
Elégtelen Bocsárdi Lászlónak

Felborzolta a kedélyeket Sepsiszentgyör-
gyön az a hír, hogy Bocsárdi Lászlónak, a
Tamási Áron Színház igazgatójának újra
versenyvizsgáznia kell, ha meg akar marad-
ni tisztségében. A rendezõ fellebbezni ké-
szül, és politikai játszmát sejt a háttérben.

új magyar szó
2010. június 4., péntek

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
20 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1864 ▲
1 amerikai dollár 3,4072 ▼
100 magyar forint 1,5262 ▲

A munkanélküliség „éllovasai”

Az országos átlaghoz képest magasabb a
munkanélküliség Székelyföldön – hangzott
el egy vizsgálat bemutatásán tegnap Kolozs-
váron.  A kutatás egyik legérdekesebb meg-
állapítása, hogy a hátrányos helyzet ellenére
Hargita és Kovászna megyékben kevésbé
érezték meg a gazdasági válságot. 

Gazdaság 6

Kultúra 8

Vezércikk 3

Aktuális 2
Izrael elutasította a vizsgálatot

Elutasította Izrael tegnap az ENSZ Emberi
Jogi Tanácsának nemzetközi vizsgálatot
sürgetõ döntését a Gázai övezetbe tartó, pa-
lesztinpárti segélyflottilla elleni izraeli kato-
nai akció ügyében. „Izrael független, de-
mokratikus állam, nem pedig banánköztár-
saság” – jelentette ki Móse Jaalon minisz-
terelnök-helyettes, hadászati miniszter.

Dühös ajándék
Traian Bãsescunak sokkal jobb, ha a
Cotroceni elõtt tüntetnek, semmint a

kormánypalotát ostromolják
az elégedetlenkedõk. Más
szóval: a két ellenzéki 
párt vezére éppenséggel
szívességet tesz Traian

Bãsescunak, amikor
úton-útfélen õt okol-
ja – joggal egyéb-
ként – a jelenlegi
helyzetért.Szõcs Levente

Mai mellékletünk:

Erdély-szerte rendezvények-
kel emlékeznek meg ma a tri-

anoni békeszerzõdés aláírásának
napjára. A kilencvenedik évfor-
dulón két történelmi egyház felhí-
vására délután fél hatkor megszó-
lalnak a református és az evangé-
likus templomok harangjai is. Só-
lyom László köztársasági elnök
tegnap kihirdette a június 4-ét, a
trianoni békeszerzõdés aláírásá-
nak napját a nemzeti összetarto-
zás napjává nyilvánító törvényt,
így az ma hatályba léphet. Ma a
Magyar Országgyûlés emlékülést
is tart, melyen beszédet mond Só-
lyom László és Német László
nagybecskereki püspök. Az
MSZP jelezte, hogy távol marad
az eseménytõl, mert nem ért
egyet azzal, hogy a frakciók nem
kapnak szót. 2. és 4. oldal 

Trianon-nap 
harangzúgással

„Tisztán”, azaz a több éve felgyûlt adósságok nélkül adja át az Egészségügyi Minisztérium

a kórházakat a napokban kezdõdõ decentralizáció során – jelentette be tegnap Cseke Attila

tárcavezetõ. A megyei és helyi döntéshozók félelmekkel vegyes örömmel állnak a megmé-

rettetés elé: a decentralizáció lehetõséget biztosít az egészségügyi ellátás minõségének javítá-

sára, de továbbra is kérdés, lesz-e elég pénz az új rendszer mûködtetéséhez. 7. oldal 

„Fertõtlenítés” után
kórház-decentralizáció

Folytatódtak tegnap a tüntetések a prefektúrák elõtt. Csíkszeredában ezren vonultak utcára Fotó: Hargita Népe

Tüntetõk várják majd Emil
Bocot hétfõn a parlament ka-

pujánál, amikor a miniszterel-
nök felelõsséget készül vállalni a

megszorító intézkedésekrõl szó-
ló törvényekért a honatyák elõtt,
a bizalmatlansági indítványról
szóló szavazás napján pedig újra

általános sztrájkot hirdetnek a
közalkalmazottak – döntötték el
tegnap a szakszervezeti szövet-
ségek vezetõi. 3. oldal 

Bizalmatlanság az utcákon is

Az egészségügyi tárca fennhatósága alá tartozó 435 kórház közül 373 kerül át az önkormányzatokhoz, a helyi vagy megyei tanácsok felügyelete alá Fotó: ÚMSZ
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Röviden

Jön a számítógép-segély

Az oktatásügyi minisztérium közzétette
annak a 22 392 diáknak a listáját, akik
idén kétszáz eurós számítógép-vásárlási
támogatásban részesülnek. A támogatot-
tak körét az határozta meg, milyen anyagi
feltételekkel rendelkezik a pályázó család-
ja.  Azoknak a családoknak a gyermekei
folyamodhattak segítségért, ahol az egy
fõre esõ havi jövedelem nem haladja meg
a 150 ront. A sikeresen pályázó megyék
listáját Iasi, Suceava és Dolj megye vezeti.
A vásárlási utalványokat június 24-e és 30-
a között bocsátják ki.

Megjavítják a bálványosi utat 

A Kézdivásárhely-Bálványos-Sepsibükszád
útszakasz is bekerült a Tízezer kilométer
megyei út programba – a kormány tegnap
véglegesítette azoknak az utaknak a jegyzé-
két, amelyeken idén javítási munkálatokat
fognak beindítani az. A Kézdivásárhely-
Bálványos-Sepsibükszád útszakaszon lehet
eljutni a Szent Anna tóhoz, a Mohos tõ-
zegláphoz, amely a Székelyföld egyik leglá-
togatottabb turisztikai célpontja. Ezen az
útvonalon naponta átlagban 2500 jármû
közlekedik, a forgalom a megyei tanács ta-
nulmánya szerint az út megjavítását köve-
tõen ötven százalékkal nõni fog. Az út re-
habilitálásának teljes, már elõkészített do-
kumentációját a megyemenedzser hétfõn
adja át a szakminisztériumnak.

Büntethetõ a francia lobogó 
nyilvános meggyalázása

A francia igazságügyi minisztérium elõké-
szítés alatt álló rendeletének értelmében
pénzbírsággal lesz sújtható a nemzeti lobo-
gó mindenfajta nyilvános meggyalázása,
akkor is, ha az mûvészi keretek között tör-
ténik – közölte tegnap a tárca szóvivõje. A
javaslat elõzménye egy „politikailag inkor-
rekt” fotópályázaton fõdíjat nyert kép, ame-
lyen egy ülepét a francia zászlóval éppen
kitörlõ férfi látható hátulról. Az ominózus
felvétel a legnagyobb francia könyváruhá-
zlánc, a FNAC nizzai központjának, ama-
tõröknek meghirdetett fotópályázatán már-
cius 6-án a politikailag inkorrekt kategóriá-
ban a zsûri „kedvence” lett, majd március
19-én a díjazott fotót a Métro címû ingye-
nes napilap leközölte.

Szerb külügyminiszter: Pozsonynak
és Budapestnek meg kell egyeznie

A szerb külügyminiszter szerint Pozsonynak
és Budapestnek kompromisszumos megol-
dást kellene találnia a magyarok kettõs ál-
lampolgársága ügyében. Vuk Jeremic, miu-
tán csütörtökön Pozsonyban tárgyalt ven-
déglátójával, Miroslav Lajcák szlovák kül-
ügyminiszterrel, kifejtette: Szerbia Jugoszlá-
via szétesése után nagyon specifikus hely-
zetben van, kapcsolatai Magyarországgal
nagyon jók, s ezért csak a tárgyalásokat
tudja ajánlani Pozsonynak. „Szlovákia min-
den kérdésben számolhat Szerbia szolidari-
tásával. Ebben a konkrét esetben azonban
Szerbiának figyelembe kell vennie nagyon
specifikus helyzetét is” – jegyezte meg Jeremic.

Nazarbajev nem akar 
a nemzet atyja lenni

Nurszultan Nazarbajev kazah államfõ csü-
törtökön nem írta alá azt a parlament által
már jóváhagyott törvényt, amely a nemzet
atyja címmel, s véle különleges elõjogokkal
ruházta volna fel élete végéig. A dokumen-
tum mentesítette volna az országát két évti-
zede irányító politikust mindenfajta bünte-
tõjogi felelõsségre vonás alól, és lehetõvé
tette volna számára, hogy visszavonulása
után is ellenõrizze a kormány politikájának
bizonyos területeit. „Õszintén köszönöm
minden kazahnak a támogatást, s azt, hogy
értékelik a munkámat. Ugyanakkor úgy
gondolom, hogy pusztán a törvény betûi
nem tehetnek valakit A nemzet vezetõjévé”
– fogalmazott Nurszultan Nazarbajev.

Hírösszefoglaló

Majdnem háromszorosára
nõtt egy hónap alatt a Mexi-

kói-öbölben kialakult olajfolt –
közölték a miami egyetem kuta-
tói mûholdas fotók alapján. A
szennyezõdés – amely a Deep-
water Horizon nevû tengeri olaj-
fúró platform április 20-i felrobba-
nása miatt alakult ki – immár 24
400 négyzetkilométert borít be,
azaz akkora, mint az Olaszor-
szághoz tartozó Szardínia szige-
te. Május elsején az olajfolt nagy-
sága még „csak” 9000 négyzetki-
lométer volt. A kutatók egyéb-
ként megerõsítették, hogy a szen-
nyezõdés egy része Florida irá-
nyába tart. Az olajkatasztrófáért
felelõsnek tartott BP cég folytatta
a legújabb, kockázatos kísérletet a
szivárgás kezelésére. A mélyten-
geri robotok elkezdték levágni a
tengerfenéken a kitörésgátló be-
rendezésrõl a sérült felszállóc-
sövet, hogy annak helyére egy
fordított tölcsér alakú „sapkát” il-
lesszenek. A mûvelet nyomán na-
gyobb sebességgel kezdett ömleni
az olaj. A terv az, hogy a szivárgó
olaj nagy részét egy új csövön ke-

resztül a felszínre, egy tartályha-
jóhoz vezetik.

Az Egyesült Államok nem
mérlegeli azt a lehetõséget, hogy
atomtöltetet robbantson a Mexi-
kói-öbölben az olajszivárgás leál-
lítására, közölte a parti õrség pa-
rancsnoka tegnap. Thad Allen
tengernagy – aki a kárelhárítási
mûveletek irányítója – az ABC te-
levízióban közölte: az sem merült
fel, hogy esetleg más robbanó-
szerrel vessenek véget a mélyten-
geri olajömlésnek. Allen kifejtet-
te: egy robbantás esetleg rontana
a helyzeten, olajat tartalmazó kõ-
zetformációk kerülhetnének köz-
vetlenül a tengerfenékre. Ez sú-
lyos kockázat, nem tudni, mi tör-
ténne egy robbantással az olajkút
felszállócsövében és a tengerfenék
alatti rétegekben – tette hozzá.

Tegnap már 45. napja ömlött
az olaj a vízbe. Tony Hayward, a
BP vezérigazgatója tegnap elis-
merte, hogy vállalata nem volt fel-
készülve a katasztrofális mélyten-
geri olajszivárgás kezelésére. Azt
mondta, egy ilyen baleset esélye
kicsi volt, de jogos a bírálat,  „két-
ségtelenül igaz, hogy nem voltak
meg a védekezõ eszközeink”. 

Háromszorosára nõtt 
az olajfolt a Mexikói-öbölben

ÚMSZ

Sólyom László köztársasági
elnök tegnap kihirdette a júni-

us 4-ét, a trianoni békeszerzõdés
aláírásának napját a nemzeti ös-
ssztartozás napjává nyilvánító
törvényt, így az ma hatályba lép-
het. A jogszabállyal az Ország-
gyûlés kinyilvánítja, hogy „a több
állam fennhatósága alá vetett ma-
gyarság minden tagja és közössé-
ge része az egységes magyar nem-
zetnek, melynek államhatárok fe-
letti összetartozása valóság, s
egyúttal a magyarok személyes és
közösségi önazonosságának meg-
határozó eleme”. 
Ma a Magyar Országgyûlés em-
lékülést is tart, melyen Sólyom
László mellett beszédet mond
Német László nagybecskereki
püspök. Az MSZP jelezte, hogy

távol marad az eseménytõl, mert
nem ért egyet azzal, hogy a frak-
ciók nem kapnak szót. Az ese-
ményt követõen a képviselõk, va-
lamint a kormány tagjai és a meg-
hívott vendégek részvételével
szentmisére kerül sor a Szent Ist-
ván-bazilikában, melyet Erdõ Pé-
ter bíboros, prímás, esztergom-
budapesti érsek celebrál.

Rajzverseny Nagyváradon

A trianoni békeszerzõdés alá-
írásának napjára Erdélyben is
megemlékeznek. A két történel-
mi egyház felhívására ma dél-
után fél hatkor megszólalnak a re-
formátus és az evangélikus temp-
lomok harangjai.

Kolozsváron a Hatvannégy
Vármegye Ifjúsági Mozgalom he-
lyi szervezete szervez megemlé-

kezést a református és unitárius
egyház képviselõinek részvételé-
vel. Sepsiszentgyörgyön a Ma-
gyar Polgári Párt háromszéki
szervezete idén hatodik alkalom-
mal tart emléknapot. Gazda Zol-
tán, a megemlékezés szervezõje
emlékeztetett arra, hogy Erdély-
ben Sepsiszentgyörgy volt az el-
sõ, ahol utcára vonultak a Triano-
ni döntés évfordulóján. Hozzátet-
te: az idei rendezvényre is meg-
hívtak minden politikai és ma-
gyar civil szervezetet. Lapunk ér-
deklõdésére Albert Álmos szená-
tor elmondta, a rendezvényen az
RMDSZ is részt vesz, a politikus
beszédet is mond. 

Nagyváradon az RMDSZ is
szervez emléknapot. Ma az
RMDSZ-székházban a Magyar
nemzet határok nélkül címû rajzver-
seny nyerteseit díjazzák, délután

fél hattól megszólalnak a történel-
mi egyházak harangjai, ezt köve-
tõen pedig ökumenikus ima kö-
vetkezik a nagyváradi evangéli-
kus templomban.

Állást foglalt az MKP

A trianoni szerzõdés aláírásá-
ról Szlovákiában is megemlékez-
nek. A dokumentum 90. évfordu-
lója alkalmából a Magyar Koalí-
ció Pártja (MKP) nyilatkozatot
adott ki. „Magyarország nemcsak
területeket veszített, hanem 3,2
millió magyar került önakaratán
kívül az utódállamok fennhatósá-
ga alá. A nemzeti önrendelkezés
wilsoni elveit mindenki érvénye-
síthette, csak a magyarok nem él-
hettek velük” – áll a dokumen-
tumban. 

Emléktábla 
Révkomáromban

Tegnap Trianon-emléktáblát
lepleztek le Pozsonyban, a vá-
rosközpontban álló fõposta
épületén. „Számunkra fontos a
trianoni szerzõdés. A lényeg
az, hogy továbbra is érvényben
maradjon, és ne veszítsük el
Szlovákiát” – jelentette ki Ján
Slota, a Szlovák Nemzeti Párt
(SNS) elnöke az emléktábla le-
leplezése után. Az akciót az
SNS kezdeményezte és finan-
szírozta. „A Szlovák Köztársa-
ság köszönetét fejezi ki a szö-
vetséges hatalmaknak, hogy
1920. június 4-én a Párizs mel-
letti Versailles-ban, a Nagy-Tri-
anon palotában megkötötték a
trianoni békeszerzõdést Ma-
gyarországgal, amely megpe-
csételte a történelmi Magyaror-
szág szétesését, létrehozta
Csehszlovákiát, valamint más
államokat az õket megilletõ ha-
tárokon belül, és új arcot adott
Európának” – áll egyebek kö-
zött a táblán. 

A trianoni békeszerzõdés mellett a közép-euró-
pai egységtörekvésekrõl és a nacionalizmusról is
beszéltek az elõadók tegnap a magyar, francia,
osztrák, román és szlovák történészek részvéte-
lével tartott budapesti konferencia elsõ napján.
Az 1920 utáni Kárpát-medencei államkoncepci-
ókról szóló rendezvényen Francois Laquieze, a

budapesti francia nagykövetség tanácsosa kifej-
tette: tudja, hogy a trianoni békeszerzõdés 90 év
elteltével is fájdalmas a magyarok számára. Hoz-
zátette, minél szélesebb körben kell megvitatni
minden történelmi eseményt, így az igazságta-
lannak ítélteteket is, mert ez segíthet a konfliktu-
sok feloldásában.

Budapesti konferencia az államkoncepciókról
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Hírösszefoglaló

Elutasította Izrael tegnap az
ENSZ Emberi Jogi Tanácsá-

nak nemzetközi vizsgálatot sür-
getõ döntését a Gázai övezetbe
tartó, palesztinpárti segélyflottil-
la elleni izraeli katonai akció
ügyében, arra hivatkozva, hogy a
testületnek nincs „erkölcsi tekin-
télye”. A testület 47 tagjából 32
támogatta a határozatot, hogy
küldjenek ki egy nemzetközi
missziót a nemzetközi jog meg-
sértésének kivizsgálására. A ta-
nácsnak az izraeli fellépés ügyé-
ben tartott keddi rendkívüli ülé-
sét a palesztin, a szudáni és a pa-
kisztáni képviselõ kezdeménye-
zésére, az Arab Liga és az Iszlám
Konferencia Szervezete nevében
hívták össze.

Móse Jaalon miniszterelnök-
helyettes, a hadászati ügyek mi-
nisztere az izraeli közszolgálati
rádióban kijelentette: „A nem-
zetközi vizsgálóbizottság felállí-
tását szorgalmazó felhívásokra
habozás nélkül azt kell válaszol-
nunk, hogy Izrael független, de-
mokratikus állam, nem pedig
banánköztársaság. Képesek va-
gyunk vizsgálatot lefolytatni, le-
vonni és hasznosítani a tanulsá-
gokat. Arra viszont nincs szük-
ség, hogy eközben ostorozzuk is
magunkat” – tette hozzá az egy-
kori vezérkari fõnök, a bizton-
sági kabinet tagja. Jigal Palmor
külügyi szóvivõ kijelentette,
hogy „az Izrael ellen újabb
megszállott kirohanást intézõ
tanács tekintélye a nullával
egyenlõ”. 

Izrael elutasítja a vizsgálatot

Trianon-nap harangokkal

Gyászolók tízezrei búcsúztak tegnap Isztambulban a hétfõi izraeli
katonai akció halálos áldozataitól. A palesztin és török zászlókkal
letakart koporsókat az isztambuli Fatih mecsetbe szállították, ahol
gyászszertartás keretében vettek búcsút az aktivistáktól, akiket ké-
sõbb szülõvárosaikban helyeznek örök nyugalomra. A szertartá-
son többek között részt vett Taner Yildiz török energiaügyi minisz-
ter, Isztambul polgármestere és az iráni fõkonzul is. „Törökország
soha nem fogja elfelejteni ezt a támadást, és az ország kapcsolata
Izraellel soha többé nem lesz már olyan, mint azelõtt” – jelentette
ki Abdullah Gül török államfõ egy sajtótájékoztatón.

Halottaikat gyászolták a törökök



Antal Erika

Tüntetõ közalkalmazottak
várják majd hétfõn, a kor-

mányzati felelõsségvállalás nap-
ján Emil Boc miniszterelnököt a
parlament kapui elõtt, s a bizal-
matlansági indítvány megszava-
zásakor általános munkabeszün-
tetéssel tiltakozik a közszféra a
megszorító intézkedések miatt –
ebben egyeztek meg az országos
szakszervezeti szövetségek veze-
tõi a tiltakozások további menet-
rendjérõl szóló tegnapi egyezteté-
sen. Eszerint a parlament elõtti
tüntetések kedden és szerdán is
folytatódnak, a hét második felé-
ben pedig a honatyák vidéki iro-
dáinál tartanak sztrájkõrséget az
elégedetlen közalkalmazottak.

A szakszervezeti vezetõk szá-
mításai szerint június 15-e lesz az
ellenzéki bizalmatlansági indít-
ványról szóló szavazás dátuma.

Ekkorra húszezres tüntetést szer-
veznek a parlament elé, s a tervek
szerint az épületet a tiltakozók
élõlánca veszi majd körül – tájé-
koztatott Marius Petcu, a
CNSLR – Frãþia elnöke.

Az Alfa Kartell vezetõje,
Bogdan Hossu arra számít: a bi-
zalmatlansági indítványról szóló
szavazás napján megáll az élet a
közszférában, a közalkalmazottak
országosan beszüntetik a munkát.

Tüntetés Csíkban is

A megyeszékhelyek prefektúrái
elõtti – korábban beharangozott
tüntetések tegnap folytatódtak: az
erdélyi városok közül Brassóban,
Csíkszeredában, Nagyszebenben,
Déván, Aradon és Szatmárnéme-
tiben szerveztek tiltakozó akció-
kat. Brassóban kisebb incidens is
történt, mert a tüntetõk erõszakkal
be akartak jutni a hivatalba. A ke-

délyek akkor csillapodtak le, ami-
kor a prefektus tárgyalásra hívta a
szakszervezetek képviselõit. 

Csíkszeredában mintegy ezren
– közalkalmazottak, nyugdíjasok
– tüntettek a prefektúra elõtt kor-
mányellenes és az államfõt bíráló
pannókkal felszerelkezve. A tilta-
kozó akcióban részt vevõ tanárok
feketébe öltöztek, mondván: a
tanügy temetésén vesznek részt.
A tömeg azonban hamar szétosz-
lott, az eredetileg kétórásra terve-
zett tüntetés mindössze egy órát
tartott.

Káosz a tanügyben

Az eredeti elképzelések szerint
a tanügyben meghirdetetett álta-
lános sztrájknak egész héten kel-
lett volna tartania. A pedagógus
szakszervezetek szerda este is azt
állították, a munkabeszüntetés
folytatódik, ennek ellenére teg-

nap az erdélyi iskolák többségé-
ben tegnap megtartották az órá-
kat. „Mi sem tudjuk már, mi tör-
ténik, teljes a káosz” – nyilatkoz-
ta lapunknak egy neve elhallgatá-
sát kérõ kolozsvári pedagógus.
Mint megtudtuk, a szakszerveze-
ti tagok körében Kolozs megyé-
ben nem gyûlt össze a sztrájk tá-
mogatásához szükséges számú
aláírás, ezért tértek vissza a tan-
termekbe a tanárok. „Tudtom-
mal ez így történt más megyék-
ben is. Hétvégén azonban ismét
megkérdez bennünket a szak-
szervezet, akarjuk-e hétfõtõl fo-
lyatni a sztrájkot” – tájékoztatott
a tanár. 

Botrány a Bolyaiban

Maros megyében sem gyûlt
össze szerdán a munkabeszünte-
tés folytatásához szükséges alá-
írás, így a szakszervezetek megyei
vezetõi felfüggesztették a sztráj-
kot, a tanárok pedig értesítették a
tanulókat, hogy csütörtök reggel
megkezdõdik a tanítás. 

Tegnap azonban újabb közle-
mény érkezett a szakszervezettõl
a Bolyai Farkas Elméleti Líceum
pedagógusaihoz, amely szerint a
tanítás továbbra is szünetel. A ká-
osz akkor hágott a tetõfokra, ami-
kor megjelent a Szabad Tanügyi
Szakszervezet megyei elnöke és
kijelentette, rosszul értelmezik,
nincs sztrájk, az országban – egy-
két kivételtõl eltekintve – minden-
hol tanítanak. 

A fejetlenséget látva, a tanárok
közül többen kijelentették, hogy
kilépnek a szakszervezetbõl, mert
az nem képviseli az érdekeiket.
„A szakszervezetnek az lenne a
feladata, hogy tüntetéseket szer-
vezzen, de ellenkezõleg, összeza-
var és a tiltakozást ellenzi” –
mondták a tanárok, akik úgy vél-
ték, teljesen fölöslegesen sztrájkol-
tak eddig, ha most az érettségi
vizsgákra abba kellett hagyniuk a
tiltakozást. 
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A hatalom nem lehet jobb az
ellenzéknél, nem kell tehát
csodálkozni, ha a kormány
eddig nem volt képes egyet-

len épkézláb válságke-
zelõ ötlettel elõállni.
Az ellenzék gyenge, s
ez mindennél jobban
kitûnik abból, aho-

gyan a hatalomhoz viszonyul. Két attitûdre
érdemes figyelni e tekintetben: az egyik a
kormány megbuktatására tett õszintétlen
kísérlet, a másik a felelõsség – deklaratív –
elosztása a kabinet és Traian Bãsescu ál-
lamfõ között, utóbbi hátrányára, de ez csu-
pán látszat.
Nem vitás: abban, hogy ma itt tartunk,
meghatározó szerepe volt Traian
Bãsescunak. A 2008-as törvényhozási vá-
lasztás után mindenen és mindenkin keresz-
tülvitte akaratát, és azt a miniszterelnököt
nevezte ki, akit akart, az eredményt pedig is-
merjük. (Nem elhanyagolandó teljesen a
szociáldemokraták szerepe sem!) Tavaly de-
cemberben a helyzet változhatott volna, két
feltétellel: egyfelõl ha Traian Bãsescut felvált-
ja az államfõi székben az ellenzék jelöltje,
másfelõl ha Mircea Geoanã a nagyszebeni
polgármestert bízza meg a kormányalakítás-
sal, és Klaus Johannis valóban többre képes
Emil Bocnál. Nos, ez utóbbi hipotézist már
valószínûleg soha nem ellenõrizhetjük, mivel
Traian Bãsescut újraválasztották (amiben
nagy szerepe volt a magyar választónak, aki
bizonyára a gyõztes szívdobogásával viszi
majd haza a csökkentett fizetést/nyugdíjat
is). De nem az a kérdés, hogy mi lett volna,
ha; viszont az elõzmények ismeretére szükség
van, hogy levonhassuk a következtetést: iga-
zuk van azoknak, akik Traian Bãsescut kár-
hoztatják a jelenlegi helyzetért. Más kérdés,
hogy igyekezetük nem célravezetõ.
Emlékezzünk vissza: négy éven át az állam-
fõ semmiféle reális hatalommal nem rendel-
kezett, informális hatalmának motorja a
népszerûség volt és az ebbõl adódó zsarolási
potenciál. Ma az elnök a kormányzásból
meríti erejét – az egyre nyíltabban átpum-
pált állami források révén –, illetve abból a
tapasztalatból, hogy Traian Bãsescut nem
lehet leváltani. (Ugyan melyik párt merne
nekifutni még egy referendumnak?) Az el-
nök tehát szándékosan és okkal vállalja ma-
gára a kormányzás terhét, tudja ugyanis,
hogy míg kormánya ingatag, õt magát nem-
igen érheti „halálos baleset”. Az államfõ po-
zíciója nagyban függ a politikai feketepiacon
uralkodó hangulattól, azaz fenn kell tarta-
nia a hitet, hogy kézben tartja a dolgokat.
Akinek ebben a játékban vesztes hírét keltik,
azzá is válik egyhamar. Más szóval: Traian
Bãsescunak sokkal jobb, ha a Cotroceni elõtt
tüntetnek, semmint a kormánypalotát ostro-
molják az elégedetlenkedõk. Más szóval: a
két ellenzéki párt vezére éppenséggel szívessé-
get tesz Traian Bãsescunak, amikor úton-út-
félen õt okolja – joggal egyébként – a jelenle-
gi helyzetért.

Román lapszemle

Dühös ajándék

Szõcs Levente

A tengerparti szállodák különbözõ pará-
dékkal, versenyekkel próbálják magukhoz
csábítani a turistákat, s noha érdeklõdés
hiányában már hajlanak minimális ár-
csökkentésekre, azok a „fizess öt éjszakát,
és maradj hetet” jellegû csomagokra vo-
natkoznak. (Evenimentul zilei) Újdonság-
nak számító bûnszervezetet oszlatott fel a
DIICOT, amikor több tucat személyt vett
õrizetbe telefonbeszélgetések és SMS-ek il-
legális lehallgatásának gyanújával.
(Gândul) Dacára annak, hogy a
Metrorex és a Sindomet éves mérlege
alapján a metróállomásokon lévõ üzlet-
helységeket átlagosan négyzetméteren-
kénti havi 8,04 euróért adják bérbe, a való-
ságban ennél jóval többet vágnak zsebre.
Noha a szerzõdés egyik cikkelye titoktar-
tásra kötelezi a bérlõket, a megkérdezettek
közül sokan elmondták, négyzetméteren-
kénti 40-50 eurós bérleti díjat fizettek.
(Adevãrul)

Brassóban a tüntetõk erõszakkal akartak behatolni a prefektúra épületébe, végül az utcán maradtak Fotó: Mediafax

Bizalmatlanság az utcákon
Újabb tüntetésekkel és sztrájkokkal fenyegetnek a szakszervezetek

ÚMSZ

„Nem mondok le, mert nem
cselekedtem semmi törvény-

telent. Természetesen a miniszter-
nek jogában áll meneszteni en-
gem, de egyelõre senki sem értesí-
tett arról, hogy ilyen döntés szüle-
tett volna” – reagált Melania
Mandas Vergu miniszteri taná-
csos arra a hírre, hogy felettese,
Daniel Funeriu oktatásügyi tárca-
vezetõ azonnali lemondását vár-
ja, ellenkezõ esetben meneszti
tisztségébõl. A tanügyminiszter
ultimátumának hátterében az áll,
hogy az EU-s projektek felügyele-
tével megbízott Vergu személye-
sen is érdekelt a kérdésben,
ugyanis cége négymillió euró ér-
tékû programot bonyolít le. A mi-
niszteri tanácsos tisztségére hivat-
kozva adatokat kért az egyetemek
rektori hivatalaitól, amiket fel-
használt uniós projektje lebonyo-
lításában. Daniel Funeriu koráb-
ban tizenöt napos határidõt adott
Vergunak arra, hogy válasszon
tanácsosi vagy cégvezetõi tisztsé-
ge között. 

Mandas Vergu 
nem mond le

Fleischer Hilda

Tagadhatatlan, hogy sok elé-
gedetlenség felgyülemlett a

pártokban, látszik ez a partnere-
inknél is, de ennek ellenére nem
hiszem, hogy a bizalmatlansági
indítvány sikeres lesz. Szerintem
megmarad ez a kormány – jelen-
tette ki tegnap Bukarestben
Markó Béla szövetségi elnök.
Amikor arról kérdeztük a minisz-
terelnök-helyettest, hogy az ellen-
zéki indítvány szavazásakor az
RMDSZ milyen álláspontot fog
majd képviselni, a politikus el-
mondta, bár ebben a pillanatban
egyáltalán nem boldog, hogy a
szövetség ebben a kormányban
van, ahogyan amiatt sem, hogy
rákényszerültek a megszorító in-
tézkedésekre, úgy látja, ha most
hátat fordítanának a kormány-
nak, az egész társadalomnak
rosszabb lenne. Markó fontosnak
tartotta megemlíteni, hogy hosszú
viták után elérték azt, hogy a
megszorító intézkedések határ-
idõsek legyenek, a megvonások
december 31-ével lezárulnak.
„Eközben természetesen az egész

jövõ évi költségvetést újra kell
gondolni, az egész román köz-
igazgatást át kell alakítani, és mi
ezt nagyon határozottan akarjuk
is” – szögezte le az RMDSZ elnö-
ke. Mint ismeretes, a kormány
hétfõn vállal felelõsséget a bér- és
nyugdíjcsökkentéseket jogerõre
emelõ törvények ügyében. Az el-
lenzék bejelentése szerint kedden
két bizalmatlansági indítványt
nyújtanak be. 

