
A szakszervezeti szövetségek tegnap a kormány, az elnöki hivatal és a parlament épülete elõtt folytatták tiltakozó akcióikat Fotó: Tofán Levente„Felvillanyozza” 
az AC/DC Bukarestet

Több tízezer rockzenekedvelõ kezdte már
el a visszaszámlálást a Bukarestben rende-
zendõ vasárnapi AC/DC koncertig. A
színpadot már napok óta építik, s a kon-
cert helyszínéül szolgáló Alkotmány te-
retcsendõrök védik.

Mai mellékletünk:

új magyar szó
2010. május 14., péntek

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
20 oldal
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1785 ▲
1 amerikai dollár 3,3209 ▲
100 magyar forint 1,5304 ▲

Bírálatok Cseke Attilától

Bírálta a megyei egészségügyi igazgatósá-
gok munkáját tegnapi sajtótájékoztatóján
Cseke Attila egészségügyi miniszter. A tár-
cavezetõ bejelentette: hamarosan felére
csökkentik a decentralizált intézményekben
az aligazgatók számát, és az elbocsátások
lehetõsége is szóba került.

Társadalom 7

Kultúra 8

Vezércikk 3

Aktuális 2
Miniszteri bércsökkentéssel
kezdett az új brit kormány

Saját tagjainak
bércsökkentésé-
rõl döntött elsõ,
tegnapi ülésén a
David Cameron
vezette új brit
kormány. A
toryk ezt a tervü-
ket még ellenzék-
ben bejelentették,
a közalkalmazot-
ti szférát érintõ
más szigorítások-
kal együtt.

Fekete álmok
Pozitívum, hogy ha egy mondat erejéig
is, de terítékre került az adócsalás elleni
fellépés. Nem lesz könnyû, de óriási tar-

talékokat rejt. A jelenség má-
ra odáig fejlõdött, hogy ci-
garettától francia parfü-
mön át, eredeti autóalkat-
részig minden kapható fe-

ketén, olyan intézmé-
nyekben is, ahol a
beléptetést csend-
õrök, sõt kormány-

õrök felügyelik.Szõcs Levente

Kovács Zsolt, Totka László

Csõdeljárást kezdeményezett
a nagyváradi városháza több-

ezer magánszemély és cég ellen, a
köztartozások miatt ugyanis jelen-
tõs bevételektõl esik el a helyi költ-
ségvetés. Az adóhátralékok or-
szágszerte súlyos gondot jelen-
tenek; van ahol „korbáccsal” – fis-
kális szigorral –, van ahol „ke-
nyérrel”, azaz adókedvezmények-
kel ösztönzik fizetésre a notórius
adósokat. „A magánszemélyek ál-
tal felhalmozott kisebb kintlevõsé-
gek nem jelentenek végzetes prob-
lémát.” Folytatása a 7. oldalon 

Adóbehajtás:
korbács és kenyér

Júniustól zárva Románia
Hétfõn egyeztet újra a kormány a szakszervezetekkel a megszorító intézkedésekrõl

Szlovákia számára súlyos
nemzetbiztonsági kockáza-

tot jelent, ha a magyar parla-
ment Pozsonnyal való egyezte-
tés nélkül, a ma ismert formájá-
ban elfogadja a szomszédos or-
szágokban élõ magyarok kettõs
állampolgárságát lehetõvé tevõ
törvényt. Errõl Robert Fico
szlovák kormányfõ beszélt teg-
nap sajtóértekezleten, egy nap-
pal azután, hogy szerdán „nyílt-
nak”, „barátinak” minõsített ta-
lálkozót tartott Pozsonyban
Martonyi János leendõ magyar
külügyminiszter és Miroslav
Lajcák, a szlovák diplomácia
vezetõje. Fico bejelentéseinek
„elõszeleként” Pozsony szerdán
este visszahívta budapesti nagy-
követét. 
Folytatása a 2. oldalon 

Az ActiveWatch médiaügy-
nökség több civil szervezettel

együtt tegnap felkérte az állam-
fõt, küldje vissza a parlamentbe
az Országos Feddhetetlenségi

Ügynökség (ANI) mûködését
szabályozó új törvényt. A jog-
szabályt Mark Gittenstein ame-
rikai nagykövet is bírálta.
3. oldal 

ANI: rövidül a sajtó póráza

Júniustól az egész ország leállhat, ha a kormány végrehajtja a korábban bejelentett megszorí-

tásokat: a pedagógusok és az egészségügyi alkalmazottak után tegnap a köztisztviselõk és a

vasutasok szakszervezetei is bejelentették, általános sztrájkba lépnek május 31-tõl, ha a Boc-

kabinet nem áll el a szándékaitól. A tiltakozó akciók tegnap a kormány, az elnöki hivatal és a

parlament elõtt folytatódtak. Traian Bãsescu államfõ azzal próbálta megnyugtatni a nyugdíja-

sokat, hogy jövõre ismét megkaphatják lefaragások elõtti járandóságaikat. 3., 4. és 6. oldal 

Mircea Toma (balra): az új ANI-törvény a sajtót sújtja Fotó: Tofán Levente

Robert Fico a
Fideszt „fikázza” 
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Röviden

Elsüllyedt egy földgázfúrótorony
Venezuelában

Elsüllyedt egy venezuelai földgázfúróto-
rony a Karib-tengeren – közölte Hugo
Chávez venezuelai elnök. A helyszínen
dolgozó 95 munkást kimenekítették a Ve-
nezuela északkeleti partjai közelében ta-
lálható fúrótoronyról. Rafael Ramírez
energiaügyi és olajipari miniszter szerint
az elsüllyedt torony nem szivárog, és sem-
milyen veszélyt nem jelent a környezetre
nézve. Az Aban Pearl nevû tornyot a
múlt évben helyezték üzembe, és a
Mariscal Sucre nevû földgázprojekt kútja-
inak fúrásához használták. A tornyot
Chávez elnök is meglátogatta, s a múlt
héten Ramírez is részt vett egy ott tartott
rendezvényen, amelyen próbafúrások vé-
gét ünnepelték.

Lövések és robbanások Bangkokban

Szemtanúk szerint lövések és robbanások
voltak Bangkoknak abban a belvárosi ne-
gyedében, ahol a kormányellenes tüntetõk
elbarikádozták magukat. Egy kórházi for-
rás szerint a vörösingesek egyik katonai
vezetõjét fejbe lõtték, és vannak más sebe-
sültek is. Egyelõre nem világos, hogy a lö-
vések és detonációk a hadsereg támadását
jelzik-e. A katonaság már korábban lezár-
ta a negyedet, és „a levegõben lóg” a tün-
tetõk eltávolítása, de még nem adták ki rá
a parancsot. A tüntetõk éjszakai vagy haj-
nali támadásra számítanak. A lelõtt
Kattija Szavaszdipol a hadsereg táborno-
ka volt, aki átállt a vörösingesekhez.

AIDS-esekbõl meggazdagodott 
csalókat lepleztek le

AIDS-betegek és HIV-fertõzöttek hiszé-
kenységét kihasználva piramis rendszerû
befektetési társaságot mûködtettek a Dél-
afrikai Köztársaságban, ahol a hatóságok
nemrég leplezték le a csalókat. Adrian
Lackay, a Dél-afrikai Adóhivatal (SARS)
szóvivõje elmondta, hogy a leleplezett cég
vezetõi hûtlenül kezeltek 13,5 millió dol-
lárt, amelyet AIDS-es és HIV-vírussal fer-
tõzött betegektõl kaptak immunerõsítõ ké-
szítmények beszerzésére. A rendõrség és
az adóellenõrök Durbanben és Pretoriá-
ban csaptak le az ügyben érintett szemé-
lyekre, akiknek kilétét a bírósági tárgyalá-
sok kezdetéig nem fedik fel.

Újabb zavargások Kirgizisztánban

Kirgizisztán mindhárom déli megyéjében
elfoglaltak egy-egy közigazgatási épületet
a hatalomból kiszorított Kurmanbek
Bakijev elnök hívei. A lázadás az eddigi
legnagyobb kihívás az átmeneti kormány
számára, amely a múlt hónapban alakult
meg Bakijev ellenfeleibõl. A kabinet
Iszmail Iszakov ügyvezetõ védelmi mi-
niszter személyében különmegbízottat ne-
vezett ki a helyzet kezelésére, Iszakov már
el is indult a térségbe. A kabinet közle-
ményben tudatta, hogy a helyzet megszi-
lárdítása érdekében tárgyalásokat kezdtek
a tüntetõkkel.

Tádzsikisztán segítséget kér 
a katasztrófakárok felszámolásához

Sürgõs humanitárius segítséget kért a tá-
dzsik kormány az Európai Uniótól és a
nemzetközi közösségtõl az országot sújtó
természeti katasztrófák következményei-
nek felszámolásához. Ahil Akilov minisz-
terelnök felhívásában az áll, hogy a
Badahsán Autonóm Területen bekövetke-
zett földrengésben, valamint a Tádzsikisz-
tán déli és északi területén május 7-8-án
történt árvizekben és más természeti ka-
tasztrófákban 40 ember meghalt, 33 el-
tûnt, 300 pedig súlyosan megsérült. Rom-
ba dõlt ötezer épület és szociális intéz-
mény. A katasztrófák az ország egyhar-
madát sújtották, a kár eléri a 600 millió
dollárt. A helyreállításra az ország egye-
dül nem képes – írta Akilov.

ÚMSZ

Saját tagjainak bércsökkenté-
sérõl döntött elsõ, tegnapi ülé-

sén az új brit kormány. A Kon-
zervatív Párt és a Liberális De-
mokraták koalíciójával létrejött
kabinet csütörtökön tartotta elsõ,
teljes körû hivatalos ülését, és a
konzervatívok korábbi ígéretének
megfelelõen, határozatot hozott a
miniszterek javadalmazásának 5
százalékos, azonnali hatályú
csökkentésérõl.

A toryk ezt a tervüket még el-
lenzékben bejelentették, a közal-
kalmazotti szférát érintõ más szi-
gorításokkal együtt. George
Osborne pénzügyminiszter a
Konzervatív Párt tavaly õszi éves
kongresszusán, akkor még a kon-
zervatív árnyékkormány pénz-
ügyminiszter-jelöltjeként közölte:
2011-tõl csak a tûzvonalban szol-
gáló katonák, valamint az évente
18 ezer fontnál (5,4 millió forint-
nál) kevesebbet keresõ közalkal-
mazottak kaphatnának fizetés-
emelést, a közszférában dolgozók
zömének fizetését a konzervatív
kormány legalább egy évre befa-
gyasztaná. Ez utóbbiról egyelõre
nincs hivatalos döntés. A recesz-

sziós brit gazdaság élénkítésére és
a bankok megmentésére fordított
csillagászati összegek békeidõben
soha nem mért szintre, elõzetes
becslések szerint a hazai összter-
mék 12 százalékának közelébe
duzzasztották a márciussal zárult
pénzügyi évben a brit államház-
tartási hiányt. David Cameron
miniszterelnök elsõ nemzetközi
sajtóértekezletén kijelentette:
egyetlen újkori brit kormány sem
örökölt a jelenlegihez hasonló,
rettenetes gazdasági helyzetet. A
koalíciós megállapodásban az
idei évre egyelõre 6 milliárd font
(csaknem 1.800 milliárd forint)
közvetlen kiadáscsökkentési terv
szerepel, ám ez eltörpül a függet-
len elemzõk által szükségesnek
tartott szigorítás mértéke mellett.

Az egyik legnagyobb londoni
gazdaságelemzõ központ, a
Centre for Economics and Busi-
ness Research (CEBR) nemrégi-
ben kiadott átfogó prognózisa
szerint hozzávetõleg 100 milliárd
fontos (csaknem 30 ezer milliárd
forintos) költségvetési kiigazítást
kell végrehajtania az új brit kor-
mánynak ahhoz, hogy középtá-
von fenntartható legyen a brit ál-
lamháztartás finanszírozása. 

Miniszteri bércsökkentéssel

kezdett az új brit kormány
Hírösszefoglaló

A görög válság tovaterjedésé-
nek leginkább kitett dél-euró-

pai országok közül Spanyolor-
szágban már bejelentettek meg-
szorító programot a héten, csü-
törtökön pedig várhatóan Portu-
gália következik. Meglehet,
hogy Olaszország sem marad ki
a sorból; az Il Sole 24 Ore címû
gazdasági lap tegnapi beszámo-
lója szerint a kormány 2 milliárd
eurót kíván lefaragni a kiadások-
ból a közalkalmazotti fizetések
csökkentésével.

A La Stampa címû napilap
ugyancsak csütörtökön arról írt,
hogy „gyakorlatilag biztosra ve-
hetõ” a 2 milliárd eurós csomag
bevezetése. A római gazdasági
minisztérium szóvivõje az AFP
francia hírügynökség kérdésére
nem kívánta kommentálni a la-
pok beszámolóit. 

Az olasz kormány eddig nyil-
vánosságra hozott tervei szerint
2012-re 2,7 százalékra csökken-
tik a hazai össztermék (GDP)
arányában mért államháztartási
hiányt a 2009-es 5,3 százalékról.
A hiány kezelhetõ mértékû,
messze elmarad a 13 százalékot
meghaladó görög deficittõl, és
az euróövezeti átlag alatt van.
Ugyanakkor a 16 tagú övezet
harmadik legnagyobb gazdasá-
gát alkotó Olaszország állam-
adóssága a GDP 118 százalékát
teszi ki, ami hasonló nagyság-
rend, mint a pénzügyi összeom-
lást csak az Európai Unió és a
Nemzetközi Valutaalap 110 mil-
liárd eurós hitele révén elkerülõ
Görögország adóssága. 

A spanyol kormány tegnap 15
milliárd eurós, 5 évre szóló taka-
rékossági programot jelentett be.
A portugál kormány sajtójelen-
tések szerint csütörtökön egy 2
milliárd eurós megszorításról
tesz bejelentést. 

Megszorítások Európában

Folytatás az 1. oldalról

A szlovák miniszterelnök leszö-
gezte: a kettõs állampolgárság
megadása a magyar–szlovák
alapszerzõdés megsértését jelenti,
és ellentétes a nemzetközi joggal;
ha a törvény elfogadásra kerül,
Szlovákia nagyon kemény választ
fog adni, és a nemzetközi intéz-
ményekhez fordul az ügyben.
„Az Európai Biztonsági és
Együttmûködési Szervezet ki-
sebbségügyi fõbiztosa elé terjeszt-
jük mint biztonsági problémát” –
közölte a miniszterelnök.

Válaszlépésként – a budapesti
nagykövet hazarendelése mellett
– a szlovák külügyminiszter uta-
sítást kapott, hogy dolgozzon ki
egy elemzést arról, milyen követ-
kezményei lehetnek a magyar lé-
pésnek, és milyen szlovák válasz-
intézkedések jöhetnek szóba. Ha
a magyar parlament döntést hoz,
akkor a szlovák parlament rea-
gálni fog erre – közölte Fico.
Szerinte a kettõs állampolgárság-
nak megvannak a maga szabá-
lyai: alapvetõen kétoldalú megál-
lapodás alapján válik lehetséges-
sé, s az érintettnek legalább bizo-
nyos ideig a másik államban is
laknia kell. Szerinte az, hogy a
magyar fél most állandó lakhely
nélkül adna állampolgárságot
„alapvetõ megsértése” a nemzet-
közi jognak. A kormányfõ emel-
lett „durvának és arrogánsnak”
minõsítette azt a módot, ahogy
Budapest a tervezett lépést Po-
zsony tudomására hozta. Szerin-
te a Fidesz ezzel a lépéssel sze-
retné teljesíteni vízióját „a 15
milliós Kárpát-medencei ma-
gyarságról”.

Gasparovic: nem belügy

A miniszterelnök segítségére si-
etett tegnap a szlovák államfõ is,
aki szerint a kettõs állampolgár-
ság nem egyetlen állam belügye.

„A szlovák fél eddigi lépései – a
külügyminiszter nyilatkozata, a
budapesti szlovák nagykövet ha-
zarendelése konzultációkra és a
miniszterelnök nyilatkozatai – az
elsõ jelzések a magyar fél számá-
ra azzal kapcsolatban, hogy az ál-
lampolgársági törvény módosítá-
sa nemcsak Magyarország prob-
lémája, hanem a miénk is” – álla-
pította meg tegnap Ivan Gasparo-
vic a pozsonyi TASR hírügynök-
ségnek nyilatkozva. 

Míg Robert Fico kormányfõ és
az Irány-Szociáldemokrácia elnö-
ke súlyos nemzetbiztonsági ve-

szélyt lát a tervezett jogszabály-
ban, addig Mikulás Dzurinda a
Szlovák Demokratikus és Keresz-
tény Unió (SDKU) elnöke szerint

„nem kell megijedni, mert Szlo-
vákia erõs és szuverén ország,
amely képes megvédeni érdeke-
it”. Iveta Radicová, az SDKU vá-
lasztási listavezetõje szerint Fico
reagálása „figyelemelterelés”.
Csáky Pál, a Magyar Koalíció
Pártjának elnöke „feleslegesen
hisztérikusnak” minõsítette Fico
reakcióját.

Martonyi: a kampány része

Martonyi János nem kívánja
minõsíteni Robert Fico kijelenté-
seit. „Mi nem kívánunk ebben a
hangnemben tovább vitatkozni.
Meggyõzõdésünk, hogy ez a
szlovákiai választási kampány-
nak a része” – közölte az MTI-
nek adott nyilatkozatában a leen-
dõ magyar külügyminiszter. A
külügyminiszteri poszt váromá-
nyosa ugyanakkor hangsúlyozta:
figyelemreméltóak egyébként
azok a nyilatkozatok, amelyeket
egyes szlovákiai pártok vezetõi
tettek a szlovák kormányfõ sajtó-
tájékoztatóján elhangzottakkal
kapcsolatban. „Egyetértek azzal,
hogy ez lényegében egy figyelem-
elterelés, ami valójában a politi-
kai hisztéria világába tartozik” –
jegyezte meg. Martonyi János
közölte: szeretné még egyszer
megismételni, hogy a tervezett
magyar törvénymódosítás „a leg-
kevésbé sem érintheti Szlovákia
nemzetbiztonsági érdekeit, a leg-
kevésbé sem érintheti Szlovákia
területi integritását”. 

Fico „fikázza” a Fideszt

Robert Fico szlovák miniszterelnök a kettõs állampolgárság ellen emelt szót

Vona Gábor: szavazati jogot a határon túlra!

Szavazati jogot adna a Jobbik a határon túl élõ magyaroknak az ál-
lampolgársággal együtt – jelentette be Vona Gábor, a párt elnöke
tegnap sajtótájékoztatón, Budapesten. Szávay István, a Jobbik
nemzetpolitikai kabinetjének elnöke a párt elnökségének szerdai
döntését ismertetve hangsúlyozta: javaslatuk szerint az állampol-
gársághoz jutó magyarok a pártok országos listáira szavaznának.
A határon túli magyaroktól így nem kellene ajánlószelvényeket be-
gyûjteni, ugyanakkor a szavazati szándékukat elõre, postai úton je-
lezniük kellene – fejtette ki a politikus. 

Silvio Berlusconi olasz kormányfõ



Hírösszefoglaló

Hétfõre halasztották a szak-
szervezetek kérésére a Gazda-

sági és Társadalmi Tanács (CES)
eredetileg mára tervezett ülését.
Az érdekvédõk arra hivatkoztak,
hogy késve kapták meg a Nemzet-
közi Valutaalappal (IMF) kötött
egyezség dokumentumait. Mint
ismeretes, Traian Bãsescu államfõ
sugallatára Emil Boc miniszterel-
nök bejelentette, a közalkalmazot-
ti bérek 25 és nyugdíjak 15 száza-
lékos csökkentését csak azután le-
het életbe léptetni, hogy a CES is
„áldását adta” rá. Az elmúlt na-
pokhoz hasonlóan a közalkalma-
zottakat tömörítõ szakszervezetek
tegnap is tüntettek az elnöki hiva-

tal és a kormány épülete elõtt, a
tervezett megszorító intézkedések
ellen. Kétezer ember vonult a két
intézmény elé az öt legnagyobb
szakszervezeti tömörülés felhívá-
sára. A tiltakozáson valamennyi
közalkalmazotti kategória képvi-
seltette magát, a nyugdíjasok is
csatlakoztak hozzájuk. A tiltako-
zók Traian Bãsescu államfõ és a
kormány lemondását követelték.
Nem voltak összetûzések a tünte-
tõk és a rendfenntartó erõk között.

Közben a szakszervezetek ki-
dolgozták a következõ idõszak til-
takozási menetrendjét, miszerint
ma sztrájkõrséget szerveznek a
Victoria-palota elõtt, jövõ kedden
pedig az összes szakszervezeti
tömb részvételével óriási tüntetést

ugyanott. Amennyiben a hónap
végéig nem kerülnek meghallga-
tásra kéréseik, akkor május 31-tõl
általános sztrájkba lépnek. „A fi-
zetések drasztikus csökkentése és
a kilátásba helyezett elbocsátások
ellehetetlenítették a helyzetünket.
Ilyen körülmények között nincs
már semmi veszítenivalónk!” – áll
a közalkalmazottakat tömörítõ
szakszervezet közleményében. 

Ugyanilyen lépést terveznek ta-
nárok is, bejelentették, hogy a
közoktatásban és a felsõoktatás-
ban dolgozók egyaránt beszüntet-
nék a munkát. Tegnap a vasúti
szakszervezetek is munkabeszün-
tetést helyeztek kilátásba, ha kide-
rül, hogy a bércsökkentések a vas-
utasokat is érintenék. 
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Téved, aki azt hiszi, hogy
Emil Boc szívességet tesz
Traian Bãsescunak, amikor
teret enged neki, hogy el-

játssza a miniszterelnö-
köt, és ezzel kiélje dik-
tatórikus hajlamait.
A valóságban éppen
fordítva van: az ál-

lamfõ tesz szívességet a kormányfõnek, ami-
kor eljátssza a miniszterelnököt. Szó nincs
elõzménytelen „bevállalásról” – mindannyi-
an emlékszünk még a tavalyi, meglehetõsen
groteszk jelenetre, amikor Traian Bãsescu fé-
lig-meddig egy növendék fenyõre felmászva
nyugtatgatta az elégedetlenkedõ mezõgazda-
sági termelõket. A baj az, hogy beavatkozá-
sa akkor sem jelentett megoldást – a szub-
venciók máig késnek –, ahogy feltehetõen
most sem. Maga mondta tegnap esti sajtótá-
jékoztatóján, hogy a bérek és a nyugdíjak
huszonöt, illetõleg tizenötszázalékos csökken-
tése az év végéig csupán törekvés. Más szóval
egyáltalán nem biztos, hogy a közalkalma-
zottak rémálma a tervezett leépítéssel véget
ér. Most elõször hangzott el, hogy a költség-
csökkentéssel párhuzamosan szükség van a
bevételeket serkentõ, gazdaságösztönzõ intéz-
kedésekre. De a fogalmazásmód és az idõzí-
tés – az a tény, hogy a Nemzetközi Valuta-
alappal folytatott tárgyalások kapcsán ezek-
rõl egyetlen szó sem esett – azt az érzést kelti,
hogy utólagos, belsõ használatra készült
vagy inkább csak készülõ csomagról beszél-
hetünk. Csodálkozni ezen nem kell túlságo-
san, hiszen az államfõ például saját bevallá-
sa szerint csak pár hete figyelt fel a korábbi
megfogalmazása szerint elhízott szociális el-
látórendszerre. Ha így folytatja, ötmandá-
tumnyi idõbe is beletelhet, amíg megismer-
kedik a román társadalmi valósággal. Né-
hány aspektust segíthetünk neki tisztázni.
Például nem helyes azt mondani, hogy a
magáncégek dolgozói eltartják a közalkal-
mazottakat, hiszen a vállalkozások számos
szolgáltatásban részesülnek az állam részé-
rõl, ezeket pedig értelemszerûen a közalkal-
mazottak állítják elõ. A másik az, hogy
nem a közalkalmazottakat és a nyugdíjaso-
kat kell hibáztatni az üres államkassza mi-
att. Azután a kiadások csökkentésébõl telje-
sen kizárták az államkassza egyharmadát,
azt a részt, amelyhez a bérek és a szociális
támogatások kifizetése után marad. Elvileg
a szóban forgó hányadot maradéktalanul
beruházásokra fordítja a kormány, amibõl
viszont a gyakorlatban semmi vagy nagyon
kevés látszik.
Pozitívum, hogy ha egy mondat erejéig is,
de terítékre került az adócsalás elleni fellépés.
Nem lesz könnyû, de óriási tartalékokat rejt.
A jelenség mára odáig fejlõdött, hogy ciga-
rettától, francia parfümön át eredeti autóal-
katrészig minden kapható feketén, olyan in-
tézményekben is, ahol a beléptetést csend-
õrök, sõt kormányõrök felügyelik.

Román lapszemle

Fekete álmok

Szõcs Levente

A román kormánynak hiteles üzleti tervet
kellett volna kidolgoznia, rövid-, közép-,
illetve hosszútávra ahhoz, hogy elkerülje
a mostani helyzetet, véli Mariana Gheor-
ghe, a Petrom vezérigazgatója. Szerinte
jól megfontolt befektetésekkel ki lehet ke-
rülni a krízisbõl. (Ziarul Financiar) A
korrupciós vádak miatt jelenleg elõzetes
letartóztatásban lévõ Cãtãlin Voicu sze-
nátor engedély nélkül épített kriptát egy
1877-es háborús hõs családi sírjára a
Bellu temetõben. (Adevãrul) Jonathan
Scheele, az Európai Bizottság közlekedés-
ügyi biztosa és az Európai Unió volt ro-
mániai nagykövete úgy gondolja, hogy a
románok legnagyobb erénye és ugyanak-
kor a legnagyobb hibája, hogy minden
ígéretüket az utolsó percben teljesítik.
(România liberã) A Dolj megyei ügyész-
ség megindította a bûnvádi nyomozást
Cosmin Drãgan ellen. A férfi azért vert
meg egy idõs férfit, – aki késõbb belehalt
sérüléseibe – mert az lassan haladt át az
úttesten. (Jurnalul Naþional)

A közalkalmazottakat tömörítõ szakszervezetek tegnap is tüntettek az elnöki hivatal és a kormány elõtt

Júniustól zárva...

Fleischer Hilda

Bírálatok kereszttüzébe ke-
rült tegnap a parlament az

Országos Feddhetetlenségi Ügy-
nökség (ANI) mûködését szabá-
lyozó törvény módosítása miatt.
Az intézmény vezetõje, Cãtãlin
Macovei szerint a törvényhozók
az új jogszabállyal „több, mint
jelentõsen” megcsonkították az
ANI hatáskörét. Az igazgatót –
mint fogalmazott – elsõsorban
az lepte meg, hogy az ügynöksé-
get legyengítõ törvénymódosító
javaslatok többsége a kormány-
pártoktól (PD-L és RMDSZ)
származott. „Az egyetlen ma-
gyarázatom erre az, hogy a hon-
atyák csak a saját érdekeiket tar-
tották szem elõtt” – jelentette ki
Monica Macovei.

Csalódást jelentett az új ANI-
törvény a bukaresti amerikai
nagykövetnek is. „A szenátus
olyan módosításokat is beveze-
tett a jogszabályba, amelyeket az
Alkotmánybíróság nem is írt
elõ” – állapította meg a diploma-
ta. Az Activewatch médiafigyelõ
ügynökség szerint a törvénymó-
dosítás után a sajtó már nem
töltheti be a „demokrácia házõr-
zõ kutyája” szerepet. Éppen
ezért az ügynökség – más civil
szervezetekkel közösen megfo-
galmazott – nyílt levélben kérte
fel tegnap az államfõt, küldje vis-
sza a parlamentbe a jogszabályt.

„Az újságírók nem lesznek
képesek hatékonyan és teljes kö-
rûen tájékoztatni a nyilvánossá-

got a politikusok lehetséges visz-
szaéléseirõl, az érdekkonfliktu-
saikról, a korrupciós ügyeikrõl”
– nyilatkozta Mircea Toma, a
Activewatch elnöke a levelet be-
mutató tegnapi sajtótájékozta-
tón. Példaként emelte ki, hogy
az új törvény szerint a honatyák-
nak már csak arról kell számot
adniuk nyilvános vagyonnyilat-
kozatukban, hogy hány ingatlan
van a birtokukban.  „Nem érünk
el semmit azzal, ha megtudjuk,
hogy egy politikusnak három há-
za van. Hisz nem mindegy, hogy
három kis vityillóról beszélünk
egy falucskában, vagy három vil-
láról Bukarest központjában” –
jelentette ki Toma.

A Traian Bãsescu államfõnek
szánt levél ismertetésén részt vett
oknyomozó újságírók – Liviu
Avram, az Adevãrul fõmunkatár-
sa, Cãtãlin Prisãcariu, a Kami-
kaze címû élclap fõszerkesztõje –
kivétel nélkül egyetértettek ab-
ban: az új törvény hozzájárulhat
ahhoz is, hogy a jövõben a jelen-
leginél is nagyobb nyomásnak le-
gyen kitéve, hisz ez lesz az egyet-
len intézmény, amelynek – a tit-
kosított vagyonnyilatkozatok
birtokában – tudomása lesz a
köztisztségviselõk valós anyagi
helyzetérõl. Mint ismert, az Or-
szágos Feddhetetlenségi Ügy-
nökség (ANI) mûködését szabá-
lyozó új törvényt szerdán szavaz-
ta meg a szenátus. A jogszabály
módosítására egy korábbi alkot-
mánybírósági döntés miatt volt
szükség. 

ANI: rövidül a sajtó póráza
M. Á. Zs.

