
Várhatóan tíz nap múlva je-
lennek meg azok a sürgõsségi

kormányrendeletek, amelyek
alapján az Emil Boc vezette kabi-
net megválik mintegy hatvanezer
közalkalmazottól. A döntést Vasi-
le Blaga belügyminiszter jelentet-
te be szerda este a maratoni hosz-
szúságú, kilencórás kormányülés
után, ahol a tárcavezetõknek
egyenként be kellett mutatniuk
„átszervezési tervüket”. Az elbo-
csátottak zöme – közel 54 ezer al-
kalmazott – a helyi adminisztráci-
óban dolgozók körébõl kerül ki,
de több erdélyi nagyvárosból ka-
pott információnk szerint a pol-
gármesteri hivatalok már így is a
törvény által elõírt a személyzeti
kerettel mûködnek, alig van kit el-
bocsátani. 3. oldal 

Helyi felelõsség a romaügy

Egy évvel a tavalyi székelyföldi magyar-
roma konfliktusok után is úgy tûnik, a he-
lyi hatóságok, illetékes intézmények még
mindig adósak a hatékony megoldásokkal
és a felelõsségvállalással – derült ki a teg-
nap Marosvásárhelyen bemutatott szocio-
lógiai tanulmányból.
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3537 ▼
1 amerikai dollár 3,5420 ▼
100 magyar forint 1,5172 ▼

Frunda fejét kérik a civilek

Élesen bírálta
több civil szer-
vezet tegnap
Frunda György
RMDSZ-es
szenátort, akit
azzal vádol-
nak, hogy az
„utóbbi évek-
ben mindent
megtett a kor-
rupcióellenes
küzdelem
megakadályo-
zásáért”. 

Aktuális 2

Társadalom 7

Vezércikk 3

Aktuális 3
EU-tábor: itthon vagy külföldön?

A marosfõi EU-tábor második napjának el-
sõ, „Megyei és helyi (jó)tanácsok az itthon
maradásért” címû tanácskozásán az otthon-
maradásról próbálták meggyõzni a fiatalo-
kat az elõadók. A következõkben az Euró-
pai Unión belüli munkavállalásról is tájé-
koztatót kaphattak az érdeklõdõk.

Vagyonügyek
Igaz ugyan, hogy ANI nem sok helyütt
van, viszont Romániában valóban lennie
kell egy intézménynek, amely fényt derít-
het a közméltóságok illegális vagyonszer-

zésére. Van, ahol erre a fel-
adatra elegendõ az adóhiva-
tal, de nem Romániában.
Más szóval nem elég ki-
gyomlálni a jogsértõ elõírá-

sokat a vagyonellenõr-
zési törvénybõl,
Frunda Györgytõl
mindenki többet
vár(t).

Szõcs Levente

Mai mellékletünk:

Izgalmas kampány és drámai
szavazássorozat után a kon-

zervatív-liberális kormánykoalí-
ció jelöltjét, Christian Wulff alsó-
szászországi tartományi minisz-
terelnököt választották meg szer-
da este Németország új államfõjé-
vé. Az elsõ két választási forduló-
ban sem Wulff, sem az egykori
keletnémet polgárjogi harcos,
Joachim Gauck nem szerezte
meg a szükséges abszolút többsé-
get. Wulff személyében – ahogy a
német sajtó fogalmaz – a fiatalság
költözik be a berlini Belvedere-pa-
lotába. 2. és 4. oldal 

Christian Wulff
a német államfõAz elõrejelzésekkel ellentét-

ben mégsem enyhül az árvíz-
helyzet Székelyföldön. Az elmúlt
napok heves esõzései után az Olt
elárasztotta a felcsíki települése-

ket. Több száz ház, közutak sé-
rültek meg, akadozik a közleke-
dés is. Ma Borbély László környe-
zetvédelmi miniszter terepszem-
lét tart a térségben. 7. oldal 

Hatvanezres
elbocsátás

Csíkban tovább pusztít az Olt

Elcsendesült a vásárlási láz a tegnapi áfaemelés után, a hazai üzletekben azonban
mégsincs nyugalom. A kereskedõk a gyors átállás hibalehetõségei miatt aggódnak, a vásár-
lók pedig a pultok elõtt számolják, hogy az az új árak megfelelnek-e a törvényes elõírások-
nak. Szakértõk szerint nem árt az óvatosság, ugyanis várható, hogy az áfaemelés ürügyé-
vel indokolatlan drágítással is kísérletezni kezdenek a spekulánsok. A hazai zöldségpiaco-
kat elkerülte az „áfafrász”: az árusok igyekeznek megspórolni az árucímkézéssel járó
pluszmunkát, a portékák árát pedig egyelõre nem emelik. 7. oldal 

Az Olt elárasztotta a felcsíki településeket Fotó: ifj. Haáz Sándor

Az áfaemelés ellenére tegnap az erdélyi piacokon a friss zöldséget és gyümölcsöt a régi áron árulták a kereskedõk Fotó: Sipos M. Zoltán

Áfafrász spekulációkkal
A hozzáadottérték-adó emelését meghaladó arányban növeltek árat a kereskedõk
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Röviden

Iliescu: a PSD és a PNL 
együttmûködése kötelezõ

Ion Iliescu, a Szociáldemokrata Párt
(PSD) tiszteletbeli elnöke tegnap azt nyi-
latkozta, hogy „kötelezõ” az építõ párbe-
széd és az együttmûködés a két ellenzéki
erõ, a PSD és a Nemzeti Liberális Párt
(PNL) között. Úgy értékelte, a következõ
választás elõtt így lerakhatóak egy majda-
ni kormányzás alapjai. Iliescu kérdésre vá-
laszolt, amely egy esetleges PSD–PNL
szövetség megkötésére vonatkozott. Crin
Antonescu, a PNL elnöke ugyanis nemrég
kifejtette, találkozókat akar a PSD-vel,
hogy közös platformot alakítsanak, amely
biztosítja a kormányzati alternatívát és le-
fekteti ennek elvi alapjait is. 

Belgium átvette az EU elnökségét

Tûzijátékkal egybekötött ünnepséget tartot-
tak tegnap a brüsszeli Mini Európa Park-
ban abból az alkalomból, hogy Belgium fél
évre átvette az EU soros elnöki tisztségét.
A park vezetõsége és a Belga Európai Moz-
galom közös szervezésében tartott esemé-
nyen a parkban található spanyol, belga és
magyar épületmakettet hosszú, szalagszerû
európai kék lobogóval kötötték össze, jelez-
ve, hogy e három ország egymást követõen,
egymással szorosan együttmûködõ triót al-
kotva látja el másfél éven át a soros uniós
elnökséget. 

Afganisztánban a parancsnok új, 
de a stratégia az eddigi

Az afganisztáni nemzetközi erõk (ISAF)
parancsnoka új, de a stratégia az eddigi
marad – hangsúlyozta Anders Fogh
Rasmussen NATO-fõtitkár csütörtökön új-
ságírók elõtt Brüsszelben, miután David
Petraeus amerikai tábornok, az ISAF új
vezetõje tájékoztatta terveirõl a NATO-or-
szágoknak az atlanti szövetséghez akkredi-
tált nagyköveteit. Rasmussen szerint a
nagykövetek – az Észak-atlanti Tanács tes-
tületeként eljárva – két szempontból is tá-
mogatásukat fejezték ki. Elõször is bizal-
mukról biztosították Petraeus személyét.
Másodsorban hangsúlyozták, hogy támo-
gatják az Afganisztánban követett eddigi
stratégia folytatását.

Hashim Thaci: Szerbia el fogja 
ismerni Koszovót

Szerbia maga is tisztában van azzal, hogy
egy nap el fogja ismerni Koszovó függet-
lenségét – mondta a koszovói miniszterel-
nök a NIN címû szerbiai hetilap legújabb
számában megjelent interjúban. Egy magas
rangú szerb külügyi illetékes szerint a ko-
szovói kormányfõ „ostobaságokat” beszél.

Fogadta a pápa a nemi erõszakkal 
vádolt volt német püspököt

XVI. Benedek pápa tegnap fogadta a Vati-
kánban a szexuális visszaéléssel is vádolt
volt augsburgi püspököt, Walter Mixát. A
zárt ajtók mögött tartott megbeszélés rész-
letei egyelõre nem ismertek. A 69 éves,
tisztségébõl felmentett Mixa korábban any-
nyit mondott, eleget akar tenni a pápa meg-
hívásának, ugyanakkor távozásának körül-
ményeirõl nem kíván tovább beszélni. 

Orosz páncélos a palesztinaiaknak

Oroszország napokon belül leszállítja a
palesztin biztonsági erõknek a rég meg-
ígért ötven darab páncélozott szállító jár-
mûvet. Andrej Nyesztyerenko orosz kül-
ügyi szóvivõ csütörtöki sajtótájékoztatóján
közölte, hogy a jármûvek Jordánián ke-
resztül jutnak el Ciszjordániába, a
Mahmúd Abbász palesztin elnök fennha-
tósága alatt álló biztonsági erõkhöz. Emel-
lett Oroszország humanitárius segélyt is
nyújt a palesztinoknak, elsõsorban a Gá-
zai övezet lakosságának. A szóvivõ el-
mondta: a palesztinoknak nem kell fizetni-
ük a páncélozott jármûvekért. 

Cs. P. T.

Élesen bírálta több civil szer-
vezet tegnap Frunda György

RMDSZ-es szenátort, akit azzal
vádolnak, hogy az „utóbbi évek-
ben mindent megtett a korrup-
cióellenes küzdelem megakadá-
lyozásáért”. A szervezetek egye-
nesen arra kérték az RMDSZ-t:
hívja vissza a korrupció mellett
„kardoskodó” szenátorát. Az
aláírók sérelmezik, hogy az Or-
szágos Feddhetetlenségi Ügy-
nökség (ANI) mûködését szabá-
lyozó törvény vitáján  „éppen
Frunda György szenátor java-
solta a legdurvább módosításo-
kat”. A civilek szerint
Frundának tudható be az ANI
„lefejezése”, mivel az õ javasla-
ta alapján került ki a törvénybõl
a tisztségviselõk vagyoni hely-
zetének ellenõrzésére hivatott
bizottságok megalakítása. 

Frundát elmarasztalta Mark
Gitenstein amerikai nagykövet
is. A diplomata úgy fogalmazott:
csalódott az ANI-törvény módo-
sításai miatt. „Frunda György
nem tudott meggyõzni arról,
hogy a Traian Bãsescu államfõ
által javasolt módosításoknak
(amelyek az ANI hatásköreit nö-
velték volna – szerk. megj.) nem
kellett bekerülniük a törvénybe”
– mondta a nagykövet.

„A nagykövet sem tudott
meggyõzni engem. Abban
egyeztünk meg találkozónk vé-
gén, hogy nem tudunk meg-
egyezni” – jelentette ki tegnap
lapunknak Frunda György. A
szenátor szerint Mark
Gitenstein állásfoglalásának
hátterében „Traian Bãsescu és
lobbija” áll. „Más nagykövetet
meg tudtam gyõzni arról, hogy
az ANI csak ebben a formájá-
ban mûködhet alkotmányosan
és törvényesen” – mondta a po-
litikus. Szerinte a civil szerveze-
teket is „hátulról mozgatják”.
„Nem tudom ki irányítja õket.
Azt azonban elfogadhatatlan-
nak tartom, hogy egy szenátort
politikai meggyõzõdései miatt
felelõsségre vonjanak” – jelen-
tette ki Frunda. A politikus em-
lékeztetett: egy nemrégiben
végzett országos felmérés sze-
rint Frunda György szenátor a
legmegbízhatóbb romániai ma-
gyar politikus. „A felmérés
eredményét én a bírálatoknál
fontosabbnak tartom” – fogal-
mazott a szenátor. 

Mint ismert, a szenátus szer-
dán, elsöprõ többségû igen sza-
vazattal fogadta el az ANI-
törvény végsõ változatát. Az ál-
lamfõ által kért hat módosítás-
ból csupán kettõt fogadtak el a
honatyák. 

Frunda György fejét kérik 

a hazai civil szervezetek

Hírösszefoglaló

Izrael szabadon bocsátana
ezer, területén fogva tartott

palesztint, ha a Hamász
iszlamista mozgalom cserébe el-
engedné a fogságában lévõ izra-
eli katonát, Gilád Salitot – jelen-
tette be tegnap Benjámin
Netanjahu, a zsidó állam mi-
niszterelnöke. Netanjahu egy té-
vébeszédben elmondta: minden
zsidó épségben akarja viszont-
látni Salitot, de nem bármi áron.
A kormányfõ ezzel arra célzott,
hogy – mint azt múltbéli tapasz-
talatok megmutatták – több pa-
lesztin fogoly a szabadon enge-
dés után újból részt vesz az Izra-
el elleni támadásokban. „A né-
met közvetítõ ajánlata az volt,
hogy engedjünk szabadon ezer
terroristát. Elfogadtam az alkut,
már csak arra vár, hogy megva-
lósítsuk” – mondta Netanjahu a
múlt decemberben felajánlott
cserére utalva. A miniszterelnök
azonban két feltételt szabott
meg: az egyik az, hogy a terro-
risták nem térhetnek vissza
Ciszjordániába, hiszen innen
könnyebben támadhatnák a zsi-
dó állampolgárokat. A másik
szerint a legveszélyesebb szélsõ-
ségeseket Izrael továbbra sem
engedi szabadon. Az izraeli tele-
vízió szerint a Hamász azonnal
elutasította Netanjahu ajánlatát,
mivel az „semmi újat nem tartal-
mazott”. Netanjahu indítványa
egy nappal azt követte, hogy az
izraeli kormányfõ felkérte
Oroszországot, gyakoroljon
nyomást a Hamászra, hogy ki-
cserélhessék Salitot palesztin
foglyokra. A négy éve a Hamász
palesztin szervezet fogságában
tengõdõ katona családja és tá-
mogatóik vasárnap útra keltek
Jeruzsálembe. 

Ezer fogoly
Gilád Salitért

Hírösszefoglaló

Drámai szavazássorozat után
a konzervatív-liberális kor-

mánykoalíció jelöltjét, Christian
Wulff alsó-szászországi tartomá-
nyi miniszterelnököt választották
meg szerda este Németország új
államfõjévé. Az elsõ két választá-
si fordulóban sem Wulff, sem az
esélyesebb ellenjelölt, az egykori
keletnémet polgárjogi harcos,
Joachim Gauck nem szerezte
meg a szükséges abszolút többsé-
get. A harmadik fordulóban
Christian Wulff 625 szavazatot
szerzett, Gauck pedig 494 voksot
kapott. Ebben a fordulóban a
Baloldal jelöltje, az esélytelen
Lukrezia Jochimsen már nem in-
dult, és a párt képviselõi tartóz-
kodtak a szavazástól. A rendkí-
vüli elnökválasztásra azután ke-
rült sor, hogy május végén várat-
lanul lemondott hivataláról
Horst Köhler. A szerdai szava-
zást páratlanul izgalmas kam-
pány elõzte meg, a kormánypárt-
ok jelöltjével szemben az ellenzé-
ki szociáldemokraták és a Zöldek
által jelölt, volt keletnémet ellen-
zéki vezetõ, Joachim Gauck
mind a lakosság, mind a politiku-
sok körében egyre nagyobb nép-
szerûségre tett szert.

Az elnökválasztás során
Christian Wulff személyében egy
pártpolitikus, Angela Merkel
kancellár pártjának, a keresz-
ténydemokrata CDU-nak az alel-
nöke, egyben Alsó-Szászország
tartományi miniszterelnöke és a
pártoktól független, korábbi el-
lenzéki tevékenységéért a német

egység jelképének számító
Joachim Gauck csapott össze. A
kampányt éles vita kísérte arról,
hogy a jelenlegi helyzetben Né-
metországnak a pártok által dele-
gált vagy pedig független elnökre
van szüksége. Külön érdekesség-
nek számított, hogy közvetlenül
a szavazás elõestéjén két korábbi
tekintélyes elnök, Richard von
Weizsacker és Roman Herzog
egyaránt mindenfajta pártkötõ-

déstõl mentes, szabad választásra
szólított fel. A szerdai választás
ezek után nemcsak a legdráma-
ibb, de a leghosszabb volt a hábo-
rú utáni államfõ-választások tör-
ténetében. A szavazás háromfor-
dulós volt, és csaknem 9 órán ke-
resztül tartott, és az elsõ két for-
dulóban sem Wulff, sem az esé-
lyesebb ellenjelölt, Gauck nem
kapta meg a megválasztáshoz
szükséges abszolút többséget. 

Hírösszefoglaló

Nem jelent meg szerdán a
ciprusi rendõrségen az Orosz-

ország számára dolgozó ameri-
kai kémhálózat állítólagos 11.
tagja, akit elõzõ nap óvadék elle-
nében helyeztek szabadlábra –
közölte a helyi rendõrség. Az 55
éves kanadai Robert Christopher
Metsost az Interpol riasztása
nyomán a lárnakai repülõtéren
vették õrizetbe kedden kora reg-
gel, amint éppen egy Budapestre
tartó járattal próbálta volna el-
hagyni a szigetet. A férfinak szer-
dán jelentkeznie kellett volna egy
lárnakai rendõrõrsön, de ezt a
megadott idõpontig elmulasztot-
ta megtenni – közölte egy rend-
õrségi szóvivõ. A ciprusi hatósá-
gok elfogatóparancsot készülnek
kiadni ellene az óvadék ellené-
ben történt szabadlábra helyezés
feltételeinek megsértése miatt.
Metsost 20 ezer dollár óvadék el-
lenében helyezték szabadlábra.
Harminc napon belül meg kelle-
ne jelennie egy bíróság elõtt, ahol
kiadatási eljárás indul ellene. A
férfit pénzmosás és kémkedés
miatt körözték.

Az amerikai-orosz kémügy mi-
att nem fog sérülni a két ország
viszonya – állapította meg a
Foreign Policy amerikai külpoliti-
kai magazin on-line kiadásában.
A tekintélyes folyóirat szerint
egyre nyilvánvalóbb, hogy – bár
jól kiépített hálózatot lepleztek le

– az Oroszországnak dolgozó, le-
tartóztatott titkos ügynökök nem
voltak érzékeny posztokon, való-
színûleg egyikük sem jutott hoz-
zá fontos információkhoz.

A Foreign Policy tudósítása
szerint: Moszkva elõször idege-
sen reagált a 11 ügynök letartóz-
tatásának hírére, késõbb azonban
mérsékelte a hangnemet.

Egy orosz külügyi tisztviselõ
kijelentette, hogy az ügy nem fog
kedvezõtlen hatást gyakorolni a
kétoldalú kapcsolatokra. Robert
Gibbs fehér házi szóvivõ arról be-
szélt, hogy Washington és
Moszkva viszonyában új fejezet
kezdõdött, például az Észak-Ko-
reát és Iránt érintõ együttmûkö-
désben, és ezt nem fogja befolyá-
solni a kémügy.

A Voice of America rádió több
olyan amerikai szakértõt idézett,
akik megkérdõjelezik, hogy a fel-
tételezett ügynökök sikeres kém-
kedést folytattak. Charles Pinck,
a biztonsági kérdésekkel foglal-
kozó Georgetown Csoport mun-
katársa elmondta: az oroszok
nyilván sok pénzt és idõt fordí-
tottak ügynökeik kiképzésére, át-
helyezésére és fenntartására, akik
azonban valószínûleg nem értek
el sok mindent. Utalt rá: az ügy-
nököket nem vádolják nyíltan
kémkedéssel, a vád lényegében
az, hogy az amerikai hatóságok
értesítése nélkül egy külföldi kor-
mány ügynökeiként éltek az
Egyesült Államokban. 

Eltûnt az õrizetbe vett kém

Christian Wulff
az új német államfõ

Christian Wulff pártpolitikus, a kereszténydemokrata CDU alelnöke
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„Az országos szinten elvég-
zett számítások alapján 53

432 olyan tisztség van a helyi köz-
igazgatásban, amelyet meg kell
szüntetnünk ahhoz, hogy alkal-
mazkodjunk a törvény által elõírt
személyzeti kerethez: 38 666-an
az általános közigazgatásból, 4
070-en a személyek nyilvántartá-
sából és 10 696-an a közösségi
rendõrség állományából lesznek
elbocsátva” – részletezte Vasile
Blaga közigazgatási és belügymi-
niszter szerda este, a maratoni
hosszúságú kormányülés után.
Hozzátette: az alkalmazotti keret
26,2 százalékos csökkentésével
1,5 milliárd lejt takarít meg, ami
ugyanakkor a bérköltségek 29,1
százalékos lefaragását is jelenti.
Kimutatások szerint az ország kö-
zel 3200 helyhatósága közül mint-
egy 2500 nem képes saját forrás-
ból kifizetni alkalmazottai bérét,
amit eddig az állami költségvetés-
bõl pótolt ki a kormány. A meg-
szorító intézkedés célja a költség-
vetési kiadások csökkentése, ami-
rõl a Nemzetközi Valutaalappal
(IMF) állapodott meg a kormány. 

Csíki leépítések: két 
színész és egy világosító?

A csíkszeredai polgármesteri
hivatalnak – elsõdleges számítása-
ik szerint – ötven-hatvan alkalma-
zottat kell elbocsátania ahhoz,
hogy alkalmazkodjon az elõírt ke-
rethez. „Nagyon nehéz és orszá-
gos szinten egyedülálló helyzet-
ben vagyunk, hiszen itt a helyi ön-
kormányzat fennhatósága alá tar-

tozik három kulturális intézmény:
a Csíki Játékszín, a Hargita Nem-
zeti Székely Népi Együttes és a
Csíki Székely Múzeum. Velük
együtt nyilván túllépjük a kor-
mány által meghatározott szá-
mot” – magyarázta tegnap la-
punknak Antal Attila, Csíkszere-
da alpolgármestere. Hozzátette: a
leépítések valósággal ellehetetlení-
tik ezen intézmények mûködését.
„Ha lemondunk két színészrõl
vagy egy világosítóról, mivel ezek
nagyon egyedi posztok, lehet,
hogy veszélybe sodrunk egy egész
elõadást” – fogalmazott Antal,
majd hozzátette, a városháza ter-
mészetesen keresi a legjobb meg-
oldást, s elsõként azt fogják meg-
nézni, hogy kik azok, akik közel
állnak a nyugdíjaztatáshoz, vala-
mint azt, hogy hogyan tudnának
munkaköröket úgy összevonni,
hogy a tevékenység ne sérüljön. 

Kolozsváron elébe mentek

A kolozsvári városházán ennél
valamivel kevesebb, összesen ti-
zenegy alkalmazottat építenek le,
igaz az önkormányzat év elején
már csökkentette az alkalmazot-
tak számát: 57-en nyugdíjba vo-

nultak, hat alkalmazottat pedig
azért menesztettek, mert szakmai
szempontból nem feleltek meg.
„A döntést nem sietjük el, de min-
denképp munkahatékonysági
szempontokat veszünk majd fi-
gyelembe, s így döntjük el, hogy a
továbbiakban kikre nem tartunk
igényt” – fejtette ki az ÚMSZ-nek
László Attila kolozsvári alpolgár-
mester. Elmondta, annak ellenére,
hogy a hivatalban a leépítések
után még mindig marad 800 al-
kalmazott, a karcsúsítást biztosan
megérzik. 

Vásárhelyen 
normatíva alatt

„A marosvásárhelyi önkor-
mányzat alkalmazottainak száma
illeszkedik ahhoz a kormányren-
delethez, amely elõírja, hogy egy
100-200 ezer lakosú városban
mennyi lehet ezek száma” –
hangsúlyozta Csegzi Sándor al-
polgármester, aki szerint bár a
megengedettnél is kevesebb a
munkatárs, dolgoznak az átszer-
vezésen, megpróbálják ésszerûsí-
teni, csökkenteni a kiadásokat.
Nagy valószínûséggel ez elbocsá-
tással is járhat, de igyekeznek mi-

nél fájdalommentesebben megol-
dani a kérdést, vagy úgy, hogy aki
elérte a nyugdíjkorhatárt, azt
nyugdíjazzák, vagy akit lehet, át-
képeznek, hogy más munkakörbe
oszthassák be. 

Szatmáron 
nem lesz elbocsátás

Ilyés Gyula, Szatmárnémeti
polgármestere már korábban kije-
lentette, hogy a városházán nem
lesz elbocsátás a költségvetési
megszorítások miatt. Szerinte a
közhivatalnoki munka annyira
alulfizetett, hogy a jobb szakem-
berek inkább a versenyszférába
mennek, így a megadott poszto-
kat a legnagyobb jóindulattal sem
tudták volna betölteni, követke-
zésképpen nincs mibõl leépíteni.
Boc kormányfõ legutóbbi rendele-
tére reagálva, Kereskényi Gábor
alpolgármester tegnap csak meg-
erõsítette lapunknak Ilyés vélemé-
nyét, azzal kiegészítve, hogy az
adott helyzet okán Szatmárnéme-
tiben nagyon is tisztelik az elõírta-
kat, mert mintegy tíz-tizenöt sze-
méllyel kevesebben dolgoznak a
városházán és hivatalaiban, mint
az engedélyezett létszám. 
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Az Európai Bizottságnak
a hónap folyamán nyilvá-
nosságra hozandó jelenté-
se várhatóan ismét elma-

rasztalja Romániát,
és ismét a Feddhe-
tetlenségi Ügynök-
ség (ANI) miatt.
A német és az

amerikai nagykövet „csalódott” hangot
ütött meg a vonatkozó törvény módosítá-
sa kapcsán, bizonyos mértékig megelõle-
gezve Brüsszel véleményét. Utóbbira
amúgy nem sokat adnak Bukarestben,
mióta az ország az Európai Unió teljes
jogú tagjává lett, így a legrosszabb, ami
történhet, a külföldi beruházók távolma-
radása (bár ez a mostani körülmények
között különösen érzékeny pontot érint-
het). Nem véletlen, hogy a Reuters elem-
zõje tegnap a legfontosabb politikai rizi-
kófaktorok közé sorolta az ANI-törvény
módosítását.
Pontosan négy éve feladott labdáról van
szó, amit a parlament azóta igyekszik le-
ütni. Ha elõvesszük az idõk során el-
hangzott parlamenti viták jegyzõkönyv-
ét, rájövünk, miért. Monica Macovei
tervezetében azok is hibát kaptak, akik
megszavazták, sõt képviselõtársaikat is
erre buzdították, miután a jogszabályt
úgymond sikerült kijavítani és alkotmá-
nyossá tenni. Õszinteségüket némiképp
kérdõjelessé teszi így utólag, hogy a tör-
vény alkotmányellenesnek találtatott. 
Ilyen esetben az érintett törvényt össze
kell hangolni az alkotmánybíróság dön-
tésével. Ami ebben a szakaszban történt
– a Reuters szavaival –, egyet jelentett a
törvény virtuális kiherélésével. A mûtétet
pedig Frunda György, az RMDSZ sze-
nátora irányította. Nem sokan dicsérik
érte, noha meglehet, hogy mint mondja,
valóban számos visszaélésre, zsarolásra és
egyéb csúnya dologra lehetõséget adó elõ-
írást „gyomlált ki” javaslatára a szakbi-
zottság, majd a plénum a törvénybõl.
Csakhogy a politikában a percepció a va-
lóság része. Ha tehát úgy tûnik, hogy
Frunda György ki akarja húzni az ANI
méregfogát, akkor úgy is van. Senkit
nem érdekel az RMDSZ-es szenátor Eu-
rópa tanácsi múltja, óriási emberjogi ta-
pasztalata... 
Némi alapja volna is a tekintetnélküli-
ségnek. Mert igaz ugyan, hogy ANI
nem sok helyütt van, viszont Romániá-
ban valóban lennie kell egy intézmény-
nek, amely adott esetben fényt deríthet a
közméltóságok és a köztisztviselõk illegá-
lis vagyonszerzésére. Van, ahol erre a fel-
adatra tökéletesen elegendõ az adóhiva-
tal, de nem Romániában. Más szóval
nem elég kigyomlálni a jogsértõ elõíráso-
kat a nyomás alatt megszavazott va-
gyonellenõrzési törvénybõl, Frunda
Györgytõl mindenki többet vár(t).

Román lapszemle

Vagyonügyek

Szõcs Levente

Ittas állapotban vásárolt 7 millió hordó
kõolajat egy bróker, aminek „köszön-
hetõen” a fekete arany világpiaci ára az
utóbbi nyolc hónap legmagasabb szint-
jére kúszott. A magához térõ tõzsdei
kereskedõ reggel nem emlékezett tetté-
re, és így magyarázatot se tudott adni
fõnökeinek a 9 millió dolláros „lyu-
kért” (Gândul) Az ügyvédek kérésére
titkosította a Tõkés László és Tõkés
Edit válását tárgyaló bíró a bemutatott
bizonyítékokat. A következõ tárgyalás-
ra szeptember 29-én kerül sor, amikor
meghallgatják a tanúkat és a volt püs-
pök elleni válókeresetet beadó feleség
bemutathatja azokat a bizonyítékokat,
amelyek alapján házasságtöréssel vá-
dolja az EP-alelnököt. (Puterea) 
Kényszerrel tartaná az országban az
orvosokat az Egészségügyi Minisztéri-
um, ugyanis megnehezítené a külföldi
szerzõdéshez szükséges irat kiadását
(Puterea)

Hatvanezres elbocsátás

Horváth István

A marosfõi EU-tábor máso-
dik napjának elsõ, „Megyei

és helyi (jó)tanácsok az itthon
maradásért” címû eszmecseréjén
az otthon maradásról próbálták
meggyõzni a fiatalokat az elõ-
adók. A következõkben az Euró-
pai Unión belüli munkavállalás-
ról is tájékoztatót kaphattak az
érdeklõdõk. A „Határtalan mun-
kavállalás” címmel meghirdetett
programon végül csak Korodi
Attila képviselõ és Cristina
Cristoloveanu, a bukaresti EP
Információs Iroda vezetõje vett
részt, ugyanis az árvizek miatt
többen lemondták a részvételt.
Korodi a kettõs állampolgárság
munkaerõpiacra gyakorolt hatá-
sát taglalta. „Egyértelmû, hogy
a Magyar Országgyûlésben elfo-
gadott törvénynek azon túl,
hogy van egy önazonosság-erõ-
sítõ jellege az erdélyi magyarok
számára, munkaerõ-elszívó ha-
tással is bír majd” – fejtette ki a
parlament külügyi bizott-
ságának elnöke. Hozzátette: a
magyar állampolgársággal több
olyan nyugat-európai országban
is munkát lehet majd vállalni,
ahol eddig a román állampol-
gárság ezt nem tette lehetõvé.
Az Egyesült Államokba is ví-
zum nélkül utazhatnak majd a
magyar útlevelet kiváltó erdélyi
magyarok, ellentétben a csak ro-
mán állampolgársággal rendel-
kezõkkel, akiknek továbbra is ví-
zumért kell folyamodniuk. Eb-

bõl következõen egy magyar ál-
lampolgár sokkal könnyebben
tud munkát vállalni az Államok-
ban, mint egy romániai.

„Kihasználják-e majd a fiata-
lok a kettõs állampolgárságot a
nyugati munkavállalásra?” – tet-
te fel a kérdést Korodi, amire
egyértelmû igennel válaszolt.
Vagy legalábbis igyekszik majd
az erdélyi magyar fiatal néhány
évet eltölteni Magyarországon,
vagy máshol. Ha viszont tovább-
ra sem adottak itthon a gazdasá-
gi feltételek a hazatérésre, akkor
a kettõs állampolgárság inkább

csak negatív hatással lesz az itt-
honi magyar közösségre. Köny-
nyen elõfordulhat, hogy a kettõs
állampolgárság legnagyobb vesz-
tese a helyi magyar közösség
lesz, ugyanis az életképes mun-
kaerõ máshol vállal munkát.
Korodi hozzátette: Romániában
már így is kevesebb a munkavál-
laló, mint a nyugdíjas, így a köz-
ponti költségvetésbõl kell felpó-
tolni a nyugdíjpénztár kiesõ jö-
vedelmét. Az elvándorló aktív
munkaerõvel a helyzet csak to-
vább romolhat. Ez a képlet az
RMDSZ-es képviselõ szerint

nem csak makroszinten érvénye-
sül, de a kisebb közösségekre is
igaz. A délután már a szekció-
üléseké volt. Azonban a hirtelen
jött egész napos verõfénytõl ihle-
tõdve, késõ délután egy vize-
spóló-versennyel is megörven-
deztették a tábor lakóit. Este
„Médiamágusok” címmel rádi-
ós, tévés újságírók, illetve az
online és a nyomtatott sajtó kép-
viselõi osztották meg tapasztala-
taikat az arra kíváncsiakkal. A
beszélgetésen lapunkat Salamon
Márton László felelõs szerkesztõ
képviselte.

EU-tábor: itthon vagy külföldön?