Megalázó lenne kivonulni

Arra a felvetésre, hogy az el-
lenzék bizalmatlansági indítvá-
nyának megszavazásakor nem
vonulnak-e ki az ülésterembõl
azt biztosítandó, hogy a  kor-
mánypárti honatyák „nem sza-
vaznak félre”, Markó elmondta,
szerinte megalázó lenne ilyen
cselekedethez folyamodni. „A
szavazás titkos, de abból indu-
lunk ki, hogy kölcsönösen meg
kell bíznunk egymásban. Az
RMDSZ részérõl garantálni tu-
dom, hogy tartjuk adott szavun-
kat” – fejtette ki az Agerpres hír-
ügynökségnek Markó. 

Sajátjaitól fél a PD-L

A szövetségi elnöknek szegzett
kérdés elõzménye, hogy Roberta
Anastase, a képviselõház demok-
rata-liberális elnöke azt javasolta
párttársainak, hogy „ne vegyenek
részt ebben a bohózatban. Számí-
tásba jöhetõ „taktikai lépésként”
felvetette annak a lehetõségét is,
hogy a PD-L-s honatyák tartóz-
kodjanak a bizalmatlansági indít-
ványról való szavazáskor. Radu
Berceanu szállításügyi miniszter
elutasította Anastase ötletét, sze-
rinte a tartózkodás a felelõsség el-
hárítását jelenti, ami nem korrekt
a szavazókkal szemben. A szóvál-
tás hátterében az húzódik meg,
hogy egyre több PD-L-s honatya
foglal nyíltan állást a kormány ál-
tal tervezett bér- és nyugdíjcsök-
kentések ellen. Szerdán Iulian
Bãdescu szenátor épp emiatt
hagyta ott a kormánypártot a szo-
ciáldemokraták javára. Ugyanak-
kor megelõlegezte, több – immár
volt – párttársa hozzá hasonlóan
ellenzi a megszorító intézkedése-
ket, és megszavazza a bizalmat-
lansági indítványokat. 

Markó: megmarad a kormány
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Bogdán Tibor

Az 1920. június 4-én, ro-
mániai idõ szerint 17:32

órakor, a franciaországi Ver-
sailles-hoz tartozó Nagy-
Trianon-kastély 52 méter
hosszú és 7 méter széles fo-
lyosóján, a Galérie des
Cotelle-ben aláírt trianoni
békeszerzõdés az I. világhá-
borút lezáró Párizs környéki
békeszerzõdések rendszeré-
nek részét képezi. A háború-
ban vesztes Magyarország
(mint az Osztrák–Magyar
Monarchia egyik utódálla-
ma) és a háborúban gyõztes
antant szövetség hatalmai
(Nagy-Britannia, Franciaor-
szág, Olaszország) között lét-
rejött dokumentum, az Oszt-
rák–Magyar Monarchia fel-
bomlását követõen, meghatá-
rozta Magyarország és
Ausztria, Románia, valamint
az újonnan létrejött Csehszlo-
vákia és a Szerb–Horvát–
Szlovén Királyság új határait.

Magyarország pártfogói

Jóllehet a magyar uralko-
dó és politikai osztály még
1918 nyarán sem számolt ko-
molyan a háborús vereség
lehetõségével, az Oszt-
rák–Magyar Monarchia fel-
darabolását és Magyarország

megcsonkítását már a hábo-
rú elején elõkészítették az
Antant-hatalmak. Így az
1915-ös londoni egyezmény-
ben Szerbiának ígértek terü-
leteket; egy évvel késõbb, ti-
tokban felajánlották Románi-
ának Erdélyt és Kelet-Ma-
gyarországot a Vásárosna-
mény–Debrecen–Csongrád–
Tisza vonalig, ha Bukarest
hadat üzen az Osztrák–Ma-
gyar Monarchiának. Miután
Románia szinte azonnal ve-
reséget szenvedett, majd kü-
lönbékét kötött a Monarchiá-
val, és csak a világháború
utolsó napjaiban üzent újra
hadat, az antant eleinte vona-
kodott elismerni a román te-
rületi követelések jogosságát.

A gyõztesek körében
egyébként erõs ellenállást

váltott ki a békeszerzõdés ra-
tifikálása. Az Amerikai
Egyesült Államok ezt mind-
máig meg sem tette, a békesz-
erzõdés ratifikációját elõadó
francia Guernier miniszter
csak azzal ajánlotta a végle-
gesítést, hogy a Millerand-
féle kísérõlevél (amelyet a
magyar kormány Fouchet-
jegyzék néven kapott meg)
lényeges módosításokra és
enyhítésekre ad módot.
Briand francia miniszterel-
nök és külügyminiszter pedig
elismerte: a magyar határo-
kat önkényesen húzták meg,
így kiigazításokra lesz szük-
ség.

Az angol parlamentben
Captain Elliot, a felsõházban
lord Newton, viscount Bryce,
lord Montagu, lord Syden-

ham, lord Weardale, mar-
gues of Creewe szólalt fel
Magyarország érdekében.
1921 májusában hatvan kép-
viselõ petícióban követelte a
szerzõdés ratifikálásának
megtagadását. 

A csonkolás

A manapság inkább csak
békediktátumként emlegetett
szerzõdés értelmében a Ma-
gyar Királyság lakóinak szá-
ma 20 886 487-rõl 7 615 117-
re esett vissza, az ország 325
411 négyzetkilométeres terü-
letének kétharmadát veszítet-
te el. A termõföld 61,4, a fa-
állomány 88, a vasúthálózat
62,2, a kiépített utak 64,5, a
nyersvas 83, az ipartelepek
55,7, a bankintézetek 67 szá-
zaléka került a szomszédos,
illetve az utódállamok birto-
kába. 

A szerzõdés 35 ezer fõben
korlátozta a magyar hadse-
reg létszámát (szemben a 280
ezer román, 185 ezer szerb-
horvát-szlovén és 162 ezer
csehszlovák katonával), meg-
tiltotta légierõ és nehézfegy-
verek tartását. A további in-
tézkedések közé tartozott, az
is, hogy nem épülhet Ma-
gyarországon vasút egynél

több sínpárral. Budapest
azokról az Európán kívüli te-
rületi elõjogokról is lemon-
dott, amelyek a korábbi Oszt-
rák–Magyar Monarchia terü-
letéhez tartoztak. Az elcsa-
tolt területeken az új rezsi-
mek megbízhatatlannak tar-
tották a korábbi, többnyire
magyar nemzetiségû értelmi-
ségi, hivatalnoki réteget,
nagyrészüket elbocsátották
állásukból. Sokan közülük az
1920-as években Magyaror-
szágra települtek át, ahol ko-
moly nélkülözések után és
csak nehezen, részben talál-
tak munkát.

A következmények

Érthetõ, hogy a megcson-
kított ország külpolitikáját a
II. világháború végéig a ha-
tárrevíziós törekvések ural-
ták, a „mindent vissza” hívei
többségben voltak a kompro-
misszumra is hajlandókhoz
(például a székely–magyar
korridort követelõkhöz) ké-
pest. Horthy óvatosan kezel-
te a kérdést, és az apró lépé-
sekben, mindenekelõtt Ang-
lia segítségében bízott. 

A fegyverkezési és egyéb
korlátozásokat 1937-ben fel-
mondta a magyar kormány.

Az elveszített területek egy
részét a II. világháború elõtt
és alatt a Bécsi döntésekkel
(1938 és 1940), illetve német
szövetségben fegyveres akci-
ókkal az ország visszaszerez-
te. Az I. Bécsi döntéssel a
Felvidék és Kárpátalja déli,
többségében magyarlakta ré-
szét, Csehszlovákia német el-
foglalásakor Kárpátalját, a
II. Bécsi döntéssel Észak-Er-
délyt, Jugoszlávia német le-
rohanását követõen pedig
Muraközt, Muravidéket,
Dél-Baranyát és a Bácskát.

Az 1947-es Párizsi békesz-
erzõdés visszaállította az
1937-es határokat, de három,
Pozsonnyal szemben lévõ fa-
lu, Oroszvár, Horvátjárfalu
és Dunacsún, illetve a „po-
zsonyi hídfõ” átkerült Cseh-
szlovákiához, hivatalosan
azért, hogy Pozsony további
fejlõdéséhez, növekedéséhez
elég terület legyen a Duna
déli oldalán. (Ez tette késõbb
lehetõvé a Bõs-nagymarosi
vízlépcsõnél a Duna egyol-
dalú szlovák elterelését.) Az-
óta Magyarország területe –
apróbb kölcsönös területi ki-
igazításoktól eltekintve –
nem változott.

A II. világháborút lezáró
szerzõdésekhez nem társul-
tak kisebbségvédelmi jegyzé-
kek. Csehszlovákiában a ma-
gyar ajkú lakosságot a kollek-
tív bûnösség elve alapján ke-
zelték. A délszláv háború
idején a volt Jugoszlávia
területérõl a korábban ott élt
magyarok egy része is áttele-
pült az anyaországba, Szlo-
vákiában a nacionalisták ál-
tal uralt hatalom sorozatosan
hozza meg ma is magyarelle-
nes intézkedéseit és a „ma-
gyarveszély” idõnként –
fõleg választások elõtt – Ro-
mániában is felüti a fejét. 

Gyászkeretes békeszerzõdés

MTI/ÚMSZ

Az északnyugat-angliai
Cumbria megyében

elkövetett vérengzés a Lon-
dontól 560 kilométernyire
fekvõ, tengerparti White-
havenben kezdõdött a dél-
elõtti órákban, majd nem
sokkal késõbb a közelben lé-
võ Seascaleben és Egremont-
ban folytatódott.

A halál taxin jár

A gyilkosságsorozat felté-
telezett elkövetõje az 52
éves Derrick Bird taxisofõr,
aki módszeresen végigvo-
nult legkevesebb harminc
helyszínen, Citroen márká-
jú gépkocsija ablakából lö-
völdözve a térség több váro-
sában. Az országrész,
amelyben Bird a gyilkosság-

sorozatot elkövette, Nagy-
Britannia egyik legnépsze-
rûbb és legfestõibb turistavi-
déke, ahol az év minden
szakában nagyon sok a ki-
ránduló.

A rendõrség a Lake
District körzetében levõ Boot
erdõben találta meg a táma-
dó holttestét, mellette két
pisztoly hevert; nagy valószí-
nûség szerint öngyilkosságot
követett el. 

Bird olyannyira hevesen és
vaktában tüzelt, hogy egy ke-
rékpározó fiatal nõt három
lövés is ért – a mellkasán, az
oldalán és a karján. A gyilkos
ámokfutásának okát egyelõre
még csak sejteni sem lehet.   

A rendõrök – mielõtt ráta-
láltak volna a valószínû tettes
holttestére – hangosbeszélõ-
vel ellátott járõrkocsikkal és
helikopterekkel intették óva-

tosságra a környéken túrázó-
kat és a helyi lakosokat, kér-
ve, hogy aki teheti, húzódjon
zárt helyiségbe.

14 év – két vérfürdõ

Angliában tilos a fegyver-
viselés, ezért viszonylag rit-
kák a szerdaihoz hasonló
vérfürdõk. Így ez volt az
utóbbi tizennégy esztendõ
legvéresebb fegyveres ámok-
futása Nagy-Britanniában,
miután 1996-ban egy zavart
elméjû férfi egy skóciai kisvá-
ros, Dunblane általános isko-
lájában mindenkit meggyil-
kolt, aki útjába akadt, majd
magával is végzett. A dun-
blane-i vérfürdõ egyik túlélõ-
je a britek jelenlegi, elsõszá-
mú teniszcsillaga, Andy
Murray.

Az utóbbi másfél évtized
két legvéresebb nagy-britan-
niai tömeggyilkosságának
huszonnyolc halott, két ön-
gyilkos ámokfutó és számta-
lan megválaszolatlan kérdés
a szomorú mérlege.

Derrick Bird-höz hasonló-
an, 14 évvel ezelõtt Thomas

Hamilton is valószínûtlen
helyszínen követte el vé-
rengzését: Skócia egy
ugyancsak paradicsomi
nyugalmú kisvárosának,
Dunblanenek szerezve gyá-
szos világhírnevet.

Dunblane általános iskolá-
sainak alsó tagozatosai 1996.
március 13-án éppen torna-
órára készülõdtek, amikor
Hamilton négy nagy tûzerejû
kézifegyverrel és hétszáz töl-
ténnyel felszerelkezve belé-
pett a tornaterembe, és egyet-
len szó nélkül tüzet nyitott az
5–8 éves gyerekekre.

A fegyverzaj három perc
múlva ült el; a tornaterem
padlóján 15 kisgyerek és egy
tanár feküdt holtan. 

A bomlott agyú tömeggyil-
kos még átment a szomszé-
dos osztályba, amelynek ta-
nárnõje kivételes lélekjelen-
léttel, ordítva parancsolta a
gyerekeket a pad alá, az éle-
tüket mentve meg, mivel a
gyilkos erre a teremre is go-
lyózáport zúdított.

Hamilton ezután elvonult
egy üres helyiségbe, és az is-
kolában összesen kilõtt 106

töltény közül az utolsót saját
fejébe repítette.

Szigorú törvény

Röviddel a tragédia után a
brit parlament a világ egyik
legszigorúbb fegyvertartási
törvényét fogadta el, amely
gyakorlatilag semmilyen jog-
címen nem teszi lehetõvé a
brit magánszemélyeknek ké-
zi tûzfegyver birtoklását;
még az engedélyezett vadász-
fegyvereket is csak a vadász-
társaságok páncélrekeszei-
ben lehet tárolni. Egyelõre
nincs információ arra vonat-
kozóan, hogy ilyen körülmé-
nyek között hogyan juthatott
lõfegyverek birtokába Bird,
aminthogy ezt a kérdést
Hamilton esetében sem sike-
rült megválaszolni másfél év-
tized alatt sem. Ráadásul a
dunblane-i gyilkos annak el-
lenére jutott – szabályos en-
gedélyekkel – egész arzenál-
hoz, hogy ingatag szellemi
állapotáról már az iskolai
mészárlás elõtt is tudott a
rendõrség, aminthogy az
sem volt titok, hogy fiúgyer-

mekek testi közelségét kedve-
lõ pedofilról van szó, aki a je-
lek szerint egy nemzetközi
gyermekpornó-terjesztõ há-
lózat tagja volt. Hamilton tet-
téhez az adhatta a végsõ szik-
rát, hogy a dunblane-i tanács
nem sokkal korábban betiltot-
ta fiúknak szervezett „sport-
klubját”, ahol a klubvezetõ
rendszeresen alsónadrágra
vetkõztette a rábízott gyere-
keket, akikrõl fotókat és vide-
ofelvételeket is készített. Az
egylet abban a tornateremben
mûködött – ezt azóta lebon-
tották, és kis emlékparkot lé-
tesítettek a helyén –, ahol
Hamilton elkövette vérengzé-
sét. Mivel Hamiltonnal ellen-
tétben a mostani ámokfutót,
a kétgyermekes, elvált Bird-
öt – akinek elsõ áldozata ép-
pen egyik legjobb barátja és
kollégája volt – ismerõsei
igen barátságos, jó kedélyû
embernek írták le, a két eset
között – a vérontás értelmet-
lenségén túl – egyelõre csak
annyi hasonlóság mutatko-
zik, hogy mindkét elkövetõ
az utolsó tölténnyel saját éle-
tét oltotta ki. 

Nagy-Britannia: ámokfutók, áldozatok

Így festene az arányaiban Magyarországhoz hasonlóan megcsonkított Egyesült Államok, Anglia, Franciaország és Olaszország

Tucatnyi halálos áldozata és huszon-
öt sebesültje van az utóbbi másfél 
évtized legvéresebb fegyveres angliai
ámokfutásának, amelynek tettese 
öngyilkosságot követett el.

„A Szövetséges és Társult Kormányok kijelentik és Magyar-
ország elismeri, hogy Magyarország és szövetségesei, mint e
veszteségek és károk okozói, felelõsek mindazokért a veszte-
ségekért és károkért, amelyeket a Szövetséges és Társult
Kormányok, valamint polgáraik az Ausztria-Magyarország
és szövetségesei támadása folytán rájuk kényszerített háború
következményeképpen elszenvedtek” – hangzik a trianoni
békeszerzõdés 161. cikkelye, amely az elsõ világháború után
megpecsételte Magyarország sorsát.



Föllángolt némely körökben a vita arról, ki
is az igazán magyar. Aki tud sírni a Him-
nusz alatt? Azt is szoktuk rá mondani: nem-
zeti imánk; fohász, amely elõsorolja törté-
nelmünk sorstragédiáit. Más nemzetek nem
sírnak: õk nem könnyezve, hanem büszkén
éneklik a magukét, legyen az a franciák
Marseillaise-e vagy épp az amerikaiak oly-
kor gospelesre fogott Star-Spangled Banner-
e. Ám kapaszkodhatunk Kazinczy Ferenc-
be (mások szerint Széchenyi Istvánba) is,
aki szerint „nyelvében él a nemzet”. Én azt
mondom: jelképeiben is. 
Egy nemzet jelképei nem ismerhetnek hatá-
rokat. Mégis, ha valaki ragaszkodik az
anyanyelve által is erõsített nemzeti hovatar-
tozáshoz, és ezt legális jelképekkel kívánja
kifelé is megmutatni, könnyen megkaphatja

a pecsétet: „magyarkodik”.
„Feröerkedni kellene” –

szólt egyszer T. A.
kenyerestársam és ba-
rátom. A kolléga úr
akkor fakadt ki így,
amikor a szigetcsoport
lakosságának soraiban
mozgalom indult a
teljes függetlenségért.

Tudnunk kell, hogy a Feröer-szigetek (önál-
ló, bár a jelenlegi magyarhoz hasonlóan
nem túl sikeres futballválogatottal, de egyik
csapatában egy Potemkin nevû magyar ide-
genlégióssal!) a középkor óta lakott vulkáni
eredetû szigetcsoport, mely az Atlanti-óceán
északi részén Dániához
tartozik, de széleskörû au-
tonómiájának köszönhetõ-
en, Koppenhágával dacol-
va, nem csatlakozott az
Európai Unióhoz.
Éreztem T. A. szavaiban
az iróniát. Lássuk be, nem
lehet „feröerkedni”, sem
pedig „németkedni”,
„lengyelkedni”, „olaszkod-
ni”, vagy hogy egy nemzettudatos népet
hozzak például: „svájckodni”. A nyelvük-
ben ilyen kifejezés nincs is, de gondolkodás-
módjukban sincs: értetlenkednének, ha a
„magyarkodás” jelentését magyarázni pró-
bálnánk nekik. „Amerikálkodni” sem lehet,
pedig ott aztán van – hatalmi gõgbõl táplál-
kozó – lokálpatriotizmus, nem is kevés.
Apropó, Amerika. A „star-spangled ban-
ner”-bõl, azaz a „csillagos-sávos lobogó-
ból” vegyünk csak ki a kék mezõben ötven

csillagot, s lám mit kapunk! Ott marad ne-
künk az Árpád-sávos zászló. Amely a 28
lobogó alkotta magyar történelmi zászló-
sor egyike. Ünnepélyes alkalmakkor (nem-
zeti megemlékezéseken, állami eskütétele-
ken, katonai ceremóniákon) van jelen; a

vörössel és ezüsttel hétszer
metszett pajzs benne van
az állami címerben, teljes
változata pedig a nyolc
oroszlánnal ott látható a
falra festve a budapesti
Országgyûlés elnökének a
feje fölött. I. Imre király-
nak ez a címere az 1202.
évi országbullán szerepelt
elõször (természetesen

még a hungaristák-nyilaskeresztesek rá-
biggyesztett jelvénye nélkül), a katonai
díszszázad sapkajelvényként viseli, és –
ítéljük bár el az általa belegondolt jelenté-
sért – igen, eskütétele alkalmából ezt tûzte
magára Vona Gábor.
Az én nagy bajom ugyanis épp e „belegon-
dolással” van. Szégyellõsek vagyunk nem-
zeti jelképeinkkel, s ha valaki mégis hasz-
nálni meri õket, máris keressük benne a
mögöttes tartalmat, a veszélyt. Pedig hát

milyen veszélyt is jelenthettek például azok
a pöttöm legénykék, akik pünkösdhétfõn
Gyimesbükkön mozdonyt simogattak – no
nem úgy, általában, hanem csakis a címeres
magyar mozdonyt? Nekik az a hatalmas-fé-
lelmetes Nohab is jelkép volt, az együvétar-
tozás szimbóluma. Itt értettem meg: ha
nem is volt mindig könnyû az anyaország-
ban magyarnak lenni, a külhonban meg-
õrizni a nemzeti értékeket, anyanyelvet, ér-
zést, kultúrát, ez volt a legnehezebb.
Elvették tõlünk évtizedekre ezt az érzést (az
ötvenes években még Magyarországon sem
volt szabad énekelni, csak instrumentálisan
eljátszani a Himnuszt), a magyar nemzeti
lobogót Rákosiék ugyanúgy meggyalázták,
mint az Árpád-sávosat Szálasiék; a trikolórt
1956 októberének vére mosta tisztára: ek-
kor metszették ki belõle a szovjet mintára
készült címert. 
Újra énekelhetõ a nemzeti imádság – már
ahol ez szabadon megtehetõ. Van még a
Kárpát-medencében ország, amely minden
magyar nemzeti jelképtõl retteg, kezdve az
állampolgárságtól, folytatva a magyar anya-
nyelvvel, s bevégezve a Himnusszal. 
Jutott mindez eszembe június 4-e alkalmá-
ból. A trianoni döntés 90. évfordulóján. 

Szofronij hegedûje elvetélt lázadások gyászát ríja, Ihr Botev vé-
resen hanyatlik a Duna partjára, a konyhafõnök leteszi a hen-
teskést, ujjait kötényébe törli, és beáll, keze nyers hústól síkos,
és újabb felkelés, a dob puffanásai összeérnek, a pánsíp sikkant-
gatásai összefolynak, a kísérõ zenészek követni próbálják a
Szofronij diktálta tempót, hiába, lemaradnak, míg tombol a fel-
kelés a várnai basa ellen. – Hát nektek is a törökök fájnak?! Vé-
reim! – kiáltja a fordító bicsakló lábbal, kiforduló szemmel. A
sor meghajlik kígyóként, a pincér most épp a fordítóval szem-
ben szaporázza, arca komor. – Wir, Balkaner… – mondja, és
folytatná, de a fordítót elsodorják. (…)
A törököket kiverték, a ziháló körtánc siklik tovább és elõre,
asztalok, székek borulnak, már csak Szofronij játszik, a kísérõk
lihegve állnak mögötte, s õ játszik, két világháborút húz el hege-
dûjén s néhány felkelést gyors egymásutánban, s már itt van
köztünk, de meg nem állna. (…) A század vége közeleg, a mi
századunké, de a zene továbbragadja a botló lábú táncosokat,
tovább, tovább és még sebesebben… meddig bírható, istenem,
meddig, és hová, és minek…
Szofronij hegedûje felhördül, a matt fadoboz birkabél húrjai
egyszerre jajdulnak, s a mélybõl a magasba emelkedõ végsõ,
összegzõ akkord a kellõs közepén elhallgat, beleszakad önpusz-
tító végjátékába, szálegyenesébe, arca halálos feketéjébe.
A körtánc széthullt, a résztvevõk szerteszóródtak. A fordító zi-
hálva nézte a maradék juhtúrót. (…)

Békés Pál: Balkáni vacsora

Nemzetben gondolkodom – vagyok
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Azt kérdi Szkepti, hogy örülök-e a könnyebben
elnyerhetõ magyar állampolgárságnak. Hát hogy-
ne örülnék – mondom –, valósággal túlcsordul
bennem az öröm. Most már, ha Nyíregyházán,
netán Dorozsmán vennék házat, és a szomszéd
leoláhozna, a pofájához vágnám a magyar állam-
polgárságomat igazoló könyvecskét, s nyomatékul
elszavalnám neki Az anyám tyúkját, vagy a Négyök-
rös szekeret, hadd lássa milyen szépen tudok ma-
gyarul. 
A valóságban ez aligha fog bekövetkezni, de a tu-
dat, hogy megtehetem, nagyon megbizseregtet. S
ezzel elárultam, hogy nem fogok tolakodni, pláne,
ha éppen a szõlõt kell kapálni vagy permetezni,
elõreengedem azokat, akiknél a nemzeti érzelem
és elkötelezettség bizonyítására inkább a papír a
meghatározó. Az igazat megvallva, attól is tartok:
ha megkapom a magyar állampolgárságot, akkor a
románok a szlovák példán felbuzdulva kitagad-
nak. Semmiképpen nem szeretném megadni nekik
ezt az elégtételt. Majd ha fagy! Inkább fontolga-
tom, hogy amikor eljön az az óra, a székelykuru-
tyfalvi Áron bácsihoz hasonlóan ne írassam-e át
magam románnak. Inkább egy román haljon meg,
mint egy magyar! Hát nem?
Eddig jutva, Szkepti közbevágott, hogy õ meg a
költségek miatt nem tolakszik. Elõször nem értet-
tem, mire céloz, hiszen Kövér László, az egyik
leghitelesebb magyar (már Árpád apánkéhoz ha-
sonló haja miatt is) világosan megmondta: kedvez-
ményesen kapjuk, ám Szkepti részletesen elma-
gyarázta. A felmenõk régi iratainak beszerzése az
útiköltséggel és a tintanyalóknak járó borravalóval
ennyi és anynyi. Magyarországra utazni és ottani
hivatásos fordítóval magyarra ültetni, s a közjegy-
zõvel hitelesíttetni annyi meg ennyi. Majd ilyen il-
leték, olyan illeték, s végül az ünnepélyes átadásra
kiutazni. Szkepti szerint az egész úgy félmillió fo-
rint. Gyanítja, hogy az anyaország megint nyerni
akar rajtunk, határon túli magyarokon. Mint az
eddig odacsalogatott kétszázezerrel, akik ma tíz-
szer annyi értéket termelnek, mint amennyit Bu-
dapest az elcsatolt területek magyarjainak támoga-
tására (anyanyelvi oktatás stb.) fordít. 
Persze, visszavertem Szkepti okoskodását és bizto-
sítottam, hogy az olyan kitûnõ magyar vezetõk,
mint Kövér László ezt a kérdést is megoldják.

Annyi más béklyó mellett, a híres
magyar bürokráciát is lereszelik. S
többé nem fordulhat elõ az, ami
például egy Miskolcon tanuló
szatmári egyetemistával, akit ti-

zenöt évi (papírral igazolt) ma-
gyartanulás után magyar nyelv-
vizsgára köteleztek. Úgy feldühí-
tették, hogy rögtön hazajött. Ma

is boldogan él itt.Sike Lajos
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Van még a Kárpát-me-
dencében ország, amely
minden magyar nemzeti
jelképtõl retteg, kezdve
az állampolgárságtól,
folytatva a magyar anya-
nyelvvel, s bevégezve 
a Himnusszal. 

Gyulay Zoltán

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A remény soha nem hal meg, csupáncsak 
elfelejtõdik.” II. Ramszesz

Melankólia

Önpusztító végjáték

SzkeptiA nap címe. A pédélések csoportja, akik
megmutatják Bocnak a golyóikat: „Rúgjon
ki! Magszavazom az indítványt.”, Gândul

Magyarázat. Elég meredek. Emil Bocnak
sikerült a bravúr, ami elõtte senkinek: a ha-
talomtól az ellenzékhez igazolnak át embe-
rek. Georgicã Severin PD-L-szenátor
Gândul elsõ oldalán mondja: „Ha a szöveg,
amellyel Emil Boc a plénum elé járul, vál-
tozatlan marad, akkor a szavazógolyókat
felmutatva szavazom meg az indítványt.
Utána majd eldöntöm, hogy maradok-e a
PD-L-ben.” Ha ez sokáig folytatódik, még
megérjük, hogy a végén már csak Bãsescu
és Boc tartanak ki a megszorító intézkedé-
sek mellett. 

Tipológia. Sabina Fati a România liberã ve-
zércikkében a politikai hazugságok hét faj-
táját sorolja fel és jellemzi röviden. Az elsõ
az „elismert” hazugság, amikor elõre beje-
lentik, hogy hazudni fognak. (Sebastian
Vlãdescu) A második, az elhallgatás. (Radu
Berceanu) A harmadik: amely tetszik ne-
künk. („Az a tétel, hogy nincs pénz, nem
valós”, mondta Traian Bãsescu, ötven szá-
zalékkal megemelve a tanügyiek fizetését.)
A negyedik a szocialisták kedvenc hazugsá-
ga, amelyet a liberálisok elloptak tõlük.
(„Van pénz” – a választások elõtt.) A ha-
zugság mint az általános pazarlás mentsé-
ge. (Traian Bãsescu: kell az IMF 20 milli-
árd eurója „a túléléshez”.) Hazugság a jólét
fenntartásáért. (Emil Boc 2009 szeptembe-
rében: „Egyetlen állami alkalmazottnak
sem csökken a fizetése.”) A becsületbeli ha-
zugság. (Gabriel Oprea esete a katonatisz-
tek nyugdíjával.)

Szép kis társaság. Igazi tévécsemege az
Antena 3 tévében: a mûsorvezetõ szarevõ-
nek nevezte a politikust, az meg egy volt
miniszterelnök szeretõjének mondta a höl-
gyet. A mûsorvezetõ Gabriela Vrânceanu
Firea volt, a politikus Cristian Boureanu
(aki családnevének végzõdését nyugodtan
letagadhatná). Az Adevãrul természetesen
egyiküknek sem ad igazat. Jellemzõ, hogy
a pédélés CrisBou utána a B1 elnöki tévé-
hez ment magyarázkodni, egy ocsmány
balkáni fickóhoz. 

A nap álhíre. Boc kijelentette, hogy sem õ,
sem a fõnöke sohasem hazudtak.



Baló Levente

Jóval meghaladja Hargi-
ta és Kovászna megyék

munkanélküliségi aránya az
országos átlagot – derült ki
abból a kutatásból, amelyet
az Iskola Alapítvány megbí-
zásából a helyi cégtulajdono-
sok illetve cégvezetõk köré-
ben végzett a Kvantum
Research Kft. 

