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Félszájjal a Félszigetrõl

Lassan, de biztosan közeleg a marosvásár-
helyi Félsziget Fesztivál, amelynek prog-
ramjáról, sztárfellépõirõl, újdonságairól
egyelõre csak annyit lehet tudni, hogy
vannak. Az információkat Bodor László
szervezõ osztotta meg lapunkkal.

Mai mellékletünk:

új magyar szó
2010. május 7., péntek

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
20 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1833 ▲
1 amerikai dollár 3,2759 ▲
100 magyar forint 1,5054 ▼

Az Aranycsapat 
és „utolsó mohikánjai”

Születésnapján köszöntötték Buzánszky
Jenõt, a magyar labdarúgás egyik legendá-
ját. Rajta kívül már csak Grosics Gyula él
az egykori Aranycsapatból. Mindkettejük
nagy szívfájdalma, hogy nem lehetnek –
ki tudja, még meddig – tagjai a „nemzet
sportolói” csapatának.

Háttér 4

Kultúra 8

Vezércikk 3

Aktuális 2
Választott Nagy-Britannia

Parlamenti és a részleges helyhatósági vá-
lasztásokat tartottak tegnap Nagy-Britan-
niában. Nagy valószínûséggel egyik párt
sem jut abszolút többséghez a westmin-
steri parlament alsóházában.

Kényszerleépítés
A létszámleépítést megelõzõen, azon-
nali hatállyal huszonöt százalékkal
csökkennek a bérkiadások, tehát a fize-
tések is. Ennek nyomán, normális eset-

ben el kellene hogy induljon
egy versenyfutás az intéz-
ményvezetõk között, ki
szabadul meg hamarabb 
az alkalmazottak negyedé-

tõl, hogy azután a
maradók – elméleti-
leg a legjobbak –
ismét megkapják 

a mai bérüket.Szõcs Levente

Megszavazta a megszorító in-
tézkedéseket tegnap a görög

parlament. Az egyszerû többséget
igénylõ szavazás során a 300 tagú
parlamentben 160 mandátummal
rendelkezõ szocialisták megkap-
ták a szükséges támogatást. Az or-
szág 110 milliárd eurós kölcsönre
számíthat cserében az IMF-tõl és
az EU-tól. A kormány tervezett
lépései között a bérek, nyugdíjak
csökkentése és az adók emelése
szerepel. Jeórjiosz Papandreu mi-
niszterelnök a szavazás elõtt kije-
lentette: a demokrácia próbatétel
elõtt áll, és Görögország jövõje a
tét. Folytatása a 2. oldalon 

Nehéz idõk jönnek. Traian Bãsescu államfõ szerint „túlsúlyos” a közalkalmazotti szféra Romániában, ezért diétára kell fogni

Nehéz próbatétel
elõtt a görögök

„Koldusbotra jutottunk”
Traian Bãsescu: huszonöt százalékkal csökken a fizetésalap, tizenöttel a nyugdíj 

ÚMSZ

„Most mondjam azt, hogy az
ötöst bárki megírhatta az idei

vizsgán?” – válaszolt kérdéssel az
ÚMSZ kérdésére a marosvásárhe-
lyi Kecskésné Kádár Noémi pe-
dagógus, akit a magyar nyolcadi-
kosok tegnapi záróvizsgájának té-
teleirõl, a diákok felkészültségérõl
kérdeztünk. A magyar szakos ta-
nár szerint a tegnapi megmérette-
tés az uniós elvárásoknak megfe-
lelõen alakult.  „Mi már jelentõs
részben nem irodalmat, hanem
irodalomelméletet oktatunk, ötö-
diktõl azon izgulunk és dolgo-
zunk, hogy a gyerekek a nyolcadi-
kos vizsgán felismerjék a külön-
bözõ formaelemeket, poétikai
alakzatokat” – magyarázta la-
punknak. Folytatása a 7. oldalon 

Záróvizsga: Ábel 
és A Gyûrûk Ura A tanügyi törvénytervezetrõl,

koalíciós vitákról és megbéké-
lésrõl, az ellenzéki bizalmatlansá-
gi indítvány esélyeirõl, illetve az

elkerülhetetlen adóügyi intézke-
désekrõl beszélt tegnap Sepsi-
szentgyörgyön Markó Béla mi-
niszterelnök-helyettes. 3. oldal

Helyreállt a koalíciós béke?

Fotó: Mediafax

Mégsem az ellenzék által megszellõztetett 24-25 százalékos áfa (TVA) és 20 százalékos egysé-
ges adókulcs „fekete forgatókönyve” gyõzött a Nemzetközi Valutaalappal folytatott egyezteté-
seken. Az állami alkalmazottak béralapjának 25 százalékos, a nyugdíjak és a munkanélkülisé-
gi segély 15 százalékos megkurtításával tömi be a kormány a központi költségvetés „oldalán”
tátongó lyukakat – derült ki Traian Bãsescu államfõ tegnapi bejelentésébõl. A fizetésbõl élõk
felszisszentek, az üzleti szféra képviselõi azonban felszusszanhattak, hogy a recesszióval járó
hátrányok mellett nem kell elviselniük még az adóemelés terhét is. 4. és 6. oldal 



ÚMSZ

Tagadták a pakisztáni tálibok,
hogy bármi közük lett volna a

meghiúsult Times Square-i pokol-
gépes merénylethez. Azam Tarik
szóvivõ közölte, hogy ismerik a
múlt szombati merényletkísérlet-
tel összefüggésben õrizetbe vett
pakisztáni-amerikai férfit, és
nincs közük a kiképzéséhez. Az
amerikai hatóságok hétfõn éjsza-
ka fogták el a 30 éves pakisztáni
Faisal Shahzadot, aki amerikai
állampolgársággal is rendelkezik.
Az illetõ állítólag „mindent beval-
lott”, és azt mondta a nyomozók-
nak, hogy egyedül készült a rob-
bantásra a manhattani Times
Square-en. A pakisztáni belügy-
miniszter úgy vélte a Reuters hír-
ügynökségnek adott interjúban,
valószínûtlen, hogy Shahzad
tényleg egyedül cselekedett. „Ki
kell deríteni, hogy valaki más
akarta-e õt felhasználni” – hang-
súlyozta. Hozzátette: az Egyesült
Államok nem kérte Pakisztán se-
gítségét, de Iszlámábád kész min-
den támogatást megadni a tette-
sek kézre kerítése érdekében. A
pakisztáni biztonsági hatóságok
azonnal elkezdtek nyomozni a
gyanúsított után, amint a neve
nyilvánosságra került a sajtóban.
Azonosították az egész családját,
az üzleti partnereiket, a bank-
számláikat, a telefonszámaikat –
mondta a belügyminiszter. 

Hírösszefoglaló

Parlamenti és a részleges hely-
hatósági választásokat tartot-

tak tegnap Nagy-Britanniában. A
45 millió bejegyzett választópol-
gár helyi idõ szerint 22 óráig – ro-
mániai idõ szerint éjfélig – adhat-
ja le voksát a 650 parlamenti vá-
lasztókerület közül 649-ben; egy
választókerületben az egyik jelölt
halála miatt május végére halasz-
tották a választást. Tegnap 164
angliai körzetben, köztük Lon-

don 32 kerületében helyhatósági
választásokat is rendeznek.

A legutolsó felmérések azon-
ban – mint a korábbiak – arról ta-
núskodnak, hogy nagy valószínû-
séggel egyik párt sem jut abszolút
többséghez a westminsteri parla-
ment alsóházában. A The Sun, a
legnagyobb – és legbefolyásosabb
– brit tömeglap megbízásából el-
végzett, szerdán közölt közvéle-
mény-kutatás a tizenhárom éve
ellenzékben politizáló Konzerva-
tív Pártnak 35 százalékos, a kor-

mányzó Munkáspártnak 30 szá-
zalékos, a Liberális Demokraták-
nak 24 százalékos támogatottsá-
got mutatott ki.

Minden választókerület egyet-
len egyéni jelöltet küld a parla-
mentbe. A jelöltek akár relatív
többséggel is gyõzhetnek, vagyis
úgy, hogy a többi indulóra leadott
voksok száma együtt meghaladja
a gyõztes szavazatainak számát,
mivel nem elõírás, hogy az összes
leadott szavazat felénél többet
meg kell szerezni. 

ÚMSZAKTUÁLIS www.maszol.ro   2010. május 7., péntek2

Röviden

Nagykövetekkel találkozott 
Markó Attila kisebbségi államtitkár

A Romániában élõ kisebbségek anyaor-
szágainak nagyköveteivel találkozott
Markó Attila. A megbeszélésen a kisebb-
ségügyi államtitkár bemutatta az új tan-
ügyi törvénytervezet rendelkezéseit,
amelyek új elemekkel bõvítik a kisebbsé-
gi oktatást. Kiemelte, hogy a törvényter-
vezet alapelvei között szerepel a decent-
ralizáció, melynek következtében az ok-
tatással kapcsolatos döntéseket a helyi
közösségek hozzák meg. A törvény to-
vábbá kiiktatja a korábbi szabályozások-
ban szereplõ diszkriminatív rendelkezé-
seket. Ezt követõen a különbözõ nemzeti
közösségek sajátos helyzetét elemezték a
résztvevõk. A találkozó kötetlen beszél-
getéssel és fogadással zárult.

A vajdasági parlament elnöke 
támogatja a kettõs állampolgárságot

Egeresi Sándor, a vajdasági törvényhozás
elnöke a Reuters brit hírügynökségnek
nyilatkozva támogatta a leendõ magyar
kormánynak azt a tervét, hogy bevezeti a
kettõs állampolgárság intézményét - kö-
zölte a politikus kabinetirodája. Egeresi,
aki egyben a Vajdasági Magyar Szövet-
ség egyik vezetõje is, pártja nevében üd-
vözölte a szándékot, amelyet erkölcsi
elégtételként él meg a 2004. évi sikerte-
len népszavazás után. A kettõs állampol-
gárság megszerzése nagy jelentõséggel
bír nemcsak a vajdasági magyarok, ha-
nem minden magyar számára, aki Ma-
gyarország határain kívül él, mert ezt a
magyar nemzethez tartozás megerõsíté-
seként élik meg - hangsúlyozta az újvidé-
ki parlament elnöke a Vajdasag Ma hír-
portál beszámolója szerint. 

A pápa elfogadta 
két ír püspök lemondását

XVI. Benedek pápa elfogadta két ír püs-
pök lemondását, akik még tavaly aján-
lották fel, hogy megválnak hivataluktól,
elismerve felelõsségüket az ír egyházi
személyeket érintõ pedofil vádak eltus-
solásában. A Vatikán tegnapi közlemé-
nye azonban nem az egyháznak a ped-
ofil ügyek feltárására vonatkozó elköte-
lezettségére hivatkozik, hanem a kato-
likus püspökök életkorára. Joseph Duffy
püspök és Francis Lagan segédpüspök
betöltötték 75. életévüket, amely a nyug-
állományba vonulás korhatára. Duffy
márciusban ismerte el: 1989-ben nem je-
lentette a rendõrségnek, hogy tudomása
volt egy paptársa által elkövetett szexuá-
lis bûntettrõl. December óta a pápa már
három másik ír püspök lemondását is.
Az ír egyházi iskolákban és gyermekott-
honokban három évtizeden át elkövetett
szexuális visszaélésekre már korábban
fény derült.

Malina-ügy: bocsánatkérésre 
szólították fel a szlovák kormányfõt

Rózsacsokrokat vittek a pozsonyi kor-
mányhivatalba szlovák polgárjogi aktivis-
ták, hogy Robert Fico miniszterelnök a
közelgõ anyák napja alkalmával adja át
azokat Malina Hedvignek, a 2006-ban
Nyitrán megvert magyar diáklánynak, aki
azóta férjhez ment és anya lett. A négy
polgárjogi aktivista nyílt levélben felszólí-
totta a kormányfõt, hogy Robert Kalinák
belügyminiszter és Ján Packa országos
rendõrfõkapitány nevében is kérjen bocsá-
natot Malina Hedvigtõl azért, mert négy
éve demokratikus jogállamban példátlan
módon beavatkoztak egy még le nem zárt
rendõrségi vizsgálatba. Ficóék akkor az-
zal vádolták meg Malina Hedviget, hogy
csak kitalálta a verést, mert félt egy vizs-
gától, s ártani akart Szlovákiának. A nyílt
levél szerint Ficóék nyilatkozataikkal ar-
ról szerették volna elterelni a figyelmet,
hogy a Szlovák Nemzeti Párt a kormány-
koalíció tagja lett.

Folytatás az 1. oldalról

„Az erõszak nem megoldás, vala-
mint az ország és a görögök jó hí-
rét is megtépázza” – folytatta Pa-
pandreu. A miniszterelnök mind-
azonáltal optimista: „Keményen
dolgozunk azon, hogy amit ma
görög problémának nevezünk, az
holnap a görög csodaként váljon
ismertté.” A megszorító intézke-
désekrõl várhatóan csütörtökön
késõ délután szavaznak a képvise-
lõk. Közben újból a parlament elé
hívták híveiket a magánszektor és
a közalkalmazottak vezetõ szak-
szervezetei (GSZEE, ADEDI): a
tüntetést tegnap estére hirdették
meg. A GSZEE elítélte ugyan a
szerdai erõszakot, de továbbra is
kitart amellett, hogy folytatni kell
a harcot addig, amíg igazságos
követeléseik meghallgatásra nem
találnak. Eközben Athén egy má-
sik pontján a kommunista szak-
szervezet (Pame) is tüntet.

Mint ismert, a szerdai általá-
nos sztrájk során három ember

halt meg füstmérgezésben, ami-
kor a tüntetõk felgyújtottak egy
bankot. Az egyik áldozat egy
négy hónapja terhes, 32 éves nõ

volt. Karolosz Papuliasz elnök a
szerdai események után kijelen-
tette, hogy Görögország a szaka-
dék szélén táncol, és minden gö-
rögöt figyelmeztetett arra, hogy
ne rohanjanak ész nélkül a mély-
ség felé. A vitákhoz hozzászólva
a görög pénzügyminiszter, Je-
órjiosz Papakonsztantinu el-
mondta, a megszorító csomag
elfogadása jelenti az egyetlen le-
hetõséget az államcsõd elkerülé-
sére. Vasziliki Géorgiadu polito-
lógus szerint az erõszakhullám
közeledéshez vezethet a görögök
és a kormány között, mivel a gö-
rögök többsége ellenzi a szélsõ-
séges cselekedeteket. 

Az euróövezet stabilitásának garanciáit is erõsíteni igyekeznek a zó-
nához tartozó 16 európai uniós tagország állam- és kormányfõi mai
brüsszeli munkavacsorájukon, amelyen jóváhagyják a pénzügymi-
niszterek múlt vasárnapi találkozóján már elhatározott 110 milliárd
eurós támogatási csomagot Görögország számára. Az érintett tag-
államok vezetõinek írt meghívólevelében Herman Van Rompuy, az
EU elnöke jelezte, hogy a megbeszélésen „áttekintik a napokban le-
zajló nemzeti parlamenti eljárások állását”, azzal a szándékkal,
hogy lezárják a teljes folyamatot. Emellett az uniós politikus azt is
szeretné, ha a megbeszélésen megvitatnák a görög válságnak az
euróövezet egészével kapcsolatban levonható tanulságait.

Euróövezet: levonják a tanulságot

Nehéz próbatétel
elõtt a görögök

Választott Nagy-Britannia

Nagy-Britanniában tegnap 45 millió bejegyzett választópolgárt vártak az urnákhoz Fotó: Agerpres/EPA

Tagadnak 
a pakisztániak

MTI

Szerbia és Románia a kisebb-
ségi jogok érvényesítése terén

mára lekörözte Szlovákiát – jelen-
tette ki Csáky Pál, a Magyar Koa-
líció Pártjának (MKP) elnöke a
Pásztor Istvánnal, a Vajdasági
Magyar Szövetség (VMSZ) elnö-
kével közösen megtartott tegnapi
pozsonyi sajtóértekezleten.
Csáky és Pásztor is méltatta a ki-
sebbségek helyzetét szabályozó,
tavaly augusztusban elfogadott
szerbiai törvényt. „A szerbiai ki-
sebbségi törvény példaértékû le-
het Közép-Európa országai szá-
mára. Biztos vagyok abban, hogy
ez Szlovákiára is érvényes. A ki-
sebbségi törvény által kezünkben
tartjuk az oktatásügyünket, a tájé-
koztatási rendszert, a kulturális
életünket és a magyar nyelvhasz-
nálat kérdését is” – jelentette ki a
VMSZ elnöke. „Jogköröket kap-
tunk, de ez egyben felelõsséget is
jelent” – szögezte le. Kifejtette: a
szerb többség nem tekint desta-
bilizáló tényezõként a vajdasági
magyarokra, és olyan együttmû-
ködést valósított meg annak kép-
viselõivel, amelynek eredménye-
ként a szerbiai magyarok az õket
érintõ ügyekben maguk dönte-
nek, illetve a vajdasági magya-
rok alkotta Nemzeti Tanács ki-
sebbségi önkormányzatként
megkerülhetetlen a magyarokat
érintõ kulturális és oktatási jog-
szabályok meghozatalánál. Az
MKP folyamatosan tárgyal a ha-
táron túli magyarság többi kép-
viselõivel, hogy megoszthassák
egymással tapasztalataikat – el-
sõsorban a kisebbségi jogok te-
rén. Június elején Markó Béla,
az RMDSZ elnöke is Szlovákiá-
ba látogat – közölte újságírókkal
a magyar politikus. 

Csáky dicséri
Bukarestet

Papandreu kormányfõ görög probléma helyett görög csodát akar Fotó: Agerpres/AP



Kovács Zsolt

A tanügyi törvénytervezet-
rõl, valamint az ezzel kap-

csolatos koalíciós vitákról és
megbékélésrõl beszélt tegnap
Sepsiszentgyörgyön Markó Bé-
la miniszterelnök-helyettes. Az
RMDSZ szövetségi elnöke el-
mondta, azért ment Három-
székre, mert olyan idõszak van,
amikor hasznos szorosabb kap-
csolatot tartani a saját szerve-
zettel, és azokkal, akiket a kor-
mányban meghozott intézkedé-
sek jól vagy rosszul érintenek.
Az RMDSZ-elnök szerint a há-
romszékiek jelezték neki, hogy
hasznos lenne anyanyelvi okta-
tatási kérdésekben tanácskozni
a pedagógusokkal. Erre került
sor tegnap Sepsiszentgyörgyön
a Puskás Tivadar Szakközépis-
kolában, majd Kézdivásárhe-

lyen, a Gábor Áron Mûszaki
Oktatási Központban. 

A román nyelven kívül 
mindent magyarul

Az új oktatási törvény által –
amennyiben ezt elfogadja a par-
lament – gyakorlatilag teljes
körûvé válik az anyanyelvû ok-
tatás Romániában, és e tekintet-
ben az RMDSZ semmilyen visz-
szalépést nem tart elfogadható-
nak – jelentette ki Markó. A szö-
vetségi elnök elmondta, a kor-
mány által elfogadott, jelenleg a
képviselõház oktatási bizottsá-
gában lévõ jogszabálytervezet
még a korábbi, a kormány által
felelõsségvállalással elfogadott,
majd az Alkotmánybíróság által
hatályon kívül helyezett tör-
vénynél is szélesebb anyanyelvi
jogokat biztosítana a kisebbségi

oktatás terén, ennek elfogadásá-
hoz azonban erõs koalíciós szo-
lidaritásra és a koalíciós egyez-
ségek szigorú betartására van
szükség. Markó Béla ezzel az
oktatási szakbizottságban szer-
dán bekövetkezett koalíciós né-
zeteltérésre utalt, amikor is a de-
mokrata-liberálisok egyik képvi-
selõjének támogatásával, 16-15
arányban elfogadták azt az el-
lenzéki javaslatot, melynek ér-
telmében a történelem és föld-
rajz ötödik osztálytól kezdõdõ-
en csak román nyelven oktatha-
tó. Mint ismeretes, az RMDSZ
határozott fellépésének eredmé-
nyeként a tervezet folytatódó vi-
tájában már a megállapodásnak
megfelelõen fogadták el a többi
kisebbségi vonatkozású cik-
kelyt. Így alakulhatott ki az az
ellentmondás, hogy – míg a tör-
ténelem és földrajz oktatására

vonatkozó cikkely román nyel-
vû oktatást ír elõ, az utána kö-
vetkezõ rendelkezés kimondja:
a román nyelven kívül minden
tantárgy anyanyelven oktatha-
tó. Ezt az ellentmondást a plé-
numban fogják feloldani –
mondta Markó Béla.

További eredmények

A törvény további, kisebbségi
vonatkozású rendelkezései közül
a szövetségi elnök fontos elõrelé-
pésnek nevezte azt is, hogy a ro-
mán nyelvet és irodalmat végig
sajátos tanterv szerint és tan-
könyvbõl oktathatják a kisebbsé-
gi gyerekeknek, a líceumban is.
Új kezdeményezés az is, hogy a
diáklétszámtól függetlenül a ki-
sebbségi iskolák elnyerhetik a jo-
gi személyiséget, így bármilyen
kis létszámú az adott iskola, pe-
cséttel és aláírási joggal rendel-
kezhetnek. A törvénytervezet
egyik nagyon fontos cikkelye,
hogy az intézmény vezetésében
számarány alapján vesznek részt
a kisebbségiek – a szórványban
mûködõ iskolákra nézve ez fon-
tos rendelkezés. A miniszterel-
nök-helyettes szerint a fejkvóta-
rendszer bevezetése komoly koc-
kázatot jelenthetett volna a kis
gyereklétszámmal mûködõ ma-
gyar intézmények esetében. „Ez
számunkra elfogadhatatlan,
ezért bevittünk az új tervezetbe
egy nyelvi pótlékot, ami azt je-
lenti, hogy a kisebbségi iskolák
eleve nagyobb szorzóval mûköd-
nek, azaz több fejpénzt kapnak.
Ez sem oldja meg problémánkat,
így beiktattunk egy másik szem-
pontot is, az úgynevezett disz-
perziós, szétszórtsági pótlékot:
olyan közösség esetében, ahol
gyerekek, családok szétszórtan
élnek, megint egy jelentõs eme-
lés jár a gyerek után” – mutatott
rá Markó Béla. 
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Románia újfent olyan álla-
potba került, amelyrõl a szá-
mok nem mondanak el so-
kat, eleget semmiképpen.

Ha például a súlyos
helyzetben lévõ görög
gazdaság makroada-
tait összehasonlítjuk
a romániaiakkal, ki-

fejezetten jól állunk. Görögország állam-
adóssága a bruttó hazai termék 115 száza-
léka most, és 140-re emelkedik, amire – há-
rom év múlva – az Európai Unióval és a
Nemzetközi Valutaalappal kialkudott tá-
mogatási program véget ér. A támogatás
maga, több mint százmilliárd euró eléri
Görögország éves GDP-jének a harmadát.
Románia ehhez képest éves GDP-jének a
hatodát kapta a Valutaalaptól, hogy elke-
rülje a válságot, államadóssága pedig a
hazai termék 28 százalékának felel meg.
Miért merült fel mégis a görög válsággal
összefüggésben Románia neve? Más szóval:
ha ilyen jól állunk, miért állunk mégis
annyira rosszul? Hozzáértõk a szerkezeti
problémákat okolják, ezek megszüntetése
nélkül a kormány intézkedési terve tovább-
ra is egyetlen lábon állna, a költségek csök-
kentésén. Erre vonatkozóan a Demokrata-
Liberális Párt több megoldást körvonala-
zott, de másfél éves kormányzása alatt
egyet sem ültetett gyakorlatba. Nem váltot-
ta be a költségek csökkentésére tett ígéreteit
sem, ezért van szükség azokra az intézkedé-
sekre, amelyeket tegnap este az államfõ –
az adóemelésre váró közvélemény elõtt csak-
nem diadalittas hangulatban – bejelentett.
Önáltatás lenne, ha nem tennénk rögtön
hozzá: mindössze a tavaly vállalt kötelezett-
ségek megújításáról van szó, csakhogy, mi-
vel a Valutaalap nem bízik a kormányban,
ígéret helyett azonnali lépést sürgetett. Nem
éri be kényszerszabadságolással, fõleg pedig
nem várja meg, amíg elkészül a közintéz-
mények új személyzeti kerete, és eldõl, hogy
kik azok, akik nem férnek bele.  A létszám-
leépítést megelõzõen, azonnali hatállyal hu-
szonöt százalékkal csökkennek a bérkiadá-
sok, tehát a fizetések is. Ennek nyomán,
normális esetben el kellene hogy induljon
egy versenyfutás az intézményvezetõk kö-
zött, ki szabadul meg hamarabb az alkal-
mazottak negyedétõl, hogy azután a mara-
dók – elméletileg a legjobbak – ismét meg-
kapják a mai bérüket. 
Tételezzük fel, hogy a legjobbak maradnak,
és a közszolgáltatások színvonala ad absur-
dum még javul is, miután a közintézmé-
nyek megszabadulnak az okvetetlenkedõ
téblábolóktól. Viszont, és errõl az államfõ
nem beszélt, ezzel csak a dolog egyik fele
lesz elvégezve. A másik feléhez, a bevételek
növeléséhez aligha lesz elég az adók szinten
tartása.

Román lapszemle

Kényszerleépítés

Szõcs Levente

Méhkaparás után meghalt egy tizenöt
éves lány a konstancai kórházban. (Ade-
vãrul)  Dacára a helyenként ötven szá-
zalékos árcsökkentésnek, a bukaresti ho-
telszobák többsége üres. (Evenimentul Zilei)

A besztercei polgármesteri hivatal 230
ezer lej értékben rendelt négy turisztikai
tájékoztató táblát a vakok számára, ame-
lyeket a város különbözõ pontjain helyez-
nek el. (România liberã) A kereskedelmi
vállalatokhoz hasonlóan a polgármesteri
hivatalok is csõdbe mehetnek, amennyi-
ben nem törlesztik 120 napnál régebbi
adósságaikat, és ha az meghaladja éves
költségvetésük ötven százalékát. (România
liberã) Mona Muscã kanálisba esett. A
Nemzeti Liberális Párt volt tagjával épp
61. születésnapján történt a baleset.
(Jurnalul Naþional)  Minden idõk egyik
legsikeresebb edzõjének, Mircea Luces-
cunak nem áll szándékában szülõhazájá-
ban dolgozni. „Legfeljebb egy másik éle-
temben dolgoznék újra Romániában” –
mondta a trének, aki újabb bajnoki címet
nyert Ukrajnában a Sahtar Donyeck csa-
patával. (Puterea)

A tanügyi törvényrõl és az ezzel kapcsolatos koalíciós vitákról beszélt tegnap Sepsiszentgyörgyön Markó Béla

Teljes körû magyar oktatás

ÚMSZ

Megszövegezte és május 17-én
nyújtja be Kilyuggatták Romá-

niát címû bizalmatlansági indítvá-
nyát a Szociáldemokrata Párt
(PSD) – jelentette be tegnap Lia
Olguþa Vasilescu szenátor hozzá-
téve, akkor jár le 4 hónap, 3 hét és
2 nap a kormány beiktatása óta. A
szöveget a párt országos vezetõta-
nácsának is jóvá kell hagynia,
majd a benyújtás idõpontjáról is
döntenie kell. A 40 oldalas doku-
mentumban a szociáldemokraták
bírálják a közalkalmazottak egysé-
ges bérrendszerének következmé-
nyeit, a munkanélküliség emelke-
dését, a lerobbant szállításügyet, a
pusztán képzeletben meglévõ vál-
ságellenes intézkedéseket. A szö-
veget továbbították a Nemzeti Li-
berális Pártnak (PNL) is, amely
ugyancsak dolgozik egy bizalmat-
lansági indítványon. 

Az ellenzékiek tervezett akciójá-
val kapcsolatban sepsiszentgyör-
gyi sajtótájékoztatóján Markó Bé-
la elmondta: többen megkérdezték
tõle, hogy az RMDSZ csatlakozik-e
az ellenzék által tervezett bizal-
matlansági indítványhoz, megsza-
vaznák-e azt, de leszögezte: a szö-

vetség egy kormánykoalíció tagja
és egyértelmû, hogy nem szavaz a
kormány ellen. Markó hangsú-
lyozta, az RMDSZ egy olyan ne-
héz idõszakban vállalkozott a kor-
mányzásra, amikor még nem dõlt
el, sikerül-e kilábalni a gazdasági
válságból, amikor rendkívül ke-
mény megszorító intézkedéseket
kell meghozni annak érdekében,
hogy egyensúlyban tudják tartani
az ország költségvetését. „Mind-
ezek mellett, az RMDSZ nem fu-
tamodik meg a nehézségek elõl” –
fogalmazott a szövetségi elnök.
Szerinte ahhoz, hogy az ország va-
lóban kilábaljon a válságból, nem
elég csupán a jelenlegi gazdasági
nehézségeket leküzdeni, mélyre-
ható intézményi reformra, decent-
ralizációra van szükség. 

A Cotroceni-palotában folyta-
tott tárgyalásokról Markó elmond-
ta: a gazdasági válság valószínû
nem ér véget egyhamar, ezért
most nem kellemes kormányban
lenni, jobb ellenzékbõl bírálni a
meghozott intézkedéseket. Az
RMDSZ-elnök szerint most nem
idõszerû a kormány átszervezése,
de valószínûsíthetõ, hogy õsszel
sor kerül a kormány tevékenységé-
nek kiértékelésére. 

ÚMSZ

Megjelent a Hivatalos Köz-
lönyben az Alkotmánybíró-

ság azon döntése, amely törvény-
ellenesnek minõsítette az Orszá-
gos Feddhetetlenségi Ügynökség
(ANI) mûködését szabályozó
jogszabályt. A határozat publiká-
lásának jelentõségét növeli, hogy
egy nappal korábban a szenátus
jogi és emberjogi bizottsága ép-
pen a késlekedésre hivatkozva
halasztotta el az ANI-törvény vi-
táját. Mint ismeretes, Traian
Bãsescu államfõ április 25-én sze-
mélyesen kérte a parlamenti pár-
tokat, hogy tíz napon belül adják
vissza az ANI-nak hatásköreit.
Két nappal késõbb a képviselõ-
házban megszavazták a kormány
által kidolgozott törvényterveze-
tet és átadták a jogszabályt a fel-
sõháznak. A szenátus állandó bi-
zottsága úgy döntött, hogy a jogi
bizottság a hétvégéig kap határ-
idõt arra, hogy megvitassa a ter-
vezetet, a plenáris szavazásra má-
jus 11-én kerülne sor. A szerdai
halasztással veszélybe került en-
nek a tartása. A vita halasztását
Dan Sova szociáldemokrata hon-
atya kezdeményezte és megkapta
Frunda György RMDSZ-es sze-
nátor támogatását is, aki szerint a
kormány törvényjavaslata a ne-

gyedik párhuzamos jogszabály
lenne a kérdésben, ami ellentétes
az Emberi Jogok Európai Bíró-
ság azon döntésével, hogy egy
problémát csak egy törvény sza-
bályozzon. 

