
Kovács Zsolt

Az õszi parlamenti ülésszak
elõtt az RMDSZ-en belül is

tisztázni kell a teendõket, és azt,
hogy mik várnak el a koalíciós
partnertõl – jelentette ki tegnapi
sajtótájékoztatóján Albert Álmos.
Az alsóháromszéki szenátor sze-
rint többek között ezzel a témával
is foglalkoznak jövõ kedden, ami-
kor a háromszéki Árkoson meg-
tartják a szövetség kihelyezett
együttes frakcióülését. Kifejtette:
bemutatja azoknak az elmaradt
ígéreteknek a leltárát, amelyeket a
koalíciós partner figyelmébe kell
ajánlani. Folytatása a 3. oldalon 

BL: erõs trióval a kolozsvári CFR 

A Bayern München, az AS Roma és az
FC Bázel lesznek a kolozsvári CFR ellen-
felei a Bajnokok Ligája csoportmérkõzé-
sein. A csoportbeosztást tegnap este sor-
solták ki Monacóban.
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2460 ▲
1 amerikai dollár 3,3407 ▼
100 magyar forint 1,5014 ▲

Kóros kórházi szakemberhiány

Még papírforma szerint sem jut elég idejük
a hazai kórházakban dolgozó túlterhelt
ápolóknak a betegek ellátására. Cseke Atti-
la tárcavezetõ feloldaná az egészségügyi
személyzetet érintõ létszámstopot. A kor-
mány érti a javaslatot, de nem támogatja.
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Csökkent az EU támogatottsága

Az Európai Unió lakosságának kevesebb
mint fele, 49 százaléka értékeli úgy, hogy
hazája európai uniós tagsága „jó dolog” –
derül ki egy tavasszal végzett átfogó közvé-
lemény-kutatásból, amelynek eredményeit
tegnap tették közzé Brüsszelben.

A szervezõk remélik, hogy a gazdasági válság ellenére sikerül legkevesebb hatvanezer fesztiválozót kicsalogatni a Maros partjára

A csend ára
Mi történt idõközben azzal a 115 szená-
torral, aki alig néhány hete Frunda
György javaslatára a törvény jelenlegi
formája ellen szavazott? A kérdésre az
ülésszak végén az egyik RMDSZ-es po-

litikus így válaszolt: „azért
szavaztunk másképpen,
hogy végre legyen csend”. A
szenátorok úgy jártak el,
mint a házsártos asszony ri-

kácsolásától menekülõ
férj: igent mond neje
minden kívánságára,

csakhogy legyen
végre nyugalom.Cseke Péter Tamás

Közel háromszáz romániai
romát tettek repülõre tegnap

reggel a párizsi és a lyoni repülõ-
téren, a két hete elindított kitolon-
colási akció keretében. A bírála-
tok özöne ellenére a párizsi ható-
ságok közölték: felgyorsítják a ro-
mák hazatelepítését. A romáknak
utasfelvételre kellett jelentkezniük
a Blue Air légitársaság Bukarest-
be tartó egyik járatára. Eric
Besson bevándorlásügyi minisz-
ter egy nappal korábban bejelen-
tette, másnap két, romákat szállí-
tó gép indul Romániába, az egyik
Párizsból 158 fõvel, a másik
Lyonból 125 emberrel. Besson el-
mondta, az év eleje óta Francia-
országból több mint nyolcezer ro-
mán és bolgár cigányt költöztet-
tek haza, tavaly egész évben pedig
csaknem tízezret. 
Folytatása a 3. oldalon 

Mai mellékletünk:

Árkosi leltár 
az ígéretekrõlTegnap is magyarázkodott

Mihai ªeitan munkaügyi mi-
niszter a társadalombiztosítási já-
rulékokkal kapcsolatos káosz mi-
att. Azt ígérte: szeptembertõl

könnyített ügymenetben fizethe-
tik azok, akiket erre a módosított
jogszabályok köteleznek. A mi-
nisztert már kormánypárti politi-
kusok is bírálják. 7. oldal 

A munkaügyi miniszter tegnap megismételte: nincsenek sorok Fotó: Mediafax

Újabb haza-
zsuppolt romák

ªeitan: nincs itt semmi káosz!

„Õsfélszigetesek” egész serege vette birtokába tegnap a marosvásárhelyi Víkendtelepet,
hogy a kilencedik Félsziget színpadai elõtt hódolhassanak Erdély legnagyobb fesztiváljá-
nak. Legtöbbjük szerint a rendezvény még mindig olcsó, egyre színvonalasabb a zenei kí-
nálat, de úgy vélik, nevetségesen szigorúak a biztonsági intézkedések. Bodor László feszti-
váligazgató szerint idén közel 15 százalékkal több hetijegy fogyott, mint tavaly, így valószí-
nûsíti, hogy a válság ellenére meglesz a tervezett hatvanezer fesztiválozó. 6. oldal 

Fotó: Tofán Levente

Félsziget, teljes gõzzel
Elkezdõdött a marosvásárhelyi Víkend-telepen Erdély legnagyobb fesztiválja



Antal Erika

Szobrot állítana jövõre Maros-
vásárhelyen az RMDSZ Sütõ

Andrásnak, az író halálának ötö-
dik évfordulóján. Sok homályos
pontja van azonban a projektnek.
Ha sikerül a marosvásárhelyi ma-
gyarságnak egyetértenie, illetve a
román tanácsosok is rábólintanak
a helyszínre, akkor a kezdemé-
nyezõk összeállíthatják az irat-
csomót, hogy megpályázzák a
megvalósításhoz szükséges támo-
gatást. 

A szoborállítás érdekében ko-
rábban öttagú bizottság jött létre
Csegzi Sándor alpolgármester ve-
zetésével. Mi több, a helyi tanács
jóvá is hagyta Sütõ András
Mãrãºti téren felállítandó szobrát,
ám a helyi magyarság egy része
más helyszínre helyezné az alko-
tást. Csegzi lapunknak elmondta:
a Mãrãºti tér szerinte nem rossz
hely, hiszen szépen rendbe lehet-
ne hozni és Sütõrõl elnevezni a te-
ret, ahogy az utcának azt a részét
is, amely a tértõl az író házáig ter-
jed. „Gyülekezõ helynek is ideá-
lis, közel található az emléktáblá-
val megjelölt házhoz, szerintem

ez a hely megfelelõ lenne a szo-
bornak” – mondta az alpolgár-
mester. 

Sütõ András szobrának hely-
színéül javasolták ugyanakkor a
Bolyaiak terét, valamint a Teleki
Téka, vagy a színház elõtti teret
is. Csegzi lapunknak úgy véleke-
dett, hogy a Bolyaiak terén már
áll egy szoborcsoport, a két Bo-
lyai szobra, a Teleki Téka elõtt
inkább a könyvtáralapító Teleki
Sámuelnek kellene szobrot állí-
tani, míg a színház tér tûnik ta-
lán a legelfogadhatóbbnak. De
errõl újból a tanácsnak kell dön-
tenie, ami egy újabb politikai al-
kunak adna alkalmat. A román
tanácsosok ugyanis úgy vélik,
hogy minden utcanév-változta-
tást, szoborállítást egy másik,
román személyiség nevéhez
kapcsolódó aktusnak kell követ-
nie. 

