
TIFF – Találsz Itt Filmet,xz Fiú!

Faith Akin Soul Kitchen címû filmjének sza-
badtéri vetítésével ma este 21.30 órakor hi-
vatalosan is kezdetét veszi Kolozsváron az
Erdélyi Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF) 9.
kiadása. Így alig egy héttel azután, hogy az
Azúr-parton felgöngyölítették a piros szõ-
nyeget, Erdélyt is eléri a filmláz.
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
20 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1532 ▼
1 amerikai dollár 3,3840 ▼
100 magyar forint 1,4988 ▼

Lovas huszárok a turizmusért

Nagyszabású lovas parádét tartanak a
hétvégén Háromszéki több településén. 
Az érdeklõdõk a lovas szolgáltatásokat érin-
tõ szakmai konferencián és igazi huszárto-
borzón vehetnek részt a péntektõl vasár-
napig tartó programsorozaton.

Társadalom 7

Kultúra 8

Vezércikk 3

Gazdaság 6
Önrész nélküli pályázatok

Önrész nélkül juthatnak uniós alapokból
származó, vissza nem térítendõ támo-
gatáshoz a romániai kis- és közepes vál-
lalkozások. A cégek, uniós társaiktól
eltérõen, gyakorlatilag „ingyen” vehetnek fel
kétszázezer euróig terjedõ támogatásokat. 

Nincs alternatíva
Feltételezhetõ tehát, hogy a hosszú
ideje „elodázhatatlan” reformokat
tényleg nem lehet tovább halogatni.

Kérdés persze, hogy a kor-
mány által elfogadott meg-
szorító intézkedések közül
melyek képezik a refor-
mok részét, melyek a való-

ban nélkülözhetetle-
nek, illetve eredmé-
nyesek lesznek-e,
és mik lehetnének

az alternatívák.Szõcs Levente

„Sok idõnek kell eltelnie ad-
dig, amíg az elsõ aranyrög a

felszínre kerül Verespatakon” –
jelentette ki Borbély László. A
környezetvédelmi miniszter azt

valószínûsíti, hogy nulláról kell
majd kezdeni a Rosia Montana
Gold Corporation beruhá-
zásának környezeti hatásvizsgá-
latát. Ez azt jelenti, hogy az új ha-

tástanulmány alapján szintén nul-
láról kell indítani az engedélyez-
tetési procedúrát, beleértve a ma-
gyarországi közmeghallgatásokat
is. 2. oldal 

Mai mellékletünk:

Verespatak: nulláról kezdenek?
ÚMSZ

Romániában tavaly is széles
körû megkülönböztetéssel

szembesült a roma lakosság –  áll
az Amnesty International tegnap
Londonban kiadott éves világje-
lentésében. A Romániáról szóló
fejezet szerint széles körû az elõí-
téletesség a roma népességgel
szemben a román többségi lakos-
ság körében. Az AI idéz egy fel-
mérést, amely kimutatta, hogy a
románok 55 százaléka szerint a
romáknak nem szabadna megen-
gedni a külföldi utazást, mert ár-
tanak az ország megítélésének.
Az AI felidézi a csíkszeredai ro-
mák kényszerkilakoltatását,
amelyrõl az emberi jogi szervezet
az idei év elején külön jelentést is
közölt. Folytatása a 2. oldalon 

Amnesty: csíki 
romák kálváriája

Közmeghallgatás Szegeden. Négy év után ismét kikérik a magyarországiak véleményét Verespatakról? Fotó: MTI

A kormány ígéretei szerint a lakásprogram nem áll le. Gyergyószentmiklós után Gyergyótölgyesen hétvégén újabb ANL-lakásokat avatnak Fotó: Gyergyói Hírlap

Jövõ héten ül le a kormány megtárgyalni a megszorító csomagot kiegészítõ gazdaságélénkítõ
intézkedéseket – értesült az ÚMSZ. Egyelõre annyit lehet tudni, hogy a Boc-kabinet az adó-
alap kiszélesítésére törekszik, kifizetné az állam tartozásait a magáncégek nek, folytatná az
ANL-lakások építését. Mindeközben tegnapra egyértelmûvé vált, hogy a kormány a bér- és
nyugdíjcsökkentések mellett számos apró „trükkel” – ebédjegyek megvonása, a szerzõi jogdí-
jasok megszorongatása – „csal ki” lejeket az állampolgár zsebébõl. 3., 4., és 6. oldal

A „nyomorúság” leltára
A jövedelemcsökkenéseket ellensúlyozná a kormány gazdaságösztönzõ programja
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Röviden

Török engedmény Ciprus 
egyesítésének kérdésében

A ciprusi török közösség vezetõje politikai
engedményt tett a 36 éve megosztott sziget
újraegyesítése érdekében – közölte Nicosiá-
ban az ENSZ különmegbízottja. Alexander
Downer ausztrál diplomata arról számolt
be, hogy az Észak-ciprusi Török Köztársa-
ság elnöke lemondott a kétállami berendez-
kedés elvérõl, amelyhez korábban ragasz-
kodott. Dervis Eroglu a szerdai tárgyaláson
elfogadta azt az elvet, amelynek értelmében
a rendezés nyomán Ciprus „újraegyesített
szövetségi állammá” válna. Downer szerint
ezáltal vitathatatlanná vált Ciprus nemzet-
közi jog szerinti „egységes személyisége”. 

Washington kerüli a „terrorizmus
elleni háború” kifejezést

Barack Obama amerikai elnök új nemzet-
biztonsági stratégiája az al-Kaidát nevezte
meg az Egyesült Államok fõ ellenfeleként,
és nem használja a „terrorizmus elleni há-
ború” kifejezést – írja a Fehér Ház egy csü-
törtökön nyilvánosságra hozott jelentése.
„Még mindig elítéljük a terrorhoz folyamo-
dókat, és megpróbáljuk elszigetelni õket” –
mondja a dokumentum, amely már 16 hó-
napja heves viták tárgya Obama kormá-
nyán belül. „Ez nem egy adott taktika – a
terrorizmus – vagy egy adott vallás – az isz-
lám – elleni globális háború” – pontosít a
jelentés. „Egy bizonyos szervezet, az al-
Kaida és emberei ellen harcolunk, akik fo-
lyamatosan támadják az Egyesült Államo-
kat, szövetségeseit és partnereit” – hangsú-
lyozza a stratégia. 

Amerikai ultimátum Pakisztánnak

Washington közölte az iszlámábádi veze-
téssel, hogy kétheti határidõt szab az elõre-
lépésre a tálib lázadók elleni hírszerzési és
terrorelhárítási offenzívában – közölte helyi
idõ szerint szerdán egy meg nem nevezett
amerikai tisztségviselõ. A Fehér Ház sze-
rint ugyanis a pakisztáni tálib lázadók áll-
nak a New York-i Times Square-en történt
merényletkísérlet mögött – tette hozzá az il-
letõ. Az ultimátumot tartalmazó üzenetet
James Jones, Barack Obama elnök nemzet-
biztonsági tanácsadója és Leon Panetta, a
Központi Hírszerzõ Ügynökség igazgatója
vitte el a pakisztáni fõvárosba a múlt héten. 

Tengeralattjáró-elhárító 
gyakorlatba kezdett Dél-korea

Nagyszabású tengeralattjáró-elhárító gya-
korlatba kezdett tegnap a dél-koreai hadi-
tengerészet, jóllehet Észak-Korea korábban
figyelmeztette déli szomszédját, hogy az
ilyesfajta katonai megmozdulások háború-
ba sodorhatják a két felet. Az egynapos
hadgyakorlat Észak-Korea nyugati partjai-
nál zajlik. A hadgyakorlatban tíz hadihajó
vesz részt, közöttük egy háromezer tonna
vízkiszorítású torpedóromboló. A gyakor-
lat elején tüzérségi fegyverekbõl lõtték a ki-
jelölt célpontokat, és bombákat dobtak le
rájuk. Az észak-koreai állami média a had-
gyakorlatokkal kapcsolatosan azzal vádolta
Dél-Koreát, hogy háború peremére sodorja
a két országot.

A Smer nyerheti 
a szlovákiai választásokat

A Robert Fico kormányfõ vezette Irány-
Szociáldemokrácia (Smer) nyerheti meg a
június 12-i szlovákiai választásokat, s ösz-
szesen hét párt kerülhet be a pozsonyi par-
lamentbe egy május közepén készített fel-
mérés eredménye szerint. A Közvélemény-
kutató Ügynökség szerint a megkérdezettek
33,7 százaléka a Smerre szavazna. A vála-
szok alapján a második helyen az ellenzéki
Szlovák Demokratikus és Keresztény Unió
végezne 15,5 százalékkal, míg a harmadi-
kon a jelenleg szintén ellenzéki Keresztény-
demokrata Mozgalom 10,3 százalékos tá-
mogatottsággal. A felmérést több mint
1100 fõs országos mintán készítették.

Cs. P. T.

„Valószínûsíthetõ, hogy nullá-
ról kell majd kezdeni a veres-

pataki beruházás környezeti ha-
tásvizsgálatát” – jelentette ki Bor-
bély László környezetvédelmi mi-
niszter a Rosia Montana Gold
Corporation (RMGC) ciánalapú
aranykitermelési terveirõl. A tár-
cavezetõ a Hotnews.ronak elmond-
ta: ez azt jelenti, hogy új hatásta-
nulmány alapján nulláról kell in-
dítani az engedélyeztetési proce-
dúrát, beleértve a magyarországi-
ak bevonásával történõ lakossági
közmeghallgatásokat is. „Ezért
úgy gondolom, ha az RMGC vé-
gül meg is kapja az engedélyt, sok
idõnek kell még eltelnie addig,
amíg az elsõ aranyrög a felszínre
kerül Verespatakon” – magyaráz-
ta a miniszter.

Borbély László az interjúban
arra utalt: az RMGC nemrégiben
szerezte be a Fehér megyei tanács-
tól a Korodi Attila volt környezet-
védelmi miniszter által felfüggesz-
tett engedélyeztetési eljárás folyta-
tásához szükséges új területrende-
zési engedélyt. Az új dokumen-
tumra azért volt szükség, mert az
elõzõeket a hazai bíróságok sorra
felfüggesztették vagy semmisnek
nyilvánították. Bökkenõt jelent
azonban, hogy a törvény szerint

az engedély nem támaszkodhat a
már korábban elutasított iratban
foglalt adatokra, így szükségkép-
pen változtak a beruházás „para-
méterei” is. „Ez azt jelenti, hogy
az engedélyeztetési eljárást nullá-
ról kell kezdeni, nem lehet ott
folytatni, ahol az én mandátu-
mom idején félbeszakadt” – ma-
gyarázta korábban lapunknak
Korodi Attila.

A bizottság még elemez

Az RMGC új területrendezési
engedélyét és más, a beruházással
kapcsolatos iratait jelenleg a kör-
nyezetvédelmi minisztériumban
létrehozott „Verespatak-bizott-
ság” vizsgálja. Borbély a
Hotnews.ronak elmondta: a kana-
daiak még mindig adósak néhány
dokumentummal, így például a
mûvelõdési minisztérium – régé-
szeti feltárásokra vonatkozó – en-
gedélyével. A külföldön tartózko-
dó minisztertõl tegnap nem sike-
rült elérnünk, hogy megtudjuk,
mikor fejezi be munkáját a bizott-
ság, s mikor derül ki, honnan kell
folytatni a beruházás engedélyez-
tetési eljárását. Nem tudta ezt
megmondani tegnapi érdeklõdé-
sünkre Szepessy Szabolcs, a testü-
let tagja sem. „Még elemezzük az
RMGC iratait, nem tudom, mi-

kor fejezzük be a munkát” –
mondta a miniszter tanácsosa.

Nem tudott tegnap részletesebb
információkkal szolgálni a beru-
házás jelenlegi stádiumáról az
RMGC szóvivõje sem. Szentesy
Cecília azt sem kívánta kommen-
tálni, mihez kezd a cég abban az
esetben, ha az engedélyeztetési el-
járást újra kell kezdeni.

Indulatok Szegeden

Mint ismert, egy Románia által
is aláírt nemzetközi egyezmény ér-
telmében azoknak az országoknak
is joguk van részt venni a környe-
zetet esetleg veszélyeztetõ nagybe-
ruházások elõkészítõ vitáiban,
amelyeket a káros hatások elérhet-
nek. A verespataki aranybányával
kapcsolatos döntést ugyanakkor a
román hatóságok hozzák majd
meg, a környezõ országoknak

nincs vétójoguk. Korábban a Ro-
mániával szomszédos országok
közül csak Magyarország jelezte,
hogy részt venne a verespataki be-
ruházás engedélyeztetési eljárásá-
ban. Ennek megfelelõen 2006 fo-
lyamán Szegeden és Budapesten
tartottak közmeghallgatást, ame-
lyeken a cég képviselõi bemutat-
ták a befektetés környezeti hatás-
tanulmányát a helyieknek. A sze-
gedi – indulatos légkörben zajló –
közmeghallgatáson több civil
szervezet kifogásolta, hogy a be-
ruházás kockázatait felmérõ kör-
nyezetvédelmi hatástanulmány-
nak – amely román és angol nyel-
ven készült – csak a töredékét for-
dították le magyarra. A felszóla-
lók ellentmondásokat véltek fölfe-
dezni a tanulmányban közölt szá-
mokban, például az esetlegesen ki-
ömlõ cián koncentrációját és hígu-
lását illetõen. 

Verespatak: nulláról kezdenek?

Folytatás az 1. oldalról

A most kiadott éves jelentésben
errõl az áll, hogy elköltöztetésük
után öt évvel még mindig „hozzá-
vetõleg 75” roma – köztük több
család kisgyermekekkel – él egy
szennyvízülepítõ telep mögött, a
város külterületén, fémkonténe-
rekben és túlzsúfolt viskókban. A
kitelepítettekre összesen négy vé-
céfülke jut.
Az Amnesty International már
januárban külön esettanulmány-
ban ismertette a csíkszeredai –
az akkori jelentésben szereplõ
keresztnevek alapján vélhetõen
magyar – roma közösség kálvá-
riáját. A helyi hatóságok 2004
nyarán értesítették az akkor
száznál több fõbõl álló közössé-
get, hogy 24 órájuk van a távo-

zásra. Közölték velük azt is,
hogy otthonaikat lebontják, ak-
kor is, ha nem mennek ki az ál-
taluk addig lakott épületbõl. A
közösséget a városi szennyvíz-
tisztító mellé költöztették, a ha-
tóságok által odatelepített fém-
konténerekbe.

A világ legnagyobb emberi jo-
gi csoportjának 2010-es jelentése
szerint Szlovákiában a roma la-
kosság megkülönböztetéssel és
erõszakkal volt kénytelen szem-
benézni az állami hatóságok és
magánszemélyek részérõl egy-
aránt. Szlovákia – jóllehet tavaly
átvette a Roma Integráció Évti-
zede program elnöki tisztségét –
nem volt hajlandó elismerni a
súlyos hiányosságokat közokta-
tási rendszerében, amely tovább-
ra is alacsonyabb szintû oktatást

nyújtó osztályokba és iskolákba
különít el számos roma kisgyer-
meket. Jóllehet a megkülönböz-
tetést és az elkülönítést jogsza-
bály tiltja, még mindig nem szü-
lettek meg azok a hatékony jogi
és politikai intézkedések, ame-
lyek biztosítanák e jogszabály
végrehajtását – olvashat= az AI
jelentésében. 

A emberi jogok oroszországi
helyzetérõl a jelentésben az áll,
hogy a független civil társadalom
fenyegetettségben él, fõleg – de
nem kizárólag – az észak-kauká-
zusi térségben. Jogvédõk, újság-
írók és ellenzéki aktivisták or-
szágszerte fenyegetéseknek és tá-
madásoknak vannak kitéve, töb-
bet közülük megöltek, és ezeket
az eseteket nem vizsgálták ki
megfelelõen. 

Amnesty: csíki 
romák kálváriája

Csíkszereda központjából a városszéli ülepítõ közelébe költöztette a romákat az önkormányzat

A környezetvédelmi minisztérium banki garanciát is kér a veres-
pataki aranykitermelést tervezõ RMGC – tõl, ha a kanadai–román
ve-gyesvállalat beszerzi az engedélyezési eljárás újraindításához
szükséges dokumentumokat, és a hatóságok is engedélyezik a pro-
jektet – mondta Borbély László a hotnews.ro-nak. A környezetvé-
delmi miniszte becslése szerint az RMGC-nek 150–160 millió dol-
lárt kellene letétbe helyeznie, amelyet a régió környezetének helyre-
állítására fordítanának, ha a verespataki arany- és ezüstlelõhely kiak-
názása után ökológiai baleset következne be az ipari létesítménynél. 

Borbély László garanciát is kér

Hírösszefoglaló

A jelentõs magyar kisebbség-
gel bíró EU-tag Szlovákia és

Románia, valamint a nem EU-
tag Szerbia aggódik, hogy a ma-
gyar állampolgársági törvény
módosítása nyomán Budapest-
nek nagyobb beleszólása lehet
belügyeikbe – írta a Stratfor
amerikai stratégiai elemzõ cso-
port. Az agytröszt idézte Robert
Fico szlovák kormányfõt, aki
szerint a magyar törvénymódo-
sítás „nemcsak támadás Szlová-
kia és Közép-Európa, hanem
közvetlen támadás az Európai
Unió alapjai ellen”. A Stratfor
szerint a szlovák parlament vá-
laszlépése – elveszítik állampol-
gárságukat azok, akiknek egy
másik állam állampolgárságot
adományoz – veszélyeztetheti az
ország 520 ezernyi magyar né-
pességének, az összlakosság 10
százalékának állampolgárságát.
Szerbia és Románia valószínû-
leg nem tesz hasonló lépést. Az
amerikai elemzõk szerint a szlo-
vákiai magyarok egy nagyobb
csoportjának megfosztása a
szlovák állampolgárságtól szél-
sõséges lépés lenne. Az Európai
Bizottságnak nincsen illetékessé-
ge állampolgársági ügyekben,
ezekrõl az Európai Unió tagor-
szágai saját illetékességi körük-
ben jogosultak dönteni – jelen-
tette ki Matthew Newman, az
alapjogokért is felelõs biztos,
Viviane Reding szóvivõje. Hoz-
zátette, az Európai Bizottság jól
ismeri a Szlovákia és Magyaror-
szág között feszültséget okozó
helyzetet, de egyáltalán nem tud
beavatkozni ebbe az ügybe. Mint
ismert, korábban Knut
Vollabaek, az EBESZ kisebbség-
ügyi biztosa is úgy nyilatkozat: a
magyar törvénymódosítás nem
vet fel biztonsági kockázatot Eu-
rópában. 

Stratfor: Pozsony
szélsõséges lépése

Fotó: ÚMSZ/archív



ÚMSZ

Várhatóan vasárnap dönt a
Boc-kabinet arról, hogy mikor

vállal felelõsséget a parlament
elõtt azért a két jogszabályért,
amely az IMF-szándéknyilatko-
zatban rögzített megszorító intéz-
kedéseket emelné törvényerõre. A
nagy nyilvánosságot kapott 25
százalékos bércsökkentés és 15
százalékos nyugdíjcsökkentés
mellett a kabinet egy sor egyéb tá-
mogatás és segély lefaragásáról,
megszüntetésérõl is döntött. 

Mit csökkentenek?

A legtöbb embert a közalkalma-
zottak bérének 25 százalékos
csökkentése érinti, enyhítõ intéz-
kedésként csupán azt építették be
a törvénytervezetbe, hogy 600 lej-
nél alacsonyabb bért nem lehet
adni. Ez azt is jelenti, hogy azok
esetében, akiknek a 25 százalékos
bércsökkentés e megszabott határ
alatti jövedelmet eredményezett
volna, a megállapított 600 lejt
kapják majd. Ugyancsak kompro-
misszum eredménye, hogy a gye-
reknevelési támogatást nem a ko-
rábban hangoztatott 25, hanem
csak 15 százalékkal faragják le. A
Román Akadémia tagjainak, a
diplomáciai testület tagjainak, va-
lamint a nemzetbiztonsági intéz-
mények munkatársainak a juttatá-
sa is egynegyedével fog csökken-
ni. „Kedvezõbb” helyzetben van-
nak a munkanélküliek, csak 15
százalékkal csökkentik a munka-
nélküli segély összegét. A lelké-
szek, valamint az érdemes sporto-
lók életjáradéka 25 százalékkal
lesz alacsonyabb. A legérzéke-
nyebben a nyugdíjasokat érinti
majd a megszorító intézkedéscso-
mag, 15 százalékkal csökkentik
nyugdíjukat, eszerint a nyugdíj-
pont értéke 622.9 lejre esik.  

Mit szüntetnek meg?

A kormány megszüntetné a
korhatár elõtti nyugdíjakat, a fû-
téspótlékot, a nyugdíjasok üdülõ-

jegyét, az újszülöttek egyszeri tá-
mogatását, a friss házasok egysze-
ri támogatását, a nyugdíjasok és
pedagógusok utazási kedvezmé-
nyeit, a tizenharmadik fizetést. 

Mit számolnak újra?

A kabinet vállalta, hogy har-
minc napon belül újraszámolják a
törvényszéki bírák és ügyészek
nyugdíját. Szintén „átvilágítás”
alá kerülnek a hivatásos diploma-
ták, a képviselõk és szenátorok,
valamint a parlamentben dolgozó
köztisztségviselõk szolgálati
nyugdíjai. A rendkívül magas
nyugdíjjal rendelkezõ pilóták és
légforgalmi irányítók sem kapják
majd meg mostani járulékaikat
egy hónap múlva. Ugyancsak új-
raszámolják, de öt hónapon belül
a hivatásos katonák, rendõrök és
börtönõrök nyugdíját. 

Mi válik adókötelessé? 

A bérek, nyugdíjak és szociális
segélyek nominális csökkentése
mellett a kormány bevételnöveke-

désre számít az ajándékjegyek, a
bölcsõdejegyek, az üdülõjegyek és
az étkezési jegyek megadóztatásá-
ból is. Ugyancsak „nem kerülik el
az államkassza figyelmét” a folyó-
számlák és a határidõs bankbeté-
tek kamatai, a végkielégítések
sem. Adókötelessé válnak a prog-
ramozói fizetések is, ami szakér-
tõk szerint a tehetséges szakembe-
rek elvándorlásához vezethet. Az
állandó lakhelyen kívül birtokolt
ingatlanokra többletadót vetnek
ki, eszerint a második lakás után
30 százalékos, a harmadik lakás
után 100 százalékos, a harmadik
ingatlan után pedig 200 százalé-
kos adót kell fizetni. A szerzõ jog-
díjak esetében az eddigi 40 száza-
lékról 20 százalékra csökken az
adóból leírható költségek aránya. 

Mi menekül meg?

Mit fentebb is írtuk, nem csök-
ken a 600 lejes minimálbér, en-
nél alacsonyabb nettó fizetést
senki nem fog kapni. Ugyancsak
nem csökken a 350 lejes garan-
tált minimális nyugdíj összege

sem és érintetlen marad a garan-
tált minimális jövedelem, a csa-
ládtagok számának függvényé-
ben. Nem csökken a 2 éves korig
járó 200 lejes gyerekpótlék, és a
2 éves kor után járó 42 lejes tá-
mogatás, így a kismamák tulaj-
donképpen minimum 800 lejt
kapnak minden gyerek után,
azok 2 éves koráig, mivel a két
évig járó gyereknevelési támoga-
tás nem csökken 600 lej alá.
Nem csökkennek a kiegészítõ
gyerekpótlékok, az egyszülõs
családok támogatásai, az állami
gondozott, fogyatékos és HIV-
fertõzött vagy AIDS-es gyerekek
támogatása. Nem csökken a sú-
lyos fogyatékossággal élõknek já-
ró segély, és érintetlen marad a
menekülteknek járó segély, a tes-
ti fogyatékosok támogatása, a
háborús veteránok nyugdíja és
telefontámogatása, az egykori
politikai üldözöttek járadéka. Az
alkotó ágazatokban dolgozó mû-
vészeket és nyugdíjasokat sem
érintik a megszorítások, és nem
csökkennek az iskolások és egye-
temisták ösztöndíjai sem. 
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Érdekes, de minden bizonnyal
az alaptalan híresztelések ka-
tegóriába tartozik, hogy az el-
lenzék az államfõ felfüggeszté-

sére készül. A szociálde-
mokraták és a liberáli-
sok láthatóan egyetlen
dologra készülnek: a
2012-es választásokra,

mégpedig úgy, hogy közben lehetõleg nem csi-
nálnának semmit. Alighanem tanultak az
áprilisi magyar választások gyõztesétõl...
A szociáldemokraták reménysége és elnöke,
Victor Ponta egyértelmûvé tette, hogy pártja
nem akar kormányra lépni az elõre hozott vá-
lasztásokig, feltéve, „ha lesznek”. Csakhogy
mitõl lennének? Attól semmiképpen sem, ha
az ellenzék vezére – esetleg – számol a lehetõ-
séggel. A hatalmi pártoknak ugyanis akkor
szokott eszébe jutni az elõre hozott választás,
ha a várható eredmény a javukra billentené el
a parlamenti erõviszonyokat, ez pedig nem az
az eset. A Szociáldemokrata Párt viszonyulá-
sáról mindent elárul, hogy Victor Ponta a
szakszervezetek és a vállalkozói szövetségek ré-
szérõl számít a kormányzati felelõsségvállalás
esetére beígért bizalmatlansági indítvány tá-
mogatására, miközben továbbra sem tárgyal
a liberálisokkal, vagyis pontosan azokkal,
akik szavazatukkal hozzá is járulhatnak a
parlamentben az indítvány sikeréhez, más
szóval a kormány megbuktatásához.
Crin Antonescu liberális elnök valamivel
ügyesebben bánik a szavakkal, de azért nála
is kilóg a lóláb. Természetesen õ is kormányt
váltana, ha kérdezik, de nem saját pártja po-
litikusait ültetné a Victoria-palotába, hanem
olyan szakértõket, amilyen Mugur Isãrescu
jegybanki elnök (akivel legújabban durva el-
lentmondásba keveredett a 2004–2008-as
Tãriceanu-kormányzás értékelése miatt).
Az a mód, ahogyan az ellenzék úgymond me-
neszteni készül a Boc-kabinetet (idetartozna a
bizalmatlansági indítvány „ideológiai hova-
tartozása” fölötti  vita), közelrõl sem a két
párt kormányváltó eltökéltségérõl árulkodik,
sokkal inkább arról, mennyire (nem) mûkö-
dött volna a liberális-szociáldemokrata házas-
ság, ha történetesen Mircea Geoanã nyeri a
tavalyi államfõválasztást. Miközben egyesek –
jelesül Miron Mitrea – újabb Megmentési
Frontról álmodoznak a liberálisok és a szoci-
áldemokraták összefogásával, addig Crin
Antonescu két nap alatt másodszor ment neki
tegnap a PSD-nek, hogy az expartner egyenlõ
távolságtartásával felossza a válság felelõssé-
gét „a Bãsescu–Geoanã–Ponta–Boc-kor-
mányzás” fõszereplõi között.
Abban a paradox helyzetben vagyunk, hogy
Románia legpopulistább politikai alakulata
hajtja végre a legnépszerûtlenebb megszorító
intézkedéseket. Feltételezhetõ tehát, hogy a
hosszú ideje „elodázhatatlan” reformokat
tényleg nem lehet tovább halogatni. Kérdés
persze, hogy a kormány által elfogadott meg-
szorító intézkedések közül melyek képezik a
reformok részét, melyek a valóban nélkülözhe-
tetlenek, illetve eredményesek lesznek-e, és mik
lehetnének az alternatívák. Sajnos e legutóbbi
kérdésre – legalábbis egyelõre – nem kapunk
választ. És ez az, ami a bérek és a nyugdíjak
levágása által hagyott szájízt még keserûbbé
teszi: az alternatíva hiánya.

Román lapszemle

Nincs alternatíva

Szõcs Levente

Az Angliában tizenöt év börtönbüntetésre
ítélt IRA-terrorista, Cornelius Michael
McFadden ellen sikkasztás és egyéb pénz-
ügyi csalás miatt indítottak nyomozást Bu-
karestben. (Evenimentul Zilei) Az egész-
ségügyi rendszer fölöslegesen emészt fel
nagy pénzösszegeket, a betegek nem érzik
a szolgáltatások javulását. (România liberã)

Több tucat brassói tisztségviselõ fizetése
meghaladja a havi 5500 lejt. A legtöbbet a
megyei tanács titkára kapta, 2008-ban havi
11 483 lejt keresett. (Adevãrul) Az Alioºa
néven ismert öregember immár hatvanöt
éve él a socolai pszichiátrián úgy, hogy
még az orvosok sincsenek arról meggyõ-
zõdve, hogy a beutalásakor felállított diag-
nózis helytálló-e. (Jurnalul Naþional)

A „nyomorúság” leltára

M. Á. Zs.

„Traian Bãsescu kormányá-
nak eltávolítása egyelõre nem

elegendõ alap ahhoz, hogy a Szo-
ciáldemokrata Párttal ( PSD) szö-
vetségre lépjünk” – fogalmazott
tegnap Mihai Voicu, a Nemzeti
Liberális Párt (PNL) szóvivõje.
Szerinte a két alakulat között több
a különbség, mint a hasonlóság.
„Íme, most, a bizalmatlansági in-
dítvány szövegezésekor is kide-
rült, hogy elvi szinten nem egyez-
tethetõ össze a két párt program-
ja” – hangsúlyozta a PNL alelnö-
ke. Voicu nyilatkozata Miron
Mitrea szociáldemokrata szenátor
ugyancsak tegnapi blogbejegy-
zésére adott válasz. Mitrea szerint
a PSD és a PNL „felelõs politiku-
sai” bíróságon bejegyzett pártszö-
vetséget kéne létrehozzanak,
amely „szolid alternatívát tud fel-
mutatni”. A PSD-s szenátor sze-
rint a két ellenzéki alakulat politi-
kai konstrukciója a Szövetség Ro-
mánia Megmentéséért nevet visel-
hetné, a hatalmi algoritmus sze-
rint a következõ választásokon az
egyik párt adhatná az elnökjelöl-

tet, a másik pedig a kormányfõ-je-
löltet. Mindkét párt több vezetõ
politikusa véleményezte Mitrea
felvetését, szerintük a kérdés meg-
fontolandó és a 2012-es parlamen-
ti választások után akár életbe is
léptethetõ. 

A kormány intézkedéseirõl
Victor Ponta PSD-elnök úgy véli,
a kabinet csak abban az esetben
állna el tervétõl, ha arra Traian
Bãsescu államfõtõl utasítást kap-
na.  Hozzátette: abban az esetben,
ha a honatyák elutasítják a bizal-
matlanságit, akkor az Alkot-
mánybírósághoz fordulnak. „Az
alaptörvény 53 cikkelyének (az ál-
lampolgári szabadságjogok korlá-
tozása nemzetbiztonsági veszély
miatt – szerk. megj.) segítségül hí-
vása azt mutatja, hogy az alkot-
mány szándékos félreértelmezésé-
vel akarnak mindenképpen hatal-
mon maradni” – érvelt Ponta. 

Varujan Vosganian PNL-alel-
nök tegnap bejelentette, bûnvádi
eljárást kezdeményeznek Emil
Boc miniszterelnök ellen, aki
elmulasztott a törvény által elõírt
húsz napon belül vállaszolni egy
parlamenti interpellációra. 

PNL–PSD szövetség 2012-re?