Az Alkotmánybíróság indok-
lása szerint az érvényben levõ
ANI-törvény azon kitétele, mi-
szerint a közjogi méltóságok va-
gyonnyilatkozatát nyilvánosság-
ra kell hozni, sérti az érintettek
magánélet védelméhez való jo-
gát. A dokumentum szerint a va-
gyonvizsgáló ügynökség bizo-
nyos hatáskörei révén az igaz-
ságszolgáltatás szerepét töltötte
be, holott az Alkotmány ki-
mondja: csak a bíróságok szol-
gáltathatnak igazságot. A taláros
testület szerint így sérül a hatal-
mi ágak szétválasztásának az el-
ve. Az Alkotmánybíróság ki-
mondta azt is, hogy a kormány
nem módosíthatja az alaptör-
vényt sértõ cikkelyeket sürgõssé-
gi rendelettel, hanem csak tör-
vénytervezettel kezdeményezhe-
ti a szükséges módosításokat. A
kormánynak és a parlamentnek
45 napja van a változtatások vég-
rehajtására, de mint korábban ír-
tuk, Traian Bãsescu államfõ tíz
napos határidõt adott a parla-
menti pártoknak az ANI-
törvény elfogadására. 

Haladhatnak ANI-ügybenAz ellenzék nem számíthat
az RMDSZ dezertálására

Fotó: Mediafax
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Bogdán Tibor

A reformintézkedések
halogatása következté-

ben a román kormány igen-
csak nehéz helyzetbe került.
Komolyságára utal az a kö-
rülmény is, hogy a Nemzet-
közi Valutaalap (IMF) Ro-
mániában látogató illetéke-
sei szükségesnek tartották
meghosszabbítani tárgyalás-
sorozatukat a bukaresti ille-
tékesekkel. 

Mennyi pénz jött be…

Az IMF küldöttségének
mostani, bukaresti látogatása
alkalmával felröppent, és
egyre bizonyosabbá válik a
hír, miszerint a kormány –
miután a szakértelem mellett
a bátorság is hiányzott belõle
– a közszféra (masszív elbo-

csátásokkal járó) szerkezeti
átalakításának halogatása
miatt most rákényszerül az
adók és az illetékek növelésé-
re. Mindenekelõtt a hozzá-
adott értékadóról és a koráb-
ban 16 százalékban megálla-
pított egységes adókulcs
emelésérõl van szó.

Románia röviddel a ké-
szenléti hitelszerzõdés aláírá-
sa után megkapta az elsõ köl-
csönrészletet: 4,9 milliárd
eurót, amit az Európai Bi-
zottságtól, a Világbanktól és
más külföldi hitelezõktõl ér-
kezõ 1,5 milliárd euró köve-
tett. A tavalyi esztendõ utolsó
negyedében újabb 3,45 milli-
árd euró folyt be Romániába.
Az idén érkezõ további két
kölcsönrészlettel együtt Ro-
mánia több mint 9 milliárd
eurót vett fel a csaknem 13
milliárd eurós hitelkeretbõl.

…és mi lett belõle

Ez a hatalmas összeg
azonban nem a gazdasági
helyreállítást, a beruházáso-
kat, hanem a szociális elége-
detlenség megelõzését szol-
gálta: a kormány a pénzt –
igaz, az IMF beleegyezésé-
vel – a fizetések és a nyugdí-
jak folyósítására fordította.
A társadalmi feszültségek el-
kerüléséért, és természete-
sen saját népszerûségének
megõrzéséért kölcsönt köl-
csönre halmozott, a pénz-
ügyminisztérium banki hite-
lekért folyamodott, most pe-
dig a bukaresti illetékesek-
nek szembe kell nézniük az-
zal az elkerülhetetlen tény-
nyel, hogy közeledik a jelen-
tõs kamatokkal megterhelt
kölcsönvisszafizetések idõ-
szaka, miközben az állam-

pénztár továbbra is üres, a
válságkezelõ intézkedések
pedig rendre elmaradtak. 

A kormány még 2009 ele-
jén megígérte, hogy 140 ezer
fõvel csökkenti a közalkal-
mazottak számát – a valóság-
ban mostanáig alig több mint
30 ezer személyt bocsátott el.
Ennek ellenére az országban
az álláskeresõk száma meg-
haladja a 750 ezret, csakhogy
legnagyobb részüket jelenleg
a magánszektorból bocsátot-
ták el. Mindeközben az ál-
lamadósságok tavaly február
óta a bruttó nemzeti összter-
mék nem egészen 22 százalé-
káról csaknem 29 százaléká-
ra ugrottak. Ez önmagában
még nem lenne különösebb
gond, idõvel azonban igen
veszélyessé válhat, további
növekedésének valószínûsé-
gére illetve a makrogazdaság
helyzetére gondolva. Mivel a
befektetõk gazdaságilag sérü-
lékeny országnak tartják Ro-
mániát, a beruházások fel-
lendülésére sem lehet egyelõ-
re számítani, ami nehezen fi-
nanszírozhatóvá teszi a köz-
adósságot. 

Nem véletlen, hogy nem-
zetközi megfigyelõk – az
IMF mellett például az Euró-
pai Bizottság szakemberei –
nem zárják ki annak lehetõ-

ségét, hogy a költségvetési hi-
ány elérheti a bruttó nemzeti
össztermék nyolc százalékát,
az Európai Bizottság pedig
3,5 százalékról 4,3 százalék-
ra módosította a várható inf-
lációs rátát. 

Védhetetlen mentsvár

Ilyen körülmények között
maximálisan beszûkült az
állam mozgástere, s egyetlen
megoldás kínálkozik: az
adóterhek növelése, miután
Románia már amúgy is a vi-
lág legtöbb adófajtáját beve-
zetõ országok sorába tarto-
zik. Nagy kérdés azonban,
hogy az amolyan utolsó
mentsvárnak tartott intézke-
dések meghozzák-e a kívánt
eredményt? Gazdasági
elemzõk határozottan állít-
ják, hogy például a jelenleg
19 százalékos hozzáadott ér-
tékadó 22 vagy 25 százalék-
ra történõ növelése nem
csak hogy a legmagasabb
ilyen típusú adót kirovó or-
szágok közé emelné Romá-
niát, de maga után vonná a
bruttó nemzeti össztermék
1-3 százalékkal történõ visz-
szaesését is. Az értékadó
emelése ugyanis jelentõs
drágulással járna, ami elsõ-
sorban a fogyasztást, majd

ennek nyomán a termelést
fogná vissza. Arról nem is
beszélve, hogy az állam a
nagyobb hozzáadott érték-
adó behajtására is képtelen
lenne. 

Az egységes adókulcs 4-6
százalékos emelése pedig
amellett, hogy csökkentené a
jövedelmeket, a feketepiac-
nak kedvezne, így aztán a na-
gyobb adó ellenére sem növe-
kedne számottevõen az ál-
lam bevétele. Sõt, mivel a
vállalatok ilyen körülmények
között nyilvánvalóan további
elbocsátásokhoz folyamod-
nának – egyes vélemények-
nek megfelelõen már az akár
egy százalékos adóemelés is
mintegy 100 ezer munkanél-
külit „termelne” – a több
munkanélküli segély kifizeté-
se még a csekély bevétel-gya-
rapodást is semlegesítené.

Mindezt szem elõtt tartva
az ellenzék nyilván érthetõ
módon követeli a kormány
átalakítását vagy meneszté-
sét, csakhogy ez sem jelente-
ne megoldást – legfeljebb tü-
neti kezelést. Alapvetõ szem-
léletváltásra lenne szükség –
nemcsak a kormányilletéke-
sek, de a teljes politikai osz-
tály esetében is. Ez lenne vi-
szont a legnehezebben kivite-
lezhetõ reform. 

A tékozló állam esete az IMF-fel

Gy. Z.

A még élõ két legenda
egyike, Buzánszky Jenõ

most volt 85. éves. (A másik
„utolsó mohikán” az egy
esztendõvel fiatalabb Gro-
sics Gyula.) Az Aranycsa-
patnak becézett egykori ma-
gyar futballválogatott (néhai
szerkesztõm belém verte: Is-
ten ments, hogy „foci”-t ír-
jak, focizni a grundon szok-
tak; amit a nagyok mûvelnek
– és akkor még voltak na-
gyok –, az labdarúgás, fut-
ball) hátvédjét csütörtökön
köszöntötte a Magyar Lab-
darúgó Szövetség. A kristály-
váza mellé kapott egy nem-
zeti mezt is, a hátán 85-ös
számmal.

Politika és üzletág

Jóllehet az atlétikát neve-
zik a sportok királynõjének,
a futball legalábbis koroná-
zatlan király. Tulajdonkép-
pen alig idõsebb, mint a most
ünnepelt Buzánszky Jenõ
(az elsõ világbajnokságot
1930-ban rendezték meg), de
a második világháború után
– elsõsorban a Szovjetunió-
ban és „béketáborában” – a

politika eszközévé vált.
Hogy aztán a huszadik szá-
zad utolsó negyedében-har-
madában kõkemény üzletág-
gá alakuljon át.

Buzánszky Jenõék azon-
ban szerettek „labdarúgni”,
ha néhai szerkesztõm oda-
fentrõl megbocsát, ideírom:
focizni. Tõlük nem elsõsor-
ban a technikát kell ellesni,
hanem azt, hogy a ma már
csak nyomokban létezõ
grundot hogyan kell a játéko-
soknak a szívükben becsem-
pészniük – teszem azt – a
Wembley, a Maracana zöld
gyepére. Mert igaz, hogy a
magyar góllövõ listát 84 talá-
lattal a 85-szörös válogatott
Puskás Ferenc vezeti. S bár
manapság még ennyiszer is
nehéz a címeres mezt felhúz-
hatni, olyan „sztárok” is van-
nak (Thorgelle a Manchester
United ellen), akik mindösz-
sze egyetlen egyszer írták be
magukat a magyar labdarú-
gás történelmébe.

Tizenegy név

Amikor az Aranycsapat
aranykönyvét írták, karonü-
lõként semmirõl nem tud-
tam. A kor szele azonban ko-

rán megcsapott: az 1956-ban,
a magyar forradalom vihará-
tól külföldre fútt labdarúgók
nevét korábbi világraszóló si-
kereik ellenére is Magyaror-
szágon csak súgni lehetett
egymás fülébe, márpedig egy
gyereket mi is izgathatna job-
ban, mint a titok maga. A hí-
rek pedig nem ismertek hatá-
rokat: eljutott mindenkihez,
hogy külföldön Puskást tart-
ják a legnagyobb magyarnak;
ez máig alig változott. Hono-
lulutól Kamcsatkáig áhítattal
ejtik ki a „Puszkasz” nevet,
még most, halálában is.

Nemrég még férfiemberek
azon versenyeztek, fel tud-
ják-e hibátlanul sorolni az
1952-ben helsinki olimpiai
aranyat szerzõ, 1953-ban
Londonban az angolokat,
akik otthonukban még soha
nem kaptak ki 6:3-ra verõ,
majd a budapesti visszavá-
gón 7:1-re elkalapáló, 1954-

ben azonban a Németország
ellen vívott döntõben alulma-
radó, így „csupán” ezüstér-
mes Aranycsapat tagjait:
Grosics Gyula, Buzánszky
Jenõ, Lóránt Gyula, Lantos
Mihály,  Bozsik József, Zaka-
riás József, Budai II. László,
Hidegkuti Nándor, Czibor
Zoltán, Puskás Ferenc, Ko-
csis Sándor.

Ilyenek voltak

Négyüket személyesen is-
merhettem. Grosiccsal bot-
csinálta üzletemberként talál-
koztam: egy közlekedési vál-
lalat utazási irodáját vezette a
hetvenes években, de tulaj-
donképpen a cég labdarúgó
csapatát irányította a háttér-
bõl, nem kevés sikerrel. A
„fekete párduc” (õ öltött elõ-
ször kapusként fekete mezt)
nevét ma a magyar kormány-
fõ-várományos Orbán Viktor

közremûködésével alapított
gyulai futballakadémia viseli.
Bozsikkal (az egyetlen ma-
gyar százszoros válogatottal)
akkor találkozhattam, ami-
kor végzetes szívinfarktusa
elõtt szövetségi kapitány volt:
a kispadon is hideg fejjel, de
forró szívvel élte át a játékot
– ez is lett a veszte (a kispesti
stadion homlokzatán olvas-
hatjuk a nevét). Hidegkuti
éveken át Kairóban volt sike-
res edzõ, interjút is itt készít-
hettem vele: az egyiptomi fõ-
város utcáján nemcsak a for-
galom miatt tudott az autó
lépésben haladni velünk – a
járókelõk minduntalan meg-
állították, hogy kezet foghas-
sanak vagy csak néhány szót
válthassanak vele, akit „Mr.
Kutyi”-nak becéztek (buda-
pesti csapata, az MTK ma a
Hidegkuti Stadionban van
otthon). A legtragikusabb él-
mény Puskáshoz fûz: már

csak a kórházban láthattam:
õ szólított meg, és rendsze-
rint a labdáról beszélt – ha
sok minden kitörlõdött is az
agyából, a futball kitörölhe-
tetlen emléke maradt (róla
korábbi sikereinek színhely-
ét, a volt Népstadiont nevez-
ték el – még életében).

Román–magyar 
statisztika

A magyar és a román lab-
darúgó válogatott 1945.
szeptember 30-án mérte ösz-
sze elõször az erejét, a buda-
pesti Üllõi úton a hazaiak 7:2
(5:2) arányban gyõztek, s a
késõbbi Aranycsapatból már
akkor is játszó Hidegkuti és
Puskás 2-2 gólt lõtt (a romá-
noktól Fábián és Perényi
volt eredményes). Az 1947.
október 12-i visszavágón 0:3
(0:2) volt az eredmény, Pus-
kás itt is kétszer talált a ka-
puba. Az ismét csak Buda-
pesten 1948. június 6-án
megrendezett meccsen 9:0
(2:0) volt az eredmény a ma-
gyarok javára, ezúttal Pus-
kás és Kocsis 2–2 alkalom-
mal vette be a román kaput.
Négy hónapra rá, 1948. ok-
tóber 24-én a bukaresti mért-
kõzés 1:5 (0:1) arányú ven-
déggyõzelemmel végzõdött,
ekkor Puskás mesterhármast
produkált. Érthetõ hát, hogy
a román válogatottban min-
dig is élt a vágy, hogy le-
gyõzze a magyarokat, és ez
– mint tudjuk – hosszú idõ
után, de be is következett. A
bõ egy hónap múlva kezdõ-
dõ dél-afrikai világbajnoksá-
gon azonban egyik csapat
sem lehet ott. 

Az Aranycsapat és „utolsó mohikánjai” 

A halhatatlan Aranycsapat – amelynek már csak két tagja él

Születésnapján köszöntötték
Buzánszky Jenõt, a magyar labdarú-
gás egyik legendáját. Rajta kívül már
csak Grosics Gyula él az egykori
Aranycsapatból. Mindkettejük nagy
szívfájdalma, hogy nem lehetnek – 
ki tudja, még meddig – tagjai a
„nemzet sportolói” csapatának.

Egy évvel a Nemzetközi Valutaalappal megkötött ké-
szenléti hitelszerzõdés aláírása után, és azt követõen,
hogy Románia elköltötte a megállapodás keretében 
folyósítandó közel 13 milliárd euró javarészét, most 
kiderült: az ország helyzete – ha lehet – még súlyosabb,
mint a töméntelen pénz megérkezése elõtt, a válság 
feltehetõen ebben az évben is mélyülni fog, a kilábalás
kezdete pedig bizonytalan idõre elhalasztódott.

Fotó: archív



Éjfélt ütött mifelénk az óra, mire a brit vá-
lasztókörzetekben lezárták az urnákat.
Végeredményrõl tehát számszakilag be
nem számolhatunk, de hogy mi is történ-
hetett, arról több mint sejtéseink lehetnek.
Gordon B. elbukott.
Ötödik hete viszont már tudhatjuk, hogy B.
Gordonnak is távoznia kell. Méghozzá a
választópolgárok kétharmadot is meghala-
dó arányának akaratából. Igaz, ezt az egész
hercehurcát, ami a miniszterelnökséggel jár,
mindössze egy évre vállalta (havi egy forint
jelképes fizetésért), hogy utána visszatérhes-
sen oda, ahonnan jött. Jelesül az üzleti élet-
be; itt aztán majd bõséggel kamatoztathatja
azt a bizonyos – a magyar készpénzforga-
lomból mellesleg kivont – aprópénzt. 
A Gordonoknak mindenképpen leáldo-

zott. De mi is történik mos-
tanság Európában; mivel

jár, hogy – mint a Nap-
rendszer ritka bolygó-
együttállásainak hatá-
saként – jóformán or-
szággyûlési és állam-
fõ-választási cunami
söpör végig a konti-
nensen? A minap erõ-

sítették meg Ausztriában a szociáldemok-
raták által újrajelölt Heinz Fischert a köz-
társasági elnöki székben; Lengyelország-
ban Lech Kaczynski tragikus halálától füg-
getlenül is elnökválasztások lettek volna;
az esztendõ elején Ukrajnában két Viktor
(Juscsenko és Janukovics)
váltotta egymást; lezajlot-
tak az ismert eredménnyel
a magyarországi szavazá-
sok; bõ egy hónap múlva
pedig Szlovákiában járul-
nak az urnákhoz – hogy a
helyhatósági választások-
ról szó ne is essék.
Ami bennünket most közvetlenül érdekel-
het: B. Gordon mandátumával csaknem
párhuzamosan lejár a magyar államfõ
mandátuma is. Az ország sajátos közjogi
berendezkedésébõl adódóan a nép nem
közvetlenül, hanem választott képviselõi
útján választ köztársasági elnököt – márpe-
dig valamely párt erõs kétharmaddal csonk
nélkül lehet királycsináló. 
Egy kormányváltás már önmagában is kü-
lönféle kihatással lehet az adott ország kül-
kapcsolataira. A magyar Sólyom László pe-
dig – ahogy mondani szokás – „hozta a for-

máját”. Alkotmánybírósági elnökként az õ
nevéhez fûzõdik a „láthatatlan alkotmány”,
midõn döntései meghozatalakor a testület
nem az alaptörvény szó szerinti írott szöve-
gébõl, minden egyes leírt betûjébõl indult ki,
hanem a szellemébõl. „Az alkotmányból fo-

lyik” – ezzel a formulával
hidalta át a szó szerint nem
rögzített, de az értelmezés-
bõl adódóan egymással
összefüggésbe hozott hatá-
rozatokat, amelyek egy-
aránt kötelezõek a törvény-
hozásra, a végrehajtói ha-

talmat gyakorló kormányra és a jogszabály-
ban rögzítettek szerint pusztán aláírói, rep-
rezentáló szerepre kárhoztatott államfõre. 
Sólyom köztársasági elnökként is a „látha-
tatlan alkotmány” szellemében viselkedett,
ez határozta meg viszonyulását a külhoni
magyarsághoz is. Ebben elõdje, Mádl Fe-
renc példájára épített. És itt most szabad-
jon elõhozakodnom egy személyes emlék-
kel. Mádl Ferenc 2003 õszén Erdélyben
járt. Autókonvoját Máréfalván halinacsiz-
más székely legénykék, népviseletet öltött
lánykák állították meg, tánccal, énekszó-
val. A minden portát székelykapukkal dí-

szítõ falu elsõ embere azzal kezdte üdvöz-
lõ beszédét: „Hatvannégy esztendõ eltelté-
vel ön az elsõ magyar államfõ, aki meglá-
togat bennünket.” Akik ott lehettünk,
mindannyiunkat meghatott a köszönet-
nyilvánítás. Pedig fiatalember volt a pol-
gármester, személyesen nem találkozhatott
Horthy Miklóssal. Ne menjünk bele politi-
kai elemzésbe-értékelésbe – a falu lakói ne-
vében a gesztust értékelte. 
Miközben pedig Magyarországon B. Gor-
don és közvetlen elõdei – legyünk elnézõek
– suta kézzel nyúltak a szomszédságpoliti-
kához, a köztársasági elnök maga igyeke-
zett egyben tartani a nemzetet. Ha olykor
konfliktusok árán is (amikor átmeneti idõre
„nem kívánatos személlyé” nyilvánították
Szlovákiában, vagy repülõgépének a ro-
mán hatóságok megtagadták a leszállási
engedélyt Marosvásárhelyt), Sólyom Lász-
ló a magyar nemzeti ünnepeket minden
egyes alkalommal a külhoni magyarság kö-
rében töltötte, és ebbõl ki-ki erõt meríthe-
tett az együvé tartozás megéléséhez. 
A Gordonok – Gordon Brown brit és
Bajnai Gordon magyar kormányfõ – most
távoznak. Kérdés: Sólyom László is távo-
zik-e, vagy maradhat?

U-u-u-u-úúú! Ó, nézzetek rám, haldoklom. A szélvihar halotti
fohászt süvölt értem a kapualjban, én pedig vele együtt üvöltök.
Elvesztem, bizony elvesztem. Az a piszkos süveges gazember –
a Népgazdasági Tanács szabványétkeztetési ebédlõjének szaká-
csa – leöntött forró vízzel, és leforrázta a bal oldalamat. Micso-
da állat, és ráadásul proletár. Uramisten, hogy fáj! (…) És most
üvöltök, csak üvöltök, de ugyan mit segít az üvöltés.
Mit ártottam én neki? Csak nem eszem ki a vagyonából a Nép-
gazdasági Tanácsot, ha a szemétben turkálok? Zsugori alak.
Szép kis alak, nézzék meg egyszer, széle-hossza egy. Rézpofájú
tolvaj. Jaj, emberek, emberek. Ez a süveges délben vendégelt
meg forró vízzel, most pedig besötétedett már, úgy délután négy
körül járhat, abból ítélve, hogy micsoda hagymaszag árad a
precsisztyenkai tûzoltóságról. (…) 
Az oldalam elviselhetetlenül fáj, és tisztán látom: holnap feké-
lyek jönnek ki rajta, és akkor mivel fogom gyógyítani – ez itt a
kérdés. Nyáron ki lehet ugrani Szokolnyikibe, ahol egy különle-
gesen jó fû nõ, azon kívül akárki ingyen telezabálhatja magát
kolbászvégekkel, és lenyalogathatja a zsírt a papírokról, amit
szétdobálnak a polgártársak. (…) De ilyenkor ugyan hová lehet
menni? Nem rugdostak meg csizmával? De rugdostak. Verték
téglával a bordámat? Épp eleget. Én már mindenbõl kivettem a
részem, megbékéltem a sorsommal, és ha sírok is most, akkor
csak a fizikai fájdalomtól és a hidegtõl sírok, merthogy a lelkem
még pislákol... Szívós a kutyalélek.

Mihail Bulgakov: Kutyaszív. Fordította Hetényi Zsuzsa

Gordonok alkonya
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Egyelõre csak találgatjuk, hogy vajon mit akar
kezdeni velünk, erdélyi magyarokkal az új ma-
gyar kormány, mivel elvi kijelentéseken és nemze-
ti szólamokon kívül (mint az, hogy megteremtik
ám az igazi magyar nemzeti egységet) eleddig
konkrétumok nem hangzottak el. Mármint ama
választás elõtti ígéreten kívül, hogy egyéni kérésre
megkaphatjuk majd a kettõs állampolgárságot. 
Ámde feltétlenül figyelmet érdemel, hogy a pesti
közszolgálati média (a rádió és a televízió) tõlünk
elsõsorban azokat szólaltatja meg, akik a válasz-
tásokkal „nyert” súlytalanságuk miatt is alig van-
nak ráhatással az erdélyi magyarságra, nem vise-
lik a kormányzás nyûgét és felelõsségét, semmiért
sem vonhatók kérdõre, s minden következmény
nélkül mondhatnak – igazi nagy magyar blöffö-
ket. Ez azt vetíti elõre, hogy folytatódik az, ami
nyolc éve abbamaradt, vagyis a Fidesz az
RMDSZ ellenzékét támogatja, még akkor is, ha
ez az ellenzék csúfosan leégett a két utóbbi meg-
méretésen. (A helyhatósági választáson a lehetsé-
ges szavazatok mindössze tíz százalékát kapta,
szemben az RMDSZ 90 százalékával, a parla-
menti választásokra pedig úgy elvérzett, hogy je-
lölteket sem tudott állítani.) 
Tapasztalataink vannak arról, hogy menyire káros,
ha az anyaország figyelmen kívül hagyja az itteni
realitásokat. Több kínálkozó példa közül egy ma-
napság már-már elfelejtettet idéznék meg. 1940
után, Észak-Erdély visszatérését követõen a pesti
kormány (mintha nálunk csupa analfabéták éltek
volna) huszonnégyezer köztisztviselõt helyezett
ide, köztük nagy számban olyan dunántúliakat,
akik nem ismerték a mi viszonyainkat, többségük
addig még erre sem járt, semmiféle élményük nem
volt a magyar–román–szász együttélésrõl, figyel-
men kívül hagyták az ezzel kapcsolatos érzékeny-
séget, s nem ismerték a kisebbségek nyelvét. Mint
tudjuk, arroganciájuk sokat ártott, nemegyszer
konfliktusos helyzetet teremtett, ami végül is befo-
lyásolta a terület 1946. évi visszacsatolását. 
Úgy tûnik, az új pesti kormány most is valami
olyasmit akar erõltetni, aminek itt nincs többségi
támogatottsága, és el szeretné hitetni (csak le-
gyen, aki elhiszi!), hogy nem Bukarestben, hanem
Pesten dõlnek el dolgaink.
Talán újra kellene olvasniuk Kós Károlytól a Ki-

áltó szót. Az alábbi pár sort minden-
képpen: „Mi nem az egységes ma-
gyarságból elszakasztott egyszerû lé-
lekszám vagyunk, de külön históriai

egység ezer esztendõ óta, saját külön
erdélyi öntudattal, önálló kultúrá-
val, önérzettel. Tudunk számolni
minden helyzettel, tudunk kormá-
nyozni és tudunk nehéz vereségek

után talpra állni.” Sike Lajos
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A Gordonok (Brown brit
és Bajnai magyar kor-
mányfõ) most távoznak.
Kérdés: Sólyom László is
távozik-e, vagy maradhat?

Gyulay Zoltán

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Szeretem felkeresni néha a barátaimat, 
viszontláthatom a könyvtáram.” 

William Hazlitt

Harmónia

Jaj, emberek, emberek

Erdélyi öntudatA nap címe. A nemzetgazdaság aláásása,
Cristian Tudor Popescu, Gândul

Magyarázat. Minden eddiginél kemé-
nyebb, mondhatni „történelmi” ítéletet
mond ki CTP drámai hangú vezércikkében.
A vád a Boc-kormányt illeti, amely meg-
ijedhet vagy nem ijedhet meg ettõl, ámde
odafigyelnie feltétlenül kellene, hiszen a leg-
nagyobb véleményformáló román újságíró-
ról van szó, álláspontja pedig megegyezik a
közvéleménnyel. Még nekünk is borsódzik
a hátunk, amikor ilyeneket olvasunk:
„Mindazért, amit a Boc-kormány tett és je-
lenleg tesz, Nicolae Ceauºescut agyonlõt-
ték, mint egy kutyát.” És akkor már régen
nem a kabinet jó szándékáról van szó –
hanem a képességérõl, kompetenciájáról.
Pontosabban annak hiányáról a kulcstár-
cákat illetõen. Lehet vigasz, hogy a mi
embereink, minisztereink megfelelnek,
dolgoznak és teljesítenek, ha egyszer a
többiek – élükön a kormányfõvel (aki in-
kább amolyan kormányszóvivõ, hiszen az
alapvetõ, stratégiai döntéseket nem õ hoz-
za meg – pancserek? Félõ, hogy az árat
nekünk is meg kell fizetnünk. 

Ejti – nem ejti? Ezen a héten különösen
ízesek az Academia Caþavencu fotóma-
gyarázatai. Az egyik képükön három
szépreményû politikus hajol össze:
Cristian Preda, Mihai Rãzvan Ungureanu
és Cãtãlin Avramescu. Utóbbi, elnöki fõ-
tanácsadó, a következõket mondja: „Te
Cristian, te Rãzvan, gyertek, na, egymás
között vagyunk! Áruljátok el nekem, tite-
ket is megver, amikor berúg? Seggberúg,
odatesz, hogy négykézláb mászkáljatok
és hogy idézzetek a Levantul címû
könyvbõl? (Mircea Cãrtãrescu alkotása –
a szerk. megj.) Összetépi a doktori érteke-
zéseiteket, és átíratja veletek másnap dé-
lig, amikor õ felébred? Miért kérdem: há-
rom hete nem pofozott meg! Gondoljá-
tok, hogy kiestem a kegyeibõl?” Vélemé-
nyünk: nem esett ki, az államfõ híresen
lojális a tanácsadóihoz. 

A nap álhíre. „Dragã Stolo”, vagyis sze-
gény Teodor Stolojan kijelentette, hogy
két esetben nem vállalna miniszterelnök-
séget: 1. ha emelik az adókat, 2. ha nem
emelik az adókat. 



N. V. Zs. 

A vállalkozóknak kedve-
zõ, a bérbõl élõknek

azonban rendkívül fájdalmas
döntést jelentett be tegnap
Traian Bãsescu államfõ. Az
állami alkalmazottak fizetési
keretét 25 százalékkal csök-
kentik, a nyugdíjak és a mun-
kanélküli segély várhatóan
15 százalékkal lesznek ala-
csonyabbak a Nemzetközi
Valutaalappal (IMF) folyta-
tott tárgyalások eredménye-
képpen. A határozat minden
fizetést érinteni fog, beleértve
a minimálbért is. „Év végéig
a hivatalok vezetõinek ki kell
választaniuk a legjobbakat” –
utalt halványan Bãsescu, arra
hogy ilyen mértékû nadrág-
szíjösszehúzás csakis elbo-
csátásokon keresztül valósít-
ható meg. Ahhoz, hogy a
nyugdíjak a jelenlegi szinten
maradhassanak, ötszáz mil-
lió euróra lett volna még
szükség, „ami nem létezik”.