Sürgõsségi kormányrendeletben fogadta el szerdán
a kormány az ingatlanadózás módosítását, amely
szerint a második lakásra az eddiginél 65 százalék-
kal, a harmadikra 150 százalékkal, a negyediktõl
felfele pedig 300 százalékkal több adót kell fizetnie
a tulajdonosnak. A döntést ismertetõ Emil Boc mi-
niszterelnök elmondta, a 2010-es évre vonatkozó
különbözetet szeptemberig kell befizetni. A jelenle-
gi jogszabályok szerint ha egy személy több lakás-

sal rendelkezik – amelyek nincsenek bérbe adva –
az eredetihez képest 15 százalékkal nagyobb adót
kell fizetnie az elsõ lakására, 50 százalékkal többet
a másodikra, 75 százalékkal magasabb adó jár a
harmadik ingatlanra, és kétszeres adót kell fizetnie
a negyediktõl felfele mindegyik lakására. Ugyan-
csak eldöntötték, hogy a 2000 köbcentinél nagyobb
hengerûrtartalmú gépkocsikra ezentúl a jelenlegi-
nél kétszer nagyobb beíratási díjat kell fizetni.

Emelték a második lakás és a „nagy autók” adóját 

A marosfõi EU-tábor fiatal résztvevõi az itthon maradás vagy külföldi szerencsepróbálás dilemmáján tûnõdhettek
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Bogdán Tibor

Történelmi rekordokat
döntögetõ árhullámokat

mérnek a hazai folyókon
ezen a nyáron; jelentéktelen
patakocskák csapnak ki med-
rükbõl és söpörnek el min-
dent, ami útjukba akad, há-
zat, veteményt, országutat,
vasútvonalat, hidat. Igaz, az
árvíz idén Európa több részé-
ben is pusztított, ez azonban
nem jelent vigasztalást a ha-
zai kárvallottak számára, hi-
szen Romániában évente
megismétlõdik ez a termé-
szeti katasztrófa, az illetéke-
sek pedig minden alkalom-
mal jórészt tétlenül és tehe-
tetlenül szemlélik a pusztí-
tást, és két árvíz között sem
tesznek semmit a következõ
megakadályozásáért.

Menetrendszerûen 

Romániában az 1970. évi
árvizet szokták felhozni a fo-
lyók pusztító erejének szem-
léltetésére, amikor is a Sza-
mos, a Körösök, a Maros, az
Olt, az Argeº és a Szeret
árasztotta el a fél országot.
Ami azonban akkor még
rendkívüli természeti csapás-
nak tûnt, az ma már szinte
mindennapivá vált, a megza-
bolázatlan vizek évente több-

ször is fedél és élelem nélkül
hagyják emberek százait, ez-
reit. 

2004 óta nem volt „árvíz-
mentes” év. Hat éve 19 em-
ber esett a vizek áldozatául,
29 megye 636 településén
18 727 ház dõlt össze illetve
rongálódott meg, 174 szociá-
lis és gazdasági létesítmény
valamint 116 ezer hektár me-
zõgazdasági terület került víz
alá.

A jelenség gyakorisága
szempontjából 2005-öt tart-
ják az árvizek esztendejének.
Ekkor májustól áprilisig folyt
a küzdelem a megvadult ter-
mészet ellen, miután a hóol-
vadás kiterjedt esõzésekkel
esett egybe. Június és október
között ismét kiléptek med-
rükbõl a folyók, ekkor a tró-
pusi zivatarokhoz hasonlít-
ható felhõszakadások miatt.
76 személy vesztette életét,
közel tízezer lakóház ment
tönkre, az anyagi kár megkö-
zelítette a 6 milliárd lejt.

Egy évvel késõbb 800 tele-
pülést érintett az árvíz, a ha-
lottak száma 17 volt, az
anyagi veszteségeket kétmil-
liárd lejre becsülték. A követ-
kezõ esztendõkben mind az
emberi, mind az anyagi vesz-
teség kisebb volt, ami csak to-
vábbi tétlenkedésre bátorítot-
ta az illetékeseket, akik így

idén is nagyrészt tehetetle-
nek, jóllehet a fél országban –
23 megyében – pusztítanak
az elemek, a halottak száma
pedig máris huszonkettõre
emelkedett.

Furcsa kettõsség

Vízügyi, környezetvédelmi
és meteorológiai szakembe-
rek nagyrészt egyetértenek
abban, hogy az idõjárási je-
lenségek tekintetében Romá-
niában furcsa kettõsség ala-
kult ki: miközben az ország
déli felét az elsivatagosodás
veszélye fenyegeti, addig a
többi országrészben a meg-
növekvõ csapadékmennyiség
okoz tragédiát. Az okot rész-
ben a szélsõséges idõjárást

elõidézõ globális felmelege-
désre, részben viszont az em-
beri gondatlanságra, minde-
nekelõtt a mértéktelen erdõ-
irtásra vezetik vissza. Az ár-
vizek keletkezéséhez termé-
szetesen hozzájárul az illeté-
kesek felelõtlensége is, hiszen
az országban az utóbbi húsz
évben sem tettek szinte sem-
mit a folyók szabályozásáért,
az árterületeken való építke-
zés megtiltásáért. 

Az Európai Környezetvé-
delmi Ügynökség adataiból
kitûnik, hogy az utóbbi száz
év során világviszonylatban
átlagosan 0,6 százalékkal
emelkedett a  hõmérséklet, a
növekedés üteme pedig 1975
óta megháromszorozódott.
A légköri csapadék is egyre

nagyobb lett, Romániában
néhány évtized alatt 10–20
százalékkal nõtt. 

Felmérések szerint Romá-
niában az utóbbi 120 év so-
rán rendszerint 11–20 éven-
ként váltogatták egymást a
csapadékdús, a száraz és a
normálisnak mondható idõ-
járási ciklusok. A krónikások
feljegyzései alapján arra lehet
következtetni, hogy az idõk
során egyre gyakoribbá vál-
tak az árvizek: a 16. és a 20.
század között évszázadon-
ként így alakult a katasztrofá-
lisnak tekinthetõ árvizek szá-
ma: 10, 19, 26, 28 és 42. 

Érdekes jelenség az is,
hogy az utóbbi idõben nem
annyira a nagy folyók, mint
inkább az amúgy jelentékte-

len patakok, csermelyek
okozzák az árvizeket. Ennek
oka az, hogy medrük immár
képtelen felvenni egy-egy ki-
adósabb zápor, vagy csapa-
dékosabb idõszak után a
megnövekedett vízmennyisé-
get, részben földcsuszamlás-
ok és a rendszertelen gát- és
töltésépítés, részben a gyûjtõ-
medencék területén lévõ er-
dõk kiirtása, illetve a na-
gyobb folyók mentén végzett
építkezések miatt. 

Lenne kiút

A természet vak erõi
ugyan kiszámíthatatlanok,
de fel lehet – és fel is kell –
venni ellenük a harcot. Min-
denekelõtt arra lenne szük-
ség, hogy végre feltérképez-
zék mind az árvízveszélynek
kitett, mind pedig a sík terü-
leteket, ahol csapadékos
években pangó vizek alakul-
hatnak ki. Mielõbb el kell vé-
gezni a folyók mentén az
eróziógátló munkálatokat,
mélyíteni kell a kisebb vízfo-
lyások medrét. A leghatáro-
zottabban be kell tiltani az ár-
területeken történõ építkezé-
seket. Mindemellett hatéko-
nyabbá kell tenni a veszélyes
hidrometeorológiai jelensé-
gekre figyelmeztetõ informá-
ciós rendszert, fel kell hívni a
lakosság figyelmét a szilárd
és cseppfolyós hulladékokkal
történõ folyószennyezés sú-
lyos következményeire, egy-
ben pedig tájékoztatni kell
õket az árvizek elleni védeke-
zés legfontosabb elemeirõl. 

Mindehhez persze pénzre,
ugyanakkor azonban politi-
kai és emberi akaratra van
szükség. 

Évek, árvizek, veszteségek

Gyulay Zoltán

Aprócska gyõzelem
Angela Merkel és kormá-

nya számára: a keresztényde-
mokrata-keresztényszocialis-
ta (CDU/CSU) és a liberáli-
sok (FDP) által jelölt alsó-
szászországi miniszterelnök,
Christian Wulff (CDU) nyer-
te meg a németországi állam-
fõ-választást.

Elõtérben a feleségek

Wulff személyében –
ahogy a német sajtó fogal-
maz – a fiatalság költözik be
a berlini Belvedere-palotába:
az 51 éves politikus (eredeti
foglalkozását tekintve: jo-
gász) ráadásul második fele-
sége, az 1973-ban született
Bettina is first ladyként csak
még dekoratívabbá teheti a
közvélemény szemében a
magas politikát. Egy kétéves
kisfiút nevelnek közösen; el-

sõ házasságából egy most ti-
nédzser-korú lánya született.

Apropó közvélemény: a
németek többsége ugyan en-
nek a választásnak is örül,
mégis szívesebben fogadta
volna a szociáldemokraták
és a Zöldek ellenjelöltjét, a
70, életévét betöltõ Joachim
Gauckot, akinek nevét az új-
raegyesülés után a Stasi-
akták (a Szekurtitáténak
megfelelõ szervezet iratai) õr-
zésére és kezelésére létreho-
zott hivatal nyomán ismerte
meg a világ. A keletnémet
születésû Gauck, az evangéli-
kus lelkész egyik választási
ígérete egyébként úgy hang-
zott: gyõzelme esetén elveszi
feleségül élettárását, a nála
20 esztendõvel fiatalabb
Daniela Schadt nürnbergi új-
ságírót, hogy vele költözhes-
sen a Belvedere-be – most te-
hát mégsem kényszerül bele
az ugyancsak második há-
zasságba.

Merkel vetélytársa

Az új német köztársasági
elnök annak ellenére jutott
fel politikai pályafutása csú-
csára, hogy szavai szerint õ
nem „alfahím”. Az alsó-
szászországi miniszterelnök
(errõl a tisztségérõl azonnali
hatállyal lemondott) sokkal
inkább „puhány”-nak, mint-
sem „bunkó”-nak tartja ma-
gát. Kellemetlen feladat vár
rá, midõn be kell temetnie a

polgárok és a politikusok
közt húzódó árkot. A politi-
kában Wulff meglehetõsen
szerény viselkedésûnek tû-
nik. Aki azonban személye-
sen is ismeri, tudja róla, hogy
a színfalak mögött igencsak
teherbíró. 

Az általa vezetett tarto-
mányban, Alsó-Szászország-
ban 2003 óta áll a berlini kor-
mány összetételével azonos
fekete-sárga koalíció élén;
2008-ban sikeresen vette az

újraválasztás akadályát is. A
CDU szövetségi elnökhelyet-
teseként a visszavonulását
bejelentõ hesseni Roland
Koch, valamint az északraj-
na-vesztfáliai Jürgen Rüttgers
mellett õ volt Angela Merkel
kancellár egyetlen belsõ ve-
télytársa. 

Önmagát alakítva

Merkel trónjának öröklé-
sérõl mindazonáltal már ko-
rábban lemondott. „Hiány-
zik belõlem a szükséges aka-
rat a hatalomra, valamint a
készség, hogy mindent en-
nek rendeljek alá” – nyilat-
kozta egy két esztendõvel
ezelõtt adott interjúban.
Wulff csöppet sem vágyako-
zott a kancellári hivatalba.
Ugyanakkor azonban úgy
érzi, hogy alkalmas a legelsõ
közjogi méltóságra: az em-
berek közötti kapcsolatte-
remtésre, hidak építésére –
miként önmaga céljait meg-
határozza.

Nevéhez egyetlen botrány
fûzõdik: 2009 decemberében
családjával együtt díjmente-
sen átülhetett egy üdülõút al-
kalmával a repülõgép drá-
gább business osztályára, jól-

lehet tartományának törvé-
nyei szerint nem fogadhatott
volna el 10 eurónál értéke-
sebb ajándékot. A hannoveri
ügyészség vizsgálatot indított
ellene. Kezdetben arra hivat-
kozott, a kedvezményt a fele-
sége kapta, de a Der Spiegel cí-
mû hamburgi magazin ke-
resztkérdéseinek hatására
utóbb kifizette a különböze-
tet. Népszerûségét ugyanak-
kor növelte, hogy 2007-ben
elvállalt egy szerepet a ZDF
német televízió Mein alter
Freund Fritz (Fritz, öreg bará-
tom) címû filmjében, amely-
ben mások mellett a népszerû
és dekoratív Veronika Ferres
társaságában önmagát alakí-
totta. Az NSZK második
szövetségi elnöke, az 1959-tõl
1969-ig két mandátumot ki-
töltõ Heinrich Lübke után –
1949 óta – Wulff Németor-
szág második katolikus elnö-
ke. A Bundestag elnöke, Nor-
bert Lammert egyébként az
elõzõ elnök, Horst Köhler vá-
ratlan lemondása nyomán
azért írta ki a törvényben
megszabott határidõ utolsó
napjára, június 30-ra a vá-
lasztásokat, mert ez szünnap
a dél-afrikai labdarúgó világ-
bajnokságon. 

Õrségváltás a berlini Belvedere-ben
Új lakója van tegnap óta a német ál-
lamfõ rezidenciájául szolgáló berlini
Belvedere-palotának: Christian Wulff,
a kormánypártok jelöltje a harmadik
fordulóban gyõzött.

Minden évben szinte menetrendszerû-
en érkeznek, és minden évben megle-
petésszerûen, és – ami még rosszabb –
felkészületlenül érik az illetékeseket a
katasztrofális áradások. Akárcsak a
havazás egyébként – csakhogy az árvi-
zek pusztító hatása jóval nagyobb.

Joachim Gaucknak nem kell elvennie élettársát

A jelenség gyakorisága szempontjából 2005-öt tartják az árvizek esztendejének Fotó: ÚMSZ



Magyarországi lapok adták le a jelzést az el-
múlt hét végén, amikor a bukaresti Alkot-
mánybíróság az alaptörvénybe ütközõnek
minõsítette a Boc-kormány tervezetét a
nyugdíjak megkurtításáról. A vészkürt azért
szólalt meg, mert a román bejelentés hatásá-
ra vészesen elkezdett veszíteni értékébõl – a
forint.
Tessék? Hogy – elnézést a durva kitételért,
egyes budapesti hangokat fogok most idézni
– a „hegyi mócok” nem rövidülnek meg né-
hány banival, és ezért a kedvezményes ka-
matozású, de az árfolyamváltozásra igen-
csak érzékeny, rendkívül kockázatos, svájci-
frank-alapú lakáshitelt felvenni kényszerült
fiatal magyar házasok lehetetlenüljenek el;
nos, hogyan is van ez? 
Semmiféle közgazdasági képzettségem nem

lévén értetlenül állok a jelen-
ség elõtt. A nemzetközi

pénzvilágban nálamnál
jóval jártasabbak (nagy
kunszt!) azt magya-
rázzák, hogy a térség-
beli valuták együtt
mozognak. Ez a tér-
ség az Égeitõl a Balti-
tengerig, a napsütötte

Görögországtól a szélfútta Lengyelföldig
húzódik, mert a nemzetközi pénzvilág, az
egeket ostromló profitot hajszoló, csakis eb-
ben gondolkodó tõke nem tesz különbséget
– még akkor sem, ha jobbik esetben tudja,
hol is kell keresni a spekulánsok irodáját
ékesítõ (belül minibárt rejtõ) földgömbön
Európát. 
A bûvös szó: a befektetõi
bizalom. 
Mivel egészséges hipo-
chondriámnál csak velem
született enyhe fokú üldö-
zési mániám nagyobb, haj-
lamos vagyok feltételezni,
hogy az okok másutt kere-
sendõk. Amióta ugyanis az
angol font és a magyar forint, valamint az
OTP-részvények bedöntésében egy és
ugyanaz a személy vitte a prímet, az ellensé-
get gyanakodva figyelem. Az ókori római
bölcsesség visszhangzik fülemben: „cui
prodest?”, azaz „kinek használ (áll az érde-
kében)?” És kinek nem áll, ha ez a térség
erõsen kerül ki a gazdasági küzdelembõl?
Miként lehet egyenlõségjelet tenni a hedo-
nista módon túlköltekezõ hellének és a sze-
génységben is találékony, de történelmileg

kevésbé szerencsés körülmények között fej-
lõdõ nemzetek közé? 
Merthogy nem mindegy, ki honnan indult,
és mikor. A rendszerváltozás idején, a
nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján Ma-
gyarország gigászi államadóssággal lépett át
a szocializmus építésébõl a kapitalizmuséba,

a puha diktatúra gyakorla-
tilag az államcsõd szélén
omlott össze; más kérdés,
hogy Budapesten ma sokan
kiegyeznének, ha „csak”
akkora volna az aktuális ál-
lamadósság. Akkoriban iri-
gyelték is Romániát, mivel
Ceauºescu országa a falu-
rombolással terhes ínséges

esztendõknek köszönhetõen gyakorlatilag
hitelállomány nélkül térhetett jó (jobb) útra. 
És most mégis gyakorlatilag mindketten
ugyanott tartunk, sõt. 
Mégsem értem. Azt a triviális összevetést,
hogy a külföld nem tudja megkülönböztetni
egymástól – a hasonló hangzás okán – Bu-
dapestet Bukaresttõl, a szójátékok sikamlós
világába helyezem. 
Amikor azonban az Alkotmánybíróság dön-
tése nyomán a forint értékvesztésérõl olva-

sok, nem tudom magamtól távol tartani az
emléket: 2002-ben, egy nappal a magyar stá-
tustörvény elfogadása után, amit mellesleg a
szocialisták is megszavaztak, máris fölcsen-
dült a baloldali kórus, „huszonhárom millió
román munkavállaló” beözönlését vizionál-
va. Az esedékes parlamenti választások elõ-
estéjén, 2002. március 14-én interjút készí-
tettem Kovács László MSZP-elnökkel, aki
egy teljesen másra vonatkozó, ártalmatlan
kérdésemre hosszas fejtegetésbe kezdett a fe-
nyegetõ veszélyrõl. Kihagytam a kéziratból,
mert nem volt odaillõ, õ visszaírta – újabb
húzás: nem jelent meg. Az azóta Brüsszelt
is megjárt politikus most úgy tesz, mintha
semmire nem emlékeznék: többször is kije-
lentette, hogy õ soha nem beszélt román
munkavállalókról. (Igaz, azt is elfeledte,
hogy valaha tanácsolta volna: „Merjünk ki-
csik lenni!”) 
Mitõl van tehát, hogy a zloty, a forint, a lej
– majdnem azt írtam: és a drachma – együtt
zuhan, s bár minden nemes valutával szem-
ben az euró is veszít értékébõl, a lengyel, a
magyar és a román fizetõeszköz hozzá ké-
pest mégsem erõsödik, hanem gyengül? 
Nem tudom, nem tudom. Értem? Nem ér-
tem – és ez talán nem is az én hibám.

Ciprus elsõ királyának idejében történt, hogy egy gascogne-i
nemes hölgy elzarándokolt a Szent Sírhoz, onnan visszatérõ-
ben Ciprus szigetére érkezvén, néhány gonosz ember hitványul
bántalmazta: mivel semminémû elégtételt nem kapott, módfe-
lett elbúsult ezen, s úgy gondolta, hogy panaszra megyen a ki-
rályhoz; csakhogy valaki azt mondotta neki, hogy kárba veszett
fáradság volna, mivel a király gyenge és gyáva ember, és nem-
csak nem torolja meg törvény szerint a másokon esett bántal-
makat, hanem a rajt esett gyalázatosságokat is hitvány gyáva-
sággal tûri; olyannyira, hogy ki-ki azzal könnyít bárminémû
bosszúságán, hogy õt sértegeti vagy szidalmazza. Ennek halla-
tára a hölgy elvesztette reménységét, hogy elégtételt kapjon, de
feltette magában, hogy a királyt megcsúfolja gyávaságáért; és
zokogva eléje járult, s így szólott hozzá:
– Felséges Uram, nem azért járulok színed elé, mintha megtor-
lást várnék a rajtam esett bántalomért, hanem oktass engemet
arra, miképpen tûröd el ama bántalmakat, melyeket, mint hal-
lom, ellened elkövetnek, hogy megtanulván, magam is türelme-
sen elviseljem azt, mi rajtam esett; Isten látja lelkemet, az én
bajomat is neked adnám szívesen, mivelhogy te olyan szívesen
viselsz el mindent.
A király, ki mindaddig pipogya és renyhe ember volt, mintha
csak álomból riadt volna fel, mindjárt azzal kezdte, hogy kemé-
nyen megtorolta a bántalmat, mely ama hölgyön esett, s annak
utána fölöttébb szigorún üldözött mindenkit, ki azontúl bármi-
ben is vétett a koronájának tartozó tisztelet ellen.

Boccaccio: Dekameron. Fordította Révay József

Miért is értetlenkedem?

ÚMSZVÉLEMÉNY2010. július 2., péntek   www.maszol.ro 5

Egy éve zajlottak le az azóta is, mind a belföldön,
mind Nyugaton nagy port felkavaró iráni választá-
sok, amivel kapcsolatban szinte azonnal erõs mo-
rális aggályok merültek fel. Ahamadinezsád má-
sodszori hatalomrajutása nagyban köszönhetõ a
2005-ös (szintén kétes tisztaságú) voksoláshoz ké-
pest a semmibõl elõkerülõ több milliónyi szavazat-
nak, és annak, hogy furcsamód a reformisták a sa-
ját körzeteikben sem értek el sikereket. 
Hogy mi történt azóta az iráni belpolitikában és az
ezzel összefüggõ nukleáris külpolitikai bicepszmu-
togatásban? A választások utáni elhúzódó reform-
tüntetések állami és klerikális kettõs hatalommal
való letörése egybehangzott az Ahamadinezsád ál-
tal egyre-másra elõrántott fegyverkezési tromfok-
kal, amire válaszul – amerikai nyomásra – egy
újabb nyugat-keleti szankciópárti egyetértés bonta-
kozott ki. Jelenleg az amerikai–orosz–kínai szank-
ciócsomagnak egy Európai Uniós változatán is
dolgoznak. 
Mindeközben Teherán annyira fenyegetve érezte a
belbiztonságát, hogy az egyszerre katonai (világi),
klerikális és gazdasági mindenhatósággal felvérte-
zett Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) szükségét lát-
ta az úgynevezett „soft war” (ad-hoc fordításban:
puha, lágy háború) stratégia felújított alkalmazásá-
nak. Ezzel a sajátos „idiómával” társul az IRGC
újabb két fogalma: a lágy fenyegetés (soft threat)
és a lágy erõ (soft power). Az elõbbi az USA és a
Nyugat polgárháborús feszültségeket keltõ ügykö-
dését jelenti, az utóbbi az iráni állam ideológiai el-
lencsapását ezen fenyegetések leküzdésében. A pu-
ha hadviselés ebben az esetben mindenféle – a re-
zsimet szociálisan fûrészelõ – nyugati mintájú kul-
turális invázióra, pszichológiai hadmûveletre vo-
natkozik. Az IRGC „soft war” elfogultsága nem
új, gyökerei visszavezetnek az 1997-es reformista
választásokra, az 1999-es diáklázadásokra, a 2003-
as iraki invázióra, vagy a 2006-2007-es „nyugatbé-
rencek” letartóztatására, a stratégiát azonban csak
az egy évvel ezelõtti szociális megmozdulások
után emelték politikai rangra.
2009-ben az IRGC erõszakszerve, a Baseej-e
Mostaz’afin lánglelkû kulturális agitátorai motor-
biciklikrõl ütötték-vágták a tüntetõket, így bizo-
nyosságot nyert, hogy a háborús fogalom gyakran

csak retorikai jelenlétét felváltot-
ta az egykori kínai kulturális for-

radalomhoz hasonló nemzetellenes
de névleg nemzeti állami-politikai-

katonai stratégia, az alkalmazott el-
nyomás. Kérdés: az ilyen „nukleáris-

rakétainkubáló” körülmények
miatt mikor kezd el hatékonyan
aggódni a csak kimondott milita-

rizmustól tartó Nyugat?Ady András
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Magyarország gigászi 
államadóssággal lépett
át a szocializmus 
építésébõl a kapitaliz-
muséba, a puha diktatú-
ra az államcsõd szélén
úomlott össze.

Gyulay Zoltán

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Minden pártban akad olyan, aki túlságosan hí-
võ hangoztatásával a pártelveknek, elpártolásra

ingerli a többieket.” Friedrich Nietzsche

Pártreform

A király megtér

Puha csihipuhiA nap címe. Ma kezdõdik Romániában az
igazi válság, Evenimentul zilei.

Magyarázat. Ezek szerint az eddigi csak
„papíron” létezett. Igen – pénzpapíron. A
mostani valószínûleg átköltözik az élelem-
be, a hitelekbe, a közköltségbe – mint öreg
székely derekába a reggeli merevedés. 

Ankét. A köztelevízió frissen megválasztott
vezetõtanácsi tagjai alapinformációkat sem
tudnak az intézményrõl. A România liberã
ankétjában többek között arra a kérdésre kel-
lett válaszolniuk, hogy mekkora a TVR át-
lagnézettsége, melyik a legnézettebb mûsora,
hány alkalmazottja van, mekkora volt tavaly
a reklámbevétele. Érdekesség, hogy a meg-
kérdezettek mindegyike lejre pontosan tudta
a vezetõtanácsi tagok ülésdíjának összegét.
Kerestük az RMDSZ által javasolt Sebesi
Karen Attila válaszait, de nem találtuk. Az
ankétbõl ugyanis kihagyták azokat a tago-
kat, akik jelenleg a TVR alkalmazottai.

Johannis. Az Evenimentul zilei áprilistól he-
tente bemutatja és különbözõ kritériumok
alapján osztályozza az ország egy-egy me-
gyeszékhelyét. A napilap a sorozat végén a
„Románia leglakhatóbb városa” díjat adja
legnagyobb pontszámot összegyûjtõ telepü-
lésnek. Ezen a héten Nagyszeben van so-
ron, így Klaus Johannis polgármester szá-
mol be arról, miért érdemes Európa 2007-es
fõvárosába költözni. Nem hagy minket nyu-
godni a kérdés: vajon Románia is lakhatóbb
ország lenne, ha tavaly az ellenzéknek ös-
szejön a Johannis-projekt? 

Ponta divatot teremtett. Ha csak tehetik, a
romániai tehetõsebb házaspárok Fülöp-szi-
geteki pótmamát bérelnek a gyermekeik
mellé. A jelek szerint Victor Ponta PSD-
elnök és neje teremtettek divatot, példájukat
követte a Þiriac-házaspár, a Prigoanã-család
és mások. A Gândulnak mindannyian azzal
érveltek, hogy a hazai lányok „lopnak,
szemtelenek, lusták és büdösek”. Ezzel
szemben a Fülöp-szigetiek „udvariasak,
igénytelenek, ápoltak”. 

A nap álhíre. Emil Boc azt tervezi, hogy
progresszíven megadóztatja az emberek ud-
varában tárolt, a szükségleteket meghaladó
mennyiségû vizet.
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Múzeumpedagógiai 
foglalkozás

Munkácsy Mihály mûveivel
ismerkedhetnek meg a 14
év alatti gyerekek június 4-
én, vasárnap 10 és 15 óra
között a csíkszeredai Csíki
Székely Múzeum által szer-
vezett foglalkozáson. A gye-
rekek játékos formában ta-
nulhatnak a kárpátaljai
származású festõ csíki mú-
zeumban megtekinthetõ öt
alkotásáról, valamint a port-
ré, életkép, szalonkép és táj-
kép mûfajáról. 

Minden szombaton 
fúvós térzene

Szombaton lesz az elsõ
koncertje a nyári hónapokra
érvényes fúvószene sorozat-
nak, amelyet Szatmár me-
gye tanácsa és Szatmárné-
meti önkormányzata kezde-
ményezett. Július 3-tól au-
gusztus 28-ig minden szom-
bat délután a megyeszék-
hely fõterén, fúvós zenekar-
ok, a fényi, mezõpetri,
kálmándi, kaplonyi és erdõ-
di rezesbandák, valamint a
szatmári Gyermekek Palo-
tája zenekarának közös
koncertjükkel szórakoztat-
ják a helyi közönséget.

Több idõ a 
múzeumban

A Csíki Székely Múzeum
meghosszabbított program-
mal várja látogatóit holnap
az Ezer Székely Leány
Napja alkalmából. A Bara-
bás, Munkácsy, Szinyei és kor-
társaik címû idõszakos kiál-
lítás reggel 9 és este 8 óra
között tekinthetõ meg. 

Röviden

Baló Levente

Az idei Tranzit Napok
egyik különlegessége,

hogy az elmúlt tíz év óta
elõször lesz látható a nagy-
közönség számára a Tranzit
Házat befogadó zsinagóga
frissen felújított mennyeze-
te, tudtuk meg a Tranzit
Ház vezetõjétõl. Könczei
Csilla lapunknak elmondta:
a Tranzit Ház-projekt kez-
deményezõi kettõs célt tûz-
tek ki: a kolozsvári volt
„Poalei Tzedek” zsinagóga
épületének rehabilitálását,
valamint ennek kísérleti,
kortárs mûvészeti és szociá-
lis tartalmakkal való meg-
töltését. A Tranzit Alapít-
vány 1997 óta építi újjá a
házat, miközben folyamato-
san kulturális és társadalmi
eseményeket szervez és fo-
gad be. 

Kultúrák közötti 
átjáróház

A Tranzit Ház olyan ál-
landóan változó tartalma-
kat teremt és ismertet, ame-
lyek átjárhatóságot nyújta-
nak a különbözõ szakmai,
társadalmi és etnikai cso-

portok között. A Tranzit
Alapítvány beruházási és
renoválási munkálatai a
Tranzit Házban 1997 óta
folyamatosak. Tizenhárom
év leforgása alatt sorra ke-
rült az épület állagmegõrzé-
se, használatba helyezése, a
tetõzet cseréje és konszoli-
dálása, az infrastruktúra be-

vezetése, a belsõ és külsõ
falfelületek és a mennyezeti
kép renoválása. „Most is
nagy munkálatokban va-
gyunk, hétfõn már jönnek a
munkások, de most leállunk
három napra, mert fontos
eseményeknek nézünk elé-
be” – mondta el lapunknak
Könczei Csilla. 

Zene és emlékezés

„Itt koncertezik nálunk a
Di Naye Kapalye együttes és
ez különös ünnep számunk-
ra, az õk zenéje igazi öröm-
zene” – újságolta a Tranzit
Ház vezetõje, a zenekar több-
szöri vendégfogadójaként.
Bob Cohen 1994 óta egy
olyan nemzetközi zenész-
csapatot gyûjtött maga köré,

amely a yiddis zene gyökere-
it kutatja a Kárpát-medencé-
ben. Zenéjük alaphangját
yiddis és hasszid dalok, vala-
mint a kelet-európai (különö-
sen magyarországi, romániai
és moldovai) népzenei örök-
ség adja meg. Munkájuk idõs
roma és zsidó zenészek kö-
zött végzett hosszas kutatá-

sokon alapul. A Di Naye
Kapelye zenéje tánc, éneklés,
ünneplés és emlékezés is egy-
ben, mely a hagyományt a je-
lenkor számára élõ esztétikai
alternatívaként kínálja fel. 

Képes-zenés bemutató 
beszéd helyett

A rendezvény második
napján, ma levetítik a Dia-
lëktus Európai Dokumen-
tum- és Antropológiai Film-
fesztivál díjnyertes filmjeit,
valamint a helyi vetítés során
közönségdíjat nyert alkotá-
sokat. A rendezvényrõl ko-
rábban lapunkban tudósítot-
tunk, idén 15 európai ország-
ból benevezett filmek leg-
jobbjai versenyeztek az aláb-
bi kategóriákban: Emberi
történetek (legjobb európai
dokumentumfilm), Sûrû le-
írás (legjobb európai antro-
pológiai film), Diákmunka
(legjobb európai diákfilm).
Az Aranyszarvas-díjat neves
filmrendezõkbõl, produce-
rekbõl és vizuális antropoló-
gusokból álló nemzetközi
zsûri ítélte oda a legjobbak-
nak. A vetítésen az antropo-
lógiai és dokumentum mûfaj
legjobb filmjei láthatók.

Holnap, a Tranzit Napok
utolsó programpontjaként ál-
lófogadás keretében lesz az a
vetítés, amely a Tranzit Ház
több mint 10 éves fennállását
mutatja be zene kíséretében. 

Vizuális nyelven akarunk
mesélni az elmúlt év történé-
seirõl – magyarázta Könczei
Csilla – ezért egy képes-zenés
bemutatóval készültünk és
nem beszédekkel. 

Sike Lajos

A „semmibõl” hozott lét-
re helytörténeti múzeu-

mot a Szatmár megyei
Kökényesden egy hivatását
szeretõ pedagógus és a mellé
álló helyi közösség. Fazekas
Lóránd szatmári származású
földrajztanár negyven évet
tanított a hármas-határnál,
már az ugocsai részeken lévõ
Kökényesden. Mint lapunk-
nak elmondta: az egész azzal
kezdõdött, hogy a ’70-es évek
elején a Jóbarát címû gyer-
meklapban egy felhívás je-

lent meg kallódó néprajzi ér-
tékek gyûjtésére. Nem csak
õ, tanítványai is komolyan
vették. Az eredmény csakha-
mar megmutatkozott. Jól
emlékszik a dátumra és a
névre is: 1974. február 23-án
Tóth Margit VII. osztályos
lány egy tizenkét-fiókos régi
fûszertartót vitt az iskolába,
amit a szomszédasszonytól
kért el, lévén, hogy az a lom-
tárba utalta. Innentõl aztán
szinte magától ment minden.
A tanulók versenyeztek,
hogy ki visz több és érdeke-
sebb régi tárgyat a formálódó

gyûjteménybe. A sikerben
nem kis része volt annak,
hogy a családi látogatások
során Fazekas tanár úr elõ-
elõhozakodott a tárgyi emlé-
kek megõrzésének a fontos-
ságával. Másfél év múlva
már 230 tárgyat számlálhat-
tak, amit mindjárt kiállításon
mutattak be a nagyközönség-
nek, az ajándékozó nevének
a feltüntetésével, ami újabb
lökést adott a gyûjtésnek.
„Azok is megmozdultak,
akik valamilyen személyes
ok miatt nagyon ragaszkod-
tak a már fölösleges guzsaly-

hoz, mángorlóhoz, szenes
vasalóhoz és egyebekhez.
Meggyõzõdtek, hogy a gyûj-
teményben jó helye lesz,
mert túléli õket és közösségi
célt szolgál, s mintegy to-
vábbviszi nevüket és hírüket”
– meséli Fazekas Lóránd.