Kovács Zsolt

Meg kell teremteni az
RMDSZ és az Erdélyi Magyar

Nemzeti Tanács (EMNT) közti
összefogást, hogy a román és ma-
gyar kormányoktól származó
pénzforrásokat az erdélyi magyar-
ság érdekében lehessen értékesíte-
ni – jelentette ki tegnap Antal Ár-
pád, sepsiszentgyörgyi polgár-
mester. Kifejtette: azért fontos és
aktuális most ez a kérdés, mert a
magyarországi választások után
„az anyaországban és itthon is le-
tisztultak a viszonyok”. A politi-
kus szerint a következõ idõszak-
ban két erõforrást lehet értékesíte-
ni a magyar közösség javára. Az
egyik az RMDSZ román kor-
mányban való részvételébõl szár-
mazik, a másik pedig abból adó-
dik, hogy a Fidesz az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanácsot (EMNT)
tekinti legfontosabb erdélyi part-
nerének. Antal Árpád szerint ne-
gatív forgatókönyv az, ha a hazai
és magyarországi erõforrásokat a

két szervezet egymás gyengítésére
használja fel, a pozitív pedig az,
ha mûködik az összefogás a két
szervezet között, és a magyarság
érdekében használják erõforrásai-
kat. A polgármester kijelentése
két nappal azután hangzott el,
hogy Tõkés László, az EMNT el-
nöke közleményben felkérte az új
magyar kormányt, hogy az elszá-
moltatás gyakorlatát terjessze ki a
határon túlra is. A dokumentum
szerint az elmúlt nyolc évben a
magyar kormány határon túli ma-
gyarokra vonatkozó támogatáspo-
litikája valós kormányzati és tár-
sadalmi ellenõrzés hiányában
sokszor „az egypártrendszer és
klientúrájának építését szolgálta
közösségépítés helyett”.

Mint ismert, a magyarországi
kormánytámogatások jelenleg
elsõsorban a Szülõföld Alapon
keresztül jutnak el a határon túli
magyarokhoz. Nem tudni még,
hogy a Fidesz-kormány milyen
formában változtat az eddigi
gyakorlaton. 

RMDSZ-EMNT összefogást 

sürget Antal Árpád

Forrong a közszféra. A megszorító intézkedések szinte kirárólag a közalkalmazottakra irányulnak Fotó: Tofán Levente
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Bogdán Tibor

Azt ma még nem tudni
pontosan, hogy végül is

milyen megfogalmazást kap
majd az a két törvény, amiért
a Boc-kabinet majd felelõssé-
get vállal a parlament elõtt,
az azonban bizonyos: min-
denképpen a Nemzetközi
Valutaalapnak (IMF) meg-
küldendõ szándéklevélben
foglaltakat kell tartalmazni-
uk. Az ebben foglalt megszo-
rítások immár ismertek a
közvélemény elõtt, a doku-
mentum bizonyos részei
azonban mindeddig nem ke-
rültek a nyilvánosság elé.

Bevezetõ – beismeréssel

Az IMF igazgatójának
Dominique Strauss-Kahn-
nak címzett szándéklevél
már bevezetõ részében elis-
meri, hogy bár az IMF, az
EU és a Világbank által tá-
mogatott válságkezelõ prog-
ram sorsdöntõ fontosságú
volt a „gazdasági egyensúly-

vesztés megfordítása és a
gazdaság helyreállítása”
szempontjából, „a körülmé-
nyek az elõrejelzetteknél sú-
lyosabbaknak bizonyultak”,
a gazdasági hanyatlás az
utóbbi hónapokban folytató-
dott, „mind a belsõ kereslet
beszûkülése, mind pedig Ro-
mánia kereskedelmi partne-
reinek a lassú talpraállása”
miatt. Így a bukaresti hatósá-
gok az idei évre „nulla körüli
vagy enyhén negatív” gazda-
sági növekedéssel számol-
nak. A kormány illetékesei,
bár meggyõzõdésük, hogy a
korábbi, valamint a jelenlegi
szándéklevélben megfogal-
mazott politikák „elegendõ-
ek a gazdasági program cél-
kitûzéseinek megvalósításá-
hoz”, „készek kiegészítõ in-
tézkedésekkel” is támogatni
mindezt.

A kormány azt sem tagad-
ja, hogy – „kezdeti várakozá-
sival ellentétben” – „a gazda-
sági tevékenység gyenge ma-
radt, a gazdasági növekedés
negatív volt 2010 elsõ negye-

dében”. Az idei költségvetés-
ben a deficitet eredetileg a
bruttó nemzeti össztermék
mintegy hat százalékára – az
elõzõ évinél 1,5 százalékkal
kisebbre – tervezték, az el-
képzelés megvalósítását több
tényezõ is fenyegeti, közöt-
tük a megcélzott bruttó nem-
zeti össztermék várható
csökkenése; emellett az
elõrejelzett gazdasági gyara-
podás elmaradása nyomán
kisebbek lettek a bevételek és
megnövekedtek a munkanél-
küli segéllyel járó kiadások,
de gondot okoz az adócsalás
is. Az adóbevételek „jelentõ-
sen kisebbek az eredetileg ter-
vezettnél”, így áprilisban a
hiányzó összeg elérte a brut-
tó nemzeti össztermék 0,8
százalékát.

Kiegészítõ kiegészítõ 
intézkedések

Ily módon magyarázza a
kormány az ország jelenlegi
súlyos helyzetét, amely „sú-
lyos, de szükséges kiegészítõ
intézkedéseket” követel meg
annak érdekében, hogy „az
adózási deficitet a bruttó
nemzeti össztermék 6,8 szá-
zalékára csökkentsék (ami a
módosítás elõtti bruttó nem-
zeti össztermék 6,5 százalé-
kának felel meg”.

A költségvetési kiadások
korlátozását szolgáló intézke-
dések között pedig elsõ he-

lyen szerepel a „bérek, bér-
pótlások és egyéb bérjuttatás
jellegû kifizetések 25 százalé-
kos csökkentése június 1-jétõl
a költségvetési szektor vala-
mennyi alkalmazottja” eseté-
ben, majd „a nyugdíjak és
más szociális átutalások 15
százalékos mérséklése” kö-
vetkezik, fenntartva azonban
a 600 lejes minimálbért, a 350
lejes minimálnyugdíjat. To-
vábbi „kiegészítõ intézkedés”
a helyhatóságok számára tör-
ténõ átutalások, a fûtéspótlék
csökkentése, az elõrehozott
nyugdíjazások számának
„idõleges befagyasztása” ide-
értve az újonnan jóváhagyan-
dó rokkantsági nyugdíjazá-
sok „szigorú ellenõrzését” is.

A kormány a szándékle-
vélben feltüntetett adatok
szerint idén már „mintegy 20
ezer személlyel” csökkentet-
ték a költségvetési alkalma-
zottak számát, és a kormány
„szándékában áll a személy-
zeti ésszerûsítés folytatása a
következõ hónapokban”.
Hasonlóképpen megtakarítá-
sokhoz vezet majd „az egész-
ségügyi, a nyugdíj-, az okta-
tási és a helyi pénzügyi rend-
szer szerkezeti átalakítása” –
áll a szándéklevélben. 

A kormány ugyanakkor
megfogadja a költségvetési
bevételek gyarapítását is. En-
nek érdekében „kiszélesíti a
jövedelmi adózási, valamint
a szociális hozzájárulási ala-

pot, és megadózza a gyógy-
szerforgalmazók üzleti for-
galmát.

A szándéklevél aláírói
ugyanakkor arról is tájékoz-
tatják a valutaalapi illetékese-
ket, hogy a tervezett intézke-
désekhez igénylik az alkot-
mánybíróság kedvezõ dönté-
sét is. Egyben leszögezik: a
felsorolt akciók nyomán nem
sikerülne beilleszkedni az
idei évre megállapított defi-
cit-célszámba, akkor további
„kiegészítõ intézkedések”
következnek, „ideértve az
adók és illetékek szükség sze-
rinti emelését”.

Megszorítások jövõre is

Az adózás területén a kor-
mány „szilárd elhatározása”
gyakorlatba ültetni az adózá-
si felelõsségrõl szóló tör-
vényt. Kidolgozás alatt áll a
2011-2013 közötti idõszakot
felölelõ adóstratégia, amely
május végére a parlament elé
kerül. Ebbõl kiderül, hogy – a
kormányilletékesek minden
fogadkozása ellenére – a
megszorítások nem érnek vé-
get a 2010-es év végén. Jövõ-
re ugyanis a bruttó nemzeti
össztermék 4,4 százalékára
szorítanák le az adóhiányt, és
megszüntetnék a közalkal-
mazottaknak járó 13. fizetést,
39 milliárd lejre korlátozzák a
béralapot, és 1,29 millióra
csökkentik a közalkalmazot-

tak számát. A szándéklevél-
bõl kitûnik, hogy a kormány-
apparátus csökkentését ígérõ
nyilatkozatok dacára mega-
lakulófélben van egy új intéz-
mény, az Adótanács. 

Mindezzel egyidõben két-
lépcsõs program szerint igye-
keznek megakadályozni a
költségvetési bevételek továb-
bi csökkenését. Mindenek-
elõtt az adócsalás és a hozzá-
adottérték-adó igénylésével
kapcsolatos visszaélésekre
összpontosítanak, de a figye-
lem középpontjába kerülnek
a nagyjövedelmû természetes
személyek és a be nem vallott
jövedelmek is. De a kormány
a következõkben határozot-
tan fellép a csempészakciók-
kal szemben is, és számotte-
võen javítani kívánja az adók
és illetékek begyûjtési rend-
szerét. A legnagyobb veszte-
ségeket okozó állami vállala-
tokat privatizálják, illetve fel-
számolják: utóbbi kategóriá-
ban szerepel a Termo-
electrica vállalat, elõbbibe pe-
dig az államvasutak teher-
szállítási részlege került. Az
Állami Értékpapírokat Érté-
kesítõ Hatóság egyébként
már idén 18 kisvállalatot pri-
vatizál a portfoliójában sze-
replõ egységek közül, illetve
150 vállalatnál adja el többsé-
gi részvénycsomagját. 

Az egészségügyben a kabi-
net 9200 kórházi ágy felszá-
molását tervezi. 

(Elõre megfontolt) szándéklevél 

Gyulay Zoltán

Az új-zélandi Edmund
Hillary és társa, Tenzing

Norgay nepáli serpa 1953.
május 29-én a világon elsõ-
ként hódította meg Földünk
legmagasabb hegycsúcsát, a
8848 méter magas Mount
Everestet, vagy ahogy a he-
lyiek nevezik: a Csomolung-
mát, a Föld (Legjóságosabb)
Istenasszonyát.

A csúcstartó tinédzser

Az apropót a Himalája le-
gyõzésérõl szóló írásra még-
sem a nem is egészen kerek
évforduló adja, hanem az,
hogy a késõbb brit lovaggá
ütött Hillarynak egy 13 esz-
tendõs amerikai ifjú lépett a
nyomába: Jordan Romero az
elmúlt hét végén az eddigi
legfiatalabb hegymászóként
jutott fel a világ tetejére. A
kaliforniai kisfiút élete nagy

kalandja során elkísérte édes-
apja és természetesen három
nepáli hegyi vezetõ, úgyne-
vezett serpa is. A fiatalember
a csúcshódítással együtt egy
másik célját is elérte, amely-
hez a késztetést az iskolája
falán lógó egyik festménybõl
merítette. A kép a világ hét
földrészének legmagasabb
helyeit ábrázolja, és Jordan
nagy álma, hogy begyûjtse a
„Seven Summits” néven szá-
mon tartott „trófeákat”.

Ennek következtében már
tízévesen meghódította az af-
rikai Kilimandzsárót (5892
méter), az ausztráliai Mount

Kosciuszkót (2230 méter); ti-
zenegy esztendõs volt, ami-
kor fölhágott a kontinentális
Európában található Elb-
ruszra (5642 méter), a dél-
amerikai Aconcaguára (6194
méter) és az észak-amerikai
Mount McMinleyre (6194
méter). Most már csak az
antarktiszi Mount Vilson
(5140 méter) van hátra –
Jordan elõjegyzési naptárá-
ban a december szerepel.
Mindezidáig a Mount Eve-
rest megmászásának alsó
korrekordját a nepáli Temba
Cseri tartotta: õ 16 évesen ért
fel a csúcsra.

Tenzing és Hillary

A hegyek hegye meghódí-
tóinak fontos segítõtársai a
serpák. Ritkán szerepelnek a
reflektorfényben, meghú-
zódnak a túravezetõk árnyé-
kában. Ha megkérdezzük,
az emberek hamarjában
egyetlen serpát tudnak név
szerint is megemlíteni: Ten-
zing Norgayt, aki Edmund
Hillaryval közösen hódította
meg a világ tetejét. Sokáig
tartott a szóbeszéd, hogy va-
lójában õ volt az elsõ ember,
akinek sikerült ilyen magas-
ra törnie, de õ maga ismerte

be, hogy csak másodikként
jutott el a csúcsra. (Persze ki
tudja, igaz-e vagy sem.)

Tenzing 1986. május 9-én,
Sir Edmund Percival Hillary
pedig 2008. január 11-én
hunyt el. A lovaggá ütött
hegymászó utolsó kívánsága
az volt, hogy hamvainak egy
részét az új-zélandi Auck-
land kikötõjében szórják
szét, a többit pedig a serpa
közösség kapja meg. A
hegyivezetõk (helyesebben:
hegyi málhavivõk, akik ne-
vüket az eredetileg a hegyor-
mok közt élõ népcsoportról
kapták, mivel az õ soraikból
kerültek ki) szerették volna a
hamvakat a Himalájában
szétszórni, a buddhista lá-
mák szerint azonban ez sze-
rencsétlenséget hoz, ezért
kénytelek voltak letenni ter-
vükrõl.

A Mount Everest és az
egész Himalája mindazo-
náltal szinte megszámlálha-
tatlanul sok holttestet rejt. A
Csomolungma 1953 óta
több mint 300 emberéletet
követelt. Az oxigénhiány és
a járhatatlan vidék miatt a 8
ezer métert meghaladó ma-
gasságban a holttesteket so-
ha nem próbálták meg a hó
alól, a jég fogságából kiásni.
A május 29-i évforduló al-
kalmából húsz serpa össze-
fogott, hogy megkeresse
õket, a vállalkozók mind-
egyike legalább egyszer már
megmászta a Mount Eve-
restet, közülük egy ráadásul

már 14 alkalommal is járt
fenn, 8846 méter magasan. 

A Himalája takarítói

A csapat öt hegymászó
holttestét találta meg a 8
ezer méter feletti „halálzó-
nában”. Csakra Karki, a
mûvelet koordinátora el-
mondta: a megtalált holttes-
tek között van az amerikai
Scott Fischernek, egy 1996-
os expedíció vezetõjé-
nek, továbbá a 2008 tava-
szán balesetet szenvedett
Gianni Goltz svájci és az
idén májusban meghalt
Szergej Duganov orosz
hegymászónak a holtteste is.

A tibeti hegymászószövet-
ség ugyanakkor cáfolta a kí-
nai Hszinhua hírügynökség
korábbi, rá hivatkozó jelen-
tését, amely szerint megta-
lálták az idén, 7028 méter
magasan jéglavina által elso-
dort, 54 esztendõs Várkonyi
László magyar alpinista
holttestét. 

A serpák egyúttal 2,5 ton-
nánál több hulladékot is
összegyûjtöttek, bár a keres-
kedelmi expedíciók tagjai-
nak a helyi hatóságoknál 4
ezer dolláros kauciót kell le-
fizetniük, amit visszatérés-
kor visszakapnak, ha bizo-
nyítani tudják, hogy leltár
szerint mindent visszahoz-
tak magukkal. A nepáli ve-
zetõk szerint azonban a sza-
bályoknak nehéz maradék-
talanul érvényt szerezni. 

A helyzet magaslatán – a világ tetején

A világ teteje – felülnézetbõl

A Mount Eve-
rest meghódítá-
sának szomba-
ton lesz – igaz,
nem kerek – év-
fordulója. Ebbõl
az alkalomból
mozgalmas na-
pok köszöntöttek
a világ tetejére.

Hetek óta a román kormány Nem-
zetközi Valutaalapnak megküldendõ
szándéklevele áll a hazai közvéle-
mény figyelmében. Érdemes tehát
közelebbrõl is megnéznünk: mit is
tartalmaz konkrétan, mirõl is szól 
ez az oly vitatott dokumentum. 

Fotó: archív



Húsz éve lesz lassan annak, hogy egy fa-
gyos téleleji hajnalon megérkeztem a
marosfõi állomásra, majd még mielõtt vir-
radt, felkapaszkodtam egy villáig, ahol a
Magyar Újságírók Romániai Egyesületé-
nek (MÚRE) elsõ Igazgatótanácsa tartotta
alakuló ülését. Kezdõ újságíróként java-
soltak a Brassói Lapok vezetõi a testületbe,
a kilencvenes évek elején az állóképessé-
günket, a fizikai tûréshatárunkat is próbá-
ra tette az egyesületi munka. (Nem egy-
szer történt meg, hogy Hecser Zoltánnal
ott maradtunk a Hargitán, elfagyott a ben-
zinünk, s mi is odafagytunk volna, ha
nem ér utol a csíkszeredai polgármester,
megyei elnök, aki segítsen...) 
Ám mind a tizenheten, akiket az Igazgató-
tanácsba delegáltak a szerkesztõségek, vál-

laltuk a strapát, mert annál
nagyobb örömet okozott a
munka és a lehetõség,
hogy õrködhetünk az újjá-
született, szabad erdélyi
magyar sajtó fölött. Nem

kell szégyenleni, a MÚRE
létjogosultságát az is
alátámasztotta, hogy
a legnagyobb gazdasá-

gi válság, a galoppozó infláció idején, 1992
és 1996 között becsülettel osztotta szét azt a
magyarországi támogatást, amely a szer-
kesztõségek, lapok fennmaradását, a rádiók,
televíziók korszerû technikai eszközökkel
való ellátását szolgálták.
A MÚRE mindenkori
Igazgatótanácsának alap-
elve a véleményszabadság
védelmének a szolgálata
volt. A sajtószabadság
nem jelent többet, mint
azt, hogy a társadalom
minden csoportja nyilvá-
nossághoz juthat, kifejezheti akaratát, kö-
zölheti észrevételeit, ismertetheti a közös-
ségével terveit, amelyekhez támogatást is
kérhet. A MÚRE soha nem valamelyik
politikai szekértáborhoz akart csapódni,
talán ezért sem alakult át az erdélyi ma-
gyar közélet – a magyarországival ellen-
tétben – szellemi csataterévé. A különbö-
zõ erdélyi magyar politikai csoportosulá-
sok párbeszédének elõsegítését, nem
pedig a partizánsajtó meghonosodását tá-
mogatta az egyesület. Azoknak az újság-
íróknak a szövetségeként, akik a szakmai
és etikai elvek betartását és gyakorlását a

közösség hiteles tájékoztatásának alapfel-
tételeként fogadták el, a MÚRE a tiszta
és egyenes beszéd megõrzésének a fóru-
mává vált.
Demokratikus szakmai csoportosulásként
az Európai Uniós csatlakozás támogatója

volt. A globalizáció és
glokalizáció közepette az
Igazgatótanács felismerte
ezeknek a folyamatoknak
az összeegyeztethetõségét
és szükségességét. Az el-
múlt öt évben a MÚRE
határozottan képviseli azt

a nézetet, hogy a kisebbségi újságírásban az
európai színvonalnak és a magyar szellemi-
ségnek egyidõben kell jelentkeznie. És eb-
béli felfogásában nincs egyedül. Öt évvel
ezelõtt jött létre, éppen a MÚRE kezdemé-
nyezésére, a Külhoni Magyar Újságíró
Egyesületek konvenciója, amelynek munká-
latain az erdélyi sajtósokkal egy asztalnál
ülnek a vajdasági, kárpátaljai, muravidéki,
felvidéki, horvátországi és ausztriai magyar
újságírók. Legutóbb a szlovéniai Lendván
egy egységes külhoni kisebbségi magyar saj-
tóstratégia kidolgozásáról döntöttek.
A MÚRE Igazgatótanácsának határozott

véleménye volt – és maradt – az is, hogy a
kisebbségi sajtó értékõrzõ, értékközvetítõ
és értékteremtõ. Mivel az irodalom ma
már nem nyelvi norma, a magyar nyelv
szétfejlõdésének a gátját, az összetartozás
lehetõségét jelenti. Talán ezt érezte meg a
Magyar Mûvelõdési Minisztérium is,
amely idén a Pro Cultura Hungarica díjat
erdélyi magyar újságírónak adományozta. 
Akkor, 1990 októberében reggel öt órakor
érkeztem meg a marosfõi állomásra, az
Igazgatótanács többi tagja pedig pár perc-
cel dél elõtt érkezett meg, s a csíki fagyban
sok-sok tervet vázoltam magamban, hogy
mivé is kellene válnia a magyar Újságírók
Romániai Egyesületének. Magam sem lát-
hattam elõre, hogy megtörténik velünk a
csoda – amely csak keveseknek adatott
meg Kelet-Európa történetében –: húsz év
sajtószabadság, húsz év felelõs, elkötelezett
újságírás. És hogy ez húsz éve tart, abban
talán volt szerepe a MÚRE-nek is. 
Miután azon a marosfõi hajnalon, délelõt-
tön szinte meggémberedtem, az igazgatóta-
nács alakuló ülésén aztán jól belemeleged-
tünk a beszélgetésbe. Ez a baráti légkör,
együttgondolkodás ma is a MÚRE munká-
jának legfontosabb jellemzõje.

– No, mi újság? – kérdezte Kohlhaas csak úgy magában és meg-
állott a lovakkal. A várnagy odajött és rézsút állva a viharos esõ-
nek, a passzus iránt érdeklõdött.
– A passzus? – kérdezte Kohlhaas. Kissé meghökkenve azt felel-
te, hogy passzusa, tudomása szerint, nincs; de írják csak le neki,
miféle isten-csudája is az; tán véletlenül mégis csak akad nála. A
várnagy, miközben úgy oldalvást ránézett, kijelentette, hogy tar-
tományúri engedély nélkül egyetlen lócsiszárt sem engednek át
lovakkal a határon. A lócsiszár bizonygatta, hogy õ, mióta él,
már tizenhétszer ment át a határon afféle írás nélkül; õ pontosan
ismeri mindazokat a tartományúri rendelkezéseket, amelyek fog-
lalkozására vonatkoznak; itt nyilvánvalóan tévedés lesz, ez ok-
ból kéri, gondolják meg a dolgot, s ne tartóztassák itt tovább ha-
szontalanul, mikor ma még messzire el kell jutnia. De a várnagy
azt felelte, hogy tizennyolcadjára bizony itt át nem csúszik, a
rendelet épp ezért jelent meg újabban, és hogy vagy kiváltja itt
mindjárt a passzust, vagy visszamegy oda, ahonnan jött. A ló-
csiszár, akit kezdett ez a törvénytelen zsarolás elkeseríteni, rövid
gondolkodás után leszállott a lóról, rábízta egy szolgára és azt
mondta, hogy magával a tronkai ifiúrral szeretne szót váltani eb-
ben a dologban. (...) Történetesen az úrfi éppen poharazott egy
pár vidám cimborájával s valami jó tréfán épp akkor véget nem
érõ hahota harsant fel közöttük, mikor Kohlhaas közelebb lé-
pett, hogy elõadja panaszát. 

Heinrich von Kleist: Kohlhaas Mihály. Fordította: Kardos László

Húsz év múlva
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Ilyentájt, érettségik meg tanév végi (fel)mérések
idején a Magyarországgal határos országokban az
oktatáspolitikusok rendre elálmélkodnak azon a
makacs tényen, hogy van a tanulóknak egy népes
csoportja, amely jobban beszéli az anyanyelvét,
mint az állam hivatalos nyelvét. És ez roppant
módon deprimálja õket a szakmai sikeresség
szempontjából. 
Mert hiába van ezerféle rendelet, tanterv, utasítás,
tankönyv, módszertani segédlet, sõt nyelvtörvény,
ezen a területen egyszerûen nem mûködik a peda-
gógiai tudomány, nincs elõrelépés. Pocsékul szere-
pelnek a magyar gyerekek a szlovák, román, ukrán
vizsgákon, és ezáltal nem tudnak rendesen betago-
zódni a nemzetállam keretei közé. Pedig nekik is
mennyivel egyszerûbb lenne az életük, ha fel tud-
nák fogni azzal a primitívebb agyberendezésükkel. 
Gyaníthatóan nem csak a pedagógusok szakmai
felvértezettségén múlik az eredmény, hanem – ki
kell mondani - a magyarországi politika burkolt és
újabban nyíltan ellenséges viszonyulása bújik meg
a jelenség mögött. Bujtogatják ezeket az egyszerû
román, szlovák, szerb, ukrán állampolgárokat, akik
ideológiai támogatást kapnak a lustaságukhoz. Mert
alapvetõen csak a lustaság áll az eredményeket nem
produkáló magatartás mögött, ugyanis mindenki lá-
tott már három-négy éves apró gyermekeket hibátla-
nul beszélni szlovák (román, ukrán stb.) nyelven. Az
Orbán Viktor nevû választott vezetõ meg újabban
állampolgársággal hitegeti õket, ami pedig durva be-
avatkozás más országok belügyeibe. Csak arra alkal-
mas a Budapesten megalkotott törvény, hogy továb-
bi ellenállásra késztesse a nyelvtanuláshoz motivá-
latlanul hozzáálló tömegeket.
Arról nem is beszélve, hogy mindig alkalmatlan,
rossz pillanatokban jönnek elõ a magyarok ezzel a
„most megmutatom” izmozással. Mindegyik szom-
szédos országban a szélsõségesen jobboldali pártok-
nak szállítanak a magatartásukkal muníciót, ahe-
lyett, hogy tárgyalnának a szelídebben nacionalista
középerõkkel, akik európaibbak, és csak annyira
utálják a magyarokat, amennyire illendõ, amennyi-
ért nem jár kigolyózás a klubból.
Tovább kell menni a nyelvtörvény meg a többségi
akarat által kijelölt úton. Nyelvi rendõrséget kell
felállítani, amely helyben bírságol, és elveszi a ked-
vét a magyar nyelven megszólalóknak a közterüle-

teken. Ha ezt megszokták, akkor
elõbb-utóbb ráneveljük õket, hogy
egymás között is gyakorolják az
államnyelvet, s ezáltal sikereseb-

ben fog vizsgázni az ifjúság. En-
nek következtében javulnak a vizs-

gaeredmények, sikeresebbek lesz-
nek a fiatalok a munkaerõpia-
con, mindenki jól jár. 

Egyszerû, mint a pofon. Krebsz János
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A MÚRE véleménye volt –
és maradt –, hogy 
a kisebbségi sajtó 
értékõrzõ, értékközvetítõ
és értékteremtõ.

Ambrus Attila

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Nem számít, mennyire borzasztónak 
érzel valamit, mindig lehet annál 

sokkal rosszabb is.” 
Meg Cabo

Arculat

A passzus

Nyelvrendõrséget!A nap címe. A PD-L órákat vesz Teótól,
hogy jól szerepeljen a tévémûsorokban,
Evenimentul zilei.

Magyarázat. Tanácsadó céggel kötött szer-
zõdést tévés kommunikációjának javítása
céljából a nagyobbik kormánypárt. A gya-
korlatokat a tanoncok Teo Trandafir friss
kolléganõvel, pedálos képviselõvel fogják
végezni. E hír olvastán, minden összefüg-
gés nélkül, inkább azon töprengtünk el,
amit az Evz egy szomszédos oldalon ír:
húsz év múlva a cukorbetegek száma Ro-
mániában a jelenleginek kétszerese lesz.

Megszállottból megszálló. Az Academia
Caþavencu „leleplezései” gyakran nem nél-
külözik a denunciatív elemet, így van ez e
heti magyar „különszámával” is. (A szó
magyarul szerepel a címlapon – méghozzá
helyesen, nem úgy, mint a nevek többsége
–, az igen kifejezõ cím mellett: A román
kultúra magyar megszállás alatt.) Így lesz
a jó ügy buzgó képviselõjeként ismert és
elismert mûvelõdési tárcavezetõbõl, Kele-
men Hunorból megszálló – azért, mert
magyar munkatársakkal vette körül magát
a minisztériumban, és azért, mert úgy-
mond részrehajlóan támogat (a szánalmas
költségvetési alapokból) „magyar objektu-
mokat”. Tehát az, hogy a nagyobbik kor-
mányzó párt miniszterei a saját embereik-
kel vették körül magukat – busásan oszto-
gatva tisztségeket és pénzeket – nem szá-
mít: az politikai természetesség; ha viszont
egy magyar kormánytag tesz ilyesmit, jó-
val szerényebben, az etnikai dolog, bezony,
és elítélendõ. Egyéb magyar rémségekrõl is
szó van az AC összeállításában, mondjuk a
gyilkosságot és a szadomazochizmust le-
számítva, ámde többet foglalkozni vele
nem érdemes – az embert valami nyomott
hangulat fogja el, mint a nemzeti kommu-
nizmus szabad tobzódása idején.

A nap álhíre. Megvan a kormány megol-
dása a válságból való kilábalásra: komo-
lyabb munkákra a Világbank, a Valutaalap
és az EU nemzetközi csapatokat irányít
Romániába. Az utakat például vegyes, né-
met-angol munkásbrigádok fogják építeni,
ENSZ-fennhatóság alatt, amerikai-japán
pénzalapokból. 



Fleischer Hilda

Hétfõn ülnek le tárgyal-
ni a kormánykoalíció-

ban lévõ alakulatok gazda-
sági szakemberei, hogy ki-
elemezzék azokat az ösz-
tönzõ csomagokat, amelyek
nélkül szerintük a már elfo-
gadott megszorító intézke-
dések – vagyis a fizetések,
nyugdíjak, illetve a külön-
bözõ pótlékok levonása –
semmit nem segítene az or-
szág gazdaságán. 

Körbetartozási stop

A gazdaságélénkítés elsõ
lépése az adózók körének
kibõvítése, illetve az ország
körbetartozási láncának
megszakítása lenne, fogal-
mazta meg lapunknak La-
katos Péter képviselõ, a
költségvetési bizottság tagja,
aki szerint Romániában a
dolgok mostanság annyira
felgyorsultak, hogy a „lóha-
lálában” meghozott kor-
mánydöntéseket senkinek
nincs ideje felülvizsgálni.
„Az RMDSZ már ezen a
héten felvetette az államfõ-
nek, hogy egy gazdaság-
élénkítõ csomag nélkül a
kormány stratégiája mit
sem ér, hisz tulajdonképpen
ez biztosítaná majd a bruttó
hazai össztermék (GDP)
növekedését” – magyarázta
Lakatos, akitõl megtudtuk,
a kormány egymilliárd

eurót tett félre az ország
adósságainak rendezésére a
cégek felé „Mi azt szeret-
nénk, hogy elõször azokat a
kis és középvállalkozásokat
elégítsék ki, amelyek az el-
múlt hónapokban kormány-
programok keretében dol-
goztak, s akik több mint 90
napja nem kapták meg ezért
járó bérüket. Nem a Bech-
tellel kell most kezdeni, az
egy nagy beruházás, na-
gyobb összegeket is igényel”
– magyarázta a szakértõ,
aki szerint a garanciaalap
megnövelése is prioritást
kellene hogy élvezzen, hogy
a nyertes pályázók az ön-
rész biztosításához tudjanak
hitelt felvenni. 