Az alternatív megoldás

A közkiadások drámai
mértékû visszaszorításának
alternatívája – ecsetelte az ál-
lamfõ – egy másik, „ugyan-
ilyen sötét” megoldás lett vol-
na. „Az IMF és a kormány
elsõ perctõl két elképzelést
tárgyalt: az egyik a bizalom
hiányáé volt, ami az Áfa
(TVA) megemelését jelentet-

te volna 19 százalékról 24
százalékra, illetve a 16 száza-
lékos adókulcs módosítását
20 százalékra az állami alkal-
mazottak fizetéseinek 20 szá-
zalékos karcsúsítása mellett”
– fogalmazott az elnök. A je-
lenlegi határozat szerinte a
bizalom jelét mutatja: „a kor-
mány folytathatja a nagysza-
bású átalakítási programja-
it”. Az államfõ nyilatkozata
több napos ködöt oszlatott el,
amelynek homályában a va-
lutaalapi küldöttség keddi
megérkezése óta különbözõ
találgatások láttak napvilágot
a deficit lefaragásának mód-
járól. A bejelentés igazolta az
ellenzék által megszellõzte-
tett adóemelési forgatókönyv
létét, amelyet Sebastian
Vlãdescu pénzügyminiszter
a háttérben folyó tárgyalások
ideje alatt elõbb tagadott, ké-
sõbb pedig „igyekszünk elke-
rülni az adóemelést” típusú
megjegyzésén keresztül rész-
ben elismert. 

Az RMDSZ javaslatai

„A sok kicsi sokra megy
politikájának voltunk a híve”
– nyilatkozta az Új Magyar
Szónak Lakatos Péter, a par-
lament költségvetési bizottsá-
gának alelnöke arra a kérdés-
re, hogy az RMDSZ kisebbik
koalíciós partnerként milyen
megoldást pártolt az egyezte-
téseken az államháztartási

hiány csökkentésére. Mint
tegnap délelõtt (még az ál-
lamfõ bejelentése elõtt –
szerk. megj.) Lakatos tájékoz-
tatott, az államfõvel való
egyeztetéseken azt az állás-
pontot képviselték, hogy
semmiképpen ne emelkedje-
nek az adók, inkább a kiseb-
bik rossz, a költségvetési hi-

ány növekedése mellett fog-
laltak állást. „Az államnak ki
kell egyenlítenie tartozásait a
kis és közepes vállalkozások
felé. Ezek a pénzek késõbb
úgyis visszaérkeznek az álla-
mi kasszába” – magyarázta
Lakatos az általuk felvetett
hat javaslat közül az egyiket,
amelyrõl Traian Bãsescu egy-

elõre nem beszélt a nyilvá-
nosságnak. Egy másik fontos
tartalékforrás lehetne a feke-
tegazdaság elleni fellépés: in-
dokoltnak tartanák például
egy olyan szûrõrendszer be-
vezetését, amely segítene a
mezõgazdasági termékek fel-
vásárlása körüli csalások vis-
szaszorításában. „Csak az

nem kap segélyt, aki szégyen-
lõs” – mutatott rá Lakatos
egy másik olyan területre,
ahonnan lehetne megtakarí-
tani.  

Hogy reagál a lej?

Napközben a több napja
tartó belföldi bizonytalansá-
gokkal és a görögországi ese-
ményekkel is összefüggésben
a lej gyengülni kezdett az
euróhoz és a dollárhoz ké-
pest is. „Úgy tûnik a befekte-
tõk aggódnak, hogy az athé-
ni események kiterjednek a
térségünkben” – nyilatkozta
Nicolae Chidesciuc, az ING
vezetõ közgazdásza. Az uni-
ós közösség pénzneme egy-
ségenként három banival ke-
rült többe, a 4,18 lejes árfo-
lyam az utóbbi néhány hó-
nap rekordjának számít. A
dollár a román valutához ké-
pest napközben nyolc banit
erõsödött. Az IMF-fel való
megállapodás szakértõk sze-
rint a lejnek is jót fog tenni.
Az elnök sajtótájékoztatóján
elhangzottakra a fizetésbõl
élõk felszisszentek, de egy
munkabiztonsági szolgáltatá-
sokat nyújtó cég tulajdonosa
lapunknak így fogalmazott:
„Na végre! Éppen eleget
szívta már az állam a vére-
met”, egyedül a korábban
hangoztatott kétszázezer fõs
leépítés megkerülése miatt
maradt hiányérzete. 
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Az államfõi kiadáscsökkentési tervek kitá-
lalása elõtt, még tegnap délelõtt 3,5-rõl 3,7-
re, felfelé módosította idei éves inflációs
elõrejelzését a Román Nemzeti Bank. A
pénzromlás üteme nyár végéig 4,2 száza-
lékra ugrik fel, amelyet gyors dezinflációs
folyamat követhet – magyarázta Mugur
Isãrescu. A jegybank kormányzója arról is

beszélt, hogy Románia válaszúthoz érke-
zett, el kell döntenie, hogy szociális állam
marad, beavatkozik a gazdaságba, ami a
bevételek növelését vonja maga után. Hoz-
zátette, hogy fenntartja korábbi álláspont-
ját: egy központi bank vezére, amikor a
gazdaság recesszióba kerül, soha nem fog-
lalhat állást a közterhek növelése mellett. 

Röviden

Koldusbotra jutott az ország

Védõfalat épít Merkel
Sarkozyvel az eurónak
ÚMSZ

Az eurózóna költségve-
téseinek „hatékonyabb

szankciókkal” történõ ellen-
õrzését sürgette tegnapi kö-
zös levelében a francia elnök
és a német kancellár – írja az
MTI. A politikusok elutasít-
ják annak lehetõségét, hogy
egy tagállamot kizárjanak a
monetáris unióból, valamint
elkötelezik magukat az
euróövezet „egységének,
stabilitásának és szilárdságá-
nak” megõrzése mellett. Az
euróövezet országainak mai
csúcstalálkozója kapcsán
Nicolas Sarkozy és Angela
Merkel az uniós vezetõkhöz,
Herman Van Rompuy-hoz,
az Európai Unió soros elnö-
kéhez és José Manuel
Barrosóhoz, az Európai Bi-
zottság elnökéhez intézték
közös levelüket a Le Monde
címû francia napilapon ke-
resztül.  

Nicolas Sarkozy és Ange-
la Merkel hangsúlyozta,
hogy az európai „közös va-
luta közös ügy”, s „minden
tagállam felelõs a teljes
euróövezet stabilitásért”. A
két vezetõ azt kéri a mai ta-
lálkozó résztvevõitõl hogy
jelezzék: készek az eurózó-
na költségvetési ellenõrzésé-
nek megerõsítésére, hatéko-
nyabb szankciók érvényesí-
tésére a túl magas államház-
tartási hiány esetére elõírt
eljárásokban. A görög vál-
ság tanulságát levonva

Merkel és Sarkozy azt sze-
retné, ha a tagállamok meg-
vitatnák egy „szilárd keret”
elfogadását a válságkezelés-
re. A levélben ugyanakkor
nem szerepel egyértelmûen
az az elmúlt idõszakban fel-
merült javaslat, hogy a tag-
államokat kötelezzék éves
költségvetési tervezetük elõ-
zetes jóváhagyatására euró-
pai partnereikkel.

Az euró stabilitásának
megõrzése érdekében tett
erõfeszítések közepette a
nemzetközi sajtó az „athéni
kór” spanyolországi, portu-
gáliai és olaszországi elterje-
désérõl cikkezik, de napvilá-
got láttak olyan aggodalmak
is, hogy a görögök fegyel-
mezetlenségének a kelet-eu-
rópai országok „ihatják meg
a levét”. 

„A spanyol helyi bankok
kemény árháborúba fogtak
a lakosság befektetéseiért,
ami alááshatja az egész
bankrendszert, s ez Izland-
hoz, Dubajhoz és Görögor-
szághoz fogható pénzügyi
vihart kavarhat” – írta az
origo.hu a Financial Timesra
hivatkozva. Madrid már így
is igencsak eladósodott és a
magas államháztartási hi-
ány korlátozza a kiadások
növelését. Amennyiben az
állam mégis kisegítené a
bajba jutott bankokat, úgy
azt csak kemény megszorí-
tások árán tehetné meg, kü-
lönben a görög válság útjára
lépne az ország. 
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Kötvényes kudarc

Túlzott mértékûnek tartotta
az elvárt hozamot, így visz-
szautasította az összes bank
ajánlatát tegnap az öt éves
lejáratú kötvénykibocsátásra
a Pénzügyminisztérium. Leg-
utóbbi hasonló ülésén, ápri-
lis közepén évi 6,89 százalé-
kos kamaton 900 millió lej-
hez jutott ezen a csatornán
keresztül az állam. Az elsõ
negyedévben a tárca össze-
sen 12,7 milliárd lejt vett fel. 

Függetlenedõ régió

A kelet-európai országoknak
új típusú növekedési prog-
ramra van szükségük – idéz-
te az MTI Thomas Mirowot,
az Európai Újjáépítési és
Fejlesztési Bank elnökét.
Szerinte a kilábalásban dön-
tõ szerepe lesz a helyi valu-
tára épülõ tõkepiacok fej-
lesztésének, amely mérsékel-
né a válság idején drágának
bizonyult függést külföldtõl. 

Európai kamattartás

Nem változtatott egy száza-
lékos alapkamatán az Euró-
pai Központi Bank (EKB) –
jelentette az MTI. Az EKB
tavaly május óta tartja válto-
zatlan szinten, történelmi
mélyponton alapkamatát.
Ez a mutató 1999. január 1-
jén három százalékkal „de-
bütált”, legmagasabb érté-
két, 4,75 százalékot pedig
2000 júniusától tartotta 2008
októberéig.

Mugur Isãrescu, a jegybank kormányzója szerint Románia válaszút elé érkezett 



Folytatás az 1. oldalról

Tájékoztatása szerint a ha-
zai gyerekek európai szinten
nagyon rosszul állnak az
írott szövegek kezelése, ér-
telmezése terén, ezt bizo-
nyítják az európai szintû fel-
mérések is.

Értik, vagy tudják?

Míg a hazai tanrend évti-
zedeken át a lexikális tudás
megszerzésére helyezte a
hangsúlyt, az elmúlt évek-
ben a készségfejlesztés felé
billent a mérleg: az idei vizs-
garend azt vizsgálta, a nyol-
cadikos végzõk értik-e és
tudják-e használni azt, amit
megtanultak. „Nincs már
idõ arra, hogy elmélyedjünk
egy szövegben, hogy a gye-
rekekkel megértessük a Hét
krajcár drámáját, vagy hogy
rávezessük õket, miért lehet
sajnálni Iluskát a János Vi-
tézbõl” – figyelmeztetett a
folyamat negatív következ-
ményeire Kecskésné Kádár
Noémi. Véleményét több
szülõ is osztja. „Sokat be-
szélnek a magyar kultúra
megõrzésérõl, megerõsítésé-
rõl, de én nem érzem azt,
hogy a gyerekem az általá-
nos iskolában esélyt kapna
arra, hogy közel kerüljön a

kulturális örökséghez” – pa-
naszolta a lapunknak nyilat-
kozó Kása Erzsébet, akinek
hetedikes lánya több nyelvi
vetélkedõn is részt vesz, jó
olvasó, jól tanuló diák. „Az
úgynevezett klasszikusok
oktatása nem sokat válto-
zott, de az idõ telik, és egy-
re nehezebb megértetni egy

tizenhárom éves kamasszal,
mi a nagyon szép és vonzó
Petõfi költészetében, ehhez
korszerûsíteni kellene az ok-
tatást” – véli a szülõ, aki
szerint a kortárs irodalom-
nak is adós a hazai oktatás.
„Az elemi iskola alsó tago-
zatán a rossz kiállítású,
rossz minõségû, rosszul

szerkesztett könyvek tele
voltak irodalmi giccsel. Ho-
lott a mai magyar irodalom
Kovács András Ferenctõl
Kukorelly Endrén át Varró
Dánielig szerzõk és mûvek
tucatjait ontja, a gyerekem
esélyt sem kapott, hogy ta-
lálkozzon mindezzel az is-
kolában” – mondta Kása. 

Már nem divat 
a Tamási-regény

Az idén Tamási Áron re-
génye, az Ábel a rengetegben
szerepelt a tételek között, a
vizsgázóknak e mellett A
Gyûrûk Urából idézett szö-
vegrész kapcsán kellett kér-
désekre válaszolniuk. „Nem
voltak nehezek a tételek, és
élveztük, hogy A Gyûrûk Ura
volt az egyik téma, biztosan
a kedvünkbe akartak járni a
tanárok. Persze õk nem tud-
ják, hogy már rég az Alko-
nyatot olvassa mindenki, és
ez az a filmsorozat, amely
az összes nyolcadikost láz-
ban tartja, azt hiszem, kicsit
le vannak maradva a vizs-
gáztatók” – számolt be ne-
vetve tapasztalatairól K. I.
marosvásárhelyi diák, aki bí-
zik abban, hogy maximáli-
san megfelelt az elvárások-
nak. Ömböl Irma Kolozs
megyei szaktanfelügyelõ
úgy vélte, bár könnyû volt az
idei megmérettetés, hátrány-
ban vannak azok a szór-
ványban élõ gyerekek, akik-
nél az anyanyelvápolás ne-
hézségekbe ütközik. „Ezen a
vizsgán a gazdagon, jól és
könnyedén fogalmazó gye-
rekek számíthatnak jó osz-
tályzatra” – figyelmeztetett a
szakértõ. 
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Ábel és A Gyûrûk Ura 
A szövegértést mérték a tegnap lezajlott nyolcadikos magyar záróvizsgán

Totka László

Környezeti katasztrófa fe-
nyeget Nagyszalontán, je-

lentette be Gavrilã Ghilea, Bi-
har megye prefektusa, aki ar-
ról számolt be sajtótájékozta-
tóján, hogy egy két éve be-
zárt, de fel nem számolt vá-
góhídon tapasztaltak súlyos
rendellenességeket. A csõdbe
ment cégnek a helyszínen
maradt egy  még üzemben lé-
võ hûtõberendezése, amely-
nek mûködtetésére nincs to-
vábbi fedezet, leállása esetén
azonban a szerkezet felrob-
banhat. Ha az áramtalanított,
de nem hatástalanított ipari
hûtõ felrobban, egy kilométe-

res körzetet boríthat be a sú-
lyosan mérgezõ ammónia. A
berendezésben jelenleg tizen-
két tonnányi állati tetemet tá-
rolnak, a prefektus szerint a
helyi önkormányzat és a me-
gyei környezetvédelmi ható-
ság felelõssége, mi történik a
veszélyes hulladékkal. Az
eredeti tulajdonos, a
Prodaliment Kft. tetemes
adósságot halmozott fel az
áramszolgáltató felé, amely a
továbbiakban nem hajlandó
hitelezni a fizetésképtelenné
vált vállalatnak. Szakértõk
szerint, ha leáll az áramszol-
gáltatás, körülbelül nyolc óra
alatt nõhet meg a hûtõberen-
dezésben annyira a nyomás,

hogy a katasztrófa elkerülhe-
tetlenné válik, a robbanás em-
beréleteket veszélyeztethet. A
prefektúra közbenjárására az
áramszolgáltató tegnapig
adott haladékot a Prod-
alimentnek, hogy a többton-
nányi húst elszállítsa, és a hû-
tõalagutat kiürítse. A tervek
szerint a napokban szaksze-
rûen elszállítják a robbanás-
sal fenyegetõ ammóniakész-
letet. Tizenöt tonna vegyi
anyagot kell a helyszínrõl sür-
gõsen elszállítani. Amíg a ka-
tasztrófaelhárítás tart, addig a
környezetvédelmi ügynökség
megyei kirendeltsége folya-
matos ügyeletet tart a telep-
hely körzetében. 

Ökológiai bomba Szalontán

A könnyedén fogalmazó gyerekek számíthatnak jó osztályzatra a tegnapi vizsga után Fotó: Mediafax

HIRDETÉS

HIRDETÉS

ÚMSZ

A MOL Románia és a
Közösségért Alapítvány

ötödszörre hirdeti meg a Se-
gíthetek? tehetségtámogató
programot.  Az országos pá-
lyázat keretében olyan 8 és
18 év közötti fiatalok kérhet-
nek utazási vagy eszközvá-
sárlási támogatást, akik a
sportban vagy a mûvészetek
területén már korábban is ki-
váló eredményeket értek el.
A sport kategóriában 160
ezer lej, a mûvészetiben 80
ezer lej az idei támogatási ke-
ret. A Segíthetek? – MOL –
Tehetségtámogató Program-
ra a sportolók és a fiatal mû-
vészek egyénileg és csapattal
egyaránt pályázhatnak. A
pályázat dokumentumai, ûr-
lapjai a meghirdetés idõpont-
jától a    www.molromania.ro
és a  www.pentrucomunitate.ro
honlapokon érhetõk el. A ro-
mániai program keretében
2006-tól 317 sportoló, fiatal
mûvész, sportcsapat és mû-
vészcsoport részesült össze-
sen 200 ezer eurónak megfe-
lelõ támogatásban. A pályá-
zatokat két szakzsûri bírálja
el. A sportzsûrit Violeta Bec-
lea-Szekely Európa-bajnok
atléta, a mûvészeti zsûrit pe-
dig Erich Türk orgonamû-
vész vezeti. A pályázatot
Magyarországon 2005 óta,
Romániában 2006 óta. míg
Szlovákiában 2007 óta hirde-
tik meg évrõl évre. 

Támogatják 
a tehetségeket
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Ladik a Törzsasztalon

Ladik Katalin sokoldalú al-
kotó lesz ma a Várad folyó-
irat Törzsasztalának újabb
vendége az Ady Endre Lí-
ceum könyvtártermében.
Az Újvidéken született, Jó-
zsef Attila- és Kassák-díjas
költõ, az írott költemények-
kel párhuzamosan hangköl-
teményeket és vizuális ver-
seket is alkot. Ezekbõl ad
ízelítõt pénteken. 

Napút a filmek között

A Napút a cédrus árnyékában
címû elõadását ingyenesen
játssza a Figura Stúdió
Színház a Tres Courts Na-
gyon Rövid Filmek Feszti-
válja keretében május 9-én,
vasárnap este a gyer-
gyószentmiklósi színházte-
remben. 

Húsz éves a Helikon

Húszéves a Helikon irodal-
mi folyóirat: ennek alkal-
mából a lap szerkesztõsége
gálaestet rendez ma este
Kolozsváron, az Erdélyi
Múzeum-Egyesület (EME)
tanácstermében.  

A sváb kultúra 
seregszemléje

Ma kezdõdnek Szatmárné-
metiben a Német Kulturális
Napok. A Szatmár megyei
svábok kulturális fórumára
ezúttal is rangos vendég-
együttesek érkeznek. 

Röviden

Farkas István

A fesztivál, mint nyilvá-
nosságra került, az elõzõ
évektõl eltérõen nem július
végén, hanem augusztus 26-
a és 29-e között lesz. Mi az
oka a megváltoztatott idõ-
pontnak?
– Ennek több oka is van. Az
egyik legfontosabb a labda-
rúgó világbajnokság. Mivel a
média és a közönség figyel-
me június-július hónapok-
ban nagymértékben erre az
eseményre fókuszál, nehe-
zebb lenne megfelelõen ki-
futtatni a Félsziget reklám-
kampányát. És persze azt az
áldatlan állapotot is fel akar-
tuk számolni, hogy minden
rangosabb, fiatalokhoz szóló
kulturális esemény egy hó-
napba tömörüljön. Így a fia-
taloknak lesz idejük felszusz-
szanni a vizsgák, a tanév
után, és még egy fergetegeset
bulizhatnak az új tanév elõtt.

A Félsziget költségvetés-
ét mennyire tépázta meg a
recesszió?

– A célunk az, hogy a tavalyi-
hoz hasonló nagyságrendû
anyagi kerettel gazdálkod-
hassunk idén is. Néhány po-
tenciális támogatóval még fo-
lyamatban vannak a tárgyalá-
sok, így ennél részletesebb
adatokkal egyelõre nem szol-
gálhatok. Az viszont világos,
hogy a cégek óvatosabbak, és
nem szívesen kockáztatnak.
Ilyen szempontból jó tárgya-
lási pozícióban vagyunk, hi-
szen a Félsziget és közönsége
már nem egyszer bizonyított.

Tehát semmivel sem
lesz karcsúbb a fesztivál?
– A Félsziget legnagyobb eré-
nye, hogy az egyetlen teljes
körû fesztiválélményt nyújtó
rendezvény az országban.
Ennyire gazdag és változatos
zenei, kulturális és szabad-
idõs kínálatot senki más nem
nyújt, és ezen nem szabad
karcsúsítani, mert ettõl Fél-
sziget a Félsziget. 

A szórakozás, a buli mel-
lett mennyire kap szerepet

idén a mûvészet, kultúra,
vallás, humor?
– A „nemzenei” kínálat bi-
zonyos elemeit új alapokra
helyezzük idén. Ez minõsé-
gi változást fog hozni, – ter-
mészetesen pozitív jellegût
– anélkül, hogy a mennyi-
ség rovására menne. Legin-
kább ez az a része a feszti-
válnak, amelyben lehetõsé-
günk nyílik együttmûködni
rangos intézményekkel, ci-
vil szervezetekkel, amelyek
ilyen jellegû tevékenységek-
re szakosodtak.

Kik azok az elsõkörös dj-
ék, együttesek, akikre szá-
míthatunk?
– Egyelõre nem árulhatok el
neveket, de több olyan világ-
hírû fellépõnk is lesz, aki elõ-
ször jár Romániában.  Szá-
mos elõadó neve felmerült a
szervezéskor, mûfajonként is
több tucatnyi névrõl beszél-
hetünk. Idén négy helyszínen
várjuk a zenekedvelõket. Újí-
tás, hogy a tavaly Party Tent
néven futó zenei helyszín
méretei idén jóval nagyobbak
lesznek, és a programja is je-
lentõsen bõvül.

Mennyire kapnak idén
megnyilvánulási teret a
kezdõ zenekarok?
– Idén több mint 250 zenekar
jelentkezett, hogy szeretne
fellépni a Félszigeten, anél-

kül, hogy egyáltalán jeleztük
volna, hogy lehetõségünk
van erre. Természetesen nem
csak kezdõkrõl van szó, de ez
a szám is jól mutatja az ér-
deklõdést. Tisztában va-
gyunk azzal, hogy sok elõ-
adó számára páratlan kitöré-
si lehetõség a rendezvé-
nyünk, és mivel közös célnak
tekintjük az erdélyi zene fej-
lõdését, mindig figyelünk a
kis zenekarokra is. 

Mennyire nemzetközie-
sedett hét év alatt a feszti-
vál?
– Tavaly közel húsz ország-
ból érkeztek fesztiválozók.
Arányaiban azonban még
mindig kevesebb a külföldi
vendég, mint szeretnénk.

A nyolcadik fesztivál hoz
valami eddig nem látott kü-
lönlegességet a programok
tekintetében? 
– A fesztivál alapkoncepció-
ja nem fog változni, de ter-
mészetesen idén is készü-
lünk újdonságokkal, megle-
petésekkel. Külön figyelmet
fordítunk a különbözõ gene-
rációk megszólítására, illetve
idén minél több marosvásár-
helyi kicsalogatása is priori-
tás lesz. Fontosnak tartjuk,
hogy magukénak érezzék a
Félszigetet, hiszen Marosvá-
sárhely fesztiválvárossá nõt-
te ki magát. 

Kincses pécsi ünnepség

Sipos M. Zoltán

Baranya környéki borá-
szok és kézmûvesek be-

mutató vására nyitotta meg
a Pécsi Napok kolozsvári
eseményeit a Mátyás király
szülõháza elõtti téren. A vá-
sárt elsõként Kolozsvár ön-
kormányzatának képviselõi,
Szilágyi Mátyás, a Magyar
Köztársaság kolozsvári fõ-
konzulja és a pécsiek hivata-
los küldöttsége tekintette
meg. „Nagy örömünkre
szolgál, hogy a kolozsvári
önkormányzat felkért min-
ket, hogy a kincses városban
is mutassuk be városunk

kulturális értékeit” – fogal-
mazott a rendezvénysoroza-
tot megnyitó sajtótájékozta-
tón Kunszt Márta. 

Pécs alpolgármestere kifej-
tette, ennek a felkérésnek
nagy örömmel tettek eleget
és arról is biztosították a ven-
dégfogadó önkormányzatot,
hogy mindenben partnerként
fognak viszonyulni Kolozs-
várhoz, fõleg ami a város
2020-ban esedékes Európa
Kulturális Fõvárosa (EKF)
cím elnyerését illeti. 

Mint megtudtuk, a pécsi
küldöttség úgy is jelen van
Kolozsváron, mint az EKF
küldöttsége. „A városi önkor-

mányzat tagjainak és a civil
szféra képviselõinek a kultú-
ra – a színvonalas programok
létrehozása mellett – gazda-
sági, szociális vetületére és az
infrastruktúra fejlesztésére is
gondolniuk kell. Ebben a te-
kintetben az lenne az ered-
ményre vezetõbb, ha a helyi
politikum és a civil szféra
összefog a közös érdekért” –
fogalmazott a sajtótájékozta-
tón Szalay Tamás. A pécsi
projekt mûvészeti igazgatója
azt is megosztotta az egybe-
gyûltekkel, hogy Pécs eseté-
ben hosszú út vezetett addig,
amíg a város elnyerte az
EKF-címet. 
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Versengve zenélnek Zilahon
Kulcsár Mária

Zilahon találkoznak a
hétvégén a zene és a

hangszerek kedvelõi, hogy
zenetudásukat, ismereteiket
gyarapítsák és megmérkõz-
zenek a XII. alkalommal
megrendezett Viva la musi-
ca! nemzetközi hangszeres
és vokális zenevetélkedõn,
amelyet a helyi Ioan Sima
Képzõmûvészeti Középisko-
lában tartanak május 6-a és
8-a között.

A vetélkedõre 277 diák je-
lentkezett Romániából és a
határon túlról: voltak akik a
környékrõl, Nagybányáról,
Kolozsvárról, Szatmárnéme-
tibõl, Váradról érkeztek, de
jöttek Iaºiból, Marosvásár-
helyrõl, Gyulafehérvárról,
Sepsiszentgyörgyrõl, Bákó-
ról, Tulceáról, Besztercébõl,
Déváról, Bukarestrõl is, tud-

tuk meg a szervezõktõl.
Emellett akadt néhány ver-
senyzõ Ukrajnából, a Mold-
vai Köztársaságból és a Deb-
receni Kodály Zoltán Zene-
mûvészeti Középiskolából is.
A vetélkedõn az I–XII. osztá-
lyosok közül bárki részt vehe-

tett a húros, fúvós és vokál
kategóriában a neki megfele-
lõ korcsoportban egy 10-20
perces elõadással.

A három napos rendez-
vény tegnap délelõtt kezdõ-
dött, amikor – az idén elõ-
ször – kolozsvári és bukaresti
neves zeneelõadók és pro-
fesszorok tartottak mester-
kurzust. A jelentkezõk közül
szombaton bárki részt vehe-
tett az ország legjobb gitáro-
sának Stan Zamfirescunak
(képünkön) az elõadásán, aki
ma este klasszikus gitárkon-
certet tart a Polgármesteri
Hivatal nagytermében, ahol
J.S. Bach, A.B. Mangore,
Fernando Sor, Dusan
Bogdanovic és Francisco
Tarrega zenemûveibõl ad
elõ. Ugyancsak ma zajlik a
jelentkezõk vetélkedõje, ame-
lyet szombaton a gála és a
díjkiosztás követ. 

Folytatódik a Vendégség
K. Gy.

A sepsiszentgyörgyi M
Stúdió vendégjátékával

folytatódik hétfõn este a Ven-
dégségben Budapesten – Ha-
táron túli magyar színházi es-
tek sorozat tavaszi idénye. A
társulat két klasszikus
Shakespeare-darab modern
feldolgozásával utazik Buda-
pestre, az Uray Péter rendez-
te Romeo & Juliával, valamint

a szintén Uray rendezte
Hamlettel. A két, szavak nél-
küli mozgásszínházi elõadás-
ra hétfõn valamint kedden
este ülhetnek be a nézõk este
hét órától a Merlin Színház-
ba. A sepsiszentgyörgyi M
Stúdió után szintén a
Merlinben a Kárpátaljai Me-
gyei Magyar Drámai Szín-
ház vendégjátéka lesz május
18-án és 19-én, a társulat az
Ahogy tetszik címû Shakes-

peare-darabbal készül, me-
lyet Vidnyánszky Attila ren-
dezett. A Vendégségben Bu-
dapesten színházi sorozat ta-
vaszi féléve a marosvásárhe-
lyi Yorick Stúdió és a buka-
resti dramAcum Csoport
koprodukciójával, a 20/20-al
zárul. A Gianina Cãrbunariu
által írt és rendezett három-
nyelvû darab két este, május
26-án és 27-én is megtekint-
hetõ lesz a Merlinben. 

Félszájjal a Félszigetrõl
Interjú Bodor Lászlóval, a Félsziget Fesztivál igazgatójával

Lassan, de biztosan közeleg a marosvásárhelyi Félsziget
Fesztivál, aminek programjáról, sztárfellépõirõl, megle-
petéseirõl, újdonságairól egyelõre csak annyit lehet tud-
ni, hogy vannak. A már tudható és közölhetõ informáci-
ókat Bodor László, Románia legnagyobb ifjúsági- és di-
ákfesztiváljának szervezõje osztotta meg lapunkkal.

Pécs kézmûvesei és borkészítõi segítségével lopta be magát a kolozsváriak szívébe A szerzõ felvétele



Ma a Gizella nevû olvasó-
inkat köszöntjük.
A Gizella a bizonytalan
eredetû német Gisela név-
bõl származik. 
Szombaton Mihály napja
lesz.
Vasárnap a Gergely, illetve
Lana nevûek ünnepelhet-
nek.
Hétfõn Ármin és Pálma
napja lesz.

Évfordulók
• 1776-ban született Berzse-
nyi Dániel magyar költõ.
• 1065-ben hunyt el Bajor-
országi Gizella magyar  ki-
rályné, I. István király fele-
sége.

Vicc
A férj fintorogva eszi a va-
csorát. A feleség aggódva
kérdezi:
– Nem ízlik, drágám? Pe-
dig a szakácskönyvbõl fõz-
tem.

– Akkor legközelebb a belsõ
lapokat használd, mert a fe-
dele kicsit kemény.

Recept
Vaddisznópástétom 
Hozzávalók: 80 dkg vaddisz-
nómáj, 20 dkg vaddisznóhús,
1 vaddisznónyelv, 10 dkg vö-
röshagyma, 3 gerezd fok-
hagyma, 10 dkg szalonna,
só, bors, 1 kk. kakukkfû, 1
kk. majoránna.
Elkészítése: A húst és a
nyelvet fokhagymás vízben
megfõzzük. A májat felszele-
teljük. A hagymát felaprít-
juk, megpirítjuk, és rátesszük
a májat. Puhára pároljuk,
majd a hússal és a szalonná-
val együtt kétszer ledaráljuk.
Megfûszerezzük, majd hoz-
záadjuk a fõtt fokhagymát és
kevés fõzõlevet. A nyelvet le-
bõrözzük, és felkockázzuk,
majd a húsos keverékhez ad-
juk. Végül vízben, alacsony
fokozaton, 20 percig fõzzük.
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A szépség mindenütt ott van.
Nem rajta múlik, hogy nem
tudjuk meglátni. Sok ember
egy életen át keresi a szépséget,
sok erõt és idõt áldozva megta-
lálásra, és mégsem találja. A
szépség olyan ajándék, amelyet
csak helyesen keresve lehet meg-
találni. A szépség helyes keresé-
sének módja pedig mindenek
elõtt a belsõ világ megtalálása.