Míg a munkanélküliségi
ráta országos átlaga 8 száza-
lék körül van, Hargita me-
gyében 11, Kovászna megyé-
ben pedig 12 százalékon áll a
mutató. A válság miatt szinte

mindenütt megemelkedett az
állástalanok száma, azonban
Hargita és Kovászna megye
az ország egyik legszegé-
nyebb régiói, így itt nem volt
annyira érezhetõ a gazdasági
visszaesés – mutatott rá a
vizsgálat egyik összefüggésé-
re a kutatást végzõ céget kép-
viselõ Kozák Gyula a kolozs-
vári sajtótájékoztatón. A ve-
zetõk a munkanélküliség fel-
számolásának a lehetõségeit
elsõsorban a székelyföldi tu-
rizmus fellendülésében látják
(a megkérdezettek 65 száza-
léka), továbbá a jobb útháló-
zat kiépítésében, több külföl-

di befektetõ vonzásában –
tette hozzá Barna Gergõ, aki
szintén a felmérést végzõ cég
munkatársa. 

Nincs sem több, sem keve-
sebb cég az említett régióban,
mint az ország átlaga: 13 300
társaság mûködött Székely-
földön a felmérés idõszaká-
ban, ami az összes vállalko-
zás 2,5 százalékát tette ki –
ismertette Kozák. (Egyéb-
ként Románia összlakossá-
gának a 2,4 százaléka él eb-
ben a két megyében.) Tevé-
kenységi területek alapján a
legtöbb vállalkozás a keres-
kedelemben fejti ki tevékeny-

ségét (36 százalékuk), hang-
súlyos területek továbbá a fel-
dolgozóipar, az ingatlanügy-
letek, illetve az építõipar. Az
országos átlagokhoz viszo-
nyítva Hargita és Kovászna
megyékben felülreprezentál-
tak a feldolgozóipari cégek
mellett a hotelek és vendég-
lõk, illetve a mezõgazdasági
és oktatási területen bejegy-
zett vállalkozások. Alulrepre-
zentáltak az ingatlanügyle-
tekkel, egészségügyi és szoci-
ális szolgáltatásokkal, illetve
a pénzügyi közvetítésekkel
foglalkozó üzleti kezdemé-
nyezések. 
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A munkanélküliség „éllovasai”
A hátrányok ellenére Hargita és Kovászna megyékben kevésbé érezték meg a gazdasági válságot 
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Barna Gergõ és Kozák Gyula mutatta be a munkapiaci felmérést

Védjegyesül a hagyomány
Hírösszefoglaló

Elõrehaladott fázisban
van tizenhat román élel-

miszeripari cikk európai uni-
ós bejegyzése ahhoz, hogy
megkapja a hagyományos
termék védjegyet – jelentette
be tegnap Mihail Dumitru
mezõgazdasági miniszter
(képünkön). Az, hogy a sike-

resen pályázók feltüntethetik
majd a származási régiót,
nemcsak a gyártónak, ha-
nem az illetõ földrajzi tájegy-
ségnek is nagy lehetõséget je-
lent. „Bár a termelõk nem
látják be elõnyeit, az európai
védjegy megszerzése könnyí-
teni fog az árukivitelen” –
mutatott rá Lucia Romanes-

cu, az agrárminisztériummal
szorosan együttmûködõ Ha-
gyományos és Környezetba-
rát Termékek Országos Szö-
vetségének igazgatója.
„Aktívabban kellene szere-
pelnünk termékeinkkel. A
méz, a tejbõl vagy húsból ké-
szült különbözõ élelmiszere-
ink csak kis hányadát képe-
zik a hazai ínyencségeknek”–
ismerte be Dumitru, hozzá-
téve, a minisztérium segítsé-
get nyújt a minõség fejleszté-
séhez, illetve a termékek kül-
földi ismertetésében. A szak-
tárca adatbankja már több
mint 2600 terméket tart nyil-
ván, melyek országos szinten
hagyományosként vannak
bejegyezve – ez az egyik
alapfeltétele az európai mi-
nõsítésnek. Eddig mindössze
egyetlen román árucikknek
sikerült megszerezni a magas
európai minõsítést, a Topolo-
veni-ben gyártott szilvaíznek.
A védjegyre várakozó tizen-
hat termék között van a bras-
sói füstölt pisztráng illetve a
Pleºcoiban gyártott kolbász-
különlegesség is. 

Felszívódó adóbevételek
ÚMSZ

Mint ahogy azt az elõre-
jelzések alapján sejteni le-

hetett, a bruttó nemzeti ter-
mék (GDP) az elsõ negyed-
évben jelentõsen, 3,6 száza-
lékkal visszaesett az elõzõ év
hasonló idõszakához képest.
Így egyelõre még várat ma-
gára Romániában a recesszi-
óból való kilábalás, miköz-
ben Bulgária például már po-
zitív mutatókról adott hírt. 

Január–márciusban keve-
sebb mint 97 milliárd lejt tett
ki Románia bruttó terméke
– derült ki az Országos Sta-
tisztikai Hivatal (INS) által
közzétett adatokból. Az ipar
volt az egyetlen ágazat,
amely bõvülni tudott (4 szá-
zalékkal), miközben az épí-
tõipar helyzete továbbra is
drámai, 17 százalékkal zsu-
gorodott. Kevésbé markán-
san, de lefelé csúszott a me-
zõgazdaság, a kereskede-
lem, az autó- és háztartási-
gép-javító szektor, a szállo-
da- és vendéglátóipar, de a
szállítás, a telekommuniká-

ció, az ingatlanügyletek és a
szolgáltatások döntõ hánya-
da is. 

A kiesés legérzékenyebben
a központi költségvetést érin-
ti, a leállások következtében
ugyanis jóval kevesebb adó-
bevétel volt, csaknem 11 szá-
zalékkal áll rosszabbul az or-
szág, mint ezelõtt egy évvel.
Mindennek tükrében nem
meglepõ, hogy a kormány át-
fogó kiadáscsökkentési intéz-
kedésekbe fogott. Andreea
Paul-Vass, a kormányfõ gaz-
dasági tanácsadója a bejelen-
tett megszorítási csomaggal
kapcsolatban egy tévéinterjú-
ban úgy fogalmazott, hogy
„az utolsó utáni pillanatban”
érkezett. Szerinte más megol-
dás nem volt, húsz év alatt
ugyanis az ország egy csõd-
közeli gazdasági és politikai
modellt termelt ki, amely fo-
gyasztáson, infláción és spe-
kulatív befektetéseken, lopá-
son alapszik. „Bolondok va-
gyunk, ha nem végezzük el,
amit kell” – érzékeltette a
helyzet súlyosságát Paul-
Vass. 
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Antal Erika, 
Fleischer Hilda, Kovács Zsolt

„Tiszta decentralizáció
következik: a kórházakat

adósságmentesen és kötele-
zettségek nélkül adjuk át az
önkormányzatoknak” – je-
lentette be tegnap Bukarest-
ben Cseke Attila egészség-
ügyi miniszter, miután a kor-
mány szerdai ülésén elfogad-
ta a decentralizációt lehetõvé
tevõ jogszabálycsomagot. 

„Az egészségügyi minisz-
térium fennhatósága alá tar-
tozó 435 kórház közül 373
kerül át az önkormányzatok-
hoz, a helyi vagy megyei ta-
nácsok felügyelete alá. A lis-
ta végleges, az átadás pedig a
szaktárca és az önkormány-
zatok közötti szerzõdés alap-
ján, 30 napon belül megtörté-
nik” – nyilatkozta lapunknak
Bukarestben a tárcavezetõ.
Cseke megjegyezte, a minisz-
térium felügyelete alatt ma-
rad 62 országos jelentõségû
szakintézet és egyetemi köz-
pont. „A döntés a ma mûkö-
dõ kórházak 85 százalékát
érinti. Ez egy fontos lépés a
magyar közösség szempont-
jából is, hisz a helyi közössé-
gek végre érvényesíteni tud-
ják a szubszidiaritás elvét, el-
dönthetik, hogy milyen szol-
gáltatásokat szeretnének sa-
ját kórházaikba” – magya-
rázta az ÚMSZ-nek a minisz-
ter. „Az állam kilencven na-
pon belül kifizeti azt a 674

millió lejes össztartozást,
amelyet a kórházak az elmúlt
évek során felgyûjtöttek, ezt
garantálja ez a törvénycso-
mag” – tette hozzá Cseke.  

„Az RMDSZ továbbra is
azoknak a válságkezelõ intéz-
kedéseknek a kidolgozását
sürgeti, amelyek révén elke-
rülhetõ a jelenlegihez hason-
ló helyzet kialakulása. Egyik
ilyen rendelkezés a decentra-
lizációs folyamat felgyorsítá-
sa” – kommentálta Markó
Béla RMDSZ-elnök a a fris-
sen elfogadott törvénycso-
mag fontosságát. Mint hoz-
zátette: az elsõ és nagyon fon-
tos reformintézkedés az
egészségügyi decentralizáció. 

Felelõsség, lehetõség

Kérdésünkre, miszerint
lesznek-e problémás kórhá-
zak, ahol az átadás-átvétel
gondokat okoz, az egész-
ségügyi miniszter derûlátóan
válaszolt. „A felelõs önkor-
mányzati vezetõk felelõsen
veszik át a kórházakat,  mert
megértik, hogy ez róluk és ér-
tük szól, átláthatóbbá, elér-
hetõbbé tehetik az egészség-
ügyi szolgáltatások rendsze-
rét” – összegzett Cseke Atti-
la. Mint hangsúlyozta, az át-
alakítás nem csak a struktúra
reformjáról, hanem az egész-
ségügyi szolgáltatások új tí-
pusú minõségbiztosításáról is

szól. „A megyei önkormány-
zatok ezen túl a hiányosságo-
kért is felelnek majd. A de-
centralizáció nem jelent kü-
lön megterhelést rájuk nézve,
hisz a kórházak finanszírozá-
sa ezentúl is a biztosítóval
kötött szerzõdéssel történik,
és az egészségügyi tárca is
biztosítja az országos egész-
ségvédelmi programokon ke-
resztül folyósított pénzt” –
magyarázta a finanszírozás
mikéntjét a miniszter.

Új koncepció jól seper

Háromszéken júliusig négy
kórház kerül az önkormány-
zatok tulajdonába, mindösz-

sze két országos érdekeltségû
intézmény, a kovásznai szív-
kórház és az elõpataki izom-
és idegsorvadásos betegek
kórháza marad a szaktárca
hatáskörében. A kórházde-
centralizáció után a sepsi-
szentgyörgyi sürgõsségi kór-
házat új menedzsmenttel mû-
ködtetik tovább, magyarázta
lapunknak Tamás Sándor.
Kovászna megye tanácselnö-
ke szerint nem szeretnék az
tovább vinni, amit mástól
kapnak, ezért új koncepciót
dolgoznak majd ki a helyi
kórházi szakemberekkel. Ta-
más nyomatékosította: bíz-
nak Cseke ígéretében, hogy
az intézmény adósságait ki-
egyenlítik, és finanszírozzák
a korszerûsítés költségeit. A
szentgyörgyi kórház a me-
gyei önkormányzathoz kerül,
mivel az egész megyét kiszol-
gálja. Itt idén befejezik az
épület korszerûsítését, jövõre
pedig felszerelik a kórházat.
A kézdivásárhelyi, baróti és
Kovászna városi kórházak a
helyi önkormányzatok alá-
rendeltségébe kerülnek át. 

Remények és aggályok

Albert István, a szentgyör-
gyi megyei kórház orvos-igaz-
gatója lapunknak elmondta:
üdvözli a decentralizációt, hi-
szen így olyan döntéshozók
kezébe kerül a kórház, akik
ismerik a helyi viszonyokat.
Ám a kórházigazgató szerint

kétséges, hogy a decentralizá-
lás segít majd az egészségügyi
intézmények anyagi helyze-
tén, hisz a rendszer alulfinan-
szírozása az igazi probléma.
Lehet és kell a szükségletek-
hez méretezni az ellátást, de a
kórházak finanszírozását az
nem fogja megoldani. Albert
szerint a kórházak múlt év
végéig felhalmozott adóssá-
gait kifizeti a tárca, de továb-
bi gondot jelent majd a jelen-
legi finanszírozási feltételek
mellett az aktuális kötelezett-
ségek teljesítése. 

Maros megyében a kórhá-
zakat  már 2002-ben átvette a
megyei tanács, az új törvény
alapján pedig a szolgáltatáso-
kat is átveszi az önkormány-
zat. Bartha József gazdasági
igazgató lapunknak elmond-
ta, az átvétel a törvényben
elõírtak szerint történik, de
ha a város is igényt tart arra,
hogy saját kórháza legyen, fi-
gyelembe veszik. Bartha sze-
rint nõ a nyomás a megyei ta-
nácson, mert az egészség-
ügyi alkalmazottak elvárásai-
kat és követeléseiket nem a
szaktárcán, hanem az önkor-
mányzaton kérik majd szá-
mon.  A Maros megyei ön-
kormányzat munkatársa úgy
véli, a decentralizálás elõké-
szítése egyoldalúan történt.
„Érintett felek vagyunk eb-
ben az ügyben, de a döntésbe
nem vontak be minket.” – fi-
gyelmeztetett a gazdasági
igazgató. 

Cseke Attila miniszter és Markó Béla RMDSZ-elnök a tegnapi sajtókonferencián Fotó: Fleischer Hilda

Fertõtlenítés után decentralizáció

Sipos M. Zoltán

Tusnádfürdõ helyett
Marosfõn jelentkezik

idén a Magyar Ifjúsági Érte-
kezlet által életre hívott EU-
tábor, minthogy a tusnádi
helyszínre sok panasz érke-
zett az elmúlt években – in-
dokolta lapunknak Bodor
László, az EU-tábor fõszer-
vezõje a helyszínváltást. A
bejáratott program azonban
idén is friss tapasztalatokat
kínál – ígérik a szervezõk.
A június 29-e és július 4-e
között megrendezendõ tá-
bor koncepciójában nem
változik a politikai-társadal-

mi aktualitások követése,
beemelése a táborprogram-
ba. „Idén a még kidolgozás
elõtt álló uniós stratégia, az
Európa 2020 a központi té-
mánk. Az ifjúsági kérdése-
ket követjük: a hazai és a
külföldi munkavállalás le-
hetõségeit járjuk körül ne-
ves szakértõk, közéleti sze-
mélyiségek és politikusok
bevonásával ” – nyilatkozta
lapunknak Bodor. Mint
mondta, az „Állás, megál-
lás nélkül” címet viselõ  kér-
déskör fontos a fiatalok szá-
mára, ezzel magyarázható
a rendezvény iránti foko-
zott érdeklõdés, idén is

nagyszámú látogatót vár-
nak a szervezõk. A résztve-
võk többek között a romá-
niai magyar oktatásról, a
különbözõ továbbképzési,
továbbtanulási lehetõségek-
rõl és szakmai gyakorlatok
fontosságáról hallgathatnak
elõadásokat. Szó esik majd
a munkaerõpiac változásai-
ról, a mobilitást szolgáló le-
hetõségekrõl. A kitartó tá-
borlakók betekintést nyerhet-
nek a multinacionális cégek
szervezeti életébe is. A szer-
vezõk június 24-ig várják 17
és 35 év közti fiatalok jelent-
kezését az eutabor.miert.ro
honlapon. 

EU-tábor, ezúttal Marosfõn
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Széchenyi-vetélkedõ
Szatmárnémetiben

Öt középiskola hat diákcsa-
pata vesz részt ma Szatmár-
németiben, a Kölcsey Fe-
renc Fõgimnázium díszter-
mében azon a vetélkedõn,
melynek témája gróf Szé-
chenyi István élete és mun-
kássága. A vetélkedõt a
„legnagyobb magyar” halá-
lának 150 évfordulója alkal-
mából szervezi a Szatmár
Megyei Széchenyi Emlékbi-
zottság, amelynek idén ez a
harmadik ilyen jellegû ren-
dezvénye, kettõt pedig ez-
után tart.

Robert Capa-kiállítás 
Árkoson

Ebben az évben a kecske-
méti Magyar Fotográfiai
Múzeum Robert Capa
gyûjteményét mutatják be
a nagyérdemûnek az
Árkosi Mûvelõdési Köz-
pontban. A kiállításon a
Capa fotográfiái mellett
bemutatjuk a világhírû ma-
gyar háborús fényképész
életútját is, aki „rövid földi
pályafutása során sokat élt
és szenvedett. A kiállítás
megnyitója mára, az 1944-
es normandiai partraszál-
lás napjára tûzték ki.

Aradiak 
az Atelieren

Hétfõn, június 7-én az
Aradi Kamaraszínház a
Lovak az ablakban címû, a
Pécsi Harmadik Színház-
zal koprodukcióban ké-
szült elõadást játssza a
XVIII. ATELIER Nemzet-
közi Színházi Fesztiválon,
az ország legrégibb nem-
zetközi színházi fesztivál-
ján, amelyet június 6-12
között rendeznek meg
Nagybányán. 

Röviden

Kovács Zsolt

Felborzolta a kedélyéket
Sepsiszentgyörgyön az a

hír, hogy Bocsárdi László-
nak, a Tamási Áron Színház
igazgatójának újra verseny-
vizsgáznia kell, ha meg akar
maradni tisztségében. Az in-
tézményvezetõ ötéves mene-
dzseri tevékenységét elemzõ
bizottság ugyanis 8,92-re ér-
tékelte a több díjat besöprõ
rendezõ eddigi munkáját. A
törvény elõírja, hogy ha 9-es
feletti jegyet kap, akkor ver-
senyvizsga nélkül meghosz-
szabbítják a szerzõdését, 7 és
9-es között jelentkezhet a
versenyvizsgára, míg 7-es
alatt nem is vizsgázhat.

Az igazgató tevékenységét
az Antal Árpád polgármes-
ter által kinevezett háromfõs
bizottság végezte: Deák
Gyula Levente, a Három-
szék Táncegyüttes  igazgató-
ja, Klárik Attila RMDSZ-es
tanácsos, az önkormányzat
kulturális bizottságának tag-
ja és  Balázs  Éva, a marosvá-
sárhelyi  Nemzeti Színház
nyugalmazott színmûvésze.
Bocsárdi Lászlót a napokban
értesítették a bizottság dön-
tésérõl. Értesülésünk szerint
a testület Bocsárdi László
mûvészeti tevékenységét ki-
fogástalannak értékelte, vi-
szont volt néhány kifogásuk
a menedzseri tevékenységé-
vel kapcsolatban, ezért ka-
pott pontlevonást. 

Bocsárdi fellebbezik

„Értetlenül állok a Tamási
Áron Színház tevékenységét
elemzõ bizottság döntése
elõtt. A város által kijelölt
vizsgabiztosok értékelése
alapján olyan ítélet született
igazgatói tevékenységemrõl,

mely szakmai vagy gazdasá-
gi szempontok alapján nem
értelmezhetõ, és így szá-
momra elfogadhatatlan” –
írja tegnap közzétett nyilat-
kozatában Bocsárdi László,
aki szerint a város önkor-
mányzata menedzseri tevé-
kenységét értékelését nem a
törvény  által  megjelölt  do-
kumentum – azaz a mene-
dzseri terv – alapján végez-
tette el. Ezért az igazgató ki-
látásba helyezte, hogy eljá-
rásbeli hibákra hivatkozva
megfellebbezi a bizottság
döntését.

Politikai szándék?

Közleményében Bocsárdi
részletesen beszámolt a szín-
ház nézõszámának növeke-
désérõl, illetve az intézmény
szakmai színvonalának
emelkedésérõl. Ugyanakkor
leszögezte, hogy az elmúlt
idõszakban folyamatosan
csökkent a rendelkezésükre
álló pénzösszeg, emiatt idén
a színház kénytelen három
hónapra  felfüggeszteni  ösz-
szes alkalmazottjának  mun-
kaszerzõdését, így spórolva
pénzt arra, hogy õsztõl új
elõadásokat készíthessen.
Bocsárdi László ezért politi-
kai szándékot érez belefolyni
az intézmény ügyeibe, szá-
mára a színházból  való eltá-
volítása „elõre eldöntött
játszmának tûnik”. 

Politikai játszmának tartja
az igazgatóval történteket a
Magyar Polgári Párt (MPP)
tanácsosainak frakciója is.
Az ügyben kiadott közlemé-
nyük kifogásolják, hogy nem
a sepsiszentgyörgyi önkor-
mányzat döntött Bocsárdi
László menedzseri vizsgáz-
tató bizottságának összetéte-
lérõl és a vizsga  eredményé-

rõl, hanem egy, a polgármes-
ter által személyesen kineve-
zett bizottság. „A vizsgálat
lebonyolítását az MPP frak-
ció teljes megkerülésével
szervezték meg, jól érzékel-
hetõ szándékkal, hogy
Bocsárdi Lászlót menesz-
szék” – áll a nyilatkozatban.

Klárik: betartottuk a 
törvényt

Klárik Attila lapunk ér-
deklõdésére elmondta: a
189/2008-as kormányrende-
let szerint a háromtagú bi-
zottságban kétharmad
arányban volt jelen a szakma
és egyharmad arányban a
fenntartó önkormányzat
képviselõje. Leszögezte: a
testület szigorúan a törvény-
be írt kritériumrendszer sze-

rint értékelt, és elutasította
Bocsárdi László állítását,
hogy a politika belefolyt vol-
na a munkájukba. Az MPP
közleményére reagálva em-
lékeztetett, a tanács döntött
arról, hogy milyen módon
jelölik a bizottságot. „Nem
igazak azok a híresztelések,
amelyek szerint meneszteni
szeretnék Bocsárdi Lászlót,
és új igazgatót helyeznének
helyébe, hiszen értékeljük az
általa képviselt mûvészi szín-
vonalat és rendezõi tevé-
kenységét” – nyilatkozta
Klárik Attila. 

Online petíció 
Bocsárdiért

Sepsiszentgyörgy polgá-
rai, mûkedvelõ közönsége
online peticiót kezdemé-

nyeztek, hogy felhívják a
sepsiszentgyörgyi önkor-
mányzat figyelmét az érté-
kelõ bizottság „szakmailag
hiányos, igazságtalan érté-
kelésére”. Az aláírók kérik
az ügyben illetékes vezetõ-
ket, hogy orvosolja a helyze-
tet. „A kultúra diplomáciai
eszköz egy város, egy ország
életében. A Tamási Áron
színház ezt a szerepet tölti
be, kulturális nagykövete
Sepsiszentgyörgynek, orszá-
gos és nemzetközi szinten
képviseli a város hírnevét,
széles társadalmi elismert-
ségnek örvend belföldön és
külföldön egyaránt. Ehhez
Bocsárdi László igazgató
kétségtelenül hozzájárult,
intézményvezetõi és rende-
zõi minõségében egyaránt”
– áll a felhívásban. 

A helybéli Háromszék napi-
lap fórumán egyaránt meg-
jelentek Bocsárdi László te-
vékenységét bíráló és támo-
gató hozzászólások. „A
fesztiválokon elnyert díjakat
nem a közönség osztja, ha-
nem a szakma, márpedig a
szakmai kritériumnak meg-
felelés nem egyenlõ azzal,
hogy a közönség számára
feltétlenül fogyasztható-e
egy produkció, vagy nem” –
írja egyik internetes hozzá-
szóló, aki az egyensúlyra va-
ló törekvést hiányolja a sep-
siszentgyörgyi társulattól.
Egy másik fórumozó pedig
kifejti: „a díj nem jelent ne-
künk nézõnek semmit, ha-
csak nem tölt el büszkeség-
gel a tény, hogy városunk
színháza szerepel legjobb-
ként egy fesztiválon, vagy
külföldön néhol azért isme-
rik Sepsiszentgyörgy fogal-
mát, mert Bocsárdi László
nevével kapcsolatba lehet
hozni.” 

Munkatársunktól

Öt erdélyi, székelyföldi
kiadó is jelen van Buda-

pesten, a 81. ünnepi könyv-
héten, amelyet tegnap dél-
után nyitott meg Borbándi
Gyula, Zürichben élõ Szé-
chenyi-díjas író-történész, a
nyugati magyar irodalom
kiemelkedõ alakja.

Trianonra hangolva

A hagyományos sereg-
szemle központi színhe-
lyén, a Vörösmarty téren és
környékén kívül ezúttal a
Holokauszt Emlékközpont
és további ötven város –
köztük Balatonfüred,
Gyõr, Nagykanizsa, Zala-
egerszeg és Debrecen – is
bekapcsolódott a rendez-
vénybe.

Zentai Péter László, a
szervezõ Magyar Könyvki-
adók és Könyvterjesztõk
Egyesülése igazgatója a
megnyitó elõtt elmondta: a
magyar könyv ünnepére
mintegy négyszáz új kötet
jelent meg; közülük több is

foglalkozik a 90 esztendeje
meghozott trianoni döntés-
sel. A romániai magyar ki-
adók közül öt kiadvánnyal
van jelen a marosvásárhe-
lyi Mentor; egyik újdonsá-
guk címe épp Erdélyrõl Tria-
nonban. A csíkszeredai
Pallas Akadémia négy, a
kolozsvári Kriterion és az
ugyancsak csíkszeredai
Bookart egy-egy új kötetét
mutatja be, a kolozsvári
Komp-Press pedig a Ko-
runkkal, illetve a Minervá-
val közös kiadvánnyal je-
lentkezik. A Romániai Ma-
gyar Könyves Céh az egész
rendezvény idején több de-
dikálást is szervez a mûvek
alkotói számára.

Új színek a könyvhéten

Mától vasárnapig könyv,
film, kép és zene találkozója
lesz a budapesti Holokauszt
Emlékközpontban; az egyre
több kulturális rendezvény-
nek otthont adó intézmény
idén csatlakozik elõször az
ünnepi könyvhéthez. A há-
rom napon át tartó progra-

mok sorát énekszóval, a Sep-
siszentgyörgyi Református
Kollégium kórusának fellé-
pésével nyitják meg. Az ün-
nepi könyvhét új színfoltja
lesz holnap a budapesti Vö-
rösmarty téren a Könyvek Éj-

szakája, amikor az egész te-
ret megvilágítják, és az írók
késõ éjszakáig dedikálóasz-
talok mellett várják olvasói-
kat. Az „ötletgazda” Supka
Géza javaslatának megfelelõ-
en (1927-ben õ javasolta finn

és olasz mintára a könyvün-
nep megtartását) játékos, bo-
hém programok szórakoztat-
ják az érdeklõdõket, Zentai
Péter László elmondása sze-
rint „lesz utcabál, tánc, zene,
móka, kacagás”.

Az elsõ e-könyv-hét

A Magvetõ Kiadó Ünnepi
Könyvhétre megjelenõ új-
donságai elõször érhetõek el
digitális változatban. „A kor-
társ magyar irodalom meg-
határozó szerzõi beleegyezé-
süket adták, hogy a nyomta-
tott változattal egyszerre je-
lenhessenek meg mûveik e-
könyvben” – írja a kultúra.hu.
„Az ország kiemelkedõ alko-
tóinak döntése szimboliku-
san is értelmezhetõ. Ha Es-
terházy Péter, Závada Pál,
Garaczi László, Nádasdy
Ádám, Takács Zsuzsa, Sza-
bó T. Anna és Szilasi László
úgy döntöttek, hogy a megje-
lenéssel támogatják a digitá-
lis könyvterjesztést, az min-
denképpen üzenet a szakmá-
nak, és jó hír az elektronikus
tartalmakra váró közönség-
nek. A Magvetõvel kötött
megállapodásunk értelmé-
ben a könyvheti címek mel-
lett a teljes kortárs katalógus
digitalizálása is folyamatban
van” – nyilatkozta Weiler Pé-
ter, az eKönyv Magyaror-
szág társ-ügyvezetõje. 
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Elégtelen Bocsárdi Lászlónak

Eszterházy Péter író is támogatja a digitális könyvterjesztést

Öt erdélyi kiadó a budapesti könyvhéten

Fotó: MTI

Bocsárdi László megfellebbezi a bizottság döntését



Ma Bulcsú, Kerény nevû
olvasóinkat köszöntjük.
A Bulcsú régi magyar
személynév, ismeretlen
eredetû. 
A Kerény régi magyar sze-
mélynév, amely a latin
Quirinus névbõl szárma-
zik. Ez a név a latin quiris
szóból ered, aminek a je-
lentése: lándzsás. 
Szombaton a Fatimák ün-
nepelnek.
Vasárnap a Norberteket
köszöntjük.
Hétfõn Róbert napja van.

Vicc 
Egyik reggel az igazgató
bemegy az irodájába, és ott
találja az egyik osztályve-
zetõt, amint épp a titkárnõ-
vel csókolózik. Felhábo-
rodva rákiált:
– Géza, hát ezért fizetem
magát?
– Nem, uram, ezt ingyen
teszem.

Évfordulók
• 1920-ban Versailles-ban, a
Nagy-Trianon  palotában
aláírták a Magyarország te-
rületének kétharmadát elcsa-
toló trianoni békeszerzõdést.
Június 5., szombat
• 1972 óta környezetvédelmi
világnap
Június 6., vasárnap
• 1913-ban született Gobbi
Hilda magyar színésznõ.

Recept
Búzadesszert
Hozzávalók: 30 dkg búza,
0,5 l tej, 20 dkg dióbél, porcu-
kor.
Elkészítése: A búzát több-
ször leöblítjük, majd fél liter
vízben puhára fõzzük. Hoz-
záöntjük a tejet, és lassú tû-
zön addig fõzzük, míg besû-
rûsödik. Kis tálkákba oszt-
juk, megcukrozzuk, tetejét
megszórjuk dióval. Hagyjuk
kihûlni, majd egy órára hûtõ-
szekrénybe tesszük.
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Óvakodjunk az olyan elvektõl,
amelyek sokat jövedelmeznek.
Az elvek fontos részei az egye-
nes és feddhetetlen életnek, ép-
pen ezért a hamisság szeret az
elvek tiszta ruhájába öltözni.
Nehéz az ilyen hamisságokat
leleplezni, hiszen az elvek min-
dig tiszteletre méltó dolgot sej-
tetnek, amivel ha nem is értünk
feltétlenül egyet vagy nem tart-

juk helyénvalónak, mégis elfo-
gadjuk, hiszen az elvekben nem
illik kételkedni. Az elv az életveze-
tés legfõbb irányítója. Csakhogy
néha az elvek semmi egyebet nem
szolgálnak, csupán az ember hiú-
ságát és önzõségét. Amikor egy
elv elkezd jól jövedelmezni, akkor
mindig felülvizsgálásra szorul. A
legtöbb nyereség ugyanis valaki
másnak a kárára történik. 