Ködös kilátások

„A makrogazdasági muta-
tók tekintetében nem láthat-
tuk három, illetve hat hónap-
pal korábban, hogy ilyen ne-
héz helyzetbe jutunk. Ami
azonban még jobban ag-
gaszt, hogy nincsenek arra
utaló jelek, hogy a helyzet
következõ negyed-, vagy fél
évben javulni fog” – jelentet-
te ki a Sebastian Vlãdescu
pénzügyminiszter, arra hivat-
kozva, hogy ami napjaink-
ban a világszinten végbe-
megy, meghaladja az éssze-
rûséget. Míg Vlãdescu teg-
nap egy televíziós interjúban
beismerte, hogy a kabinetnek
nincsen semmiféle terve az

adóbevételek növelésére az
ingatlanilletékek módosítá-
sán kívül, Adriean Videanu
gazdasági miniszter az adó-
alap kiszélesítésének szüksé-
gességét hangsúlyozta. A
gazdasági miniszter csak re-
ményét fejezte ki, hogy a kö-
zeljövõben nem kénytelen
adót emelni a kormány. 

Lakatos: módosítsuk 
az adótörvénykönyvet

A gazdaságélénkítõ ter-
vek sorában az adótörvény-

könyv mielõbbi módosítása
is kiemelt helyet kellene
hogy kapjon Lakatos Péter
szerint, hisz a minimáladó
eltörlése egyre nélkülözhe-
tetlenebbé válik. „Annak el-
lenére, hogy az eltörlésre
már több ízben is határozott
ígéretet kaptunk az államfõ-
tõl, még konkrét lépések
nem történtek” – tudtuk
meg a gazdasági szakértõ-
tõl. Arra is égetõ szükség
lenne, hogy a nyilvántartási
szférát leegyszerûsítsék, ami
által lehetetlenné válna

csõdeljárások esetén va-
gyont menekíteni egyik cég-
tõl a másikig. „Ezeket az át-
telepítéseket jogilag majd-
nem lehetetlen behajtani,
aminek következtében egye-
sek nagyon meggazdagod-
nak, nagy összegekkel lép-
nek le” – magyarázta Laka-
tos Péter.

„A fentebb említett siet-
ség miatt olyan komoly el-
maradások vannak a kor-
mányban, mint például a
fiskális tanács tagjainak ki-
nevezése, amelyet sajnos

sem a média, de a kormány
felelõs vezetõi sem vesznek
észre” – mondta a szakem-
ber, aki a megszorító intéz-
kedésekrõl annyit mondott,
hatásuk ugyan csökkenti az
ország szükséges kölcsöné-
nek mértékét, de nem fog-
nak mindent megoldani. 

ANL a frontvonalban

A gazdaságösztönzõ cso-
mag kurta listáján ott talál-
hatók a lakásügynökségi
(ANL) fejlesztések is, ame-
lyek jelenleg országosan
több helyszínen zajlanak
„kenyeret adván” ezzel szá-
mos építõvállalkozásnak. A
hétvégén Gyergyótölgyesen
huszonnégy ilyen lakást, va-
lamint egy sportcsarnokot
adnak át Markó Béla  mi-
niszterelnökhelyettes, Elena
Udrea fejlesztési miniszter,
Tánczos Barna és Moldován
József államtitkárok, illetve
Borboly Csaba megyei ta-
nácselnök jelenlétében. A-
mint Csibi László gyer-
gyótölgyesi alpolgármester-
tõl megtudtuk, a vasárnap
felavatandó ANL-ingatlant
1988-ban kezdték építeni,
majd 1990 után félbema-
radt. Elena Udrea tegnap
egy rádiós mûsorban az
ANL lakásokat az egyik leg-
ígéretesebb gazdaságösztön-
zõ programnak nevezte,
amely „a jövõben prioritást
fog élvezni”. 
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Röviden

Nyitott kérdés a gazdaságélénkítés

Gy. Z.

Brüsszel azzal kíván vé-
get vetni a pénzintéze-

tek egyoldalú biztonságá-
nak – amelyek a nyereséget
szolgálva elhanyagolják az
ügyfelek és adófizetõk érde-
keit –, hogy kasszához tes-
sékeli a bankokat. 

Az Európai Bizottság
olyan, az egész közösségre
kiterjedõ nemzetközi alapot
kíván létrehozni, amelyet a
bankok maguk finanszíroz-
nak – reményei szerint
ugyanis ezzel megelõzhetõ-
vé válna egy újabb pénz-
ügyi válság. Mivel a bankok

esetleges konszolidációja a
jövõben nem az államokra
hárulna, a terv további elõ-
nye lenne, hogy elejét ven-
nék az adófizetõk további
milliárdokat felemésztõ ter-
heinek.

Miközben Brüsszel a ban-
kok „önsegélyezõ” rendsze-
rének kidolgozásán ügykö-
dik, a Financial Times szerda
este arról számolt be, hogy
Kína tartalékpolitikájának
felülvizsgálatát fontolgatja,
mivel aggódik az
euróövezeti állampapírokba
fektetett kintlevõségei mi-
att. A hírre fokozódott az
euróra nehezedõ nyomás,

és estek a dollárral szembe-
ni jegyzések, mindaddig,
míg a kínai cáfolat meg
nem nyugtatta a kedélyeket.

Pénzügyi elemzõk szinte
örömtáncot jártak az euró-
pai kormányok tervezett
szigorító intézkedései miatt
– írta a német Der Spiegel.
Németország példáját Ró-
ma is követi: Silvio
Berlusconi olasz kormány-
fõ 24 milliárd dolláros taka-
rékossági csomagot jelen-
tett be, és a szintén csõd-
közelben leledzõ Spanyol-
ország is 11 milliárddal kí-
vánja csökkenteni a kiadá-
sait. 

„Épül” a Zöld ház

Egy hónap múlva indulhat a
Zöld Ház program, melynek
keretén belül lakásonként
2000 és 2500 euró közötti tá-
mogatás igényelhetõ olyan

berendezések felszerelésére,
melyekkel megújuló energia
nyerhetõ – közölte Borbély
László környezetvédelmi
miniszter (képünkön) a
Hotnews.ro-nak adott interjú-
ban. A célra 250 millió lejt
különítettek el.

Elsõ az Apple

Elsõ helyre lépett a legérté-
kesebb amerikai technológi-
ai vállalatok ranglistáján az
Apple konszern, túlszárnyal-
va a  konkurens Microsoft
óriásvállalatot – számolt be
róla a Wall Street Journal. Az
Apple-nek sikerült 223 milli-
árd dolláros piaci tõkésítést
elérnie, míg vetélytársa, ér-
tékpapírjainak zuhanása mi-
att csupán 219 milliárd dol-
lárt tudhat magáénak.

HIRDETÉS

„Nem a Bechtellel kell majd kezdeni az állami tartozások törlesztését a cégek felé”

„Önsegélyezõ” bankokÖnrész nélküli pályázatok
Totka László

Önrész nélkül juthatnak
uniós alapokból szárma-

zó, vissza nem térítendõ tá-
mogatáshoz a romániai kis
és közepes vállalkozások –
jelentette be Elena Udrea ré-
giófejlesztési és turisztikai
miniszter, miután múlt héten
sikerült megállapodniuk az
Európai Bizottság képviselõ-
ivel. Ennek értelmében pozi-
tív diszkriminációban része-
sítik a hazai cégeket, melyek
uniós társaiktól eltérõen,
gyakorlatilag „ingyen” ve-
hetnek fel kétszázezer euróig
terjedõ támogatásokat. Az
elõírt harmincszázalékos ön-
rész (mely hatvanezer eurós
megterhelést jelentett) koráb-
ban arra késztette az igény-
lõk mintegy felét, hogy me-
net közben visszavonják pá-
lyázataikat. 

„Az összesen 140 millió
eurós pályázati alap olyan
vállalkozásokat érint, me-
lyek éves forgalma kétmillió
euró alatt van, illetve ahol a
dolgozók száma nem halad-
ja meg a kilenc fõt – mond-
ta el lapunknak Tánczos
Barna, a Régiófejlesztési és
Turisztikai Minisztérium ál-
lamtitkára. Elõnyben része-
sülnek, legalább egy éves ta-
pasztalattal és pozitív mér-
leggel rendelkezõ a kis és
közepes vállalkozások, me-
lyek eszközvásárlásra, épí-
tésre, bõvítésre, termelési
kapacitásuk növelésre, vala-
mint informatikai rendsze-

rek vásárlására fordítanák a
támogatást. Mint megtud-
tuk, a versenytanács látta-
mozását követõen rövidesen
a kiírások is megjelennek.

Tánczos szerint – aki
márciusban még arról szá-
molt be lapunknak, hogy
önrészen buknak a hazai pá-
lyázatok – az európai alapo-
kért folyamodók száma egy-
értelmûen emelkedett az el-
múlt egy évben. „A minisz-
térium az elmúlt öt hónap-
ban több mint félmilliárd
euróra kötött szerzõdést.
Számításunk szerint év vé-
géig 60–70 százalékát le
tudjuk hívni a 2013-ig ren-
delkezésünkre álló 4,3 milli-
árd eurós alapnak, így az el-
következõ három évben ko-
molyan és nyugodtan lehet
dolgozni a pályázatok meg-
valósításán” – vélekedett az
államtitkár.

Az önkormányzatok, ci-
vil szervezetek, tanintéz-
mények esetében ugyanak-
kor továbbra is nagy kihí-
vása marad a rendszernek,
hogy az állam milyen mó-
don tud segíteni az önrész
elõteremtésében. Az állam-
titkár szerint a már létezõ
garanciaalapokat arra is ki
kell terjeszteni, hogy bizto-
sítsák ezen intézmények
számára a szükséges kész-
pénzt (úgynevezett cash-
flow-ot) – olyan esetekben,
amikor a pályázóknak csak
utólag térítik meg az össze-
geket már kifizetett szám-
láikra. 

Fotó: Mihály László
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Antal Erika, Sipos M. Zoltán

Bérlevágással fenyegette
meg tegnap a hétfõi

napon sztrájkra készülõ
pedagógusokat Daniel Fune-
riu tanügyminiszter. Az okta-
tási tárca vezetõje ugyan-
akkor biztosított, hogy a
szakszervezeti sztrájkfelhívás
ellenére minden diák lehetõ-
séget kap az idei érettségi be-
fejezésére. A hónap utolsó
napjára általános munkabe-
szüntetést hirdettek a szak-
szervezetek, így a tanügyi ér-
dekvédõk is, ez a nap azon-
ban az idei érettségi követke-
zõ vizsganapja is egyben. A
május 31 és június 4 közötti
idõszakra beütemezett nyelvi
készségeket felmérõ vizsgán
a tanügyi tárca elõrejelzése
szerint a sztrájkfelhívás elle-
nére a pedagógusok 77 szá-
zaléka részt vesz. Azokból az
érettségi központokból, ahol
a tanárok nem állnak el a
munkabeszüntetéstõl, az
érettségire jelentkezõ matu-
randusokat átirányítják mû-
ködõ vizsgaközpontokba.

Tagadják 
a zsarolás vádját

A tegnap délután vált az is
egyértelmûvé, hogy milyen
összeghatárok között díjaz-
zák az idei érettségit lebo-
nyolító pedagógusokat.
Daniel Funeriu ígérete sze-

rint teljesítménytõl függõen
270 és 600 lej közötti tiszte-
letdíjra számíthatnak az idei
vizsgáztatók. Arra a kérdés-
re, hogy az oktatási tárca va-
lóban „megzsarolta-e” a
sztrájkra készülõ tanárokat,
Funeriu kitérõ választ adott.
„Tegnap egyeztettem a me-
gyei tanfelügyelõségek veze-
tõivel, és arra kértem õket,
tegyenek meg mindent azért,
hogy zavartalanul folyjék az
idei érettségi, de tartsák tisz-
teletben a pedagógusok
sztrájkhoz való jogát is” –
számolt be az intézkedések-
rõl a tanügyminiszter. 

Megosztottság

Az érettségi felfüggesztésé-
nek híre egyaránt megosztot-
ta a diákokat, a szülõket és a
pedagógusokat. Az Országos
Diáktanács „zsarolásnak”
nevezte a szakszervezetek
sztrájkfelhívását, és azzal vá-
dolta a pedagógustársadal-
mat, hogy eszközként hasz-
nálja saját céljaira tanulókat.
Marosvásárhelyen engedéke-
nyebb, ugyanakkor aggodal-
mas hangnemben nyilatkoz-
tak lapunknak a maturandu-
sok. „A szüleim is állami al-
kalmazottak, minket is érint

ez az egész gazdasági válság,
tehát átérzem a tanárok hely-
zetét. A kétségbeesés ellenére
egyszerûen nem hiszem el,
hogy beváltják a fenyegetései-
ket” – mondta az érettségi
elõtt álló Szabó Tímea. A di-
ákok zöme megérti a tanárok
problémáit, elfogadják a tilta-
kozásnak a módját is, de nem
hisznek az eredményben.
„Mindig azt szokták monda-
ni, hogy a tanulók isszák meg
a levét. Pedig mi igazán kibír-
nánk akár féléves csúszást is,
csak vigyék végig, amit akar-
nak” – fogalmazott egy vég-
zõs diák.

Nem gondolják 
komolyan?

Egy neve elhallgatását kérõ
marosvásárhelyi matematika
szakos tanár azért tart a siker-
telenségtõl, mert nincs össze-
fogás a pedagógusok között.
„A legtöbben az állásukat fél-
tik, és nem mernek sztrájkol-
ni, nem is gondolják komo-
lyan azt, hogy nem érettségiz-
tetnek. Most sok kolléga
mondja, hogy sztrájkolni fog,
de sokan inkább vállalják a
kisebb fizetést, mint a teljes
munkanélküliséget” – nyilat-
kozta a pedagógus. 

Illés Ildikó Maros megyei
fõtanfelügyelõ-helyettes la-
punk érdeklõdésére elmond-
ta, a tanfelügyelõség nem tilt-
ja a sztrájkot, de azt sem tart-
ja jó ötletnek, hogy a gyere-
kek szenvedjenek emiatt.
„Tegnap gyûléseztünk az
igazgatókkal, és eldöntöttük,
hogy az érettségi nem csúsz-
hat, tehát hétfõn idegen
nyelvbõl vizsgáztatnak Ma-
ros megyében” – mondta a
fõtanfelügyelõ helyettes. „Ko-
lozs megyében hatvan vizsga-
központ biztosan mûködni
fog. Eddig úgy tûnt, hogy 19
vizsgaközpontban sztrájkolni
fognak a tanárok, tíz köz-
pontban azonban elálltak a
munkabeszüntetés szándéká-
tól” – mondta lapunknak Pé-
ter Tünde, Kolozs megye fõ-
tanfelügyelõ-helyettese. 

Miniszteri fenyegetõzések

A sztrájk ellenére is lebonyolítja az oktatási tárca az idei érettségit – ígérte tegnap Daniel Funeriu 

Lovashuszárok a turizmusért
Kovács Zsolt

Mától lovas programok
gazdagítják a Háromszé-

ki Turisztikai Napokat. A
rendezvénysorozat évrõl év-
re egyre színesebb, egzoti-
kusabb kínálattal vonzza az
érdeklõdõket: 2010-ben a ló
és a lovaglás lesz a rendez-
vény központi témája. Al-
bert Zoltán a programsoro-
zat társszervezõje, a Ko-
vászna Megye Turizmusá-
ért Egyesület turisztikai re-
ferense lapunknak elmond-
ta, az idei kínálatban azért
vált „fõszereplõvé”a ló,

mert egyre népszerûbbek
Székelyföldön a lovas turiz-
mussal, a lovaglással, a te-
replovaglással, fogathajtás-
sal kapcsolatos szolgáltatá-
sok. Érdeklõdõknek és vál-
lalkozóknak egyaránt ked-
veztek tehát akkor, amikor
meghirdették a kézdi-
vásárhelyi sportcsarnokban
ma kezdõdõ Lovas Konfe-
renciát. Azoknak pedig,
akik a szakmai fórumon túl
igazi kalandokat is keresnek
egy teljes hétvége áll a ren-
delkezésére a felhõtlen lova-
záshoz. Felsõháromszéken
huszártoborzóra kerül sor, a

gidófalvi, illyefalvi illetve
bodoki hagyományõrzõ hu-
szárok a Perkõ együttes nép-
táncosaival közösen bejár-
ják a környezõ falvakat, lo-
vas bemutatókat tartanak és
mulatni hívják a helybelie-
ket. Kádár László állator-
vos, „huszárkapitány”, a
Csillagõrzõ Egyesület tagja
elmondta, szombaton reggel
Kézdivásárhelyrõl indulnak,
két nap alatt 30 kilométert
lovagolnak, s a tervek szerint
a falvak központjában ver-
nek tábort, itt folyik majd a
„toborzás”. A verbunk úgy
zajlik majd, mint hajdanán:
a díszes egyenruhába öltö-
zött huszárok zenével, tánc-
cal csalogatják az érdeklõdõ-
ket, rögtönzött lovas parádé-
val csinálnak kedvet a közös
kalandozáshoz. A Csillagõr-
zõ Egyesület tapasztalttal
rendelkezik már a lovas
programok szervezésében.
A szervezet 2006-ban ala-
kult, tagjai a sepsiszentgyör-
gyi önkormányzat támoga-
tásával vásároltak tíz, egyen-
ként háromezer lejbe kerülõ,
korhû huszár öltöztett. Az-
óta a hagyományõrzõk több
ünnepségen, rendezvényen
vettek részt parádés lovas
felvonulással, bemutatóval.
Kádár László lapunknak el-
mondta: egyesületük a XI.
Székely Határõr Huszárez-
rednek kíván emléket állíta-
ni, ez az alakulat az 1763-as
madéfalvi ellenállás után
jött létre, székhelye 1850-ig
a sepsiszentgyörgyi Lábas-
házban volt. 

Röviden

Válságos városnapok

A szokásostól eltérõen egy
hónappal korábban, május
utolsó hétvégéjén tartják
Marosvásárhelyen a város-
napokat. Az idén elmaradt a
díszpolgári díjátadás, a fel-
vonulás, a Bolyai-buli, de a
polgármesteri hivatal nem
szervezi meg az ilyenkor
szokásos bált és tûzijátékot
sem. A tegnap délben a vá-
ros fõterén megnyílt a kira-
kodóvásár, ahol a drága lu-
xus autóktól a filléres árukig
minden kapható. Második
alkalommal szerveztek tej-
termék-vásárt is, ahol a kör-
nyékbeli tejfeldolgozó kisipa-
rosok kínálják termékeiket. 

Fejlesztik 
a kutatóintézetet

Elfogadta a legutóbbi kor-
mányülés a Cantacuzino
immunológiai és Mikrobio-
lógiai Fejlesztõ és Kutatóin-
tézet laboratóriumának kor-
szerûsítéséhez szükséges
gazdasági-technikai feltéte-
lek határozatát. Az Intézet
„E” épületében lévõ orszá-
gos influenzalabor ezzel a
III. fokozatú biztonsági elõ-
írásoknak is megfelel majd.
A továbbiakban itt súlyos,
esetenként halálos fenyege-
tést jelentõ fertõzõ kóroko-
zókat tesztelhetnek. Ebben a
laboratóriumban készülhet
el a madárinfluenza elleni
oltóanyag képlete is.
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Tamás Sándor Kovászna megyei tanácselnök és a háromszéki huszárok

A
 s

z
er

z
õ

 f
el

v
ét

el
e



ÚMSZKULTÚRA8

Leckekoncertek 
Nagyváradon

Több iskola felkérésére, a
Nagyváradi Állami Filhar-
mónia ma megismétli két
korábbi tematikus lecke-
hangversenyét. A mûsor:
11 órai kezdettel Zenei
impresszionizmus (részle-
tek Debussy-mûvekbõl),
12.30-tól pedig A klasszi-
kus szimfónia (részletek J.
Haydn, W. A. Mozart és
L. v. Beethoven szimfóniái-
ból) témákban. A hangver-
senyeket vezényli, vala-
mint a témákat román és
magyar nyelven egyaránt
bemutatja, Jankó Zsolt, a
Nagyváradi Filharmónia
karmestere.

Újabb mesejáték
Szatmáron

Az idei évad utolsó
nagyszínpadi bemutatóját
tartja a Szatmárnémeti
Északi Színház Harag
György Társulata ma
délelõtt 11 órától. Szilágyi
Andor Leánder és Lenszirom
címû mesejátékát Keresztes
Attila a színház mûvészeti
igazgatója vitte színre. A
látványos, mozgalmas,
humoros jelenetekben
bõvelkedõ elõadás dal-
szövegeit Demény Péter
írta, zeneszerzõje Incze G.
Katalin, dramaturgja Bodó
A. Ottó, díszlet- és
jelmeztervezõje Bianca
Imelda Jeremias, koreográ-
fusa pedig Kozma Attila.

Röviden

Farkas István

Alig egy héttel azután,
hogy az Azúr-parton fel-

göngyölítették a piros szõ-
nyeget, Erdélyt is elérte a
filmláz. A kolozsvári Erdé-
lyi Nemzetközi Filmfeszti-
vál (TIFF) tíz vetítési hely-
színén 47 ország mintegy
240 produkciója fénylik fel.
A korábbi évek hagyomá-
nyaihoz híven a romániai és
külföldi filmszakma közel
négyszáz jelentõs képviselõ-
je – köztük az Európai Film-
akadémia (EFA) elnöke,
Wim Wenders – is megfor-
dul a kincses városban, így
sztárokban sem lesz hiány
az elkövetkezendõ egy hét-
ben.

Nagy címek…

A TIFF történetében má-
sodszorra a versenyfilmek
között idén két román filmet
találunk, Rãzvan Rãdulescu
és Melissa de Raaf Felicia
mindenek elõtt (Felicia înainte
de toate) címû alkotását, illet-
ve Cãlin Peter Netzer

Becsületéremje (Medalia de
onoare). Versenyben van
mellettük a Varsói Nemzet-
közi Filmfesztivál
FIPRESCI-díjas Rewers-e
(rendezte Borys Lankosz), a
Palm Springsi Nemzetközi
Film Fesztiválon, valamint
a trieszti mozgóképszemlén
már bizonyított Devil’s Town
(r. Vladimir Paskaljevic), de
elhozta legújabb, a velencei
filmmustrán Goya-díjjal ki-
tüntetett Gordos címû re-
mekmûvét a spanyol Daniel
Sanchez Arevalo is – aki a
2007-es fesztiválon közön-
ségkedvencnek számító
Sötétkékmajdnemfekete (Azu-
loscurocasinegro) címû pro-
dukcióját mutatta be. Az
idei verseny külön ínyencsé-
ge, a TIFF-történelem elsõ
thaiföldi versenyfilmje, Last
Conversation (r. Noud Heer-
kens).

A versenyfilmek mellett
természetesen szép szám-
mal akad még említés-
reméltó résztvevõ, mint pél-
dául az országos premier-
ként látható, a külföldi fesz-
tiválokon már jó ideje villo-

gó autochton filmremekek:
Radu Muntean Kedd, kará-
csony utánja (Marþi, dupã
Crãciun), a Titus Muntean
rendezte Mozikaraván
(Caravana Cinematograficã),
vagy a Cannes-ban bemuta-
tott, az idei TIFF-et záró
Nicolae Ceauºescu önéletrajza
(Autobiografia lui Nicolae
Ceauºescu), Andrei Ujicã
rendezésében. És akkor még
nem is említettük, a 3x3
szekcióban vetített az 1965-
ös cannes-i filmfesztiválon
rendezõi díjjal kitüntetett
Liviu Ciulei darabot, az

Akasztottak erdejét (Pãdurea
Spânzuraþilor). 

…és nagy nevek

A fesztivál idei díszvendé-
gei között van Wim
Wenders német filmrendezõ
és forgatókönyvíró, az EFA
elnöke, Victor Rebengiuc, a
Becsületérem fõszereplõje, Jo-
hanna ter Steege holland
színésznõ, valamint a 30
filmben és 50 színházi elõ-
adásban szereplõ Dorina
Lazãr, akit életmûdíjban
tüntetnek ki. De találkozha-

tunk Antoni Bras-szal is, az
1927-es Fritz Lang néma-
film, a Metropolis felújított
változatának zeneszerzõjé-
vel, aki a TIFF-es vetítésen
világpremierként hangosítja
a filmet. Természetesen az
ítészek sorait is nagy nevek
erõsítik, köztük Monica
Bârlãdeanu, az Olaszor-
szágban botrányt kavaró, a
TIFF-en is bemutatásra ke-
rülõ Francesca (r. Bobby
Pãunescu) fõszereplõje,
Barmak Akram, a tavaly be-
mutatott Kabuli kölyök (Ka-
buli kid) rendezõje. 

Darvas Beáta

„Az ablak az a régi játék,
amivel viszonylagossá te-

hetõ a kint éppúgy, mint a
bent. (...) Gyermekek talál-
ták ki, hogy kikukucskálhas-
sanak rajta. Lássák úgy a vi-
lágot, mint akik kinn van-
nak, õk, akik bent vannak.
Felséges” – ezt a Kornis Mi-
hály idézetet választotta
mottójának a Babeº-Bolyai
Tudományegyetemen (BBTE)
Színház és Televízió Kará-
nak harmadéves csapata,
akik a Kukucs! – báb- és ab-
lakjátékuk utolsó, vasárnapi
elõadását gyermeknapi aján-
déknak szánják.

„Jó kukucskálni és jó ját-
szani. Ezt a gyerekek tudják
a legjobban, mi felnõttek
meg igyekezzünk nem elfe-
lejteni játszani” – vallja a

bábjáték rendezõje.
Palocsay Kisó Katától tud-
tuk meg azt is, hogy a ko-
lozsvári gyerekek és felnõt-
tek már szombaton ráhan-
golódhatnak a játékos ün-
neplésre, hiszen lesz Gyer-
meknapi fesztivál is, amit a

Kukucs!-ban is szereplõ óri-
ásbábok nyitnak meg. 

A báb- és ablakjátékban,
amely vasárnap délelõtt  11
és 12 órai kezdettel lesz lát-
ható a BBTE Színház és Te-
levízió Karának Harag
György stúdiótermében, Or-

bán Ottó, Varró Dániel, Ko-
vács András Ferenc, Ora-
vecz Imre, Magyar László,
Kántor Péter, Zalán Tibor,
Szabó T. Anna, Kukorelly
Endre, Szilágyi Ákos és
Kiss Ottó versei hangza-
nak el. 

Az arany bûvöletében
Tamás András

A Gyulafehérvári Múze-
um süllyesztõibõl elõke-

rült arany ékszerek, pénzér-
mék, algyógyi áldozati la-
pocskák, négyezer éves
nagyenyedi szkíta leletek, il-
letve a román nemzeti mú-
zeum jóvoltából a mintegy
12 kilogrammnyi, híres
arany karkötõket látni, ma-
ximális biztonsági intézke-
dések közepette, június 10-
ig Gyulafehérváron.

A szerdai megnyitón,
egyes kiállított darabok
Ernest Oberlandert, a Ro-
mán Nemzeti Múzeum nu-
mizmatikai részlegének
vezetõjét is meglepték. Bar-
bara Deppert Lippitz, aki
2000-ben frankfurti íróasz-
talán találkozott elõször az
arany karperecekkel, majd
riasztotta a román hatósá-
gokat e mûalkotások nem-
zetközi fontosságáról, el-
mondta mekkora hatással
volt rá, hiszen addig soha
nem látott ezekhez hason-

lót. – Még ha nem is isme-
rünk minden részletet, hi-
szen a kutatások folyamat-
ban vannak, büszke lehet a
gyulaférvári múzeum ezek-
re a felbecsülhetetlen érté-
kekre, fogalmazott. 

Ernest Oberlander az
aranyból készült kiegészítõk
jelentésére hívta fel a figyel-
met. „Ez a nemes fém fizi-
kai-kémiai folyamatok hatá-
sára kevésbé károsítható:
egyfelõl az anyagi jólét, a
társadalmi pozíció tükre,
másfelõl háborúk, történel-
mi áramlatok kiváltója volt
a történelem folyamán” –
mondta. A délkelet-európai
térség, Erdély akkori gaz-
dagságáról, fejlettségérõl
árulkodnak ezek a leletek. 

Oberlander kitért a közel-
múltban Szebenben felszín-
re került hatezer éves anya-
gokra, valamint a Fehér me-
gye területén talált több tu-
cat bronzkori leletre is. Ezek
alapján ez az idõszak nevez-
hetõ e térség igazi aranyko-
rának. 
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TIFF – Találsz Itt Filmet, Fiú!
Bõ választékkal, erõs mezõnnyel startol ma este Kolozsváron a filmfesztivál

A kolozsvári harmadéves színészhallgatók adják elõ a báb- és ablakjátékot 

Az idei TIFF egyik díszvendége Victor Rebengiuc, a Becsületérem fõszereplõje

Kukucs! – ablakjáték gyermeknapra

Szebeni Zsuzsa, a budapesti Színháztörté-
neti Múzeum és Intézet munkatársa gyer-
meknap alkalmából jelmez- és viselettör-
téneti foglalkozást tart a Kolozsvári Álla-
mi Magyar Színházban, melyen a
IV.–VII. osztályos tanulókat bevezeti a jel-
meztörténet alapfogalmaiba és ízelítõt ad,
egy-egy mûvészettörténeti és színháztör-
téneti korszak stílusából, színtani- és mo-
tívumkincsébõl. A négy részbõl álló, ré-

szenként két órás foglalkozás egy elméleti
bevezetõvel kezdõdik (melynek során a di-
ákok a jelmeztörténetbe, az öltözködés-,
és a jelmez jelentéstanába, a színek és
anyagok világába nyerhetnek betekintést),
majd egy gyakorlati résszel folyató-
dik, amelynek keretében a résztvevõk sza-
badon és kreatívan használhatják fel egy-
egy korszak színvilágát és motívumkin-
csét, illetve – lehetõség szerint – anyagait.

Jelmez- és viselettörténeti foglalkozás gyermekeknek

Az arany ékszereket szigorú felügyelet alatt õrzik

Óriásbábok,
vidám báb- és
ablakjáték lesz 
a jutalma annak
a kolozsvári
gyereknek és 
felnõttnek, aki
vasárnap nem
sajnálja idejét 
és megnézi a
Kukucs! címû
elõadást.

Faith Akin Soul Kitchen címû filmjé-
nek szabadtéri vetítésével ma este
21.30 órakor hivatalosan is kezdetét
veszi Kolozsváron az Erdélyi 
Nemzetközi Filmfesztivál 9. kiadása. 

A szerzõ felvétele



Ma a Csanád és Emil nevû
olvasóinkat köszöntjük.
A Csanád férfinév az isme-
retlen jelentésû régi ma-
gyar Csana személynévbõl
származik.
Az Emil férfinév a latin
Aemilius nemzetségnév-
bõl ered. Jelentése: versen-
gõ, igyekvõ.
Szombaton Magdolna
napja lesz.
Vasárnap a Jankák és Zsa-
nettek ünnepelhetnek.
Hétfõn az Angéla nevûe-
ket köszöntjük.

Évfordulók
• 1821-ben született Szuper
Károly magyar színész,
Petõfi Sándor egykori szín-
igazgatója
• 1910-ben hunyt el Mik-
száth Kálmán magyar író,
újságíró
• 1923-ban született Ligeti
György magyar zeneszerzõ

Vicc
Az anyós így szól a vejé-
hez:
– Fiam! Miért öltöztél egy
hétköznapi vacsorához tal-

pig feketébe?
– Azzal ne törõdjön mama!
Egye inkább azt a finom
gombapaprikást!