Aki ugyanis kívül, a láthatóban
keresi a szépséget, az csak a szép-
ség tükörképét, megfoghatatlan
valóságát fogja megtalálni. A
szépség mindig a legbensõben, a
lélek forrásainál lakozik. Ezért
nehéz hazudni a szépséget. A
szépség megtalálásának útja egy
különleges út, tele az önzés és a
hiúság buktatóival. Szépséget
csak alázattal lehet találni.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

A környezetében lévõk felettébb
segítõkésznek és nagylelkûnek bi-
zonyulnak. Így sok mindent si-
kerül elvégeznie. Lazítson, élvez-
ze kedvesével az együttlétet.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Kellemetlen hírt hall, aminek
hatására szertefoszlik egy remé-
nye a pénzügyek terén. Ne hagy-
ja, hogy ez elrontsa a hangula-
tát! Lazítson, kapcsolódjon ki az
esti órákban.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Szeszélyes napja van, de késõbb
felgyorsulnak az események, és
jól fogja érezni magát. Valaki ko-
moly érzelmeket tanúsít Ön
iránt, és ezt most elfogadja.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Túl van egy balszerencsés idõsza-
kon vagy kapcsolaton, de óvato-
san vágjon bele merész vállalko-
zásba, kockázatos kalandba. Ne
dõljön be csábító ajánlatoknak.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Az elõzõ napok izgalmai után ez
a csendes péntek kissé unalmas-
nak ígérkezik. Meg kell értenie,
az állandó feszültséget már Ön
sem tudná elviselni. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Mars tartja a markában, szenve-
délyes és kissé esztelen. Szerelme
odaadó, kedves és figyelmes.
Szenteljen neki elég idõt.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Annyi jókedvet és melegséget
áraszt, hogy az több emberben is
jó hangulatot kelt. Összetartja a
családját, és másoknak is Ön
körül keringenek a gondolatai.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

A várt feleletet megkapta kérdé-
seire és kétségeire. Most gyõzze
elhinni, hogy valóban az Ön
térfelén van a labda. Cseleked-
jen legjobb belátása szerint.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Úgy érzi, hogy a világ az Ön
számára kedvezõtlenül válto-
zik? Talán túl sötéten látja a
helyzetet. Figyeljen kicsit az
örömökre, ily módon nem lesz
olyan lehangoló a napi rutin.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

A csillagok azt jelzik, hogy vá-
gyai valóra válhatnak, és békés,
elégedett hangulat uralkodik
környezetében. Csupán könnyû
kapcsolatra vágyik.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

A vitatkozás, veszekedés soha
sem vezet jóra, ha kell, inkább
kössön kompromisszumot. Ez a
kis áldozat sok örömöt fog hoz-
ni a jövõben.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Rengeteg munkája van, amit el
kell ma végeznie. Nehezen fog
hozzá, és nehéz lesz véghez vin-
ni is, de nem kerülheti el. Az es-
tét töltse testi-lelki kikapcsoló-
dásra.

Horoszkóp
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8.30 Magyar történelmi
arcképcsarnok
9.00 Hókusz
9.05 Oroszlánpapa és gye-
rekei
9.20 Mirabella Mama házi-
mozija
9.35 Hol volt, hol nem volt...
9.50 Cimbora
10.20 Kutyaélet
10.45 Vissza Sherwoodba!
(sor.)
11.10 Az egyházi művészet
kincsei
11.45 Univerzum
12.30 Kikötő programajánló
12.45 Híradó
13.05 Isten kezében
13.35 EtnoKlub
14.50 Daktari (sor.)
15.40 A vasálarcos (kaland.)
17.25 Szép volt fiúk...
18.00 Talpalatnyi Zöld
18.30 Kirakat
19.00 HÍRÓRA
19.35 Mese
20.00 A zene az kell
20.30 Kölcsönbaba vissza-
jár (am. vígj.)
22.00 Good Will Hunting
(am. f.)
0.00 Lélek Boulevard

DUNA TV m1 m2 RTL
KLUB HÍR TV

6.50 Ma Reggel
8.55 Hogy volt?!
10.10 Latinovits Zoltán 60
éves
11.00 MIÉRT?
12.20 Néprajzi értékeink
13.01 Natúra
13.25 Nekem ne lenne ha-
zám?
13.35 Videolevél
14.00 Mosoly a háborús
övezetben
15.00 Mindentudás Egye-
teme
15.55 A hangszerkészítés
mesterei
16.20 A budavári szoborlelet
16.50 Így készült
17.30 Gyaloglás
gulágföldön
18.25 Széchenyi napjai (sor.)
20.00 Esti beszélgetés
Müller Péterrel
20.25 Süsü, a sárkány ka-
landjai (rajzf.)
21.00 Híradó este
21.25 A három testőr Afri-
kában (magyar vígj.)
22.50 Kerek Ferkó 
(magyar rom. f., 1943)
0.10 A feladat 
(magyar sor.)

7.30 Top Shop
8.00 Kölyökklub
10.15 Disney rajzfilmek
11.00 Slayers 
- A kis boszorkány
11.25 Autómánia 
Autósmagazin
12.05 Házon kívül
12.35 RTL Klub Híradó
12.50 Kéziladba (élő) 
Női bajnoki döntő, 
2. mérkőzés, 
Győri Audi ETO KC-
Debreceni VSC
14.35 Forma-1 (élő) 
- Spanyol Nagydíj
16.25 A dadus 
(am. vígj. sor)
16.50 Robin Hood 
(sor.)
17.50 Sziki-szökevény
(német-am. akció-vígj.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Fókusz Plusz Ma-
gazin
20.30 Nekem 8 
(am. akció-vígj., 1997)
22.35 Ölve vagy halva
(am. akcióf., 1990)
0.20 Az igazság napja
(am. thriller, 1999)
2.50 Fókusz Plusz

7.25 Tv2 matiné
11.30 Mókás állatvilág
12.00 Szurikáták udvar-
háza
12.30 Doktorológia
Leslie Nielsen módra
13.00 Babavilág
13.30 A láthatatlan em-
ber (am. sor.)
14.30 A kiválasztott 
- Az amerikai látnok 
(am. sor.)
15.30 Rejtélyek 
kalandorai 
(kan.-am. sor.)
16.30 Doktorok (am. sor.)
17.30 Knight Rider 
(am. sor.)
18.30 Trinity kórház 
(am. sor.)
19.30 Tények - Hírműsor
20.05 Magellán
20.35 Megasztár 5. 
- A válogatás 
(szór. műsor)
21.35 Apósok akcióban
(am.-német akció-vígj.,
2003)
23.20 Lánglovagok 
(am. akcióthriller, 1991)
1.30 Tökéletes másolat
(am. thriller, 1995)

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
14.05 BBC Click
14.30 Negyedik
15.05 Garázs - Ahonnan az
autózás indul!
15.30 BBC Hard Talk
16.05 Zöld övezet (ism.)
16.30 Ingatlanpiac (ism.)
17.05 Értékmentés más-
ként
17.30 Európai híradó
18.00 Híradó
18.30 Célpont (ism.)
19.05 Sziluett
20.00 Híradó - Friss napi
információk
20.30 Riasztás (ism.)
21.05 Civil kaszinó - Húsba-
vágó kérdések (ism.)
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 Magyarorszá-
gon
9.40 Bob, a mester
10.05 Thomas, 
a gőzmozdony
10.30 A kis Amadeus
11.05 Inami (anim. sor.)
11.25 Víziduma
11.30 Ötösfogat 
(kalandfilmsor.)
12.00 Teknőc a láthatá-
ron
12.30 Delta
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!?
17.45 Kerek Ferkó 
(magyar rom. film, 1943)
19.10 Életképek (filmsor.)
20.30 Híradó este
21.00 SzerencseSzombat
Luxor, Ötöslottó és Joker
sorsolása
21.45 Mona Lisa mosolya
(am. rom. vígj., 2003)
23.45 Hírek

7.00 Pro patria
7.25 Az emlékek éneke...
az ének emléke (ism.)
7.55 Jelek
8.25 Világraszóló előadás
9.00 Disney Klub
10.00 Noé bárkája
10.30 Külön kiadás
11.00 Hannah Montana
(am. sor.)
12.00 Tenisz: Románia-Uk-
rajna
14.30 Hírek
14.55 Forma 1: spanyol
nagydíj
16.20 Szerelem a
képernzőn túl
16.30 Mioritza Niuz
17.00 Utazó egy életen át
18.30 Folklórkincsek
19.40 Sport
20.00 Hírek, Időjárás
21.10 Minden hájjal meg-
kent hazug 
(amerikai-német vígj.,
2002)
22.45 A Simpson család
(am. sor.)
23.45 Mioritza Niuz
0.20 Mr. és Mrs. Smith
(am. akció-vígj., 2005)
2.20 Folklórkincsek

TVR 1

8.30 Mikor érünk már oda?
8.40 Norvég népmesék
8.55 Füled érjen bokáig!
9.05 Zengő ABC
9.15 Mesék
10.40 Kalando-Zoo
11.10 Magyar elsők
11.25 Lyukasóra
12.15 Hatodik sebesség
12.45 Híradó, időjárás
13.05 Élő egyház
13.30 Élő népzene
14.00 Csellengők
14.25 Az első (magyar f.,
1944)
15.20 Dunáról fúj a szél
15.55 Ízőrzők
16.30 Muzsikál a mozi
17.05 A világörökség kincsei
17.20 Törzsasztal
18.10 Mese
18.40 Arcélek
19.00 Hírek
19.25 Heti Hírmondó
20.00 Lázadó Requiem
22.00 Az elfelejtett katona
23.05 Honfoglaló
23.45 Divathét
0.15 Dunasport
0.30 Közös múltunk 
(ol. f.dráma)

DUNA TV m1 m2 RTL
KLUB HÍR TV

9.10 Mesék
10.00 Derek, a fenegyerek
(kan. sor.)
10.20 Sarah Jane ka-
landjai
10.50 Az aranyrózsa bar-
langja (kalandf.)
12.25 Fürkész történetei
13.05 Így szól az Úr
13.15 Katolikus krónika
13.55 Törésvonal
15.10 A sokszínű vallás
15.20 Evangélikus magazin
16.00 Az Árpád-kor temp-
lomai
16.10 Bolyai-díjas tudósok
17.00 ARCpoétika
17.25 Ahol nem ember volt
az ember
17.50 Elválni és megszeret-
ni (fr. vígj.)
19.25 Broadway
20.25 Süsü, a sárkány ka-
landjai
21.00 Híradó este
21.25 Múlt-kor
22.00 Egy maréknyi dollá-
rért 
(ol.-sp.-NSZK west.)
23.35 Éva drága 
(svéd f. dráma)

7.30 Top Shop
8.00 Kölyökklub
Benne. Tsubasa kapitány,
Rupert maci
11.00 Slayers
- A kis boszorkány
11.30 Trendmánia
12.00 meneTrend
12.30 Férfi kézilabda 
- bajnoki döntő (élő)
13.20 Magyar autósport-
magazin
14.35 Forma-1 (élő) 
- Spanyol Nagydíj
17.10 Míg a halál el nem
választ (am. vígj. sor.)
17.35 Banános Joe 
(olasz-NSZK akció-vígj.,
1981)
19.30 RTL Klub Híradó -
Esti kiadás
20.00 Cobra 11 
(német akciófilm-sor.)
21.00 Én, a robot 
(am. fant. akcióf., 2004)
23.10 Heti hetes 
- Vidám, aktuális talk-show
0.30 Kemény zsaruk 
(am. akció sor.)
1.30 Portré 
- Riportmagazin

7.45 Tv2 matiné
Benne. Bajkeverő majom,
Őslények országa
10.20 Nagy Vagy!
11.10 Két TestŐr
12.10 Stahl konyhája
12.40 Kalandjárat
13.10 Borkultusz 
(magyar kult. mag.)
13.40 Száguldó vipera
(am.-német sor.)
14.35 Hegylakó 
(kan.-francia sor.)
15.40 Álomgyári feleség
(am.-auszt. sor.)
16.35 Baywatch Hawaii
(német-am. sor.)
17.35 Truman show 
(am. vígj., 1998)
19.30 Tények 
– Hírműsor
20.00 Napló
21.05 Titkok könyvtára -
A Szent Lándzsa küldetés
(am. kalandf., 2004)
23.00 Frizbi Hajdú Péter-
rel (magyar talk show)
0.00 A királyság
(am. sor.)

0.55 Psycho 3 
(am. thriller)

8.00 Híradó
8.30 Soroló - A vidék ma-
gazinja
9.05 Ingatlanpiac (ism.)
9.30 Felfedező (ism.)
10.05 Péntek 8 (ism.)
11.05 Célpont
11.30 Napról napra
12.05 Civil kaszinó
13.00 Déli híradó
13.30 Közvetlen ajánlat
14.05 Különkiadás
A kultúra különb kiadásban
16.05 Arcok a liftben (ism.)
16.30 Széles út - Motoros
életmód-magazin (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
20.00 Híradó
22.00 Híradó
22.30 Értékmentés más-
ként (ism.)
23.05 Vetítő
0.05 Kontraszt

TV2
9.10 Főtér
10.05 “Így szól az Úr!”
10.15 Katolikus krónika
11.55 Törésvonal
12.10 A sokszínű vallás
12.20 Evangélikus maga-
zin
13.01 Hírek
13.10 Sport7
13.40 Európa Magyaror-
szágon (ism.)
14.10 Leonardo, Vinciből
15.05 Hogy volt!?
17.10 A beszéd kezdete
18.05 Panoráma
18.35 Magyarország törté-
nete
19.05 Életképek
20.30 Híradó este - Sport-
hírek, Időjárás-jelentés
21.00 A szólás szabadsága
22.00 Mária szerelmei
(am. rom. film, 1984)
23.50 Kultúrház - talk-
show
0.40 Innováció az emberért
1.15 Hírek - Időjárás
1.25 Telesport - Motor-
sport
1.55 Magyarország törté-
nete

6.20 Teleshopping
7.10 A hit világa
9.00 Rajzfilmek
9.55 Mondd mi fáj
10.35 A falu élete
12.00 Tenisz: Románia-Uk-
rajna, Davis Kupa
14.55 Forma 1: Spanyol
nagydíj
17.00 Tenisz: Románia-Uk-
rajna, Davis Kupa
18.00 Szerelem a képer-
nyőn túl
18.10 Danutz Kft.
18.20 Orchestra Elbow
Koncert
19.25 Loto 6/49 és Noroc
sorsolás
19.40 Sport
20.00 Hírek
21.10 Robin Hood, 
a tolvajok fejedelme 
(amerikai kalandf., 1991)
Sz.: Kevin Costner,Morgan
Freeman Mary Elisabeth
Mastrantonio
23.35 100%-os jótállás
(talk show)
0.35 Psych 
(amerikai sorozat)
1.30 Danutz Kft. (ism.)

TVR 1

7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Kirakat
9.30 Isten kezében
9.55 Élő népzene
10.25 Virágom, virágom
10.35 “Ez nem betegség,
állapot...”
11.30 Család-barát
12.30 Kívánságkosár
12.45 Híradó, időjárás
15.00 Híradó
15.10 Kikötő - Friss
15.15 A labdarúgó világ-
bajnokságok története
17.30 Heuréka! Megtalál-
tam!
18.00 Zorro 
(am. kalandfilmsor.)
18.30 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Derrick (krimisor.)
21.00 Sohaország 
(am. filmdráma, 2005)
22.40 Híradó, Sport
22.55 Közbeszéd
23.15 Megállítjuk 1 millió-
ért
23.20 Váltó Gazdasági Hír-
adó
23.35 Sportaréna
0.15 Ogyessza szíve

DUNA TV m1 m2 RTL
KLUB HÍR TV

6.50 Ma Reggel
10.00 Rondó
10.25 Együtt
10.55 Magyar évszázadok
11.10 A Nagy vita
11.40 SZÓSZ?!.-)
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.16 Időjárás-jelentés
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45Nekem ne lenne hazám?
15.05 Delta
15.30 Munkaidőben
15.55 Múzeumtúra
16.25 Egy lépés előre (film)
17.15 Bűvölet (olasz sor.)
18.10 Magyar rock
19.05 1100 év Európa kö-
zepén
19.30 Innovációs percek
19.35 Esti mese
20.00 Afrika gyöngyszeme
(port. kaland sor.)
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.30 Afrika gyöngyszeme
(sor.)
22.20 Stingers (fsor.)
23.05 Záróra
23.55 McLeod lányai
(auszt. sor.)

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
15.25 Kung-fu 
(am.-kan. akció sor.)
17.25 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg
(mexikói filmsor.)

18.25 Mónika - A
kibeszélőshow (talk show)
19.30 RTL Klub Híradó 
- Esti kiadás
20.05 A Széf Ki viheti el a
milliókat?
21.05 Fókusz 
- Közszolgálati magazin
21.40 Barátok közt 
(magyar filmsorozat)
22.20 Győzike 
- Reality komédia
23.20 Showder Klub
0.30 Poker After Dark
2009
1.25 Reflektor 
- Sztármagazin

7.00 Magellán
7.25 Tények Reggel 
- Hírmagazin
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz 
- Telefonos játék
11.30 Teleshop
12.25 Sztár születik 
(am. rom. dráma, 2004)
14.25 Kvízió
15.55 Lassie 
(am.-kanadai sor.)
16.25 Capri - Az álmok szi-
gete (olasz sor.)
17.25 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
18.25 Joshi Bharat 
(talk show)
19.30 Tények - Hírműsor
20.05 Áll az alku 
- Játék-show
21.15 Aktív - TV2 magazinja
21.50 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.25 NCIS (am. krimisor.)
23.30 Gyilkos számok 
(am. krimisor.)
0.30 Kutyaszorítóban 
(am. krimisor.)
1.30 Tények Este

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, 
Közvetlen 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 
- Vitaműsor újságírókkal
23.05 Ősök tere
23.30 Pálya
0.05 BBC World Híradó
0.30 Panaszkönyv

TV2
10.00 A szólás szabadsá-
ga
10.55 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 reggel
17.25 Körzeti híradó
17.45 Teadélután
18.40 Don Matteo (olasz
krimisorozat)
19.35 McLeod lányai
(auszt. kalandfilmsor.)
20.20 Megállítjuk 1 millió-
ért
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
21.00 Kékfény 
- Bűnügyi magazin
22.00 Az Este - Hétfő
22.30 Montalbano fel-
ügyelő (olasz krimisoroyat)
0.20 Prizma
0.35 Hírek 
- Időjárás-jelentés
0.45 Memento
0.55 Teadélután
1.45 Nappali (ism.)

7.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
8.00 Ébresztő
9.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
9.15 Ébresztő
10.10 Szerelmes Don Juan
(sor.)
11.15 Rajtunk Európa sze-
me
12.15 Mondd mi fáj
12.45 A palota ékköve
(filmsor.)
14.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
14.45 Egyszerűen ízletes
15.00 Teleshopping
15.30 Krónika
17.00 Tudsz sportot?
17.55 Dél Afrika fele
18.30 A palota ékköve
(filmsor.)
19.40 Sport
20.00 Hírek, Időjárás
21.10 Jó és rossz között
22.10 Mad Men -
Reklámőrültek 
(amerikai filmsor.)
23.00 A történelem elixírje
0.00 Hírek, Sport
0.15 Éjszakai beszélgetések
(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
10.00 Mi történik, doktor
úr?
10.30 Átváltoztatjuk
(ism.)
12.00 Érted táncolok ver-
senyműsor (ism.)
13.00 Pro Tv hírek,
Sport, Időjárásjelentés
13.05 Érted táncolok ver-
senyműsor (ism.)
Jr. Stefan Banicaval 
és Iulia Vanturral (ism.)
17.15 Viborg 
- Oltchim kézilabda
mérkőzés(live)
19.00 Hétvégi Pro Tv hí-
rek, Sport
20.30 Rambo 2 
(amerikai akciófilm,
1985)
22.30 Amerikai pite 
(am. vígj., 1999)
0.30 A barátság tavasza
(amerikai filmdráma,
1999)
2.30 Rambo 2 (ism.)

7.00 Híradó, Sport 
9.00 Reggeli műsor. 
Jó reggelt, 
szomszédasszony!
10.00 Beethoven
10.30 101 dalmát 
kiskutya 
(animn. film)
11.00 Office 
(am. sor.)
12.00 Film 100% 
- kulturális magazin
12.30 Felicia
13.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
14.00 Hercules és az el-
tűnt királyság 
(amerikai-új-zélandi 
fantasy, 1994)
16.00 Híradó, Sport, idő-
járás
16.30 Pénzügyi hét
Gabriela Firea
17.00 A Skorpiókirály
(am.-német akcióf., 2001)
19.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
20.30 Szórakoztató mű-
sor Mihai Bendeac-val
21.50 Kenyér és cirkusz
22.45 Shop-show 
(amerikai vígjáték, 1995)

7.00 Kandikamera
8.00 Hulk
8.30 Saman király
9.00 Tarzán 
(am. anim. sor.)
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 - szó-
rakoztató műsor
18.00 Hírek,
Időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Mestersége: vendég-
látó (reality show)
20.30 Disney csodálaros
világa
A nemzet aranya 
(am. akcióf., 2004)
23.15 10 éve a Kötekedők
krónikája
1.00 A hősnő 
(amerikai kalandfilm, 2004)
3.00 Hírek, Sport, Időjárás

7.00 Túlélés törvényei 
- Baja sivatag
8.00 Viharvadászok
9.00 Végzetes másodper-
cek
10.00 X-Machines -
Szupergépek

11.00 Csúcsmotorok 
- Honda
12.00 Újjáépítők
13.00 Kolónia 
- A hit próbája
14.00 Viharvadászok
15.00 Végzetes másodper-
cek
16.00 Különös összefüggé-
sek
17.00 Sci-Fi tudomány
18.00 Halálos fogás -
Homárhalászok. 

Az óriások földje
20.00 Amerika kapuja
21.00 Töréspont
22.00 Time Warp 
– Amikor megáll az idő
23.00 Hogyan készült
0.00 Katasztrófa, ahogy én
láttam
0.30 Végzetes másodpercek
1.00 Ross Kemp 
- Gengszterbandák nyomában
2.00 Valódi helyszínelők

8.00 Miért ABC
9.00 Figyelem gyerekek!
9.35 Szabad a szembejö-
vő sáv
10.30 IT Zon@
11.00 Rögbi. RCJ Farul -
RCM Universitatea de
Vest
13.00 Ég és Föld között
13.35 Figyelem, énekelnek
15.00 Természet és kaland
15.30 Románok hagyomá-
nya
16.00 Közelről a világ
16.30 Sikerkép
17.00 A gitárok ideje
18.00 Nyomoz a tanárnő
(olasz sor.)
19.00 Ökológiai lecke
19.30 Oroszlánok arénája
20.30 Elegem lett! 
(am. sor.)
21.00 Időzsaru 
(am. akció sor.)
22.00 Hírek
23.10 Szerelem és háború
(olasz háborús filmdráma,
2007)
1.00 A gitárok ideje
2.00 Utópia (ism.)
2.30 Egyeseknek tetszik
(ism.)

TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV DISCOVERY

7.00 Sport Hírek 11.00
Labdarúgás. Dacia Mioveni
- FCM Targu Mures 13.00
Labdarúgás. Dunărea
Galaţi - Sportul (live)
15.00 Női kézilabda
Champions League 16.00
Női kézilabda Champions
League 17.00 Mitica ligája
18.00 Sport Hírek 19.00
Vakációs játékok 20.00 Fo-
gadás a félelemmel 21.00
Hírek 21.30 Wrestling
SMACK 22.30 K1 World
GP 2010 Varsó

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 Játszik még a szív
(angol romantikus vígjá-
ték, 2004) 22.30 Vipera-
fészek (filmsor.) 0.30
Terra Nostra (filmsor.)   

SPORT.RO ACASA

FILM+ HALLMARK

8.10 Felvilág (am. f.)
10.00 Televíziós vásárlás
13.00 Las Bandidas (fr.-
mex.-am. vígj.) 14.40 Csa-
lóból csali (am.-kan. vígj.)
16.25 Támadás a Krull
bolygó ellen (ang. sci-fi)
18.40 Mindent bele, fiúk!
(ol. vígj.) 20.25 Rendőr-
akadémia 3. - Indul a ki-
képzés (am. vígj.) 22.00
Tűz a víz alá (am. vígj.)
23.40 Elemi ösztön 2.
(ném.-sp.-angol thrill.)  

8.00 Nash Bridges - Trük-
kös hekus (am. sor.) 11.00
Kegyetlen valóság (ameri-
kai filmdráma, 2004)
13.00 Esküvőláz (am. rom.
dráma, 2008) 15.00 Befe-
jezetlen kézirat (am. vígj.,
2003) 17.00 A jegygyűrű
(am. rom. vígj., 2005)
19.00 A férjem védelmében
(am. sor.) 20.55 Clara
Sheller (francia vígj. sor.)
23.15 A nyughatatlan (am.
filmdráma, 2008)   

6.00 Vigyázz! Kész! Főzz!
(angol sor.)
7.00 ProTv hírek, sport,
időjárás
Mi történik, doktor úr?
10.00 20 év után 
(talk show)
11.00 Tarzan, a majom-
ember 
(am. kalandf., 1981)
13.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
13.05 Apropo tv
14.00 Maktub 
- A sivatag törvénye 
(minisorozat)
15.15 Jerry Maguire 
- A nagy hátraarc 
(amerikai vígjáték, 1996)
18.00 Románia, szeretlek
19.00 Hétvégi Pro Tv hí-
rek, időjárás
20.30 Divertis 
- Land of Jokes
21.30 Divertis
22.30 Széftörők 
(amerikai vígjáték, 2002)
0.30 Apropo tv (ism.)
1.30 Tarzan, 
a majomember 
(am. kalandf., 1981, ism.)

7.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
9.00 Jó reggelt, 
szomszédasszony!
10.00 Herkules és az el-
tűnt birodalom (ism.)
12.00 Xena 
(amerikai kalandfilmsor.)
13.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
13.30 Benny Hill (sor.)
14.00 Cheyenne Warrior
(amerikai western, 1994)
16.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
16.30 Mihai Bendeac szó-
rakoztató műsora
17.45 Divertis Mall
- szórakoztató műsor
19.00 Híradó, sport, időjá-
rás
20.00 SuperBingo Metro-
polis
23.30 Halálos hősök
(amerikai akciófilm,
1994)
1.30 Gyilkos ösztön 
(amerikai krimi, 2003)
3.15 Xena 
(amerikai kalandfilmsor.,
ism.)

7.00 Kandikamera
8.00 Hulk
8.30 Saman király
9.00 Tarzán
9.30 A ház: építkezés 
és design
10.00 Teleshopping
10.30 Nyakamban 
az egész világ 
- szórakoztató műsor
11.00 SOS 
- mentsétek meg a házamat
12.00 Levintza bemutatja
12.30 Aki tud az nyer
13.30 Farmer, feleséget ke-
resek (reality show)
15.00 Kötekedők krónikája
- szórakoztató műsor
18.00 Hírek, időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Mestersége: vendég-
látó
20.30 Anyacsere 
(reality show)
22.00 Megtévesztés 
(amerikai filmdráma, 1985)
0.00 Szerelmi révület
2.00 Hírek, sport, időjárás-
jelentés
3.00 Szerelmi révület
(ism.)

7.00 Hogyan készült
8.00 Nagy durranások 
- Newcastle
9.00 Amerikai favágók
10.00 Roncsból luxusautót
- USA
11.00 Ötödik sebesség
12.00 Amerikai hotrodok
13.00 Halálos fogás
15.00 Trükkös tesók
16.00 A mérnök szemével
17.00 Pillantás a kulisszák
mögé - Tisztálkodás
18.00 Hogyan készült
19.00 Nagy durranások 
- Weirton, West Virginia
20.00 Amerikai favágók 
- Nehéz indulás
21.00 Micsoda szerszám
22.00 Csendes szörnyete-
gek
23.00 A borzalom pillana-
tai
0.00 MacIntyre alvilági úti-
kalauza
1.00 Végzetes másodper-
cek
2.00 Trükkös tesók 
- Ripsaw forradalom
3.00 Rács mögött külföld-
ön

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 Kicsik órája
13.35 Ideális szülők (am. vígj.)
15.20 Lehet, hogy nem
tudtad
15.30 Jamie Oliver varázs-
lói (sor.)
16.00 Atlasz
16.30 Arománok
17.00 Zene
18.00 Nyomoz a tanárnő (sor.)
19.00 Bajnokok
19.30 Videoterápia
20.30 Egyék meg a kalá-
csukat! (sor.)
21.00 Euréka (am. sor.)
22.00 Hírek
23.10 Időzített bomba 
(am. akcióf., 1994)
1.15 Arománok (ism.)
1.45 Szerelem és háború
(ism.)

TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV DISCOVERY

8.00 Sport.ro Hírek 11.00
Külön kiadás 12.00 Viborg
– Oltchim női kézilabda
mérkőzés 13.00 Steaua 2
- Concordia Chiajna labda-
rúgó mérzőzés 15.05 Fo-
gadás a félelemmel 16.00
Nehézsúlyú kerestetik
17.00 Mitica ligája 18.00
Sport.ro Hírek 19.00
Viborg – Oltchim női kézi-
labda mérkőzés 20.00 A
fény harcosai 21.00 Sport
Hírek 22.00 UFC 113 0.00
Hírek   

7.30 Mindörökké együtt
(sor.) 8.45 Kaméleonok
(sor.) 10.00 Retrospek-
tíva 11.15 Szenvedélyek
(sor.) 13.30 Terra Nostra
(sor.) 15.30 Elrabolt sor-
sok (sor.) 16.30 Maria
Mercedes (sor.) 18.30
Mindörökké együtt 19.30
Kaméleonok (sor.) 20.30
Szabadság, szerelem (am.-
angol vígj., 2004) 22.45
Meséljünk 23.45 Vipera-
fészek (sor.) 0.45 Terra
Nostra (sor.)   