„Reméljük, hogy az év végén
feloldhatjuk a költségcsökken-

tõ intézkedéseket. Mindez termé-
szetesen attól függ, hogy a 2011-
es állami költségvetés megbírja-e
majd a kiadásokat” – fejtette ki
Traian Bãsescu államfõ azon a
tegnap esti, másfél órás sajtótájé-
koztatón, ahol a közalkalmazotti
bérek 25 és a nyugdíjak 15 száza-
lékos csökkentésének okát taglal-
ta. Szerinte a gazdasági válság
okozta pénzhiányra rátevõdött
még az állami bürokrácia túlbur-
jánzása, a nyugdíjak és szociális
juttatások jogtalan igénybe vétele
is. „Az állam nem tudja finanszí-
rozni a mostani elkorcsosodott
nyugdíjrendszert. Feltevõdik a
kérdés, hogy az utóbbi két, három
év alatt miért duplázódott meg a

betegnyugdíjasok száma” – vonta
kétségbe az igénylõk és a betegsé-
get diagnosztizálók becsületessé-
gét az államfõ. Ugyanabban a re-
giszterben folytatva, Bãsescu azt
részletezte, hogy jelenleg igénybe
vehetõ mintegy kétszáz különbö-
zõ segélyt több mint hétmillió ál-
lampolgár „használja ki”. „Ez két
milliárd eurós kiadást jelent éven-
te, amit nem tudunk megengedni
magunknak” – fejtette ki az ál-
lamfõ. Utoljára, de nem utolsó-
sorban az mondta el, hogy az
utóbbi öt évben több mint kétsze-
resére nõtt a közalkalmazotti bér-
alap, amely most 43,6 milliárd
eurót „nyom”. Ennek a csökken-
tése érdekében Bãsescu bejelen-
tette többek között az államelnöki
hivatal karcsúsítását is, az alkal-
mazottak egynegyedét elbocsát-
ják július elsejétõl. 

Traian Bãsescu bizonyítványa

Fotó: Tofán Levente

ÚMSZ

A használaton kívül helye-
zett laktanyák átadását kérte

tegnap Gabriel Oprea védelmi
minisztertõl Olosz Gergely
Kovászna megyei RMDSZ-es
képviselõ, ugyanis a felszabadult
telkeken ANL-tömbházakat és
egyéb, a helyi közösség számára
fontos projekteket lehetne meg-
valósítani. A találkozón Oprea
ígéretet tett arra, hogy mihama-
rabb összeállítják az átadható
épületek listáját. Mint ismeretes,
a sepsiszentgyörgyi önkormány-
zat számos alkalommal kérte az
elhagyott laktanyák átadását, és
lakossági aláírásgyûjtést is kez-
deményezett a város szempont-
jából létfontosságú területek
megszerzése érdekében. Antal
Árpád, a háromszéki megye-
székhely polgármestere a több
éve elhagyatott lõtéren ipari par-
kot és kutatási központot szeret-
ne megvalósítani. Gabriel Oprea
védelmi miniszter a közelmúlt-
ban egy brassói látogatása alkal-
mával bejelentette, hogy a szak-
tárca országszerte beazonosított
huszonöt olyan laktanyát, ahol a
régiófejlesztési tárcával együtt-
mûködve szociális lakásokat le-
hetne építeni. Egyúttal alá is ír-
tak egy együttmûködési szán-
déknyilatkozatot, miszerint
Brassóban egy 400 lakásból álló
lakóparkot építenek; eszerint a
lakások harminc százaléka a
hadsereg alkalmazottait illetné.
Oprea elismerte, hogy a helyi ha-
tóságok „óriási nyomást” gyako-
rolnak rá, hogy a nem használt
területeket átadják, de megérté-
süket kérte, ugyanis a hadsereg
nem adhatja át a „stratégia fon-
tosságú laktanyáit”. 

A laktanyákat
kéri Olosz 

Traian Bãsescu államfõ – immár miniszterelnökként is Fotó: Fleischer Hilda
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Bogdán Tibor

Traian Bãsescu „elnöki
pártja”, a Demokrata-

Liberális Párt (PD-L) már
megalakulása pillanatában
sem volt egységes, a belsõ ha-
talmi harc, a pártfunkciók
majd a kormányzási tisztsé-
gek elosztása kezdettõl fogva
szembeállította egymással a
Demokrata Párt tagjait illet-
ve a Nemzeti Liberális Párt-
ból (PNL) kivált csoport által
megalakított Liberális De-
mokrata Pártból „átigazolt”
politikusokat.

Békétlenkedõk

A PD-L-n belül egyre töb-
ben elégedetlenek pártelnök-
ükkel, Emil Boc-kal, aki el-
len már nyíltan is fellépnek,
de mind többen vannak

azok is, akik – egyelõre
ugyan még csak burkoltan, a
kulisszák mögött, bizalmas
pártkörökben – Traian
Bãsescu „uralmát” is kezdik
megsokallni.

Erre utalhatott Raluca
Turcan, amikor nemrégiben
a párt politikájának gyöke-
res módosítását követelte,
attól tartva, hogy a jelenlegi
irányvonal eltávolítja a poli-
tikai alakulatot a valóságtól.
A politikusasszony – akinek
férje egyébként Traian
Bãsescu tanácsosa – arra a
veszélyre is figyelmeztetett,
hogy a kialakult helyzet
nyomán megromolhat a vi-
szony a tömörülés és az ál-
lamfõ között. 

A párton belül az utóbbi
idõben elsõsorban a közelgõ
kongresszus elõkészítésével
kapcsolatos problémák

okoznak feszültséget, miu-
tán Traian Bãsescu élesen ki-
kelt az ellen, hogy a belsõ vá-
lasztások alkalmával a párt-
elnök és négy alelnök szemé-
lyérõl listás alapon nem pe-
dig egyéni indítványok sze-
rint döntsenek. Ennek kap-
csán egyenesen a párt elbol-
sevizálásáról beszélt. A
módszer hívei közé tartozik
egyébként Emil Boc pártel-
nök, de támogatta a listás je-
löléseket Cezar Preda alel-
nök is. Az államfõi bírálat
nyomán aztán Bãsescu olyan
hû emberei, mint Theodor
Stolojan és Raluca Turcan
maguk is szembeszegültek a
különben a párt alapszabály-
zatában szentesített választá-
si rendszerrel.

Halasztási javaslatok – 
és hátterük

Kiszivárgott hírek szerint
a párt Állandó Irodájának
keddi, igencsak feszült han-
gulatú ülésén több hangadó
politikus, közöttük Sorin
Frunzãverde, Vasile Blaga,
Costicã Canacheu és
Cristian Boureanu élesen ki-
rohant a pártelnök vezetési
stílusa ellen. Frunzãverde
egyenesen azt állította, hogy
a párt már 2006 óta hibás

politikai vonalat követ. Bár
konkrétan nem szólt ezekrõl
a hibákról, sokan úgy vélik,
egyebek között a PNL-vel
való szakításra utalt, amire a
Traian Bãsescu és Cãlin
Popescu Tãriceanu közötti
ellentétek miatt került sor.
Mások arra figyelmeztettek,
hogy a párt a katasztrófa fe-
lé sodródik, és ha nem törté-
nik számottevõ változás a
politikai irányvonalban, a
2012. évi választásokra 20
százalék alá süllyed a nép-
szerûsége.

Ilyen körülmények között
érthetõ, hogy az Állandó Iro-
da összejövetelén késhegyre
menõ vitát váltott ki Sorin
Frunzãverde javaslata, mi-
szerint az Igazgató Tanács
által eredetileg július 16–17-
ére kijelölt tisztújító választá-
sokat õszre kellene halaszta-
ni. A párt Krassó-Szörény
megyei elnöke azzal érvelt,
hogy a közvéleményt most
nem a kormánypárt belsõ re-
formja, hanem a válságkeze-
lés érdekli, a kormánypárt-
nak tehát a kormányzással
kell foglalkoznia. Mások
egyenesen téli idõpontot ja-
vasoltak a tisztújításra, lehe-
tõvé téve Emil Bocnak, hogy
zavartalanul a kormányzás-
nak szentelhesse idejét és

energiáját. Ráadásul év végé-
ig tisztázódik a kormány
helyzete is, felmérik a minisz-
terek egyéni teljesítményeit,
és sor kerülhet a kabinet
struktúrájának átalakítására
– védik álláspontjukat a ha-
lasztás hívei.

Frunzãverde olyan han-
gos támogatóra talált, mint
Cristian Boureanu alelnök,
aki amúgy is elégedetlen
azért, mert leváltották a tö-
mörülés Argeº megyei szer-
vezetének élérõl. A volt me-
gyei pártvezetõ álláspontját
azzal támasztotta alá, hogy
a belsõ választásokat a köz-
vélemény úgy értékelné,
hogy az ország gondjainak
megoldása helyett a koncért
marakodnak. Egyben heve-
sen bírálta az Argeº megyei
szervezet átszervezésével
megbízott, Florin Popescut
is, aki, mint kifejtette, a szo-
ciáldemokratákkal üzletel,
és Sorin Ovidiu Vântu em-
berét akarja a megyei tömö-
rülés élére ültetni. 

A párt „kemény magját”
alkotó, Vasile Blaga, Adriean
Videanu és Radu Berceanu
által vezetett szárny viszont
abban a reményben szeretné
elhalasztani a belsõ választá-
sokat, hogy õszre vagy a jövõ
év elejére Boc annyira re-

ménytelen helyzetbe kerül,
hogy már nem jelöltethetné
magát a párt élére. Ehhez a
csoporthoz tartozik egyéb-
ként Sorin Frunzãverde is. 

Bãsescu már csak 
harmadik?

Az ország helyzete, megte-
tézve a kormány tehetetlen-
ségével és a PD-L-n belüli
torzsalkodással odavezetett,
hogy megcsappanni látszik
Traian Bãsescu tekintélye is,
fõleg, miután magára vállalta
a bérek, nyugdíjak, szociális
juttatások csökkentésének
bejelentését, ezzel pedig rész-
ben a felelõsséggel járó terhet
is. Egy friss felmérés szerint
népszerûsége a februári 45
százalékról májusra 31 szá-
zalékra zuhant, amivel már a
37 illetve 35 százalékot ösz-
szesítõ Crin Antonescu és
Victor Ponta mögött is elma-
rad. Az államfõ által bejelen-
tett megszorításokat a meg-
kérdezettek csupán egy szá-
zaléka tartotta nagyon jónak,
12 százaléka jónak, 36 és 45
százaléka viszont eléggé illet-
ve nagyon rossznak ítélte. 

A felmérés egyetlen szép-
séghibája az, hogy a Szociál-
demokrata Párt megrendelé-
sére készült. 

Elnök(i)párti torzsalkodások

Gyulay Zoltán

Bármennyire zökkenõ-
mentesen is folynak az

elõkészületek az új magyar
kormány megalakítására, a
péntek 13 órára összehívott
új Országgyûlést is kötik az
idõigényes jogi formaságok.
A rendszerváltozás óta el-
telt idõszak korábbi öt vá-
lasztását követõen volt
ugyan, amikor ez a proce-
dúra kissé elhúzódott
(1994-ben Horn Gyulának
47, 1998-ban Orbán Viktor-
nak 43 napra volt szüksége
a második fordulótól az es-
kütételig), ez azonban elsõ-
sorban a koalíciós egyezte-
tések számlájára írható.

Korelnök, korjegyzõk

Az egypártrendszer levál-
tása óta most történt meg
elõször, hogy egyetlen párt
(egészen pontosan: szoros
pártszövetség) került nem
egyszerûen abszolút, hanem
alkotmányozást is lehetõvé
tevõ, kétharmados többség-
be. A gyakorlatilag nyolc
évig hatalmon volt szocialis-
ták és az egy éve õket ottha-
gyó liberálisok megroppan-
tak (utóbbiak el is tûntek a
politikai palettáról), miköz-

ben a jobboldal felettébb meg-
erõsödött. Az Orbán Viktor
vezette Fidesz-Magyar Polgá-
ri Szövetségnek (és a vele a
nyolc ellenzéki évben rendkí-
vül összekovácsolódott Ke-
reszténydemokrata Néppárt-
nak) tehát csak a jogi forma-
ságokat kellett megvárnia ah-
hoz, hogy átvehesse az or-
szág ügyeinek igazgatását.
Az áprilisi választások vég-
eredménye hétfõn vált jog-
erõssé (egyetlen kifogás érke-
zett csupán, amit a Legfel-
sõbb Bíróság formai okokra
hivatkozva, érdemi vizsgálat
nélkül elutasított), így semmi
akadálya annak, hogy pénte-
ken a Duna-parti neogótikus
palotában megalakulhasson
az Országgyûlés.

A ceremóniának megvan a
hagyományos forgatóköny-
ve, de máris megelõlegezhet-
jük: lesznek meglepetések. A
szokásjog úgy írja elõ, hogy a
Himnusz elhangzása után a
köztársasági elnök megnyitja
az ülést, és bejelenti, hogy kit
kér fel kormányalakításra,
majd a korelnök, azaz a leg-
idõsebb képviselõ (ezúttal a
88 esztendõs fideszes Hor-
váth János) irányítja a mun-
kát, egészen a parlament
tisztségviselõinek megválasz-
tásáig. Ebben a korjegyzõk

lesznek a segítségére: a legfi-
atalabbak, akik viszont mind
a Jobbik soraiból kerülnek ki.

Öltözködési ügy

A sok elõre bekódolt konf-
liktus közül máris itt van az
elsõ: a képviselõk esküjének
szövegét rendszerint a leges-
legfiatalabb képviselõ-jegyzõ
olvassa elõ, ez tehát Dúró
Dórának, a Jobbik szóvivõ-
jének lenne a feladata, a Fi-
desz azonban csökkenteni
szeretné a szélsõjobb parla-
menti súlyát, ezért arra ké-
szül, hogy más személyt ta-
láljon erre a feladatra. Az
igazsághoz hozzátartozik,
hogy írott jog senkinek nem
köti a kezét, ebben semmi-
lyen törvény, semmilyen
házszabály nem intézkedik.

Jóval nagyobb gombócnak
ígérkezik ennél a Jobbik elnö-
kének, Vona Gábornak a be-
jelentése. Elõre közölte, hogy
az alakuló ülésen és az eskü-
tételen gárdamellényben kí-
ván megjelenni, márpedig a
bíróság jogerõsen betiltotta a
szervezetet, ezért a jogászok
és a baloldali politikusok vé-
leménye szerint egy törvény-
telen alakulat egyenruháját
viselni is törvénytelen.

Míg Orbán Viktor úgy re-
agált, hogy „öltözködési
kérdésekben” nem tartja
magát illetékesnek, Lendvai
Ildikó távozó szocialista
pártelnök sûrû levelezésbe
kezdett Sólyom Lászlóval,
hogy az államfõ maga aka-
dályozza meg a szörnyû in-
fámiát, s ne kezdje meg ad-
dig a gyûlést, amíg a magyar

politika újdonsült fenegyere-
ke „tisztességesen” fel nem
öltözik. A köztársasági el-
nök hivatala közleményben
úgy reagált, hogy nagy álta-
lánosságokban az Ország-
gyûlés tekintélyére és a mél-
tóságteljes viselkedésre hívta
fel a figyelmet, és felszólítást
tett közzé, hogy a gótikus
épület falai közt senki ne kö-
vessen el jogsértést.

Fogdából illemhely

Nem tudni, hogy a szocia-
lista heves támadás nem azt a
célt szolgálja-e, hogy Vonát a
sarokba szorítsák. Ha ugyan-
is meghátrál, az presztízs-
vesztés, ha pedig nem, akkor
úgy állítják be, mint aki szán-
dékosan provokál. Az tény,
hogy ebbõl a helyzetbõl alig-

ha lehet jól kijönni, még ha a
Jobbik elnök-frakcióvezetõjét
segíti egy különös jog is: a
magyar parlament épületé-
ben minden ott-tartózkodót
véd a mentelmi jog (nemcsak
a képviselõi), és semmiféle
hatóság nem intézkedhet a
teremõrökön kívül, akik nap-
jainkban már inkább csak te-
remszolgaként ügyködnek.
Valaha zárka is volt az ország
házában, a kupolaterembõl
nyílott egy aprócska fülke,
amely ma férfi illemhely.

Hogy nem lesz eseményte-
len nap, azt eleve borítékol-
hatjuk. Az érdemi munka
hétfõn kezdõdik, Bajnai Gor-
don és kabinetje ekkor már
ügyvezetõként foglal helyet a
patkóban. Meg kell teremte-
ni a törvényi lehetõségét a
miniszterelnök-helyettesi
poszt létrehozásának (1989-
ben a köztársaságot is kikiál-
tó alkotmánymódosítás
ugyanis ezt a tisztet eltöröl-
te), és a minisztériumok fel-
sorolásáról szóló jogszabályt
is módosítani kell ahhoz,
hogy legkésõbb a hónap vé-
géig Orbán Viktor és kormá-
nya ünnepélyesen letehesse
az esküt. Jelképesnek szánt
gesztusként Semjén Zsolt ke-
reszténydemokrata pártelnök
beterjeszti a határokon kívül
élõ magyar önazonossággal
rendelkezõk kettõs állampol-
gárságának megadásáról szó-
ló törvényt, amely a közeljö-
võben ugyancsak sok szóbe-
szédre ad majd okot, és nem-
csak a Duna partján, hanem
az egész Kárpát-medencé-
ben. A választási kampány
amúgy 2014-re máris meg-
kezdõdött. 

Benépesül a Duna-parti neogótikus palota

A Duna-parti csodálatos palota elegáns lépcsõsora. Gárdás bakancsok tapossák majd?

Ma Budapesten összeül az új magyar
Országgyûlés. Már a megalakulását
megelõzõ napokban is számos vita
zajlott le az eseménnyel kapcsolatban,
és nem lesz ez másként a jövõben
sem. Orbán Viktor a hónap végén ala-
kíthatja meg kormányát.

A gazdasági-pénzügyi válság nyomán
drámaivá vált romániai szociális hely-
zet, a kormány tehetetlensége, kapko-
dása és rendkívül drasztikus, válságke-
zelõnek mondott intézkedései nyomán
elmélyültek az ellentétek a fõ kor-
mányzó tömörülésen, a Demokrata-
Liberális Párton belül.



Ramona Ursu, az esti Adevãrul fõszerkesz-
tõ-helyettese kertelés nélkül megmondta:
nem fizet többet egy lejt sem az ortodox
egyháznak, és két cikkben is részletezte,
hogy miért. Mert egész egyszerûen meg-
elégelte azt, hogy a pópának évente csak
két alkalommal van gondja õrá, Kará-
csonykor és Vízkeresztkor. Ilyenkor felke-
resi a híveit, hogy a látogatásért pénzt in-
kasszáljon tõlük. Az sem tetszik a hölgy-
nek, hogy Putnát kivéve az összes többi
moldvai kolostornál belépti díjat kell fizet-
ni – mintha moziba, cirkuszba, futball-
meccsre vagy vásárba menne a hívõ.
Hogy Szent Piroska napján Iaºi-ban a pa-
pok állandóan tartják a markukat,
ellenállhatatlanul vonzza õket a nagy tö-
meg búcsújáró pénze. 

Attól sem gyarapodik a hitben
senki, ha azt látja, hogy az
agapiai apácák többet ülnek
a törvényszéken, mint a
templomban – nem az ima

a fõ gondjuk, hanem az,
hogy megnyerjék a vagy-
on(vissza)szerzési pere-
ket. Egy ilyen perrel meg-

kaparintották a falu

temetõjét, s az agapiai holtaknak más fa-
luban kell sírhelyet keresni. S egyáltalán,
minek kell a papoknak fizetni, hiszen a
Jóistennek nincs szüksége pénzre, és mi-
nek kell pereskedni, hiszen a Jóistennek
nincs szüksége egyetlen hektár erdõre
sem, nemhogy több tíz-
ezerre. Miért kell az egy-
háznak üzletelnie, luxus-
szállodákat üzemeltetnie,
és a papoknak miért kell
politizálniuk, miként a
Vaslui-i püspök tette, ami-
kor egy halotti toron meg-
szidta az egybegyûlteket amiért egy bizo-
nyos politikusra szavaztak.
A fenti lajstromhoz még hozzá lehetne pél-
dául azt, hogy a nevezetesebb bukaresti
templomokban jó árat kérnek az esketésért.
A Szent Elefteriében 15 millió régi lejt kell
lepengetni a papnak azért, hogy összeadja
a fiatalokat, az elõleg 5 millió. Ugyanez a
tarifa a Szent Spiridonban is, a Domniþa
Bãlaºában csak 13 millió, a Szent Szilvesz-
terben és az Icoanei-ben már 10 millióért is
összeadnak, s az Unirea nagyáruház köze-
lében lévõ Szent Antal templom a legol-
csóbb, ott 6 milliót kell fizetni egy esketé-

sért. Mindezt számla nélkül, feketén bo-
nyolítják le. A pap, az egyház a bezsebelt
pénzért nem fizet adót. 
Nekem már tizenöt évvel ezelõtt feltûnt,
hogy valami nincs rendben. Bukarestben
nagy vallási ünnep volt, a keleti egyházfõk

jelenlétében misézett
Teoctist pátriárka, amikor
nagy tömeg apáca jelent
meg, és visító hangon kia-
bálták: „Teoctist, anti-
crist!” Aztán teológia-hall-
gatók, jövendõbeli papok
rohantak a térre, és ütle-

gelték az apácákat, közülük többen akkora
ütést kaptak, hogy elterültek a Mitropolia
elõtti kövezeten. Mindezt a Román Parla-
ment akkori épületének az ablakából néz-
tük végig. Vártuk a szertartásban résztvevõ
egyházi személyiségek közbelépését. De a
keleti keresztény egyházak vezetõi a kisuj-
jukat sem mozdították, zavartalanul tömjé-
neztek, zsumatoltak.
Ezek után nem lepett meg, amikor a
Holokausztról rendezett egyik tudományos
értekezleten azt hallottam, hogy a bukares-
ti pogrom idején többek között fiatal orto-
dox papok, teológusok biztatták a tömeget

a zsidók üzleteinek, házainak a feldúlásá-
ra. Miként azon sem tudok csodálkozni,
hogy nemrég egy ortodox teológiai hallga-
tó vitte be a tolvajokat éjjel a Radu Voda
templomba, a bukaresti ortodox teológia
templomába, hogy lopják el Szent Nectarie
ereklyéjét, amelyrõl tudta, hogy szép pénzt
ér a fekete piacon. Xenofób indulatok, erõ-
szakoskodás, üzlet és pénzszerzés – ez len-
ne az, amire képesítik az ortodox papokat?
Ha így van, nekem sem lenne kedvem fi-
zetni nekik, egy vasat sem!
Persze könnyû meglátni a más szemében a
szálkát, de mi sem vagyunk sokkal külön-
bek. Marosfõn felépítettek egy szép mo-
dern kápolnát – építészeti remekmûnek
tartják a hozzáértõk. Nyitva is van egész
nap. És jól látható helyen áll egy nagy per-
sely – ahol le lehet pengetni a „látogatási
díjat”. Nem kérik, de elvárják... Viszont
papot nem lehet látni a templomban, még
vasárnap sem. És tavaly nagy egyházi ün-
nepen, augusztus 15-én sem volt mise a
pazar kis kápolnában! Nem lenne kifizetõ-
dõ? Az ortodox templomban viszont egész
nap harangoztak, hívták a népet. Nekik ki-
fizetõdõ?! Így adjuk fel állásainkat, ha kell,
ha nem.

Írói pályámat nagy koncepciókkal kezdtem: Homerosz álnév
alatt megírtam Odisszeia címû époszomat, melyet az Akadé-
mia dicséretre ajánlott. A könyvnek igen nagy sikere volt, de
nekem abszolúte semmi; az a furcsa dolog történt meg, hogy
az époszt valamelyik magyarázóm, egy történetíró, egyszerûen
ellopta és felhasználta Világtörténelem címû mûvében. (…)
Más mûfajokkal próbálkoztam, hogy megéljek. Dante álnév
alatt megírtam az Isteni Színjátékot, amit Messiás címen lefor-
dítottak németre, onnan lefordítottak magyarra: «A tyúkom
vett egy új ruhát!» címen és a szerzõ neve nélkül énekelte az or-
feumban Bellák Nusi kisasszony. Késõbb Shakespeare álnév
alatt írtam néhány drámát, Schopenhauer és Kant álnevek alatt
filozófiai értekezéseket is firkáltam és Goethe álnév alatt né-
hány drámai költeményt. (…)
Utána felmentem a szerkesztõségbe és otthagytam egy cikket
«Az akarat sokfélesége» címen. A szedõ álmos volt és cikkem
ilyen címen jelent meg: «Vakaródzik a feleségem», azonkívül
belül is volt néhány sajtóhiba. A cikk nagy feltûnést keltett, az
emberek nevettek és hamarosan kiderült, hogy egy egészen új-
szerû és hallatlanul mulatságos új humorista tûnt fel, aki min-
dent egészen furcsán és másképpen mond: tótágast állítja a dol-
gokat és mindent megfordít és eltorzít. (…)
Sikerem tüneményes volt. Késõbb már nemcsak vigyorogtak,
hanem hangosan nevettek az emberek, mikor megláttak. Ni,
mondták hahotázva egymásnak, itt megy a Kovácsik, jaj, de jó
marhaságot írt az, barátom, a hasamat fogtam, hogy gondolhat
ki valaki ilyen egy hülyeséget.

Karinthy Frigyes: A humorista 

„Kinek pénze ide cseng…”
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Örülne Széchenyi, de még mennyire örülne, ha meg-
tudná, hogy a Székelyföldön immár gulyásfõzõ verse-
nyeken is idézik. Legfeljebb csóválná a fejét, hogy a
makfalvi majálison nem éppen odavaló gondolatot ra-
gadtak ki tõle. Mert egy eszem-iszomra, egy „ihaj-csu-
haj, sose halunk meg” népi bulira mégsem egy magvas
gondolat illik, sokkal inkább az, amit például akkor írt
naplójába, amikor Bécsbõl Nagycenkre gyalogolt és az
út végén jóféle nedûvel oltotta szomját. Talán csettin-
tett is hozzá, amikor lejegyezte: a nagy fáradtság után
bizony jól esik egy kis ital! 
Ehelyett az MPP aktivistái, amint  azt Székedi Ferenc
kollégánk minapi jegyzetében olvashattuk, azzal a filo-
zofikus Széchenyi-idézettel próbálták mosni a gondta-
lan sörözésre vágyó székelyek agyát, hogy „Az igazság
a valóság fölött áll”. Mintha csupa professzor, politikus,
teológus, ideológus, szociológus, mindahány akadémi-
kus állt volna a bográcsok körül, csíki sört iszogatva. 
Ha már Széchenyit választották (vajon tudták-e a nagy
hivatásos cselekvõrõl –ahogyan egyik méltatója nevez-
te –, hogy most éppen halálának 150. évfordulójára
emlékezünk?), bõven lett volna olyan idézet, ami a pol-
gáriak rendezvényeire nagyon is illik. Íme, kettõ-há-
rom, hátha megtanulják és legközelebb kitûzik valame-
lyik sátrukra! 
„A magyar szó még nem magyar érzés, az ember mert
magyar, még nem erényes ember, és a hazafiság köntö-
sébe járó még korántse hazafi”. 
„A nyelvnek pergése korántsem dobogása még a szív-
nek, és ekképp a magyarul beszélõ, sõt legékesebben
szóló is, korántsem magyar még”. De nem ám! 
„Számos van köztünk, ki saját magát a hazával mindig
összekeveri és személyét folyvást elibe helyezi” De
még mennyien vannak ilyenek! 
Széchenyi ugyanis az olcsó magyarkodást nem csak,
hogy nem szerette, de egyenesen megvetette. Kemé-
nyen fellépett ellene. Emlékezzünk csak egyik frappáns
mondására, amit szintén ki kellene tûzni az MPP sát-
rára: „Nem száj, hanem tett hazafiakra van szükség!” 
Talán nem eléggé közismert, hogy Kossuth Lajossal tá-
madt vitáinak is ez volt egyik oka. Nem szívlelte a
néptribünöket, akik értelmes cselekvés helyett szónok-
latokkal, illúziókeltéssel akarták megoldani a nemzet

elõtt álló feladatokat. 
Azon viszont már nem is csak a nagyot-
mondóknak és száj-hazafiaknak, de
mindnyájunknak el kellene gondolkoz-
nunk, amit Széchenyi István egyik nem-
zeti sajátosságunknak nevezett. Azt,
hogy erõ nélkül mindent erõltetünk,
ok nélkül mindent provokálunk, ami
több kárt okoz, mint bármely más hi-

bánk vagy eltévedésünk. Sike Lajos
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Xenofób indulatok, 
erõszakoskodás, üzlet és
pénzszerzés – ez lenne
az, amire képesítik 
az ortodox papokat?

Zsehránszky István

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A nyájban nincs kétely, és a nagyobb tömeg
mindig a jobbik igazság birtokosa – de a na-

gyobb katasztrófák is benne gyökereznek.”
Carl Gustav Jung

Hasonlat

Tótágast

Mást is mondott
Széchenyi

A nap címe. Zeusz gyermekei fellázad-
nak apjuk ellen, România liberã.

Magyarázat. A lap szerint a kormány
megszorító intézkedései ellenállási moz-
galmat indítottak el a PDL-ben. (Megje-
gyezzük, a lap már régóta kötõjel nélkül
írja a demokrata liberális párt rövidített
nevét, ahogyan az helyes, hiszen maga
az alakulat vezetõsége döntött így, jóide-
je!) A körvonalazódó Bãsescu-ellenes tá-
bor õszre vagy jövõ tavaszra szeretné ha-
lasztani a belsõ választásokat, amikor
Emil Boc és emberei már elveszítették a
hatalmat. A párt nem egy vezetõje sértve
érzi magát, miután az államelnök – a
kormány és a párt nevében (curat consti-
tuþional!) – megkérdezésük nélkül beje-
lentette a nyugdíjak és a bérek csökkenté-
sét. Nyilvánvalóan számolnak a több
mint népszerûtlen döntés súlyos választá-
si következményeivel. (Máshol olvassuk,
hogy a PSD által megrendelt felmérés
szerint azok számaránya, akik megbíz-
nak Traian Bãsescuban, az eddigi mély-
pontot jelentõ harmincegy százalékra
esett vissza.) Bocra panaszkodnak elsõ-
sorban Sorin Frunzãverde, Cristian
Boureanu és Cezar Preda alelnökök,
Costicã Canacheu ügyvezetõ titkár, sõt
Vasile Blaga fõtitkár is. 16 százalékra ju-
tunk, mint a liberálisok, sírt fel a panasz
a legutóbbi összejövetelükön. Úgy kelle-
ne nekik!