Recept
Pirított krumpli 
tükörtojással
Hozzávalók: 15 dkg ecetes
uborka, 1 hagyma, 2 gerezd
fokhagyma, 1 kg krumpli,
olaj, só, bors, ételízesítõ, 1,5
dl tejszín, vaj, 4 tojás, 8 vé-
kony szelet bacon, petrezse-
lyem, pirospaprika.
Elkészítése: Az uborkát apró
kockára vágjuk, a hagymafé-
léket finomra vágjuk, a
krumplit megtisztítjuk, felka-
rikázzuk. A krumpliszele-
teket forró olajon 10 percig
pirítjuk. Hozzáadjuk az
uborkát, sóval, borssal és a
szeletelt hagymával ízesítjük.
Fedõ alatt pároljuk, majd
hozzáadjuk a tejszínt, fedõ
nélkül pároljuk, megpirítjuk.
A tojásokból tükörtojást sü-
tünk. A sonkaszeleteket a
krumplira rakjuk, megszór-
juk petrezselyemmel, tetejére
csúsztatjuk a tojásokat, meg-
szórjuk pirospaprikával.
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Semmi nem ösztönöz annyira
a megbocsátásra, mint a bosz-
szú. Aki bosszút áll és sérelme-
iért megalázza, megbünteti
azt, aki megbántotta, az furcsa
módon szánalmat és megbo-
csátást érez a másik ember felé.
Ez a különös érzés a lélek leg-
mélyérõl jön, de nem a bosszú
hívta elõ. A megbocsátás, mint
érzés a sértés elszenvedésének
pillanatában már megszületik

a lelkünkben, de bosszúvágyunk
olyan erõs, hogy nem tud értel-
münkig eljutni, lappangva te-
hát, de ott marad lelkünkben.
Amikor aztán a bosszú feloldja
lelkünk görcseit és a bennünk fel-
gyûlt feszültséget, akkor a bocsá-
nat érzése is utat talál magának.
Persze a bosszú után már nem
igazán mit megbocsátani, ezért
csak egy rossz érzés marad belõle
a lelkünkben.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Változtasson a mindennapi ruti-
non. Használja elképzeléseit a jö-
võjével kapcsolatban. Nézzen bi-
zakodóan további életét illetõen.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Kerülje a túl érzékeny reagálást.
Inkább töltsön egy kis idõt egye-
dül. Ne hanyagolja el az egészsé-
gét és a rendszeres mozgást. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Tárgyalásai során legyen barát-
ságos, keresse befolyásos emberek
társaságát. Tisztelet és népszerû-
ség övezi, amerre jár.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Érdeklõdve hallgatja a gazdaság
híreit. Anyagi kérdésekben érde-
mes új lehetõségeket keresni a
már meglévõk mellé.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Öntelt lesz és önfejû. Veszekedés
helyett helyesebben tenné, ha se-
gítene megelõzni a pénzügyi jel-
legû vitákat.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Ragyogó formában van. Min-
den kezdeményezése remekül si-
kerül. Kockáztasson bátran, a
szerencse Ön mellett áll.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Egészsége ma nem valami kicsat-
tanó. Nem biztos, hogy szervi ba-
ja van, lehet, hogy csupán az
életmódja szorul változtatásra.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Megint az Ön pénzére áhítoz-
nak. Ezúttal természetgyógy-
ászati kiadványokkal bombáz-
zák az agyát. Lehet, hogy felfi-
gyel egy-két érdekes dologra.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Egy régi vágyát szeretné megva-
lósítani, de önerõbõl nem telik
rá. Ha a hitelfelvétel mellett
dönt, lesz miért idegeskednie. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Ne vegyen minden megjegyzést
személyes sértésnek! Sorsán ak-
kor változtasson, ha azzal nem
veszélyezteti anyagi biztonságát.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Bevételt növelõ ötletei, elképzelé-
sei vannak. A siker elérésének ér-
dekében növelje hatékonyságát.
Figyeljen költségvetésére.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Takarékoskodjon, hogy legyen
biztonsági tartaléka a váratlan
helyzetekre. Felesleges dolgokra
ne költsön. Mély érzelmeit ne pa-
zarolja érdemtelenekre.

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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6.20 Váltó (ism.)
6.30 Élő egyház (ism.)
Vallási híradó
7.00 Gazdakör
7.50 Zarándokok üzenete
(ism.)
9.15 Csíksomlyói Búcsú
2010. (ism.)
11.30 Zarándokok üzene-
te (ism.)
11.55 Híradó
13.35 EtnoKlub
14.50 Daktari (am. sor.)
15.40 Tér-Hatás
16.10 Floyd Spanyolor-
szágban
16.45 Adidas kontra Puma
17.30 Zenei Műhely
18.00 Talpalatnyi zöld Is-
meretterjesztő magazin
18.30 Kirakat
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 “A zene az kell”
20.30 Az albatrosz repü-
lése (német-új-zél. játékf.,
1995)
22.00 Eurovíziós Dalver-
seny 2010, Oslo
1.15 Dunasport Sportösz-
szefoglaló
1.25 Virrasztás (ism.)

DUNA TV m1 m2 RTL
KLUB HÍR TV

8.55 Hogy volt?!
10.05 Elveszett paradi-
csom-töredék 
(tévéjáték, 1974)
11.15 Zsigmond király
ajándéka
11.35 Kormányalakítás
2010
16.00 Magyar elsők
16.15 Új-Zéland 
- Darwin nyomában
17.05 Gyaloglás
gulágföldön - Kazahsztán
(dokumentumf.)
18.05 A négy páncélos 
és a kutya (lengyel sor.)
19.00 Angyalbőrben 
(magyar sor.)
19.55 Süsü, 
a sárkány kalandjai
20.30 Sztársáv
21.00 Híradó este
21.25 A fekete város
(sor.)
22.25 Garszonlakás kiadó
(magyar vígjáték, 1939)
23.35 Az esküvő 
(am. filmdráma, 1998)
1.25 Ez történt Ma Reggel
(ism.)
3.05 A fekete város 
(magyar sor.)

7.30 Top Shop
8.00 Kölyökklub
10.15 Disney rajzfilmek
11.00 Slayers 
- A kis boszorkány
11.25 06-91-33-55-33
Hívjon! Játsszon! Nyer-
jen!
12.25 Házon kívül
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Autómánia
13.40 Forma-1 (élő) 
- Török Nagydíj
15.20 Tengeri őrjárat
(olasz krimisor.)
16.25 A halál 50 órája
(am. háborús filmdráma,
1965)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Fókusz 
Plusz Magazin
20.30 A medál 
(hongk.-am. vígj., 2003)
22.10 Halálos fegyver
(am. akció-vígj., 1987)
0.25 Koldusbottal
Beverly Hills-ben
(am. vígj., 1986)
2.25 Kung-fu 
(am.-kan. akció sor.)
3.15 Fókusz Plusz 
(ism.)

7.25 Tv2 matiné
10.45 Mókás állatvilág
11.15 Szurikáták udvarháza
11.45 Doktorológia Leslie
Nielsen módra
12.15 A világ legerősebb
emberei
12.45 Két TestŐr
13.15 Babavilág
13.45 A láthatatlan em-
ber (am. sor.)
14.45 A kiválasztott 
- Az amerikai látnok 
(am. sor.)
15.40 Rejtélyek kalando-
rai (sor.)
16.40 Doktorok (am. sor.)
17.40 Knight Rider 
(am. sor.)
18.35 Trinity kórház 
(am. sor.)
19.30 Tények
20.05 Magellán
20.35 Árvíz 
(angol-dél-af.-kan. akcióf.,
2007)
Közben: Kenósorsolás
0.25 Mennyei prófécia
(am. kalandf., 2006)
2.05 EZO.TV 06-90-602-
022
2.55 Kalandjárat (ism.)

8.00 Híradó
8.30 Soroló
A vidék magazinja
9.05 Befutó
Az utánpótlás magazinja
9.30 BBC Reporters (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
16.00 Az új kezdet napja 
18.00 Híradó
18.30 Célpont (ism.)
19.05 Sziluett
20.00 Híradó
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
0.05 Vetítő - Válogatás ma-
gyar dokumentumfilmekből
(ism.) 

TV2
6.50 Ma Reggel
9.00 Híradó
9.10 Európa Magyarorszá-
gon
9.35 Bob, a mester
10.00 Thomas, a gőzmoz-
dony
10.25 A kis Amadeus
10.50 Clic és Kat
10.55 Víziduma 
(rajzf. sor.)
11.05 Egészség ABC
11.35 Kormányalakítás
2010
16.00 Út Dél-Afrikába...
16.30 Telesport (élő)
MOL II. Kajak-kenu Gyor-
sasági Világkupa
18.05 Maupassant törté-
neteiből (francia sor.)
19.05 Életképek 
(magyar sor.)
20.30 Híradó este
21.00 SzerencseSzombat
21.45 Az esküvő 
(am. filmdráma, 1998)
23.40 Hírek
23.45 Sporthírek
23.50 Volt egyszer egy
nyár (francia vígj., 2006)
1.35 Edith Piaf: 
Egy földöntúli hang

7.00 Pro Patria
7.25 Az emlékek éneke...
az ének emléke (ism.)
7.55 Jelek
8.25 Világraszóló előadás
9.00 Disney Klub
10.00 Noé bárkája
10.30 Nappalok és éjsza-
kák
11.00 Hannah Montana
(am. sor.)
12.00 A család sztárja
13.00 Európa minket is
érint
13.55 Forma 1: 
Török Nagydíj
15.20 Cluj Fashion Week
16.30 Mioritza Niuz
17.00 Utazó egy életen át
17.35 Tévéenciklópédia
18.30 TIFF beszámoló
19.40 Sport
20.00 Hírek
21.00 Előtte és utána
21.30 Start Eurovision
(live)
22.00 Eurovision 2010
(live)
1.10 Nappalok és éjszakák
1.35 Pi (amerikai sci-fi,
1998)
3.05 Mioritza Niuz (ism.)

TVR 1

8.55 Hol volt, hol nem
volt... (ism.)
9.15 “A Fogtündér project”
9.30 Krisztofóró (anim. sor.)
9.40 Mekk Elek az ezer-
mester
10.00 Cimbora
10.25 Cimbora Gyermeknap
11.00 Evangélikus isten-
tisztelet
12.05 Cimbora Gyermeknap
12.45 Hírad
13.01 Vers
13.05 Élő egyház
13.30 Élő népzene
14.00 Csellengők
14.30 Egy szoknya, egy
nadrág (magyar vígj.)
15.45 Dunáról fúj a szél
15.50 Muzsikál a mozi
16.30 Cimbora Gyermeknap
18.35 Arcélek
19.00 Híradó
19.25 Heti Hírmondó
20.10 Cimbora Gyermeknap
21.50 Honfoglaló
22.40 Divathét
23.05 Dunasport
23.20 Johnny Stecchino
(ol. vígj.)
1.15 Kelta nők

DUNA TV m1 m2 RTL
KLUB HÍR TV

8.55 Mesék
10.10 Derek, a fenegyerek
10.35 Sarah Jane kalandjai
11.00 Fürkész történetei
11.30 Bob, a mester
12.30 Unokáink 
sem fogják látni
13.01 “Engedjétek 
hozzám...”
13.05 “Így szól az Úr!”
13.15 Katolikus krónika
14.20 A sokszínű vallás
14.30 Református magazin
15.05 Útmutató
15.30 Erőemberek 
tanúságtétele
16.00 Miért épp 
a demokrácia?
16.50 Nomád szafári
17.15 A Sipsirica
18.05 Könyvkalauz
18.30 Broadway 
19.30 A Csipike írója
19.55 Csipike, az óriás
21.00 Híradó este
21.25 Múlt-kor
22.00 Szigorúan piszkos
ügyek (hongk. krimi)
23.35 Az igazság
fogságában 
(kan.-angol f. dráma)

7.30 Top Shop
8.00 Kölyökklub
Benne. Tsubasa kapitány,
Rupert maci
10.15 Csiribiri
(magyar f.)
11.30 Trendmánia
12.05 meneTrend
12.30 Kézilabda (élő) Női
kézilabda Eb-selejtező
2010, Nyíregyháza, 
Magyarország 
- Azerbajdzsán – élő
14.35 Forma-1 (élő) 
- Török Nagydíj
Utána: 17.05 Hatoslottó-
sorsolás
17.10 Míg a halál 
el nem választ 
(am. vígj. sor.)
17.35 Kémek mint mi 
(am. akció-vígj., 1985)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Cobra 11 
(német akció sor.)
21.00 Az utolsó légió
(am.-angol-francia akcióf.,
2007)
23.00 Heti hetes - Vidám,
aktuális talk-show
0.20 RTL Boksz klub

7.45 Tv2 matiné
Benne. Bajkeverő majom,
Őslények országa
10.50 Nagy Vagy!
11.45 Világszám
12.15 Stahl konyhája
12.45 Kalandjárat
13.15 Száguldó vipera
(am.-német akció sor.)
14.15 Álomgyári feleség
(am.-auszt. vígj. sor.)
16.10 Baywatch Hawaii
(német-am. kaland sor.)
17.10 Komputerkémek
(am. thriller, 1992)
19.30 Tények 
– Hírműsor
20.00 Napló
21.05 D.E.B.S. 
- Kémcsajok 
(am. akcióf., 2004)
22.45 Frizbi Hajdú Péter-
rel 
(magyar talk show)
23.04 A királyság 
(am. sor.)
0.40 Ha eljön Joe Black
(am. rom. dráma, 1998)
3.35 EZO.TV
4.25 Napló - Mérlegen a
valóság (ism.)

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
11.20 A sokszínű vallás
11.30 Református magazin
12.05 Útmutató
12.30 Erőemberek tanú-
ságtétele (ism.)
13.01 Hírek
13.10 Sport7
13.40 KRESZ 2010
14.10 Gyermeknap 2010
(élő)
15.50 Hogy volt!?
17.00 Telesport (élő) MOL
II. Kajak-kenu Gyorsasági
Világkupa
18.45 Panoráma
19.15 Magyarország tör-
ténete
19.45 Életképek
20.30 Híradó este
21.00 A szólás szabadsága
22.00 Kocsis Zoltán szü-
letésnapi koncertje
23.25 Kultúrház
0.20 Innováció az emberért
0.50 Hírek
0.55 Sporthírek
1.00 Telesport - Motor-
sport Technikai magazin

5.25 A nagyvilág csodái
(ism.)
6.15 Himnusz
6.20 Teleshopping
7.10 A hit világa
9.00 Rajzfilmek
9.55 A Delta emberei
10.00 Mond mi fáj
10.40 Könyv szerint
11.30 A falu élete
13.00 Politikai beszámoló
14.00 Hírek
14.20 Labdával a
gytémántok országában
14.55 Forma 1: Török
Nagdíj
17.00 Danutz Kft.
18.00 Hírek,
Időjárásjelentés
18.15 Danutz Kft.
19.25 Loto 6/49 és
Noroc sorsolás
19.40 Sport
20.00 Hírek
21.10 A Delta emberei
0.00 Tremors - Ahová lé-
pek ott mindig szörny te-
rem (amerikai sorozat)
2.50 Danutz Kft. (ism.)
2.55 A ének emléke...az
emlék éneke (ism.)

TVR 1

7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Kirakatű
9.30 Isten kezében (ism.)
9.55 Élő népzene
10.25 Vadvirágos patika
10.55 Onkológiai kutatás-
fejlesztés
11.30 Család-barát
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő 
- Friss Kulturális hírek
15.20 A labdarúgó világ-
bajnokságok története
16.55 Halld Izrael!
17.20 Heuréka! Megtalál-
tam!
17.50 Második esély
(am.-mex.-kol. sor.)
18.30 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Derrick 
(német krimisor.)
21.00 Lebujzenész 
(am. vígj., 1982)
23.00 Sporthírek
23.10 Közbeszéd
23.30 Váltó
23.45 Sportaréna
0.25 Fiúk a rács mögött
(olasz filmdráma, 1946)

DUNA TV m1 m2 RTL
KLUB HÍR TV

6.50 Ma Reggel
10.00 Slovenski Utrinki
10.25 Roma fórum
10.55 Magyar évszázadok
11.10 A Nagy vita
11.40 SZÓSZ?!
12.30 Átjáró
13.01 Hírek
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Nyitott stúdió
15.05 Delta Tudományos
15.30 Hétmérföld
16.10 Kalandozó
16.35 Egy lépés előre (sor.)
17.25 Bűvölet (olasz sor.)
18.15 Magyar rock (ism.)
19.15 1100 év Európa kö-
zepén
19.40 Esti mese
20.05 Afrika gyöngysze-
me (port. sor.)
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.25 Afrika gyöngysze-
me (sor.)
22.20 Stingers (auszt.
krimisor.)
23.05 Záróra
0.00 McLeod lányai
(auszt. sor.)
0.45 Chaplin-rövidfilmek 2.

6.30 Top Shop
7.00 Reggeli
Ébresztőshow
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 06-91-33-55-33 
Hívjon! Játsszon! Nyerjen!
14.30 Fél kettő
15.25 Kung-fu 
(am.-kan. akció sor.)
16.25 Kung-fu 
(am.-kan. akció sor.)
17.25 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (mex. sor.)
18.25 Mónika - A
kibeszélőshow (talk show)
19.30 RTL Klub Híradó 
- Esti kiadás
20.05 Vacsoracsata 
- Gasztroreality
21.05 Fókusz
21.40 Barátok közt 
(magyar sor.)
22.20 Győzike
23.20 Showder Klub
Utána: RTL-hírek
0.30 Poker After Dark
2009 10. rész
1.25 Reflektor 
- Sztármagazin
1.40 Ments meg! 
(amerikai filmsorozat)

7.00 Magellán (ism.)
7.25 Tények Reggel 
Hírmagazin
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.35 Teleshop
12.35 Butch és Sundance
legendája (kan. akcióf.)
14.15 Kvízió
15.45 Lassie 
(am.-kan. sor.)
16.15 Capri - Az álmok szi-
gete (olasz sor.)
17.25 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
18.30 Joshi Bharat 
(talk show)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Áll az alku
21.15 Aktív
21.50 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.25 NCIS (am. krimisor.)
23.25 Gyilkos számok
(am. krimisor.)
Közben. Kenósorsolás
0.30 Kutyaszorítóban
(am. krimisor.)
1.30 Tények Este
2.00 Válságstáb

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
Interaktív politikai show-
műsor
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta 
- Vitaműsor újságírókkal
23.05 Ősök tere
23.30 Pálya
0.05 BBC World Híradó
0.30 Panaszkönyv

TV2
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 A szólás szabadsá-
ga (ism.)
10.55 Nappali
11.55 Parlamenti Napló
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok 
(magyar sor.)
14.35 Roma Magazin
15.05 Domovina
15.35 Ez történt Ma reg-
gel (ism.)
17.25 Körzeti híradó
17.35 Hírek
17.45 Teadélután
18.40 Don Matteo 
(olasz krimisor.)
19.40 McLeod lányai
(auszt. kaland sor.)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
21.00 Kékfény
22.00 Az Este - Hétfő
22.30 Elizabeth 
(am.-angol dráma, 1. rész)
0.15 Prizma
0.30 Hírek 
0.35 Sporthírek
0.40 Memento
0.50 Teadélután (ism.)

7.00 Hírek, Sport
8.00 Ébresztő
9.00 Hírek, Sport
9.15 Ébresztő
10.10 Szerelmes Don
Juan (argentin sor.)
11.15 Rajtunk Európa szeme
12.15 Mondd mi fáj
12.50 A palota ékköve
(sor.)
14.00 Hírek, Sport
14.45 Egyszerűen ízletes
14.50 TIFF beszámoló
15.00 Teleshopping
15.30 Krónika
17.00 Tudsz sportot?
17.55 Az út Dél Afrika fele
18.30 A palota ékköve
(sor.)
19.40 Sport
20.00 Hírek, Időjárás
21.10 Jó és rossz között
22.10 Mad Men 
- Reklámőrültek 
(amerikai sor.)
22.55 High profile
Andreea Marin
23.25 Profil, történet, sze-
mélyiség
0.00 Hírek, Sport
0.15 Éjszakai beszélgeté-
sek (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
10.00 Mi történik, doktor
úr?
10.30 Átváltoztatjuk
(ism.)
12.00 Pro Motor (ism.)
13.00 Pro Tv hírek
13.05 Meglógtam a
Ferrarival 
(amerikai vígjáték, 1986)
15.00 Sky Kids 
- Az ég lovagjai 
(amerikai kalandfilm,
2008)
17.00 Superman 4. 
- A sötétség hatalma
(amerikai akciófilm, 1987)
19.00 Hétvégi Pro Tv hírek
20.30 Ukrajna 
– Románia barátságos lab-
darúgó mérkőzés
22.30 Vitali Klitschko 
- Albert Sosnowski
boxgála
1.00 Kellemetlen igazság
(dokumentumfilm)
3.00 Pro Motor (ism.)

7.00 Híradó, Sport 
9.00 Reggeli műsor. 
Jó reggelt, szomszédasz-
szony!
10.00 Beethoven
10.30 101 dalmát 
kiskutya 
(animn. film)
11.00 Office (am. sor.)
12.00 Film 100% 
- kulturális magazin
12.30 Felicia
13.00 Híradó
13.30 Kikezdesz a szőkék-
kel – verseny show 
(ism.)
15.00 Csillagháló 
(ism.)
16.00 Híradó, Sport, idő-
járás
16.30 Pénzügyi hét
17.00 Belevaló papapótló
(amerikai vígjáték, 1989)
19.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
20.30 Szórakoztató 
műsor Mihai Bendeac-val
21.50 Kenyér és cirkusz
22.45 Halálcsók 
(angol-am. thriller, 1991)
0.45 Gyerekjáték 3. 
(amerikai horror, 1991)

7.00 Fején a nagyvilág
8.00 Szörnyek háborúja
8.30 Shinzo
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 Kandikamera
14.30 Anyacsere 
(ism.)
16.15 Mondenii Show 
- szórakoztató műsor
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A hihetetlen család
(amerikai animációs film,
2004)
22.00 Csupasz pisztoly a
(z)űrben 
(amerikai-kanadai-német
vígjáték, 2000)
0.00 Elit kommandó 
(amerikai akciófilm, 1990)
2.00 Hírek
3.00 Elit kommandó (ism.)

7.00 Túlélés törvényei 
- Dél-Dakota
8.00 Viharvadászok
9.00 Végzetes 
másodpercek
10.00 Amcsi motorok 
- Barnum and Bailey
Circus motorok
11.00 Csúcsmotorok
12.00 Újjáépítők
13.00 Apokalipszis, 2012
14.00 Viharvadászok
15.00 Végzetes másodpercek
16.00 A Nap
17.00 Mars: 
az élet nyomában
18.00 Halálos fogás
20.00 EVO - Egy torony-
ház születése
21.00 Tornádók nyomában
22.00 Time Warp 
– Amikor megáll az idő
23.00 Hogyan készült
0.00 Katasztrófa 
- ahogy én láttam
0.30 Végzetes 
másodpercek
1.00 Ross Kemp 
- Gengszterbandák 
nyomában
2.00 Valódi helyszínelők
3.00 A túlélés törvényei

8.00 Miért ABC
9.00 Figyelem gyerekek!
9.35 Szabad 
a szembejövő sáv
10.30 IT Zon@
11.00 Rögbi (live)
13.00 Ég és föld között
13.35 Figyelem, 
énekelnek
15.00 Természet és kaland
15.30 Románok 
hagyománya
16.00 Közelről a világ
16.30 A siker arca (ism.)
17.00 Gitárok ideje
18.00 Nyomoz a tanárnő
(sor.)
19.00 Ökológiai lecke
19.30 Oroszlánok arénája
(reality show) (ism.)
20.00 Női röplabda 
Európa bajnokság
22.00 Hírek
23.10 Igazság vagy provo-
kálás? (angol sor.)
1.00 Szabad a szembejö-
vő sáv
2.00 Utópia (ism.)
2.30 Egyeseknek ez tet-
szik (ism.)
3.45 Nyomoz a tanárnő
(ism.)

TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV DISCOVERY

7.00 Hírek 11.00 Labda-
rúgás. Liga 2 (live) 13.00
Labdarúgás. Liga 2 (live)
15.05 Amerikai gladiátorok
16.00 Hírek 16.30 Chek-
hovskie Medvedi - Bar-
celona férfi kézilabda
mérkőzés (live) 18.00 Hírek
(live) 19.00 Ciudad Real -
Kiel férfi kézilabda mér-
kőzés (live) 20.30 Hírek
(live) 21.30 Wrestling
SMACK 22.30 Fogadás a
félelemmel 23.30 Euro-
pean Poker Tour

9.45 Maria Mercedes
(sor.) 10.45 Teleshopping
11.15 Otthoni receptek
12.30 Mindörökké együtt
(sor.) 13.30 Terra Nostra
(sor.) 15.30 Elrabolt sor-
sok (sor.) 16.30 Maria
Mercedes (sor.) 18.30
Mindörökké együtt (sor.)
19.30 Kaméleonok (sor.)
20.30 Anya kerestetik
(amerikai vígjáték, 1998)
22.30 Viperafészek (brazil
sor.) 0.30 Terra Nostra
(brazil sor.)  

SPORT.RO ACASA

FILM+ HALLMARK

10.00 Televíziós vásárlás
13.05 A kísértetház titka
(angol f.) 14.45 Kölyök-
világ (am.-új-zél. kalandf.)
16.30 Micsoda srác ez a
lány! (am. vígj.) 18.30 Apja
lánya (am. vígj.) 20.25
Dennis, a komisz ismét
pimasz (am. vígj.) 21.45
Wasabi (fr.-japán vígj.)
23.25 Követségi hadszíntér
(am. akcióf.) 1.10 A Karib-
tenger foglyai (am.-angol-
lux. thrill.)   

8.00 Nash Bridges (am.
sor.) 11.00 Boldogító igen,
vagy nem (kan. rom. vígj.)
13.00 Sylvia bonyolult
élete (am. vígj.) 15.00
Lángoló szívek (am. rom.
dráma) 17.00 Pogánytánc
(ír-am.-angol rom. dráma)
19.00 A férjem védelmében
(am. sor.) 21.00 Clara
Sheller (francia sor.) 23.30
A nagyvad (angol thriller)
1.00 A nyughatatlan (am.
filmdráma) 

6.00 Vigyázz! Kész! Főzz!
(angol sor.)
7.00 ProTv hírek
Mi történik, doktor úr?
10.00 20 év után 
(talk show)
11.00 Sky Kids 
- Az ég lovagjai 
(amerikai kalandfilm,
2008) (ism.)
13.00 ProTv hírek, sport
13.05 Apropo tv
14.00 Superman 4. 
- A sötétség hatalma
(amerikai akciófilm, 1987)
(ism.)
16.00 Men in Black - Sö-
tét zsaruk 2. 
(am. akció-vígj., 2002)
18.00 Románia, szeretlek
19.00 Hétvégi Pro Tv hí-
rek
20.45 Divertis 
- Land of Jokes
21.45 Divertis
22.45 Kötelék nélkül 
(am. akciófilm, 2000)
1.00 Apropo tv (ism.)
1.45 Bombabiztos 
(amerikai akcióthriller,
2000)

7.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
9.00 Jó reggelt, 
szomszédasszony!
10.00 Prériláz 
(amerikai western, 2008)
12.00 Xena 
(amerikai kaland sor.)
13.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
13.30 Párizsi napló
14.00 Belevaló papapótló
(amerikai vígjáték, 1989)
16.00 Híradó, sport
16.30 Mr. Bean 
(angol vígjáték sorozat)
17.00 Divertis Mall
- szórakoztató műsor
19.00 Híradó, sport
20.00 SuperBingo Metro-
polis
23.30 Küzdelem 
életre halálra 
(kan. akcióf., 1995)
1.30 Prériláz 
(amerikai western, 2008)
(ism.)
3.15 Xena (ism.)
3.45 Küzdelem 
életre halálra 
(kan. akcióf., 1995) (ism.)

7.00 Kandikamera
8.00 Szörnyek háborúja
8.30 Shinzo
9.00 Lilo és Stitch
9.30 A ház: 
építkezés és design
10.00 Teleshopping
10.30 Nyakamban az
egész világ
11.00 SOS - mentsétek
meg a házamat
12.00 Levintza bemutatja
12.30 Aki tud az nyer
13.30 Farmer, 
feleséget keresek
15.00 Kötekedők krónikája
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 Tiszta vagy pisz-
kos? (reality show)
20.30 Anyacsere 
(reality show)
22.00 Terhesen ébredt fel
She (am. filmdráma, 1996)
0.00 Távol 
a mennyországtól 
(francia-amerikai romanti-
kus dráma, 2002)
2.00 Hírek, sport
3.00 Öt csillagos bentla-
kás (ism.)

7.00 Hogyan készült
8.00 Nagy durranások -
Torontó, ó!
9.00 Amerikai favágók
10.00 Roncsból luxusau-
tót - USA
11.00 Ötödik sebesség
12.00 Amerikai hotrodok
13.00 Halálos fogás
Homárhalászok: A tenger
az úr
15.00 Trükkös tesók
16.00 Ősi összefüggések
17.00 Az ember klónozása
18.00 Hogyan készült
19.00 A detonáció pillana-
tai
20.00 Amerikai favágók
21.00 Hogyan működnek
a gépek?
22.00 Csendes szörnyete-
gek - Együtt az ellenséggel
23.00 A borzalom pillana-
tai
0.00 Ross Kemp - Gengsz-
terbandák nyomában
1.00 Végzetes másodper-
cek
2.00 Trükkös tesók 
– Álomjármű
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 Vásott kölykök
nagy kalandja (amerikai
vígjáték, 1999)
15.15 Lehet, hogy nem
tudtad
15.30 Jamie Oliver va-
rázslói (sor.)
16.00 Atlasz
16.30 Arománok
17.00 Zene
18.00 Nyomoz a tanárnő
(sor.)
19.00 Videóterápia
20.00 Női röplabda Euró-
pa bajnokság
22.00 Hírek, sport
23.10 Igazság vagy provo-
káció? (angol drámasorozat)
1.00 Atlasz (ism.)
1.35 Igazság vagy provo-
káció? (angol drámasoro-
zat) (ism.)

TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV DISCOVERY

7.30 Pro Motor, premier
8.00 Sport.ro Hírek 11.00
Labdarúgás: Liga 2 (live)
13.00 Labdarúgás: Liga 2
(live) 15.05 Fogadás a fé-
lelemmel 16.00 Mitica li-
gája (live) 18.00 Sport.ro
Hírek (live) 19.00
Champions League kézi
férfilabda 20.30 Sport.ro
Hírek 22.00 Ultimate
Fighting Championship
114: Rampage Jackson -
Rashad Evans 0.00
Sport.ro Hírek   

8.15 Kaméleonok (sor.)
9.45 Maria Mercedes
(sor.) 12.30 Mindörökké
együtt (sor.) 13.30 Terra
Nostra (sor.) 15.30 Elra-
bolt sorsok (sor.) 16.30
Maria Mercedes (sor.)
18.30 Mindörökké együtt
19.30 Kaméleonok (sor.)
20.30 Ház a tónál (ameri-
kai romantikus dráma,
2006) 22.30 Meséljünk
23.30 Viperafészek (brazil
sor.) 0.30 Terra Nostra
(brazil sor.)   