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Megtudod, hogy valaki, akirõl
nem is gondoltad volna, a szívén
viseli a sorsod. Fejezd ki az irán-
ta érzett háládat, és a jövõben is
igyekezz rászolgálni a bizalmára.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Egy kollégád vagy nem ismerõ-
söd a segítségedet kéri. Bár a te
életed sem nevezhetõ probléma-
mentesnek, ne utasítsd õt vissza! 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Ha teheted, mozdulj ki! Egyfelõl
rád fér már egy kis változatosság,
másfelõl pedig nagyszerû kapcso-
latokat alakíthatsz ki, melyek
pozitívan befolyásolják majd a
jövõdet.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Rádöbbensz, hogy gyógyító ener-
giákkal rendelkezel. A környeze-
tedben többen is jobban érzik
magukat a puszta jelenlétedtõl és
néhány kedves szavadtól. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

A nap folyamán többször kerülsz
teljesítõképességed mélypontjára.
Ilyenkor képzeld el, hogy minden
belégzéssel energia tölti el a szer-
vezetedet.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Úgy érzed, minden igyekezeted
ellenére háttérbe szorulsz a mun-
kahelyeden és/vagy a családod-
ban – errõl nem csak a környeze-
ted tehet, hanem te magad is. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Ma különösen fejlett a kritikai
érzéked. Számolj el magadban
háromig, mielõtt bármit mon-
dasz vagy teszel. Ellenkezõ eset-
ben akaratod ellenére is meg-
bánthatsz valakit.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Igazságtalanság ér a fõnököd ré-
szérõl. Mivel a munkahelyeden
amúgy is feszült a hangulat, bár-
mennyire is nehezedre esik, nyeld
le a békát! 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Felmerül benned a gyanú, hogy
a partnered nem egészen õszinte
hozzád. Számonkérés helyett
kezdeményezz vele egy beszélge-
tést! 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Ha állásajánlatot kapsz, semmi-
képp ne kapkodd el a döntést.
Lehet, hogy a potenciális mun-
kaadó jobb feltételeket, netán
magasabb jövedelmet kínál.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Munkahelyeden kiélezõdik az el-
lentét a különbözõ körök, csopor-
tok között. Amennyire lehet, ma-
radj ki a konfliktusból! Ellenkezõ
esetben magadra haragíthatsz
valakit.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Szavaidnak és tetteidnek na-
gyobb befolyása van a jövõre,
mint gondolnád. Igyekezz alkal-
mazkodni az emberekhez és a kö-
rülményekhez egyaránt.

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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8.30 Mesék
9.25 Hol volt, hol nem
volt...
9.45 Cimbora
10.10 Kutyaélet
10.40 Vissza Sherwoodba!
(sor.)
11.00 Az egyházi művészet
kincsei
11.35 Vigyázó szemekkel 
a világ körül
12.30 Kikötő (ism.)
12.45 Híradó
13.05 Isten kezében
13.35 EtnoKlub
14.50 Kisenciklopédia
15.00 Hollandia - Magyar-
ország labdarúgó-mérkőzés
17.00 Floyd Spanyolor-
szágban
17.35 Mi vagyunk az unió
18.00 Talpalatnyi zöld
18.30 Kirakat
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 “A zene az kell”
20.30 Sophie - Sissi lázadó
húga (német f., 1. rész)
23.40 Dunasport
23.55 Lélek Boulevard
23.25 Holtan érkezett 
(am. f. dráma)

DUNA TV m1 m2 RTL
KLUB HÍR TV

8.55 Hogy volt?!
10.55 M I É R T ?
12.25 Közjáték
12.35 Vannak el nem csó-
kolt csókok
13.01 Natúra
13.25 Kézfogás
13.50 Videolevél
14.20 Yann Arthus-Bertrand
15.05 Mindentudás Egye-
teme
15.55 A hangszerkészítés
mesterei
16.25 Új-Zéland - Darwin
nyomában
17.15 Gyaloglás
Gulágföldön
18.10 A négy páncélos és a
kutya (sor.)
19.05 Angyalbőrben (sor.)
20.00 Vakáción a Mézga
család
20.30 Sztársáv
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.25 Zsüti, a slágerkirály
22.20 A fekete város (ma-
gyar sor.)
23.15 A harapós férj 
(magyar vígj., 1937)
0.35 A svájci angyal 
(svájci vígj., 2006)

8.00 Kölyökklub
10.15 Disney rajzfilmek
11.00 Slayers
- A kis boszorkány
11.25 Hívjon! Játsszon!
Nyerjen!
12.25 A dadus 
(am. vígj. sor.)
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Autómánia
13.50 Daybreak 
- Időbe zárva 
(am. krimisor.)
14.45 A dadus 
(am. vígj. sor.)
15.15 Tengeri őrjárat
(olasz sor.)
16.15 Robin Hood 
(angol sor.)
17.15 Támad a Mars! 
(am. akció-vígj.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Fókusz Plusz Maga-
zin
20.30 Egy esküvő, nyolc
gyerek (am. vígj., 2005)
Utána: RTL-hírek
22.10 Halálos fegyver 2.
(am. akció-vígj., 1989)
0.30 28 nappal később
(angol-francia akcióthrill.,
2002)

7.25 Tv2 matiné
11.05 Mókás állatvilág
11.35 Szurikáták udvarhá-
za
11.45 Doktorológia Leslie
Nielsen módra
12.05 A világ legerősebb
emberei
12.35 Két TestŐr
13.05 Babavilág
13.35 A láthatatlan ember
(sor.)
14.35 A kiválasztott 
- Az amerikai látnok 
(am. sor.)
15.35 Rejtélyek kalandorai
(sor.)
16.35 Doktorok (am. sor.)
17.35 Trinity kórház 
(am. sor.)
18.35 Knight Rider 
(am. sor.)
19.30 Tények
20.05 Magellán
20.35 Az olasz meló 
(am.-fr.-angol thrill.)
Közben: Kenósorsolás
22.40 Charlie kettős élete
(am.-német thrill.)
Közben: Kenósorsolás
0.40 Walker 
(am.-mex.-sp. akcióf.)

8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Széles út
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 Hírvilág extra (ism.)
16.05 Ősök tere (ism.)
16.30 Ingatlanpiac (ism.)
17.05 Értékmentés más-
ként (ism.)
17.30 Európai híradó
(ism.)
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 Hírvilág extra (ism.)
23.05 Arcok a liftben
(ism.)
23.30 BBC Híradó
0.05 Vetítő (ism.)

TV2
6.50 Ma Reggel
9.00 Híradó
9.10 Európa 
Magyarországon
9.40 Bob, a mester
10.05 Thomas, a gőzmoz-
dony
10.30 A kis Amadeus
10.55 Clic és Kat
11.05 Inami
10.30 Víziduma (rajzf. sor.)
11.35 Ötösfogat (sor.)
12.05 Sötét jóslat 
(anim. sor.)
12.30 Delta
13.01 Hírek
13.05 Út Dél-Afrikába...
13.40 Egészség ABC
14.10 Női szemmel
14.40 Fogadóóra
15.10 Pro natura
16.05 Hogy volt!?
17.45 A harapós férj 
(magyar vígj., 1937)
19.10 Életképek (sor.)
20.30 Híradó este
21.00 SzerencseSzombat
21.40 Nemzeti összefogás
az árvízkárosultak javára
23.45 Hírek
0.00 Parfüm (német-fr.-sp.
f. dráma, 2006)

7.25 Az emlékek éneke...
az ének emléke (ism.)
7.55 Jelek
8.25 Világraszóló előadás
9.00 Disney Klub
10.00 Noé bárkája
10.30 Nappalok és éjsza-
kák
11.00 Hannah Montana
(am. sor.)
12.00 A család sztárja
13.00 Európa minket is
érint
14.00 Hírek
15.20 Találkozunk 
a TVR 1-en
16.30 Mioritza Niuz
17.00 Utazó egy életen át
17.35 Tévéenciklópédia
18.30 TIFF beszámoló
18.35 Népi hagyaték
19.40 Sport
20.00 Hírek
21.00 Előtte és utána
21.10 5 csillagosok
23.00 A Simpson család
(am. rajzfilm sor.)
0.00 B-EST IFF Making of
0.30 Nappalok 
és éjszakák
1.10 Darkman 
(am. akcióthriller, 1990)

TVR 1

8.50 Kalando-Zoo
9.15 Az utolsó kántortanító
10.05 Hatodik sebesség
10.30 Moldovai csángó-
magyar keresztalja útja
11.00 Csángó mise
Csíksomlyón
12.45 Híradó
13.05 Élő egyház
13.30 Élő népzene
14.00 Csellengők
14.25 Balkezes angyal
(magyar vígj.)
15.50 Dunáról fúj a szél
15.55 Ízőrzők
16.30 Magyar elsők
16.45 Pünkösdi vonatozás
17.20 Törzsasztal
18.10 Mese
18.40 Arcélek
19.00 Híradó
19.30 Divathét
19.55 A kisdedóvók védan-
gyala
20.15 A francia kalóz sze-
retője (angol kalandf.)
22.00 Honfoglaló
22.45 Heti Hírmondó
23.55 Dobrády Ákos koncert
1.40 A fiú és a kutyája
(am. vígj.)

DUNA TV m1 m2 RTL
KLUB HÍR TV

8.55 Mesék
9.40 Spuri
10.05 Derek, a fenegyerek
10.25 Sarah Jane kalandjai
10.55 Fürkész történetei
11.25 Az aranyrózsa bar-
langja (ol. kalandf.)
13.01 “Engedjétek hoz-
zám...”
13.05 “Így szól az Úr!”
13.15 Katolikus krónika
14.05 A sokszínű vallás
14.20 Evangélikus
magazin
14.50 Mai hitvallások
15.15 Útmutató
16.00 Musica Historica
16.10 Miért épp a demok-
rácia?
17.05 ARCpoétika
17.30 Nomád szafári
17.50 A Sipsirica (magyar f.)
18.45 Broadway
19.45 Közeli, távoli, tájak
20.30 Mese
21.00 Híradó este
21.25 Múlt-kor
22.00 Szigorúan piszkos
ügyek 2. (hongk. krimi)
23.55 Agyő, Bukarest! 
(f. dráma)

7.30 Top Shop
8.00 Kölyökklub
11.00 Trendmánia
11.35 Hívjon! Játsszon!
Nyerjen!
12.35 meneTrend
13.00 RTL Klub Híradó Déli
kiadás
13.10 Nagymenők (am.
sor.)
14.05 Magyar autósport-
magazin
14.25 Forma-1 Magazin
14.50 A dadus (am. vígj.
sor.)
15.25 Nemzeti Vágta -
2010 (élő) Utána: 
16.05 Hatoslottó-sorsolás
17.15 Ping-Pong: Az ököl
színre lép (am.-hongk.
akció-vígj., 2002)
18.50 Nemzeti Vágta -
2010 (élő)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Cobra 11 
(német akció sor.)
21.00 A nemzet aranya
(am. akcióf., 2004)
23.40 Sárkányok bosszúja
(am. thriller, 2004)
1.20 Portré otthon

7.45 Tv2 matiné
Benne. Bajkeverő majom,
Őslények országa
11.40 Nagy Vagy!
12.40 Stahl konyhája
13.10 Kalandjárat
13.45 Száguldó vipera
(am.-német akció sor.)
15.45 Álomgyári feleség
(am.-auszt. vígj. sor.)
16.40 Baywatch Hawaii
(német-am. kaland sor.)
17.40 ÖcsiKém 
(am. akció-vígjáték, 2003)
19.30 Tények 
– Hírműsor
20.00 Napló
Mérlegen a valóság
21.05 Fúrófej Taylor 
(am. vígj., 2008)
23.05 Frizbi Hajdú Péter-
rel (magyar talk show,
2010)
0.05 A királyság 
(am. sor.)
1.00 Acéllövedék 
(amerikai háborús filmdrá-
ma, 1987)
2.50 EZO.TV
3.40 Napló (ism.) 
Mérlegen a valóság

8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Ingatlanpiac (ism.)
9.30 Felfedező (ism.)
10.05 Péntek 8 (ism.)
11.05 Célpont
11.30 Napról napra
12.05 Civil kaszinó
13.00 Déli híradó
13.30 Közvetlen ajánlat
14.05 Különkiadás
A kultúra különb kiadásban
16.05 Arcok a liftben
(ism.)
16.30 Széles út (ism.) 
Motoros életmód-magazin
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
11.20 Evangélikus maga-
zin
11.45 Református ifjúsági
műsor
11.50 Mai hitvallások (ism.)
12.15 Útmutató (ism.)
12.45 Evangélikus templo-
mok (ism.)
13.01 Hírek
13.10 Sport7
13.40 Készüljünk együtt...
14.10 Út Dél-Afrikába...
Labdarúgó magazin
15.10 Hogy volt!?
17.10 Keresztelő 
(magyar f., 1967)
18.35 Panoráma
19.05 Életképek
20.30 Híradó este
21.00 A szólás szabadsága
22.00 A Sólyom végve-
szélyben (am. f., 2001)
0.25 Hírek
0.30 Sporthírek
0.40 Kultúrház
1.35 Innováció 
az emberért

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,
Időjárásjelentés
14.20 Napközben
15.20 Színázelőadás: 
“La Puce a l’oreille”,
Georges Fayedeau 
darabja
17.00 Danutz Kft.
18.00 Hírek,
Időjárásjelentés
18.10 TIFF beszámoló
18.15 Danutz Kft.
19.25 Loto 6/49 és
Noroc sorsolás
19.40 Sport
20.00 Hírek
21.10 A titkok könyvtára
3. - A Júdás-kehely átka
(amerikai akcióf., 2008)
22.50 100%-os jótállás
23.50 Psych - Dilis detek-
tívek (am. krimi sor.)
0.45 Danutz Kft. (ism.)
1.45 Hírek

TVR 1

7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Kirakat
9.30 Isten kezében (ism.)
9.55 Élő népzene
10.25 Ablak a természetre
10.35 Vadvirágos patika
10.55 Onkológiai kutatás-
fejlesztés
11.30 Család-barát
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő
15.20 A labdarúgó világ-
bajnokságok története
16.50 Magyar történelmi
arcképcsarnok
17.10 Heuréka! 
Megtaláltam!
17.40 Második esély 
(am.-mex.-kol. sor.)
18.30 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Derrick 
(német krimisor.)
21.00 Közbeszéd
21.30 Igazmondó játék
(sp.-arg.-angol rom. vígj.,
2004)
23.00 Sporthírek
23.15 Sportaréna
0.00 Láz - Afrika felpörög

DUNA TV m1 m2 RTL
KLUB HÍR TV

6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Színészpalánták
(olasz sor.)
11.05 A szólás szabadsága
(ism.)
12.00 Parlamenti Napló
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (ma-
gyar sor.)
14.35 Roma Magazin
15.05 Domovina
15.35 Ez történt Ma reggel
(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 A hentes felesége
(amerikai rom. vígj., 1991)
23.45 Az Este - Hétfő
0.20 Prizma
0.30 Hírek
0.35 Sporthírek
0.45 Teadélután (ism.)

6.30 Top Shop
7.00 Reggeli
Ébresztőshow
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 06-91-33-55-33 Hív-
jon! 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
0.35 Poker After Dark
2009 11. rész
1.30 Reflektor Sztármaga-
zin
1.45 Ments meg! 
(amerikai filmsorozat)

7.00 Magellán (ism.)
7.25 Tények Reggel Hírma-
gazin
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.35 Teleshop
12.30 Egy ház emlékei -
Hetedíziglen 
(magyar f. dráma, 2002)
14.15 Kvízió
15.45 Lassie 
(am.-kan. sor.)
16.20 Capri - Az álmok szi-
gete (olasz sor.)
17.30 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
18.30 Joshi Bharat
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Sztárok a fejükre estek
21.10 Aktív
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 NCIS (am. krimisor.)
23.20 Gyilkos számok 
(am. krimisor.)
Közben. Kenósorsolás
0.20 Kutyaszorítóban
(am. krimisor.)
1.20 Tények Este
1.50 Válságstáb

7.30 Soroló (ism.)
8.00 Híradó
Friss napi információk
9.05 Kontraszt
10.05 Különkiadás (ism.)
A kultúra különb kiadásban
12.05 Ingatlanpiac (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 - Vitamű-
sor újságírókkal
23.05 Ősök tere
23.30 Pálya
0.05 BBC World Híradó
0.30 Panaszkönyv

TV2
6.50 Ma Reggel
10.00 Rondó
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 Mesélő cégtáblák
15.10 Delta Tudományos
magazin
15.35 Hétmérföld
16.10 Kalandozó
16.35 Egy lépés előre (sor.)
17.25 Bűvölet (olasz sor.)
18.20 Magyar rock (ism.)
19.20 1100 év Európa kö-
zepén
19.40 Esti mese
20.05 Afrika gyöngyszeme
(sor.)
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.25 Afrika gyöngyszeme
(sor.)
22.15 Stingers (sor.)
23.00 Beszéld meg Andreával
23.30 McLeod lányai (sor.)
0.15 Ezek a mai fiatalok!
(olasz f.)

7.00 Hírek, Sport
8.00 Ébresztő
9.00 Hírek, Sport
9.15 Ébresztő
10.10 Tippivel a világ körül
(francia ismeretterjesztő
sor.)
11.15 Rajtunk Európa sze-
me
12.15 Mondd mi fáj
12.50 A palota ékköve
(sor.)
14.00 Hírek, Sport
14.45 Egyszerűen ízletes
15.00 Teleshopping
15.30 Krónika
17.45 Az út Dél Afrika fele
18.15 Sziluettbarát receptek
18.50 A palota ékköve (sor.)
19.40 Sport
20.00 Hírek, Időjárás
21.10 Jó és rossz között
22.10 Mad Men -
Reklámőrültek 
(amerikai sor.)
23.00 Mad Men -
Reklámőrültek 
(amerikai sor.)
0.00 Hírek, Sport
0.15 Kép és értelem
1.10 Egyszer az életben
(ism.)

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,
sport, időjárásjelentés
13.05 Zűr az űrben 
(amerikai vígjáték, 1996)
15.00 Vegyes zöldség
(Leépített szépség) 
(amerikai kalandfilm,
2004)
17.00 Alaszka 
(am. családi kalandf.,
1996)
19.00 Hétvégi 
Pro Tv hírek
20.30 Most már elég!
(am. thriller, 2002)
23.00 Maga a pokol 
(am. akcióthriller, 2003)
1.00 Most már elég! 
(am. thriller, 2002) (ism.)
3.00 Pro Motor (ism.)

7.00 Híradó, Sport
9.00 Harisnyás Pippi leg-
újabb kalandjai 
(svéd-amerikai családi víg-
játék, 1988)
11.00 Xanadu 
(am. zenés f., 1980)
12.00 Film 100% - kultu-
rális magazin
12.30 Felicia
13.00 Híradó
13.30 Kikezdesz a szőkék-
kel – verseny show 
(ism.)
15.00 Csillagháló 
(ism.)
16.00 Híradó, Sport
16.30 Mr. Bean 
(angol vígjáték sorozat)
17.00 Tinikadét 
(amerikai-kanadai vígjá-
ték, 2002)
19.00 Híradó, Sport
20.30 Szórakoztató mű-
sor Mihai Bendeac-val
22.30 Billy Madison 
- A dilidiák 
(amerikai vígjáték, 1995)
0.30 Film 100%
1.00 Harisnyás Pippi 
legújabb kalandjai 
(ism.)

7.00 Fején a nagyvilág
8.00 W.I.T.C.H., 
a tiniboszorkányok 
(amerikai animációs soro-
zat)
8.30 Shinzo
9.00 Lilo és Stitch 
(amerikai 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
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 Csodacsibe 
(amerikai animációs film,
2005)
21.30 Bajos csajok 
(amerikai vígjáték, 2004)
23.30 Az apa árnyékában
(amerikai filmdráma,
1997)
1.30 Hírek
2.30 Bajos csajok (ism.)

7.00 Túlélés törvényei
8.00 Viharvadászok
9.00 Végzetes
másodpercek
10.00 Amcsi motorok 
- DECA motor
/Colmet motor
11.00 Csúcsmotorok
12.00 Újjáépítők
13.00 Édesvízi szörnyek
14.00 Viharvadászok
15.00 Végzetes 
másodpercek
16.00 Olly Steeds: Törté-
nelmi titkok nyomában
18.00 Time Warp 
- Amikor megáll az idő
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 Az én költségveté-
sem
11.30 Ég és föld között
12.00 A mágikus kő 
(ausztrál f.)
12.35 Balkáni szokások
13.35 Figyelem, énekelnek
15.00 Természet és kaland
15.30 Románok hagyomá-
nya
16.00 Lehet, hogy nem tud-
tad
16.15 Judo, női világkupa
18.30 Románia-Ukrajna
rögbi mérkőzés, világkupa
20.30 “Romanian Business
Hall of Fame” gála
21.00 Időzsaru 
(am. akció sor.)
22.00 Hírek
23.10 Nagy-Britannia-Ro-
mánia röplabda mérkőzés
0.50 Szabad a szembejövő
sáv
1.45 Lehet, hogy nem tud-
tad
2.00 Utópia (ism.)

TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV DISCOVERY

7.00 Hírek 11.00 Labdarú-
gás. Liga 2 U Cluj - CS
Otopenimérkőzés (live)
13.00 Strong Menfest
15.05 Így senki nem focizik
16.00 Legmenőbb: Oncescu
vs Valahu (live) 18.00 Hírek
(live) 19.00 Vakációs játé-
kok 20.00 Fogadás a féle-
lemmel 21.00 Hírek 21.30
Wrestling SMACK 22.30
K1 Superstars 23.30
BoxBuster: Sebastian
Sylvester - Roman Karma-
zin (live)

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 Kettőn áll a vásár
(am. vígj., 1995) 22.45 Vi-
perafészek (brazil sor.)
0.45 Terra Nostra (brazil
sorozat)   

SPORT.RO ACASA

FILM+ HALLMARK

8.05 Házasság a négyzeten
(am. rom. vígj.) 10.00 Tele-
víziós vásárlás 13.05 A ka-
nyaron túl (am.-angol f. drá-
ma) 14.40 Eh, badarság!
Egy bolondos karácsony
15.35 Az ördög jobb és bal
keze (ol. vígj.) 17.50
Maverick (am. kalandf.)
20.05 A szomszéd nője
mindig zöldebb (am. vígj.)
22.00 Nyolc préda (am.
horror) 23.45 Hetedik ér-
zék (am. thriller)   

8.00 Nash Bridges (am.
sor.) 11.00 Lázadj! (am.-
kan.-ol. vígj.) 13.00 Smink-
háború (kan.-am. drám.)
15.00 Férj kerestetik! (am.
vígj.) 17.00 Kegyetlen való-
ság (am. filmdráma) 19.00
A férjem védelmében (am.
sor.) 21.00 Mit ér a nő, ha
50? (am. vígj., 2007)
23.00 A bank (auszt.-olasz
thriller, 2001) 1.00 Árulá-
sok hálójában (kan. thriller,
2009)   

6.00 Vigyázz! Kész! Főzz!
(angol sor.)
7.00 ProTv hírek
Mi történik, doktor úr?
10.00 20 év után 
(talk show)
11.00 Vegyes zöldség
(Leépített szépség) 
(amerikai kalandf.) 
(ism.)
13.00 ProTv hírek, sport
13.05 Szeretném én! 
– szórakoztató műsor
14.00 Alaszka 
(am. családi kalandf.,
1996) (ism.)
16.00 Hullámzó kedélyek
(amerikai thriller, 1996)
18.00 Románia, szeretlek
19.00 Hétvégi Pro Tv hí-
rek
20.30 A szállító 
(francia-amerikai akció-
film, 2002)
22.30 Stiletto 
(am. akcióf., 2008)
0.30 A szállító 
(francia-amerikai akció-
film) (ism.)
2.00 Stiletto 
(am. akcióf.) (ism.)

7.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
9.00 A szörny hadműve-
let (román vígjáték)
11.00 Billy Madison 
- A dilidiák 
(amerikai vígjáték, 1995)
13.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
13.30 Silverado 
(amerikai western, 1985)
16.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
16.30 Mr. Bean 
(angol vígjáték sorozat)
17.00 Mihai Bendeac szó-
rakoztató műsora
19.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
20.00 SuperBingo Metro-
polis
23.30 Ha a golyó csontig
hatol 
(kanadai akciófilm, 1995)
1.30 Silverado 
(amerikai western, 1985)
(ism.)
3.45 Ha a golyó csontig
hatol 
(kanadai akciófilm, 1995)
(ism.)

7.00 Kandikamera
8.00 Varázslók
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, 
időjárásjelentés
19.00 Sport, 
időjárásjelentés
19.30 A Bádogember
(amerikai sor.)
21.30 Perpatvar a konyhá-
ban (reality show)
23.00 Örök bosszú (kana-
dai-amerikai thriller, 1999)
1.00 Hírek, sport
2.00 Perpatvar a konyhá-
ban (reality show) (ism.)
3.30 A ház, építés, design
(ism.)

7.00 Hogyan készült
8.00 Nagy durranások 
- Charlotte, Észak-Karolina
9.00 Amerikai favágók
10.00 Roncsból 
luxusautót - USA
11.00 Ötödik sebesség
12.00 Amerikai hotrodok
13.00 Time Warp 
- Amikor megáll az idő
15.00 Amerika legőrül-
tebb versenyei
16.00 Amikor az időjárás
írta a történelmet
18.00 Hogyan készült
19.00 Tornádók nyomá-
ban - A vihar
20.00 Amerikai favágók
21.00 Hogyan működnek
a gépek?
22.00 Csendes szörnyete-
gek - Útonállók
23.00 A borzalom 
pillanatai
0.00 Ross Kemp 
- Gengszterbandák 
nyomában
1.00 Végzetes másodper-
cek
2.00 Töréspont
3.00 Miami alvilág

8.30 A térképen túl (ism.)
9.00 Motomágia
9.30 Mosoly négy keré-
ken
10.00 Farm - magazin
11.00 Dalolók
11.30 Csavargó horgász
(ism.)
12.00 A mágikus kő (sor.)
12.30 Az út Dél-Afrika fele
13.00 Női judo világkupa
14.35 Kicsik órája
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 Az út Dél-Afrika fele
19.30 Spanyolország-Ro-
mánia röplabda mérkőzés
21.00 Videóterápia
22.00 Hírek, sport
23.10 A nő kétszer 
(angol-amerikai f. 1998)
1.00 Atlasz (ism.)
1.30 Lehet, hogy nem tud-
tad (ism.)

TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV DISCOVERY

7.05 Pro Motor 8.00 Hírek
11.00 Liga 2 Săgeata
Stejaru - Victoria Brăneşti
mérkőzés (live) 13.00 Liga
2 Sportul - Gloria Buzău
mérkőzés (live) 15.05 Fo-
gadás a félelemmel 16.00
STIHL Timbersports 18.00
Sport.ro Hírek (live) 19.00
BoxBuster: Vitali Klitschko
- Albert Sosnowski 20.00
A világ harcosai 21.00 Hí-
rek 22.00 K1 World GP
2010 0.00 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 Cristina Show
20.30 Anyád napja (né-
met-amerikai romant. vígj.,
2005) 22.45 Meséljünk
23.45 Viperafészek (brazil
sor.) 0.45 Terra Nostra
(brazil sorozat)

SPORT.RO ACASA

FILM+
HALLMARK

8.10 Elátkozott Ella (vígj.)
10.00 Televíziós vásárlás
13.05 Eh, badarság! Egy
bolondos karácsony (anim.
f.) 14.00 Az újonc (krimi)
15.55 Az ördög jobb és bal
keze 2. (ol. vígj.) 18.10 A
szomszéd nője mindig zöl-
debb (am. vígj.) 20.05 Az
elsüllyedt város kincse
(am.-német f.) 22.00 Ve-
szett vad (am. akcióf.)
23.35 Katonák voltunk
(am.-német f.) 

9.00 Nash Bridges - Trük-
kös hekus (sor.) 11.00 Férj
kerestetik! (am. vígj., 2008)
13.00 Viharos vizeken (am.
filmdráma, 2009) 15.00
Álom, édes álom... (am. film-
dráma, 2001) 17.00 Árulá-
sok hálójában (kan. thriller,
2009) 18.55 Esküdt ellen-
ségek (am. krimisor.) 21.00
A férjem védelmében (am.
sor.) 23.00 Különleges kül-
demény (am. vígj., 2008)

7.00 Pro Tv hírek
9.55 Könyvbemutató
10.00 Románia szeretlek
(ism.)
11.00–Szeretném én! 
– szórakoztató műsor
12.00 Fiatal 
és nyugtalan 
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek,
sport, időjárás
13.45 Hullámzó kedélyek
(amerikai thriller)
(ism.)
16.00 Fiatal 
és nyugtalan 
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek
17.45 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, sport
20.30 Tisztítótűz 
(amerikai akcióf., 1996)
22.30 Pro Tv hírek, sport
23.00 Terminátor 
- Sarah Connor krónikái 
(amerikai sor.)
0.00 Tisztítótűz 
(amerikai akcióf., 1996)
(ism.)
2.00 Pro Tv hírek 
(ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Jó reggelt
Razvannal és Danival
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 Mr. Bean 
(angol filmsor.)
12.00 Miami Vice 
(ism.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 A mélység foglyai
(amerikai sci-fi, 2005)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáférés
19.00 Híradó, Sport, 
időjárásjelentés
20.30 Tökéletes védelem
(amerikai akcióf., 2006)
23.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.45 Dan Capatos szóra-
koztató műsora
1.00 Tökéletes védelem
(amerikai akcióf., 2006)
(ism.)
2.45 Miami Vice 
(ism.)
3.30 Közvetlen 
hozzáférés 
(ism.)

7.00 Kandikamera
7.30 Született feleségek
(am. sor.)
8.20 Sport Florentinaval
8.30 Teleshopping
9.00 Mangchi (dél-koreai
animációs film)
10.30 Bosszú (ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Született feleségek
(sor.)
15.15 Senki sem tökéletes
15.30 Apák és kicsik 
(vígjáték sorozat)
16.15 A Bádogember
(amerikai filmsorozat)
(ism.)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A cseresznye a tor-
tán
20.30 Hirtelen halál 
(amerikai akciófilm, 1998)
22.15 Lököttek
23.15 Sztár lett a szeme-
tes fickó 
( amerikai vígjáték, 1998)
1.00 Hírek (ism.)
2.00 Lököttek 
(ism.)

