök-jelöltet nevesít.

Ha a törvényhozói testület
egymás után két kijelölt mi-
niszterelnök személyét is el-
utasítja, akkor a módosítások
nyomán a jelenlegi hatvan
napról negyvenötre csökken-
ne a parlament feloszlatásá-
hoz szükséges idõszakasz.

… megnövelt 
államfõi hatáskörök

Ellenzéki forrásokból ki-
szivárgott hírek szerint Emil

Boc miniszterelnök négy-
szemközti megbeszélésen,
magával Traian Bãsescu ál-
lamfõvel tárgyalta meg az
alaptörvény tervbe vett vál-
toztatásait, miután a kabinet
elképzeléseit tartalmazó do-
kumentumot megküldte az
államfõi hivatalnak. Ennek
megfelelõen a változtatások
kiszélesítik az államfõi jog-
köröket, és bár Traian
Bãsescu újabb mandátumra
nem jelöltetheti magát, a be-
iktatásra javasolt vonatkozó
szövegrészek bebiztosítják õt
egy újabb esetleges felfüg-
gesztés ellen. Erre ugyanis
csakis az Alkotmánybíróság
jóváhagyásával kerülhet sor,
amely immár nem konzulta-

tív, hanem kötelezõ érvényû
lesz. Amennyiben a taláros
testület úgy határozna, hogy
az államfõ nem követett el
súlyos alkotmánysértést, a
felfüggesztési folyamatot le-
állítják. 

Ugyanakkor a parlament
köteles harminc napon belül
kifejteni álláspontját az ál-
lamfõ által szorgalmazott re-
ferendumok kapcsán.

A kormány változatának
megfelelõen egyébként a fel-
függesztett államfõt helyette-
sítõ, ideiglenes megbízatással
kinevezett államfõ gyakorla-
tilag nem rendelkezik sem-
milyen hatáskörrel. Így nem
jelölhet kormányalakításra
újabb miniszterelnököt,

amennyiben a parlament egy
jelöltet már elutasított. Az
újabb jelölés ugyanis a tulaj-
donképpeni államfõ hatás-
körében marad. Az ideigle-
nes államfõ ugyanakkor nem
intézhet üzenetet a hon-
atyákhoz és nem válthatja le
a kormányt.

Magyar vélemény

Az RMDSZ maga is szük-
ségesnek tartja a parlamenti
rendszer lényegi átalakítását,
ám továbbra is a kétkamarás
rendszer fenntartását szor-
galmazza. A módosítások
természetszerûen tételesen
érintik a romániai nemzeti
kisebbségeket is. Így például

az RMDSZ kezdeményezé-
sére, a kormány által kidol-
gozott tervezetbe bekerült az
a fontos módosítás is, amely
a hatodik cikkelyt további
bekezdéssel egészíti ki. En-
nek értelmében a jövõben az
állami hatóságok konzultál-
ni fognak a kisebbségekhez
tartozó állampolgárok szer-
vezeteivel mindazoknak a
döntéseknek az esetében,
amelyek az etnikai, kulturá-
lis és vallási identitás megõr-
zésére, fejlesztésére és kinyil-
vánítására vonatkoznak.

Kritikátlan másolás

A felületesség ez alkalom-
mal sem hiányzott a kor-
mány munkájából. A kidol-
gozott és a kormányülésen
elfogadott alkotmánymódo-
sítási tervezet nem egy kitéte-
lérõl kiderült, hogy azt a je-
lenlegi alaptörvénybõl ollóz-
ták ki, szó szerint, figyelmen
kívül hagyva a megváltozott
körülményeket. Az egyik
ilyen kitétel például arról
szól, hogy Románia NATO-
csatlakozásáról a parlamenti
tagok kétharmados többségé-
vel elfogadott törvény dönt.
A rendelkezés nyilvánvalóan
értelmetlen, hiszen az ország
immár 2004. március 29-e
óta NATO-tag, a szóban for-
gó törvényt pedig már, úgy-
szintén 2004-ben, megsza-
vazta a parlament. Hasonló-
képpen a módosítások meg-
alkotóinak figyelmetlenségé-
rõl tanúskodik az a szöveg-
rész is, amely az egykamarás-
sá változó törvényhozói tes-
tület két házának együttes
ülésérõl tesz említést. 

Cotroceni-i alkotmány 

Gyulay Zoltán

Ami biztos: az ország-
gyûlési választások elsõ

fordulójában fölényesen
nyert a Fidesz, és ez az ab-
szolút gyõzelem arra jogo-
sítja fel a pártot, hogy elnö-
ke, Orbán Viktor az 1998 és
2002 közötti idõszakhoz ha-
sonlóan várja a köztársasági
elnök felkérését kormány-
alakításra, méghozzá koalí-
ciókötési kényszer nélkül.

Bonyolult rendszer

A Nézõpont Intézet leg-
frissebb felmérése szerint a
megkérdezettek 57 százalé-
ka véli úgy, hogy csak jót
tenne Magyarországnak, ha
a Fidesz (teljes nevén
Fidesz– Magyar Polgári
Szövetség, akcióegységben a
Kereszténydemokrata Nép-
párttal) a második forduló-
ban meg tudná szerezni a
kétharmados többséget; 72

százalékuk pedig örül az el-
sõ forduló kimenetelének.
Tegyük hozzá: április 11-én
a Fidesz már megszerezte a
szavazatok 53,37 százalékát,
ami összesen 206 mandátu-
mot jelent (ebbõl 119 egyéni
választókerületbõl), az ed-
dig kormányzó Magyar Szo-
cialista Párt (MSZP) 7,25
százalékkal 28, az újonc
Jobbik 6,74-el 26, és az
ugyancsak most elõször in-
dult Lehet Más a Politika
(LMP) 1,3-al öt képviselõt
állíthat.

Ez az eredmény persze
még nem végleges, ugyanis a
rendkívül összetett magyar
választási rendszer az egyé-
ni és területi (megyei) listás
képviselõi helyeken kívül is-
mer úgynevezett kompenzá-
ciós (országos) listát is,
amelyrõl az egyébként elve-
szõ „töredékszavazatokat”
egy bonyolult algoritmus
alapján szétosztják a parla-
mentbe bejutó pártok kö-

zött, méghozzá oly módon,
hogy a kisebb pártok több
plusz mandátumhoz jutnak.

A 386 tagú magyar Or-
szággyûlésben 121 hely még
betöltetlen, de ebbõl csak 57
az egyéni mandátum: az elsõ
fordulóban ennyi helyen nem
született döntés, mivel egyik
jelöltnek sem sikerült meg-
szereznie az abszolút (50 szá-
zalék plusz 1 szavazat) több-
séget. Érdekesség, hogy az 57
választókerület csaknem
mindegyikében a fideszes je-
lölt vezet, jobbára meggyõzõ
fölénnyel, egyedül Budapest
XIII. kerületében végzett egy
szocialista jelölt az élen.

Ki kinek a javára?

A korábbi választásokon
ilyenkor megindultak a hát-
térben az alkudozások. Az
ilyen tárgyalások azonban
ezúttal elmaradtak, mivel
valamilyen formában mind
a négy bejutott párt learatott
egyfajta babért. Az abszolút
gyõztes természetesen a Fi-
desz, hiszen elsõ lett; az
MSZP annak örül, hogy a
leendõ ellenzék legerõsebb
pártja lehet, a Jobbik, hogy
megkétszerezte a tavalyi eu-
rópai uniós választáson elért

eredményét, az LMP, hogy
sikerült parlamenti belépõt
váltania. Ebbõl következõen
a máskor szokásos „ki kinek
a javára” visszalépésekkel
sem találkozhattunk, csupán
öt kerületben – tegyük mind-
járt hozzá: igencsak meg-
hökkentõ módon.

A szocialisták – úgymond
– „Orbán Viktor túlhatalmá-
nak” a megakadályozására
négy képviselõjelöltjének a
helyét ajánlotta fel az LMP-
nek, mire az új szervezõdés
egyenesen kikérte magának
a gesztust. Felháborodásu-
kat azzal magyarázták, hogy
a nevük a jelenlegi pártoktól
(mindegyiktõl) eleve elhatá-
rolódást jelent, ezért nem
kérnek az „összemosásból”.
Egyébként ezzel magyaráz-
zák, hogy õk sem mondanak
le senki javára. Mellesleg
több MSZP-s jelölt szórólap-
ján az olvasható, hogy azért
kell vasárnap rá szavazni,
mert „igen, lehet más a poli-
tika”. Ez rávilágít a legna-
gyobb dilemmára: a pártok
az utolsó lehetséges pillana-
tig azt számolják, hogy hol
van még mozgósítható tarta-
lékerõ, kitõl lehet támogató
rétegeket átcsábítani. Még
egy visszalépés kavart viha-

rokat: az egyetlen olyan vá-
lasztókerületben, ahol négy
jelölt maradt állva, a Jobbik
lemond az egyetlen függet-
len jelölt, a városában rend-
kívül népszerû Molnár Osz-
kár edelényi polgármester ja-
vára. Molnár korábban a Fi-
desz jelöltje volt, de mivel
rasszista, vállalhatatlan kije-
lentéseket tett, pártja ejtette
õt. A központi döntést a Job-
bik helyi alapszervezetében
botrányosnak minõsítették,
és többen is az asztalra csap-
ták a tagkönyvüket. Eközben
az elsõ fordulóban drámai
módon elvérzett Magyar De-
mokrata Fórum helyi szerve-
zete csekély számú szavazóit
a Fidesz támogatására szólí-
totta fel.

Nincs kétharmados párt

Jelenleg nincs Európában
olyan párt, amelynek kéthar-
mados többsége lenne. A leg-
nagyobb mandátumaránnyal
jelenleg a török Recep
Tayyip Erdogan iszlám gyö-
kerû pártja kormányoz: a
parlamenti helyek 62 százalé-
kával rendelkezik. Franciaor-
szágban Nicolas Sarkozy Né-
pi Mozgalom Uniója (UMP)
az 577 tagú nemzetgyûlésben

314 mandátumhoz jutott (54
százalék). Tavaly a Fidesz
„Európa-csúccsal”, 56,37
százalékkal jutott be a stras-
bourgi parlamentbe.

A radikális jobboldal elõ-
retörése európai tendencia.
A szlovák, az olasz és a dán
kormánykoalícióban is van
populista, szélsõjobboldali
párt, de a Jobbik támogatott-
sága az egyik legmagasabb.
A szélsõjobb az EP-választá-
son Nagy-Britanniától Hol-
landián át Ausztriáig jól sze-
repelt. 

Ökopártok eddig hagyo-
mányosan Németországban
és Ausztriában kerültek kor-
mányközelbe (a német Zöl-
dek 1998 és 2005 között a
szociáldemokratákkal kötöt-
tek koalíciót), és a tavalyi
EP-választáson Franciaor-
szágban is megerõsödtek. 

A baloldal gyengesége
sem példa nélküli: Lengyel-
országban évek óta nincs
szociáldemokrata/szocialis-
ta pólus, és ez egyelõre nem
is látszik megváltozni. Né-
metországban 2009 õszén a
szociáldemokraták az 1945
utáni legrosszabb eredmé-
nyüket érték el, a szavazatok
mindössze 23 százalékát
szerezték meg. 

Nincs az az ember ma Magyarorszá-
gon, aki – bármiben reménykedik is –
pontosan meg tudná mondani, hogy a
jövõ vasárnap mit hoz a pártok és per-
sze elsõsorban a társadalom életében.

Központi kérdés: a kétharmad kivívása

Az osztályfõnök és a stréber. Traian Bãsescu „értékes útmutatásait” követi Emil Boc

Jelentõsen kiter-
jeszti és meg-
erõsíti az állam-
fõ hatalmát és
jogköreit a Boc-
kormány által
elõkészített al-
kotmánymódo-
sítási tervezet –
vallja a politikai
megfigyelõk és
politikusok
nagy része.

Fotó: Agerpres



Kedden szomorú jelenetnek lehettünk ta-
núi: ünneplõ ruhába öltöztetett gyermekek
vonultak, kezükben táblával, rajta a tan-
ügyiek követeléseivel. És történt mindez Er-
délyben, egyik megyeszékhelyünkön. Nem
Buzãuban, nem Bukarestben, hanem a Szé-
kelyföldön. 
Tavaly Tusnádon, az EU-táborban hallot-
tam, és mélyen megmaradt bennem: tan-
ügyi kérdésekben ugyancsak jártas, volt ál-
lamtitkár képviselõnk, Kötõ József mondta,
hogy nálunk „az iskola alattvalókat nevel”.
Nem a gyermekekért van tehát az oktatás
és a nevelés, folytatnám én, hanem egy
rendszerért – amelyet a múltban is, és most
is ugyanúgy hívnak: oszthatatlan és egysé-
ges román nemzetállam. Az teljesen mellé-
kesnek tûnik, hogy kik vannak hatalmon: a

nemzeti kommunisták-e vagy
a nemzeti liberálisok, szoci-

áldemokraták stb. – a
gyermek ágyútöltelék: só-

lyom, pionír, kampánybá-
bu. A tanárok, tanítók,
nevelõk pedig kiképzõ-
tisztek, õrmesterek, káp-
lárok. Márpedig amíg ez

van, addig felesleges

minden, hiszen az alapcél elhibázott: az ok-
tatás nem lehet futószalag, és a termékek
nem lehetnek robotok. 
Minálunk a gyermekek bevetése pártmunka
a javából. Miként ez az egész mostani tan-
ügyi felfordulás, amelynek közepette beve-
tik õket. A hatalmon kívül
rekedtek marják, ócsárol-
ják a hatalmon levõket.
Meg akarják buktatni õket,
el akarják lehetetleníteni a
törvényt. Ehhez választot-
ták eszközül a tanügyieket
és a gyermekeket. Cinikus
munka...
Kétségtelen, hogy a tanügyiek rosszul fize-
tett állami alkalmazottak, nem nehéz nekik
ígérgetni, nem nehéz felbujtani õket. Már
csak azért sem, mert a tervezett elbocsátá-
sokkal egyidõben készülõ új tanügyi tör-
vény valamelyest más hozzáállást kíván a
tanároktól, tanítóktól. Amint érdekvédelmi
szervezetünk szövetségi elnöke megfogal-
mazta az új oktatási törvénytervezet a je-
lenlegi idõszak legnagyszabásúbb, legátfo-
góbb projektje, amely a közélet egyik leg-
fontosabb területét érinti: egy átfogó reform
keretében a döntéseket átruházza a helyi

közösségekre, egyszersmind decentralizálja
a finanszírozást is és objektív szabályokat
állapít meg a forrásfelhasználást illetõen. 
Ez a keret, tenném hozzá, de az oktatás tar-
talmát illetõen végre hasznos ismereteket is
kellene tanítaniuk az oktatóknak, gondol-

kodásra is kellene nevelni-
ük, nem ártana, ha a vég-
zettek néhány, a mai világ-
ban hasznos készséggel
lépnének ki az iskolából. 
Az új tanügyi törvény
megengedné, hogy a ki-
sebbségiek számára sajátos

módon oktassák a román nyelvet – nem
úgy, mint a román gyermekeknek, akiknek
ez a nyelv az anyanyelvük, hanem úgy,
ahogyan a pedagógia tudománya és a haté-
kony nyelvoktatás megköveteli a más anya-
nyelvûek számára. És a kisebbségi gyerme-
kek ezentúl anyanyelvükön tanulhatnák
Románia földrajzát, történelmét – meg-
szûnne az ezzel kapcsolatos diszkrimináció,
és ezáltal csökkenne az alattvalói, másod-
rendû állampolgári státus szorítása. Hát
nem borzasztó mindez? – szinte hallani a
tiltakozók kifakadását. 
A nemzeti totalitarizmusban nevelkedett

pedagógus jobban fél ettõl, mint a kicsi fize-
téstõl vagy az elbocsátástól. Jöjjön hát az
általános sztrájk! 
Világos, hogy nálunk a tanügy nem a gyer-
mekekrõl szól. Õt kiöntik a fürdõvízzel. És
még ez a jobbik eset. Jobb, mint az, amit
most mûvelnek vele. Most csatába küldik a
gyermeket, egy olyan ütközetbe, amihez an-
nak semmi köze. Ugyanazt teszik vele, mint
a maffia pribékjei, akik utcára vetik a gyer-
meket pénzt kunyerálni. S hogy a mûvelet
sikeres legyen, elõzõleg megdolgozzák: szá-
jába adják a koldus-repertoárt, táblákat
akasztanak a nyakába vagy adnak a kezébe.
Ismerõs kép, nemde? És ha ez sem elég, ak-
kor fizikailag is felkészítik a szerencsétlent:
nyomorékká teszik, hogy szánandóbb le-
gyen. Hogy láttára adakozóvá váljék a járó-
kelõ. Ez, esetünkben, még hátravan...
De a lelki károsítás garantált. A pedagógu-
sok munkája – a hõzöngése, a példája –
maradandó nyomot hagy. A gyermek egész
életén át viseli azt. Ez már nem fizetés kér-
dése, nem szakszervezeti harc, hanem bûn.
Tessék csak végiggondolni!
Tisztelet azoknak a pedagógusoknak, akik
nem folynak az árral, nem csatlakoznak a
lélekromboláshoz. 

Zajcsek ordít, hogy õt nem hagyják tanulni, fogja magát, beül
az új szemétládába, magára húzza a fedelet, és orrhangon éne-
kel. Wlach jelt ad, egyszerre mindenki elhallgat és feláll.
Zajcsek rémülten dugja ki fejét, azt hiszi, a tanár jött be. Vad
röhögés. Zajcsek megvetõen kiköp a ládából, és undorral ma-
gára húzza a fedelet.
Hanem most tényleg belép Kökörcsin. Halálos csend: egyszer-
re mindnyájunknak eszébe jut Zajcsek, aki a szemétládában
ül. De Zajcsek másodszor már nem hagyja becsapni magát,
nem mozdul.
És most rettenetes óra következik. Az egész osztály egyetlen,
hullámzó rekeszizom, amit képtelen erõfeszítéssel szorít le a ha-
lálos röhögés. A fojtott röhögés forróláza lüktet a vérvörös arco-
kon. Mindenki a pad fölé hajol. A csönd, melynek fenekén egy
esetleges kipukkadás borzasztó réme vonaglik, ingerlõen zúg a
fülünkben. (...) A szemétláda gyanúsan mozog. Kökörcsin
emelt hangon fejtegeti II. József érdemeit; hátulról meglöknek,
egy hang súg rekedten a fülembe “vigyázz, jön a pad alatt Löbl,
már a negyedik pad alatt van!” (...)
A szemem majd kiugrik. Most... most vége... még egy pillanat...
robban... Ebben a percben a tanár a következõ viccet csinálja:
- Auer... mit mozgolódik maga, mint egy sajtkukac? 
Soha még bohózatírónak olyan hatása nem volt közönségére.
Mint gátját áttépõ áradat: harsan fel a röhögés. Percekig röhö-
günk, felszabadulva, hörögve. A tanár csodálkozva néz, és elné-
zõen mosolyog - magában megállapítja, hogy milyen frappáns
és ellenállhatatlan humora van neki.

Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem. Röhög az egész osztály 

Fürdõvízzel a gyermeket
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Tudják, mi az egyik legnagyobb dilemma nálunk,
erdélyi magyaroknál az anyaországi változások
után? (Legalábbis azok szerint, akik azt hiszik: itt
is sok minden megváltozik, mégpedig az ottani
akarat alapján). Az, hogy kivel fog az új magyar
kormányfõ tárgyalni, Markó Bélával, avagy Szász
Jenõvel. 
Ez utóbbi egyik híve, akivel néha vitatkozom, a mi-
nap így fogadott: „Na lesz most Jézus Markónak
és az RMDSZ-nek, mert Orbán Viktor nem fog ám
Gyurcsány elvtársaival parolázni!” „Hát mint
Gyurcsány elvtársával biztosan nem, de mint saját
elvtársával biztos parolázik, akár fogadok is rá!” –
vágtam ki. 
Ám nem értette,s meg kellett magyarázzam, hogy
Markó eddig sem úgy tárgyalt Gyucsánnyal mint
elvtársával, hanem mint az éppen aktuális magyar
miniszterelnökkel. Csakis ilyen minõségben! 
Ugyanis a dolgok természete szerint a határon túli
magyarok vezetõi magyar–magyar ügyben elsõsor-
ban a magyar kormánnyal kell hogy tárgyaljanak,
függetlenül attól, hogy azt melyik párt hozta létre,
mivel elsõsorban a kormánynak és nem az ellenzék-
nek vannak arra eszközei, hogy akár anyagilag, akár
politikailag és erkölcsileg segítsen. Aki ezt nem érti
meg, az egyszerûen politikai analfabéta, halvány gõ-
ze sincs arról, miként lehet az érdekeket érvényesíte-
ni. Különben e kérdéskörrõl csak a napokban fejtet-
te ki véleményét az UMSZ hasábjain Markó Béla,
hangsúlyosan említve a mindenkori magyar kor-
mánnyal való jó együttmûködés szükségességét. 
S miért kell Orbán Viktornak mégis Markóval pa-
roláznia? Azért, mert tényleg elvi társak. Mégpedig
annak okán, hogy mind az RMDSZ, mind a Fi-
desz néppártként határozza meg magát, aminek
nyomatékaként képviselõik Brüsszelben a néppárti
frakcióban ülnek egymás mellett. Nincs tudomá-
sunk róla, hogy a magyarságot érintõ ügyekben ed-
dig egymás ellen szavaztak volna. 
De még azért is érdeke a Fidesznek az RMDSZ-
szel való együttmûködés, mert a román kormány-
koalíció fontos tagja, három miniszterrel, egy mi-
niszterelnök-helyettessel, s több államtitkárral. Ki
hinné el Orbán Viktornak, hogy Szász Jenõnek, a
székelyudvarhelyi tanácsosnak és parlamenten kí-
vüli zsebpártjának nagyobb a súlya, mint a kor-
mányzó RMDSZ-nek? Egy ilyen ostobaságot csak
tapasztalatlan politikus követne el, õ viszont nem

az. Alkalmasint azt is tudja, hogy õ és
kormánya jobbára csak jelképes segít-
séget tud adni nekünk. 
Nekünk viszont azt kell tudnunk,
hogy a mi gondjainkat a legszebben
hangzó nemzeti szólamokkal sem
lehet Bukarest nélkül megoldani.
Ugyanis tetszik, nem tetszik, még a
pénzt is onnan kapjuk, nem pedig

Budapestrõl. Sike Lajos 
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Most csatába küldik 
a gyermeket, egy olyan
ütközetbe, amihez 
semmi köze. A lelki 
károsítás garantált. 

Zsehránszky István

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Ha zsenit játszol, azzá leszel.” Salvador Dali

Tapintat

Kipukkadás

Ki kivel parolázik?
A nap címe. Kit szidott meg Bãsescu,
România liberã.

Magyarázat. A kérdésnek jelzésértéke is
van, ugyanis akit a teljhatalom nem néz jó
szemmel, az nagyjából írhatja – természe-
tesen a politikai – végrendeletét. Nos, feke-
te pontot kapott a szerdai kihelyezett kor-
mányülésen Berceanu szállítási és Videanu
gazdasági miniszter, dicséretet akasztott le
viszont – eltalálták – Udrea miniszterasz-
szony, a turisztikai. Házi feladatot többen
kaptak, Vlãdescu pénzügyminiszter bátorí-
tást kapott, Boc biztatást, hogy legyen ke-
ményebb. A lap szerint a legrosszabbul
Blaga belügyminiszter járt, õ egyenesen fi-
gyelmeztetést kapott. Úgy tûnik, „a hivata-
los nyilatkozatok ellenére, amelyek szerint
a kormány átalakításáról nem volt szó”,
arról is szó volt. Egyszóval tartalmas kis
találkozásnak nem lehettünk tanúi. 

Ki tévedett? A maharadzsa elnök címû vit-
riolos cikkében a Jurnalul naþional fõszer-
kesztõje, Victor Ciutacu (Csutak Gyõzõ?)
érdekesen fordít meg egy kérdést. Való-
ban, miért méltatlankodik mindenki azon,
hogy az Alkotmánybíróság taccsra tette a
drága ANI-t, miért nem azt firtatják in-
kább, hogy a sok zseni (Monica Macovei,
a parlament, Traian Bãsescu) hogyan hoz-
hatott létre egy eleve alkotmányellenes
törvényt. 

Tízbõl három: hukk! Körülményektõl
függ, hogyan hat a nemzeti büszkeségre a
Gândul bejelentése: a briteket, spanyolokat,
görögöket és olaszokat megelõzve, a ro-
mán fiatalok harminc százaléka heti rend-
szerességgel berúg. Az ír, német és osztrák
fiatalok tartják a lépést a románokkal.
Mindez egy Eurobarométer felmérés ered-
ménye. A következmények – mind az
egészségügyiek, mind a társadalmiak – el-
borzasztóak. Az alkoholizmus Romániá-
ban is népbetegség, amelynek a mértéke
nem csökken. 

A nap álhíre. Tõle szokatlan engedékeny
gesztushoz folyamodott Traian Bãsescu el-
nök: szemtanúk elõtt bejelentette, hogy a
parlamenti küszöböt leengedi kilenc száza-
lékra. Azon még gondolkozik, hogy ezt
akkor tegye meg, amikor az Alkotmányt
módosítja (csütörtökön), vagy csak amikor
a választási törvényt (pénteken). 



Kovács Zsolt

A térség legnagyobb ter-
mékkiállítását nyitották

meg Sepsiszentgyörgyön
tegnap, ahol négy nap alatt
húsz-huszonötezer személy
látogatására számítanak. A
szervezõk szerint a Szent
György Expót is elérte a
válság, hiszen az elmúlt
évekhez viszonyítva egy-
aránt csökkent a helyi és a
külföldi kiállítók száma,
ezért zsugorodtak a kiál-
lítófelületek árai is. „Idén
hatvan cég vesz részt a vásá-
ron, közülük huszonöten
Magyarországról érkeztek.
Ezzel szemben például ta-
valy nyolcvan kiállító volt
jelen” – jelentette ki Ördög
Lajos kiállításszervezõ, aki
a jelenlegi gazdasági körül-
mények között elfogadható-
nak tartja ezt a visszaesést. 

Elzárkózó helyiek

Mint Ördög Lajos el-
mondta, idén külön standot
ajánlottak fel a helyi terme-
lõknek, de nem volt rá
igény. Az Új Magyar Szó a
kiállításszervezõtõl megtud-
ta, évente változó, hogy mi-
lyen üzletágak képviselõi
vesznek részt a legnagyobb
számban az expón. A 90-es

évek elején az élelmiszeripa-
ri cégek voltak többségben,
mert akkor érkeztek a nagy
gyártók az országba. Azt
követõen egy ideig a fûtés-
technika-, majd az építkezés
és az alternatív energiát elõ-
állító felszerelések dominál-
tak. Idén pedig teljesen ve-
gyes a kínálat, egyetlen ága-
zat sem képviselteti magát
hangsúlyosabban. 

Visszaesõ forgalom

A Szent György Expó ha-
gyományos vására a ma-
gyarországi cégeknek, ame-
lyek a nehéz gazdasági kö-
rülmények ellenére is kere-
sik az új piaci lehetõségeket
– errõl beszélt Bogár Ferenc,
az ITD Hungary befek-
tetésösztönzõ társaság kép-
viselõje. Szerinte a kiállítás
fontos együttmûködési terü-
lete a háromszéki és ma-
gyarországi cégeknek, an-
nak ellenére, hogy a két or-
szág közötti kereskedelmi
forgalom húsz százalékkal
csökkent. „Ez a visszaesés a
válság miatt elfogadható. A
két ország egymás fontos
külkereskedelmi partnere
maradt, jelenleg Románia
Magyarország ötödik legna-
gyobb exportpiaca, a válság
elõtt a második volt” – mu-

tatott rá az ITD Hungary
képviselõje.  

Kézenfekvõ Erdély

Romániában eddig több
mint tízezer magyarországi
vállalkozás telepedett meg,
ezek jelentõs része Erdély-
ben tevékenykedik, csak
Háromszéken ezerre tehetõ
a számuk. Bogár Ferenc
szerint ezek a cégek két do-
log miatt választják Erdélyt,
egyrészt mert közel van a

határhoz, másrészt meg
azért, mert nincsenek nyel-
vi korlátok. Gazdasági vál-
ság idején ez a fajta közel-
ség felértékelõdött, hiszen a
vállalkozók már nem elég
bátrak számukra idegen te-
rületre merészkedni.
Kovászna megyében szám-
arányukat tekintve a ma-
gyarországiak a legfonto-
sabb befektetõk – tette hoz-
zá Bagoly Miklós, az
Asimcov vállalkozói szövet-
ség elnöke. 