Innen már majdnem egye-
nes út vezetett a most felava-
tott helytörténeti kiállításhoz,
amit akár falumúzeumnak is
nevezhetünk. Azért csak
majdnem, mert várni kellett
egy olyan helyiségre, ahol a
több száz tárgyat véglegesen
elhelyezhetik.

Ez alig két éve vált valóra.
A helyi római katolikus egy-
ház visszakapta régi iskola-
épületét, amit nagylelkûen
felajánlott Kökényesd közös-
ségének. Többtermes épület-
rõl lévén szó, ha már lúd, le-
gyen kövér, gondolta Faze-
kas Lóránd és amíg a helyi
önkormányzat az épületet
rendbe tette, addig néhány
lokálpatriótával a néprajzi
anyag mellé külön helytörté-
neti és iskolatörténeti gyûjte-
ményt is összehozott. Mind-
ez „semmibe” nem került,
csupán Fazekas tanár úr és
sok neves és névtelen
kökényesdi ügyszeretetébe,
közössége iránti felelõsségér-
zetébe, fáradozásába. 

www.maszol.ro   2010. július 2., péntek

Orgonaszó egész nyáron
Antal Erika

Molnár Tünde marosvá-
sárhelyi orgonamûvész az

idén nyáron is várja a zene-
kedvelõket a Nyáresti orgona-
hangversenyek címû sorozatá-
ra. Marosvásárhelyen évek
óta bevett szokás, hogy az
Állami Filharmónia orgona-
mûvésze a nyári szünidõ
alatt sorra megszólaltatja a
város orgonáit, kezdve a Kul-
túrpalotától a templomokig. 

Az idei sorozat tematikája
Marosvásárhely mûemlékor-
gonái – tudtuk meg Molnár
Tündétõl, aki tegnap este a
Bolyai téri unitárius egyház
Szeidl Ferenc építette hang-
szerén Bach és Liszt mûve-
ket szólaltatott meg. „A kö-
zönség szereti ezeket a nyár-
esti hangversenyeket, szíve-
sen ül be akár a Kultúrpalota
nézõterére, akár a templo-
mok padjaiba” – fogalma-
zott a mûvész, hozzátéve,
hogy minden évben más-
más tematikát választ, hogy
érdekes és vonzó legyen a so-
rozat. A következõ koncert
helyszíne július 8-án a Köte-
les Sámuel utcában a Mino-
riták temploma lesz, amely-
nek mûemlékorgonáját
Nagy József készítette. A
hangversenyekre a belépés
díjtalan, a cél az, hogy akik
szeretik a klasszikus zenét és

szívesen járnak hangverseny-
re, a nyár folyamán se nélkü-
lözzék a muzsikát, ugyanak-
kor a városba látogató turis-
tákra is számítanak, akik így
nemcsak megcsodálják
egyik-másik régi hangszert,
de meg is hallgathatják azt,
ahogy a hangulatában is
odaillõ zene megszólal rajta. 

A Kultúrpalota hangszerét
Rieger Ottó készítette, ez a
sorozat keretében július 15-
én szólal meg. Ezt követõen
a Szabadi úti református
templomban az Országh
Sándor és fia által épített or-
gonán játszik Molnár Tünde,
majd július 22-én a Gecse ut-
cai Kistemplomban, ahol Ta-
kács Ignác nevét õrzi a hang-
szer. A marosvásárhelyi Vár-
templom két orgonáját is
megszólaltatja a mûvésznõ,
a Johann Prause által épített
hangszert, hosszú gyûjtés
után nemrég restaurálták,
míg a Klaus Meyer Ernst-féle
orgonát, amely a karzaton
kapott helyet, ajándékba kap-
ta a templom egy német test-
vérgyülekezettõl. A belvárosi
Keresztelõ Szent János plé-
bániatemplom orgonáját
Ludwig Moser építette. Ezen
a hangszeren augusztus 19-
én játszik az elõadómûvész,
majd a Ferencesek templo-
mában a Szeidl Ferenc-orgo-
nán fejezi be a sorozatot. 

Ünneplés építkezés közben

Benépesedik a Tranzit Ház udvara és megtelnek termei a hétvégi ünnepségekre  

„Nem nosztalgia, hanem élõ kelet-európai népzenei hagyo-

mány” – vallja a klezmerrõl Bob Cohen, a Di Naye Kapelye

alapító tagja. A zenekar tegnap este a kolozsvári Tranzit

Házban lépett fel, és ezzel a koncerttel kezdetét is vette a ti-

zenkettedik alkalommal megrendezett Tranzit Napok, ahol

a klezmer-koncertet táncház követte, de ma és holnap lesz-

nek még filmvetítések, beszélgetések és állófogadás is.

A lakosokat a közösségi cél szolgálása bírta adakozásra Kökényesden 

Múzeum szinte a semmibõl

Fotó: Tranzit Alapítvány

Fotó: Fazekas Lóránd 
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A helyi és megyei önkor-
mányzatoké, intézmé-

nyeké, a helyi eliteké a fele-
lõsség a konfliktusok kezelé-
sében vagy elmérgesedé-
sében – állapította meg egy
szociológusokból, társada-
lomkutatókból és mediá-
torokból álló kutatócsoport
egy évvel a csíkszentmártoni
és csíkszentkirályi esemé-
nyek után. A kutatás eredmé-
nyeit tegnap mutatták be Ma-
rosvásárhelyen, a projektet a
következõ napokban ismerte-
tik Csíkszeredában és Sepsi-
szentgyörgyön is. Egy évvel
ezelõtt az alcsíki térségben a
helyi magyar közösség azért
fordult a cigányok ellen, mert
úgy vélték: a romák nem tart-
ják be az együttélési szabá-
lyokat. Az elégedetlenkedést
tettlegesség követte, a cigány
családok arra kényszerültek,
hogy hosszabb idõre elhagy-
ják otthonaikat, többrendbeli
atrocitásra is sor került. Az
ügyben tavaly megszólaltak a
helyi hatóságok, emberjogvé-
dõ szervezetek, szakértõk
szerint azonban továbbra is

kezeletlen konfliktusokkal
terhelt a régió. A Magyari
Nándor, Fosztó László,
Koreck Mária, valamint
Toma Stefánia alkotta csapat
egy éven át a terepen, „alul-
ról” vizsgálta: hogyan mû-
ködnek a helyi önkormány-
zatok, illetékes intézmények,
hogyan kommunikálnak egy-
mással a konfliktusban álló
közösségek, és melyek azok a
megoldási lehetõségek, ame-
lyek valódi megoldást jelen-
tenek minden érintett számá-

ra. A kutatók megállapítot-
ták: a helyi és megyei önkor-
mányzat, a rendõrség, a szo-
ciális intézmények, a sajtó je-
lentõs része nem tudott
szembenézni a problémák-
kal, még mindig elhárítják a
felelõsséget. Jellemzõ – fi-
gyelmeztetett Magyari Nán-
dor László –, hogy ott, ahol
az önkormányzat egysége-
sen tud fellépni, Csíkszent-
királyon, pozitív irányba ha-
lad a közösségfejlesztés és
szervezés. Ott azonban, ahol

az önkormányzati munkát a
Magyar Polgári Párt és az
RMDSZ képviselõinek konf-
liktusa terheli, lépéshátrány-
ban van a testület. A szakér-
tõk szerint felelõsség terheli
például a megyei tanfelügye-
lõséget is, az integráció
szempontjából stratégiai fon-
tosságú oktatás minõsége
ugyanis nem felel meg a kö-
vetelményeknek. A cél – ál-
lapították meg a kutatók – a
konszenzuson alapuló meg-
oldáskeresés. 
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„Szemmel láthatóan eny-
hült a tegnapi vásárlási

láz, de nem hiszem, hogy tel-
jesen megnyugodtak a kedé-
lyek” – nyilatkozta tegnap az
egyik marosvásárhelyi hiper-
market eladója, akit arról
kérdeztünk, hogyan zárult a
tegnapi áfaemelés elõtti szer-
dai roham. „A 24 százalékos
áfa érvénybe lépése után már
nincsenek pánikvásárlók,
nem tömik a kosarakat több
kilónyi cukorral-liszttel az
emberek, de az élet nem áll
meg, a naponta szükséges
árucikkek beszerzéséért ma
is betértek a vevõink” – me-
sélte a kereskedõ, aki szerint
az emberek láthatóan zavar-
ban vannak.

Hasznos a gyanakvás

„Álldogálnak a pult elõtt,
számolnak, sokan ellenõrzik,
hogy az árcímkézés az elõ-
írásoknak megfelelõen tör-
tént-e, és bevallom, mi is
igyekszünk résen lenni, ne-
hogy hiba csússzon a rend-
szerbe” – ismerte el a lapunk-
nak nyilatkozó eladó. „Én
nem is a kereskedõket ellen-
õrzöm, hanem próbálom
megsaccolni, mennyi az any-
nyi a jövõben, szoktatom
magam a megemelkedett
árakhoz, mert újra kell szab-
nunk a család igényeit. Eddig
még megengedtük magunk-
nak a joghurtokat, most már
marad a sima tej” – végzett
jelenlétünkben gyorsszámí-
tást Horvát Emma háziasz-
szony Marosvásárhelyen, aki
elmondta: egy átlagos hétvé-
gi bevásárlást általában száz-

százötven lejbõl oldott meg
öttagú családja számára. En-
nél több – magyarázta az
érintett – most sem jut, ezért
külön odafigyelést igényel,
az alapélelmiszerek, a nélkü-
lözhetetlen árucikkek beszer-
zése. A gyanakvás a követke-
zõ napokban természetes és
szükségszerû – állítják a
szakemberek – elõfordulhat,
hogy tévedés miatt kerül hi-
bás ár a termékekre, és na-
gyon valószínû, hogy több
kísérlet történik majd az
„áfaspekulációra”, vagyis a
kereskedõk az indokoltnál
nagyobb összeget kérnek
egy-egy termékért a hozzá-
adottérték-adó növekedésére
hivatkozva. Az ötszázalékos
áfaemelés az árban 4,2 száza-
lékos értéknövekedéssel jár,
figyelmeztetnek a szakértõk,
mert a régi, áfamentes árhoz,
és nem a 19 százalékos
áfakulcs alapján számolt tel-
jes árhoz kell hozzáadni az 5
százaléknyi többletet. Ez azt
jelenti, hogy egy 100 lejes ter-
mék a jogszerû áremelés
után 104.2 lejbe kerül. Van,
ahol az áremelést még nem
hajtják végre, pontosabban
az áfaemelést az alapár csök-
kentésével kompenzálják.
Több országos üzletlánc is
bejelentett néhány, egy-két
hónapig érvényes akciót, de
kis helyi üzletek is igyekez-
nek szembemenni az árhul-
lámmal.

A címkézés 
rémes éjszakája

Technikailag az ármódosí-
tás több buktatót rejtett, mint
amennyire a kereskedõk szá-
mítottak. „Emberfeletti mun-

kát követelt és sok stresszt
okozott nekünk az áremelés”
– számolt be tapasztalatairól
lapunk érdeklõdésére Bodor
Lóránt, a sepsiszentgyörgyi
Mimy Zup üzletlánc ügyve-
zetõ igazgatója. A cégvezetõ
elmondta: az alkalmazottak
egész éjszaka az újraárazá-
son dolgoztak, a pénztárgé-
peket pedig az azokat szervi-
zelõ cég szakemberei állítot-
ták át 19-rõl 24 százalékos
áfa számítására. „Munkán-
kat nehezítette, hogy üzlete-
ink nonstop rendszerben mû-
ködnek, ezért az ügyfelek ki-
szolgálásával párhuzamosan
kellett megoldani a készlet
újraárazását” – mondta Bo-
dor Lóránt. Kovászna me-
gyében amúgy öt, pénztár-
gép-forgalmazással és -

szervizeléssel foglalkozó cég
mûködik, összesen 12 alkal-
mazottal. Az egyik ilyen cég
vezetõje lapunknak elmond-
ta: egy pénztárgép átállításá-
nak mûvelete 15 percet vesz
igénybe, és áfa nélkül az eljá-
rás 60-100 lejbe kerül, a mó-
dosítás tehát – számukra leg-
alábbis – jó üzlet. A
Kovászna Megyei Pénzügyi
Felügyelõségtõl megtudtuk:
nyilvántartásukban mintegy
40 ezer pénztárgép szerepel,
a bevásárlóközpontok pénz-
tárgépein kívül. Országos
szinten 500 szakcég foglalko-
zik pénztárgépek programo-
zásával, és mintegy 400 ezer
kasszagépet tartanak nyil-
ván, a kormány akarva aka-
ratlan, kedvezõ konjunktúrát
teremtett a szolgáltatásnak.

Törvényes kiskapuk

A szakemberek szerint ép-
pen a nagy volumenû mun-
ka és a szoros határidõ miatt
biztos, hogy az átállás nem
lesz zökkenõmentes. Bár a
hibás árakra nem vonatko-
zik türelmi idõ, a megfelelõ
mértékû emelés mindenkire
kötelezõ, a tévedések ki-
küszöbölésére van áthidaló
megoldás. Ha a kasszagépe-
ket nem sikerült a kijelölt
határidõn belül átállítani,
akkor sürgõsségi esetre való
hivatkozással mód van a
kézzel történõ nyilvántartás-
vezetésre, és kézzel kiállított
számlák is kibocsáthatóak.
Igaz, ez a „kézivezérlés”
csak a kisboltok számára jár-
ható út, a nagyobb forgal-

mat lebonyolító üzletek szá-
mára ez túlságosan megter-
helõ: ezekben az intézmé-
nyekben célszerû leltározás-
ra való hivatkozással egy-két
napos zárva tartást elrendel-
ni, és a kényszerû szünetben
átcímkézni a termékeket.

Hagymaszagú áfa

Míg a kis- és nagykereske-
dõk számára láthatóanfejtö-
rést okoz a törvényes elõírá-
sok betartása, a piaci árusok
„nagyvonalúan” kezelik az
átállást. „Hogy álltunk át? –
kérdez vissza egy monostor
negyedi piacon áruló kofa –
hát sehogy: ne várja tõlem,
hogy leáfázzam a hagyma-
szárat, mert elmegy a vevõ
étvágya”. A humorral fûsze-
rezett reakció jól jelzi: az õs-
termelõk bevonása az adó-
rendszerbe, a számlázáson
alapuló piaci kereskedelem
elvileg létezik, a gyakorlat
azonban meg sem közelíti az
elképzeléseket. A kolozsvári
piacokon a zöldség, gyü-
mölcs egyelõre ugyanannyi,
mint tegnap. „Hogy meddig
marad ez így, nem tudni.
Lesznek, akik vérszemet kap-
nak az árhullámtól, és lesz-
nek, akik a piac törvényének
engedelmeskedve, a többi
árushoz igazodva emelnek
árat” – magyarázta egy para-
dicsomkereskedõ, aki raktá-
ron lévõ áruját még biztosan
a régi, háromlejes áron kínál-
ja. „Jó reklám az alacsony ár,
és azt is tudomásul kell ven-
ni, hogy az emberek pénztár-
cája – fõleg most, a válság
idején – hamar kimerül” – te-
szi hozzá a taktikusan gon-
dolkodó eladó. 

Áfafrász után árspekulációk
A hozzáadottérték-adó emelését meghaladó mértékben növeltek árat a kereskedõk

Helyi felelõsség a romaügy

A kolozsvári piacon még nem söpört végig az árhullám a pultokon Fotó: Sipos M. Zoltán

Munkatársunktól

Nem enyhül az árvíz-
helyzet Hargita megyé-

ben, annak ellenére, hogy a
hét elején még bizakodóak
voltak a helyi vízügyi szak-
emberek. Tegnap több száz
házat, néhány száz gazdasá-
got, és több száz hektárnyi
beültetett szántót árasztott el
az Olt tegnap a megye nyolc
településén. A Hargita me-
gyei készenléti felügyelõség
munkatársai szerint szerdá-
ról csütörtökre virradóan
esett nagy mennyiségû esõ
miatt és az Olt forrásvidéké-
rõl, a Nagy-Hagymásból le-
zúduló víz felduzzasztotta a
patakokat. Tegnap reggel az
áradat áthaladt Balánbá-
nyán, Csíkszentdomokoson,
Csíkszenttamáson, Csík-
jenõfalván, Karcfalván,
Csíkdánfalván, Csíkmadara-
son és Csíkrákoson. A fel-
ügyelõség jelentése szerint a
zabolátlan ár 107 házat, 852
pincét, 974 gazdaságot, 344
gazdasági melléképületet
rongált meg. A helyzetet sú-
lyosbítja, hogy víz alatt van a

Balánbánya–Csíkszentdo-
mokos közötti út több szaka-
sza is. Áradás volt Gyimes-
középlokon is, ahol a Hideg-
ség pataka lépett ki a medré-
bõl. Bükkhavaspatakán hat
hidat tett tönkre a víz, négy
házat és egy istállót árasztott
el, akadályozta a közlekedést
a 127A megyei úton, és 500
méteren megrongálta a 127
B megyei utat is. Gyimeskö-
zéplokon nincs villanyáram,
mert egy oszlopot kidöntött
a víz, az Electrica szakembe-
rei dolgoznak a hiba kijavítá-
sán. A hatóságok elkezdtek
ivóvizet szállítani a lakosság-
nak oda, ahol nem tudják
használni a kutakat. A tér-
ségben folyamatos a kármen-
tés és a kárfelmérés, Emil
Boc miniszterelnök az ára-
dásokkal kapcsolatban a hét
elején figyelmeztette a lakos-
ságot: fontos tudni, milyen
mértékû a kár, hogy a pontos
adatok alapján lehessen se-
gítséget kérni az Európai
Szolidaritási Alaptól. Ma
Hargita megyében tart terep-
szemlét Borbély László kör-
nyezetvédelmi miniszter. 

Tovább pusztít az Olt

Hargita megyében

Intézményes felelosségvállalást és konszenzusos megoldást sürgettek a roma-kerekasztal résztvevõi
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7.00 Gazdakör
7.50 Élő egyház (ism.)
8.20 Nyelvőrző
8.45 Mesék
9.20 Főzés? Gyerekjáték!
9.25 Hol volt, hol nem
volt...
9.40 Dunáról fúj a szél
9.45 Cimbora
10.15 Kutyaélet
10.40 Vissza Sherwoodba!
(kan. sci-fi sor.)
11.05 Párhuzamos életutak
11.35 Vigyázó szemekkel 
a világ körül
12.45 Híradó
13.05 Isten kezében
13.30 EtnoKlub
14.55 Daktari (am. sor.)
15.40 Floyd Spanyolor-
szágban
16.25 Fiatalok Dél-Afriká-
ban
16.25 Menj a labdára! 
(dán vígj., 2005)
17.45 Impressziók
18.05 Kalózsziget 
(auszt. ifj. sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Emma 
(angol rom. dráma, 1997)
21.50 Dunasport
22.05 Lélek Boulevard
22.35 California Dreamin’
(befejezetlen) 
(rom. filmdráma, 2007)
1.05 Koncertek az A38 ha-
jón

TV2, 20.35
Flyboys - Égi lovagok

1916-ot írunk. Már majdnem két éve dúl az I. világháború. A
nyugati fronton a brit és francia szövetséges erők megerősí-
tették lövészárkaikat a németekkel szemben, milliók estek
áldozatul. Az Egyesült Államok továbbra is kitart a semle-
gesség mellett, és elszigetelt marad, arra hivatkozva, hadd
vívják meg az európaiak a saját harcukat.

m2, 22.20
Diana igaz története

Andrew Morton, Diana hercegnő életrajzírójának biográfiá-
ja alapján készült a kétrészes angol film, mely a népszerű
hercegnő életét és a walesi herceggel töltött házaséveinek
mozzanatait eleveníti fel a váláshoz vezető konfliktusok és
érzelmi kicsapongások hiteles bemutatásával. Az első rész-
ben Diana életújtát a gyermekkorától a házasság kezdetéig,
az ifjú hercegek születéséig követhetjük nyomon.

RTL Klub, 23.15
Elemi ösztön 2.

Catherine Tramelt - az írónőt újból egy bűnténnyel gyanúsít-
ja a rendőrség. A Scotland Yard Glasst jelöli ki a nő pszichiá-
terének. A férfit, akárcsak Nick Currant annak idején, elbű-
völi Catherine Tramell varázsa és vakon sétál a nő csapdájá-
ba. Az első Elemi ösztön sikerét ismételné meg a röpke tizen-
négy év múltán elkészült második rész.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
8.55 Hogy volt?!
10.35 MIÉRT?
12.10 Lajtha László 
és a népzene
12.28 Zöld 7-es
12.30 Marczis Demeter nó-
tafelvételeiből
13.01 Európa Magyaror-
szágon
13.25 Kézfogás
13.50 Nekem ne lenne ha-
zám?
14.05 Koncertek az A38
hajón
14.55 Magazinok sikertör-
ténetei
15.45 Város születik
16.40 Mindentudás Egye-
teme
17.30 A hangszerkészítés
mesterei
17.55 A négy páncélos és
a kutya (sor.)
18.45 Angyalbőrben (sor.)
19.45 Vakáción a Mézga
család
20.15 Sztársáv
21.00 Híradó este
21.25 Beugró
22.20 Diana igaz története
(angol f. dráma, 1. rész)
23.50 XXY (arg.-francia-sp.
f. dráma, 2007)
1.15 Ez történt Ma Reggel
(ism.)
2.55 M I É R T ?
3.45 Magyar évszázadok
4.05 Jankovics Marcell
műsora

7.30 Top Shop
8.00 Kölyökklub
11.00 A fantasztikus né-
gyes
11.25 Hívjon! Játsszon!
Nyerjen!
12.25 A dadus (am. vígj.
sor.)
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Autómánia
13.45 Nagymenők (am.
sor.)
14.40 Majomszeretet
(am. vígj. sor.)
15.35 Tengeri őrjárat
(olasz krimisor.)
16.30 Őslények kalando-
rai (angol kaland sor.)
17.30 Huncutka (ameri-
kai vígj., 1991)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Fókusz Plusz Ma-
gazin
20.30 Hidalgo - A tűz
óceánja (amerikai ka-
landf., 2004)
Utána: RTL-hírek
23.15 Elemi ösztön 2.
(am.-német-angol thriller,
2006)
Sz.: Sharon Stone, 
David Morrissey, 
David Thewlis, 
Charlotte Rampling,
Hugh Dancy
1.25 Soha ne mondd,
hogy véged! (am. akcióf.,
2002)
3.05 Fókusz Plusz (ism.)

7.00 Az idő örvényében
7.25 Tv2 matiné
10.30 Mókás állatvilág
11.30 Szurikáták udvar-
háza
12.00 Doktorológia Leslie
Nielsen módra
12.30 Két TestŐr
13.00 Babavilág
13.30 A láthatatlan em-
ber (sor.)
14.30 A kiválasztott - Az
amerikai látnok (am. sor.)
15.30 Rejtélyek kalando-
rai (sor.)
16.30 Doktorok (am.
sor.)
17.30 Trinity kórház 
(am. sor.)
18.30 Knight Rider 
(am. sor.)
19.30 Tények
20.05 Magellán
20.35 Flyboys - Égi lova-
gok (francia-am. filmdrá-
ma, 2006)
23.10 Tiszta vér 
(am. krimi, 2007)
Közben: Kenósorsolás
0.45 Fekete péntek 
(am. krimi, 2007)
2.10 EZO.TV 06-90-602-
022
Jósok, látók, médiumok!
3.00 Kalandjárat (ism.)
Az útitárs Kandász 
Andrea
3.25 Teleshop
4.25 Animációs filmek

8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Széles út Motoros
életmód-magazin
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 Zöld övezet (ism.)
16.30 Balaton Bike Fest
(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.)
A rendkívüli események
műsorra
21.05 Civil kaszinó (ism.)
Húsbavágó kérdések, civil
válaszok
22.00 Híradó 21
22.30 BBC Hard Talk
(ism.)
23.05 Arcok a liftben
(ism.)
23.30 BBC Híradó
0.05 Vetítő (ism.)

10.30 A szépség és a
szörny 11.30 Segítség,
gyerekeim vannak! 12.25
Sabrina, a tiniboszorkány
(sorozat) 12.50 Két pasi...
(sorozat) 13.50 Jóbarátok
(ismétlés) 14.15 Pima-
szok (sorozat) 15.10 Tim
Gunn 16.10 Topmodell le-
szek! 17.05 Szívek szállo-
dája (sorozat) 18.00 Vész-
helyzet (sorozat) 19.00
Amerika csillagai 21.00
Doktor House (sorozat)
23.00 Szerelmünk lapjai
(amerikai film)

7.00 Hírek 11.00 Külön ki-
adás 12.00 Dinamo-Mac-
cabi, Dinamo-Austria, Di-
namo-Lokomotiv mérkőzé-
sek 13.00 Hírek 14.00
Strong Menfest 15.05
American Gladiators
16.00 Tenisz, Wimbledon
18.00 Sport.ro Hírek
19.00 Vakációs játékok
20.00 Fogadás a félelem-
mel 21.00 Sport.ro Hírek
21.30 Wrestling SMACK
22.30 Local Kombat Su-
perstars 23.30 World Cup
of Poker

9.45 A kötelék (sorozat)
10.45 Teleshopping 11.15
Mexikói utazás 12.30
Mindörökké együtt (soro-
zat) 13.30 Terra Nostra
(sorozat) 14.30 Ana két
arca 15.30 Viktória (soro-
zat) 16.30 A kötelék (soro-
zat) 17.30 Hetedik menny-
ország 18.30 Mindörökké
együtt (sorozat) 19.30 Szí-
vek iskolája (sorozat)
20.30 Nézz az égre!
(amerikai-angol-spanyol-
kanadai dráma) 23.15 Vi-
perafészek (sorozat)

8.05 Cserebere szerelem
(amerikai-kanadai vígjáték)
10.00 Televíziós vásárlás
13.05 A kincses sziget
gyermekei 3 (új-zélandi ka-
landfilm) 14.40 Scooby-
Doo (animációs film)
16.00 A lúzer (kanadai-an-
gol vígjáték) 17.40 Pie-
done Afrikában (olasz-
NSZK vígjáték) 19.50 Ül-
dözési mánia (am.-kan. víg-
játék) 21.50 A Maszk 2. - A
Maszk fia (amerikai-német
vígjáték) 23.30 Copland
(amerikai akciófilm)

11.00 Hullámok urai
(sorozat) 11.30 A Bohóc -
A bosszú napja (német ak-
ciófilm, 2005) 12.30 Hír-
adó 13.30 Kutyakomédia
(angol-kanadai családi
film, 1999) 15.30 Pop-
star (amerikai családi víg-
játék, 2005) 17.30 Ne-
kem van a legjobb felesé-
gem 18.45 A nap híre
19.00 Híradó 19.30 A
sztár papucsában 20.30
Nősülendő fiam van (reali-
ty show) 22.30 Paktum
az ördöggel

8.00 Charlie angyalainak
másik élete (amerikai film-
dráma) 10.00 Jeanne
d’Arc (kanadai kalandfilm)
14.00 Lázadj! (amerikai-
kanadai-olasz vígjáték)
16.00 A vér nem válik víz-
zé (amerikai filmdráma,
2005) 18.00 Mit ér a nő,
ha 50? (amerikai vígjáték,
2007) 20.00 A férjem vé-
delmében (am. sorpozat)
22.00 Erica világa (kana-
dai vígjáték-sorozat) 0.00
A hazugság gyűrűje (kana-
dai thriller, 2009)

TV2
6.50 Ma Reggel
9.00 Híradó
9.10 Európa Magyaror-
szágon
9.40 Szezon 2010
10.10 Mesék
12.05 Ötösfogat (angol-
kan.-német sor.)
12.35 Sötét jóslat
13.01 Hírek
13.05 Fogadóóra
13.35 FIFA 2010 Labda-
rúgó világbajnokság Ös-
szefoglaló
15.15 Hogy volt!?
16.10 Kell egy csapat
16.40 FIFA 2010 Labda-
rúgó világbajnokság (élő)
Negyeddöntő: Argentína-
Németország
19.20 Életképek (sor.)
20.00 SzerencseSzombat
- Luxor sorsolás
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
21.00 SzerencseSzombat
- Luxor sorsolás
21.10 FIFA 2010 (élő)
Negyeddöntő: Spanyolor-
szág-Paraguay
Élő közvetítés Dél-Afriká-
ból
23.35 Hírek
23.40 Sporthírek
23.50 Hannibál tanár úr
(magyar filmdráma,
1956)
1.30 FIFA 2010 (élő)
Ez történt ma...

7.00 Pro Patria
7.25 Az emlékek éneke...
(ism.)
8.00 Disney Klub (rajzfil-
mek)
9.00 FIFA 2010, Uru-
guay-Ghána mérk.
10.55 FIFA 2010, studió
11.30 Hannah Montana
(amerikai sor.)
12.00 A család sztárja
13.00 Európa minket is
érint
13.45 FIFA 2010, info
14.00 Hírek, időjárásje-
lentés
14.20 Találkozunk a TVR-
ben
15.20 Heti elemzés
15.30 Találkozunk a TVR-
ben
16.35 FIFA 2010, világ-
bajnokság, info
16.50 FIFA 2010, világ-
bajnokság, Argentina-
Németország mérk.
19.00 Népi hagyomá-
nyok
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
20.45 Sport
21.00 FIFA 2010, live
21.20 FIFA 2010, Para-
guay-Spanyolország
23.30 FIFA 2010, stúdió-
beszélgetés
0.15 Alapvető túlélési
technikák
1.15 FIFA 2010, Argenti-
na-Németország

4.30 Apropo TV
6.00 Happy Hour - szóra-
koztató műsor (ism.)
7.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés, Mi törté-
nik, doktor úr?
10.00 Késhegyen múló
szépség(ism.)
11.30 Tequila és Bonetti
legújabb kalandjai (olasz
akció sorozat)
12.30 Pro Motor (ism.)
13.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
13.05 Papagájok - Szere-
lem második látásra (ame-
rikai-német romantikus
film, 2002)
15.00 Kőkemény igazság
(amerikai vígjáték, 1995)
17.00 Majomszeretet
(amerikai kalandfilm,
1997)
19.00 Hétvégi Pro Tv hí-
rek, sport, időjárásjelentés
20.30 Az első lovag (ame-
rikai kalandfilm, 1995)
23.15 Bumeráng (amerikai
vígjáték, 1992)
1.45 Az első lovag 

(amerikai kalandfilm,
1995) (ism.)

7.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
9.00 A kis Nikita (amerikai
akcióthriller, 1989)
11.00 Vad és gyönyörű
(amerikai vígjáték, 1964)
13.00 Híradó, időjárásje-
lentés
13.15 A simlis és a szende
(am. sor.) (ism.)
14.00 Frank (amerikai csa-
ládi film, 2007)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
16.30 Mr. Bean (angol víg-
játék sorozat)
17.00 Férjem kettős élete
(amerikai filmdráma,
2001)
19.00 Híradó, Sport
20.30 Sztár avatar 

– szórakoztató műsor
22.30 Kegyetlen játékok
2. (amerikai filmdráma,
2000)
0.30 Shaolin Kung Fu (kí-
nai akciófilm-sor.)
1.30 A kis Nikita (amerikai
akcióthriller, 1989) (ism.)
3.15 Kegyetlen játékok 2.
(amerikai filmdráma,
2000) (ism.)

6.30 Micimackó 
(animációs sor.)
7.00 Fején a nagyvilág
8.00 Ying yang yo 
(animációs sor.)
8.30 Xyber
9.00 Micimackó 
(amerikai animációs sor.)
9.30 Autofórum
10.00 Teleshopping
10.30 Ingatlan Blitz
11.00 Sport, diéta és
egy sztár
11.30 Ötcsillagos otthon
12.30 S.O.S. 
- mentsétek meg a há-
zam
13.30 Hipnózis, 
az ész játékai
14.30 Földtenger 
kalandorai 
(amerikai kalandfilm,
2004) (ism.)
16.30 Vita a konyhában
18.00 Hírek, időjárásje-
lentés
19.00 Sport
19.30 Eszeveszett biro-
dalom (am. rajzf., 2000)
21.00 Tenenbaum, 
a háziátok 
(amerikai vígjáték,
2001)
23.30 Sabrina 
(am. rom. vígj., 1954)ű
1.30 Amerika Komman-
dó: Világrendőrség 
(amerikai anim. film)
3.30 Hírek, időjárásje-
lentés (ism.)