SPORT.RO ACASA

FILM+ HALLMARK

8.10 A herceg menyasszo-
nya (am. f.) 10.00 Televízi-
ós vásárlás 13.05 Az őzgi-
da (am. f.) 15.00 Tűz a víz
alá (am. vígj.) 16.40
Rendőrakadémia 3. - Indul a
kiképzés (am. vígj.) 18.15
Ők is a fejükre estek (dél-af.-
am. vígj.) 20.00 Gyilkosság
a Fehér Házban (am. thrill.)
22.00 Kraken - A mélység
csápjai (am. horror) 23.40
Halálos kitérő (horror)   

9.00 Nash Bridges - Trük-
kös hekus (sor.) 11.00 Befe-
jezetlen kézirat (am. vígj.,
2003) 13.00 A lázadás ko-
ra (am. filmdráma, 2008)
15.00 Elrejtett bűnök (kan.
thriller, 2009) 17.00 Álom,
édes álom... (am. filmdrá-
ma, 2001) 18.55 Esküdt el-
lenségek (am. krimisor.)
21.00 A férjem védelmében
(am. sor.) 23.00 Clara
Sheller (francia vígj. sor.)  

7.00 Pro Tv hírek
9.55 Könyvbemutató
10.00 Tarzan a majom-
ember (ism.)
11.00 Maktub 
- A sivatag törvénye
(olasz-német sor.)
12.00 Fiatal és nyugta-
lan (amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek,
sport, időjárás
13.45 Apropo TV 
(ism.)
15.00 Maktub 
- A sivatag törvénye
(olasz-német sor.)
16.00 Fiatal 
és nyugtalan 
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, sport
20.30 Szökőárban 
(am. akcióthriller, 2000)
22.15 State és Románia
(sor.)
23.30 Pro Tv hírek
0.00 CSI New York 
(sor.)
1.00 Szökőárban (ism.)

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt
Razvannal és Danival
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 Egy rém rendes
család (filmsor.)
12.00 Miami Vice 
(ism.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Columbo: 
Columbo a guillotine alatt 
(amerikai krimi, 1989)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés
19.00 Híradó, Sport, 
időjárásjelentés
20.15 Én irányítok 
(reality show)
21.45 Rapid 
- Pandurii Tg Jiu labdarú-
gó mérkőzés
23.45 Dan Capatos szóra-
koztató műsora
1.00 Columbo: 
Columbo a guillotine alatt
(amerikai krimi, 1989)
(ism.)

7.00 Senki sem tökéletes
7.30 Apák és kicsik
8.20 Sport Florentinaval
8.30 Teleshopping
9.00 Galileo (ism.)
9.30 Viceversa 
(reality show)
10.30 Megtévesztés 
(am. filmdráma, 1985,
ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Született feleségek
(sor.)
15.15 Mestersége: 
vendéglátó
16.15 Galileo 
- szórakoztató műsor
17.00 Lököttek
18.00 Hírek, Időjárás
19.00 Sport
19.30 Aki tud az nyer 
- versenyműsor
20.30 Farmer: Feleséget
keres (reality show)
22.15 Lököttek
23.15 A rivális 
(kan. filmdráma, 2008)
1.00 Hírek (ism.)
2.00 A cseresznye a tor-
tán (ism.)

7.00 Amerikai hotrodok 
- 40-es Ford
8.00 Végzetes 
másodpercek
9.00 Hogyan készült?
10.00 Piszkos munkák 
- Mozdonyjavító
11.00 Amcsi motorok
12.00 A legnagyobb min-
dent visz
13.00 Hogyan csinálják?
14.00 Túlélés törvényei 
- Nagyvárosi túlélő
15.00 Ötödik sebesség
16.00 Hogyan készült?
17.00 Állítólag...
18.00 Amcsi motorok
19.00 X-Machines 
- A szupergépek
20.00 Túlélés törvényei
21.00 Hogyan készült?
22.00 Végzetes másod-
percek
22.30 Babaarcú testépí-
tők
23.30 Valódi helyszínelők
0.30 Tetkóvadász 
- Fülöp-szigetek
1.30 Éljük túl a katasztró-
fát
2.30 Végzetes másodper-
cek

7.00 Szépségközpont
(ism.)
8.10 Az ideális szülők
(ism.)
9.55 Fedezd fel a románo-
kat
10.00 Hírek, Sport, Időjá-
rás
10.15 Berlin, Berlin 
(német sor.)
10.45 Találkozunk
12.00 Hírek, Sport, Időjá-
rás
12.45 A farm (ism.)
13.45 Teleshopping
14.30 eForum
15.00 Együtt Európába
16.00 Szépségközpont
(olasz sor.)
17.00 Ász (amerikia film-
dráma, 2003, 11. rész)
18.00 Euronews
18.10 Berlin, Berlin (sor.)
18.40 Bűvölet (sor.)
19.10 Montalbano felügye-
lő (olasz filmsor.)
21.00 Az oroszlánok aréná-
ja (reality show)
22.00 Hírek
23.10 Visszajátszások
0.30 Forró helyzetek 
(angol vígjáték sor.)

TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV DISCOVERY

7.00 Sport.ro Hírek 10.00
Pontos sportidő 12.10
Pontos sportidő 13.10 Kü-
lön kiadás 14.10 Bajnokok
ligája, tenisz: Madrid (live)
16.00 BoxBuster 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 UFC 113:
Lyoto Machida - Shogun
Rua 0.00 Sport.ro Hírek
1.00 Labdarúgás. Argentí-
na összefoglaló   

7.30 Mindörökké együtt
(sor.) 8.45 Kaméleonok
(sor.) 10.00 Elbűvölt Hold
(sor.)  11.15 Szenvedély
(sor.) 13.30 Teleshopping
14.00 Anna két arca (sor.)
15.30 Elrabolt sorsok
16.30 Maria Mercedes
(sor.) 17.30 Igaz történe-
tek 18.30 Mindörökké
együtt (sor.) 19.30 Kamé-
leonok (sor.) 20.30 Pre-
desztináltak (sor.) 21.30 A
bosszú álarca 22.30 Éjsza-
kai történetek

SPORT.RO ACASA

FILM+ HALLMARK

8.05 Az őzgida (am.
kalandf.) 10.00 Televíziós
vásárlás 13.05 Seriff az ég-
ből (olasz akció-vígj.) 14.45
A seriff és az idegenek
(olasz akció-vígj.) 16.25 A
Midsomer gyilkosságok
(angol krimisor.) 18.20
Végzetes dallam (am. film-
dráma) 20.05 Kémek hábo-
rúja (am. akcióf.) 22.10 Ve-
szélyes Bangkok (am.
akcióthriller) 0.05 Halálbri-
gád (am. akcióf.)   

8.00 Nyughatatlan Jordan
(sor.) 9.00 Kisvárosi gyil-
kosságok (sor.) 11.00 Amy-
nek ítélve (sor.) 12.00 Őr-
angyal (sor.) 13.00 Nash
Bridges (sor.) 14.00 Kisvá-
rosi gyilkosságok (sor.)
16.00 Befejezetlen kézirat
(am. vígj.) 18.00 Nyugha-
tatlan Jordan (sor.) 19.00
Nash Bridges (am. sor.)
20.00 Őrangyal (am. sor.)
21.00 Clara Sheller (vígj.
sor.)  

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

8.00 Jó reggelt, Erdély!, Hír-
adás, Majális, Telefontár-
sasjáték, Nyelvőr, Világjárók
10.05 Térerő 14.00 120
perc. A hétvége eseményei,
Jó rájuk emlékezni, Templo-
maink, Kabaré, Vetélkedő
16.00 Híradó, Ötórai tea.
Megy a magnó, Súrlott grá-
dics, Régi rádiósok a mikro-
fon előtt, A hét zeneműve,
Gramofon, Színek és formák 

2.00 Éjszakai váltás 8.00
Hírek, műsorism., sport
8.30 Körhinta, Zenenegyed
9.25 Cifra palota 9.55 Hí-
rek, műsorims. 15.00 Slá-
gerlista 16.00 Hírek,
műsorism. 16.10 Lemezlo-
varda 16.30 Érintő 17.00
Láthatár 17.30 Sorsok az
operaszínpadon 17.55 Hí-
rek, műsorism. 

BUKARESTI RÁDIÓ

Marosvásárhelyi rádió

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport,
Rádióújság - Hasznos tudni-
valók 12.00 Híradás 12.10
Művelődési hírek 12.35 Kis-
pad - sportműsor 13.05 Ze-
nés üzenetek 14.00 Délutá-
ni váltás - tájékoztató és szó-
rakoztató műsor Hírnegyed-
óra 16.00 Híradás, Sport,
Rádióújság 17.00 Híradás,
Közérzet, 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 igazsá-
ga 
17.00 Nap-óra 
17.30 Zenelánc 
17.55 Hírek, műsorism.

BUKARESTI RÁDIÓ

Marosvásárhelyi rádió

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

magyar nyelven a regionális
stúdiók középhullámú adásá-
ban 
10.00 Egyházi műsor   

10.00 Híradás, Ultrarövid
ráadás 
11.00 Híradás, Gyermekmű-
sor 
12.00 Híradás 
12.05 Igehirdetés, Délkör
13.00 Híradás 
13.05 Szól a nóta, Itthon, 
Erdélyben – faluműsor. 
Bürkös, Szeben megye (ism.) 
14.00 Zenés üzenetek 
16.00 Híradó 
16.10 Zenés üzenetek 
17.00 Vasárnapra válogat-
tuk

2.00 Éjszakai váltás. 
14.00 Műsorism. 
14.05 Dalposta 
15.40 Vidékről vidékre
16.25 Körhinta, Zenenegyed
17.15 Római katolikus egyhá-
zi műsor 
17.58 Műsorism.

BUKARESTI RÁDIÓ

Marosvásárhelyi rádió

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ



ÚMSZSPORT2010. május 7., ppéénntteekk www.maszol.ro 12

Röviden
Rajtol a hoki-vb

A ma esti Amerikai Egyesült
Államok–Németország-mérkõzéssel el-
kezdõdik a férfiak élvonalbeli jégkorong-
világbajnoksága. A németországi torna
aranyérmének elsõszámú várományosa
Oroszország, amely címvédõként lép
majd pályára. A dobogós helyekért ha-
gyományosan a kanadaiak, a svédek és a
csehek harcolnak, majd az amerikaiak és
a finnek, ezúttal egy jobbára fiatalokból
álló kerettel szerepelnek.

Marcsenko ellen kezd Hãnescu

Ilia Marcsenko lesz Victor Hãnescu el-
lenfele ma délben a Románia–Ukrajna
férfi teniszezõk Davis Kupa-fordulójának
elsõ mérkõzésén. Az euro-afrikai zóna, I-
es csoportjának Bukarestben zajló torná-
ján Adrian Ungur ma Szergej
Stahovszkijjal csap össze. Szombaton
délben a Marius Copil-Horia Tecãu-
páros adogat a Szergej Bubka-Stahov-
szkij-páros ellen, míg vasárnap Hãne-
scu–Stahovszkij-, Ungur– Marcsenko-
mérkõzések leszek. Amennyiben a ro-
mán csapat megnyeri a tornát, úgy szep-
temberben a Világcsoportba való feljutá-
sért játszhat, ellenkezõ esetben a I-es
csoportban való bennmaradásért kell
majd küzdenie. A mérkõzéseket a román
közszolgálati televízió sugározza.

Barcelonában a Forma–1

Barcelonában köröz hétvégén a Forma–1-
es autós gyorsasági világbajnokság mezõ-
nye. A Spanyol Nagydíj szombati idõmé-
rõedzését és a vasárnapi futamot egyaránt
15 órától közvetíti az RTV 1 és az RTL
Klub.

Harc a feljutásért

A 28. forduló mérkõzéseit rendezik hol-
nap a másodosztályú labdarúgó-bajnok-
ságban. A második csoport párosítása:
Lupény–Temeskovács, Otopeni–
Szilágysomlyó, Nagybánya–Bihar FC,
Marosvásárhely–Rm. Vâlcea (mind 11
órától), Piteºti–Mioveni (13 órától).

Brassó–Vásárhely-finálé 
az aranyért

A mindent eldöntõ harmadik mérkõzé-
sen, büntetõkkel búcsúztatta a Chiajnát
Brassó terem labdarúgó-csapata az élvo-
nalbeli bajnokságban. Az erdélyiek az el-
sõ mérkõzést 5-2-re megnyerték, majd 4-
2-re kikaptak ellenfelüktõl, míg szerda es-
te 8-7-re gyõztek. Az egyik fél két gyõzel-
méig tartó döntõben a Galacot kiejtõ Ma-
rosvásárhelyi City’US lesz az ellenfelük.

Bundabotrány Vancouver után

Bundázás miatt három évre szóló eltiltást
kaphat két dél-koreai olimpiai érmes rö-
vidpályás gyorskorcsolyázó. A helyi mé-
dia értesülései alapján Li Jung Szút és
Kvak Jun Dzsit még szerdán értesítették
arról, hogy a gyanú szerint a márciusi
versenyeken manipulálták a végered-
ményt. A két versenyzõnek hét napja van
a fellebbezésre. A februári vancouveri téli
olimpián Li aranyérmes volt férfi 1000 és
1500 méteren, és Kvakkal együtt tagja
volt a második helyen zárt 5000 méteres
váltónak.

Elismert sportág lett a póker

A Nemzetközi Szellemi Sportszövetség
(IMSA) felvette tagjai sorába az egy éve
alakult Nemzetközi Pókerszövetséget.
(IFP) A pokerstars.hu szerdai tájékoztatá-
sa szerint az IFP már képviseltette magát
az IMSA dubaji kongresszusán, amely
szervezet a sakk, a bridzs, a dáma és a go
társulásait öleli fel. Az IFP távlati célja
az, hogy a póker helyet kapjon az olimpi-
ák mûsorán.

Feszült hajrá a Liga I-ben
Labdarúgás

ÚMSZ

Egyre inkább eltávolodik a
Rapid futballcsapata az euró-

pai szerepléstõl, hiszen a bajnok-
ság hétközi 31. fordulóban csak
egy gól nélküli döntetlenre volt
képes Medgyesen, és így tovább-
ra is csak a hetedik helyen áll az
összetettben. George Copos, a
vasutasok fõrészvényese azon-
ban még reménykedik, és a
Dinamo botlásáért szurkol. Ez-
zel szemben a Steaua ismét meg-
találta a gyõzelem felé vezetõ
utat, s 2-0-ra verte a vendég
Ploieºti-i Astrát. A Brassó tegnap
6-0-val mosta le a pályáról a
Besztercét, míg a galaciak a se-
reghajtó Gyulafehérvár ellen ha-
zai pályán 1-0-ra nyertek. A Ko-
lozsvári CFR–Vaslui-rangadó
lapzártánkkor ért véget, és 0-0
arányú döntetlennel zárult. Az
Urziceni–Curtea de Argeº- és a
Dinamo–Temesvár-mérkõzések
lapzártánk után fejezõdtek be,
ám eredményüktõl függetlenül
még mindig a Szamos-partiak ve-
zetik a Liga I tabelláját. A 32. for-
duló vasárnap kezdõdik a Curtea
de Argeº– Piatra Neamþ- (16 óra,
GspTV) és a Ploieºti–Galac- (18
óra, GspTV) találkozókkal. A
többi meccset hétfõre és keddre
tervezik. A Rapid csak egy gól nélküli döntetlenre volt képes Medgyesen, és így továbbra is csak hetedik 

Összecsap egymással hétvégén a magyar élvo-
nalbeli labdarúgó-bajnokság jelenlegi listaveze-
tõje, a címvédõ Debrecen, és a mögötte egypon-
tos hátrányban lévõ Székesfehérvári Videoton
csapata. A hajdúsági városban játszott rangadót
ma 20 órától élõben közvetíti a DunaTV. A har-
madik, Európa Liga-indulást érõ pozícióért há-

rom csapat verseng, közülük a 47 pontos Gyõr
Kaposvárra látogat, a 46 pontos Zalaegerszeg a
Budapest Honvédet fogadja, míg a 45 pontos Új-
pest az MTK vendége lesz. A sereghajtó Diós-
gyõr sorsa végleg megpecsételõdhet szombaton,
amennyiben vereséget szenved a 14., azaz éppen
bennmaradó helyen álló Paks otthonában.

Fotó: Mediafax

Rangadó az elsõ helyért

Chivu Olasz Kupát, Lucescu
ukrán bajnokságot nyert
Labdarúgás

Hírösszefoglaló

A triplázásra készülõ Inter-
nazionale Milito góljával 1-

0-ra legyõzte az AS Romát, és
így története hatodik Olasz Ku-
pa-döntõjét nyerte meg. A
Cristian Chivuval felálló milá-
nóiak közel állnak ahhoz, hogy
megismételjék a Manchester
United 1999-es és a Barcelona
FC tavalyi bravúrját, azaz a Baj-
nokok Ligája mellett a hazai
bajnokságban és kupasorozat-
ban is gyõzzenek. Az olasz
Serie A-ban éppen a rómaiak
elõtt álnak két ponttal, míg a
BL-döntõben a Bayern Mün-
chennel kell megküzdenie José
Mourinho gárdájának.

Franciaországban már el is
dõlt a bajnoki cím, miután szer-
da este az Olympique Marseille
hazai pályán 3-1-re legyõzte a
Stade Rennes-t. A kikötõvárosi-
ak így két körrel a vége elõtt be-
hozhatatlan, nyolcpontos elõny-
re tettek szert, és történetük ki-
lencedik bajnoki trófeáját gyûj-
tötték be. A pontvadászatot leg-
utóbb 18 évvel ezelõtt nyerték
meg. A Ligue 1 36. fordulójá-
nak többi eredménye: Sochaux
–Montpellier 0-1, Nancy–Le
Mans 3-2, Lens–Grenoble 1-1,
Nizza–Girondins Bordeaux 1-1,
Olympique Lyon–Auxerre 2-1,
Lorient–Monaco 2-2, Toulouse
–Lille 0-2, Paris St. Germain–
Valenciennes 2-2, Boulogne–
Saint Etienne 0-1. Az élmezõny
állása: 1. (és már bajnok) Mar-
seille 75 pont, 2. Lille 67, 3.
Auxerre 67, 4. Lyon 65, 5.
Montpellier 63, 6. Bordeaux 61.

Nemcsak a franciáknál dõlt el
a bajnoki cím sorsa, Ukrajnában
is befejezõdött az elsõ helyért
zajló küzdelem, melynek végén
a Mircea Lucescu edzette
Sahtar Donyeck ünnepelhetett.
A román tréner csapata ugyanis
szerda este legyõzte az õsi rivá-
lis, címvédõ Kijevi Dinamót.
Az 1-0-ra végzõdött összecsapás
egyetlen gólját a vendég
donyeckiek brazil védõje,
Ilsinho szerezte az elsõ félidõ-
ben. Gyõzelmével a Sahtar 2002
óta ötödször, az elmúlt hat sze-
zonban negyedik alkalommal
diadalmaskodott a bajnokság-
ban, amelybõl még egy forduló
hátra van, de a Kijev a hétvégi
utolsó körben már nem tudja le-
dolgozni hatpontos hátrányát.

Érdekesség, hogy Ukrajnában
legutóbb 1992-ben fordult elõ,
hogy nem a Sahtar vagy a Kije-
vi Dinamo nyerte a pontvadá-
szatot. Akkor – az ország füg-
getlenedését követõen elõször
kiírt sorozatban – a Tavria
Szimferopol diadalmaskodott.

Dániában ezúttal sem történt
meglepetés: a Koppenhága FC
megvédte bajnoki címét, miután
hazai pályán 4-0-ra legyõzte a
HB Köge alakulatát, és ezzel a
szezon vége elõtt két fordulóval
12 pont elõnnyel vezetik a tabel-
lát az Odense elõtt.

A spanyol élvonalban viszont
még mindig éles harc folyik az el-
sõ helyért. A Real Madrid szer-
dán késõ este Cristiano Ronaldo
mesterhármasával 4-1-re nyert
Mallorcán, és így továbbra is
csak egy pont a hátránya a lista-
vezetõ Barcelonával szemben. A
szezonból még két forduló van
hátra. 

Kolozsvár–Ploieºti deja-vu
Kosárlabda

Turós-Jakab László

Bár az alapszakasz végered-
ménye és a papírforma U-

Mobitelco–Medgyesi Gaz Metan
döntõt ígért, a férfi kosárlabda-
bajnokság fináléjában végül a
nagy vetélytárs ploieºti-iek lesz-
nek a kolozsváriak ellenfelei. Ami
azt jelenti, hogy utóbbiak vissza-
vághatnak a 2008-as szezonért,
amikor a CSU Asesoft zsinórban
ötödik bajnoki címét pipálta ki az
U Mobitelco-val szemben.

A pályaelõny az erdélyi gárda
mellett áll, a rájátszásban muta-
tott forma azonban rendkívül ki-
egyensúlyozott sorozatot ígér.
Amennyiben mind a hét mérkõ-
zést le kell játsszák, úgy május
14-én, 15-én, 23-án és 29-én Ko-
lozsváron, 19-én, 20-án és 26-án
pedig a ploieºti-iek csarnokában
csapnak össze a csapatok. 

A kisdöntõben váltakozó pá-
lyaelõnnyel találkozik egymással
a medgyesi és temesvári csapat,
és ha mindent eldöntõ harmadik
összecsapást is meg kell rendezni,
annak a Gaz Metan lesz a házi-
gazdája. 

A kiesés elkerüléséért zajló so-
rozatok Craiován és Kolozsváron
folytatódnak, mindkét esetben 0-

2 az állás. Az oltyánok szomba-
ton és vasárnap egyenlíthetnek a
Dinamóval szemben, a Gladiator
pedig hétfõn és kedden tarthatja
életben bennmaradási esélyeit a
brassói gárda ellenében. A ko-
lozsváriakat komoly veszteség ér-
te, hiszen a három fordulós eltil-
tás miatt rendkívül dühös Brent
Freeman felbontotta szerzõdését
Roschnafsky csapatával. 

A nõi bajnokságban ma eldõl-
het a két döntõs, a Târgoviºte
Szatmártnémetiben, a Sepsi BC
pedig Aradon szerezheti meg a
második gyõzelmet. Amennyi-
ben azonban a házigazdák végre-
hajtják a bravúrt, úgy május 11-
én, kedden, döntõ meccsek lesz-
nek. 

A 9-15. helyezetteknél vége a
rájátszás elsõ fordulójának, és a
Sportul Studenþesc ellen Buka-
restben gyõztes Iaºi (87-86) egé-
szítette ki a mezõnyt. Két gyõze-
lemig tartó párharcokban a Gyu-
lafehérvár a Iaºi-val, az Olimpia
pedig a Kolozsvári U-val csap
össze, a gyõztesek a 9-10., a vesz-
tesek pedig 11-12. helyekért játsz-
hatnak majd. Az egyetlen kiesõ
hely elkerüléséért a Temesvár és a
Brassó csatázik, a Sportul
Studenþesc pedig nem végezhet a
bennmaradást jelentõ 14.-nél
rosszabb helyen. 

Radu Voina keretet hirdetett
Kézilabda

ÚMSZ

Vasciuk, Pidpalova, Szûcs,
Gatzer, Ardean, Smedescu

és Pâslaru, továbbá a sérült
Vãdieanu maradt ki Radu Voina
edzõ keretébõl, amely ma Dániá-
ba utazik a nõi kézilabda-

Bajnokok Ligája döntõ elsõ mér-
kõzésére. A Râmnicu Vâlcea-i
Oltchim csapatába visszatért
azonban Ramona Maier, a tréner
pedig azzal vigasztalta a többie-
ket, hogy a visszavágón még
kaphatnak lehetõséget a szerep-
lésre. A Viborg elleni BL-finálé
szombati mérkõzését a ProTV 17
órától élõben közvetíti. 
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Zsehránszky István

Hogyan válik sajátossá a
mostani fesztivál?
– Jubileumi rendezvények-
kel. Olyan retrospektív, visz-
szatekintõ eseményekkel,
mint például a Barozda
együttes koncertje – hiszen
1980-ban az együttes tagjai a
Kájoni Consorttal együtt in-
dították el a fesztivált.
Ugyanakkor retrospektív ki-
állítást tervezünk azokból az
emléktárgyakból, fényképek-
bõl, plakátokból, amelyeket a
fesztivál történetérõl gyûjte-
nek össze a kollégáim. Ke-
rekasztal-beszélgetést tartunk
a Csíkszeredai Régizene-
Fesztivál kezdeteirõl, ame-
lyet a Barozda együttes tag-
jai, Simó József és Pávai Ist-
ván fognak moderálni. Jubi-
leumi kiadványunk CD-mel-
lékletet tartalmaz, a Barozda
együttes 1983-as felvételét,
amelynek akkori megjelené-
sét a hatóságok betiltották.

Története során nagysze-
rû koncertek voltak ezen a
fesztiválon, és többrõl fel-
vétel van. Nem lehetne eze-
ket DVD-n vagy valamilyen
más formában szintén a kö-
zönség elé tárni?
– Az RTV Magyar Adása
szerkesztõségének a nyolcva-
nas években nagy szerepe
volt a fesztivál szervezésé-
ben, a régizene mediatizá-
lásában. Több órányi felvétel
birtokában vannak, és tár-
gyalásokat folytatunk arról,
hogy ezek a felvételek hivata-
los úton az archívumunkba
kerüljenek, s hogy azokat a
közönségnek is levetítsük.

A fesztiválnak volt olyan
kiadása, amelynek kereté-
ben egy kiállításon régi, fel-
újított hangszereket láthat-
tunk. Ki lehetne állítani a
nagy mûvészeknek a hang-
szereibõl is néhányat, akik a
fesztiválon szerepeltek.
– Több ilyen javaslatot kap-
tunk. Régi hangszerek meg-
ismertetésére kiváló keretet
biztosítanak a nyári egyetem
mesterkurzusai és a nyílt elõ-
adások. Az idén, külön ese-
ményként nem lesz lehetõség
ilyen kiállításra, mert rendkí-
vül sûrû a program. Felújítot-

tuk azt a szokást, hogy négy
napot tartson a fesztivál,
ahogyan a ’80-as és ’90-es
években volt. A fesztivál júli-
us 8-án kezdõdik, 11-én feje-
zõdik be, a Régizenei Nyári
Egyetem azonban már július
5-én indul.

Operaelõadás, színdarab
és táncszínházi elõadás is
volt a korábbi fesztiválok
keretében...
– Az idén a tánc inkább a
tánckurzuson lesz jelen, a
kurzus végzettjeinek gála-
mûsorán és az esti tánchá-
zakban.

Kik a mostani, jubileumi
rendezvény kiemelkedõ
szereplõi?
– Kiemelt eseménye lesz a
fesztiválnak, a jubileumi ren-
dezvények mellett, egy olyan
koncert, amelyet több év óta
tervezünk: Európa egyik leg-
kiemelkedõbb együttesét
tudtuk meghívni az idén, az
osztrák Unicornt, amelynek
vezetõje Michael Posch.
Koncertjük országos prömier
lesz, eddig még nem szere-
peltek Romániában. És
örömmel mondhatom: akár
mindenkit kiemelhetnék.
Csütörtökön, július 8-án lép
fel az Unicorn együttes, pén-
tek a barokk zene napja, ek-
kor lép fel a németországi és
a hollandiai Barocco Locco
együttes, õk jártak már ko-
rábban is Romániában.

És megint lesz csíkszere-
dai saját produkció is, egy
barokk hangverseny.
– Igen, Filip Ignácnak, a fesz-
tivál mûvészeti tanácsosának
a kezdeményezésére. Õ azt
javasolta: gyûjtsük össze a
barokk hangszerrel rendelke-
zõ hazai zenészeket, és jöjjön
létre egy fesztiválzenekar ki-
zárólag a barokk hangszeres
muzsikusokból. Ezt, miként
az elõzõ években a Csíki Ka-
marazenekar koncertjét, Ul-
rike Titze drezdai barokkhe-
gedûs vezeti. A zenekart egy-
részt a Csíki Kamarazenekar
tagjai alkotják, másrészt bu-
karesti, brassói, kolozsvári,
temesvári zenészek.

És az orgonisták? A régi-
zene-fesztivál alkalmával

mindig csodálatos orgona-
koncert volt Csíksomlyón.
– Mivel most csak egy vasár-
nap van a fesztivál idején, or-
gonakoncertet nem terve-
zünk. Viszont vasárnap lép-
nek fel Györfi Erzsébet és
Elekes Emõke, szintén a ’80-
as évek fesztiváljainak sze-
replõi, akik a Kájoni-
kódexból dolgoztak fel és ad-
nak elõ dalokat.

No, és az ünnep az ün-
nepben!...
– Idén tölti be a hatvan évet
Kobzos Kiss Tamás, a feszti-
vál szeretett, állandó szerep-
lõje, és ebbõl az alkalomból
azokkal fog fellépni, akikkel
az elmúlt években együtt
muzsikált, együtt dolgozott...

Közöttük egy török mû-
vésszel is...
– Erdal Salikogluval és a
Musica Historica tagjaival.
Jubileumi seregszemlét tar-
tunk a csikszeredai régizene-
fesztiválok szereplõivel: jelen
lesz a Collegium, a Flauto
Dolce, a Kájoni Consort, a
Lyceum Consort és a Codex.
Vasárnap este a záró ese-
mény a Barozda együttes
koncertje, amely egyben le-
mezbemutató is.

Tavaly ilyenkor még
nagy zavar volt az anyagia-
kat illetõen, és meg kellett
kérni a vendégek közül né-
hányat, vonja vissza a be-
nevezést. Idén vannak-e
ilyen problémák?
– Igazából tavaly csak egy
meghívást kellett visszamon-
danunk. Az idén ugyancsak
késõre lettek kiírva a pályá-
zatok, de reméljük, hogy A
és B tervekkel dolgozva nem
kell a nagy projektekrõl le-
mondanunk. A bizonytalan-
ság fennáll minden évben,
ugyanis már õsszel meg kell
hívni a neves külföldi zene-
karokat, különben nem jö-
hetnek, nem vállalhatják az
itteni szereplést, nálunk a pá-
lyázatokat viszont a követke-
zõ év elején írják ki, és vala-
mikor tavasz végén hirdetnek
eredményt. A pályázatokat
leadtuk, nyertünk is, és elin-
dítottunk szponzor-kéréseket
is, úgyhogy reméljük, össze-
áll a költségvetés.

Igen, hazai viszonylat-
ban a bizonytalanságot be
kell számítani, sõt, el is kell
tekinteni tõle, másképpen a
szervezõ maga is elbizony-
talanodik. De a csíkszeredai
fesztivál szervezõi, hála Is-
tennek, nem bizonytalan-
kodnak. Sõt, kezdeménye-
zõkészségben sincs hiány
náluk. Tanúság erre az ar-
chiválási akció – ez is új-
donság a javából.
– A Hargita Megyei Kulturá-
lis Központ kutatóirodájában
zajlik az archiválási munka.
A fesztivál összes eddigi ki-
adásáról emléktárgyakat,
fényképeket, levéltári doku-
mentumokat és újságcikkeket
gyûjtenek össze, és digitali-
zálják. Számítógépes adatbá-
zist hoznak létre a dokumen-
tumokból. Így az adatok hoz-
záférhetõek lesznek, nálunk
kutathatóvá válik a fesztivál
története. És nyilván a retros-
pektív kiállítás szempontjá-
ból is hasznos ez az anyag.