Szent 6:6. Hihetõ magyarázattal állt elõ
a Kamikaze legújabb száma, hogy miért is
lopták el Nektár (Nectarie) ortodox szent
ereklyéit/csontjait: dobókockákat csinál-
tak belõlük. Errõl nem tudjuk, miért, az
jut eszünkbe, amit a – talán hatodikos –
vallástankönyvrõl olvastunk: több tanter-
vi órában foglalkozik a halott megmos-
datásával, bebalzsamozásával, hasonló
szertartásokkal és bármikor hasznos tud-
nivalókkal.

A nap álhíre. – Ébredés! – mondta az ál-
lamfõ, és nyomában rögtön a kormányfõ
is – az egész megszorításos dolog csak
rossz vicc, rémálom volt. A Nemzetközi
Valutaalap voltaképpen vissza nem térí-
tendõ kölcsönt ad Romániának. 



Hírösszefoglaló

A már bejelentett meg-
szorító intézkedések

mellett a kormány további
„meglepetéseket” tartogat
az állampolgároknak. A
gyermeknevelési járandóság
25 százalékkal csökkenne a
jelenlegi szinthez képest –
nyilatkozták a HotNews.ro-
nak kormányzati források.
Jelenleg a szülés elõtti év ke-
resetének 85 százalékát kap-
ják az édesanyák két éven
keresztül, a jövõben ez az
arány 63,7 százalékra esne
vissza. 

Étkezés, jogdíjak

Az étkezési utalványok
megadóztatásából (a 16 szá-
zalékos kulccsal) a kormány
a második félévben 345 mil-
lió lejes többletbevételt vár –
derül ki a Pénzügyminiszté-
rium által összeállított elõ-
rejelzésekbõl. Ilyen plusz
juttatásban a  romániai dol-
gozók az elmúlt évben ösz-
szesen 4,2 milliárd lej érték-
ben részesültek. A szerzõi
jogdíjból származó jövede-
lemforrások megadóztatása
az egységes kulccsal ennél
jóval kevesebbet, 76 millió
lejt hozna az államkasszá-
nak decemberig. Ebbõl 65
millió a társadalombiztosí-
tási befizetésekbõl kerülne

ki, s a leírható költségek
csökkentésével további 11
milliót takarít meg az állam.
A szerzõi jogdíjból élõk ed-
dig a bruttó bevétel 40 szá-
zalékát elszámolhatták a
munkavégzés során felme-
rülõ költségként; ezentúl ez
az arány 25 százalékra csök-
ken. 

A spórlások „teteje”

A legnagyobb megtakarí-
tást a kormány az állami fi-
zetések keretének a csök-
kentésével éri el, 5,39 milli-
árd lejjel több marad a 25
százalékos mérséklésnek
köszönhetõen a „zsebé-
ben”. További 5,2 milliárd a
nyugdíjak 15 százalékos és
egyéb szociális juttatások
lefaragásából keletkezik –
áll a pénzügyminisztériumi
dokumentumban, amely a
tavalyi év bruttó nemzeti
termékéhez képest 0,1 szá-
zalékos visszaeséssel és
4,15 lejes euróval számol
2010-re. Amint arról koráb-
ban beszámoltunk, a ma-
gánszemélyek minden típu-
sú bevételi forrására, példá-
ul a tõzsdei nyereségre és a
banki betétek kamatjaira is
kivetnék a jövõben az adót.
A Ziarul Financiar által
megkérdezett elemzõk sze-
rint az intézkedés hatására
növekedni fog a spekuláci-

ók aránya a bukaresti par-
ketten. 

Új IMF-es alku?

Sebastian Vlãdescu teg-
nap arról nyilatkozott, hogy
nagy hiba lenne újratárgyal-
ni a kiadások csökkentésé-

nek módját az IMF-fel. A
választott úton kellene to-
vábbhaladni a  Külföldi Be-
fektetõk Tanácsa (CIS) sze-
rint is. A HotNews.ro-nak el-
juttatott közleményükben
kifejtették: a leggyorsabb
eredményt a személyi költ-
ségek visszafogásával lehet

elérni, de „még jobban járna
a kormány”, ha az adófize-
tési morált tudná javítani,
ugyanis a feketegazdaság
hatalmas összegeket nyel el.
A külföldi befektetõk vissza-
fogott ajánlásához képest
éles kritika érte a döntésho-
zókat Lucian Croitorutól, a

Román Nemzeti Bank kor-
mányzójának tanácsadójá-
tól. Croitoru arról beszélt
tegnap a sajtó képviselõi
elõtt, hogy már 2009 január-
jától masszív lépéseket kel-
lett volna tenni az államház-
tartási hiány csökkentésére,
s a tétlenségnek a következ-
ménye a jelenlegi 25 százalé-
kos bérvágás. A Zf.ro a köz-
alkalmazottak bérezésének
az igazságtalanságaira hívja
fel a figyelmet a pénzügymi-
nisztériumi dokumentum
alapján: miközben a dolgo-
zók csaknem fele (454 ezer
fõ) 1500 lej alatt keres, egy
szûkebb „elit” (54 ezren) vis-
zont havonta négytõl nyolc-
ezerig terjedõ összegeket va-
sal be az államtól. 

Keletlen kötvények

Az IMF-fel kötött megál-
lapodás szakértõk szerint
megakadályozta azt, hogy
az euró árfolyam elszalad-
jon és esetleg hat lejt kelljen
fizetni a közösségi pénz-
nemért, a hitelezõk bizalma
azonban egyelõre még nem
állt helyre. A múlt heti ku-
darc után tegnap a Pénzügy-
minisztérium újabb köt-
vénykibocsátással próbálko-
zott, azonban a pénzintéze-
tek túl magas hozamot vár-
tak volna el, így a hitelfelvé-
telre nem került sor. 
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Több mint 975 ezer lejt takarít meg 2010-
re jóváhagyott büdzséjébõl az Egészség-
ügyi Minisztérium, miután húsz százalék-
kal csökkenti kiadásait – jelentette be teg-
napi sajtótájékoztatóján Cseke Attila tár-
cavezetõ. A karcsúsítási program része
lesz a kiszállási-, üzemanyag- és telefon-

költségek megnyirbálása, lemondanak to-
vábbá a különbözõ közbeszerzésekrõl és
tanácsadói szolgáltatásokról. A közel egy-
millió lejes megtakarítás mintegy „ráadá-
sa” lesz az alkalmazottaknak elõirányzott
25 százalékos bércsökkentésének – szá-
molt be róla az Agerpres.

Még mindig „pénzéhes” a büdzsé 

Nyílik a szubvenciócsap
ÚMSZ

„A pénzügyminisztéri-
um legkésõbb holnapig

(ma – szerk. megj.) zöld utat
ad a 2009-es évrõl elmaradt
összes állami támogatás kifi-
zetésének” – ígérte tegnap
Sebastian Vlãdescu tárcave-
zetõ az agrárszektor képvise-
lõivel folytatott tárgyalásokat
követõen. Bár a megbeszélé-
sen Mihail Dumitru mezõ-
gazdasági miniszter is jelen
volt – aki vállalta, hogy meg-
oldást keresnek az öntözési
költségek csökkentésére –, az
érdekvédelmi szervezetek ke-
serû szájízzel távoztak. „A
késések kifizetésén kívül nem

értünk el semmit” – pana-
szolta ªtefan Niculae, az
Agrostar szakszervezet elnö-
ke. Mivel a gazdák továbbra
is szkeptikusak a kormány
ígéreteit illetõen, nem mon-
danak le a tiltakozó akciók-
ról. „Ha bármilyen akadá-
lyoztatást észlelünk, azonnal
traktorokkal vonulunk a fõ-
városi Victoria-térre” – he-
lyezte kilátásba Niculae.

A szakszervezet szerint
csupán az állatok száma után
járó elmaradt szubvenció
nagysága meghaladja a négy-
száz millió eurót. A pénzügy-
miniszter különben Adrian
Rãdulescu mezõgazdasági
államtitkárt okolta a kifizeté-

sek elmaradásáért, amiért le-
mondását követelte már a
tegnapi tanácskozást megelõ-
zõen. „Hibáztatott, amiért
nem kérelmeztem az össze-
get, amit én azzal indokol-
tam, hogy nem is kérhettem,
mivel túlléptük a második
negyedévre kiszabott keretet.
Elõzõleg ezt kellett volna
megemelniük úgy, hogy köz-
ben csökkentik a harmadik
és negyedik negyedéves szin-
tet” – magyarázta Rãdules-
cu. Hozzátette, további fenn-
akadást okoz, hogy a minisz-
térium szerint olyanok is ré-
szesülnek a támogatásból,
akik már évek óta nem tarta-
nak állatot. 

Diétán az egészségügyi tárca

HIRDETÉS



Folytatás az 1. oldalról

„Ám a vállalatok miatt két év
alatt 35 százalékkal csökken-
tek a bevételeink” – számol be
lapunknak  Dolorean Gyula
önkormányzati képviselõ, aki
szerint a testület kényszer-
helyzetben van. „Abban bí-
zunk, hogy a közelmúltban
létrehozott új ipari park erõsí-
ti a fizetõképességet, számítá-
saink szerint hatezer új mun-
kahely lesz hozzáférhetõ itt”
– vázolta a helyi válságstraté-
giát Dolorean, aki szerint a
vállalati szféra fellendüléséig
vállalni kell a népszerûtlen in-
tézkedéseket. A nagyváradi
önkormányzat él az adótör-
vények által nyújtott lehetõsé-

gekkel, indult már el csõdeljá-
rás a polgármesteri hivatal
kezdeményezésére, az illeté-
kes hatóságok a különbözõ
ingóságok lefoglalásától sem
riadtak vissza. A városveze-
tés szigora a helyiek nemtet-
szését váltotta ki, a testületen
több befektetõ is számon kér-
te a vállalkozásösztönzést.

Sepsiszentgyörgyön adó-
kedvezményekkel és befekte-
téseknek szánt közmûvesített
területekkel ösztönzi az ön-
kormányzat a beruházókat.
Antal Árpád polgármester a
nagyváradi testület képviselõ-
ihez hasonlóan szintén a
munkahelyteremtésben látja
a kiutat a válságból. Ezért a
helyi tervek szerint a város el-

engedné a terület- és ingatlan-
adók 80 százalékát azoknak a
vállalkozóknak, akik na-

gyobb beruházásokat valósí-
tanak meg, és így munkahe-
lyeket hoznak létre. Ko-
vászna megyében 12,2 száza-
lékos a munkanélküliség,
Sepsiszentgyörgyön ez az
arány 4,8 százalék, sajnos az
aggasztó mutatók várhatóan
tovább romlanak a következõ
hónapokban. Ezért különbö-
zõ szempontok szerint bizto-
sítanak adókedvezményt a
vállalkozásoknak – számít
például a beruházás nagysá-
ga. Egy 15 millió eurós befek-
tetés Sepsiszentgyörgyön 30
százalékos adókedvezményt
kaphat. Aki legalább 200 em-
bert foglalkoztat a jövõben,
az 40 százalékos épület- és te-
rületadó csökkentésben bíz-

hat. Tíz- százalékos kedvez-
mény jár a termelõi vagy
szolgáltatói iparban beruhá-
zóknak, valamivel kevesebb a
segítség a kereskedelmi szek-
torban. Az önkormányzat itt
is tart a presztízsvesztéstõl,
ezért a nem kívánt üzleti
konfliktusok elkerülésérõl
egyeztetnek az Asimcov Vál-
lalkozói Szövetséggel, a Ke-
reskedelmi és Iparkamarával,
illetve a Versenyhivatallal.
Háromszéken is gondot
okoznak a notórius nem fize-
tõk és rosszul fizetõk, ezért az
adókedvezmények érvénye-
sek a már régóta itt mûködõ
vállalkozásokra is. A polgár-
mesteri hivatalnál külön
munkacsoport foglalkozik a

munkahelyteremtéssel és a
munkanélküliség kezelésével,
az elöljárók ugyanis bíznak
abban, hogy a válság ellenére
is megfordíthatók a negatív
tendenciák. Itt is az ipari park
a végsõ „aduász”,  egy 17
hektáros szépmezõi terület
vár a kedvezõ minõsítésre ah-
hoz, hogy a kívánt létesít-
mény otthonra találjon.
Nagyváradon a határszél elõ-
nyeiben bíznak, Sepsiszent-
györgyön abban, hogy az or-
szág szívében tudnak alterna-
tívát kínálni: az azonban biz-
tos, hogy a köztartozások hal-
mozása és az adóbevételek
csökkenése egyre súlyosabb
tehertételt jelent minden tele-
pülés számára. 
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Bírálta a megyei egész-
ségügyi igazgatóságok

munkáját tegnapi sajtótájé-
koztatóján Cseke Attila
egészségügyi miniszter. A
tárcavezetõ bejelentette: ha-
marosan felére csökkentik a
decentralizált intézmények-
ben az aligazgatók számát,
és az elbocsátások lehetõsége
is szóba került. „Nagyon elé-
gedetlen vagyok azzal, aho-
gyan a felelõsségvállalást ér-
telmezik azok, akiknek az
egyes megyékben felügyelni-
ük és koordinálniuk kellene
az egészségügyi tevékenysé-
get. Nekik kötelességük je-
lenteni a fontosabb történé-
seket, ezekrõl a miniszter
mégis gyakran a sajtóból ér-
tesül” – indokolta felháboro-
dását Cseke Attila. A tárca-
vezetõ úgy fogalmazott: a
megyei egészségügyi igazga-
tóságok nem dolgoznak ha-
tékonyan és nem teljesítik
feladatukat: a kormány és
különösen az Egészségügyi
Minisztérium képviseletét.
Ennek értelmében, a minisz-
ter felhívta a megyei decent-
ralizált intézmények igazga-
tóinak figyelmét, hogy túl

nagy eltérések vannak a sze-
mélyzet számát illetõen az
egyes, hasonló nagyságú me-
gyék között. „Túl sokan van-
nak alkalmazásban, és nem
mindenki teljesít. Jelenleg a
kollektív munkaszerzõdés-
ben foglaltak szerint 24 hó-
napnyi fizetést kellene kiad-
nunk az elbocsátottaknak, de
amint megoldjuk a helyzetet,
komolyan elemezni fogjuk a
struktúra ésszerûsítését” –
fogalmazott a miniszter.
Cseke Attila szerint a megyei
egészségügyi igazgatóságok
személyzetét a megye nagy-
sága és a lakosság száma
alapján kellene megszabni.
Jelenleg a 4934 alkalmazott
területi elosztása nagyon
egyenlõtlen. Van rá példa,
hogy a kisebb lélekszámú
megyében több alkalmazott-
ja van az intézménynek,
mint a nagyobb lakosságú,
területileg hasonló nagyságú
megyének. A miniszter
ugyanakkor arról tájékozta-
tott, hogy egy héten belül el-
készülnek azok a miniszteri
rendeletek, amelyek értelmé-
ben a megyei (és bukaresti)
egészségügyi igazgatóságok
vezetõi struktúrája két sze-
méllyel csökken. 

FIZETETT HIRDETÉS

Igazgatóit bírálta Cseke 

Antal Árpád polgármester

Munkatársunktól

A hétvégén tartják Buka-
restben a homoszexuáli-

sok jogait népszerûsítõ
GayFest melegfesztivált. A
rendezvény keretében a me-
leg szubkultúrák történetét, a
homoszexuális közösségek
mindennapjait ismertetõ fo-
tókiállítást is tartanak. A tár-
latot Nagy-Britanniából,
Amerikából és Németország-
ból érkezõ alkotók munkái
teszik színesebbé. A kiállítás
életrehívói úgy vélik, minél
színesebb a nemzetközi fel-
hozatal, annál egyértelmûbb,
hogy ez a fajta kultúra gazda-
gítja a kelet-európai társadal-
makat is, és hozzásegít a tole-
rancia megerõsödéséhez. A
homoszexuálisok megkülön-
böztetése ellen színházi elõ-
adás, koncert és utcai de-

monstráció keretében is fel-
szólalnak a jogvédõk. Május
17-e a homofóbia elleni küz-
delem napja világszerte – fi-
gyelmeztetnek a szervezõk,
akik bíznak benne, hogy a 17
órától kezdõdõ felvonuláson
nem lesznek atrocitások.  A
felvonuláson részt vesz
Michael Cashman, a Brit
Munkáspárt Végrehajtó Bi-
zottságának tagja, Robin
Barnett brit nagykövet, Asz-
talos Csaba a Diszkriminá-
cióellenes Tanács képvisele-
tében, valamint Jonathan
Rosenzweig, az izraeli nagy-
követség titkára. A szervezõk
nemcsak a hazai szexuális ki-
sebbségek tagjait várják a
rendezvényekre, hanem
mindazokat, akik fontosnak
tartják a kisebbségi jogok ál-
talános védelmét és képvise-
letét Romániában. 

Bukaresti készülõdés 
a melegfesztiválra
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A végtelen oszlop 
az élen

Constantin Brâncuºi Végte-
len oszlop címû szobra is fel-
került a Le Figaro címû
francia folyóirat listájára,
amelyet a 20. század leg-
fontosabb képzõmûvészeti
alkotásaiból állítottak ösz-
sze. A román szobrász
olyan nevek mellett szere-
pel, mint Pablo Picasso,
Henri Matisse és Andy
Warhol.

Pécs marad a házigazda

A jövõben is Pécs adhat
otthont az országos színhá-
zi találkozónak – írta teg-
nap az Új Dunántúli Napló.
Páva Zsolt, Pécs polgár-
mestere és Vajda Márta, a
Magyar Színházi Társaság
titkára határozatlan idõre
meghosszabbította a feszti-
vál rendezési jogát azzal,
hogy a közelmúltban írás-
ban is rögzítette: amíg or-
szágos színházi találkozó
lesz, azt POSZT-nak fogják
hívni és ragaszkodnak a pé-
csi helyszínhez.

Kiállítás az árvízrõl

Az 1970. május 14-én a
Szamos gátszakadása okoz-
ta szatmári nagyárvíz pusz-
tításairól készült dokumen-
tumok kiállítását nyitják
meg ma délben Szatmárné-
metiben. 

Röviden

Fleischer Hilda

Több tízezer rockzene-
kedvelõ kezdte már el a

visszaszámlálást a Bukarest-
ben rendezendõ vasárnapi
AC/DC koncertig, amelyre
a szervezõk megközelítõleg
százezer rajongót várnak. A
színpadot már napok óta épí-
tik, s a koncert helyszínéül
szolgáló Alkotmány teret
(Piaþa Constituþiei) csend-
õrök védik, hogy szemfüles
rajongók nehogy idõnap
elõtt beszökjenek a rock ro-
mániai panteonjába. Tegnapi
ottjártunkkor hatalmas daru-
gépek helyezték el éppen a
VIP-szektorhoz tartozó mû-
anyag-széksorokat.

A lázadás zenéje

A 2010-es év legnagyobb
szabású romániai koncert-
jén, hosszas pályafutása alatt
Romániában most elõször
színpadra lépõ együttes a
Black Ice (Fekete jég) címû leg-
újabb albumát mutatja be, de
a rajongók a korábbi albu-
mok slágereire is számíthat-
nak. „Az AC/DC zenéje és
szövegeik a nyolcvanas évek-
ben, majd a forradalom ide-

jén a romániai fiataloknak a
lázadás, az ellenállás, sõt va-
lamilyen formában a felsza-
badulás zenéjét jelentették” –
vallja egy lapunknak nyilat-
kozó rajongó.

Útmutatók a bejutáshoz

Akinek érvényes jegye van
a világhírû ausztrál rock-
zenekar koncertjére, annak
néhány hasznos tudnivaló-
val is szolgálnak a szerve-

zõk: inkább földalattival és
más tömegközlekedési esz-
közzel közelítsék meg a
party helyszínét, mert parko-
lóhelyet nem lehet majd ta-
lálni. Hogy minél gördüléke-
nyebb legyen a belépés, a bu-
lizni vágyóknak a jegyüknek
megfelelõ bejáratot kell vá-
lasztaniuk. Az igazoltatástól
egészen a buli végéig nincs is
visszaút, aki elhagyja a rock-
arénát, annak érvénytelenné
válik a jegye.

Eurómilliók a bulira

Angus Youngék bukaresti
fellépése állítólag másfél mil-
lió euróba kerül, legalábbis
ennyit kellett összeszednie a
szervezõ cégnek, – a marke-
tinges kiadásokon kívül –
hogy fedezze kiadásait. A ve-
terán rockerek élõ koncertjét
a D&D East-Entertainment
szervezte, amely két románi-
ai Michael Jackson-fellépést
is lemenedzselt már. 
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A vásárhelyi színiegyetem
díszdoktora lett Huszti Péter
Antal Erika

Huszti Péter színész-
rendezõt, a Budapesti

Színház és Filmmûvészeti
Egyetem egykori rektorát,
díszdoktorrá avatta a Ma-
rosvásárhelyi Mûvészeti
Egyetem. Az elismeréssel
azt a támogatást köszönték
meg, amit Huszti a rend-
szerváltást követõ korszak-
ban nyújtott a tanároknak
és tanítványaiknak, négy
fesztivállal erõsítve szakmai
önbizalmukat és létrehozva
egy erõs kapcsolatot a két –
budapesti és marosvásárhe-
lyi – színészképzõ intéz-
mény között. 

A budapesti színészegyé-
niség volt az elsõ, aki a
rendszerváltást követõen
szakmai kapcsolatot létesí-
tett a Marosvásárhelyi
Színmûvészeti Fõiskola és
a Budapesti Színház és
Filmmûvészeti Egyetem
között. De õ volt az is, aki
támogatta, bátorította a vá-
sárhelyi színészképzést –
emelte ki Huszti Péter Ma-
rosvásárhelyhez fûzõdõ
kapcsolatának jelentõségét
Gáspárik Attila, az intéz-
mény rektora az ünnepi
eseményen. A film- és szín-
padi színészrõl, rendezõrõl,
színészpedagógusról Ko-
vács Levente mondott mél-
tató beszédet, kiemelve,
hogy a több mint 70 prózai
alakítása mellett, musical-

ben, operettben, filmben és
tévéjátékban is kiemelkedõt
alakított, de mint 22 elõ-
adás rendezõje is emlékeze-
teset alkotott. 1974-tõl a
Budapesti Színház és Film-
mûvészeti Egyetem tanára,
illetve egyetemi professzor-
ra, tanszékvezetõje, hét
évig rektora is volt. 

A díszdoktori cím átadása
Gáspárik Attila szerint nem
egy barátság lezárása, ha-
nem a kapcsolat megerõsíté-
se, annak folytatása. Huszti
Péter megígérte, hogy ezen-
túl is szívügyének tekinti a
marosvásárhelyi egyetem
sorsát és minden tõle telhetõt
megtesz a támogatásáért. 

Forognak 
már a filmek
MTI

Ridley Scott Oscar-díjas
filmrendezõ Robin Hood

címû kalandfilmjének dísz-
bemutatójával szerda este
hivatalosan kezdetét vette a
63. cannes-i filmfesztivál. A
mustrát a film két fõszeplõje,
Cate Blanchett és Russell
Crow nyitotta meg. Utóbbi
tolmácsolta Ridley Scott el-
nézését, amiért nem tud je-
len lenni filmje bemutatóján:
a 72 éves filmrendezõ a kö-
zelmúltban térdmûtéten
esett át, amerikai orvosai pe-
dig nem engedték repülõre
szállni. A bemutatót meg-
elõzõen az est háziasszonya,
Kristin Scott Thomas, Fran-
ciaországban élõ brit szí-
nésznõ a zsûri tagjaival közö-
sen köszöntötte a filmes
szakma képviselõit a cannes-
i Fesztiválpalota dísztermé-
ben. A május 23-ig tartó fil-
mes seregszemlén a hivatalos
versenyprogramban 19 alko-
tás – köztük Mundruczó
Kornél Szelíd teremtés – A
Frankenstein-terv címû filmje
– verseng az Arany Pálmá-
ért. A hivatalos megnyitó há-
romezer fõs közönsége rövid
részleteket láthatott az idei
válogatás néhány filmjébõl,
köztük a magyar verseny-
filmbõl is. A megnyitóünnep-
séget a zsûri hagyományos
bevonulása elõzte meg a
Fesztiválpalota vörös szõnye-
gén. 
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„Felvillanyozza” 
az AC/DC Bukarestet

A kitüntetést Huszti Péter a kapcsolatépítésért kapta A szerzõ felvétele

Két napja építik a színpadot, amelyen az ausztrál rockzenekar a Black Ice címû albumát is bemutatja
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Ma a Bonifác nevû olvasó-
inkat köszöntjük.
A Bonifác férfinév a latin
homo boni fati, azaz a jó
sors embere jelentésû kife-
jezésbõl eredõ Bonifatius
névre vezethetõ vissza. A
népi hagyományban a fa-
gyosszentek egyike.
Szombaton Zsófia napja
lesz.
Vasárnap a Mózes nevûek
ünnepelhetnek.
Hétfõn a Paszkál nevûeket
köszöntjük.

Évfordulók
• 1908-ban született Kürti
Miklós magyar fizikus.
• 1916-ban született Méhes
György magyar író.
• 1948-ban kikiáltották Iz-
rael Államot.
• 1998-ban hunyt el Frank
Sinatra amerikai énekes.

Vicc
– Ide figyeljen, maga azt

állítja, hogy véletlenül tette
zsebre másnak a pénztárcá-
ját. Mondja, nem tûnt fel,
hogy az egy idegen pénztár-
ca?
– Az feltûnt, felügyelõ úr, de
a pénz benne, az nagyon is-
merõs volt.

Recept
Rizottó
Hozzávalók: 30 dkg rizs, 10
dkg zsír, 6 dkg vaj, 0,5 g tört
bors, 5 db fõtt tojás, 10 dkg
gomba, 10 dkg zöldborsó, 10
dkg sárgarépa, 5 dkg zeller,
10 dkg reszelt sajt, 2,5 dkg só,
2 fej hagyma
Elkészítése: A gombát a
zsír felén megpirítjuk, a fel-
darabolt zöldségeket feltesz-
szük fõni, felvágjuk a tojáso-
kat, a rizst megfõzzük, majd
összekeverjük õket. A sajt
felét, petrezselymet, fûszere-
ket is a rizshez adjuk, kivaja-
zott formába tesszük, végül
kiborítjuk.
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A tékozló ember már akkor
szegény, amikor még nem is
tud róla. A van és a nincs kö-
zött nem is olyan nagy a távol-
ság. Akkor hibázik az ember,
amikor úgy gondolja, hogy õt
nem érheti el a szegénység, il-
letve biztos benne, hogy vagyo-
na soha nem fogy el. Azokkal
szokott ez elõfordulni, akiket
megvakít az, hogy van. Az
ilyen ember egy idõ után már

nem vagyonának számszerû
alapjaiból él, hanem egy illúzió-
ból, a van-nak az illúziójából. A
tékozló ember büntetése nem
csak a szegénység, hanem az,
hogy úgy kell szegénnyé lennie,
hogy közben magát gazdagnak
hiszi és tartja, tehát nevetségessé
is válik. Van olyan is, amikor az
ember vállalja a szegénységet, és
azért szabadul meg feleslegétõl.
Az ilyen gazdagszik.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Nyugodt napra számíthat, nincs
annyi nyüzsgés Ön körül, mint
szokott lenni. Jobban oda tud fi-
gyelni az apró részletekre.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Az újhold óriási önbizalommal
tölti fel, és közelebb kerül célkitû-
zéseihez. Szabadidejében kapcso-
lódjon ki, lazítson, pihenjen,
hogy energiáit megõrizhesse.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Az Ikrekben keletkezik az újhold,
és rengeteg jó lehetõség adódik,
amit nem szabad elszalasztania.
A belsõ énje jelezni fogja, hogy
mikor kell lépnie.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Egy kirándulás ragyogó élmé-
nyeket tartogat. Váratlan helyze-
tekbe keveredhet, de nagyon ru-
galmasan áthidalhatja az aka-
dályokat.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Május a szerelemé, a szereteté.
Tartson pihenõt a munkában, és
energiáit inkább a párjára, a csa-
ládjára szentelje.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Miért él abban a hitben, hogy
becsapják és megcsalják? A há-
zasságában jelentkezõ bonyodal-
mak könnyen orvosolhatóak, ha
legyõzi indokolatlan aggályait.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Ha most, mikor szükség van a
lendületre, felfigyelnek a képessé-
geire, a jelentõsebb munkakörök
betöltésében is gondolni fognak
Önre.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Ismét elõtérbe kerül az egészségi
állapota, mint általában ta-
vasszal. Több megoldás is létezik,
de elõször célszerû lenne megsza-
badulni a súlyfeleslegétõl.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Magasra tette a mércét, nehezen
fogadja el, hogy nem lehet min-
dig a csúcson. Talán az örökös
bizonyítási kényszer.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Vidám társaságra és új élmé-
nyekre van szüksége, hogy elfe-
lejtse a hétköznapi gondokat.
Adjon esélyt egy találkozásra,
ami igen romantikus töltésû
lesz.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Örömöt okozó találkozásra szá-
míthat. Múltbeli teljesítménye
felkelti egy fontos beosztású em-
ber figyelmét. Ne engedje, hogy
a bizalmatlanság hatalmába
kerítse.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Lelkifurdalást érez korábbi visel-
kedése miatt, most itt a nagy le-
hetõség, hogy mindent jóvá te-
gyen magánéletében.

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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Fõ az egészség

A nevem Ramona. Az erõmet és hozzáértésemet már

tesztelték azok, akiknek szüksége volt a segítségem-

re. Tehetségemet három generációra tudom visszave-

zetni. Feloldom a rontásokat és az átkot, a tûzzel vég-

zetteket is. Orvosolok minden rontással, átokkal, al-

koholizmussal, drogokkal kapcsolatos problémát. Tu-

dok segíteni az otthoni teendõk hatékonyabbá tételé-

ben, az üzlet fellendítésében, epilepsziás betegsé-

gekben, pszoreázis esetén. Rendbe hozok tönkre-

ment házastársi kapcsolatokat. Három napon belül az

eredmények láthatóvá válnak, a hatodik napon pedig

100%-os az eredmény.

Hívjon bizalommal bármely órában, hétfõtõl péntekig

és kinyílik a könyv ingyen. 

Nálam megértésre, bölcsességre, és Istentõl jött nyu-

galomra talál.