SPORT.RO ACASA

FILM+ HALLMARK

8.10 A kísértetház titka (an-
gol f.) 10.00 Televíziós vá-
sárlás 13.05 Jack Hunter
(am. f.) 14.55 Kutyátlanok
kíméljenek (am. vígj.)
16.40 Dennis, a komisz is-
mét pimasz (am. vígj.)
18.05 Akit Buldózernek hív-
tak (ol.-NSZK vígj.) 20.15
Piedone, a zsaru (ol.-NSZK
vígj.) 22.15 A bizalom ára
(am. f.) 0.10 Az élőhalottak
éjszakája (am. horror)  

9.00 Viharos vizeken (am.
f. dráma) 11.00 Daniel lá-
nya (kan. f. dráma) 13.00
Kegyetlen valóság (am. f.
dráma) 15.00 Shania Twain
igaz története (kan. életr. f.)
17.00 A Bűbájos (kan. f.)
19.00 Lázadj! (am.-kan.-
olasz vígj.) 21.00 A férjem
védelmében (am. sor.)
23.00 Clara Sheller (vígj.
sor.) 1.30 Pogánytánc (ír-
am.-angol dráma)

7.00 Pro Tv hírek
9.55 Könyvbemutató
10.00 Románia szeretlek
(ism.)
11.00 Apropo TV 
– szórakoztató műsor
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárás
13.45 Neil Young: 
Heart of Gold 
(amerikai dokumentumf.)
(ism.)
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 Lopakodók 2. 
(amerikai akciófilm, 2002)
22.15 State és Románia
(sor.)
23.30 Pro Tv hírek,
Időjárás
0.00 CSI New York 
(amerikai-kanadai sor.)
1.00 Lopakodók 2. 
(amerikai akciófilm, 2002)
(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 The Cactus Kid
(amerikai kalandfilm,
2000)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés
19.00 Híradó, Sport, 
időjárásjelentés
20.30 Ne szólj száj! 
(amerikai akciófilm, 2001)
23.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.45 Dan Capatos szóra-
koztató műsora
1.00 Ne szólj száj! 
(amerikai akciófilm, 2001)
(ism.)
3.00 Egy rém 
rendes család 
(filmsor.) (ism.)

7.00 Kandikamera
7.30 Született feleségek
(am. sor.)
8.20 Sport Florentinaval
8.30 Teleshopping
9.00 Kandikamera
9.30 Az elvarázsolt szív
keresése
10.30 Terhesen ébredt fel
(amerikai f. dráma) (ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Született feleségek
(sor.)
15.15 Senki sem tökéletes
15.30 Galileo 
- szórakoztató műsor
16.15 Mestersége 
vendéglátó
17.00 Lököttek
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 Aki tud az nyer
20.30 Farmer: 
Feleséget keres
22.15 Lököttek
23.15 A hallgatás világá-
ban (angol filmdráma)
1.00 Hírek (ism.)
2.00 A cseresznye a tortán
(ism.)

7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Végzetes másodper-
cek
9.00 Hogyan készült?
10.00 Piszkos munkák
11.00 Amcsi motorok 
- A Kobalt motor
12.00 A legnagyobb min-
dent visz 
- Mentőjárművek
13.00 Hogyan csinálják?
14.00 Túlélés törvényei 
- Szahara
15.00 Ötödik sebesség
16.00 Hogyan készült?
17.00 Állítólag...
18.00 Amcsi motorok 
- Viega Corporation
19.00 Hogyan működnek
a gépek?
20.00 Túlélés törvényei
21.00 Hogyan készült?
22.00 Végzetes másod-
percek
22.30 -178 kg - Sikerült!
23.30 Valódi helyszínelők
0.30 Tetkóvadász 
- Mozambik
1.30 Éljük túl 
a katasztrófát
2.30 Végzetes 
másodpercek

7.00 Mindig optimistán
(ism.)
8.10 Vásott kölykök nagy
kalandja (am. vígj.) (ism.)
9.45 Ismerd meg a romá-
nokat
9.55 Győztesek
10.00 Hírek
10.15 Párizsi jóbarátok
(fr. sor.)
10.45 Találkozunk
12.00 Hírek, Sport
12.45 A farm (ism.)
13.45 Teleshopping
14.30 eForum
15.00 Együtt Európába
16.00 Mindig optimistán
(ausztrál sor.)
17.00 Wild Cart 
(am. filmdráma sor.)
18.00 Euronews
18.10 Párizsi jóbarátok
(fr. sor.)
18.40 Az út Dél-Afrika fele
19.10 Montalbano fel-
ügyelő (sor.)
21.00 Az oroszlánok aré-
nája
22.00 Hírek
23.10 Visszajátszások
0.30 Forró helyzetek 
(angol sor.)

TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV DISCOVERY

7.00 Sport.ro Hírek 10.00
Pontos sportidő 12.10 Pon-
tos sportidő 14.10 Külön
kiadás 15.00 Sport.ro Hí-
rek 16.00 Tényleg 17.00
Pontos sportidő (live)
18.00 Sport.ro Hírek (live)
19.05 Információk Vali
Moraru-val 20.05 Világ-
harcosok 20.50 A világku-
pa története 21.00 Sport.-
ro Hírek 22.00 Wrestling
SMACK 23.00 UFC 114:
Rampage Jackson -
Rashad Evans  

9.45 Maria Mercedes
(sor.) 11.15 Maria Merce-
des (sor.) 12.30 Mindörök-
ké 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

8.05 A kísértetház titka
(angol f.) 10.00 Televíziós
vásárlás 13.00 Kutyát-
lanok kíméljenek (am. vígj.)
14.45 Gyilkos a családban
(kan. filmdráma) 16.25 A
Midsomer gyilkosságok
(angol krimisor.) 18.20 K2
(am.-japán-angol kalandf.)
20.25 Fagypont (am.-kan.
f.) 22.10 Szörnyek szigete
(am. akcióf.) 23.50 Az ex-
kommandós (am.-kan.
akcióf.)   

10.00 Kisvárosi gyilkossá-
gok (sor.) 12.00 Amy-nek
ítélve (sor.) 13.00 Őrangyal
(sor.) 14.00 Nash Bridges
(sor.) 15.00 Kisvárosi gyil-
kosságok (sor.) 17.00 Bű-
nök ideje (am. west.)
19.00 Nyughatatlan Jor-
dan (am. sor.) 20.00 Nash
Bridges (am. sor.) 21.00 Őr-
angyal (am. sor.) 22.00 Mit
ér a nő, ha 50? (am. vígj.)
0.00 Lángoló szívek (am.
dráma)   

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

8.00 Jó reggelt, Erdély!,
Híradás, Majális, Telefon-
társasjáték, Nyelvőr, Vi-
lágjárók 10.05 Térerő 14.00
120 perc. A hétvége esemé-
nyei, Jó rájuk emlékezni,
Templomaink, Portréműsor
Kabaré, Vetélkedő 16.00
Híradó, Ötórai tea. Megy a
magnó, Súrlott grádics, Régi
rádiósok a mikrofon előtt, A
hét zeneműve, Gramofon,
Színek és formák   

2.00 Éjszakai váltás 8.00
Hírek, műsorism., sport 8.30
Körhinta, Zenenegyed 9.25
Cifra palota 9.55 Hírek,
műsorims. 15.00 Slágerlista
16.00 Hírek, műsorism.
16.10 Lemezlovarda 16.30
Érintő 17.00 Láthatár 17.30
Sorsok az operaszínpadon
17.55 Hírek, műsorism.   

BUKARESTI RÁDIÓ

Marosvásárhelyi rádió

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport,
Rádióújság
12.00 Híradás 
12.10 Művelődési hírek 
12.35 Kispad - sportműsor
13.05 Zenés üzenetek 
14.00 Délutáni váltás
16.00 Híradás, 
Sport, Rádióújság 
17.00 Híradás, Közérzet,
Törvénytár 
17.55 A nap hírei röviden 

2.00 Éjszakai váltás. 
8.00 Hangoló
9.50 Hírek, műsorism. 

15.00 Slágeróra 
16.00 Hírek 
16.15 Hétköznapok 
igazsága 
17.00 Nap-óra 
17.30 Zenelánc 
17.55 Hírek, műsorism. 

BUKARESTI RÁDIÓ

Marosvásárhelyi rádió

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

magyar nyelven a regionális
stúdiók középhullámú adá-
sában 
10.00 Egyházi műsor  

10.00 Híradás, Ultrarövid
ráadás 
11.00 Híradás, 
Gyermekműsor 
12.00 Híradás 
12.05 Igehirdetés, Délkör 
13.00 Híradás 
13.05 Szól a nóta, Itthon,
Erdélyben – faluműsor. Bür-
kös, 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 
egyházi műsor 
17.58 Műsorism.

BUKARESTI RÁDIÓ

Marosvásárhelyi rádió

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ
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Röviden
Isztambulban 
a Forma–1

A Török Nagydíjat rendezik
hétvégén a Forma–1-es au-
tós gyorsasági-világbajnok-
ságban. A szombati idõmé-
rõt és a vasárnapi futamot
egyaránt 15 órától közvetíti
az RTV 1 és az RTL Klub.

Dinu Gheorghe
a Rapidhoz szerzõdik

George Copos, a Rapid fut-
ballklubjának többségi tu-
lajdonosa tegnap bejelentet-
te: megegyezett Dinu
Gheorghéval, aki e hónap
végén „életre” szóló szerzõ-
dést köt a bukaresti együt-
tessel. A szakember az el-
nöki tisztséget látja majd el,
s õ dönt arról, hogy ki lesz
a gárda edzõje.

Tour de Túr 
lesz a hétvégén

Az Erdélyi Kárpát Egyesület
szatmárnémeti szervezete
szombaton immár ötödször
rendezi meg hagyományos
tavaszi bicikliversenyét. A
Tour de Túr célja megismer-
tetni a Túr folyó menti ter-
mészetvédelmi terület érté-
keit és szépségeit, így a 69
kilométeres útszakasz jobbá-
ra a számos növény- és állat-
ritkasággal rendelkezõ vé-
dett területen halad. A leg-
jobbak közt mintegy négy-
ezer lej összértékû díjakat
osztanak ki.

Mindent elvitt a Kolozsvár
A bajnoki cím után a Román Kupát is megnyerték a CFR futballistái

Labdarúgás

ÚMSZ

Milisavljevic kihagyott
tizenegyese végzetesnek

bizonyult a Vaslui számára
a labdarúgó Román Kupa
szerda esti döntõjében, a
büntetõrúgásokkal eldöntött
mérkõzést ugyanis így 5-4-
re a Kolozsvári CFR nyerte
meg. „Megszoktuk, hogy
nagy nyomás alatt ját-
szunk” – magyarázta a Sza-
mos-parti klub tulajdonosa,
Pászkány Árpád a találkozó
után, aki érthetõ elégedett-
séggel jelentette ki: „Ez a
kupa rendkívül kedves a
számunkra.” A kolozsvári-
ak ugyanis mostani gyõzel-
mükkel nem pusztán meg-
védték címüket, de a kupá-
ban immár 16 mérkõzés óta
veretlen együttes megismé-
telte 2008-as teljesítményét,
amikor is a Liga I-beli elsõ-
sége után a Román Kupát
elhódította.

Ezzel szemben a Vaslui
soraiban érthetõ szomorú-
sággal fogadták a vereséget,
hiszen nem csupán klubjuk,
hanem egész Moldva törté-
netének elsõ serlegét sze-
rezhették volna meg. „Na-
gyon szerettem volna meg-
szerezni a kupát” – mondta
csalódottan Marius Lã-
cãtuº a csapat vezetõedzõ-
je, de megköszönte játéko-
sainak az egész éves mun-
kát, azt, hogy mindent be-
leadtak. „Bebizonyították,
hogy nem véletlenül végez-
tek a Liga I harmadik he-
lyén” – véli a szakember,
aki azonban haragudott
Alexandru Deaconu játék-
vezetõre, amiért az nem
sorsolta ki, hogy mely ka-
pura rúgják a büntetõket.
„A CFR-szurkolók elõtti
kapu jobban tetszett neki” –
mondta a tréner, csakhogy
a szabályzat szerint a
Deaconu nem hibázott, a
kapukat nem sorsolják, a
bíró feladata eldönteni me-

lyik térfélen jobb a pálya ál-
lapota. Lãcãtuº egyben el-
búcsúzott a csapattól is, hi-
szen ahogyan az várható

volt, tegnap lemondott az
edzõi tisztségrõl. Nem a
kupavereség motiválta a
szakembert a távozásra, ha-

nem ahogyan azt korábban
kijelentette: szeretne el-
menni Romániából, a csa-
ládja miatt döntött így. 

Szurkolóival együtt ünnepelte újabb kupagyõzelmét a Kolozsvári CFR Iaºi-ban

A Debrecen labdarúgócsapatáé lett a Ma-
gyar Kupa, miután a döntõben 3-2-re le-
gyõzte a Zalaegerszeget a budapesti Pus-
kás Ferenc Stadionban. A hajdúsági alaku-
lat története negyedik kupáját szerezte
meg, ráadásul az idei szezonban triplázott,
hiszen korábban az élvonalbeli bajnoksá-

got és a ligakupát is megnyerte. A Loki si-
kere egyben azt is jelenti, hogy az Európa
Liga következõ kiírásában a Zalaegerszeg –
a bajnoki bronzérmes Gyõrhöz hasonlóan
– már az elsõ selejtezõkörben pályára lép,
míg a pontvadászat ezüstérmese, a Székes-
fehérvár a második körben csatlakozik.

Fotó: sportphoto.ro

Triplázott a Loki

Jegyet váltottak az Eb-re
Kézilabda

ÚMSZ

Megerõltetés nélkül
nyert 44-23-ra Románia

nõi kézilabda-válogatottja
Portugáliában a luszitánok
legjobbjai ellen, s ezzel be-
biztosította helyét a decem-
beri Európa-bajnokságra. A
Radu Voina edzette trikolór-

ok, mint ismert, az ukránok
elleni kudarc miatt már el-
dõlt, hogy csak a csoport
második helyérõl kvalifikál-
nak a norvég–dán közös ren-
dezésû kontinensviadalra,
így a szombati, Marosvásár-
helyen esedékes Svájc elleni
mérkõzés eredményének
már nem lesz jelentõsége.

A magyar válogatott már
korábban bebiztosította to-

vábbjutását az Európa-baj-
noki selejtezõbõl, szerda es-
ti, csehországi 31-23 arányú
sikerével csak tovább erõsí-
tette vezetõ pozícióját a
kvartettben. A kvalifikációs
sorozat zárófordulójában
Nyíregyházán fogadják va-
sárnap a sereghajtó s eddig
nyeretlen Azerbajdzsánt.
Csoportelsõségüket már
nem veszíthetik el. 

Dákót ragadtak Bukarestben
Sznúker

V. Ny. R.

„Nagyon erõs a me-
zõny, mi már annak is

örülni fogunk ha a csoport-
körbõl valaki továbbjut” –
magyarázta lapunknak a
szervezõk részérõl Dragoº
Cozmaciuc szövetségi edzõ
a tegnap kezdõdött sznúker-
Európa-bajnokságról kér-
dezve. Merthogy a konti-
nensviadalt – amelyen a fõ-
táblások a profik közé való
kvalifikációért harcolnak –
az idén nálunk rendezik, rá-
adásul a bukaresti Rin
Grand szállodában zajló tor-
na rekordrészvételnek ör-
vend. Összesen 31 ország
képviselteti magát, a mosta-
ni viadalra például portugá-
lok és görögök is érkeztek.
Országonként eredetileg két-
két sportolót nevezhettek a
szövetségek minden egyes
kategóriában, de Románia
házigazdaként több verseny-
zõt indíthatott. Noha a ha-
zai szervezet alig három éve
alakult, mára több mint két-
száz igazolt sznúkerjátékost
számlál, s az idei szezontól
már két értékcsoportra osz-
tották a bajnokságot. „A ta-
valyi idény legjobb tizenhat
sportolójából létrehoztuk az
élvonalat, az úgynevezett
nemzeti sznúkerligát, míg
az eddigi férfi kategória
gyakorlatilag a B divízió
lett” – mondta Cozmaciuc,
akinek a fia, Bogdan

Cozmaciuc nemcsak a juni-
orok között, de a felnõttek
mezõnyében is az élen vég-
zett. De mellette például
Bogdan Marchiº, Melko-
nyan Babke vagy Marcel
Bera is a hazai legjobbak kö-
zé tartozik. Nem véletlen te-
hát, hogy õk lesznek azok,
akik majd június 5-én dél-
után megmérkõzhetnek a hí-
res Jimmy White-tal, aki ti-
zenegy bemutatómeccset vív
majd a fõvárosban.

Az Eb tegnapi megnyitó-
ja – amelyen James Leacy,
az Európai Biliárd- és
Sznúkeregyesület alelnöke
is részt vett – egyúttal díjki-
osztó is volt, mivel a konti-
nensviadalt egy kétnapos
nemzetközi nyílt torna
elõzte meg, amelynek dön-
tõjében a norvég Kurt
Maflin legyõzte a máltai
Alex Borgot. Õk ketten esé-

lyesei a Eb-nek is, ám itt
már az angol és az ír favori-
tok is dákót ragadnak. Ve-
lük nehéz felvenni a ver-
senyt, noha Cozmaciuc el-
mondása szerint nálunk im-
már minden körülmény
adott ahhoz, hogy a sporto-
lók jó eredményeket érjenek
el, „még legalább ötven év-
nek kell eltelnie ahhoz,
hogy valakit a profik közé
promoválhassunk.”

A június 5-ig tartó konti-
nensviadalon naponta reggel
kilenctõl este kilencig zajla-
nak a mérkõzések, s ezekre a
belépés ingyenes. A nõk, a
férfiak, illetve a veteránok
döntõi az utolsó napon, reg-
gel 10 órakor kezdõdnek,
majd délután 17 órától
Jimmy White bemutatói zár-
ják az eseményt. Utóbbi gá-
lájára már van belépõdíj: a
legolcsóbb jegy 90 lej. 

Büntetõrúgásokban maradt alul a
Vaslui a címvédõ Kolozsvári CFR
elleni Román Kupa döntõjében,
Marius Lãcãtuº pedig utolsó mérkõ-
zésén irányította a moldvai labdarú-
gó-csapatot.

Victor Hãnescu párosban 
kiesett a Roland Garroson
Tenisz

Turós-Jakab László

Az orosz Dinara
Szafina oldalán páros-

ban továbbjutott az egyéni-
ben korábban elbúcsúzott
magyarországi Szávay Ág-
nes a francia nyílt teniszbaj-
nokságon. Sikerrel vette az
elsõ akadályt a temesvári
Gallovits Edina is, aki az
amerikai Melanie Oudinnel
párban nyert az elsõ körben.
Alexandra Dulgheru az
olasz Alberta Briantival pár-
ban, Monica Niculescu pe-
dig az izraeli Shahar Peerrel
alkotva párt jutott tovább.
Elbúcsúztak viszont a romá-
niai férfiak: a Victor Hã-
nescu–Gabriel Trifu-páros
üzbég–ukrán, a Horia Te-
cãu–Robert Lindstedt (svéd)

-páros pedig mexikói–ame-
rikai-duótól kapott ki a Ro-
land Garros elsõ fordulójá-
ban.

Az egyéni küzdelmekben
szerda este a címvédõ
Szvetlana Kuznyecova hatal-
mas csatában, négy meccs-
labdát hárítva három szett-
ben nyert Andrea Petkovic
ellen. A 22 éves német játé-
kos megnyerte az elsõ szettet,
majd a második játszmában
5-4-re és 40-0-ra vezetett, ám
Kuznyecova innen fordította
meg a találkozót, s végül 4-6,
7-5, 6-4-re gyõzött. Meglepe-
tésre elbúcsúzott a 24. helyen
kiemelt cseh Lucie Safarova,
miután 6-1, 6-2-re kikapott a
szlovén Polona Hercogtól a
második fordulóban. Teg-
nap, a 2008-ban és 2009-ben
döntõs orosz Dinara Szafina
legyõzése után kiesett a nagy

visszatérõ, Kimiko Date-
Krumm is: a 39 éves japánt
6-0, 6-3-ra verte az ismeretlen
ausztrál Jarmila Groth. To-
vábbi eredmények: Alysa
Kleybanova (orosz, 28.)–
Ana Ivanovic (szerb) 6-3, 6-
0, Aleksandra Wozniak (ka-
nadai)–Katerina Bondaren-
ko (ukrán, 32.) 6-4, 6-1, Na
Li (Kínai, 11.)–Stephanie
Cohen-Aloro (francia) 6-2, 6-
2, Francesca Schiavone
(olasz, 17.)–Sophie Ferguson
(ausztrál) 6-2, 6-2.

Az egyéni meccsek teg-
nap több órát csúsztak az
esõzés miatt, így Victor
Hãnescu összecsapása a ka-
zah Jurij Sukinnal tegnap
lapzártánkig nem kezdõdött
el. Alexandra Dulgheru
(31.) ma játszik a legjobb 16
közé jutásért a dán Caroline
Wozniackival (3.). Muflin és Borg már nyert egy-egy serleget A szerzõ felvétele
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Zsehránszky István

Hogyan bukkant rá az El-
jöhetnél hozzám témájára?
– Hát akkor elég nehéz volt
rábukkanni. Magyarorszá-
gon találtam rá, és nagyon
megörvendtem, kisgyerme-
kem volt, és szerettem volna
neki a legjobb irodalmat
nyújtani...

John Lawson regénye
késztette önt arra, hogy da-
rabot írjon belõle. Eljöhet-
nél hozzám – a regénynek is
ez a címe?
- Ez. Nagyon szép cím.

Valóban szép. Mert arról
van szó, hogy a regény sze-
replõi köszönésként hasz-
nálják ezt. Az ezeridegen-
nek is ezt mondják, nem fél-
nek lakásukba, magukhoz
hívni õt. Vajon miért? Ilyen
világ kellene errefelé is. Mi
az, ami megragadta önt eb-
ben a regényben?
– Elsõsorban a kultúrtörténe-
ti értéke ragadott meg. Eb-
ben a regényben minden a
helyén van. Tehát a boszor-
kánynak is az eredeti értel-
mezését kapjuk: lehet gyó-
gyító, lehet pozitív közbelé-
põ baj, betegség esetén. Fan-
tasztikusan alkalmas az át-
dolgozásra ez a regény, mert
egy ilyen õsi mágikus mûvé-
szet, mint az életre keltés cso-
dája, nagyon vonzza a gyer-
mekeket. És ez a regény ép-
pen az életre keltés csodájá-
ról szól, mind konkrét, mind
elvont értelemben. Az idõ és
a térbeli szabadságot biztosít-
ja a választás esetén, akár
gyermeknek, akár felnõttnek.
Tehát világok öltenek testet
benne a jelkép erejével. Vi-
lágteremtésre alkalmas, és a
bábszínház maga a világte-
remtés és az életre keltés cso-
dája. Ezért keresve sem talál-
hattam volna jobbat.

Kovács Ildikó vitte színre
annak idején, de értesülése-

im szerint, nem õ választot-
ta a darabot, hanem a színé-
szek. A kolozsvári bábszín-
ház 70-es évekbeli bábosai
úgy megszerették az ön da-
rabját, hogy el akarták ját-
szani, ha törik, ha szakad.
És akkor Kovács Ildikó
kénytelen volt megrendez-
ni. De, szerintem, rendezés
közben õ is megszerette,
legalábbis ez tûnik ki szá-
momra az elõadásból. Ön
hogy látja?
– Így történhetett. Valójában
Fazakas Csilla figyelt fel rá, a
kolozsvári bábszínház ma-
gyar tagozatának irodalmi
titkára, és õ mesélt a színé-
szeknek róla, õ adta a kezük-
be a darabot, és valóban
megszerették. Abban, hogy
bemutatták, nagy segítõtár-
sam volt akkor Cselényi
László fiatal dramaturg, kez-
dõ rendezõ, aki azt mondta,
hogy ezt a darabot érdemes
elõadni.

Cselényi László, a Duna
TV jelenlegi igazgatója.
– Igen. Akkor is olyan jó sze-
mû és jó érzékû mûvészem-
ber volt, mint ma. A darabra
egyébként máshol is felfi-
gyeltek. A bukaresti
Þãndãricã Bábszínház iro-
dalmi titkára is megpróbálta
színre vitetni, de annak ide-
jén Margareta Niculescu azt
mondta, hogy ez „egy
kultúrarisztokratának az el-
képzelése, és nem az itteni
gyermekeknek való mû.”

Hihetetlen. A román
bábszínház és a nemzetközi
bábszínházi mozgalom ma
is nagyra tartott, jelenleg
Franciaországban élõ szak-
embere hogyan mondhatott
ilyent? Inkább azt hiszem,
ezt mondatták vele...
– Ennek ellentmondott az a
tény, hogy ’80-ban vagy ’81-
ben a konstancai országos
versenyen Kovács Ildikó elsõ
díjat nyert vele rendezésért.
Kovács Ildikó nem szerette a

darabomat, patetikusnak tar-
totta. Viszont tudomásom
szerint, és ezt az akkori kró-
nikák tanúsítják, a darab és
az elõadás erõsen hatott a né-
zõkre, helyenként még
Lászlóffy Csaba is megköny-
nyezte. De hát a darab való-
ban édeskesernyés, nem egy
tejszínhabos torta.

Ez az elõadás egyáltalán
nem patetikus. Leheletfi-
nom lírai színház.
– A szöveg alkalmas a bábra
szabott játékra. Ép-egészsé-
ges lelket kíván minden játé-
kostól, de ezt erõsíti most is,
a mi idõnkben. Azzal, hogy
a közös játékra ad alkalmat.

És példás, mert ha jól ér-
tettem, a bábok, a bábok ál-
tal megjelenített szereplõk
meggyógyítják a Mogorva
Öregurat, aki viszont hús-
vér ember, színészként van
jelen...
– Csortán Márton alakítja.

És ami ritkaságszámba
megy: ez esetben a színész
közvetlen jelenlétének
funkciója van a bábszínházi
színpadon. Amikor csak
azért kerül a bábos báb nél-
kül a nézõ elé, hogy önma-
gát mutogassa, akkor annak
semmi mûvészi funkciója
sincs, mûkedvelés, amit csi-
nál. Ebben az elõadásban
viszont a bábok meggyó-
gyítják az embert. Tehát
szükség van a beteg közvet-
len jelenlétére...
– Jó ötlet, hogy a Mogorva
Öregurat színész jeleníti
meg, mert így összekötõvé
válik a báb és a gyermekek
között, a játékvilág és az élõ
világ között. Szerintem Ko-
vács Ildikó azért tartotta pa-
tetikusnak a darabot, mert a
jót és a szépet hirdeti egyér-
telmûen és egyedül ebben a
pénztõl és agressziótól beteg,
önmagától elidegenedõ,
szinte már virtuálissá váló vi-
lágban.

Lehet, hogy túl egyértel-
mû volt számára. Nem egé-
szen az õ világa, mert Ko-
vács Ildikó elõszeretettel
vitte színre a vásári komédi-
ákat. Az egy keményebb vi-
lág. Nem ennyire lírai.
Másrészt akkor már elkezd-
te színre vinni az abszurdot,
a groteszket: akkoriban már
az Übü királlyal viaskodott
például. És ebben a darab-
ban egy szemernyi gro-
teszkség sincs, és abszurd
sincs. Sõt, aki abszurd le-
hetne, ugye, a boszorkány,
róla épp az elõbb hallottuk,
hogy a figura komplexebb
megjelenítésérõl van szó.
Összetettebb annál, mint
ahogy általában elõvezetik.

Õ is egy ember, aki jó dol-
gokat is tud mûvelni, adott
helyzetben viszont, hogy is
mondjam...
– Adott helyzetben ez a kis
boszorkány néha megissza a
szederpálinkáját, az eredeti
szövegben ez volt, ezt azért
már nem mutogattuk... Ál-
talában egyedülálló, egyedül
élõ asszonyokból lesznek a
boszorkányok. A boszor-
kány legtöbbször a frusztrált
emberek közül kerül ki.

Tehát a tüskéi, mondhat-
ni, lélektanilag indokoltak.
– Emberek, akik idõvel eltor-
zultak. Eleinte nem voltak
ilyen torzak...

És akit boszorkánnyá
nyilvánítanak és annak tar-
tanak, annak néznek,
elõbb-utóbb azzá is válhat.
Ne ragozzuk... Viszont én,
sajnos, nem láttam az erede-
ti elõadást, csak ezt a mos-
tanit, amely Varga Ibolya
rendezõ és a kolozsvári báb-
színház mai társulatának fi-
nom, sok szeretettel, és a
nagy elõd iránti tisztelettel
végzett felújító, restauráló,
sõt, mondjuk ki: életben
tartó munkáját dicséri. Ösz-
szehasonlítva a régi elõ-
adással, a harminc évvel ez-
elõttivel, milyennek tartja a
felújítást?

Folytatása a 2. oldalon

Beszélgetõtársunk nyugdíjas egyetemi adjunktus, ám nem-

csak bölcsész és oktató, hanem többek közt színmûvek szer-

zõje is: színdarabokat írt és remélhetõleg ír ezután is báb-

színházak számára. Eljöhetnél hozzám címû alkotásának

harminc évvel ezelõtt volt az õsbemutatója a kolozsvári báb-

színházban, újabban pedig ez az elõadás újra színpadra ke-

rült, az eredeti felújításaképpen láthattuk egy hónapja, a

Cimborák címû erdélyi magyar bábszínházi találkozón, Sep-

siszentgyörgyön. A darab, illetve bábszínház és társadalom

összefüggéseirõl kérdezzük interjúalanyunkat.

A kolozsvári BBTE bölcsészkarán diplo-
mázott 1966-ban. 1972–88 között a Buka-
rest Egyetem óraadó tanáraként, majd
1992-tõl adjunktusaként magyar irodalom-
történetet, mûvelõdéstörténetet, gyermek-
és ifjúsági irodalmat tanított. Többek közt
a Nagyapó mesefája sorozat számos kötetét
állította össze, saját meséibõl, gyermek-
színpadi írásaiból is közöltek a lapok és a
Ion Creangã kiadó. Eljöhetnél hozzám címû
bábjátékát a kolozsvári bábszínház 1979-
ben mutatta be, románul 1980-ban a nagy-
bányai bábszínház. Tanulmányai, kritikái,
recenziói a Mûvelõdésben, A Hétben, az
Igaz Szóban, a Korunkban, a Jóbarátban je-
lentek meg, szaktanulmányai a Nemzetkö-

zi Magyar Filológiai Társaság, majd a
Nemzetközi Magyarságtudományi Társa-
ság kongresszusi anyagait felölelõ kötetek-
ben (1998, 2004), 2008-tól a Romániai
Hungarológiai Társaság kiadójának köte-
teiben is. Gyarmathy Zsigáné Hóry Etelka
elbeszéléseibõl tett közzé válogatást, beve-
zetõ tanulmánnyal, 2003-ban, jelenleg is
erdélyi nõirók munkásságának felelevení-
tésével, értékelésével, gyermekirodalmi an-
tológiák összeállításával foglalkozik, emel-
lett szótárírói, -szerkesztõi munkájára he-
lyez nagy hangsúlyt, magyar–román és ro-
mán–magyar szótárai a bukaresti
Carocom, a iaºi-i Polirom és a budapesti
Akadémiai Kiadónál jelentek meg.