Az archiválás során elõ-
kerülnek a hivatalos iratok.
Ezekbõl kiderül-e, hogy a
múlt rendszer 1986-ban mi-
ért tiltotta be a fesztivált?
– Azok a dokumentumok,
amelyeket a szociológus kol-
léganõk megvizsgáltak a
Hargita Megyei Mûvelõdési
Felügyelõség archívumában,
nem árulnak el semmit errõl.

Milyen lesz az idén a
Csíkszeredai Régizenei
Nyári Egyetem?
– Kilenc mesterkurzust terve-
zünk, és lesznek újdonságok
is. A barokk hegedû, Ulrike
Titze mesterkurzusa idén is
lesz, ahogy már két éve a ba-
rokk oboa mesterkurzus
Guido Titzével és a csemba-
ló-kurzus is Erich Türkkel.
Reneszánsz és barokk tánc
Kovács Gáborral, furulya és
fuvola Széplaki Zoltánnal.
Éneket tart Andrejszki Judit,
a magyarországi Musica
Profana együttes tagja, lant-

és gitárkurzust Kónya István,
viola da gambát Ilse L. Her-
bert oktat. Kasza Roland, a
Musica Historica együttes
tagja ütõhangszeres kamara-
kurzust tart, belefoglalva ze-
nei játékokat, rögtönzést,
szólamszerkesztést.

Ezúttal is gondolnak a
gyermekekre?
– Szombaton délelõtt lesz a
„gyermeknap”. Koncertezni
fog a farkaslaki Schola Can-
torum gyermekegyüttes, ve-
zetõje Major Magda, és az
idén is várjuk a kolozsvári
Dargason együttest, ez egy
gyermekvédelmi intézmény-
ben mûködik, ahol egy cso-
port gyermek reneszánsz
táncokat tanulhat.

Nagyon illenék a régize-
ne-fesztiválhoz például egy
iskoladrámának az elõadá-
sa. Nem tudnák rávenni a
színházat?
– Erre a következõ években
sor kerül.

Interjúalanyunk, a Hargita Megyei Kulturális Központ munka-

társa, évek óta a Csíkszeredai Régizene-Fesztivál szervezési

ügyeit koordinálja. A rendezvény idén lesz harmincéves. Arról

érdeklõdtünk beszélgetõtársunktól: tartalmát és szereplõit te-

kintve miben különbözik az idei fesztivál a régebbi kiadásoktól.

Mûvelõdésszervezõ, a Hargita Megyei Kul-
turális Központ munkatársa, a Csíkszeredai
Régizene-Fesztivál programfelelõse. Ma-
gyar–német szakon végzett a kolozsvári Ba-

beº-Bolyai Tudományegyetem Irodalomtu-
dományi Tanszéken, ugyanott szerzett ma-
giszteri diplomát. 2007 óta dolgozik a Csík-
szeredai Régizene-Fesztivál szervezésén.

A régizene sûrûjében
Beszélgetés Péter Boglárka csíkszeredai mûvelõdésszervezõvel, a régizene-fesztivál koordinátorával

Fotó: Ádám Gyula

Péter Boglárka (1980, Csíkmadaras)
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Farkas István

Michael Haneke – akinek
neve az utóbbi években a
kortárs osztrák filmmûvé-
szet szimbólumává vált –
térségünk talán legerõtelje-
sebb hangú rendezõje.
Filmjeiben az emberiség
gonoszsága kapja a fõ sze-
repet, ennek visszásságait
markáns, erõteljes képekkel
érzékelteti. 

Az osztrák filmes André
Gide és Fjodor M. Doszto-
jevszkij epikáját „viszi” vá-
szonra – saját bevallása sze-
rint viszont Franz Kafka
munkássága volt rá a legna-
gyobb hatással, akárcsak a
XX. századi irodalomra. Fõ-
hõsei Lafcadio Wluiki és
Raszkolnyikov „elméletei”
szerint élnek és cselekednek,
felfogásukban a gyilkosság
nem bûn, cselekedeteiknek a
lelkiismeret nem, csupán az
akaratuk szabhat határt, hi-
szen „a nem közönséges em-
bernek joga van lelkiis-
meretfurdalás nélkül átlépni
bizonyos akadályokon.” Az
1989-es A hetedik kontinens
Terra Incognita felé sodródó
gyilkos családfõje, a Benny
videójának (1992) unott
kamaszfiúja, aki kíváncsi-
ságból öl, a 71 töredék a vé-
letlen kronológiájából (1994)
végzetes életundorral küsz-
ködõ hõsei, akikbõl végül
gyilkos és áldozat lesz, vagy
a Furcsa játék (1997) fehér
kesztyûs villalakó gyilkosai
egyaránt az indíték nélküli
erõszakkal ütik el az idõt. Az
„acte gratuit” mögött termé-
szetesen a pszichológia meg-

találja a Haneke-szereplõk
tetteinek indítékait – de en-
nek eredményét most hadd
ne firtassuk. Haneke szerep-
lõi mintha Thomas De

Quincey „A gyilkosság meg-
ragadható az erkölcsi végén,
vagy megragadhatjuk eszté-
tikailag” (A gyilkosság mint
a szépmûvészetek egyike,
1827) kijelentése szerint cse-
lekednének.

Haneke legújabb, A fehér
szalag (Das weisse Band – Eine
deutsche Kindergeschichte) cí-
mû filmje, amely a tavalyi
Cannes-i Filmfesztiválról a

legjobb filmnek járó Arany
Pálmával, a Berlináléról
Ezüst Medvével, az idei
Golden Globe-ról pedig a
legjobb külföldi filmet illetõ

díjjal távozott, a jelenkor he-
lyett az elsõ világháborúba
helyezi történetét, mintegy
magyarázva az említett fil-
mek brutális cselekményé-
nek hátterét, azok kiváltó
okát.

Ahogy a cselekmény nar-
rátora, a kezdetben csendes,
nyugodt falucska tanítója fo-
galmaz, elképzelhetõ, hogy
minden szörnyûségért – ide-

értve a világháborúkat is – az
eldeformálódott viselkedés a
felelõs, az, amely a felnõttek
(szülõk, nevelõk, példakép
sztárok, média stb.) gyere-

kekhez való viszonya miatt
vált olyanná, amilyen.

A filmnek – amely a Buka-
restben megrendezett Euró-
pai Filmek Fesztiválját meg-
nyitotta – szinte elmesélhe-
tetlen a cselekménye, hiszen
az egyes jelenetsorok mögött
a szereplõk arcrezdülései, a
kísérõzene mind-mind hoz-
zátartoznak a történethez.
Az elsõ világháború kitöré-

sének évében járunk, egy né-
met falucskában, amelynek
látszólagos nyugalmát – hi-
szen, mint kiderül, a felnõt-
tek a báró elnyomása, a gye-

rekek pedig a szülõk terrora
alatt élnek – megmagyaráz-
hatatlan események zavarják
meg. A gyermekét molesztá-
ló doktor rejtélyes balesetet
szenved, egy béres felesége
meghal, a báró kisfiát meg-
verik, a bába fogyatékos
gyermekét elrabolják. Tettes
azonban egyik esetben sincs.
Az eredetileg tévéfilmnek
készült alkotás egy minimal-

ista horror – baljós, fekete-fe-
hér fényû közelképei napok
után is kísértik a nézõt –,
amely nyitva hagyja a fõ kér-
dést. A válasz azonban sejt-
hetõ. Már aki elhiszi.

A film, ahogy azt már
Hanekétõl megszoktuk, az
illúziót mellõzve az igaz-
ságra épít, még akkor is, ha
tudja: a bemutatott kegyet-
len valósággal a közönség-
bõl esetleg undort és ellen-
szenvet vált ki. Közben vál-
lalja, hogy egyes nézõk ha-
zugnak tartják – ahogy a fa-
lu papja tette a tanítóval,
aki a szülõk nevelési mód-
szereit hibáztatta a brutális
tettekért, amelyeket szerin-
te a gyerekek követtek el,
mintegy kivetítve az õket
ért erõszakot.

Dosztojevszkij egy helyen
azt mondta: „A világot a
szépség fogja megmenteni!”.
Félõ, hogy erre a szépségre –
már amennyiben igaza van
Hanekének – évszázadokat
kell még várnunk. A médiá-
ból ömlõ erõszaközön,
amelynek egyre nagyobb ré-
sze „készül” az „acte gratu-
it” szellemében, minden-
képp utóbbinak ad igazat.

A fehér szalag / Das weisse
Band – Eine deutsche
Kindergeschichte: német-
osztrák-francia-olasz, 2009,
144 perc. Rendezõ és forga-
tókönyvíró: Michael Hane-
ke, operatõr: Christian
Berger. Szereplõk: Christian
Friedel (tanár), Leonie
Benesch (Eva), Maria-Vic-
toria Dragus (Klara),
Leonard Proxauf (Martin),
Levin Henning (Adolf).

Mozivászon

Gyermekmese borzalmakkal

A neves osztrák filmes, Michael Haneke tavalyi alkotása 
a látszólag ok nélküli erõszak újabb „elemzése”

Krebsz János

Hankiss Elemér munkássága
az átmenetet jelképezi, itt, a
Balkán szélén, a szocializ-
musból a kapitalizmusba,
ahogy dülöngélünk, kerülõ
utakon járunk, tévelygünk és
reménykedünk. A ’70-es és a
’80-as években izgalmas, új
hangot jelentett, hogy lehet
itt beszélni a modern tudo-
mányok nyugati nyelvén a
létezõ szocializmus világá-
ról, és humorosan, ciniku-
san, bölcsen, a jobbító szán-
dék álruhájába öltözve ki-
mondani: úgy, ahogy van, az
egész reménytelen. A rend-
szerváltozás pillanatáig kitar-
tott az újdonság, a létrejövõ
politikai pártok egyik része
ugyanezen szóhasználattal
kezdett beszélni a valóságról,
de az a retorika, amely szét
tudta zilálni a kommunista
szólamokat, erõtlennek bizo-
nyult a föltámadó kisgazda
történelmi szemlélettel szem-
ben. És az sem használt
Hankiss reputációjának,
hogy a demokratikus kezdet
idején szerepet vállalt a poli-
tikai adok-kapok pankrációs

küzdelmeiben. Új könyve, a
Csapdák és egerek. Magyaror-
szág 2009-ben és tovább (Ma-
nager Kiadó, Budapest,
2009) nem hat az újdonság
erejével, sõt, mintha újraol-
vasnánk a korábbi Hankiss-
szövegeket kicsit fáradtabb
energiával. Hogy az olvasó-
közönség fáradt el menet
közben vagy a szerzõ, azt
próbáljuk most kideríteni.
Nyilván változtak vala-
mennyit a szövegek, fejlõ-
dött a szerzõ, tájékozódott a
legfrissebb társadalompoliti-
kai divatok és elméletek fe-
lõl, de még többet változtak
a körülmények, amelyek kö-
zegébe behajítva az efféle ér-
telmiségi szövegeket, már
nem támadnak hullámok,
sõt, a társadalmi viták egé-
szen más események, víziók
és kijelentések nyomán vet-
nek gyûrûket.

A szocializmus végét és az
átmenet elsõ éveit az illúziók
rendezték csokorba, hittünk
abban, hogy kijutunk a „va-
lahol utat tévesztettünk” álla-
potából, a demokrácia és a
piac visszakényszerít mind-
annyiunkat a természeti tör-

vények kérlelhetetlenségével
az igazi ösvényre, mert len-
nie kell ilyennek. Csalód-
tunk.

A föntebb említett kisgaz-
da történelmi szemlélet ösz-
szefoglaló megjelölésként
szerepel, a rendszerváltozás
hajnalán még egészen rend-
jén valónak találtuk, hogy az
elõzõ rendszer kárvallottjai
és üldözöttei kárpótlásban
részesüljenek, hangot és
megszólalási lehetõséget
kapjanak, társadalmi szere-
pet vállaljanak. Föltámadt a
közönségük is, és õszinte
lendülettel ott akarta folytat-
ni, ahol 40-50 évvel azelõtt
megszakadt a folytonosság.
Ezzel nem is lett volna sem-
mi baj, ha nem telepedtek
volna a naiv társadalmi moz-
galmakra ügyes politikai
hullámlovasok. (Lásd a ke-
let-közép-európai naciona-
lista pártok legújabb kori
tündökléseit.) Azóta kettõs
szellem járja be a posztszo-
cialista országokat. A felszí-
nen hatalmas hullámokat
vernek történelminek látszó
viták, nemzetértelmezések,
hitek, remények, balgasá-

gok, a mélyben pedig kö-
nyörtelenül mozgatnak a
globalizáció és a világgazda-
ság tektonikus erõi. És újab-
ban a változások kárvallott-
jainak és veszteseinek indu-
latait politikai akarattá egye-
sítõ szélsõségek állnak össze
globalizációellenes, zöld-
barna-piros proteszt mozgal-
makká, ismét csak teret nyit-
va a demagógoknak.

A világ, Kant óta tudjuk,
olyan, amilyen, végtelen és
megismerhetetlen, más-
részt olyan, amilyennek lát-
juk közmegegyezéssel. Ha
törekszünk felvilágosult el-
mével a megismerésre, ak-
kor talán közelebb kerü-
lünk a „köz javának” fölis-
meréséhez, de túl rövid az
emberélet a hosszú távú

tervezéshez. Mielõtt filozó-
fiai magaslatokba emelked-
nénk egy könyvismertetés
ürügyén, kapaszkodjunk vis-
sza a társadalmi rögvalóság-
ba. A tömegek ezzel a ránk
szakadó szabadsággal és ka-
pitalizmussal csak veszítet-
tek, a hosszú tanulási folya-
mat, ami ránk vár, nem iga-
zán reményt keltõ.

Hankiss könyve sorra ve-
szi azokat a történelmünk-
ben fölfedezhetõ elemeket,
amelyek meghatározzák jele-
nünket, és magyarázzák
összes balítéletünket, és
ugyanez az elemzõ elszánt-
ság méri meg a legújabb húsz
évünket. Elõbbi a folyamato-
san átíródó történelem köz-
helyeit mondja fel (miért
nem szeretünk adózni, miért
nem alakítunk mûködõ kö-
zösségeket stb.), utóbbi lát-
szólagos tárgyilagossággal
egyformán elmarasztalja ha-
sonló bûnökben a kialakult
politikai elit szereplõit. Hát,
nem egy sikertörténet ez az
egész!

Bezzeg, odaát! Rajkin köz-
mondássá alakult törtmag-
yar mondatai köszönnek vis-
sza Hankiss könyvében.
Vannak a nálunk sikereseb-
bek, akik másként viszonyul-
nak a korrupcióhoz, a fele-
lõsséghez, a köztisztasághoz,
és ezer más, az élet minõsé-

gét meghatározó kérdéshez.
Nálunk csak „valami van, de
nem az igazi.”

Szemléletes, több könyvé-
ben visszatérõ példázat a
közlegelõrõl: tíz tehén opti-
mális legeltetésére alkalmas a
legelõ, de ha az egyik gazda
két tehenet hajt ki, akkor
mindenkinek csökken egy ki-
csit a haszna, míg az övé je-
lentõsen növekszik. Nyilván
a második és a harmadik
gazda is kihajt még egy tehe-
net, egészen addig, amíg
mindannyiuk számára vesz-
teségessé válik a történet, le-
romlik a legelõ, a kár min-
denkié. Mint a bibliai példá-
zatoknak, ennek is több értel-
mezése lehetséges. Nyilván
észbe kapnak az értelmes
gazdák, amikor negatívba
hajlik a nyereségesség.
Avagy a természeti erõforrás-
ok fognak bennünket rákény-
szeríteni az értelmes együtt-
mûködésre? Netán menthe-
tetlenek vagyunk, és gyorsu-
ló módszerességgel tesszük
tönkre mindazt, ami közlege-
lõnek tekinthetõ?

Hankiss Elemér könyve
optimista, bízik a változások-
ban, fölfedezi a jövendõ csí-
ráit jelenünk vastag hótaka-
rója alatt, de már nem ragad
magával, nem mozdít sem-
mit. Ásítunk egyet, és behajt-
juk a fedelet.

Oldalnézet

Közlegelõink állapota

Hankiss Elemér
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Baló Levente

A szabadság útjai címmel
tartott Kolozsváron elõadást
Adam Michnik, a lengyel
Szolidaritás alapító tagja,
Lengyelország legbefolyáso-
sabb napilapjának, a Gazeta
Wyborczának a fõszerkesz-
tõje. Kelet-Közép-Európá-
ról, amelyben több évtizedes
közös múlttal rendelkezünk,
elmondta: egyre több orszá-
gában kerül kormányra
olyan párt, amely a gyanú és
a megfélemlítés politikáját
gyakorolja, alapvetõ felada-
tának a titkos ellenség meg-
nevezését, és az azzal való
folyamatos harcot tekinti. 

Adam Michnik kolozsvári
elõadásának szervezõje a
Raþiu Család Alapítvány,
amely kiterjedt tevékenysé-
get folytat országszerte –
Torda és Kolozsvár környé-
kére fektetve a legnagyobb
hangsúlyt, a család eredete
miatt – a demokratizálódási
folyamatok gyorsítása, az át-
látszó közéleti gyakorlat ér-
dekében. Az Alapítvány a
Woodrow Wilson Nemzet-
közi Tanulmányi Központ-
tal együtt kitûntetést is létre-
hozott, Ion Raþiu Díj a De-
mokráciáért névvel, amelyet
minden évben Washington-
ban adnak át jeles közéleti
személyiségeknek. A díjat
2009-ben Michniknek ítél-
ték oda, ennek jegyében tar-
tott elõadást Kolozsváron.
Emil Hurezeanu politikai
elemzõ, a Szabad Európa
rádió egykori munkatársa
volt az est házigazdája, aki
régi kapcsolatukra hivatkoz-
va mutatta be a Michniket,
majd pedig moderátor és be-
szélgetõtársa volt.

Nincs tökéletes 
demokrácia

Adam Michnik kolozsvári
elõadását a forradalom és a
demokratikus rend összeha-
sonlításával kezdte. Mint
mondta, a forradalom élénk
színekkel él, vörös, fekete,
narancssárga, a demokrácia
színe ezzel szemben a szür-
ke. A demokrácia azt a kö-
zéputat keresi, amely min-
denkinek megfelel, a legfon-
tosabb mozzanat éppen a
kompromisszum, amelynek
során el kell fogadni az ellen-
séget is, együtt kell vele élni.
Tökéletes demokrácia nem
létezik! Azok, akik a tökéle-
tes demokráciát akarják
megvalósítani, azok hama-
rosan a diktatórikus hata-
lomgyakorlás útjára lépnek.
Akik tökéletes demokráciát
akarnak, azok hamarosan a
bolsevik antikommunizmus
rendszerét építik fel. Erre a
folyamatra Grúzia példáját
hozta fel, ahol – miután
megdöntötték a kommunista
hatalmat – elkezdték üldözni
a régi rend támogatóit. En-
nek a kommunista üldözés-
nek vége nincs, idõközben a
jóakaró demokraták ugyan-
olyan elfogultakká és bosz-
szúvágyókká válnak, mint
azok voltak, akiktõl meg
akarják tisztítani a társadal-
mat – létrehozzák a bolsevik

arculatú antikommuniz-
must. (A fogalmat maga
Michnik alkotta, még a ki-
lencvenes évek elején.) 

A demokrácia útja az
egyezség, az alku, és nem a
bosszúállás, nem az üldözés.
„Aki lerombolja a Bastille-t,
az hamarosan nekifog meg-
építeni egy következõt” – fej-
tette ki Adam Michnik. 

„Hitler is 
antikommunista volt”

„Mint ismeretes én ellen-
zem az átvilágítási törvényt”
– fejtette ki az elõadó. Ro-
mániában, bár megkésve, ép-
pen most tárgyalnak errõl a
törvényrõl, és esedékes,
hogy itt is elkezdõdjék a régi
rendszer embereinek nyílt el-
ítélése és kizárása. Lengyel-
országban is, mindjárt a bár-
sonyos forradalom után, el-
kezdõdött a beépített embe-
rek felkutatása, egyfajta tisz-
togatási hadjárat, amely
szétdobta az egységes Szoli-
daritást, és megosztotta az
elõtte egységes demokrati-
kus erõket. „A jelentés nem
arról szól, akirõl írták, ha-
nem arról szól, aki írta, a fel-
jelentõrõl. Márpedig a felje-
lentõ sokszor kitalált, értel-
mezett, félreértelmezett, tu-
datosan vagy tudatlanul, de
elferdítette a tényeket. Eze-
ken a jelentéseken nem lehet
eligazodni” – mondta el
Michnik. A kommunistaül-
dözés akár végletes formákat
is ölthet, „ne feledjük Hitler
is antikommunista volt!” –
figyelmeztetett a lengyel fõ-
szerkesztõ.

Megfélemlítõ 
ideológiák

Kelet-Közép-Európában
nincs semmiféle különbség a
jobboldal és a baloldal kö-
zött, mert mindkét politikai
ideológia elveszítette eleven
gyökereit, ha egyáltalán lé-
teztek azok. Ebben a térség-
ben igazán mérvadó különb-
ség a nyílt, törvényeken ala-
puló államszervezet és a
nemzeti, nacionalista, ide-
gengyûlölõ államszerzet kö-
zött, illetve a polgári társa-
dalmon alapuló és a nacio-
nalizmuson alapuló állam-
szervezet között van. Len-
gyelországban a kommuniz-
mus idején akadálymentesen
tudott együttdolgozni a lai-
kus Szolidaritás a katolikus
egyházzal, a bársonyos for-
radalom után szakadék ke-
letkezett, amely egyre na-
gyobb lett. A katolikus egy-
ház is hatalmat akart, részt
kért a politikai vezetésbõl.
Így indult el a nacionalista
hangvételû jobboldali moz-
galom, amely késõbb meg-
szülte a Jog és Igazságosság
Pártot, ez az alakulat pedig a
gyanú és a félelem pártja.
Arra a félelemre alapoz,
hogy van egy ellenség, azt fel
kell kutatni és meg kell har-
colni vele, azt az elgondolást
hangoztatja, hogy valaki
tönkre akarja tenni az orszá-
got, meg akarja szerezni a
vezetést; ennek az ellenség-
nek a kiléte még ismeretlen,

ezért potenciálisan bárki tag-
ja lehet a felforgató erõknek,
bárkirõl kiderülhet, hogy a
gonoszok oldalán áll, le le-
het tartóztatni, be lehet bör-
tönözni. A Kaczynski-kor-
mány idején naponta tartóz-
tattak le különbözõ ismert
személyiségeket, orvosokat,
ügyvédeket, képviselõket a
tévékamerák elõtt, a nagy
nyilvánosság szeme láttára.
Ezek a letartóztatások úgy
voltak beállítva, mint a kor-
rupt dúsgazdagok elleni
harc, valójában pedig az em-
berek megfélemlítését céloz-
ta, az állandó bûntudat és bi-
zonytalanságérzet elmélyü-

léséhez vezetett. 
Más országokból is bõven

lehetne példákat említeni, ál-
lította Michnik, a Fico-
Meciar-Slota-koalíció Szlo-
vákiában, Václav Klaus
euroszkeptikus retorikája
Csehországban, Orbán Vik-
tor antikommunista radika-
lizmusa vagy Viktor
Janukovics volt ukrán elnök
posztkommunista radikaliz-
musa, mind-mind él ezzel a
manõverrel. A fentebb felso-
roltak számára az igazi pél-
dakép Vlagyimir Putyin. A
fekete humor jegyében úgy
nevezhetjük: Liliputin, hi-
szen a félelemnek ezek a ma-
nõverezései lealacsonyítják
az embereket, megfosztja
õket méltóságuktól, a teljes
értékû polgári mivoltuktól.

„A gonosz erõi”

Az ellenség megbélyegzé-
sében rejlõ politikai potenci-
ált már Karl Schmidt polito-

lógus kifejtette, akit egyesek
a náci rendszer elméleti
megalapozójának tekinte-
nek. A lakosságot meggyõ-
zik arról, hogy az ország éle-
te valójában az egyszerû em-
ber számára átláthatatlan,
hogy valahol a felszín alatt
ott munkálkodnak állandó-
an a gonoszság erõi. Más-
részt viszont úgy tûntetik fel
önmagukat, mint jó és élet-
mentõ hõsöket, akik önfelál-
dozó harcot folytatnak a go-
noszság ellen. Jelen pillanat-
ban, több országban is a go-
noszság erõit az oligarchák
(mogulok) jelentik, az elle-
nük vívott harcnak pedig az

õspéldája Hodorkovszkij le-
tartóztatása Oroszország-
ban. Ez a fajta államberen-
dezés a korrupció meleg-
ágya, lerombolja a szabad
sajtót, a független jogrend-
szert. Támogatója minden
helyzetben a titkosszolgálat,
az állandó lehallgatás és
megfigyelés. A hatalmat pe-
dig minél inkább összponto-
sítani kell, mert körülöttünk

ólálkodik a rossz, nagy a fe-
nyegetettség, a jó vezetõ pe-
dig már-már mitikus hõs, aki
mindenre tudja a megoldást. 

A határkérdés 
megoldása

A nemzeti állam gondola-
tával függ össze térségünk-
ben egy másik aktuális kér-
dés, a határkérdés. Nincse-
nek helyes, mindenkit meg-
nyugtató határok, mert vagy
egyik félnek, vagy a másik-
nak lesznek követelései. Ezt
végsõ soron helyesen oldotta
meg az Unió, amikor felszá-
molta a határokat. A határ-
kérdés megoldása a határok
felszámolása. 

A demokrácia 
letéteményesei

A három nagy átalakulás-
nak kellett lejátszódnia a
kommunizmus bukása után,
hogy valódi demokratikus
társadalomban élhessünk: az
egypártrendszerrõl áttérni a
többpártrendszerre, a köz-
ponti gazdaságról áttérni a
piacgazdaságra. A harmadik
és egyben a leglassúbb átala-
kulás, amely – jó esetben –
még ma is folyamatban van:
az állam által szervezett tár-
sadalomról a civil társada-
lomra való áttérés. A de-

mokrácia igazi alapja a civil
társadalom, erre hívta fel a
figyelmet a Michnik által so-
kat idézett Tocqueville is,
már a 19. század elején. A
kis társulások, klubok, szö-
vetségek, alapítványok, ön-
kormányzatok, tanácsok a
demokratikus élet letétemé-
nyesei, és azok tevékenysé-
ge, amelyben a polgárok fel-
ismerik azt, hogy mennyire

fontos egyéni tettük, hogy
milyen jogaik és kötelessége-
ik vannak, hol van a határa
az egyéni és közösségi éle-
tüknek. 

Spanyolország, 
Jugoszlávia

Spanyolország a polgárhá-
ború kezdetétõl, 1936-tól kö-
zel negyven éven át diktatú-
rában élt. De ez a negyven
év nem változtatta meg az
országot, a lakosság mentali-
tását, moralitását. A diktatú-
ra bukása után különösebb
akadályok nélkül érvénye-
sülhetett a demokratikus
rend. Kelet-Közép-Európá-
ban, sajnos, nem ez történt.
Tekintsük Jugoszlávia példá-
ját: a kommunista diktatúra
bukása után, az ország hatal-
mas átalakulásokon ment át,
területileg széttagolódott,
igen kegyetlen belsõ harcok
folytak. „Meglátásom sze-
rint az, ami Jugoszláviában
történt, az megtörténhetett
volna a keleti tömb bármely
országában, ez a forgató-
könyv adva volt, de szeren-
csére, nem történt meg.”

Veszélyes többség

Az elõadást megelõzõ saj-
tótájékoztatón Adam
Michnik elmondta, igen ve-
szélyes az, ami a magyaror-
szági választásokon történt.
A Fidesz óriási többsége el-
sõsorban Magyarországra
veszélyes, csak utána a kör-
nyezõ országokra. Orbán
Viktor – bár elõre megy –
folyton hátrafelé tekint, a
múltba néz, Trianon lebeg a
szeme elõtt, ez pedig veszé-
lyes, hiszen a hátrafelé te-
kintõ ember bármilyen kis
kõben megbotolhat. A gaz-
dasági helyzet rendkívül ne-
héz, a Jobbik folyamatosan
nyomást fog gyakorolni a
kormányra, ebben a hely-
zetben igen kézenfekvõ (lé-
tezõ vagy nem létezõ) külsõ
feszültségekre hivatkozni.
Elsõsorban Szlovákiával
igen könnyen keletkezhet-
nek konfliktusok, hiszen ott
is létezik egy politikai erõ,
amely – mint fogalmazott –
hajlamos kijátszani a nacio-
nalista kártyát. Huszonegy
éve ismeri Orbán Viktort,
végigkövette pályafutását,
és megállapította, míg kez-
detben baloldali liberális
volt, ma már jobboldali na-
cionalista, nacionalizmusa
pedig abban áll, hogy nem
hajlandó meghallgatni el-
lenfelei véleményét.

Adam Michnik Kolozsváron

Volt egyszer egy Szolidaritás

Adam Michnik Varsóban született 1946-ban baloldali értelmiségi családban, de igen ko-
rán, még középiskolás korában szembefordult a lengyel kommunista vezetéssel. Egyete-
mi éveit többszöri börtönbüntetés szakítja meg, csak hosszú évek múlva, a hetvenes évek
közepén sikerül befejeznie tanulmányait. Hegesztõmunkásként dolgozott, majd Jean-
Paul Sartre személyes meghívására Párizsban tartózkodott. Hazatérve tevékeny részt vál-
lal a Szolidaritás Szabad Szakszervezet munkájában, Lech Walesa állandó tanácsadója,
több szamizdat kiadvány szerzõje és szerkesztõje. Tevékenyen részt vesz az Ellenzéki
Kerekasztal elõkészítésében, majd pedig a tárgyalásokon, amelyek megváltoztatták Len-
gyelország történelmét: 1989-ben kiírták az elsõ szabad parlamenti választásokat, így ha-
talomra juthatott a demokratikus ellenzék. Az Ellenzéki Kerekasztal mûködése során a
Szolidaritás eszméinek terjesztésére alapította meg a Gazeta Wyborczát (Választási Új-
ság), amelyet ma is vezet, és amely Michnik vezetése alatt Lengyelország legbefolyáso-
sabb napilapjává nõtte ki magát: közel félmilliós példányszámban jelenik meg, „az Elbá-
tól az Urálig mindenhol olvassák”, ahogyan maga a fõszerkesztõ fogalmazott.

Adam Michnik

A mikrofonnál Adam Michnik
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Új alkotmány:
milyen legyen?