A marosvásárhelyi magyarság-
gal szeretne elsõsorban konzultál-
ni az alpolgármester és a tanács
RMDSZ-es tagsága. Ezt követõ-
en újból az önkormányzat elé kell
terjeszteni az igényt, amelynek
pozitív elbírálásához kétharma-
dos jóváhagyás szükséges. 
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Hírösszefoglaló

Az izraeli katonai fõügyész
szerint a zsidó állam teljesen

jogszerûen cselekedett, amikor
úgy döntött, hogy még a nem-
zetközi vizeken megtámadja a
Gázai övezetbe tartó segélyhajó-
kat. Aviháj Mandelblit dandár-
tábornok tegnap a támadást
vizsgáló izraeli bizottság elõtt
azt mondta, tudta, hogy problé-
mát okozhat, ha nemzetközi vi-
zeken indítják meg a katonai ak-
ciót. „Azt tanácsoltam a hadi-
tengerészeknek, hogy lehetõség
szerint a Gázai övezet tengeri
blokádjának határához minél
közelebb szálljanak a hajók fe-
délzetére” – tette hozzá a fõ-
ügyész. 

Úgy gondolja azonban, hogy
a lépés így is jogszerû volt, mivel
fennállt a veszély, hogy a flottil-
la fegyvereket vagy terroristákat
szállít. A kilenc halálos áldozat-
tal járó támadást vizsgáló bizott-
ság elõtt korábban Benjámin
Netanjahu izraeli kormányfõ,

Ehud Barak védelmi miniszter
és Gabi Askenázi vezérkari fõ-
nök is tanúvallomást
tett. Mendelblit a Gázai övezet
körül érvényben lévõ zárlatról is
beszélt: szerinte az teljes össz-
hangban van a nemzetközi jog-
gal, és kizárólag katonai, nem
pedig gazdasági célokat szolgál.
A fõügyész elmondta, hogy a
blokád életbe léptetése elõtt is
szárazföldön érkeztek az áruk a
térségbe, mert a Gázai övezet-
ben nincs kikötõ. „Minden
egyes lépéssel – legyen a hagyo-
mányos vagy a gazdasági hadvi-
selés része – azt szeretnénk elér-
ni, hogy a másik fél azt csinálja,
amit mi akarunk – idézi
Mendelblitet a Háárec címû izra-
eli napilap. – Azt akarjuk, hogy
a Hamász ne támadja többé ra-
kétákkal településeinket. Nem
kívánjuk büntetni a civil (palesz-
tin) lakosságot.” Elismerte
ugyanakkor, hogy – közvetett
következményként – a lakosság
valóban megszenvedi az intézke-
déseket. 

Fõügyész: jogszerû volt 
a hajók elleni izraeli akció 

Hírösszefoglaló

Az Európai Unió lakosságá-
nak kevesebb mint fele, 49 szá-

zaléka értékeli úgy, hogy hazája
európai uniós tagsága „jó dolog”
– derül ki egy tavasszal végzett át-
fogó közvélemény-kutatásból,
amelynek eredményeit tegnap tet-
ték közzé Brüsszelben. A megkér-
dezettek 18 százaléka „rossz do-
lognak” minõsítette a tagságot,
29 százaléka pedig a „se nem jó,
se nem rossz” kategóriára vok-
solt.

Az EU-tagság átlagos támoga-
tottsága tavaly õszhöz képest 4
százalékkal csökkent, de még ma-
gasabb, mint 2001-ben, az (új in-
formációtechnológiákban rejlõ
lehetõségek kiaknázását célzó cé-
gek tõzsdei szárnyalását hozó)
internet-buborék kipukkanása
utáni pangást követõen.

Az Európai Bizottság által kö-
zölt közvélemény-kutatás szerint
2010 májusában az uniós intéz-
ményekbe vetett bizalom maga-

sabb maradt a nemzeti kormá-
nyok vagy parlamentek irántinál
(átlagosan 42 százalék szemben
29-cel, illetve 31-gyel), habár az
Európai Unió iránti bizalom is
visszaesett a válság mélypontján
(2009 õszén még 48 százalékos
volt). 

A felmérés szerint a lakosság
75 százaléka gondolja úgy, hogy
az EU tagállamai között erõsebb-
nek kell lennie a gazdasági és
pénzügyi politika koordinálásá-
nak ahhoz, hogy hatékonyabban
vehessék fel a harcot a gazdasági
válsággal. Hetvenkét százalék tá-
mogatja, hogy az EU szigorúbb
felügyeletet gyakoroljon a legfon-
tosabb nemzetközi pénzügyi cso-
portok tevékenysége felett. Ez a
2009-es õszi Eurobarométerhez
viszonyítva négy százalékpontos
növekedést jelent. 

A felmérés szerint a gazdasá-
gi válság idején az európaiakat
legfõképpen a következõk ag-
gasztják: a jelenlegi gazdasági
helyzet (40 százalék), a munka-

nélküliség (48) és a növekvõ
árak (20). 

A lakosság nagy része tisztában
van azokkal a fontos kihívások-
kal, amelyekkel jelen pillanatban
minden uniós tagállam szembe-
néz: 74 százalék egyetért azzal,
hogy hazájában szükség van re-
formokra, és 71 százalék vállalja
is ezek terheit a jövõ generációk
érdekében. 

A témáról kiadott közlemény
szerint a felmérésben „az európa-
iak többsége azt is megerõsíti,
hogy az EU a gazdasági fellendü-
lést szolgáló Európa 2020 straté-
giájában a helyes prioritásokat je-
lölte meg: 92 százalék osztja azt a
nézetet, hogy a munkaerõpiaco-
kat korszerûsíteni kell a foglal-
koztatottak számának emelése,
valamint a szegények és a társa-
dalmilag kirekesztettek segítése
céljából”. Kilencven százalék tá-
mogat egy olyan gazdaságot,
amely kevesebb természeti erõfor-
rást használ, és kevesebb üveg-
házhatást okozó gázt bocsát ki. 

Hol lesz Sütõ András szobra?