7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Újjáépítők 
- Tuningolt autó
9.00 Hogyan csinálják?
10.00 Piszkos munkák
11.00 Amcsi motorok 
- Michigan/A nevem Earl
12.00 A legnagyobb min-
dent visz - Helikopterek
13.00 Túlélés törvényei 
– Szahara
14.00 Ötödik sebesség
14.30 Végzetes 
másodpercek
15.30 Hogyan készült?
17.00 Állítólag...
18.00 Amcsi motorok 
- Dryvit motor
19.00 Hogyan működnek 
a gépek?
20.00 Túlélés törvényei -
Szibéria 1
21.00 Hogyan készült?
22.00 Végzetes 
másodpercek
22.30 Valódi helyszínelők
0.30 Tetkóvadász 
– Indonézia
1.30 Éljük túl 
a katasztrófát
2.30 Végzetes 
másodpercek

7.00 Mindig optimistán
(ism.)
8.00 Miért ABC (ism.)
9.00 Videóterápia
10.00 Hírek
10.15 A siker arca (ism.)
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
18.15 Ismerd meg a romá-
nokat
18.25 Az út Dél-Afrika fele
19.00 Montalbano felügye-
lő (sor.)
21.00 Az oroszlánok aréná-
ja
22.00 Hírek
23.10 Visszajátszások
0.30 Forró helyzetek 
(angol sor.)
1.25 A nő kétszer 
(angol-amerikai f.) (ism.)
3.05 Kaland és természet
(ism.)

TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV DISCOVERY

7.00 Hírek 10.00 Pontos
sportidő 12.00 Sport.ro
Hírek 13.10 Pontos sport-
idő 14.10 Külön kiadás
15.00 BoxBuster 16.00
Tényleg 17.00 Pontos
sportidő (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live) 19.05
Információk Vali Moraru-
val 20.05 Brazília-Tanzá-
nia barátságos mérkőzés
20.50 A világkupa törté-
nete 21.00 Sport.ro Hírek
22.00 Wrestling SMACK
23.00 K1 Superstars

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 Szívek iskolá-
ja (sor.) 20.30 Predeszti-
náltak (sor.) 21.30 Anna
két arca (sor.) 22.30 Éj-
szakai történetek

SPORT.RO ACASA

FILM+ HALLMARK

8.05 Az újonc (am. krimi)
10.00 Televíziós vásárlás
13.10 Elsőszülött (am.
thriller) 15.00 Rajzás 2. -
Az új faj (kan. sci-fi
akcióf.) 16.40 A Mid-
somer gyilkosságok (an-
gol krimisor.) 18.35 Koló-
nia (am. sci-fi akcióf.)
20.15 Gyilkos robotok
(am. akcióf.) 22.10 Nincs
kettő négy nélkül (olasz
akció-vígj.) 0.10 Az exkom-
mandós 2.  (am. akcióf.) 

10.00 Kisvárosi gyilkossá-
gok (sor.) 12.00 Amy-nek
ítélve (sor.) 13.00 Őran-
gyal (sor.) 14.00 Nash
Bridges (sor.) 15.00 Kisvá-
rosi gyilkosságok (sor.)
17.00 Sminkháború: Mary
Kay története (kan.-am.
dráma) 19.00 Amy-nek
ítélve (am. sor.) 20.00
Nash Bridges (am. sor.)
21.00 Őrangyal (sor.)
22.00 Audrey Hepburn tör-
ténete (am. életr. f., 1. rész)

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

8.00 Jó reggelt, Erdély!, Hír-
adás, Majális, Telefontársas-
játék, Nyelvőr, Világjárók
10.05 Térerő 14.00 120
perc. A hétvége eseményei,
Jó rájuk emlékezni, Templo-
maink, Portréműsor Kabaré,
Vetélkedő 16.00 Híradó, Ötó-
rai tea. Megy a magnó,
Súrlott grádics, Régi rádió-
sok, A hét zeneműve, Vers-
műsor, Gramofon, Színek és
formák   

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hí-
rek, 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 adásá-
ban
15.00 Híradó, kommentár
15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 Kulturális mozaik 

11.00 Hírnegyedóra, Sport,
Rádióújság - Hasznos tudni-
valók 12.00 Híradás 12.10
Művelődési hírek 12.35 Kis-
pad - sportműsor 13.05 Ze-
nés üzenetek 14.00 Délutá-
ni váltás - tájékoztató és szó-
rakoztató műsor Hírnegyed-
óra 16.00 Híradás, Sport,
Rádióújság 17.00 Híradás,
Közérzet, Törvénytár 
17.55 A nap hírei röviden 

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

BUKARESTI RÁDIÓ

Marosvásárhelyi rádió

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

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

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

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

BUKARESTI RÁDIÓ

Marosvásárhelyi rádió

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ
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Röviden
CFR–Urziceni-meccs a Szuperkupában?

Iuliu Mureºan, az élvonalbeli labdarúgó-baj-
nok és egyben Román Kupa-gyõztes Ko-
lozsvári CFR elnökének javaslatára csapata
várhatóan a Liga I-ben második Urziceni el-
len játssza majd a Szuperkupát. Mint is-
mert, a mérkõzést a bajnok játszaná a kupa-
gyõztessel, s eddig, amikor mindkét soroza-
tot ugyanaz a csapat nyerte, egyszerûen
nem rendeztek Szuperkupát. Mureºan javas-
latát a sportági szövetség végrehajtó bizott-
sága június 18-án vitatja meg, s jó esély van
arra, hogy az angol és az olasz mintára ná-
lunk is bevezetik.

Reghecampf Besztercére szerzõdött

Laurenþiu Reghecampf lett a Besztercei
Gloria futballklubjának menedzsere, míg az
élvonalbeli csapatot Remus Vlad fogja irá-
nyítani. A 34 éves Reghecampf tavaly fejez-
te be aktív pályafutását a németországi
Kaiserslauternél, majd a Snagov FC-nél, s
két forduló erejéig a Craiovai Universitatea
együttesénél volt sportmenedzser.

Perel a védelmi minisztérium

Románia védelmi minisztériuma értesítette
a Steaua futballklubját, hogy bepereli a
ghenceai stadion bérleti díjának tartozása
miatt. A szaktárca, mint ismert, már felbon-
totta a szerzõdést a bukaresti együttessel,
ám George Becali, a klub tulajdonosa kije-
lentette: amíg jogerõs bírói ítélet nem szüle-
tik az ügyben, nem viszi el a csapatát az
arénából. „Buzãuban is játszhatnánk, de én
sok pénzt befektettem ennek a stadionnak a
felújításába. A per legalább két-három évig
úgyis elhúzódik, én pedig addig maradok,
hogy védjem a befektetésemet” – mondta.
Becali különben nagyon bízik abban, hogy
az egykori szövetségi kapitány Victor
Piþurcã elfogadja az ajánlatát, s a csapat
gyülekezõjén már bemutathatja õt mint a
piros-kékek vezetõedzõjét.

Ukrajnával gyakorolnak a kézilabdázók

Ploieºti-en játszik két barátságos mérkõzést
Ukrajna ellen Románia felnõtt férfi kézilab-
da-válogatottja ma és holnap. Mindkét ta-
lálkozót 19 órától rendezik és a DigiSport
közvetíti.

Mugellóban köröznek Talmáék

Mugellóban rendezik hétvégén a gyorsasági-
motoros-világbajnokság Olasz Nagydíját,
amelyen a magyarországi Talmácsi Gábor a
Moto2-es géposztályban érdekelt. A 250
köbcentis géposztályból idén alakult kategó-
ria sikerén felbuzdulva a nemzetközi szövet-
ség tervezi, hogy jövõre vezessék be a
Moto3 kategóriát. A tervek szerint a kétüte-
mû 125 köbcentiméteres gépek helyett ne-
gyedliteres, négyütemû gépekkel állnának
rajthoz a pilóták, azonban a Moto2-vel el-
lentétben nem követnék a zárt rendszert, va-
gyis egyetlen motorblokk-beszállító sem ke-
rülhetne monopolhelyzetbe.

Lemondott Rafael Benitez

Lemondott a Liverpool vezetõedzõi tisztsé-
gérõl Rafael Benitez – jelentette be az angol
futballklub tegnap hivatalos honlapján. A
spanyol tréner hat éven keresztül volt a csa-
pat edzõje, s noha irányítása alatt korábban
Bajnokok Ligáját nyertek, az idei szezon
kiábrándító eredményei miatt döntött a kü-
lönválás mellett.

Faragott hátrányából a Philadelphia

A Philadelphia Flyers hosszabbítás után
4-3-ra nyert a vendég Chicago Blach-
hawks ellen az észak-amerikai profi jégko-
rongliga (NHL) döntõjének harmadik
mérkõzésén, és így most 2-1 az egyik csa-
pat negyedik sikeréig tartó finálé össze-
tettje. A Stanley Kupa következõ össze-
csapását szombaton hajnalban rendezik,
ugyancsak Philadelpiában.

Vereségek hálójában
A macedónok elleni barátságos mérkõzésen is kikapott Románia

Labdarúgás

V. Ny. R.

„Már senkit sem ijesztünk
meg” – fakadt ki csalódottan

Rãzvan Lucescu, Románia fel-
nõtt férfi labdarúgó-válogatottjá-
nak vezetõedzõje az újabb ku-
darc után. Merthogy a trikolórok
az ukránok elleni hétvégi találko-
zó mintájára, a szerda esti mace-
dónok elleni barátságos mérkõ-
zésükön is alulmaradtak, ezúttal
1-0-ra kaptak ki Ausztriában. A
vezetést már az elsõ félidõben
megszerezte az ellenfél, miköz-
ben a romániaiak csak kapufáig

jutottak. A szünet után sem vol-
tak sokkal inspiráltabbak, a cse-
rék ellenére alig értékelhetõ telje-
sítményt mutattak. A szakember
értékelése alapján nem koncent-
ráltak eléggé, és kapkodva futbal-
loztak. „Macedónia végig a saját
térfelén volt. Nekünk tömérdek
helyzetünk volt, amelyeket a leg-
változatosabb formákban hagy-
tunk ki. Bármit is próbálunk,
nem sikerül. Nagyon csalódott
vagyok az eredmény miatt, de
nincs más választásunk, mint to-
vábblépni ezen a szégyenen” –
nyilatkozott az edzõ, akit ezek
után persze tovább kritizálnak,
de bevallása szerint már nem fog-

lalkozik a támadásokkal, már
megszokta õket. A Román Lab-
darúgó-szövetség (FRF) vezetõ-
sége amúgy támogatásáról bizto-
sította a szövetségi kapitányt, az
ügyvezetõ-igazgató, Ionuþ Lu-
pescu kijelentette: „Én továbbra
is mellette állok. Nincs problé-
mánk a trénerrel.” Szerinte más
megoldásokat kell találniuk,
hogy a csapat játékán javítsanak,
s amikor majd kezdõdik az Euró-
pa-bajnoki selejtezõsorozat, pon-
tosan tudják, milyen kerettel ér-
hetnek el sikert. „Optimistának
kell lennünk, még akkor is, ha
több vereséget szenvedtünk el.
Azt hiszem, hogy a selejtezõkben

már más lesz a helyzet” – véli
Lupescu.

Románia sorozatban harmadik
barátságos mérkõzését veszítette
el, s mindegyik alkalommal
olyan csapatoktól kapott ki, akik-
tõl korábban soha. Elõbb Izrael
ellen maradt alul, majd az ukrá-
nok, s most a macedónok követ-
keztek. Ausztriai edzõtáborozása
alatt még egy felkészülési mecs-
cset vív majd a válogatott, s hol-
nap 20.30 órától Honduras lesz
az ellenfél. A találkozót a
DigiSport közvetíti élõben. Érde-
kesség, hogy a csapatkapitány
Cristian Chivu tegnap késõ
délután elutazott a helyszínrõl,
mondván: õ szabadságon van.

Az egy hét múlva kezdõdõ dél-
afrikai világbajnokságra való fel-
készülés jegyében szinte minden
nap rendeznek barátságos mér-
kõzéseket a válogatottak számá-
ra. A románokkal egy napon lé-
pett pályára például Portugália
csapata is, s 3-1-re gyõzött Kame-
run ellen, míg például Szerbia gól
nélküli remit jegyzett a lengyelek
ellen. A görögök Paraguaytól
szenvedtek 2-0-s vereséget.

Magyarország legjobbjai
szombaton Amszterdamban
lépnek pályára, ahol a vb-sze-
replõ Hollandia lesz az ellenfe-
lük. Erwin Koeman, a magya-
rok holland szövetségi kapitá-
nya egyelõre még nem biztos,
hogy számíthat Németh Kriszti-
án játékára, aki még a múlt hét
végi németek elleni barátságos
találkozón szenvedett bordazú-
zódást. A holnapi összecsapá-
son a német Florian Meyer lesz
a játékvezetõ. Kihagyott helyzeteik miatt bosszankodtak a románok a macedónok elleni barátságos mérkõzés után Fotó: Agerpres

Egy-két érem az elvárás
Ökölvívás

ÚMSZ

Románia és Magyarország is
egy vagy két érem megszer-

zését tartja reálisnak a ma kezdõ-
dõ oroszországi ökölvívó-
Európa-bajnokságon, csak míg
elõbbieknél nincs konkrét célki-
tûzés erre vonatkozóan, addig
utóbbiaknál számítanak a dobo-
gós helyezésre. „Azzal a remény-
nyel utazunk el Moszkvába,
hogy egy új kezdetet fog jelente-
ni a romániai bokszolásban, a
felnõtt férfiak szintjén. Úgy gon-
dolom, képesek leszünk egy-két
érmet begyûjteni, noha ezt nem
írtuk elõ Dorel Simion szövetsé-
gi edzõnek” – jelentette ki Vasile

Câtea, a hazai sportági szövetség
ideiglenesen megbízott elnöke. A
június 13-ig tartó kontinensvia-
dalon hét sportoló képviseli az
országot, Rãzvan Andreiana (54
kg-os kategória), Gabriel Po-
daºcã (60 kg), Georgian Popescu
(64 kg), Ionuþ Gheorghe (69 kg),
Ronald Gavril (75 kg),
Alexandru Cristofor (81 kg) és
Constantin Bejenaru (91 kg) al-
kotja a válogatottat.

Magyarországról tizenegy bu-
nyós utazott el, Kovács László
szövetségi kapitány pedig két
éremmel lenne elégedett. „Több
csoportra lehet osztani a csapa-
tot. Van hat versenyzõnk,
Kalucza Norbert (51 kg), Varga
Miklós (60 kg), Káté Gyula (64
kg), Bacskai Balázs (69 kg), Szel-

lõ Imre (81 kg) és Darmos József
(91 kg), akik megfelelõ nemzet-
közi rutinnal rendelkeznek, sok
nagy versenyen voltak, nekik jól
kell teljesíteniük. Persze ez nem
feltétlenül jelent érmet. A többi-
ek között van olyan, mint példá-
ul Lakatos István (48 kg), aki
még nagyon fiatal, de már kor-
osztályos versenyen megmutatta,
hogy nagyon sok van benne. Az
alsóbb súlycsoportokban labilis
szerkezetû egyelõre a csapat, de
év végére itt is ki kell derülnie,
hogy kivel mehetünk neki az
olimpiai kvalifikációs versenyek-
nek” – magyarázta a szakember. 

A moszkvai Eb-n ma edzése-
ket tartanak, majd a holnapi
sorsolások után kezdõdnek a se-
lejtezõk. 

Kudarc Tordán
Labdarúgás

ÚMSZ

A Tordai Arieºult sem si-
került megvernie az Aradi

UTA másodosztályú futballcsa-
patának, a Maros-partiak 2-0-ra
kikaptak idegenben a szerda este
bepótolt bajnoki mérkõzésen.
Két fordulóval a pontvadászat
vége elõtt tehát már csak három
csapatnak maradt esélye a felju-
tásra: a második csoportban lista-
vezetõ Marosvásárhely, a szintén
63 pontos Mioveni és a 61 pont-
tal harmadik helyen tanyázó Ko-
lozsvári Universitatea küzd az el-
sõ két helyért. Utóbbi kettõ hazai
pályán játszik holnap 11 órától, a
Szamos-partiak az Otopeni-t, a
Mioveni pedig a Bihar FC-t fo-
gadja. A vásárhelyiek Déván
vendégszerepelnek. A Piteºti-i
Argeº FC sem tud már beleszól-
ni a feljutásért zajló harcba, az
élvonalból bundagyanú miatt ki-
zárt együttes tordai vendégsze-
replésének így már nem lesz kü-
lönösebb tétje számára. Cornel
Penescu, a klub megvesztegetés-
sel vádolt többségi tulajdonos
amúgy tegnap bejelentette: haj-
landó ingyen átadni a kezelési
jogot a helyi polgármesteri hiva-
talnak. A holnapi 33. fordulóban
még Râmnicu Vâlcea-i CSM–
Nagybánya-összecsapást is ren-
deznek, míg zárómérkõzés a 19
órakor kezdõdõ UTA–Lupény-
találkozó lesz. 

Sporttörténet a Roland Garroson
Tenisz

Hírösszefoglaló

Francesca Schiavone lett az
elsõ olyan olasz teniszezõ,

aki Grand Slam-viadalon a dön-
tõbe jutott, a 17. helyen kiemelt
sportoló ugyanis a legjobb négy
között tegnap elbúcsúztatta az
ötödik helyen rangsorolt Jelena
Gyementjevát a párizsi nyílt te-
niszbajnokságon. Az orosz ver-
senyzõ sérülés miatt a 7-6 (7-3)-ra

elveszített elsõ játszma után fel-
adta a küzdelmet. Schiavone
döntõbeli ellenfele a hetedik he-
lyen kiemelt Samantha Stosur
lesz. Az ausztrál teniszezõ sima
két játszmában 6-1, 6-2-re verte a
negyedikként rangsorolt szerb
Jelena Jankovicot. A Roland
Garros nõi párosversenyének fi-
náléjában az amerikai Williams-
nõvérek, Serena és Venus 2-6, 6-
2, 6-4-re legyõzték a Liezel
Huber–Anabel Medina Garri-
gues amerikai–spanyol egységet.

A döntõben a cseh–szlovén-duó-
val, Kveta Peschkével és Katarina
Srebotnikkal mérkõznek meg,
ám a találkozó eredményétõl füg-
getlenül hétfõtõl, pályafutásuk
során elõször, átveszik a vezetést
a világranglistán. A férfiaknál a
spanyol Rafael Nadal szerda este
jutott be a legjobb négy közé, mi-
után legyõzte honfitársát, Ni-
colás Almagrót. A fináléban a
szerb Novak Djokovicot búcsúz-
tató osztrák Jürgen Melzerrel
mérkõzik meg. 
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Baló Levente

Az ön fényképei, ahogy
én látom, nem önmagukért
való, nem l’art pour l’art
fotók, hanem erõs szociális
és politikai konnotációkat
hordoznak. Hogyan látja
ezt? Mit örökítenek meg a
fotói?
– Mindig is elkápráztattak a
szociális kapcsolatok, inter-
akciók, illetve, adott esetben,
ezek hiánya. De a fotóimról
nem gondolom azt, hogy va-
lós szociális vagy politikai
jellegû megszólalások lenné-
nek. Sokkal inkább egy-egy
rajzolata annnak, hogyan lé-
pek kapcsolatba emberekkel,
hogyan építek kapcsolato-
kat, hogyan érzékelek bizo-
nyos helyeket. És lenyoma-
tai annak, hogyan lépnek
kapcsolatba emberek egy-
mással, hogyan mûködnek
az õ kapcsolataik. Szeretek
az embereknek lehetõséget
nyújtani arra, hogy azt lás-
sák a fényképeimben, amit
õk akarnak látni. Éppen
ezért néha talán provokálom
is a nézõket, de ez semmi-
képpen nem prioritás szá-
momra. Megpróbálom meg-
ragadni és megmutatni a fo-
tóimban azokat az erõvona-
lakat és összefüggéseket,
amelyeket én ebben a térség-
ben érzek. Végsõ soron fotó-
im óhatatlanul a lelkiállapo-
tomat tükrözik az adott pil-
lanatban, az adott társadal-
mi kontextusban, az engem
körülvevõ emberek hálóza-
tában. Amikor fotózom,
mondhatni, szinte lényegte-
len az, hogy fizikailag éppen
hol vagyok, sokkal inkább
fontos az, hogy érzelmileg
hol vagy hogyan vagyok.

Látható az ön honlapján
egy sorozat, amelynek a cí-
me: Románia EU-s jövõje.
Ezek a fotók egy múlt idõt
rögzítettek – ahogyan min-
den fénykép ezt teszi –,
mégis a jövõrõl kívánnak
beszélni. Miért választotta
ezt a címet?
– Amikor ezeket a fotókat

készítettem, 2008-ban, akkor
Spanyolországban, Barcelo-
nában éltem már nyolcadik
éve. Abban az idõben, ahogy
közeledett Románia EU-
csatlakozása, illetve a csatla-
kozást követõ idõszakban is
rengeteg anyag jelent meg az
ottani sajtóban az esemé-
nyekkel kapcsolatosan. Volt,
ami hihetõ volt számomra,
volt, amit nem tudtam elhin-
ni. Nem ismertem román
embereket, kivéve azokat,
akik Spanyolországban él-
tek. Kíváncsi lettem, vajon
mit is gondolnak a Románi-
ában élõ románok arról,
hogy az Európai Unió tagjai
lettek. És kíváncsi voltam,
hogy ennek van-e közvetlen
hatása az életükre vagy
nincs. Amikor elõször Ro-
mániába jöttem, rendkívül
érdekes volt ezt a témát ku-
tatni. Azok az emberek, aki-
ket fényképeztem és akikkel
interjút is készítettem, telje-
sen különbözõ válaszokat
adtak, és mindez segített,
hogy halvány elképzelésem
legyen arról, mi is történik
ebben az országban. Tulaj-
donképpen a sorozat teljes
címe ez lenne: Románia EU-
s jövõje még mindig a múlt-
ba réved. Ez volt a benyomá-
som a 2008-as utazásaim so-
rán, és bizonyos értelemben
ezt érzem azóta is, hogy ta-
valy októbertõl újra Románi-
ában élek. Természetesen,
bizonyos nagy méretû válto-
zások, amelyek erõteljesen
befolyásolják az emberek
életét, idõbe telnek. De még-
is, mennyi idõbe?

Miért jött vissza Romá-
niába? Min dolgozik most?
– Már régóta kíváncsi voltam
Kelet-Európára, 2005 körül
kezdtem el tervezgetni azt,
hogy pályázatot fogok be-
nyújtani, hogy több idõt tud-
jak itt tölteni, és hogy hosz-
szabb ideig tudjak itt fotózni.
Románia megközelíthetõbb-
nek tûnt számomra, mint
más kelet-európai országok.
Beszélek néhány latin nyel-
vet, vannak Spanyolország-

ban élõ román barátaim, biz-
tos voltam abban, hogy
könnyebben meg tudom ér-
tetni magamat itt, és köny-
nyebben fogok interakcióba
lépni az emberekkel itt, mint
Kelet-Európa más részein.
Fontos volt számomra az is,
hogy olyan országban tölt-
hessek idõt, amelyben még
nagyon erõteljes a társadal-
mi-politikai átmenet. Né-
hány hónapra rá, hogy itt jár-
tam 2008-ban, elkészítettem
a Fulbright-ösztöndíjpályá-
zatomat, amelyben azt ké-
rem, hogy Romániába jöhes-
sek fotózni. 2009 tavaszán
tudtam meg, hogy az ösztön-
díjat megnyertem, 2009 ok-
tóberétõl 2010 nyaráig itt tar-
tózkodhatom, hogy elkészít-
sem a fotográfiai kutatásai-
mat. Most, amikor ittlétem
utolsó idõszakát töltöm,
azon dolgozom, hogy pro-
jektem utolsó mûhelymun-
káit megszervezzem. A
Babeº-Bolyai Tudomány-
egyetem diákjai számára fo-
gok tartani egy workshopot
Kolozsváron, amelynek cí-
me: Narratív történetmesélés
fotókkal. A másik mûhely-
munka egy amerikai non-
profit szervezet, a Listen to
My Pictures (Figyelj a képe-
imre) tevékenységeként zaj-
lik: gyerekeket tanítunk arra,
hogy el tudják mondani
egyéni élettörténetüket saját
készítésû fotókkal. Január-
ban adományba kaptam a
fenti szervezettõl tizenkét
egyszerû kompakt kamerát,
hogy ezt a projektet végig
tudjam vinni Romániában.
Azt hiszem, azáltal, hogy a
gyerekeket arra bátorítjuk,
hogy kreatívak legyenek és
hogy bátran kifejezzék saját
belsõ igényeiket, megerõsít-
jük õket, és ez pozitív hatás-
sal lehet majdani döntéseik-
re. Ilyen foglalkozást már tar-
tottam, júniusban lesz egy
következõ és egyben utolsó
hasonló akció.

Ön élt egy ideig Ör-
ményországban is. Milyen
projekt keretében volt ott?

Mi a hasonlóság és mi a kü-
lönbség Románia, illetve
Örményország között?
– Öt hetet töltöttem Ör-
ményországban 2006-ban,
egy barátomhoz mentem lá-
togatóba, Daróhoz, aki
Tbilisziben lakott. Vele New
York-ban ismerkedtem meg
,és szoros barátság alakult ki
köztünk, együtt jártunk az
International Center of
Photography képzéseire. El-
sõsorban turistaként men-
tem abba az országba, és óri-
ási ajándék volt számomra,
hogy Daróval együtt utaz-
hattam, illetve az õ baráti és
családi hálózata nagyon jól
mûködött, mindenhol vi-
gyáztak rám, segítettek eljut-
ni oda, ahová éppen akar-
tam, olyan helyekre, amelye-
ket egyébként nem tudtam
volna megközelíteni. Fölöt-
tébb érdekesnek tûnt mind-

az, amit ott láttam, felkeltet-
te az érdeklõdésemet a táj,
az emberi viszonyok. De egy
ilyen rövid út után nem ér-
zem magamat alkalmasnak
arra, hogy összehasonlítsam
a két országot. Vannak két-
ségtelen hasonlóságok, szí-
nek, hangulatok. Hasonló-
nak érzem a két ország
posztkommunista levegõjét.

Képei gyakran két kü-
lönbözõ fotó kombinációjá-
ból épülnek fel. Miért hasz-
nálja ezt a technikát?
– Gyakran azt gondolom,
hogy a történetmesélésnek
ez egy sokkal hatékonyabb
módja. Szeretem is azt, aho-
gyan a két fotó egymásra hat
és ahogyan együtt bontanak
ki egy helyzetet. Ugyanak-
kor az hiszem, hatékony
módja annak, hogy provo-
káljam a nézõket, hogy értel-

mezõi tevékenységre bírjam
õket.

Volt kapcsolata a romá-
niai fotós élettel, mûvé-
szekkel, folyóiratokkal, ki-
állításokkal? Hogyan látja
az itteni fotósmozgalmat
nemzetközi kontextusban?
– Itt tartózkodásom alatt ha-
zai diákoknak tanítottam fo-
tográfiát, láttam a munkái-
kat, megfigyelhettem, ho-
gyan mûködik a gondolko-
dásuk, hogyan viszik ezt át
munkáikba. Ugyanakkor ta-
lálkozhattam több hazai
szakemberrel, számtalan ki-
állítást láttam, átnéztem a
fotográfiai folyóiratokat és
szakkönyveket. Különösen
tetszik a nemrég útjára in-
dult, Punctum címû fotósma-
gazin. 

Folytatása a 2. oldalon

Interjúalanyunk az Amerikai Egyesült Államokból érkezve,

ösztöndíjasként töltött Romániában közel egy évet. A neves

fotómûvészt közelgõ hazautazása elõtt kérdeztük újabb itteni

tapasztalatairól, munkájának mûhelytitkairól, szakmai hitval-

lásáról, és arra is kíváncsiak voltunk: beszélgetõtársunk, aki-

nek elmondása szerint az emberi kapcsolatok jelentik a legfon-

tosabb mûvészi tétet, milyen képet alakított ki a romániai tár-

sadalomról, a mindennapok személyes „hálózatáról”.

Fotómûvész. New Jersey-ben született, je-
lenleg Fulbright-ösztöndíjjal tartózkodik
Kolozsváron (2009 októberétõl 2010 júliu-
sáig), ahol hosszú távú fotósprojekten dol-
gozik, illetve fotográfiai képzéseket vezet
változó romániai helyszíneken. A New
York-i International Center of Photography

keretében végezte el fotográfiai tanulmá-
nyait. Az elmúlt években különbözõ foto-
gráfiai projekteken dolgozott Örményor-
szágban, New Orleansben, Romániában és
Washingtonban. Állandó lakhelye Barcelo-
na és New York. Fotói a következõ honla-
pon láthatók: www.laurenhermele.com.

Kapcsolatok képkockái
Lauren Hermele fotómûvész szerint sok hazai fotós számára problémát jelent a szakmai jelenlét a nagyvilágban

Lauren Hermele személyes archívumából

Lauren Hermele



SZÍNKÉPKULTÚRA www.maszol.ro   2010. június 5–6., szombat–vasárnap2

Farkas István

Az Erdélyi Nemzetközi
Filmfesztivál (TIFF) idei ki-
adásának legnagyobb pozití-
vuma (számomra legalább-
is), hogy a tíz fesztiválnap
alatt a maga teljességében íz-
lelhetõ az elõzõ év (szinte
teljes) román filmtermése.
Mondhatni alig van olyan
hazai alkotás, amelynek – a
nagy fesztiválokat (Cannes,
Berlinálé stb.) és néhány bu-
karesti vetítést leszámítva –
ne itt tartanák az országos
premierjét. Hab a tortán,
hogy a filmeket, amelyekrõl
legtöbbször csak a nemzet-
közi sajtóból tájékozódhat-
tunk, a rendezõk, színészek,
producerek is elkísérik, így
egy-egy vetítés interaktívvá
válik, több lesz egyszerû
filmnézésnél.

A kilencedik TIFF-en fel-
fénylõ tucatnyi kortárs ro-
mán film közül a leginkább
Titus Munteanu Caravana
cinematograficã (Mozikaraván)
címû alkotását vártam, ezt a
tragikomikus motívumokat
egymásra fûzõ mûvet. A
rendezõ Ioan Groºan azo-

nos címû novelláját vitte vá-
szonra. A történet 1959-ben
játszódik, egy isten háta
mögötti erdélyi falucskában,
Mogoºon, ahová a Központ
két delegáltja érkezik, hogy
levetítsék a kommunista
rendszer propagandafilmjét.
A kulturális misszióért fele-
lõs Tavi elvtárs (Dorian
Boguþã) legnagyobb megle-
petésére azonban nem vár-
ják õket pálinkával és kalács-
csal, mi több, az elsõ ember,
akivel találkoznak, egy szel-
lemi fogyatékos tehénpász-
tor. Az õrmester csak nagy
nehezen tudja összegyûjteni
a falu lakóit, ám a filmet
nem tudják levetíteni,
ugyanis az egyik tekercs el-
ázott. Innentõl kezdve egyre
bonyolódik a történet, mi-
közben Munteanu ironiku-
san bemutatja a „procsész
verbálok”, „ráportok” és a
kommunista diktatúra bü-
rokráciában fuldokló hierar-
chiájának világát. Hosszú
napokon keresztül csak a ve-
títésre készülnek – miután
megszárítják a filmszalagot,
helyet teremtenek a vetítés
számára, újabb akadály gör-

dül a propagandafilm útjába:
megszakad az áramszolgál-
tatás stb. Ám ezalatt Tavinak
megtetszik Corina (Iulia
Lumînare), a könyvtáros-
lány, ám képtelen normális
beszélgetést kezdeményezni
vele, ami tovább erõsíti sze-
xuális frusztrációját.