Mircea Cãrtãrescu

Furcsa, nehezen élhetõ
idõket élünk. Olyan idõket,
amikor egy új Dosztojevszkij
megírhatná az új Ördögöket.
A kilencvenes évek elejétõl a
román közélet nem élt át
ilyen ideológiai feszültséget,
hasonló elkeseredett marako-
dást. Minálunk ugyanis az
ideológiának semmi köze az
eszmék ütköztetéséhez, mert
az hamar átcsap dölyfös élet-
halál harcba. A politika, mi-
nálunk, a gazdasági, pénz-
ügyi és sajtó-oligarchia által
rángatott bábuk játékává vált.
Az elvek, platformok és prog-
ramok helyét –  ma, inkább
mint bármikor – az óriási tõ-
kefelhalmozások varázsa fog-
lalja el. Akárcsak a legprim-
itívebb országokban, a romá-
nok ma egy maroknyi teljha-
talmúra és a kótyagos polgá-
rok tömegére oszlanak, akik
a választásokkor ölre men-
nek egymással, nevetséges
katonáiként egy háborúnak,
amely nem az övék. Ilyen kö-
rülmények között fölöttébb
nehéz feladat megõrizni a
függetlenségedet és egyensú-
lyodat. Választanod kell akö-
zött, hogy nem veszel részt a
politikai játékban, vagy be-
szállsz az egyik vagy másik
fél oldalán. Elõbbi esetben
nem nevezheted magad ál-
lampolgárnak. Utóbbiban
tudnod kell, hogy a játék cin-
kelt kártyákkal történik, tulaj-
donképpen elutasítja a füg-
getlen alkatokat. Olyan ez,
mintha fej vagy írást játsza-
nál, bár tudod, hogy az érme
mindkét oldala azonos. E pil-
lanatban a politika, ahogyan
azt Romániában mûvelik, vá-
lasztást jelent több érdekcso-
port között, amelyek mind-
egyike a köz érdeke ellen dol-
gozik. Az idõk, mondtam
már, nem kedveznek az alap-
vetõ reformoknak, amilyen
egy új alkotmány kidolgozá-
sa. Ehhez valamelyes stabili-
tásra és nyugalomra, kon-
flikutsmentes légkörre van
szükség. Továbbá  a dolgok
bizonyos pozitív irányú el-
mozdulására. És fõleg a poli-
tikai akaratban kifejezõdõ
közakaratra. Egy nyugtalan,
toldozott-foldozott, ráadásul
gyûlölködéssel, viszállyal teli
közéletbõl nem születhet a jö-
vendõ évtizedekre szóló tör-
vény. Sem a Cotroceni-nek,
sem a kormánynak, sem a
pártoknak nincs e pillanatban
erkölcsi erejük keresztülvinni
azt. De objektíve és eszmei-
leg egy (mindenképpen szük-
séges) új alkotmánynak szem
elõtt kellene tartania néhány,
a ma érvényben lévõ alaptör-
vény megalkotása óta végbe-
ment lényeges változást. Az
elsõ: Románia európai integ-
rációja. Az alkotmánynak
tükröznie kell ezt a történel-
mi valóságot. Nagyon nehéz
része lenni egy közösségnek,
amely gyors ütemben halad-
hat az Európai Egyesült Álla-

mok felé, ha az ország to-
vábbra is „nemzetállamnak”
definiálja magát, mint a ti-
zenkilencedik században. A
román államnak lépnie kelle-
ne a normalitás felé, lemond-
va tehát az etnikai alapon tör-
ténõ meghatározásáról, és új-
radefiniálva magát modern,
szerzõdéses államként. Má-
sodsorban szükség van az or-
szág területi-közigazgatási új-
rafelosztására. A mostani
megyés rendszer kommunis-
ta aberráció, amely álcázza
Románia valódi, természetes
régióinak szociogazdasági re-
alitását. Az  új közigazgatási
felosztásnak az ország nyolc
nagy, történelmi (ugyanakkor
gazdasági, kulturális, sõt
„pszichológiai”) régióját kell
magába foglalnia, amelyek
egymásközti és a központi
hatalommal való viszonyát
egy sokkal szélesebb körû au-
tonómia mentén kell majd
meghatározni. Egy ilyen új-
rafelosztás szükségessége
annyira nyilvánvaló, hogy
már rég végrehajtották volna,
ha nem lett volna a „magyar
kérdés”. A román szélsõsé-
gesség, akárcsak a magyar, bi-
zonyos mértékben valóban
zavarja ezt a tervet, ám nem
annyira, hogy teljesen romba
dönthetné. Mert sem a romá-
nok, sem a magyar etniku-
múak nem egyebek, mint
egyenlõ jogú román állam-
polgárok. Nem a szélsõsége-
sek határozzák meg a két kö-
zösséget. Amikor meg lehet
majd alkotni az új alkot-
mányt, semmi kétségem afe-
lõl, hogy a közjó és a raciona-
litás felülkerekedik az elemi
ösztönökön. Harmadsorban
a jövendõ alkotmánynak
meg kell találnia azokat az
eszközöket, amelyekkel meg-
védi magát és a román társa-
dalmat minden hatalmi túl-
kapással szemben, bárhon-
nan származna is. Korlátoz-
nia kell az elnök szerepét, és
meg kell hiúsítania a többség
diktatúráját, beleértve a par-
lamenti többségét is. Forrásá-
vá kell válnia olyan törvé-
nyeknek, amelyek meggátol-
ják a gazdasági szféra beavat-
kozását a törvényhozásba,
csakúgy mint más politikai
korrupciós cselekedeteket.
Végül pedig az új alkotmány-
nak le kell küzdenie a (faji, et-
nikai, szexuális, vallási stb.)
kisebbségek elleni diszkrimi-
náció minden formáját. Ha
ezeket a pontokat nem tartják
tiszteletben (és nem fogják,
mert Románia, a maga mély-
ségében, nagyon messze áll
ettõl az erkölcsi és állampol-
gári eszménytõl), mindig Ha-
gi Tudose-féle, rongyos alkot-
mányunk lesz: könyökén a
nadrágülepbõl kivágott folt-
tal. (Fordította: K. B. A.)

Új párt – 
van megoldás
Alecu Racoviceanu

Kérdés: Mi történik, ha a
tíz parancsolat valamelyikét
megszegik? 

Válasz: Marad kilenc. 
Bár sok ismerõsöm van

Románia legújabb pártjában,
az UNPR-ben, nem tekinthe-
tek el a gondolattól, hogy ez a
párt a fõbb ellenzéki alakula-

tok szökevényeibõl áll. Kese-
rû szájíze van az embernek,
mintha magunk is fel kellene
hogy mérjük, kik a barátaink
vagy társaink,  mikor azt lát-
juk, hogy olyan alakok, akik-
nek nagyobbrészt semmi esé-
lyük sem lett volna valaha is
bejutni a parlamentbe, ha
nem bújnak egy PSD vagy
PNL választási jele mögé, si-
mán elárulták azt a csopor-
tot, amely felkapaszkodásu-
kat segítette. Vannak aztán is-
mert politikusok is, akik kicsi-
nyes okokból jutottak e párt-
ba: tisztségért, más vezetõvel
történt összetûzés miatt, egy
tegnapi ellenfélbõl ma baráttá
lett vezetõ ígéretéért. Az elsõ
benyomás után, ha úgy érez-
zük, a politika megér még
egy gondolatot, arra is gon-
dolunk, honnan jöttek ezek
az emberek, vagy merre tar-
tanak. Ha a PDL, a PSD
vagy a PNL történetét vizs-
gáljuk, rájövünk, mindegyik
árulásokból, szakadásokból,
újraegyesülésekbõl áll össze,
olyan személyekbõl, akik sok
pártot váltottak, mielõtt most
azt kiáltják, lopják az embe-
reket! Egyetlen hírünk arról,
hogy a szociáldemokrata
honatyák azért haragszanak,
mert hetvenezer euróval rá-
szedték õket, amikor a meg-
boldogult PDL–PSD kor-
mányt megszavazták, többet
mond el a politikáról, mint
száz vezércikk. Akárcsak a
következõ vicc, amelyet aján-
lok azok figyelmébe, akik
még reménykednek a politi-
kai osztály reformjában. Mó-
ricka hazajön az iskolából, és
látja, hogy az anyja a tükör
elõtt maszturbál, és egyre azt
mondja: „Férfit akarok…fér-
fit akarok”. Másnap, amikor
megint hazatér az iskolából,
egy férfival találja az anyját
az ágyban. Erre beront a für-
dõszobába, levetkõzik és ver-
ni kezdi a tükör elõtt, egyre
ismételve: „Biciklit akarok…
biciklit akarok”. Valahogy
így kiabálnak azok is, akik
azt hiszik, akár egyéni kerüle-
tes rendszerben választanak,

akár egykamarás parlament
lesz, hamarosan – ahogy a
„szitává lõtt” vezér mondta –
„új típusú” honatyákat lát-
nak majd a parlamentben. 
(Fordította: K. B. A.)

Mitõl lenne
csõd a magyar
válságkezelés?
Aczél Endre

A távozóban levõ Bajnai-
kormánynak már le sem kel-
lett hívnia az IMF, a Világ-
bank és az EU által megsza-
vazott – a görögének ötödét
sem kitevõ – segélycsomag
utolsó részletét, mehetett
pénzért a „piacra”. A ma-
gyar állampapírokat normá-
lisan lehet forgalmazni már –
habár még mindig bántóan
magas kamatfelárral –, a
nemzeti valuta és a tõzsde jó
állapotban, a költségvetés hi-
ányszáma összeurópai mér-
tékkel mérve jónak tetszik, a
kereskedelmi mérleg és a fo-
lyó fizetési mérleg „visegrádi
metszetben” jó, a munkanél-
küliség alacsonyabb, mint
Lengyelországban vagy
Szlovákiában. Ami az állam-
adósságot illeti: éppen az Eu-
rópai Unió átlagán vagyunk,
dacára a kampányszövegek-
nek, hogy az adósság elborít
bennünket.

Elismerés illeti a Bajnai-
kormányt egyfelõl, a magyar
nép tûrõképességét másfelõl.
A Bajnai-féle takarékossági
intézkedések éppúgy eleve-
nébe vágtak a bérbõl és fize-
tésbõl élõknek (de nem csak
nekik) itt, mint ahogyan le
fogják szegényíteni a lehetõ-
ségeiken felül élõ görögöket.
A magyar nép a bértöbblet-
és nyugdíjjuttatások elvételét
éppúgy sztrájkok és utcai lá-
zongások nélkül vette tudo-
másul, mint néhány szociális
és jóléti forrás megcsapolá-
sát. Ellentétben Görögor-
szággal. Nyugtázandó, hogy
azok a kampányszlogenek,
amelyek szerint a Bajnai-kor-
mány válságkezelõ program-
ja „súlyosbította” Magyaror-
szág válságát, vérbeli blöffök
voltak. És tartok tõle, ezt
nemcsak a kormány propa-

gandistái, hanem a csakha-
mar hivatalba lépõ új kor-
mány miniszterei is tudják.
Például a gazdaság és pénz-
ügyek urának jelölt Matolcsy
György, aki tavaly december-

ben még a válság súlyosbítá-
sával vádaskodott. A sok kö-
zött mindig lehet egy vagy
két olyan számot találni,
amely a távozó kormányra
nézve kárhozatos. Ilyen a
gazdasági növekedés. És igen
sok uniós országban a mun-
kanélküliség is jóval kisebb,
mint a hazai. Lehet hibákat
találni a költségvetési és
pénzpolitikában is. Lehetett
volna jobb is? Persze. Mindig
lehet. Kívánom az új kor-
mánynak, hogy soha, sem-
miben ne nyúljon mellé; elég
nagy tér nyílik elõtte ehhez
mellesleg. Alapjában azon-
ban ma, amikor a görög be-
tegség ragályszerû terjedését
emlegetik minden sarokban,
számba veszik az eurózónán
belüli és kívüli „kockázatos
államokat” Portugáliától Ír-,
Spanyol- és Olaszországon
át Romániáig, a felsorolások-
ból Magyarország immár
rendre (de nem kivétel nél-
kül) kimarad. A rajtkövön,
amelyen Orbánék állnak,
helycsere van ugyan, de újat
építeni nem kell.

A baloldal 
bûnei 
Michael Barone

Egyre népszerûtlenebbek a
kilencvenes években szinte
egyeduralkodó baloldali pár-
tok. Sokan a Harmadik Út
végsõ vereségérõl beszélnek.
Az amerikai konzervatív
publicista szerint azonban
éppen a Harmadik Út elha-
gyása és az arrogancia veze-
tett a baloldal hanyatlásához. 

„Mi történt a Harmadik Út
balközép pártjaival, amelyek
korábban taroltak?” – teszi fel
a kérdést Michael Barone
konzervatív elemzõ a Wa-
shington Examiner véle-
ményrovatában. A fejlett
nyugati országok többségé-
ben csökken a baloldali pár-
tok népszerûsége. Az Egye-

sült Államokban jelentõsen
visszaesett Obama támoga-
tottsága, a Demokrata Párt
félszázada nem volt olyan
népszerûtlen, mint most.
Nagy-Britanniában a héten
esedékes választások során
pedig a három ciklus óta kor-
mányzó brit Munkáspárt sú-
lyos vereséget fog szenvedni –
közvélemény-kutatások sze-
rint valószínûsíthetõ, hogy
még a Liberális Demokraták
is megelõzik. Az európai bal-
oldali pártok szénája általá-
ban elég rosszul áll. Barone
szerint mindez azonban ko-
rántsem jelenti, hogy a Har-
madik Út: a jóléti állam és a
hagyományosan inkább a
jobboldalra jellemzõ fiskális
szigor ötvözésének program-
ja megbukott. Épp ellenkezõ-
leg. A baloldal visszaesésé-
nek hátterében az áll, hogy
kormányra kerülve, a balol-
dal szépen lassan visszatért a
régi szocialista elképzelések-
hez, és minden bajra az álla-
mi szerepvállalás növelésével
igyekezett válaszolni. Ez pe-
dig a költségvetési hiány és az
államadósság drámai megug-
rásával járt, amit a választók
– különösen a gazdasági vál-
ság kirobbanása óta – nem
néznek jó szemmel. Miköz-
ben a baloldal a hagyomá-
nyos szocialista osztogatás
érdekében elhagyta a Harma-
dik Utat, a jobboldal egyre in-
kább középre vette az irányt.
A sikeres konzervatív pártok
ma már nem képviselik sem a
vaskalapos tradicionalista ér-
tékeket, sem pedig az állami
szerepvállalás feltétlen csök-
kentésének programját. Mint
arról a Metazin is beszámolt,
a brit választások esélyesének
számító, David Cameron ve-
zette Konzervatív Párt koráb-
ban elképzelhetetlen balolda-
li programmal kampányol: a
baloldalt a nagytõke kiszol-
gálásával, szociális érzéket-
lenséggel és a kisemberek ér-
dekének figyelmen kívül ha-
gyásával vádolja. A hiteles
politikai program nélkül ma-
radt baloldal bajait tovább sú-
lyosbítja, hogy végsõ tanács-
talanságában elõvette a rasz-
szista kártyát, és minden
jobboldali kezdeményezésre
rásütötte a szélsõségesség és
elõítéletesség bélyegét. Sõt, a
kormány politikájából egyre
inkább kiábránduló, koráb-
ban elkötelezett baloldali hí-
veket is egyre nagyobb meg-
vetéssel szemléli – emlékeztet
Barone Gordon Brown múlt
heti, kínos bakijára. A brit
miniszterelnök egy kam-
pányrendezvényen szólta el
magát. A bekapcsolva felej-
tett mikrofon rögzítette, hogy
bigottnak nevezi a Munkás-
pártot, felelõtlenül költeke-
zõnek és túlzottan bevándor-
ló-barátnak. Brown nem
csak illetlen volt és képmuta-
tó, de egyúttal kifejezte meg-
vetését azokkal a baloldali
szavazókkal szemben, akik
állásukat féltve ellenzik a kül-
földi munkaerõ beáramlását,
és szeretnék tudni, hogy a
Munkáspárt mit tesz az ál-
lamadósság mértékének csök-
kentése érdekében.

Kísértések és újítások
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Orbán Viktor – új médiahivatalt!Traian Bãsescu – új alkotmányt!
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Deák Levente

A jogi tanácsért hozzánk for-
duló házaspár elbeszélésé-
bõl, egyebek mellett az de-
rült ki, hogy házszomszéd-
juk igényelte, vállalkozása
beindításához megkövetelt
beleegyezésüket csak egyi-
kük írta alá, holott – mint ké-
sõbb kiderült –, ez a vállal-
kozás mindkettõjük közös
tulajdonát veszélyezteti, in-
gatlanukban maradandó ká-
rokat okoz. Még mielõtt a
kártérítési polgári pert meg-
indítanák, tudni szeretnék
azt, hogy egyikük beleegye-
zésének hiánya pernyerési
esélyüket növeli-e, vagy jelen
esetben ezt a „hiányt” a per-
ben nem is fogják figyelembe
venni.

A kérdés megválaszolása
nem is olyan könnyû, tekin-
tettel arra, hogy elõbb el kell
dönteni : ez a beleegyezés
rendelkezõ jogügyletnek
vagy „csak” ügyintézõinek
minõsíthetõ, amelyek jogi
megítélése és következmé-
nyeik a hatályos jog szerint
nem azonosak.

Induljunk ki mi is a csa-
ládjogi törvénykönyv 35.
szakaszában foglaltakból.
Ennek elsõ bekezdése rögzíti
azt az ismert szabályt, hogy
a házastársak közös javaikat
együtt használják és admi-
nisztrálják, és ezekrõl közö-
sen rendelkeznek. A máso-
dik szakasz az ügyintézõ
jogügyletek megkötésénél
nem követeli meg mindkét
házastárs aláírását, hanem a
hiányzó társ beleegyezését

vélelmezi, azaz bizonyított-
nak, meglévõnek ismeri el.
Egészen világosan és egysze-
rûen mondva: a használat-
tal, az ügyintézéssel kapcso-
latos jogügyletek (actele de
administrare, de folosinþã ºi de
conservare) akkor is érvénye-
sek, ha azeket csak az egyik
házasfél köti meg. Ezek kö-
zött találni a határozott idõ-
re kötött bérleti szezõdést (a
3 vagy 5 év alattiakat), a ha-
szonkölcsön-szerzõdést, a
javítások elvégzésére szóló
megbízatást, a javak biztosí-
tását vagy például a kilakol-
tatási és a birtokkereset bein-
dítását, az ingatlan betáblá-
zásáért megfogalmazott ké-
relmet, és még sorolhatnám.
Ezeknél, ha hiányzik is, nem
követelhetõ meg a hiányzó
házastárs aláírása, jelenléte,
mert vélelmezetten hallgató-
lagos megbízással ren-
delkezkezik házastársa ré-
szérõl. Szerintem ebbe a ka-
tegóriába sorolható a házas-
pár cselekedete is, az tehát,
hogy nem mind a ketten, ha-
nem csak egyikük írta alá a
szomszéd vállalkozásába be-
leegyezõ nyilatkozatukat.

A rendelkezõ jogügyletek-
nél (acte de dispoziþie) egészen
más a helyzet. A már idézett
35. szakasz második bekez-
dése ugyanis a rendelkezõ
jogügyleteknél a másik há-
zastárs beleegyzését már
nem vélelmezi, hanem a be-
leegyezést, a jelenlétet adás-
vételnél, ajándékozásnál,
másmilyen tulajdonjog-átru-
házó szerzõdésnél, aztán a
közös tulajdont jelzálogjog-

gal, kézi záloggal terhelõ
szerzõdésnél, az érvénytele-
níthetõség, illetve a semmis-
ség szankciója mellett, meg-
követeli. Azért fogalmaztam
így, mert a jogirodalom és a
joggyakorlat lehetõséget
adott a „hiánypótlásra”, arra
tehát, hogy a szerzõdéskö-
tésbõl kimaradt házastárs
ehhez késõbb kifejezetten
vagy hallgatólagosan hozzá-
járuljon. Vagyis kezdetben
az ilyen szerzõdés csak ér-
vényteleníthetõ (relatív sem-
misség) lesz vagy lehet, és
csak azután mondható ki
perben az ilyen szerzõdés ab-
szolút semmissége, ha a há-
zastárs ebbe utólag sem

egyezett bele, a hiányt tehát
nem „pótolta”. És ezt a
szankciót az ingatlant meg-
szerzõ ún. harmadik fél kivé-
deni nem tudja, akkor sem,
ha õ jóhiszemû vevõ (meg-
szerzõ) volt.

A gyakorlatban igen elter-
jedt különleges meghatalma-
zás (procurã specialã) alapján
történõ szerzõdéskötés há-
zastársak esetében  is, tehát
az, amikor az egyik házas-
társ köti a jogügyletet a ma-
ga nevében és társától kapott
meghatalmazás birtokában,
ennek nevében és érdekében.
Arra a kérdésre, hogy a ren-
delkezõ jogügylet megköté-
sére feljogosító meghatalma-

zásnak milyennek kell len-
nie, hitelesnek, azaz közok-
iratba foglaltnak, vagy ele-
gendõ a magánokirati for-
mában megfogalmazott, a
joggyakorlat úgy válaszolt:
azoknál a szerzõdéseknél,
amelyek jogszabályi elõírás
szerint csakis hiteles, közok-
irati formában érvényesek,
vagyis, amelyeknél a közok-
irat a jogügylet érvényességi
feltétele, a meghatalmazás-
nak is hitelesnek kell lennie.
És megfordítva, ha a jogügy-
let magánokirati formában is
érvényes, ott a magánokirati
formában megfogalmazott
meghatalmazás is elegendõ.
(És bár ezt a szabályt a szak-

ma jól ismeri, mégis nagyon
sok hiteles, de költségesebb
meghatalmazás, mi több,
szerzõdés is készül akkor is,
amikor a jogügylet maga, ér-
vényességi szempontból,
magánokirati formában is
elegendõ és bizonyítékként
felhasználható lenne.)

A már kihirdetett, de
még nem hatályos új pol-
gári törvénykönyv a 346.
szakaszban a házastársak
közös dologi jogaira vonat-
kozó, ún. átruházó és eze-
ket megterhelõ jogügyletei-
nél mindkét házastárs
egyezõ akaratát követeli
meg. A fenti szakasz máso-
dik bekezdése viszont az
ingóságok visszterhes el-
idegenítése esetében elég-
ségesnek tartja egyikük je-
lenlétét, akaratát, de csak
akkor, ha a törvény a
szezõdéskötést nem köti va-
lamilyen nyilvántartási fel-
tételhez. Ez a könnyítés kü-
lönben a szokványos aján-
dékokra (daruri obiºnuite) is
érvényes. Ismétlem, ingósá-
gokról van szó. Ami pedig
az ismertetõnkben szerep-
lõ, az ügyintézõi jogügyle-
teknél fennálló hallgatóla-
gos képviseleti megbízatás
vélelmét illeti, ez az új Ptk.
345. szakaszában változat-
lanul jelen van vagy lesz,
egyértelmûbben megfogal-
mazott formában, de pél-
dául azzal a pontosítással,
hogy a közös javak rendel-
tetésének megváltoztatásá-
nál ez a vélelem hiányzik,
amiért ilyenkor is egyezõ
akaratra lesz szükség.

Utóörökös, helyettes örökös, végrendelet
D. L.

Ennek az ismertetõnek a
megírására egy, a tévében
minap hallott történet kész-
tetett. Az abban elhangzot-
tak szerint a falusi használa-
ti tárgyakat egy életen át
gyûjtõ parasztember a házi
„múzeumában” õrzött tár-
gyait leányunokájára hagy-
ta, de egyben azt is kikötötte,
hogy azokat majd csak az
unokájával megegyezõ ke-
resztnevet viselõ további le-
származottai örökölhetik.
Mivel a riportban elhangzot-
tak szerint végakaratát köz-
végrendeletbe foglaltatta, va-
gyis azt közjegyzõ hitelesí-
tette, szükségesnek éreztem
visszatérni a hallottakra, vé-
leményt mondani a végren-
deletben megjelenített vég-
akaratról.

A végakarat vagy végin-
tézkedés egy olyan gyûjtõfo-
galom, amelybe azok a jogi-
lag elismert nyilatkozatok
tartoznak bele, amelyekben
az örökhagyó vagyonáról
vagy annak egy részérõl ha-
lála esetére rendelkezik.

Végrendeleti örökös pedig
az lesz, akinek az örökhagyó
az egész hagyatékot vagy an-
nak meghatározott hányadát
juttatja. Arra az esetre pedig,
amikor a megjelölt végren-
deleti örökös az örökségbõl
valamiért kiesik, ún. helyet-
tes örökös (substituit) is kine-
vezhetõ, ugyanabban a vég-
rendeletben megjelölhetõ.

Az utóörökös megjelölése
alatt az örökösödési jog azt
a helyzetet érti, amikor az
örökhagyó olyan végrende-
leti intézkedést tesz, amely
szerint az örökségben vagy
annak egy részében vala-
mely eseménytõl vagy idõ-
ponttól kezdve az eddigi
örököst más váltja fel. Ez
azt jelenti, hogy az örökha-
gyó ugyanarról a hagyaték-
ról kétszer rendelkezett, s
örököse kezét megkötötte,
az örökölt javak feletti ren-
delkezési jogát megvonta,
pontosabban, leszûkítette
azt kizárólag az általa meg-
jelölt utóörökös személyére,
javára. Ezt a jelenlegi polgá-
ri törvénykönyv a 803. sza-
kaszban tiltja, és a végren-

deleti intézkedést pedig ab-
szolút semmisnek tekinti.
(Mint késõbb látni fogjuk,
az új, de még nem hatályos
Ptk. másként szabályoz.) A
riportban hallottakat tehát
én úgy értettem és értelmez-
tem, hogy a nagyapa uno-
kája leendõ hagyatékáról is
rendelkezett, amelyet utób-
bi csak annak a leszárma-
zottjának fog  majd tudni át-
örökíteni, aki az övével azo-
nos keresztnevet fogja visel-
ni. Szép gondolat, csak sze-
rintem, legalábbis jelenleg,
ellentétes a hatályos Ptk.
említett szakaszában olvas-
ható tiltással. (substituþie
fideicomisarã).

Az egyszerû vagy közön-
séges helyettesítésre vissza-
térve, amelyet a jelenlegi
Ptk. a 804. szakaszban
megenged (substituþie vul-
garã), errõl röviden azt kell
tudni, és ajánlottan azt kell
tenni, hogy a végrendelet-
ben kijelölt örökös mellé
nevezzünk meg egy máso-
dik (vagy további) örököst
arra az esetre, ha az elsõ
örökös valamiért nem tud-

ja, vagy nem akarja az
örökséget elfogadni. Ez az
ok lehet elhalálozás, az
öröklési képesség hiánya
vagy lemondás. Egyik eset-
ben sem kerülhet tehát az
örökség az elsõ megjelölt
örököshöz, aki helyett, a
szokványos hagyatéki tár-
gyalás lefolytatása után, a
helyettes örökös kapja meg
a hagyatékot. Ezzel a végin-
tézkedéssel az örökhagyó
halála esetére csak egyszer
rendelkezett javairól, és
nem jelölte ki az örökös
örökösét, nem korlátozta
senkinek a rendelkezési jo-
gát, azt a jogot, hogy javai-
val mindenki szabadon ren-
delkezhet.

Ha azonban a végrende-
letbõl hiányzik a helyettes
örökös megjelölése, s
amennyiben a kijelölt örö-
kös elõbb hal el, az örökséget
visszautasítja vagy pedig
öröklési képességének nem
lesz a birtokában az örökség
megnyílásakor, a hagyaték a
törvényes örökösökre száll,
ezek hiányában pedig, mint
üresedésben levõ hagyaték,

az államé lesz.
Utaltam már arra, hogy az

új polgári törvénykönyv,
amelynek hatálybaléptetési
különtörvénye még várat
magára, az utóörökös meg-
nevezését az eddiginél enge-
dékenyebben szabályozza a
993. és következõ szaka-
szokban. Közelebbrõl a 994.
szakaszban az ilyen végaka-
ratot, de az ajándékot is in-
gyenes juttatásnak tekinti
(constituie o liberalitate), ame-
lyet a végrendelkezõ vagy az
adományozó kötelemmel
terhel meg, éspedig az örö-
kös vagy a megajándékozott
terhére, akiknek kötelessége
lesz a kapott javakat tartósí-
tani, megõrizni, majd pedig
haláluk esetére az adomá-
nyozó vagy a végrendelkezõ
kijelölte személy javára átru-
házni. A következõ szaka-
szokban a törvénykönyv kü-
lön kitér az ingóságokra,
amelyekre ez a kötelem úgy
vonatkozik, hogy felhaszná-
lásuk, elhasználódásuk ese-
tén az utóörököst azok érté-
ke illeti meg, majd pedig az
ingatlanokra vonatkozóan

úgy rendelkezik, hogy az
említett kötelezettséget, mint
az ingatlan terhét, a telek-
könyvbe is be kell vezetni,
feltehetõen a teherlapra.

Az utóörökös jogai az örö-
kös halálakor születnek meg,
de a javakat nem tõle, hanem
egyenesen a végrendelkezõ-
tõl nyeri.

Az 1000. szakasz pedig
arra az esetre tér ki, amikor
az utóörökös, akit végül a
javak megilletnek, a kijelölt
örökös elõtt halálozik el.
Ilyen esetben a javak végle-
gesen az elsõ örököst illetik,
kivéve azokat az eseteket,
amikor a végakaratban az is
benne van, hogy azok az
utóörökös örököseié lesz-
nek, vagy pedig amikor a
végrendeletben egy máso-
dik utóörököst is kijelöltek.
De ezekrõl a maitól teljesen
eltérõ örökösödési szabá-
lyokról a törvénykönyv ha-
tálybalépése után fogunk
tudni többet mondani.

A TÖRVÉNYTÁRAT 
TÁMOGATJA 

A COMMUNITAS
ALAPÍTVÁNY

Házastársak közti hallgatólagos
képviseleti megbízás vélelmérõl
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Vígjáték 
Sepsiszentgyörgyön

A Kónya Ádám Mûvelõ-
dési Házban május 7-én,
pénteken 18 órától a Visky
Árpád Színjátszó Együttes
bemutatja Robert Thomas
Szegény Dániel címû kétré-
szes bûnügyi vígjátékát.
Rendezte: László Károly
színmûvész.

Zene Árkoson

A Mûvelõdési Központ-
ban május 7-én, pénteken 18
órától a Kék esték a kastélyban

rendezvénysorozat kereté-
ben Alina Nuncef (hegedû)
és Liliana Iacobescu (zongo-
ra) Beethoven-szonátákat ad
elõ zongorára és hegedûre.