Csökkent az EU
támogatottsága 

Európa számít rád – hirdették EP-kampányokban a romániai pártok. A választók már nem számítanak az EU-ra

Vona finomított
romaügyben 
ÚMSZ

A Jobbik elnöke egy tegnapi
tévémûsorban finomította

miskolci polgármesterjelöltjük ci-
gánybûnözõs kijelentéseit. Szege-
di Márton egy keddi sajtótájékoz-
tatón kitelepítésrõl beszélt. Vona
Gábor pártelnök biztos benne,
hogy önfenntartó börtönökre
gondolhatott Szegedi Márton, a
Jobbik miskolci polgármesterje-
löltje, mikor azt mondta, hogy a
Jobbik táborokba záratná a több-
szörösen visszaesõ, cigány szár-
mazású bûnözõket. Vona az
MTV reggeli mûsorában azt
mondta, hogy ez a Jobbik prog-
ramja, a bûnözõket ne az adófize-
tõk pénzébõl tartsák el. Az állam-
polgárság megvonása kapcsán
Vona Gábor azt mondta, hogy
azt õ sem tartja kivitelezhetõnek.
Szerinte azonban a cigánybûnö-
zés kérdésérõl beszélni kell, meg
kell vizsgálni a valós helyzetet.
Szegedi Márton szlovák, francia,
olasz és finn példákra hivatkozva
azt mondta: gátját lehet venni a
cigánybûnözésnek, a helyzet any-
nyira súlyos, hogy a megye nem
kis részén és Miskolc több város-
részében gyakorlatilag már senki
sincs biztonságban. 

A jelek szerint nem szakítot-
ták meg potyára nyári

vakációjukat a
honatyák. Az államfõ

sürgetésére összehívott
rendkívüli parlamenti
ülésszak elérte célját: a
képviselõházi
jóváhagyás után ezen a
héten a szenátus is elfo-

gadta a feddhetetlenségi ügynökség (ANI)
tevékenységét szabályozó törvény új vál-
tozatát; a jogszabály – az ANI vezetõje
szerint – már elegendõ eszközt biztosít az
intézmény számára a köztisztségviselõk,
köztük a politikusok vagyongyarapodásá-
nak hatékony vizsgálatára.
Mi történt idõközben azzal a 115 szenátor-
ral, aki alig néhány hete Frunda György
javaslatára a törvény jelenlegi formája ellen
szavazott? A választ a kérdésre az ülésszak
végén az egyik RMDSZ-es politikus így
fogalmazta meg: „azért szavaztunk
másképpen, hogy végre legyen csend”.
Magyarán a szenátorok úgy jártak el, mint
a házsártos asszony rikácsolásától
menekülõ férj: igent mond neje minden
kívánságra, csakhogy meglegyen végre a
nyugalma. A rikácsoló asszony ez esetben
az államfõ, aki „a nemzeti érdekre” és
brüsszeli elvárásokra hivatkozva sürgette
többször, szinte az asztalt csapkodva a
törvény elfogadását. A csend érdekében
pedig a szenátorok meggyõzõdésük ellenére
megszavaztak egy olyan törvényt, amelyrõl
még az ANI vezetõje is elismerte, hogy több
paragrafusa változatlanul alkotmányos
aggályokat vet fel.
Nem biztos, hogy csak Traian Bãsescu
zajverésétõl menekülnek a honatyák. Az
államfõ – mint megannyiszor – csupán a
közvélemény hangját sokszorozza meg.
Romániában még mindig érzékeny téma a
korrupció, a politikusok nevéhez fûzõdõ
gazdasági visszaélések. A közvélemény
szemében így örökre gyanús marad az a
képviselõ vagy szenátor, aki éppen a va-
gyongyarapodását ellenõrizni hivatott
intézmény mûködését készül – még ha az
alkotmányra való hivatkozással is – elle-
hetetleníteni. S míg az államfõ nem tud
megfosztani mandátumától egy honatyát,
a választóknak lehetõségük van –
négyévenként – megvonni a politikus parla-
menti megbízatását.
Így hát egy darabig biztosan csend lesz. Az
Európai Bizottság elhallgatott, az államfõ
nem „rikácsol” tovább, a Frunda Györgyöt
korábban bíráló nyugati diplomaták lelke-
sen gratuláltak a parlamentnek. Hetek
kérdése azonban, hogy az ANI mûködését
szabályozó törvényt akár az illegális va-
gyongyarapodásuk leplezését féltõ, akár az
alkotmány betûjét komolyan vevõ politiku-
sok – vagy más köztisztségviselõk – újból
megtámadják az Alkotmánybíróságon.
Akkor majd kezdõdhet ismét a zajverés. 

Román lapszemle

A csend ára

A román médiapiac sorvadása és a televízió
sorozatos veszteségei miatt a török Dogan
Media úgy döntött, eladja a Kanal D adót és
kivonul az országból. (Adevãrul) A Re-
nault autógyártó bejelentette, hogy 2011-tõl
Oroszországban is gyártani fogja a Dacia
Dustert, az alkatrészeket azonban a
mioveni-i gyár készíti el. Az orosz piacon
debütáló Duster az oroszok ízlésére lesz
„kozmetikázva”. (Capital) Sorozatos tra-
gédiák helyszíne lett a bukaresti Elias Kór-
ház. Az intézmény menedzserének halála
után egy nappal felakasztotta magát az ad-
minisztrátor is. Mindketten munkahelyü-
kön vetettek véget életüknek. (Click!) A ro-
mániai bankoknak jelen pillanatban 4,5
millió adósuk van, akiknek 13,4 százaléka
rosszul fizetõ ügyfél. Õk összesen 3,45 mil-
liárd euróval tartoznak a bankoknak.
(Gândul) Szerda este elhunyt a Mihai
Eminescu-díjas Baruþu T. Arghezi próza-
író, esszéista, publicista, Tudor Arghezi fia.
(România liberã)

Cseke 
Péter Tamás

Vona Gábor, a Jobbik elnöke



Folytatás az 1. oldalról

Azt is bejelentette, hogy „fel-
gyorsítják a hazatelepítést”.
Összesen mintegy 15 ezer,
keletrõl érkezett roma él az
országban, ahol élvezhetik az
EU-s mozgásszabadság min-
den elõnyét. 

Közös lobbi az EB-nél

Közben Franciaországban
tárgyalásokat kezdett a ro-
maügyi, illetve a közbizton-
ságért felelõs román állam-
titkár. Valentin Mocanu és
Dan Valentin Fãtuloiu meg-
beszéléseket folytatott a
francia kormány tagjaival a
romák kiutasításával kap-

csolatban.  A tárgyalásokról
itthon beszámoló Mihai
ªeitan munkaügyi miniszter
szerint megállapodtak ab-
ban, hogy közösen kérnek
több pénzt az Európai Bi-
zottságtól a romák társadal-
mi beilleszkedését szolgáló
programokra. ªeitan szerint
a felek megegyeztek abban,
hogy növelni kell azt a négy-
millió euró értékû EU-s ke-
retet, amelyet jelenleg a ro-
mák integrációját szolgáló
programok finanszírozására
fordítanak. 

Schengeni kártya?

Franciaország arra kérte
az EB-t, hogy szólítsa fel Ro-

mániát: szorítsa gátak közé a
romák kivándorlását. Párizs
jelezte: ha ezt Bukarest nem
teljesíti, akár az is szóba jö-
het, hogy megakadályozzák
Románia belépését a schen-
geni övezetbe. A 2007 óta
EU-tag Románia és Bulgária
várhatóan 2011-ben csatlako-
zik a schengeni övezethez,
amely lehetõvé teszi majd ál-
lampolgáraik számára a tag-
államok közötti teljes moz-
gásszabadságot.