Lemondott kiállítások

Antal Árpád sepsiszent-
györgyi polgármester is a
válság hatásait emelte ki,
amikor elmondta: ezekben
az idõkben egy megkötött
szerzõdés kétszer olyan érté-
kes, mint máskor. Ugyanak-
kor eredményként értékelte,
hogy megvalósult a Szent
György Expó, hiszen Ma-
gyarországon és Romániá-
ban is sok hasonló vásárt le-
mondtak. 
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Antal Árpád és Ördög Lajos a tegnap kezdõdött háromszéki kiállítás megnyitóját ünnepelte

Nagyobb elbocsátás

Kétezer dolgozójából hét-
száztól válik meg az észak-
erdélyi autópályát építõ
Bechtel – derül ki az ameri-
kai vállalat közleményébõl,
miközben egy nappal ko-
rábban még csak 510 fõs el-
bocsátást „vallottak be” a
Kolozs megyei munkaügyi
hivatalnál. Az érintettek
kéthavi bérrel távozhatnak a
vállalattól, amely az állami
oldalról érkezõ finanszíro-
zás késésével magyarázza
döntését. 

Állások létrehozása

Azon cégeknek, amelyek új
munkahelyeket létesítenek és
munkanélkülieket alkalmaz-
nak, csak a fizetés utáni adót
kellene megtéríteniük az ál-

lam felé, így mentesülnének
például a társadalombiztosí-
tás alól – errõl döntött a sze-
nátus tegnap. „Meggyõzõdé-
sem, hogy lesznek, akik él-
nek ezzel a lehetõséggel” –
nyilatkozta Gyerkó László
Hargita megyei szenátor
(képünkön). A törvényterve-
zetrõl a végsõ döntést az al-
sóház hozza meg. 

Adóemelés ellen

Mindenféle adóemelést elle-
nezne Adriean Videanu gaz-
dasági miniszter (képünkön),
ugyanis egy ilyen döntés a
gazdasági növekedést negatí-

van érintené. A tárcavezetõ
arról beszélt az egyik napi-
lapnak, hogy a pénzügymi-
niszter garanciát vállalt elõt-
te a minimáladó megszünte-
tésére 2011 január elejétõl. 

Túlélõ légiipar

A légiforgalom fennakadása
negatívan érinti a repülõgé-
pes szállítási ágazatot, de ke-
vésbé valószínû, hogy végze-
tesnek bizonyuljon a nagy
európai légitársaságok szá-
mára (Lufthansa, Air
France–KLM, British
Airways) – állapították meg
a Fitch elemzõi. Az izlandi
vulkánkitörés átmenetileg
azonban visszafogja a válság
után enyhe növekedésnek in-
dult ágazat fejlõdését.  

Röviden Duplát érnek a szerzõdések

A szerzõ felvétele

Újabb roncsjegyek
Fleischer Hilda

Az idei roncsprogram el-
sõ két hónapja sikerként

könyvelhetõ el, hisz a bevál-
tott értékjegyek több mint 55
százalékát hazai gyártmányú
autókra cserélte a lakosság –
jelentette ki Borbély László
környezetvédelmi és erdésze-
ti miniszter tegnapi, bukares-
ti sajtótájékoztatóján. Az ed-
dig kiadott 110 ezer vásárlási
utalványt jövõ héten újabb
ötvenezerrel pótolják. „Az
értékjegyekre eddig 419 mil-
lió lejt fordítottunk, az után-
pótlás megközelítõleg újabb
90 millióba fog kerülni. Meg-
éri erre költeni, hiszen a kör-
nyezetre káros, régi autókat
ki kell vonni a forgalomból”
– fogalmazott Borbély, akitõl

megtudtuk: a program be-
indítása óta, az országban
11 700 új autót vásároltak az
értékjegyek felhasználásával.
A tárcavezetõ arra is kitért,
hogy az Európai Bizottság
már jogsértési eljárást indí-
tott Románia ellen, mivel
egyes településeken a levegõ
minõsége nem megfelelõ.
„Egyszerûen csak arra volt
szükség, hogy felkeltsük az
emberek érdeklõdését, és
meggyõzzük õket, hogy ne
üljenek az értékjegyeken” –
nyilatkozta a miniszter. A
mezõgazdasági jármûvekre
vonatkozó roncsprogram
nehézkesebben megy, a 17
ezer lej értékû jegyekre mos-
tanáig 110 kérést adtak le, s
csupán hat darab traktort vá-
sároltak. 

A nagy veszteségek éve volt 2009

ÚMSZ

Románia bruttó nemzeti
terméke (GDP) 491,2

milliárd lejre csökkent (a
2008-ban mért 514,6 milli-
árdról) 2009-ben, a válság
kiteljesedésének évében. Az
államháztartási hiány eköz-
ben a GDP-hez képest 8,3
százalékra emelkedett az

azelõtti évi 5,4 százalékhoz
képest. A harmadik legfon-
tosabb makrogazdasági mu-
tató, a kormányzati adósság
mértéke szintén sokat rom-
lott tavaly, az Eurostat ada-
tai szerint Románia tartozá-
sai 2009-ben 116 és fél milli-
árd lejre ugrottak fel (a
GDP 23,7 százaléka), mi-
közben az azelõtti évben

még csak 68 és fél milliárd
lejes hitele volt az ország-
nak.

Bár Bukarest adóssága
meglehetõsen gyors ütem-
ben növekedett, – fõképp a
Nemzetközi Valutaalaptól
felvett hitel miatt – az or-
szág még így is a közösség
viszonylag kevésbé eladóso-
dott államai közé sorolható.

Ebben a tekintetben minket
csak Észtország (7,2 száza-
lék), Luxemburg (14,5 szá-
zalék) és Bulgária (14,8 szá-
zalék) elõz meg. A legna-
gyobb adósok az EU-ban
Olaszország és Görögor-
szág 115 százalék feletti mu-
tatókkal, miközben 12 or-
szág haladja meg az
euróövezetben elfogadott 60
százalékos felsõ küszöböt.
A kormányzati eladósodott-
ság uniós szinten a nemzeti
termék 61 százalékáról 73
százalékra emelkedett.

Tavaly az uniós országok-
ban általános tendencia volt
a GDP csökkenése, az EU
bruttó terméke összességé-
ben mérve 11 804,7 milliárd

euróra csökkent a 2008-ban
mért 12 500 milliárdról. Az
államháztartási hiány is el-
szabadult: közösségi szin-
ten a GDP 2,3 százalékáról
6,8 százalékra ugrott fel.  A
legnagyobb deficitet Íror-
szágban (14,3 százalék),
Görögországban (13,6),
Nagy-Britanniában (11,5),
Spanyolországban (11,2),
Portugáliában (9,4), Lettor-
szágban (9), Litvániában
(8,9) és Romániában (a fent
említett 8,3 százalék) mér-
ték. Miközben egyetlen uni-
ós ország sem zárt pozitív
mérleggel, a legjobb muta-
tókkal (fél százalékos defi-
cit) Spanyolország büszkél-
kedhet. 

Egyetlen európai uniós ország sem zárt pozitív mérleggel ta-

valy – derül ki az Eurostat által közzétett adatokból. A leg-

nagyobb államháztartási hiányt Írország „termelte ki”, mi-

közben a legokosabban Spanyolország gazdálkodott. Romá-

nia a 8,3 százalékos deficitjével a gyengébben teljesítõk közé

tartozik, eladósodottsága viszont egyelõre nem veszélyes.  



ÚMSZ

A szervezetlenség jelle-
mezte országszerte a pe-

dagógusok egynaposra hír-
detett munkabeszüntetését,
amely nem okozott nagy za-
vart a tizenkettedikesek in-
formatikai érettségijében. A
szakszervezetek sztrájkfelhí-
vásához elsõsorban az erdé-
lyi pedagógusok csatlakoz-
tak, sok iskolában azonban
akadálytalanul zajlott a taní-
tás. Több megyében elter-
jedt a hír: „feketelista” ké-
szül a tiltakozásban részt ve-
võ tanárokról, akiket elsõk
között bocsátanak el tanügyi
leépítések esetén.

Nincs feketelista

Kolozs megyében a tan-
ügyben dolgozók kilencven
százaléka csatlakozott a tilta-
kozó akcióhoz, mintegy
4880 tanár sztrájkolt megye-
szerte. Lapunk értesülései
szerint a megye területén
csupán hat iskola nem füg-
gesztette fel tevékenységét.
„A kolozsvári kollégáinkat
mélységesen felháborítja és
elfogadhatatlannak tartják az
új tanügyi törvénytervezetet.
Ezért nem tanítottunk és
nem érettségiztettünk a
sztrájk napján” – mondta el
lapunknak Lucia Cojocaru, a
Szabad Tanügyi Szakszerve-
zet kolozsvári elnöke. A kin-

cses város magyar iskolái-
nak tanárai azonban kevés-
bé voltak határozottak: a Bá-
thory István Elméleti Líce-
um pedagógusai nem vettek
részt a sztrájkban, amíg a
Brassai Sámuel Elméleti Lí-
ceumban dolgozók támogat-
ták a tiltakozást, az érettségi
azonban a tanintézményben
zavartalanul folyt. „A diá-
kok nagy része be se jött ma
az iskolába, hiányzókat sem
írtunk” – számolt be a la-
punknak Kósa Mária, a
Brassai igazgatónõje. A ko-
lozsvári tanfelügyelõség cá-
folta a Szabad Tanügyi
Szakszervezetek vezetõjé-

nek vádját, miszerint „feke-
telistát” vezetnének a sztráj-
koló tanárokról. 

Kovászna megyében szin-
tén zavartalanul folyt a tegna-
pi érettségi, bár a sztrájkot itt
is támogatta a pedagógusok
nagy része. Farkas Csaba, az
érettségi vizsga szervezésével
megbízott Kovászna megyei
tanfelügyelõ lapunknak kifej-
tette: a munkabeszüntetés
egyáltalán nem zavarta az in-
formatikai felmérõt. Az érin-
tett diákokat idõben értesítet-
ték arról, hogy mikor kell
vizsgázniuk, bizonyos isko-
lákban átprogramozták a
vizsgarendet, volt, ahol dél-

után, a tiltakozás után bo-
nyolították le a megmérette-
tést. Nagy Gábor, a Szabad
Tanügyi Szakszervezet há-
romszéki elnöke arról szá-
molt be lapunknak, hogy a
Kovászna megyei tanintéz-
mények kivétel nélkül mind
részt vettek a tiltakozó akció-
ban, a pedagógusok arra ké-
szülnek,  hogy nem zárják le
az iskolai évet, ha a kormány
nem teljesíti követeléseiket. 

Van feketelista

Maros megyében a taná-
rok hetven százaléka tagad-
ta meg a munkát, bár az

érettségit itt is zavartalanul
megtartották. A „feketelista
tényét” cáfolta ugyan a tan-
felügyelõség, de az illetéke-
sek elismerték, nyilván-
tartják, hogy ki sztrájkolt.
„A tanfelügyelõség feladata,
hogy ellenõrizzük a sztráj-
kolókat” – válaszolta la-
punk érdeklõdésére Illés Il-
dikó Maros megyei fõtanfel-
ügyelõ-helyettes, akitõl azt
szerettük volna megtudni,
hogy milyen következmé-
nyei lesznek a tegnapi tan-
ügyi munkabeszüntetésnek,
esetleg számíthatnak-e a
sztrájkolók szankciókra.
Kérdésünkre nem érkezett
egyértelmû válasz. 

A nagyváradi Ady Endre
Líceum tanárait megosztot-
ta a sztrájkfelhívás. Bár az
akció céljával szinte min-
denki egyetértett, a tiltako-
zás módját sokan elhibá-
zottnak tartották – számolt
be a belsõ konfliktusról
Tóth Márta igazgatónõ.
„Komolytalan a szakszerve-
zet és jelentõs az elkesere-
dés. Hatékonyabb érdekkép-
viseletre lenne szükség, a
pedagógusok, a gyerekek
szempontjából egyaránt,
ezek az akciók biztosan
nem vezetnek eredményre”
– fogalmazott az intéz-
ményvezetõ, aki elmondta,
az érettségiztetés a tiltako-
zás ellenére itt is zavartala-
nul folyt. 
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Feketelistán a sztrájkolók?

ÚMSZ

„Mindannyian felelõsek
vagyunk bolygónk jólé-

téért, a levegõért, amit belé-
legzünk, ezért idén, a bio-
diver-zitás évében, tudato-
sabban, körültekintõbben
kellene környezetünkhöz vi-
szonyulnunk” – fogalma-
zott tegnap, a Föld napján
Borbély László környezet-
védelmi miniszter, aki sze-
rint bár Románia fantaszti-
kusan gazdag környezettel
rendelkezik, kevesen értéke-
lik ezt. „Olyan állatfajták és
növényvilág van országunk-
ban, például a dél-moldvai
sztyeppe, amely Európa-
szinten is egyedinek számít”
– magyarázta Borbély, hoz-
zátéve, két nappal ezelõtt az
Európai Bizottság tagjaival
folytatott megbeszélést. En-
nek eredményeképpen felvi-

lágosító kampány indul a
környezettudatos szemlélet
népszerûsítéséért. 

Kerékpárra pattan 
Borbély László

„Õsztõl például azt tervez-
zük, hogy háromezer romá-
niai iskolában indul a szelek-
tív hulladékgyûjtést népsze-
rûsítõ és oktató program” –
tudtuk meg a tárcavezetõtõl,
aki arra számít, hogy a mû-
anyag palackok gyûjtése is
népszerû lesz. „Az is elkép-
zelhetõ, hogy adunk egy lejt,
egy kiló palackért ösztönzés-
ként. Ha a kommunizmus-
ban meg tudták oldani a több
kilós üvegek mindennapos
begyûjtését, napjainkban sem
kellene problémát jelentsen a
mûanyag palackok szelektá-
lása” – figyelmeztetett Bor-
bély. A Föld napján indította

útjára a szaktárca az Ecoweb
programot, amely az online
környezetvédelmi nevelés
számára kíván felületet bizto-
sítani. „Ez egy olyan adatbá-
zis, amely összekapcsolja a
környezetvédelmi neveléssel
foglalkozó szervezeteket, ma-
gánszemélyeket” – ismertette
a projektet Borbély, aki figyel-
meztetett arra, az ilyen jellegû
kezdeményezések esetén na-
gyon fontos a személyes pél-
da. „Én például május 15-e
után kerékpárral járok be a
minisztériumba” – fogadko-
zott a tárcavezetõ.  

Miss Eden:
talpig szemétben 

Egyedülálló ünnepi ren-
dezvény a Föld napján az a
holnapra meghirdetett szép-
ségverseny, amelynek tema-
tikáját szintén a környezettu-
datosság és a környezetvéde-
lem határozza meg. Maros-
vásárhelyen rendezik meg a
Miss Eden 2010 nemzetközi
szépségverseny romániai
döntõjét, amelyen a verseny-
zõk az alternatív öltözködés
bemutatására és a „termé-
szetes” szépség illusztrálásá-
ra vállalkoznak. Az egzoti-
kusnak ígérkezõ divatbemu-
tatón szemléltetik, hogyan
készíthetünk hulladékból lát-
ványos és viselhetõ ruhada-
rabokat. „A szemét-divat”
diktátorai sajátos alternatí-
vát kínálnak az újrahaszno-
sításra és a szelektív hulla-
dékgyûjtésre. 

Talpig zöldben a Föld-napon

Röviden

A pedagógusokat is megosztotta a tegnapra meghirdetett országos sztrájk Fotó: Mediafax

Mobil véradás

A véradás helyszíni lebonyo-
lítására alkalmas autóbuszo-
kat indít útjára júniustól az
Egészségügyi Minisztérium
– jelentette be tegnap a szak-
tárca. A jármûvek révén kü-
lönbözõ cégek székhelyén
vagy közterületen is lehetõvé
válik a véradás. A buszok re-
gionális leosztásban dolgoz-
nak majd, Bukarestben,
Moldvában, Dobrudzsában,
Erdélyben és a Bánságban.

Játszószoba 
az ügyeleten

Két játszószobát alakított ki
egy nagybányai civil szerve-
zet a helyi ügyeleti kórház
gyermekosztályán. A kezde-
ményezésre azért volt szük-
ség, mert a vizsgálatra váró
gyerekek felügyelete a zsú-
foltság és a túlterheltség mi-
att egyre több problémát je-
lentett. A  beruházás összér-
téke eléri a 11 ezer lejt.

Sztrájkol a Cantacuzino

Sztrájkba léptek a bukaresti
Cantacuzino Intézet munka-
társai, mert attól tartanak, a
tuberkulózis elleni védõoltás
importja miatt munka nélkül
maradnak. Molnár Géza, az
egészségügyi miniszter ta-
nácsadója elmondta: elbo-
csátásra nem kerül sor, a
munkaerõt átcsoportosítják,
és év végén újraindulhat a
hazai vakcina gyártása.

Borbély László tegnap ismertette az Ecoweb hálózatot Fotó: Tofán Levente
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Széchenyire emlékeztek

A reformkor nagy alakjára,
gróf Széchenyi Istvánra em-
lékeztek tegnap a szatmári
Szent István Körben.
Kereskényi Sándor iroda-
lomtörténész elõadása után
Sike Lajos, a helyi Széche-
nyi Emlékbizottság ügyvivõ-
je a magyarországi központi
ünnepségekrõl számolt be. 

Liliom Gyergyóban

A Rusznyák Gábor által
rendezett Molnár Ferenc:
Liliom címû elõadását játsz-
sza a sepsiszentgyörgyi M
Studio a gyergyószentmik-
lósi Figura Stúdió Színház
színháztermében április 27-
én, kedden este. 

Adományok az orgonáért

A Koncertek az orgonáért címû
jótékonysági zenés áhítatok
második kiadását tartják Ko-
lozsváron április 25-én, va-
sárnap, a Kétágú templom-
ban. A felajánlott adomá-
nyokat az 1775-ben épített
Kesstner-orgona felújítására
fordítják.

Értesítõ támogatásról

A Kulturális és Örökségvé-
delmi Minisztériumnak alá-
rendelt Országos Kulturális
Alap (Fondul Cultural Naþio-
nal – FCN) meghirdette idei
elsõ pályázati idõszakát,
amelynek keretében a pozi-
tív elbírálásban részesülõ
kulturális pályázatok vissza
nem térítendõ támogatásban
részesülnek. Útbaigazítás: az
www.afcn.ro honlapon.

Röviden Csíki könyvújdonságok 
a budapesti seregszemlén

Kánya Gyöngyvér, Budapest 

A Könyv és a Szerzõi
Jog Világnapjához kap-

csolódó három és fél napos
rendezvényt szép katalán
szokás szerint virág és
könyv ajándékozásával nyi-
totta meg Paczolay Péter, a
Magyar Alkotmánybíróság
elnöke, Aliza Bin-Noun, Iz-
rael budapesti nagykövet-
ének társaságában. Csehor-
szág, Lengyelország, Olasz-
ország, Franciaország, Né-
metország, Oroszország,
Spanyolország, Kanada, Kí-
na és Románia nagy sikert
arató díszvendég-bemutat-
kozása után idén ugyanis Iz-
rael kultúrája, kortárs iro-
dalma és könyvkiadása ven-
dégeskedik Budapesten,
gazdag programmal, s egy
világhírû íróval, Amos

Ozzal, akinek Élet és halál rí-
mei címû új kötete magya-
rul, a fesztiválra idõzítve lá-
tott napvilágot.

Erdélyi 
magyar könyvajánló

A csíkszeredai Pallas –
Akadémia Könyvkiadó im-
már tizenhét éve állandó
résztvevõje az ötven-hat-
vanezer látogatót vonzó
fesztiválnak. A budai Mil-

lenáris Park Jövõ Háza el-
nevezésû csarnokában ta-
lálható önálló standján
most is mintegy kétszázöt-
ven könyvcímet kínál, köz-
tük három újdonság: Albert
Ildikó A Bölcsesség kezdete –
Szentföldi útijegyzetek, Ferdi-
nandy György Trópusi sze-
relem és Sarány István Er-
délyi Fioretti – Ferencesek
kényszerlakhelyeken címû kö-
teteit. A kiadó önálló be-
mutatkozási lehetõséget

kap, ma délután három órá-
tól a Román Kulturális Mi-
nisztérium standján majd
holnap fél négytõl egy kü-
lön teremben mutatja be új
köteteit és szerzõit. 

Román szerzõk 
magyar fordításban

A kortárs román irodalom
idén különbözõ generációk-
hoz tartozó írókkal képvisel-
teti magát a rendezvényen: a

nemzetközileg is elismert
Gabriela Adameºteanuval,
aki a magyarul éppen ma
megjelent Elveszett délelõtt
(Dimineaþa pierdutã) címû re-
gényét mutatja be, amelyhez
a magyarországi olvasóknak
külön elõszót írt, Daniel
Mafteiuval, aki az Európai
Elsõkönyvesek Fesztiválján
vesz részt, valamint Horia
Garbea költõvel, aki ma dél-
után négy órától a Román
Kulturális Minisztérium
standján olvas fel. Ugyanitt
kerül bemutatásra a magyar
és román gyermekek Gyer-
mekálom címû rajzos könyve
is, amely a „Noi citim” (Ol-
vasunk Alapítvány) kezde-
ményezésére jött létre. 

Német–magyar 
eszmecsere

Idén elõször – a támoga-
tás megvonása miatt –
nincs a fesztiválon önálló
német nemzeti stand, he-
lyette azonban van Berlin –
Budapest, Német – Magyar
Irodalmi Fesztivál szintén
április 22-e és 25-e között,
ahol a két ország három-
három neves írója Arnold
Stadler, Tillman Ramm-
stedt és Moritz Rinke, Es-
terházy Péterrel, Kiss Noé-
mivel és Dragomán
Györggyel együtt tart be-
szélgetéseket és felolvasá-
sokat. 

Kovács Zsolt

Világsztárok fellépését,
rangos kulturális és szóra-

koztató programot ígér Er-
dély legnagyobb városünne-
pe, a Szent György Napok,
amelynek kultúraközpontú
hete után ma kezdõdött a
szabadtéri része. 

A városnapok a tavalyi re-
cept szerint zajlanak és közel
500 programot vonultatnak
fel. Grubisics Levente fõszer-
vezõ szerint az április 23. és
25-e között megrendezett
szabadtéri fesztivál nemzet-
közi sztárja a ’80-as években
nagy népszerûségnek örven-
dõ diszkózenekar, a Bad
Boys Blue, amely szombaton
23 órától áll színpadra. A
magyar zenei élet kiemelt fel-
lépõje a rock and roll nagy-
mestere, Fenyõ Miklós, aki
húsztagú zenekarral és tánc-
karral érkezik Sepsiszent-
györgyre, hogy a vasárnap
esti tûzijáték elõtt szórakoz-
tassák a közönséget. 

A Szent György Napok
idei vendége lesz azonban a
magyar blues királya, Deák
Bill Gyula is, aki szombaton
19,30-kor kezdi koncertjét.
A 30. születésnapját ünnep-
lõ Compact együttes orszá-

gos turnéja keretében lép fel
a városnapokon, míg a hip-
hop mûfaj kedvelõinek a
Puya koncertet ajánlják a
szervezõk. 

Az alternatív zenét a
Magashelyi Underground és
Bocskor Bíborka képviseli, il-
letve a PostAllSession ren-
dezvény keretében a régi pos-
ta épületében az Anima
Sound Sistem lép fel. 

Az igényes táncjáték iránt
érdeklõdõk ma 22 órától a 4
for Dance elõadását, nézhe-
tik meg, amelyet a Magna
Cum Laude együttes kon-
certje követ. A mulatós zene
kedvelõi szombaton 17 órától
a 3+2 együttes zenéjére rop-
hatják. Vasárnap 17.30-tól a
Szent György színpadon
koncertezik a Váradi Roma
Café. Emellett minden este
üzemelnek a közönség által
kedvelt dzsessz és blues kocs-
mák, valamint táncházak. 

A Szent György Napok
keretében ugyanakkor Erdély
legnagyobb kézmûves vására
is megrendezésre kerül, me-
lyen több mint 100 mester
részvételére számítanak. Ve-
ress Ferenc szervezõ, a Há-
romszéki Népmûvészeti és
Kézmûves Egyesület elnöke
elmondta: idén a Lábas-ház

elõtti útszakaszon lesznek
felállítva a kézmûves sátrak,
és nem hiányoznak a fafara-
gók, a bútorfestõk, a kerámi-
ások, a bõrdíszmûvesek és a
mézeskalácsosok sem. Veress
szerint a rendezvényen ösz-
szesen 20 szakma képviselte-
ti magát, mely inkább kiállí-
tás, mint vásár jellegû. 

A lovas hagyományok
iránt érdeklõdõk a sport-
csarnok melletti területen
nézhetik meg a jurtát, illet-
ve a lovasíjász és huszár fel-
vonulást. 

A sepsiszentgyörgyi ön-
kormányzat vasárnap 13 órá-
tól a Bod Péter Megyei
Könyvtár Gábor Áron ter-
mében osztja ki az idei Pro
Urbe díjakat, azoknak, akik
„pénz és taps nélkül” szolgál-
ták a sepsiszentgyörgyi kö-
zösséget. 

A tanácstagok döntése sze-
rint idén Antal Miklóst, a
Székely Mikó Kollégium
nyugalmazott matematika-fi-
zika tanárát, Molnár Gizellát
a Tamási Áron Színház mû-
vészét, Puskás Attila pedagó-
gust, volt politikai foglyot és
Maria Panaitoiut a Mihai
Viteazul Líceum nyugalma-
zott vallástanárát illeti meg a
Pro Urbe díj. 

A Budapest
Nagydíj ünne-
pélyes átadásá-
val tegnap kora
este megnyílt a
közel ötvenezer
kötetet felsora-
koztató XVII.
Budapesti
Nemzetközi
Könyvfesztivál.

Szent György Napok –
kultúra után szórakozás

HIRDETÉS

Üzenetek a ló gyomrában
Sipos M. Zoltán

Idõkapszulával üzenné-
nek a jövõnek: a kolozs-

vári Mátyás szoborcsoport
restaurátora, Kolozsi Tibor
szobrászmûvész és az
Amaryllis Társaság tervei
szerint május 15-én a szo-
borcsoport ló és lovas ele-
mének belsejébe ünnepé-
lyes keretek közt üzenete-
ket zárnának. „Az idõkap-
szula ötlete a szoborcsoport

lovas alakjának felnyitása-
kor pattant ki a fejembõl. 

Nagyon kíváncsiak vol-
tunk, hogy vajon találunk-e
valamilyen írásos doku-
mentumot, vagy régi tár-
gyat, pénzérmét, újságpa-
pírt, amit a szoboregyüttes
felállításakor helyeztek vol-
na a ló, vagy valamelyik
elem belsejébe” – avatott be
a részletekbe a szobrászmû-
vész. Kolozsi elmondta,
legnagyobb megdöbbené-

sükre nem találtak sem írá-
sos, sem tárgyi emléket,
ami a régmúlt idõket idézte
volna, pedig akkoriban ez
bevett szokás volt. 

Így jutott eszükbe, hogy
ezúttal írásos üzenetet
hagyhatnának az utókor-
nak: azoknak a kolozsvári-
aknak üzennek, akik vala-
mikor még egyszer, egy res-
taurálás alkalmával kíván-
csiak lesznek a szobor bel-
sejére. 

A csíkszeredai kiadó a Millenáris Park standjain újdonságokkal várja a könyvbarátokat A szerzõ felvétele



Ma a Béla nevû olvasóin-
kat köszöntjük.
A Béla férfinév török ere-
detû, a kora középkori
eurázsiai sztyeppén széles
körben használatos bojla
méltóságnévbõl szárma-
zik, talán ezért is fordul
gyakran elõ a magyar ki-
rályok nevei  között.
Holnap György napja
lesz.
Vasárnap Márkok ünne-
pelnek.
Hétfõn az Ervineket kö-
szöntjük.

Évforduló
• 1564-ben született Willi-
am Shakespeare, angol
költõ, drámaíró, színész
és ugyanezen a napon
hunyt el, az 52. születés-
napján 1616-ban.
• 1600-ban hunyt el gróf
Pálffy Miklós, országbíró,
hadvezér, Gyõr 1598-as
visszavívója.