Elérhetõ vagyok a következõ telefon számokon:

0722-977797 vagy 0744-958765.
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8.30 Mesék
9.05 Nyelvőrző (ism.)
9.30 Főzés? Gyerekjáték!
9.40 Cimbora
10.10 Kutyaélet
10.35 Vissza Sherwoodba!
(sor.)
11.00 Az egyházi művészet
kincsei
11.35 Univerzum
12.25 Kikötő programajánló
12.45 Híradó
13.05 Isten kezében
13.35 EtnoKlub
14.50 Daktari (sor.)
15.45 Ahonnan elindul-
tam...
16.15 Ezer finomság
16.45 Kézjegy
17.30 Filmes Műhely
18.00 Talpalatnyi Zöld
18.30 Kirakat
19.00 HÍRÓRA
19.35 Mese
20.00 A zene az kell
20.30 Hölgyválasz (am. vígj.)
22.15 Kurt Vonnegut: Ma-
jomház (am. sor.)
23.30 Lélek Boulevard
0.00 Dunasport
0.15 Olasz regény 
(fr.-ol. rom. dráma)

DUNA TV m1 m2 RTL
KLUB HÍR TV

8.55 Hogy volt?!
10.10 Latinovits Zoltán 60
éves
11.00 MIÉRT?
12.20 Néprajzi értékeink
12.30 Már megettem a ke-
nyerem javát
13.01 Natúra
13.25 Az irodalom nyelve
13.30 Videolevél
13.55 Zinedine Zidane
14.50 Mindentudás Egye-
teme
15.45 A hangszerkészítés
mesterei
16.10 Micsoda útjaim
16.50 Gyaloglás
gulágföldön
17.40 A négy páncélos és
a kutya (sor.)
18.30 Angyalbőrben (sor.)
19.30 Esti beszélgetés
Müller Péterrel
19.55 Süsü, a sárkány ka-
landjai
20.25 Sztársáv
21.00 Híradó este
21.30 A fekete város
(sor.)
22.30 Az én lányom nem
olyan (magyar vígj., 1937)
23.50 A feladat (sor.)

7.30 Top Shop
8.00 Kölyökklub
10.10 Disney rajzfilmek
11.00 Hívjon! Játsszon!
Nyerjen!
11.50 Autómánia Autós-
magazin
12.25 Házon kívül
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Férfi vízilabda 
- bajnoki döntő 
(élő)
14.30 Forma-1 (élő) 
- Monacói Nagydíj
16.20 A dadus 
(am. vígj. sor)
16.45 Robin Hood (sor.)
17.45 Cuki a sütid 
(am. rom. vígj., 2004)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Fókusz Plusz Ma-
gazin
20.30 S.W.A.T. 
- Különleges kommandó
(am. akcióthriller, 2003)
22.50 A nyakörv 
(francia-am.-angol
akcióthriller, 2005)
0.50 A szamuráj 
(japán akció-vígj., 2003)
3.00 Fókusz Plusz Maga-
zin

7.25 Tv2 matiné
11.05 Mókás állatvilág
11.35 Szurikáták 
udvarháza
12.05 Doktorológia Leslie
Nielsen módra
12.35 Babavilág
13.05 Így készült a
Stargarden
13.35 A láthatatlan em-
ber (am. sor.)
14.35 A kiválasztott 
- Az amerikai látnok 
(am. sor.)
15.35 Rejtélyek kalando-
rai (kan.-am. sor.)
16.35 Doktorok 
(am. sor.)
17.35 Knight Rider (am. sor.)
18.30 Trinity kórház 
(am. sor.)
19.30 Tények
20.05 Magellán
20.35 Megasztár 5. 
- A válogatás
21.35 Spangol 
- Magamat sem értem
(am. rom. vígj.)
0.00 Amerikai pite 4. 
- A zenetáborban (am. vígj.)
1.40 Véres játék 
(am. akcióf., 1988)

8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Befutó - Az utánpótlás
magazinja
9.30 Zöld övezet (ism.)
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 Ősök tere (ism.)
16.30 Paletta (ism.)
17.05 Értékmentés másként
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 (ism.)
22.00 Híradó 21
22.30 BBC Hard Talk
(ism.)
23.05 Arcok a liftben
(ism.)
23.30 BBC Híradó

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
10.55 Clic és Kat
11.05 Víziduma
11.30 Ötösfogat (sor.)
12.00 Teknőc a láthatáron
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 Az én lányom nem
olyan 
(magyar rom. vígj., 1937)
19.05 Életképek (filmsor.)
20.30 Híradó este
21.00 SzerencseSzombat
21.45 Sky kapitány és a
holnap világa 
(am.-angol-olasz sci-fi
akcióf., 2004)
23.30 Örömzene - öröm-
tánc

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 Nappalok és éjsza-
kák
11.00 Hannah Montana
(am. sor.)
12.00 A család sztárja
13.00 Európa minket is
érint
14.00 Hírek
14.20 Labdával a gyémán-
tok országában
14.55 Forma 1: Monaco
nagydíj
16.20 Szerelem a képer-
nyőn túl
16.30 Mioritza Niuz
17.00 Utazó egy életen át
17.35 Tévéenciklópédia
18.30 Folklórkincsek
19.40 Sport
20.00 Hírek, Időjárás
21.10 Oslo, jövünk!
23.00 A Simpson család
(sor.)
0.00 Mioritza Niuz
0.35 Sárkányok börtöne 2.
(sci-fi kalandf.)

TVR 1

8.05 Cimbora (ism.)
8.35 Hol volt, hol nem
volt... (ism.)
8.50 Mesék
9.50 Zengő ABC
10.00 Főzés? Gyerekjáték!
11.15 Az égigérő bab 
(angol mesef.)
11.30 A világörökség kincsei
11.50 Univerzum
12.45 Híradó
13.05 Élő egyház
13.35 Élő népzene
14.05 Csellengők
14.30 Aranypáva 
(magyar f., 1943)
15.55 Dunáról fúj a szél
16.05 A világ konyhái
17.40 Muzsikál a mozI
17.10 Vannak vidékek
18.10 Arcélek
18.30 Mese
18.40 Arcélek
19.00 Hírek
19.25 Heti Hírmondó
20.15 Lehár Ferenc Nem-
zetközi Operett Énekverseny
21.55 Honfoglaló
22.40 Divathét
23.10 Dunasport
23.25 Transylvania (fr. f.)

DUNA TV m1 m2 RTL
KLUB HÍR TV

8.55 Mesék
10.00 Derek, a fenegyerek
(kan. sor.)
10.20 Sarah Jane kalandjai
10.50 Az aranyrózsa bar-
langja (kalandf.)
12.20 Fürkész történetei
13.00 “Engedjétek hoz-
zám...”
13.15 Katolikus krónika
13.40 Tanúságtevők
14.30 A sokszínű vallás
14.45 Református magazin
15.20 Az utódok reménysé-
ge
15.45 Zsidó jelképek
16.00 Miért épp a demok-
rácia?
16.50 ARCpoétika
17.20 A kis mozisztár (fran-
cia vígj., 2002)
18.50 Esti beszélgetés
Müller Péterrel
19.20 Broadway
20.20 Süsü, a sárkány ka-
landjai
21.00 Híradó este
21.30 Múlt-kor
22.00 Volver (sp. filmdrá-
ma, 2006)
0.00 A tánc ünnepe

7.30 Top Shop
8.00 Kölyökklub
Benne. Tsubasa kapitány,
Rupert maci
11.00 Trendmánia
11.30 meneTrend
11.50 Red Bull Air Race
2010
12.30 Kézilabda 
(élő) Férfi bajnoki döntő,
2. mérkőzés, Pick-Szeged 
- MKB Veszprém - élő
14.15 Magyar autósport-
magazin
14.30 Forma-1 (élő) 
- Spanyol Nagydíj
17.20 Míg a halál el nem
választ 
(am. vígj. sor.)
17.50 Apa lettem, kis-
apám! 
(am. vígj., 2004)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Cobra 11 
(német akciófilm-sor.)
21.00 Holnapután (am.
sci-fi kalandfilm, 2004)
23.20 Heti hetes - Vidám,
aktuális talk-show
0.45 Kemény zsaruk 
(am. akció sor.)

7.45 Tv2 matiné
Benne. Bajkeverő majom,
Őslények országa
10.50 Nagy Vagy!
11.40 Két TestŐr
12.10 Stahl konyhája
12.40 Kalandjárat
13.10 Borkultusz 
(magyar kult. mag.)
13.40 Száguldó vipera
(am.-német sor.)
14.40 Hegylakó 
(kan.-francia sor.)
15.40 Álomgyári feleség
(am.-auszt. sor.)
16.35 Baywatch Hawaii
(német-am. sor.)
17.35 Airport ‘75 (am.
katasztrófa f., 1974)
19.30 Tények – Hírműsor
20.00 Napló
21.05 Titkok könyvtára
2. - A visszatérés Sala-
mon kincséhez 
(am. kalandf., 2006)
22.50 Frizbi Hajdú Péter-
rel
23.50 A királyság 
(am. sor.)
0.45 Psycho 
(am. thriller)

8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Iskolapélda (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 Befutó - Az utánpót-
lás magazinja (ism.)
17.05 Garázs
17.30 GyógyHír 
Egészségügyi magazin

18.00 Híradó 
- Friss napi információk
18.30 Hírvilág
19.05 Keresztmetszet
20.00 Híradó
20.30 Napról napra (ism.)
21.05 Kontraszt
22.00 Híradó 21
22.30 Értékmentés más-
ként (ism.)
23.05 Vetítő
0.05 Kontraszt (ism.)

TV2
9.10 Főtér
10.05 “Így szól az Úr!”
10.15 Katolikus krónika
10.40 Tanúságtevők -
Gulágról jöttem
11.30 A sokszínű vallás
11.45 Református maga-
zin
12.20 Az utódok remény-
sége
12.45 Zsidó jelképek
13.01 Hírek
13.10 Sport7
13.40 Leszállt a csendes éj
14.10 Hogy volt!?
16.30 Kívánságiroda (né-
met tévéf., 1999)
18.10 Panoráma
18.40 Magyarország tör-
ténete
19.10 Életképek
20.30 Híradó este - Sport-
hírek, Időjárás-jelentés
21.00 A szólás szabadsága
22.00 Vanília égbolt (am.
thriller, 2001)
0.15 Kultúrház - talkshow
1.10 Innováció az emberért
1.40 Hírek
1.50 Telesport 
- Motorsport

6.20 Teleshopping
7.10 A hit világa
9.00 Rajzfilmek
9.55 Zenei vázlatok
10.00 Mond mi fáj
10.40 Könyv szerint
11.30 A falu élete
13.00 Politikai agenda
14.20 Vöröskereszt élelmi-
szerbank
14.55 Forma 1: 
Monaco nagydíj
17.00 Danutz Kft.
18.00 Hírek,
Időjárásjelentés
18.10 Danutz Kft.
19.25 Loto 6/49 és Noroc
sorsolás
19.40 Sport
20.00 Hírek,
Időjárásjelentés
21.10 A csendestárs 
(amerikai vígjáték, 1996)
sz: Whoopi Goldberg,
Dianne Wiest, Eli Wallach,
Timothy Daly, Bebe
Neuwirth
23.00 100%-os jótállás
(talk show)
0.00 Psych 
(amerikai sorozat)

TVR 1

7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Kirakat
9.25 Isten kezében
9.55 Élő népzene
10.20 Magyar elsők
10.40 A homok gyümölcse
(portréf.)
11.30 Család-barát
12.30 Kívánságkosár
12.45 Híradó
15.00 Híradó
15.10 Kikötő - Friss
15.20 A labdarúgó világ-
bajnokságok története
16.55 Családi kép tök jó
helyen
17.05 Heuréka! Megtaláltam!
17.35 Második esély 
(am.-mex.-kol. sor.)
18.30 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Derrick (krimisor.)
21.00 Született bankrablók
(am. komédia, 2003)
22.30 Híradó
22.45 Közbeszéd
23.05 Megállítjuk 1 millió-
ért
23.10 Váltó
23.25 Sportaréna
0.10 Pekingi punkok

DUNA TV m1 m2 RTL
KLUB HÍR TV

6.50 Ma Reggel
10.00 Slovenski Utrinki
10.25 Együtt
10.55 Magyar évszázadok
11.10 A Nagy vita
11.40 SZÓSZ?!.-)
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Egymillió fontos
hangjegy
15.05 Delta
15.30 Hétmérföld
16.10 Múzeumtúra
16.35 Egy lépés előre (sor.)
17.25 Bűvölet (olasz sor.)
18.20 Magyar rock
19.15 1100 év Európa kö-
zepén
19.40 Esti mese
20.05 Afrika gyöngyszeme
(port. kaland sor.)
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.25 Afrika gyöngyszeme
(sor.)
22.20 Stingers (fsor.)
23.05 Záróra
23.55 McLeod lányai
(auszt. sor.)
0.40 Drágakövek (1. rész)

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
12.20 Cloack és Dagger
(am. családi film, 1984)
14.15 Kvízió
15.45 Lassie 
(am.-kanadai sor.)
16.15 Capri - Az álmok szi-
gete (olasz sor.)
17.20 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 Arcok a liftben
(ism.)
12.30 Hírvilág (ism.)
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Soroló (ism.)
14.30 Garázs (ism.)
15.05 Európai híradó
(ism.)
15.30 Napról napra (ism.)
16.05 Péntek (ism.)
17.05 Célpont
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Panaszkönyv
19.05 Vonalban - politikai
show (ism.)
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta - Vitamű-
sor újságírókkal
23.05 Ősök tere
23.30 Pálya
0.05 BBC World Híradó
0.30 Panaszkönyv

TV2
10.00 A szólás szabadsága
10.55 Nappali
11.55 Parlamenti Napló
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok
14.35 Roma Magazin
15.05 Domovina
15.35 Ez történt Ma reggel
17.25 Körzeti híradó
17.35 Hírek
17.45 Teadélután
18.35 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 Drágakövek (am.
tévéf., 1. rész, 1992)
0.35 Prizma
0.50 Hírek
1.00 Memento
1.10 Teadélután
2.00 Nappali (ism.)
2.55 Parlamenti Napló
(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
12.50 A palota ékköve
(sor.)
14.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
14.45 Egyszerűen ízletes
14.50 A Delta emberei
15.00 Teleshopping
15.30 Krónika
17.00 Tudsz sportot?
17.55 Dél Afrika fele
18.30 A palota ékköve
(for.)
19.40 Sport
20.00 Hírek, Időjárás
21.10 Jó és rossz között
22.10 Mad Men -
Reklámőrültek (am. sor.)
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 Pro Motor 
– autós magazin (ism.)
13.00 Pro Tv hírek,
Sport, Időjárásjelentés
13.05 Greystoke -
Tarzan, a majmok ura
(angol kalandfilm, 1984)
16.00 Superman 3.
(amerikai fantasztikus
film, 1983)
19.00 Hétvégi Pro Tv hí-
rek, Sport
20.45 Oltchim 
– Viborg kézilabda mérkő-
zés
22.30 Kapj el, ha tudsz!
(am. krimi, 2002)
1.30 Rejtélyes eltűnés
(amerikai filmdráma,
2002)
3.00 Pro Motor 
– autós magazin (ism.)

7.00 Híradó, Sport 
9.00 Reggeli műsor. 
Jó reggelt, szomszédasz-
szony!
10.00 Beethoven
10.30 101 dalmát kisku-
tya (animn. film)
11.00 Office (am. sor.)
12.00 Film 100% 
- kulturális magazin
12.30 Felicia
13.00 Híradó, Sport, Idő-
járás
13.30 Kikezdesz a sző-
kékkel 
– verseny show (ism.)
15.00 Csillagháló (ism.)
16.00 Híradó, Sport, idő-
járás
16.30 Pénzügyi hét
Gabriela Firea-val
17.00 Coronado 
(am.-német akcióf.,
2003)
19.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
20.30 Szórakoztató mű-
sor Mihai Bendeac-val
21.50 Kenyér és cirkusz
22.45 Téglatesó 
(amerikai akció-vígjáték,
2002)

7.00 Fején a nagyvilág
8.00 Hulk
8.30 Saman király
9.00 Lilo és Stitch 
(am. anim. sor.)
9.30 Autofórum
10.00 Teleshopping
10.30 Kandikamera
11.00 Ingatlan Blitz
11.30 Sport, diéta és egy
sztár
12.00 Ötcsillagos otthon
13.00 S.O.S. 
- mentsétek meg a házam
14.00 Anyacsere 
(reality show, ism.)
16.15 Mondenii Show 
- szórakoztató műsor
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 Mestersége: 
vendéglátó (reality show)
20.30 Örömapa 2. 
(amerikai vígjáték, 1995)
22.30 10 éves a Köteke-
dők krónikája
0.00 Küzdelem törvényen
kívül 
(amerikai akciófilm,
1993)
2.00 Hírek, Sport, Időjá-
rásjelentés

7.00 Túlélés törvényei -
Déli mocsarak
8.00 Viharvadászok
9.00 Végzetes másodper-
cek
10.00 X Amcsi motorok -
Az OCC története
11.00 Csúcsmotorok -
Ducati
12.00 Újjáépítők
13.00 Kolónia - Töréspont
14.00 Viharvadászok
15.00 Végzetes másodper-
cek
16.00 A filmkészítés tudo-
mánya
17.00 Jövőutazás - Játék
18.00 Halálos fogás
20.00 Amerika kapuja -
Csapás a fekete piacra
21.00 Tornádók nyomá-
ban
22.00 Time Warp – Ami-
kor megáll az idő
23.00 Hogyan készült
0.00 Katasztrófa. ahogy
én láttam
0.30 Végzetes másodper-
cek
1.00 Ross Kemp - Gengsz-
terbandák nyomában
2.00 Valódi helyszínelők

8.00 Miért ABC
9.00 Figyelem gyerekek!
9.35 Szabad a szembejövő
sáv
10.30 IT Zon@
11.00 Rögbi: Steaua - RCJ
Farul Constanţa (live)
13.00 Ég és Föld között
13.35 Figyelem, énekelnek
15.00 Természet és ka-
land
15.30 Románok hagyomá-
nya
16.00 Dinamo - Steaua ví-
zilabda mérkőzés (live)
17.20 Győztesek
17.30 A siker arca
18.00 Nyomoz a tanárnő
(sor.)
19.00 Ökológiai lecke
19.10 “George Grigoriu”
Nemzetközi Könnyűzene
Fesztivál (live)
22.00 Hírek
23.10 Szerelem és háború
(olasz f. dráma, 2007), 2.
rész
1.00 Szabad a szembejövő
sáv
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. Liga 2 (live)
13.00 Labdarúgás. Liga 2
(live) 15.00 Női kézilab-
da Bajnokok Ligája:
Viborg – Oltchim mérkő-
zés 16.00 Női kézilabda
Bajnokok Ligája 17.00 Te-
nisz Bajnokok ligája Mad-
rid 19.00 Sport Hírek
20.00 Fogadás a félelem-
mel 21.00 Hírek 21.15 Te-
nisz Bajnokok ligája Mad-
rid 22.15 Női kézilabda
Bajnokok Ligája

9.45 Maria Mercedes (sor.)
10.00 Elbűvölt Hold (sor.)
11.15 Otthoni receptek
12.30 Mindörökké együtt
(sorozat) 13.30 Terra
Nostra (sorozat) 15.30 El-
rabolt sorsok 16.30 Maria
Mercedes (sor.) 18.30
Mindörökké együtt (soro-
zat) 19.30 Kaméleonok
(sorozat) 20.30 Magán-
ürügy (amerikai romantikus
vígjáték, 2004) 22.45 Vipe-
rafészek (sorozat) 0.45
Terra Nostra (sorozat) 

SPORT.RO ACASA

FILM+ HALLMARK

8.05 Mennyei prófécia
(am. kalandf.) 10.00 Televí-
ziós vásárlás 13.10 A há-
rom királyok (fr. vígj.)
15.05 Télapóka (am. vígj.)
16.45 Betörő (am.-kan.
vígj.) 18.40 Sherlock
Holmes - Az ördögi gyilkos
nyomában (am.-angol
thrill.) 20.25 Ki a faszagye-
rek? (német-am. vígj.)
22.00 Matador (am.-
német-ír vígj.) 23.45 Próba-
tétel (kan.-angol thrill.)  

8.00 Nash Bridges - Trük-
kös hekus (sor.) 11.00 A vér
nem válik vízzé (am. film-
dráma, 2005) 13.00 Külön-
leges küldemény (am. vígj.,
2008) 15.00 Gondold meg
mit kívánsz (kan. rom. vígj.,
2007) 17.00 Szünidős Tél-
apó (am. családi vígj.,
2001) 19.00 A férjem vé-
delmében (sor.) 21.00 Clara
Sheller (francia vígj. sor.)
23.00 Gyanús szerelem
(am.-kan. dráma, 2006)   

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 Bibis alibi (ameri-
kai vígjáték, 1989)
13.00 ProTv hírek, sport
13.05 Apropo tv
14.00 A szerelem hálójá-
ban (amerikai romanti-
kus film, 1998)
16.15 Krokodil Dundee 3.
(Krokodil Dundee Los An-
gelesben) (ausztrál-ame-
rikai vígjáték, 2001)
18.00 Románia, szeret-
lek
19.00 Hétvégi Pro Tv hí-
rek
20.45 Divertis 
- Land of Jokes
21.45 Divertis
22.45 Penge (am.
akcióthriller, 1998)
1.15 Apropo tv (ism.)
2.00 Murphy törvénye
(amerikai akciófilm,
1986)

7.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
9.00 Jó reggelt, szomszéd-
asszony!
10.00 Bébicsőszök klubja
(amerikai vígjáték, 1995)
12.00 Xena (amerikai
kalandfilmsor.)
13.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
13.30 Benny Hill (sor.)
14.00 Coronado (am.-
német akcióf., 2003) (ism.)
16.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
16.30 Mihai Bendeac szó-
rakoztató műsora
17.45 Divertis Mall
- szórakoztató műsor
19.00 Híradó, sport, időjárás
20.00 SuperBingo Metro-
polis
23.30 Célpontba (am.
akcióthriller, 1996)
1.30 Bébicsőszök klubja
(amerikai vígjáték, 1995)
2.30 A Notre Dame-i to-
ronyőr 
(angol-am. dráma, 1982)
3.15 Xena (amerikai
kalandfilmsor., ism.)

7.00 Kandikamera
8.00 Hulk
8.30 Shinzo
9.00 Lilo és Stitch
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, időjárás
19.00 Sport
19.30 Mestersége: vendég-
látó
20.30 Anyacsere 
(reality show)
22.00 Mindenki gyermeke
- Jessica McClure megmen-
tése (amerikai dráma, 1989)
0.00 Szerelmi révület
2.00 Hírek, sport, időjárás
3.00 Szerelmi révület
(ism.)

7.00 Hogyan készült
8.00 Nagy durranások 
- Bismarck
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 Egyedül vagyunk?
18.00 Hogyan készült
Ceruza / Kávé / Fémfeldol-
gozás
19.00 Nagy durranások 
- Torontó, ó!
20.00 Amerikai favágók 
- Tragédia
21.00 Micsoda szerszám 
- Megsemmisítők
22.00 Csendes szörnyete-
gek - Szexmániások
23.00 A borzalom pillana-
tai
0.00 Ross Kemp - Gengsz-
terbandák nyomában
1.00 Végzetes másodper-
cek
2.00 Trükkös tesók -
Ripsaw forradalom
3.00 Miami alvilág

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 Palira vettem a pa-
pát (amerikai vígjáték,
1994)
15.30 Jamie Oliver varázs-
lói (sor.)
16.00 Dinamo - CSM
Oradea vízilabda mérkőzés
(live)
17.20 Lehet, hogy nem tud-
tad
17.30 Atlasz
18.00 Nyomoz a tanárnő
(sor.)
19.10 “George Grigoriu”
Nemzetközi Könnyűzene
Fesztivál (live)
22.00 Hírek
23.10 Jól áll neki a halál
(am. vígjáték, 1992)
1.15 Atlasz (ism.)
1.30 Szerelem és háború,
2. rész (ism.)

TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV DISCOVERY

4.00 BoxBuster: Amir
Khan - Paulie Malignagg
7.00 Sport.ro Hírek 7.30
Pro Motor 8.00 Sport.ro
Hírek 11.00 Labdarúgás:
Liga 2 15.05 Fogadás a fé-
lelemmel 16.00 Mitica li-
gája 17.00 Tenisz Bajno-
kok Ligája, Madrid 19.00
Sport.ro Hírek 20.00 A
fény harcosai 21.00
Sport.ro Hírek 22.00 Ne-
hézsúlyú kerestetik 0.00
Sport.ro Hírek 0.15 Argen-
tin foci (live)

8.15 Kaméleonok (sor.)
9.45 Maria Mercedes (sor.)
12.30 Mindörökké együtt
(sorozat) 13.30 Terra
Nostra (sorozat) 15.30 El-
rabolt sorsok (sorozat)
16.30 Maria Mercedes
(sor.) 18.30 Mindörökké
együtt 19.30 Kaméleonok
(sorozat) 20.30 Los Ange-
les-i tündérmese (amerikai-
kanadai romant. vígj.)
22.30 Meséljünk 23.30 Vi-
perafészek (sorozat) 0.30
Terra Nostra (sorozat)   

SPORT.RO ACASA

FILM+ HALLMARK

8.10 Télapóka (vígj.) 10.00
Televíziós vásárlás 13.10
Sherlock Holmes (am.-angol
thrill.) 14.55 PiROSSZka
(anim. f.) 15.20 Pucoljunk,
fater! (am. akcióf.) 17.55 Ki
a faszagyerek? (német-am.
akció-vígj.) 19.30 Csillagok
háborúja V. (am. kalandf.)
22.00 Száguldó erőd (am.
akcióf., 1995) 23.55 A Da
Vinci-rejtély (am. akció-
thriller, 2006)   

9.00 Nash Bridges - Trük-
kös hekus (sor.) 11.00 Es-
küvői őrület (vígj., 2004)
13.00 Gondold meg mit kí-
vánsz (vígj., 2007) 15.00 A
háborús özvegy (angol-kan.
rom. dráma, 2001) 17.00
Látomás (kan. thriller,
2006) 18.55 Esküdt ellen-
ségek (am. sor.) 21.00 A
férjem védelmében (am.
sor.) 23.00 Clara Sheller
(francia vígj. sor.)  

7.00 Pro Tv hírek
9.55 Könyvbemutató
10.00 A szerelem hálójá-
ban (amerikai f.) (ism.)
11.00 Maktub - A sivatag
törvénye (olasz-német
sor.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, sport
13.45 Krokodil Dundee 3.
(Krokodil Dundee Los An-
gelesben) (ausztrál-ameri-
kai vígjáték, 2001) 
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 Szörnyek szigete
(amerikai horror, 2005)
22.15 State és Románia
(sor.)
23.30 Pro Tv hírek
0.00 CSI New York (sor.)
1.00 Szörnyek szigete
(ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Jó reggelt
Razvannal és Danival
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 Egy rém rendes
család (filmsor.)
12.00 Miami Vice 
(ism.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Columbo: 
Gyilkosság, 
mint önarckép 
(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 Pandurii Tg Jiu 
- FC Timişoara labdarúgó
mérkőzés
23.45 Dan Capatos szó-
rakoztató műsora
1.00 Columbo: Gyilkos-
ság, mint önarckép 
(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 Gyere anyám, 
ide nézz!
10.30 Mindenki gyermeke -
Jessica McClure megmenté-
se (amerikai filmdráma,
1989, 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
19.00 Sport
19.30 Aki tud az nyer 
- versenyműsor
20.30 Farmer: 
Feleséget keres
22.15 Lököttek
23.15 Gyermeket vegyenek
(kanadai-amerikai filmdrá-
ma, 2004)
1.00 Hírek (ism.)

7.00 Amerikai hotrodok -
40-es Woodie
8.00 Végzetes másodper-
cek
9.00 Hogyan készült?
10.00 Piszkos munkák 
- Rocky Reach völgyzáró-
gát
11.00 Amcsi motorok
12.00 A legnagyobb min-
dent visz
13.00 Hogyan csinálják?
14.00 Túlélés törvényei 
- Alaszkai-hegység
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 Juliana új arca
23.30 Valódi helyszínelők
0.30 Tetkóvadász 
- Thaiföld
1.30 Éljük túl 
a katasztrófát
2.30 Végzetes 
kásodpercek

7.00 Szépségközpont
(ism.)
8.00 Kicsik órája (ism.)
9.00 Videóterápia
10.00 Hírek, Sport
10.15 Párizsi jóbarátok
(francia vígjátéksorozat)
10.45 Találkozunk
12.00 Hírek, Sport
12.45 A farm (ism.)
13.45 Teleshopping
14.30 eForum
15.00 Együtt Európába
16.00 Szépségközpont
(olasz sor.)
17.00 Ász 
(amerikia filmdráma,
2003, 16. rész)
18.00 Euronews
18.10 Párizsi jóbarátok
(francia vígjátéksorozat)
18.40 Lehet, hogy nem
tudtad
19.10 Montalbano fel-
ügyelő 
(olasz sor.)
21.00 Az oroszlánok aré-
nája (reality show)
22.00 Hírek
23.10 Visszajátszások
0.30 Forró helyzetek 
(angol vígjáték sor.)
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7.00 Sport.ro Hírek 10.00
Pontos sportidő Lucian
Lipovan-al 12.10 Pontos
sportidő 14.10 Külön ki-
adás 15.00 Sport.ro Hírek
16.00 BoxBuster: Shane
Mosley - Philip Holiday
17.00 Pontos sportidő
(live) 18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.05 Információk Va-
li Moraru-val 21.00
Sport.ro Hírek 22.00
Wrestling SMACK 23.00
Nehézsúlyú kerestetik:
Kombat.ro, döntő  

9.45 Maria Mercedes (sor.)
11.15 Maria Mercedes
(sor.) 12.30 Mindörökké
együtt (sor.) 13.30
Teleshopping 14.00 Anna
két arca (sor.) 15.30 Elra-
bolt sorsok (sor.) 16.30
Maria Mercedes (sor.)
17.30 Igaz történetek
18.30 Mindörökké együtt
(sor.) 19.30 Kaméleonok
(sor.) 20.30 Predesztinál-
tak (sor.) 21.30 Anna két
arca (sor.) 22.30 Éjszakai
történetek

SPORT.RO ACASA

FILM+ HALLMARK

8.10 Gyilkosság a szom-
szédban (am. krimi) 10.00
Televíziós vásárlás 13.05
Pucoljunk, fater! (am.
akcióf.) 14.45 Megfélemlít-
ve (kan. krimi, 2007) 16.30
A Midsomer gyilkosságok
(angol krimisor.) 18.25 Köl-
csönkenyér visszajár (am.
dráma) 20.25 Pusztító lavi-
na (német-francia-osztrák
f.) 22.10 Sin City (am.
akcióf.) 0.30 Alvilági blues
(am. akció-vígj.)  