Sarkozy számításai

Nicolas Sarkozy francia el-
nök azt kérte minisztereitõl
egy nappal korábban, hogy a
romák ügyében ahol lehet,

használjanak békülékeny, a
lépéseket megmagyarázó
hangnemet, a gyakran alap-
talan és túlzó kritikákkal
szemben viszont határozot-
tan lépjenek fel. Az elnök jú-
liusban indította meg a küz-
delmet az illegális romatele-
pek felszámolásáért, s a kor-
mány azóta több mint 600
cigányt küldött haza. A kriti-
kusoknak nem tetszik, ahogy
Párizs kezeli a kialakult hely-
zetet, és szerintük Sarkozy
arra használja fel az egész
ügyet, hogy hanyatló népsze-
rûségét növelje a 2012-es vá-
lasztások elõtt, valamint elte-
relje a figyelmet a nyugdíj-
korhatár emelésére és az álla-
mi kiadások csökkentésére
vonatkozó terveirõl.

„Sajnálatos retorika”

Sajnálatosnak nevezte az
Európai Bizottság alapjogo-
kért felelõs tagja, hogy az el-
múlt hetekben az Európai
Unió néhány tagállamában
nyíltan diszkriminatív és ese-
tenként feszültségkeltésre al-
kalmas retorikát alkalmaz-
tak. Brüsszelben kiadott köz-
leményében Viviane Reding
bejelentette, a bizottság vizs-
gálatot indított a romákkal
kapcsolatos franciaországi
helyzetrõl, különös tekintet-
tel arra, hogy Párizs betartot-
ta-e a témában érvényes uni-
ós szabályokat. 
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RövidenÚjabb hazazsuppoltak

Több tucat francia rendõr gondoskodott arról, hogy a Romániába hazatelepülõk felüljenek a gépre 

HIRDETÉS

Folytatás az 1. oldalról

A háromszéki szenátor sze-
rint az RMDSZ betartotta
ígéreteit, de az õ dolgai ha-
lasztódtak, ilyen például az
oktatási törvény, amelynek
vitája közel fél éve zajlik, ho-
lott az ANI-törvénnyel bebi-
zonyosodott, hogy gyorsan is
lehet jogszabályt alkotni. A
kisebbségi törvényt pedig
még a múlt mandátumból
örökölték meg, és mégsem
történt elõrelépés abban az
ügyben sem. Albert Álmos
szerint az RMDSZ számára
egy másik fontos törvény a
fejlesztési régiók újrafelosztá-
sának törvénye. Hozzátette:
azt javasolja, hogy e tekintet-
ben, közép- vagy hosszú távú
stratégiaként, közigazgatási
jogokat is kellene kapniuk az
új régióknak. „Bebizonyoso-
dott, hogy az országnak vál-
sághelyzetben nincs stratégi-
ája, különbözõ pénzügyi
trükkökkel próbálják növelni
a bevételeket, és csökkenteni
a kiadásokat” – fejtette ki Al-
bert Álmos, aki szerint, ha ezt
nem lehet az „egységes nem-
zetállam” szintjén kezelni,
akkor a régiók szintjére kell
leosztani. Ha ezek a régiók
közigazgatási jogokat kap-
nak, akkor annak gazdasági
és pénzügyi pozitív vetülete is
lehet. Például ha a jelenlegi
41 megyei tanács helyett,
csak 14 régiós tanács mûköd-
ne, akkor egyharmadára
csökkennének a kiadások. 

Árkosi leltár 
az ígéretekrõl

Üzemképes az 
Arad–Szeged gázvezeték 

Hivatalosan ugyan még nem
adták át, de már üzemképes
az Arad és a Szeged közötti
gázvezeték – írta tegnap a
Ziarul Financiar. A gazdasá-
gi-pénzügyi újság szerint a
romániai és a magyarországi
gázhálózatot összekötõ, száz
kilométer hosszú vezeték
megépítésérõl már több mint
tíz éve tárgyaltak a felek. A
Mol csoporthoz tartozó
FGSZ Földgázszállító Zrt.
és a román Transgaz 2008
nyarán kötött megállapodást
a két ország nagy nyomású
földgázszállító rendszereinek
összekapcsolásáról. A lap
szerint az új vezetéket várha-
tóan szeptemberben adják át
hivatalosan a hatóságok.

Ködben az IMF
budapesti látogatása

Magyarország még nem kért
idõpontot a Nemzetközi Va-
lutaalappal (IMF) folytatott
tárgyalások újraindítására –
közölte az IMF szóvivõje
csütörtökön, azt követõen,
hogy a Nemzetgazdasági
Minisztériumban korábban
a tárgyalások õszi felújításá-
ról nyilatkoztak. Gerry Rice
szóvivõ sajtótájékoztatóján
megerõsítette, hogy az IMF
kész Magyarországgal a tár-
gyalások újraindítására, az
IMF-küldöttség budapesti lá-
togatására vonatkozóan
azonban nincs idõpont.
Hozzátette: kapcsolatban áll-
nak a magyar illetékesekkel,
hogy áthidalják a még fenn-
álló nézetkülönbségeket.

Segítség a székely
árvízkárosultaknak

Magyarországról kaptak se-
gítséget a székelyföldi árvíz-
károsultak, akiknek a Mun-
kaadók és Gyáriparosok Or-
szágos Szövetsége (MGY-
OSZ) adományozott húsz-
ezer eurót és húsz tonna ce-
mentet. A legnagyobb ma-
gyarországi munkaadói szer-
vezet adományát Futó Pé-
ter, a MGYOSZ elnöke adta
át Erdély két leginkább rá-
szoruló községének, Bölön
és Csíksomlyó árvízkárosult
közösségeinek. A magyar
szervezet korábban Tõkés
Lászlóval, az EP-alelnökével
kötött megállapodást az er-
délyi segítségnyújtást lehetõ-
vé tevõ, határokon átívelõ
együttmûködésrõl. A ma-
gyarországi küldöttség Tõ-
kés kíséretében járta be az
árvíz sújtotta területeket, az
adományátadást sajtótájé-
koztató kísérte.

CIA-dokumentum
a Wikileaks-szen

Egy titkos CIA-jelentést tett
közzé a Wikileaks oknyomo-
zó honlap, de a dokumen-
tum nem tartalmaz államtit-
kokat. A Központi Hírszerzõ
Ügynökség (CIA) által készí-
tett dokumentum olyan ese-
teket sorol fel, amelyekben
amerikai állampolgárok ter-
roristák szolgálatába szegõd-
tek külföldön vagy szélsõsé-
geseket támogattak. 

Cs. P. T.