Vicc
A skót elmegy a fogorvos-
hoz. Hosszas vizsgálat után
így szól a fogorvos:
– Sajnos ezt ki kell húzni.
– Na és az mennyibe kerül? –
kérdezi a skót.
– 6 font.
– Ilyen drága? És ha csak
meglazítaná?

Recept
Kukoricalisztes pite
Hozzávalók: 10 dkg zsír, 10
dkg porcukor, 2 tojás, 60 dkg
kukoricaliszt, 2 dl tejföl, só, 1
dl tej, 3 dkg élesztõ, 3 dl tej,
szilvalekvár.
Elkészítése: A zsiradékot a
cukorral kikeverjük, hozzá-
adjuk a tojásokat, a tejfölet,
sót, lisztet, a 3 dl tejet és az 1
dl langyos tejben felfuttatott
élesztõt. A masszát zsírozott,
lisztezett tepsibe öntjük. A
tészta tetejét szilvalekvár-ku-
pacokkal szórjuk és kisütjük,
majd porcukorral hintjük.
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Ha túlságosan magas polcra
helyezzük azt, akit szeretünk,
akkor elõbb-utóbb igazságtalan
vádak özönével fogjuk elárasz-
tani. Különös ellentmondás ez,
de sok igazság van benne. Ha
ugyanis azt, akit szeretünk,
nem magunk mellett tartjuk,
hanem imádatunk magasságá-
ba emeljük, akkor elmulasztjuk
megismerni. Ha pedig nem is-
merjük meg igazán, elkerülhe-

tetlenül hamis dolgokat fogunk
elõször gondolni, majd pedig
mondani neki. Az igazi szeretet
ezért nem a másik imádatára és
felmagasztalására törekszik, ha-
nem a közelségre, amit együtt
tölthet a másikkal. Minden ma-
gasztalásban van valami hamis,
valami kérkedés. Ha az imádat
magasságába emelünk valakit,
akkor dicsekedünk is vele, még
ha nem is vesszük észre.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Egyik ismerõsétõl meghívást
kap, amit ne utasítson vissza.
Sõt, hozza a legjobb formáját, le-
gyen elbûvölõ és a legelõnyösebb
öltözékét válassza ki ma estére.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Zajlanak az események a kör-
nyezetében és Önnek központi
szerep jut. Szerelemmel kapcsola-
tos reményei beteljesüléshez köze-
lednek.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Készüljön fel az Önre váró ese-
ményekre és õrizze meg mindig a
lelki egyensúlyát. Figyeljen arra,
hogy kivel osztja meg érzéseit.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Vásárlás közben újabb áremelé-
seket tapasztal. Felháborodását
nem tudja magában tartani. Es-
tére enyhülni látszik.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Jól helyezkedik és most azzal sem
törõdik, hogy kisebb szabályta-
lanságokat kell elkövetnie az
eredmény érdekében. Holnap vá-
ratlan fordulatok lehetnek, amit
a saját javára tud fordítani.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Úri dolga van. Senki sem zaklat-
ja és ha a mobiltelefonját is ki-
kapcsolja, nyerhet néhány órát.
Használja ki, mert egyre ritkáb-
ban lesz erre lehetõsége!

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Kevesebbet izgul a kötelezettségei
miatt, mint máskor. Ez nem azt
jelenti, hogy kibújik a felelõsség
alól, csupán hagyja, hogy a dol-
gok a maguk útján haladjanak.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Jó formában érzi magát, tevé-
keny, fáradhatatlan. Mégsem ér
el ennek arányában sikereket.
Több türelemre és kitartásra van
szüksége.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

A híradásokból úgy érezheti,
hogy felgyorsult Ön körül a vi-
lág. Hivatásában is a gyorsaság
és a leleményesség lesz elsõrendû.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Kissé zaklatott, vigyázzon arra,
hogy ne vádoljon meg valakit,
aki közel áll Önhöz. A késõbbiek
során megbánná, ha nem a
megfelelõ hangnemben beszélne
az illetõvel.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Végezze tempósan munkáját és
marad ideje kikapcsolódásra.
Élvezni fogja az ösztönösen elõ-
törõ vágyakat. Barátai igyekez-
nek a kedvében járni.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Hirtelen beköszönt a szerencse
és a boldogság. Maradjon tevé-
keny, hogy mindenbõl a lehetõ
legjobbat tudja kihozni! A Vé-
nusz szerelemmel ajándékozza
meg.

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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Reggel

Fiatalos, dinamikus 100 %-ban magyar tulajdonú kereskedelmi

cég keres kötetlen munkaidõs projektmenedzseri munkakörre

kollegákat. 

Feltétel: román-, magyarnyelv-tudás és jogosítvány. 

A fényképes önéletrajzokat erzsebet.sabau@rotterom.ro e-mail

címre kérjük.
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8.00 Dunaszőkítés - Anti-
tóksó
9.00 Élő egyház
9.25 Hol volt, hol nem
volt...
9.45 Kutyaélet (anim. sor.)
10.40 Vissza Sherwoodba!
11.00 Az egyházi művészet
kincsei
11.35 Négy évszak Európá-
ban
12.45 Híradó, Időjárás-je-
lentés
13.00 Déli harangszó
13.01 Vers
13.30 EtnoKlub
14.40 Daktari
15.35 Tér-Hatás
16.00 Tálentum
16.50 Szerelmes földrajz
18.00 Talpalatnyi Zöld
18.30 Kirakat
19.00 HÍRÓRA
Sport, Időjárás-jelentés
20.00 A zene az kell
20.30 Las Bandidas (fran-
cia-mex.-am. akció-vígj.)
22.05 Lélek Boulevard
(szór. műsor)
22.35 Dunasport
22.50 Johnny Stecchino
(olasz vígj.)

DUNA TV m1 m2 RTL KLUB HÍR TV

6.50 Ma Reggel
8.55 Hogy volt?!
10.55 M I É R T ?
12.15 Nekem ne lenne
hazám?
13.00 Déli harangszó
13.01 Natúra
13.25 Kék arany: 
a víz jövője
14.15 Hangok
14.45 Mindentudás 
Egyeteme
15.40 Géniusz
16.05 Retrock
17.00 Bors (magyar sor.)
17.55 Széchenyi napjai
19.40 Könyvkalauz
20.05 Esti beszélgetés
Müller Péterrel
20.35 Vuk (magyar
rajzf.)
21.00 Híradó este
21.23 Időjárás-jelentés
21.25 A párduc és a gö-
dölye (magyar filmdráma)
22.45 Segítség, örököl-
tem! (magyar rom. vígj.)
0.00 A bunker (magyar
tévéfilm sor.)
0.50 Magyar bulizene
1.45 Géniusz
2.10 Ez történt Ma Reggel

7.30 Top Shop
8.00 Kölyökklub
Benne: Tsubasa kapitány,
Kalózmesék
10.10 Disney rajzfilmek
11.00 Slayers 
- A kis boszorkány
11.25 Hívjon! Játsszon!
Nyerjen!
12.25 A dadus 
(am. vígj. sor.)
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Autómánia 
- Autósmagazin
13.50 Kung-fu 
(am.-kan. akciófilm-sor.)
14.45 Daybreak 
- Időbe zárva
15.40 Tengeri őrjárat
16.40 Robin Hood 
(filmsor.)
17.40 Földcsuszamlás 
(katasztrófa film)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Fókusz Plusz Maga-
zin
20.30 Reszkessetek betö-
rők 3.
22.35 Bölcsőd lesz a ko-
porsód
0.35 A nagymenő (sp. vígj.)
2.30 A Mick Jagger-projekt

7.25 Tv2 matiné
10.00 Mókás állatvilág
(angol term. sor.)
11.00 Doktorológia Leslie
Nielsen módra
12.00 Babavilág
12.30 TEST-BESZÉD
13.30 Top Speed
13.30 A láthatatlan em-
ber (am. sor.)
14.30 A kiválasztott 
- Az amerikai látnok 
(am. filmsor.)
15.30 Rejtélyek 
kalandorai 
(kalandfilmsor.)
16.30 A Partiőrség
(auszt. sor.)
17.30 Knight Rider 
(am. sor.)
18.30 Trinity kórház 
(am. filmsor.)
19.30 Tények - Hírműsor
20.05 Magellán - isme-
retterjesztő magazin
20.35 Irigy Hónaljmirigy
21.35 Papák a partvona-
lon 
(am. családi vígj.)
23.20 A barlang 
(am.-német horror)
2.40 EZO.TV

8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Széles út 
- Motoros életmód-magazin
9.30 BBC Reporters
10.05 Felfedező
10.30 Arcok a liftben
11.05 Különkiadás
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama, 
Közvetlen ajánlat
14.05 BBC Click
14.30 BBC Extra - On/Off
15.05 Garázs 
- Ahonnan az autózás indul!
15.30 BBC Hard Talk
16.05 Zöld övezet
16.30 Ingatlanpiac
17.05 BBC Extra
17.30 Európai híradó
18.00 Híradó
18.30 BBC Reporters
19.05 Sziluett
20.00 Híradó 
- Friss napi információk
20.30 Riasztás (ism.)
21.05 Keresztmetszet 
- Riportmagazin
22.00 Híradó 21
22.30 BBC Hard Talk
(ism.)
0.05 Vetítő (ism.)

TV2
6.45 Hajnali gondolatok
9.00 Híradó
9.10 Európa Magyarországon
9.40 Bob, a mester
10.05 Thomas, a gőzmoz-
dony
10.30 A kis Amadeus
11.05 Inami
11.25 Víziduma
11.30 Ötösfogat 
(kalandfilmsor.)
12.00 Teknőc a láthatáron
13.00 Déli harangszó
13.01 Hírek
13.05 Út Dél-Afrikába
13.40 Egészség ABC
14.10 Női szemmel
14.40 Fogadóóra
15.10 Pro natura
16.05 Hogy volt!?
17.50 Segítség, örököltem!
(magyar rom. vígj.)
19.05 Életképek 
(magyar sor.)
20.30 Híradó este
21.00 SzerencseSzombat
Luxor, Ötöslottó és Joker
sorsolása
21.40 Jó társaság 
(am. vígjáték)
23.35 Hírek - Időjárás-je-
lentés

7.00 Pro patria
7.25 Az emlékek éneke...
az ének emléke (ism.)
7.55 Jelek
8.25 Világraszóló elő-
adás
9.00 Disney Klub
10.00 Noé bárkája
10.30 Én, te mi (ism.)
11.00 Hannah Montana
(amerikai filmsor.)
12.00 A család sztárja
13.00 Rajtunk Európa
szeme
14.00 Hírek
14.20 Találkozunk a
TVR-nél (talk show)
16.30 Mioritza Niuz
17.00 Utazó egy életen
át
17.30 Tévéenciklópédia
18.30 Folklórkincsek
19.40 Sport
20.00 Hírek, Időjárás
21.10 A lány és a farka-
sok (francia filmdráma,
2008)
23.00 A Simpson család
(filmsor.)
0.00 Mioritza Niuz (ism.)
0.35 Savior (amerikai
filmdráma, 1998)

TVR 1

8.40 Marsupilami 
(francia anim. sor.)
9.05 Zengő ABC
9.20 Kalando-Zoo a Kifu-
tók mögött
9.45 Münchausen báró
csodálatos kalandjai
11.00 Katolikus szentmise
közvetítése Budapest
12.00 Kisenciklopédia
12.45 Híradó, időjárás-je-
lentés
13.01 Vers
13.05 Élő egyház
13.30 Élő népzene
14.00 Csellengők
14.30 Lila akác 
(magyar vígj.)
15.45 Dunáról fúj a szél
15.50 Ízőrzők: Tiszakécske
16.25 Dunaszőkítés
18.10 Mese
18.40 Arcélek
19.00 Hírek
19.30 Világörökség (ism.)
20.00 Választás 2010
0.30 Divathét
1.00 Dunasport
1.15 Chaplin szereti a zenét
1.40 Pillanatképek Svédor-
szágból

DUNA TV m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
9.05 Aladdin kalandjai
9.20 Félix levelei 
(német anim. sor.)
10.10 Derek, a fenegyerek
10.30 Sarah Jane kaland-
jai
12.35 Fürkész történetei
13.01 Engedjétek hozzám
13.05 Így szól az Úr!
13.15 Katolikus krónika
14.05 A sokszínű vallás
14.20 Unitárius magazin
14.45 Evangélikus ifjúsá-
gi műsor
14.50 Az utódok remény-
sége
15.20 Zsidó konyha
15.30 Útmutató
16.00 Bolyai-díjas tudó-
sok
16.50 Ezek a mai fiatalok!
18.20 Filmsztárok a va-
donban
19.15 Kukori és Kotkoda
19.30 Híradó este
- Sporthírek
- Időjárás-jelentés
19.55 Magyarország vá-
laszt 2010
0.00 Kívánságiroda 
(német tévéf.)

7.30 Top Shop
8.00 Kölyökklub
Benne: Tsubasa kapitány,
Kalózmesék
11.00 Trendmánia
11.30 Hívjon! Játsszon!
Nyerjen!
12.40 meneTrend
13.00 RTL Klub Híradó
13.15 A dadus 
(am. vígj. sor.)
13.45 Magyar autósport-
magazin
14.05 Forma-1 - Magazin
14.40 Red Bull Air Race
15.10 Divatdiktátorok (sor.)
16.05 Őslények kalandorai
(filmsor.)
17.10 SOS Mallorca 
(német akcióf.)
19.30 RTL Klub Híradó 
- Esti kiadás
20.10 Nem férek a bőrödbe
(am. vígj.)
22.05 Választás 2010
23.00 Heti hetes 
- Vidám, aktuális talk-show
0.20 Agglegény a pácban
(kan. vígj.)
2.00 Portré 
- Riportmagazin

7.45 Tv2 matiné
Benne: Bajkeverő majom,
Őslények országa
10.20 Nagy Vagy!
11.20 Világszám
11.50 Két TestŐr
12.20 Stahl konyhája
12.50 Kalandjárat
13.20 Borkultusz 
(magyar kult. mag.)
13.50 Száguldó vipera
(am.-német akciófilm-
sor.)
14.50 Hegylakó (kan.-
francia kalandfilmsor.)
15.50 Álomgyári feleség
(am.-auszt. sor.)
16.50 Baywatch Hawaii
(német-am. kalandfilm-
sor.)
17.50 Táncoslábú ka-
maszlányok
(am. filmdráma)

19.30 Tények - Hírműsor
20.00 VÁLASZTÁS 2010
23.40 Frizbi Hajdú Péter-
rel (magyar talk show)
0.40 A királyság 
(filmsor.)
1.40 Harcosok klubja
(am. filmdráma)

8.00 Híradó
8.30 Soroló 
- A vidék magazinja
9.05 Ingatlanpiac (ism.)
9.30 Felfedező (ism.)
10.05 Keresztmetszet 
- Riportmagazin (ism.)
11.00 BBC Extra 
- Cracking Wall
11.30 BBC Extra - On/Off
12.05 Ősök tere (ism.)
13.00 Déli híradó
13.30 Közvetlen ajánlat
14.05 Különkiadás
A kultúra különb kiadás-
ban
16.05 Arcok a liftben
(ism.)
16.30 Széles út 
- Motoros életmód-maga-
zin (ism.)
17.05 Garázs - Ahonnan
az autózás indul!
17.30 GyógyHír 
- Egészségügyi magazin
18.00 Híradó 
- Friss napi információk
18.30 Hírvilág
19.05 Keresztmetszet 
- Riportmagazin
19.55 Választás 2010

TV2
9.10 Főtér
10.05 “Így szól az Úr!”
10.15 Katolikus krónika
10.40 Tanúságtevők
11.20 Unitárius magazin
11.45 Evangélikus ifjúsági
műsor
11.50 Az utódok remény-
sége
12.20 Útmutató
13.01 Hírek
13.10 Tele van a város
akácfa virággal...
14.10 Hogy volt!?
16.40 Hírek
18.20 Panoráma 
- Világpolitikai magazin
19.00 Magyarország törté-
nete
19.30 Híradó este 
- Sporthírek
- Időjárás-jelentés
19.55 Magyarország vá-
laszt 2010
0.05 Hírek 
- Időjárás-jelentés
0.15 Kultúrház 
- Kulturális talkshow
1.10 Innováció az emberért
1.40 Telesport 
- Motorsport

6.20 Teleshopping
7.10 A hit világa 
9.00 Rajzfilmek
9.55 Zene
10.00 Mondd mi fáj
10.40 Akárcsak a köny-
vekben
11.30 A falu élete 
- Kína Nagydíj
13.00 Politikai ágenda
14.00 Hírek,
Időjárásjelentés
14.20 Déli óra 
- szórakoztató műsor
15.20 Tévészínház:
William Shakespeare
16.35 Vidám filmotéka
17.00 Danutz Kft. (1)
18.00 Hírek, Sport, Időjárás
18.10 Danutz Kft. (2)
19.25 Loto 6/49 és Noroc
sorsolás
19.40 Sport
20.00 Hírek,
Időjárásjelentés
21.10 Egy fiúról (angol-
amerikai-francia-német ro-
mantikus film, 2002)
23.00 100%-os jótállás
(talk show)
0.00 Psych (amerikai sor.)

TVR 1

7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Kirakat
9.25 Isten kezében
9.55 Élő népzene
10.20 Kisenciklopédia
11.30 Család-barát
12.45 Híradó, időjárás-je-
lentés
13.00 Déli harangszó
15.00 Híradó
15.10 Kikötő - Friss
15.20 A labdarúgó világ-
bajnokságok története
16.45 Kisenciklopédia
17.00 Halld Izrael!
17.30 Heuréka! Megtalál-
tam!
18.00 Zorro 
(am. kalandfilmsor.)
19.00 Híradó
20.00 Derrick (krimisor.)
21.00 Édes kis malackám
(am.-angol vígj.)
22.35 Híradó
22.50 Közbeszéd
23.10 Megállítjuk 1 millió-
ért
23.15 Váltó 
- Gazdasági Híradó
23.30 Sportaréna 
(magyar sportműsor)
0.15 Rév Lívia zongorista

DUNA TV m1 m2 RTL KLUB HÍR TV

6.20 Hajnali gondolatok
10.00 Rondó
10.50 Magyar évszázadok
11.40 SZÓSZ?!:-)
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.16 Időjárás-jelentés,
Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra 
- Herczog Mária
14.45 Kerekek és lépések
15.30 1100 év Európa kö-
zepén
15.55 Vadócba rózsát...
16.55 Magyar rock
17.50 Egy lépés előre (sor.)
18.15 Zene az életem
18.35 Ez történt Ma Reg-
gel
20.20 Innovációs percek
20.45 Thomas, a gőzmoz-
dony
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.25 A Fagyos folyó lova-
sa (filmsor.)
22.15 Tűzvonalban 
(magyar filmsor.)
23.05 Záróra
23.55 McLeod lányai
(kalandfilmsor.)

6.30 Top Shop
7.00 Reggeli - Ébresztőshow
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó 
Déli kiadás
13.10 Hívjon! Játsszon!
Nyerjen!
14.30 Fél kettő - Magazin
a legjobb történetekkel
15.10 Antwone Fisher
története 
(am. életr. dráma)
17.20 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (mex. sor.)
18.20 Mónika
- A kibeszélőshow 

(talk show)
19.30 RTL Klub Híradó 
- Esti kiadás
20.05 Vacsoracsata 
- Gasztroreality
21.05 Fókusz 
- Közszolgálati magazin
21.40 Barátok közt 
(magyar filmsor.)
22.20 Győzike 
- Reality komédia
23.20 Showder Klub
0.30 Poker After Dark
2009
1.45 Ments meg! 
(filmsor.)

7.00 Magellán
7.25 Tények Reggel 
- Hírmagazin
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz 
- Telefonos játék
11.35 Teleshop
12.45 Kiálts szabadságért
(angol filmdráma)
14.25 Kvízió 
- Telefonos játék
15.55 Lassie 
(am.-kanadai filmsor.)
17.00 Életünk napjai 
(am. filmsor.)
18.25 Joshi Bharat 
(talk show)
19.30 Tények - Hírműsor
20.05 Áll az alku 
- A játék-show
21.15 Aktív - TV2 magazinja
21.50 Jóban Rosszban
(magyar filmsor.)
22.25 NCIS (am. krimisor.)
23.30 Gyilkos számok 
(am. krimisor.)
0.30 Kutyaszorítóban 
(am. krimisor.)
1.30 Tények Este 
- Hírműsor

7.30 Soroló (ism.)
8.00 Híradó
Friss napi információk
9.05 Kontraszt
10.05 Különkiadás (ism.)
A kultúra különb kiadásban
12.05 Ingatlanpiac
12.30 Hírvilág (ism.)
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama, Köz-
vetlen ajánlat
14.05 Soroló (ism.)
14.30 Garázs (ism.)
15.05 Európai híradó
(ism.)
15.30 Napról napra (ism.)
16.05 Péntek (ism.)
17.05 Célpont
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Panaszkönyv
19.05 Vonalban - politikai
show (ism.)
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta - Vitamű-
sor újságírókkal
23.05 Ősök tere
23.30 Pálya
0.05 BBC World Híradó
0.30 Panaszkönyv

TV2
10.00 Zöld-foki-szigetek
10.50 Nappali
13.00 Déli harangszó
13.15 Időjárás-jelentés,
Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok
14.35 Roma Magazin
15.05 Domovina
15.35 Ez történt Ma reg-
gel
17.25 Körzeti híradó
18.45 A vadon bűvöleté-
ben (angol tévéfilm sor.)
19.35 McLeod lányai
(ausztrál kalandfilm-
sorzat)
20.20 Megállítjuk 1 mil-
lióért
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.00 Időjárás-jelentés
21.05 Kékfény 
- Bűnügyi magazin
22.00 Az Este - Hétfő
22.40 Míg a halál el nem
választ (am. filmdráma)
0.15 Prizma
0.30 Hírek 
- Időjárásjelentés
0.35 Memento
0.45 Teadélután

7.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
8.00 Ébresztő
9.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
9.15 Ébresztő
10.10 Szerelmes Don Juan
(filmsor.)
11.15 Rajtunk Európa sze-
me
12.15 Mondd mi fáj
12.45 Titkok a palotában
(filmsor.)
14.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
14.45 Egyszerűen ízletes
15.00 Teleshopping
15.30 Krónika
17.00 Tudsz sportot?
17.55 Zöld csapat
18.25 Titkok a palotában
(sor.)
19.40 Sport
20.00 Hírek, Időjárás
21.10 Jó és rossz között
22.10 Mad Men -
Reklámőrültek (filmsor.)
23.00 A nő (amerikai doku-
mentumfilm)
0.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
0.15 Nocturne (show)

TVR 1
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4.00 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
(ism.)
6.00 Felkészülni, kész,
főzz! (ism.)
7.00 Pro Tv hírek, Sport,
Időjárásjelentés
10.00 Mi történik, doktor
úr?
10.30 Átváltoztatjuk
(ism.)
12.00 Pro Motor 
– autós műsor (ism.)
13.00 Pro Tv hírek,
Sport, Időjárásjelentés
13.05 A pletykafészek
(amerikai filmsor.)
14.00 Érted táncolok ver-
senyműsor Jr. Stefan
Banicaval és Iulia
Vanturral (ism.)
19.00 Hétvégi Pro Tv hí-
rek, Sport,
Időjárásjelentés
20.30 XXX 
(am.-cseh akcióf., 2002)
23.15 Én vagyok a vég
(amerikai akciófilm,
2007)
1.15 Nic 
(francia-görög fantasy,
2005, ism.)

7.00 Híradó
9.00 Reggeli műsor: 
Jó reggelt, szomszéd!
10.00 Beethoven
10.30 101 dalmát kisku-
tya (animn. film)
11.00 Benny Hill 
(sor.)
12.00 Film 100% - kultu-
rális magazin
12.30 Felicia
13.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
13.30 Göröngyös menny-
ország (amerikai kaland-
film, 2001)
16.00 Híradó, Sport, 
időjárás
16.30 Pénzügyi hét
Gabriela Firea
17.00 Marco Polo 
(amerikai kalandfilm,
2007)
19.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
20.30 Szórakoztató mű-
sor Mihai Bendeac-val
21.50 Kenyér és cirkusz
(talk show)
22.45 Őfelsége titkolt
ügynöke (amerikai-német
vígjáték, 1997)

7.00 Kandikamera
8.00 Tarzan (sor.)
8.30 Saman király
9.00 Hulk
9.30 Autófórum
10.00 Teleshopping
10.30 Kandikamera
11.00 Ingatlan Blitz
11.30 Sport, diéta és egy
sztár
12.00 Ötcsillagos otthon
13.00 S.O.S. 
- mentsétek meg a házam
14.00 Anyacsere 
(reality show, ism.)
16.15 Mondenii Show 
- szórakoztató műsor
18.00 Hírek,
Időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye a tor-
tán (reality show)
20.30 A falu 
(amerikai thriller, 2004)
22.30 10 éve a Köteke-
dők krónikája
0.00 A hősnő (amerikai
kalandfilm, 2004)
2.00 Hírek, Sport, Időjá-
rás
3.00 Anyacsere 
(reality show, ism.)

7.00 Túlélés törvényei -
Tűzgyűrű
8.00 Viharvadászok
9.00 Végzetes másodper-
cek
10.00 X-Machines 
- Szupergépek
11.00 Chop Shop 
- Londoni műhely
12.00 Újjáépítők
13.00 Kolónia - Kapcsolat
14.00 Viharvadászok
15.00 Végzetes másodper-
cek
16.00 Állítólag
17.00 Túlélés törvényei 
- Zambia
18.00 X-Machines 
- A szupergépek
20.00 Amerika kapuja
21.00 Töréspont - Busz
22.00 Time Warp 
– Amikor megáll az idő
23.00 Hogyan készült
0.00 Katasztrófa: 
ahogy én láttam
0.30 Végzetes másodper-
cek
1.00 Ross Kemp - Gengsz-
terbandák nyomában
2.00 Rács mögött külföldön
- Pokol a Paradicsomban

6.15 Teleshopping
7.00 Folklórkincsek
8.00 Miért ABC
9.00 Figyelem gyerekek!
9.35 Szabad a szembejövő
sáv
10.30 IT Zon@
11.00 Rögbi: Dinamo 
- Steaua - Stiinta Petrosani
13.00 Ég és Föld között
13.35 Figyelem, énekelnek
15.00 Természet és ka-
land
15.30 Románok hagyomá-
nya
16.00 Torna Európa Baj-
nokság
19.00 Dokumentumfilm
19.30 Oroszlánok arénája
(reality show)
20.30 Elegem van
21.00 Időzsaru (filmsor.)
22.00 Hírek, Sport
23.10 A Wendell Baker
balhé 
(amerikai vígjáték, 2005)
0.55 Gitárok ideje
1.50 Lehet, hogy nem tud-
tad
2.00 Utopia (ism.)
2.30 Egyeseknek tetszik
(ism.)

TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV DISCOVERY

7.00 Sport.ro Hírek 11.00
Labdarúgás: Liga 2 13.00
Labdarúgás: Liga 2 15.00
Labdarúgás Bulgária: Slavia
Sofia - TSKA 17.00 Mitica
Ligája 18.00 Hírek 19.00
Mitica Ligája 20.00
Skandenberg Országos Baj-
nokság 2010  21.00 Sport
Hírek 21.30 BoxBuster:
Carl Froch - Mikkel Kessler
23.00 Fogadás a félelem-
mel 23.45 European Poker
Tour 0.30 Wrestling
SMACK   

8.45 Kaméleonok (film-
sor.) 10.00 Elbűvölt Hold
(filmsor.) 11.15 Szenve-
dély (filmsor.) 13.30
Terra Nostra (filmsor.)
15.30 Elrabolt sorsok
16.30 Maria Mercedes
(filmsor.) 18.30 Mind-
örökké együtt (filmsor.)
19.30 Kaméleonok (sor.)
20.30 Vigyázz mit kí-
vánsz (amerikai családi
vígjáték, 2009) 22.15 Vi-
perafészek (filmsor.) 0.15
Terra Nostra (filmsor.)   