7.00 Túlélés törvényei 

- Dominikai Köztársaság
8.00 Viharvadászok 
- Tombol a tornádó
9.00 Végzetes másodpercek
10.00 Amcsi motorok -
Amcsi motorok
11.00 Utcai autóverseny:
egy éjszaka a földön
12.00 Újjáépítők
13.00 Édesvízi szörnyek
14.00 Viharvadászok 
- Üdvözlet a Fenevadnak
15.00 Végzetes 
másodpercek
16.00 Eltűnt - Lee Curter:
Az elveszett lélek
18.00 A túlélés törvényei 
- Alabama
20.00 Piszkos munkák 
- Acélművek
21.00 Trükkös tesók 
- Föld alatti terepjáró
22.00 Time Warp – Ami-
kor megáll az idő
23.00 Hogyan készült
0.00 Dühöngő világ - Elsza-
badult indulatok
1.00 Ross Kemp - Gengsz-
terbandák nyomában
2.00 Valódi helyszínelők
3.00 A túlélés törvényei -
Válogatott kalandok

7.00 Maria Butaciu kon-
cert
8.00 FIFA 2010, stúdióbe-
szélgetés
8.30 Ég és föld között
9.00 Figyelem gyerekek!
9.35 Szabad a szembejö-
vő sáv
10.30 IT Zon@
11.00 Az én költségveté-
sem
11.35 FIFA 2010, 
negyeddöntők
13.35 Figyelem, 
énekelünk!
15.00 Kaland 
és természet
15.30 A románok kincsei
16.00 Közelről a világ
16.30 Sikerkép 
– szórakoztató műsor
17.00 Férfi tenisz
19.00 Fel az összes 
vitorlát
19.30 Fel az összes 
vitorlát (román kalandf.)
20.30 Menedzsment lecke
21.00 Időzsaru 
(am. akció sor.)
22.00 Hírek, időjárás
23.10 Pasik, London, 
Szerelem
(angol-magyar-német-am.

rom. vígj., 2005)
1.05 Szabad a szembejövő
sáv (ism.)
2.00 Kaland és természet
(ism.)
2.30 Egyeseknek ez tet-
szik (ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

8.00 Jó reggelt, Erdély!, Híradás, Majális, 
Telefontársasjáték, Nyelvőr, Világjárók 
10.05 Térerő 
14.00 120 perc. A hétvége eseményei, Jó rájuk emlékezni,
Templomaink,  Portréműsor Kabaré, Vetélkedő 
16.00 Híradó, Ötórai tea,  Megy a magnó,  Súrlott grádics, 
Régi rádiósok a mikrofon előtt,  A hét zeneműve,  Versmű-
sor, Gramofon,  A hét zeneműve,  Színek és formák   

SZOMBAT
2010. július 3.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ
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7.55 Cimbora (ism.)
8.20 Hókusz-Pókusz 
Cirkusz
8.25 Marsupilami
8.50 Zengő ABC
9.00 Főzés? Gyerekjáték!
9.10 A dicsekvő varga
(mesef.)
10.00 Kalando-Zoo 
a Kifutók mögött
10.30 Csak az a foci 
(német családi film,
2003)
12.15 Hatodik sebesség
12.45 Híradó
13.05 Élő egyház
13.30 Élő népzene
14.00 Csellengők
14.25 Lángok 
(magyar filmdráma,
1940)
15.45 Dunáról fúj a szél
15.55 Ízőrzők: Karcag
16.30 Muzsikál a mozi
17.15 Afrika színei
18.15 Mese
18.40 Arcélek
19.00 Híradó
19.25 Heti Hírmondó
20.15 A nagy trakta
(olasz vígjáték, 2007)
22.00 Budapesti Búcsú
2010 (koncertf.)
23.05 Divathét
23.35 Dunasport
23.50 A tangó éjszakája
(koncertf.)
1.30 Fotógéppel 
„abból a világból”

TV2, 21.05
Az utolsó vakáció

Georgia Byrd egy áruház konyhai osztályán dolgozik és ahe-
lyett, hogy titkos vágyait próbálná beteljesíteni - mondjuk,
megszólítaná a bútorosztályon dolgozó jóképű fickót -, csak
őrlődik és kínlódik borzalmas félénksége miatt. Mígnem
egy napon az orvosa közli vele a hírt, hogy gyógyíthatatlan
betegségben szenved és legfeljebb néhány hét lehet már
csak hátra az életéből.

m1, 22.00
6:3 avagy, játszd újra Tutti

Az évszázad mérkőzése: az angol-magyar 1953. november
25-én délután negyed négykor kezdődött. Hónapok óra erre
várt az ország. Mindenhol a készülékek köré gyülekeztek az
emberek, ott is kitettek rádiót, ahol egyébként nem volt szo-
kás az ilyesmi. Hiszen az Aranycsapat lépett pályára, az ott-
honukban addig veretlen angolok ellen.

RTL Klub, 22.50
A sziget

Licoln 6-Echo és Jordan-2 Delta több száz társukhoz hason-
lóan szigorú ellenőrzés alatt élnek, mindegyikük abban re-
ménykedik, hogy kiválasztják a Szigetre, amely az egyetlen
lakható hely maradt a Földön. Lincoln azonban hamarosan
rájön, minden hazugság, amit eddig saját magáról és a világ-
ról tudott, a Sziget meséje pedig a legkegyetlenebb átverés.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
8.55 Mesék
9.40 Spuri
10.05 Derek, a fenegye-
rek
10.25 Sarah Jane kaland-
jai
10.55 Utánam, srácok!
(sor.)
11.25 Az aranyrózsa bar-
langja (ol. f.)
13.15 Katolikus krónika
13.40 Emberhalászok
14.05 A sokszínű vallás
14.20 Evangélikus 
magazin
14.45 Református ifjúsági
műsor
14.55 Református Egyhá-
zi Napok Dunántúl
15.55 Jelképtár
16.00 Női szemmel
16.30 Miért épp a demok-
rácia?
17.20 Jankovics Marcell
műsora
18.10 Egy önéletrajz váz-
lata (am. kalandf., 2002),
2. rész
19.35 Közeli, távoli, tájak
20.30 Vakáción a Mézga
család
21.00 Híradó este
21.25 Múlt-kor speciális
22.00 Diana igaz történe-
te (angol filmdráma, 2.
rész, 1993)
23.30 Hannibál tanár úr
(magyar filmdráma, 1956)
1.00 Beugró

7.30 Top Shop
8.00 Kölyökklub
Benne: Tsubasa kapitány,
Rupert maci, Hupikék tör-
pikék
11.00 Trendmánia
11.30 Hívjon! Játsszon!
Nyerjen!
12.35 meneTrend
13.00 RTL Klub Híradó
Déli kiadás
13.15 Dáridó Lajcsival
Muzsika és szórakozás
13.40 Red Bull Air Race
2010 - New York
13.45 Magyar autósport-
magazin
14.05 Forma-1 magazin
14.30 Nagymenők 
(am. sor.)
15.25 Tuti gimi 
(am. sor.)
16.20 Míg a halál el nem
választ (am. vígj. sor.)
16.50 A rodoszi kolosz-
szus (francia-olasz-sp.
kalandf., 1961)

Közben: 16.05 Hatoslot-
tó-sorsolás
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Cobra 11 
(német sor.)
21.00 Krokodil Dundee
3. (auszt.-am. vígj.,
2001)
22.50 A sziget 
(am. akcióf., 2005)
Utána: RTL-hírek
1.35 Portré

7.45 Tv2 matiné
Benne. Bajkeverő majom,
Őslények országa, 
Fifi virágoskertje
10.20 Mókás állatvilág
11.50 Tv2 matiné
12.50 Stahl konyhája
13.20 Kalandjárat
13.50 Száguldó vipera
(am.-német sor.)
14.50 Hegylakó 
(kan.-francia sor.)
15.50 Sheena, 

a dzsungel királynője 
(am. kaland sor.)
16.50 Crusoe (am.-angol-
kan. kaland sor.)
17.45 Veszélyes kölykök
(am. filmdráma, 1995)
19.30 Tények
20.00 Napló
21.05 Az utolsó vakáció
(am. kalandf., 2006)
23.10 Lopakodók 3 
(am. akcióf., 2004)
Közben: Kenósorsolás
0.50 Kiálts szabadságért
(angol filmdráma, 1987)
3.35 EZO.TV 06-90-602-
022
Jósok, látók, médiumok!
4.25 Napló (ism.) 

8.00 Híradó
8.30 Soroló
A vidék magazinja
9.05 Balaton Bike Fest
(ism.)
9.30 Felfedező (ism.)
10.05 Péntek 8 (ism.)
11.05 Célpont
Oknyomozó riportműsor
11.30 Napról napra
12.05 Civil kaszinó
13.00 Déli híradó
13.30 Közvetlen ajánlat
14.05 Különkiadás
A kultúra különb kiadás-
ban
16.05 Arcok a liftben
(ism.)
16.30 Széles út (ism.) Mo-
toros életmód-magazin
17.05 Garázs
17.30 GyógyHír - Egész-
ségügyi magazin
18.00 Híradó - Friss napi
információk
18.30 Hírvilág
19.05 Keresztmetszet
Riportmagazin
20.00 Híradó
20.30 Napról napra (ism.)
Belpolitikai összefoglaló
21.05 Kontraszt
22.00 Híradó 21
22.30 Értékmentés más-
ként (ism.)
23.05 Vetítő
Életek éneke (magyar
dokumentumf.)
0.05 Kontraszt (ism.)

9.35 Véznák kontra dagik
10.35 A szépség és a
szörny (sorozat) 11.35
Mutasd a tányérod! 12.40
Gigamad 13.10 Vészhely-
zet (sorozat) 14.05 Szex
és New York light (soro-
zat) 15.15 Főnökök főnöke
(am. krimi) 16.40 A Nagy
Ő 17.35 Joey (amerikai so-
rozat) 19.35 Benji, az üldö-
zött (amerikai film) 21.00
Lehetetlen küldetés 22.00
Dühöngő bika (amerikai f.)
0.10 Főnökök főnöke
(amerikai krimi)

7.05 Sport.ro Hírek 7.05
Pro Motor, premier 8.00
Sport.ro Hírek 11.00 Kü-
lön kiadás 12.00 Bajno-
kok dinasztiája 13.00
Sport.ro Hírek 14.00
STIHL Timbersports,
nemzetközi favágóver-
seny 15.05 Fogadás a fé-
lelemmel 16.00 Tenisz,
Wimdledon 19.00 Külön
kiadás 20.00 A világ
harcosai 21.00 Sport.ro
Hírek 22.00 UFC 116:
Brock Lesnar - Shane
Carwin

8.15 Szívek iskolája 9.45
A kötelék (sorozat) 11.15
Hetedik menyország
12.30 Mindörökké együtt
(sorozat) 13.30 Ana má-
sik arca (sorozat) 15.30
Viktória (sorozat) 16.30
A kötelék (sorozat) 17.30
Hetedik menyország
18.30 Mindörökké együtt
19.30 Szívek iskolája (so-
rozat) 20.30 Terítéken a
nő (amerikai romantikus
vígj.) 22.30 Viperafészek
(sorozat) 0.30 Árulás (so-
rozat)

8.05 A lúzer (kanadai-angol
vígjáték) 10.00 Televíziós
vásárlás 13.00 Jack Hunter
- A menny csillaga (amerikai
kalandfilm) 14.50 Asterix
és a vikingek (animációs
film) 16.10 A Maszk 2. - A
Maszk fia (amerikai-német
vígjáték) 17.45 Mi kell a nő-
nek? (amerikai romantikus
vígjáték) 20.05 Láncreak-
ció (amerikai akciófilm)
22.00 B 13 - A bűnös ne-
gyed (francia akció-víg-
játék) 23.30 Nitro (kanadai
akciófilm)

8.45 Dokik (sorozat) 9.15
Szellemcsapat (Lélekmen-
tő) (amerikai vígjáték)
11.00 A hullámok urai
(sorozat) 11.30 A Bohóc -
A bosszú napja (ism.)
12.30 Hírek 13.30 Dokik
(ismétlés) 14.00 Nősülen-
dő fiam van 16.00 Családi
történet (török film) 17.45
Vendéglő nálunk otthon
18.45 A nap híre 19.00 Hí-
rek 19.30 Szegény gazdag
gyerekek 21.00 Ha jó vagy
pénzt nyersz! 22.00 Apja
lánya

8.00 Isten háta mögött
(amerikai filmdráma) 10.00
A szexbomba (am.-kanadai-
ausztrál filmdráma, 1. rész)
14.00 Charlie angyalainak
másik élete (amerikai film-
dráma) 16.00 Mit ér a nő,
ha 50? (amerikai vígjáték)
18.00 Az álcsalád (amerikai
vígjáték) 20.00 Erica világa
(kanadai vígjáték sorozat)
22.00 Lángoló szívek (ame-
rikai rom. dráma, 2008)
0.00 Gyilkos állapot
(kanadai-amerikai film drá-
ma, 2008)

TV2
9.10 Főtér
10.15 “Így szól az Úr!”
10.20 Katolikus krónika
10.45 Emberhalászok
11.10 A sokszínű vallás
11.25 Evangélikus 
magazin
12.00 Református 
Egyházi Napok
13.01 Hírek
13.10 Kul-túra 2010
13.40 Sport7
14.10 FIFA 2010 
Labdarúgó világbajnok-
ság, Öszszefoglaló
16.15 Hogy volt!?...
16.50 Körhinta 
Fesztiválkalauz
17.20 Az isteni Diego
(arg.-sp. játékf., 2007)
19.00 Panoráma
19.30 Hogy volt!?...
20.30 Híradó este
21.00 Budapesti újévi
koncert - Mága Zoltán 
és sztárvendégei
22.00 6:3 avagy, játszd
újra Tutti 
(magyar vígj., 1998)
23.35 Kultúrház
0.25 Hírek
0.30 Sporthírek
0.40 Panoráma 
(ism.)
1.10 FIFA 2010 Labdarú-
gó világbajnokság
Összefoglaló a negyed-
döntők mérkőzéseiből
3.15 Telesport

7.00 A hit világa
8.00 Rajzfilmek
9.00 FIFA 2010, 
Paraguay-Spanyolország
10.55 FIFA 2010 
világbajnokság
11.35 A falu élete
13.00 Politikai beszámoló
13.45 FIFA 2010 világbaj-
nokság, beszámoló
14.00 Hírek
14.20 Modern vizor
14.45 Román divathét,
Iasi
16.00 High profile
16.35 FIFA 2010 (Live)
16.55 Miss Universe 
Románia
17.00 Dănutz S.R.L. 
– 1. rész
18.00 Hírek
18.10 Dănutz S.R.L. 
– 2. rész
19.25 Jocker, 
Loto 5 /40, Loto 6/49 
és Noroc sorsolás
19.40 Előtte és utána
19.55 Miss Universe 
Románia
20.00 Hírek
20.45 Sport
21.00 FIFA 2010, 
beszámoló
21.20 Az elveszett gyé-
mánt (amerikai romanti-
kus dráma, 2008)
23.10 American Music
Awards koncert
1.15 FIFA 2010, Para-
guay-Spanyolország (ism.)

6.15 Tequila és Bonetti

legújabb kalandjai 
(olasz akció sor.) (ism.)
7.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
Mi történik, doktor úr?
10.00 Majomszeretet
(am. kalandf., 1997)
12.00 Tequila és Bonetti
legújabb kalandjai 
(olasz akció sor.)
13.00 ProTv hírek
13.05 Ikrek akcióban 
(Akcióban Mary-Kate 
és Ashley) 
(am. animációs sorozat)
14.15 Kőkemény igazság
(am. vígj., 1995) (ism.)
16.15 Batman visszatér
(amerikai akciófilm, 1992)
19.00 Hétvégi Pro Tv 
hírek, sport, 
időjárásjelentés
20.30 A professzor 
(amerikai akciófilm, 2003)
22.30 Hátulról mellbe
(amerikai vígjáték, 2001)
0.30 A professzor 
(amerikai akciófilm,
2003) (ism.)
2.00 Hátulról mellbe
(amerikai vígj.) (ism.)

5.30 101 kiskutya 

(am. animációs sorozat)
7.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
9.00 B.D. a hegyekben és
a tengeren
(román vígjáték, 1971)
11.00 Frank (amerikai csa-
ládi film, 2007) (ism.)
13.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
13.15 A simlis és a Szende
(angol vígjáték sorozat)
(ism.)
14.00 Férjem kettős élete
(amerikai filmdráma,
2001) (ism.)
16.00 Híradó, sport
16.30 Mr. Bean 
(ango vígjáték sorozat)
17.00 Sztár Avatar – szóra-
koztató műsor (ism.)
19.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
20.30 Hamis szerelmi ese-
tek – szórakoztató műsor
22.00 SuperBingo Metro-
polis
1.00 Szerencsecsillagok
(hongkongi film, 1986)
3.45 Tegnap született 
(am. filmdráma, 1950)

6.00 Hipnózis, 
az elme játékai
7.00 Kandikamera
8.00 Yin yang yo
8.30 Xyber
9.00 Micimackó
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 bemutat-
ja
12.30 Galileo 
– szórakoztató műsor
13.00 Hírességpróba
14.00 Focus Monden
14.30 10 éves a Krónika
16.00 Sabrina 
(amerikai romantikus
vígjáték, 1954) (ism.)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Az égig érő pa-
szuly legendája 
(amerikai kalandfilm,
2001), 2. rész
21.30 Perpatvar 
a konyhában 
(reality show)
23.00 Találkozás a sö-
tétben – reality show
0.30 Hírességpróba
1.30 Hírek, sport,
időjárásjelentés
2.30 A ház: építkezés 
és design (ism.)

6.10 Állítólag... - Papír íjpuska
7.00 Hogyan készült 
- Porlasztók
8.00 Tornádók nyomában 
- Légnyomás
9.00 Amerikai favágók 
- Az Aranyút lezárása
10.00 4x4 versenyláz 
- Túl minden határon
11.00 Ötödik sebesség
12.00 Amerikai hotrodok
13.00 A túlélés törvényei 
- Alabama
15.00 Amerika 
legőrültebb versenyei
16.00 Eltűnt - Michele

Whitaker: 
Az utolsó kamionmegálló
18.00 Hogyan készült
19.00 Tornádók nyomában
20.00 Amerikai favágók
21.00 Hogyan 
működnek a gépek?
22.00 Rács mögött külföld-
ön - Scott és Lucy
23.00 Éljük túl a katasztrófát
0.00 Ross Kemp - Gengsz-
terbandák nyomában
1.00 Végzetes másodpercek
2.00 Töréspont - Üzem-
anyag-szállító
3.00 Cella-napló - Indiana

8.00 FIFA 2010, stúdióbe-
szélgetés
8.30 A térképen túl 
(ism.)
9.00 Motomágia
9.30 Mosoly 
négy keréken
10.00 Farm - magazin
11.00 Csavargó halász
11.35 FIFA 2010, 
negyeddöntők
13.35 Piroska és a Farkas
(am. kalandf.)
14.55 Forma 1 világbaj-
nokság, Európa Nagydíj
(live)
15.05 Győztesek
15.15 Lehet, hogy nem
tudtad
15.30 Jamie Oliver 
varázslói
16.00 Atlasz
16.30 Arc és hasonlóság
17.00 Tenisz, 
Arad Challenger
19.00 Szlovákia-Románia
férfi röplabda mérkőzés
20.30 Fiatal vagyok, 
karriert építek
21.00 Heuréka 
(amerikai kaland sor.)
22.00 Hírek, sport
23.10 Született szerelme-
sek (amerikai romantikus
film, 1998)
1.00 Atlasz
1.35 Pasik, London, Sze-
relem (ism.)
3.15 Figyelem, énekelünk
(ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók 
középhullámú adásában
10.00 Egyházi műsor

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

VASÁRNAP
2010. július 4.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Dunasport (ism.)
9.15 Isten kezében 
(ism.)
9.40 Világvándor
10.10 Mesék
11.30 Zorro 
(am. kaland sor.)
11.55 Onkológiai kutatás-
fejlesztés
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Térkép
15.40 Erőtér - Nap, szél,
víz, föld, mező
16.15 Halld Izrael! Zsidó
vallási műsor
16.45 Heuréka! Megtalál-
tam!
17.15 Második esély 
(am.-mex.-kol. sor.)
18.05 25. szélességi fok
Délre (francia sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Derrick (krimisor.)
21.00 Híradó
21.05 Közbeszéd
21.30 Sporthírek
21.35 SportAréna Extra
23.40 A félelmen túl 
(dokumentumf.)
0.35 Múlt idő '90
1.05 Beavatás
1.25 Híradó (ism.)
1.50 Dukay Barnabás és
Gadó Gábor - Szabad zene
duó koncert
2.25 Vágy visszakézből

TV2, 12.30
Telitalálat

A főhős, Hackspacher
Béla, targonca-vezető.
Egy kisméret? bérla-
kásban él feleségével,
Irénnel, két gyermeké-
vel és az anyósával,
továbbá Rózsikával, a
táncdalénekesnőnek
készülő albérlővel. Bé-
la egy lakóközösségi
kultúrprogramon tud-
ja meg, hogy 12-ese
van a totón. A műsor
abbamarad, óriási az
öröm. Elérkezik a nap,
1956. október 23-a,
amikor Béla átveheti a
nyereményt.

Pro Tv, 20.30
Elsõ számú célpont

Alex McGregor nő létére az Egyesült Államok elnökének a
biztonsági főnöke. A gyönyörű nő kérlelhetetlen, ha munká-
ról van szó, profizmusát a férfiak is elismerik. Épp ezért va-
lós fenyegetésnek véli azokat a videó-üzeneteket, amelyek
az elnök elleni merényletre utalnak. Elemzői kiderítik, hogy
az üzenetek felső körökből érkeznek, és egy komoly össze-
esküvés készülődik.

VIASAT3, 22.20
Egy ártatlan ember

Igazságosság – ez
az amerikai álom
kulcsszava. A tör-
vény előtt mindenki
egyenlő, mindenki-
nek ugyanazok a jo-
gai, mindenkit
egyenlő mértékkel
mérnek. Kivéve Jim-
mie Rainwoodot.
Egy kellemes este
pillanatok alatt rom-
ba dőlt Jimmie-nek
a világba vetett hite.
Két rendőr ugyanis
a lakását egy kábí-
tószer-kereskedő
otthonának vélve
betör hozzá.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Thomas, 
a gőzmozdony
10.20 Dogstar, az eb-busz
10.45 Derek, 
a fenegyerek (sor.)
11.00 Rondó 
Kisebbségi magazin
11.55 Roma Fórum
12.20 retrock 
- Vivaldi: F-dúr szonáta
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Napló
14.00 Közvetítés 
a parlament ülésér?l
17.30 Bűvölet (olasz sor.)
18.20 Magyar rock (ism.)
19.15 1100 év Európa kö-
zepén
19.45 Bob, a mester
20.05 Afrika gyöngysze-
me (port. kaland sor.)
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.25 Afrika gyöngysze-
me (sor.)
22.20 Stingers 
(ausztrál sor.)
23.30 McLeod lányai (sor.)
0.15 Elit gimi (ol. sor.)
1.10 Teresa Hennert 
románca 
(lengyel f., 1983)
2.35 Ez történt Ma reggel
(ism.)
4.20 Vezérlő fény 
(am. sor.)

6.30 Top Shop
7.00 Fókusz Plusz (ism.)
7.25 Fókusz (ism.)
7.55 Reggeli 
Ébresztőshow
10.05 Te vagy az életem
(arg. sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 06-91-33-55-33 
Hívjon! 
Játsszon! Nyerjen!
14.30 Fél kett?
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
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 Vacsoracsata 
- Gasztroreality
21.05 Fókusz
21.40 Barátok közt 
(magyar sor.)
22.20 Hazudj, ha tudsz!
(amerikai krimisorozat)
23.20 A rejtély 
(am.-kanadai thrillersor.)
Utána: RTL-hírek
0.25 Poker After 
Dark 2009
1.20 Reflektor 
Sztármagazin
1.35 Nem szentírás 
(amerikai filmsorozat)

7.00 Magellán (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.20 Teleshop
12.30 Telitalálat 
(magyar játékf., 2003)
14.25 Kvízió
15.55 Szentek kórháza 
(auszt. filmsor.)
16.55 Egy tini naplója 
(német vígj. sor.)
17.25 Bűbájos boszorkák 
(am. sor.)
18.25 Joshi Bharat
18.25 Árva angyal 
(mex. sor.)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Monk 
- Flúgos nyomozó 
(am. krimisor.)
21.10 Aktív
21.45 Hőhullám 
(szórakoztató műsor)
22.20 NCIS (am. krimisor.)
23.20 Gyilkos számok 
(am. krimisor.)
Közben. Kenósorsolás
0.20 Különleges 
ügyosztály - Párizs 
(fr. krimisor.)
1.20 Tények Este
1.50 EZO.TV Jósok, látók,
médiumok!
2.40 S. S. Doomtrooper 
- A rohamosztag 
(am. horror, 2006)

7.00 Széles út (ism.) 
Motoros életmód-magazin
7.30 Soroló (ism.)
8.00 Híradó
Friss napi információk
9.05 Kontraszt
10.05 Különkiadás (ism.)
A kultúra különb 
kiadásban
12.05 Arcok a liftben 
(ism.)
12.30 Hírvilág (ism.)
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Soroló (ism.)
14.30 Garázs (ism.)
Ahonnan az autózás indul!
15.05 Európai híradó 
(ism.)
15.30 Napról napra (ism.)
Belpolitikai összefoglaló
16.05 Péntek (ism.)
Mondatvadászat
17.05 Célpont (ism.)
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Panaszkönyv
19.05 Vonalban
Interaktív politikai 
show-műsor
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta - 
Vitaműsor újságírókkal
23.05 Ősök tere
23.30 Pálya
0.05 BBC World Híradó
0.30 Panaszkönyv (ism.)

9.20 Gyilkos sorok (soro-
zat) 10.20 Smallville (so-
rozat) 11.10 Az Elnökn?
(sorozat) 12.00 Kincsek a
padláson 13.00 Segítség,
szül? vagyok! (ismétlés)
14.00 A médium (ismét-
lés) 16.00 Gyilkos számok
(ismétlés) 17.00 Alice új
élete (sorozat) 18.00 Hold-
fény (amerikai sorozat)
20.00 Jóbarátok (am. so-
rozat, ism.) 21.25 Gyilkos
számok (am. sorozat)
22.20 Egy ártatlan ember
(amerikai filmdráma)

7.00 Hírek 10.00 Pontos
sportidő 12.00 Hírek
13.10 Pontos sportidő
14.10 Külön kiadás 15.00
BoxBuster: Rene Maidana
- Victor Cayo 15.30
Sport.ro Hírek 16.00
Tényleg 17.00 Pontos
sportid? (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.05 Információk Vali
Moraru-val 20.05 A világ
harcosai 21.00 Sport.ro
Hírek 22.00 Local Kom-
bat Superstars 23.00
Wrestling SMACK 

9.45 A kötelék (sorozat)
11.15 Hetedik menyország
(sorozat) 12.30 Mindörök-
ké együtt (sor.) 13.30
Teleshopping 14.00 Ana
két arca (sorozat) 15.30
Viktória (sorozat) 16.30 A
kötelék (sorozat) 17.30
Igaz történetek 18.30
Mindörökké együtt (sor.)
19.30 Szívek iskolája
(sorozat) 20.30 Predeszti-
náltak (sorozat) 21.30
Analia másik arca (ameri-
kai sorozat) 22.30 Éjsza-
kai történetek 

8.05 Tűzhányó New York-
ban (amerikai ilm) 10.00
Televíziós vásárlás 13.05
Zűrös páros (francia akció-
vígjáték) 14.45 A Mid-
somer gyilkosságok (angol
krimisor.) 16.40 Öregdiák
nem véndiák (amerikai
vígjjáték) 18.15 Miért
nősültem meg? (amerikai
vígjáték) 20.25 Egy bal-
eset anatómiája (kanadai
akcióf.) 22.10 Üzenet a túl-
világról (amerikai horror)
23.55 Nyomás alatt
(amerikai thriller)

8.00 A sztár papucsában
9.30 Ezüstszerelem (tö-
rök sorozat) 11.30 Ha jó
vagy pénzt nyersz! 12.30
Kanal-D Hírek 13.15 Orvo-
sok 14.45 Árulás a csa-
ládban 16.30 Légy az
enyém 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
19.45 Nősülendő fiam
van 20.30 A sátor – szó-
rakoztató műsor 21.30
1001 éjszaka (török soro-
zat) 23.00 Csapásra ké-
szen (amerikai akciófilm,
1997)

10.00 Foyle háborúja (an-
gol sorozat) 12.00 Amy-nek
ítélve (sorozat) 13.00 Őr-
angyal (sorozat) 14.00
Nash Bridges (sorozat)
15.00 Foyle háborúja (an-
gol sorozat) 17.00 Lázadj!
(amarikai-kanadai-olasz
vígjáték, 1998) 19.00 Amy-
nek ítélve (sorozat) 20.00
Nash Bridges (sorozat)
21.00 Őrangyal (sorozat)
22.00 Céline Dion (kanadai
zenés dráma, 2008) 0.00 A
győztes is veszít (kanadai
film dráma)

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Színészpalánták 
(olasz sor.)
10.50 Hogy volt!?... 
Extra
11.45 Parlamenti Napló
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok 
(magyar sor.)
14.35 Roma Magazin
15.05 Domovina
15.35 Telesport (élő)
WTA Tour női tenisztorna
17.25 Körzeti híradó
16.35 Hírek
17.45 Teadélután
Hétfőtől péntekig 
minden, 
ami szórakoztató!
18.40 Elit gimi 
(olasz drámasorozat)
19.40 McLeod lányai 
(auszt. kaland sor.)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
21.00 Kékfény
22.00 Hogy volt!?
23.40 Az Este
0.05 Hírek
0.10 Sporthírek
0.15 Memento
0.25 Teadélután (ism.)
1.20 Parlamenti Napló 
(ism.)
2.35 Gyermekkereskede-
lem Indiában és Nepálban

7.00 Hírek
8.00 Ormányos család 
(anim. sor.)
8.25 Bízd csak Beaverre 
(am. vígjátéksor.)
8.55 Miss Universe 
Románia
9.10 B.D. akcióba lép 
(román vígjáték)
11.00 Profil, történet, 
szereplő
11.35 Szerelmi bizonyíték
(braz. sor.)
12.35 A palota ékköve 
(sor.)
13.45 FIFA 2010, 
beszámoló
14.00 Hírek
14.45 Egyszerűen ízletes
15.35 Krónika
16.35 FIFA 2010, info
17.00 Kis Dorrit 
(angol minisor.)
18.00 A világ hercegnői
18.10 Sziluettbarát r
eceptek
18.45 A palota ékköve 
(sor.)
19.55 Miss Universe Románia
20.00 Hírek
20.40 Sport
21.00 FIFA 2010, beszámoló
21.20 Jó és rossz között
22.50 Profil, történet, 
szereplő
23.30 Green Hours Nem-
zetközi Jazzfesztivál
0.00 Hírek
0.15 Alapvető 
túlélési technikák

7.00 Pro Tv hírek
9.55 Könyvbemutató
10.00 Tequila és Bonetti
legújabb kalandjai 
(olasz akció sor.) (ism.)
11.00 Ikrek akcióban 

(Akcióban Mary-Kate 
és Ashley) (amerikai animá-
ciós sorozat)
12.00 Fiatal és nyugtalan 
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek
13.30 Batman visszatér 
(amerikai akciófilm, 1992)
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 Első számú célpont
(kanadai-amerikai 
akciófilm, 2000)
22.30 Pro Tv hírek, sport
23.00 Terminátor 
- Sarah Connor krónikái 
(amerikai sor.)
0.00 Első számú célpont 
(kanadai-amerikai 
akciófilm, 2000) (ism.)
2.00 Pro Tv hírek (ism.)

6.00 Híradó
8.00 Jó reggelt 
Razvannal és Danival
10.00 Sajtószemle 
Mircea Badeaval
11.15 Hamis szerelmi jele-
net
13.00 Híradó
14.00 Titkok 
a paradicsomban 
(görög filmsorozat)
16.00 Híradó
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés – Madalin Ionescu 
szórakoztató műsora
19.00 Híradó
20.30 Malibui 
cápatámadás 
(ausztrál sci-fi, 2009)
22.30 Híradó
23.30 Hősök 
(amerikai sorozat)
0.30 Egy rém rendes család

(amerikai vígjáték sorozat)
1.00 Malibui cápatáma-
dás (ausztrál sci-fi, 2009)
(ism.)
2.45 Miami Vice 
(amerikai akció sorozat)
3.30 Közvetlen hozzáférés
(ism.)

7.00 Kandikamera
7.30 Testvérek 
(am. sor.)
8.20 Sport Florentinaval
8.30 Teleshopping
9.00 Szakértők
10.00 Senki 
sem tökéletes
10.30 Három 
vidám kismalac
12.00 Az égig érő 
paszuly legendája 
(amerikai kalandfilm, 
2001)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Született 
feleségek 
(amerikai sor.)
15.00 Az égig érő 
paszuly legendája 
(amerikai kalandfilm,
2001), 2. rész
17.00 Szakértők
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán (reality show)
20.30 Találkozás 
a sötétben – talk show
22.00 Focus Monden
22.30 Lököttek (román
vígjáték sorozat)
23.15 Ernest Green történe-
te (amerikai filmdráma)
1.00 Hírek (ism.)
2.00 Lököttek 
(román vígjáték sorozat)
(ism.)