Nem fejezték be ezen a
héten a szenátus oktatási

szakbizottságának tagjai a
tanügyi törvény vitáját, így a
munkát a jövõ héten kezdõ-
dõ õszi parlamenti üléssza-
kon folytatják; a jogszabály
már biztosan nem lesz alkal-
mazható az új tanévre – tud-
tuk meg tegnap Bokor Tibor-
tól, a testület RMDSZ-es tag-
jától. A bizottság ugyanak-
kor függõben hagyta a Ro-
mánia földrajza és történel-
me oktatási nyelvérõl szóló
paragrafust. „Én nem is akar-
tam szóba hozni ezt a cik-
kelyt, olyan most a hangulat”
– magyarázta az ÚMSZ-nek
a szenátor. A politikus arra
utalt, hogy korábban a testü-

letben nagyon sok vita övez-
te a szóban forgó paragra-
fust. Ez ugyanis kimondja,
hogy az ország történelmét
és földrajzát a kisebbségek
nyelvén oktatják; a jelenlegi
törvény szerint az oktatás
nyelve a román. Korábban
ezért az a kompromisszum
született a bizottságban,
hogy a cikkely vitáját ké-
sõbbre halasztják. A testület
ezen a héten, a rendkívüli
ülésszak ideje alatt, három
napig dolgozott, s a vita vé-
gén, szerda este a 67. parag-
rafusig jutott el. Ez a cikkely
az érettségi menetét szabá-
lyozza. „Abban állapodtunk
meg, hogy szeptember else-
jén, immár a miniszter jelen-
létében folyatjuk a munkát”
– tájékoztatott Bokor. 

Tanügyi törvény, függõben

ÚMSZ

Növekedett a korrupció
szintje Romániában –

legalábbis a lakosság így ér-
zékeli – derült ki a CSOP teg-
nap közölt felmérésébõl.
Eszerint az ország lakóinak
75 százaléka úgy vélekedik,
csúszópénzek nélkül nem
tudna boldogulni. A megkér-
dezetteknek csupán a 6 szá-
zaléka érzékeli úgy, hogy a
korrupció visszaszorult, 13
százalék szerint pedig a szint-
je változatlan maradt. A fel-
mérés szerint elsõsorban a fõ-
városiak, a fiatalok és nemze-
ti kisebbségek tagjai véleked-

nek úgy, hogy a jelenség Ro-
mániában valamelyest visz-
szaszorult. A megkérdezet-
tek 13 százaléka nyilatkozott
úgy, hogy az utóbbi 12 hó-
napban adott csúszópénzt,
80 százalék saját bevallása
szerint nem adott ilyen jutta-
tásokat. A legtöbben a fõvá-
rosban vesztegették meg va-
lamelyik közintézmény hiva-
talnokát, ugyanakkor vidé-
ken, az alacsonyabb jövedel-
mû rétegek, valamint a nem-
zeti kisebbségek körében ala-
csonyabb az arány. Az egy fõ
által kifizetett csúszópénzek
átlagos összege 12 hónap
alatt 574 lej. 

Nõtt a romániai korrupció
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Bogdán Tibor 

1939. március 23-án Bu-
karest és Berlin clearing-

szerzõdést írt alá, amelynek
értelmében Románia külön-
féle árucikkeket szállított a
német birodalomnak. Ezek
ellenértékét a német félnek
birodalmi márkában kellett
volna kifizetnie – tíz száza-
lékkal az átlagos világpiaci ár
fölött – a Román Nemzeti
Banknak, amely a továbbiak-
ban lejben juttatta volna el a
pénzt a szállítóknak. 

A szerzõdést a Romániá-
ból emigrált, német állam-
polgárságú Radu Golban
professzor fedezte fel véletle-
nül, amikor doktorátusi
munkájának összeállítása-
kor a Nemzetközi Kifizeté-
sek Bankja – a világ legré-
gebbi nemzetközi pénzintéz-
ménye – levéltárát tanulmá-
nyozta. Kezdetben csupán
dolgozatához kívánta fel-
használni az anyagot, ké-
sõbb azonban komolyan
foglalkoztatni kezdte a kér-
dés, amelyet valóságos kihí-
vásnak tekintett. Golban
idén hívta fel a szerzõdésre a
romániai hatóságok figyel-
mét: írt a Román Nemzeti
Banknak, Traian Bãsescu ál-
lamfõnek, utóbbi levele át-
került a román Külügymi-
nisztériumhoz. „Felfedezé-
sével” azonban eddig csu-

pán a lapok foglalkoztak, il-
letve a Die Linken nevû bal-
oldali párt képviselõje, Ulla
Jelpke kérte ki hivatalosan a
kérdésben a német kormány
véleményét. A berlini pénz-
ügyi tárca válasza rövid volt
és csattanós: az 1947. febru-
ár 10-én Románia által is
aláírt párizsi békeszerzõdés
28. pontja értelmében Buka-
rest lemondott minden Né-
metországgal szembeni
pénzügyi követelésérõl.

Kétségek és remények

A HotNews hírportál által
megszólaltatott szakértõk
azonban más véleményen
vannak. Szerintük Berlin
csúsztat, és emlékeztetnek
arra, hogy a békeszerzõdés
idézett cikkelye nem vonat-
kozik a Németország által
„1939. szeptember 1-je elõtt
vállalt szerzõdéses és más
természetû kötelezettségekre,
valamint megszerzett jogok-
ra”. Márpedig a román–né-
met clearing-szerzõdés éppen
ebbe a kategóriába tartozik.

Más hazai szakemberek,
így például Sebastian
Vlãdescu pénzügyminiszter
és Adrian Vasilescu, a Ro-
mán Nemzeti Bank kor-
mányzójának tanácsosa ke-
vésbé derûlátóak. A tanácsos
emiatt el is zárkózott min-
denfajta kommentártól, le-

szögezve: senki sem kockáz-
tathatja meg a véleménynyil-
vánítást az ügyben, mindad-
dig, ameddig nem tisztázták
teljes mértékben a valós
helyzetet, hiszen ellenkezõ
esetben a román–német gaz-
dasági kapcsolatokat veszé-
lyeztetnék. Példáját a tárca-
vezetõ is követte, aki egészen
sommás választ adott az új-
ságírók kérdésére: „Nem
kommentálom az ügyet. Jó
napot!”

A Romániai Exportõrök és
Importõrök Országos Egye-
sületének fõtitkára, Mihai

Ionescu maga is óvatosan fo-
galmazott, szükségesnek tar-
totta a helyzet alapos elemzé-
sét, „nehogy kacsáról legyen
szó”. Ugyanakkor kételke-
dett a Golban által felfedezett
dokumentumban leírt pénz-
mozgás hitelességében is, azt
pedig egyszerûen kizártnak
mondta, hogy a Román
Nemzeti Bank közvetítõi sze-
repet vállaljon fel a német ál-
lam és a romániai exportõ-
rök között. 