SPORT.RO ACASA

FILM+ HALLMARK

8.05 Gyerekből felmentve
10.00 Televíziós vásárlás
13.05 Visszatérés a titkos
kertbe 15.05 X-kölykök
(am. vígjáték) 17.00
Habostorta (kan.-am. vígjá-
ték) 18.45 A seriff és az ide-
genek (akció-vígj.) 20.30
Zorro legendája (kaland-
film) 23.00 Lélegzet (am.-
mex. krimi) 0.45 Halhatat-
lanok (francia-olasz-angol
akcióf.) 2.25 Max Havoc és
a sárkány átka  

6.00 Bűnös szándék (sor.)
7.00 Angyali érintés 8.00
Trükkös hekus (sor.) 11.00
Válaszút előtt (am. filmdrá-
ma) 13.00 Fájdalmas emlé-
kek (am. filmdráma) 15.00
A jegygyűrű (am. rom. vígj.)
17.00 Utolsó esély (am.
filmdráma) 19.00 A férjem
védelmében (am. tévéfilm
sor.) 21.00 Clara Sheller
(francia vígjáték sor.)
23.00 A némaság ára
(ausztrál krimi)  

6.00 Vigyázz! Kész! Főzz!
(angol filmsor.)
7.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
Mi történik, doktor úr?
10.00 20 év után 
(talk show)
11.00 Házasodjunk, vagy
tán mégse? 
(am. romantikus vígjáték,
1982)
13.00 ProTv hírek, sport
13.05 Apropo tv
14.00 Maktub 
- A sivatag törvénye
(minisorozat)
15.00 Számkivetett
(amerikai kalandfilm,
2000)
18.00 Románia, szeretlek
19.00 Hétvégi Pro Tv hírek
20.30 Divertis 
- Land of Jokes
21.30 Divertis
22.30 Érzéki csalódás
(amerikai vígjáték, 2001)
0.30 Apropo tv 
(ism.)
1.30 A maffia lánya
(amerikai-olasz filmdrá-
ma, 1991, 3. rész)

7.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
9.00 Jó reggelt, szom-
széd!
10.00 Marco Polo 
(amerikai kalandfilm, 1.
rész. ism.)
12.00 Xena 
(amerikai kalandfilmsor.)
13.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
13.30 Benny Hill (sor.)
14.00 Kazaam, a szellem
(amerikai vígjáték, 1996)
16.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
16.30 Mihai Bendeac
szórakoztató műsora
17.45 Divertis Mall
- szórakoztató műsor
19.00 Híradó, sport, idő-
járás
20.00 SuperBingo Met-
ropolis
23.30 Ha jönnek az ide-
genek
(ausztrál-új-zélandi-
amerikai akcióthriller,
2001)
1.30 Kazaam, a szellem
(am. vígjáték, ism.)

7.00 Kandikamera
8.00 Tarzan (filmsor.)
8.30 Saman király
9.00 Hulk
9.30 A ház. építkezés és
design
10.00 Teleshopping
10.30 Kandikamera
11.00 SOS - mentsétek
meg a házamat
12.00 Levintza bemutatja
12.30 Aki tud az nyer
13.30 Framos. Feleséget
keresek (reality show)
15.00 Kötekedők króniká-
ja - szórakoztató műsor
18.00 Hírek, időjárásjelen-
tés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye a tor-
tán
20.30 Anyacsere 
(reality show)
22.00 A gyűrű titka 
(amerikai thriller, 2004)
0.00 Mulholland 
- Gyilkos negyed 
(amerikai thriller, 1996)
2.00 Hírek, sport, időjárás
3.00 Mondenii Show
(ism.)

7.00 Hogyan készült
8.00 Nagy durranások
9.00 A robbantók 
(dok. sor.)
10.00 Bonneville, a sebes-
ségrekordok fővárosa
11.00 Ötödik sebesség
12.00 Amerikai hotrodok
13.00 X-Machines 
- A szupergépek
15.00 Trükkös tesók
16.00 Állítólag... 
- Pusztító erejű hangszórók
17.00 Kolónia - Kapcsolat
18.00 Hogyan készült 
- Bronzharang
19.00 Nagy durranások 
- Newcastle
20.00 A robbantók
21.00 Iparkodjunk - Üveg
22.00 Féltonnás tini
23.00 A borzalom pillana-
tai
0.00 MacIntyre alvilági úti-
kalauza
1.00 Végzetes másodper-
cek
2.00 Trükkös tesók 
- Badger minitank
3.00 Rács mögött külföld-
ön

7.00 Folklórműsor
8.00 Természet és kaland
(ism.)
8.30 A térképen túl (ism.)
9.00 Motomágia
9.30 Mosoly négy keréken
10.00 Farm - magazin
11.00 Dalolók
11.30 Csavargó horgász
(ism.)
12.00 A mágikus kő (sor.)
12.35 Gyermekműsor
13.30 Viva Kuba 
(kubai-francia film, 2005)
15.00 Lehet, hogy nem
tudtad
15.15 Jamie (sor.)
15.45 Európai Torna Baj-
nokság
19.30 Videoterápia
20.30 Elegem van
21.00 Eureka (sor.)
22.00 Hírek, sport
23.10 Közös férj (olasz ro-
mantikus vígjáték, 2004)
0.50 Bazár
1.25 Figyelem, énekelnek
(ism.)
2.40 A Wendell Baker bal-
hé (amerikai vígjáték,
2005, ism.)

TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV DISCOVERY

7.00 Sport.ro Hírek 7.30
ProMotor 8.00 Hírek 10.00
Sport.ro Hírek 11.00 Labda-
rúgás: Liga 2 13.00 Labda-
rúgás: Liga 2 14.00 Hírek
15.05 Fogadás a félelem-
mel 16.00 Mitica Ligája
18.00 Hírek 18.45 Férfi ké-
zilabda: Steaua MFA -
Granollers 20.15 Skan-
denberg Országos Bajnok-
ság 2010 21.00 Sport.ro Hí-
rek 22.00 K1 World GP Yo-
kohama 0.15 Labdarúgás
Argentína   

7.30 Mindörökké együtt
(sor.) 8.45 Kaméleonok
(sor.) 10.00 Retrospektíva
11.15 Szenvedélyek (sor.)
13.30 Terra Nostra (sor.)
15.30 Elrabolt sorsok
(sor.) 16.30 Maria Merce-
des (sor.) 18.30 Mindörök-
ké együtt 19.30 Kaméleo-
nok (sor.) 20.30 Egy
bébiszitter naplója (am.
vígjáték, 2007) 22.45 Me-
séljünk 23.45 Viperafé-
szek (sor.) 0.45 Terra
Nostra (sor.)  

SPORT.RO ACASA

FILM+ HALLMARK

8.05 Visszatérés a titkos
kertbe 10.00 Televíziós vá-
sárlás 13.05 Pénz áll a ház-
hoz (német-am.-rom. vígj.)
14.50 Hullajó hullajelölt
(francia vígj.) 16.25 Zorro
legendája (am. kalandf.)
18.55 Én a vízilovakkal va-
gyok (olasz vígj.) 20.50 Las
Bandidas (francia-mex.-am.
akció-vígj.) 22.30 Vissza-
kézből (am. akcióf.) 0.30
Retrográd (akcióf.)    

9.00 Nash Bridges - Trük-
kös hekus (sor.) 11.00 A
jegygyűrű (am. rom. vígj.)
13.00 Az álcsalád (am.
vígj.) 15.00 A múlt vétkei
(kan. dráma) 17.00 Fájdal-
mas emlékek (am. filmdrá-
ma) 19.00 Esküdt ellensé-
gek (am. sor.) 21.00 A fér-
jem védelmében (sor.)
23.00 Clara Sheller (vígj.
sor.) 1.00 Egy bártáncosnő
vallomása (filmdráma)   ma-

7.00 Pro Tv hírek
9.55 Könyvbemutató
10.00 Fogyasszanak, 
kérem! 
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugta-
lan (amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek,
sport, időjárásjelentés
14.00 Maktub 
- A sivatag törvénye
(olasz-német minisorozat)
16.00 Fiatal 
és nyugtalan 
(amerikai sorozat)
17.45 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek,
sport, időjárásjelentés
20.30 Ördögök szigete
(amerikai akciófilm,
1997)
22.15 State és Románia
(sor.)
23.30 Pro Tv hírek
0.00 CSI New York 
(amerikai-kanadai film-
sor.)
1.00 Ördögök szigete
(amerikai akciófilm,
1997, ism.)
3.00 Pro Tv hírek, Sport

6.00 Híradó, Sport
8.00 Jó reggelt
Razvannal és Danival
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 Egy rém rendes
család 
(filmsor.)
12.00 Kenyér és cirkusz
(talk show, ism.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Columbo: Pillangó
a sötétség árnyékában
(amerikai krimi, 1994)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.30 Én irányítok 
(reality show)
22.00 Egyedül egy sztár-
ral
23.00 Híradó, Sport, idő-
járás
23.45 Dan Capatos szó-
rakoztató műsora
1.00 Pillangó a sötétség
árnyékában 
(amerikai krimi, ism.)

7.00 Supernanny (reality
show)
8.20 Sport Florentinaval
8.30 Teleshopping
9.00 Galileo (ism.)
9.30 Viceversa (reality
show)
10.30 Halálos szívverés
(kanadai-amerikai akciófilm,
2002)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Született feleségek
(sor.)
15.15 A cseresznye a tortán
16.15 Galileo - szórakoztató
műsor
17.00 Lököttek
18.00 Hírek,
Időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Aki tud az nyer - ver-
senyműsor
20.30 Farmos. Feleséget
keres (reality show)
22.15 Lököttek
23.15 Ruby Bridges (ameri-
kai filmdráma, 1998)
1.00 Kétes szenvedélyek
(ism.)
3.00 Hírek

7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Végzetes másodper-
cek
9.00 Hogyan készült?
10.00 Piszkos munkák
11.00 Amcsi motorok
12.00 Fegyvertények
13.00 Hogyan csinálják?
14.00 A túlélés törvé-
nyei - Oregon
16.30 Hogyan készült? 
- Golfütő
17.00 Állítólag...
18.00 Amcsi motorok
19.00 X-Machines 
- A szupergépek
20.00 A túlélés törvé-
nyei - Válogatott kalan-
dok
21.00 Hogyan készült?
22.00 Végzetes másod-
percek
22.30 Csendes szörnye-
tegek - Útonállók
23.30 Megtörtént bűn-
ügyek - Nő a tóban
0.30 MacIntyre alvilági
útikalauza
2.30 A túlélés törvényei
3.30 X-Machines 
- A szupergépek 
- Sea Hawk

7.00 Szépségközpont
(ism.)
8.00 Viva Kuba! 
(kubai-francia film, 2005,
ism.)
9.40 Lehet, hogy nem
tudtad
10.00 Hírek, Sport, 
Időjárás
10.15 Berlin, Berlin (sor.)
10.45 Találkozunk
12.00 Hírek, Sport, Idő-
járás
12.45 A farm (ism.)
13.45 Teleshopping
14.30 eForum
15.00 Együtt Európába
16.00 Szépségközpont
(sor.)
17.00 Ász (amerikia film-
dráma, 2003, 4. rész)
18.00 Euronews
18.10 Berlin, Berlin (sor.)
18.40 Csodák (sor.)
19.10 Montalbano fel-
ügyelő (olasz filmsor.)
21.00 Az oroszlánok aré-
nája (reality show)
22.00 Hírek
23.10 Visszajátszások
0.30 Forró helyzetek
(vígj. sor.)

TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV DISCOVERY

7.00 Sport.ro Hírek 8.00
Sport.ro Hírek 9.00
Sport.ro Hírek 10.10 Külön
kiadás 12.00 Sport.ro Hírek
13.00 Sport.ro Hírek 13.10
Gladiátorok 14.10 Tenisz
Bajnokok Ligája: Roma
15.00 Sport.ro Hírek 17.00
Pontos sportidő 18.00
Sport.ro Hírek 19.05 Infor-
mációk 21.00 Sport.ro Hí-
rek 22.00 Wrestling
SMACK 23.00 Local
Kombat Superstars 0.00
Mulatozók 0.30 Hírek   

7.30 Mindörökké együtt
(sor.) 8.45 Kaméleonok
(sor.) 10.00 Elbűvölt Hold
(sor.)  11.15 Szenvedély
(sor.) 13.30 Teleshopping
14.00 RBD (sor.) 15.30 El-
rabolt sorsok 16.30 Maria
Mercedes (sor.) 17.30 Igaz
történetek 18.30 Mind-
örökké együtt (sor.) 19.30
Kaméleonok (sor.) 20.30
Predesztináltak (sor.)
21.30 A bosszú álarca
(sor.) 22.30 Éjszakai törté-
netek

SPORT.RO ACASA

FILM+ HALLMARK

8.05 Amatőr bonviván (am.
vígj.) 10.00 Televíziós vá-
sárlás 13.10 Hullajó hullaje-
lölt (francia vígj.) 14.45
Bazi nagy latin lagzi (am.
vígj.) 16.40 Sose veszítsd
el a reményt! (kan. filmdrá-
ma) 18.25 A Midsomer
gyilkosságok (sor.) 20.25
Dühöngő folyó (am. filmdrá-
ma) 22.10 Crank - Felpörög-
ve (am.-angol akcióf.)
23.45 Lopakodók (am.-
perui akcióf.)   

8.00 Amy-nek ítélve (am.
filmsor.) 10.00 Foyle hábo-
rúja (angol tévéfilm sor.)
13.00 Őrangyal (am. tévé-
film sor.) 14.00 Nash
Bridges - Trükkös hekus
15.00 Foyle háborúja (an-
gol tévéfilm sor.) 17.00
jegygyűrű (am. rom. vígj.)
19.00 A Partiőrség (auszt.
tévéfilm sor.) 20.00 Nash
Bridges - Trükkös hekus
(sor.) 21.00 Bűnös szándék
(tévéfilm sor.)   

magyar nyelven a regionális
stúdiók középhullámú adásá-
ban 
15.00 Híradó 
15.10 Hétvégi magazin   

8.00 Jó reggelt, Erdély!, Hír-
adás, Telefontársasjáték,
Nyelvőr, Világjárók 
10.05 Térerő 
14.00 120 perc. A hétvége
eseményei, Jó rájuk emlékez-
ni, Templomaink, Portrémű-
sor Kabaré, Vetélkedő 
16.00 Híradó, Aranyembe-
rek, Gramofon: a ’30-as évek
slágerei, Versekben tündöklő
Erdély, A hét zeneműve 

2.00 Éjszakai váltás 
8.00 Hírek, műsorism., sport
8.30 Térerő 9.25 Cifra palo-
ta 9.55 Hírek, műsorims. 
15.00 Slágerlista 
16.00 Hírek, műsorism. 
16.10 Lemezlovarda 
16.30 Falfirka 
17.00 Láthatár 
17.30Sorsok az operaszínpadon 
17.55 Hírek, műsorism.  

BUKARESTI RÁDIÓ

Marosvásárhelyi rádió

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

magyar nyelven a regionális
stúdiók középhullámú adásá-
ban
15.00 Híradó, kommentár
15.20 Magyar zenei lexikon 

11.00 Hírnegyedóra, Sport,
Rádióújság 
- Hasznos tudnivalók 
Híradás 

12.10 Művelődési hírek 
12.35 Kispad - sportműsor
13.05 Zenés üzenetek 
14.00 Délutáni váltás 
- tájékoztató és szórakoztató
műsor Hírnegyedóra 
16.00 Híradás, Sport, Rádió-
újság 
17.00 Híradás, Törvénytár 
17.55 A nap hírei röviden 

2.00 Éjszakai váltás. 
8.00 Hangoló 
9.50 Hírek, műsorism. 
15.00 Slágeróra 
16.00 Hírek 
16.15 Hétköznapok igazsága 
17.00 Nap-óra 
17.30 Zenelánc
17.55 Hírek, műsorism. 

BUKARESTI RÁDIÓ

Marosvásárhelyi rádió

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

gyar nyelven a regionális stúdi-
ók középhullámú adásában
10.00 Egyházi műsor   

10.00 Híradás, 
Ultrarövid ráadás 
11.00 Híradás, 
gyermekműsor 
12.00 Híradás 
12.05 Igehirdetés, Délkör 
13.00 Híradás 
13.05 Szól a nóta 
14.00 Zenés üzenetek 
16.00 Híradó 
16.10 Zenés üzenetek 
17.00 Vasárnapra válogattuk

2.00 Éjszakai váltás. 
14.00 Műsorism. 
14.05 Dalposta 
15.40 Vidékről vidékre
16.25 Térerő 
17.15 Rádióistentisztelet, 
evangélikus egyházi műsor
17.58 Műsorism.   

BUKARESTI RÁDIÓ

Marosvásárhelyi rádió

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ
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Röviden
Bajor siker a Lyon ellen

Robben 69. percben lõtt bombagóljával 1-
0-ra nyert a Bayern München a vendég
Lyon ellen a Bajnokok Ligája elõdöntõ el-
sõ mérkõzésén. A találkozót mindkét fél
tíz emberrel a pályán fejezte be: a németek-
tõl Ribéryt (37. perc), míg a franciáktól
Toulalant (54. p.) állította ki a játékvezetõ.

A listavezetõhöz látogat a Fradi

Az éllovas Székesfehérvári Videoton ottho-
nába látogat a Ferencváros labdarúgócsa-
pata szombaton, az élvonalbeli bajnokság
24. fordulójában. A tabellán jelenleg máso-
dik Debreceni VSK ma 20 órától a Kapos-
vár együttesét látja vendégül. A további
program: szombat: Újpest–Paks, Pápa–
Honvéd, Kecskemét–Zalaegerszeg, Gyõr–
Nyíregyháza, vasárnap: MTK–Vasas,
Diósgyõr–Haladás. 

Schumit védik a többiek

A korábbi Forma–1-es versenyzõ, Ralf
Schumacher és David Coulthard, valamint
a Mercedes sportigazgatója, Norbert Haug
egyaránt megvédte a három év kihagyás
után idén visszatért, de egyelõre a vártak-
nál gyengébben teljesítõ hétszeres világbaj-
nok Michael Schumachert. „Szilárd meg-
gyõzõdésem, hogy Michael a lehetõ leg-
megfelelõbb irányba halad, és nemsokára
remek eredményeket fog elérni” – fogalma-
zott Haug. A 91-szeres futamgyõztes test-
vére, Ralf hasonlóan nyilatkozott a Bild cí-
mû napilapban: „Három év szünet után
nem tud azonnal ugyanúgy sorozatosan
gyõzni, mint korábban.” Coulthard szerint
Ross Brawn eredetileg Jenson Buttonra ter-
vezte az autót, és idõ kell ahhoz, amíg azt
Schumacher vezetési stílusának megfelelõ-
en átépítik.

Három pont, játék nélkül

A 26. forduló mérkõzését rendezik szom-
baton 11 órától a másodosztályú labdarú-
gó-bajnokság második csoportjában. A pá-
rosítás: Piteºti-i Argeº–Temeskovács,
Marosvásárhely–Szilágysomlyó, Craiovai
Gaz Metan–Nagybánya, Lupény–Bihar
FC, Déva–Mioveni. Az Aradi UTA ismét
játék nélkül gyûjti be a három pontot, mert
a Drobeta Turnu Severin korábban vissza-
lépett a bajnokságtól. Ezúttal a Kolozsvári
Universitatea is játék nélkül kapja meg a
gyõzelemért járó pontokat, hétvégi ellenfe-
lét, a Petrozsényi Jiult ugyanis kizárták.

Csúcsot döntöttek a magyar hokisok

A magyar jégkorong-válogatott 1927 óta
íródó történetében most elõször fordult
elõ, hogy egymást követõ három mérkõzé-
sen nem kapott gólt, így a ljubljanai Diví-
zió I-es világbajnokságon rekordot állított
fel a csapat. A mostani tornán sorrendben
a lengyel (6-0), a horvát (8-0) és a brit (2-0)
együttes sem tudott betalálni Hetényi Zol-
tánnak, illetve Rajna Miklósnak. A magyar
válogatott ma 21 órától a feljutásért játszik
a házigazda szlovénokkal.

A Manchester United ér a legtöbbet

Az angol bajnok Manchester United a vi-
lág legértékesebb labdarúgóklubja – leg-
alábbis ez derül ki a Forbes magazin leg-
frissebb tanulmányából. A gazdasági vál-
ság a legnagyobb klubokat sem kímélte: a
20 legértékesebb klub átlagos értéke 8,5
százalékkal csökkent az utóbbi évben. A
magazin becslése alapján a Manchester
United értéke 1,835 milliárd dollárra tehe-
tõ, a klub az elmúlt egy évben két százalé-
kot veszített értékébõl. A lista második he-
lyén a Real Madrid (1,323 milliárd, 2 szá-
zalékos csökkenés), a harmadikon az
Arsenal (1.181 milliárd, 2 százalékos csök-
kenés), a negyediken a Barcelona (1 milli-
árd, 4 százalékos növekedés), az ötödiken
pedig a Bayern München (990 millió, 11
százalékos csökkenés) áll.

Kinyitották a bõröndöt
Labdarúgás

Hírösszefoglaló

Marian Iancu betartotta az
ígéretét, s tegnap hivatalo-

san kérte a román Profi Labda-
rúgóligát (LPF), hogy újra nyis-
sa meg az úgynevezett „Akta-
táska-ügyet”, amelyben George
Becalit korrupcióval vádolják.
Korábban ugyanis a Román
Labdarúgó-szövetség (FRF) tár-
gyalta a két évvel ezelõtt történt
esetet, csakhogy a fegyelmi bi-
zottság azóta átkerült a ligához.

A Temesvári FC tulajdonosa
most azt kéri, hogy a FRF fe-
gyelmi szabályzatának hatvana-
dik cikkelyét alkalmazzák a
Steaua-tulajdonos Becali eseté-
ben. Ez alapján ha Becalit bû-
nösnek találják, a Steauát azon-
nal visszasorolják a második li-
gába, a klubot 100 és 300 ezer
lej közötti pénzbírsággal sújtják,
az europarlamenti képviselõt
pedig két évre kitiltják a stadio-
nokból és eltiltják bármilyen,
labdarúgással kapcsolatos tevé-
kenységtõl. „Ez a mi válaszunk
Becali alattomos beavatkozásá-

ra a Varga–Bãlan-ügy tárgyalá-
sánál” – jelentette ki Iancu, s
hozzátette: a nemzetközi szö-
vetségnél (FIFA) is jelzik kéré-
süket, mert kételkedik abban,
hogy az LPF valóban újratár-
gyalja az esetet. A Temesvári
FC tulajdonosa azzal példáló-
zik, hogy az Argeº FC-t is kizár-
ták az élvonalból, miután tulaj-
donosát, George Penescut meg-
vesztegetési vádakkal bíróság
elé állították. Az „Aktatáska-
ügy” annyiban különbözik,
hogy Becali nem játékvezetõk-
nek vagy az ellenfél játékosai-

nak ajánlott fel pénzt, hanem ri-
válisának ellenfelét próbálta
pénzzel gyõzelemre ösztönözni.

Amíg azonban ez az ügy újra
napirendre kerül, a Steaua és a
Temesvári FC a pályán is meg-
mérkõzik egymással, mégpedig
az élvonalbeli bajnokság hétvégi
29. fordulójában. A vasárnap esti,
bukaresti összecsapást a házigaz-
dák szurkolóinak a kérésére 20
óra helyett 20.30 órától rendezik.

A 29. forduló teljes program-
ja: ma: Pt. Neamþ–Ploieºti-i
Astra (18 óra, GspTV), Dina-
mo–Iaºi (20.30 óra, Antena1);
holnap: Tg. Jiu–Brassó (15 óra,
GspTV), Galac–Rapid (17 óra,
DigiSport), Kolozsvári CFR–
Gyulafehérvár (21.30 óra, Digi-
Sport); vasárnap: Medgyes–
Beszterce (15 óra, GspTV), Cra-
iova–Urziceni (17 óra, Digi-
Sport), Steaua–Temesvári FC
(20.30 óra, DigiSport); hétfõ:
Curtea de Argeº-i Internaþio-
nal–Vaslui (20.30 óra, GspTV). 

Andrei Mãrgãritescu, Ianis Zicu, Adrian
Cristea és Gabriel Boºtinã a szezon végéig már
nem léphet pályára a Dinamo színeiben, a baj-
nokság végén pedig átigazolási listára kerül-
nek, amiért a Kolozsvári CFR elleni kupamér-
kõzés után nem voltak hajlandók edzõtáborba
vonulni és elhagyták a csapatot. A dezertõr fut-
ballisták pénzbírságot is kaptak, a klub részvé-

nyesei pedig azt fontolgatják, hogy megtiltják
nekik, hogy az egyesület sportbázisaiban edze-
nek. Marius Alexe pénzbüntetést kapott, de ha
nyilvánosan bocsánatot kér viselkedéséért, vis-
szatérhet az élvonalbeli együtteshez. Ousmane
N’Doye és Florin Bratu büntetéseként szintén
visszatartják fizetésének 25 százalékát, de õket
visszafogadták a Liga I-es keretbe. 

Eltiltották a dezertõröket

Maradnak a veteránok
Kézilabda

ÚMSZ

Szerzõdést hosszabbított
Laurenþiu Toma és Rudi

Stãnescu, a Konstancai HCM
két legrégebbi kézilabdázója.
„Konstancán játszom 1999 óta.
Sok öröm ért itt, és ha eddig nem
sikerült egy európai topcsapat-
hoz kerülnöm, akkor inkább itt
maradok” – mondta a balkezes
szélsõ Toma, az idei Bajnokok
Ligája-szezon eddigi gólkirálya.
Stãnescu nyilatkozata alapján a
tengerpartiak jövõre már nem
elégszenek meg a nyolcaddön-
tõbe jutással, sokkal elõrébb sze-
retnének jutni a legrangosabb eu-
rópai klubtornán. Mindkét kézi-
labdázó Konstancán tervezi befe-
jezni pályafutását. Az idén
amúgy várhatóan címvédést ün-
nepelhetnek, hiszen három for-
dulóval a szezon vége elõtt 38
ponttal állnak a tabella élén a
Resicabánya (34 pont), a Bákó
(30), a Tg. Jiu (29), a Steaua (28),
a Suceava (26) és a Székely-
udvarhelyi KC (20) elõtt. A hét-
közi 24. fordulóban ugyanis,
mint ismert, az SZKC 33-30-ra

legyõzte a resicaiakat. A többi
eredmény: Kolozsvári U–Bákó
25-26, Temesvári Poli–Suceava
24-34, Dinamo–Tg. Jiu 24-32,
Szatmárnémeti–Nagybánya 25-
29. Most hétvégén a 25. fordulót
rendezik, a következõ párosítás
szerint: szombat: Tg. Jiu–SZKC
(18 óra); vasárnap: Konstanca
–Brassó, Resicabánya–Temesvár,
Suceava–Kolozsvári U (mind-
egyik 11 órától), Nagybánya–
Dinamo (12 óra, DigiSport). A
Bákó–Steaua-mérkõzést jövõ
hétre halasztották, mivel a buka-
restiek vasárnap 18.45 órától a
KEK elõdöntõjében lépnek pá-
lyára. A spanyol Fraikin BM
Granolliers csapatát fogadják –
összecsapásukat a Sport.ro élõ-
ben közvetíti.

A nõi élvonalbeli pontvadá-
szatban a Râmnicu Vâlcea-i
Oltchim már bebiztosította cím-
védését, így a holnapi, zilahi
vendégszereplésének már nincs
tétje. A szombati 23. forduló to-
vábbi párosítása: Roman–Déva,
Konstanca–Buzãu, Galac–Bras-
só, Resicabánya–Brãila, Nagy-
bánya–Bákó (mindegyik 11 órá-
tól), Rapid–Kolozsvári U (12
óra, DigiSport). 

Hosszabbítás után elõdöntõs 

a Medgyesi Gaz Metan

Kosárlabda

ÚMSZ

Négy mérkõzés után még
csak az egyik párosítás is-

mert a román férfi kosárlabda-
bajnokság elõdöntõjébõl. Amint
arról korábban beszámoltunk,
az egyik fél három gyõzelméig
tartó sorozatban elsõként a cím-
védõ Ploieºti-i Asesoft biztosí-
totta be továbbjutását, majd
szerda este a Medgyesi Gaz
Metan is kvalifikált a legjobb
négy közé. Az erdélyi csapatnak
hazai pályás sikerei után Buka-
restben alaposan meggyûlt a ba-
ja a Steuával, amely keddi gyõ-
zelme után, szerdán csak két já-
tékrésznyi hosszabbítás után
hajtott fejet, 100-98-as végered-
ménnyel. „Nagyon nehéz mér-
kõzés volt, mert nem számíthat-
tunk két idegenlégiósunkra” –
magyarázta Bruno Soce, a
medgyesiek trénere, aki még az

Asesoft elleni elsõ mérkõzésen
sem küldheti pályára a sérült
Mitchellt és Phelpset.