7.00 Motorkerékpár-épít?
VB
8.00 Újjáépítők
9.00 Hogyan csinálják?
Szuperszonikus 
légi mutatványok, 
sílesiklópálya, 
sushi
9.30 Hogyan működik?
10.00 Piszkos munkák
11.00 Amcsi motorok 
- Aaron motorja
12.00 Iparkodjunk
13.00 Túlélés törvényei
14.00 Ötödik sebesség
14.30 Végzetes 
másodpercek
15.30 Hogyan készült?
17.00 Állítólag... 
- Robbanó bifsztek
18.00 Végzetes 
másodpercek
19.00 Hogyan
működnek 
a gépek?
20.00 Túlélés törvényei 
- Északi-sark
21.00 Hogyan készült?
Hot dog 
/ Csiszolószemcse
22.00 Végzetes 
másodpercek
22.30 A kihallgatás titkai
23.30 Valódi helyszínelők
0.30 Tetkóvadász 
– Etiópia
1.30 Éljük túl a
katasztrófát - Földrengés

2.30 Végzetes 
másodpercek

7.00 Mindig optimistán 
(ism.)
7.50 Ismerd meg 
a románokat
8.10 Piroska és a Farkas
(am. kalandf., 2004)
9.40 Győztesek
9.50 Lehet, 
hogy nem tudtad
10.00 Hírek
10.20 Találkozunk
12.00 Hírek
12.45 Farm
13.45 Teleshopping
14.30 eForum
15.00 Együtt Európába
16.00 Mindig optimistán 
(sor.)
17.00 Párizsi jóbarátok 
(francia sor.)
18.00 Euronews
18.15 Ismerd meg 
a románokat
18.30 A világ városai
19.00 Starhunter 2300
(kanadai sci-fi, 2003)
20.00 Elisa lánya 
(olasz filmsorozat)
21.00 Az oroszlánok 
arénája
22.00 Hírek
23.10 Visszajátszások
0.30 Forró helyzetek 
(angol vígjáték sor.)
1.25 Született szerelme-
sek (amerikai romantikus
film, 1998)
3.10 Tengerparti 
találkozás 
– szórakoztató műsor

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.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

HÉTFŐ
2010. július 5.
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Ma Ottó nevû olvasóinkat
köszöntjük.
Az Ottó férfinév a német
Otto névbõl származik,
ami az Ot- kezdetû germán
eredetû nevek beceneve, je-
lentése: birtok, vagyon.
Holnap Kornél, Soma
napja van.
Vasárnap az Ulrikek és az
Erzsébetek ünnepelnek.
Hétfõn az Emeséket és a
Saroltákat köszöntjuk.

Évfordulók
• 1839-ben I. Abdul-
Medzsid lesz az Oszmán
Birodalom 32. szultánja.
• 1900-banA Ferdinánd
von Zeppelin által terve-
zett LZ-1 jelzésû léghajó
elindul elsõ próbaútjára.
• 1953-ban Nagy Imre vál-
totta fel Rákosi Mátyást a
Minisztertanács élén.

Vicc 
Drágám, mit tennél, ha
nyernék a lottón?
– Elválnék és vinném a
pénz felét.
– Volt egy kettesem a lot-
tón, itt van 200 forint és
csomagolj.

Recept
Áfonyás lepény
Hozzávalók: 3 tojás, 1 evk.
porcukor, 1 cs. vaníliacukor,
2,5 dl tejszín, 10 dkg rétes-
liszt, 1 citrom héja, 25 dkg
áfonya (befõtt), 1 evk. vaj.
Elkészítés: A tésztához a
tojások sárgáját a cukikkal
kikeverem. A tejszínnel fel-
engedem, majd a lisztet
meg a citromhéjat beleszór-
va simára verem. 20 percig
pihentetem. A befõttet le-
szûröm, kétfelé osztom. A
fehérjéket kemény habbá
verem, és a tésztamasszába
forgatom. Vajat forrósítok
teflonserpenyõben, és 2
evõkanálnyi tésztát öntök
bele. A palacsintákat lassú
tûzön sütöm, és amikor
már buborékokat látok a te-
tején, áfonyát szórok rá, így
sütöm teljesen át. A többi
tésztával ezt addig ismét-
lem, míg a hozzávalókból
tart, az áfonya egyik felét
sütöm így a palacsintákba.
A maradék áfonyát a végén
a palacsintasütõben egy ke-
vés vajon fél percig páro-
lom, és a kész palacsinták
tetejére szórom.
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Az igazi alkotó soha nem ol-
vas kritikát. Azért nem, mert
az alkotás számára fontosabb,
mint az, hogy mások ezt ho-
gyan fogadják. Az igazi mû-
vész megszállott, nem érdekli,
hogy mit gondolnak róla vagy
alkotásáról a többiek. Az iga-
zi alkotó nem a többieknek al-
kot, hanem áldozatot hoz. Az
ismeretlen, a végtelen, a töké-
letes elõtt áldoz. Tudja, hogy

mûve a végtelenhez mérve töké-
letlen, viszont azt is éppen olyan
jól tudja, hogy tökéletlenségé-
ben viszont tökéletes. Sok nagy-
szerû alkotó éhezett és nyomor-
gott, mert nem szolgált ki sen-
kit. Az ilyen alkotók nagyszerû-
ségét is felfedezik, de legtöbbször
már túl késõn. Ilyenkor az em-
berek szobrot állítanak neki,
hogy saját hamisságukat elfe-
dezzék.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

A boldogságtól szinte a föld fe-
lett jár tíz centivel. Munkáját
elismerik, és magánéleti kap-
csolata is szerencsés.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Munkájában örömét leli, és e
téren sikerekre számíthat. A sze-
relem szép élményekkel és bol-
dogsággal halmozhatja el.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Szerencsét és boldogságot árasz-
tanak a csillagok. Az új ismeret-
ségek és barátságok vidámságot
hoznak. Életkedve töretlen.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Elkövet néhány apró hibát, de
nem lesz komoly következmé-
nye. Addig szorgoskodik, míg
helyrehozza tévedését.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

A rengeteg munka mellett egyre
jobban érzi, hogy semmi másra
nem marad ideje.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Egy régi kintlévõsége befolyhat
a napokban. Mikor már úgy ér-
zi, hogy rendezõdnek ügyei,
mindig közbejön valami.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Igyekezzen, hogy magánügyeit
még ebben a hónapban rendez-
ze, mivel kevésbé lesznek jók a
feltételek. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Leleményesen sikerül kiszaba-
dítania magát a mindennapi
munka taposómalmából. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Most a társasági kapcsolatok
foglalkoztatják. A fesztiválok és
egyéb rendezvények biztosíta-
nak erre jó lehetõséget.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Káprázatos nap ez a mai. Min-
den összejön, és adott a lehetõ-
ség, hogy remekül érezze magát.
Töltse szeretteivel vagy szerel-
mével a napot, nem fog unat-
kozni!
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Vágyat érez ahhoz, hogy vala-
mi izgalmas, szokatlan dolog
történjen. Lelkét megnyugtat-
ná, ha elutazna valahová.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A munkában túlvállalta magát.
Jobb lenne, ha nem terhelné le
erejét. Próbáljon kikapcsolódni,
feltöltõdni erõvel, energiával.

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata

11

Július 2., péntek
Az év 27. hete és 183. napja, hátravan 182 nap

Az élet unalmas

Szerkesztõség és kiadó: 

013 701 Bukarest, P-þa Presei
Libere nr. 1, corp B, etaj III, 
cam. 342-353 Telefon: 031/405-4088, 
Fax: 021/317-8847, 
E-mail: office@maszol.ro

Mb. felelõs szerkesztõ:
Salamon Márton László

Vezetõ szerkesztõ:
Cseke Péter Tamás

Vezetõ publicista:
Ágoston Hugó

Fõmunkatársak: 
Bíró Béla, Gyulay Zoltán, 
Székedi Ferenc, Szûcs László 

Szerkesztõk: 

Moldován Árpád Zsolt (Aktuális),

Bogdán Tibor (Háttér), 

Darvas Beáta (Kultúra), 

Szakács Zsuzsanna (Gazdaság),

Turós-Jakab László (Sport), 

Farkas István (Média), 

Orosz Anna (Életmód), 

Szonda Szabolcs (Színkép) 

Olvasószerkesztõk: 
Osváth Annamária, Nyáguly András 

Tudósítók: 

Antal Erika – 0788-760573 

(Marosvásárhely), Sipos M. Zoltán –

0728-780582, Baló Levente – 

0748-784679 (Kolozsvár), Totka

László – 0788-715848 (Nagyvárad),

Horváth István – 0788-822442 

(Csíkszereda), Kovács Zsolt – 

0788-715766 (Sepsiszentgyörgy),

Mayla Júlia – 0745-682401 (Beszterce),

Fleischer Hilda – 0788-715712

(Bukarest), Sike Lajos – 0788-715687

(Szatmárnémeti), Tamás András –

0744-781709 (Nagyenyed) 

Képszerkesztõ: 
Tofán Levente

Grafikus: 
Horváth István

Tördelõszerkesztõk: 

Lõrincz Imola, Mihãiþeanu Albert,

Szabó Ildikó Erzsébet 

Kiadja a Scripta Kiadó Rt.

Gazdasági igazgató: 
Chirode Linda

Terjesztési menedzser: 
Béres Attila – 0788-318353 

Területi megbízottak:
Baricz István – 0788-488739, 
Erdõs Lajos – 0741-424094 (Gyergyó),
Tósa András –  0788-715481 (Kolozs,
Szilágy)

Jogtanácsos: 
Czédly József

Hirdetési ajánlat a honlapon  és a

szerkesztõségben. Elõfizethetõ a Ro-

mán Postánál  (katalógusszám:

19302), a Rodipet-kirendeltségeknél,

pénzutalvánnyal (mandat poºtal)

közvetlenül a szerkesztõségnél és elõ-

fizetés-szervezõinknél. Forgalmazza

a Rodipet és magánterjesztõk.

Elõfizetési díjak:

1 hónapra 15 lej, 

3 hónapra 38 lej, 

6 hónapra 75 lej, 

12 hónapra 148 lej

Nyomda: Garamond (Kolozsvár)

ISSN 1841-5520

Az Új Magyar Szó bármely részének 

másolásával kapcsolatos minden

jog fenntartva. Értesüléseket átven-

ni csak az Új Magyar Szóra való hi-

vatkozással lehet. A szerkesztõség

fenntartja magának a jogot, hogy a

beküldött leveleket rövidítve, illetve

szerkesztve közölje.

A Romániai 
Példányszám-auditáló 
Hivatal (BRAT) tagja 

A hatos lottó nyerõszámai:

36, 1, 34, 35, 27, 38.

Horváth István

ÚMSZSZOLGÁLTATÁS

MÉDIAPARTNEREK



ÚMSZSPORT2010. július 2., ppéénntteekk www.maszol.ro 12

Röviden
Roy Hodgson 
a Liverpool edzõje

Roy Hodgson, az elõzõleg a
Fulhamet irányító szakem-
ber az FC Liverpool új veze-
tõedzõje – jelentette be a
klub tegnap. A 62 éves
Hodgson – aki három évre
kötelezte el magát – a spa-
nyol Rafael Benítez helyét
veszi át, akivel a legutóbbi
szezonban a bajnokság hete-
dik helyén végzett a csapat,
ráadásul a Bajnokok Ligája
csoportkörében búcsúzni
kényszerült, az Európa Li-
gában pedig elõdöntõig ju-
tott. Benítez június közepén
a BL-gyõztes olasz
Internazionaléhoz igazolt.

Sanya Richards 
szezonjának vége

Több sérüléssel is bajlódik
Sanya Richards-Ross, a nõi
400 méteres síkfutás világ-
bajnoka, így valószínûleg
idén már nem versenyez töb-
bet. A 25 éves atléta térd-
problémákkal küszködik,
ezért a múlt heti amerikai
bajnokságon nem futott, rá-
adásul gondjai vannak a bo-
kájával és a hátával is.

NBA: marad 
a bostoni sikeredzõ

A következõ idényben is
Doc Rivers lesz az észak-
amerikai profi kosárlabda-
bajnokságban (NBA) leg-
utóbb nagydöntõs Boston
Celtics vezetõedzõje. A 48
éves mester az utóbbi idõben
fontolgatta, hogy szünetet
tart, mivel több idõt szeretett
volna tölteni Floridában élõ
családjával. „Aztán a felesé-
gem közölte, hogy muszáj
folytatnom, a gyermekeim
pedig azt mondták: papa, te
edzõ vagy! Így már köny-
nyebb volt döntenem” – nyi-
latkozta a Celticset 2008-ban
bajnoki címre vezetõ szak-
ember.

Utolsó tourjára 
készül Armstrong

Az idén indul utoljára a
Tour de France országúti ke-
rékpáros körversenyen a hét-
szeres gyõztes amerikai
Lance Armstrong. „Ez lesz
az utolsó Tour de France”–
tudatta saját twitter oldalán
a 38 éves sztár, majd percek-
kel késõbb úgy javította a
szöveget, hogy „az utolsó,
amelyen elindulok”.

Prandellinek 
sem kell Totti

Nem számol Francesco
Tottival a dél-afrikai lab-
darúgó-világbajnokságon
leszerepelt olasz válogatott
új szövetségi kapitánya,
Cesare Prandelli. „Annak
ellenére, hogy kiváló a kapc-
solatom vele, nem számolok
vele jelen pillanatban. Nem
szeretném magam olyan
helyzetben találni, hogy egy
sorsdöntõ meccsre õt vagy a
hozzá hasonló korábbi nagy
játékosokat kelljen
neveznem, mert az azt jelen-
tené, hogy tévedtem” –
mondta Prandelli.

Turós-Jakab László 

Két pihenõnap után ma
az elsõ két negyeddön-

tõt rendezik meg a foci
vébén. Hazai idõ szerint 17
órakor Hollandia és Brazília
lép pályára Nelson Mandela
Bayben, illetve Port Eliza-
bethben, az összecsapás elõ-
re hozott finálénak számít. 

A tulipánországiak száz-
százalékos teljesítménnyel
jutottak a legjobb nyolc közé,
Dániát 2-0-ra, Japánt 1-0-ra,
Kamerunt 2-1-re, Szlovákiát
pedig 2-1-re verték Bert van
Marwijk tanítványai. A hol-
land szövetségi kapitány leg-
jobb 11-ét tudja kiállítani,
minden bizonnyal
Stekelenburg – van der Wiel,
Heitinga, Mathijsen, van
Bronckhorst – van Bommel,
de Jong – Kuyt, Sneijder,
Robben – van Persie összeál-
lításban kezd. 

Az eddig kereken tíz pon-
tot gyûjtõ és veretlen Brazília
a hatodik világbajnoki cím
megszerzésére esélyesként
néz farkasszemet az utóbbi
évek tán legerõsebb narancs-
mezes gárdával. A „cario-
cas”-gárda 2-1-re nyert Dél-
Korea, 3-1-re Elefántcsont-
part és a nyolcaddöntõben 3-
0-ra Chile ellen, s csak utolsó
csoportmérkõzésén vesztett
pontokat Portugáliával (0-0).
Dunga csak az eltiltott
Ramiresre nem számíthat, s
várhatóan a Julio Cesar –
Maicon, Lucio, Juan,
Michel Bastos – Dani Alves,
S. Gilberto, Josue – Kaká
–Luis Fabiano, Robinho
kezdõtizenegyet küldi majd
pályára. 

Afrika reménysége

Este fél 10-tõl, Johannes-
burgban, Uruguay és Ghána
csap össze a portugál
Olegario Benquerencia síp-
szavánál. 

Az „uruk” is csak egy, a
franciák elleni, gól nélküli
döntetlennel rontották el
százszázalékos mérlegüket,
3-0-ra verték a házigazda
Dél-Afrikát, 1-0-ra Mexikót
és 2-1-re Dél-Koreát.  

A hírek szerint Oscar
Tabarez két helyen változtat
a dél-koreaiak elleni csapa-
ton, Godin és a Kolozsvári
CFR 1907-nél is megfordult
A. Pereira marad ki. A vár-
ható kezdõcsapat: Muslera –
M. Pereira, Lugano,
Victorino, Fucile – Arevalo,

Perez, A. Fernandez –
Forlan – Cavani, L. Suarez. 

Afrikai hírmondóként,
Ghána dél-amerikai vetély-
társával elméletileg azonos
esélyekkel számol. A szak-
emberek szerint a Kingson –
Inkoom, Pantsil, John
Mensah, Vorsah, Sarpei –
Annan, K. P. Boateng –
Asamoah, Muntari (Ayew) –
Gyan kezdõtizenegy defen-
zívebb az eddigieknél. 

Ghána egy rendkívül ki-
egyensúlyozott D-csoport
másodikjaként lépett tovább,
miután legyõzte Szerbiát (1-
0), remizett Ausztráliával (1-
1) és kikapott Németország-
tól (0-1). A legjobb 16 kö-
zött, az Egyesült Államok
ellen már 120 percre volt
szüksége a csapatnak, amely

Asamoah Gyan góljával írt
történelmet (2-1).  

Maradona vs Lõw: 
még egy „döntõ”  

Szombaton a nagy érdek-
lõdéssel várt Argentína – Né-
metország találkozó nyitja a
programot, Cape Town-ban,
17 órától. Argentína eddig
mindent megnyert: 1-0 Nigé-
riával, 4-1 Dél-Koreával, 2-0
Görögországgal és 3-1 Mexi-
kóval. Diego Armando
Maradona a legjobbakat
küldheti pályára, várhatóan
Romero – Otamendi,
Demichelis, Burdisso,
Heinze – M. Rodriguez,
Mascherano, Di Maria –
Tévez, Messi, Higuain össze-
állításban kezd. 

A németek úgy jutottak a
legjobb 8 közé, hogy megver-
ték az ausztrálokat (4-0) és a
ghánaiakat (1-0), kikaptak a
szerbektõl (0-1) és a nyolcad-
döntõben gáláztak az õsi el-
lenség, Anglia ellen (4-1). 

Joachim Löw is bizako-
dó, hiszen legjobb 11-ét
küldheti pályára, a várható
kezdõcsapat: Neuer–Lahm,
Friedrich, Mertesacker,
Boateng–Schweinsteiger,
Khedira–Müller, Özil, Po-
dolski–Klose. 

Este fél 10-kor, a guatema-
lai Carlos Batres Paraguayt
és Spanyolországot vezeti ki
a johannesburgi gyepre.  

Bár csak 3 gólt szerzett,
Gerardo Martino csapata
minden eddigi teljesítményét
túlszárnyalta, s most az Eu-
rópa-bajnokot lepheti meg.
Paraguay eddig csak Szlová-
kiát tudta legyõzni (2-0), re-
mizett Olaszországgal (1-0)
és Új Zélanddal (0-0), Japánt
pedig csak büntetõrúgások-
kal tudta két vállra fektetni.
A várható kezdõcsapat:
Villar – Bonet, Da Silva,
Alcaraz, Morel – Vera, Ca-
ceres, Riveros – Santa Cruz,
Benitez (Valdez) – Barrios 

A németekhez hasonlóan,
egy vereséggel (0-1 Svájc el-
len) jutottak tovább az ibé-
rek, akik végül Honduras (2-
0), Chile (2-1) és Portugália
(1-0) legyõzésével jutottak a
legjobb 8 közé. 

Vicente del Bosque min-
den bizonnyal Casillas –
Sergio Ramos, Pique, Puyol,
Capdevila – Xavi, Busquets,
Xabi Alonso, Iniesta –
Torres, D. Villa összeállítás-
ban kezd. 

Parázs meccsek következnek: hétvégén ismét felharsannak a vuvuzelák Dél-Afrika stadionjaiban

Labdarúgás

T. J. L.

„Nagyon jó sorsolás
volt, az elsõ hat forduló

fulmináns”, összegzett a
hazai labdarúgó Liga 1
2010-2011-es idényének
mûsora láttán Dumitru
Dragomir LPF-elnök. 

Az élvonal nyitányán há-
rom slágermérkõzésre is sor
kerül. A Rapid a bajnoki
bronzérmes Vasluit fogadja,
az újonc Kolozsvári U pe-
dig a Steauát. A kincses vá-
ros bajnokcsapata, a CFR
1907 Craiovára látogat. 

A többi három feljutó is
hazai pályán kezd, a Ma-
rosvásárhelyi MSC a Bras-
só, a Victoria Brãneºti a
Medgyesi Gaz Metan, a
Sportul Studenþesc pedig az
Oþelul ellen. A július 24-i
elsõ forduló mûsorát a Te-
mesvár – Beszterce, Astra –
Dinamo és Internaþional
Curtea de Argeº – Unirea
találkozók egészítik ki. Ha
az idõjárás megengedi, de-
cember 11-ig játszanak, te-
hát a tavaszi visszavágók-
ból két fordulót már idén
lejátszanak. A záróforduló
idõpontja 2011. május 21.
„Készek vagyunk az újabb
bajnoki címre” – nyilatkoz-
ta Iuliu Mureºan. A CFR

1907 klubelnöke hozzátet-
te: „Az idény elején a
Brãneºti-vel, az Astrával, a
Sportullal és az Interna-
tionallal játszunk, a vége fe-
le pedig ha indulsz jó a mo-
rálod és minden esélyed
megvan arra, hogy jól is
folytasd. Ha nehéz mecs-
csekkel kezded és veszítesz,
gondok lehetnek”. 

„Te jó Isten! Két kiszál-
lással kezdjük, Besztercén
és a Rapidnál. Remélem,
hogy jól kezdünk és ugyan-
úgy végzünk” – mondta
Valeriu Argãsealã. Bár nem
zárja ki a meglepetéseket, a
Steaua sportigazgatója
mégis elégedett az elsõ
négy forduló sorsolásával.
A Piþurcã-gárdára az ötö-
dik fordulóval kezdõdõen
várnak nehéz erõpróbák, a
Vaslui , a Temesvár és az
Urziceni. 

„Az elsõ hét fordulóban
pokoli a mûsorunk, min-
den pont számítani fog” –
nyilatkozta Dinu Gheorghe
klubelnök, aki szerint ne-
héz lesz bajnokságot nyer-
nie a Rapidnak. A
giulestiekre a Vaslui (ott-
hon), az Urziceni  (idegen-
ben), az Oþelul (o), a
Dinamo (i), a Beszterce (o),
a Gaz Metan (i) és a CFR
1907 (o) vár az elsõ hét for-
dulóban.

Liga 1, slágermeccsekkel

Tenisz

T. J. L.

Fucsovics Márton révén
magyar elõdöntõse is

van az angol nyílt teniszbaj-
nokságnak: a juniorok ver-
senyében a 13. helyen ki-
emelt játékos 6-4, 6-2-re ver-
te az ausztrál James Duck-
worth-ot (8). A döntõbe ju-
tásért Fucsovics azzal az ar-
gentin Facundo Arguellóval
találkozik, aki tegnap 6-3, 6-
3-ra nyert az amerikai Denis
Kudla (7.) ellen. 

Fucsovics párosban is ér-
dekelt volt: a cseh Libor
Salaba oldalán a Darian
King–Zsiga Máté barbado-
si–magyar duóval találko-
zott a nyolcaddöntõbe. Az
amerikai Sloane Stephens
oldalán, a magyar Babos Tí-
mea kanadai-norvég páros-
sal állt szembe lapzárta
után. 

Befejezte szereplését
Wimbledonban a magyar
Szávay Ágnes, miután a
szerda esti negyeddöntõben
– oldalán a német Julia
Görges-szel, 6-2, 6-2-re
kikapõott a negyedik helyen
kiemelt Gisela
Dulko–Flavia Pennetta ar-
gentin–olasz párostól. Nagy
meglepetésre kiesett a cím-

védõ Serena Williams– Ve-
nus Williams duó. Az ame-
rikai kettõst az orosz Jelena
Vesznyina–Vera Zvonarjova
páros búcsúztatta a negyed-
döntõben: 3-6, 6-3, 6-4. A
Williams testvérpár 2000-
ben, 2002-ben, 2008-ban és
2009-ben is gyõzött Wimb-
ledonban.

Zvonarjova nagyon jól ér-
zi magát a wimbledoni fü-
vön hiszen egyesben már
döntõs. 21. kiemeltként, az
orosz 3-6, 6-3, 6-2-re nyert a
remek sorozatot produkált
bolgár Cvetana Pronkova el-
len, a 106 perces csatában a

több nyerõ ütés döntött. A
másik ágon is elmaradt a
meglepetés, a címvédõ
Serena Williams (1.) 7-6 (5),
6-1-re verte a cseh Petra
Kvitovát. Az amerikai job-
ban adogatott és végül ez
billentette el a mérleg nyel-
vét a 93 perces mérkõzésen. 

Lapzárta után a 16. he-
lyen kiemelt Robert
Lindstedt– Horia Tecau
svéd–román páros a Juan
Ignacio Chela – Eduardo
Schwank argentin duóval
játszott a döntõbe jutásért.
A másik ágon a Jürgen
Melzer–Philipp Petzschner
osztrák-német páros 7-6 (3),
6-3, 3-6, 5-7, 6-3-ra nyert a
Wesley Moodie – Dick Nor-
man dél-afrikai–belga kettõs
ellen. 

Még tegnap is a címvédõ
és Wimbledonban hatszor
gyõztes Roger Federer bú-
csúja volt a téma. A 29 éves
svájci hát- és lábfájdalmakra
panaszkodott, de nem kí-
vánta ezek számlájára írni
kudarcát. A cseh Tomas
Berdych váratlan sikere azt
is jelenti, hogy hétfõtõl
Federer a második helyét is
elveszti a világranglistán,
minden bizonnyal az
Berdych-hel elõdöntõzõ
szerb Novak Djokovics-szal
cserél helyet. 

Fucsovics Márton elõdöntõs

Elõre hozott vébédöntõk

Fucsovics Márton
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Baló Levente

Mikor indult a Quadro
Galéria és milyen célkitûzé-
sekkel?
– 2008 õszén indult, három
kolozsvári vállalkozó, Amb-
rus Ádám, Király István és
Soó-Zöld Balázs, illetve egy
mûvészettörténész, jóma-
gam, kezdeményezéseként.
Azzal a céllal indítottuk a
galériát, hogy az erdélyi
képzõmûvészetet népszerû-
sítsük kiállítások, kiadvány-
ok és aukciók formájában.
Elsõsorban a modern kori
alkotók mûveivel foglalko-
zunk, a huszadik században
készült alkotásokkal. Nem
zárkózunk el a kortárs mû-
vészettõl sem, azonban a
kortársakkal való foglalko-
zás valójában külön galériát
igényel, hiszen egy rendkí-
vül összetett feladatról van
szó.

Milyen kiállításaik vol-
tak eddig?
– Az eddigi kiállítások né-
hány jelentõs erdélyi mûvész
életmûvét vagy életmûvének
egy-egy lezárult, jelentõs
szakaszát mutatták be. Vetro
Artur szobrászmûvésznek a
grafikáit állítottuk ki, Kusz-
tos Endrének egy nagy, gyûj-
teményes kiállítást rendez-
tünk a közelmúltban, akinek
több mint fél évszázadot fel-
ölelõ munkásságát mutattuk
be, több mint 140 grafikai al-
kotáson keresztül. Jelenleg
Nagy Albertnek, az erdélyi
mûvészet egyik legjelentõ-
sebb alkotójának az eddig
soha ki nem állított rajzait
mutatjuk be. Õt nemzetközi
viszonylatban is a figuratív
festészet nagy kaliberû alko-
tójának tekinthetjük.

Van más megjelenési he-
lye is Erdélyben annak a
fajta mûvészetnek, amit a
Quadro bemutat?
– A mi kiállításaink és kiad-
ványaink egy olyan tevé-

kenységi területet fednek le,
amelyet általában a múzeu-
mok szoktak végezni. Az er-
délyi mûvészet és ezen belül
a magyar mûvészet jelentõs
területei bemutatásra és fel-
dolgozásra várnak. Az eddi-
gi kiállításainkon ismert mû-
vészeket mutattunk be, de
törekszünk arra, hogy az
életmûveknek olyan részét
vagy olyan megvilágításban
mutassuk be, ahogy eddig
nem volt látható. Olyan kiál-
lításokról és kiadványokról
van szó, amelyek muzeális
területen igenis hiánycikk-
nek számítanak. És ez kitû-
zött célunk, hogy olyan kiál-
lításokat rendezzünk, ame-
lyek nem korábbi kiállítások
ismétlései, visszacsengései
legyenek, azt szeretnénk,
hogy a látogatóknak ne le-
gyen valamiféle déjá vu érzé-
sük. Ugyanakkor az is fon-
tos, hogy a kiállított mûvek
ne egy tárgylajstromot ké-
pezzenek, hanem egy szer-
ves egészet, amely megszó-
laltatja a mûvészt és monda-
nivalóját. Úgy érzem, a
Nagy Albert-rajzkiállítás is
úgy hívja fel a festõre a fi-
gyelmet, ahogyan eddig má-
sok – és elsõsorban maga a
mûvész – nem tették, miköz-
ben megerõsíti Nagy Albert
– alapjában véve – humanis-
ta üzenetét. Lezárt életmû-
vekrõl van szó sok esetben,
vagy egy lezárult alkotói sza-
kaszról, amelyek akár állan-
dó kiállítás formájában is él-
hetnének. Az eddigi kiállítá-
sokról ezt lehet elmondani.
Úgy gondolom, hogy az er-
délyi mûvészet nagyon izgal-
mas terület, és számos érté-
ket tudunk felmutatni innen,
számtalan téma van, amit
bemutathatunk. Szeretnénk
ugyanakkor fiatalabb mûvé-
szekkel is foglalkozni, hoz-
zájárulva ezáltal mûvésze-
tük elismeréséhez. Bartha C.
Ernõ széna- és bronzszobra-
iból rendeztünk kiállítást,
ennek egyebek között az volt

az újdonsága, hogy a Mûvé-
szeti Múzeummal közösen
szerveztük, a Múzeumok Éj-
szakája keretében, és a galé-
riánkból egy különleges, té-
vékészüléket is felhasználó
gyaloghintón szállították át a
mûvészt a múzeumba. Ter-
mészetesen, a Fõtéren szá-
mos érdeklõdõ kapcsolodott
be az „ünnepi menetbe”.
Bartha Ernõ rendkívüli eset
az erdélyi és romániai mûvé-
szetben, ugyanis nagyon
mediatizált személyiség, aki-
nek a nagyközönség is jól is-
meri a szobrait. Az erdélyi
mûvészeti életben õ ilyen vo-
natkozásban ritkaságszámba
megy, hiszen legtöbben az is-
meretlenségben alkotnak.
Szeretnénk minél több olyan
eseményt rendezni, amely
ne csak a szûk szakma szá-
mára, hanem a szélesebb kö-
zönséghez is szóljon.

Ehhez, gondolom, jelen
kell lennie a sajtónak is…
– Igen, egyértelmûen. Az ed-
digiekre visszatekintve azt
mondhatom, hogy a sajtó ott
volt, jelentõs visszhangja van
a tevékenységünknek és po-
zitív fogadtatásban részesül-
tünk. Elmondhatom, a sajtó-
val nagyon jók a kapcsolata-
ink. Ennek annál inkább
örülünk, hogy az erdélyi ma-
gyar kultúrában általában
nagyobb jelentõséget tulaj-
donítanak az írott kultúrá-
nak, mint a képzõmûvészet-
nek. A sajtó ezt enyhíti azál-
tal, hogy a képzõmûvészeti
élet eseményeire felhívja a fi-
gyelmet. Ennél többre is
szükség van azonban, ponto-
sabban, hogy a mûvészettel
kapcsolatosan kialakuljon a
közbeszéd. Ez annál fonto-
sabb, hogy jelenleg Kolozs-
vár a romániai kortárs mû-
vészeti élet központja.

Mit lehet tudni azokról
az életmûvekrõl, amelyeket
önök bemutattak, kinek a
tulajdonában vannak a mû-

alkotások? Mennyire van-
nak jó kezekben?
– A jó mûvek általában jó
kezekben vannak! Van, ami
már múzeumok tulajdoná-
ban van, például a most kiál-
lított Nagy Albert mûveinek
egy része, de van úgy, hogy
jelentõs magángyûjtemé-
nyek részét képezi. A ma-
gántulajdonban lévõ mûvek
érdekelnek minket a legin-
kább, ugyanis erre épít a mû-
kereskedelem. Az erdélyi
magyar alkotók életmûvé-
nek jelentõs része – a törté-
nelmi körülmények miatt is
–magángyûjteményekben
található.