A derûlátásnak ellent-
mond az a körülmény is,
hogy az Egyesült Államok-
nak sem sikerült mindeddig
visszaszereznie azokat az
összegeket, amelyekkel Ber-
lin még az elsõ világháború
befejezését követõ idõbõl tar-
tozik az amerikai félnek. A
Bloomberg Businessweek adata-
inak megfelelõen a német ál-

lamnak 208 millió dollár ér-
tékû kötvényt kellene vissza-
váltania, amelyet a háború
sújtotta Németország helyre-
állítására adott ki. Az adóssá-
got 1930-ig kellett volna tör-
lesztenie Berlinnek. Ezeknek
a kötvényeknek „egy jelentõs
része” ma a World Holding
LLC tulajdonában van, ám –
a cég vezetõi szerint – a né-
met fél megtagadta beváltá-
sukat. 

A román fél – fél 

Radu Golban a közgazda-
sági tudományok doktora.
Temesváron élt, ahonnan
1988-ban, tizennégy éves
korában, családjával együtt
kivándorolt Németország-
ba, majd a német állampol-
gárság megszerzése után,
2003-ban, a svájci Bázelben

telepedett le. A német biro-
dalom „adóslistájának” fel-
fedezése után figyelme Ber-
lin Romániával szembeni
adósságára irányult. Bár a
német fél különbözõ utakon
igyekezett kifizetni tartozá-
sát, az mégis rohamosan
növekedett és az eredeti ös-
szegrõl, 900 millió birodal-
mi márkáról 1944-ben már
1200 millióra emelkedett. A
román fél ennek ellenére
folytatta a szállításokat,
még 1944. augusztus 23-a
után is, azt követõen, hogy
az Antant-hatalmakhoz át-
állva, szembefordult a hitle-
ri Németországgal. Radu
Golban teljes meggyõzõdés-
sel hisz abban, hogy Romá-
nia visszaszerezheti Német-
országtól ezt a pénzt. 

A bukaresti hatóságok
azonban mindeddig egyet-
len hivatalos lépést sem tet-
tek a német adósság tisztá-
zásának érdekében, jóllehet
romániai politikai és gazda-
sági körök igencsak üdvös-
nek tartják ennek a tartózás-
nak a behajtását. Vélemé-
nyüknek megfelelõen a kö-
zel 19 milliárd eurónak kö-
szönhetõen Románia sokkal
könnyebben kilábalhatna a
jelenleg is egyre súlyosbodó
gazdasági és pénzügyi vál-
ságból. Ez az összeg ugyanis
gyakorlatilag annak a köl-
csönnek felelne meg, ame-
lyet Bukarest a Nemzetközi
Valutaalappal, az Európai
Unióval és a Világbankkal
leszerzõdött. A román fél
azonban szemmel láthatóan
fél ujjat húzni Európa egyik
vezetõ nagyhatalmával – vé-
lik politikai elemzõk. 

Németország – Románia adósa?

Gy. Z.

Újabban a transzatlanti
párbeszéd tárgyává vált,

hogy az amerikaiak a lusta
európaiakon derülnek, akik a
munkájukat úgy tekintik,
mint az eltöltendõ idõt két
szabadság közt. Az európai-
ak számára viszont kevésbé
köztudomású, hogy nyaran-
ként Amerika micsoda idõ-
és szellemi pazarlást erõsza-
kol az iskolásaira: a május
utolsó hétfõjén megünne-
pelt Emlékezés Napjától
(Memorial Day) egészen a
szeptember elsõ hétfõjén ese-
dékes Munka Napjáig (La-
bor Day) a 76 millió gyermek
többsége iskolai úton mit
sem gyarapítja tudását.

Parasztosdit játszanak

Amilyen hosszú a nyári
vakáció, annál nagyobb az

év közben megszerzett tudás
kimutatható elvesztése, ma-
gyarán a felejtés: a háromból
már alig egy hónap elteltével
a szegényebb, képzetlen csa-
ládok iskolás korú gyerme-
kei kimutathatóan visszaes-
nek a jómódú rétegéihez ké-
pest. Ez a veszteség akkumu-
lálódik a fõiskola befejezésé-
ig, a kutatók ezt a jelenséget
a „summer learning loss”
(nyári tanulásveszteség) kife-
jezéssel illetik, és úgy vélik, a
képzési szintkülönbség az
egyes rétegek között akár a
kétharmadot is elérheti. Az
iparosodott világ egyéb ré-
szeivel szemben az amerikai-
ak egy teljes hónapi tanítás-
ról mondanak le. A szuper-
hatalom azt a luxust engedi
meg magának, hogy minden
nyáron parasztosdit játsszék,
és az iPodon, Facebookon
szocializálódott kölyköket
aratósegédként megszabadít-

sa az iskolától. (Tegyük hoz-
zá, ez a gyakorlat nálunk
sem ismeretlen: a vakációzó
fiatalok egy része tudása
gyarapítása helyett kénytelen
besegíteni a családi gazda-
ságban, miközben egy másik
– nem csekély – réteg feszti-
válról fesztiválra jár.)

Természetesen Amerika le-
tûnt agrárkorszakából ered
az a szokás, hogy a nyári sza-
badságot egy teljes negyedév-
re kiszélesítették. A felnõttek
romantikus élményként em-
lékeznek ifjúságuk nyaraira,
és az iparba belenõve is gon-
doskodnak arról, hogy az
Egyesült Államok nyáron
semmi esetre se érkezzék
meg a 21. századba. A vaká-
ciós táborok (sommer
camps) összes formája több-
nyire igen drága szórakozás;
mindenesetre elérhetetlen an-
nak a mintegy 30 millió diák-
nak a számára, aki annyira
szegény, hogy szülei az isko-
lai étkeztetést is éppen csak
ki tudják fizetni, nem egyszer
azt is pusztán azért, mert ár-
engedményt kapnak.

Három hónapos hátrány

A közösségi uszodák csak
a nyári szabadság idejére

nyitnak ki, az országnak még
azokon a részein is, ahol sok
héttel hosszabb ideig elég
meleg volna az idõjárás ah-
hoz, hogy úszni lehessen a
szabadban. A fürdõmesterek
kizárólag diákok, akik a La-
bor Day másnapján eltûn-
nek, tehát az uszodákat is be-
zárják. Magától értõdõen a
szállodák, a repülõjáratok, a
szórakoztató parkok is ki-
használják a nyarat. Az a
lobby, amely a parasztállam
Amerika számában a vakáci-
óra épül, rendkívül erõs. Vir-
giniában például törvény tilt-
ja, hogy a gyerekek augusz-
tusnál korábban visszatérhes-
senek az iskolapadba. Egy
Richmondhoz közeli szóra-
koztató park után „Kings
Dominion törvénynek” ne-
vezik a jogszabályt.

A túlságosan hosszúra
nyúlt nyári szünet kihasz-
náltságával kapcsolatos kéte-
lyek már 1906-ban megfogal-
mazódtak az Egyesült Álla-
mokban. A kételkedõk azon-
ban soha nem lettek népsze-
rûek. Az azóta keletkezett ta-
nulmányok mind ugyanarra
a végkövetkeztetésre jutot-
tak: ami egy hatéves számára
mindössze egy kis idõpocsé-
kolásnak számít, az évek so-

rán hatalmas kráterré nõ,
amelyben legalább egyhavi
iskolai matematika illan egy
a nyár folyamán; a szegé-
nyebb családok gyermekei a
tehetõsebb diáktársaikhoz
képest akár három hónapos
hátrányba is kerülhetnek az
olvasáskészség tekintetében.