A másik ágon azonban az
ötödik mérkõzést is meg kell
majd rendezni, mivel a Kolozs-
vári U-Mobilteco–Marosvásár-
hely- és a Nagyszebeni Atlassib
–Temesvári Elba-párharcoknál
is 2-2-es összesített alakult ki. A
Maros-parton mindkétszer a há-
zigazdák nyertek, szerda este
67-63-ra verték a Marcel Þenter
edzette kolozsváriakat. „Na-
gyon jól védekeztünk, de techni-
kai szempontból nem vagyok
elégedett a harmadik és negye-
dik negyedben mutatott táma-
dójátékunkkal. Gyorsan meg
kell oldanunk ezt a problémát”
– magyarázta a tréner, aki vasár-
nap 19 órától hazai pályán har-
colhatja ki az elõdöntõbe jutást.
Az Atlassib szerda este 78-74-re
gyõzött a Béga-partiak otthoná-
ban, így a továbbjutás szomba-
ton dõl el Nagyszebenben. 

Jarret Howell bajnoki elõdöntõbe segítette a Medgyes csapatát

Alina Dumitru aranyérmes
Cselgáncs

V. Ny. R.

Európa-bajnok lett Alina
Dumitru 48 kg alatti súly-

csoportban, miután tegnap dél-

után a döntõben legyõzte a ma-
gyarországi Csernoviczki Évát.
A pekingi olimpián aranyérmes
román cselgáncsozó a fináléig
vezetõ úton elõbb az ír Lisa
Kearney-t, majd a belga
Charline Van Snicket múlta
felül a selejtezõben, míg az elõ-
döntõben a spanyol Oiana
Blancót búcsúztatta. A bécsi
kontinensviadalon megszerzett
aranyérme immár a hatodik a
gyûjteményében. A tegnapi
nyitónapon lépett tatamira
Corina Cãproiu (57 kg) és
Andreea Cãtunã (52 kg) is.
Elõbbi az osztrák Sabina Filz-
moserrel csapott össze a lapzár-
tánk után rendezett döntõben,
míg utóbbi már az elsõ körben
kiesett. A 66 kg-os férfiak me-
zõnyébõl Dan Fâºie nem jutott
tovább az elõdöntõbe a vigasz-
ágról. Alina Dumitru újabb érmet gyûjtött

Fotó: Mediafax
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szombat–vasárnap

HANG.: – Kicsoda ön?
M.: – Hang, ennél rémülete-
sebb kérdést nem is szegez-
het nekem. Nincs megvála-
szolhatatlanabb, mint ez a
kérdés, amelyet óhatatlanul
önmagamra kell lefordíta-
nom: ki vagyok én?
HANG.: – Kicsoda ön?
M.: – Igen. Ki vagyok én?
Ki vagyok én?... Az Aréna
címû könyvem második elé-
giájából, a Hopplá elégiából,
gyakran idézték a 145. vers-
szakot.
HANG.: – „Az ember egy-
szer tûz másszor kõ néha
semmi néha visszhang egy-
szer kés és végül holt, de
néha: minden.”
M.: – Ám a 146. versszak
mindjárt hozzá mondja:
HANG.: – „A szó nem üz-
let, a vers nem régiségbolt.
Hopplá!”
M.: – Hopplá!
HANG.: – Kicsoda ön?
M.: – Igen, ki vagyok én?
Van-e ember, van-e író, aki-
nek annyi, oly mérhetetlen
az erkölcsi ereje, hogy min-
dent végig kimondjon ön-
magáról? És amit kimond,
õ-e az? Valóban, ki vagyok
én? Minthogy – úgy lehet –
író vagyok. A színész el-
mondhatja magáról: a szere-
peim összessége vagyok. A
siker vagyok, amikor legyõ-
zöm a szerepet és megint
másként vagyok én én, ami-
kor magam vagyok a bukás,
amikor csak a puszta szerep
vagyok. Az író szerepe a
könyv. A költõ szerepe a
költemény... 
HANG.: – „A szó nem üz-
let a vers nem kincstári ré-
giségbolt.”
M.: – Igen, a szavak... A sza-
vak emlékeznek. A nyelv
emlékezet. Az írói munka:
emlékezni. A költészet emlé-
kezés. Képzeletünk, legkép-
telenebb álmaink is semmi
más, csak az emlékezet sza-
bad, öntörvényû mûködése.
Akárcsak a szó. Mindig a je-
len idõben írjuk le, olvassuk,
mondjuk. Olyan mélyrõl és
oly távolról érkezik, ahová
hébe-hóba csak a legbonyo-
lultabb eszközökkel ér el a
tudomány. (...)
HANG.: – De kicsoda ön?
M.: – Szavak. Ez vagyok én.
Mondatok. Sorok. Könyvek.
Csak az a bizonyos, ami az
anyanyelvem szavai, mon-
datai, szerkezete által va-
gyok. A szavak emlékeznek,
az anyanyelvben a történe-
lem. Az idõ állandó változá-
sai közepette, mint minden
ember, az vagyok, amik a
szó viszonyulásai. Bejárha-

tatlan emlékrengeteg va-
gyok. A szavak erdeje, má-
sok szavainak végtelen kiter-
jedésû rengetegei közé ékel-
ve. Vagyok a mások szavai-
nak pusztaságában, nagyvá-
rosaiban, falvai körül, má-
sok szavának erdeiben és
dzsungeleiben. A szavak em-
lékerdeje... Én nem vagyok
úgy én, ahogyan írok, ha-
nem ahogyan olvasnak...
HANG.: – Kicsoda ön?
M.: – Most épp egy könyv
vagyok. A megjelenõ köny-
vem. A Sors és jelkép.
HANG.: – Kicsoda ön?
M.: – A Sors és jelkép elsõ
kiadása. 1946 júniusában je-
lentem meg e könyv alakjá-
ban. Már akkor emlék vol-
tam: emlékezés emlékekre, a
magam és a mások szavai-
ban. Az emlékezés regénye
voltam és vagyok. Huszon-
hét év múlva másodszor fel-
támadó könyv. A mostani
kiadású teljes címem furcsa
és hosszú, de pontos:
HANG.: – Sors és jelkép
avagy egy erdélyi utazás re-
génye ezerkilencszáz negy-
venháromban tizenkét feje-
zetben elbeszélve.
M.: – Most ez vagyok én.
Egy utazás 1943 háborús ta-
vaszán, a háborús határokon
innen. Mondom, emlékezés,
vérsavós félelmekkel átitatott
emlékezés. Fuldoklás a hu-
mánumért. A humánumért
kiáltó, reménykedõ emléke-
zés. Önmarcangolás. A
könyvet 1943 végzetes tava-
száról írtam. Akkor kezdtem
el és az 1944-es romániai for-
dulat küszöbén fejeztem be.
Az életem. A ház, amelynek
falai között és kertjében ír-
tam. Temesváron. Egy ház,
amelybe Makkfalváról hoz-
tam ládában régi paraszt-ro-
kokó kályhacsempéket, Fé-
nyedrõl faragott kaput, még
a második világháború
elõtt, két háború között. Há-
ború volt. 
HANG.: – Kicsoda ön?
M.: – A gazdátlanná vált ka-
pu kidõlt. Valahol annak a
háznak a padlásán, pincéjé-
ben hevernek romjai. Abban
a házban, amelyben ezt a
könyvet írtam. A virágos és
csillagos csempék összetör-
tek... A barna fenyõgeren-
dák a mennyezeten. Alattuk
írtam meg ezt a háborús uta-
zást, a fantasztikus utazást a
Maros mentén Enyedre. Az-
tán Szebenbe. Aztán Brassó-
ba. Fasizmus. Háború. Éj-
szaka. Vonatok, tankokkal
megrakodva a frontra. Vona-
tok sebesültekkel vissza. A
halottak ott maradtak. Egy

utazás a háború határain in-
nen. Vád és önmarcangolás.
Barátaimmal, Szemlér Fe-
renc, Endre Károly, Kacsó
Sándor, Nagy József és
együtt mégis, azokkal is,
akiktõl a Bécsi Döntés hatá-
ra választott el...
HANG.: – Kicsoda ön?
M.: – És találkoztam ár-
nyakkal, az õrülten bolyon-
gó Varga Katalinnal, Avram
Iancuval. Detektívek és rém-
látomások üldöztek. 
HANG: – Kicsoda, ön?
M.: – Minden bennem talál-
kozott. A fasizmus rémsé-
gei. A háború elviselhetet-
lensége. A szó a háborúban:
erõszak és üldözöttség, ter-
ror és rettenet. Minden,
amit addig és az után megél-
tem: emlékezés. Emlékezés
és üzenet. A fasizmus elnyo-
mása. Az értelem elnyoma-
tása. A háború. A véres há-
ború. A hideg háború. Az
erõszak... A kényszer elvi-
selhetetlen. Így írtam ezt a
könyvet. Ott Temesváron.
Jó könyv? Rossz könyv? Mit
tudom én! Ó, az a kert!... Az
ifjúság kertje! ... Vajon mivé
lett az a kert?...
HANG.: – Kicsoda ön?...
M.: – Egyebet sem teszünk.
Emlékezünk. Az emberi re-
ménység lehetséges. Mert az
önmagára emlékezõ szó ma-
ga a reménység. Ebben a
szóban: reménység – a re-
ményvesztés és a megmen-
tett remény emésztõ, kímé-
letlen párharca emlékezik tu-
lajdon történetére. Ó, anya-
nyelvem: hazáim! Az írás:
kétségbeesés és remény. Er-
kölcs. Nem kevesen álom-
ban élnek. Az erkölcs felri-
asztja õket. Az erkölcs fel-
zendül a gyûlölet, a megve-
tés, az intolerancia ellen. (...)
HANG.: – Kicsoda ön?
M.: – Az Illúziók kávéháza
címû könyvem utolsó sza-
vai: idézet Apáczai Csere Já-
nostól:
HANG.: – „Az utókor,
amelyre nézve te régi lesz,
minden szeretet és részre-
hajlás nélkül, gyûlölet vagy
irigység nélkül fog megítél-
ni. Mindazokat pedig, kik a
nagy tudatlanságnak a pa-
lástját szõtték, el fogja át-
kozni. Végre azokat, kik a
haladást készakarva meg-
alázták, pokolra szánják...”
M.: – Micsoda szavak! Mi-
csoda stílus! Háromszáz év-
vel ezelõtt! Ezek a monda-
tok! Háromszáz éve emlé-
keznek bennem önmagukra.
Állandóan, szünet nélkül ol-
vasom a szavakat. Mi az ol-
vasás, ha nem emlékezés?

Az emlékezetet olvasom ál-
landóan. Minden emberi lé-
lek a történelem memóriája
–; a jó és a rossz összekevere-
dõ és szétváló emlékezete.
Nemcsak az íróé! Nemcsak
a költõé. Három sor az Aré-
na verseibõl:
HANG.: – „Ne a mások vé-
rével írj tulajdon véreddel
töltsed a töltõtollad Van
ilyen bolond is.”
M.: – Persze, nem került vol-
na sor a második világhábo-
rú alatt a Sors és jelkép
megírására, ha elõzõleg nem
épp a Város a ködben címû

regényemet írtam volna
meg. Az elsõ világháború re-
gényét. A népét és a nemze-
tiségekét és a Gondolatot ül-
dözõ, elnyomó, toleranciát
nem ismerõ, elnemzetlenítõ
Osztrák–Magyar Monarchia
utolsó éveit, az elnyomó ha-
talom bukását. A kertben a
diófát, amely alatt kisgyer-
mekkoromban ólomkato-
nákkal játszottam ... (…)
Házunkkal szemben a titok-
zatos úriházat, amit áhítattal
neveztünk „kastélynak”...
HANG.: – áhítattal nevezte
„kastélynak”...

M.: – Aztán a nagy bérhá-
zat, amelyben laktunk. A
pincét, ahol mi gyermekek
eljátszoittuk a háború rémü-
leteit és kegyetlenségeit...
HANG.: – Igen, a felnõttek
kegyetlenségeit...
M.: – A teret, ahol kitört a
forradalom. A templomot,
amelyben térdre omolva
imádkoztunk. Miért is? ...
HANG.: – Miért is? (...)
M.: – Az utóbbi négy-öt év-
ben ez vagyok: a könyveim.
Az Aréna címû. Fél évtize-
dig írtam. Benne egész éle-
tem. Az Illúziók kávéháza.
Benne egész életem. Város a
ködben. Benne egész életem.
Harminc évvel a megírása
után jelenhetett meg.  Sors és
jelkép. Benne egész életem.
És vagyok az is, amit a köny-
veimrõl írtak. Együtt a jó és
az eltaszítás. Ok és ürügy
mindenképp a félreértésre.
HANG.: – Kicsoda ön?
M.: – ...Mint legkülönb, ha-
lott barátaim: Gaál Gábor,
Fábry Zoltán, Sinkó Ervin...
HANG.: – mind halott...
M.: – és élõ barátaim:
Arthur London és Eugen
Jebeleanu és Geo Bogza
...És magyar barátaim itthon
és határokon túl. A hírhed-
ten goromba Miroslav
Krleza... Találkoztunk Zág-
rábban. Két csokor piros
szegfût tettem le Sinkóék sír-
jára a Mirogoj temetõben.
Szertartás. Akárcsak Gaál
Gábor sírjánál a Házson-
gárdon. Prágából beszéltem
meg viszontlátásunkat
Fábryval. Stószon. 

Folytatása a 2. oldalon

Író, publicista, költõ, mûfordító. Középiskoláit
szülõvárosában végezte, Budapesten érettségizett
(1928). Mûegyetemi tanulmányokat folytat Bu-
dapesten, majd református lelkészi képesítést sze-
rez. Az Ifjú Erdély, az Erdélyi Fiatalok, majd
1934-tõl a Korunk munkatársa, 1935-tõl a Bras-
sói Lapok tudósítója. A háború idején Dél-Erdély
illegalista küzdelmeiben vesz részt. 1945-ben az
MNSZ központi sajtóirodájának vezetõje, majd a
Romániai Magyar Írók Szövetségének fõtitkára
(1946), Gaál Gáborral közösen szerkeszti az
Utunkat. 1948-49-ben a Kolozsvári Állami Ma-
gyar Színház fõrendezõje, majd igazgatója. Ko-
holt vádak alapján letartóztatják, hat év után sza-
badul (1955). Hazatérve az Állami Irodalmi és
Mûvészeti Kiadó aligazgatója (1957-59), a Ro-
mániai Írók Szövetségének alelnöke (1968-72).
Avantgárd törekvések jellemzik mind költõi, mind
prózai munkásságát. Késõi indulás után idõskori
szívós termékenységgel írja meg sajátos mûfajú
(napló)regényeit. Mûvészete elválaszthatatlan Eu-
rópa – és benne a román kultúra – szellemi nagy-
jainak vonulatától, akikkel termékeny baráti kap-
csolatokat ápolt. * Mûvei: A nép ír (1945); Ének
1437-rõl (Verses krónika. Tv. 1945); Tanú a nép

(Tv. 1945); Párizs után (politikai közírás, Kv.
1946); Sors és jelkép (Kv. 1946, 2. javított kiadás
Buk. 1973); Együtt a világgal (versek, 1957); Ok-
tóberi szél (Egy publicista jegyzetei. 1957); Amed-
dig ellátok (versek, 1960); Kitépett naplólapok
(1961); Okos volt-e Okos Marci? (Regényke.
Méliusz Annával. 1961); Beszélgetés a rakparton
(versek, 1963); Legszebb versei (1964); Aréna (ver-
sek, 1967); Az új hagyományért (cikkek, tanul-
mányok, 1969); Város a ködben (függelékben a re-
gény kéziratának története, 1969, 2. kiadás 1981.
RMI); Az illúziók kávéháza (Vallomások. 1971,
Bp. 1990); Én és az oroszlán (ifjúsági regény,
Méliusz Annával. 1972); Kávéház nélkül (Emlé-
kezet és vallomás. 1977); Tranzit kávéház (Utazás
és álom. 1982); Horace Cockery-Múzeum –
Horace Cockery darabokra tört elégiája (1983,
Bp. 1988); Válogatott költemények 1930-1980
(1984); Napnyugati kávéház (1986); A barátság
kávéháza – tegnap (1988). Harminc versét német-
re ültette át Franz Liebhard (1965); románra ver-
seit Emil Giurgiucã, Radu Boureanu, Paul
Drumaru, Kocsis Francisko, regényét Oraºul pier-
dut în ceaþã címmel Constantin Olariu (1974), az
Arena elégiáit Virgil Teodorescu (1975) fordította.

Kicsoda Ön, Méliusz József ?
Erdõben, a szavak emlékerdejében élünk. „Én nem vagyok úgy én, ahogyan írok, hanem ahogyan olvasnak...”
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Méliusz József (sz. Temesvár, 1909–mh. Bukarest, 1995)

Méliusz József a hetvenes évek elején



Folytatás az 1. oldalról

Úton voltam hozzá, de már
nem találkoztunk. Meghalt,
mielõtt Stószt elértem volna.
Az emlékezés, a szó, a gon-
dolat: utazás. Egyszerre: bel-
sõ utazás és utazás a külsõ vi-
lágban. A világ egy. Szétsza-
kíthatatlan. Nekem a világ:
Európa. Európa nem rajtunk
kívül, bennünk van. (...) Én
vagyok a felhõket bolhászó
öreg jegenyefák lombja: amit
az ablakomból látok, itt Bu-
karestben, ahol élek és írok...
Mi mindenrõl írtam és mi
mindenrõl nem írtam én!
Könyvem csak a háború

után jelenhetett meg. Aztán
megint sokáig nem, több év-
tizedig semmi. Három és fél
évtizeden át készülõdtem ar-
ra, amim az utolsó öt eszten-
dõben napvilágot látott. Ír-
tam a háború-elõttrõl, a
háború-utánról, hosszú elné-
mulásokkal máig. A humá-
numért. És hányszor téved-
tem. A humánumért. A hu-
mánum  ellen. Szüntelenül
emlékeztem. A humánu-
mért. Semmit sem tagadok
meg. És mindent megtaga-
dok. Mindig most kell helyt-
állni. Nem tegnap és nem
holnap. Nem könnyû a vá-
lasz a kérdésre: hol az a hely? 

HANG.: – Hol az a hely?
M.: – Állandó bennem a
szorongás, helyt tudok-e
állni?...
HANG.: – Kicsoda ön?
M.: – Ki vagyok?... Azt hi-
szem, nem tudok helytállni a
rémisztõ kérdés elõtt... Nem
tudom megfogalmazni, ki
vagyok. Valószínûleg a téve-
déseim, a sikertelenségeim, a
vereségeim, a félreértettsé-
gem, a magam félreértése, a
mások, félre- és meg nem ér-
tése, ez vagyok én. A kér-
dést: hol, mikor tévedtem,
mindig én magam adtam fel
magamnak. Bennem a törté-
nelem. Azóta vagyok író,

amióta szemben találtam
magam a kérdéssel: mikor,
hol tévedtem? Két világhá-
borút értem meg. Két világ-
méretû tévedést. És aztán
még micsoda háborúkat... 
HANG.: – „...Háború volt
és hasaltam a bokáig por-
ban és megtelt vele kiszá-
radt szám és vezényszóra
felugrottam villanyáram-
mal töltött szögesdrót elõtt
– háború volt... parancsnok
pofozott... –: háború volt,
azé a büntetlenség akié a
fegyver... háború volt hábo-
rú volt háború volt háború
volt háború volt...”
M.: – Igen. Háború volt. Ez
a háború is én voltam.
HANG.: – Kicsoda ön,
Méliusz József?

M.: – Megéltem két világ-
háborút, további háborúkat
és megmaradtam. Talán
semmi; sem mondja ki ért-
hetõbben szavaim emléke-
zetét, szavaim tévedéseit,
mint az, hogy megéltem e
háborúkat, a fasizmust, az
üldözõ és pusztító naciona-
lizmust, az erõszakot a sza-
vakon, a szavak beszennye-
zõdését és a szavak felkelé-
sét. Szavaim beszennyezõd-
tek és felkeltek önmaguk el-
len, legyõzni tulajdon ma-
gukat. Tiszta szavakat írni.
Emlékezõ, fiatal, önmaguk-
kal azonos, lázadó szava-
kat, anyanyelvemen. Az
önmagával küszködõ re-
ménység szavait. Igen, biza-
kodni... A szó a põrére vet-

keztetett történelem. Ki va-
gyok én? – Nem találom a
feleletet...
HANG (mind elhalóbban):
– Kicsoda ön? Kicsoda ön?
Kicsoda ön? Kicsoda ön?
Kicsoda ön? Kicsoda ön?
Kicsoda... Kicsoda...

(Kicsoda Ön? Filmesszé.
Részletek. A forgatókönyv írója
és rendezõje Bokor Péter; övé a

film ötlete is. Hang: Kovács
György. Az idézetek az Aréna,
illetve a Kávéház nélkül címû
kötetekbõl. Külsõ felvételek a

Város a ködben és a Sors és jel-
kép színhelyein. M. az íróaszta-

lánál. – Fekete-fehér, 16 mm.,
hangos, 60’. Román Televízió

Magyar adása, Bukarest, 1973.
július 22.)
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Avantgárd 
elkötelezettség

...Úgy tûnik, mindmáig a
legjelentõsebbet mégis a pró-
zában alkotta Méliusz. A
még 1938–1940-ben, Gaál
Gábor sugalmazásának ered-
ményeként született és kü-
lönféle véletlenek és törvény-
szerûségek következtében
csak 1969-ben megjelent Vá-
ros a ködben (amelyet a szer-
zõ „a regény regényével”
egészített ki, polemikusan)
az elsõ világháború körüli
évek Temesvárát idézi fel,
magyarok, románok, néme-
tek együttélését, közös prob-
lémáit és ezek változását a
Proust utáni modern európai
próza szintjéhez közelítve, a
magyar epika XX. századi
rangján. Méliusz regénye kü-
lönösen szerencsés házasság-
ból született: az író avantgárd
elkötelezettségébõl és az Ily-
lyés Gyula, Veres Péter fém-
jelezte magyar szociográfiai
irodalom tapasztalatainak
hasznosításából. 

Vallomás ez a regény, a
prousti eszközökkel feleleve-
nített gyermekkori élmé-
nyekrõl és azokon keresztül
egy osztály bûneirõl; de nem-
csak a bûneirõl, hanem teljes
életérõl, úgy, ahogy azt a
gyermek, majd késõbb a fel-
nõtt megismerte – innen a
három évtized távolából sem
csökkenõ mûvészi idõszerû-
sége, amelyet csak növel a
könyv stílusának szépsége,
nyelvének árnyaltsága.

A Város a ködben azok
közé a regények közé tarto-
zik, amelyeket sajnálunk le-
tenni a kezünkbõl... 

(Kántor Lajos: Elkötelezetten,
1971. In: Korváltás, 

Kriterion, 1979)

Darabokra 
tört elégiák

Egy rendhagyó módon
szerkesztett Méliusz-ver-
skötet gyõz meg igazán a lí-
rai életmû egységérõl, a köl-
tõi pálya szerves alakulásá-
ról (Válogatott költemé-
nyek. Kriterion Könyvki-
adó, Bukarest, 1984. Válo-
gatta és az utószót írta Szász
János.) Egy költészet pálya-
ívének szokatlan bemutatá-
sa ez a kötet, hiszen a leg-

újabb szövegektõl az elsõ
költeményekig fordított idõ-
rend szerint (1977-80-tól
1930-ig) követhetõ a
Méliusz-líra. Az egyes alko-
tói periódusok bizonyos mû-
vei egy mára elért – kihar-
colt! – koherens költészetfel-
fogás alapjáról ítéltettek filo-
lógiai érdekességûeknek,
mások meg lényeges szöve-
geknek. E kötet nem az
egyes alkotói szakaszok kö-
zötti vagy az azokon belüli
egyenetlenségekre figyel-
meztet, hanem a folytonos-
ságra és az esztétikailag érté-
kes mûvek jelenlétére. 

Az értelmezõ számára így

a szerzõ kínálja fel a lehetõsé-
get egy olyan olvasathoz,
amely a versek-szövegek egy-
másra hatásának, helyzeti
energiájuk kisugárzásának
fokozott figyelembevételével
valósítható meg. Ezáltal a ko-
rai, véletlennek és társtalan-
nak tetszõ kísérletek az újak
nézõpontjából – az elért csú-
csokról tekintve szét – nyerik
el igazolásukat egyrészt, más-
részt az újabb, bonyolult mû-
vészi struktúrák felõl tapint-
hatjuk ki azok elõzményeit a
koraiakban. A harmincas
évek Ben Hepburn ciklusát
például – mint magányos je-
lenséget – csak a költõi pálya

kiteljesülését jelzõ Horace
Cockery „darabokra tört elé-
giájá”-tól visszatekintve mi-
nõsíthetjük egy szerves folya-
mat részének. 

(Borcsa János: Éhe a teljes-
ségnek. Méliusz lírájáról – 
a költõ 80. születésnapján.

In: Szövegszigettenger, Komp-
Press, Kolozsvár, 1997)

Meglásd, meghalok

Becsukott ajtó mögött pi-
pázgattunk, nem valami fé-
nyes kedélyállapotban... Ke-
serûen körbemutatott: 

– Meglásd, Géza bácsi,

meghalok, marad utánam
ez a nagy szemétdomb,
mert megy innen minden a
szemétre. Senkit nem fog ér-
dekelni, amit írtam. Elfelej-
tenek. 

– Jóska bácsi, nem fog
semmi a szemétdombra
menni, hiszen megígértem,
hogy ha egyetlen intézmény
sem tart rá igényt, akkor elvi-
szem én a kéziratokat. 

Ezt mindig szertartásosan
elmondtam és megfogad-
tam; sokszor csupán a foga-
dalmam megismétlését akar-
ta kicsikarni az öreg. De
most mélyebbrõl jött a pa-
nasz, nagyobb volt a fájdal-

ma. Ekkor mondtam meg
neki, amit addig is gondol-
tam, ám kimondani nem
akartam: 

– Jóska bácsi halála után
néhány évvel, de az is lehet
hogy jó néhány évvel, az ér-
deklõdés az életmûve iránt
növekedni fog. Jóska bácsi
személyisége egész életében
akadályozó tényezõ volt.
Egyrészt nagyon kevés meg-
értõ barátja akadt, annál
több „távolságtartó ismerõ-
se”, hogy ne mondjam: el-
lensége. Másrészt a szerkesz-
tõkre se nagyon hallgatott.
Még a könyvei formátumára
vonatkozó, talán nem min-
dig elõnyös elképzeléseit is
áterõszakolta... Ha már nem
lesz Jóska bácsi, akkor ezek
a tényezõk sem állnak majd
fenn. Az életmû pedig az al-
kotó személyiségétõl függet-
lenedõ életet kezdhet.

Efféléket mondtam, meg
még cifrábbakat. Hallani le-
hetett a pipafüst zaját, amint
súrolja a levegõt. 

– Öregem, te ezt komolyan
mondod? Hát persze. Ha
megkérdeztelek... Nem hi-
szem, hogy igazad lesz. 

Mindketten pontosan tud-
tuk, hogy ez utóbbi mondat
hangsúlya: reménykedõ;
hogy mégis igazam lesz. 

Én komolyan gondoltam,
amit életemben egyetlen egy-
szer Méliusznak is elmond-
tam: személyisége nem iga-
zán kedvez az életmûve fo-
gadtatásának. Nem akartam
bántani, csupán õszinte vol-
tam. Sosem akartam bánta-
ni. Nagyon szerettem „az
öreget”, aki már akkor is
öreg volt – legalábbis az én
szememben –, amikor megis-
merkedtünk. A személyisé-
gére tett észrevételeim sem
„elmarasztaló minõsítések”
(voltak), hanem egyszerû
ténymegállapítások. Mely
ténymegállapításoknak az is
részét képezi, hogy ha valakit
nem igazán fogadnak el – ak-
kor természetszerûen (hiszen
kettõn áll a vásár!) ez azokat
is minõsíti, akik nem fogad-
ják el. És ezzel az észrevétel-
lel sem elmarasztalni akarok
(„el- vagy befogadókat”),
csupán leírni egy helyzetet. 