9.00 Nyughatatlan Jordan
(sor.) 10.00 Kisvárosi gyil-
kosságok (sor.) 12.00 Amy-
nek ítélve (sor.) 13.00 Őran-
gyal (sor.) 14.00 Nash
Bridges (sor.) 15.00 Kisvá-
rosi gyilkosságok (sor.)
17.00 Gondold meg mit kí-
vánsz (kan. vígj.) 19.00
Nyughatatlan Jordan (sor.)
20.00 Nash Bridges (am.
sor.) 21.00 Őrangyal (am.
sor.) 22.00 Clara Sheller
(vígj. sor.)   

magyar nyelven a regionális
stúdiók középhullámú adá-
sában 
15.00 Híradó 
15.10 Hétvégi magazin 

8.00 Jó reggelt, Erdély!, Hír-
adás, Majális, Telefontár-
sasjáték, Nyelvőr, Világjá-
rók 10.05 Térerő 14.00
120 perc. Jó rájuk emlékez-
ni, Templomaink, Portrémű-
sor Kabaré, Vetélkedő
16.00 Híradó, Ötórai tea.
Megy a magnó, Súrlott grá-
dics, Régi rádiósok a mikro-
fon előtt, A hét zeneműve,
Versműsor, Gramofon, A hét
zeneműve, Színek és formák   

2.00 Éjszakai váltás 8.00
Hírek, műsorism., sport
8.30 Körhinta, Zenenegyed
9.25 Cifra palota 9.55 Hí-
rek 15.00 Slágerlista 16.00
Hírek, műsorism. 16.10 Le-
mezlovarda 16.30 Érintő
17.00 Láthatár 17.30 Sor-
sok az operaszínpadon
17.55 Hírek, műsorism. 

BUKARESTI RÁDIÓ

Marosvásárhelyi rádió

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport,
Hasznos tudnivalók 
12.00 Híradás 
12.10 Művelődési hírek 
12.35 Kispad - sportműsor 
13.05 Zenés üzenetek 
14.00 Délutáni váltás - tájé-
koztató és szórakoztató mű-
sor Hírnegyedóra 
16.00 Híradás, 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 igazsága 
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 rá-
adás 
11.00 Híradás, 
Gyermekműsor 
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 válogattuk

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
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Röviden
Rangadós hétvége a pólósoknak

A bukaresti Dinamo sportkomplexum me-
dencéjében mártóznak meg hétvégén az él-
vonalbeli vízilabda-bajnokság fõszereplõi a
rájátszás harmadik tornáján. A program:
ma: Nagyváradi Frigoconty CSM–Steaua
(16 óra, RTV2), Dinamo–Rapid (17.30
óra, RTV 3); holnap: Steaua–Dinamo (16
óra, RTV 2), Nagyvárad–Rapid (17.30 óra,
RTV 3); vasárnap: Rapid–Steaua (10 óra,
RTV 3), Nagyvárad–Dinamo (11.30 óra,
RTV 2). A tabella jelenlegi állása: 1. Várad
64 pont, 2. Dinamo 58, 3. Steaua 45, 4.
Rapid 29.

Kezdõdnek a finálék

A döntõket rendezik mától a hazai élvonal-
beli kosárlabda-bajnokságokban. A férfiak-
nál ma és holnap Kolozsvári U-Mobitele-
co–Ploieºti-mérkõzések lesznek 17.30 órá-
tól (a RTV 2 élõben közvetíti) illetve 17
órától (RTV 3). A harmadik helyért zajló
sorozat mai elsõ összecsapása Medgyesen
lesz, ahová a Temesvári Elba látogat. A
nõk fináléjában ma és holnap Târgoviº-
te–Aradi ICIM-et találkozók lesznek, míg
a harmadik helyért a Sepsiszentgyörgy ját-
szik a Szatmárnémetivel.

Monacóba érkezett 
a száguldó cirkusz

A Monacói Nagydíjat rendezik hétvégén a
Forma–1-es autós gyorsasági világbajnok-
ságban, ahol a pálya sajátosságai miatt
szinte alig van lehetõség elõzésre, így az el-
sõ rajtkocka megszerzése akár futamgyõ-
zelmet is jelenthet. A szombati idõmérõt és
a vasárnapi futamot egyaránt 15 órától
közvetíti az RTL Klub és az RTV 1.

Kiesés ellen küzdenek az amerikaiak

Az Egyesült Államok férfi jégkorong-válo-
gatottja Finnországtól is kikapott (3-2-re)
a Németországban zajló élvonalbeli világ-
bajnokság csoportkörében, így nyeretlenül
végzett a kvartett utolsó helyén. Az ameri-
kaiak tehát nem jutottak tovább a közép-
döntõbe, helyette az alsó ágon küzdenek
majd az élvonalból való kiesés ellen. A D-
csoportból a finnek, a németek és a dánok
kvalifikáltak a következõ szakaszra. A B
elõjelû négyesben meglepetés történt, hi-
szen Kanada 4-1-re kikapott Svájctól, ám
ennek ellenére továbbjutott a csoportkör-
bõl. Mellette Svájc és Lettország kvalifi-
kált, az olaszok a kiesés elkerüléséért ját-
szanak majd. A középdöntõs csoportok
összetétele a tegnapi lapzártánk után vált
teljessé.

Újpestre megy a Debrecen

Az Újpest vendége lesz hétvégén a listave-
zetõ Debrecen labdarúgócsapata az élvo-
nalbeli bajnokságban. A 28. forduló ma es-
ti nyitómérkõzését Székesfehérváron ren-
dezik, ahol a Videoton ellenfele a Vasas
lesz. A 20 órakor kezdõdõ találkozót a Du-
na Televízió közvetíti. A többi párosítás:
szombat: Diósgyõr–Ferencváros, Hon-
véd–Nyíregyháza, Kecskemét–Kaposvár,
Pápa–Paks, Gyõr–MTK; vasárnap: Szom-
bathely–Zalaegerszeg.

Bolt nélkül rajtol a Gyémánt Liga

Kilenc berlini világbajnokkal, ugyanakkor
a sportág jelenlegi elsõ számú alakja,
Usain Bolt nélkül rendezik meg pénteken
a 6,5 millió dollár összdíjazású atlétikai
Gyémánt Liga-sorozat elsõ, dohai állomá-
sát. Az Arany Ligát (Golden League) fel-
váltó, most debütáló versenysorozat elsõ
állomásán a jamaicai vágtázó mellett a vi-
lág második leggyorsabb embere, az ame-
rikai Tyson Gay sem lesz ott a mezõny-
ben, a férfi 100 méter mégsem marad sztár
nélkül, hiszen minden idõk harmadik leg-
jobbja, a szintén jamaicai Asafa Powell
rajthoz áll. A sportág legrangosabb soroza-
ta 14 állomásból áll.

Labdarúgás

Hírösszefoglaló

„Pályafutásomnak kétségte-
lenül legfontosabb góljait

szereztem ma este. Hihetetlen,
hogy kupát nyertünk az
Atléticóval” – nyilatkozta az
örömmámorban úszó Diego
Forlán, miután szerda este a ma-
gasba emelhette a labdarúgók
Európa Liga-serlegét. A második
legrangosabb európai klubtorna
hamburgi fináléjában ugyanis az
uruguayi csatár szerezte meg a
vezetést az Atlético Madridnak a
32. percben. Angol ellenfele, a
Fulham azonban ekkor gyorsan
egyenlített, Gera Zoltán passzá-
ból Simon Davies a 37. percben
vette be a spanyol kaput. A ren-
des játékidõben nem bírtak dûlõ-
re jutni egymással a felek, de a
hosszabbítás végén, amikor már
mindenki a büntetõrúgásokat
várta, Forlán a 116. percben dup-
lázott, s ezzel beállította a kupa-
gyõzelmet jelentõ 2-1-es végered-
ményt. „Boldoggá tesznek a gól-
jaim, amelyekkel segíteni tudom
csapatomat. Számomra nagy év
volt a tavalyi is az Aranycipõ ki-
érdemlésével, de az egyéni cím
volt, most viszont a csapattal
nyertünk, ami sokkal édesebbé
teszi a diadalt” – magyarázta a
30 éves Forlán. Hozzá hasonlóan
örömmámorban úszott edzõje,
Quiquie Sánchez Flores is, aki
rendkívül büszke az elért ered-
ményre. „Játékosainknak, szur-
kolóinknak minden okuk meg-
van arra, hogy büszkék legyenek.
Ami történt, az maga a csoda, s
hatalmas elégedettséggel tölt el,
hogy örömöt tudtunk szerezni hí-
veinknek, s valami nagyot alkot-
tunk, ami bevonul a klub történe-
tébe. A Fulham nagyszerû ellen-
fél volt, de megérdemelten sze-
reztük meg mi a kupát” – mond-
ta a szakember, akit tanítványai-

val együtt Madridban is óriási tö-
meg ünnepelt. A döntõ után
ugyanis szurkolók ezrei lepték el
a spanyol fõváros központját,
akik a latinos fiesta mellett nem
mulasztottak el „beszólni” a he-
lyi rivális Real Madridnak sem.
„Sok évet vártunk erre. Termé-
szetesen mi voltunk a jobbak” –
idézte az egyik drukkert a francia
hírügynökség. A spanyol sajtó is
kiemelte, hogy végre nemcsak a
Realról szól a madridi élet, amint
azt az egyik katalán sportlap, a
Mondo Deportivo egyik elemzése
megfogalmazta: „Ez vigasz lehet
a gyerekeknek, akik hétfõn lehaj-
tott fejjel érkeztek az iskolába, a
munkásoknak, akik el sem akar-
ták olvasni az újságot a bárban, a
gúnyolódó kommentárok ke-
reszttüzében. Õk, akik minden-
nap szenvedtek, õk érdemlik meg
a leginkább a szerdai elégtételt.”

Az Atlético Madrid története so-
rán ötödször szerepelt európai
kupadöntõben, s most második
diadalát aratta. A korábban
Vásárvárosok Kupája, majd UE-
FA-kupa néven megrendezett so-
rozat örökmérlegén ez volt a ti-
zenkettedik spanyol csapat által
elért végsõ siker.

Amint arról korábban beszá-
moltunk, a Fulhamtól igazából
már az is bravúrnak számított,
hogy bejutott az Európa Liga
(EL) döntõjébe, a játékosok en-
nek ellenére érthetõ csalódottság-
gal fogadták a vereséget. „Csaló-
dottak vagyunk, nagyon rossz
vesztesnek lenni, sajnos nem mi
rúgtuk a gyõztes gólt. Nagyon
szép eredmény, hogy idáig elju-
tottunk, de csalódottak vagyunk”
– fogalmazta meg Gera Zoltán,
aki a játékot értékelve elmondta:
úgy kezdtek, ahogy az EL-ben

szoktak, fõként a biztos védeke-
zésre koncentráltak; az elsõ fél-
idõ az Atlético Madridé volt, a
másodikban azonban sokkal job-
ban játszott a Fulham. „A hosz-
szabbításban mindkét csapat a
11-esekre várt, de hát rúgtak egy
gólt. Úgy gondolom, hogy nem
kell szégyenkeznünk” – nyilat-
kozta a magyar labdarúgó. Edzõ-
je, Roy Hodgson a vereség ellené-
re is büszke a játékosaira. „Végig
rendkívül fegyelmezetten véde-
keztünk, s egészen közel voltunk
ahhoz, hogy jó eredményt érjünk
el, amikor jött Forlán, s nekünk
már nem maradt idõnk a javítás-
ra” – mondta az Angliában az Év
Menedzsere címet elnyerõ tréner,
hozzáfûzve, hogy „ezen a szinten
a második hely sem rossz”, bár
megvoltak a lehetõségeik a siker-
re – hisz ki tudja, mit hozott vol-
na a büntetõpárbaj. 

A hosszabbításban nyert az Atlético Madrid, s így megszerezte története második európai kupáját

Bajnokavatásra 

készülõdnek Kolozsváron
Labdarúgás

ÚMSZ

Már szombaton bajnokot
avathatnak az élvonalbeli

labdarúgó-bajnokságban, ahol a
listavezetõ Kolozsvári CFR-t csu-
pán három pont választja el a
végsõ sikertõl. A Szamos-partiak
hazai pályán fogadják a Curtea
de Argeº-i Internaþionalt, s gyõ-
zelem esetén riválisaik hétvégi
eredményétõl függetlenül behoz-
hatatlan elõnyre tesznek szert.
Éppen ezért, a labdarúgóliga ille-
tékesei az érmeket és a serleget is
magukkal viszik Kolozsvárra,
hogy a csapat szurkolóival együtt
ünnepelhessen. „Nem függtünk
senkitõl, mint ahogyan most sem
függünk mások eredményeitõl,
csak a sajátjainktól. Szombaton
este nem a Barcelonával kell
megmérkõznünk, így elméletileg
csak pályára kell lépnünk, ját-
szanunk és utána ünnepelnünk”
– jelentette ki magabiztosan
Gabriel Mureºan, a CFR futbal-
listája. A találkozót 19 órától a

DigiSport közvetíti élõben. A sze-
zon utolsó elõtti, 33. fordulójá-
nak egyik legizgalmasabb mér-
kõzését azonban Bukarestben
rendezik, ahol a Steaua vasárnap
este a bennmaradásért küzdõ
Craiovát fogadja. A vendégek-
nek mindenképpen gyõzniük
kellene ahhoz, hogy pozíciójukat
megtartsák, a Steauának viszont
még maradt matematikai esélye
arra, hogy felérjen a második,
még Bajnokok Ligájában való
szereplést jelentõ második hely-
re. Igaz, ehhez az Urziceni-nek,
a Vasluinak és a Temesvárnak is
hibáznia kell a hátralévõ két for-
dulóban. A találkozót 22 órától a
DigiSport sugározza.

A többi párosítás: holnap:
Medgyes–Gyulafehérvár (17
óra, GspTV); vasárnap: Besz-
terce–Iaºi (GspTV), Brassó–Ra-
pid (18 óra, DigiSport), Dina-
mo–Ploieºti (18 óra, GspTV);
hétfõ: Galac–Vaslui (17 óra,
GspTV), Urziceni–Pt. Neamþ-i
Ceahlãul (20 óra, DigiSport), Tg.
Jiu–Temesvár (21.45 óra,
Antena 1). 

Csodára várnak Bukarestben
Kézilabda

ÚMSZ

„Biztos vagyok benne, hogy
a lányok megpróbálnak cso-

dát tenni” – jelentette ki tegnap
Radu Voina, a Râmnicu Vâlcea-i
Oltchim nõi kézilabda-csapatá-
nak edzõje a hétvégi Bajnokok
Ligája (BL) döntõ visszavágójá-
val kapcsolatban. A román ala-
kulatnak ugyanis igazi bravúrt
kellene végrehajtania a bukaresti
mérkõzésen, mivel az elsõ össze-
csapáson 28-21-re kikapott a
címvédõ Viborgtól Dániában.
„Múlt szombaton lejátszottuk a
finálé elsõ felvonását Herning-
ben, de annak eredményétõl füg-
getlenül a cím még nem dõlt el”
– magyarázta a tréner, aki – bár
úgy véli, nagyon nehéz felada-
tuk lesz –, bízik abban, hogy ta-

nítványai a legjobb formájukban
fognak játszani. Visszaemléke-
zett arra, hogy amikor még a
Steaua edzõjeként KEK-döntõt
játszottak a Minszk ellen, s miu-
tán itthon vagy hatgólos különb-
séggel nyertek, idegenben 14 gól-
lal kaptak ki. „Bármi is történ-
jen, ezek a lányok megérdemlik
a dicséretet, mert rendkívüli tel-
jesítményt értek el. Évek óta
nem szerepelt romániai csapat
BL-döntõben. Szerintem ezek a
lányok teljesítményszinten
messze Románia elõtt járnak, s
ha másért nem, legalább emiatt
tisztelni kellene õket” – fogalma-
zott Voina, miután az elbukott
elsõ mérkõzés után rengeteg kri-
tika érte õt és tanítványait. A
BL-döntõ visszavágóját szomba-
ton 20.45 órától rendezik Buka-
restben, a mérkõzést élõben köz-
vetíti a ProTV. 

A szerda késõ délutáni fordulóval befejezõdött a nõi élvonalbe-
li kézilabda-bajnokság, s noha a Rm. Vâlcea–Resicabánya-
mérkõzést csak jövõ héten pótolják, a tabella állása eldõlt: az
Oltchim megnyerte a bajnokságot a Kolozsvári U, a
Konstanca, a Zilah és a Brãila elõtt, míg a Rapid és a Bákó ki-
esett az élvonalból.

Befejezõdött a pontvadászat

EL-serleg Forlán-duplával
Az Atlético Madrid nyerte az elsõ labdarúgó-Európa Ligát

Fotó: Agerpres
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Könyvében említést tesz
arról, hogy az elsõ megfo-
galmazás Milos könyve
címmel 2002-2003 között,
internetes blogon született.
Miért kellett egy már kész
szöveget átírni, újraírni? És
miért várt vele hét évet?
– Az a próbálkozás, amibe
nyolc évvel ezelõtt belevág-
tam, beláthatatlan volt, alka-
lomszerû és nyers. Újságírói
módszerekkel készült: tartós
idegfeszültségben eltöltött
munkanap végén, röptében,
addig nyújtózva a szöveggel,
ami egy fél, maximum egy
órába belefér, eleinte több-
nyire kapásból, rögtönözve.
Alaposabb dokumentálódás-
ra csak az elsõ hónapok ru-
tinjának megszerzése után
került idõ. A napi penzum-
ként szaporodó fejezeteket,
bejegyzéseket biztató felké-
résre írtam, formailag
Andrassew Iván budapesti
író legkisebbik fiának,
Milosnak címezve, életem
nagy tanulságairól, de még
inkább tévedéseirõl. Iván pe-
dig, akivel az erdélyi költé-
szet antológiájának önkéntes
digitalizálása végett kerül-
tem emberközelbe, minden
este elhelyezte szövegemet
saját internetes portálján,
külön blogban. Reggel, a
szerkesztõségi számítógépet
nyitva, már olvashattam a
legfrissebb fejezetet. Estefelé
viszont küldhettem az újabb
penzumot. Így ment ez egy
éven át... Esetleges, túlzsú-
folt, alaktalan mamutépít-
mény lett belõle, ma is olvas-
ható a neten, de ebben a for-
májában nem könyvbe va-
ló... A szerkesztõségi mun-
kából végleg kivonulva, a
hegyrõl legurított, óriási hó-
labda újragyúrására vállal-

koztam: a nyersanyag egy ré-
szét mellõztem, újabb fejeze-
teket, részleteket illesztettem
be, bõvítettem ki, javítottam
át, majd pihentettem és is-
mét átírtam. Ma sem vagyok
biztos abban, hogy ez a szer-
kezet a legszerencsésebb, de
le kellett állnom vele, ne-
hogy a sok pepecselés miatt
munkám esõ utáni köpö-
nyegnek bizonyuljon...

A könyvben szereplõk
hol saját nevükön, hol ál-
névvel, hol csak kezdõbe-
tûkkel vagy egyenesen sze-
mélytelenül jelennek meg.
Miért ez a vegyes bánás-
mód, meghúzódik-e mögöt-
te valamilyen belsõ logika,
magyarázat?
– Máris leszögezem: mun-
kámnak egyetlen fiktív sze-
replõje sincsen! Írás közben
viszont nagyon kellett ügyel-
nem arra – mindennél fonto-
sabb szempontnak tartottam
–, hogy tartsam magam a
címben megfogalmazottak-
hoz: a jelentések elsõsorban
és hangsúlyosan rólam szól-
janak, s a hozzám legköze-
lebb álló személyekrõl is úgy,
hogy lehetõleg kellõ tapin-
tattal beszéljek róluk. A név-
vel szereplõk, mondhatni,
félig-meddig önálló figurák,
fontos szerepet játszottak
életemben. Akiket közülük
némileg védeni kívántam,
mert bizonytalan voltam ab-
ban, hogy jó néven veszik-e
felfedésüket, azokat inkább
csak vezetéknevük vagy tel-
jes nevük kezdõbetûivel em-
lítettem. A név nélküli vagy
álneves szereplõk esetében
az döntött, hogy nem õk áll-
tak a szóban forgó helyzetek
középpontjában, így fölösle-
ges rájuk irányítani a fény-
forrásokat. Ez a szigorú, bo-
nyolult játék óvott meg attól,

hogy kritikusaim netán úgy
találhassák: jelentéseim má-
sokat sértõ önigazolások...

Nem egy olvasó véleke-
dett úgy, hogy a könyvben
szívesen látott volna részle-
tes, kimerítõ vallomást
olyan sajtóintézmények
belsõ életérõl, történetérõl,
mint az Ifjúmunkás, az Elõ-
re, a Romániai Magyar
Szó. Nem szándékozott ez-
zel foglalkozni, vagy erején
felüli kihívásnak érzett vol-
na egy ilyen feladatot is?
– Többen, mindenekelõtt
volt pályatársak szerették vol-
na, ha teljes szerkesztõségi
„keresztmetszeket”, „látlele-
teket” hozok. Ezt a csapdát
azonban meredeken kikerül-
tem – abból a meggondolás-
ból, hogy elõbb mindegyi-
künk rakjon nyilvános rendet
a saját dolgait illetõen, mert
csak ez szolgáltathat hiteles
alapot ahhoz, hogy valaki,
talán majd éppen az Utókor,
elvégezhesse a szükséges, át-
fogó értékelést. Ha ilyesmire
fecséreltem volna az idõmet,
ugyancsak önigazolás-íze lett
volna a dolognak. Tudom
például, hogy az Ifjúmunkás-
korszakomban társaim sok-
szor megalkuvónak, simulé-
konynak, gyávának, félénk-
nek – a jelenség ragozható,
de végül is ugyanarról van
szó – tartottak, s mert vezetõ-
jük voltam, ez a velük való
kisebb-nagyobb konfliktusa-
im, döntéseim révén is leír-
ható. Ahelyett viszont, hogy
azt keresném, kinek volt iga-
za egyik-másik helyzetben,
inkább azzal foglalkoztam je-
lentéseimben, hogy tüzete-
sen megvizsgáljam: valóban
megalkuvó vagyok-e és,
hogy ezt miként értem tetten
saját magamon, életem fo-
lyamán.

1970-tõl, tehát fiatal
koromtól, magam is a bu-
karesti sajtóban dolgo-
zom, nagyjából ismerem a
könyv szereplõit. Mi, akik
A Hétnél ügyködtünk –
ezt akkor is éreztük, de a
Jelentések... elolvasása
után még világosabban tu-
datosodik bennem –, min-
den baráti kapcsolatok és
„átjárhatóság” ellenére
sokkal szabadabb szellem-
ben tettük. Az Ifjúmunkás
remek „interaktivitása”,
olvasóival, a fiatalokkal
való kapcsolata jó „példa”
volt A Hét szerkesztésé-
ben, de a világra még nyi-
tottabbak voltunk, a lap
mûhely- és fórum-jellege
valós demokráciát hirde-
tett és képviselt a zsarnok-
ság közepette. Ön szerint
hogyan volt ez lehetséges?
Talán nem voltunk annyi-
ra szem elõtt, mint a párt-
sajtó? Vagy mert fõszer-
kesztõnk, Huszár Sándor

jobban tudta „tartani a
hátát”?
– A kemény korszakok
ugyan elvárják, az élet maga
azonban nem ismeri a vagy-
lagos válaszokat. Huszár
Sándor fõszerkesztõi szemé-
lyisége biztosan egyik ténye-
zõje volt annak, hogy A Hét
gárdája liberálisabb hangu-
latban élhette meg a szocia-
lista lapcsinálás mindennap-
jait, de önmagától ez sose si-
kerülhetett volna neki, mert
még nagyon sok, meghatá-
rozó történelmi elõfeltételre
és körülményre volt szükség
a viszonylagos szabadság il-
lúziójához. Csak néhányat
említek: az Elõre és A Hét
sosem voltak azonos „súly-
csoportban” – az egyik napi-
lap volt, a másik mûvelõdési
hetilap. Az egyik a napi poli-
tika aktív szócsöve, a másik
az ideológia karámjába terelt
mûvészet és tudomány fóru-
ma. Az egyik kötelezõen
harcos agitátor, maga a sarló

és kalapács – mint néhány
román laptársa a pártsajtó
elsõ vonalában –, a másik
amolyan pórázon tartott ide-
ológiai játszótér, igaz,
ugyanolyan merev szabá-
lyokkal és elvárásokkal, de
végül is játszótér. Az 1948-
tól mûködõ Elõrénél (Romá-
niai Magyar Szónál) korban
megállapodott, zömmel régi
vágású, elsõsorban politikai
szempontok alapján tobor-
zott közösség dolgozott,
amely egy 1956-tal kapcsola-
tos, idejében elfojtott szer-
kesztõségi rebellió után,
nyomasztó „büntetõszáza-
di” légkörben élt, indulato-
kat pacifikálni és kordában
tartani odahelyezett, katonás
fõszerkesztõvel a nyakán. A
Hét viszont csak 1970-ben
alakult, jórészt kellõen kép-
zett, tehetséges, szakterület-
ükön jártas fiatalokat tobo-
rozva.

Folytatása a 2–3. oldalon

Nyolc évvel ezelõtt, az ÚMSZ mai szerkesztõségi szobáinak

egyikében, a soros lapszám megjelenése utáni csöndben

születtek meg az elsõ gondolatai annak a könyvnek, amelyet

a Polis Könyvkiadó Jelentések – magamról. Emlékezések

ellenfényben címmel adott ki. A szerzõnek, beszélgetõtár-

sunknak, lapelõdünk, a Romániai Magyar Szó vezetõ

munkatársának több mint negyven esztendõs újságírói pályá-

ja ahhoz a szocreál épülethez kötõdik, amelyet valamikor

Scânteia Háznak neveztek (ma Szabad Sajtó Háza). A

könyv, akárcsak a szerzõ élete, a romániai újságírás s a tõle

elválaszthatatlan köz- és magánélet közelmúltja körül forog;

erõteljes, tanulságos közösségi, etikai horderejû önvallomás.

Beszélgetésünk erre összpontosít.

A Babeº–Bolyai Tudományegyetem böl-
csészkarán végzett (1962), 1962 és 2005 kö-
zött az Ifjúmunkás, az Elõre, majd a Romá-
niai Magyar Szó belsõ munkatársa. Munkái:
Déli harang (versek, 1967), Elveszett birtokok
(versek, 1969), Tornác (próza, 1970), A tuskó
(gyerekregény, 1979), Érzelmes levelek (regény,
1980), Ellenállás (versek, 1980), Bármely ren-
delést vállalok (regény, 1982), Az ítélet születése
(versek, 1983), A megtalált kulcs (elbeszélések,

1989), A bozót (regény, 1989, 2008), Álruhá-
ban. Mai kalandok (riportok, 1989), Kölcsönso-
rok. Mai román költõk (2005), Tükörterem (vá-
logatott versek, 2005), Lírai tõzsde. Fontos ver-
sek (2006), Sashegyen innen, Sashegyen túl
(gyermekregény, 2007), Csöndfûrész zenéje (Ál-
modott versek, 2008), Székelyföldi vízikerekek
nyomában (Pro Print, 2008 – Ádám Gyula fo-
tómûvésszel közösen); Jelentések – magamról.
Emlékezés ellenfényben (Polis, 2009).

Beindított vívódások könyve
Cseke Gábor szerint az írás szabadsága ugyanazt jelenti, mint az élet szabadsága

Fotó: Ádám Gyula

Cseke Gábor (1941, Kolozsvár): újságíró, költõ, író
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Sike Lajos

Nagy túlélõ az ember: a
legdrámaibb helyzetben
sem veszíti el humorérzé-
két. 1970 májusában Szat-
márnémeti sok utcáján
csónakkal közlekedtünk, s
a gumicsizmát is csak az
alvás elõtt rúgtuk le, ami-
kor már megszületett az el-
sõ árvizes vicc. Egy ember
küzd a hullámokkal a Sza-
mos közepén, s mielõtt alá-
bukna, utolsó erõfeszítésé-
vel segítségért kiált a par-
ton pecázóknak: „Halá-
szok!” A válasz nem ké-
sett: „Mi is!”

Mint általában a nagy vi-
zek, a Szamos éjszaka,
alattomosan tört a városra.
Azaz nem éppen, csak ne-
künk úgy tûnt. Késõbb tud-
tuk meg, hogy felelõs elv-
társak egy csoportja már
jóval sötétedés elõtt ott ta-
picskolt a töltésen, „kóstol-
gatta” csizmájával az átbu-
kó vizet. Látták, hogy rövi-
desen nagy baj lesz, a töl-
tés alatt sorakozó családi
házak, a bennlévõkkel
együtt, gátszakadáskor pil-
lanatok alatt eltûnnek.
Egy-két tétova utalástól el-
tekintve mégsem szóltak:
emberek, gyorsan szede-
lõzködni, és biztonságo-
sabb helyre, lehetõleg a leg-
közelebbi többemeletes be-
tonházakba menekülni!
Nem szóltak, mert kötötte
õket a pártfegyelem és ide-
ológia: semmi pánik, vész-
helyzetben is úgy kell visel-
kedni, mintha csuda jól
mennének a dolgok. A

pártfegyelemmel magya-
rázható az is, hogy késõbb
sem kértek bocsánatot a la-
kosságtól a közel három-
ezer megsemmisült házért
és a megfulladt, illetve el-
tûnt ötszáz emberért.

A helyi sajtó épp az 
öntözést sürgette...