Kövérgyerek-jelenség

A baltimore-i Johns
Hopkins Egyetem vizsgála-
tai, amelyek az óvodától a
felsõfokú végzettség meg-
szerzéséig tartó húsz év ada-
tait elemezték, kimutatták,
hogy a képzetlen rétegek
gyermekei a tanulmányi idõ
végén három osztályfokozat-
tal visszamaradtak tudásuk-
ban. A jómódúak ugyanak-
kor a nyári táborokban nyel-
veket, sportolást, zenélést ta-
nulnak, a szerencsésebbek
még utazhatnak is a szüleik-
kel, és megismerhetik saját
országukat, ha éppen nem a
világot. A többiek lemarad-
nak, minden ösztönzés, kilá-
tás és a szükséges pénz nélkül
a végtelenül hosszú, halálo-
san unalmas nyárban. Ame-
rika alsóbb néprétegeit a nyá-
ri szünidõ évrõl évre újra
csak bebetonozza.

A nyári tudásvesztés an-
nál tragikusabb, mivel nem-
zetközi összehasonlításban
Amerika sokkal több tanórát
nyújt gyermekeinek. Egy
OECD-tanulmány kimutat-
ta, hogy az Egyesült Álla-
mokban a diákok 1080 tan-
órát ülnek az iskolapadban,
miközben Németországban
758-at, Japánban 600-at,
Dél-Koreában 545-öt.
Ugyanakkor egy 15 évesek-
nek összeállított matemati-
kateszt megoldásában az
amerikai diákok a tízedik
helyen végeztek, a németek
pedig a nyolcadikon. Az
eredmény miatt egyaránt
szégyenkezhetnek és nyug-
talankodhatnak az amerikai
oktatók és politikusok.

Barack Obama elnöksége
alatt a washingtoni oktatási
minisztérium életre hívta a
Nemzeti Nyári Tanulási
Napot (National Summer
Learning Day), hogy felhív-
ja a figyelmet a tarthatatlan
állapotra. Egyelõre azonban
a legtöbben épp olyan kö-
zömbösséggel nyúlnak a
problémához, mint ahogy a
kövér iskolás gyerekek és a
zsíros iskolai ételek ügyével
is csak tessék-lássék foglal-
koznak. 

Hosszú vakáció – elbutuló nebulók
Csaknem teljes három hónap tanítás
nélkül – a diákok szemében ez a vaká-
ció legfõbb erénye. A túlságosan hosz-
szúra nyúló szabadságot most azzal
támadják Amerikában, hogy komoly
képzési problémákat okoz.

Egész Romániát – de alighanem a nagyvilágot is – meglepte
a hír, miszerint Németország közel 19 milliárd euróval tarto-
zik Romániának. Történelmi adósságról van szó, amely a
náci Németország pénzügyminisztériumának 1944. szep-
tember 7-én keltezett fejléces kimutatásán szerepel. 

Radu Golban – a német adósság felfedezõje. Románia megmentõje?



Mexikói lány nyerte el az idei Miss
Universe címet. Hurrá! Hogy miért éppen
õ? Hát csak. Nem voltam rest, valamelyik
honlapon végignyálaztam mind a nyolc-
vankét jelölt fotóját (naná!); valahol a kö-
zepe táján elkezdtem úgy érezni, hogy
káprázik a szemem. Az nem létezik, hogy
ennyi klón kövesse buja csípõringatással
egymást a színpadon! Egyforma méret,
egyforma testalkat, egyforma hajszínár-
nyalat, egyforma hajhossz, egyforma egzo-
tikus arcforma – csupa egyenszépség. A
bõség zavara.
A férfiak egészséges, ámde titkos vágyai
testesülnek így meg a kifutón. Merthogy a
legtöbbjük (legyünk õszinték, férfitársaim:
a legtöbbünk) álmodott már arról, hogy
egyszer – vagy még inkább: többször –

ikerpár kényeztesse, ekkora
mennyiségben azért mégis-

csak sok a jóból.
Mi lehet vajon az oka,
hogy ennyire unifor-
mizálódott a lányo-
kat kiválasztó nemze-
ti zsûrik ízlése? Bekö-
szöntött volna itt is a
globalizmus? Hová

tûntek például a szõke, kékszemû germán,
skandináv dúskeblû csodák? A gyermekko-
rom óta máig lankadatlanul ideálomnak
vallott típus? A legelsõ lány, akinek elemi
iskolásként az úttörõtáborban elõször
nyomtam félénk puszit a szájára? (Tavaly
értesültem róla, hogy
meghalt.) A luxemburgi
lány, akit egy fûszeres ad-
riai éjszakán elõször csó-
koltam meg igazán? (Har-
madnapra a Varsói Szer-
zõdés megszállta Cseh-
szlovákiát.) Mindkettõ
szõke volt és kékszemû. És a legutóbbi
nagy szerelem, a lipcsei születésû, akinek
annyi „hibája” volt csupán, hogy a szeme
színe zöldbe hajlott? Legkitartóbb társam,
a feleségem szeme szintén kékben ragyo-
gott, csak épp a haja volt hol az eredeti fe-
kete, hol mahagóni.
Szóval úgy tetszik: a szõkéknek leáldozott.
A szõkenõs viccek megtették hatásukat, ki-
vonta õket a divatból. Most az egzotikus,
fõként karibi típus hódít Amerikától Né-
metországig – lassan úgy vagyok velük,
mint a kínaiak az európaiakkal: az arcunk
alapján nem tudnak minket megkülönböz-

tetni egymástól. Bennünket pedig hovato-
vább a név sem igazít el, mert csupa-csupa
törökös, szlávos, arabos hangzású. Csak az
olyan politikailag kevésbé korrekt ízlésrõl
tanúskodó országok mertek nemzeti ka-
rakterüknek megfelelõ külsõvel megáldott

lányokat benevezni, mint
például a thaiak vagy a
kazahok.
Ilyen mezõnyben üdítõ,
bár merész kivételként ha-
tott a szlovének, a finnek,
a svájciak, az ukránok, a
szlovákok, a svédek dél-

szláv „családi háttérrel” rendelkezõ és a
kanadaiak orosz nevû versenyzõje, továb-
bá a sorból igencsak kilógó, ugyancsak
szõke görög lány. Nem is tudom, hogy
merészelték venni maguknak a bátorságot;
nem csoda hát, hogy közülük egyedül az
ukránok üdvöskéje jutott a legszebb tizen-
ötbe, ahol aztán persze pillanatok alatt el-
vérzett.
No de nem tudósításról van itten szó, ha-
nem érces gondolatok fejtegetésérõl, sza-
kadjunk is el tehát a rögvalóságtól, s érte-
kezzünk inkább a dolgok mélyére ásva ar-
ról, hogy mi lehet a nagy titok nyitja. Em-