Édeskesernyés kulisszák
M. Reinhart Erzsébet tanár, irodalomtörténész szerint a bábszínház a világteremtés és az életre keltés csodája

Fotó: Szonda Szabolcs

Reinhart Erzsébet Mária (1943, Kolozsvár): tanár, irodalomtörténész
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Farkas István

A román újhullámnak neve-
zett filmes stílusirányzat –
amely a rendezõk szerint
nem is létezik, a kritikusok
találták ki – komor, nyo-
masztó társadalmi problé-
mákat mutat meg. Mind-
ezek ellenére nem vált realis-
ta vonulattá, hanem eltoló-
dott az abszurd felé. Nem
magyaráz, csak jelez. Az
egyszeri nézõnek úgy tûn-
het, hogy ezek a filmek
ugyanarra a kaptafára lettek
forgatva, ám ha jól megfi-
gyeljük, az egyes alkotások a
társadalom egy-egy jól elha-
tárolható szeletét veszik gór-
csõ alá.

Radu Jude a fiatal romá-
niai filmesgeneráció tagja,
aki Alexandra címû rövid-
filmjével már „beidomítot-
ta” a rangos külföldi feszti-
válok zsûrijét, elsõ nagyjá-
tékfilmjét vitte vászonra
nemrég. A legboldogabb lány a
világon az idei Berlinálé Fó-
rum szekciójában elnyerte a
Mûvészmozik Nemzetközi
Szövetségének díját – ami a
film külföldi megismerteté-
sével jár.

A (szomorú) valóság-
show-ként ható film cselek-
ménye mindössze egyetlen
napot ölel fel, viszont annál
több morális kérdést fogal-
maz meg. A fõszereplõ

Delia Frãþilã (Andreea
Boºneac alakításában) a
Bibo „márkájú” gyümölcsös
üdítõital három címkéjének
beküldésével megnyeri a fõ-
díjnak számító, ezüstszínû
Logan Break-et. A lány szü-
lei kíséretében, egy lepattant
„kombidácsiá”-val Buka-
restbe utazik, hogy a 0. kilo-
méterkõnél, egy reklámfilm
forgatása után átvegye a
nyereményt – amelyen szü-
lei elméletben már rég túlad-
tak, hogy busás haszon re-
ményében panzióvá alakít-
hassák a falusi nagymama
házát (aki mellesleg nem is
tud a dologról). Fõszerep-
lõnk minél tovább nézi nye-
reményét, annál erõtelje-
sebb késztetést érez arra,
hogy szülei akaratával
szembeszegülve megtartsa
magának. Érvelése jól jel-
lemzi a hazai tinédzserek ér-
tékrendszerét: szeretne autó-
val menni az iskolába, el-
utazni a tengerpartra a ba-
rátnõjével, furikáztatni osz-
tálytársait a városban.

Ugyanilyen kiábrándító
azonban a szülõk érvelése
is. Úgy vélik, Deliának ez-
zel az autóval illik megfi-
zetnie neveltetését, azt,
hogy „nem dobták az utcá-
ra”, hogy „kimosták fene-
két a sz.rból”. Édesapja az
érzelmi zsarolásban odáig
megy, hogy saját sanyarga-

tott gyermekkorát idézi fel,
cukorbetegségét emlegeti,
azt kérdezve lányától,
hogy az érte hozott renge-
teg áldozat után miért nem

engedi meg, hogy életük
végén jól éljenek. Ugyan-
akkor, mintha a Frãþilã csa-
ládban kiélezett viszonyt
próbálnák tompítani, meg-
mosolyogtatóak az oktató
hangnemû, leegyszerûsí-
tett – mindenki által jól is-
mert – népi bölcsességek,

alapigazságok, mint példá-
ul „Az életben semmi sincs
ingyen”, „A fiatalság ha-
mar elszáll” stb.

„Frãþilã Delia Cristina va-

gyok, a legszerencsésebb és
legboldogabb lány a vilá-
gon. Beküldtem három
Bibo-cimkét, és megnyertem
ezt a csodálatos Logan
Break-et.” Minél többször
ismétlõdik a reklámfilm for-
gatásán Delia szövege, an-
nál egyértelmûbb, hogy õ a

legboldogtalanabb lány a vi-
lágon. Ahogy a forgatás ré-
szeként egyre többet iszik a
reklámozott üdítõbõl, ahogy
„feltöltõdik”, ezzel egyenes

arányban telítõdik keserû-
séggel és kiábrándultsággal
is. A szülõk és a gyermek vi-
lágának összeütközése ter-
mészetes, viszont a szülõk
magatartása, akik a pragma-
tizmus nevében tönkreteszik
gyermekük álomvilágát,
csöppet sem természetes

vagy magától értetõdõ. Azt
várná el a nézõ, hogy ha
már pedagógiai érzékkel
nem is rendelkeznek, leg-
alább emberséggel bírja-
nak... De nem. És itt, ebben
a mozzanatban lép ki a film
az egyszeri történetbõl az ál-
talánosba, itt mutatja meg,
hogy ez a fájdalmas attitûd,
amit a szülõk érvényesíte-
nek, nem jogos, viszont en-
nek ellenére mindennapi je-
lenség, s mint ilyent, tolerál-
ja a társadalom. Érzelmi
zsarolás ellen jogi eljárás
nem létezik, viszont esztéti-
kai természetû viszonyulás
igen – például a filmrevitel.

A szülõk viselkedésére a
reklámfilmet forgató stáb
magatartása rímel, akik a
nagyvárosi, félcivilizált tár-
sadalom képviselõiként ér-
zékeltetik a kérészéletû
„sztárság” visszásságait is.
A bajszos Deliának a stáb
összes tagja parancsolgat,
kiabálnak neki, amikor vi-
szont elkészül a 35 másod-
perces mû, a hõsrõl lekerül a
reflektorfény. Örökre. Nye-
reménye teher, híressége fá-
jó belegázolás intim gondo-
latvilágába. Itt nincs katar-
zis, és, amint a film utolsó
képkockái sugallják, megér-
tés sincs. Azaz, ha már egy-
mondatos bölcsességekrõl
esett szó: „Csak magadra
számíthatsz.”

Mozivászon

A boldogtalanság ára

A világ legboldogabb lánya avagy egy örömteli történés „elsötétülése” 
Radu Jude legfrissebb alkotásában

Inczefi Tibor

Lehetetlen beszámolni rész-
letesen, mi mindenrõl esett
szó Csíkszeredában 2010.
május 21-én, a Sikeres Szé-
kelyföld konferencián, ahol a
székelyföldi megyék mûvelõ-
dési életérõl értekeztek intéz-
ményvezetõk és politikusok.
Az alábbiakban mégis meg-
próbáljuk egymás mellé ren-
delni a helyszínen kifejtett
véleményeket, amelyek jól
érzékeltetik a konferencián
kialakított összképet is.

Nem csak sáros utcák 
és székelykapuk

A plenáris elõadást követõ
szekcióülések közül talán a
legátfogóbb a kulturális in-
tézmények helyzetértékelésé-
rõl és jövõképérõl szóló volt,
amelynek vitaindítójában
Papp Kincses Emese ütötte
le az alaphangot, mondván:
elindult, majd megszakadt
kulturális értékeink térképé-
nek az elkészítése, amely lát-
ni engedné a fehér foltokat;
jó kezdeményezések, rész-
eredmények vannak, de sem
gazdasági, sem kulturális
stratégiánk nincs. „Divatos
ma az autonómiát emleget-
ni, de a kulturális autonómi-
ának még a tudományos le-
írása sincs meg” – mondta a
moderátor. Nem hagyta szó
nélkül azt sem, hogy torz a
kép, amelyet a média fest a

Székelyföldrõl, mintha csak
sáros utcából és székelyka-
puból állna, amikor pedig
születnek itt értékei a magas
kultúrának is.

Mitõl székely 
egy mûalkotás?

Botár László képzõmû-
vész arra próbált választ ad-
ni: mitõl székely egy mûalko-
tás? Úgy vélte, „ne az indítta-
tás legyen székely, ne a felü-
letesség vezessen, hanem a
céhbeliség”. Szóvá tette azt
is, hogy Székelyudvarhely és
Sepsiszentgyörgy kivételével
nem létezik állandó kiállí-
tóhelyiség; még jó, hogy a
szárhegyi Mûvésztelep révén
érezhetõ Hargita Megye Ta-
nácsának támogatása.

Nagy Miklós Kund azt vá-
zolta fel, hogy a Pallas Aka-
démia és a Mentor kiadók ti-
zenöt év alatt ötven képzõ-
mûvészeti tárgyú könyvet
adtak ki, ami összkiad-
ványaik mintegy 10 százalé-
ka. „Bár még legalább ötven,
témába vágó könyvre lenne
szükség, ez a teljesítmény
nem tekinthetõ rossznak –
vélekedett a marosvásárhelyi
szakíró, szerkesztõ –, csak
hát kevesen vannak a szak-
szerzõk, és csökken az ilyen
téma iránt érdeklõdõ olvasók
száma is.” Ugyanakkor
Nagy Miklós Kund kifejtette:
nem látja rózsásnak Maros
megye mûvelõdési életét.

A tanácskozás 
értelmérõl

Gyarmati Zsolt múzeum-
igazgató szerint a tanácsko-
zásnak semmi értelme. Mint
mondta, nem érdemes felso-
rolni eredményeket és sikere-
ket, ha politikusaink, miután
elmondják beszédeiket, el-
mennek a tanácskozásról.
„Miért nem õk biztatnak
minket? Hogyan beszélünk
egységes kulturális Székely-
földrõl, amikor sem Csíksze-
redának, sem Hargita me-
gyének még középtávú stra-
tégiája sincs, amikor sem kel-
lõ anyagi, sem kellõ humán
erõforrással nem rendelke-
zünk? A turista pedig inkább
megnézi ingyen a Gyilkos-
tót, mintsem fizessen egy
elõadásra. Egy-egy kiállítás
megszervezése 50-100 ezer
euróba kerül, s azt megnézi a
városi közönség 2,5%-a, falu-
siak ennél kevesebben. Így
jön ki az átlag harminc-negy-
ven ezres látogatószám” –
panaszolta a Csíki Székely
Múzeum vezetõje.

Fordítva mennek 
a dolgok!

„Fordítva mennek a dol-
gok! A népre hárítjuk a fel-
adatot. Üzenni kell a politi-
kusoknak!” – állította Borsos
Géza tanár, azzal érvelve: „A
kultúra élni fog akkor is, ami-
kor a székely nép már ki-

vész.” S hogy ki ne vesszen
se a nép, se a kultúra, javasol-
ta a politikusoknak a Székely
Földalap és a Székely Kultu-
rális Alap létrehozását.

Az egyetemisták 
és a könyvbemutatók

„A politikum akkor teszi a
legtöbb jót, ha nem szól bele
a kulturális intézmények te-
vékenységébe. Hallgassanak
meg, és biztosítsanak pénzt.
Utakat építettek, igaz, de ab-
ból a pénzbõl egy mûterem is
kijöhetett volna” –vélekedett
Ferenczes István költõ, majd
néhány keresetlen szót ejtett
a médiáról, amely szerinte
„nem az igazi értékeket nép-
szerûsíti”. „Az újságírók
azért dugják be villanásnyi
idõre a fejüket egy-egy ren-
dezvényre, hogy hír formájá-
ban megírják. Az újságok-
ban nincs könyvszemle,
nincs recenzió, amikor pedig
a régi Hargita Népe napilap-
ban mindennél fontosabb
volt a kultúra. Csak az utób-
bi hónapokban is a Székely-
föld folyóiratról annyi hülye-
séget összehordtak! Csíksze-
reda egyetemi város, de egye-
temistát nem lehet látni sem
könyvbemutatón, sem író-ol-
vasó találkozón! Mi annak
idején a színház világában él-
tünk, még a kocsmában is
azt osztottuk... A mai fiata-
lok még kocsmába sem jár-
nak” – állapította meg.

A székelyföldi mûvelõdésrõl Folytatás az 1. oldalról

– Egy picikét megkopott a
szöveg. Tehát én újranéz-
ném egy kicsit a szöveget, és
bizonyos jeleneteket bevin-
nék még akkor is, ha techni-
kailag nagyon nehéz kivite-
lezni azokat. Mert volt eb-
ben egy nagyon szép gondo-
lat, amit a gyermekirodalom
elmond nagyon sokszor és
nagyon sokféleképpen. A le-
velek lehullásától egészen az
emberi halálig minden meg-
jelenik benne, hiszen a gyer-
mekeket mindenre fel kell
készíteni finoman és szépen.
Van benne egy nagyon-na-
gyon szép jelenet a hóember-
rel...

Amit gyönyörûen meg is
csináltak.
– A hóember lejön a helyé-
rõl, ahová rakták, és vissza-
ad mindent. Gombokat, pi-
pát, seprût, mindent letesz a
ház elé. Lejön, mert meg
akarja mondani a fiúcská-
nak, hogy eszébe jutott a ne-
ve, a gyermek igazi neve. És
a hóember elolvad a ház
elõtt... Azért is jó ez a darab,
mert megmutatja a „még
mindent lehet”-et. A gyer-
mek elõtt még szabad az út,
még minden nyitott, és rájön
arra, hogy nem akárhol, ha-
nem elsõsorban a szülõföld-
jén, az övéi között lehet az-
zá, amivé lenni kíván. Ahol
õ is segít az övéin, és az övéi
is segítenek rajta. Csak így
tudnak, egymásért felelõssé-

get vállalva boldogulni... És
bizalomra nevel. Arra, hogy
mindenki társra találhat,
mindenki megtalálhatja a sa-
ját helyét. Barátokra talál.
Nincs reménytelen eset. Ko-
moly támasz lehet még egy
madárijesztõ is...

Ha úgy viszonyulnak
hozzá, ha emberszámba ve-
szik. Felmerült, hogy még
visszaállítana jeleneteket,
még csiszolná a szöveget...
De nem ennek az elõadás-
nak a keretében, gondolom.
Ezt meg kell hagyni így,
ahogy van. Ez egy élõ elõ-
adás. Ártana neki, ha egy
vesszõt is hozzátenne. Ha-
nem ha újra mûsorra tûzik
valahol...
– Igen, akkor kellene ezt csi-
nálni.

És érdemes lenne újra
mûsorra tûzni, mert nagyon
gazdag és nagyon érdekes
világ az, ami a darabban
van, hogy többen is lássák,
ne csak a kolozsvári gyer-
mekek meg azok, akikhez a
kolozsvári bábszínház eljut.
Azért még megkérdezem:
mi van a tarsolyában?
– A tarsolyban? Van két kö-
tetnyi megjelent bábdara-
bom: az egyik a gyûszûbá-
bos kötet, a Gyertek, játsz-
szunk valamit!, a másik egy
fakanál-bábos kötet, a
Fakalinka és a pereputty, ez a
Dacia Kiadónál jelent meg a
’80-as évek végén. Azóta
nem írtam újabb darabot.

Édeskesernyés kulisszák
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Hogyan, 
Fidesz?
Nagy N. Péter

A kormánynak – bár Or-
bán Viktor beterjesztette –
még mindig nincs program-
ja. Ami nem azt jelenti,
hogy ráér, mint általában az,
akinek nincs programja. A
légüres teret ugyanis egyelõ-
re zavarba ejtõ nyájasság és
õrülési jelenetek együttese
tölti ki. A kijelölt miniszter-
elnök által jegyzett program
szerint a magyar választók
azt üzenték, hogy itt „igaza a
nemzet egységének van, a
gyõztes feladata pedig az,
hogy a nemzeti egységet és
annak igazságát védje, képvi-
selje – és legyõzzön minden
olyan jelenséget, erõt és tö-
rekvést, amely a nemzeti
egységgel szembefordul, azt
veszélyezteti”. Azt hiszem,
hogy a választók nem ezt
üzenték, hanem azt, hogy
igen, valóban szeretnének
egymillió új munkahelyet,
kevesebb adót, becsületes po-
litikát, több nyugalmat, erõt.
Többségük reméli, hogy ezt
megkapja, de most sem tud-
hatják, miként. A Vállalko-
zók Országos Szövetségének
fõtitkára szerint ez nem baj,
mert noha a kormányprog-
ramban konkrétumok nin-
csenek is a tervezett intézke-
désekrõl, ez a mostani hely-
zetben talán érthetõ. Nem-
csak a program hiányzik
azonban (az irány látszik,
csak az út nem), hanem a vi-
lágos értékek is. Hacsak az
elõzõ kormányzat irgalmat-
lan gyûlöletét, megvetését
nem tekintjük annak. A
munka, otthon, család,
egészség és rend rendezõ el-
vei ugyanis szinte bármilyen
társadalom alappillérei lehet-
nek. Szabadság, öröm, kultú-
ra, a teljesség igénye, vagy
épp fordítva, a szükséges asz-
kézis, takarékosság és egy-
szerûség melletti állásfogla-
lás nélkül semmit nem tud-
tunk meg. (Meglepõ, hogy a
haza hiányzik a nélkülözhe-
tetlenség evidenciájaként ha-
tó értékcsokorból, hogy a
szeretettel már ne is tolakod-
junk ide.) Megfontolásra
méltó mindaz, ami ebben a
szövegben gazdasági-társa-
dalmi elképzelésként foglal-
tatik, a baj azzal van, ami
még mindig nincs benne. A
hogyan. Az energiafüggõség
leküzdése? Hogyan? Példá-
ul... A leendõ miniszterelnök
programja szerint a válasz-
tók áprilisban új társadalmi
szerzõdést kötöttek, amellyel
a magyarok létrehozták a
nemzeti együttmûködés
rendszerét. Tartok tõle, hogy
a magyarok errõl nem tud-
nak. Arról sem, hogy vajon e
szerzõdéssel hobbesi érte-
lemben vett abszolút hatal-
mat ruháztak a kormányzat-
ra, vagy fordítva, a Locke
szerinti ellenõrzés jogát kö-
tötték ki maguknak. Félõ,
hogy nem jelent itt mást a
társadalmi szerzõdés fogal-
ma, mint hogy ami most kö-

vetkezik, más lesz, mint a
Gyurcsány-kormány, mert itt
betartják, amit ígértek. Ezt,
ha csak errõl van szó, mint
remélhetõ, egyszerûbben is
ki lehetne fejezni. Lenne pe-
dig ok a szigorú, a kontrollt
jelentõ társadalmi szerzõdés
érvényesítésére. Az elsõ par-
lamenti napok ugyanis ko-
moly kihívásokat intéztek a
józan észhez. A Trianon-em-
lékülés kapcsán fel lehetett
készülni arra, hogy a Jobbik
beindul, ahogy Gaudi Nagy
Tamás közölte is: egyszer
már sikerült, visszaszereztük
a területeket, de jött a bolse-
vik áradat, és szuronyvégre
tûzte országrészeinket.
Nyakó István az MSZP ré-
szérõl hívta volna fel a figyel-
met, hogy nem lehet ebbõl a
történetbõl kihagyni a náci
Németországot, de ezt csak
félig tehette meg, mert Lator-
cai János kereszténydemok-
rata ülésvezetõ a témához
méltatlan érvelés miatt meg-
vonta tõle a szót. A bolsevi-
kok említése méltó, a náciké
méltatlan. Itt tart a Ház? A
program hiányán biztosan
túljutunk, ha még nincs is,
lesz forgatókönyv az újrain-
dulásra. A politikai-emberi
józanság visszaszerzése sok-
kal nehezebbnek ígérkezik.

Gyurcsány –
hogyan 
tovább?
Debreczeni József

Noha a volt miniszterel-
nök „Röpirat a baloldalhoz,
az MSZP-hez” címmel adta
közre a dolgozatát, valójában
nem röpiratot, hanem elem-
zést írt. A röpirat az aktív, sõt
ambiciózus politikus mûfaja,
akinek határozott, konkrét –
és személyes – céljai vannak.
(Lásd a Merjünk baloldalinak
lenni! szerzõjét, 2004-bõl.)

Aki nem azért ír, hogy mi-
nél pontosabban feltárja és
elemezze a valóságot, hanem
hogy alakítsa. Akinek az írás
nem cél, hanem eszköz.
Nem az igazság kereséséé és
kimondásáé, hanem az ér-
vényre juttatásáé. Gyurcsány
szövege inkább az író, a poli-
tikai elemzõ, a gondolkodó
mûve, mint a politikusé. Túl
pontos, túl árnyalt, túl tárgyi-
lagos (ugyanakkor túl szen-
vedélyes) ahhoz, hogy hasz-
nos célszerszámként funkci-
onáljon. Túl jó. Lefegyverzõ-
en jó. Nemcsak (tisztességes)
olvasóját fegyverzi le, hanem
íróját is. „Nem tudom nem
elmondani, leírni, hogy mi-
ként látom én az elmúlt idõ-
szakot” – vallja be már az
elején, s ez bizony inkább a
citoyen hangja, mint a politi-
kusé. Azt jelzi, hogy az utób-
bi megfontolásainál (célsze-
rûség, óvatosság, taktika)
erõsebb az igazság kimondá-
sának kényszere.

Gyurcsány igazságai sú-
lyosak. Lényegében két prob-
lémát elemez: 1. azt az ellent-
mondást, ami az elmúlt
nyolc (pontosabban kilenc!)

évben drámaivá nõtt a ma-
gyar társadalom és a politika
viszonyában, s a baloldali
kormányzás ezzel összefüg-
gõ vereségét; 2. az MSZP vál-
ságát és a belõle való kilába-
lás esélyeit. Mi volt a korábbi
miniszterelnök szerint az elsõ
probléma lényege? „Az em-
berek nagy részének fejében a
boldog felemelkedés idõsza-
kaként rögzült az Orbán-kor-
mány utolsó és a Medgyessy-
kormány elsõ éve. Pénzesõ
hullt az országra. A köztiszt-
viselõk bére hetven, a közal-
kalmazottaké ötven százalék-
kal növekedett. A nagyvona-
lú lakástámogatás hatására tí-
zezrek vettek új (…) lakást.
Meredeken zuhant az ala-

csony jövedelmûek adója
(…) plusz egy havi nyugdíjat
kaptak a nyugdíjasok, és ha-
sonlóan növekedett a családi
pótlék. (…) Mást sem te-
szünk azóta, mint iszonyatos
erõfeszítéssel (…) próbáljuk
helyreállítani az akkor kibil-
lentett egyensúlyt.” Gyur-
csány elismeri: 2004 és 2006
között õ maga se tudott, illet-
ve akart élesen szembefordul-
ni a kialakult helyzettel. Elis-
meri személyes felelõsségét a
2006-os költségvetés elszaba-
dulásáért, nem mutogat sen-
kire. Elismeri, hogy tapaszta-
latlan és lelkes volt, a refor-
mok terén túl radikális, nem
számolt eléggé a társadalom
ellenállásával. Számos egyéb
hibáját is beismeri. Aki politi-
kustól több önkritikát vár, an-
nak fogalma sincs e mester-
ség természetérõl. (Ellenfelei-
tõl és ellenlábasaitól hallott
bárki érdemi önbírálatot?) A
szerzõ érti a társadalom reak-
cióját: „az emberek elhitték
(…) hogy álmaik könnyen
teljesülhetnek. (...) sokan
gondolták, hogy a piacgazda-
ság az olcsó, könnyen elérhe-
tõ hitelekkel finanszírozott
fogyasztási Paradicsom.
Amikor pedig (…) jött a hi-
deg zuhany, a váratlanul
csökkenõ jövedelmekbõl (…)
egyre nagyobb részt hasított
ki a korábban felvett hitelek
törlesztése, az ország nagy ré-
sze megrettent.” Az emberek
becsapottnak érezték magu-
kat, az ellenzék vezére pedig
gátlástalanul kihasználta a
helyzetet. Gyurcsány egy al-
legóriával érzékelteti az el-
múlt évek társadalmi-politi-
kai képletét: a vészesen elhí-

zott, fogyni kénytelen átlag-
ember inkább arra hallgat,
aki ingyenes csodapirulákkal,
kínos koplalás és fárasztó
testmozgás nélkül ajánl neki
azonnali fogyást, mint arra,
aki azt lassan, kínnal, fárad-
sággal, s korántsem ingyen
akarja kikényszeríteni. Rá-
adásul Orbán „a társadalmi,
politikai radikalizálódás és
destabilizálás útját választot-
ta... A baloldalt a haza ellen-
felének kiáltotta ki, ezzel
megágyazott (…) a jobbolda-
li radikálisok szóbeli és fizikai
atrocitásainak. (…) Az egyik
oldalon (…) ott állt a népsze-
rûtlen megszorításokat kez-
deményezõ, politikai hiteles-
ségében megsebzett kor-

mány, a másik oldalon a (…)
többség szimpátiáját bíró el-
lenzék, amely erõszakra hí-
vott (…) Mit üzent ez az or-
szágnak? Azt, hogy nem egy-
szerûen legitim az erõszak,
hanem hazafias tett. Ha pe-
dig a hazafi tör és zúz, ha be-
lefütyül a Himnuszba, ha to-
jással, Molotov-koktéllal do-
bálózik (…), akkor minden
átértelmezõdik (…), elszaba-
dulnak az ösztönök.” A
frusztrált és feldühített embe-
rek egyfelõl bûnbakot keres-
nek, másfelõl megmentõre
várnak. Az elvadult jobboldal
mind félelmetesebb politikai
gépezete mindkettõt szolgál-
tatta: a milliárdos Gyurcsány,
illetve a népvezér Orbán sze-
mélyében. (...) 

Gyurcsány kormányzati
teljesítményét lehet vitatni.
(Szerintem a jobb- és zöm-
mel már a baloldalon is ural-
kodó hiedelmeknél sokkal
jobb volt, de ez most nem ér-
dekes.) Az azonban szá-
momra vitán fölül áll, hogy
ma a politikusok közül az be-
szél páratlan tisztánlátással
és tisztességgel a közélet dol-
gairól, aki köztük a legnép-
szerûtlenebb, aki a legna-
gyobbat bukott. Ki állt elõ (ki
tudna elõállni) ehhez hason-
ló szintézissel? Nem akarok
neveket mondani, ki milyen
intellektuális, illetve morális
színvonalon nyilatkozik
mindezekrõl, mert kínos
volna (…) Kár, hogy mi
gyengébbek vagyunk, mint a
saját igazságunk.” A politika
azonban, mint Kossuth
mondta, az exigenciák (a kö-
vetelmények, az elvárások)
tudománya, nem az igazsá-

gé. Az exigenciák viszont
változnak. Volt idõ, mikor
úgy festett, Gyurcsány isme-
ri jobban õket. Ma úgy tûnik,
hogy, amikor egy moder-
nebb, polgáribb Magyaror-
szág létrehozása érdekében
új politikába kezdett, elsza-
kadt a magyar társadalom lé-
tezõ exigenciáitól. Hogy a jö-
võ miként írja át az elváráso-
kat, nem tudjuk. Az egyik
alapkérdés: milyen lesz az el-
lenzék, a baloldal, az MSZP
maga. Volt elnöke elõször
azt írja le, milyen most. A
kommentátorok szerint
„provokatív” módon. Ám ez
csak az okozat. Az ok: az
õszinteség. Gyurcsány a
pártjáról végképp úgy nyilat-

kozik, mintha nem számolna
szavai következményeivel. A
kívülálló számára helytálló-
nak tûnik, amit a 2010-es
kampányról ír. Továbbá amit
a tagságról, a szervezetrõl, a
vezetésrõl, a kommunikáció-
ról, az értelmiségi holdudvar-
ról, a társadalmi kapcsola-
tokról, a morális viszonyok-
ról stb. Ám a lényeg az, amit
a párt finanszírozása kap-
csán olvashatunk: „A vezetés
(…) dönt arról: mi a fontos,
és mi kevésbé. Ha döntesz,
akkor képesnek kell lenned,
hogy a neked fontos ügyek-
hez erõforrásokat rendelj:
figyelmet, embert, pénzt. Ha
egy párt erõforrásainak bár-
mekkora része az átláthatat-
lan világból származik, ak-
kor a vezetés hatékonysága
attól is függ, képes-e kontrol-
lálni ezeket az ellenõrizhetet-
len forrásokat. A Fideszben
nincs konfliktus (…) a párt
elnöke és az erõforrások fel-
ügyelõje, mint ikerpár együtt
mozognak (…). A politikai
akaratot érvényesítõ erõ, az-
az a források feletti kontroll
az elnök kezében van. Az
MSZP-ben nem ez a helyzet.
Az elnök elnököl, de köny-
nyen megeshet, hogy az in-
formális pénztárnok dönt: er-
re van pénz, erre nincs (...)”
S a java csak most jön: „Akik
feltárhatnák ezeket az ügye-
ket, maguk is sárosak, sõt
nemritkán a háttérben össze-
érnek a pártok pénzügyi ma-
nõverei, kéz kezet mos (…).
Legfõbb ellenfelünk, a Fi-
desz az elmúlt években ellen-
zéki pozícióból is hatalmas
birodalmat épített ki. Háttér-
intézetei, újságjai, televíziói

vannak (…). Honnan van rá
pénzük? Megkérdeztük,
megkérdezzük? Vagy nem
tesszük, mert félünk, hogy
visszakérdeznek? Az ellenzé-
ki MSZP nem lehet a kor-
mány kemény kritikusa, mo-
rális, politikai ellenfele, ha
maga is amorális, ha zsarol-
ható, ha fenyegethetõ.”
Gyurcsánynak igaza van: ez
a lényeg. Ám amit leír, több
provokációnál. Hadüzenet.
Nem csak Puch Lászlónak,
az egész pártvezetésnek.
„Aki meg akarja újítani a
pártot, annak szakítania kell
a pártfinanszírozás mai mód-
jával. Ha lesz új törvény, ak-
kor könnyebb lesz, de ha
nem lesz, akkor is meg kell
tenni (…). Legfeljebb más-
ként kell mûködtetni. Nem
mások pénzével, hanem a
magunk tehetségével, önkén-
tes hozzájárulásával, szemé-
lyes részvételével. Naiv va-
gyok? Lehet, de a tisztesség-
nek nagyobb az ereje, mint a
pénznek. Azt hiszem…”
Igen, néha nagyobb. Kivéte-
les történelmi pillanatokban.
De tömegméretekben, fõsza-
bályként nem. A belátható
jövõben még kevésbé. Ha
Gyurcsány komolyan hisz
ebben, akkor tényleg naiv.
Még inkább, ha az új hata-
lom törvényétõl várja a párt-
finanszírozás tisztába tételét.
Ha ez Orbánnak ellenzékben
sem volt érdeke, kormányon
még kevésbé lesz az. Neki az
az érdeke, hogy kiéheztesse,
majd a tenyérbõl etesse az el-
lenzékét, s akkor – legalább
felõle – nyugodtan alhat. A
finanszírozás egyik legális
csapját ma Gyurcsány keze-
li. Ez elzárható, s a csapos is
leváltható. Õ mégis hadat
üzent, s a mai helyzetben ta-
lán fölkelõ sereget is tudna
toborozni a pártvezetés ellen.
De hogy megint legyõzné-e
õket, mint 2004-ben, az több,
mint kétséges. Maga nem is
áll az élre, nem bont zászlót –
csak verbálisan. Másként
nem is tehetné. Mert hiába õ
az egyetlen személyiség a
baloldalon, akitõl valami
várható, politikai értelemben
harcképtelen, s ezzel maga is
tisztában van. (...) Akkor hát
mi legyen? Új pártot alapíta-
ni még kevesebb az esély,
mint elfoglalni a régit. Amit
Gyurcsány ajánl, a kettõ kö-
zött van: „Nincs más lehetõ-
ségünk, mint kívülrõl épít-
kezni, megmaradt erõnk na-
gyobbik részét a baloldal tár-
sadalmi hátterének újraszer-
vezésére fordítani… Nyitott
közéleti, kulturális, életmód
köröket, klubokat támogatni.
(…) A szabadság, a demok-
rácia kis köreit életre galvani-
zálni, amelybõl majd erõs
párt is épül valamikor. Aki
most segíteni akar a baloldal-
nak, az (…) tanfolyamra, ki-
rándulásra, karitatív szolgá-
latra hív, vitatkozik az inter-
neten, blogol, chatel, honla-
pot ír, szerkeszt, moderál.”
Ezek Orbán „polgári” körei
lennének – idézõjelek nélkül:
demokratikus kiadásban.
Ehhez azonban egészen más
társadalmi közeg kellene.
Egy másik ország.