(Szávai Géza: Íme, Méliusz!
In: Torzmagyar, Pont Kiadó,

Budapest, 2004)

Kritikusai, utókora

Méliusz József portréja (1993)

Kicsoda Ön, Méliusz József?

Nagyon szerettem volna ott len-
ni azokon az elõadásokon,
amelyek a bukaresti Magyar
Kulturális Intézetben idézték fel
Méliusz József emlékét és mun-
kásságát, de más irányú elfog-
laltságaim miatt képtelen vol-
tam rá. Így itthon, csendben
emlékeztem, végignézve azokat
a könyveit, amelyek a múlt szá-
zad hetvenes-nyolcvanas évei-
ben nagyon sok fiatal tollforga-
tó számára Európát, a nyi-
tottságot,a szellemi bezártság és
elszigeteltség elleni küzdelmet
jelképezték. És még valamit.
Bármilyen nehéz körülmények
között is, de az irodalom részvé-
telét az igazi emberi értékek, a
humánum megbecsüléséért
folytatott küzdelemben. Más ro-
mániai magyar írók-költõk –
fölösleges a jól ismert neveket
felsorolni – mindezt inkább kö-
zösségi-nemzeti alapon tették,
de valamennyien találkoztak
abban, hogy szavaikkal, gondo-
lataikkal még akkor is részt vet-
tek a közéletben, ha mondani-
valójukat metafórák mögé és
sorok közé rejtették. 

Manapság ez a részvétel egy-
re ritkább. Persze jól ismerem a
kézenfekvõ magyarázatokat: a
közéleti szerepet átvették a poli-
tikusok, ma már semmi szük-
ség ilyesfajta szóvivõkre, hiszen
mindenki azt mondhat, amit
akar, az irodalom társadalmi
szerepe teljesen megváltozott,
visszavonulhat önmaga mûvé-
szeti-esztétikai határai mögé és
így tovább. Ha pedig valaki
úgy gondolja, hogy szépírását
mégiscsak közölni kellene – és,
ha lehet, még mindig nyomtat-
va és papíron –, akkor ott van-
nak az egyre láthatatlanabb
irodalmi lapok, a kiadók pá-
lyázati beadványai, egyes me-
gyei és helyi költségvetések téte-
lei, amelyek igazolják, hogy
nemcsak az utak és a csator-
nák, nemcsak a reklám és a
kommunikáció, hanem az iro-
dalom támogatása is szerepel a
szerteágazó foglalatosságok kö-
zött. 

Egy-két – fõként az inter-
neten megjelenõ, csipkelõdõ –
írás ellenére, úgy tûnik, a jelen-
kori romániai magyar iroda-
lom (mielõtt a többször lezárt és
többször újraindult vitát elindí-
tanám, hozzá is teszem, hogy a
szókapcsolatot földrajzi értelem-
ben használom), illetve mûvelõ-
inek közéleti érdeklõdése, leg-
alábbis a bárki által olvasható

szövegekben, mélypontra zu-
hant. 

És ennek számos következ-
ménye van. Az egyik: a közéleti
tér megtelt legfeljebb másfél tu-
catnyi múltban fogant, unos-
untalan ismételt irodalmi idé-
zettel, amelyek a legkülönbö-
zõbb típusú és színhelyû rendez-
vényeken azt a benyomást kel-
tik, mintha elfelejtettünk volna
gondolkodni, mintha a jelenkor
szellemi frissessége, bárhová ki-
tekinthetõ nyitottsága ellenére
még mindig az idõk és a terek
bezártságát választanánk, nem
a jelenben és a jövõben, hanem
mindig csak a történelemben
keresnénk a fogódzókat. Mind-
ez pedig óhatatlanul kisugárzik
egész magatartásunkra és így
mennek el mellettünk azok a
vonatok, amelyekre felszállhat-
nánk. (Vizsgálja meg egyszer
már valaki, hogy a romániai
román és az erdélyi magyar kö-
zépiskolák milyen arányban
használják ki azokat a lehetõsé-
geket, amelyek nem magyaror-
szági, hanem európai pályázati
lehetõségekre vonatkoznak. Ve-
gyük már észre, hogy miközben
az erdélyi magyar szakközépis-
kolák növendékeit ilyen meg
amolyan jurtaépítõ táborokban
hívogatják, addig a hasonló ro-
mán társaik Németországban,
Franciaországban, Angliában,
Dániában, Írországban és más-
hol gyakorlatoznak a szakmá-
ban.) A másik: a közéleti térben
– természetesen ideértem az
internetet is – igen gyakran
olyan romániai magyar szöve-
gek jelennek meg, amelyek ösz-
szefüggéseikben merényletek a
gondolkodás és a logika, kifeje-
zõkészségükben pedig a magyar
nyelv ellen. 

Nem akarom én mindezt a
jelenkori irodalmárok nyakába
varrni, de egy valami bizonyos:
akárcsak a hatalom, a közélet
sem szereti az ûrt és nem mind-
egy, hogy azt kik és hogyan töl-
tik be. Amiért mindenki ír, fo-
tózik, lapokba esemesezik és
ímélezik, azért a szavaknak és
leíróiknak megvan a maguk
súlya. 

Ugyanúgy, ahogyan a ma-
guk idejében Méliusz Józsefnek
és kortársaiknak is megvolt.
Az emlékezés azt is kellene
hogy jelentse: vegyük jobban
észre a magunk idejét. Mert
ha azt elveszítjük, akkor a jö-
võben már az sem lesz, amit
idézzenek tõlünk.

Székedi Ferenc 

A magunk ideje
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Kényszerek 
és választások 

Beszélgetés, részletek

Pomogáts Béla: Méliusz
egy abszolút kemény kritikát
mondott az 56-os forrada-
lomról, amivel mi elégedetle-
nek voltunk, mert mi más-
ként láttuk. Aztán valamikor
a 70-es években Méliusz Bu-
dapesten járt és Tánczos Gá-
bor akart egy békülési akciót
szervezni, hogy béküljön ki
azokkal, akiket õ az 56-os
forradalomról elõadott néze-
teivel megsértett. Méliusz
megkövette ezeket az embe-
reket, elõállt és azt mondta,
hogy õ 56-ról olyan dolgokat
írt le, amiket nem lett volna
szabad, és ezért most megkö-
vetlek benneteket, bocsána-
tot kérek, ma már egész más-
ként gondolkodom errõl, ve-
letek tartok, veletek együtt
érzek, és tekintsetek a baráto-
toknak. Ezt meg is írta.

Bretter Zoltán: Arról
mondott valamit, hogy 56-
ról miért volt az a vélemé-
nye, amit leírt?

Pomogáts Béla: Õ azt
mondta, hogy meg volt té-
vesztve. Hogy õt a hivatalos
bukaresti propaganda félre-
vezette. 56-ban mindenki
aláírta a forradalmat elítélõ
közleményt. Kötelezték õket
arra , hogy aláírják. Az ak-
ció nagy megbékéléssel és
kölcsönös szeretettel végzõ-
dött. Ugyanis mi nem vol-
tunk bosszúállóak. Egyéb-
ként azt, hogy 56-ban õ mit
írt 56-ról én nem tartom
olyan nagyon lényeges kér-
désnek, mert azért itt Erdély-
ben mindeki rá volt kénysze-
rítve, Kemény Jánostól Sütõ
Andrásig, hogy megfelelõ
nyilatkozatot aláírjon, olya-
nok is aláírták, és itt épp Ke-
mény Jánost említem, aki
angyali természet volt, távol
állt tõle mindenféle politikai
nyilatkozat, pláne egy ilyen
ügyben. Nincs ennek per-
döntõ jelentõsége. Amikor
én le voltam csukva, a bör-
tönben én is aláírtam min-
denfélét, még azt is majd-
nem aláírtam, hogy kidisszi-
dáltam Bécsbe.

Egyed Péter: Én ’76 már-
ciusában ismerkedtem meg
Méliusszal. Akkor már pub-
likáltam a kolozsvári Utunk-
ban és a Korunkban és el-
mondtam, hogy ott voltam
Méliusznál. „Pfúj!!!” – egy-
bõl megváltozott az állás-
pont. Én egyetemista vol-
tam, és elkezdtem megnéz-

ni, hogy ez miért van így. A
történet nagyon régi. A régi
Helikon és a kezdeti Korunk
közti kezdetben jónak
mondható, de késõbb bor-
zalmas acsarkodásba vágó
viszonyára vezethetõ vissza.
Tehát Méliusz mint kolozs-
vári író, baloldali polgár,
megalapozta a hírnevét Ko-
lozsváron, és erre csak rájött
az, hogy amikor kinevezték
a kolozsvári színház élére,
egy olyan mûsorpolitikát ve-
zetett be, mint ma Tompa
Gábor, amit mindenki utált.
Mint igazgató vasakarattal
véghezvitte az akaratát. Ké-
sõbb lerúgták, 49-ben már
csak fõrendezõ volt. De
ezekben az ún. irodalmi és
színházi berkekben olyan
hírneve volt, hogy beszélni
nem lehetett róla. A Korunk-
nál is Méliusz a régi Korunk-
hoz tartozott, akitõl az új Ko-
runk bizonyos mértékig elha-
tárolta magát.

Horváth Andor: Most,
hogy újraolvastam a kötete-

it, én is elgondolkodtam
Méliusz és a hatalom viszo-
nyán. Utaltam is rá egy ke-
veset, de nem fejtettem ki.
Én azt hiszem, hogy látni
kell bizonyos nagy buktató-
kat, töréseket, nagy választá-
sokat. Végül is arról van szó,
hogy egy baloldali elkötele-
zettségû ember 44-ben meg-
éli annak a rendszernek a
gyõzelmét, amelyikben rég-
óta hisz, amelynek az eljöve-
telét várja. Annak az ideoló-
giának, annak az osztálynak,
annak a rendszernek a gyõ-
zelmét. Ez az elsõ mozza-
nat. Ebbõl normálisan kö-
vetkezik az, hogy egy ilyen
értelmiségi közel kerül a ha-
talomhoz vagy bekerül a ha-
talomba. Ennek az õ életé-

ben az a fejleménye, amirõl
Egyed Péter beszélt, szín-
házigazgató lesz, egyfajta
kulturális hatalomnak a kép-
viselõje és birtokosa. Követ-
kezik a letartóztatás és a bör-
tön. Ezt rendkívül nehéz fel-
dolgozni. A szövegekben ez
rejtjelezve van. A börtönbõl
kétféleképpen lehetett kijön-
ni. Ha itt, mondjuk, Balogh
Edgárt úgy tekintjük, mint
egy típust, akkor Méliusz
egy másik típus. Bármilyen
abszurd, a börtönbõl kijöttek
emberek úgy is, hogy meg-
erõsödtek a kommunista hi-
tükben. Ennek vannak kül-
földi és vannak hazai példái
is. Ezt nagyon nehéz megfej-
teni, megérteni, de mintha a
szenvedés is beépülhetett
volna abba a hivatástudatba,
abba a küldetéstudatba,
amely tizenöt-húsz éve kez-
dõdött és amelyben a börtön
kezelhetõ volt úgy is, mint
egy kellemetlen, fájdalmas,
de  szükségszerû, elfogadha-
tó, feldolgozható zárójel. (...)
Méliusznak a hite megren-

dült. Ez magyarázható alka-
tával is, az õt ért magánéleti
tragédiával is, és persze ez
nála sem volt egyszerû folya-
mat. Mert hogyan rendülhet
meg egy baloldali meggyõ-
zõdésû értelmiséginek a hite,
hogyha neki tulajdonképpen
nincs alternatíva a horizont-
ján, tehát arról nem lehet szó
az õ esetében, hogy a meg-
rendülése kilépést, átállást
jelent, vagyis szembefordu-
lást magával a rendszerrel és
a baloldalisággal. Itt azután
közbejön az 56-os epizód,
amelyik tovább bonyolítja,
de bizonyos fokig meg is old-
ja a helyzetet, mert az belõle
az azonnali tanulság, követ-
keztetés, hogy igenis meg
kell újra erõsíteni a hitet, va-

gyis szembe kell fordulni
azokkal, akiket a rendszer a
maga ellenségeinek deklarált
és akiket félreállított, bünte-
tett, börtönbe zárt. Igen ám,
de a történelem bonyolul-
tabb annál, hogysem ezt így
az egyénre bízza, mert jön-
nek az új meg új fordulatok.
Ilyen már 56-ban a hruscsovi
pillanat, a XX. kongresszus
leleplezései, a már említett

magyar 56, majd a prágai ta-
vasz, 1968. Jönnek a protes-
táló megmozdulások szerte
a nagyvilágban, amelyek azt
jelzik, hogy mind Keleten,
mind Nyugaton forrongás
van, ha úgy tetszik, a forra-
dalom nem állott le, nem ért
véget, hanem új lendületet
vett. Itt érzem én azt, hogy
Méliusz fokozatosan vissza-
tér ahhoz, ami az õ eredeti,
alkati adottsága, a lázadás
szelleme, a kontestálóé, aki
tiltakozik minden ellen, ami
embertelen, ami zsarnoki,
ami ellenkezik ifjúkora esz-
ményeivel. Úgy gondolom,
minden embernek van vala-
mi alapvetõ vonása, lényegi
tulajdonsága. Az õ egyéni-
ségének, identitásának a leg-

erõteljesebb jegye a saját
osztályából való kilépés és
egy másik identitás felé ve-
zetõ út vállalása volt. Õ ere-
detét tekintve nem proletár,
hanem baloldali értelmiségi,
aki 68 után fokozatosan vis-
szatért ahhoz a kontestáló
attitûdhöz, amelyet fiatalon
vállalt, de most a saját re-
zsimjét kérdõjelezte meg,
azt, amelyet reális szocializ-
musnak szoktunk nevezni.
Nem tagadta meg egészé-
ben, de identitásába most
már beleépült a vele szembe-
ni határozott kritikai viszo-
nyulás, a kérdések egyre éle-
sebb felvetése, a felelõsség
kérdéséé is a múltért, a
szembenézés azzal, hogy a
múlt bûnös volt, és ez nem
intézhetõ el másokra való
mutogatással, hanem a dol-
gok gyökeréig kell hatolni,
vagyis újra kell értelmezni
magát a 20. századi történel-
met, a maga csapdáival és té-
vedéseivel. Ez a radikális
szellemiség az, amely a het-
venes-nyolcvanas évek
Méliusz-szövegeit átjárja és
különös energiável telíti
õket. Mindebben persze
megvolt a szerepe a kommu-
nista mozgalmon belüli
nagy európai változásoknak
is, amilyen az eurokommu-
nizmus, s emellett annak is,
hogy õ mindvégig megõrizte
az avantgárd-neoavantgárd
mozgalmak iránti érdeklõ-
dést és fogékonyságot. 

Bretter Zoltán: Ez vajon
egy speciális történelme
Méliusznak, vagy ez egy ál-
talános történelem, és ebben
az ideológiahû felépítésben
nem is lehetett volna más?

Horváth Andor: Méliusz
nagyon érzékeny volt az el-
méleti megközelítések ala-
kulására, az európai szelle-
mi mozgásokra is. Szerin-
tem itt van az õ személyisé-
gének az érdekessége. Az el-
méleti viták, nyitások, el-

mozdulások, a kommunista
rendszer megreformálására
tett kísérletek mind nyomot
hagytak munkásságán.
Mondok erre egy példát. A
Tranzit kávéházban megjele-
nik egy idézet Berlinguertõl,
az olasz kommunista párt
fõtitkárától, aki akkor az eu-
rópai baloldal egyik legme-
részebb politikusa volt. Hát
ezért szerepel Berlinguer,
három másik név mellett.
Négy idézet olvasható tehát
egymás után: Gaál Gábor,
Cs. Szabó, Apollinaire és
Berlinguer. Ez a négy idézet
egy új hitvallást körvonalaz:
a politikai gondolkodás te-
re, az összmagyar irodalom
képe, a mûvészeti avantgárd
és a végig mesterének val-
lott Gaál iránti ragaszkodás.
Ebben benne van az õ új,
kritikai identitása, és benne
van a folytonosság is saját
kezdetei, mozgalmi elõzmé-
nyei, fiatalsága irányában.
(...) Felvetõdött a kérdés,
miért nem beszél Méliusz
nyíltan a börtönrõl? A kér-
dés rendkívül érdekes. Nem
tudok rá egyértelmû magya-
rázatot nyújtani, de fel tu-
dok sorolni néhány figye-
lembe vehetõ indokot. Ilyen
az, hogy joggal tarthatott a
cenzúrától: „hiába mond-
ják, hogy írjam meg, a vé-
gén mégse fogják engedni,
márpedig én hiába nem
akarok dolgozni”. Ilyen az a
lélektani indok, hogy „ha
én ezt realista módon írom
meg, akkor olyan borzalma-
kat kell elmondanom, ame-
lyeket egyszerûen nem tu-
dok vállalni, képtelenség ezt
úgy elmondani, mert meg-
haladja a szellemi, lelki tû-
rõképességemet”. És ilyen
végül az, amit a mûvészi
ösztön, a mûvészi alakító
erõ diktál: mûvészien fel-
dolgozva újrateremteni az
átélteket több, mélyebb min-
den más változatnál, mert
általánosabb érvényû. Õ vé-
gül is ezt választotta. 

Méliusz József évszázada
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A bukaresti Magyar Kulturális Intézet igazgatója, Bretter Zoltán március ötödikén megem-
lékezõ konferenciát szervezett Méliusz Józsefrõl, a hányatott sorsú, eleven életmûvet hátra-
hagyó íróról, költõrõl, mûfordítóról, a huszadik század egyik meghatározó erdélyi alkotó-
járól és közéleti szereplõjérõl. A konferencián a következõ elõadások hangzottak el: Pomo-
gáts Béla, irodalomtörténész (Budapest): Hívõ és áldozat, Egyed Péter, egyetemi professzor
(Kolozsvár): Méliusz József, a rejtõzködõ költõ, Geo ªerban, irodalomtörténész (Buka-
rest): Méliusz, intelectualul român, Borcsa János (Kézdivásárhely): Tendenciák Méliusz Jó-
zsef szépírói mûvében (felolvasta Bretter Zoltán), Horváth Andor, egyetemi docens (Ko-
lozsvár): Méliusz-arcok az idõben, Gálfalvi Zsolt, irodalomtörténész (Marosvásárhely):
Cédulák, Kovács Albert, professzor (Bukarest): Tanúságtétel Méliusz Józsefrõl. Az elõadá-
sok szövegét Bretter Zoltán külön kiadványban készül megjelentetni. A résztvevõk megte-
kintették Bokor Péter portréfilmjét, majd kerekasztal-beszélgetésen vettek részt. A beszél-
getés egyik részlete – tartalmi szempontú szerkesztésben-tömörítésben – alább olvasható.
Tematikus számunk összeállításához a Méliusz-szövegeket Cseke Gábor válogatta. (Á. H.)

Bretter Zoltán

Méliusz József születésének 100. évforduló-
ján fölvillant bennem John Lukács bon mot-
ja a rövid és véres 20. századról, amely az el-
sõ világháborútól tartott 1989-ig, s az is,
hogy mennyire mesterkélt naptári években
számolni a századokat. Olykor személyiség-
hez, eseményhez kötve sokkal többet mond-
hatunk el egy század jellegérõl, mintha csak
az órát figyeljük. Így fogant meg a „Méliusz
József évszázada” ötlete, majd pedig rövi-
desen megtartottuk a konferenciát is. 
De vajon csalatkoznom kellett-é meghatá-
rozási kísérletemben? Vajon Méliusz József
neve, személyisége, munkái, viselkedése és
reakciói a kor különbözõ kihívásaira kellõ-
en erõteljesek ahhoz, hogy egy egész száza-
dot nevezzünk el róla? És ha igen, akkor
milyen is lesz ez az évszázad, azaz „Kicso-
da Ön Méliusz József?” 
A konferencia volt hivatott válaszolni ezek-
re a kérdésekre, s majdhogynem maradékta-
lanul sikerült is. Elsõsorban Méliusz iroda-
lomtörténeti jelentõsége domborodott ki az
elõadások nyomán, ám egy kisebbfajta hi-
ány is mind jobban alakot öltött. Nem, nem
képzavar, s nem is tévedés: a hiánynak alak-
ja van. Gondoljunk a puzzle-ra, ahogy ra-
kosgatjuk, hogy a kép kiteljesedése elõtti
utolsó mozdulatunkkal már csak egyetlen

helyre kelljen beillesztenünk a hiányzó dara-
bot. Jóllehet a konferencia elõadói figyelem-
re méltó fölkészültséggel, alapos elõadással
és mélységes elkötelezettséggel közelítették
meg Méliusz életmûvét (s igaz ez azokra is,
akik személyesen nem lehettek jelen, de írás-
ban hozzászóltak, mint Borcsa János és a
Méliusz-életmû legjelentõsebb kiadója, Szá-
vai Géza) – mégis valami hiányzott. 
S hogy ne húzzam-halasszam mondandó-
mat, íme következtetésem: még mindig ott
kísért Méliusz József politikai tevékenysé-
gének földolgozatlansága, más szóval és
kiterjedtebben értelmezve, a romániai ma-
gyar értelmiség (ön)refle-xiója a Méliusz-
században betöltött szerepre. A nagy tör-
ténések és hosszan tartó periódusok kis té-
velygéseinek kritikai számbavétele hiány-
zik még. Mert Méliusz Józsefet csak akkor
érthetjük meg majd teljesen, ha korának
értelmiségi és politikai dilemmáit általá-
nos érvényûeknek tekintjük. A konferen-
cia kerekasztal-beszélgetése már elindítot-
ta a Méliusz 2.0 projektet. 
Akkor, amikor majd teljessé válik a puzzle,
remélem, elmondhatjuk, hogy Méliusz Jó-
zsef évszázadában nem süllyednek el
nyomtalanul olyanok, akik jelentõs mérték-
ben meghatározták azt. A bukaresti Ma-
gyar Kulturális Intézet föladatának tekinti,
hogy segítsen a történelemnek emlékezni. 

Méliusz 1.0

Méliusz József vendégségben a Magyar Kulturális Központban, Gálfalvi Zsolt 
és Szávai Géza társaságában. Ez volt elhunyta elõtti utolsó hivatalos fellépése
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(Erdélyi esõ)

Szapora kopogásba kezd
az esõ az ablakon. Erdélyi
esõ.

Igen, ez az erdélyi esõ, a fi-
gyelmeztetõ, a szürke, a bo-
rús, az egyhangú esõ, mely
visszatérít a dolgok igazi szí-
néhez, az állapotok valósá-
gos hangulatához. Van ben-
ne lehangoló szomorúság,
de rejteget serkentést is: ha
nem akarod, hogy legyûrjön
a gyász, a valóság zordsága,
cselekedj, tedd, amit tenned
rendeltetett. Ilyen esõben,
amikor magába száll az em-
ber, efféle borulatban fogam-
zanak meg az elhatározások,
mint a kövek között megka-
paszkodott földben a palán-
ták és a magvak; bármi törté-
nik, valamit tenni muszáj...

Az esõ bolond dologra
csábít, arra, hogy kimenjünk
a tanári szobából a szabad-
ba.

Szótlanul haladunk egy-
más mellett, és esik.

Valamit tennünk kellene.
Mit is mondhatnánk még?
Tenni kell valamit.
Az utca néptelen.
Kell valamit tennünk.
Esik.
Az Enyeden meghúzódott

vidéki írók — mindannyian
vidékiek vagyunk! — most,
hogy esik, talán kézirataik
fölé görnyedve töprengenek
sorson és rendeltetésen: vala-
mit tenni kellene. Az enyedi
végeken az eresz védelme
alatt házi szerszámaikat ja-
vítják a föld emberei. Vala-
mit tenni kell. A rabok el-
szántan vizsgálják a szürke
eget, és hisznek benne, hogy
elvonul a börtön és az élet fe-
lõl a felhõ, felderül még a
szabadulás napja. Valamit
tenni kellene. A tanítók a re-
ájuk bízott gyermekek kék
fedelû füzeteiben a helyes-
írást javítják. Kell valamit
tenni. A papok vasárnapi
szentbeszédükhöz keresik a
textust. Valamit tenni kell.
Valamit tenni kellene. De az
utca — mondom — kihalt,
süket és néma. A detektívek
ebéd utáni álmukat alusszák,
arról álmodva, hogy az el-
lenség cselekszik valamit.
Talán csak Rusu, a félelme-
tes nem alszik. Nyomomban
jár. A polgárok ilyenkor nyil-
ván szintén ebéd utáni álmu-
kat alusszák. Elfulladva és
boldog, zavartalan békebeli
kérõdzõ nyugalomba merül-
ten álmodnak. Ilyenkor,
amikor körül ég a világ és tá-
vol a határaiktól gyilkolják
egymást a milliók. Az esõ is
esik. Nincs nyugalmasabb és
békésebb hely a vidéki ma-
gyar városnál, amely —
mondom — épp csak hogy
egy nagy falu.

Az újságok is huszonnégy
órás késéssel érkeznek ide,
mint falura. Híreikkel vala-
hogy olyan megtévesztõen
érnek el ide, mint a valóság
visszképe a már tovavándo-
rolt csillagokról. Azon a he-
lyen látja örök késlekedésé-
ben a kisváros — ez a nagy
falu — a világot, ahonnan
már tulajdonképpen messze
továbbrepült. A rádió híreit

is csak elalvás elõtt hallgat-
ják a férfiak a fülledt háló-
szobákban, a már szuszogó,
álmodó feleség mellett, az
esti boradagtól kissé kábán
és félálomban, érzéketlenül a
részletek és a szavak között
remegõ árnyalatok iránt,
amelyeken népek sorsa for-
dul meg. A fény itt valóban
csak a múltból, a történelem-
bõl és az emlékekbõl dereng-
het fel, s örökké a késett ész-
lelések zavaró torzulásában.
Csodálatos élet ez, különös
regény anyaga ez, ahogyan
az emberek 1943-ban élnek,
még mindig olyan különös
és rendkívüli életet, mintha
valójában még 1900 táján,
egy tengeren vagy a semmi
fölött lebegnének, mintha ár-
tatlanok lennének mindab-

ban, ami velük és a világban
történik. Senki se ártatlan.

Az ég menthetetlenül bo-
rult, és az esõ egyre ólmo-
sabb színû szürkesége óha-
tatlanul bevonja ezt a dél-
utánt, ólomszínûre fest min-
dent, amit látunk, érzünk és
mondunk. Az esõ óriási
ecsetei mindent átmázolnak.

A könyvtár ablakából né-
zem a várost.

Lent esernyõs, fekete ru-
hás menet. Öreg kollégiumi
tanárt temet a város, esõben,
félhomályban, egy darabot,
egy porszemet az itt élõ
múltból, a mára már idõsze-
rûtlen világból. Micsoda
szomorú menet az ernyõk
alatt! A férfiak fekete ke-
ménykalapokban. Fekete ka-
bátok. Fekete csipkekendõk
az asszonyok fején a fekete
esernyõk alatt. Ez a sír felé
vonuló társaság az ólom-
szürke idõben, így kora ta-
vasszal, el nem álló esõben,
amikor valójában a napnak
kellene sütnie, a biztató élet
világosságának — ez a mi
polgárságunk. Fekete eser-
nyõk, fekete keménykalap-
ok. Hol a szophoklészi fen-

ség, erõ és nyugalom? Sem-
mi tragikus és semmi feleme-
lõ ebben a látványban.
Amely hirtelen arra emlé-
keztet, hogyan temetnek ná-
lunk mostanában a svábok,
milyen keményen, katoná-
san, osztagokra rendezkedve
zárkóznak fel a halottas ko-
csi mögött, hogyan illetik
minden távozó polgártársu-
kat katonás nemzeti temetés-
sel — fekete egyenruhás,
csizmás, karszalagos díszõr-
ség, fúvószene, fegyelem —,
s épp csak hogy fehér táblát
nem hordoznak a menet
élén vagy a nyakukban, bar-
na betûs ordító felírással: Él-
jen az egészség, anyák, szül-
jetek, a Vezérnek katonákra
van szüksége, szüljetek! A
szophoklészi fenség, erõ és

nyugalom harsány karikatú-
rája. Tulajdonképpen ez is
nemzeti temetés itt lent —
gondolom —, ez a polgárte-
metés itt az esõben, csak
másfajta, igazi, hamisítatla-
nul szomorú és egész re-
ménytelenségében szintén
jelképes, legalábbis abban,
hogy nem agresszív. Deka-
dencia.