A fekete komédia, amint
azt már megszokhattuk a ro-
mán filmektõl, erõszakba
torkollik („Nem román film
az, amelyikben nincs erõ-
szak” – mondta a rendezõ a
kolozsvári sajtótájékozta-
tón). Tavi, mielõtt elhagyná
a falut, magáévá teszi

Corinát. Az erõszak bemuta-
tása nagyon szemléletes,
ugyanis miközben a ször-
nyûség történik, a falucska
elöljárói nyugodtan kártyáz-
nak, és közönnyel fogadják
az õrmester bejelentését:
újabb elvtársak érkeznek a
központból. Újabb erõszak-

tevõk – csóváljuk a fejünket
hümmögve.

A Mozikaraván párhuzam-
ba állítható Horaþiu Mãlãele
Nunta mutã címû filmjével,
hiszen ugyanazt a kort, társa-
dalmi réteget idézi meg, mi
több, a története és a szerep-
lõk között is találunk azonos
motívumokat. Emellett ro-
konítható Constantin Popes-
cu 2004-es Cantonjával is, de
mindez persze nem jelenti
azt, hogy Munteanu máso-
dik nagyjátékfilmje nélkülöz-
né az egyediséget. Fantaszti-
kus benne például a közelgõ
kollektivizálás allegóriája: az
egész film alatt egy tyúkot
szorongató cigánytól elve-
szik a baromfit, mondván:
„A tiéd mostantól minden-
kié.” A kicsinyességében gro-
teszk jelenet kitûnõen szem-
lélteti a kommunista rend-
szer butaságát. A nemiség
ferde, beteges, kulturálisan
nem funkcionális megélését
és a tyúk elkobozását egy-
azon szinten tartja nyilván a
Párt, amelynek ideológiája
és gyakorlata idegen minden-
féle emberi viselkedéstõl.

Mozivászon

Groteszk erõszak a Párttól

Cseke Gábor

A 1920. június 4-én bekö-
vetkezett és aláírt trianoni
döntés örök árnyékként ve-
tül a magyarság tudatára. Az
azóta eltelt kilencven eszten-
dõben, bár sokan próbálkoz-
tak eloszlatni a búsongás és
a kétségbeesés felhõit, a kér-
dés nem jutott nyugvópont-
ra. A vonatkozó történelmi
adattár, a folyamatábra is-
merõs. Az esemény köré fo-
nódott, azt beburkoló, egyre
tömöttebb érzelmi háló úgy-
szintén. Hiszen minden, ami
Trianon után következett,
nem egyéb, mint ugyanan-
nak a szakadásnak, csonku-
lásnak, nemzeti szoronga-
tottságnak a hosszan elnyú-
ló, nyomasztó árnyéka, at-
moszférája és dimenziója is
egyben. Az ebbõl való, idõ-
rõl idõre megkísérelt kitörés,
az átmeneti belenyugvás, a
közömbösség, majd az újra
fellángoló (felélesztett?) bé-
kétlenség, revíziós indulat
pedig, mint valami ködszerû
permet nyirkos bizonytalan-
sága, az élet szinte minden
megnyilvánulásán otthagyja
a nyomát.

A téma már sokakat meg-
szólított, töprengésre készte-
tett, a két világháború között
és azután is. De mind az iro-
dalom mûvelõi és a kérdés-
ben tudományosan búvárko-
dók is valahogy mindig csak
nekifutottak a kérdésnek,
mert mire kiérlelhették volna
a tanulságokat, Trianon új és
új alakot öltött, gyökerében
kifogásolt ítéletét ráadásul
végzetesen megerõsítették a
második világháború utáni
béketárgyalások is. Ami által

a történelem csúfosan meg-
ismételte önmagát, a re-
ményteljesnek vélt játszmá-
ban a magyarság ismét a
vesztes oldalra sorolt be, s e
kettõs kudarc után a zûrza-
var és a kivezetõ út keresése
talán még kétségbeesettebb
és ellentmondásosabb.

Krzysztof Varga lengyel–
magyar vegyes házasságból
származó lengyelországi író
nemrég Turulpörkölt címmel
visszhangos regényt írt a ma-
gyar nemzetkarakterológiá-
ról. Jól ismeri a magyaror-
szági viszonyokat, az ezred-
forduló utáni években hosz-
szabb idõt töltött Budapes-
ten, a 2006-os õszi zavargá-
sok idején tudósított az ese-
ményekrõl, s ekkor született
nemrég magyarul is megje-
lent, ironikus hangvételû
munkája. Alapállása erõsen
rokonszenvezõ, de egy pilla-
natra sem kíméli a magyaro-
kat: úgy tapasztalta, mintha
„a magyarok tudatosan ás-
nák önmagukat egyre mé-
lyebbre a nemzeti frusztráci-
ójukba”. A nagyszámú tu-
rulról szólva – mely a könyv
egyik vezértémája – nem
mulasztja el megjegyezni,
mennyire fura számára,
hogy a XXI. században a po-
litikai, társadalmi, gazdasági
viták mitológiai szimbólu-
mokhoz nyúlnak vissza. Egy
másik meglátása szerint úgy
tûnhet, hogy „Trianon a leg-
fontosabb magyar szó. És
Trianonban az a legszomo-
rúbb, hogy ezt a tragédiát
nem tudták sikerekkel gyó-
gyítani. Nem számítva az öt-
venes években a futballban
elért eredményeket, nem
arattak igazi sikert a magya-

rok. Pedig életmentõ volna
valami vitathatalan ered-
mény a gazdaságban vagy a
sportban, amire mindenki
büszke lehet. Ami mentáli-
san erõsebbé tenné az orszá-
got.” Szerinte a megoldás
csakis a Kolumbusz tojásá-
hoz hasonlóan egyszerû le-
het: „El kell engedni az ilyen
tragédiákat. A lengyelek zö-
me ezt már megtette. A saját
életével, a családjával, a
munkájával, az üzletével fog-
lalkozik, nem a nemzeti sors-
kérdésekkel.”

Ha a trianoni sokkból való
ébredésnek léteznek felelõs,
józan személyiségei – igaz,
nem sokan, hiszen a fájda-
lom nagy, a veszteség óriási,
a tehetetlenség és a düh ma-
gasra csapnak –, akkor gróf
Bánffy Miklóst bátran ne-
vezhetjük a cselekvõ túlélés
egyik hiteles kalauzának,
akitõl politikai tisztánlátást,
világos gondolatokat és
bölcs mérlegelést tanulhat-
nánk még ma is.

Pedig a grófot 1946-ban
maga Emil Isac, akirõl min-
denki úgy tudta és tudja ma
is, hogy Ady és a magyar iro-
dalom nagy barátja, bélye-
gezte meg mint „Horthy volt
külügyminiszterét” és az er-
délyi magyar kultúra „meg-
rontóját”, ami elég volt arra,
hogy életre szólóan diszkre-
ditálja, tiltólistára ítéltesse és
Erdély elhagyására késztesse
azt az írót és államférfit, aki
Emlékeimbõl. Huszonöt év cí-
mû memoárjában õszintén
feltárja kulcsfontosságú poli-
tikai szereplésének teljes tör-
ténelmi-szellemi hátterét. A
közéleti Bánffy Miklósról írt
tanulmányában Benkõ Samu

úgy véli: a gróf „különleges
szerepet töltött be a magyar
közéletben, mikor is 1921.
április 14-tõl 1922. december
14-ig Magyarország külügy-
minisztere volt. Meg kellett
szerveznie az önálló magyar
külügyminisztériumot, a kö-
vetségeket, a konzulátusokat,
és vállalnia kellett azt a sok-
sok sajátságos feladatot, me-
lyek a legyõzött ország kül-
ügyminisztereként a béke-
szerzõdés elõírásainak végre-
hajtásában reáhárultak. A
zaklatott idõnek a legmara-
dandóbb eredménye az,
hogy az õ nevéhez fûzõdik a
nyugat-magyarországi ré-
szek, közöttük Sopron meg-
mentése.” (Erdélyi Múzeum –
61. kötet, 1999. 1–2. füzet).

A második világháború
befejezésének évében, Tria-
non negyedszázados évfor-
dulóján rohamosan fogyó
emlékezetén próbál kifogni
Bánffy, s ábrázolni kívánja,
„milyen külsõ és belsõ körül-
mények vezették a magyar-
ságot Trianontól a két bécsi
döntésig, és onnan tovább,
azon a végzetes úton, mely
végül a mai katasztrófához
vitte a nemzetet.” Hiszen
mindenki sejti, tudja: az azu-
táni békekonferencián a ma-
gyarság újabb tragikus vesz-
tést kell hogy elszenvedjen.

Emlékiratának megírása
után még ötven esztendõnek
kellett eltelnie, hogy gondo-
latai megjelenhessenek és
beépülhessenek a köztudat-
ba, tudati gyógyulásunkhoz
hozzájárulva. Néhányukat,
a legfontosabbakat csokorba
gyûjtve (a szemközti, 3. ol-
dalon), emlékeztetünk a ki-
lencvenéves Trianonra.

90 év Trianon árnyékában Folytatás az 1. oldalról

Igazán nagyszerû lenne, ha
több ehhez hasonló, minõsé-
gi nyomtatású és kivitelezé-
sû kiadványt lehetne látni
Romániában. Nagyon sok
tehetséges fotós van, akik
egyedi vízióval rendelkez-
nek, de azt láttam, legtöbben
azzal küszködnek, hogyan
szervezhetnék meg munká-
jukat és hogyan tudnának
megjelenni a nagyvilágban.
Igen biztató, ahogyan a
nemzetközi filmes szakma
felfedezte a román filmeket
az utóbbi néhány évben, ör-
vendetes lenne, ha valami
hasonló jelenség játszódna le
a fotográfia területén is.

Nemrég nyílt a kolozsvá-
ri FOTOmART Galériában
kiállítása, Hal az égben
(Fish in the Sky) címmel.
Hogyan keletkeztek ezek a
képek, milyen jelentõséggel
bírnak az ön számára?
– A Hal az égben sorozatot a
Fekete-tenger partján készí-
tettem novemberben. A ké-
pek találkozásokról, illetve
azok elmaradásáról szólnak,
reményrõl és lemondásról,
különbözõ hangfekvésben.
Tulajdonképpen azt az érzel-
mi kettõsséget juttatják kife-
jezésre, amit én magam is ér-
zek, akárhányszor visszajö-
vök Romániába. A tenger
számomra állandó ihletfor-

rás. Van egy idézet, amelyet
találónak érzek azzal kapcso-
latban, ahogyan ezek a képek
létrejöttek. George Tice fotó-
mûvész mondta: „Egy bizo-
nyos hely csak indokot szol-
gáltat a munkára… csak azt
látod meg, aminek meglátá-
sára már készen állsz, amit a
gondolkodásod vissza tud
tükrözni abban az adott hely-
zetben.”. Ezek a fotók a „kö-
zött” állapotába vezetnek be,
és azt kutatják, milyen jelen-
tései is vannak ennek. A Fe-
kete-tenger partja olyan hely,
ahová újra és újra visszaté-
rek, de sehogyan sem tudom
meghatározni.

Hamarosan elutazik Ro-
mániából. Hová fog menni
ezúttal? Milyen tervei van-
nak az elkövetkezõ idõ-
szakra?
– Július végén elhagyom Ro-
mániát, New Yorkba uta-
zom vissza. Sokéves távollé-
tem alatt az életem és a mun-
kásságom is komoly átalaku-
láson ment keresztül. Vá-
gyom a családom után. Van
néhány tervem, hogy mit fo-
gok csinálni hosszú távon,
amikor visszamegyek az
Egyesült Államokba, de
ezek még nagyon frissek és
csak most formálódnak,
nem tudok még beszélni ró-
luk. De izgalommal tölt el a
perspektíva, amit ezek a ter-
vek nyitnak...

Kapcsolatok képkockái

Titus Munteanu második nagyjátékfilmje közönségsiker-gyanús fekete komédia

A Színkép 2010. április 17-18-i számában közölt, Gábor
Áron ágyújáról címû cikkembe értelemzavaró vesszõ ke-
rült: Gödri Ferenc neve után az áll, hogy „igazgató, vá-
lasztmányi elnök”. Gödri Ferenc nem igazgatója volt a
Székely Nemzeti Múzeumnak, hanem a múzeum igaz-
gató-választmányának elnöke. És Sepsiszentgyörgy ki-
váló polgármestere... (László Attila)

Hibaigazítás
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(Részletek a Huszonöt év –
1945 c. emlékiratból)

Éppen huszonöt éve most,
hogy Magyarország Tria-
nonban aláírta a reáparan-
csolt békét...

Ma újra romok vesznek
körül. Sokkal szörnyûbb ro-
mok, mint akkor. Most vé-
giggázolt az egész magyar-
lakta földön a háború, mint
az Apokalipszis négy lovasa.
Városaink, falvaink romok-
ban. Iparunk, földmûvelé-
sünk, egész állatállomá-
nyunk úgyszólván megsem-
misült. Százezrek lettek haj-
léktalanná.

Minden elpusztult, amiért
Trianon után akkora szere-
tettel dolgoztunk mindnyá-
jan és amit az elsõ évtized
végére fölépítettünk, annyi
önfeláldozással, körültekin-
téssel és hangyaszorgalom-
mal is.

*
Nyilvánvaló volt, hogy

Trianon belátható idõn belül
meg nem másítható. Hogy
hosszú évek múlnak el, míg
az európai helyzet annyira
megváltozik, hogy a revízió

egyáltalán szóba jöhessen.
Addig pedig a „nem, nem
soha” álláspont olyan elszi-
getelõdést jelentett Magyar-
ország számára, melybõl
csak kár és hátramaradás
származhatott. A békeszer-
zõdés ugyanis sok kérdést
hagyott tisztázatlanul. Az a
kísérõ levél is, amit Mille-
rand francia miniszterelnök
intézett a magyar békekül-
döttséghez, bizonyos feltéte-
lek fönnforgása esetére ha-
tárkiigazításokat helyezett
kilátásba. Ezekrõl tehát tár-
gyalni is lehetett. Továbbá a
kisebbségi szerzõdések fölöt-
te vázlatosak lévén, Magyar-
ország számára erkölcsi ala-
pot nyújthattak arra, hogy
határain kívül maradt honfi-
társai sorsán könnyíthessen
az utódállamokkal való köz-
vetlen tárgyalások útján, ha
olyan atmoszférát tud terem-
teni, amiben az ilyen lehetsé-
ges. Gazdasági szempontból
kétségtelen, hogy ez az út
óriási elõnyöket hozhatott
volna.

*
Azon a délutánon, midõn

a magyar külügyi tárcát vál-
laltam, egyetlen program-

pontot szögeztünk le: azt,
hogy meg kell próbálnunk
az utódállamokkal fölvenni
a kapcsolatot és legalább va-
lamelyikkel barátságos
szomszédi viszonyt teremte-
ni. Álláspontom ugyanis az
volt, hogy bár végeredmény-
ben a nagyhatalmak dönte-
nek a békeszerzõdésbõl faka-
dó minden ügyben, mégis
problémáink megoldását
szomszédainkkal való meg-
egyezésben kell elsõben ke-
resnünk. Még akkor is, ha
késõbb sikerülne valamelyik
nagyhatalommal szorosabb
kapcsolatba lépni. Az ilyen
kapcsolat amúgy is csak a
nagypolitikára vonatkozik és
kizárt dolog, hogy minden-
napi sérelmeinkkel mindig
hozzá szaladgáljunk. Az élet
maga parancsolja, hogy az
utódállamok valamelyikével
keressünk olyan alapot, amit
mindkét fél elfogadhat. 

*
November elején 1919-

ben, közvetlenül a román
hadsereg kivonulása után
Nagykígyósra kellett utaz-
nom. Persze vonat nincs –
hiszen sem vagon, sem moz-

dony –, ezért hát sínautón
mentem oda, vagyis egy
öreg taxin, amire rászereltek
valami sínen járó kereket.
Végig, egész Gyomáig
egyetlen állatot se láttam,
még aprójószágot sem. Né-
hol gazdák, ember, gyerek,
asszony kapálgattak szegé-
nyek parlagon maradt földe-
ken. Máshol csak álltak
szántatlan tarlójuk szélén te-
hetetlenül. Gyomán túl
azonban váratlanul egész
más a kép. Szántanak lóval,
ökörrel! Itt-ott valami kevés
baromfit is lehet látni egyik-
másik tanyaház közelében.
Nagykígyóson érdeklõdtem
ennek magyarázata után.
Azt mondták, hogy attól a
vonaltól délre, amit megfi-
gyeltem, Moºoiu tábornok
parancsolt. Õ szigorúan
megtiltott minden rablást és
szigorúan büntette. Érdekes
adat ez. Bizonyítja, milyen
döntõ tud lenni a vezénylõ
tábornok akarata; bizonyít-
ja, hogy a tömegek indulatát
éppen úgy lehet jóra vezetni,
mint rosszra, csak jószándék
kell hozzá és erélyes föllé-
pés. Román részrõl az or-
szág kirablása 1919-ben óri-

ási politikai hiba volt. Ez
volt a történelmi pillanat,
melyben alapját lehetett vol-
na vetni a magyar és a ro-
mán nép közötti megbéké-
lésnek.

*
Hitem szerint a magyar

tragédiát megérteni nem le-
het, ha a múltunkat nem
vizsgáljuk át. Ennek a távo-
labbi vagy közelebbi múlt-
nak sanyarúságai és küzdel-
mei, mulasztásai és bûnei
adják a kulcsot hozzá. 

*
A magyar közvélemény...

csak azt látja, hogy az írott
törvény elõbb-utóbb érvény-
re jutott. Ebbõl azt a követ-
keztetést vonta le, hogy min-
dennél erõsebb a jog. A XIX.
század nagy krízise és annak
megoldása 1867-ben a köz-
vélemény szemében látszó-
lag ugyanezt a tételt bizo-
nyítja, hiszen maga Deák
Ferenc is állandóan a szente-
sített ‘48-as törvényekre hi-
vatkozik tárgyalásai során.
Nála ez helyes taktikai mód-
szer ama császárral szem-
ben, aki a trónját a magyar-
ság megnyerése útján akarja

biztosítani. A kiegyezés ve-
zéremberei ezt jól tudták. A
közönség azonban ezt nem
tudta és nem látja be, hogy e
tárgyalásokra egyáltalán
nem került volna sor, ha
Ausztria 1859-ben és 1866-
ban el nem veszít két hábo-
rút, melyek nemcsak pénz-
ügyi helyzetét rendítik meg,
de nagyhatalmi állását is.
Egyedül a jog gyõzelmét lát-
ja benne az erõszak felett. Ez
az alapja és eredete a ma-
gyarság jogászias beállított-
ságának. A magyar történet-
írás 1867-tõl századunk kez-
detéig ugyanilyen hamis
szemszögbõl ábrázolja a
múltat.

*
... Az a történetíró nem-

zedék, amely 1867 után áb-
rázolja a magyar múltat,
abba a végletbe esik, hogy
mindenkit dicsõítsen, aki
Bécs ellen fogott fegyvert,
és hõseik bukását nem az
európai erõhelyzet változá-
sának, hanem ármány és
árulásnak tulajdonítsa.
Azokat a kiváló embereket
és jó magyarokat, akik,
mint Esterházy Miklós ná-
dor, Pázmány, Pálffy János

generális, Bánffy György
gubernátor, Széchenyi Fe-
renc és Festetics György,
akik valólátók voltak és
hogy akár politikai, akár
mûvelõdési téren alkothas-
sanak, nem akartak Bécs el-
len menni, elhallgatják, sõt
gyakran elítélik. Azokat pe-
dig, akik egy-egy forradal-
mi vállalkozás bukásakor
kénytelenek a bukásból
menteni, ami még menthe-
tõ és a történelmi adottság-
nak engedni — azokat áru-
lóknak bélyegzik meg... Így
ütik az árulás billogát Gör-
geyre. Pedig nyilvánvaló,
hogy Kossuth azért adta át
neki a kormányzói tisztet,
és õ maga azért menekült át
a Dunán, mert a hadi hely-
zet már tarthatatlan. Görgey
körül lévén kerítve, nem is
tehet mást, mint megfogyat-
kozott hadával kapitulálni.
Elhatározását, hogy az
orosznak adta meg magát,
nem pedig az osztráknak, az
indokolta, hogy remélhette:
az oroszok hadifogolynak
fogják minõsíteni szabadság-
hõs katonáit. Hogy ebben
csalódott, és hogy a cár kiad-

ta õket Haynaunak, nem a
Görgey bûne. 

*
A nemzeti fölkelések vezé-

rei kivétel nélkül elbuknak.
Tragikai hõsök õk, nem pe-
dig alkotók. Ennél fogva
olyan irány fejlõdik ki miná-
lunk, ami közelrokonságban
áll a zsidók „szenvedõ Mes-
siás” fogalmával. Ez mint
vallási alap gyönyörû, de
mint politikai ideál rendkí-
vül hátrányos. Mert nem az
a példaadó és követendõ, aki
valami maradandót a nem-
zet számára kivívott, hanem
az, aki vállalkozásának már-
tírja lett. Egyedül a balsiker
viseli a népszerûség glóriá-
ját. Bocskai, Bethlen Gábor,
I. Rákóczi György nem nép-
szerû nevek, pedig õk a val-
lásszabadságot és a magyar
alkotmányos élet alapjait
rakták le, illetve védelmezték
meg.

*
A magyar jogászias gon-

dolkodás: az a meggyõzõ-
dés, hogy a jog erõsebb min-
dennél és elõbb vagy utóbb,
de mindig gyõznie kell, vé-
gig fog kísérteni egész törté-
netünk folyamán.

*
Az agitációt ezen a téren

elsõsorban fölöslegesnek tar-
tottam. Minek biztatnók
egymást, ahogy a kórus
szokta az operában, ha úgy-
sem volt nálunk senki, aki a
Trianonban elkövetett cson-
kítást ostobának és igazság-
talannak ne tartotta volna.
Az ilyen csak a szenvedése-
ket fokozza és mestersége-
sen gyártja a gyûlöletet. Pe-
dig az emberben csakis a bé-
kés indulat fogamzik na-
gyon nehezen. A gyûlölség-
re mindig és mindenkor
kapható a Homo sapiens.
Láttuk azt 1914-ben. A
szerb ultimátum és az orosz
hadüzenetkor senki sem
gyûlölte nálunk se a szerbet,
se az oroszt. Sõt, utóbbiak
1849-ben tanúsított úri visel-
kedésükkel inkább rokon-
szenvesek voltak. Nem telt
bele azonban két hét, és a
sajtó propagandája folytán
olyan lobogó gyûlölet lán-
golt föl, hogy rohant min-
denki a zászlók alá, még
azok is, akiknek behívójuk
sem volt. Mert az emberi ál-
lat természete, hogy tömeg-

ben úgyszólván mindig ölni
akar. Örömét találja a gyil-
kolásban...

A nagyhatalmaknál, kö-
zéphatalmaknál a külügyi
szolgálat, ha ilyen kérdés le-
hetõvé válik, bármikor köve-
telni tudja a határok revízió-
ját. Erre semmi propaganda
és elõzetes állásfoglalás nem
szükséges. Ha úgy alakul a
külföldi helyzet, ha alkalom
van arra, semmi akadálya
sincs, hogy akár váratlanul
elõálljunk területi vagy határ-
igazítási követeléssel. Így tett
például Románia 1912-ben,
a Balkán-háború második fá-
zisában. Dobrudzsáról addig
nem beszélt senki. Mikor
azonban Bulgáriára megha-
ragudott Oroszország, várat-
lanul fölfedezte, hogy neki
igényei vannak reá és rövid
vértelen támadással meg is
szerezte. Legújabb idõben is
számos ilyen eset fordult elõ.
Külföldi propagandával éb-
ren lehet tartani valamely
kérdést. Az ilyet azonban
csakis csöndes munkával le-
het. Kétségtelenül hasznos,
ha a világközvélemény tud-
tára jut, hogy van ilyen kér-
dés. Ha világmeggyõzõdéssé

válik, hogy valamelyik hely-
zet igazságtalan, és alkalo-
madtán rendezendõ lesz. A
hangos propaganda azonban
csakis káros. Káros, mert
csöndes idõben a külföldi
közvélemény azt az orszá-
got, aki folyton szaval és fe-
nyegetõzik, békerontónak
tartja, és rossz szemmel nézi
mint olyat, aki az õ nyugal-
mát állandóan zavarni akar-
ja. Káros, sõt ostobaság azért
is, mert az ellenfélt folyton fi-
gyelmezteti és ellenintézke-
désre sarkallja. A mi esetünk-
ben még különösen oktalan
volt. Több milliós testvéreink
éltek a szomszéd államok-
ban. Nyilvánvaló, hogy azok
helyzete annál súlyosabbá
válik, mentõl nagyobb a reví-
ziós lárma Budapesten.
Helyzetüket azt hiszem, javí-
tani tudtuk volna, ha nem
engedjük kifejlõdni azt a har-
sogó irredentát, ami a ma-
gyarországi közönségben ki-
alakult – nem az én idõm-
ben, hanem késõbb. Káros
volt a határon túli magyarok-
ra azért is, mert szüntelenül
abba a hitbe ringatta õket,
hogy most azonnal, rögtön,

talán már holnap, de holnap-
után biztosan történik vala-
mi, ami helyzetükön változ-
tat! Csodaváró hangulat fej-
lõdött ki közöttük, ami elha-
nyagoltatta velük olyan föl-
adatok megoldását, amik ak-
kor még békésen voltak ren-
dezhetõk, intézményeik vé-
delmét az illetékeseknél és
népük igazi szervezését.

Káros általános szempont-
ból is. Külügyi politikát csak
úgy lehet sikeresen vinni, ha
azt az államfõ, kormányel-
nök vagy a külügyminiszter
csinálja, az összes körülmé-
nyek kellõ ismeretében, hû-
vösen és tárgyilagosan. A
közvélemény sohasem lehet
elég tájékozott és nála nem
az okosság és az államérdek
lesz a döntõ, hanem a szen-
vedély.

Ezért szenvedélyt fölidéz-
ni néha kell és szükséges, de
csak akkor, mikor közvetle-
nül valami cselekvés is kö-
vetheti.

(Forrás: Bánffy Miklós: 
Emlékeimbõl * Huszonöt év.

Polis Könyvkiadó, Kolozsvár,
2001. Második, 
bõvített kiadás)

Bánffy Miklós

Kulcsok egy tragédiához

Bánffy Miklós mint felsõházi tag Georges Clemenceau francia, Lloyd George angol, Emanuele Orlando olasz kormányfõ és Woodrow Wilson amerikai elnök. Õk szabták meg a békefeltételeket Trianonban
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A történelem
urai

Tamás Gáspár Miklós

Rég nem volt alkalmam
hatalmon lévõ magyar nem-
zeti jobboldallal foglalkozni.
Már szinte el is felejtettem,
milyen érzés. Ha én magam
nem változtam volna meg
közben, unnám a témát,
mert a magyarországi – és
általában a magyar – nemze-
ti konzervatívok pontosan
ugyanolyanok, mint voltak.
(...) A totálisan vadonatúj,
példátlan, precedens nélküli,
sohasem látott, megdöbben-
tõ, elképesztõ, lélegzetállító,
a múltat mindenestül eltörlõ
fordulatot Magyarország
legrégebben (22 éve) mûkö-
dõ pártvezére viszi véghez,
aki az „elõzõ rendszer” – a
polgári demokrácia, a liberá-
lis kapitalizmus – egyik irá-
nyítója volt kezdettõl mind-
végig, azé, amelyet most fül-
siketítõ robajjal megdönt. És
már megint akad néhány,
hm, jelentékeny elme, aki ezt
komolyan veszi. Riadalom-
mal vagy ujjongással. Jó,
megértem, hogy a szûnni
nem akaró hanyatlás szürke-
ségében sokan szeretnék, ha
végre már történnék valami,
akár valami szörnyû. Hát
szörnyûnek elég szörnyû, de
nincsen benne semmi új. 

Amikor anno nyüstöltem
a nemzeti jobboldalt, ezt ak-
kor a rendszer – a polgári de-
mokrácia, a liberális kapita-
lizmus – védelmében tettem,
az ismert szabadságpárti
alapállásból. Ámde ezt a
rendszert nem óhajtom töb-
bé védeni. Sõt. Természete-
sen nem vagyok közömbös a
rendszer különféle változatai
iránt, s a tekintély- és pa-
rancsuralmi variáns tovább-
ra se nyerte el rokonszenve-
met. A kisebbik rossz politi-
kájával mindazonáltal föl-
hagytam. Nem sok védeni
való maradt az 1989-ben ke-
letkezett rendszeren, a nem-
zeti jobboldal helyesen érzé-
keli, hogy a közhangulat
mást szeretne. Ám a nemze-
ti jobboldal nem nagyon vál-
toztatja meg a rendszert,
csak ront rajta. (...) 

A most benyújtott kor-
mányprogram csak homá-
lyos közhelyeket tartalmaz,
de a jobboldal – szemben né-
mely gyanakvásokkal – nem
titkolja a valódi szándékait,
hanem fogalma sincs róla,
mit csináljon, ami ebben a
nehezen áttekinthetõ válság-
helyzetben, ráadásul a nem-
zetközi pénzügyi szerveze-
tektõl és az Európai Uniótól
való függés, a korlátozott
szuverenitás körülményei
között nem csoda. (Orbán
Viktor szerint Magyarország
az õ hatalomátvételével
„visszaszerezte önrendelke-
zését”. Ugyan.) A jobboldal
tanácstalansága a gazdasági
alapkérdésekben hosszú
évek óta köztudomású.

Mi végre hát a zengzetes

„forradalmi” irgumburgum?
Egedy Gergely – jegyezzük
meg ezt a nevet – , a nemze-
ti jobboldal szókimondó te-
oretikusa nem habozott kije-
lenteni, hogy ez bizony el-
lenforradalom. De az-e
csakugyan? Szándékában
minden bizonnyal. Vegyük
szemügyre az általános elké-
pedést okozó Trianon-tör-
vény nagymellényû beveze-
tését: „Mi, a Magyar Köztár-
saság Országgyûlésének tag-
jai, azok, akik hiszünk ab-
ban, hogy Isten a történelem
ura, s azok[,] akik a történe-
lem menetét más források-
ból igyekszünk megérteni,
hazánkért és a magyar nem-
zet egészéért az Alkotmány-
ban rögzített felelõsségünk
jegyében, a magyarság egyik
legnagyobb történelmi tragé-
diájára, a történelmi Ma-
gyarországot szétdaraboló s
a magyar nemzetet több ál-
lam fennhatósága alá szorí-
tó, 1920. június 4-én aláírt
békediktátumra emlékezve,
számot vetve e békediktátum
által okozott politikai, gaz-
dasági, jogi és lélektani prob-
lémák máig tartó megoldat-
lanságával, egyaránt tiszte-
letben tartva a magyar nem-
zet érdekeit és más nemzetek
jogát arra, hogy a magyarság
számára fontos kérdésekrõl
másként gondolkodjanak,
attól a céltól vezettetve, hogy
e cselekedettel hozzájárul-
[j]unk a Kárpát-medencében
együtt élõ népek és nemze-
tek kölcsönös megértésen és
együttmûködésen alapuló
békés jövõjéhez, s egyúttal a
XX. század tragédiái által
szétdarabolt Európa újra-
egyesítéséhez, a következõ
törvényt alkotjuk…” Huh.