Hogyan tovább, Magyarország?

Orbán Viktor                                                    Gyurcsány Ferenc
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Megmentõ
Bãsescu és
madárijesztõ
Boc

Liliana Ruse

Traian Bãsescu senkit sem
csodál, és mindenkit megvet.
Ám senkit sem vet meg job-
ban, mint Emil Constan-
tinescut. Bãsescu számára a
volt CDR-s elnök a gyámol-
talanság, a kudarc és a tiszta
nevetségesség megtestesítõje.
Megmondta többször: nem
akar úgy kivonulni a politi-
kából, hogy legyõzöttnek is-
merje el magát, mint tette
azt Constantinescu. Közvet-
len harcban a történelemmel
– amely egyedüliként jogo-
sult ítélni fölötte – Bãsescut
elborzasztja a kilátás, hogy
netalán Emil sorsára jut.
Constantinescu árnyékától
kísértve Bãsescu nem talál
semmi abnormálist abban,
hogy Emil Boc cipellõjébe
lépjen. Amikor az elnök fej-
be kólintotta a lakosságot a
nyugdíjak és bérek levágásá-
nak bejelentésével, tettét a
kormány dolgába való be-
avatkozásként értelmezték.
Mások a kormányfõ hitelte-
lensége nyilvános beismeré-
seként könyvelték el. Az in-
díttatástól függetlenül, lehet
mentõkörülményeket találni
Traian Bãsescunak. Az ún.
válságellenes intézkedések
által kiváltott társadalmi ka-
tasztrófát annak kellett volna
vállalnia, aki a decemberi
fordulat utáni talán leggyen-
gébb kormányt kinevezte és
megtartotta. De az elnök
nem állt meg itt, és még mé-
lyebbre behatolt Boc terüle-
tére. Tárgyalásokat kezde-
ményezett a PD-L szövetsé-
geseivel, miután azok beje-
lentették, hogy ellenzik a
nyugdíjak és a bérek csök-
kentését. Kétszer hívta meg
õket a Cotroceni-be, s részle-
tekbe menõen tárgyaltak a
kormány felelõsségvállalásá-
nak idõpontjáról és ügyme-
netérõl a válságellenes intéz-
kedéscsomagot illetõen. Ma
Traian Bãsescunak a Parla-
mentbe kellene mennie,
hogy találkozzon a hatalom
szenátoraival és képviselõi-
vel. Mi késztette az elnököt,
hogy idáig jusson? Ha a saj-
tóértekezleten megtagadta,
hogy nyilatkozzon egy kor-
csolyapályáért kiadott cse-
kélyke 12 millió euróról –
„Megérthetik, hogy az elnök
szintjérõl foglalkozni egy
ilyen....” – , hogy is nem  tû-
nik számára nevetségesnek
meggyõzõ munkát folytatni
azokkal a honatyákkal, akik-
nek szavazata felõl a kor-
mánynak biztosnak kellett
volna lennie? Jelenléte a Par-
lamentben indokolt lett vol-
na, ha az ellenzék képviselõ-
ivel és szenátoraival találko-
zott volna, hogy megpróbál-
ja betölteni az alkotmány-
ban elõírt közvetítõi szere-

pét. De hogy te, Románia el-
nöke, néhány órát töltsél sa-
ját honatyáiddal azért, hogy
meggyõzd õket, ne szavaz-
zák meg a PSD-PNL bizal-
matlansági indítványát, és
bébipelenkás érvekkel kö-
nyörögj szavazataikért, nos,
ez azt mutatja, hogy vagy
kétségbe vagy esve, vagy
nem érted igazán a küldeté-
sedet. A kormánykoalíción
belüli tárgyalások Emil Boc
kompetenciájához és formá-
tumához szabottak. Markó

Béla és Gabriel Oprea nem
Hrebenciuc vagy Tãriceanu.
Az elnök beavatkozása nem-
csak hogy súrolja az Alkot-
mányt, hanem túlméretezett
is, és Bocot a bábú rangjáról
a madárijesztõ rangjára fo-
kozza le. Remélem, hogy
Traian Bãsescu cselekedeteit
egyéb is indokolja, mint ami
most eszembe ötlik: depresz-
szív mánia vagy krónikus
hangulatzavar. Megértem az
elnök vágyát, hogy a Meg-
mentõ Bãsescu néven vonul-
jon be a történelembe, aki a
legsúlyosabb válságból húzta
ki Romániát, de nem hi-
szem, hogy eljuthatna ide
kisszerû politikai tettekkel.
Ha továbbra is véd-
nökösködik egy klienteláris
rendszer és egy minden más-
nál erkölcstelenebb és kor-
ruptabb kormány fölött,
amely lop, miközben elvárja
tõlünk, hogy szorosabbra
húzzuk a nadrágszíjat, tar-
tok tõle, hogy Bãsescu irigy-
kedve fogja olvasni a törté-
nelemkönyvben Emil
Constantinescunak szentelt
lapot. (Fordította: K. B. A.)

Az állam 
kifosztása –
balról jobbra
Ion M. Ioniþã

A PDL ugyanúgy lop,
mint a többiek. Ezt nem a
kormánypárt valamelyik el-
lenfele állitja, hanem Monica
Macovei, a D.A. Szövetség
egykori igazságügyi minisz-
tere, jelenleg demokrata-libe-
rális európai parlamenti kép-
viselõ. Ezzel mintegy

egyidõben Elena Udrea fej-
lesztési és turisztikai minisz-
ter bejelenti, hogy kérni fogja
az Országos Beruházási Tár-
saság (CNI) felszámolását.
Néhány hónapja Cãtãlin
Tolontan és kollégái a Gazeta
Sporturilor-tól döbbenetes le-
leplezéseket tesznek közzé a
közpénzek kifosztásának
mechanizmusáról, amely
annyira tökéletes, hogy ál-
lampolitikává lett Romániá-
ban. Lényegében a költségve-
tés beruházási projekteket

finanszíroz különbözõ állami
társaságokon keresztül, mint
amilyen a CNI is. A munká-
latokat általában olyan tele-
püléseknek adják oda, ame-
lyek élén PDL-s polgármes-
terek állnak. Ezek olyan
módszereket dolgoztak ki,
amelyek révén a szerzõdések
a politikai klientéla cégeihez
jutnak. Hogy mindenki elé-
gedett legyen, a kivitelezési
árak háromszor-négyszer na-
gyobbak a kelleténél. A ro-
mániai dolgozó fizeti a mu-
latságot, amikor pedig már
nincs pénz az államkasszá-
ban, jámbor arckifejezéssel
azt mondják neki, hogy meg
kell húznia a nadrágszíjat, az
állami alkalmazottak eseté-
ben 25 százalékkal. Jobbol-
dali politika ez? A közpénzek
kifacsarását sikerrel alkal-
mazta a FSN is, a PSD is, és
mindazok, akik egymást vál-
tották a hatalomban, függet-
lenül attól, hogy mennyire
„baloldaliak” vagy „jobbol-
daliak” voltak. Traian
Bãsescu „elaljasodott álla-
ma” elõtt, egy másik elnök,
Ion Iliescu, bedobott egy hí-
res kifejezést ugyanarra a va-
lóságra: a „komasági kapita-
lizmust”. A sajtóbeli sikeren
kívül a két kifejezésnek nem
voltak jelentõsebb következ-
ményei. Miért kellene most
szolidárisnak lennie a nyug-
díjasnak, a pedagógusnak
vagy a tisztviselõnek a rend-
szer fosztogatóival? Traian
Bãsescu úr az elaljasult állam
kérlelhetetlen ellenségeként
jutott az elnöki bársonyszék-
be. Ennyi temérdek idõ után
jön Monica Macovei, és kije-
lenti, hogy az állam ugyan-
olyan elaljasult. És mit vétett
a lakosság, amely e válságos
idõkben fizet? Nézzenek
csak szét a központi állami

intézmények vagy a polgár-
mesteri hivatalok és helyi
dekoncentrált intézmények
parkolóiban. Egyetlen legki-
sebb igazgatócskát sem fog-
nak látni, aki nem egy SUV-
ból száll ki, leginkább egy
Q7-esbõl. Plusz bankszám-
lák, plusz telkek, ékszerek,
házak, mûtárgyak, közalkal-
mazotti fizetésbõl. Ez azt je-
lenti, hogy jobboldali? Nem,
azt jelenti, egész egyszerûen,
hogy „lealjasult”. Nyilvánva-
ló, hogy semmi esély társa-

dalmi szolidaritásban re-
ménykedni egy ilyen romlott
világban. Áldozatot kérnek
az emberektõl, de egyetlen
politikus sem jött, lett légyen
az elnök, kormányfõ vagy el-
lenzéki párt vezetõje, hogy
programot javasoljon az ál-
lam kiszabadítására azok ke-
zébõl, akik foglyul tartják, és
milliárdokat sajtolnak ki a
váltságpénzekbõl. Ennek a
válságnak egyetlen jó oldala,
hogy a román ember végre
megtanulhatja, a demagógia
és a hazugság nem olthatja
elégíti ki az éhséget. És hogy
a számlát mindig õneki kell
megfizetnie. 
(Fordította: K.B.A.)

A XX. század
története
Podmaniczky Szilárd 

1912. május, Anglia - Lon-
don egyik csendes mellékut-
cájában mûködött egy szállo-
da, amelyben se világítás, se
gáz, se telefon, se lift, se ötó-
rai tea nem volt, és reklámok
sem hirdették ezt a semmi-
lyen szolgáltatást, mégis zsú-
folásig megtelt mindennap.
Ezúttal egy rendkívül gazdag
férfi érkezett a szállóba, és
borsos árat fizetett azért,
hogy megtudja, milyen lesz,
ha a fejére omlik a fényûzés. 

1912. május, USA – Ahol
a Kolumbia folyó a Csendes-
óceánba ömlik, tömérdek la-
zac úszik az ívóhelye felé. A
halak sokaságát a víz hajtot-
ta keréklapát dobja a partra,
az üresen bemerített háló
tömve röpíti a lazacokat kife-
lé. A tutajokra ácsolt

szerkezetrõl néhol egyene-
sen a parti raktárakba
csússzan a hal. A medvék ál-
mélkodva nézik, hogy ez ne-
kik nem jutott eszükbe. 

1912. június, India –
Szurat városában az egyik
kaszton belül tömeges
esküvõt hajtottak végre,
minthogy náluk tizenkét
évenként lehet házasodni. A
négyszáz házasság nõi és fér-
fi tagjai olyan fiatalok voltak,
hogy többségük a szülõ ölé-
ben üldögélt, és édességet

szopogatott. A gyermekhá-
zasság gyakori következmé-
nye a korai özvegység,
amelyre az indiai szokások
válasza, hogy a fiatal özve-
gyet elégetik. 

Éljen a király! 
Joshua Kurlantzick 

Az elkötelezett demokra-
ták és köztársaságpártiak el-
vi alapon bírálják a királyság
anakronisztikus eszméjét.
Pedig gyakran a fejlett nyu-
gati világban is a monarchia
a demokratikus intézmény-
rendszer stabilitásának vég-
sõ záloga. 

„Az elmúlt két hónap for-
dulatos politikai eseményei
után újra népszerûvé válhat a
monarchia eszménye” – írja
Joshua Kurlantzick külpoliti-
kai szakértõ a Boston Globe
hétvégi magazinjában. A 21.
század embere számára a ki-
rályság antidemokratikus
anakronizmusnak tetszhet.
Kurlantzick elismeri, hogy a
monarchia gyakran politikai
elnyomással jár együtt:
Brunei, Jordánia és Marok-
kó egyaránt diktatúrának te-
kinthetõ. A monarchiának
azonban léteznek emberarcú
változatai is. Az alkotmá-
nyos monarchia Európa és
Ázsia számos országában a
stabilitás legfontosabb intéz-
ményes biztosítéka. Az el-
maradottabb társadalmak-
ban a felvilágosult monar-
chia a modernizáció záloga.
A 2008-as thaiföldi lázadá-

sok a monarchia egységét
szimbolizáló Bhumibol
Aduliadej határozott fellépé-
sének köszönhetõen csitultak
el. (Ha mindössze két évre is
– tehetjük hozzá.) Kambo-
dzsa az 1990-es években ala-
kult újra alkotmányos mo-
narchiává, s így tompították
az elõzõ évtized végletes
megosztottságát. Irakban és
Afganisztánban is többen fel-
vetették, hogy a királyság
visszaállításával lehetne úrrá
lenni a törzsi és a polgárhá-
borús ellentéteken. Gyakran
a stabil és fejlett liberális de-
mokratikus társadalmakban
is kapóra jön a király. Belgi-
um talán már régen részekre
szakadt volna, ha II. Albert
nem tesz meg mindent az
egység érdekében. XVI.
Gusztáv svéd király a beván-
dorlók integrálásának élhar-
cosa. A holland Beatrix ki-
rálynõ a tolerancia legfõbb
hirdetõje és az iszlámellenes
radikális jobboldal leghango-
sabb kritikusa. 

A május elején tartott brit
parlamenti választások után
akár parlamentáris válság is
kialakulhatott volna, mivel
egyik párt sem szerzett több-
séget. Ha nem sikerült volna
a konzervatívoknak és a libe-
rális demokratáknak megál-
lapodni a Nagy-Britanniá-
ban szokatlan koalíciós kor-
mány felállításáról, II. Er-
zsébet feloszlathatta volna a
parlamentet, és új választást
rendelhetett volna el. A brit
joggyakorlat elvben ellenté-
tes a demokratikus elvekkel,
hiszen a miniszterelnök for-
málisan a királynõtõl kapja a
felhatalmazást. Mivel a szo-
kásjog szerint a királynõ a
kormányképes párt vezetõjét
nevezi ki, az uralkodónak
csak akkor kell érdemben be-
leavatkoznia a politikába,
amikor a demokratikus aka-
ratnyilvánítás patthelyzetet
eredményez, és a parlamen-
táris döntéshozás megbéní-
tásával fenyeget. 

Nem véletlen, hogy az al-
kotmányos monarchiák
többségében a királyság in-
tézménye ma is igen népsze-
rû. A hollandok 70, a japá-
nok 82, a spanyolok 65 szá-
zaléka támogatja a monar-
chia fenntartását. Számos
fejlett demokráciában az em-
berek a királyi házat tekintik
a leghitelesebb és legmegbíz-
hatóbb intézménynek. 

A modern köztársaságok-
ban az elnök veszi át a király
intézményes szerepét – jegy-
zi meg Kurlantzick. Német-
országban és Izraelben az el-
nök személye sikeresen rep-
rezentálja a nemzet egysé-
gét. Ez azonban nem mûkö-
dik mindenhol. Azokban az
államokban, ahol az embe-
rek megszokták a monarchi-
át, nem valószínû, hogy egy
demokratikusan választott
elnök is élvezné a királyi
háznak kijáró bizalmat. 

Amibõl az következik,
hogy a jogrendszer formá-
lis demokratizálása kön-
nyen a demokratikus intéz-
ményrendszer és a társadal-
mi stabilitás gyengüléséhez
vezethet. 

Elnökök, uralkodók, lazacok

Traian Bãsescu Emil Boc Beatrix királynõ II Erzsébet királynõ
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Deák Levente

Két, sok hasonlóságot mu-
tató jogeset vázlatos bemu-
tatásával kívánom illuszt-
rálni késõbbi mondanivaló-
mat, amely a címben sze-
replõ  fogalmakat szeretné
megvilágítani. Az egyik
esetet még a 90-es évek vé-
ge felé jegyeztem le egy
közjegyzõi irodában.  Eb-
ben az történt, hogy a fiatal
házaspár által vásárolt la-
kás tulajdonjogát, a felek
kifejezett kérésére, a köz-
jegyzõ csak a férj mint
egyedüli vevõ nevére fog-
lalta bele az adásvételi szer-
zõdésbe, miután õ banki
betéttel igazolta azt, hogy a
teljes vételár külföldi örök-
ségébõl származik. Tehát a
felek is, a közjegyzõ is fi-
gyelmen kívül hagyták a
különben megdönthetõ tör-
vényes vélelmet, amely a
házaság alatt szerzett java-
kat a közös vagyonba tarto-
zóknak ismeri el, és amit
nekik nem kell külön bizo-
nyítaniuk. A szerzõdést
senki sem támadta meg, és
a késõbbi hagyatéki eljárás-
ban az örökösök elismerték
valóságtartalmát.

A másik jogeset egyelõre
lezáratlan olyan értelem-
ben, hogy a válni készülõ
házaspár még nem vitte az
ügyet a bíróság elé. Ebben
a helyettesítés (subrogaþia
realã) sajátos esetével ál-
lunk szemben, amikor a
férj egyedül vásárolt és
egyedül felépített lakóháza
helyett, annak árából ké-
sõbb, már a házasság meg-
kötése után a felek közösen
tömbházi lakást vásároltak,

de annak tulajdonjogát
mindkettõjük nevére táb-
láztatták be a kataszteri hi-
vatalban. Itt a közös va-
gyon vélelmét kell majd
megdöntenie a volt férjnek
egy késõbbi vagyonmeg-
osztási perben ahhoz, hogy
a lakás tulajdonjogát majd
egyedül neki ítélhessék.

Közelítsünk választott té-
mánkhoz a hatályos család-
jogi törvénykönyv 30. sza-
kaszában foglaltak bemuta-
tásával. Ennek elsõ bekez-
désében olvashatjuk azt,
hogy a házasság alatt szer-
zett javak – a két fél közül
bármelyikük  is szerezte
meg ezeket –, közösek,
megszerzésük pillanatától
kezdve. A második bekez-
désben a jogalkotó kimond-
ja azt, hogy minden, a fen-
tivel ellentétes egyezség
semmis, majd pedig a har-
madik bekezdésben a bizo-
nyítás szükségtelenségét
említi, törvényes vélelmet
állítva fel ezzel. A fenti sza-
kasz kapcsán kialakult jog-
gyakorlat, nemkülönben a
jogirodalom a kezdetektõl
fogva ezt a vélelmet meg-
dönthetõnek tartotta és
tartja, ami azt jelenti, hogy
amennyiben valamelyik fél
a bontóperben vagy egy ké-
sõbbi vagyonmegosztási
perben a vagyon, legtöbb-
ször ingatlan különvagyoni
helyzetét igazolni tudja, azt
a bizonyítás nyomán egye-
dül neki ítélhetik.

A különvagyonhoz tarto-
zó javakat a családjogi tör-
vénykönyv 31. szakasza té-
telesen felsorolja. Itt nem
lesz helyünk mindeniket
részletesen bemutatni, ami-

ért ebben az ismertetõben
csak a fenti, második jog-
esetre vonatkozó szabályt,
közelebbrõl a 31. szakasz f)
pontjában foglalt helyette-
sítés szabályát ismertetem
részletesen. De mivel az
ilyen esetek meglehetõsen
ritkák, vázolom a többi ese-
tet is. Különvagyonnak szá-
mít tehát minden olyan va-
gyon, érték, tárgy, amelyet
az egyik fél még házza-
ságkötése elõtt szerezte, az-
tán késõbb, már a házasság
alatt örökölt, ajándékba ka-
pott vagyon, a személyes

használati tárgyak, vala-
mint hivatása gyakorlásá-
nál használt tárgyak, a pré-
miumok, szakmai elisme-
résként kapott értékek, tu-
dományos és irodalmi al-
kotások, találmányok, újí-
tások anyagi elismerése
(jogdíjak), a személyt meg-
illetõ biztosítási kárpótlás,
az is, amit a biztosító fizet,
de az is, amit harmadik
személy egyenlít ki a sze-
mélynek okozott károkért.

A 31. szakasz f) pontja, ha
szabad így fogalmaznom, a
nehezebb esetek közé tarto-

zik, ugyanis azt kell igazolni
a házasság alatt szerzett kö-
zös vagyon vélelmének
megdöntéséért, hogy  (ese-
tünkben) a mindkét fél nevé-
re vett ingatlan vételára tel-
jes egészében a férj házasság
elõtt vett telkének és egyedül
felépített házának eladásá-
ból származott. Mit is mond
az említett törvényszakasz?
Különvagyonnak számít az
az érték, amely különva-
gyont helyettesít, valamint
az a vagyon, amelybe a kü-
lönvagyonból származó ér-
ték beépül. (Idemásolom az

eredeti szöveget: Nu sunt
bunuri comune, ci bunuri
proprii ale fiecãrui soþ.
Valoarea care reprezintã ºi
înlocuieºte un bun propriu
sau bunul în care a trecut
aceastã valoare.)

A bizonyításhoz elõ kell
keresni majd az építési en-
gedélyt, az anyagvásárlási
számlákat, tanúkat kell fel-
vonultatni, azaz azt kell
igazolni, hogy a férj volt a
ház tulajdonosa, s az annak
eladásából szerzett pénzbõl
vásárolták meg a lakást. (A
fentiekkel kapcsolatban ér-
dekes jogi érvelést olvas-
hatnak az Alkotmánybíró-
ság egy nemrégi eseti dön-
tésében, közelebbrõl a
2008. évi 184. döntésben,
amelyet a 2008. évi 255.
Hivatalos Közlönyben tet-
tek közzé.)

Az elfogadott, kihirde-
tett, de még nem hatályos
új polgári törvénykönyv a
házastársak vagyonközös-
ségét részben újszerûen
szabályozza, s ehhez a há-
zassági szerzõdést adja a
felek kezébe. De ha ilyet va-
lamiért nem kötnének, a
339. szakasz alapján a felek
a házasság alatt szerzett va-
gyont továbbra is közös va-
gyonként tudhatják majd
magukénak. A minket fog-
lalkoztató esetre vonatko-
zóan pedig a 340. szakasz
g) pontja talán a mostani-
nál is világosabban rendel-
kezik, különvagyonnak te-
kintve minden olyan va-
gyont, pénzösszeget és
egyéb értéket, amely külön-
vagyont helyettesít, vala-
mint az ezekért cserében
megszerzett javakat.

A megelõlegezett örökség
Deák Levente

A címrõl lehetne vitatkozni,
mert amirõl ebben az ismer-
tetõben szó lesz, a „felmenõ
vagyonmegosztása” (parta-
jul de ascendent) elnevezés-
sel szerepel a hatályos pol-
gári törvénykönyvben, kö-
zelebbrõl ennek 750. és kö-
vetkezõ szakaszaiban, nem-
különben a még nem hatá-
lyos, de már kihirdetett, és
nemsokára érvénybe lépõ új
Polgári törvénykönyv (Ptk.)
1160-1163. szakaszaiban.
Arról a kevésbé ismert és
még kevésbé igénybe vett
örökösödési intézményrõl
van szó, amely a felmenõk-
nek (csak a szülõknek, a
nagyszülõknek és így to-
vább) lehetõséget teremt ar-
ra, hogy leendõ örökségüket
még életükben, tehát haláluk
bekövetkezése elõtt, máskép-
pen fogalmazva, még a ha-
gyaték megnyílása elõtt kizá-
rólag leszármazottjaiknak
(gyermekeiknek és unokáik-
nak) átengedjék, leosztva te-
hát nekik leendõ örökségü-
ket. A hangsúly azon van,
hogy mindez egy olyan
örökséggel történik, amely
még nem nyílt meg, hiszen a

felmenõ még életben van.
Így az általános tiltással el-
lentétben, amely a még meg
nem nyílt hagyatékokra vo-
natkozó jogügyleteket, aka-
ratnyilvánításokat semmi-
seknek tekinti, egy ilyen jog-
ügylet érvényes lesz.

A felmenõ vagyonmeg-
osztása, ha különben a nem
könnyen betartható tartalmi
és alakisági feltételeket telje-
sítik, feloldja a fenti tilal-
mat, s a leszármazóknak
elõlegként tulajdonukba át-
engedi leendõ örökségüket
még mielõtt az örökség
megnyílott volna. Ez kétfé-
leképpen, pontosabban két
úton érhetõ el, élõk közötti
jogügyletnek számító aján-
dékozással, amely egyben
vagyonmegosztást is tartal-
maz (donaþie-partaj) és egy-
oldalú végakarattal, azaz
végrendelet alapján (testa-
ment-partaj), amely jogha-
tást, elõbbivel ellentétben,
csak a végrendelkezõ hatála
után fejt ki.

Az ajándékozással törté-
nõ felmenõi vagyonmegosz-
táshoz, hogy ez ne legyen
majd semmis – a Ptk. 797.
szakasza 1. bekezdése sze-
rint –, az szükséges, hogy az

adományozó szülõk vagy
nagyszülõk valamennyi
olyan leszármazó törvényes
örökösüket bevegyék az
osztásba, lehetõleg minden-
kinek egyenlõ részt juttatva,
akik késõbb, a jogelõd
halálálának bekövetkezése-
kor (az örökség megnyílása-
kor) örökösi hivatottsággal
fognak rendelkezni. Ezek a
személyek elsõsorban a
gyermekek, de az elõbb el-
halt gyermek leszármazott-
jai, azaz az unokák is, akik
az örökösödési  képviselet
alapján (prin reprezentarea
succesoralã) elõbb elhalt ap-
juk vagy anyjuk helyére lép-
nek. Ha az adományozó fel-
menõ valakit is ezek közül
kihagyna, a kihagyott sze-
mély, de akár az ajándékba
bevett többiek, kérésre, per-
ben, majd el fogják tudni ér-
ni azt, hogy kimondják az
ajándékosztás sem-
missségét.

Mivel ez az osztás ajándé-
kozási jogügyletnek minõ-
sül, a Ptk. 813. szakasza ér-
telmében ahhoz, hogy érvé-
nyes legyen, kizárólag köz-
okiratban, közjegyzõ hitele-
sítette formában kell készül-
nie. Ebben a megajándéko-

zottak, akik egyelõre még
nem tekinthetõk örökösök-
nek, leendõ örökségükbõl
nem  meghatározott örök-
hányadot, hanem kizáróla-
gos tulajdonukba kerülõ, jól
meghatározott vagyont kap-
nak, másképpen mondva,
az örökségüket nem va-
gyonközösségben, hanem
arra kizárólagos tulajdonjo-
got szerezve kapják meg. Ez
igen nagy különbség és egy-
ben nagy elõnyt jelent szá-
mukra, mert így megszer-
zett részükkel azonnal,
nemcsak örökhagyójuk
hatála után rendelkezhet-
nek. Ezzel kapcsolatos jog-
gyakorlatot keresve, rátalál-
tam az egykori Legfelsõbb
Törvényszék 1973. novem-
ber 21-én hozott 2674. szá-
mú döntésére (a Legfelsõbb
Törvényszék és más bírósá-
gok 1969–1975. közötti jog-
gyakorlatát összesítõ reper-
tóriumában), amely szerint
a felmenõi ajándékosztás
alapján a megajándékozott
leszármazók a jogügylet
megszületése pillanatától
kezdve megszerzik felmenõ-
jük tulajdonát, amivel sza-
badon rendelkezhetnek, az-
az el is idegeníthetik azt,

nem várva meg jogelõdjük
elhalálozását, azaz a hagya-
ték megnyílását.

A jogügylet maga, mint
láttuk, ajándékozás is, de
egyben vagyonmegosztás is,
amelyre az ajándékozási
szerzõdésre jellemzõ, nem
mindig könnyen követhetõ
szabályok érvényesek.
Ezekre helyhiány miatt
részletesen  nem térek ki.
Csak annyit talán, hogy a
felmenõi osztásnál is el le-
het tekinteni az egyenlõ va-
gyonrész juttatásának sza-
bályától, azaz egy vagy több
leendõ örökösünknek ré-
szüknél többet lehet adni,
de csak a rendelkezésre álló
rész terhére, és nem szabad
megsérteni a többi társörö-
kös ún. köteles részét. A
jogügyletbe magába kötel-
met, kötelezettséget, azaz
terhet (sarcinã) is be lehet
foglaltani, amelynek nem
teljesítése esetén a szerzõ-
dés felbontható lesz. A köte-
lemmel azonban csínján
kell bánni, mert annak
nagysága, értékben kifejez-
ve a juttatott vagyonrész ér-
tékét nem haladhatja meg.

A végrendeletbe foglalt
felmenõi osztás a fentitõl

csak részben különbözik,
mivel csak a végrendelkezõ
halála után fejt ki joghatást,
viszont akkor is érvényes
lesz vagy lehet, ha közvég-
rendelet hiányában, a fel-
menõ végakaratát írásbeli
magánvégrendeletbe (testa-
ment olograf) foglalta, azaz
azt elejétõl  végig maga írta,
aláírta és keltezte. Tartalmi
eltérés a végrendelettel esz-
közölt és az ajándékozással
történõ felmenõi osztás kö-
zött lényegében nincs.
Mindkét formánál nagyon
kell vigyázni  arra, hogy a
leendõ törvényes örökös le-
származók közül még vélet-
lenül se hagyjunk ki valakit.
Ez a mulasztás a következõ
Ptk. 1163. szakasza elsõ be-
kezdése szerint is abszolút
semmisséget vonhat maga
után! Azokat a javakat pe-
dig, amelyeket a felmenõ
nem foglaltatta bele az aján-
dékozási jogügyletbe vagy
végrendeletébe, örökösei a
szokványos osztás nyomán,
vagyonközösségben fogják
megszerezni az öröklés
rendjének általános szabá-
lyai szerint, hagyatéki eljá-
rás lefolytatása nyomán (új
Ptk. 1162. szakasz).

Közös vagyon, különvagyon
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Huszártoborzó 
Kézdivásárhelyen

A rendezvény mai, pén-
teki programja: a kézdi-
vásárhelyi sportcsarnokban
9 órától lovaskonferencia,
9–18 óráig lóval kapcsola-
tos vásár a Sinkovits-sta-
dion melletti füves terüle-
ten, lovaglás, szekerezés,
pónisimogatás, rajzver-
seny, lovasbemutató, lovas
íjászat, huszárbemutató
verbunk.

Bikfalvi Reneszánsz 
Zenei Napok

A Bikmakk Kulturális
Egyesület szervezésében
szombaton 17 órakor kez-

dõdnek a VII. Bikfalvi Re-
neszánsz Zenei Napok a
Kerezsiék udvarán (rossz
idõ esetén a kultúrházban).
Fellép a Plugor Sándor Mû-
vészeti Líceum Miniconsort
együttese és a vonóskvartett.
Vasárnap a 11 órai istentisz-
telet után a református
templomban fellép a Snaps
Vocal Band.

Bevezetés 
a színjátszásba

A kézdivásárhelyi Viga-
dóban május 28-án, pénte-
ken 18 és 29-én szombaton
19 órától az érdeklõdõk
részt vehetnek a III–VI. osz-
tályos gyermekek ez évad-
beli utolsó kreativitás-fej-

lesztõ foglalkozásán. Csáki
Csilla színházi rendezõ már
nyolc hónapja foglalkozik
hetven iskolással, akiket be-
vezetett az igazi színészi
munkát megalapozó gya-
korlatokba.

Tánc Kovásznán

A Gyermekek Klubja
szervezésében május 29-én,
szombaton 10 órakor kezdõ-
dik a XI. Kovásznai Forrá-
sok Országos Néptánc- és
Néphagyomány-fesztivál.