A kiállításokat, mondha-
tom akár azt is, ritkaság-
számba menõen igényes ki-
adványok, katalógusok kí-
sérik. Hogyan lehet ezeket
létrehozni egyrészt szakma-
ilag, másrészt pénzügyileg?
– A kiadványok fontos részét
képezik a tevékenységünk-
nek, ugyanis ezáltal szeret-
nénk hozzászólni ahhoz a
közbeszédhez, amit említet-
tem. Természetesen nagy
erõfeszítést feltételeznek a
kiadványok, elsõsorban
szakmai szempontból,

ugyanis kevesen foglalkoz-
nak a modern erdélyi képzõ-
mûvészettel. Noha Kolozs-
váron létezik mûvészettörté-
net szak – én is itt végeztem
–, mégis nagyon kevés fiatal
foglalkozik modern és kor-
társ mûvészettel. Azt ne is
említsem, hogy nem létezik
olyan publikus könyvtár,
adattár, fotótár, amely az er-
délyi mûvészetet dokumen-
tálná. Ennek a megteremtése
is fontos célja a galériánk-
nak. Szeretném, hogy a kö-
zeljövõben több fiatal bekap-
csolódjon kiállításszervezési,
kutatási és akár mûkereske-
delmi tevékenységünkbe.

Beszélgetésünk elején el-
hangzott, hogy a Quadro
Galéria aukciókat is ren-
dez. Hogyan néz ki az erdé-
lyi mûtárgykereskedelem?
– A Quadro az egyetlen
olyan aukciósház Romániá-
ban, amelynek nem Buka-
restben van a székhelye. Az
öt hazai aukciósház közül
továbbá csupán mi vagyunk
azok, egyelõre, akik sziszte-
matikusan az erdélyi mûvé-
szeti tárgyak forgalmazásá-
val foglalkozunk. A kutatá-
son és kiállításokon kívül az

aukcióknak jelentõs szere-
pük van abban, hogy egy-
egy mû presztízsét növeljék.
Lehet, hogy a szakma nem
föltétlenül helyesli ezt az állí-
tást, azonban ahhoz, hogy
manapság nagyon sokan
tudnak a nagybányai iskolá-
ról, Mattis-Teutschról vagy
Nagy Istvánról, jelentõs
mértékben hozzájárultak az
aukciósházak. Célunk, hogy
az erdélyi mûvészetet a mû-
kereskedelem által is ismert-
té tegyük és népszerûsítsük.
Azt szeretnénk, hogy a galé-
ria olyan hely legyen, ahol az
érték nyilvánvalóvá válik.

Hogyan zajlik egy ilyen
árverés?
– Az aukció szociális ese-
mény, lezajlása pedig színi-
elõadáshoz hasonlítható.
Meghatározott helyen, adott
idõpontban, egyedi alkalmat
képez egyes mûvek megvá-
sárlására. Az alkotások je-
lentõsége, felvezetésük, a te-
remben kialakuló hangulat
az, amely végül eldönti a le-
ütési árat, amely így a racio-
nalitás és szenvedély furcsa
függvényévé válik.

Folytatása a 2. oldalon

A nem egészen két éve, beszélgetõtársunk közremûködésé-

vel indult Quadro Galéria a kolozsvári mûvészetkedvelõk

egyik kedvelt helyszínévé vált, nemcsak az aukciók, hanem

a különbözõ kulturális rendezvények miatt is, amelyeknek

helyet ad. Interjúalanyunkkal olyan területet érintünk a be-

szélgetés során, amellyel hosszú ideig külön rovat foglalko-

zott mellékletünkben: a mûtárgy-kereskedelmet – és termé-

szetesen annak szakmai és köznapi „környezetét”. Ki mit

ad el és vásárol ma ezen a téren, és milyen körülmények kö-

zött – errõl is kérdezõsködünk.

A kolozsvári Babeº-Bolyai Tudomány-
egyetemen szerzett mûvészettörténészi
diplomát (2000), magiszteri képesítés után
2005-tõl doktori tanulmányokat folytat a
budapesti ELTÉ-n. Szakterülete a modern
és kortárs mûvészet története, valamint a
vizuális kultúra. 2001–2007 között a ko-
lozsvári Szépmûvészeti Múzeumban dol-
gozott muzeográfusként, 2005–2007 kö-
zött a nagyváradi Partiumi Keresztény
Egyetemen tanított. Jelenleg a kolozsvári
Quadro Galéria igazgatója és társtulajdo-

nosa, illetve az ugyancsak kolozsvári
Ecsetgyár mûvészeti komplexum kereté-
ben mûködõ Cluj Est egyesület elnöke.
Kutatói, mûkritikusi tevékenysége jelen-
tõs, számos szakcikk és tanulmány szerzõ-
je. Társszerzõje (Kántor Lajossal) a Kö-
zösség és mûvészet. A Korunk Galéria
története, 1973-1986 c. kötetnek (2008).
Több fontos ösztöndíjat mondhat magáé-
nak (Fulbright Junior, Soros Alapítvány,
Erasmus, Fondazione di Studi di Storia
dell’Arte – Firenze stb.).

A nyilvánvaló érték helye
Székely Sebestyén György mûvészettörténész szerint egy kiállítás tárgyainak szerves egészet kell képezniük

Fotó: Feleki István

Székely Sebestyén György (1978): mûvészettörténész
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Farkas István

Számos alkalommal emlí-
tettük már e helyen, hogy a
kortárs romániai filmmûvé-
szet a reneszánszát éli. A
Balkán, Nyugat-Európa és a
tengerentúl fesztiváljaira
egyaránt sorozatosan kapják
a meghívásokat a hazai fil-
mesek, és ugyanilyen soroza-
tosan hozzák haza az elis-
meréseket is – legyen szó a
nemzetközi filmkritikusok
díjáról, fesztivál-különdíjról
vagy épp a stáb valamelyik
tagjának szóló elismerésrõl.
A hét közepén újabb, román
filmmel kapcsolatos hír járta
be a sajtót: Cãlin Peter
Netzer Medalia de onoare
(Az érdemérem) címû filmje
az Európai Unió filmes díjá-
ért versenyzõ tíz alkotás kö-
zött szerepel. A Lux-díjat az
újszerû megközelítések és
kérdésfelvetések filmjeinek
elismerésére hozták létre
2007-ben, így nem csoda,
hogy a német–román kopro-
dukcióban készült alkotást is
jelölték, hiszen feje tetejére
állítja a kommunista hõsfil-
mek mítoszát.

A film cselekménye 1995-
be kalauzol, fõszereplõje
Ion. I. Ion, a banalitásig egy-
szerû életet élõ volt könyve-
lõ, aki feleségével tengeti
nyugdíjas éveit bukaresti pa-

nellakásukban. Fiúk, Cornel
Kanadába emigrált – apjával
nem beszél, ugyanis hat év
után sem tudta feldolgozni,
hogy a rendõrség és a hír-
hedt Szekuritáté segítségével
próbálta megakadályozni
emigrálását. Ion I. Ion alko-
hollal színesített hétköznap-
jaiba váratlan fordulatot hoz
egy levél, amelyben tudat-
ják: második világháborús
hõstettéért érdeméremmel
tüntetik ki. Elõször szkepti-
kusan viszonyul a kitüntetés-
hez, érdemérmét megpró-
bálja értékesíteni, sikertele-
nül, hiszen az csak „egy da-
rab ócska pléh, ami még
csak nem is arannyal van be-
fújva”. Végül elõkotort em-
lékeivel meggyõzi magát,
hogy jogosult a kitüntetésre,
és titkon abban reményke-
dik, hogy ez változtat a fele-
ségével és fiával való kapcso-
latán. Balszerencséjére egy
hivatalnok összetévesztette a
neveket, az érdemérem nem
Ion I. Ion-t, hanem Ion J.
Ion-t illeti, ezért vissza kell
szolgáltatnia az állami kitün-
tetést, ennek nyomán ösz-
szeomlik a világ számára.
Nagyon is jól tudja saját ma-
gáról, hogy kisszerû, szelle-
mi és erkölcsi perspektívát
nélkülözõ senki, de megté-
pázott egóját a meghasonlás
és a visszafordíthatatlan al-

koholizmus partjáról sikere-
sen visszarántotta a „plecs-
ni”. Ion tulajdonképpen at-
tól fél, hogy önmagát veszíti
el, pontosabban önbecsülés-
ének azt a picike részét,
amely még az övé volt,
amely fölött még õ bírt. Ha-
zalátogató fia nem volt tanú-
ja apja lelki leépülésének,
ezért nyilatkozik olyan gú-
nyosan a kitüntetésrõl, a
kisunoka pedig egyszerûen
nem rendelkezik azzal a hát-

tértudással, hogy értelmezni
tudja a román hadsereg által
a második világháborúban
elkövetett „hõstetteket”. Ki-
emelendõ az a tény is, hogy
Ion csak a németek elleni
csatákra emlékszik vissza
szívesen, és sehol nem emlí-
ti, hogy az ország a háború
elején tulajdonképpen a né-
metek szövetségese volt.
Ahogyan elárulták a romá-
nok a német szövetségesei-
ket, úgy árulja el Ion is ön-

magát, amikor hajlandó min-
dig megalkudni: nincs bátor-
sága szembeszállni sem fele-
ségével, sem pedig sorsával.

A Ion J(ean) Ionnal való
összetévesztés, Ion Iliescu-
nak a fûtésügyekbe való köz-
belépése beszédesen szem-
léltetik a román bürokráciát.
Fájdalmas, hogy egy állam-
fõhöz kell fordulni azért,
hogy feljebb csavarják a
tömbházban a fûtést. Ion I.
Ion viszont nem a nyomorú

életkörülményeket, az õket
becsapó, a leveleiket feltehe-
tõleg elolvasó postást, nem a
nyomasztóan kicsi lakást, az
inkompetens gondnokot, az
opportunista uzsorást hibáz-
tatja áldatlan helyzetéért, te-
hát nem a „végrehajtási”
szinten keresi nyomorának
az okát. Ezek az emberek
számára „haverok”, ivócim-
borák (a filmben leit-
motívum az ad hoc poharaz-
gatás, minden lehetséges és
lehetetlen alkalomkor). Az
antihõs veterán szerint nem
az egyes emberek közönye,
alkalmatlansága, lustasága,
esetenként rosszindulata
nyomorítja meg életét, ha-
nem az Állam, a maga tran-
szcendentalizált személyte-
lenségében. Ion és környeze-
te amolyan cinkosságban él-
nek, és egymásra találnak a
kisszerû opportunizmusban,
így tulajdonképpen a mini-
mális állampolgári felelõssé-
get sem vállaló kisközösség
tragédiája ez a film.

Az érdemérem / Medalia
de onoare – német–román,
2009, 104 perc. Rendezõ:
Cãlin Peter Netzer, forgató-
könyvíró: Tudor Voican,
operatõr: Liviu Marghidan.
Szereplõk: Mimi Brãnescu
(Cornel), Victor Rebengiuc
(Ion), Camelia Zorlescu
(Nina).

Történelem és mindennapok elegyednek 
Cãlin Peter Netzer Medalia de onoare címû filmjében

Mozivászon

Az áruló Ion „bátorsága”

Folytatás az 1. oldalról

Hány aukciót rendezett a
Quadro Galéria megalaku-
lása óta?
– Eddig négy aukciót ren-
deztünk, decemberben lesz
az ötödik, amelynek a címe:
Transylvania, és kizárólag
az erdélyi mûvészetnek lesz
dedikálva. A korábbi aukció-
inkon létrejött néhány jelen-
tõs rekord – a legnagyobb a
20 000 eurós határhoz köze-
lített –, egyes alkotók eseté-
ben sikerült az eddigi legna-
gyobb teljesítményeket elér-
ni: Fülöp Antal Andor – 12
500 euró, Ács Ferenc – 4200
euró. Két kisebb aukciót is
rendeztünk, amelyek orszá-
gos premiernek számítanak,
ugyanis korábban nem volt
karikatúra-aukció –Könczey
Elemér rajzait árvereztük –
vagy könyvillusztráció-auk-
ció Romániában – utóbbin a
Kincses Képeskönyv – Ko-
lozsvár eredeti illusztrációit,
Jánosi Andrea munkáit ár-
vereztük.

Kik vásárolják ezeket a
mûtárgyakat? Külföldiek,
hazaiak?
– A gyûjtõk rétege összetett.
Vannak jelentõs hazai, ma-
gyarországi és németországi
gyûjtõk, akik akár már húsz
éve foglalkoznak az erdélyi
mûvészet gyûjtésével. Sokan
abban az idõben állítottak
össze kiváló gyûjteményt,
amikor mások Erdélyben

még csak a nagybányai mû-
vekre vadásztak. Fokozato-
san kiépül egy hazai, erdélyi,
fiatal mûgyûjtõ réteg, és en-
nek a megerõsítése a célunk.
Olyan tehetõs személyekrõl
van szó, akik felismerve az
erdélyi mûvészet eszmei és
pénzügyi értékét, akár jelen-
tõs összegeket költenek arra,
hogy sajátos igényeiknek ele-
get tegyenek. Ezeket szeretné
a galéria kielégíteni aukciók
és galériás ajánlata által.

A galéria megalakulása
óta kibontakozott a gazda-
sági krízis. Érinti ez az
önök tevékenységét?
– Természetesen, érint min-
ket is. Csökkent az általános
vásárlókedv, és nem vásárol-
nak azok, akik korábban fõ-
leg ajándékot láttak a mûal-
kotásokban. Jó értelemben
érint azonban olyan szem-
pontból, hogy megerõsödött
a mûvészetnek befektetés-
ként való értelmezése. A vál-

ság elején két aukciósház je-
lent meg, egy Bukarestben és
mi Kolozsváron. Mindkettõ
hasonló újításokkal lépett be
a piacra, amelyeknek az volt
a szerepük, hogy nagyobb
hitelt adjanak a piacnak és
információkat szolgáltassa-
nak az érdeklõdõknek. Köz-
ben létrejött a Romániai
Mûkereskedõk Társasága is,
az ACOAR, amelynek igaz-
gatótanácsi tagjaként is kép-
viselem a Quadro Galériát.
Tehát a válság idején kezdett
a romániai mûtárgypiac
szakszerûsödni, amelynek
az eredménye abban látszik,
hogy az árak nõvekednek,
miközben sokan a csökke-
nést jósolták meg. Szemlélet-
váltás is történt, eszerint az
aukció már nem régiségpiac,
ahol féláron lehet venni és
alkudozni, hanem konku-
renciális terület, ahol az kap-
ja meg a jelentõs mûalkotá-
sokat, aki hajlandó erre ál-
dozni és befektetni.

Egy vasúti fülkében élénk
diskurzus folyik arról, vajon
azok a tolvajok, akiket kép-
telenség a jó útra téríteni,
nem rendelkeznek-e valami
sajátos génnel: a tolvajlás
ösztönével? Merthogy léte-
zik a részegség iránti elhiva-
tottság és a mértéktelen za-
bálás szenvedélye, lennie kell
holmi élettani magyarázat-
nak egyesek késztetésére is,
hogy megfújjanak mindent,
ami a másé.

Az egyik úr elmesélte,
hogy fõnökének a házában
több száz, megzenésített ha-
mutartóból álló gyûjtemény
található; az illetõ ugyanis
mindegyre zsebre vágott
egyet, valahány vendéglõben
vagy szállodában megfor-
dult. Ám ha valaki fenna-
kadt e furcsa szenvedélyén,
be kellett érnie ezzel a ma-
gyarázattal: „Igazából nem
is érdekelnek a hamutartók,
csak azért fújom meg õket,
nehogy törülközõt lopjak.
Hogy úgy mondjam, a törül-
közõk iránt egyfajta vonzó-
dást érzek. Ám ha lopott tö-
rülközõvel csípnek el, a du-
tyiba vinnének. A hamutar-
tóért legfeljebb seggberúgás
jár.”

Látván, hogy a történetet
hallgató utasok mekkora jó-
indulattal, sõt, nyílt derûvel

itták e szavakat, egy másik
uraság azt találta fölemleget-
ni, hogy gyermekkorában,
francia nyelvû könyvek kiál-
lításán egy bibliát lopott.
Mikor a kabátja alá rejtett
szent könyvvel együtt lebu-
kott, s a franciák megtudták,
hogy azokban az idõkben
Romániában nem lehetett
hozzájutni a szentíráshoz,
ráadásul még egy ölnyi bib-
liával ajándékozták meg,
hadd jusson belõle mások-
nak is. Azóta mindegyre
azon töpreng, miként köny-
velje el ezt a tettét. Annál is
inkább, mert az azóta átrá-
gott, tengersok vallásos
könyv egyike sem tért ki ar-
ra, miféle büntetés jár a
szentírást eltulajdonítóknak.

Egy harmadik utas egye-
nesen úgy vélekedett, hogy
minden ember életében léte-
zett olyan pillanat, melyben
már-már tolvajjá vált; mind-
azoknak pedig, akik lelkiis-
meretét a csórikálás leghal-
ványabb szándéka sem ár-
nyékolta be, öregkorukra hi-
ányérzetük támad. Egy
olyan világban, amelyben a
tolvajlás él és virul, a becsü-
letet úgy tekintik mint holmi
fogyatékot.

„Ön hogyan vélekedik er-
rõl?” – szögezte kérdését B.
Vasilének az az alak, aki az

imént a hiányérzet-elméletet
fejtegette. B. Vasile beismer-
te: maga sem tartozik e te-
kintetben a szent életûek kö-
zé, hiszen feleségével együtt,
1990-ben egy fûrészfogú kést
csent el egy budapesti élel-
miszerboltból. Tettét tulaj-
donképpen bosszúból követ-
te el, mivelhogy „magyar-
ban” minden jóval olcsóbb
volt, mint idehaza.

– A kést a vásárlószekérbe
rejtettem, egy reklámfüzet
alá. Gondoltam, ha a pénz-
táros hölgy észreveszi, hát
kifizetem. Ha meg nem, ak-
kor valamennyit lecsíptem
Magyarország vagyonából,
amúgy is túlságosan jól
ment akkor nekik. A pénztá-
ron szerencsésen túljutot-
tam, de a boltajtónál utolért
a balszerencse.

– Lebuktak? – szisszentek
föl szinte egyszerre a korábbi
mesélõk.

– Azt éppen nem – szólt
vigasztalan szomorúsággal a
hangjában B. Vasile. – De én
már ilyen vagyok, peches
ember... A boltajtóban egy
alak állt, aki tudatta a vásár-
lókkal, hogy ne felejtsék el
magukkal vinni a cég aján-
dékát: személyenként két da-
rab fûrészfogú kést...

Cseke Gábor fordítása

A nyilvánvaló érték helye Tudor Octavian

A tolvajlás ösztöne 
(Darul furatului)
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Elõttük 
a vízözön

Nagy N. Péter

A szeme láttára megtör-
tént igazságtalanság feldol-
gozásával próbálkozik a vi-
lág fele, vagyis a futballbiro-
dalom egésze. Egy meg-
adott, de szabálytalan és egy
meg nem adott, de szabályos
gól bántja az embereket. És
a megsebzett méltányosság
fájdalmát még az sem na-
gyon enyhíti, hogy végül a
jobbik nyert a hibák után.
Ezzel nem jár megnyugvás,
mert éppen õket, az erõseb-
beket kedvezményezte az
igazságtalanság. Legalábbis
a többség véleménye szerint.
Megeshet, nem kétharma-
dos, de mégiscsak többség.

Magunk itthon ugyanazt
élhetjük át, mint Dél-Afriká-
ban a közönség, amelynek a
nagy kivetítõn megmutatták,
hogy nem volt az gól, ami-
nek annyira örültek a pályán
az argentinok. Mi is látjuk,
hogy Orbán csapata – és
nem csak az argentin, amit a
miniszterelnök nyilvánvaló
érzületazonosság miatt any-
nyira kedvel –, el kell ismer-
ni, igen erõs, de éppen ezért
is nehéz elviselni, ha javukra
szóló jogtalan hátratételek
sorozatát kell szemlélnünk a
nagy kivetítõn. Csak tegnap:
Matolcsy György miniszter
magához rendelte az APEH
elnökét és azonali hatállyal
felmentette. Egy olyan Ma-
lév-inkasszó megfékezése
miatt, amit késõbb befizet-
tek, ahol kára az államnak
nem keletkezett, csak hasz-
na, amennyiben nem zuhant
le a légitársaság. Megeshet,
hogy egy hibás döntés után.
Éppen az APEH lenne az a
hatóság, ahol csak az nyug-
tatná meg a kétharmadnál is
sokkal nagyobb civil sokasá-
got, ha minden akkurátusan,
egyben méltányosan történ-
ne. A vezetõváltásnál azon-
ban nem ez volt a vezetõ
szempont. Van még ilyen
fontos szervezet: a rendõr-
ség. Onnan is mennie kell az
elsõ embernek – és az õ taka-
rásában még sokaknak –, s
ezt megelõzõen ott is meg-
kezdõdött a szisztematikus
sárpermetezés. Így aztán
úgy néz ki, mintha jó oka és
nem csak hatalmi haszna
volna a távoztatásnak. Miért
vagyunk annyira megren-
dülve, ha a futballban sérül
az igazság? Azért, mert ha
ott is, hát hol nem. A köz-
életben ugyanilyen érzékeny
pálya az APEH-é és a rend-
õrségé. Ha ott ez történhet,
máshol, másokkal bármi.
Az is kérdés itt és most, hogy
mi jelenik meg mindebbõl a
nagy kivetítõn. Félõ, hogy
egyre kevesebb. Az ötös mé-
diacsomag egy jelentõs ré-
szét – amely izmos nemzet-
közi felzúdulást váltott ki –
hajlandó a parlamenti több-
ség tovább tárgyalni, csak-
hogy ezek a nagy nézettség-
re számító, de kevésbé meg-

határozó ügyek, mint példá-
ul a válaszadás joga. Ami
hatalmi szempontból fontos,
a kuratóriumi rendszer poli-
tikai kézbe vétele. Arról
nincs vita. Csak technikai
okokból nem szavaztak teg-
nap. Ahogy immár arról
sem vitáznak, hogy a Fidesz
a saját emberére bízta az Ál-
lami Számvevõszék vezeté-
sét. Ráadásként nem hagy-
ják tovább Brüsszelben az
Európai Bíróság - a Fidesz
felõl nézve - az átkosban de-
legált magyar tagját, Czúcz
Ottót. Rajtunk kívül a tizen-
ötbõl összesen csak négy or-
szág tett így. Õt annak idején
az MSZP delegálta alkot-
mánybírónak. Ilyesmi egy jó
ideig nem fordulhat elõ. Új-
raírják az alkotmánybírák je-
lölésének szabályait, egyaka-
ratos döntéssé teszik. Akire a
Fidesz mondja, az lehet a bí-
ró. Ettõl még ítélkezhet pár-
tatlanul, bizonnyal fog is, de
erkölcsi hátránnyal indul.
Pedig a fél világ arról beszél,
hogy garantáltan tiszta bírás-
kodás nélkül elvész a játék
értelme. Gyõztes van, de
örömtelen a diadala. Az a
megoldás azonban még sen-
kinek eszébe nem jutott,
hogy az esélyesebb, az erõ-
sebb csapat vigye a bírót, és
segítségképpen szabályokat
is írjon neki. 

Elnökválasztó

Gréczy Zsolt

A forradalmak már csak
olyanok, hogy nem nagyon
tudnak tekintettel lenni sen-
kire. Ahol megaláztatás van,
ott megaláztatás van. A fiúk
mindenkit kiebrudalnak, aki
nekik nem tetszik – indoklás
nélkül. Ugyanígy járt Só-
lyom László is. Pedig öt
éven át a Fideszhez húzott,
politikai irányultságát soha
nem is rejtette véka alá.
Most ugyanolyan kínos kö-
rülmények között távozik a
köztársaság elnöke, aho-
gyan megérkezett. Akkor
vakondokok szállták meg a
Köztársaság parlamentjét,
némelyek nyílttá tett vokso-
lásával sérült a választás al-
kotmányos hitele, az elsõ
körben bemutatott „nem
szavazás” pedig morális vál-
ságot okozott. Sólyom Lász-
ló ezt tûrte – a cél érdeké-
ben. Amikor az MSZP nem
szavazta meg bírójelöltjét,
komcsizott indulatosan,
amikor a Fidesz értetlenke-
dett. Némán tûrte, hogy az
ablaka alatt avassák fel a
Magyar Gárdát, megbocsát-
hatatlanul késlekedett, ami-
kor a romák elleni gyilkossá-
gok idején fel kellett volna
szólalnia. Utolsó újévi be-
szédében már azt is kifejtet-
te, milyen választási ered-
ményt szeretne. Mivel nem
neki tetszõ kormány irányí-
totta az országot, tüntetõen
nem vett részt az állami ün-
nepségeken. Amikor kedve
szottyant, nem fogott kezet

kitüntetettel, amikor pedig
Horn Gyula méltán kapott
volna a külföldi díjak után
hazai elismerést, megtagad-
ta az aláírást. Morális vál-
ságról beszélt 2006 õszén,
becsapottnak nevezve a
nemzetet. Az utóbbi néhány
hónapban ugyanezt a morá-
lis válságot nem érzékelte,
pedig a kampányban szó
sem volt a szegények súlyos
megadóztatásáról, az összes
hivatal erõbõl elfoglalásáról,
magánpénzrõl az egészség-
ügyben, új alkotmányról, s
arról sem, hogy mégis csak
a Gyurcsány- és a Bajnai-
kormány gazdaságpolitiká-
ját kell folytatni. Igaz, ennek
beismeréséhez a nemzetközi
pénzvilág és a sajtó pofonja
kellett. Ami Sólyom számá-
ra hazugság volt ott, az nem
volt az itt. De a leköszönõ ál-
lamfõ története ezzel nem
érhet véget. Súlyos felelõssé-
ge lesz abban, hogy – ha már
eddig nem tette –, akkor har-
coljon a Fidesz antidemok-
ratikus berendezkedése,
mindent letaroló hatalom-
mániája ellen. Búcsúzóul két
törvény óvatos visszaküldé-
sével megtette az elsõ lépése-
ket. Ennél azonban több
kell. Utódja, az Astoria Szál-
ló egykori, az elõzõ rendszer-
ben agyonnyomott igazgató-
ja ugyanis már elõre bejelen-

tette: nem kíván ellensúly
lenni a kormány nyomulásá-
val szemben. Rendkívül fon-
tos lenne, hogy Sólyom
László látható – és részben
láthatatlan – alkotmányos
mérõmûszere jelezze: itt baj
van. Ez nem forradalom, ha-
nem a Sólyom által is vég-
hezvitt és hitelesített rend-
szerváltás felszámolása, a
nem is annyira puha diktatú-
ra újjáéledése. Muszáj lesz
neki is írni és beszélni. Akár
civil mozgalomhoz, akár
párthoz kapcsolódva, vagy
csak úgy. Igaz, ötéves mun-
kássága után már élve a gya-
núperrel, de szavára sokan
fogunk figyelni. Semjén
Zsolt viszont örül, hogy ple-
bejus elnökünk lesz. Ezek
szerint nálunk a plebejus
Harley Davidsonon érkezik
a förszt lédivel. És ne feled-
jük: Schmitt Pál már nevezte
nemzetárulónak az elõzõ
kormányt. Hát, innen indul,
hogy minden magyar elnöke,
az emberek embere legyen.

Foci, 
szitkok, sajtó

Mátyás 
Gyõzõ

M o s t ,
hogy készül ez az összhatá-
sában orwelliánus – mert-
hogy sok részletében erõsen
az 1984-re hajazó – „média-
alkotmány”, az ember még
egy szimpla futballtémájú
dolgozat kapcsán is mini-
mum körültekintõbbé válik. 

Mint tudjuk még meglehe-
tõsen képlékeny a tervezet,
de azért abból, ami eddig
napvilágot látott belõle a mé-
dia igen sajátos irányítási
rendszere látszik körvonala-
zódni. S ami a majdani saj-
tó- és tömegtájékoztatási
(v)iszonyok kivált érdekes és
izgalmas alakulását vetíti
elõre a gyakorlatban. Úgy-
hogy némely tapasztaltabb
egyedek már azt találgatják,
hogy akkor most ki is lesz az
aktuális Lakatos. De hogy it-
ten nem csupán a „hivatásos
rettegõk” (mely szellemdús
jobbos epiteton is ez) verik a
tamtamot, azt bizonyítja,
hogy az Európai Biztonsági
és Együttmûködési Szerve-
zet (EBESZ) sajtószabadság-
képviselõje a minap egyene-
sen a tervezet visszavonására

szólította fel a kormányt.
Idézem: „A javasolt törvé-
nyek rendkívül aggasztóak a
magyarországi sajtószabad-
ságra nézve – írta a közle-
mény szerint az EBESZ ille-
tékese Martonyi János kül-
ügyminiszternek címzett le-
velében. Elfogadásuk ahhoz
vezethet, hogy az összes mû-
sorszolgáltató politikai dön-
téseknek lesz alárendelve –
tette hozzá a sajtószabadság-
képviselõ.” Persze nyilván õt
is megtévesztette a hivatásos
rettegõk csapata – na, pont
ezért kell itt rendet csinálni.
Én most e jeles médiaátfazo-
nírozási projektnek nem
annyira a helyi érdekû vo-
natkozásaira kívánnék kitér-
ni; pedig érdekes lenne tud-
ni, hogy a nekibuzdulás azt
eredményezi-e, hogy ugyan
minden stúdió más nevet vi-
sel majd, de szakasztott
olyan lesz mindegyik, mint a
Hörrrtévé. Inkább a készülõ
szabályozás nemzetközi vo-
natkozásaival kalkulálnék

így foci VB idején. Azért,
mert Raymond Domenech-
et, a franciák szövetségi ka-
pitányát gigantikus
böszmének óhajtanám ne-
vezni, aki rettenetesen
elq…ta, azt amivel megbíz-
ták. A világra szólóan szé-
gyenletes produkcióhoz per-
sze asszisztáltak a hihetetle-
nül arrogáns és öntelt játéko-
sok is. Ekként így közösen
anyázással, sztrájkkal egybe-
kötött performance révén
csináltak magukból – a fut-
balltörténet során eddig alig
tapasztalt viszolyogtató mó-
don – emeletes hülyét. Vi-
szont ha életbe lépne a sajtó-
ban a válaszadási kötelezett-
ség, akkor ugye Domenech
pr-teamje felháborodottan ír-
hatná válaszában, hogy el-
lentétben az én meglátása-
immal a francia kapitány a
futball professzora, zseniális
taktikus, egy Napoleonnal
ötvözött Kutuzov (plusz sze-
retõ férj, és példás atya), a já-
tékosai pedig egyenesen a
futball utazó nagykövetei. És
az eredeti szöveget közlõ or-
gánumnak törvény rendelte
kötelessége volna publikálni
ezt a rizsát. Még szerencse,
hogy a foci nemzetközi élvo-
nala ritkán tájékozódik ma-
gyar forrásból. Így aztán
nyugodt lélekkel szidalmaz-
hatom a másik nagy futball-

nemzet, Olaszország képvi-
selõit, akiknél a jesoloi stran-
don sörmeccset vívó pizza-
futárok válogatottja biztosan
maradandóbbat alkotott vol-
na. Mentségükre legyen
mondva, hogy legalább a pá-
lyán kívül nem röhögtették
ki magukat, Marcello Lippi
pedig vállalta a felelõsséget a
katasztrofális szereplésért.
Ahogy egy valódi kapitány-
hoz ez illik. Amúgy ez a két
válogatott, a francia és az
olasz vívta a legutóbbi VB
döntõjét. De néhány kereset-
len szót el lehet mondani az
angolokról is, noha õk to-
vábbjutottak. Talán ezért
nem is volt körülöttük sem-
miféle balhé, még olyasfajta
hírek sem pattantak ki, hogy
melyik focista tartott játékos-
társa feleségével spéci kondi-
cionáló edzést. Viszont rette-
netesen játszottak, jobb lett
volna, ha Szlovénia megy to-
vább, õk mégis csak kis nem-
zet (plusz monarchikus
nosztalgia). Egyébiránt az

általam vehemensen szidal-
mazott válogatottak a világ
2., 3., és 4. legerõsebb baj-
nokságát adó országok nem-
zeti csapatai. (…) Pedig
ezekben a ligákban futballo-
zó külföldiekbõl – Luciotól
Sneijderig, és Decotol
Heinzeig – egész jó kis nem-
zeti válogatottak jönnek ki.
Lehet, éppen az a baj ezek-
ben a bajnokságokban, hogy
a külföldi import játékosok
kiszorítják a hazaiakat a klu-
bokból – a BL-gyõztes Inter-
nazionale kezdõ csapatában
egy darab olasz nem volt!
De egy francia élcsapatban
is több a marokkói, tunéziai,
elefántcsontparti játékos,
mint a francia vagány. S ek-
ként nem is lehet jó nemzeti
válogatottat építeni. Persze
igen erõs ellenpéldának meg
ott van Spanyolország, a VB
egyik esélyese, amelynek já-
tékosai a világ legerõsebb
bajnokságának sztárjai a
Barcelonában, Real Madrid-
ban, Valenciában. Valószí-
nûleg arányok kérdése az
egész, amire a spanyolok
mostanában ráéreztek. Vagy
negyven évig viszont nem,
noha a Real meg a Barca ak-
kor is az volt, ami. Van per-
sze ország, amelyik más utat
jár. Az, amelyikben a ghanai
Boateng, a tunéziai Khedira,
a török Özil, a brazil Cacau,
a lengyel Klose és Podolski
futballozik békében és igen
jól együtt, és amelyik csapat
a keresztségben amúgy a
Németország nevet kapta.

Ha kormány 
lennék

a. m.