Hátat fordítok az utca mé-
lyén eltûnõ fekete lovaknak,
a fekete halottas kocsinak, a
virágokkal gyéren beszórt
koporsónak, a gyászhuszár-
oknak s az ázottan megleb-
benõ arany felírásos szala-
goknak; hátat fordítok a fe-
kete felöltõs férfiaknak a ko-
porsó mögött, a fekete ke-
ménykalapoknak, a fekete
csipkekendõknek és a fekete
ernyõknek, a kisebbségi de-
kadenciának.

(Milyen is az ember?)

...Éppen ez a háború —
így festette meg Goya! — az-
által az, ami, hogy bennün-
ket biológiailag és lélekben
védekezni, harcot viselni
kényszerít, akár akarjuk,

akár nem, akár feladjuk az
Ésszerûség ellenállását, akár
nem, akár átállunk a háború,
illetve a Hatalom oldalára,
akár a semlegességet választ-
juk — a pusztulással, a halál-
lal mindenképp szemben ta-
láljuk magunkat. Akkor is,
ha fondorkodva, ravaszon,
mint az üldözött patkány, ki-
térünk az összecsapás elõl,
kisiklani igyekszünk, elbú-
junk. Hiába is falaznánk be
magunkat egy kamrába
hosszú idõre, a háború végé-
ig konzervekkel, kétszersült-
tel és palackozott ásványvíz-
zel felszerelkezve, a repülõ-
gépek bombái senkitõl fel
nem fedezett rejtekhelyün-
kön is eltalálhatnak. E tekin-
tetben pedig semmi különb-
ség köztünk és a fekete for-
maruhások vagy éppen
Rusu, a sörtehajú detektív
között; ez a háború kockáza-
ta – a halál ugyanúgy megta-
lálja a támadót, mint a véde-
kezõt...

Rusura, lám, már nem is
gondolok, mert úgylehet ab-
ba is hagyta üldözésemet,
megunta. Ám az is lehetsé-
ges hogy nem adta fel célját,
még mindig rajta akar fogni,
el akar kapni, s ha nem õ, a
cinkosai, de megszoktam ezt
az állapotot, ezt az egymást
meghatározó viszonyt, kö-
zömbössé váltam Rusu úr
iránt. Ami azonban mi mást
jelentene, ha nem azt, hogy
a tulajdon sorsommal szem-
ben vagyok közömbös, fel-
adtam a harcot az élete-
mért... Nem! Ki kell javíta-
nom magam! Egészen bizo-
nyos, hogy az emberi termé-
szet nem szokhatja meg az
állandó megfigyeltetés, a
szüntelen gyanúsítottság, az
örök hajszoltság és az üldö-
zöttség állapotát. Éppúgy
nem, mint ahogyan sohasem
fásulhat el annyira az, akit
hajszolnak, soha nem fárad-
hat ki, nem morzsolódhat-
nak fel annyira idegei, hogy
megszokhassa az õt erõsza-
kosan, állandóan nyomon
követõ perzekúciót, tehát a
halál gondolatát, a háborút,
legalábbis amíg még ép eszé-
nél van az ember, mert hát a
szobafestõ, akit
Raszkolnyikov helyett fog-
tak el a rendõrnyomozók, õ
is csak akkor vállalta magára
a gyilkosságot, sõt bizonyí-
totta is, amikor a vallatás
alatt már elvesztette az eszét.
Mi több, még a közömbös, a
nem gondolkodó és érzéket-
len lélek is, állandó üldözött-
ségnek kitéve, fellázad, üldö-
zõi magát megmakacsoló el-
lenségévé válik, háborús
partnerré, mert élni akar,
mert az emberi természet ér-
telmessége nem fogadhatja
el a ráerõszakolt háborút,
amely éppen úgy a Hatalom
természete, mint azé, akit a
Hatalom partnerének lenni
kényszerít.

Valóságos béke hát nem
lesz Európában — hogy vég-
letes keresztyéni utópiával
azt ne mondjam, a Földön
— amíg megfigyelnek, gya-
núsítanak, üldöznek, adato-
kat gyûjtenek ellenünk a po-
litikai rendõrségek ügynö-

kei, és amíg titkos irattárak-
ban rendszerezik és tárolják
magánéletünk kizárólag re-
ánk tartozó  adalékait,  és
amíg épp az Ésszerûség, a
Humánum és a Személyes
Gondolkozás rendõri megfi-
gyelés tárgyát képezheti.

Volt egy barátom, szószá-
tyár lókötõ, hazug és aljas
provokátor — és milyen re-
mek, milyen humánus dol-
gokat írt meg kifogásolhatat-
lan stílusban, oly megejtõ
gördülékenységgel, mint
ahogyan hazudott —, és ez a
barátom, ha mások kisebb-
nagyobb bûnöcskéivel, hibái-
val találta magát szemben,
nem háborodott fel, nem ítél-
te el a botladozókat és vétõ-
ket, csupán ennyit mondott
egyfajta rezignált, nagy-nagy
megbocsátó szomorúsággal:
„Milyen is az ember?! ...”

És aztán sietve feljelentet-
te az embert, akit botlása mi-
att oly humánusan és megér-
tõen sajnált.

Ha közben ki nem derül
róla, ha rajta nem fogom ezt
a fickót provokátor mester-
ségén, s most itt ülne velem
szemben a Korona kávéház-
ban a reggelinél, és elmon-
danám neki, hogy elmulasz-
tottam a rendõrség emberei-
vel gondolni, hogy már-már
elfeledkeztem Rusu felügye-
lõ úrról, õ dióbarna szemé-
vel szomorúan rám nézne,
és fejét rosszallóan csóválva,
ezt mondaná: „Milyen is az
ember?! ...”

Milyen is az ember?
Hiszen üldözõim akkor is

vannak, ha üldöztetésem

csupán betegesen mániás
agyrém lenne, és akkor is ül-
döznének, ha számba se ven-
nének, ha nem is tudnának
rólam, mert hiszen õk mes-
terségüknél fogva a minden-
hová behatoló, a mindent el-
nyelõ, a totális háború szer-
kezetének alkatrészei: õk a
háború hivatásos szeme, fü-
le, szaglása, fonográfja, fény-
képezõgépe, film-
felvevõgépe, notesza, titkos
jelentése és kartotékolója -—
s minthogy ez hivatásuk,
ennyivel különbek az olyan
fickóknál, mint egykori bará-
tom —, õk maguk a Hata-
lom természete, amely hábo-
rút visel ellenem, és amely
ellen háborút viselek, már
pusztán azzal a ténnyel is,
hogy üldözöttnek érzem ma-
gam, és ekként úgy viselke-
dem magam is, mint aki há-
borúzik, még ha egyenruha,
csizma, fegyver nélkül is,
csupán azáltal, hogy a teljes
zûrzavarban, a huszadik szá-
zadi háborús történelemben
élek! Háborút viselek azáltal,
hogy megkísérelek tájéko-
zódni, kétségbeesett erõfe-
szítést teszek észszerûtlen,
sõt abszurd helyzetem éssze-
rû megfejtésére, illetve túl
akarok járni az ellenség
eszén, túl akarom élni a há-
borút, azaz gyõzni akarok,
mert az gyõz, aki életben.
marad. Az egyiknek vesznie
kell. Ez a törvény...

(Forrás: Sors és jelkép.
Kriterion Könyvkiadó, Buka-

rest, 1973. Az alcímezés 
a szerkesztõtõl származik.) 

Sors és jelkép – különös utazás
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Méliusz-idézet 1987-bõl

Befejezetlen költemény

Szeretném ha szennyezetlen szelek végeláthatatlan szárnya alatt
szabad földrészek szeretnék egymást
szeretném ha háborítatlan tengerek öblök szigetek
ha csendes sivatagok síkságok hegyek szeretnék egymást
szeretném ha szeretnék egymást északi délszaki növények 
állatok
no meg a bõr különbözõ színei a fajták a nyelvek 
a népek az emberek
s ha a földkerekségen mindenütt a szegénynép...
– Hiszen ha rajtam múlna ezt a költeményt befejezni!

Zavarjuk csak...

Zavarjuk csak a temetõk hangtalan nyugalmát
verjük fel a volt csataterek borongó csendjét
igenis ássuk fel a földdel fedett csonthalmokat –
a csupasz csontokban élõkre lelünk.
Különben mi magyarázná hogy feltûntükre
ismét dördülnek az egek
kitör a kannibálzaj
és ismét habzik az ocsmányság?
Túrjuk csak fel a múltat –
hallani fogjuk a hatalmától megfosztott fasizmust:
áldozatai ellen perli a múltját –
élni akar.
De a túlélõk nem nyugosznak...

Falragasz

Elõre örökké ifjú szegénynép: költõk – legyõzni a selejtet.
A történelem feladata eltakarítani ami epigon.
Elõre fel a jövendõ veszélyes arénájába – újítani.
– Mit?
– Magatokat.

Tévedõ

A század szerelmesen reáborította aranyhaját
s õ szegény és szánalomra méltó
úgy tudta: a vízvezetékszerelõ ládája kócát tapogatja.
Most már késõ –
merni s ölelni megöregedett.

(Az Aréna 2-bõl/Kitépett füzetlapok)
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Czédly József

A Mezõgazdasági és Vidék-
fejlesztési Minisztérium
most megjelent közleménye
szerint (megtalálható a mi-
nisztérium www.madr.ro hon-
lapján) 2010. április 15. és
május 14. között lehet letenni
a kérvényeket a 141. számú
intézkedési program kereté-
ben megpályázható évi
1.500, összesen 7.500 euró
értékû támogatásra, amit a
„A létfenntartást fele részben
biztosító gazdaságok” szá-
mára írtak ki (Mãsura 141.:
„Sprijinirea fermelor de semi-
subzistenþã).

Az összesen 476 millió
euróval rendelkezõ prog-
ram, amit 80 százalék EU-s,
20 százalék hazai források-
ból fedeznek, az idén 75 mil-
lió eurót hívhat le. Ez  50
ezer mezõgazdasági kister-
melõ térítésmentes támoga-
tását teszi lehetõvé. A támo-
gatást igénylõ kérvényeket
munkanapokon 9.00 és
14.00 óra között lehet leten-
ni a kérvényezõ lakhelye sze-
rinti illetékes megyei szak-
igazgatóságnál (Direcþia pen-
tru Agriculturã ºi Dezvoltare
Ruralã – DADR), végsõ ha-
táridõ május 14., 12 óra.

A programnak kettõs célja
van: egyrészt, hogy a létfenn-
tartás felét biztosító farmok
gazdaságilag életképesek le-
gyenek azáltal, hogy növelik
az eladásra szánt termékeik
mennyiségét, másrészt válto-
zatosabbá teszik termelésü-
ket, a piac igényei szerint új
termékféleségeket állítanak
elõ. Ezek elsõdlegesen az
emberi és állati táplálkozás-
hoz szükséges, növényi és ál-
lati eredetû nyersanyagokat
biztosító termékek kell hogy
legyenek.

Támogatásra jogosult min-
den, a kérvény beadása nap-
ján még a 62. életévét be nem
töltött személy, aki mezõgaz-
dasági tevékenységet végez,
és akinek a gazdasága:

– 2 és 8 UDE (unitate de
dimensiune economicã) közötti
értékrendû;

– az ország területén van;
– szerepel a gazdaságok

mezõgazdasági nyilvántartá-
sában (registrul fermelor/re-
gistrul agricol);

– eladja mezõgazdasági
termékeinek egy részét.

A támogatást igénylõk le-
hetnek: engedéllyel rendelke-
zõ egyéni, független terme-
lõk (persoane fizice autorizate),
egyéni vállalkozás tulajdono-
sai, családi vállalkozás tagjai.
Ugyanannak a családi gaz-
daságnak csak egy tagja igé-
nyelhet támogatást.

Az UDE a gazdaság
nagyságának meghatározá-
sára szolgáló mértékegység,
pénzbeli értéke 1.200 euró.
A gazdaság UDE-értékének
megállapításánál figyelem-
be veszik a növényi terme-
lés, az állatállomány, a me-
zõgazdasági épületek és a
mezõgazdasági gépállo-
mány értékét.

A támogatás igénylésével
egy idõben, ennek mellékle-
teként be kell nyújtani egy
üzleti tervet (plan de afaceri).
Ennek tartalmaznia kell (a
mintáját meg lehet találni a
minisztérium honlapján):

– az igénylõ általános ada-
tait: név és keresztnév, sze-
mélyazonosságot igazoló
adatok; gazdasági tevékeny-
ségének leírása, a gazdálko-
dás helye, a foglalkozás mi-
lyensége (növény termelés,
állattenyésztés stb.);

– az igénylõ jogállását:  ter-
mészetes személy, engedélye-

zett gazdasági tevékenység,
egyéni vállalkozás tulajdono-
sa, családi vállalkozás tagja;

– az üzleti terv elkészítõjé-
nek adatait;

– a folyó tevékenység leírá-
sát;

– a gazdaság rövid történe-
tének leírását;

– a termelõtevékenység
alaptényezõit: a mezõgazda-
sági termelésre használt ter-
mõföld nagysága, ebbõl
mennyi a saját tulajdon,
szántóföld, legelõ, pázsit,
gyümölcsös, szõlõ, más kul-
túra; állatállomány száma fa-
jonként; gazdasági épületek,
más, nem lakhatásra szánt
épületek; mezõgazdasági
gépállomány számbavétele;

– az elõirányzott beruhá-
zások ismertetését a kitû-
zött célok megvalósítása ér-
dekében.

– az ötéves üzleti terv elsõ
három évében lebonyolítan-
dó beruházások részletes
mûszaki leírása, beszerzések
tervezete, pénzügyi források
megjelölése (saját, térítés-
mentes, bankhitel).

Az üzleti terv életképessé-
gének bizonyítékául, három
év letelte után, a támogatás-
ban részesült gazdaság
UDE-értékének legalább há-
rommal kell gyarapodnia, az
eladott termékeknek pedig
20 százalékkal. Ugyanakkor
igazolni kell azt is, hogy a tá-
mogatásban részesült sze-
mély a program elsõ három
évében elvégzett egy, a pro-
jekt célkitûzéseihez kapcso-
lódó szakmai tanfolyamot is.
Ha ezek a felsorolt feltételek
nem valósultak meg, a ne-
gyedik és ötödik évre elõ-
irányzott támogatást nem fo-

lyósítják, de nem kell vissza-
fizetni az elsõ három évre
kapott összegeket.

A támogatást igénylõ kér-
vénnyel együtt le kell tenni:

*Egy saját felelõsségre ki-
állított nyilatkozatot, amely-
ben a kérvényezõ kötelezi
magát, hogy a támogatásra
vonatkozó pénzügyi végzés
aláírása elõtt benyújtotta:

– a Cégbejegyzõ Hivatal
(Oficiul Registrul Comerþului)
által kibocsátott igazolást a
gazdasági tevékenység enge-
délyezésérõl;

– büntetlenségi bizonyít-
ványt (cazier judiciar);

– a pénzügyi igazgatóság
által kiállított igazolást az ál-
lammal szembeni kötelezett-
ségek teljesítésérõl (cazier fis-
cal);

– bankszámla létezését iga-
zoló okiratot;

*Az elõbbiekben ismerte-
tett üzleti tervet;

*A használatban/tulaj-
donban levõ földterületekrõl
és/vagy épületekrõl szóló
igazolást;

*Termelõi igazolást vagy
más okmányokat, melyek bi-
zonyítják az elõállított termé-
kek egy részének eladását;

*Illetékes hatóságok iga-
zolását, miszerint a beruhá-
zási tervek megfelelnek a
törvényes elõírásoknak
(egészségügyi, állategész-
ségügyi, növényvédelmi,
környezetvédelmi igazolá-
sok);

* Igazolást arról, hogy a tá-
mogatást igénylõ személy
kérvényének beadása elõtt
legalább hat hónappal tagja
egy agrártermelési társulás-
nak.

A kérvényt és az  ezt kísé-
rõ formanyomtatványokat
(mintáikat meg lehet találni
a fent ismertetett honlapon)
számítógépen, román nyel-
ven kell megírni/kitölteni,
két példányban, és arról is
kell gondoskodni, hogy a
kérvényezõnek maradjon
egy harmadik példánya a le-
tett iratokból.

A támogatást igénylõ kér-
vény beadásától számított
60 napon belül a kérvénye-
zõt értesítik kérésének elfo-
gadásáról, illetve esetleges
visszautasításáról. Az érte-
sítéstõl számított 30 napon
belül az igénylõnek meg kell
jelennie a Megyei Kifizetési
Vidékfejlesztési és Halászati
Hivatalnál (Oficiul Judeþean
de Plãþi pentru Dezvoltarea
Ruralã ºi Pescuit – OJDRP),
hogy ott aláírja a támoga-
tásra vonatkozó pénzügyi
végzést (decizia de finanþare).
Ennek hiányában a támoga-
tás elvész.

A hagyatékelfogadási határidõ kiszámítása
Deák Levente

Ha nem is túl gyakran, de
az életben elõfordulnak
olyan esetek, amikor egy
már megnyílt hagyaték
egyik vagy másik örököse
azelõtt távozik az élõk sorá-
ból, még mielõtt a hat hóna-
pos elfogadási határidõ le-
telte elõtt az örökséget elfo-
gadta vagy arról lemondott
volna. Ezt a helyzetet a ha-
tályos polgári törvénykönyv
(Ptk.) a 692. szakaszban
úgy szabályozza, hogy ilyen
esetben az elhunyt örökös
örököseit illeti meg a vá-
lasztás joga, érthetõbben az,
hogy az elõdjüknek járó ha-
gyatékot elfogadják-e vagy
sem. Arra viszont a tör-
vényszöveg nem ad felele-
tet, hogy ilyen esetben az
utóörökösöknek erre a vá-
lasztásra mennyi idejük van
vagy maradt, és ezt az idõt
mikortól kell számítani.

A következõkben a jog-
irodalom és -gyakorlat alap-
ján megkísérlem a válasz-
adást, majd ismertetem az
új, de még nem hatályos

polgári törvénykönyvnek
erre vonatkozó, a jelenlegi-
nél egyértelmûbben megfo-
galmazott rendelkezését.

A 692. szakasz értelmezé-
sével kapcsolatban az egyik
álláspont az volt, de végül
nem ez  „gyõzött”, hogy a
két hagyatékot együtt kell
kezelni és leosztani, azaz a
utóörökösnek nem az elsõ
örökhagyó elhunytától, ha-
nem a második örökhagyó
elhalálozásától kell az elfo-
gadásra (vagy a lemondás-
ra) a hat hónapos határidõt
biztosítani, amit a Ptk. 700.
szakasza – általánosan,
minden helyzetre – ír elõ, s
mely határidõ elévülési. Va-
gyis az elsõ hagyaték elfoga-
dására vagy az errõl történõ
lemondásra beindult határ-
idõ az örökös elhunytával
semmilyen joghatást nem
vált ki, egyszerûen elvész, s
ilyen esetben az örökös örö-
kösének újraindul a hat hó-
napos határidõ mindkét
örökség elfogadására vagy
az ezekrõl történõ lemon-
dásra, amit a második, azaz
„a se nem elfogadó, se nem

lemondó” örökös elhunytá-
tól kell számítani.

A második és végül az ál-
talánosan elfogadott nézet
szerint az ilyen helyzetben
két, különálló hagyatékkal
állunk szemben, amelyeket
még akkor is külön kell
megoldani, ha végül is
mindkettõ egy és ugyan-
azon örökös(ök) kezébe, tu-
lajdonába kerül. Ebbõl kö-
vetkezik, hogy az elfogadás-
ra elõírt határidõ kiszámítá-
sa is külön-külön történik, s
az utóörökösnek megadatik
az a lehetõség is, hogy le-
mondjon az elsõrõl és elfo-
gadja a másodikat, vagy
megfordítva. De hogyan
kell kiszámítani azt, hogy
az utóörökösnek mennyi
ideje maradt az elsõ örök-
ség, a korábban megnyílt
örökség elfogadására?

Abból az ismert szabály-
ból kell kiindulni, hogy a
hat hónapos elfogadási ha-
táridõ minden esetben az
örökhagyó elhunyta pilla-
natában indul be, attól szá-
mítják. Ebbõl a hat hónap-
ból az elsõ örökös elhunytá-

ig mindig eltelik egy bizo-
nyos idõ. Az örökös örökö-
sének ilyenkor arra is figyel-
nie kell, hogy ezt az eltelt
idõt nem nyeri vissza, s neki
az elsõ örökség elfogadásá-
ra vagy a kifejezett lemon-
dásra  csak annyi ideje ma-
rad, amennyi az elõdje, az
elsõ örökös elhunytáig ab-
ból az elsõ hat hónapból
még nem telt le. (Aki errõl
többet  szeretne tudni, an-
nak figyelmébe ajánlom Mi-
hail Eliescunak, az  ismert
jogtudósnak referenciaérté-
kû régebbi szakmunkáját :
Transmisiunea ºi împãrþeala
moºtenirii, Editura Acade-
miei, 1966, ebbõl a
105–106. oldalon található
jogi érveket.)

Még mielõtt az új, de
még nem hatályos polgári
törvénykönyvnek a fentiek-
kel kapcsolatos elõírását is-
mertetném, egy alapvetõ
változásról külön is szólok,
éspedig arról, hogy az örö-
kösöknek biztosított opciós
vagy választási jog (elfoga-
dás, lemondás) a jelenlegi
hat hónapról  egy évre vál-

tozik,  egyszerûen mondva,
duplájára nõ. Ez a hosz-
szabb idõ az ebben az is-
mertetõben szereplõ ún.
utóörökösöknek is kedvez,
mert több idejük marad el-
dönteni azt, hogy az elsõ
örökséget elfogadják-e vagy
sem. A minket itt közvetle-
nül érdeklõ 1105. szakasz
pedig, amely a jelenleginél
egyértelmûbb, azt mondja
ki, hogy a vizsgált esetben a
két elfogadási határidõt kü-
lön-külön kell kiszámítani,
ezek nem esnek egybe, s a
második örökösnek, akit mi
itt utóörökösnek neveztünk
annyi ideje van az elsõ
örökség elfogadására,
amennyi  erre elõdjének lett
volna. Ez tehát a fent ismer-
tetett második állaspont
vagy értelmezés törvénybe
foglalását jelenti, de már
nem a hat hónapos, hanem
az egyéves elfogadási vagy
lemondási határidõben,
amit a román szaknyelv
„termenul de opþiune suc-
cesoralã”-nak nevez az
1103. szakaszban. Az 1105.
szakasz második bekezdése

pedig még arra is kitér,
hogy az ilyen, egymást kö-
vetõ öröklésnél kit illet meg
az elsõ örökségrõl lemondó
örökös része. Az elsõ örök-
séget elfogadó örökösöket,
ami akkor is így lenne, ha
ez az elõírás ebben a tör-
vényszövegben tételesen
nem szerepelne.Viszont ez
így külön jogi érvet szolgál-
tat arra, hogy olyan eset-
ben, amikor egy örökös az-
elõtt hal meg, még mielõtt a
javára megnyíló örökséget
elfogadta vagy róla lemon-
dott volna, ezt az elsõ örök-
séget a másodiktól különvá-
lasztva kell megoldani (még
akkor is, ha a két hagyaté-
kot összevonva tárgyalják is
le), és az elfogadási határ-
idõket külön-külön kell ki-
számítani a két örökhagyó
eltérõ idõben bekövetkezett
elhalálozásától, azaz a ha-
gyatékok eltérõ idejû meg-
nyílásától számítva.

Agrárkistermelõk támogatása

A TÖRVÉNYTÁRAT 
TÁMOGATJA 

A COMMUNITAS
ALAPÍTVÁNY
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Tánc Gyergyóban

Gyergyószentmiklóson
vendégszerepel a budapesti
Duna Táncmûhely A tize-
dik võlegény címû elõadásá-
val. Az elõadás szombaton,
április 24-én, este 19 órától a
színházteremben lesz.

A Föld Napja 
Pottyondon

A pottyondi Erdei Iskola-
háznál szombaton, április
24-én 12 órától színes prog-
rammal és házi ízekkel vár-
nak kicsiket és nagyokat
egyaránt a föld napi rendez-

vény alkalmából. Ingyenes
autóbusz indul a Sapientia
egyetem mögötti parkolóból
szombaton 11.20-kor az Is-
kolaházhoz, visszaindulás
Pottyondról 16 órakor.

Megemlékezés 
Temesváron

A Temesvári Írószövetség
Szent-György téri székházá-
nak termében április 23-án,
pénteken az egy esztendõvel
ezelõtt elhunyt Anavi Ádám
költõre emlékeznek tisztelõi.
Ez alkalommal mutatják be
a költõ eddig kötetben nem
publikált verseinek gyûjte-

ményét tartalmazó Anavi
Ádám verseskötetet, amely-
nek címe Élj sokáig, halj
meg gyorsan.

Pécska Város Napjai

Péntek, április 23.
10.00 Fotókiállítás, 15.00

Teremfoci, Városkupa
(Sportcsarnok), 16.00 Óvo-
dások mûsora, 18.00 Miss
Pécska szépségverseny,
20.30 CONNECT-R kon-
cert, 21.45 Miss Pécska
eredményhirdetés.

Szombat, április 24.
10.00 Teremfoci döntõje

(Sportcsarnok), 10.00 Nép-
mûvészeti kirakodóvásár,
10.00 Gasztronómiai Feszti-
vál, 15.00 A Gasztronómiai
Fesztivál eredményhirdetése,

16.00 Határ menti ételek
kóstolója, 17.00 Foci: Pécs-
kai Progresul–Nagylak a kis-
erdei stadionban, 18.00 Nép-
viseleti parádé, 18.30 Nép-
tánc, 18.50 Magyarországi
néptáncegyüttes, 19.20 Ci-
gánytáncok, 19.50 Pécskai
Búzavirág mûsora, 20.15
Pécskai Pãstrãtorii tradiþiei
mûsora, 22.15 Florin Ionaº,
00.00 Tûzijáték.

Humorfeszt 
Kolozsváron

Kovács András Péter a
Showder Klubból, valamint
Badár Sándor humorista
lesz az idei Erdélyi Humor-
fesztivál sztármeghívottja.
Április 23-án, pénteken 18
órától Auditorium maxi-

mum, szombaton 19 órától
Humorfeszt gála. Helyszín:
Köztársaság mozi.

Szent György-napi 
rendezvények 
Erdõszentgyörgyön

Pénteken, április 23-án 10
és 12 óra között játszóház az
óvodásoknak és kisiskolás-
oknak, az iskolában. Fél
egytõl fél ötig tart az iskola
udvaráról induló tájfutó ver-
seny. 17 és 19 óra között Vi-
lágunk címmel tartanak pps-
bemutatókat a PAPI Terem-
ben (kultúrotthon). 19 óra-
kor a kultúrotthon kistermé-
ben festménykiállítás nyílik.
Szombaton reggel fél tíztõl
délután ötig tart a szabadfo-
gású birkózóverseny, a Szent

György Kupa I.. Eközben a
kultúrotthonban népmûvé-
szeti kiállítást tekinthetnek
meg és néprajzi elõadásokat
hallgathatnak az érdeklõ-
dõk, de ugyanott magyar,
román, cigány és modern
táncokat is láthatnak. Vasár-
nap, április 25-én 19 órától,
a mûvelõdési otthonban sor-
ra kerülõ, Hajlik a rózsafa
címû magyarnóta gálaest.

Eszmecsere 
Marosvásárhelyen

A könyv, nemzeti örök-
ség, versus kereskedelmi ter-
mék címmel szerveznek ke-
rekasztal-beszélgetést április
23-án, délelõtt 11 órától a
Maros Megyei Könyvtár do-
kumentációs részlegén.

Programajánló

Egyes adatok szerint a mér-
sékelt övben a városlakók
70%-a szenved ebben a be-
tegségben. Nem szabad el-
hanyagolni, mert egyéb be-
tegségek (visszér, ekcéma,
stb.) kiinduló forrása is le-
het. Akik nem veszik komo-
lyan a lábgombát, azok a
családjukat és a közvetlen
környezetüket is veszélybe
sodorhatják.