Az esti gátszakadás híre
így is megremegtette a vá-
rost. Elõször egy nagy
bömbölést hallottunk, az-
tán az összedõlt házak ro-
baját, recsegését. A igazi fé-
lelem akkor lett úrrá raj-
tunk, amikor éjfél tájban
megszakadt az áramszol-
gáltatás, minden sötétségbe
borult, és fájdalmas jajgatá-
sok, szívbemarkoló segély-
kiáltások rázták meg a leve-
gõt. De alig láttunk vala-
mit, inkább a belváros felé
lopakodó víz hordalékának
szagából és a szennycsator-
nák utcára nyomott bûzé-
bõl éreztük, hogy most már
a legmagasabb pontok is
veszélybe kerülhetnek.
Mázlink volt, hogy az ár
fõsodra a gyérebben lakott
Németi városrészen húzott
el a magyar határ felé, és a
mi utcánkba alig jött víz,
így a város jelképeként is is-
mert tûzoltótorony közelé-
ben megúsztuk szárazon.
Igaz, öt centi hiányzott,
hogy a négyemeletes tömb-
ház földszintjén lévõ laká-
sunkba is betörjön.

Reggel, amint lehetett,
mentem tájékozódni. Nagy
meglepetésemre, az éppen
csak érintett belvárosban

elõször egy csordával talál-
koztam. Németi felõl, a Ka-
zinczy utcán hajtották fel a
teheneket. A két nyúzott
pásztor nem tudta, hová
mennek, valami szárazabb,
kevésbé veszélyes helyet ke-
restek, mert a magyar határ
felé lévõ istállóikat két-há-
rom méteres víz borította.
(A következõ napokban az-
tán megtudtam, és láttam
is, hogy rengeteg, több ezer
állat elpusztult. Hiába
akadtak olyan áldozatkész
emberek, mint Tyukodi Ist-
ván mérnök, az udvari álla-
mi gazdaság igazgatója, aki
munkatársaival a hátán
hordta fel az istálló padlásá-
ra a süldõ malacokat.) Nem
kisebb volt meglepetésem,
amikor valaki kezembe
nyomta az aznapi, vagyis
május 14-gyel dátumozott
helyi újságot, amelynek
címlapja arra buzdított,
hogy haladéktalanul öntöz-
ni kell, mert nagy a
szárazság!. A rendszer lé-
nyegébõl fakadó dogmati-
kus pártirányítás tehát a saj-
tóban is visszájára fordult.
Az elvtársaknak mintha
nem lett volna tudomásuk,
hogy nem túl messze, a
Radnai-havasokban hatal-
mas mennyiségû hó olvadt
el pár nap alatt, inkább úgy
látták, hogy az öntözés nem
tûr halasztást. Fohászuk
nagyon is meghallgattatott.

Az elején a sajtó pa-
rancsba kapta, hogy csak
csínján a károkkal és áldo-
zatokkal, nem történt
olyan nagy baj, a párt és a
román állam mindenrõl

gondoskodik. Nem úgy,
mint a rohadt kapitalisták,
akik magára hagyják a ter-
mészeti csapások sújtotta
szegény népet. Uglár Iosif
(Jóska) elvtárs, megyei elsõ
titkár a negyedik nap ösz-
szetrombitálta az újságíró-
kat és bejelentette: elké-
szült a város újjáépítésének
terve! Olyan gyorsan, hogy
azt a normáját ezerszere-
sen túlteljesítõ szovjet szu-
permunkás, Sztahanov is
megirigyelhette volna.
Uglár elvtárs nagy köröket
rajzolt kezével a levegõbe,
és azt mondta, hogy sem-
mi az az elsodort három-
ezer ház, a szocialista haza
egy év alatt kétszer annyit
épít helyébe. S hogy valami
konkrétat is mutasson, le-
sétált velünk a Tûzoltóto-
ronyhoz, és bizonygatta: a
körülötte lévõ kis parkban
úszómedence épül, amely-
nek vízében még azon a
nyáron lubickolhatnak a
szatmáriak. A medence az-
óta sem készült el, de ott
nem is hiányzik.

Elõször takartuk,  
aztán világgá sírtuk!

A közelebbi hazai nagy-
városok, mint Várad,
Arad, Temesvár gyorssegé-
lyei (ásványvíz, liszt, olaj,
cukor) után négy-öt nappal
megérkeztek Szatmárra az
elsõ nyugati segélyek. Nem
selejtes flancok, hanem sok
szép ruha, lábbeli, ágyne-
mû, takaró, a romániai
gyermekek számára isme-
retlen finom csokoládé,

tészta, narancs, banán, ma-
zsola és hasonlók. Az üzle-
tek megteltek déligyü-
mölccsel. A szocialista
nyomor és elzárkózás mi-
att a lakosság nem mindet
ismerte. Jellemzõ példa er-
re: banánt majszolva men-
tem az utcán, amikor egy
román avasi bácsi megkér-
dezte: „hogyan eszik azt?”.
Mutattam neki, hogyan
fejtjük le a héját. Mire õ a
fejét rázta, és így szólt:
„Nem tudom, de én is vet-
tem, mert olcsó. Adtam a
gyerekeknek, nem ették,
dobtam a kutyának, nem
ette, még a malac sem et-
te!” Aztán mindenféle kár-
hárításra használt gépek és
az újjáépítéshez szükséges
anyagok érkeztek. Magyar-
ország is sokat küldött, de
az errõl szóló híreket a ro-
mán cenzúra rendszerint
kigyomlálta tudósításaink-
ból. Nehogy a magyar vi-
lág visszatérésére, netán
Erdély visszafoglalására
gondoljon az olvasó.

Özönlött a segély. Hop-
pá! Valakinek a pártköz-
pontban eszébe jutott,
hogy ezen a tragédián még
keresni is lehet, s a sajtó-
nak megparancsolták: drá-
mai hangon írjunk, minél
többet siránkozzunk, lehe-
tõleg megrázó fotókkal il-
lusztrálva, cukkoljuk fel a
károkkal kapcsolatos ada-
tokat. Írtunk, sírtunk.
Eközben a szomszéd me-
gyékben is híre ment, hogy
nálunk mindent lehet kap-
ni, sokan Szatmárra jártak
bevásárolni. Ám éber mili-

cistáink, nem hiába a nép-
bõl vétettek, esetenként ki-
álltak a város szélére, ellen-
õrizték a más rendszámú
kocsikat, az árut meg elko-
bozták, vagy visszavitették.

Város gyermek nélkül

Persze, az eseményeket,
attól függõen, hol lakott,
dolgozott, milyen kár érte,
mindenki másképpen élte
meg. Sok ezer szatmári csa-
lád számára nem a víz és
rombolása, az elvtársi félre-
vezetés, hanem az okozta a
nagyobb traumát, hogy
másfél-két hónapig nem lát-
ták gyermekeiket. A nyári
melegben fenyegetõ járvány
miatt el kellett hagyniuk a
várost, részben táborokba
vitték õket, részben az egyik
szülõvel, nagyszülõvel távo-
labbi rokonokhoz mentek.
Ne tudja meg az olvasó, mi-
lyen heteken át olyan város-
ban élni, ahol nem moso-
lyognak a járókelõre a kis-
lányok, kisfiúk, ahol nem
kell babakocsikat kerülget-
ni, unokákat sétáltató nagy-
szülõket elõreengedni! Nyo-
masztó volt. Csak részben
sikerült a sok munkával fe-
ledtetni (mi, szatmári sajtó-
sok, akik az események
színhelyén éltünk, akkor
négy-öt lapnak is dolgoz-
tunk egyszerre, plusz a rádi-
ónak, tévének). Miért ne
vallanám be, búfelejtõként
gyakran nyúltunk a pohár-
hoz! Szerencsére, augusztus
végére hazajöttek a gyerme-
keink, és ismét õk lettek éle-
tünk központjai.

Negyven éve történt

Az elmosott város

Folytatás az 1. oldalról

Nem véletlen az Ifjúmunkás
és A Hét ön által említett
„egymásra találása”, hason-
ló szellemi légköre. 1979-ben
az Ifjúmunkástól az Elõréhez
kerülve, egyik napról a má-
sikra kellett megtapasztal-
nom, mennyire bonyolult,
merev, önjáró gépezetnek let-
tem az aprócska része, és ha
ennek ellenére valamit „sza-
badon” meg kívánok valósí-
tani, jobb, ha csak magamra
számítok. Esetleg remény-
kedhetek mások hallgatóla-
gos „félrenézésében”. Far-
kastörvényû, idegfeszítõ vi-
lág volt: nap mint nap köz-
vetlenséget, már-már haver-
séget játszani egymással
szemben, és közben lehetõ-
leg rejtve maradni...

Könyvében összefoglalja
– sok tekintetben ma is ér-
vényesen, bár ma az elköte-
lezettség és a lojalitás fogal-
mai más mezõben és más-
képp érvényesek –, mi kell
ahhoz, hogy valaki fõszer-
kesztõ legyen. Teszi ezt, mi-
után, idézek, „bármilyen fi-
atalon is csöppentem vala-
mikor a számomra túl nagy

– a fõszerkesztõi – székbe,
1979 õszéig nekem is elkop-
tak az oroszlánkörmeim;
törvényszerû volt átadni a
váltóbotot a fiatalságnak”.
Hogyan látja a mai fiat-
alosítási hullámot, különö-
sen a hozzáértés és a szak-
mai alázat szempontjából?

Mi kell ma ahhoz: fõszer-
kesztõnek lenni?
– Kizárólag csak különbe-
járatú, saját bõrömön meg-
szenvedett, botcsinálta ta-
pasztalatról számolhatok be,
az említett listát is csak azért
állítottam össze, mert attól
tartottam, hogy az Ifjúmun-

kás élérõl való leváltásom
után, az ifjúsági szervezettõl
a laphoz helyezett, annak
problémáit, az újságírás bel-
sõ világát nem ismerõ moz-
galmár utód rövid idõ alatt és
látványosan felgyorsíthatja a
lap addig minden eszközzel
visszafogott mélyrepülését.
A listán szereplõ tanulságo-
kat nekem is jó lett volna ko-
rábban felismernem, de így is
örvendek, hogy nem volt tel-
jesen hatástalan a „végren-
delkezésem”... A fiatalítási
hullámmal amúgy nincsen
semmi baj, az mindig egész-
séges, a probléma inkább az,
hogy ma már több a lap, a
sajtófórum, mint a hozzáértõ
ember, s a verseny, a hajtás
pedig óriási, kegyetlen. Ma
könnyebb, de egyben nehe-
zebb is sajtót csinálni... Leg-
jobb lesz, ha csak azt idézem
a könyv alapján, amit abból
a listából ma is érvényesnek
vélek. „Fõszerkesztõnek len-
ni (mi kell hozzá): • Szilárd,
alapos politikai meggyõzõ-
dés. • Félelem nélkül a saját
fejünkkel gondolkozni. • A
lapot ért rosszindulatú és
egyéb támadásokat ügyesen
kivédeni és leszerelni (ame-
lyek veszélyeztethetik egy lap

egzisztenciáját) • Magyarnak
lenni itt, Romániában; elsa-
játítani, erõsíteni a saját nem-
zetiségi mûveltséget. • Ismer-
ni a hazai magyar és román
sajtót, napirenden lenni ezek
eseményeivel. • Ismerni a
lapvezetés dokumentumait,
rendet tartani az irattartók-
ban. • Megismerni és próbá-
ra tenni az embereket. • Bíz-
ni bennük, segítséget kérni
tõlük, hagyni dolgozni õket,
fõként olyan területen, ahol a
legtöbbet nyújtják, munkára
serkenteni õket, gondjaikat,
panaszaikat orvosolni és csak
végsõ esetben meghúzni a
vészféket. • A problémákat a
közösségen belül megoldani,
közös erõvel, nem pedig fel-
sõ, hatalmi segítséggel. • Ala-
posan ismerni a levelezést:
mivel fordulnak a laphoz; a
munkatársak miként és
mennyire pontosan oldják
meg õket. • A lapban megje-
lent bírálatokat eljuttatni az
illetékesekhez, minden el-
kezdett ügyet következetesen
végigvezetni. • A lap lényegi,
egzisztenciális gondjaira
összpontosítani (lapterjesz-
tés, bõvítés, tematikai egyen-
súly, munkahangulat, terve-
zés, méltányos szellem, fize-

tések, az irányító szervekkel
való kapcsolat, ellenõrzés,
reprezentálás, érdekvédelem
– a többit elvégzik a szerk.
tagjai). • Csakis képzett, ala-
pos nyelvi kultúrával rendel-
kezõ embereket fölvenni,
akik húznak is a laphoz.
Nem bedõlni a karrieristák-
nak! • Olvasni, olvasni, ol-
vasni! • Nyomdai-mûszaki
tudnivalókat rendre elsajátí-
tani. • Mindenkit türelem-
mel meghallgatni, és csak
azután, higgadtan ítélni.*
Kis dolgokban nagylelkûen
engedni, nagy dolgokban
határozottan állást foglalni,
a lelkiismeret szerint. • A
lapkészítésben a kirívó hi-
bákra összpontosítani. A kis
dolgokat utólag szóvá tenni,
és nyomon követni, kijavít-
ják-e. • A hazai magyarság
szellemi életével, személyi-
ségeivel a bensõséges kap-
csolatot kialakítani; ugyan-
így a román szellemi élet ki-
válóságai felé is. • Súlyos
gond, bizonytalanság esetén
megbízható emberekkel ta-
nácskozni, aztán  saját fejjel
dönteni, intézkedni. Utána
még mindig van idõ és lehe-
tõség a hatalmi erõkhöz fo-
lyamodni. • Mindent meg-

Beindított vívódások könyve

Fent: a központi sajtó otthonául szolgáló Scânteia Ház idealizált,
annak idején szimpatikus ábrázolása a régi százlejesen; 

lent: Pusztai Péter rajza Cseke Gáborról (1975)
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Tamás Gáspár Miklós

A Magyar Szocialista Párt
rettenetes veresége indokolja,
hogy – amennyire lehet – ud-
variasan és lovagiasan bán-
junk a legyõzöttekkel.
Ameddig a párt hatalmon
volt – és különösen 2006 ta-
vasza óta – én igazán kemé-
nyen támadtam, és bíráltam.
A mostani választások elõtt
fölhívtam a baloldali válasz-
tókat, hogy ne szavazzanak
az MSZP-re. Magam se sza-
vaztam senkire. Ez a korszak
lezárult, és minél rövidebben
szeretnék róla szólni, mert
már öncélú és fölösleges vol-
na fölhánytorgatni a Magyar
Szocialista Párt (és szövetsé-
gesei) irtózatos politikáját.
Sokan gondolják, hogy „a
magyarországi baloldal”
mint olyan szenvedett itt ve-
reséget. Ez nem igaz. Balol-
dal nem volt a Magyar Köz-
társaság Országgyûlésében.
Az MSZP-nek volt „balolda-
li identitása”, bármit jelent-
sen is ez, de nem volt balol-
dali politikája, és ez a fonto-
sabb. Népellenes, munkásel-
lenes, szegényellenes politi-
kát nem nevezhetünk balol-
dalinak, ha nem akarunk tel-
jesen eltévedni a fogalmak
között, s ha még szeretnénk
valamit kezdeni a közügyek-
kel hátralévõ életünkben. 

Baloldal többféle van: én
most nem akarom – intole-
ráns módon – csak azt a ver-
ziót nevezni baloldalinak,
amely a legközelebb áll a szí-

vemhez és az eszemhez, ha-
nem csak a közös elemet
emelném ki a baloldal törté-
nelmi alakváltozatai közül.
Ez a közös elem az egyenlõ-
ség. Az állampolgári „sza-
badságjogokat” mások is
kedvelik, a pluralizmusba ál-
talában a konzervatívok is
beletörõdtek, a gazdasági nö-
vekedést és az ún. közrend
megerõsítését a fasiszták is
helyeslik. Mindez nem meg-
határozó különbség. Az
egyenlõség – amely a polgári
és a szocialista (azaz antika-
pitalista) baloldal számára is
alapelv, bár egyikük számára
ez áll az út végén, másikuk
számára ez pusztán aláren-
delt mozzanata a teljes föl-
szabadulásnak, mindenfajta
hierarchia (rangsor) szétrom-
bolásának – egyik alapvetõ
politikai következménye a
tõketulajdon nélküli dolgo-
zók (...) iránti elfogultság,
szebben mondva: elkötele-
zettség. Ebbõl szervesen kö-
vetkezik a dolgozók, a mun-
kanélküliek, a szûkölködõk,
a kirekesztettek mozgalmai-
val kötött stratégiai szövetség
– és képviseletük a politiká-
ban, kis szerencsével a hata-
lomban. (...) Ez a stratégiai
szövetség, ez a képviseleti
szándék teljességgel hiány-
zott a hivatalos „baloldal” ál-
lítólagos uralmának nyolc
esztendejében. A megszorí-
tásokban – tehát a reáljöve-
delmek és az életszínvonal
csökkentésében – testet öltõ
egyensúlyi politika, a népjó-

léti rendszerek leépítése, a
közösségi infrastruktúrák
(vasút, posta, elemi iskola)
szétzúzása, az olyan kimon-
dottan reakciós intézkedések
foganatosítása, mint (...) egy-
kulcsos személyi jövedelem-
adó bevezetése, a szegénye-
ket sújtó közvetett adók
(mint pl. az általános forgal-
mi adó, az áfa) emelése, az
eurónak mint célnak a kitû-
zése, a versenyszabályok
elõnyben részesítése minden
egyébbel szemben stb., nem-
csak az országot teszi tönkre,
hanem – amennyiben ezt a
magyarországi közvélemény
tartósan a „baloldallal” azo-
nosítja – hosszú évtizedekre
konszolidálhatja a konzerva-
tív kormányzást. 

Szembe kell néznünk vele,
hogy a következõ esztendõk-
ben SEM lesz politikai balol-
dal – hacsak a Lehet Más a
Politika (LMP) nem tolódik
balra a politikai egyensúlyta-
lanság következtében –, és a
baloldali közélet a parlamen-
ten kívül, a szakszervezetek-
ben (amelyek remélhetõleg
megtanulnak rendesebben és
sokkal, de sokkal gyakrabban
sztrájkolni), lazán szervezett
mozgalmakban, tiltakozó ak-
ciókban, szolidáris közössé-
gekben, polgári engedetlen-
ségben (foglalt házaktól fog-
lalt üzemekig), alternatív ter-
melési és fogyasztási kísérle-
tekben, társadalomtudomá-
nyi és elméleti publikációk-
ban, nemzetközi ellenállási
hálózatokban, kulturális ge-

rillaharcban nyilvánul majd
meg. Üdvös lenne, ha az
MSZP – érthetõen rossz lel-
kiismeretétõl ösztönözve –
megmaradt eszközeivel a tõ-
le zömmel balra elhelyezke-
dõ és nála százszorta korsze-
rûbb társadalmi/politikai/
kulturális zóna nagy mozgal-
mait és kis szubkultúráit ön-
zetlenül és a viszonzás remé-
nye nélkül segítené. (...) Más
értelmes szerepe úgysem le-
het. Ugyanez lehet a hivatása
azoknak, akik mindeddig –
jobb belátásuk ellenére, daco-
san és vonakodva, de mégis –
a magyar szocialistákat tá-
mogatták. Szerintem elen-
gedhetetlen kötelesség, hogy
a hivatalos „baloldal” csök-
kenõ befolyású, létében is fe-
nyegetett sajtója – mind a
nyomtatott, mind az elektro-
nikus, mind az internetes –
rendszeresen szót adjon min-
denekelõtt a magyarországi
szakszervezeteknek, ame-
lyekkel kapcsolatban ez a saj-
tó mindmáig a kollektív
sztrájktörõ és osztályáruló
patinás szerepét játszotta el.
A szakszervezetek a lanka-
datlan lejáratás és rágalma-
zás légkörében dolgoznak
húsz éve. (....)  Igen aggasztó
tünet, hogy az eszmék terzje-
désének szokásos módja – a
tudománytól és a magas mû-
vészettõl a sajtón keresztül a
nagyközönség felé – megre-
kedt a hivatalos „balolda-
lon”. (...) A széles körben
hallgatott, szoclib irányultsá-
gú KlubRádió kommersz

giccseket reklámoz („ismer-
tet”), miközben a progresz-
szív, modern magaskultúra
nem jut el a radikálisabb él-
ményekre vágyó, új gondola-
tokra kiéhezett közönséghez.
A hivatalos „baloldal” ún.
véleményvezérei hosszú idõ
óta liberális, sõt: konzervatív
személyiségek. Az illetõk
kvalitásaitól függetlenül ez
nagyon furcsa. Jól mutatja a
balközép médiavilág teljes
irányvesztését és a végzetes
„szekértábor”-logika elhatal-
masodását. Orbánnal vagy
ellene – Gyurcsánnyal vagy
ellene: iránytûnek ez fölöt-
tébb bizonytalan. 

A 2010 áprilisa (pontosab-
ban: a 2006 õsze) utáni balol-
dalnak – beleértve a korábbi,
ma elszigetelt és ijedt balkö-
zép némely maradékait – ter-
mészetesen nem szabad le-
mondania kissé megkopott
humanista örökségérõl se.
Nem szabad engedni az anti-
fasizmus, az antirasszizmus,
az anti-antiszemitizmus akti-
vista pátoszából. De ennek is
meg kell változnia. Ha lesz
itt valódi baloldal, ezt be kell
illesztenie egalitárius – a tár-
sadalmi igazságosságot, a vá-
logatás nélkül mindenkire ki-
terjedõ egyenlõséget elõmoz-
dítani óhajtó – politikájába.
Ennek az egalitárius (...) po-
litikának nem pusztán a ro-
ma munkanélküliek mellé,
hanem a fehérbõrû munká-
sok mellé, nemcsak a nyug-
díjasok mellé, hanem a pá-
lyakezdõk mellé is határozot-
tan oda kell állnia. Köntörfa-
lazás nélkül szót kell emelnie
zsidó értelmiségiek, tisztvise-
lõk háttérbe szorítása ellen,
anélkül, hogy – az antiszemi-
tizmustól való féltében – en-
gedékeny legyen az ultraso-
viniszta zsidó jobboldalnak,
a jelenlegi (...) izraeli kor-
mányzat híveinek elõítéletei-
vel szemben. Nem szabad

majd szó nélkül hagyni a mai
konzervatívok törekvését ar-
ra, hogy szociális kérdéseket
az értelmetlenül megszigorí-
tott büntetõjog segedelmével
oldjanak meg, hogy nyíltan
vagy bújtatottan állandósít-
sák a faji szegregációt a
népoktatásban, hogy vissza-
kergessék a nõket a konyhá-
ba és a templomba, hogy el-
vitassák a melegektõl az
egyenlõ méltóságot és az
egyenlõ életesélyeket. A je-
lenlegi jobboldali fordulat
(...) megbélyegzi a segélybõl
élõket, miközben állami se-
gítséget követel a középosz-
tálynak (...). Minden ún.
inaktív réteg, csoport, nem-
zedék ki van téve a szimboli-
kus – és olykor kézzelfogható
– megaláztatásnak, diszkri-
minációnak. Ezt egyetlen pil-
lanatig se szabad tûrni. A
„nyuggerek” – szüleink és
nagyszüleink – megvetése
már-már a civilizáció alapjait
feszegeti. A népjóléti rend-
szerektõl függõk általános és
rendszeres bántalmazása,
gyötrése ugyancsak. A gyön-
gék védelme a nyilvánosság-
ban mozgó, az intézményi
horgonyról eloldozott balol-
dali szabadcsapatok küldeté-
se marad. Végül egy gyakor-
lati megjegyzés: a társadalmi
igazságosság és a szolidaritás
– azaz az egyenlõség és a
testvériség – felé forduló bal-
oldalnak kötelessége, hogy
türelmes, nyitott, érdeklõdõ
és tanulékony legyen az
egyetlen fölbukkant érdemle-
ges politikai újdonság, az ek-
lektikus, de fölöttébb értel-
mes, ötletes, kreatív LMP
irányában. Az LMP nem az
én pártom (...), de olyan bal-
közép egyveleget terjeszt a
politikai hajléktalanok elé,
amellyel érdemes behatób-
ban megismerkedni. 

(Megjelent a Népszavában.)

Nem verték meg, 
mert nem létezik

tenni, hogy a lap ne válhas-
son faliújsággá, és megõriz-
ze, sõt továbfejlessze egyé-
niségét.”... Sajnálom, de na-
gyon keveset kellett elhagy-
nom...

Cenzúra és öncenzúra –
nyilvánvaló kényszert és ki-
hívást jelentett mindkettõ.
Mégis különbözõképp fog-
ták fel és különféleképpen
alkalmazták a lapokat veze-
tõ (fõ)szerkesztõk. Ma már
tudjuk, hogy az önagresz-
szió – amilyen az öncenzúra
is – és feldolgozása a legve-
szélyesebb, személyiség-
romboló életstratégia. Fel-
szabadulást jelentett-e ön-
nek a könyvében errõl írni,
ezt „kibeszélni”?
– Felszabadulást jelentett az
egész könyv maga. Az a
tény, hogy a gyakorlatban is
megkóstolhattam, milyen
az, és mivel jár, amikor min-
dent szabad és bármit le le-
het írni, szöges ellentétben a
korábbiakkal, minden ko-
rábbi tapasztalatomnál töb-
bet ért. Persze, tõlem nem
lehet többet várni annál,
hogy ebben is óvatos duhaj
maradjak, de a kétféle gya-
korlat után határozottan val-
lom, amit könyvemben is
megfogalmaztam: „Író em-
bernek nem könnyû, ugyan-
akkor kutya kötelessége rá-

döbbennie arra, hogy az írás
szabadsága ugyanazt jelenti,
mint az élet szabadsága: ad-
dig vagyunk szabadok, amíg
nem sértünk másokat. Ter-
mészetesen mindez nem áll
egy teljesen magánhaszná-
latra készülõ, önkörében
maradó mûre, de mindaz,

ami a nyilvánosság leghal-
ványabb esélyére is igényt
tart, az együttélés szabályai-
hoz kell hogy idomuljon.”
Így láttam, így látom.

A Jelentéseket olvasva
úgy tûnik, mások mintha
kevésbé (voltak) önemész-

tõk. Nem túl szigorú önma-
gával? Önnek (volt) fonto-
sabb ez a szembenézés, ön-
vizsgálat, nekünk, kortárs
tanúknak volt fontosabb,
vagy pedig a mai nemzedé-
keknek?
– A könyvet megírni nekem
rendkívül fontos volt. De so-

kat töprengtem azon is: a vi-
lágért, annak jobbulásáért
tettem-e azt, amit tettem?
Vagy egyszerûen csak önzõ
módon magamért, mert nem
hagyott nyugodni mindaz,
amit évtizedeken át magam-
ba rejtettem? A visszajelzé-
sekbõl, kritikákból ítélve úgy
láttam, távolról sem magán-
érdekû ez az emlékezés. Tár-
sadalomtudományokat okta-
tó tanárember írta például:
„Ajánlottam elolvasásra
munkatársaimnak, fiatalok-
nak is. Meg vagyok gyõzõd-
ve, hogy újra és újra elõ fo-
gom venni, hogy utánanéz-
zek egyes, általad leírt jelen-
ségeknek, eseményeknek...”
Volt költõ, akit egyenesen
önvizsgálattal végzõdõ poé-
ma írására ösztönzött a
könyv, egy íróbarátom pedig
elolvasván, menten nekiállt
fölvázolni a saját „jelentése-
it”. A beindított vívódások,
továbbgondolások miatt kez-
dem most már teljes bizo-
nyossággal nem csak hinni,
hanem tudni is, hogy nem
volt kár megírni ezt a köny-
vet. Még akkor sem, ha az ér-
tékelés során túl könnyûnek
találtatnak a vétkeim, és épp
ezért groteszknek, talán még
enyhén operettesnek is a
megvallásukhoz használt
módszer komolysága, az
õszinteség foka. Elõ-elõvéve

a nyolcvanas évek végén, ki-
lencvenes évek elején írt ver-
seimet, nem egyet találok kö-
zöttük, amelyben sûrítve, pár
gondolatfutam erejéig min-
den ott van, amirõl ez a
könyv szól... De az is lehet,
hogy a Jelentések... elkészül-
te nélkül minden korábbi
próbálkozás csak elszórt cse-
rép, tükördarab, szilánk ma-
rad, így viszont az egész
mintegy varázsütésre össze-
állt...

Most pedig fordítva a
kérdésen: nem túlságosan
elnézõ önmagával? Tudjuk
mi, hogy van ez, ravasz do-
log: elmondom én magam-
ról a rosszat, s ezzel elejét
veszem, hogy mások mond-
ják el, esetleg bõvebben és
súlyosabban...
– Miért tagadnám, hogy
ilyesmi is megjárta a feje-
met? A saját magunkra ki-
osztott ítéletbe hamarabb
belenyugszunk, mint ha
mások ítélkeznének felet-
tünk. De ez csak egy része
az egész igazságnak, hiszen
könyvem, a magamról szó-
ló jelentések alapján az ol-
vasó szabadon megítélheti:
mentséget, felmentést ke-
restem-e velük nem túlságo-
san dicsõ pályámra, vagy
inkább csak terítettem ben-
nük a kártyáimat...

Korabeli riportfotó az Ifjúmunkás 50 éves jubileumi ünnepségérõl, amint „Cseke Gábor, az Ifjúmunkás
fõszerkesztõje a lap harcos múltjáról, jelenérõl, jövõbeni feladatairól beszél”
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Absztinencia 
a PDL klien-
túrájának is?