Mivel legutóbb a neobum-
burnyák médiaértelmiség
egyik ifjú prominense kinyil-
vánította, hogy a német szer-
zõk idézése „zsibbasztó”
szokásom, nem fárasztom
az olvasót Karl Löwith és
Hans Blumenberg vitájával a
teológiai fogalmak szekulari-
zációjának ágas-bogas prob-
lematikájáról, de annyit el-
mondhatok, hogy Isten nem
lehet a történelem ura. Nem
lehet, mert maga a „történe-
lem” fogalma – tehát az a hi-
potézis, amely szerint az em-
beri közösségek létének
elõföltételei nem állandók –
szöges ellentétben áll a min-
den vallás alapján álló
teodiceával, vagyis avval,
hogy az emberi állapotban
foglalt szenvedés és igazság-
talanság összeegyeztethetõ
Isten mndentudásával, min-
denhatóságával, jóságával és
igazságosságával. A „törté-
nelem” annak az embercso-
portnak az alapföltevése,
amelyet Joseph de Maistre
„a szektának” nevezett. „A
szekta” – amelynek büszke
és önérzetes tagja vagyok
(bár olykor szundikálok) –
még mindig kísérti a ma-
gyarországi nemzeti jobbol-
dalt. Bár „a történelem ura”
kifejezés tekintélyes forrás-
ból származó idézet, világo-
san mutatja, hogy ez a jobb-
oldal nem igazán konzerva-

tív. A konzervatív „rend-
szer” a konzervatív önértel-
mezésében egyáltalán nem
rendszer. Ezért beszél Orbán
Viktor pártja „forradalom-
ról” és „új rendszerrõl”: még
mindig a jakobinizmust maj-
molja, holott persze nem ja-
kobinus; jobboldali, de való-
jában nem konzervatív. Kö-
vetkezetes viszont, amikor
„jó kormányzásról” cseveg.
Ennek a kormányzásnak az
alapja azonban a heves naci-
onalizmus (szintén anti-
konzervatív lelkiállapot és
eszme), amelyet állami ideo-
lógiaként óhajtanak elfogad-
tatni (a „nemzeti együttmû-
ködés rendszere”, Trianon-
törvény, „kettõs állampol-
gárság” stb.), és evvel a kon-
formizmust kikényszerítõ vi-
lágnézeti államot alapítani.
Ez azonban mind a konzer-
vatív lelkülettel, mind a ke-

resztyén beállítottsággal,
mind a nacionalizmus leg-
lényegével ellentétben áll.
(...) „Az egységes magyar
nemzetnek” mint hivatalos
államdoktrínának a meghir-
detése azért önellentmondó,
s ennélfogva téves, mert a vi-
lágnézeti állam bevezetése
(amelyhez egyetlen eszköz,
a csaknem leválthatatlan
egységpárt s a vele összeforrt
médiahatalom áll rendelke-
zésre) érvelést, tehát vitát
kezdeményez akaratlanul, s
így kiváltja a kritikát, ame-
lyet el akar kerülni – rosz-
szabb esetben el akar fojtani. 

Mennyire valószínû az,
hogy a különféle, egymással
ellentétes nacionalizmusok
egyszerre igazak? Az új ma-
gyar államdoktrína szerint a
trianoni (1920), illetve pári-
zsi (1947) béke igazságtalan,
helytelen, meg kell „halad-
ni” valahogyan, ha nem is
határmódosítással (azaz, ha
õszinték vagyunk, háború-
val). A szlovák, román,
szerb, osztrák, horvát, szlo-
vén, ukrán (nem minden
esetben ennyire hivatalos) ál-
lamdoktrína szerint ennek
az ellenkezõje az igaz. Ám-
de akkor vagyunk ezek sze-
rint jó hazafiak, ha – a tria-
noni határokon belül! – el-
ítéljük a trianoni/párizsi
„békediktátumot”, rajtuk kí-
vül pedig lelkesen üdvözöl-
jük. Ráadásul a Trianon-tör-

vény visszaesik az alapjogi
(liberális) érvelésbe, kisebb-
ségi jogokat, autonómiát
emleget – önmagában helye-
sen. Ámde ez az érvelés visz-
szautal a trianoni békeszer-
zõdés kiváltó okaira, ame-
lyek közül a legelsõ az egy-
kor volt Magyar Királyság
elnyomó nemzetiségi politi-
kája. (Ez egyébként az egyik
fõ oka volt a monarchia né-
pei elszakadási törekvései-
nek is, amelyek nagyban já-
rultak hozzá az elsõ világhá-
ború kitöréséhez, s evvel a
„történelmi Magyarország”
pusztulásához.) Ezekben a
napokban sûrûn fölemlege-
tik, hogy az elsõ világháború
elõtt a Kárpát-medence
összlakosságának 52 száza-
léka élt kisebbségi sorban, a
háború – és Trianon, Saint-
Germain – után csak 29 szá-
zaléka, ez a szám pedig ma

10-12 százalékra apadt (asz-
szimiláció, kivándorlás). Ne-
hezen állítható, hogy a mai
helyzet „önmagában” igaz-
ságtalanabb, mint a Trianon
elõtti volt. A trianoni béké-
nek nem az igazságtalansága
a legfájdalmasabb, hanem a
sokkal mélyebb, sokkal ne-
hezebben körülírható törté-
nelmi, kulturális következ-
ményei, elsõsorban az, hogy
a magyarság egy világbiro-
dalom vezetõ népeként élve-
zett „európai állását” – s ev-
vel a régi magyarság mára
már alig értett kulturális
kontextusát, mûveltségét,
önérzését – vesztette el, s a
protestáns Erdély ellensúlyá-
nak megszûnése fölbillentet-
te azt, amit a valahai bipolá-
ris feszültségben és egyen-
súlyban jellegzetesen „ma-
gyarnak” éreztek. Ezeknek a
valóságos és föltehetõleg
gyógyíthatatlan gondoknak
a halvány nyoma se találha-
tó a jobboldali többségû új
Országgyûlés nagyhangú
deklarációiban.

Ennek az oka – a szánal-
mas intellektuális színvona-
lon kívül – az, hogy a Tria-
non-törvény és a „kettõs ál-
lampolgárságról” szóló tör-
vény (ellentétben Robert
Fico föltételezéseivel) elsõ-
sorban befelé szól, címzettei
a csonkamagyar állam polgá-
rai. Számukra jelölték ki itt
az új állami világnézet kör-

vonalait, s ennek a mostani
keserû, bosszúszomjas vál-
sághangulatban nagy ereje
van, különösen azért, mert
ráhangolódik a külvilággal
szemben érthetõen ellensé-
ges sovén indulathullámra.
Ezt az is szemléletesen mu-
tatja, hogy ezekben a kérdé-
sekben a szép reményekre
följogosított Lehet Más a Po-
litika (LMP) – nagy csaló-
dást okozva – a Fidesz kaffo-
gó ölebeként viselkedik. A
Trianon-törvény politikailag
üres, hiszen semminemû cse-
lekvés nem következik belõle
(a Jobbik nevû posztfasiszta
képzõdmény sokkal követke-
zetesebb, amikor a szövegbe
explicit irredenta-revíziós ki-
tételeket illesztene), csak az,
hogy az új hatalom szemszö-
gébõl mit célirányos hinnie
és vallania a csonkamag-
yarnak, ha jót akar magának
és szeretteinek.

Ez nagy semmi, de elég
borzasztó semmi.

Ámde Orbán Viktor téved.
Mi, magyarok tiszteletlen,
engedetlen, rendetlen nép
vagyunk, és az oktrojált vi-
lágnézeti állam nem nekünk
való. Orbán Viktornak és ba-
rátainak sokáig lehet osztat-
lan hatalmuk, de ki fogják
õket kacagni. 

Különleges hely 
a pokolban

Bradley Burston

Már nem Izraelt védjük.
Most az ostromot védjük,
amely önmagában Izrael Vi-
etnámjává vált.

Egy háború szörnyû igaz-
ságokat mond el önmagáról.
Ezért olyan nehéz hallgatni.

Nem akartunk õszinte ön-
vizsgálatot tartani az elsõ gá-
zai háború után. Most, a
nemzetközi vizekben, miu-
tán tüzet nyitottunk egy hu-
manitárius segélyeket szállí-
tó nemzetközi aktivistacso-
portra, a második gázai há-
borút vívjuk és veszítjük el.
És Izrael számára ez a hábo-
rú sokkal költségesebb és fáj-
dalmasabb lehet az elsõnél.
Amikor, 2008 végén, a gázai
háború elkezdõdött, az izra-
eli hadsereg és a politikusok
abban reménykedtek, hogy
megleckéztethetik a Ha-
mászt. Sikerült. A Hamász
megtanulta, hogy az Izrael
elleni harc legjobb módja
hagyni Izraelt azt tenni, amit
amúgy is tesz: kiabáljon, ba-
kizzon, füstölögjön, verje a
fejét a falba. 

A Hamász – és nem kevés-
bé Irán és a Hezbollah – ko-
rábban megtanulták már,
hogy Izrael embargója a
Hamász által vezetett Gázai-
övezet ellen a legravaszabb és
leghatásosabb fegyver, ame-
lyet a zsidó állam önmaga el-
len fordíthatott volna. Itt Iz-
raelben még van egy lecke,
amit meg kell tanulnunk: mi
már nem Izraelt védjük. Mi
most az ostromot védjük. Az
ostrom maga Izrael Viet-
námjává válik. Persze, tud-
tuk hogy ez megtörténhet.
Vasárnap, amikor a hadsereg
szóvivõje úgy kezdett a Gáza
felé tartó flottilláról beszélni,
mint az Izraelt fenyegetõ tá-

madásról, Nahman Saj, az
Izraeli Védelmi Hadseregnek
az 1991-es öbölháború-beli
szóvivõje nyilvánosan úgy
beszélt egy olyan katonai lé-
pésrõl, amelynek során az iz-
raeli csapatok tüzet nyithat-
nának a békeaktivistákra, se-
gélyszállítókra, Nobel-díja-
sokra, mint a legsötétebb
rémálmáról.

A Likud képviselõje, Miri
Regev, aki maga is vezette az
Izraeli Védelmi Hadsereg
szóvivõi irodáját, hétfõn azt
mondta, hogy a legfontosabb
és legsürgõsebb dolog most a
média kedvezõtlen vissz-
hangjaival foglalkozni, azo-
kat tompítani. De ezek a
visszhangok aligha fognak
elhalkulni. Az egyik hajót
„Rachel Corrie”-ról, arról a
nõrõl neveztek el, aki hét év-
vel ezelõtt vesztette életét,
amikor az izraeli hadsereg
bulldózerét próbálta megállí-
tani, Gázában. Az õ neve és
az õ sorsa azóta fényként
mutatja az utat a palesztinba-
rát aktivisták számára. Talán
a legveszélyesebb dolog eb-
ben az egész õrült menetelés-
ben az Ankarával való kap-
csolataink romlása. Törökor-
szág egy kulcsfontosságú re-
gionális hatalom, amely – ha
komolyan vesszük – hozzájá-
rulhatott volna az elsõ Gázai
Háború megelõzéséhez. Így
viszont veszélyesen közel ke-
rültünk ahhoz, hogy gyakor-
latilag hadat üzenjünk Tö-
rökországnak. „Ebbõl hatal-
mas botrány lesz a törökök-
kel” – mondta Benjámin Ben
Eliézer kancelláriaminiszter,
a legfinomabb orrú izraeli
politikus, ami a zsidó állam-
nak a muzulmán világgal va-
ló kapcsolatait illeti. Egy ide-
je már folyamatosan magya-
rázzuk, hogy nem a gázai la-
kossággal vagyunk háborús
viszonyban. Folyamatosan
ismételgetjük ezt, mert ma-
gunknak is szükségünk van
arra, hogy elhiggyük ezt, és
mert tulajdonképpen hisz-
szük. Volt egy idõ, amikor
azt mondtuk, hogy csak há-
borús helyzetben ismerjük
önmagunkat. Ez már nincs
így. Most semmit nem tu-
dunk önmagunkról. Még
egy probléma, ami megaka-
dályoz abban, hogy leüljünk
tárgyalni a Hamásszal és
Iránnal: õk jobban ismernek
bennünket, mint mi önma-
gunkat. Õk tudják, mint
ahogyan a Libanoni Hábo-
rúról szóló ének is mondja,
„Lo jahol laacor et ze”
(„Nem lehet ezt megállíta-
ni”), hogy nem vagyunk már
képesek leállni, mert nem
látjuk önmagunkat tisztán.
A Hamász, mint ahogyan
Irán is, megismerte és ki-
használja az izraeli politika
mérgezõ légkörét, amely ké-
pes a jövõt elzálogosítani
egy látszólagos jelenlegi
nyugalomért. Õk tudják,
hogy a látszat megõrzésére
irányuló kétségbeesett pró-
bálkozásaink közepette nem
leszünk képesek módosítani
azokon a politikáinkon,
amelyek ellenfeleinket segí-
tették velünk szemben, elsõ-
sorban a Hamászt, amely a
gázai ostrom alatt meggaz-
dagodott az alagútbérekbõl,
és felerõsítette az Izrael elle-
ni haragot és gyûlöletet.
(Fordította: S. M. L.)

Csata tájkép után

Orbán Viktor – a legrégibb magyar pártvezér
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Czédly József

Az agrárgazdaságban dol-
gozók év elejétõl kinyilvání-
tott igényére ad most pozitív
választ a kormányzat, miu-
tán közzétették azt a két sza-
bályozást, amelyek lehetõvé
teszik a különbözõ mezõ-
gazdasági tevékenységekre
felhasznált gázolaj (motori-
na) árának állami költségve-
tésbõl finanszírozott támo-
gatását. Ez a probléma janu-
ár 1-jétõl vált égetõvé,
ugyanis az uniós elvárások-
nak megfelelõen ettõl a dá-
tumtól a gázolajra kivetett
jövedékadót (accize) tonnán-
ként 347 euróra emelték,
ami lényegesen megdrágítot-
ta az aránylag nagy mennyi-
ségû üzemanyagot felhasz-
náló agrártermékek elõállítá-
si költségeit.

Ugyancsak uniós szabá-
lyozás alapján a tagálla-
moknak lehetõvé tették,
hogy állami költségvetésbõl
támogathassák az agrárter-
melésre felhasznált gázolaj
árát, ezúton is hozzájárulva
ahhoz, hogy egyrészt az
EU-ban elõállított agrárter-
mékek felvehessék a ver-
senyt a világpiaci árakkal,
másrészt segítsenek az
amúgy is nehéz gazdasági
helyzetben levõ agrárszek-
toron. Az említett két szabá-
lyozás a Hivatalos Közlöny
április 30-i, 283. számában
megjelent 2010/408 sz. kor-
mányhatározat és a május
28-i, 354. számban közzé-
tett szakminiszteri rendelet
a mezõgazdaságban fel-
használt gázolaj állami tá-

mogatással járó eljárásokat
ismerteti.

A kormányhatározat ha-
tályba lépésétõl kezdve 2012.
december 31-ig az agrárter-
melésben felhasznált gázolaj
(összesen legtöbb 700 646 l)
jövedékadóját tonnánként
210 euróban állapítja meg.
Az így kialakult jövedékadó-
különbözetet (137 euró/
tonna) az állami költségvetés
utólagos költségmegtérítés
formájában juttatja el az ag-
rártermelõknek. A határozat
szabja meg azt is, hogy az ár-
támogatott gázolaj 85 száza-
lékát a növénytermesztés-
ben, 14 százalékát  állatte-
nyésztésben, a megmaradt
egy százalékot talajjavítás-

ban felhasznált üzemanyag
támogatására lehet fordítani.

A szabályozás elõírja,
hány liter gázolajat lehet el-
számolni hektáronként a kü-
lönbözõ mezõgazdasági ter-
mõterületek esetében. Így tá-
mogatott áron lehet elszá-
molni: gabonafélék termelé-
sében  78 l/ha, olajnövények
78 l/ha, burgonya 150 l/ha,
cukorrépa 139 l/ha, dohány
és komló 140 l/ha, gyógynö-
vények 100 l/ha, mezõn ter-
mesztett zöldségfélék 148
l/ha, görög- és sárgadinnye
150 l/ha, virágok és dísznö-
vények 100 l/ha, természe-
tes legelõk, pázsitok 30 l/ha,
takarmánynövények 130
l/ha, gyümölcsösök 130

l/ha, földieper, gyümölcs-
cserje 65 l/ha, szõlõ eseté-
ben 125 l/ha mennyiséget.
Állattenyésztés esetében
elszámolható: sertéstenyész-
tés 1,5 l állatonként, szarvas-
marha 42,1 állatonként, juh-
és kecskefélék 0,95 l állaton-
ként, méhészet 18 l csalá-
donként.

Jogosult gázolajár-támo-
gatásra minden olyan agrár-
gazdasággal foglalkozó ter-
melõ, aki megfelel a követke-
zõ követelményeknek, attól
függõen, hogy növényter-
mesztéssel, illetve állatte-
nyésztéssel foglalkozik:

– szerepeljen a Mezõgaz-
dasági Kifizetések és Köz-
benjárások Ügynökségének

(Agenþia  de Plãþi ºi
Intervenþii pentru Agricul-
turã – APIA) termõterületi
nyilvántartásában vagy a
mezõgazdasági nyilvántar-
tásban (registrul agricol), il-
letve más kataszteri nyilván-
tartásban;

– szerepeljen az Országos
Állat-egészségügyi Hatóság
nyilvántartásában (Registrul
naþional al Exploataþiilor al
Autoritãþii Naþionale Sani-
tare Veterinare – RNE) az ál-
latállomány feltüntetésével;

– a megmûvelt termõterü-
let nagysága legkevesebb egy
hektár legyen, ezen belül
egyes parcellák nem lehet-
nek kisebbek, mint 0,3 ha.
Gyümölcsösök, szõlõsök,
komlóföldek, gyümölcs- és
szõlõültetvények, gyümölcs-
cserjék esetében ez lehet 0,1
ha;

– állattartási tevékenysége
állam által támogatott le-
gyen;

– öntözésnél nem elektro-
mos energiát használ fel.

A támogatás elnyerését a
termõföldek illetõsége szerin-
ti APIA-ügynökséghez be-
adott kérvény alapján lehet
igényelni az évet megelõzõ
december hónap folyamán.
2010-ben a kérvényeket a
kormányhatározat hatályba
lépésétõl számított 30 napon
belül lehet benyújtani. A kér-
vényhez csatolni kell:

– a miniszteri rendelet 4.,
5. és 6. mellékletében talál-
ható, a megmûvelés alatt ál-
ló földterület nagyságát, a
gondozásban levõ állatállo-
mány létszámát, az öntözött
földterület nagyságát tartal-

mazó formanyomtatványo-
kat;

– a cégbejegyzési hivatal
nyilvántartási számát igazo-
ló okirat másolatát;

– állattenyészetek eseté-
ben a RNE igazolását a gaz-
daság szereplésérõl a hivatal
nyilvántartásában;

– a 7-es számú melléklet-
ben foglalt minta alapján sa-
ját felelõsségre kiállított nyi-
latkozatot, amelyben az
igénylõ kötelezi magát, hogy
a közölt adatok megfelelnek
a valóságnak, gazdasága
nincs felszámolás alatt, és a
támogatásra javasolt gázola-
jat kizárólag agrárgazdasági
célokra fordította.  

– öntözéses gazdálkodá-
sok esetében igazolást, hogy
tagja egy vízgazdálkodási
társaságnak, és a vízhaszná-
latot igazoló szerzõdés má-
solatát.

A felsorolt dokumentu-
mok alapján az APIA egy
elõzetes beleegyezést bocsát
ki, amelyben igazolja a fel-
használt gázolaj támogatásá-
ra való jogosultságot. A
csökkentett jövedékadóból
származó ártámogatást év-
negyedenként lehet kérni, e
célból be kell nyújtani a gáz-
olaj-felhasználást igazoló
számlák másolatát.

Megjegyzés: Az agrárgazda-
ságban felhasznált gázolaj ártá-
mogatását lehetõvé tevõ kor-
mányhatározat hatálybalépése
az Európai Bizottság beleegyezé-
stõl függ. Ezt még nem közölték,
az érdekelteknek figyelemmel
kell kísérniük, mikor fogják ezt
közzétenni.

Tulajdonjog vagy csak használati?
Deák Levente

Ebben a minket régóta fog-
lalkoztató ismertetõben a sír-
helyek jogi helyzetérõl lesz
szó, azokról, amelyek a hely-
hatóságok köztulajdonában
vannak, és amelyek valame-
lyik elismert felekezet tulaj-
donát képezik. Az indíttatást
ehhez egy baráti beszélgetés-
ben elhangzottak adták, ti. a
házaspár rendezni szeretné
az egyik erdélyi nagyváros-
ban örökölt köztemetõi sír-
hely jogi helyzetét, amely a
régen elhalt szülõk után ma-
radt rájuk. Mivel idõközben
a két örökös közül is az
egyik elhalálozott, és ennek
örökösei nem igazán törõd-
nek az immár közös tulajdo-
nú sírhellyel, át szeretnék
venni tõlük örökölt sírhasz-
nálati jogukat. Nem tudják
viszont azt, hogy mi is ilyen-
kor az eljárás.

Nem szeretnék sokat
idõzni az alkotmány, vala-
mint az állami és a helyi
közigazgatási hatóságok
köztulajdonáról alkotott
1998. évi, 213. törvény ren-
delkezéseinél, de azt feltétle-
nül meg kell említenem,
hogy a fenti törvény mellék-
lete a községi, városi és
municípiumi tulajdonról

szóló III. fejezet 10. pontja
alatt a községi és a városi
köztemetõket köztulajdon-
ban levõknek minõsíti (fac
parte din domeniul public al
unitãþilor administrativ-teri-
toriale). Ekképpen ezek a
sírkertek, temetõk, temetke-
zési helyek elidegeníthetetle-
nek, elévülhetetlenek és
kényszervégrehajtás alá
nem vonhatók (sunt inalien-
abile, inprescriptibile ºi inse-
sizabile), azaz élõk közötti
jogügyletekkel másra át
nem ruházhatók, minden
helyzetben megmaradván a
község, a város tulajdoná-
ban. Ellenben az 1998. évi, a
koncesszióba adás feltételeit
szabályozó 219. törvény
alapján a köztulajdon ügy-
kezelésre, bérbe és koncesz-
szióba kiadható, legtöbb 49
évre, nyilvános árverés le-
folytatása vagy pedig köz-
vetlen egyeztetés után jogi
vagy fizikai személyeknek
egyaránt, használati díj,
koncessziós illeték vagy já-
randóság, jutalék ellenében.
A 219. törvény jutalékról
(redevenþã) beszél, tehát a
használati jogért ezt kell fi-
zetni, de a helyhatósági ha-
tározatokban, különféle he-
lyi jogszabálynak minõsülõ
rendeletekben a többi emlí-

tett kifejezés is megjelenik.
Maradjunk abban, hogy ez
esetben is, nemkülönben a
felekezetek tulajdonát képe-
zõ temetõk esetében is a
használat idõleges átengedé-
sérõl, mai szóhasználattal:
koncesszióról van szó vala-
milyen írott egyezség alap-
ján, amely a koncessziós
szerzõdéstõl az egyszerû
elismervényig (chitanþã)
igen széles skálán mozoghat.
Ezt kell az érvényesség lejár-
takor meghosszabbítani,
amit egyszerûen sírmegvál-
tásnak nevezünk. Ezt a hasz-
nálati jogot lehet örökség
alapján megszerezni a törvé-
nyi öröklés rendje szerint IV.
rokonsági fokkal bezárólag,
vagy végrendelet alapján.
Kizárt a használati jog vissz-
terhes elidegenítése, magya-
rán ennek adásvétele, enge-
délyezett viszont az ajándé-
kozás, de ez is csak a IV. fo-
kú rokonok között. Mind-
ezeket a kolozsvári municí-
piumi tanács 2007. évi, 38.
rendeletébõl olvastam ki,
amellyel most nem kívánok
vitatkozni, azzal sem, hogy
az ún. élõk közötti jogügyle-
tek közé nem sorolja a kü-
lönben ennek számító aján-
dékozási szerzõdést. Az vi-
tán felül áll, hogy a közteme-

tõkben található sírhelyek
használati jogának megszer-
zését a községi és a városi ta-
nács megalkotta  rendelet
szabályozza, minden bi-
zonnyal nem egységesen, a
helyi elgondolások, költség-
vetési igények, hagyomá-
nyok figyelembe vételével.
Ezek felõl ott helyben kell ér-
deklõdni. Nem tulajdonjog-
ról, hanem használati jogról
van szó, amely átörökíthetõ,
de amit érvénye lejártakor
fel kell újítani, mert ennek el-
mulasztása jogvesztéssel
jár(hat). A használati díj
vagy más néven a jutalék
sem egységes, növelhetik
vagy csökkenthetik ugyan-
csak tanácsi rendelettel, akár
évente is, mint ahogy díj-
mentes is lehet, például az
említett kolozsvári rendelet
szerint a háborús veteránok-
nak és a ’89-es forradalom
résztvevõinek esetében, akik
után sírhelyet csak örökléssel
lehet megszerezni, élõk kö-
zötti jogügylettel nem. A
névre szóló koncessziós sír-
helyhasználati jogot tehát a
címzett elhunytakor az örö-
kösöknek a hagyatéki va-
gyontömegbe bele kell fog-
laltatniuk, a koncessziós
szerzõdést, a sírhely „meg-
vételét” igazoló elismer-

vényt a közjegyzõnek be kell
mutatniuk, majd ezt követõ-
en a kiállított örökösi bizo-
nyítványt a sírkertet kezelõ
gondnokságnak, hivatalnak,
irodának be kell mutatniuk,
a kolozsváriaknak például
30 napon belül. Az átírás
megejtéséhez az I. és II. fokú
örökösök nem fizetnek
újabb teljes használati díjat,
a többi örökös viszont igen,
ezt is a kolozsvári tanácsren-
delet szerint.

Az egyházi tulajdonban
levõ sírkertek jogi helyzete
hasonló. Ez a vallásszabad-
ságról alkotott 2006. évi,
489. törvény 27. és 28. sza-
kaszából is egyértelmûen ki-
derül. (Lásd a 2007. évi 11.
Hivatalos Közlönyben.) A
részletes szabályozásokat
azonban nem ebben, hanem
a felekezet szabályzatában
kell keresni. Egy nekem
címzett hivatalos levélben ez
áll:  „... a szabályzat I. feje-
zetének 2–4. pontja értelmé-
ben a sírhelyjogosultaknak
csupán használati joguk van
a megváltási idõ tartamára,
amelynek lejárta után, ha
ezt nem hosszabbítják meg,
a sírhellyel az egyházközség
újra szabadon rendelkezik a
rajta levõ  építményekkel
együtt...  A sírhelymegváltá-

si idõ jelenleg 30 nap.” (A le-
velet még 1994-ben keltez-
ték – a szerzõ megjegyzése.) Az
ortodox egyház szabályzatá-
nak 186–l88. paragrafusa
szerint is koncessziós, azaz
használati jogról van szó,
amelyet csak átörökíteni le-
het a túlélõ házastársra vagy
a többi, vér szerinti törvényi
örökösre, IV. fokkal bezáró-
lag. Ugyanitt mondták ki azt
is, hogy a használat élet-
fogytiglani vagy 7 évre szóló
lehet.

A címben feltett kérdésre
válaszolva : használati jogról
és nem tulajdonjogról be-
szélhetünk, amelynek jogi
szabályozása sajnálatos mó-
don nem egységes. Az azon-
ban mindenképpen még ide,
írásunk végére kívánkozik,
hogy mindkét tulajdoni for-
mánál a használati jogot a
hagyatékba bele kell foglal-
tatni, azt az örökösöknek le
kell osztani,  a megszerzett
használati jogot a temetõ-
gondnokságnak pedig be kell
jelenteni. Ha ez a nyitó ha-
gyatéki eljárásból valamiért
kimaradt, az elfogadó örö-
kösöknek póthagyatéki eljá-
rást kell lefolytatniuk min-
den kimaradt vagyonra, ér-
tékre, így a sír feletti kon-
cesszióra is.

Agráriumnak olcsó üzemanyag 
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Zene 
Sepsiszentgyörgyön

A színház elõcsarnokában
június 4-én, pénteken 21
órától a Snaps Vocal Band
és a Tone Troopers közös
produkciója hallható.

Székelyföld 
képzõmûvészete

A sepsiszentgyörgyi Gyár-
fás Jenõ Képtárban június 4-
én, pénteken 10 órától ke-
rekasztal-megbeszélés Szé-
kelyföld képzõmûvészete —
múlt és jelen témával. Részt
vevõ elõadók: Boros Judit és
Szûcs György Budapestrõl,
Murádin Jenõ Kolozsvárról,
valamint Jánó Mihály és

Ütõ Gusztáv. Moderátor:
Vargha Mihály.

44. Szejke Népzene- 
és Néptáncfesztivál

Székelyudvarhelyen, a jú-
nius 4-én, pénteken 9.30-tól
kezdõdõ Néphagyományõr-
zõ óvodai pedagógusok to-
vábbképzésével veszi kezde-
tét a 44. Szejke Népzene- és
Néptáncfesztivál a mûvelõ-
dési házban. A továbbkép-
zést követõen Csergõ Gizel-
la Elõdeink népmûvészete címû
népmûvészeti kiállítását te-
kinthetik meg a résztvevõk.
Június 5-én, szombaton 20
órától táncházzal folytató-
dik a néptáncfesztivál, ahol
görög, ukrán és magyar tán-

cokat tanulhatnak az érdek-
lõdõk. Muzsikálnak a részt
vevõ együttesek zenekarai,
valamint a Keleti Szél Sza-
badcsapat. Vasárnap 13 órá-
tól tartják Szejkefürdõn a gá-
lamûsort, kedvezõtlen idõjá-
rás esetén a mûvelõdési ház-
ban 17 órától.