Ha én kormány lennék, és
nem lennének gátlásaim,
törvényt hozatnék arról,
hogy a földvásárlásnál az ál-
lamnak elõvételi joga van.
Így aztán Kovács Józsi sem
adhatná el a földjét annak,
akinek akarja, és fõleg nem
annyiért, amennyiért el tud-
ná. Ez azért lenne jó, mert
így olcsón fölvásárolhatnék
egy csomó földet azoktól,
akik nem tudják vagy nem
akarják mûvelni, és amikor
már mind nálam van, akkor
annak adnám és annyiért,
amennyiért akarnám. Végre
lenne mivel jutalmaznom a
hûséget, ahogy a régi kirá-
lyok tették, amikor birtoko-
kat osztogattak hû nagy-
uraknak. Igaz, én nem in-
gyen adnám, hanem bagó-
ért. Ez azért lenne jó, mert
így megteremthetném az új
nagybirtokos arisztokráciát,
amelynek persze én is tagja
lennék. Ha aztán késõbb
megbuknék, az sem lenne
már akkora baj, mert a ma-
gántulajdon szentségére hi-
vatkozva meg tudnám véde-
ni birtokaimat. Melyik de-
mokratikus hatalom merne
a XXI. században Európa
közepén hozzányúlni a ma-
gántulajdonhoz?
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Schmitt Pál – ha jönni kell, jönni kell; Sólyom László – lojalitás és labilitás 

A gyenge távozik, az erõs elküld
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Az elnök, 
aki már nincs

Rodica Ciobanu

Nem mutatkozott május
25-ike óta. A parlamenti pár-
tok cotroceni-i találkozója
után hangzott el az utolsó
sajtónyilatkozata, amelyet
élõ adásban közvetítettek
honfitársainak. „Egyáltalán
nem szívesen jelentettem be
a költségvetési szféra átszer-
vezésére vonatkozó intézke-
déseket, amelyek fizetések és
nyugdíjak csökkentésével
járnak. De amint mondot-
tam, ez felelõsség kérdése.
Nem sokszor adódik olyan
helyzet, amikor saját állam-
polgáraid ellen vagy kényte-
len állást foglalni, cseleked-
ni, legalábbis látszólag azok
ellenében” – mondta akkor.
Május végétõl június 30-iká-
ig, sok minden történt, Ro-
mániát egy egész sor meg-
rendítõ csapás rázta meg: a
kormány átvészelte a bizal-
matlansági indítványt, a
közalkalmazottak és az idõ-
sek kivonultak az utcára, az
Alkotmánybíróság visszaut-
asitotta a nyugdíjak lefaragá-
sát. A kormány új adókat és
illetékeket vezetett be, levág-
ta a segélyeket, zöld utat
adott az elbocsátásoknak és
öt százalékkal emelte a hoz-
záadott értékadót, az embe-
rek pánikba estek, a lej árfo-
lyama „történelmi” mély-
pontra értéktelenedett az
euróhoz viszonyítva, az árak
tíz százalékkal megugrottak.
Moldova egy részét elmosta
az árvíz, amely egycsapásra
22 emberi életet rabolt el.
Mindezek az események
emberi sorsokat zökkente-
nek ki megszokott kerékvá-
gásukból, és hosszú távra lét-
bizonytalanságba taszítják
õket, így oda hatnak, hogy a
holnapi nap a románok
többsége számára hasonlít
egy hideg és sötét alagútba
lépésre. Éppen ezért lett vol-
na szükség a kiegyensúlyo-
zott, megnyugtató jelenlétre,
amely egy szikra reményt
hozna legalább holnapután-
ra. De Románia elnöke im-
már nem jelentkezett. Egyes
hírmagyarázók úgy vélik, le-
vette kezét a Boc-kor-
mányról, ám a helyzet épp
most vált normálissá, egy
olyan államfõvel, aki kizáró-
lag a külügyi képviseleti,
közvetítõi szerepére, vala-
mint a honvédelem és nem-
zetbiztonság terén betölten-
dõ szerepére szorítkozik, és
egy kormánnyal, amely
önállóan, saját mozgatóere-
jét latba vetve jár el a gazda-
sági válság menedzselésé-
ben. De Traian Bãsescu so-
sem volt „normális”, hanem
– amint saját magát megha-
tározta – õ egy „másfajta” el-
nök. Májusban ötször szólalt
meg a kormányra tartozó
kérdésekben, tárgyalt a
Nemzetközi Valutaalappal,
és mintha kormányfõ lenne,

bejelentette a megszorító in-
tézkedések bevezetését. Ha
eltávolodott volna a kor-
mánytól és a PDL-tõl, nem
találkozott volna velük két-
szer Snagovon, nem mozgó-
sította volna a párt ingado-
zóbb honatyáit, nem kérte
volna fel Emil Bocot a múlt
héten arra, hogy készítse elõ
a B, vagy éppenséggel a C
tervet, tudván, hogy a nyug-
díjak érintetlenül megúsz-
szák. A feltételezés tehát
nem helytálló. Sokkal hihe-
tõbb, hogy nem lévén jobb
megoldása, mint az összes
közül a legrosszabb – a hoz-
záadott értékadó megemelé-
se –, az elnök saját dolgával
törõdött, a hatalom szem-
szögébõl nézve nem lévén je-
lentõsége annak, hogy ki je-
lenti be a megoldást. Más
elemzõk az elnök hallgatásá-
ban és a nyugdíjak és bérek
lefaragásának bumerángjá-
ban egy jól kidolgozott csel-
szövést láttak, amelybõl az
államfõ, mint mindig, gyõz-
tesen kerül ki, újraosztván a
felelõsségeket és megtalál-
ván az utat mindenki terhé-
nek enyhítésére. Abszurdu-
mot súroló elmélet ez, hi-
szen csak egy szociopata ját-
szana istenesdit az emberek
életével és egy ország sorsá-
val. Ha lett volna egy terve a
válságból való kilábalásra,

az elnök gyakorlaba is ültet-
te volna azt, még mielõtt õ és
a PDL húsz százalékot ve-
szített a közvélemény-kuta-
tásokon. De nem volt egyet-
len terve sem, ma pedig a
legfelvilágosultabb elme sem
kerülheti többé el a szembe-
sülést az összeomlással. A
magyarázat arra, hogy több
mint egy hónapja Traian
Bãsescu megszûnt üzenete-
ket intézni a nemzethez,
sokkal egyszerûbb: nincs
már mit mondania. Hogy
nem talált más megoldáso-
kat a túléléshez? Ez nem ér-
dekli a nemzetet. Hogy min-
denkinek áldozatot kell hoz-
nia ily nehéz idõkben? Nem
érti meg. Hogy a jövõ évtõl
minden jobbra fordul? Nem
hiszi el. Hogy az elnök bán-

ja? Na és! A nép vált el az el-
nöktõl, és nem fordítva.
Utóbbi csak tudomásul vet-
te, hogy mi történik vele, és
ott marad elszigetelve, ön-
nön övezetében. Második
mandátumának kezdetén
azzá az elnökké vált, aki már
nincs. (Fordította: K. B. A.)

Boc úr meccse 
a románokkal

Liviu Antonesei

Jelen pillanatban a Román
Alkotmánybiróság döntése
értelmében a Bãsescu–Boc-
kormány elvesztette a nyug-
díjasokkal vívott mérkõzé-
sét, és még vezet a közalkal-
mazottakkal folyó verseny-
ben. Nem is tudom, nem
lenne-e illendõ egy lemon-
dás, esetleg két lemondás is,
tekintve, hogy a költségveté-
si hiány csökkentésére elfo-
gadott megoldás az elnöktõl
származik. Boc úr azonban
nem hagyja magát, és torka-
szakadtából kiáltja, hogy
„vannak megoldásai”. Párt-
beli  társai joggal ugranak
föl, mint akiket darázs csí-
pett meg, és kérdõre vonják,

hogy ugyan miért küldte
õket csóré seggel a választói
körzeteikbe, ha voltak más
megoldások is?! Jó kérdés,
csakhogy közel sincs oly sok
megoldás, ahogyan Boc úr
hangoztatja. Tulajdonkép-
pen a deficit csökkentésére
csupán két megoldás van:
vagy a költségek csökkenté-
se, vagy a bevételek növelése.
Az utóbbi, amint azt a kor-
mányfõ hinni véli, az adók
és illetékek egyszerû meg-
emelését jelenti egy elvisel-
hetõnek itélt mértékig,
amely nem taszítja csõdbe a
cégeket és az adófizetõket.
Csakhogy a hazai adócsalás
körülményei között az adók
bármilyen emelése nem fog-
ja növelni a költségvetés be-
vételeit, ellenben azzal a

kockázattal jár, hogy azt is
megfojtja, ami még mûködik
a gazdaságban, mert ugyan-
csak a korrekt adófizetõket
sújtja. Következésképpen
szerintem a bevételek növe-
lése az illetékek szintjének
megõrzése mellett kivá-
natosabbnak tûnik. Ehhez
azonban olyan adófizetõkre
lenne szükségünk, akik tud-
ják, mi az adózási fegyelem,
és fõleg olyan adóhivatali
tisztviselõkre, akik nemcsak
arra képesek, hogy õk ma-
guk fegyelmezetten viselked-
jenek, hanem az elõbbieket
is fegyelmezni tudják, ami
utópiának vagy a scifi körébe
tartozónak tûnik. Persze,
Boc úrnak eszébe juthat ve-
gyes intézkedések meghoza-
tala – a költségek csökkenté-
se az illetékek emelésével
párhuzamosan, errõl beszél-
nek is most –, csakhogy ép-
pen ez az, amit csak egy os-
toba, fantázia nélküli kor-
mány tenne. Sem a költségek
erõltetett csökkentése, sem
az adók növelése, sem mind-
kettõ együttvéve: nem más,
mint vizes borogatás a faláb-
ra, ha hiányzik a gazdasági
növekedést ösztönzõ intéz-
kedéscsomag. Ha nem sike-
rül újra növekedésre fordíta-
nunk a  gazdaságot, minden
évharmadban ismét lefara-
gunk egyes bérekbõl, és

megint megemelünk bizo-
nyos adókat, aminek egyet-
len figyelemre méltó ered-
ménye a gazdaság még erõ-
teljesebb összeomlása lesz.
Nem tudom, mit vétettünk
mindnyájan mint közösség,
hogy így ver bennünket az
Isten, ilyen ostoba, fantázi-
átlan, a közjó szolgálatára
oly gyenge akarattal rendel-
kezõ kormánnyal és minisz-
terelnökkel. De ennél is
rosszabbtól tartok! Minél in-
kább húzódik a határozat-
lanság, minél többet késleke-
dik a gazdasági növekedés
mégoly félénk újraindulása,
annál inkább délibábként tá-
volodik a válságból való ki-
lábalás esélye. Ilyen körül-
mények között teljesen meg-
magyarázhatatlan számom-

ra az a fölöttébb ártalmas
csökönyösség, amellyel az
elnök ragaszkodik Boc úr-
hoz és az általa vezetett ka-
tasztrófa-kormányhoz. Mi
várható? Semmi sem késztet
derûlátó feltételezésre. S az
optimizmus egyetlen jele
nem attól ered, ami az or-
szágban történik, hanem
azoknak a románoknak a
tucatjaitól vagy százaitól,
akikkel az elmúlt héten
Venettóban találkoztam, s
akik – pincérektõl és szaká-
csoktól szállodamenedzse-
rekig és vendéglõsökig – tö-
kéletesen mûködtek egy mû-
ködõ rendszerben. Nem tu-
dom azonban, hogy mind-
annyian a határokon túlra
költözhetünk-e, amíg a Boc-
kormány jobblétre szende-
rül. (Fordította: K. B. A.)

Nyíltan 

rejtõzködõ 

szélsõjobb 

Michael Bruter
A politológusok között

nincs egyetértés abban,
hogy az európai szélsõjobb-
oldal pártjai ideológiai
szempontból egységesek-e.
Egy azonban biztos: a ko-

rábbi radikális hangvétel he-
lyett igyekeznek mérsékelt-
nek beállítani magukat. 

„A szélsõjobboldali pár-
tok sokáig igyekeztek mássá-
gukat hangsúlyozni. Újab-
ban azonban stratégiát válta-
nak, és azt szeretnék elérni,
hogy hagyományos pártnak
tekintsék õket, eloszlatva ez-
zel a korábbi félelmeket” –
olvassuk a zürichi ISN
Security Watch elemzését az
európai szélsõjobboldali pár-
tokról. A cikk szerzõje
Michael Bruter, a London
School of Economics polito-
lógusa, a hamarosan megje-
lenõ A szélsõjobboldal ideológi-
ai térképe címû könyv szerzõ-
je. Európában sokan aggód-
nak a szélsõjobboldal elõre-
törése miatt. A politológu-

sok azonban abban sem tud-
nak egyetértésre jutni, hogy
ideológiai szempontból egy-
ségesnek tekinthetõ-e az eu-
rópai szélsõjobb. A radikális
jobboldalinak bélyegzett pár-
tok egy része a hagyomá-
nyos rasszista és idegenelle-
nes elõítéletekre épít, mások
azonban inkább a populista,
elitellenes jelszavakat szaj-
kózzák. Sõt, a tudósok köré-
ben még csak a tekintetben
sincs konszenzus, hogy mi
erõsíti a jobboldali radikáli-
sokat. A kézenfekvõ magya-
rázatok a szegénységgel
vagy a bevándorlással ma-
gyarázzák a radikális jobbol-
dal megerõsödését. Csak-
hogy miközben a gazdag
Ausztriában és Svájcban ha-
gyományosan népszerû a
szélsõjobb, a szegényebb és
bevándorlóbarát Spanyolor-
szágban egyáltalán nem erõ-
södött meg, s ugyanígy a jó-
lét tekintetében az eurózóna
végén kullogó Görögország-
ban sem. A politológusok az
egyes radikális jobboldali
pártok támogatottságában
bekövetkezett változásokra
sem találnak koherens ma-
gyarázatot. Ha kormányko-
alíció részévé válnak, általá-
ban meggyengülnek, de –
mint azt a francia Nemzeti
Front példája mutatja – el-
lenzékben is gyorsan elpáro-
loghat a népszerûségük.
Bruter a sok rejtély ellenére
úgy véli, hogy az elmúlt
években mégiscsak megfi-
gyelhetõ valami hasonlóság
az európai szélsõjobboldali
pártok stratégiájában: a ra-
dikálisok újabban a parla-
menti választások helyett in-
kább a helyi választásokra
összpontosítanak, ezeken
ugyanis könnyebben moz-
gósíthatnak az adott térség-
ben elterjedt elõítéltekre és
félelmekre építve. A másik
új jelenség, hogy a radikális
pártok egyre inkább igyek-
szenek eltávolodni a korábbi
radikális retorikától, és ha-
gyományos középpártnak
látszani. Mint arról a
Metazin is beszámolt, a Brit
Nemzeti Párt a tavalyi euró-
pai parlamenti választás
kampányában mindent el-
követett annak érdekében,
hogy mérsékelt színben tûn-
jön fel: arra kérte szkinhed
szimpatizánsait, rendezvé-
nyeiken vegyenek sapkát,
nehogy a kopaszra nyírt fe-
jek elriasszák a mérsékel-
tebb szimpatizánsokat.
Bruter szerint a mérsékelt
színben tetszelgõ radikáli-
sok még az ordas eszméket
nyíltan vállaló szélsõségek-
nél is veszélyesebbek: egyre
nehezebb ugyanis meggyõz-
ni a választókat, hogy az öl-
tönyös radikálisok is fenye-
getést jelentenek a demokra-
tikus intézményekre. A köz-
vélemény-kutatások arra
utalnak, hogy a stratégia si-
keres – teszi hozzá Bruter.
Felmérések szerint ugyanis
egyre kevesebb a rejtõzködõ
radikális szavazó, és egyre
többen vállalják nyíltan szél-
sõjobboldali szimpátiájukat.
(metazin)

Élet a talárosok döntése után

Az elmúlt hét fõszereplõi az alkotmánybírák voltak
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Czédly József

Ezzel a címmel hirdet
programot a Környezetvé-
delmi Minisztérium. Errõl
tudhatunk meg többet ha ta-
nulmányozzuk a Hivatalos
Közlöny június 18-i, 409. szá-
mában megjelent, a klasszi-
kus fûtési rendszerek helyet-
tesítésére, illetve kiegészíté-
sére hivatott, a megújuló
energia felhasználásán ala-
puló fûtési rendszerek hasz-
nálatáról szóló program Fi-
nanszírozási útmutatóját
(Ghid de finanþare), vala-
mint a Környezetvédelmi
Alap (Fondul pentru Mediu)
honlapján, június 23-án köz-
zétett 39.074. számú sajtó-
közleményt.

Ezek alapján 2010. július
1-jei kezdettel lehet letenni a
lakhely szerinti illetékes me-
gyei környezetvédelmi ügy-
nökséghez a megújuló ener-
gia alapján mûködõ fûtés-
rendszerek felhasználását
elõirányzó munkálatok do-

kumentációit, kérvényezve a
program által meghirdetett
térítésmentes támogatás ki-
utalását.

A program célja támogat-
ni azokat a lakástulajdonnal
rendelkezõ személyeket,
akik helyettesíteni vagy ki-
egészíteni kívánják klasszi-
kus, nyersolaj termékek vagy
földgáz felhasználásán ala-
puló fûtési rendszerüket
megújuló energia felhaszná-
lásával mûködtetett fûtési
rendszerrel. Tételesen há-
rom ilyen jellegû fûtési be-
rendezés felszerelésére lehet
támogatást igényelni, éspe-
dig:

a) legtöbb 6.000 lejt nap-
kollektorok felszerelésére;

b) legtöbb 8.000 lejt hõszi-
vattyúk felszerelésére;

c) legtöbb 6.000 lejt olyan
fûtõrendszerek felszerelésé-
re, melyek fatéglát (pelletet),
brikettet, faforgácsot, vala-
mint más növényi maradé-
kot, mezõgazdasági, erdõ-
gazdasági hulladékot hasz-

nálnak energiatermelésre.
A támogatást igénylõnek

a következõ feltételeknek
kell megfelelnie:

– romániai lakhellyel ren-
delkezõ természetes sze-

mély;
– tulajdonosa vagy társtu-

lajdonosa egy lakásnak;
– nincs hátraléka az állami

vagy a helyi költségvetéssel
szemben;

– tevékenysége folyamán
nem hágta át a környezetvé-
delemrõl szóló rendelkezése-
ket.

A támogatásból fedezni le-
het:

a) megújuló energiát elõál-
lító berendezések beszerzé-
sét, valamint a klasszikus
fûtöberendezések helyettesí-
tését, illetve kiegészítését;

b) a berendezések felszere-
lését és üzembe állítását,
próbafûtések elvégzését;

c) a fenntiekkel járó áfát
(TVA).

A támogató nem ad elõle-
get, a költségeket utólag le-
het elszámolni, az elszámo-
láshoz csatolni kell a beren-
dezés terveit elkészítõ intéz-
mény/személy által kibo-
csátott számla kifizetésének
igazolását.

A program 2010-ben 110
millió lejjel rendelkezik, ezt
a lakosság számarányának
a figyelembevételével a me-
gyei környezetvédelmi ügy-
nökségek rendelkezésére
bocsátották, úgyhogy július
1-jétõl készen állnak a tá-
mogatást igénylõ dokumen-
tációk fogadására, az elsõ
jelentkezõ, elsõ kiszolgált
elve alapján.

Kezdõdik a „Zöldház program”

Deák Levente

A dologi jogok közé tarto-
zó haszonélvezeti joggal
(despre dreptul de uzufruct),
ennek sajátosságaival e ro-
vatban rendszeresen foglal-
koztam, legutóbb a 2009.
augusztus 28-i Törvénytár-
ban. Ismételt „elõvételének”
oka az, hogy a napokban vá-
laszt kellett adnom egy lát-
szólag könnyû kérdésre, ar-
ra, hogy az ún. állagtulajdo-
nos (nudul proprietar) egy-
oldalúan visszavonhatja-e a
harmadik személy javára
alapított életfogytiglani ha-
szonélvezeti jogot (consti-
tuirea dreptului de uzufruct
viager in favoarea unui terþ),
és ha igen, hogyan kell eljár-
nia. Elõször arra gondol-
tam, hogy a kérdezõ a ha-
szonélvezeti jog kedvezmé-
nyezettje, aki így, egyoldalú-
an, szabad akaratából bár-
mikor lemondhatna errõl a
jogáról. Lemondásának pe-
dig az lenne a jogkövetkez-
ménye, hogy az állagtulaj-
donos azonnali hatállyal
visszaszerezné az ingatlana
feletti használati jogot, és az
ingatlan terhétõl nem a ha-
szonélvezõ elhunytakor, ha-
nem már most, még ennek
életében „megszabadulna.”
Ez a megoldás ugyanis
adott, a hatályos polgári tör-
vénykönyv a haszonélvezeti
jog megszûnésének esetei
között említi. De aztán kide-
rült, hogy a kérdezõ „csak”
az állagtulajdonos közeli
hozzátartozója, és mindket-
ten azt szeretnék elérni,
hogy megszüntessék, vissza-
vonják a harmadik személy
javára alapított haszonélve-
zeti jogot, amit ma már elsi-
etettnek, zavarónak, igazi te-

hernek éreznek, tartanak. A
más javára szerzõdéssel ala-
pított haszonélvezeti jognak
(és bármelyik más dologi
jognak) az állagtulajdonos
általi egyoldalú visszavoná-
sa azonban jogilag nem le-
hetséges, mert a kétoldalú,
közös akaraton alapuló
egyezmények biztonságát,
magát a jogbiztonságot ve-
szélyeztetné egy ilyen szabá-
lyozás. Ennek ellenére, a je-
lenlegi, a haszonélvezeti jog
megszüntetésének eseteit so-
roló polgári törvénykönyv
számos olyan helyzetet, egy
esetetben éppen az állagtu-
lajdonos kezében levõ jogi
lehetõséget ismer, olyan
tényt, aminek bizonyítása
esetén, de csakis polgári per-
ben, peres eljárás lezárása-
ként a haszonélvezeti jog bí-
rósági határozattal meg-
szüntethetõ. A következõk-
ben ezekrõl lesz szó.

Nem kerülhetem meg a
haszonélvezeti jog tartal-
mának, lényegének ismer-
tetését, úgy, ahogy ezt a
Ptk. 517. szakasza jelenleg
meghatározza. (Ezt a meg-
határozást az új, de még
nem hatályos Ptk. a 703.
szakaszban lényeges változ-
tatások nélkül megtartotta.)
Tehát, a haszonélvezeti jog
azt jelenti, hogy valaki egy
más személy tulajdonát ké-
pezõ dolgot úgy használ,
mint a valódi tulajdonos,
miközben köteles azt meg-
õrizni. A haszonélvezeti
jognak szerzõdés, egyezség,
jogi aktus által történõ ala-
pítása a tulajdonos joga, aki
ennek nyomán állagtulalaj-
donossá válik, a haszonél-
vezeti jog kedvezménye-
zettjének engedve át a tulaj-
donjog két fontos alkotó-

elemét, a használatot és a
„gyümölcsszedés” jogát, ez
alatt egyaránt értve például
a bérbeadást és a természet-
beni gyümölcsök szedésé-
nek jogát.

A haszonélvezeti jog
megszûnésének leggyako-
ribb esete a haszonélvezõ el-
hunyta, a határozott idõre
alapított, létesített jog eseté-
ben pedig a határidõ letelte.
Ilyenkor az állagtulajdonos
visszerzi a dolog feletti, csak
egy idõre elveszített haszná-
lati és gyümölcsszedési jo-
gát. Ingatlan esetében ennek
teherlapjáról letöröltetheti az
elhunyt haszonélvezõ jogát,
tehermentesítve azt.

A megerõsítés (consoli-
dare) egy másik eset, amikor
a haszonélvezeti jog meg-
szûnik. Akkor tehát, amikor
a haszonélvezõ az állagtulaj-
donosnak, ingyenesen vagy
visszterhesen elidegeníti a
dolog feletti haszonélvezeti
jogát. Ezt azonban csakis a
mindenkori állagtulajdonos
javára teheti meg, mert kü-
lönben, ún. harmadik sze-
mély javára a haszonélvezeti
jog nem idegeníthetõ el.
(Ptk. 557. szakasz.)

A haszonélvezeti jog elbir-
toklással is megszerezhetõ,
ami azt jelenti, hogy ha ezt a
jogát a haszonélvezõ 30 évig
nem gyakorolja, e jogot a
jogcím nélküli tényleges bir-
tokos a jogszerzõ elévülés
nyomán (elbirtoklással te-
hát), perben megszerezheti.

A haszonélvezeti jog meg-
szûnik akkor is, ha annak
tárgya megsemmisül
(pierirea totalã a bunului).
Az új Ptk. 748. szakasza
részleges megsemmisülés
esetén fenntartja e jogot a
dolog fennmaradó részére,

nemkülönben azokra az
összegekre, amelyeket példá-
ul a biztosító vagy pedig a
károkozó harmadik személy
a megsemmisült ingatlanért
fizet.

Láttuk már, hogy a ha-
szonélvezõ e jogáról egyol-
dalúan bármikor lemondhat.
Ha ezt végre szeretné hajta-
ni, közjegyzõhöz kell fordul-
nia, aki ilyen értelmû nyilat-
kozatot fogalmaz majd meg,
és ezt közokiratba foglalja.
(Declaraþie autenticã de
renunþare la dreptul de
uzufruct.)

Ritkábban említik, de elõ-
fordulhat, hogy a  haszonél-
vezeti joggal terhelt ingatlant
az állam kisajátítja. Ebben
az esetben nem csak az ál-
lagtulajdonost, hanem a ha-
szonélvezeti jog címzettjét is
kártérítés illeti meg.

A haszonélvezeti jog
megszûnik olyankor is, ami-
kor az állagtulajdonos jog-
címét, érthetõbben, mond-
juk azt a szerzõdést, amely-
lyel megvette, ajándékba
kapta, tartási szerzõdéssel
megszerezte stb. azt az in-
gatlant, amelyre haszonél-
vezeti jog is létesült, bírósá-
gi úton, perben megsemmi-
sítik vagy felbontják.

A végére hagytam azt az
esetet, amely valóban az ál-
lagtulajdonos egyoldalú lé-
pése nyomán, de csakis pol-
gári perben a haszonélvezeti
jog megszûnéséhez vezet-
het, éspedig akkor, amikor a
haszonélvezõ bizonyítható-
an önkényesen, nem rendel-
tetésszerûen használja e jog
tárgyát (ingatlant, ingósá-
got), vagy pedig ahogy az új
Ptk. 747. szakaszában áll:
azt rongálja vagy állag-
veszni hagyja.

A haszonélvezeti jog
megszûnésének eseteirõl A június 25-i Törvénytár-

ban megjelent „Új adók az
Adótörvénykönyvben” címû
ismertetõmben megígértem,
mivel törvényjavaslatot mu-
tattam be, amennyiben a
ténylegesen elfogadott végle-
ges szöveg el fog térni az ere-
detitõl, akkor ezeket olvasó-
ink tudomására hozom. Idõ-
közben a Hivatalos Közlöny jú-
nius 28-i, 431. számában
megjelent a 2010/58 sz. tör-
vényerejû sürgõsségi kor-
mányrendelet az Adótör-
vénykönyv kiegészítésérõl és
módosításáról, és ennek
alapján két lényeges válto-
zásra kell utalnom az elõzõ
cikkemben bemutatott ismer-
tetõmmel szemben. Az
egyik, hogy az elfogadott tör-
vénybõl kimaradt a több la-
kástulajdonnal rendelkezõk
többszörös megadóztatásá-
ról szóló elõírás, a jogalkotók
szerint ilyen jellegû szabályo-
zásnak nincs helye az Adó-
törvénykönyvben, rövidesen
különálló rendelkezés fogja
elõírni a több lakással járó
többletadót. A másik ennél
lényegesebb és sokkal több
adófizetõt érintõ pontosítás,
milyen adókkal és hozzájáru-
lásokkal kell megterhelni a fi-
zetésen kívüli, úgynevezett
szakmai természetû jövedel-
meket (venituri de naturã
profesionalã, altele decât cele
salariale). Ide tartoznak töb-
bek között a független tevé-
kenységbõl származó jöve-
delmek, a szellemi tulajdon-
ból származóak, mint ami-
lyen többek között a szerzõi
jog alapján szerzettek. A
pontosítás tételesen elõírja,
hogy ezen jövedelmek után
is, 2010. július 1-jei kezdettel,
a 16% jövedelmi adón kívül,
a bruttó kereset után be kell
fizetni, a jelenlegi szabályo-
zásokban személyek számá-
ra elõírt társadalombiztosítá-

si (CAS), egészségügyi (CSS)
és a munkanélküli alapra ke-
rülõ (fond de ºomaj) hozzá-
járulásokat, azzal a kiegészí-
téssel, hogy amennyiben az
említett jövedelem megha-
ladja az országos bruttó át-
lagjövedelem 5-szörösét (ez
jelenleg 1.836 x 5 = 9.180 lej)
akkor az ezen határértéken
felüli jövedelemért nem kell a
szociális jellegû hozzájárulá-
sokat befizetni. Így most el-
fogadott Adótörvénykönyv-
módosítás leginkább a szak-
mai jövedelemmel rendelke-
zõket sújtja. Ezt igazolja a
következõ példa is.

Ha valaki 2010. július 1.
elõtt 1.000 lej jövedelemben
részesült, más, nem fizetés
ellenében végzett szakmai
tevékenység nyomán, a brut-
tó jövedelembõl levontak
40%-ot költségmegtérítés cí-
mén (lásd az elõzõ héten
megjelent ismertetõnket) és
a megmaradt 60%-ra, tehát
600 lejre kirótták a 16%-os
jövedelemadót, azaz 96 lejt,
tehát az illetõ kézhez kapott
904 lejt. A törvénymódosítás
alapján az 1.000 lej értékû
bruttó jövedelembõl csak
20% költségmegtérítést von-
nak le, tehát 200 lejt. A meg-
maradt 800 lej jelenti az adó-
alapot, erre róják ki a 10,5%
társadalombiztosítási hozzá-
járulást (84 lej), 5,5% egész-
ségügyi hozzájárulást (44
lej) és a 0,5% munkanélküli
alapra való befizetést (4 lej).
A három hozzájárulás ösz-
szegét levonva a 800 lejbõl, a
megmaradt 668 lejre számít-
ják ki a 16%-os jövedelem-
adót (107 lej), mindezeket
pedig levonva az 1.000 lej ér-
tékû bruttó jövedelembõl, ki-
derül, hogy 2010. július 1-je
után az érdekelt személy
csak 761 lejt kap kézhez, 143
lejjel kevesebbet mint eddig.

Kiegészítés az új adókról
szóló ismertetõnkhöz
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Nagyajtai Napok

Szombat, július 3: 10 órá-
tól Hívogató a Középajtai
Fúvószenekar közremûkö-
désével, 11 órakor ünnepé-
lyes megnyitó, 11.30-tól
olaszteleki palotás tánc, 12
órától Cserey Zoltán muzeo-
lógus elõadása: Nagyajta rö-
vid helytörténete, 13 órától a
baróti Mozaik moderntánc-
csoport elõadása, 13.30-tól
Kósa Bálint ¯ könyvbemuta-
tó, 14 órától szórakoztató
zene, 15.30-tól a középajtai
dalárda, 16 órától a bölöni
Kékvirág néptánccsoport
mûsora, 16.30-tól Pál Tün-
de: Népi bútorfestés elõadás,
17 órától tornabemutató,
17.30-tól karaoke a Közifi
szervezésében, 20 órától a

brassói Búzavirág, 21 órától
a csíkszeredai Open Stage,
22 órától utcabál.

Vasárnap, július 4: 12.30-
tól Zorkóczy Zenóbia erdé-
lyi magyar elõadómûvész
mûsora az Áldás Háza dísz-
termében, 15 órától Tudor
Noémi, 15.30-tól Motolla
citeraegyüttes, 16 órától
Gazdag Miklós Polgári Da-
loskör, 16.30-tól bábjátékok,
17 órától a nagyajtai óvodá-
sok mûsora, 17.30-tól a Ma-
gocska furulyacsoport, 18
órától a nagyajtai Vadrózsák
néptánccsoport, 18.30-tól az
Áfonya citeraegyüttes, 19
órától a Rákosi Nõi Dalcso-
port, 19.30-tól szórakoztató
zene, 21 órától V-Tech, 22
órától tûzijáték, 22.15-tõl gi-
tárest.

Tárlatlátogatás 
Székelyudvarhelyen

A Haáz Rezsõ Múzeum
ingyenes tárlatlátogatást hir-
det az érdeklõdõ közönség
számára július 2-án 9–16 óra
között. A Székelyudvarhely
mûvelõdéstörténete és Székely-
föld virágai alapkiállítások
mellett a Bronzkori népek és vi-
zigótok Székelyudvarhely hatá-
rában, a Vásári portékák, illet-
ve a Mária-tisztelet Erdélyben
idõszakos kiállítások állnak
a látogatók rendelkezésére.

Tárlat Gyergyó-
szentmiklóson

Gyergyószentmiklóson, a
Pro Art Galériában pénte-
ken, július 2-án 18 órától
nyitják meg a Hargita Me-
gyei Képzõmûvészek Tárla-
tát. 