Mircea Marian

Mintegy tízmillió román dá-
ridózott az utóbbi öt évben a
politikusok által bõkezûen
osztogatott pénzbõl. A nyug-
díjak képtelen mértékben
nõttek. A jól fizetett és az ál-
lampolgárokkal szemben tel-
jesen felelõtlen államapará-
tust tetemesen felduzzasztot-
ták a pártok klientélájának
soraiból. A románok milliói
részesültek olyan szociális tá-
mogatásban, amelyre nem
volt szükségük. Lehettél sze-
gény vagy gazdag, az állam a
zsebedbe dugta a gyerekpót-
lékot, pénzügyi támogatást
nyújtott házasságkötéskor, a
gyermekednek (ehetetlen)
kiflit és egy pohár (gyakran
lejárt szavatosságú) tejet
adott, és babakelengyét vásá-
rolt az újszülöttednek. 2009-
ben mintegy negyvenöt féle
olyan szociális segélyt tartot-
tak számon, amelyekrõl nem
lehetett világosan tudni, kik
jogosultak rájuk. Nem hi-
szem, hogy értelme lenne a
történelmet kutatni és arról
vitatkozni, hogy melyik párt
vagy politikus hibásabb.
Semmit sem használna. A
mulatság rosszul végzõdött,
és most azt kell tudnunk, mit
tegyünk, hogy ne csak a bale-
kok fizessenek. Megértem,
hogy egyformán meg kell
nyirbálnunk minden nyugdí-
jat, bár egy dolog másfél mil-
lióval megvágni azt a nyug-
díjast, aki a tanügyben dolgo-
zott, és más 15 százalékot le-
csípni a volt birótól, diploma-
tától vagy szekustól. Azt is
megértem, hogy 25 százalék-
kal csökentenünk kell a köz-
alkalmazottak béralapját, bár
tartok tõle, hogy a politikai
támogatás nélküliek lesznek
az elsõk, akiket elbocsáta-
nak. Az azonban tûrhetetlen,
hogy a nyugdijasok és a köz-
alkalmazottak fizessék meg a
számlát, miközben a politi-
kai elit tovább gazdagodik a
közpénzek elszívásával. A fe-
lelõsség elsõsorban Boc kor-
mányfõt és Bãsescu elnököt
terheli: ha az embereik to-
vább lopnak – törvényesen,
vagy törvénytelenül, hiszen
jól tudjuk, Romániában a
legnagyobb tolvajlásokat a
törvénnyel a kézben követik
el –, a lakosság teljesen indo-
koltan vonulhat utcára. Hi-
szen egy hete sincs, hogy Boc
miniszterelnök rendeletet bo-
csátott ki, amellyel minden
magyarázat nélkül és teljesen
önkényesen mintegy 13 mil-
lió eurót osztott szét templo-
mok felújitására. Mindössze
kétmillió euró jutott néhány
egészségügyi egységhez. Boc
voltaképpen a Tãriceanu-
kormány receptjét alkalmaz-
ta: egyfelõl megnyerte magá-
nak az Egyházat, másfelõl
tudta, hogy a felújitási mun-
kálatokat a párt embereinek
cégei kapják meg. Egy vi-

szonylag kis ügy azoknak a
gyanús ügyleteknek a sorá-
ban, amelyeket a sajtó nem-
rég tárt fel: egy kétszeres
vagy éppenséggel háromszo-
ros áron épült brassói jégpá-
lya; eurómilliós állami szer-
zõdések Vasile Blaga vejének
õrzõ-védõ cége számára; a
râmnicu vâlcea-i helyi vá-
lasztások elõtt pár nappal be-
jelentett támogatás az Olt-
chimnak. A Hidroelectrica
az energia megawattját 120
lejért adja az „okos fiúknak”
(mondja Videanu miniszter,
aki azonban nem teszi nyil-
vánossá, ahogyan ígérte, a
szerzõdéseket), miközben az
OPCOM-on (az energia
tõzsdéjén) az átlagos ár
167,69 lej volt (2010 február-
jában). A megszorító intéz-
kedéseket meg lehet érteni és
el lehet fogadni, ha a hatal-
mon lévõk is szolidárisak a
lakossággal. Bãsescu elnök
szándéka, hogy fizetését szo-
lidaritási alapnak adomá-
nyozza, lehet jó jel, de le-
gyünk becsületesek, látnunk
kell, hogy a tisztségviselõk
kényelmének igazi forrása a
RAAPS, a volt párt gazdasá-
gi osztálya, amely szállást,
üdülõvillákat, ellátást, sõt fel-
szolgáló személyzetet is biz-
tosít számukra. Egyes formá-
lis gesztusok kockázata,
hogy elfedik a lényeges prob-
lémákat, amilyenek a kor-
rupt közbeszerzési rendszer
okozta veszteségek, vagy az
állami vállalatok átláthatósá-
gának a hiánya. Romániá-
ban a közbeszerzéseknek
mindössze húsz százalékát
rögzíti elektronikus rendszer.
A kormánynak keményen
büntetnie kellene azokat a
közintézményeket, beleértve
a helyieket, amelyek nem te-
szik közzé honlapjukon a be-
szerzéseikre vonatkozó ösz-
szes információt. Ami en-
gem illet, arra kérném Traian
Bãsescut, hogy tartsa meg a
fizetését. Ezzel szemben be-
széljen a barátaival, Boccal,
Videanuval, Blagával és Ud-
reával, és találják meg a
módját annak, hogy pártbeli
klientélájuk egy évig tanúsít-
son önmegtartóztatást.
(Fordította: K.B.A.)

Cunami RO
Ovidiu Pecican

Elvileg a cunami csupán a
szárazföldre zúduló, útjában
mindent elsöprõ vízfalat je-
lentene. A jelenség azonban
az elmúlt napokban Románi-
ában új értelmezést kapott. A
közösséget az állam szolgála-
tában szolgáló lakosságrész
törvényes jövedelemforrásait
érintõ drasztikus intézkedé-
sek híre újabb gyilkos hullá-
mot jelent; ezúttal gazdaságit
és társadalmit. Ezzel össze-
függésben egyes kommentá-
torok – a két világháború kö-
zötti idõszak szomorú jelen-
ségeit jelölõ – „áldozati gör-
bék” kifejezést használták.
Észre kell vennünk azonban,
mindazokkal együtt, akik ezt

már elmondták, hogy az ak-
kori intézkedések az egész la-
kosságot sújtották (…), ma-
napság viszont minálunk a
tengeralatti földrengés köz-
pontja az elnöki palotában
volt és nem a Victoria palotá-
ban, ahol tengeralatti konti-
nentális platformunk végre-
hajtó epicentruma lapul – és

nem véletlenül írom azt,
hogy „lapul”. Az epicent-
rum felcserélése, a rejtélyes
parancsközpontok megfordí-
tása az elnöki bírót sui gener-
is (és baljós) kormányfõ-pót-
lóvá változtatta, és akkora
energiát szabadított fel, hogy
a társadalmi és intézményi
pólusok felcserélõdésébõl ki-
induló szociális lökéshullám
bizarr és szelektív módon el-
sodorja és megfojtja a lakos-
ság jelentõs részét, a másik
felét pedig – legalább is pilla-
natnyilag – meghagyja jó,
bár törékeny, helyzetében.
Az úszó holttestek hiteles és
csaknem biztosra vehetõ elõ-
rejelzések szerinti tengere ter-
mészetesen mindenkit iszo-
nyattal tölt el. De, különös
mellékjelenségként, öröm-
mel tölti majd el a fennmara-
dás elemi ösztönének áldo-
zatává váló öntudatlan
szemlélõdõt, aki azt mondja:
jó, hogy nem én vagyok a ha-
lottak helyén. (…) Az „in-
kább õ, mint én” logikája a
híres mondás – „dögöljön
meg a szomszéd kecskéje is”
– folytatása, és a példás
szembefordulás idõszakát
vetíti elõre. Mert bár például
Szent Bertalan éjszakája a la-
kosságon belüli vallási harc
által indokolt sötét epizód
volt, arra voltaképpen az
arisztokrata elit szintjén ke-
rült sor. Márpedig valami azt
súgja nekem, hogy manap-
ság nálunk, éppen a Románi-
ában a pimaszság és a forra-
dalmár igazolványok, a sik-
kasztások és káprázatos
diszkrét megállapodások
alapján kialakult arisztokrá-
cia szintjén a dolgok észre-
vétlenek maradnak. A múlt-
ban a románok is megismer-
hették azt, amit a tanköny-
vek „legionárius lázadás-
ként” említenek – és volta-
képpen a szélsõséges kor-
mányzati partnerek hatalmi
harca volt, amelybõl a hadse-
reg feje, Antonescu marsall
antidemokratikus és antisze-
mita militarizmusa került ki
gyõztesen –, de a lakosság

többségét akkor is megkímél-
ték az ország egyes helysége-
iben borzalmassá vált napok-
tól. Most viszont, a nagy-
részt nem létezõ gazdaság
megmentésének ürügyén, a
szándék: a kiéheztetés, az
embereket kitömött kiállítási
tárgyakká változtatása – de
szelektív módon. Egycsa-

pásra költségvetési és magán-
szektorbeli alkalmazottakra
felosztott országgá váltunk,
azzal a pontosítással, hogy
az elõzõ kategória magában
foglalja az aktív életük során
az államnak befizetett össze-
gek alapján nyugdíjban ré-
szesülõket, a szociális segély-
re szorulókat, a közösségi tá-
mogatást igénylõ gyermeke-
ket, valamint az állami és a
magánszektorból egyaránt
elbocsátott munkanélkülie-
ket is. Ily módon a mifelénk
szégyentelen és akarathiá-
nyos tõke által (rosszul) fize-
tettek kisebbséggé válnak tu-
lajdon országukban, a sza-
bály – úgy tûnik – egyenlõ-
ségjelet állít a román és a
költségvetési alkalmazott kö-
zé. Saját népe elsüllyesztése
egy tengerész számára a
Moby Dick Ahab kapitányá-
hoz méltó legnagyszerûbb
cselekedetté válik. Számunk-
ra, a többiek számára a pat-
kányirtás bizonyossággá
lesz. Köszönjük szépen a fi-
zetséget azért, hogy erõnk
szerint szolgáltuk az orszá-
got és az államot. És még ké-
rünk belõle. Ha lehet, heten-
ként. És ha már amúgy is
annyira tetszik nekünk, hát
patkányirtsanak ki minket.
(Fordította: B.T.)

Léhûtõk válsága

Ion M. Ioniþã 

Újraindul-e a román gaz-
daság, kilábalunk-e a válság-
ból a bérek és nyugdijak
csökkentése nyomán? Alap-
vetõ kérdés. Lehet áldozatot
kérni a lakosságtól, ha meg-
gyõzõ kilátásokat kinálunk
számára. Mindannyian tud-
juk, hogy nincs már pénz,
mindenki megérti, hogy töb-
bet fogyasztunk, mint amen-
nyit termelünk, miként azt
Emil Boc kormányfõ próbál-
ta megmagyarázni. Való
igaz, hogy az utóbbi években

nõttek a nyugdijak, emel-
kedtek a bérek, és egyre nõtt
a közalkalmazottak száma.
De államcsinyt követtek el
az idõs emberek és rendele-
tet hoztak a nyugdijpont nö-
velésére? Elfoglalták a taní-
tónõk a Victoria Palotát, a
Parlament Palotáját és végül
a Cotroceni Palotát, kény-

szerítve az elnököt, hogy ki-
hirdesse a tanügyi dolgozók
fizetésének 50 százalékos
növelésére vonatkozó tör-
vényt? Fogták magukat a
közakalmazottak és erõnek
erejével felvétették magukat
a minisztériumokba és a he-
lyi közigazgatásba? Kérte a
lakosság minden állami
funkció politizálását a fõúr-
tól a csicskásig? Az állam-
polgárok döntötték el, netán
egy referendumon, hogy egy
kilométernyi autópálya tíz-
szer annyiba kerüljön, mint
bárhol a világon? Talán mi
szavaztuk meg, hogy bármi-
lyen közérdekû beruházás
soha véget ne érjen, de az
ára évrõl évre megduplázód-
jon? Románia lakossága
nem tette mindezt. Ennek el-
lenére fizetnie kell azok he-
lyett, akik ezeket a döntése-
ket meghozták. Az elnök
szolidaritást kért az elkövet-
kezõ hónapokra. Nagysze-
rû! De kivel kellene szoli-
darizálnia egy tanárnak, egy
orvosnak vagy egy dolgát
végzõ tisztviselõnek? Az im-
posztorokkal és hozzá nem
értõkkel, akiket pártprefe-
rencia alapján neveztek ki
fõnökeiknek? Az aszfaltok
királyaival? A választási
kampányokat pénzelõ párt-
kliensekkel, akik most tizsz-
eresen kiszedik a pénzüket?
Ha el kell kezdeni a takarí-
tást, hát kezdjék a pártokkal!
A pártok finanszírozására
vonatkozó törvény az elsõ,
amelyet gyökeresen meg kel-
lene változtatni. Honnan a
kampányokra költött egetve-
rõ összegek, amikor a
nyugdijasoknak azt mond-
ják, hogy túl sokat esznek?
Húsz év alatt senki sem jött
rá a politikai finanszírozások
rejtelmeire, de a nehéz idõk-
ben senki, sem az elnök, sem
a kormányfõ, nem jelent be
ezirányú megszorító intéz-
kedést. A rendszer megy elõ-
re, a lakosság fizeti a szám-
lát. A költségvetési szektor
karcsúsítását a politikai kli-
entéla leépitésével, a léhûtõk

elbocsátásával kellett volna
kezdeni. Boc kormányfõ
szüntelenül hajtogatja, hogy
túl sok közalkalmazottunk
van. Ám ahelyett, hogy haté-
konysági szempontok sze-
rint leépítésekhez folyamod-
na, valamenyiüket arra
kényszeríti, hogy lemondja-
nak fizetésük egynegyedérõl!
Azokat is akik dolgoznak,
azokat is, akik csak az órát
lesik, hogy a munkaidõ lejár-
tával kirontsanak az ajtón,
egyformán büntetik. Így
nem lehet kilábalni a válság-
ból, akármennyit kínozzák is
a lakosságot. A megszorítá-
sok csak akkor járnak ered-
ménnyel, ha bölcsesség is
lesz ahhoz, hogy kompeten-
ciára alapozott társadalmi és
gazdasági modellt építsenek
ki Románia számára. 
(Fordította: K. B. A.)

Bárkibõl lehet
médiacár 

Thomas K. Grose

Az internet megöli a napila-
pokat. Kétségtelen, hogy a
nyomtatott újságok nagy baj-
ban vannak. De a modern
technológia pusztítása egyút-
tal kreatív: miközben a tekin-
télyes lapok példányszáma
zuhan, bárki saját lapot ad-
hat ki. Ha másért nem, hát a
nosztalgia kedvéért. „Média-
mágnás szeretne lenni, de a
helyi lap gyakornokaként
nincs elég pénze a vállalko-
zás beindításához? A londo-
ni Newspaper Club online
vállalkozás segítségével akár
még a jövõ Rupert Mur-
dochjává is kinõheti magát”
– olvassuk Thomas K. Grose
amerikai publicista írását a
Time magazinban. (...) A
Newspaper Club néven indí-
tott londoni vállalkozás a kis
példányszámú kiadványokra
specializálódott. A vállalko-
zás lehetõvé teszi, hogy hír-
portálok, blogok vagy blog-
gerközösségek nyomtatásban
is megjelentessék írásaikat.
Akár öt példányban is ki-
nyomják a lapokat, bár az
egy példányra jutó költség
nagyobb példányszám esetén
jelentõsen csökken. Bárki be-
küldheti a saját maga össze-
állította napilapot, sõt a cég a
kiadványszerkesztésben is
segít. A Newspaper Club üz-
leti modelljének lényege,
hogy nem saját nyomdát
üzemeltet, hanem a napilap-
ok kiadására specializálódott
nyomdákkal szerzõdik. (...)
Azt persze a vállalkozás elin-
dítói sem remélik, hogy sike-
rül megállítaniuk a nyomta-
tott lapok iránti kereslet csök-
kenését. Abban bíznak, hogy
a kis rétegigényeket kielégítõ
kiadványok iránti kereslet
nõni fog. És mivel a fiatalok
egyre inkább az internetes
portálokról tájékozódnak,
elõbb-utóbb feltámadhat a
reggeli kávézás és a fürdõzés
közben is olvasható, tehát
papírra nyomtatott újságok
iránti nosztalgia. (metazin)

Az elégedetlenség forrásai

A nyugdíjasok a jövedelemcsökkentés ellen tüntettek Fotó: Tofán Levente
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Czédly József

Érthetõ módon, mivel majd-
nem mindenkit érint, a gaz-
dasági válság miatt életbe
léptetendõ  szigorító pénz-
ügyi intézkedések vannak az
érdeklõdés középpontjában.
Ezzel a témakörrel kívánok
foglakozni a mai Törvénytár-
ban, mintegy bevezetõül a
hamarosan megjelenendõ
törvényeknek, rendelkezé-
seknek, szabályozásoknak,
amelyek meg fogják teremte-
ni az említett intézkedések
jogi alapjait.

A gazdasági, társadalmi,
szociális élet minden oldalát
befogadó globalizáció termé-
szetes velejárója, hogy min-
den ország életére, így Ro-
mániára is, döntõ befolyással
vannak a világ más részein
történõ események is. Ezt a
tényt tudomásul kell venni,
nem azért, hogy kisebbítsük
ezáltal a hazai kormányza-
tok felelõsségét az országban
kialakult nehéz gazdasági
helyzetért, hanem mert a vál-
ságkezelõ intézkedések során
nem lehet figyelmen kívül
hagyni a válságot elõidézõ
külsõ okokat sem.

Ezért fontos számunkra,
hogy Románia és a Nemzet-
közi Valutaalap (IMF) közöt-
ti tárgyalások alapján meg-
hozott intézkedéseken kívül,
milyen döntésekre kerül sor
az EU keretében, a Görögor-
szágban kialakult gazdasági
válság felszámolására és kü-
lönösképpen hasonló helyze-
tek kialakulásának meggáto-
lására. Ez az érdekeltség még
akkor is fennáll, ha tudjuk,
Románia mint eurózónán kí-
vüli ország, nem is vesz részt
a Görögország rendelkezésé-
re bocsátott hitelkeret létre-
hozásában, de létkérdése az
euró stabilitása a nemzetközi
valutapiacokon. 

Közismert, a lej, a forint és
más környékbeli valuták
utóbbi idõben észlelt gyengü-
lése a görögországbeli válság
euróra gyakorolt kedvezõtlen
hatásának volt az eredmé-
nye. Ezt igazolja az a tény is,
amint megszületett az
eurózóna pénzügyminiszte-
reinek május 7-i határozata
egy 750 milliárd eurót kitevõ
garanciaalap létrehozásáról
(500 milliárd eurót 16
eurózónabeli ország, 250
milliárdot az IMF biztosít)
azonnali hatást ért el a valu-
tapiacokon és tõzsdéken.
Tudjuk, megerõsödött a lej
és a forint is.

Az úgynevezett gigacso-
mag célja, hogy elriassza a
tõzsdei spekulánsokat, és
talpra állítsa az integráció
egyik jelképének számító kö-
zös valutát. A piacok ugyan-
is erõsen büntették az eladó-
sodás útján járó euróorszá-
gokat, ami azt a veszélyt vetí-
tette elõre, hogy Spanyolor-
szág, Portugália, de akár Ír-
ország is a görögök sorsára
juthat. Egy ilyen csõdhullám
a közös valuta iránti bizalom
teljes megszûnésével lett vol-
na egyenlõ, és nagy befolyás-
sal lenne az eurózónán kívü-
li EU tagországok stabilitásá-

ra is. Ez a veszély fenyegeti
Romániát is, ha nem sikerül
egyensúlyba hozni gazdasá-
gát.

A görögországi eseménye-
ken kívül a vészharang meg-
kongatására késztették Brüs-
szelt az utóbbi évek statiszti-
kai adatai is. A recesszió ha-
tásainak kivédésére indított
gazdaságösztönzõ progra-
mok, a csõdbe került pénzin-
tézetek megmentésére szol-
gáló csomagok, a gazdasági
visszaesésbõl fakadó adóbe-
vétel-csökkenés mind hozzá-
járult ahhoz, hogy a költség-
vetési deficit és az államadós-
ság tekintetében romlott az
uniós államok helyzete.
2009-ben a 27 tagállam ösz-
szesített költségvetési hiánya
801 milliárd euróra emelke-
dett, ami a GDP 6,8%-át tet-
te ki, szemben a 2008-as

2,3%-os hiánnyal. Az
eurózónához való tartozás
kötelezettségeként megjelölt
3%-os költségvetési hiányt
csak öt tagállam: Dánia,
Észtország, Svédország,
Finnország és Luxemburg (e
két utóbbi az eurózónához
tartozik) tartotta be. Ismere-
tes, Románia 2009-ben 8,3%
költségvetési hiánnyal zárta
az évet, ennél nagyobb hi-
ányt csak Nagy-Britanniá-
ban, Görögországban és Ír-
országba észleltek.

Államadósság szempont-
jából 16 tagország volt a leg-
magasabbnak elfogadható,
GDP 60%-át kitevõ határ
alatt, de így is az uniós orszá-
gok összesített államadóssá-
ga 8,7 ezermilliárd volt 2009-
ben, ami a GDP 73,6%-ának
felel meg, szemben a 2008.
évi 61,6%-kal. Ez a mutató
Romániában kedvezõ volt, a
legkisebb az Unióban,
23,7%, Magyarország vi-
szont az átlagon felüli,
78,3%-os államadóssággal
küszködött.

Németország és Francia-
ország kifejezett felhívására
az Európai Bizottság elfo-
gadta azt az álláspontot,

hogy a jövõben nagyobb fi-
gyelmet kell fordítani az ál-
lamadósság összegének
csökkentésére. Ennek fel-
ügyelete érdekében a Bizott-
ság statisztikai hivatala
(Eurostat) auditszerû felada-
tokat is ellátna, felügyelné
nemcsak a nemzeti kormá-
nyok költségvetési fegyelmét,
hanem a regionális, helyi ha-
tóságokét is. Ez utóbbi fel-
adat a Görögországban tör-
téntek miatt került elõtérbe,
ugyanis kiderült, hogy az ál-
lamadósság tekintélyes részét
a regionális költségvetések
keretében „rejtegették”, ami
lehetõvé tette, hogy hosszabb
ideig nem kerültek nemzet-
közi nyilvánosságra.

A Bizottság által jelenleg
fontolgatott tervek egy új ab-
szolút korlátot szabnának
meg az államadósságra vo-

natkozóan, vagy korlátoznák
annak növekedési ütemét.
Az adósság összetételét is fi-
gyelembe vennék, így azok
az országok, melyeknek
adóssága fõként a háztartá-
soknak fizetendõ kötelezett-
ségbõl áll, elõnyt élveznének
azon országokkal szemben,
melyek Európán kívüli be-
fektetési bankoknak tartoz-
nak. Született javaslat arról
is, hogy a közös valutát hasz-
náló tagállamok éves költség-
vetési törvényeit – minden év
elsõ felében – elõször a pénz-
ügyminiszterek tanácsának
kelljen jóváhagynia, adott
esetben módosítania, mielõtt
a jogszabály tervezetét be-
nyújtják a nemzeti törvény-
hozásnak. Az elképzelés
nemcsak a költségvetési hiá-
nyok elõzetes szabályozását
érintené, hanem a tagállam-
ok versenyképességét meg-
határozó más tényezõk vizs-
gálatát is.

A Stabilitási és Növekedési
Egyezmény rendszeres meg-
sértõi számára akár a  regio-
nális EU alapok támogatását
is csökkenthetik. „Akik nem
tartják be a Maastrichti Szer-
zõdés által megszabott költ-

ségvetési deficit korlátját,
azokat meg kell fosztani a rá-
juk esõ strukturális és mezõ-
gazdasági alapokból szárma-
zó pénzektõl. Az EU-költ-
ségvetési pénzek felfüggesz-
tésének is a szankciók részét
kell képezniük.” Az idézett
mondatok Angela Merkel
német kancellártól származ-
nak. Ismeretes, Németország
adja a legnagyobb hozzájáru-
lást a görögországi segélycso-
mag és a 750 milliárd eurós
garanciaalap létrehozásához,
és ezért már most súlyos po-
litikai árat fizetett az említett
politikus pártja.

Amint látjuk, nem babra
megy a játék. Annak ellené-
re, hogy sem Románia, sem
Magyarország még nem tag-
ja az eurózónának, nyilván-
való, egyrészt fel fogják
emelni a lécet a csatlakozás

feltételeinek meghatározásá-
nál, másrészt az is biztos az
Unió nem fog kesztyûs kéz-
zel bánni azokkal az
eurózónán kívüli országok-
kal sem, ahol a gazdasági
helyzet veszélybe hozhatja
valutájának stabilitását.

A gazdasági válság leküz-
dése terén Románia sajátos
helyzetben van. A többi eu-
rópai országgal szemben,
melyek – Görögországot ki-
véve – 2008 õsze, illetve 2009
elejétõl kezdve átfogó gazda-
ságserkentõ intézkedéseket
hoztak, nálunk csak szûkebb
keretû programok végrehaj-
tására került sor (autóroncs,
elsõ ház program), költségve-
tési megtakarítást csak meg-
szorító intézkedésekkel kí-
vántak elérni (béralapcsök-
kentés, új általános bér, illet-
ve nyugdíjtörvény). Az IMF-
fel most megkötött egyez-
mény is lényegében ezekre a
tényezõkre épít.

Hogy lehetne ez máskép
is, erre néhány példa:

Svédországban leszállí-
tották a jövedelemadó rátá-
ját. A társadalombiztosítási
hozzájárulás mértékét sza-
badfoglalkozásúak számára

29,71%-ra, a többi alkalma-
zott számára 31,42%-ra
szállították le. Megengedték
a munkaadóknak, hogy a
bérek utáni adóbefizetéseket
2 hónappal elhalasszák. Le-
szállították egyes, a háztar-
tásokkal szembeni szolgálta-
tások, valamint a lakások ja-
vításáért, fenntartásáért, át-
építéséért elvégzett munká-
latok adóját.

Szlovéniában az áfa
visszatérítésének idejét,
minden 2010. január 1. utá-
ni kérvény esetében, 60 nap-
ról 21-re szállították le. Az
adófizetõk kérhetik a felsze-
relések beszerzésére és a
szellemitõke beruházásokra
fordított összegek adóalap-
jának 30%-os csökkentését.

Ausztriában csökkentet-
ték a progresszív jövedelem-
adó rátáját. A gyermekes

családok adójából el lehet
számolni a gyermekek gon-
dozásával járó költségeket.
Egyes karitatív adományok
értékét el lehet számolni az
adókötelezettség terhére.

Magyarország is sikeres
konvergenciaprogramot
kezdeményezett, és hajt vég-
re. Ennek legfontosabb téte-
le: az áfa 25%-ra való emelé-
sével párhuzamosan fel-
emelték a jövedelemadó-
mentességet élvezõ havi ke-
resetek értékét, kisebbítették
az alacsonyabb színvonalú
jövedelmek adókulcsát.

Végezetül, mert annyi-
szor szóba kerül, de általá-
ban konkrét adatok nélkül,
mibõl is tevõdik össze a gö-
rögországi megszorító intéz-
kedések programja:

Az adózás terén:
- az áfakulcsot a márciusi

2 százalékpont után újabb 2
százalékponttal, 23 száza-
lékra emelik;

- az üzemanyag, a cigaret-
ta, az alkohol jövedéki adó-
ját 10 százalékkal emelik;

- 4 százalékos különadót
vezetnek be a kiugróan nye-
reséges vállalatokra.

A közszféra terén:

- a közalkalmazottak bérét
2014-ig befagyasztják;

- a havi 3.000 euró fölött
keresõ közalkalmazottak 13.
és 14. fizetése megszûnik;

- a havi 3.000 euró alatt
keresõ közalkalmazottak
prémiumát 1.000 euróban
maximálják;

- 800 állami intézményt
megszüntetnek;

- a közalkalmazottak kü-
lön juttatását a korábbi 12
százalék után újabb 8 száza-
lékkal megnyirbálják;

A nyugdíjrendszer terén:
- a születéskor várható

élettartamhoz igazítják a fér-
fiaknál jelenlegi 65, a nõknél
60 éves korhatárt;

- a teljes nyugdíjhoz szük-
séges szolgálati idõt 2015-ig
fokozatosan 40 évre emelik
a jelenlegi 37-rõl;

- a korkedvezményes
nyugdíjazás 60 év alatt meg-
szûnik;

- a nyugdíjszámítás alap-
ja a munkában töltött teljes
idõszak alatti jövedelem,
nem pedig az utolsó évi (ez
a rendszer Romániában
már 10 éve mûködik, kivé-
ve a különleges nyugdíjak
eseték).

A magánszektor terén:
- módosítják a foglalkoz-

tatási törvényt, amely egy
hónapon belül nem enged
az alkalmazottak 2 százalé-
kánál nagyobb elbocsátáso-
kat;

- korlátozzák a végkielégí-
téseket.

Amint látjuk, annak elle-
nére, hogy Görögország
gazdasági helyzete sokkal
rosszabb, mint  Romániáé,
az államadósság a GDP
115,1%-a, nálunk csak
23,7%, a költségvetés defi-
citje 13,6%, nálunk 8,3%,
mégis az intézkedések ke-
vésbé drasztikusak. Nincs
szó a közalkalmazottak bér-
alapjának 25%-os csökken-
tésérõl és még kevésbé a
nyugdíjak 15%-os leszállítá-
sáról. A 100 milliárd eurós
segélyprogramból  az IMF a
rá háruló 30 milliárdot má-
jus 9-én elfogadta, és 5,5
milliárdot azonnal folyósí-
tottak is.

Romániának szüksége
van az IMF támogatására,
mert a gazdaság nem indult
be (nyilván az erre szolgáló
intézkedések hiányában),
nem rendelkezik megfelelõ
szakértõi gárdával és szerke-
zeti felépítéssel, ami felgyor-
sítaná az EU-alapok lehívá-
sát, amihez hozzáadódik a
költségvetési bevételek az
elõirányzatokhoz viszonyí-
tott alacsony színvonala. A
Nemzetközi Valutaalappal
kötött megállapodás szerint
a kormánynak el kell fogad-
ni júniusban a végrehajtás-
hoz szükséges szabályozáso-
kat, és szeptemberig életbe
kell lépniük a megfelelõ tör-
vényeknek is. Talán lesz ele-
gendõ idõ arra, hogy a vál-
ságkezelõ intézkedéseket
emberibbé változtassák.

A TÖRVÉNYTÁRAT 
TÁMOGATJA 

A COMMUNITAS
ALAPÍTVÁNY

Pénzügyi válság: hogyan tovább
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Színház 
Sepsiszentgyörgyön

A sepsiszentgyörgyi Ta-
mási Áron Színház Mak-
szim Gorkij A nap fiai cí-
mû darabját a nagyterem-
ben május 14-én, pénteken
19 órától a Comenius I.-,
szombaton 19 órától a
Comenius II.-bérleteseknek
játssza.

A temesvári Csiky Ger-
gely Állami Magyar Szín-
ház erdélyi turnéja során
pénteken Sepsiszentgyör-
gyön, a kultúrpalotában
vendégszerepel Borbély B.

Emília mady-baby címû
egyéni mûsorával (16 órá-
tól) és Jimmy Roberts—Joe
DiPietro Ájlávju címû musi-
caljével (19 óra). Jegyek
elõvételben a kultúrpalotá-
ban vásárolhatók.