Elõadás 
Csíkszeredában

Az erdélyi mûvészeti ok-
tatás múltjából címmel tart
elõadást Imets László, a
Nagy István Zene- és Kép-
zõmûvészeti Szakközépis-
kola tanára pénteken, május

28-án 18 órától, a polgár-
mesteri hivatal dísztermé-
ben.

Gyermekszínjátszók 
találkozója 
Alsóboldogfalván

A hétvégén háromnapos
rendezvényt szerveznek
óvodásoknak és iskolások-
nak. Május 29-én, szomba-
ton 14 órától a székely-
keresztúri Petõfi Sándor Ál-
talános Iskola, a Berde Mó-
zes Unitárius Gimnázium 2-
2 csapata, az Orbán Balázs
Gimnázium, Alsóboldog-
falva és Kobátfalva elemis
csoportjai mutatkoznak be.

Szentegyházi 
Városnapok 2010

Szentegyháza Város Ön-
kormányzata szervezésében

május 28-án 10 órától a
Kör, kör, ki játszik? elneve-
zésû hagyományõrzõ talál-
kozóval és barantabemu-
tatóval, valamint kézmûves-
foglalkozással kezdõdnek a
2010-es Szentegyházi Vá-
rosnapok. A hagyományõr-
zõ találkozó helyszíne a
Hófehérke Napköziotthon
lesz, a barantabemutatót
pedig a Nárcisz Napközi-
otthonban kísérhetik figye-
lemmel a nézõk. 16 órától
Miénk a tér! címmel a Piac-
téren vidámpark lesz a gye-
rekeknek, szintén 16 órától
a Szentegyháza képeslapon
és az Ezer Székely Leány
Napja 2009 címû fotókiállí-
tást tekinthetik meg a Gá-
bor Áron Mûvelõdési Ház-
ban, valamint Bodó Ildikó
festészeti tárlatát 17 órától.
18 órától a Korcsolyapályán
koncert várja a mulatni vá-

gyókat. Szombaton 10 órá-
tól fõzõversennyel indul a
nap a Mártonffy Sportpá-
lyán, ezt követõen kisállat-
kiállítást láthatnak az ér-
deklõdõk. 20 órától a Vi-
gyorgók Színtársulat elõ-
adását láthatják a Gábor
Áron Mûvelõdési Ház
nagytermében, majd 22
órától bál zárja a napot. Va-
sárnap 10.30-tól lesz a fel-
vonulás a Nárciszrétre, ahol
megtartják a 35. Nárciszün-
nepélyt.

Bábszínház 
Sepsiszentgyörgyön

A Tamási Áron Színház
Cimborák Bábtagozata
május 28-án, pénteken 10
és 12 órától a kamarate-
remben játssza a Mozsi-
kácska címû zenés gyer-
mekelõadását.

Programajánló

Az elmegyógyászok abban
egyetértenek, hogy ezeken a
kontrollálhatatlan és potenci-
álisan káros vágyakon az em-
ber önmaga nem képes segí-
teni, abban viszont vita ala-
kult ki, hogy ez valóban egy
addikciós betegség-e, avagy
más mentális betegség meg-
jelenési formája. A Harvard
Orvosi Egyetem kutatói sze-
rint nincs elég bizonyíték ar-
ra, hogy a szexfüggõséget va-
lódi addikciónak tekintsék.
Fontos elkülöníteni az erõs
szexuális vágyat és a szexfüg-
gõséget. A magas libidójú
emberek stabil érzelmi kap-
csolatot akarnak. A szexfüg-
gõk viszont csak egy fixet.
Nem az intimitásról szól,
csak arról, hogy hozzájussa-

nak ahhoz, amire szükségük
van. Ez egyaránt elõfordul
férfiak és nõk esetében is, bár
nagyobb az elõfordulása a
férfiak körében.

A hétköznapokban igen
könnyedén, a szó súlyát nem
értelmezve használják a
szexfüggõség fogalmát. A
szexfüggõséget azonban csak
egy hajszál választja el a nor-
mális szexualitástól, de a füg-
gõség következményei igen
komolyak. A függõk nem
egy ellazító, nyugtató, kelle-
mes élményként élik meg a
szexet, sokkal inkább egy
kényszeres cselekménynek,
amelyre a nap 24 órájában
szükségük van. A függõnek
minden gondolata a szex kö-
rül forog, és teljesen elveszíti

az önkontrolját. A közép-
pontba a szex kerül és min-
den egyéb csak másodlagos
szerepet kap. 

Az egész addig folytatód-
hat, míg végül egy lelki és fi-
zikai összeomlás be nem kö-
vetkezik. Sajnos sokszor a
szexuális függõség más szen-
vedélyekkel is párosul, így
még hamarabb bekövetkez-
het egy súlyos összeomlás,
melybõl igen nehéz felgyógy-
ulni. A szexuálisan függõk
számára a leghatásosabb

gyógymód a viselkedési terá-
pia, amelynek keretei között
az illetõ rögzült viselkedését
próbálják feloldani, és igye-
keznek megszabadítani õt at-
tól a vizuális ingertõl, ami
katalizátorként hat rá. Sok
esetben gyógyszeres kezelés-
re is szükség lehet.

A szexfüggõségnek külön-
bözõ stádiumai, súlyossági
fokozatai vannak, és elég vi-
szonylagos, hogy mikortól
kezdve nevezhetjük betege-
sen szexfüggõnek, depen-

densnek azt az egyént, aki
nagyon kívánja és naponta
többször gyakorolja a szexet.
Tizenéves vagy 20 év körül
férfiaknál nem ritkák az ilyen
periódusok, de többnyire
nem rögzülnek. Személyiség-
fejlõdési (különösen pszi-
choszexuális fejlõdési) zava-
rok esetén azonban a szexuá-
lis igények könnyen kénysze-
ressé válnak, vagyis az egyén
nem képes azokat korlátozni,
kontrollálni. A kényszeres
maszturbálás részben felesle-
gessé teszi, részben megnehe-
zíti a szexuális kapcsolatléte-
sítést, ezért a szexfüggõ haj-
lamossá válik a pornográfia
használatára, vagy a prostitu-
áltak szolgáltatásainak igény-
bevételére.

Azt, hogy hány ember
szenved ilyen kényszerbeteg-
ségben azt nehéz megtippel-
ni. A szexfüggõség elõfordu-
lási gyakoriságáról nem létez-
nek megbízható adatok. A tü-
netek és diagnózisok bizony-
talansága is nehezíti a dolgo-
kat. A kényszeres maszturbá-
lás, pornóbámulás és kaland-
hajszolás hátterében legtöbb
esetben gyerekkori bántalma-

zás áll. Súlyos esetekben a
szexfüggõ gyerekmolesztálás-
sal vezeti le a feszültséget.

A szexfüggõség gyógyítá-
sának feltétele a belátás. A
függõnek el kell fogadnia a
tényt, hogy beteg, és elhatá-
roznia, hogy változtat az éle-
tén. Ez sokszor csak akkor
következik be, amikor a beteg
lába alól kicsúszik a talaj,
például elveszti a munkáját,
felbomlik a házassága, eset-
leg letartóztatják. Ezen a
ponton a szexfüggõ több te-
rápiás lehetõség közül vá-
laszthat, az egyéni kezeléstõl
a csoportterápián át a gyógy-
szerekig. Igaz ezek a kezelé-
sek egyelõre inkább a nyuga-
ti országokban érhetõek el.

A terápiás formák közös
vonása, hogy tartalmaznak
ismeretátadást, tehát megta-
nítják a betegeket a függõség
tüneteire, a természetére, fel-
hívják a figyelmet az egész-
ségügyi kockázatokra, segí-
tenek a stresszel való meg-
küzdésben, a szorongás, az
érzelmi zavarok kezelésé-
ben, és abban, hogy a beteg
fejében megfelelõ helyre ke-
rüljön a szex.

Betegség a szexfüggõség?
A szexuális megszállottság problémát je-

lent néhány ember számára. Hogy kielé-

gítsék libidójukat, képesek kockázatos,

önpusztító szituációkba is belemenni.

Azonban a szakértõk mégis vitatkoznak

ezen viselkedés megítélését illetõen. Be-

tegségrõl vagy csak alibirõl van szó?

Az emberek 85%-a küzd ti-
nédzserkorában a pattaná-
sokkal, 25 éves korra azon-
ban általában megnyugszik
a bõr. Mégis hány éves ko-
rig normális a pattanásos
bõr? Milyen tünetegyüttes
utalhat hormonális problé-
mákra? A test betegségei
mellett megemlítendõk a
lélek sérelmei: olykor egy-
egy nyomasztó, lappangó
titok, elfojtott bûntudat is
állhat a bõrproblémák mö-
gött.

Ha 30 éves kor után is
pattanásos a bõr elsõsorban
a munkahelyi, családi prob-
lémák, teljesítménykény-
szer és fokozott lelki nyo-
más hatására jön elõ egy-
egy emlékeztetõ a tiniévek-
bõl. Stressz hatására
ugyanis a szép bõrt biztosí-

tó nõi nemi hormonok, az
ösztrogén és a progeszteron
szintje csökken, átadva he-
lyét a szervezetben a telje-
sítménynövelõ férfi nemi
hormonnak, az androgén-
nek. A nõknél az idõszakos
hormonális változások is
járhatnak akneprob-
lémákkal: a havi vérzés
elõtti napokban, terhesség
alatt, a fogamzásgátló tab-
letta szedési szüneteiben. A
mitesszerek azonban pete-
fészek-betegség vagy a hor-
monrendszer egyensúlyá-
nak felborulására is utal-
hatnak. Bõrgyógyászati ke-
zelést igényel az a harminc
év feletti nõ, akinél elõször
felnõtt korban jelentkezik
az akne, vagy felnõtt kor-
ban jelentkezik újra, miu-
tán egyszer már eltûnt.

Ugyancsak a mellékvese,
az agyalapi mirigy vagy a
petefészek hormonterme-
lésének vizsgálata szüksé-
ges, ha a gyulladt pattaná-
sosság férfias típusú szõr-
növekedéssel, elhízással,
vagy éppen szõrvesztéssel,
esetleg a testhajlatokban ta-
pasztalható barnás bõrel-
színezõdéssel jár együtt.

Gyakran valamilyen el-
fojtott szégyen, bûntudat
áll az ilyen tünetek hátteré-
ben. Ilyen esetekben akár a
böjt is segíthet a pattaná-
sokokon. A visszafogott ét-
kezést ugyanis egyfajta ön-
büntetésként éli meg az be-
teg, mely segít, hogy saját
magának megbocsásson.

Különös figyelmet érde-
mel, ha a pattanások az
orrhegyen jelennek meg,

mert az orrhegy a szív zó-
nája, a pattanás pedig an-
nak túlmûködését jelzi. Ha
ezt tapasztaljuk, gondol-
kodjunk el azon, nem kelle-
ne-e egy kicsit lassítanunk,
nyugodtabban, egészsége-
sebben élnünk, helyesen
táplálkoznunk vagy többet
mozognunk. Az orr mellet-
ti vagy alatti pattanások
emésztési problémáról,
gyomorpanaszról is árul-
kodhatnak. Fogyasszunk
könnyen emészthetõ, zsír-
szegény, rostban gazdag
ételeket. Ne terheljük túl
gyomrunkat, együnk több-
ször, de kevesebbet. A gyo-
morproblémák lelki hátte-
rében az áll, hogy túl sokat
rágódunk, és nem tudjuk
megemészteni, elengedni a
dolgokat.

Felnõttkori pattanások: mi az oka?



SZÍNKÉPÉLETMÓD2010. május 29–30., szombat–vasárnap www.maszol.ro   7

Nehéz fokozat

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

Készítette: Buna Botond

Elõzõ feladványunk megfejtése

Az önbecsülés. Az a biztos érzés, …
H. L. Mencken (1880–1956), amerikai újságíró megállapításának

folytatása a fõsorokban olvasható.

Vízszintes: 1. A folytatás elsõ része. 12. Tekintetet arra a
helyre irányít. 13. Német vegyész (August von Stradonitz).

14. Hideg teszi az emberrel. 15. Marhaság. 16. Spanyol író
(Leopoldo). 17. Rangjelzõ szócska. 18. Hátul fölöz! 19. Ott
kezdõdik! 20. Benedek …, meseíró. 22. Nélkül, latinul. 25.
Gyümölcsbõl erjesztett szeszes ital. 28. … plus ultra: vala-
minek a netovábbja. 29. Római 2. 31. Fed, borít. 32. Orosz
uralkodói cím volt. 34. Feszítõeszköz. 35. Fában percegõ ro-
var. 37. Osonás, surranás. 40. …-Bogaz, a Kaszpi-tenger öb-
le. 42. Halkan mondó. 43. Zanzafej! 45. Hivatal, németül.
47. Patás állat. 48. Lábízület. 50. Színezet, színhatás. 53. …
insanity: az erkölcsi gátlások teljes hiánya (angol). 54. Köz-
teher formája. 55. Kézfogás, kézbe csapás. 56. A folytatás
második, befejezõ része.

Függõleges: 1. Ló, fehér csíkkal a fején. 2. Clunyi apát volt.
3. Isztambul városrésze. 4. … Montand: színész, énekes. 5.
Szélhárfa. 6. Gabon határai! 7. Csekklapok! 8. Disznót vág. 9.
Fogat, szekér jelzõje lehet. 10. Ukrajnai népcsoport. 11. Az
orrához. 15. Dédelgetett kutyus. 17. Gondos, körültekintõ.
20. Bért javít. 21. Testmozgást végzõ. 23. Bibliai bárkás. 24.
Krajcárjáról ismert mesehõs. 26. Két l! 27. Hevesen lóbáló.
30. Észak-erdélyi folyócska. 33. A tetejére. 36. Hatalom gya-
korlása. 38. Bolti bútordarab. 39. Számtani mûveletet végez.
41. … the Living, az Anthrax nagylemeze. 44. Balatoni tele-
pülés. 46. Hármas kártyán vagy dobókockán, angolul. 48. Ki-
csi, de erõs! 49. Dráma szereplõje. 51. Londoni óda! 52.
Templomi fohász. 53. Majomhang. 55. Pascal, röviden.

Önbecsülés

A túlzásba vitt napozásnak
azonban komoly egészség-
ügyi és esztétikai következ-
ményei lehetnek. A napo-
zós szezonban, a bõrünk
védelme különös figyelmet
érdemel. Minden bõrtípus
másképpen reagál a napo-
zásra. Az egyszerû bõrpír-
tól a súlyos, akár másodfo-
kú égésig, minden fokozat
elõfordulhat. De reagálhat
a bõr foltok megjelenésével,
szeplõkkel, késõbb kiala-
kulhatnak anyajegyek és a
bõrrák különbözõ fajtái is.
És a túlzásba vitt napozás

sajnos a bõr öregedését is
felgyorsítja.

A legfontosabb dolog az
óvatosság, a mértékletesség
és a fokozatosság, hiszen a
napsugarak alapvetõen
egészségesek. Segítik a
csontok számára nélkülöz-
hetetlen D vitamin képzõ-
dését, nem beszélve a nap
pszichénkre kifejtett hatásá-
ról. Tudjuk, mennyire pozi-
tívan befolyásolja hangula-
tunkat, és hiánya mennyire
depresszáló.

Ha mégis megtörtént a
baj, enyhébb égési sérülé-

sek szenvedtünk, ebben az
esetben, az elsõ és legfonto-
sabb, hogy gondoskodjuk
bõrünk hûsítésérõl, ami-
lyen gyorsan csak lehet, és
használjunk égés elleni kré-
meket. Így elkerülhetjük,

hogy bõrünk örök emlék-
ként tárolja egy-egy mér-
téktelen napozás élményét.
Abban az esetben érdemes
plasztikai sebész segítségét
kérni, ha anyajegyek, vagy
bõrdaganatra utaló elválto-

zások jelennek meg bõrün-
kön.

Szoláriumban a legtöbben
nem viselünk fehérnemût,
vagy fürdõruhát, és nyáron
is sokan döntenek a mono-
kini vagy a nudizmus mel-
lett. Arról azonban nem sza-
bad megfeledkeznünk, hogy
ilyenkor még óvatosabbnak
kell lennünk, hiszen olyan
területeket ér nap vagy szo-
lárium, amelyeket egy utcai
séta vagy hétvégi kirándulás
során nem, így a nyári nap-
sugarakra érzékenyebben re-
agálhatnak, mint más testtá-
jaink.

Általában a rövidebb hul-
lámhosszúságú, nagyobb
energiájú UVB sugárzást
tartják felelõsnek a napégé-
sért, míg a nagyobb hullám-
hosszúságú UVA-t a barnu-
lásért. A visszaverõdõ fény
megsokszorozza a kapott su-
gárdózist. Vízfelszínrõl csak-
nem 100%-ban, homokról,
sziklafalról 25%-ban verõdik

vissza a fény. A gyermekekre
jutó UV sugárzás többszörö-
se a felnõtteket ért sugárzás-
nak, ebben az életkorban kell
leginkább figyelni a napon
eltöltött idõre. Mindenképp
védekezzünk fényvédõ sze-
rekkel. A nagyon világos
bõrre 20-22-es, a világosra
15-20-as, sötétebb bõrre 10-
15-ös, a sötét, csaknem kreol
bõrre 5-7-es faktorszámú
fényvédõszer ajánlott. A
korszerû fényvédelem nem
merül ki a modern napozók
használatával. Életmódunk
részévé kell válnia. Délelõtt
11 és délután 3 óra között le-
hetõleg kerüljük a direkt
napfényt. A szemünket nap-
szemüveggel, fejünket vá-
szonsapkával védjük. Az aj-
kak finom bõre külön védel-
met igényel. Használjunk jó
alapanyagú, speciális fény-
védõ ajakápolószert. Napo-
zás után tusoljunk le, majd
kenjük be bõrünket hidratáló
balzsammal.

Elõzzük meg a bõrsérülést
Évszázadokkal ezelõtt a hamvas fehér

bõr volt a divat, ám napjainkban a nap-

sütötte barna bõr hódít. Éppen ezért

ilyenkor nyár elején szinte rendíthetetle-

nül izzadunk a napon, vagy szolárium-

ban, hogy csábító, bronzos barnaságot

varázsoljunk bõrünkre.

Az elsõ napsugarak megjele-
nésével mindenki újra elõve-
szi a lengébb ruhadarabjait a
szekrény legmélyérõl, kis idõ
és rengeteg napsütés eltelté-
vel pedig már a nyári ruhá-
kon gondolkozunk. Ezután
pedig a nyaralásra, amelynek
elengedhetetlen kelléke a für-
dõruha. Ez mindig jó szolgá-
latot tesz a nyaralással és
strandolással töltött idõ alatt.
Lássuk mi a divat, mit hord-
junk idén nyáron.

A nagyon színes fürdõru-
hák kora kis idõre leáldozott.
A legtöbb tervezõnél fekete
darabokat láthatunk, hiába
beszélünk a nyárról, mikor
mindenki igyekszik színes és
vidám ruhákba öltözni. Ez-
zel a visszafogott színhasz-
nálattal azonban vigyáz-
zunk, ugyanis a fekete szín
általában karcsúsít, a fürdõ-
ruhák esetében viszont csak-

is annak ajánlott, aki tökéle-
tes alakkal rendelkezik. Egy
jó tulajdonsága azonban
mindenképp van ennek a
színnek, mégpedig, hogy a
még nem lebarnult bõrön is

jól mutat. Aki mégis egy kis
színpompára vágyik, nyu-
godtan viseljen piros, zöld

vagy tarka darabot, esetleg
kék színût, mely vagy mély-
kék, vagy világos, szinte ne-
on árnyalatú legyen.

A trikinik kicsit háttérbe
szorulnak ezúttal, helyüket

átveszik a dresszek, melyek
nagymamáink korát idézõ,
francia bugyi jelleggel van-

nak ellátva, ritkán nyakba
kötõsek, annál inkább pán-
tosak vagy pánt nélküliek.
Ezen daraboknál a dekol-
tázs is sokszor hangsúlyt
kap mély kivágások képé-
ben, mely kivágásokat akár
oldalt is alkalmazhatják. A
szezon slágere a ferde,
aszimmetrikus váll, amelyet

több tervezõnél is láthatunk,
ám ezeket inkább az esti ten-
gerparti sétához ajánljuk,

mivel a teljes lebarnulást
nem segítik elõ, inkább hát-
ráltatják.

A kétrészes együttesek
esetében a megszokott há-
romszög megoldás, push up
vagy sima felsõrésszel és
akár vastag pántú bugyival
látható, de ugyanúgy köz-
kedvelt a pánt nélküli felsõ-

rész is. A pántos megoldá-
sok egy új vonala, amikor a
pánt nem a vállunkra kerül,

hanem a testünk köré. Ezek
a kétségkívül vonzó ötletek
ismét nem napozáshoz al-
kalmasak, inkább az esti al-
kalmakra. A dresszek pedig
fõképp olyan hölgyeknek
állnak jól, akiken nincs feles-
leg, hiszen a szemet a has és
derék tájékára tereli a ruha-
darab. A masnik is megol-
dásként szolgálhatnak, akár
kiegészítõk formájában a ru-
hán, akár maga a ruha sza-
básában, dekoltázs résznél is
alkalmazva.

A gyöngyöket és flittereket
is újra divatba hozzák a ter-
vezõk a fürdõruhák viszony-
latában.

Kiegészítõként még visel-
hetünk nyakláncot, fülbeva-
lót, karkötõket is, melyek
minden esetben legyenek
színesek. Illeszkedhetnek a
fürdõruha színéhez, de az
sem gond, ha elütnek tõle.
Használhatjuk még a neon
és púder színeket, akár a fe-
héret is, viszont a feketét te-
gyük el télire.

Fürdõruhatrend 2010
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Az utóbbi napokban több, ár-
vának hitt, madárfiókát hoz-
tak hozzám. Sokan úgy gon-
dolják, hogy a fûben megla-
puló rigófiókák árvák, ezért
megfogják, hogy megment-
sék. A májusi hónapban,
hozzánk került, valahány ár-
vának hitt madár, fenyõrigó
fióka volt. Szinte biztos vol-
tam benne, hogy nagy szám-
ban fognak fenyõrigó-
fiókákat hozni az egyesület-
hez, mikor sétáim során lát-
tam, hogy a város területén
több helyütt is, kikeltek a ri-
gófiókák.

Rigóéknál a szokás, hogy
mikor a kis rigófiókák, betol-
lasodnak, kiugrálnak a fé-
szekbõl. Repülni még nem
tudnak, vagy csak alig, meg-
lapulnak a fûbe, bebújnak a
bokrok alá, és éles hangjuk-
kal tudatják szüleiknek, hogy
hol tartózkodnak. A szülõk
pedig tovább etetik, mindad-
dig amíg önállóká nem vál-
nak. Voltaképp a rigók ezzel
a szokásukkal a túlélési esé-
lyüket próbálják növelni,
mert ha a fészekben marad-
nak, a ragadozók könnyen el-
pusztíthatják az egész fészek-

aljat. Tehát fontos, hogy a
„megmentett” rigófióka mi-
nél hamarabb visszakerüljön
oda ahonnan felvették. Ilyen
esetben megfigyelhetitek,
hogy a szülõk tovább etetik a
fiókákat. Ezért a rigófióká-
kon akkor segítünk, ha nem
vesszük fel, nem visszük ha-
za, nem próbáljuk a szegény
árvának hitt madarat meg-
menteni. Csak azokon az
énekesmadár fiókákon kell
valóban segíteni, amelyeken
látszik, hogy kiestek a fészek-
bõl, nem tudnak ugrálni,
nincs kifejlõdve tollruhájuk,

csupaszok. Ekkor is ajánlott
alaposabban szét nézni, és ha
felfedezitek a fészket, vissza
kell helyezni oda a madarat.
A már kiugrált, kitollasodott,
rigófiókákat hiába is teszitek
vissza a fészekbe, nyomban
kiugranak újra, mihelyt leve-
szitek róluk a kezeteket.

Több esetben nagyra me-
resztett szemmel néztek rám
a gyermekek, de felnõttek is,
mikor a megmentett rigófió-
kával állítottak be hozzám,
és azt tanácsoltam vigyék
nyomban vissza oda ahol ta-
lálták, és eresszék szabadon.
És, hogy a lelkesedésüket ne
törjem le, mindig velük tar-
tottam, és együtt engedtük
szabadon a madárfiókát.
Mindig megvártuk az elsõ
etetést. A látvány hatására
azonnal megértették: a rigó-
fiú, valóban nem árva.

Egyik alkalommal egy fel-
nõtt ismerõsöm hozott egy ri-
gófiókát, és mikor elmagya-
ráztam neki, hogy a rigóknál,
és más énekesmadaraknál az
a szokás, hogy (...) a legjobb,
ha most visszaviszed és ott
szabadon engeded ahol talál-
tad. Láttam rajta, hogy csaló-
dott. Na, azóta mindig kime-
gyek a helyszínre, közösen
engedjük el a madarat a meg-
találóval.

Kelemen László, Rara Avis
Madártani Egyesület

Tizenkét hónap a természetben
Szükséges eszközök: fa

csipeszek, ragasztó, ovális
vagy kör alakú tükör, esetleg
fénykép.

Elkészítése: A múlt héten
elõkészített facsipeszeket
most is hasznosítjuk, ez alka-
lommal egy tükörkeretet ké-
szítünk belõle, amely egy
sugázró nap hatását kelti
majd a falon. A szétszedett

fa csipesz darabokat a kép
szerint rendezzétek el. Nem
csak ellipszis alakú tükröt ke-
retezhettek be ilyen módon,
hanem kör alakút is. Tükör
helyett fényképet is tehettek a
keretbe. Hogy még jobban
hasonlítson a naphoz, a csi-
peszekbõl kapott fadarabo-
kat befesthetitek sárgára. Jó
szórakozást!

Tükörkeret csipeszekbõl

Hétvégi mellékletünk Életmód és Csodavár oldalait
Orosz Anna szerkesztette

Egyszer a Veres-tengerhez
ér a lány. A partján mindjárt
elébe esik egy alma. Enni
kezdi, a csutáját pedig a víz-
be hajigálta egy cseppig. A
csutából gyönyörû szép ha-
jók lettek. Egyikre felült, az
elvitte túl a Veres-tengeren.

Ott a parton volt egy nagy
hegy, annak a tetejében meg
egy kis ház.

A kismadár, aki hûsége-
sen kísérte, itt azt mondja a
lánynak:

– Te ide tartasz, ebbe a kis
házba, de te oda nem tudsz
magadtól feljutni sohasem.
Hanem amott, a hegy tövé-
ben van egy hattyú, ülj annak
a hátára, kapaszkodj a nya-
kába, ne félj, majd felvisz az!

Úgy is volt. A lány ráült, a
hattyú meg felvitte.

Bement a kis házba, szét-
nézett. Elõvette az asztalterí-
tõt, kirakott rája hét pogá-
csát. Aztán elbújt az ágy alá.
Este hazajönnek a hollók,
szétnéznek a házban, kérde-
zõsködnek, tanácskoznak,
hogy ki járt itt, de nem tud-
ják kisütni. Azzal lefeküd-
tek, reggel meg elmentek ha-
zulról.

Másnap is úgy történt a
dolog. A lány megterített, és
elbújt az ágy alá. A hollók ta-
lálgatták most is, de nem
mentek semmire.

Harmadnap a hollók javá-
ban eszik a pogácsát, a lány
meg csak elõbújik az ágy
alól, és azt mondja nekik:

– Ismertek-e még engem?
Azt mondják erre a hollók.
– Hát hogyne ismernénk,

hiszen te a testvérünk vagy!
De tudod-e mit, ne maradj te
itt közöttünk, mert ha a hol-
lók királya hazajön, széttép.
Eredj, míg szépen vagy!

De a lány megkötötte ma-
gát, hogy bizony nem megy
õ addig, míg õket ki nem sza-
badítja! Azt mondják a hol-
lók:

– Nem lesz abból semmi,
mert ahhoz hét esztendõt,
hét fél órát meg hét minutát
kell éhezni, meg az idõ alatt

egy árva szót sem szólni. Te
meg azt nem bírod ki!

– Dehogynem! – mondta a
lány. – Majd megpróbálom!

Azzal elbúcsúzott a hol-
lóktól, és ment, amerre látott.

Útja egy nagy uradalomba
vezetett. Talált egy nagy szal-
makazalt, ebbe belebújt. Ott
volt õ magányosan, se nem
evett, se nem szólt senkihez.
Hiába hozta a király agara az
ételt, rá sem nézett, még csak
hozzá sem nyúlt.

De egyszer csak a lovász
észreveszi, hogy az agár, ami
ételt kap, mind a kazalhoz vi-
szi. Rálesett. Meglátta, hogy

a kazalban lyuk van, a lyuk-
ban meg valami szép lány
van elrejtõzködve. Jelenti is a
királynak mindjárt hogy mit

látott. A király odament, szó-
lítgatta a lányt, de az tartotta
a fogadalmat, és nem szólt.
A király azt hitte, hogy a lány
néma, de nem törõdött a né-
maságával, és elvette felesé-
gül.

Nemsokára lett egy szép
gyerekük.

De volt az udvarban egy
kutyairigy vasorrú bába is, az
haragudott a néma királyné-
ra szörnyen. Mindenáron el
akarta veszejteni.

Elkérte egyszer tõle a kis-
gyereket vesszõkosárba fek-
tette betette a folyóba, az
meg vitte, vitte lefelé a kosa-

rat és benne a kisgyereket.
Akkor a vasorrú bába be-
ment a királyhoz, azt mondja
neki:

– Mit érdemel az az asz-
szony, aki saját tulajdon gye-
rekét a folyóba öli?

A király sejtette, hogy az õ
feleségére kell most szólni va-
lamit, de nem szólt, csak azt
mondta:

– Még várok, az igazság
majd kisül!

De született ám a király-

nénak második, harmadik
gyereke, azokat is mind elve-
szejtette a vasorrú bába a ví-
zen. De szerencsére egy

molnár, akinek egy csepp
gyereke sem volt, valamen-
nyit kifogta.

A gyerekek születését
azonban látták a hollók, meg
azt is, ahogy a molnár egy-
más után kifogta õket.

De a király végül, mit volt
mit tenni, elhitte, hogy a fele-
sége csakugyan maga emész-
ti el a gyerekeket. Kilencven-
kilenc kocsi fát hordatott
máglyába, és megparancsol-
ta, hogy ha az majd tiszta pa-
rázstûz lesz, tegyék rá az asz-
szonyt.

Már meg is gyújtották a
máglyát, már vinni akarták
az asszonyt, de mikor épp a
zsarátnokra akarták tenni, le-
telt a hét esztendõ, a hét fél-
óra meg a hét minuta. A hét
holló, akik ott voltak a mág-
lya körül az igazlátásnál,
csak megrázkódott, és vala-
mennyibõl szép fiatalember
lett.

Õk aztán elmondták, hogy
a királyné az õ testvérük, idá-
ig azért nem szólhatott, mert
õket akarta megszabadítani.
A gyerekei pedig, akiket a
vasorrú bába a vízen eleresz-
tett, mind egy molnárnál
vannak, az kifogta a vízbõl,
és azóta szépen neveli is õket.

A királyné megszabadult,
a gyerekeit a molnártól visz-
szaszerezték. A királyné az
anyját magához vette, a hét
testvére pedig elment haza.
Még most is boldogan élnek,
ha meg nem haltak.

Illyés Gyula: Hetvenhét 
magyar népmese c. könyvébõl

A hét holló (2.)

Fenyõrigók
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