Festészeti kiállítás 
Csíkszeredában

Csíkszeredában, az Ave
Art Galériában pénteken, jú-
lius 2-án 18 órától Csata Je-
nõ festészeti kiállításának
megnyitóját tartják. 

Timiºoreana 
sörfesztivál

Péntektõl vasárnapig (júl.
2-4) tart a hagyományos
Timiºoreana sörfesztivál,
amelyet az elõzõ évekhez
hasonlóan a Dan Pãltini-
ºanu stadion elõterében szer-
vez meg a nagymultú temes-
vári sörgyár. A rendezvény
szervezõi a hideg sör mellett
lacikonyhákkal, vidám ve-
télkedõkkel és népszerû ze-
nekarokkal csalogatják az
érdeklõdõket. Pénteken este
20 órától a ZOB és a Cargo,

szombaton a Zero és a
Holograf, vasárnap a
Pasãrea colibri és a Zdob ºi
Zdub lép fel a sörfesztivál
szabadtéri színpadán.

Autósfesztivál 
Szatmárnémetiben

Július 3-4-én sor kerül az
Opel DragRacing autósfesz-
tiválra Szatmárnémeti repü-
lõterén. A 15 hektárnyi be-
épített területen lezajló autós
élménynapon nemzetközi
gyorsulási verseny, látvá-
nyos autós és motoros be-
mutatók, autó-kiállítások va-
lamint számos szórakozási
lehetõség áll a látogatók ren-
delkezésére.

Mini Jazzfesztivál, 
Csíkszereda

Július 2., péntek: Mikó-
vár: 18.45–19.00 – Program-

ismertetõ, 19.00–20.00 –
Frankie Lato Quartet (HU),
20.15–21.45 – Mircea
Tiberian és Maria Rãducanu
(RO), 22.00–23.30 –
Dennert Árpád és a Gyárfás
IstvánTrió (HU), 24.00 –
Jam session

Székelykáli 
falutalálkozó

Július 3-4-én Székelykál-
ban falutalálkozót szervez-
nek. A rendezvény megnyi-
tójára szombaton 14 órakor
kerül sor a kopjafánál. Va-
sárnap a 11 órás istentiszte-
let után 15 órakor kezdõdik
a gulyásfõzõ verseny, lesz
légvár, kötélhúzás, traktor-
húzás, kerékpárverseny, fo-
cimeccs stb. A falutalálkozó
tábortûzzel, tûzijátékkal, a
kultúrotthonban megrende-
zendõ hagyományos búcsúi
bállal zárul.

Programajánló

Alig pár hónappal a Gen-
fi Autószalon alkalmával
megtartott bemutatója után
immár Romániába is meg-
érkezett az új Volvo S60, a
svéd autógyár legsporto-
sabbnak szánt négykerekû-
je. A ráncfelvarrás amúgy
alaposan ráfért a mintegy
tíz éve debütált modellre, hi-
szen korábbi népszerûsége
igencsak megcsappant az el-
múlt két évben. Az elsõge-
nerációs S60-ból több mint
600 ezer darabot adtak el,
ám a tavaly majdnem felére

csökkent az értékesítése
2008-hoz képest. A vissza-
esés legfõbb oka pedig a for-
matervezésben rejlik, hiszen
már az S80-as mellett is öre-
gesnek tûnt ez a régi típus.
A ráncfelvarrott S60-as vi-
szont határozottan markáns
és dinamikus dizájnnal pró-
bálja meghódítani a piacot.
A prémium középkategóriá-
ban az Audi A4-el, a BMW
3-sal és a Mercedes Benz C-
osztályával versenyzõ új
Volvo S60 vadállati orrot
kapott, s a divatos LED-ek

mellett a márkajelzést is fel-
nagyítottak. A reklámkam-
pányokban használt rézszí-
nû modell kupésan ívelõ vo-
nalvezetése egy a frissített
C70-esre emlékezetõ hátsó
lépcsõzetében „ér véget”,
meghagyva valamicskét a
Volvo sajátosságaiból.

Az új S60 nem csupán for-
matervezésében, hanem mé-
reteiben is felülmúlja elõdjét,
hiszen 4628 mm-es hossza,
1899 mm-es szélessége, 1484
mm-es magassága és 2776
mm-es tengelytávja übereli a

régi modell 4580-1800-1430-
2720 mm-es dimenzióját.
Csökkent viszont a csomag-
tartó mérete: mindössze 380
liter, 45 literrel kisebb a régi-
nél. Ennek köszönhetõen be-
lülrõl még tágasabb lett az
autó, a megszokott kénye-
lemrõl nem kell lemondani.
Noha az idomok a már meg-
szokott stílusjegyeket viselik,
a vezérkonzolon már mo-
dern menürendszer könnyíti
meg a vezetést.

Ami a motorizációját ille-
ti, egyelõre kétféle benzines
erõforrást és háromféle dí-
zelt építenek az S60-ba. A
vadonatúj, kétliteres, öthen-
geres dízelmotor 160 lóerõs,
és 400 Nm-es csúcsnyoma-
tékával 9,2 másodperc alatt
gyorsítja az autót 100
km/h-ra, és 220 km/h-s
végsebességre képes. Az át-
lagfogyasztása alig 5,2 liter.
A két csúcs-dízel – két tur-
bófeltöltõs, 2,4 literes öthen-
geres – a D5-ös és a D5
AWD egyaránt 205 lóerõs.
A benzines erõforrásokat il-
letõen az egyik a Fordtól át-
vett kétliteres, közvetlen be-
fecskendezéses 203 lóerõs
Ecoboost turbómotor. Ezzel

az S60 7,7 másodperc alatt
éri el a 100 km/h-t, és 235
km/h a végsebessége. A leg-
dinamikusabb azonban a
T6-os csúcsváltozat. Ebbe 3
literes soros hathengeres ke-
rült, 304 lóerõvel és 440
Nm-es maximális nyoma-
tékkal. Itt már elektronika
korlátozza a végsebességet
250 km/h-ra, és az állandó
összkerékhajtás ellenére is
6,5 másodperc a legjobb
gyorsulási idõ százig. Ennek
az átlagfogyasztása viszont
már meghaladja a tíz litert.

A biztonságáról híres
svéd autót ellátták egy vado-

natúj, úgynevezett City
Safety rendszerrel, amely a
közlekedést monitorizálva
segít megakadályozni az üt-
közést. A gázolás-megelõzõ
technikájával igyekszik akár
a vezetõ beavatkozása nél-
kül is állóra fékezni az au-
tót, ha valaki elé lép, hogy
ezzel megmentse a gyalogo-
sokat. A másik újítás, a
Corner Traction Control
sokkal inkább tempós veze-
tésnél hasznos: az ívbelsõ
kerekek finom fékezésével
szûkebb kanyarvételt tesz
lehetõvé, illetve mérsékli az
autó alulkormányzottságát.

Újabb taggal bõvült a
Kawasaki Ninja már eddig
is igen népes családja. Ez-
úttal viszont nem a ZX
fémjelzésû sportmotorból
lett egy újabb kategória, ha-
nem a simán csak Ninja né-
ven futó túramotorok me-
zõnyéhez csatlakozott az
újonc, mégpedig a Ninja
400R. Ebbõl már rögtön le-
het következtetni a motor
besorolására, továbbá arra
is, hogy a népszerû japán
kétkerekû azoknak lehet
majd ideális választás,
akiknek a 71 lóerõs 650R
túl erõsnek, a Romániában
igen népszerû 250R 30 ló-
ereje viszont túl kevésnek
tûnik. Formatervezésében

hasonlít testvéreihez – a
nyilvánvaló méretbeli elté-
réseket leszámítva –, s bár
túramotor, több sportos be-
ütéssel csábít. Így például
divatos LED-ekkel látták
el, s a kipufogódob is GP-
stílusú felfüggesztést ka-
pott, amely nem mellesleg
jobb nyomatékeloszlást is
eredményez. A meghajtá-
sáról egy 399 köbcentis,
kéthengeres, négyütemû
erõforrás gondoskodik,
amely 43 lóerõt teljesít
9500-as fordulaton. A most
bemutatott Kawasaki Ninja
400R-t egyelõre még csak
Kanadában forgalmazzák,
ám várhatóan Európába is
hamarosan megérkezik.

Bõvült a Ninja-család

Sportos elegancia svéd módra
Megérkezett az új Volvo S60 Romániába

Ilyenkor nyáron sokan in-
dulnak el autóval kirándulni,
több száz, esetenként több
ezer kilométeres távnak is
nekivágnak. Ezeknek a
hosszabb utazásoknak vi-
szont alapfeltétele a gépkocsi
jó mûszaki állapota. 

A motor megterhelése
ugyanis ilyenkor a többszö-
rösére emelkedik, a nagyobb
távolságok megtétele pedig
igénybe veszik az autó min-
den egyes részét, különösen
ha huzamosabb idõn keresz-
tül nagyobb sebességgel ha-
ladunk. Ha valamelyik alkat-
rész élettartama a kopási ha-

tárához ért, az biztosan
ilyenkor fog elromlani. Ép-
pen ezért érdemes még uta-
zás elõtt szakemberhez vinni
az autót, viszont ha a moto-
ron, a fékrendszeren vagy az
elektromos berendezésen
kell javítást végezni, nem árt
idõben megtenni, mert elõ-
fordulhat, hogy elõbújnak
más „lappangó” hibák.
Ezért szeretném hangsúlyoz-
ni, hogy a gépkocsi felkészí-
tése után minimum 150-250
km-es a tesztelési távolság,
amely során még korrigálha-
tó a felmerülõ rendellenes-
ség. Sajnos hibátlan állapo-

tú, vadonatúj autó is
meghibásodhat. Egy idegen
ország ismeretlen úthálóza-
ta, éghajlata, közlekedési
morálja mindig próbatétel.
Az emberek ilyenkor általá-
ban a tengerpart felé veszik
az irányt, s ilyenkor jellem-
zõ a nagy hõség és a hatal-
mas forgalmi dugók. Az
„egy méter elõre és állj” tí-
pusú haladás pedig igénybe
veszi mind a sofõrt, mind
pedig a jármûvet. A jó mi-
nõségû autópályákon pedig
sokan hajlamosak rátaposni
a gázpedálra, emiatt gyako-
riak a balesetek.

Ami az autót illeti, nem
szoktunk kellõ figyelmet for-
dítani a hûtõventillátorra, az
ablakmosóra és az ablaktör-
lõ-lapátokra. Utazáskor ne
felejtsük el az izzókészletet,
a háromszöget és a forgalmi
biztonsági mellényt sem, de
hasznos lehet még ha egy
erõsebb huzalt és egy zseb-
lámpát is beteszünk a cso-
magtartóba. A felsoroltakon
kívül célszerû még motor-
olajt, fékfolyadékot és desz-
tillált vizet is bepakolni.

Tímár József
autószerelõ mester

Szerviz

Kirándulás, autóval
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Könnyû 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

– Fõúr, én tizenkét osztrigát rendeltem, és csak tizenegyet
kaptam!
– Bocsánat, azt gondoltuk, hátha kellemetlen lenne önnek, …
A poén a fõsorokban válik olvashatóvá

Vízszintes: 1. A poén elsõ része. 13. Partot erodál a folyóvíz.
14. Azon a helyen levõ. 15. Régi tömegmérték. 16. Csomót
bont. 18. Makacs ellenszegülés. 19. USA hírügynökség. 20.
Helymeghatározó készülék. 22. Békaparadicsom. 23. Ma-
gyarországi város. 25. Hordó és pohár is van ilyen. 27. Zsák-
foltok! 28. Fertõtlenítõszer. 30. Indonéz sziget. 32. Ajtót szé-
lesre nyitó. 33. Nem áll stabilan. 34. Ezen a helyen, népies
szóval. 36. Évezred. 38. A gallium és a bór vegyjele. 40. Ter-
mészetes. 42. Pléh. 44. Bent unja! 45. Padló súrolása. 48. Ke-
leti táblajáték. 49. Éliás beceneve. 51. Ritkás erd?. 52. Csüng.
53. … Kidman, filmszínészn?. 55. Hosszabbító.

Függõleges: 1. Progresszál. 2. Gondos, körültekintõ. 3. Szá-
jat nagyra nyit. 4. Ifjúsági Magazin, röviden. 5. Hevesen sír.
6. Hull a hó. 7. Élettelen. 8. Kerítésen túlhajít. 9. Vállalati for-
ma (rövidítés). 10. Angol nyelvû vicclap. 11. …, az olajváros
(Kellermann). 12. Ciprus fõvárosa. 17. Hangosan síró csec-
semõ. 20. Helyi jellegû. 21. Motorozás. 24. Csikótojásáról el-
híresült település. 26. Erõsen tapad. 28. … Cocker, énekes.
29. Német szabvány. 31. A poén második, befejezõ része. 35.
Görbül. 37. Régi, ócska dolog. 39. Kolumbia fõvárosa. 41.
Evõeszköz. 42. Tamás … kunyhója, Harriet Beecher-Stowe
regénye. 43. A revizor írója (Nyikolaj Vasziljevics). 46. Szép,
kellemes (táj). 47. Alsó helyen. 50. Ilona beceneve. 52. Né-
mán lejön! 54. Baum varázslója. 56. Ulmi városrész!

Figyelmes kiszolgálás

Lecsó
Hozzávalók: 40 dkg para-

dicsom, 80 dkg zöldpaprika,
2 nagy fej hagyma, 5 dkg
füstölt szalonna, 2 evõkanál
olaj, 1 kávéskanál enyhén
csípõs pirospaprika.

Elkészítés: A paradicso-
mot leforrázzuk, meghá-
mozzuk, gerezdekre vágjuk.
A zöldpaprikát megmossuk,
kicsumázzuk, ereit és magja-
it eltávolítjuk, majd vékony
szeletekre vagy ujjnyi vastag
karikákra szeljük. A hagy-
mát meghámozzuk, és apró-
ra felkockázzuk. A szalon-
nát ugyancsak apró kockák-
ra vagy vékony csíkokra vág-
juk.

Az olajhoz adjuk a szalon-
nát, és mérsékelt tûzön zsír-
jára pirítjuk. Megfonnyaszt-
juk benne a hagymát, majd
lehúzzuk a tûzrõl, megszór-
juk a pirospaprikával, rádob-
juk a paradicsomot, ízlés
szerint sózzuk. Visszatesz-
szük a tûzre, és néhány per-
cig fedõ nélkül forraljuk. Be-
leforgatjuk a zöldpaprikát, és
félig lefedve, mérsékelt tûzön
puhára fõzzük. Petrezsely-
mes burgonyával, párolt
rizzsel vagy egyszerûen friss
házikenyérrel kínálhatjuk.

Paradicsomos rizssaláta
Hozzávalók: 300 g rizs,

200 g paradicsom (a finom
héját leszedjük róla), 200 g
gomba, fekete olajbogyó,
olaj, só, bors, fokhagyma.

Elkészítés: Összetörjük a
meghántolt paradicsomot.
Ezután 2 gerezd fokhagymát
megdinsztelünk 5 kanál olaj-
ban, majd belekeverjük az
apró darabokra vágott gom-
bát és a paradicsommasszát.

Sózzuk, borsozzuk, ezután
hagyjuk összekészülni 20
percig. A megfõtt rizst le-
szûrjük, és az elkészített
szósszal ízesítjük. Fekete
olajbogyókkal díszítve tálal-
juk.

Padlizsánkrém 
sült paradicsommal
Hozzávalók:1 nagy padli-

zsán, 2 érett paradicsom, 4
gerezd fokhagyma, 3 evõka-
nál joghurt, olívaolaj, só,
õrölt színes bors, fél citrom
héja és leve.

Elkészítés: A padlizsánt
félbevágjuk, a húsát beirdal-
juk, megsózzuk, majd 10
percet állni hagyjuk. Sütõle-
mezre tesszük a paradicsom-
mal és a hámozatlan fok-
hagymagerezdekkel együtt,
és 180 fokra elõmelegített sü-
tõbe toljuk 30 percre. Ha le-
telt az idõ, kivesszük, kicsit
hûlni hagyjuk, majd a padli-
zsán húsát kanállal kivájjuk,
a paradicsomok bõrét lehúz-
zuk, a fokhagymákat ki-
nyomjuk a héjból, és mind-
ezt keverõtálba tesszük.
Hozzáadjuk a joghurtot (tej-
föl is lehet), kevés olívaola-
jat, a citrom levét és reszelt
héját, valamint ízlés szerint
sózzuk és borsozzuk.
Botmixerrel pürésítjük, majd
lehûtjük. Pirítóssal vagy ha-
sábokra vágott zöldségekkel
kínáljuk elõételként vagy va-
csorára.

Paradicsomos 
cukkinikrémleves
Hozzávalók: 1 közepes

cukkini, 2 evõkanál olíva-
olaj, 1,2 liter viz, 2 közepes
paradicsom, bazsalikom, só,
bors, vegamix.

Elkészítés: A cukkini vé-
geit levágjuk, meghámoz-
zuk, és kis kockákra vágjuk.
Az olívaolajon pároljuk ki-
csit, felöntjük 2 deci vízzel,
majd hozzávágjuk a paradi-
csomot (ez alig több öt perc-
nél). Eztán botmixerrel püré-
sítjük, felöntjük a maradék
vízzel, bazsalikommal, Hi-
malája-sóval, borssal fûsze-
rezzük, átrottyantjuk még
egyszer.

Sonkás paradicsomos 
saláta
Hozzávalók: 3 darab

nagy paradicsom, 10 dkg
pizzasonka, 15 dkg sajt, fél
kígyóuborka, oregánó, ba-
zsalikom, só, kevés olíva-
olaj, pár csepp szójaszósz,
kis doboz tejföl vagy kefir.

Elkészítés: mindent koc-
kákra vágunk, majd jól ösz-
szekeverjük. Hidegen tálal-
juk.

Nyári paradicsomsaláta
Hozzávalók: 50 dkg érett

kemény húsú paradicsom
(legjobb hozzá az ovális, ún.
lucullus paradicsom), só, fe-
hérbors, porcukor, egy ká-
véskanál étolaj, néhány levél
friss, vagy egy kiskanál szárí-
tott bazsalikom.

Elkészítés: A paradicso-

mokat megmossuk, véko-
nyan felkarikázzuk. Kissé
megsózzuk, borsozzuk, és
pár csipet porcukrot szórunk
rá, attól függõen mennyire
volt édes/érett a paradi-
csom. Rálocsoljuk az étola-
jat, óvatosan összekeverjük.
Állni hagyjuk, hogy az ízek
összeérjenek s hogy a para-
dicsom kis levet engedjen.
Célszerû fogyasztás elõtt kb
félórával elkészíteni, és hûtõ-
ben állni hagyni. Fogyasztás
elõtt rászórjuk az apróra vá-
gott friss, vagy a szárított ba-
zsalikomot.

Csirkeragu banánnal 
és paradicsommal
Hozzávalók: 2 db

csirkemellfilé, 1 nagy fej
hagyma, 4 db kisebb banán
(ne legyen nagyon érett), 3
db paradicsom, 1 tk curry-
por, só, olaj.

Elkészítés: A csirkemellet
ujjnyi szeletekre vágjuk, a
felhevített olajban átsütjük.
Az apróra vágott hagymával
kb. 5 percig együtt pirítjuk,
megsózzuk, hozzáadjuk a
curryport, a szeletelt paradi-
csomot és fedõ alatt, több-
ször kevergetve pároljuk. Ha
kell, néhány kanál vizet is
adunk hozzá. A hámozott
banánt is olyan szeletekre

vágjuk, mint a húst, beleke-
verjük a raguba, és fedõ alatt
10-15 percig fõzzük.

Currys-paradicsomos 
tojássaláta
Hozzávalók: 6 db fõtt to-

jás, 2 db nagyobb paradi-
csom, 2 db paprika, 2 fej vö-
röshagyma, 3 gerezd fok-
hagyma, 1.5 dl ketchup, 1 dl
majonéz, 1 dl tejföl, 1 teás-
kanál currypor, õrölt erõs
paprika (chili), bors, só.

Elkészítés: A paprikákat
vékonyan felcsíkozzuk, a
paradicsomot cikkekre vág-
juk. A hagymát nagyon vé-
kony karikákra vágjuk, és
lesózva állni hagyjuk kb.
negyedórát. Az öntethez a
ketchupot, a majonézt és a
tejfölt elkeverjük, beletesz-
szük a curryt, a chilit (aki
szereti), a szétnyomkodott
fokhagymát, borsot. Ez-
után az öntethez adjuk a le-
sózott hagymát a levével
együtt, majd a többi zöldsé-
get is. Ezekkel jól elkever-
jük, ha szükséges, sózzuk.
Végül beletesszük a nyol-
cadokra vágott fõtt tojást is
(azért utoljára, hogy ne tör-
jön a keverésnél). 1-2 órát
jó, ha pihentetjük fogyasz-
tás elõtt, így az ízek jobban
összeérnek.

Fõzzünk paradicsommal
A piacokon most már olcsó, friss hazai

paradicsom kapható. Használjuk ki ezt a

vitamindús, húsos finomságot, számta-

lan könnyû, nyári étel készíthetõ belõle.

Egy idõre felejtsük el a konzerveket, az

elõre elkészített paradicsomszószokat.

A skarlátvörös csukóka
példaképe az egyik hihetetle-
nül alkalmazkodó képességû
növénynek. Ez Közép-Ame-
rikából származó növény,
egy-kettõre alkalmazkodott
a szobai levegõhöz. Elõnye,
hogy a kezdõ és türelmetlen
kertészeknek is sikerül gyors
virágzásra bírniuk. A nö-
vény 30-60 cm magasra is
megnõhet. Vöröses ágain to-
jásdad alakú sötétzöld leve-
lek fejlõdnek, melyeket vilá-
gos foltok díszítenek. A virá-
gok a csúcshajtásokon júni-
usban jelennek meg, és egé-
szen szeptemberig nyílnak.
Ezek skarlátvörösek, torkuk
élénksárga és maga a virág 5-
7 cm. A növekedési perió-
dusban, ami április és szep-
tember között van, tartsuk
világos helyen, de ne tûzõ
napon. Öntözzük bõsége-
sen, nyáron kb. 10 napon-
ként merítsük cserepestõl
egy vízzel teli vödörbe, és
addig hagyjuk benne, amíg a
föld megszívja magát. Két-
hetenként tápoldatozzuk vi-
rágzást serkentõ szerrel. Ta-
vasszal metsszük vissza min-
den hajtását a bokrosodás
céljából és szükség szerint a
nyár folyamán még egyszer
meg lehet metszeni. Szaporí-

tani a gyöktörzs feldarabolá-
sával is lehet. Így évente akár
több új növényt is nevelhe-
tünk. Legelterjedtebb szapo-
rítási mód a dugványgyöke-
reztetés. Tavasszal vágunk a
nem virágzó hajtásokból, kb.
7-8 cm-es ágakat, és ezt tõ-
zeg és homok keverékébe
tûzzük, majd kb. 18-20 Cel-
sius fokos hõmérsékleten
tartjuk. Így néhány hét alatt
gyökeret eresztenek.

Sármási-Bocskai János 
kertészmérnök

Skarlátvörös
csukóka 
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Júniusra az erdei fülesba-
goly-fiókák elhagyják a
fészküket, egy közeli ágon
üldögélve, éjszakánként,
éles élelemkérõ hangon jel-
zik tartózkodási helyüket a
szüleiknek. Kellemes nyári
éjszakákon, egész éjjel ad-
ják a szerenádot. Napok
óta tart az esõ, a bagolyfió-
kák hangja egyre inkább sí-
rásra hasonlít. Sokakat saj-
nos zavar a fiókák hangja,
de mindenkit megértésre
kérek, ugyanis rövid ideig
kb. tíz napig hangoskod-
nak, majd egyre távolabb
kerülnek a költõterületek-
tõl, és majd csak õsszel, té-
len láthatjuk újra csapatok-
ba verõdve „bagolyfákon”
ülve, nappali pihenésük
közben.

Nehéz a madárélet ebben
a folyamatosan tartó esõs
idõben. Sok, földön fészkelõ
madár fészke pusztul el,
benne a védtelen fiókákkal,
tojásokkal. De a fákon, bok-
rokon fészkelõ madarak éle-
te sem könnyebb, nemrég
egy gólyafészket vert le a vi-
har, a benne levõ fiókákkal
együtt.

A napokig elhúzódó esõ-
zés eláztatja a madarak tol-
lait, mint annak az egerész-
ölyvnek is, amelyet az út
menti oszlop tetején láttam
ülni, úgy nézett ki mintha
akkor emelte volna ki, va-
laki a víz alól. Szárnyai el-
nehezedve lógtak, idõköz-
önként megrázta magát,
látszott rajta, hogy kime-
rült. Nagyon esetlennek,
sebezhetõnek tûnt, szívem
szorult össze a látványtól.

Reggelente barátposzáta
éneke szûrõdik be szobám
nyitott ablakán. Fészkelõ
területe a dohánygyár zöld-
övezetében van, ahol, töb-
bek közt, fenyõrigókkal, kis
poszátákkal, csicsörkékkel
osztja meg azt. A közeli
kertek hajnali énekesi, a
kerti és házi rozsdafarkúak
az esõs idõben elhallgattak,
pedig a hónap elején, ami-
kor jó idõ volt, olyan ma-
dárkoncertre ébredtem,
amit csak áprilisban lehetett
hallani.

Kelemen László, 
Rara Avis Madártani 

Egyesület

Tizenkét hónap a természetben
Egy darab rizspapírból és

színes festékek segítségével
elkészítheted ezt a vidám pil-
langót. Ha többet készítesz
belõle, szétszórhatod a szo-
bában, vagy egy vékony cér-
nára kötve, felfüggesztve re-
pülni is fognak.

Szükséges anyagok és esz-
közök: rizspapír, színes tem-
pera, textillel bevont drót,
színes gyöngyök, egy darab
nagyobb gyöngyszem, olló,
ecset.

Elkészítés: egy darab rizs-
papírt vágjál ki ovális formá-

ra. Majd a színes temperával
fessél rá színfoltokat, kicsit
maszatold szét, hogy elmo-
sódott legyen, majd hagyd
megszáradni. A textillel be-
vont drótra fûzd fel a színes
gyöngyöket, majt tedd rá a
rizspappírra, úgy, hogy közé-
pen legyen, és ez a gyöngy-
sor képezze a pillangó testét.
A dróttal húzd össze a pa-
pírt, a végére húzd rá a nagy
gyöngyszemet. Ez lesz a pil-
langó feje. Végül pedig a drót
végét hajlítsd be csáp formá-
jában. Jó szórakozást!

Pillangó rizspapírból

Hétvégi mellékletünk Életmód és Csodavár oldalait
Orosz Anna szerkesztette

Hol volt, hol nem volt, volt
egyszer a világon egy sze-
gény ember meg a felesége;
volt nekik három lányuk.

Az apjuk egyszer vásárra
készült. Vásárfiát akart hozni
a lányainak, elõhívatta hát a
három lányt, aztán megkér-
dezte tõlük sorba, hogy ho-
gyan szeretik õt. Az elsõ azt
mondta:

– Úgy szeretlek, édes-
apám, mint a legeslegszebb
ruhát, aminõt csak a vásáron
árulnak!

A második meg úgy felelt:
– Úgy szeretlek, édes-

apám, mint a gyémántos ru-
hát. Ugye, veszel nekem
olyant?

Odafordult a harmadikhoz
is:

– Hát te hogy szeretsz, leg-
kisebb lányom?

– Kedves apám – felelte a
legkisebb lány –, én úgy sze-
retlek, mint a levesben a sót!

– Hijnye, azt a kutya min-
denedet! Hát hogy mersz te
nekem ilyeneket mondani?
Hát mire tartasz te engem?
Ilyen keveset érek én teelõt-
ted? Eredj most már, amerre
látsz, nekem nem kellesz! –
Szörnyen mérges volt az ap-
ja, amiért a lánya olyan ke-
vésre becsülte õt.

No! A kislány hova fordul-
jon most már? El van csapva
azért az egy szóért. Szegény
lánynak mit volt mit tenni:
összeszedte, ami kis holmija
volt, azzal elindult világnak.

Megy, mendegél, maga
sem tudja, merre, nagy soká-
ra egy nagy gazdaságra talál,
amirõl azt se tudta, hogy kié.
Kérdezõsködött itt is, ott is,
úgy hallotta meg, hogy egy
nagyon gazdag királyé.

Akkor elõadta, hogy mi já-
ratban van, kiféle, miféle.

Hogy õ szolgálatot jött volna
keresni, ha találna. Nem bán-
ja õ, akármi dolgot adjanak
neki, csak szánják meg! Na-
gyon megsajnálták a szõrru-
hába öltözött, rongyos lányt,
de milyen foglalkozást adja-
nak neki? Felfogadták liba-
pásztornak.

Ott szegénykedett, nyo-
morgott sokáig. Az ételért
mindig a konyhába járt fel.
Hát egyszer is ott sündörgött,
ott forgolódott az õ rongyos
szõrruhájában. Nagyot kiált
rá a szakács:

– Nem mégy már ki innen,
te! Mindig láb alatt vagy!
Még egyszer a ruhádról bele-
esik valami az ételbe! Akkor
aztán lesz kapsz, még fel is
akaszthatnak miatta! Taka-

rodj ki mindjárt!
A szegény lány kiment.

Ahogy kiért a pitvarból, a ki-
rályfinak az ablaka meg ép-
pen nyitva volt.

– Hová készül a királyfi? –
szólt be az ablakon a szegény
lány, látva, hogy a királyfi
odabenn öltözködik.

– Mit kérded te azt? Ahová
megyek, oda megyek. Elme-
gyek estére a bálba. Eredj az
ablakomtól! – Azzal a lány-
hoz vágja a törülközõjét.

A libapásztor fogta magát,
ment a libaólba, az õ rendes
fekvõhelyére. Ott kivette a
zsebibõl, amit a konyhán ka-
pott, aztán keserves sírás
közt hozzáfogott a vacsorájá-
hoz. Ahogy ott vacsorál,
hallja, hogy mellette egy kis

egér cincog. Odanéz, hát
csakugyan az volt. Megsaj-
nálta, adott neki egy kis da-
rab kenyeret. Mikor az egér
megette, hozott magával egy
dióhéjat, letette a libapásztor
mellé, aztán visszaszaladt a
lyukába.

Megnézi a szegény lány a
dióhéjat, ugyan mi lehet ab-
ban. Hát ahogy belenéz, egy
gyönyörû szép aranyruhát
látott. Nagyon megörült ne-
ki. Még tapsolt is örömé-
ben! „Megállj, királyfi, me-
gállj! Hamarabb ott leszek
én a bálban!” El is határozta
magát, hogy elmegy, kimu-
latja magát, ha már szép ru-
hája van Azzal készült sebe-
sen, megsimakodott, meg-
mosakodott, felvette az

aranyruhát. Akkor – köd
elõttem, köd utánam! – el a
bálba.

Mikor odaért, táncba fo-
gott mindjárt, nem is árult
petrezselymet egy cseppet se.
A királyfi mindig vele volt,
nem hagyott vele senkit tán-
colni. Megbámulta nagyon,
már meg is szerette. Kérde-
zõsködött aztán tõle, hogy ki
is õ. Aztán, hogy honnan va-
ló? A szép lány csak annyit
szólt:

– Törülközõütõvárra!
Akkor éppen új nótát húz-

tak, elmentek megint táncol-
ni. Egész reggelig mindig az
a nóta járta.

A királyfi karon fogta a
szép, aranyruhás lányt, enge-
delmet kért tõle, hogy haza-

kísérheti-e vagy nem. De a
lány csak hímelt-hámolt,
hogy így meg úgy, egyszer
csak, uzsgyi, elszökött. A ki-
rályfi már csak a hûlt helyit
találta.

A lány visszament a
libaólba, az aranyruhát
visszatette a dióhéjba, elõ-
vette a szõrruhát, felöltöz-
ködött, aztán megint csak a
szegény libapásztor lett.
Aznap délig a libákkal
bajolt az árokparton, de
eszibe se volt, hogy õérte
most búsul valaki!

Eljött a dél, a libák is az ól-
ban voltak, a lány megint ott
sodormánkodik a konyhá-
ban. A szakács csak piszkol-
ja, csak dúl-fúl.

– Eredj már innen, te szél-
hordta, te vízhajtotta. Még
egyszer csakugyan beleka-
varsz az ételbe, aztán akkor
jaj nekem! – Adott neki vala-
mi kis harapnivalót, aztán ki-
kergette.

A lány csak odamegy a ki-
rályfi ablakára. Ott benéz,
látja, hogy a királyfi ugyan-
csak fésülködik, készül vala-
hova!

– Hová készül, királyfiú,
hogy olyan nagyon fésülkö-
dik? – kérdezte a lány.

– Mi közöd hozzá, akárho-
va megyek, csakhogy me-
gyek. Elmegyek a bálba! Ta-
karodj az ablakomtól! – Az-
zal a lányhoz vágja a fésûjét.

A lány kiment az ólba, ott
egy szegletben várta be az es-
tét. Mikor már gondolta,
hogy lehetne indulni, kivett a
dióhéjból egy ezüstruhát,
megtisztálkodott – köd elõt-
tem, köd utánam! – ment a
bálba.

Illyés Gyula Hetvenhét 
magyar népmese c. könyvébõl

A libapásztorból lett királyné 1.

Erdei fülesbagoly
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