Rock Stage fesztivál

Sepsiszentgyörgy határá-
ban, a 4-es km-nél tartják a
hét végén a Rock Stage
fesztivált. A május 14-i,
pénteki mûsoron tehetség-
kutató verseny, 16 órától
Hot Snow Storm, 17.20-tól
Damned, 19 órától Alarm

(Magyarország), 20.10-tõl
Worldchanger, 21.30-tól P.
Box (Magyarország),
23.30-tól Zord (Magyaror-
szág), 0.30-tól Guillotine.

Termékkiállítás és
Vásár Kézdivásárhelyen

A sportcsarnokban a má-
jus 14–16 között zajló ren-
dezvény naponta 10-20 órá-
ig látogatható. A pénteki
program: 11 órakor a kiállí-
tás és vásár hivatalos meg-
nyitója, 14 órától a sepsi-
szentgyörgyi Százlábú
Gyermek Néptáncegyüttes
mûsora, 16 órától a Híres
székely gyermekek program-
ban mesét mond Gödri
Apolka, 17 órától Hahó, itt

a média! címmel bemutat-
kozik a Háromszék napilap,
a Régió Rádió, a Prima Rá-
dió, a Hargita Népe, a Székely
Újság, a Profi Rádió.

Ezer székely leány 
Marosvásárhelyen

A Székelyföld Napok ke-
retében, május 15-én,
szombaton 18 órától a Kul-
túrpalotában nyílik meg
Ádám Gyula csíkszeredai
fotográfus Ezer Székely Le-
ány Napja képekben címû ki-
állítása.

Múzeumok éjszakája 
Marosvásárhelyen

Kulturális Kánaánná vá-

lik szombaton Bernády vá-
rosa. A szombati program:
13-16 Gyermekmûhelyek a
várban, a Néprajzi Múze-
umban és a Természetrajzi
Múzeumban.

Vár: 13-20: Múzeumok
vására, 10-02 Démoni ra-
gály: a pestis – kiállítás, Ter-
mészetrajzi Múzeum, 10-
02 A gombák világából – kiál-
lítás, Szépmûvészeti Múze-
um, Kultúrpalota, 10-02
Állandó kiállítások – sza-
bad kirakós.

Néprajzi Múzeum: 18
Etno-shop avatása, 20-02.
Történelemóra: In Europa–
Európában–dokumentum-
film-sorozat a holland
nagykövetség támogatásá-
val.

Városháza elõtti tér: 20-
23 ó. Szabadtéri dzsessz-
koncertek: Luiza Zan &
AZZA és Szakcsi Gypsy
Jazz.

Erdõvidéki Középkori 
és Reneszánsz Napok

A rendezvény pénteki
(május 14.) programja:
Baróton 18 órától Descriptio
Transilvaniae címmel Tamás
Sándor megyeitanács-elnök
régitérkép-gyûjteményébõl
nyílik kiállítás Erdõvidék
Múzeuma Kászoni Gáspár
termében, 19 órától latin
nyelvû mise a római katoli-
kus templomban, közremû-
ködik a baróti Kájoni
Consort régizene-együttes.

Programajánló

A sötét karikák és duzzadt
könnyzacskók öreges, fá-
radt, megviselt kinézetet
kölcsönöznek. Kozmetikai
kezelésekkel legalább opti-
kailag segíteni lehet ezeken
a problémákon.

A szemek körül a bõr kü-
lönösen finom és érzékeny.
Háromszor vékonyabb,
mint az arc egyéb területein
és hatszor vékonyabb, mint
az egyéb testtájékon. A bõr
aljában itt alig található zsír-
szövet, s a kötõszöveti ros-
tokból is igen kevés van.
Ezenkívül a mimikai ránca-
ink által is erõsen igénybe-

vett területrõl van szó.
Mindezek együtt kedveznek
a ráncok kialakulásának. A
sötét karikák és a duzzadt
zacskós szemek mögött
gyakran szervi problémák
húzódnak meg. Karikás,
vagy könnyzacskós szem
esetén az egészségi állapot-
ról is informálódjunk. Meg
kell tudni, hogy ezek a kelle-
metlen szépséghibák kap-
csolatban vannak-e valami-
lyen betegséggel. A sötét ka-
rikák hátterében genetikai
adottságok is állhatnak, s
vérszegénység, szívproblé-
ma, vitamin-, vashiány vagy

allergia is szóba jöhet, mint
kiváltó tényezõ. A tasakos
szemhéjak esztétikailag leg-
alább annyira zavaróak,
mint a sötét karikák: fáradt-
tá, szomorúvá, betegessé te-

szik a tekintetet. Az alsó- és
felsõ szemhéjakon vízmeg-
tartás miatt is kialakulhat-
nak duzzanatok. Ezek
ugyancsak utalhatnak belsõ
szervi betegségekre (szív, ve-

se, pajzsmirigy). Tartósan
ödémás szemhéjak esetén a
vesemûködés zavarára is
gondolni kell . Természete-
sen egy kiadós sírástól is
duzzadttá válhatnak a
szemhéjak, és az is elõfor-
dulhat, hogy a túlságosan
száraz szem miatt alakul ki
ez a szépséghiba. Bizonyos
fokig az érintetteken egy sor
kozmetikai mûvelettel is se-
gíteni lehet. A kozmetikai
mûveletek kiegészítõjeként
minden kivezetõ kezelés al-
kalmas a karikás szemek és
a könnyzacskók ellen: pl. a
vízhajtó ivókúrák, izzasztó
pakolások, mint például a
sóing, vagy az infravörös-
fénnyel végzett algapakolás,
kézi nyirokstimuláció, für-
dõk, például tengeri sóval,
borókabogyóval, vagy kom-
lóval. Kiegészítõül lehet
még alkalmazni a követke-
zõ módszereket: speciális
színesfény-kezeléseket ,
mint például zöld fényt al-
kalmazni egy Aloe vera

szempakoláshoz, enyhe ha-
tású illóolajokkal, rózsavíz-
zel aromaterápiás kezelése-
ket végezni, zöld színû, hi-
deg ásványköveket helyezni
a szemhéjakra és gyengé-
den simogatni velük a szem
körüli területet.

Igazán hatásos a hideg-
kanáltrükk is: két kávéska-
nalat tegyünk rövid idõre a
mélyhûtõbe, majd nyomjuk
a szemhéjra. Ugyanígy al-
kalmazhatunk teakúrát is:
helyezzünk lehûtött teafil-
tert (fekete tea) a szemhéjra
10 percre.

Ha kész kozmetikai kré-
meket szeretnénk beszerez-
ni, az összetevõk közül a
következõket keressük: se-
lyemprotein, Aloe vera,
avokádóolaj, búzacsírapro-
tein, hársvirág, hibiszkusz,
rózsalevél, uborkakivonat,
A-, E-, C-, K-vitaminok,
Q10 koenzim, hyaluronsav,
ginseng, algakivonat, argán-
olaj, propolisz, méhpempõ,
poliszaharidok.

Karikás szemek
A szép szem több, mint a lélek tükre.

Csillogó, nagy, kifejezõ, vagy éppen szo-

morú, keskeny, fátyolos – az egész arc

meghatározója. Mi mindenre van szük-

ség, hogy érvényesüljön és magára vonz-

za mások figyelmét is? Speciális ápolásra

az érzékeny szemkörnyéken.

Az ókori görögök és római-
ak büszkén sétálnának
most, 2010 nyarán is, látva,
hogy kedvelt lábbelijük
ennyi idõ után is állja a sa-
rat. Míg az õ sarujuk, a gla-
diátorszandál, arra a célra
készült, hogy a nagy meleg-
ben kényelmes napi viselet
legyen, addig ennek a szan-
dálnak sokféle továbbfej-

lesztett változata mára di-
vatossá vált.

Árkategóriától függõen
készülhet a legdrágább kí-
gyóbõrökbõl és a legszíne-
sebb mûbõrök és csatok ke-
verékével, alkalmazkodva
ruhatárunk darabjaihoz. A
nyári csizma helyettesítõje-
ként is megjelent a hosszabb
szárú változata, mely prakti-

kus, azáltal, hogy a lábfej-
résznél nyitott maradt,
ugyanakkor esztétikus is,a
lábszárra tekeredik, akár egy
csizma. Idén nyáron min-
denképpen szerezzünk be
egyet a gladiátorszandál rö-
videbb, vagy hosszabb válto-
zatából, mivel kényelmes,
extra divatos, és szinte min-
dennel viselhetõ.

A hosszabb változatok
egyik formája a sarucsizma.
Azoknak, akik szeretik a
csizmát, bárhol és bármikor,
kedvenc darabjuk lesz a saru-
csizma. Nem kell aggódni a
kényelmetlenségek miatt, a
vékony bõr általában lyuka-
csos, mintázott és vajpuha. A
nyár másik nagy sikertermé-

kével, a rövid, vagy combkö-
zépig érõ koptatott farmer-
sorttal pompás viselet. A
hosszabb szárú gladiátor-
szandál azoknak áll igazán
jól, akiknek hosszú, vékony
lábaik vannak. Az alacso-
nyabb testalkathoz és ezáltal
rövidebb lábakhoz, válasz-
szuk a rövidebb szárú válto-
zatot, azt, amely közvetlenül
a boka felett végzõdik. A ma-
gasabb sarok optikailag
nyújtja a lábat és testalkatot.

Ókori görögök divat
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Közepes 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

Két anyós beszélget. 
- Milyen szép õsz haja van a vejednek! 
- ... (poén a rejtvényben)

Vízszintes: 1. A poén elsõ része. 13. Szeszes ital (tréf.).
14. Ünneplõ nézõ. 15. Fürtvirágzat. 16. Tûzhely sütõje.
17. Cinnel bevont. 18. A Grand Canyon országa.  19. Ha-
ver. 21. Lengyel folyó. 22. Szénaszálak! 23. Jégen sportol.
25. Két haver! 26. Bolti küldönc. 28. Fiatalos köszönés.
30. Amely személyre. 31. Felvidéki magyar. 34. Díszte-
rem. 36. Szõrszálhasogató. 37. Fánkmorzsa! 39. Jegyzet-
lapot megtöltõ. 41. Panamai autójel. 42. Rémálom az ...
Utcában; Johnny Depp filmje. 44. Sertés kicsinye. 45.
Csúcspont. 46. Ház elé csücsül. 48. Mûanyag. 49. Me-
gállj! 50. Ilyen kicsi. 52. Balkáni nép. 53. Forgástengely!  

Függõleges: 1. Butácska lány. 2. Kersztülmegy a folyón.
3. Cicero viselte. 4. Kalugai folyó. 5. Deka. 6. Légiesen
könnyû, égi. 7. Gépkocsiszín. 8. Taplós darab! 9. Erzsé-
bet beceneve. 10. Becézett Antal. 11. Elek ...; olimpiai
bajnok magyar vívó. 12. Maró anyag, vegyjele HCl. 16.
Házbérlõ. 19. Apró akkumulátor. 20. Idõegység. 23. Lég-
úti kór. 24. Megjelentetõ. 27. Bútorfiók (nép.). 29. Fel-...;
ide-oda a folyosón. 32. Fémcsupor. 33. Ide-oda röpköd.
35. Szilárd kezdet. 36. Eladási lehetõség. 37. A poén má-
sodik része. 38. Néhány személybõl álló érdekszövetke-
zet. 40. Összefér vele. 43. Mesterséges burkolóanyag. 45.
Kis Tamás. 47. Victoria de ... Angeles; spanyol operaéne-
kesnõ. 49. ... dog; melegszendvics. 51. Törzstagok! 52.
Reszelõ!  

Õsz haj

Fajtától függõen akár 2-3
méteresre is megnõ, súlya
akár a 150-300 kg-ot is eléri.
Húsa fajtától függõen vilá-
gos rózsaszínes, pirosas. Mi-
nél magasabb az olajtartal-
ma, annál sötétebb a hús.
Húsa szelént, magnéziu-
mot, B-vitaminokat, omega
3 zsírsavakat tartalmaz. A
konzervtonhal a legolcsóbb.
A nálunk kapható fajták
nagy része sárga úszójú ton-
halból készül. A friss tonhal
drága. A legtöbb áruházban
sárgaúszójú tonhalat árusí-
tanak. A nyersen is fogyaszt-
ható, szusiminõségû friss
tonhal a már-már megfizet-
hetetlen kategóriába tarto-
zik. Ha úgy döntünk, besze-
rezünk belõle egy darabot
nagyon sokoldalúan felhasz-
nálhatjuk a konyhában. Na-
gyon finom tésztákba, rizses
ételekbe, a friss tonhal hirte-
len kisütve, grillezve, steak-
ként. Lássunk néhány ton-
hallal készült ízletes recep-
tet.

Tonhalkrém

Hozzávalók: 2 doboz ton-
halkonzerv (kb. 30 dkg), 1 dl
tejföl vagy joghurt, 1 kis fej
lilahagyma, 1 lime leve, 4
evõkanál ketchup, 2 evõka-
nál mustár, só és bors.

Elkészítés: Az áttört ton-
halhoz adjuk az apróra vá-
gott, vagy reszelt hagymát,
majd kikeverjük a többi hoz-
závalóval. Néhány órát hût-
jük, majd barna kenyérrel,

bagettel, paradicsomkari-
kákkal fogyasztjuk.

Sajtos tonhal 
tepsiben

Hozzávalók: 60 dkg fa-
gyasztott tonhalfilé, reszelt
trappista sajt, 1 pohár tejföl,
fokhagymapor, ételízesítõ, 5
szem burgonya, tej, vaj a tep-
si kikenéséhez.

Elkészítése: A fagyasztott
tonhalat szobahõmérsékle-
ten felengedjük, majd egy ki-
sebb tepsit kivajazunk, és eb-
be fektetjük a halszeleteket.
Ezután vékonyan megszór-
juk fokhagymaporral és étel-
ízesítõvel, majd beborítjuk
az egészet tejföllel és reszelt
sajttal. Alufólia alatt kb. 40
percig sütjük, míg a sajt szé-
pen rá nem pirul.

Tonhalszeletek 
törökösen

Hozzávalók: 80 dkg ton-
halfilé, 30 dkg padlizsán, 10
dkg póréhagyma, 1 paradi-
csom, 10 dkg gomba, 1 dl
olívaolaj, 2 dl fehérbor, só,
bors, 1 kk rozmaring, 1 kk
bazsalikom.

Elkészítés: A hagymát
felkarikázzuk, a paradicso-
mot, padlizsánt, gombát
felkockázzuk és olajon
megpirítjuk õket. Ezután
hozzáadjuk a fûszereket,
bort, a sóval, borssal fûsze-
rezett, elõsütött halszelete-
ket, tepsibe helyezzük õket
és készre sütjük.

Tésztában sült tonhal

Hozzávalók: 30 dkg ton-
halfilé, 1 kk halfûszerke-
verék, só, bors, 1 csipetnyi
szerecsendió, 1 kk kapor, 1
kk tárkony, 3 tojássárgája,
5 dkg vaj, 5 dkg liszt, 1 dl
tejszín, 5 dl tej, fél citrom
leve, 20 dkg vajastészta, 1
ek olaj.

Elkészítés: Bechamelt
készítünk tejbõl, lisztbõl és
vajból, hozzáadjuk a tej-
színt, egy tojássárgáját. A
feldarabolt halat megpirít-
juk a vajon, hozzáadjuk a
citromlevet, fûszereket,
majd összekeverjük a hal-
lal. A tésztát kinyújtjuk,
megkenjük egy tojássárgá-
jával, rákenjük a halat, fel-
tekerjük az egészet, meg-
kenjük a maradék tojássár-
gájával, végül készre sütjük.

Grillezett 
gombás tonhal

Hozzávalók: 35-40 dkg
tonhal, 10-15 dkg gomba,

10-15 dkg reszelt sajt, hagy-
ma.

Elkészítés: A tonhalszele-
teket vajon átsütjük. A meg-
tisztított gombát felszeletel-
jük, a hagymát felaprítjuk,
majd a gombát megpirítjuk
rajta. Utána a halszeletekre
halmozzuk, megszórjuk a
sajttal, és grillsütõben meg-
sütjük. Burgonyapürével
vagy salátával tálaljuk.

Tonhalas penne

Hozzávalók: 2 tonhalkon-
zerv, fél kg penne, 1 póré-
hagyma, 3 gerezd fokhagy-
ma, olívaolaj, só, frissen
õrölt bors, kapribogyó.

Elkészítés: A halról egy
serpenyõbe leöntjük az ola-
jat, ezen megpirítjuk a felka-
rikázott póréhagymát és a
szeletelt fokhagymát, majd
hozzáadjuk a halat, tovább
pirítjuk, sózzuk, borsozzuk.
Közben kifõzzük a pennét,
összekeverjük a hallal és vé-
gén megszórjuk kapribogyó-
val.

Tejszínes tonhal

Hozzávalók: 2 szelet
tonhal, 3dl fõzõtejszín,
curry növény (nem por), 2
g fokhagyma, só, olívaolaj,
4 db kivi, 1 fej hagyma, vaj.

Elkészítés: Sózzuk le a
halszeleteket, majd tegyük
félre. A hagymát vágjuk
nagyon finom apróra a
fokhagymával együtt. Pá-
roljuk a hagymát 2 percig
1 fakanál vajon és 2-3 evõ-
kanál olíva olajon, majd
tegyük hozzá a szintén fi-
nomra vágott fokhagymát.
Amikor kész, fektessük rá
a halszeleteket, és fedõ
alatt, lassú tûzön pároljuk
2 percig. Morzsoljunk ösz-
sze egy félmaréknyi curry
növényt, majd tegyük a
hal tetejére, és úgy párol-
juk tovább. Ha megfordí-
tottuk a szeleteket, tegyük
rá a fedõt és további 3 per-
cet pároljuk közepes lán-
gon. Tálaláskor tegyünk a
hal mellé 2-2 kivit és citro-
mot.

Tonhal – 
a kalóriaszegény étel
A tonhal húsa kalóriaszegény étel, ma-

gas protein- és alacsony energiatartalma

miatt a sportolók, fogyókúrázók kedvelt

étele. A tonhalhoz több formában is hoz-

zájuthatunk. Vehetünk friss, mélyhûtött

és konzervtonhalat.

Gyümölcskötõdés után az
alma- és körtefáinknál kom-
binált permetezés formájá-
ban a varasodás, a liszthar-
mat, és ha a fertõzés mértéke
indokolja, a takácsatkák, a
sodró molyok, valamint az
amerikai fehér medvelepke
és a pókhálós almamoly el-
len kell védekeznünk. A liszt-
harmat elsõdleges fertõzése
hálózatos parásodást hoz lét-
re a kis gyümölcsön, másod-
lagos fertõzése a lombot, a
hajtásvégeket veszélyezteti.
Még most is lehetõleg felszí-
vódó készítményt használ-
junk ellenük. A kifejlett alak-
ban telelõ takácsatkák lárvái
ebben az idõszakban kelnek
ki. A mozgó alakok ellen al-
kalmas atkaölõ szert alkal-
mazzunk. A varasodás és a
lisztharmat elleni készít-
ménybõl készült permetlé-
hez lehetõleg környezetkí-
mélõ, speciális atkaölõ szert
adjunk. Meg kell kezdenünk
az õszibarack legjelentõsebb
kártevõje, a keleti gyümölcs-
moly elleni rendszeres véde-
kezést. A továbbiakban, a
termés leszedéséig kártétel-
ének megakadályozása, her-
nyóinak elpusztítása a leg-
fontosabb feladatunk. A kör-
nyezetkímélõ készítmények
közül a tömeges tojásrakás
idején kitinszintézis-gátló

vagy fenoxikarb hatóanyagú
készítményeket használjunk.
A kórokozók közül, a követ-
kezõ évi kártétel csökkenté-
sére általában ilyenkor cél-
szerû a levélfodrosodás elleni
záró permetezést elvégezni.
Ez a permetezés egyúttal a
varasodás gyümölcs-, a sztig-
minás levéllyukacsosodás le-
vél- és hajtásfertõzése ellen is
hatásos. 

Sármási-Bocskai János 
kertészmérnök

Kert-ész

Védekezzünk
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Napokban az autómat kellett
vinnem a szervizbe. A szere-
lésre várnom kellet, ezért úgy
döntöttem, kimegyek az ud-
varra, ahol kellemesen sütött
a nap. Nem telt el egy perc
sem, mikor egy barázdabille-
getõ szállt le a földre, tõlem
alig pár lépésnyire. Izgatott-
nak tûnt, pontosabban in-
kább elfoglaltnak látszott.
Arra összpontosított, hogy
minél több rovart elcsípjen.

Minden bizonnyal fiókái
vannak, és azért ilyen elfog-
lalt. Mikor néhány rovart si-
került megfognia, repült is el,
de kicsi idõ után már újra
megérkezett, és futkosott a
rovarok után. Az udvaron
volt egy gazos rész ahol a
száraz növények a két méter
magasságot is elérték. A ba-
rázdabillegetõ mindig a szá-
raz növények mellet tûnt el.
A modern autószerviz udva-

rán nem a legszebb látvány a
gazos terület, de a madarak
szeretik. A dús, száraz növé-
nyi szárak óvó, pihenõ és
nem utolsó sorban fészkelõ
alkalmatosságot biztosíta-
nak. Husz, harminc évvel ez-
elõtt, amikor kaszáló volt
ezen a területen, akkor is itt
fészkeltek a barázdabillege-
tõk, a kenderikék. Láttam ak-
kor tövisszúró gébicset, kar-
valyposzátát. Füsti fecskék

repültek a rét fölött, citrom-
sármányok „ci -ci- ci -ci -ci -
cû” éneke hallatszott, és jelen
volt a rozsdás csuk is. Mára
beépült a rét, és a madarak-
nak dönteniük kellett, vagy
alkalmazkodnak az új kör-
nyezethez, vagy tovább áll-
nak. Kenderike szólalt meg a
szerviz tetejérõl. Hangosan
énekelt. Úgy latszik, hogy ez
a verébnél valamivel kisebb,
vérpiros homlokú, fejtetõjû,
és szintén vérpiros begyû és
mellû madár a kenderike úgy
döntött maradt. Csak most
nem a bokor egyik kiemelke-
dõ ágáról énekelt, hanem az
épület tetejérõl. A megválto-
zott környezethez kellett al-
kalmazkodjon a kenderike és
vele együtt azok a madárfa-
jok amelyek hasonló helyzet-
be kerültek. Az alkalmazko-
dás befolyásolta a madarak
szokásait, többek közt káro-
san hat rájuk a zajszennye-
zés. A madarak kénytelenek
hangosabban énekelni, ami
megterheli szervezetüket,
mutatták ki az idevonatkozó
tanulmányok. A kenderike
hetven métere lehetett tõlem,
úgy harminc méterre haladt
el az autó út, ami meglehetõ-
sen forgalmas, és így is jól
hallottam énekét, ami abban
a zajkavalkádban bizony
nem kis teljesítmény.

Kelemen László

Tizenkét hónap a természetben
Meguntad, vagy már kinõt-
ted a sárga usztató gumika-
csádat? Ne dobd ki, készíts
neki tollakat, öltöztesd fel.
Nem kell hozzá más, csak
kartonpapír és ragasztó, és
aztán a kreativitásodra van
bízva, hogy hogy fog kinézni
a standard sárga kacsa.

Szükséges eszközök: egy
sárga gumikacsa, olló, színes
kartonok, ragasztó.

Elkészítés: fehér, fekete,

sárga, barnás árnyalatú kar-
tonlapokból vágjál ki sok-sok
lándzsa alakú darabot, kü-
lönbözõ méretekben. Egyen-
ként sorba, majd egymásra
rakva kezd el a kartondara-
bokat felragasztani, addig
míg elleped a kacsa testét. A
csõrét és a szemét hagyd sza-
badon. Ha még színesebbet
szeretnél, ragaszthatsz rá
gyöngyöket, ruhadarabot
vagy akár matchboxot is.

Kreatív kacsa

Hétvégi mellékletünk Életmód és Csodavár oldalait
Orosz Anna szerkesztette

A szamárrá 
változott barát

Egyszer egy ember két sza-
marával szántogatott az erdõ
szélén. Gallyakért bement az
erdõbe, addig a két szamár
ott maradt az ekébe fogva.

Arra ment két barátpap,
akiknek a szekerét csak egy
szamár húzta. Vagy mit mon-
dok! Csak húzta volna, de
már az éhségtõl alig bírta.
Meglátják az erdõ szélén a
két szamarat. Összebeszéltek,
hogy az egyik jó lesz nekik.

Azzal odamentek az eké-
hez. Az egyik barát a bal ol-
dali szamarat kifogta és el-
vezette. A másik barát ma-
gára vette annak a szamár-
nak a szerszámját amelyet
társa elvezetett. Úgy állt ott
az eke elõtt, míg a gazda
meg nem jött. Az csak na-
gyot nézett.

– Hát maga mit keres itt?
Aztán hová tette a másik sza-
marat? - kérdi a baráttól.

Az meg azt mondja:
– Gazduram, én eddig el

voltam átkozva. Most az
idõm lejárt, emberré váltam.

A szántóvetõ ember cso-
dálkozva nézett rá, azt mond-
ta:

– Ejnye, de sokat is megver-
tem én magát, de hát úgy lá-
tom, nem ártott meg. Ha-
nem, ha már így van, menjen
el, amerre lát!

Leszedte róla a szerszá-
mot, és elengedte.

A másik barát az erdõ szé-
lén várta. Még egy-két napig

vándoroltak, aztán az egyik
faluban a lopott szamárral ki-
álltak a vásárba. Mikor a sza-
marat eladták, hazamentek.

A vásárra a gazda is el-
ment, hogy párt keressen az
elveszett szamárnak. Ahogy
ott bolyong, a sok eladó sza-
már közt meglátja a magáét.
Nem tudta elgondolni, hogy
a barátból hogyan lehetett is-
mét szamár.

Odament hozzá, és a fülé-
be súgta:

– Tisztelendõ úr, hiába áll
itt, én már úgyse veszem meg
magát még egyszer!

Azzal elfordult, és egy má-
sik szamarat vett.

A rest macska

Egy legény elvett feleségül
egy dologtalan gazdag lányt;
ráadásul még azt is megfo-
gadta, hogy sohasem veri
meg.

A menyecske sohasem dol-
gozott, hanem csak járt ház-
ról házra pletykálkodni, s
egyéb hitvány dolgot mûvel-
ni. Nem verte meg az ura
egyszer sem.

Hanem egyszer egy reggel,
mikor dologra mzxent, így
szólott a macskához:

– Azt parancsolom neked,
te macska, hogy míg én oda-
leszek, te mindent dolgozz,
amit kell! A házat szépen ki-
takarítsd, délre ételt készíts, s
még egy orsó fonalat is fonj,
mert ha nem, mikor hazajö-
vök, úgy megverlek, hogy
megemlegeted! A macska a

tûzhelyen szunyókált, jám-
boran végighallgatta a beszé-
det.

De az asszony azt gondolta
magában, hogy ez az én em-
berem megbolondult!

S azt mondja:
– Kelmed, uram, miért pa-

rancsol olyanokat annak a
macskának? Hisz nem tud az
ilyen parancsnak megfelelni!

– Tud, nem tud, nekem
mindegy, feleség! – azt mond-
ja az ember – nekem nincs
más, akinek parancsoljak! De

ha õ mindazt meg nem teszi,
meglásd, úgy megverem,
hogy sokért elkerülte volna!

Avval ment a dolgára.
Az asszony pedig biztatni

kezdte a macskát:

– Dolgozz, macska, mert
megver az uram! De a macs-
ka nem dolgozott. Elment az
asszony több házhoz, s mi-
korra hazament, a macska
akkor is szunyókált, s a tûz is
kialudt. Ismét mondta:

– Szítsd fel a tüzet, s dol-
gozz, macska, mert ma
megverõdöl!

De a macska nem dolgo-
zott.

Hazajön a gazda, széjjel-
néz, s hát minden rosszul
van. Elõrántja a macskát, fel-

köti a felesége hátára, s addig
veri, míg a felesége imádkoz-
ni nem kezd:

– Ne üsse többet azt a
macskát, nem hibás az, nem
tud az azokhoz a dolgokhoz!

– Fogadod hát, hogy he-
lyette mindent véghez viszel?
- kérdi az ura.

– Véghez viszek még töb-
bet is, mint amennyit kelmed
neki parancsolt, csak ne üsse
többet szegényt! – felelé az
asszony.

A menyecske hazafutott az
anyjához, elpanaszolta a dol-
got, s azt mondta:

– Felfogadtam, hogy a
macska helyett minden dol-
got eligazítok, csak ne verje a
hátamon olyan kegyetlenül.

Hozzászólott az apja is:
– Ha felfogadtad, tedd is

meg Mert ha nem, a macska
holnap is megverõdik!

S evvel hazaküldte az urá-
hoz. Másnap reggel is megpa-

rancsolta a gazda a macská-
nak, mit tegyen.

De a macska most sem tett
semmit. A gazda hát ismét jól
megverte a felesége hátán.

Az ifjasszony akkor is ha-
zafutott panaszra, de az apja
úgy visszakergette, hogy a lá-
ba sem érte a földet.

Harmadik reggel is el-
mondta a gazda a macskának
a harmadik parancsolatot. A
macska már végighallgatni
sem tudta, úgy meg volt ijed-
ve. De hát most sem dolgo-
zott semmit. Hanem most
mindent eligazított helyette
az asszony. Most nem felej-
tette el, hogy mit fogadott
volt: tüzet tett, vizet hozott,
ételt készített, sepregetett. El-
végzett mindent, amit kellett.

Úgy megesett a lelke azon
a szegény macskán; azon,
hogy amikor az ura azt veri,
kínjában a macska az õ hátá-
ba aggatja a körmét. Meg
azon, hogy a kétrétû ostor-
nak a vége a macskán túl az õ
hátát is megjárkálta minden
ütéssel.

Mikor az ura hazajött, hát
minden jól van!

Mondogatja is az ember:
– Ne félj, macska, most

nem bántalak!
Az asszony örömmel terí-

tette meg az asztalt, az enni-
valót megcsinálta, az ura elé
tette. Jóllaktak jókedvvel.

Azután mindennap úgy
volt. A macska többször nem
verõdött meg, s a menyecské-
bõl olyan gazdasszony lett,
hogy ugyan helyde!

Rövid mesevilág 

A kenderike 
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