Sóskút-fesztivál

A székelykeresztúri Gyer-
mekek Klubja, a Szitakötõ
Egyesület és a Hargita Me-
gyei Hagyományõrzési For-
rásközpont szervezésében
vasárnap, június 6-án tartják
a Székelykeresztúrhoz tarto-
zó Sóskúton az immár ha-
gyományossá vált Sóskút-
fesztivált, ahol helyi és meg-
hívott gyermeknéptánccso-
portok, szólisták, zenészek
lépnek színpadra. A város-
központból 10 órától vonul-

nak fel a részt vevõ csopor-
tok Sóskútra, ahol 11 órától
kezdõdnek az elõadások,
majd 21 órától táncházba
várják az érdeklõdõket.
Helyszín: a mûvelõdési ház.

Zöldülj velünk! 
Székelyudvarhelyen

A Környezetvédelmi Vi-
lágnap alkalmából a TRE-F
Egyesület Zöldiskolaprog-
ramjának Zöldülj velünk!
mottójú zárórendezvényét
június 4-én, pénteken 11
órától tartják a városi park-
ban. A programban a zöld
csoportok pillepalackház-
ban berendezett kiállítása,
mesterségbemutatók, kisál-
lat-kiállítás, különbözõ játé-
kok, ökolábnyommérés, ma-
dár- és denevérodú-bemuta-
tó, valamint hulladékruha-
bemutató szerepel. Részvé-

teli díj: 3 pillepalack.

A Csíki Játékszín 
hétvégi elõadásai

Június 4-én, pénteken, 18
órától Naftalin a Csíki Játék-
színnél. Június 6.-án, vasár-
nap 19 órától Naftalin Gyer-
gyócsomafalván.

Gyermekkönyvek 
Napja Csíkszeredában

A Pro Libris Könyvtári
Alapítvány és a Kájoni Já-
nos Megyei Könyvtár szer-
vezésében pénteken, június
4-én 12 órától tartják a Gyer-
mekkönyvek Napját Csík-
szeredában, a Mikó-vár ud-
varán. A rendezvényen fog-
ják átadni a 7–12 éves gyere-
kek számára meghirdetett,
Nekem tetszett! Olvastad már?
címû gyerekkönyvajánló pá-

lyázat nyerteseinek járó díja-
kat. A gyermekkönyves na-
pon a gyerekek megismerhe-
tik egymás könyvajánlóit, és
játékos tevékenységeken ve-
hetnek részt.

Kiállítás 
Gyergyószentmiklóson

Hatodik állomásához ér-
kezett Ádám Gyula csíksze-
redai etnofotós Ezer Székely
Leány Napja képekben címû
vándorkiállítása. Pénteken,
június 4-én 18 órától a Pro
Art Galériában nyitják meg
a tárlatot. A kiállítás házi-
gazdája Tusa Lajos, a Pro
Art Galéria vezetõje, a kiállí-
tást Bakai Magdolna, a Har-
gita Megyei Vallásügyi és
Kulturális Örökség Igazga-
tóságának vezetõje köszönti,
Antal Attila csíkszeredai al-
polgármester nyitja meg.

Programajánló

A sportautók rajongói
örülhetnek, hiszen megérke-
zett Romániába a Nissan
370Z-jének a nyitható tetejû
változata, a Roadster. Egy
igazi háromszáz lóerõt meg-
haladó bestia, amely több
mint 250 km/h-ás végsebes-
ségre képes, és álló helyzet-
bõl 5,5 másodperc gyorsul fel
százra. Ennek a négykerekû-
nek a motorházteteje alatt
ugyanis egy 3,7 literes, V6-os,
hengerenkénti négyszelepes,
változtatható szelepmûköd-
tetésû erõforrás található,
amely a 2010-es modellévtõl
már mindenben megfelel az
Euro5 károsanyag-kibocsátá-

si normáknak. Fokozott telje-
sítménye ellenére a fogyasz-
tása mintegy hat százalékkal
csökkent a korábbi generáci-
ókhoz képest, s mivel az új
modellt már az alapoktól
kezdve kabriófelépítésû ka-
rosszériával tervezték, így
nem kellett dinamikai komp-
romisszumokat kötni az út-
fekvés szempontjából. „Ami-
kor úgy négy éve elkezdtünk
dolgozni a 370Z-n, elhatá-
roztuk, hogy a kupé mellett
lesz egy lenyitható tetejû vál-
tozat is, így a tervezés és a
mûszaki fejlesztés párhuza-
mosan folyt. Az eredmény
az, hogy el tudtuk érni, hogy

a Roadster karosszériájának
merevsége sokkal nagyobb,
mint elõdjéé, és ez garantál-
ja, hogy nem kell kompro-
misszumot kötni ezen a té-
ren, ami jelentõsen befolyá-
solja a sportautók egyik leg-
fontosabb jellemzõjét: a dina-
mikai teljesítõképességet” –
magyarázta ki Pierre Loing,
a Nissan termékfejlesztésért
felelõs európai alelnöke.

Amúgy a Coupéból már is-
merõs többi formai elem is
átkerült a 370Z Roadsterre,
mint például az egyedi, bu-
meráng alakú hátsó lámpa,
valamint a nyíl alakú elsõ
lámpatest. Az autó vezetõ-
központú utasterében is szá-
mos olyan részlet található,
amely már a Z szinonimájá-
vá vált: a motorindító és -le-
állító gomb, a középre helye-
zett fordulatszámmérõ vagy
a középkonzol tetején ki-
emelkedõ három mûszer. Je-
lentõs változáson ment át vi-
szont a Roadster teteje, hi-
szen most már teljesen auto-
matikus a mûködése, 5
km/h-s sebességig mozgás
közben is leengedhetõ, rá-
adásként pedig a távirányító
gomb három másodpercen
túli lenyomásával az autón

kívülrõl is vezérelhetõ. A vá-
szontetõt finom belsõ bevo-
nattal látták el, részben azért,
hogy takarja a tetõ vázszer-
kezetét, másrészt, hogy csök-
kentse a zajszintet. A rend-
szer mozgatását a korábbi
villanymotor helyett most
csendes mûködésû hidrauli-
kus szivattyú végzi. Ennél a
kétülésesnél csupán húsz má-
sodpercet kell várni, amíg le-
ereszkedik vagy épp felzáró-
dik a teteje. Nyitott állapot-
ban elbújik egy – a karosszé-
ria színére fényezett – ke-
mény fedél alatt, míg csukott

formában beépül a Z-karak-
terbe.

Méreteit illetõen is dinami-
kát sugároz, hiszen alig több
mint 4,2 méter hosszú, 1,8 m
széles és 1,3 m magas. Ten-
gelytávja száz milliméterrel
rövidebb a korábbi verziónál,
s ezzel együtt leültették az
autót is néhány milliméter-
rel. Ezzel próbálták még
mozgékonyabbá és stabilab-
bá tenni a négykerekût. A ke-
rékfelfüggesztések kialakítá-
sa – elöl a kettõs kereszt-
lengõkarral és hátul a több-
lengõkaros megoldással – kö-

veti a jól bevált módszert,
ugyanakkor könnyebbek let-
tek és nagyobb az oldalirá-
nyú merevségük is. A Nissan
370Z Roadster alapfelszerelt-
sége igen bõséges. A 370Z
Roadster alapfelszereltsége
igen gazdag. Beletartozik a
motorindító/leállító gomb a
Nissan Intelligens Kulccsal
együtt, a 18 colos öntött
könnyûfém kerék, a sport-
fékberendezés és a viszko-
kapcsolós részleges zárású
differenciálzár. A puha tetõ
kétféle színben érhetõ el: fe-
ketében vagy bordóban.

Megérkezett a puha tetõs bestia
Új sportautóval bõvült a román piac: behozták az új Nissan 370Z Roadstert

Autóvásárlás esetén, le-
gyen az új vagy használt,
alapvetõ kérdés az ára, hogy
milyen célra kell, valamint
hogy mennyire gazdaságos.
Az ideális választás egy ala-
csony fogyasztású, jól manõ-
verezhetõ, alsó- esetleg kö-
zépkategóriás kisautó. Váro-
son kívül, hosszabb utak
megtételéhez viszont kényel-
mes, biztonságos, nagyobb
teljesítményû gépkocsik kö-
zül célszerû választani, me-
lyek inkább a felsõbb kategó-
riába tartoznak. Dízel- vagy
benzines gépkocsit válasz-
szunk? Mindkét változat
mellett számos érvet lehet

felsorakoztatni, ellenérvet
pedig legalább ugyanany-
nyit. Manapság viszont egy-
re népszerûbbek a dízelmo-
torokkal hajtott autók, ezek
a korszerû erõforrások
ugyanis mára már nem te-
kinthetõek lassúnak. Mi
több, a közös nyomáscsõvel
és turbófeltöltõvel ellátott
porlasztórendszerekkel fel-
szerelt dízelmotorok semmi-
ben sem maradnak el a ben-
zines társaiktól. A dízelmo-
torok jó tulajdonságai mel-
lett azért vannak egyes hát-
rányok is. Elsõként említe-
ném a gépkocsi vételárát,
amely egy középkategóriás

új autónál akár 20-30 ezer
lejjel magasabb lehet, mint
egy ugyanolyan felszerelt-
ségû és teljesítményû ben-
zinmotoros modell esetében.
Mindezek mellett arra is fel
kell készülni, hogy az idõ-
szakos karbantartások költ-
ségei is magasabbak lesznek.
A dízeles autók vásárlása te-
hát annak éri meg, aki az át-
lagosnál többet közlekedik.
Szerintem, amúgy dízeles
gépkocsit elsõsorban ha-
szongépjármûként gazdasá-
gos üzemeltetni.

Tímár József, 
autószerelõ mester

Szerviz

Eligazítás autóvásárlásban (2.)Immár a romániai márka-
szalonokból is elérhetõ a
Mitsubishi szabadidõ-autó-
ja, az ASX. Az Outlander-
nél jóval kisebb modell a
2007-es cX tanulmányra
épül, 4,3 méter hosszú, 1,77
méter széles és tetõsínnel
1,62 méter magas. Tengely-
távja 267 centiméter. Össze-
téveszthetetlen ismertetõjele
a Lanceréval vagy az Out-
landeréval azonos vadászre-
pülõ-hûtõmaszkja, az ASX
pedig valójában e két modell
ötvözete. Ebben mutatkozik
viszont be a Mitsubishi új
fejlesztésû, alumíniumból
készült, tizenhat szelepes,
négyhengeres, közvetlen be-
fecskendezéses, változó geo-

metriájú turbófeltöltõvel
szerepelt Euro5-ös dízelmo-
torja. A benzines erõforrá-
sokat kedvelõk a Colt 1,5 li-

teres blokkjának továbbfej-
lesztett változatát, az 1,6 li-
teres, 117 lõerõs motort vá-
laszthatják.

Törpeterepjáró a Mitsubishitõl
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Nehéz fokozat

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

Készítette: Buna Botond

Elõzõ feladványunk megfejtése

Megállítja a rendõr az autóst.
– Meg kell önt büntetnem, mert ez egyirányú utca.
– Rendben van, kifizetem a büntetést, aztán megfordulok.
– Itt nem lehet megfordulni.
– Akkor tolatok majd.

– Tolatni sem szabad.
– Akkor itt hagyom a kocsit.
– Csakhogy itt tilos a parkolás.
– Rendben van, … (poén a rejtvényben)

Vízszintes: 1. A poén 1. része. 12. Mérgelõdik, dühöng 13.
Magán, saját 14. Kézzel jelez 15. Dekagramm (röv.) 17. A
szélein felnéz! 18. Két tolmács! 19. Diakeret! 20. Szájat kitát
22. Kínai származású színész, karatebajnok (Bruce) 23. A ne-
on vegyjele 24. Régi hosszmérték, 2,54 cm 25. Ha csend van,
akkor hiányzik! 26. Lenyúzott fejbõr 29. Fél szemüveg 32.
Észrevesz 34. Kör alakú kilátás 35. Évõdik, kötekedik 37.
Meghatározott termelési szint 38. Kopó követi 39. Az egyik
térítõ 41. Fejetlenül ráz! 42. A -nál párja 43. ... a garatra; meg-
részegedik 45. Két forint! 46. Nyer-ne! 47. Falusi apó 48. Üd-
vözlégy! (lat.) 49. Szóval? 50. Fiatal férfi 53. Ebbõl az idõbõl
való  
Függõleges: 1. Adi Dassler sportmárkája 2. Horvát pénz 3.
Készlet (röv.) 4. Celofándarab! 5. Túró ...; desszert 6. Mont
...; francia hegycsúcs 7. A szamárium vegyjele 8. Mártás, lé,
öntet 9. Hosszú haj rövid ... 10. Elzász része! 11. Valahol va-
ló tartózkodás 16. Dudva 20. Kedvesség, báj 21. Mihók jö-
vendõbelije 22. Fényes festékkel kezel 23. Hosszabb darabok-
ra vág 25. Szomszédos nép tagja 27. Trópusi növény 28. Ki-
nizsi ...; a kenyérmezei csata hõse 30. Ilyenek a ...; cosi fan
tutte 31. Gazdaságot gépesít 32. A poén 2. része. 33. Hõsök
...; budapesti látványosság 36. Díszesten viselt ruha 40. Útjel-
zõ 43. Farsangi sütemény 44. Oda se ...; nem baj 45. Készül
a tea 47. Tolldísz 49. Bibliai hajós 51. Két hajdú! 52.
Company (röv.) 54. Kilométer (röv.). 

Kínos helyzet

Az élelmiszerek és köz-
üzemi díjak is emelkedõ ten-
denciát mutatnak, emiatt ma
egyre nehezebb takarékos-
kodni, de sok kicsi sokra
megy – tartja a mondás. Íme
néhány apró trükk, amellyel
hónapról hónapra nagyobb
összegeket is megspórolha-
tunk.

Háztartás, élelmiszer

Mielõtt elindulunk bevá-
sárolni, készítsünk listát ar-
ról, hogy pontosan mire van
szükségünk. Ekkor célirá-
nyosan közlekedünk az üz-
letben, s nem veszünk meg
minden apróságot azzal a
felkiáltással, hogy egyszer
úgyis szükségünk lesz rá.
Mindig nézzük meg az alsó
és a legfelsõ polcokon elhe-
lyezett árut is, mert a drágát
általában a szemmagasság-
ban lévõ polcokon helyezik
el az üzletekben. Amennyi-
ben havonta egyszer kapunk
fizetést, úgy érdemes egy hó-
napra elõre megvásárolnunk
az alapélelmiszereket, a ház-
tartáshoz szükséges eszközö-
ket, mert így naponta nem
esünk kísértésbe, hogy fölös-
leges dolgokra is költsük a
pénzünket. Mindig legyünk
óvatosak az akciós termé-
kekkel is, ne csak a százalék-
értéket figyeljük, hanem azt
is, miért ilyen olcsó: esetleg
az alacsony árnak az az oka,
hogy a termék rossz minõsé-
gû, vagy hamarosan lejár a
szavatossága.

Gondolkodjunk, mit sze-
retnénk fõzni a héten, és a

tervhez kapcsolódó hozzá-
valókat írjuk csak le önura-
lommal, tudatosan. Ha az-
tán bevásárlás közben sike-
rül ehhez ragaszkodni, idõt
takarítunk meg, és megint
csak elkerülhetjük a felesle-
ges dolgokra (mint például a
hízlaló ropogtatnivaló) tör-
ténõ pénzkidobást. Ha min-
dig tartalékolunk az alap-
hozzávalókból mint a liszt
vagy a tojás, bármikor ösz-
szedobhatunk még egy
plusz fogást, illetve a mara-
dékokat is feldobhatjuk ve-
lük, így azok tovább tarta-
nak, és nem végzik idejeko-
rán a kukában.

Kicsinyesen hangzik, de
sokat spórolhatunk azzal, ha
a leárazások szempontjából
jó idõben érkezünk az áru-
házba. Érdemes kitudakolni,
mikor jó elindulni. Persze,

csak azért, mert valami akci-
ós, még mindig meg kell tar-
tóztatnunk magunkat, ha
nincs égetõ szükségünk az
akciós termékre.

Hajlamosak vagyunk el-
hinni, hogy a leértékelt áru
nem olyan minõségi, pedig
lehet, hogy épp csak aznap
kerül annyiba. A finnyásak
néha inkább megveszik a
drágábbat, pedig nem biz-
tos, hogy jól járnak azzal, ha
fennhordják az orrukat. Ez
nemcsak egyes termékekre,
de áruházválasztásunkra is

igaz lehet. Ha megtakarítani
akarunk, ne ódzkodjunk az
olcsóbb diszkontáruházak-
tól. És az ún. saját termé-
kektõl sem, melyek egyes es-
tekben pont olyanok, mint a
márkásak, meg hát egy pa-
radicsompürénél mit számít
a márka.

Nem egyszer nagy meny-
nyiségben olcsóbban vásá-
rolhatunk. Hagyjuk az elõre
csomagolt, drága kis porció-
kat, vegyünk egész rúd felvá-
gottat, egész tömb sajtot, a
mélyhûtõben elvan az, és így
nem vagyunk az éppen aktu-
ális árra kényszerítve.

Hosszú távra…

Ha tartós fogyasztási cik-
ket szeretnénk vásárolni,
elõzõleg tájékozódjunk, ha-
sonlítsuk össze az árakat –
de mindig számítsuk bele a
szállítási, utazási költségeket
is, mert nem biztos, hogy a
pár lejjel olcsóbb áru való-
ban kevesebbe kerül, ha köz-
ben több kilométert kell érte
autóznunk.

Ma már minden lakásban
villanyvilágítás és elektro-
mos árammal mûködõ ké-
szülékek segítik munkánkat,
teszik kényelmessé életün-
ket. Rendszeresen olvasz-

szuk le hûtõszekrényünket
vagy fagyasztóládánkat,
mert az eljegesedett készülé-
kek dupla mennyiségû ener-
giát fogyasztanak. Szórakoz-
tató elektronikai gépeinket
használaton kívül áramtala-
nítsuk, mert készenléti álla-
potban is tetemes mennyisé-
gû energiát emésztenek fel
hosszú távon. Pár szem mor-
zsa miatt sem érdemes egy-
bõl elõkapni a porszívót, hi-
szen a jó öreg cirokseprû
áramot nem pazarol.

Ha az akkumulátor már
feltöltõdött, ne hagyjuk a
mobiltelefont a töltõn, így
ugyanis az elektromos áram
95%-a kárba vész, mivel csak
5%-ot használ a készülék a
tényleges feltöltésre. Ne kap-
csoljuk fel a hûtõt a legna-
gyobb fokozatra. 7 Celsius-
fokra kell állítani a hûtõgép
hõmérsékletszabályozóját,
hogy a legtakarékosabban
mûködjön.

A víz használatáért is idõ-
rõl idõre többet kell fizet-
nünk. Egy rosszul záró sze-
lep miatt naponta feleslege-
sen a WC-tartályból 700 liter
víz folyhat el. Rendszeresen
ellenõrizni kell a WC-tar-
tályt és a csapokat, hogy
nincs-e vízszivárgás.

Online…

Vásároljuk online, amit le-
het, így idõt, stresszt és pénzt
spórolhatunk meg. Legtöbb
esetben az onlineboltok ol-
csóbbak, hisz nincsenek
olyan nagy fenntartasi költ-
ségeik, mint a hagyományos
üzleteknek. Ezáltal azt is el-
kerülhetjük, hogy olyan kí-
vánatos termékeket pakol-
junk a kosárba, amikrõl azt
sem tudjuk, mikor használ-
juk vagy fogyasztjuk el. Ha
utazni készülünk, fõleg több
átszállással, az internet segít-
ségével tervezzük meg az
utat, foglaljunk idõben repü-
lõ, vonat vagy buszjegyet.
Így sokkal olcsóbbak lesz-
nek, mint a helyszínen meg-
vásárolni.

Kevesebb pénzbõl? Lehet…
Sokak élete az utóbbi idõben egyre nehe-

zebb lett, sok családnak csökkent és csök-

kenni fog a bevétele, de akik hozzászok-

tak egy bizonyos életszínvonalhoz, nehe-

zen tudják elképzelni, hogy hogyan fog-

nak boldogulni kevesebb pénzbõl. Össze-

gyûjtöttünk egy csokor ötletet, hogy ho-

gyan tudjuk átvészelni a válságot.

A liliom nagy múltra te-
kint vissza, már 3500 évvel
ezelõtt is foglalkoztak  a ter-
mesztésével. Akinek nincs
kertje, annak sem kell lemon-
dania a liliomok illatáról és
látványáról, hiszen nagyobb
cserépben vagy dézsában is
nevelhetõk. A mi vidékün-
kön számtalan fajtája megta-
lálható. Legismertebb faj a
fehér Madonna liliom (Lili-
um candidum), és minden
bizonnyal azért terjedt el a
hazai kertekben, mert ez a
legkevésbé igényes. Ennek az
alapfajnak rengeteg kereszte-
zett változata létezik. Hagy-
máit már nyár végén a földbe
kell tenni, hogy még a tél be-
állta elõtt a levélkorona kifej-
lõdjék. A következõ nyáron,
méteres szárakon jelennek
meg a hatalmas tölcsérvirá-
gok. Nagy szaktudást nem
igényel a termesztése, hiszen
már nagyanyáink is próbál-
koztak, és sikeresen termesz-
tették ezt a csodálatos, illatos
dísznövényt. Bárki nevelhet
liliomot cserépben vagy dé-
zsában is. Erre a célra válasz-

szon alacsonyabb fajtákat,
mint például a húsvéti liliom
(Lilium longiflorum), ami ki-
válóan alkalmas edényes ne-
velésre. Virágai hatalmasak,
illatosak, tölcsérszerûek, és
nyáron nyílnak. A körülbelül
20 cm hosszúságúra növõ le-
pellevelek színe hófehér. A
cserépben tartott liliomok ne-
velése némiképpen eltér a
szabadföldben ültetett fajtá-
kétól. December elejéig kint
lehet hagyni õket erkélyen
vagy udvaron, félárnyékos
helyen, és a földjük mindig
legyen kissé nyirkos.

Sármási-Bocskai János 
kertészmérnök

Liliom
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Május utolsó napjaiban
Sepsibükszádon jártam ga-
lambászbarátomnál, Árpád-
nál. Mikor telefonon beszél-
tünk, újságolta, hogy új ga-
lambdúcot épített a fiatal
galambjai számára, és föl-
tétlen nézzem meg. Amint
szabadidõm akadt, autóba
ültem, és felkerestem az er-
dõ alatti festõi környezetben
élõ barátomat. A táj lenyû-
gözött, és ennek hangot is

adtam. Ezzel Árpád egyet is
értett, de nyomban hozzá-
tette: erdõ alatt nehéz a ga-
lambász élete. Gyakran ki-
jár a héja, ezért mindig ré-
sen kell lenni. Természete-
sen ezt mind nem panasz-
ként mondta, lehet, hogy elé
se hozakodott volna, ha én
nem lelkesedek a táj látvá-
nyáért. Közben az összese-
reglett galambászoktól meg-
tudtam, a fecskéket nagyra

becsülik. Mesélik, hogy mi-
kor a héja valahol feltûnik,
ugyan az ember még nem
látja, a fecskék már vészje-
lekkel jelzik jelenlétét, amit
a tapasztalt galambok meg-
értenek, és fejvesztve mene-
külnek a biztonságos dúcba.
Azt is elmondták, hogy a
fecskéknek közös erõvel leg-
többször sikerül elzavarniuk
a félelmetes ragadozót, pon-
tosabban a héja felmond a

vadászattal mikor már egy
fecskesereg üldözi. Minden-
képp sok galamb köszönhe-
ti életét a fecskék vészjelzõ
hangjának, tudtam meg.
Ezek ellenére csak egy ga-
lambász állította a jelenle-
võkbõl, hogy tõle még nem
vitt el galambot a héja. Ki-
derült két pár galambja van,
és nemrég galambászik, s ta-
vasszal csak akkor engedi ki
a galambjait, mikor vissza-
tértek a fecskék.

Már egy órája, hogy a ga-
lambokról beszéltünk, úgy
láttam, mindenkinek kime-
ríthetetlen történetei van-
nak. Ilyen ütemben napokat,
heteket is állhatunk egy
helyben, akkor sem fogy ki a
galambostéma. Ezért bátor-
kodtam jelezni, jó lenne
megnézni az újonnan épült
galambdúcot.

Huszonnégy galambpár fér
el kényelmesen, az idei fiata-
lok kerülnek ide, épp a holna-
pi napon „pakolom” át
mondta, miközben beléptünk
a nem túl nagy, de mégis tá-
gas, szellõs galambdúcba.

Hogy a fiatal galambokra
vonzó erõvel fog bírni az új
dúc, abban biztos vagyok,
mint abban is, hogy hamaro-
san én is visszatérek. Ugyan-
is egy röpke pillanatra meg-
láttam valamit.

Kelemen László, 
Rara Avis 

Madártani Egyesület

Tizenkét hónap a természetben
Ezt a vidám kis lámpát éj-

szakai fénynek vagy hangu-
latvilágításnak használha-
tod. Pár dolog kell hozzá,
amit otthon is megtalálsz, és
kedved szerint színezheted.

Szükséges eszközök: mû-
anyag pohár, karácsonyfa-
égõ, festék, vékony deszkale-
mezek, gombok, kis kör ala-
kú mûanyag vagy bármilyen
lemez, hajlítható drót, pen-
gés kés, olló, ragasztó, ecset.

Elkészítés: A mûanyag
pohár egyik oldalára fesd rá
az állatka törzsét. A vékony
deszkalemezekbõl vágj szár-
nyakat és azt is színezd ki,

hasonló színekkel, mint a
poharat. Majd vágj két rést a
pohár két oldalán és illeszd
a szárnyakat bele a lyukba.
Ezután ragassz a kerek for-
mákból több rétegû óriás
szemeket. A pohár aljára (ez
felfordítva felül kerül) csi-
nálj két lyukat és dugd bele a
hajlékony drótot, majd csa-
vard fel csáp formájába. Mi-
nél több ilyen kis állatot ké-
szítesz, a fényjáték annál
hangulatosabb lesz. Végül
pedig keresd elõ a kárá-
csonyról megmaradt égõket,
és a poharakat fûzd össze
vele. Máris kész a hangula-
tos világítás.

Kis lámpa 

mûanyagpohárból

Hétvégi mellékletünk Életmód és Csodavár oldalait
Orosz Anna szerkesztette

Volt egyszer egy szegény
ember. Nagyon sok gyerme-
ke volt, már talán a számukat
se tudta. Avval kereste a ke-
nyerét, hogy a Drávára járt
halászni. Egyszer, ahogy ki-
megy a Drávára, kihalász a
vízbõl egy karikás valamit.
Kezébe vette, nézegette, ha-
zavitte. Gondolta, hogy ott-
hon a gyerekeknek lesz mivel
játszani. Ahogy a gyerekek
játszottak vele, az mindig fé-
nyesebb lett. Egyszer csak
látta, hogy aranykarika. Ösz-
szeszedte a cókmókját, a ka-
rikát egy ruhába göngyölte, s
felment a királyhoz. A kapu-
nál megállították, nem akar-
ták beereszteni.

– Mi járatban van kend? –
kérdezik.

– Hoztam a királynak aján-
dékot, azért akarok felmenni!
– mondja az ember.

Arra felengedték. Mikor az
aranykarikát átadta a király-
nak, azt kérdezte tõle:

– Honnan való ez az
aranykarika? Hol vetted?

– Fölséges király, nem vet-
tem én ezt sehonnét: halász-
tam a Drávában, és ott fog-
tam.

A király elfogadta az
aranykarikát, de megparan-
csolta, hogy adjanak a sze-
gény embernek ezüstöt meg
papírpénzt, amennyit csak
elbír. A szegény hétrét gör-
bült, olyan sok pénzt kapott.

Mikor hazaért, az egyik fi-
át elküldte a bátyjához, hogy

kérje el a mérõt.
Azt mondja a bátyja a gye-

reknek:
– Ugyan, minek nektek a

mérõ, mikor még egy falat
kenyeretek sincsen!

A gyerek nem szólt sem-
mit. A bátyja a mérõt elõbb

szurokkal jól kikente, úgy ad-
ta oda. Mikor a pénzt meg-
mérték, a gyerek visszavitte a
mérõt, de sem otthon nem
látták meg, sem õ nem vette
észre, hogy egy ezüstpénz a
szurokba beleragadt.

Kérdezi a bátyja a gyereket:
– No, mit mértetek vele?
Azt mondja a gyerek:
– Borsót!
Tudta is a gyerek, hogy mit

mértek! Nem elõtte csinál-
ták! Mikor már a gyerek ha-
zament, az idõsebb testvér

akkor nézte meg a mérõt.
Hát látja, hogy egy ezüst-
pénz van a szurokba belera-
gadva.

Azt mondja magában:
„Dehogy mértek ezek bor-
sót! Hiszen itt pénz van”

Azon nyomban szaladt az
öccséhez, hogy mondja meg
neki, hol szerezte azt a sok
pénzt. A felesége is vele
ment. Gondolta a szegény
ember, megtréfálja azt a zsu-
gori testvérét, aki olyan rideg
volt mindig hozzá. Azt

mondta, úgy lett a pénz,
hogy macskát vittek a király-
nak, mert annyi ott az egér,
hogy még a királynak is a fü-
lét rágják.

Rávágja erre tüstént a báty-
ja felesége:

– No, ember, vegyünk mi
is macskát!

Azt mondja a szegény em-
ber figyelmeztetõül:

– Ángyomasszony, ne ve-
gyen sokat, mert megkar-
molja!

De az nem hallgatott rá.

Hazamentek, minden vagyo-
nukat eladták, a pénzükön
meg macskát vettek. Egy
nagy kocsi macskát vittek a
királyi várba.

Kérdezik a kapunál a kato-
nák:

– Hová mennek kendtek?
– A királyhoz!
– Mi járatban?
– Hát macskát hoztunk neki!
– Nem mennek el kendtek

rögtön a dolgukra? – mond-
ják a katonák. – Csak nem
akarnak a királynak macskát
vinni?

De az ángyomasszony el-
kezdte ám a beszédet, hogy
hallották, hogy itt olyan sok
az egér, még a király fülét is
rágják, és a múltkoriban csak
egy macskát hoztak ide! Az
ide nem elég! Õk hoztak egy
egész kocsival.

A katonák alig eresztették
be õket. De mégiscsak
beeresztették.

Mikor a király elé értek, el
sem mondták, hogy miben
járnak. Azt hitték, olyan
nagy örömöt okoznak neki.
Egyenesen kioldozták a sok
zsákot. A rengeteg éhes, dü-
hös macska meg csak neki a
királynak, karmolta, tépte, az
meg nem tudott hová mene-
külni elõlük: jajgatott, ahogy
a száján kifért. Beszaladtak a
testõrök, alig tudták a sok
macskát agyonverni meg ki-
kergetni. Akkor aztán az em-
bert is jól megverték és kiker-
gették.

Mehetett az ember a felesé-
gével haza.

Sose lettek többé gazda-
gok.

Illyés Gyula: Hetvenhét 
magyar népmese c. könyvébõl

Így jár, aki irigy

A héja
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