Az elõször a talpon vagy a
lábujjak közötti területen
megjelenõ gombásodásért
három gombaféle, a fonalas
gombák (dermatophyton
gombák), a penészgomba
vagy a sarjadzó gomba (pl.
candida) okolható. Mivel a
gombák a nedves, meleg, sö-
tét helyeket kedvelik, ezért
elõszeretettel telepszenek
meg a rosszul szellõzõ cipõ-
be bújtatott izzadó lábon. A
lábgomba tünetei elõször a
lábujjak közötti részen, majd
a talpon jelennek meg kiüté-
sek, kivörösödések, égõ érzé-
sek, viszketések formájában,

majd hámlás és fájdalom is
fellép. Rosszabb esetben, ha
a lábgomba elleni védekezést
nem kezdjük el idejében,
nedvedzõ felszínek, fájdal-
mas, mély repedések is kiala-
kulhatnak a fertõzött bõrön,
amik további fertõzéseknek
nyithatnak utat.

Ha meg akarjuk elõzni a
lábgomba tüneteinek kelle-
metlen hatásait, a késõbbi
kezelések árát és a ráfordí-
tott idõt, akkor érdemes az
alábbi könnyen betartható
higiéniai szabályokat, taná-
csokat megfogadni. Ügyel-
jünk arra, hogy a lábunk le-
hetõleg mindig tiszta és szá-
raz legyen. Mossuk meg a
lábunkat minden nap, de
kevés mosdószert használ-
junk és azt is alaposan öblít-
sük le. Lehetõleg bõrkímé-
lõ, PH5-ös mosdószert
használjunk. A fürdés után
a lábtörülközõvel alaposan
szárazra kell törölni még a
lábujjak közét is. A lábgom-
ba elleni védekezésnek na-

gyon fontos alapkövetelmé-
nye, hogy mindenkinek a
családban külön lábtörölkö-
zõje legyen, így elkerülhetõ
az egymás megfertõzése. A
mûszálas zoknik kerülen-
dõek, csak természetes
alapanyagú (pl. pamut,
gyapjú) zoknit használjunk.
Padlószõnyegen ne járkál-
junk mezítláb, mert az me-
legágya a kórokozóknak.
Ezzel szemben jól szellõzõ
papucsban, szandálban me-
zítlábasan is lehetünk, hi-
szen a jól szellõzött lábon

nem alakul ki nedves, me-
leg, sötét környezet. Közös
helyiségekben (zuhanyzó,
öltözõ, stb.) mindig a saját
papucsunkban járkáljunk.
A cipõ kiválasztásánál
ügyeljünk arra, hogy lehe-
tõleg se a bélése, se a külse-
je ne legyen mûbõr, mert az
nem szellõzik. A zoknikat
és törölközõket 60 fokos
vízben mossuk.

A recept nélkül, drogériák-
ban, cipõboltokban kapható
lábápoló szerek és kozmeti-
kumok elsõsorban megelõ-

zésre, ill. igen enyhe tünetek
kezelésére alkalmasak, ko-
molyabb tünetek esetén
gyógyulást nem várhatunk
tõlük. Feltétlenül az orvos-
hoz kell fordulni, ha a láb-
gombával fertõzött terület
begyullad, vagy begennyese-
dik, ha a lábgombával
egyidõben más testrészeken
is kiütések jelennek meg, ha
cukorbetegsége, vagy láb-
szárfekélye van, ha a gombá-
sodás a lábháton is megjele-
nik, ha a körmök is túlzottan
megfertõzõdtek.

Elõzzük meg a lábgombát!
40 éves nõ vagyok és gyakran
kapok el mindenféle fertõzéses
gyulladást (vízhólyag, torok
stb.), amire az orvosoktól leg-
többször antibiotikumot ka-
pok. Már annyi félét szedtem,
hogy nem is használnak, vagy
az emésztõrendszeremet teszik
tönkre. Léteznek olyan termé-
szetes antibiótikumok, amik
mellékhatásmentesek és felcse-
rélhetném a szintetikus anti-
biotikumokkal?

Egy vizsgálat szerint a
felírt antibiotikumok mint-
egy fele nem alkalmas az
adott betegség gyógyításá-
ra. Aki tudatosan felkészül
a fertõzések elleni védeke-
zésre, az természetes
gyógyszerekkel és termé-
szetes életmóddal nagy
valószinûséggel meg is nye-
ri a fertõzések elleni csatát.
Ebben a természetes küzde-
lemben segítségünkre van-
nak azok a növényi és ásvá-
nyi szerek, amelyeket a na-
pi táplálékkal veszünk ma-
gunkhoz. Régóta ismert a
retek és a hagymafélék
antibakteriális hatása, a fû-
szerek közül pedig a több-
ség fertõzésgátló hatással
rendelkezik. Például a pi-
rospaprika, kakukkfû, zsá-
lya, rozmaring, koriander,
gyömbér. A legtöbb fûszer-
növény gyógyteaként is al-
kalmazható léguti megbete-
gedésekhez, gyomor és bél-
fertõzésekhez.

Meghûléses megbetege-
déseknél fogyasszunk tor-
mát, lélegezzük be az illa-
tát. Régi bevált antibakter-
iális és antivirális szer a
hagymatea. Keleten a
kurkumát és gyömbért
használják. Egyiptomban
már több ezer éves univer-
zális gyógyszer a koriander,
fõként gyulladáscsökkentõ
hatása van. Sok kórokozó-
kat elpusztító anyag talál-
ható a fekete áfonyában, a
szõlõben, a fekete ribizliben
és az almában, valamint a
savanyú káposztában és a
céklában. A jó minõségû
vörösbornak fertõzõellenes
hatása van. A zöld tea is
antibakteriális és vírusölõ
hatású.

Dr. Gyõri György
belgyógyász szakorvos

Az orvos

válaszol

Sajnos a lábgombásodás népbetegség-

nek számít, ezért se szeri, se száma

azoknak a módszereknek, amelyekkel

az emberek házilag próbálkoznak. Igaz

ugyan, hogy a gombák makacs jószá-

gok és kiirtásukhoz nem kis türelem

meg kitartás szükségeltetik.

Az olívaolaj egy olyan ter-
mészetes gyümölcslé, ami
megõrzi az olívabogyó ízét,
aromáját, vitaminjait és jó
tulajdonságait. Az olíva ola-
ját elõször az egészségügy,
majd a kozmetika fedezte fel
és csak ezek után került
konyhánk ma már elenged-
hetetlen alkotórészévé.

A mediterrán étrend alap-
ját jelentõ olívaolaj és egyéb
növényi olajok mindennapi
fogyasztása magyarázatot
ad arra, hogy Észak-Európá-
hoz és Észak-Amerikához
viszonyítva Olaszországban

miért fordulnak elõ kisebb
arányban az idült, nem fer-
tõzõ betegségek és miért tar-
tozik Olaszország azon or-
szágok csoportjába, ahol a
lakosság élettartama a leg-
hosszabb. A mediterrán régi-
óban, ahol sok olívaolajt
használnak, mégpedig hide-
gen öntve salátákra, tészták-
ra, mártásokra, jóval alacso-
nyabb a szívbetegség, érel-
meszesedés, cukorbetegség,
vastagbélrák, asztma elõfor-
dulása, mint azokban az or-
szágokban, ahol elsõsorban
állati vagy más növényi zsi-

radékot használnak. Ezeket
is sajnos legtöbbször hevítve,
sütésre. A mediterrán táplál-
kozást az olíva olaj bõséges
használata, sok nyers zöld-
ség és salátaféle, levesek,
szárnyasok, halak fogyasztá-
sa jellemzi.

Az olíva több fajtája kö-
zül, az extra szûz a legjobb
minõségû. Hidegen sajtolt
olaja a legkevésbé feldolgo-
zott, nem is hõ kezelt, így
maximálisan és garantáltan
a gyümölcs legjava. További
fajtái sorban a szûz és a tisz-
ta, melyek több szûrésen és

finomításon átment kezelt
olajok, még mindig inkább
szolgálnak egészségünkre az
állati zsiradékoknál. Az olí-

vaolaj nagy elõnye, hogy te-
lítetlen zsírsavakkal van tele,
ami nem rakódik le testünk-
ben, segít beépülni számos
elengedhetetlen nyomelem-
nek és vitaminnak a szerve-
zetünkbe, egészségmegõrzõ
hatása vitathatatlan. Védel-
met nyújt a szívbetegségek
ellen, serkenti a vérkeringést,
csökkenti a koleszterinszin-
tet, és vele a vérnyomást.
Nem rakódik le, mint a zsír,
így nem engedi kialakulni a
cukorbetegséget és elhízást,
csökkenti az epekõképzõdés
elõfordulását. Jó barátja a
gyomornak, fekélyre és hu-
rutra vény nélkül kapható
gyógyszer. Hatásos és termé-
szetes fájdalomcsillapító.

Gyógyszer az olívaolaj?
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Nehéz fokozat

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

Készítette: Buna Botond

Elõzõ feladványunk megfejtése

- Gyere pajtás, meghívlak egy pohárka borra. Igyunk az
egészségemre!

A megszólított végigméri a barátját, majd azt mondja:
– ... (poén a rejtvényben)

Vízszintes:
1. A poén elsõ része. 12. Házikó erdõben. 13. Forradás, seb-

hely. 14. Kisportolt. 15. Lepkefajta, hernyója gyapjút rág. 16.
Páros nyáj! 18. Irányába. 19. Közigazgatási egység. 20. Lágy.
22. Jereván lakosa. 24. Ott lenn (nép.). 26. Zúduló. 27. Ponty
nagyságú hal. 28. Bizalom. 29. Kezd látni! 31. A végén
teremt! 32. Pocsék argóban. 33. Egyik helyrõl a másikra. 34.
Verset ír. 36. Zenemû. 38. Versenytárgyalás. 40. Bizonyos kort
megér. 41. Vizet kienged. 43. Cserél. 45. Lenge rész! 46.
Csemegebor. 47. Emlékkönyvbe verselget. 49. Világos angol
sör. 50. Üzletvezetõ.  

Függõleges:
2. Némán záró! 3. Erre a helyre. 4. Bástya része. 5. ...

Tamás talpasai; Szántó György történelmi regénye. 6.
Kenyeret vágó. 7. Irányt váltó. 8. ... King Cole; amerikai
énekes. 9. Délkelet (röv.). 10. Amiképpen. 11. Pozíció. 12. A
poén második része. 15. Divatos, népszerû. 17. Szûcs ...;
magyar elõadómûvész. 19. Érdemes rá. 21. A legkisebb
tökéletes szám. 23. Római 3000. 25. Eláraszt a víz. 27.
Strázsák csoportja. 30. Hálával emleget. 32. Szerfelett. 34.
Indián csónak. 35. A Vatikánból is látható folyó. 37. Kis
Péter. 38. Tüzelõanyag. 39. Titokban feléje pillant. 42.
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Meghívás

Önzõ, nem érdekli õt más,
csak saját maga. Majd bán-
kódhat öregkorában, amikor
senki sem nyitja rá az ajtót.
Gyakran hall ilyesféle meg-
jegyzéseket az a nõ, amelyik
házasságban él, de nem akar
gyereket. Sokan nem értik
meg az olyan ellenérveket,
mint: imádom a munkámat,
épp egy fontos kutatás kellõs
közepén vagyok, szeretnénk
még csavarogni egy kicsit a
világban. A férfiakkal vi-
szont elnézõbb a társada-
lom. Ha õk mondják, hogy
nem akarok gyereket, meg-
bocsátóbbak az emberek.
Ezért van az, hogy sok nõ a
békesség kedvéért beadja a
derekát, holott (még) nincs
benne különösebb vágy az
anyaságra. A külvilág nyo-

másának hatására a nõk,
akik a munkahelyi sikerekrõl
és egyéb, kellemes élmé-
nyekrõl fantáziálnak, egy-
szerre bûnösnek, abnormá-
lisnak vagy csökkentértékû-
nek kezdik érezni magukat,
mert nem teljesítik a Nagy-
könyv elõírásait a nõi életfel-
adatokkal kapcsolatban.

Huszas és a harmincas
éveink eleje a gazdagodás
idõszaka: magunknak
gyûjtjük az élményeket, az
információkat és a tapasz-
talatokat. Ahogy idõsebbek
leszünk – különösen igaz ez
az életünk második felére –,
az arány változik. Felhal-
mozás helyett ekkor már
adni szeretnénk: tanulás he-
lyett tanítani, begyûjtés he-
lyett pedig megosztani.

Egyénileg változó, hogy ki-
nek mikor jön el az idõ,
amikor úgy érzi, hogy
mindaz, amit a saját boldo-
gulására megszerezhetett,
már nem elégíti ki mara-
déktalanul. Mindez persze
nem feltétlenül a gyerekvál-
lalásban nyilvánul meg. A
lényeg, hogy a saját érdekek
mellett helyet találjunk a
többiekrõl való gondosko-

dás és az adás iránti szük-
ségleteinknek is.

Régen egyszerû volt a fel-
állás. A nõk dolga a család
volt, a háztartás és a gyer-
meknevelés. Ma elõször ta-
nulni kell, hiszen a jobb
munkahelyeken egyre na-
gyobbak az elvárások. Elõbb
a fõiskola, majd a tovább-
képzések, végül a rengeteg
túlóra. Ezután következik

csak az, amit jobb esetben a
huszonéves kor elején már
letudhatna egy nõ; a közös
nyaralások, élmények, me-
lyekre gyermek mellett való-
színûleg már kevesebb esélye
lesz. Ha azonban meg akar-
juk mászni az iskolai, majd a
ranglétrát és még a kettesben
való szórakozásra is idõt
akarunk szakítani, a gyer-
mekvállalás jóval a biztonsá-

gosnak gondolt (30-35 év)
idõszakot követõ életsza-
kaszra tolódik. Ekkor azon-
ban már egy másik jelenség
is tapasztalható. Sokan, azt
gondolják magukról, hogy
õk nem lennének jó szülõk.
Valójában csak félnek a fele-
lõsségtõl. Megszokták a ma-
ximalizmust a munka vilá-
gában, túl sokat várnak ma-
guktól a családi életben is.
Rettegnek, hogy nem tudnak
a babával eleget foglalkozni.
Tökéletes anyák, apák sze-
retnének lenni, vagy semmi-
lyenek. Ezt persze ritkán
vallják be maguknak.

A gyerekkori élmények is
nagyban befolyásolják a
gyerekvállalási kedvet. A
negatív élményekkel teli
gyermekkor negatív irány-
ban befolyásolja a család-
alapítási kedvet. A férfiak-
ban erõs a félelem, hogy
ugyanazokat a hibákat kö-
vetik majd el, mint az ap-
juk. A nõknek fontos em-
lék, hogy boldognak látták-
e az édesanyjukat anya-
ként, vagy csalódottságot
sugárzott a mama folyton.

A gyerekvállalás ideje. Van ilyen?
Sokan azt mondják, hogy létezik egy

pont, amikor a nõk, minden korábbi ön-

zésüket félretéve, szabályosan megõrül-

nek attól, hogy gyerekük lehessen, lehe-

tõleg azonnal. Ez a mítosz azonban egy-

re inkább megdõlni látszik manapság.

A szépségápolási szerek
reklámjai nagyrészt hamis
képet mutatnak az adott ter-
mékrõl, egy részüket ráadá-
sul bevallottan manipulált
fotókkal illusztrálják. A rek-
lámokban a cégek egy része
felturbózza a modelleket,
kimondott hangsúlyt fektet-
ve a termék profiljának
megfelelõ testrészekre. Ez-
zel azonban hamis képet
festenek a fogyasztóknak,
akik a reklámok alapján
megvásárolják a szépészeti
termékeket, majd nagyot
néznek, amikor az õ hajuk
nem lesz olyan dús és csillo-
gó, mint a reklámfotóról rá-
juk mosolygó modellé. Egy
felmérés szerint a kozmeti-
kai reklámok 28 százaléka
bevallottan valamilyen

trükkhöz folyamodik, to-
vábbi 44 százalék pedig
ugyan tagadja, de egyértel-
mûen láthatóak bennük a
mesterségesen elért javítá-
sok és csak a hirdetések 28
százaléka mutatja a termék
valóságos hatását. Sok koz-
metikai termék reklámja
minden fogyasztónak szóló
kategorikus ígéretet tartal-
maz, de az elvégzett haté-
konysági termékteszt azt
mutatta, hogy a kategorikus
ígéret megalapozatlan.

A nõk kudarcként élik
meg, ha egy adott termék-
kel nem tudják elérni a rek-
lámozott hatást. Sõt, a ha-
mis reklámok depressziót is
okozhatnak. A pszicholó-
gusok szerint sok nõ azért
lesz depressziós, mert kép-

telen megfelelni a reklá-
mokban mutatott képek-
nek.

Például az Olay kozmeti-
kai reklámban a hatvanas
évek topmodellje, Twiggy
új kampányfotója heves tá-
madásokat váltott ki. A fõ
ok, amiért a fotóval foglal-
kozni kezdtek az, hogy az
idén hatvanéves modell az
utómunkának köszönhetõ-
en a valós koránál 20-25 év-
vel fiatalabbnak tûnik, ez
pedig megtévesztõ lehet a
krémtõl fiatalodni vágyó
vásárlóknak.

A leglátványosabb hatá-
sokat a reklámkészítõk a
torzító utómunkákkal érik
el. Nagy sajtóvisszhangot
váltott ki Beyoncé
Knowles-nak a L’Oréal szá-

mára készült kampányfotó-
ja is, vörösesszõke hajjal és
fehér bõrrel ábrázolva a fe-
kete énekesnõt. Legutóbb

pedig az ötvenéves Madon-
náról jelentetett meg a
Louis Vuitton olyan erõsen
retusált kampányfotót,

amelyen az énekesnõ úgy
nézett ki, mint amirõl a
harmincas éveiben csak ál-
modozni mert.

Retusált illuziók
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Megérkeztek a molnár és füs-
tifecskék. Az elsõ füsti fecs-
két rétek, mezõk fölött szok-
tam látni. Ebben az évben a
Rétyi tónál láttam közösen a
partifecskékkel repülni, a tó
tükre fölött.

A partifecske kisebb mint a
jól ismert molnárfecske, felsõ-
teste földbarna, alsó teste fe-
hér a begyén széles barna örv
húzódik. Farktollai vége eny-
hén kimetszett. Folyók part-
oldalában, homokbányákban
készítik a fészküket, akár egy
méter mély, üreget kaparnak
ki ahol majd elkészül a tulaj-
donképpeni költõüreg amit
puha tollakkal bélelnek. Tele-
pesen költenek. Nagy áradá-
sokkor a költõüregek megtel-
nek vízzel, ami sok madár
pusztulását okozza.

A molnárfecske felsõteste
csillogó kékes fekete, alsó
teste és farkcsíkja hófehér.
Városokban él, fészkét az
épületek külsõ falára, ablak
szögletbe, az eresz alá ra-
gasztja. Nagy szorgalommal
felépített sárfészken egy szûk
bejárónyílást hagy, ahol
majd a kíváncsiskodó, kitol-
lasodó fiókák, fejét láthatjuk.
Évente kétszer is költenek,
ragaszkodnak a költõterüle-
tükhöz. Télen az üresen ma-
radt fészkeket kisajátítják a
házi verebek, amibõl tavas-
szal viták keletkeznek. A vil-
lás farkú füsti fecske közis-

mert és közkedvelt madár.
Homloka és torka vörösbar-
na, a begyörv feketéskék,
ugyanugy, mint a felsõteste.
Alsó teste fehéres, rozsdás
árnyalatú. A falvak atmosz-
féráját szereti, istállóba építi
a félbevágott csésze alakú
sárfészket. Talán nem is léte-
zett olyan lakott istálló, ahol
ne fészkelt volna füsti fecske.
Sajnos amióta az állattartás
visszaszorult, a gazdák fel-
mondtak a szarvasmarha
tartással, bezáródtak az istál-
lók ajtói, ablakai elzárva az
utat, ahol a fecskék szaba-
don ki bejárhattak az állo-
mányuk lecsökkent.

Kedves gyerekek hamaro-
san a fecskék, az az a mol-
nárfecske és a füsti fecske ta-
tarozni fogja, vagy új sárfész-
ket kezd építeni. Egy fészek
telepítéséhez ezernél is több
sárgalacsint kell hordjon,
hogy elkészüljön a fészek. A
fészeképítésben úgy tudtok
segíteni, hogy mesterségesen
nedvesen tartotok sárgyûjtõ
helyeket. Ehhez nem kell
más, mint, hogy megfigyeljé-
tek, honnan hordják a fecs-
kék a sárdarabokat és azokra
a helyekre idõnként vizet lo-
csoltok, hogy nedvesen ma-
radjanak míg a fecskék a
fészket építik.

Kelemen László, Rara Avis
Madártani Egyesület

Tizenkét hónap a természetben
A színes papírhulladékot ne
dobd ki, gyûjtsd össze, szám-
talan módon újrahasznosít-
hatod. Például készíts színes
lepkét belõle. Megmutatjuk
hogyan.

Szükséges eszközök: szí-
nes papírhulladék, egy zár-
ható zacskó, textillel bevont
drót.

Elkészítés: válassz egy
téglalap alakú zacskót,

amelynek a szélessége na-
gyobb, mint a hossza. A szí-
nes papírhulladékot rakd
bele a zacskóba, szépen
szétterítve. Majd a végét
óvatosan zárd le. Utána a
textillel bevont dróttal közé-
pen húzd össze, majd a drót
végét csavard csáp formára.
Kicsit rendezgesd el a szár-
nyakat és máris kész a pil-
langó. Jó szórakozást.

Színes pillangó 
papírhulladékból

Hétvégi mellékletünk Életmód és Csodavár oldalait
Orosz Anna szerkesztette

Egyszer volt, hol nem volt,
hetedhét országon, de még
az Óperenciás-tengeren is
túl, lakott a zöld királynak
egy fia. Egyedül volt a kas-
télyban, hát unatkozott. Vet-
te fegyverét, kiment vadász-
ni. Mihelyt kiért az erdõbe,
talált egy nyulat. Célba vette,
hogy lelõje. A nyúl rimán-
kodni kezdett:

– Bocsáss meg, királyfi, jó
tettedért jót várj, hagyd meg
az életemet.

Meghagyta a nyúl életét,
nem bántotta. A nyúl elsza-
ladt. Rátalált aztán egy róká-
ra. A rókát is célba vette és a
róka is azt mondta:

– Ne lõjj le királyfi, hagyd
meg az életemet, jó tettedért
jót várhatsz.

Azt is elbocsátotta és ment
tovább az erdõbe. Talált az-
tán az erdõben egy kis õzet.
Azt is célba vette, hogy lelõje,
az is visszaszólt neki:

– Királyfi, bocsánatot kérek
tõled, hagyd meg az életemet,
mert jót mondok neked,
majd még megköszönöd.

Elbocsátotta azt is. Azt
mondja neki az õz:

– Kegyes királyfi, meg-
mondom most az én hálá-
mat. Menj be az erdõ köze-
péig. Találsz ott egy három-
ágú tölgyfát. Vágj le abból
egy ágat. Majd abból az ág-
ból kijön egy tündérkislány.
Az lesz a feleséged. De vigyél
magaddal egy kicsi vizet, ne-
talán szükség lehet rá.

El is ment a királyfi, meg is
találta a tölgyfát, le is vágta

róla az ágat, ki is jött abból
egy szép tündérlány. Rögtön
rikoltott a királyfinak:

– Jajj, vizet, mert megfulla-
dok.

Forgott a királyfi ott körül
kereken, hogy a vizet elõve-
gye, de a flaskó feldõlt és a
víz kifolyt. A szép tündérlány
meghalt. Nem volt mit tenni,
felvette az ölébe, elvitte haza,
eltemette.

Telt-múlt az idõ, megint el-

ment vadászni. Megtalálta a
rókát.

– No, kegyes királyfi, bo-
csánatot kérek, jó tettedért jót
mondok. Menj el megint az
erdõbe, oda, ahol a tölgyfáról
egy ágat már levágtál volt.
Vágj le még egy ágat, mert

abból is egy szép tündérlány
jön ki. De vizet vigyél neki,
mert szükség lehet reá.

Járt a királyfi erre, arra,
hogy vizet kapjon ott az er-
dõben, de nem talált. Volt ná-
la egy kulacs bor. Gondolta,
hogy hát az is jó. De megint
úgy járt, mint a múltkor. Le-
vágta az ágat, kijött abból is
egy szép tündérlány, õ bort
adott neki, de a lány mégis
meghalt, mert a bor igen erõs

ital volt neki. Nagy búban
volt a királyfi, hogy abból is
kifogyott. Felvette azt a lányt
is, hazavitte nagy szomorú-
an, hogy milyen szerencsét-
len ember is õ. Az isten meg-
adta neki a szerencsét és õ
nem tudta felhasználni. Elte-

mette azt a lányt is, szép ren-
desen.

Búsult, búsult egy darabig,
de aztán megint elment az er-
dõbe vadászni. Találkozott
akkor a nyúllal.

– No, kegyes királyom, jó
tettedért jót mondok. De gye-
re velem, hadd mutassam
meg, hol van az élõ víz.

Elmentek ketten, megtalál-
ták a forrást.

– Vigyél vizet innen ma-

gaddal. Menjünk most to-
vább.

Megtalálták a tölgyfát,
amelyrõl a királyfi már két
ágat levágott; a harmadik ág
még rajta volt.

– No, most vágd le ezt a
szép tölgyágat.

Levágta és abból is egy
szép tündérlány jött ki. Kiált
is rögtön a lány:

– Vizet, vizet, mert megfú-
lok!

A kis nyúl kapja a kancsót,
odanyújtja a kislánynak. Az
jót ivott belõle és meg-
maradott, nem halt meg. Ak-
kor a kislány letérdelt a ki-
rályfi elõtt, bocsánatot kért
tõle, hogy kiszabadította a
tölgyfából. Elmondta neki a
sorsát:

– No, tisztelt királyfi, enge-
met az isten néked rendelt
ezen a világon. Köszönöm
jótettedet. Hárman voltunk
testvérek, de meg voltunk
mindnyájan átkozva, hogy
ne tudjunk megszabadulni
ennek a tölgyfának a gyöke-
rétõl, valameddig egy ember
le nem vágja. Ezentúl már
együtt leszünk mi ketten
ezen a világon.

Megölelték, megcsókolták
egymást. A kis nyúl ott ugrált
elõttük, örvendezve, hogy
megszabadították az õ ked-
ves asszonyát.

No, útra keltek mind a hár-
man. Mentek, de útközben,
mielõtt haza érkeztek volna,
a városon kívül volt egy szép
kút. Oda leültek, megbeszél-
ték most már a maguk sorsát.
Azt mondja a tündérlány a
királyfinak:

– Tisztelt kedvesem, sajná-
lom fáradságodat, de én eb-
ben a tündérruhában nem
vagyok bátor bemenni a te
kastélyodba. Hagyjál itt en-
gemet a kis nyúllal. Menjél

elõbb csak te haza, hozzál
nekem új ruhát.

Ott is maradt. A királyfi el-
ment, hogy hozzon neki ru-
hát. De örömében sok idõt
töltött otthon, vadonatúj ru-
hát csináltatott a tündérlány-
nak. Várták õk, várták a ki-
rályfit, de csak nem érkezett
vissza.

Jártak a kútra sokan ví-
zért. A tündérleány azért,
hogy ne lássák ott a kútnál
tündérruhában, felmászott
arra a nagy fûzfára, amely
árnyékot tartott a kútnál. A
kis nyúl meg elment eleséget
keresni.

Kiment a kútra egy
boszorkányné is, vizet merí-
teni. Betekint a kútba, lát
egy fényes fehérségû szép
tündért. A tündér már fenn
volt a fûzfán, de a tükör ké-
pe meglátszott a vízben. Te-
kintett a boszorkány erre, ar-
ra, de élõ személyt csak nem
látott. Végülis azt gondolta,
hogy az a kép a kútban az õ
képe. De végül mégis meg-
látta a tündérlányt fenn a
fán. Levette a fáról, megkér-
dezte, hogy mi okból hágott
oda. A tündérlány elmond-
ta, hogy mi minden történt
véle és hogy õt egy királyfi
szabadította meg. Mindent,
mindent elmondott annak a
boszorkánynénak. Azt is,
hogy épp most várja õ a ki-
rályfit, hogy más gúnyát
hozzon neki.

Illyés Gyula: Hetvenhét 
magyar népmese c. könyvébõl

A háromágú tölgyfa tündére 1.

A partifecske
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