Szivárvány-találkozó 
Kézdivásárhelyen

A Kolozsváron megjelenõ
Napsugár kistestvére, a Szi-
várvány immár harminc esz-
tendeje örvendezteti meg az
óvodásokat. Az évforduló
alkalmából a lap szerkesztõi
a Vigadóba várják a gyerme-
keket május 7-én, pénteken
17 órától Csipikével és

Kukucsival együtt, akiket
Gryllus Vilmos is elkísér a
születésnapi találkozóra.

Madarak és fák napja 
Sepsiszentgyörgyön

A Székely Nemzeti Mú-
zeumban május 8-án, szom-
baton megünneplik a mada-
rak és fák napját. A múze-
um kertjében és termeiben
minden korosztálynak iz-
galmas programot kínál-
nak: a legkisebbeket kézmû-
ves-foglalkozásokkal, a na-
gyobb gyermekeket felfede-
zõ játékokkal és madaras
érdekességekkel, a felnõtte-
ket pedig mûvészettörténeti
elõadással és néprajzi
minikiállítással várják. A

családi nap 11 órától kora
délutánig tart.

Tavaszi játszóház 
Csíkszeredában

Kézmûves-foglalkozáso-
kat tart szombaton délelõtt
10 órától a Talentum Alapít-
vány a József Attila Általá-
nos Iskolában.

NaNá Színház 
Hargita megyében

Az elõadások programja:
május 7-én Gyergyóalfalu-
ban, május 8-án pedig a
gyergyóremetei közönség
láthatja elõadásukat. A fellé-
pések minden településen 20
órától kezdõdnek.

Müller Péter újra 
Erdélyben

Sepsiszentgyörgyre május
7-én érkezik az író. A Szak-
szervezetek Mûvelõdési Há-
zában tartott elõadásának cí-
me: Önmagunk felfedezése. Je-
gyek már kaphatók a Szak-
szervezetek Mûvelõdési Há-
zának jegypénztárában, va-
lamint a Városi Szervezõiro-
dában.

Borjúnevelésrõl 
Kõrispatakon

Május 7-én, pénteken 11
órakor borjúnevelésrõl, - fel-
vásárlásról, exportról, takar-
mányozási lehetõségekrõl
tartanak tanácskozást, mely-

re a Maros megyei gazdákat
is várják. A rendezvényen,
amelynek a helyi kultúrház
ad otthont, a szervezõk arra
világítanak rá, hogy van kiút
az állattartó gazdák számá-
ra, hogy fejés nélkül is jöve-
delmezõ legyen a tehéntar-
tás és a borjúnevelés.

Elõadás 
Csíkszeredában

A magyar nyelv teremtõ
és megtartó erejérõl tart
elõadást Csíkszeredában
Komoróczy György újság-
író Édes magyar anyanyel-
vünk címmel pénteken,
május 7-én 18 órától a pol-
gármesteri hivatal díszter-
mében.

Programajánló

Még csak pár hónapja tört
be a terepjárók piacára a
Dusterrel, máris egy új szeg-
mens meghódítását tervezi a
Dacia. A francia Renault
csoport tulajdonában lévõ ro-
mán márka ezúttal a kisau-
tók mezõnyét vette célke-

resztbe, s a német AutoBild cí-
mû szaklapnak leleplezte a
Dacia City.

„Egy 3,5-3,6 méter hosszú
modellre gondolunk” – nyi-
latkozta a magazinnak
Vincent Carré, a gyártó mar-
ketingigazgatója, aki szerint

a Dacia több mint brand, im-
már „filozófia”, célja, hogy a
lehetõ leggazdaságosabb le-
gyen. Éppen ezért ismét az
autó árával akarják leköröz-
ni riválisaikat, hiszen elkép-
zelésük alapján az új modell
ára nem fogja meghaladni az
ötezer eurót. Ennek megfele-
lõen azonban nem lehet for-
radalmi újításokra számítani
a készülõdõ „minitõl”. A
motorháztetõ alá a Renault
Twingo 1,2 literes benzinesét
építik majd be, ugyanakkor
kifejlesztenek majd egy dízel
erõforrást is. A német lapban
elsõként nyilvánosságra ho-
zott fotó alapján a City for-
matervezése klasszikus lesz.
Fellelhetõek a Logan és a
Sandero stílusjegyei, míg a
vázat a Renault Cliótól köl-
csönzi. Négyajtós, négyülé-
ses modell lesz, s a tervek
szerint a két év múlva esedé-
kes Genfi Autószalonon mu-
tatják be.

Korábban, a Dacia
Duster bukaresti debütálá-
sán a gyártó illetékesei la-
punknak is elárulták, hogy
további modelleket tervez-
nek és új szegmenseket ké-
szülnek meghódítani. Pró-
bálják ugyan modernizálni

a formatervezését, de az el-
sõrendû szempont továbbra
is a költségek alacsonyan
tartása marad. A Dacia
City fejlesztéseit már meg-

kezdték, de egyes szakértõk
szerint csak öt-hat év múlva
érkezik majd meg Románi-
ába. A DailyBusiness.ro
egyik tudósítása alapján

ugyanis a colibaºi üzem
már most is maximális ka-
pacitással dolgozik, emiatt
várhatóan Indiában vagy
Marokkóban fogják gyárta-
ni a Cityt.

Tény azonban, hogy a piac
jelenlegi állása szerint a City
elsõsorban a Chevrolet
Sparknak, a Citroën C1-nek,
a Fiat Pandának vagy a
Hyundai i10-nek lesz a kon-
kurenciája, de akár még a Fi-
at 500-asát és a Toyota iQ-t is
megszorongathatja.

Dacia City: 
nagy után jön a mini
Komoly konkurenciára számíthatnak

az egyre bõvülõ kisautópiacon népsze-

rû modellek, a Dacia ugyanis két év

múlva debütál ebben a szegmensben

City nevû négykerekûjével, amelynek

ára a tervek szerint nem fogja megha-

ladni az ötezer eurót.

Május 7-e a Nemzetközi Nõi
Motoros Nap, melynek al-
kalmával egyre több ország-
ban rendeznek találkozókat a
kétkeréken robogó szebbik
nem számára. „Ebben az év-
ben is nõtt a motoros nõk
száma, és hiszik vagy sem,
ez lesz a kampány negyedik
éve. Bátran kijelenthetjük,
hogy a dolog megállíthatat-
lan. Egyre inkább híre megy
a kezdeményezésnek, a mo-
toros nõk pedig lelkesen ké-
szülnek arra, hogy találkoz-
zanak, és közösen gurulja-
nak ezen a napon” – mondta
Vicki Gray, a Nemzetközi

Nõi Motoros Nap alapítója.
Ilyenkor motormárkától, stí-
lustól és típustól függetlenül
összegyûlnek a hölgyek, és
szerinte talán arra is buzdít,
hogy soha nem késõ elkezde-
ni a motorozást. Felfigyelt rá,
hogy nemcsak a nõk között,

de az egész motoros társada-
lomban és a motoros iparban
is egyre ismertebb és elismer-
tebb lesz ez a nap. „Ez a mo-
toros iparnak is lehetõséget
ad arra, hogy részt vegyenek
az eseményen, és támogas-
sák azt” – mondta Vicki.

Motor

Nõk kétkeréken, negyedjére
Autóvásárlás esetén, legyen
az új vagy használt, alapvetõ
kérdés az ára, hogy milyen
célra kell, valamint hogy
mennyire gazdaságos. Az
ideális választás egy ala-
csony fogyasztású, jól manõ-
verezhetõ, alsó- esetleg kö-
zépkategóriás kisautó. Váro-
son kívül hosszabb utak
megtételéhez viszont kényel-
mes, biztonságos, nagyobb
teljesítményû gépkocsik kö-
zül célszerû választani, me-
lyek inkább a felsõbb kategó-
riába tartoznak. 

Milyen autótípust válasz-
szunk? Ez talán a leginkább

szubjektív kérdés. Amennyi-
ben nem vagyunk márka-
hûek vagy nincs konkrét el-
képzelésünk, érdemes meg-
kérdezni olyan mûszaki
szakértõket, akik a garanciá-
lis okokból fellépõ peres
ügyekben jártasak, illetve
olyan autószerelõket, akik
pontosan ismerik, melyek a
megbízható, alacsony szer-
vizköltségû márkák.

Használt autó vásárlása-
kor több tényezõt kell szeme-
lõtt tartani, s egy nagy adag
szerencsére is szükség van.
Véleményem szerint az au-
tóknál van egy olyan állapot,

amikor még mûszakilag
szinte tökéletes a jármû, de a
piaci ára már lényegesen
kedvezõbb, mint egy 0 km-
ben lévõ társáé. Az ilyen au-
tók általában 3-6 évesek és
40-tõl 60 ezer km-t futottak.
Aki ennél öregebb autót vá-
sárol, a majdani javítási költ-
ségekkel is számolnia kell.
Ajánlanám három fõ ténye-
zõre is odafigyelni: nem lo-
pott-e az autó, volt-e már
megütve, valamint milyen ál-
lapotban van a felfüggesztése
és a futómûve.

Tímár József
autószerelõ mester

Szerviz

Eligazítás autóvásárlásban (1.)

Franciaország után Romániába is megérkezett a Dacia
különleges és limitált szériás csomagja, az úgynevezett
Black Line. A Logan, a Sandero és a Logan MCV-hez ter-
vezett fekete stílus a hagyományos tartozékok mellett elöl
elektromos ablakemelõt, központi zárat, új fekete huza-
tokat, bõrrel bevont kormánykereket és a volánról kezel-
hetõ audiorendszert kínál.

„Meghúzták” a Fekete Vonalat

Klasszikus, veterán motorokkal szervez felvonulást
Bukarest és Predeal között a Romániai Motorosok
Egyesülete most hétvégén. Az eseménnyel nem csupán
alkalmat akarnak teremteni a történelmi relikviák
szerelmeseinek a találkozóra, hanem ismét szeretnék fel-
hívni a figyelmet arra, hogy motorosok is részt vesznek
a közlekedésben.

Elõ a veteránokkal
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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

– Vérszegénység ellen vasat írok fel magának.
–  ... (poén a rejtvényben)

Vízszintes:
1. A poén elsõ része. 12. Sztrádát karbantartó személy. 13.

Táplálék fajtája. 14. Ázsiai nép. 16. Nõi hangszín. 17. A több-
ség. 18. Zápor része! 19. Tartó (nép.). 21. Ésszel felfogó. 23.
Valaminek a visszája, hátoldala. 25. Az Aida kezdete! 26.
Bárka egyik oldala! 27. Idegzavar, idegbaj. 30. Gyerekparti.
32. Összes (ang.). 33. Cipõ hátsó része. 35. Ábrázat. 37. Ün-
nepélyes alkalom. 39. Derékszögû pánt. 41. A Yukon partjai!
42. Délvidéki Sport (röv.). 44. Másolat, utánzat. 45. Vörös
borfajta. 47. Hármas betûnk. 48. Sablon közepe! 49. Elõtag-
ként: új. 51. Egykori rendezõi iroda. 53. Hangszeren játszik.
55. Étel, köret. 58. De mennyire!

.
Függõleges:
1. Fecseg, locsog. 2. Szakasz. 3. Borul. 4. Szónoki képessé-

gekkel rendelkezõ személy. 5. Tél eleje! 6. Attól fogva. 7. Jel-
fogó készülék. 8. Szélsõséges. 9. Két férfi! 10. A lelátók ura.
11. A felszínre. 15. Kóbor ...; az Omega énekese. 20. Kancsó-
féle. 22. ... kicsi néger (A. Christie). 23. Jó lapok a pókerben.
24. Az utcára tesz. 26. Borítóüveg. 27. A poén második része.
28. Nekibuzdulás. 29. Õ a következõ. 31. Olasz település. 34.
Fonallal teli cséve. 36. Máriaüveg. 38. Fizetési kötelezettség
az állammal szemben. 40. Harsányan hallszik. 43. Helyiség.
45. Kalászos növény. 46. Sárgul a körte. 48. A Flintsone csa-
lád egyik tagja. 50. Berlini jég. 52. Becézett Izabella. 54. Szõ-
lõfajta. 56. Aroma. 57. Dantés várbörtöne

Kemény terápia

Az anabolikus szteroidokat,
melyek a férfi nemi hormo-
nok izomépítõ hatását utá-
nozzák, számos sportban al-
kalmazzák. Egy nemrég ké-
szült orvosi tanulmány sze-
rint az anabolikus szteroi-
dok hosszan tartó fogyasztá-
sa jobban károsítja a szívet,
mint azt korábban gondol-
ták. A kutatók szerint a
probléma az izomrostok
összehúzódási-elernyedési
funkcióját érinti. A
Massachusettsi Általános
Kórház munkatársai által
vezetett tanulmány rávilágít
a testépítõk és az atléták kö-
rében népszerû szerek szív-
izom-károsító hatásának
okára. A kutatók 19 férfi
súlyemelõt vizsgáltak, akik
közül 12-en hetente átlago-
san 675 milligramm szteroi-
dot szedtek kilenc éven ke-
resztül, 7 pedig egyáltalán
nem élt a szerrel. A szí-ultra-
hang segítségével tanulmá-
nyozták az alanyok bal kam-
rájának méretét és mûködé-
sét, mely a szív vérpumpáló
funkciójáért felelõs. A szer-
rel nem élõkhöz képest,
azok szívizma, akik szedték,
kevésbé volt képes az ösz-
szehúzódásra és az elernye-
désre. Ez az egyes pumpálá-
sokkal a vérbe juttatott térfo-
gat csökkenéséhez vezetett.
Ugyanígy csökkent a kamra
relaxációs készsége, mely a
szívüreg telítõdéséhez szük-
séges.

Mire jók 
a szteroidok?

A szteroidok – ezt nem le-
het vitatni – a sportolók telje-
sítményét megnövelik. A
szteroidok és a helyes táplál-
kozás együtt oly mértékben
fokozhatják a sportoló ké-
pességeit, melyekkel túlszár-

nyalhatja saját genetikai ha-
tárait. Ha már valaki arra a
lépésre szánja rá magát,
hogy szteroidokkal bombáz-
za szervezetét, akkor leg-
alább szükséges mennyiségû

és minõségû ételeket kellene
fogyasztania.

Az anabolikus szteroid
gyors anyagcserét, gyors pro-
teinszintézist és pozitív nit-
rogénegyensúlyt igyekszik
kialakítani a szervezetben.
Elsõsorban ezek következ-
ménye a fokozott erõ- és
izomtömeg-növekedés. Eb-
bõl arra lehet következtetni,
hogy a megfelelõ mennyisé-
gû minõségi protein és szén-
hidrát bevitele nélkül ezek a
hatások háttérbe szorulnak,
és a kevésbé üdvös só- és víz-
visszatartás kerül elõtérbe.
Vagyis megfelelõ táplálkozás
nélkül a megszerzett többlet-
súly nagy része víz lesz, ami
egy alacsony kalóriatartal-
mú diéta alatt eltûnik.

Hogyan kell 
helyesen alkalmazni?

Jó táplálkozással a sztero-
idok „áldásos tevékenysé-
ge” kiaknázható. Aki ezeket

a szereket használja, jó, ha
betart néhány alapszabályt.
Naponta egyék ötször-hat-
szor, 2,5-3 óránként még ak-
kor is, ha nem éhes. Így
egész nap elegendõ energia
és protein áll az izmok ren-
delkezésére. Próbáljon meg
mindennap közel azonos
idõben étkezni. Fogyasszon
fokozott mennyiségû minõ-
ségi proteint. A kúra alatt
testsúlykilogrammonként 3
g protein hozhatja meg a kí-
vánt eredményt. Minél na-
gyobbak szeretne lenni vala-
ki, annál többet kell enni.
Ha egy 100 kg-os sportoló
szteroidokat szed, és töme-
get növel, napi 5000 Kcal le-
het a megfelelõ mennyiség.
Ha ezt a mennyiséget a szte-
roidot szedõ sportoló na-
ponta megközelíti, akkor
egy 8-10 hetes kúra alatt
akár 10-12 kg izmot felszed-
het. A kúra befejezése után
a kalóriamennyiséget kb. 20
%-kal kell mérsékelni, ha
azt szeretné, hogy az izom-
zat minõsége megmarad-
jon. Ellenkezõ estben elhí-
zás lehet a dologból. Ilyen-
kor ugyanis az anyagcsere
igyekszik visszaállni az ere-
deti állapotba. Az az általá-
nos szokás, hogy egy kúra
6-12 hét idõtartamú. Ennél
rövidebb vagy hosszabb kú-
ra értelmetlen.

Veszélyek, 
mellékhatások

A szteroidokat fogyasztó
sportolók és a szteroidokat
árusítók vállán nagyon nagy
felelõsség van, nem szabad
hanyagul kezelni ezt a prob-
lémát. Bárki, aki szteroidot
fogyaszt, vésse jól az eszébe,
hogy a több nem biztos,
hogy jobb, a kétszer nagyobb
adag nem jelent kétszer
gyorsabb fejlõdést.

A szteroidok tulajdonsá-
gai közé tartozik, hogy vizet
tart vissza, tehát a vérnyo-
mást megemeli és ezen kívül
a májra is jelentõs terhelés
hárul. A hatása elég hamar
jelentkezik, de elhagyása
után elég sok erõt és izomtö-
meget lehet elveszíteni.

A mellékhatás lehet toxi-
kus és hormonális is. A to-
xikus mellékhatás alatt a
készítmény májkárosító ha-
tását értjük, amely a tartós
alkalmazás során arra érzé-
keny egyénekben fordul
elõ. Ezért nagyon fontos a
szteroid alkalmazása esetén
a folyamatos májfunkció-el-
lenõrzés. Nõknél fokozott
szõrnövekedés, alapján, a
csikló növekedése, menstru-
ációs zavarok, a testará-
nyok férfiassá válása és fér-
fias hang megjelenése egy-
aránt megfigyelhetõ. Férfi-
aknál a herefunkció zavara
miatt csökken a spermiu-
mok száma és mozgékony-
sága. A prosztata megduz-
zad, a libidó csökken, im-
potencia alakulhat ki. A ki-
fejezett másodlagos nemi
jelleg miatt a testszõrzet, a
pénisz fokozott növekedése,
a hangmélység változása,
valamint agresszió figyelhe-
tõ meg.

Megváltozhat a bõr minõ-
sége, pattanások jelennek
meg, verejtékmirigyek mû-
ködésének zavara alakulhat
ki. A fejbõrön szõrmentes
területek, akár kopaszság is
jelentkezhet. A vesék mûkö-
dése is roncsolódhat a tartó-
san magas nyomásviszo-
nyok miatt, és ez különbözõ
abnormális termékek meg-
jelenését eredményezheti a
vizeletben (pl.: fehérj vize-
lés). Az erek is sérüléke-
nyebbé válnak, és megnõ az
agyvérzés és egyéb belsõ
vérzések kockázata.

Szteroidok: 
áldás vagy átok?
Már évszázadok óta foglalkoztatja az

emberiséget a teljesítményfokozás lehe-

tõsége, amelynek célja a fizikai erõ növe-

lése, a fáradtság leküzdése és a koncent-

rálóképesség fokozása. A felépítõ szteroi-

dok napjainkban az egyik legelterjedtebb

teljesítményfokozó anyag.

Tíz hónapos kislányomnak ma-
kacs köhögése van. Orvosa hör-
gõtükrözést javasolt. Mi történik
a vizsgálat alatt? Mit tudnak ve-
le kideríteni, és mennyire fájdal-
mas ez egy kisbabának?

Hörgõtükrözéskor egy op-
tikával ellátott eszközt vezet-
nek be a gégén keresztül a
légcsõbe és a hörgõkbe. A
gyerekek vizsgálata hagyo-
mányosan altatásban, merev
eszközzel történik, de egyre
több helyen végzik hajlékony,
száloptikás eszközökkel a
tükrözést, amellyel a kisebb
hörgõk is láthatóak. A mód-
szer a légcsõ és a hörgõk be-
tegségének megállapítására,
közvetlen mintavételére, illet-
ve egyes esetekben gyógyítás-
ra is alkalmas. A kisgyerme-
keket leggyakrabban fejlõdési
rendellenesség, félrenyelt ide-
gen test, nem gyógyuló gyul-
ladás, váladékpangás miatt
vizsgálják. Ezenkívül egyéb,
gyermekkorban ritkább hör-
gõbetegségnél is indokolt.
Elhúzódó köhögés esetén
(amelynek oka egyéb részle-
tes vizsgálatokkal nem igazo-
lódik) szintén fontos elvégez-
ni. Ha már a kicsik köhögésé-
rõl van szó, érdemes néhány
szót szólni, mi van akkor, ha
a köhögés váladékozással jár.
Az orrban, a torokban, az
orrmelléküregekben és a felsõ
légutakban kis, nyálkás miri-
gyek helyezkednek el, ame-
lyek váladékot választanak
ki, ami megolajozza a léguta-
kat, és megvéd a belélegzett
fertõzõ és szennyezõ anya-
goktól. Ha a váladék sûrûbb,
sárgászöldes lesz, fel kell ke-
resni újra az orvost, hogy el-
döntse szükséges-e gyógy-
szert kapnia a kislánynak. El
kell gondolkozni azon is, mi-
tõl lesz a kislány hurutos.
Ilyenkor kerülni kell a nyál-
képzõ ételeket: tejtermékek,
tojás, finomliszt, cukor, cso-
koládé. Zöldség és gyümölcs
korlátlan mennyiségben fo-
gyasztható.

Dr. Gyõri György
belgyógyász szakorvos

Az orvos

válaszol
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Gyermekkoromban május
elsejét egy erdõszélen vagy
az Olt partján töltöttem a
szüleimmel. Akkoriban a
zöldbe tömegesen vonultak
ki az emberek, és úgy ta-
pasztalom, ez ma sincs
másként. Az erdõszéli ki-
rándulóhelyek az Olt partja
zsúfolásig megtelt kirándu-
lókkal. Annyiban azért van
különbség, hogy akkor gya-
logosan mentek ki az embe-
rek, ma már autóval jut el a

kedvenc helyére majdnem
mindenki.

A ragyogó napsütésben a
rétyi tónál tettem egy sétát. A
víztükör fölött füsti és parti-
fecskék repkedtek, kis idõ
múlva kormos szerkõk ér-
keztek. A tó fölött mindössze
két, három méterre repültek,
látszott rajtuk, hogy folyama-
tosan a vizet figyelik. És mi-
kor megpillantottak valamit,
hirtelen megálltak a levegõ-
be, egy kicsit vissza is „lép-

tek” mintha falba ütközve
pattantak volna vissza, és ez-
után csaptak le a kiszemelt
áldozatra. A kormos szerkõ
feje, nyaka, torka, háta alsó
teste feketés szürkés. Villás
faroktollai palaszürkék. Szár-
nya belseje hamuszürke, ami
repülés közben látható. Apró
halakra, rovarokra, békalár-
vákra vadászik. Telepesen
költ. A rétyi tónál még nem
láttam fészkelni, csak táplál-
kozni járnak ide.

Séta közben, titokban ab-
ba reménykedtem, hogy
megjelenik a halász sas. Ha-
bár tudtam, hogy erre na-
gyon kevés az esély. Még ha
volt is tavasz, mikor láttam a
madarat. Nem költ a kör-
nyéken, csak a tavaszi vonu-
láskor vetõdik ide. Szeren-
csésnek tartom magam,
hogy pár éve láthattam a
rétyi tónál a halász sast,
zsákmány ejtés közben. Egy
méretes kárászt emelt ki a
vízbõl, és vitte a fenyves fe-
lé. Ez volt az utolsó kép
amit láttam a halász sasról.
Kárász ma is van a tóban,
nemrég még telepítettek,
pontyot is. Most a tilalom
idõszakában meglehet fi-
gyelni az ugráló halakat,
mintha tudnák, nincs ve-
szély a horgászok nem bánt-
ják, és a halász sas sem jár.
A part túloldalán a szürke
gém is az ugráló halakat fi-
gyelte. Még akkor is mozdu-
latlan maradt, mikor alig pár
lépésnyire egy dolmányos
varjú szállt le melléje, han-
gos károgás közepette.

Naplementekor a szürke
gém még a tóparton volt, a
fecskék már elmentek, és a
még mindig vadászó kormos
szerkõk mellé denevérek
csatlakoztak.

Kelemen László, Rara Avis
Madártani Egyesület

Tizenkét hónap a természetben
Most is egy olyan tárgyat ja-
vaslunk elkészítésre, amit
gyakorlatilag hulladékból
összeállítasz és ezáltal is ke-
vesebb mûanyag, papír kerül
a szemétbe.

Szükséges eszközök: egy
nagyobb szájú mûanyag fla-
kon dugóval, négy darab ki-
sebb mûanyagdugó (lehetõ-
leg rózsaszín), rózsaszín kar-
tonlap, olló, ragasztó.

Elkészítés: A mûanyag
flakon alsó felét tekerd kör-
be a rózsaszín kartonlappal,

és ragaszd rá. Utána vágd ki
a malacka fülét szintén ró-
zsaszín kartonlapból, a fla-
konra kés vagy olló segítsé-
gével vágj két lyukat, a fül
tövét nyomd bele a lyukak-
ba és ragasztóval rögzítsed.
Ragaszd fel lábnak a négy
kisebb mûanyagdugót. Vé-
gül a fülek tövébe ragassz
szemeket, és az orrnak két
rózsaszín pöttyöt. A dugót
le, fel csavarva ebben gyûj-
tögetheted az aprópénzt. Jó
szórakozást.

Malacka hulladékból

Hétvégi mellékletünk Életmód és Csodavár oldalait
Orosz Anna szerkesztette

Egyszer lakodalom volt egy
faluban. A róka megérezte a
szagot, és gondolta, jó volna
belopódzni oda. Rábeszélte a
farkast, hogy menjenek el õk
is a lakodalomba.

Azt mondja a farkas:
– Menjünk! Bár attól félek,
hogy megbánjuk.

Feleli a róka:
– Ne félj semmit, csak gyere
velem!

Amint bementek az udvar-
ba, a vendégek már mind
bent ültek az asztalnál a szo-
bában.

Azt mondja a róka:
– Te csak húzódj meg itt, far-
kas koma! Én majd megszi-
matolom, hogy hol menjünk
be.

A róka szaglászott, aztán
szép óvatosan bement a tor-
nácra.

„Elébb bemegyek a kamrá-
ba” – gondolta magában. Ke-
resi is a kamrát. A tornácon
nem volt senki. Végre megta-
lálja, és megnyitja a kamraaj-
tót. Látja, hogy mennyi bor
meg pálinka van ott. A sok
sütemény is mind ott volt.
„No, ide jó lesz behúzódni”
– gondolta. Hívta a farkas
komáját is.

Odasettenkedtek most már
mindketten. Éppen neki-
kezdtek volna a sütemény-
nek, akkor veszi észre a róka,
hogy van ott jó fazék töltöt-
tkáposzta is. Odaszól a far-
kasnak:
– Ezt lesz jó megkóstolni leg-
elébb!

Nekiestek hát elõbb a ká-
posztának. Aztán vették sor-

ra a kalácsot, kürtõst, fánkot,
a csörögét.

Azt mondja a farkas:
– No, most már, róka koma,
jó lenne valamit inni is.

Csapra ütöttek egy nagy
hordót, s nekifogtak az
ivásnak. Annyit ittak, hogy

végül is berúgtak. Neki-
kezdtek dudorászni! Egyik
jobban ordított, mint a má-
sik. De a rókának mégis
volt annyi esze, ha be is volt
rúgva, hogy a küszöb alatt
vájjon egy lyukat, ahol ki
tudjon bújni, ha veszede-
lembe jut.

Benn a szobában a vendé-
gek közben megették a le-
vest. Indul a szakácsné,
hogy a leves után feltálalja a
káposztát a vendégeknek.
Mikor megnyitja a kamraaj-
tót, szinte meghal ijedtében
attól, amit lát: egy részeg

róka meg egy részeg farkas
összeölelkezve dalol!

Szalad be a vendégekhez,
és mondja rémülten, hogy
mit látott! Azok nem akar-
ták hinni, azt gondolták, af-
féle lakodalmi tréfa. De egy-
páran mégis kimentek. Mire
kiértek, a róka neszt fogott,

és már kibújt a lyukon. Csak
a farkast lelték ott. Neki! A
szegény farkast úgy elver-
ték, hogy csak úgy zörgött a
csontja. Alig tudott kiván-
szorogni a kamrából.

A róka közben szaladt,
iszkolt a falu végére. Ott le-

feküdt egy csomó pozdorjá-
ra, és elaludt. Egyszer csak
arra ébredt fel, hogy nagyon
lökdösi valami. Felnyitja a
szemét nagy álmosan, nézi,
hogy ki az, hát – nicsak, far-
kas komája! A szegény far-
kas alig tudott menni a ré-
szegségtõl, meg attól, hogy

minden oldalbordája meg
volt dagadva. Jajgatott
ugyancsak a rókának:
– Menni se tudok!

Azt feleli neki bosszúsan a
róka:
– Mit jajgatsz? A te csontod
csak meg van dagadva, de az

enyém, lám, mind kívül lóg
az oldalamon. Látod, milyen
fehér? – azzal mutatja azt a
pozdorját ami ráragadt, ahol
aludt.

Csak könyörgött a farkas,
hogy vegye fel a hátára õt a
róka. Mert itt lepik az embe-
rek! Jönnek!

Mondja neki a róka:
– Hogy vegyelek, mikor az
én csontom, látod, kívül lóg
a szõrömön? Vegyél inkább
fel te engemet, vigyél.

A bolond farkasnak ré-
szeg fõvel csak annyi esze
volt, hogy mégis nekidurál-
ta magát, s felvette. Elin-
dult, és vitte a hátán. A ró-
ka meg csak vigyorgott ma-
gában a farkas hátán. Végül
is nagy elégedetten dudo-
rászni kezdett.
– Vert visz veretlent, vert visz
veretlent.

Azt mondja a farkas:
– Mit pusmogsz te ott a háta-
mon, róka koma?

Azt mondja a róka:
– Jaj, kedves komám, azt
mondom, hogy veretlen visz
vertet, veretlen visz vertet.

A farkas most már tisztán
megértette, hogy mit mond a
róka. Akkor már jó messze
elvitte volt a rókát. Meghara-
gudott hát, és ledobta a hátá-
ról a rókát, de úgy, hogy
most a róka oldalbordája is
megreccsent.

Fölugrott mérgesen a róka,
neki a farkasnak! Csihi-puhi,
zim-zum! Oda, ahol puha,
ne törjön a csontja!

Úgy egymásnak akasz-
kodtak, se láttak, se hallot-
tak. Azt se vették észre, ami-
kor a vendégek odaértek,
közrevették, és vitték vissza
õket olyan haddelhadd lag-
zira, hogy amíg élnek, meg-
emlegetik.

Illyés Gyula: Hetvenhét 
magyar népmese c. könyvébõl

A róka és a farkas a lakodalomban

Kormos szerkõ
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