lítettem ugye a thaiakat, a kazahokat. Õk
nyilvánvalóan a saját szemüknek hisznek,
nem pedig a nemzetközi trendeknek, an-
nak a közmegegyezésen alapuló közízlés-
nek – ha egyáltalán van ilyen –, amelyet
egy titokzatos központból irányíthatnak. A
többiek arra figyelmeznek, hogy a pénzpi-
ac mindenható ura, a televíziós egyen-
sorozatok pápája, Amerika mire vevõ, és
máris tapsolnak; mint a mesebeli sárkány-
nak, küldik is neki az általa szépnek tartott
szegény lányt. Ellenszegülni nem lehet. Ha
az anorexiás csontkollekcióra vevõ a divat-
világ – és õket utánozva a mindenre kapha-
tó, beteges tini korosztály –, jöhet akármi-
lyen tiltás, akármilyen alsó kilogrammha-
tár, az üzlet akkor is üzlet marad.
Pedig nincs mindenben üzlet (még ha poli-
tikai tõke kovácsolódhat is belõle). Õszin-
tén mondom, nem szégyellem, meghatód-
tam az igaz szerelem példáján: Frank-
Walter Steinmeier, a német szociáldemok-
raták vezére, volt külügyminiszter kedden
„csak” azért feküdt kés alá, hogy az egyik
veséjét az õ szemében a világ legszebb nõ-
jének, súlyosan beteg feleségének, Elkének
ajándékozza. Számomra ez volt a hét híre,
nem pedig a Las Vegas-i húsvásár. 

A keleti országrészben jelentõs erõk álltak szemben István
országegyesítõ, központosító politikájával. 
A király elsõként – 1003-ban – anyai nagybátyját, az erdélyi
Gyulát hódoltatta be. Gyula és népe pogány szokások szerint
élt, megtagadta az engedelmességet, s önálló, független fejede-
lemség megteremtésére törekedett. (...) A hûtlenné vált Gyula
ellen István maga vezetett hadjáratot, aki végül is nem állt ellen
unokaöccse hadának, hanem megadta magát. Miután István ki-
rály elvette tõle a tartományuraságot – s ezzel egész Erdély a
hatalma alá került –, felállította az erdélyi püspökséget. 
Az államszervezõ harcok során Ajtony lett István következõ el-
lenfele, aki a Körös, Tisza, Al-Duna és az Erdélyi-középhegység
által határolt területen önálló uralmat épített ki. Felvette ugyan
a bizánci keresztséget, de – mint a korban még oly sokan – po-
gány módra élt. (...) A királyi sereg 1008 körül Csanád vezetésé-
vel vonult a marosi vezér ellen, és teljes gyõzelmet aratott felet-
te. Ajtony területén megszervezték Csanád megyét, majd 1030-
ban létrehozták a csanádi püspökséget, melynek elsõ fõpapja a
velencei származású Gellért lett. 
A sorozatos katonai gyõzelmek nyomán Istvánnak sikerült a
Kárpát-medence politikai, vallási egyesítése. A belsõ problémák
megoldása nagyon sok energiát követelt, ezért az ország külkap-
csolataiban apja békepolitikáját folytatta. A német birodalom-
mal, Velencével és Bizánccal szövetséget kötött. Ha mégis harc-
ra került sor, mindig sikeres hadvezérnek bizonyult. 

Farkas Andrea: Az Államszervezés kora, 
az Emese álma címû kötetben 

Egyenszépségek a kifutón
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Mostanában, ha református papokkal beszélgetek,
elõ-elõjön a lehallgatás témája, vele meg az a kér-
dés, hogy milyen bûnöket követett el a
Királyhágómelléki Református Egyházkerületben
az az ötven lelkész, akinek „jelentgetõ múltját” a
Brüsszelbe távozó volt püspök nyilvánosságra hoz-
ta. Mondják: a feltáró bizottságtól kapott iratok
szerint egyiküknek például az szárad a lelkén, hogy
a helyi ortodox pópa durvaságaira hívta fel a bel-
ügyesek figyelmét, viszont saját paptársairól, hívei-
rõl egyetlen ócsároló sort sem írt. Nevetséges, hogy
egy ilyen lelkészt utólag szekusügynöknek kiálltunk
ki! Ki tudja milyen fenyegetések nyomán szervez-
ték be! Azt viszont tudjuk: voltak, akiket nem kel-
lett beszervezni, a jobb pozícióért, a nyugati útle-
vélért önként jelentgettek. Persze, nem is elsõsor-
ban papok.
Minderrõl természetesen sokat lehetne vitatkozni.
Ám a közvéleményt inkább az ügy idõzítése foglal-
koztatja. Jóllehet a lista már korábban rendelkezés-
re állt, a nagyobb nyilvánosság csak akkor ismer-
hette meg, amikor Tõkés Lászlónak át kellett adnia
a püspöki széket. Ez sokakban olyan gondolatokat
ébreszt, hogy Tõkés Lászlónak nem erõssége a
nyílt szembenézés. Kényelmesebb számára Brüsz-
szelbõl vagy Budapestrõl üzenni, mint lelkésztársai
szemébe nézni, és keresztényhez illõen, nyíltan
megbeszélni velük a dolgokat.(Van, aki egyszerûen
visszarúgást említ.)
A jegyzetíróban akaratlanul felötlik az RMDSZ-
ben betöltött tiszteletbeli elnöki tevékenysége. A je-
lenlévõk tanúsíthatják: azon a szatmári kongresszu-
son elsõsorban azért váltották le, pontosabban
szüntették meg tisztségét, mert nem járt el az
RMDSZ tanácskozásaira, hogy ott mondja el, mi
fáj, mivel nem ért egyet, hanem örökösen a sajtón
át üzent. Persze, ez sokkal könnyebb volt neki, hisz
nem kellett a bíráltak szemébe néznie, netán az el-
lenérveket hallgatnia. 
Miként az autonómiáról is sokkal kényelmesebb a
Duna TV-ben, egy székely faluban és templomban
értekeznie, ahol természetesen csak tapsot kap,
mint azok elõtt, akik meg kellene hogy adják ne-
künk az autonómiát Vagyis a román közvéleményt
formáló sajtó, politikusok, de fõleg parlamenti
képviselõk elõtt, hisz a román parlament jóváha-
gyása nélkül nincs semmiféle autonómiánk. Az

RMDSZ listájáról elsõ helyen megvá-
lasztott EP-képviselõnk úgy tesz,
mintha ezt nem tudná! Ezért inkább
cselesen a háttérbõl üzengetve poli-

tizál, mintsem hogy az érintettek elé
álljon. Pedig ez nagyobb hitelességet
jelentene, fõleg a dolgok összefüg-
géseit jobban ismerõ, populista
szövegekkel nehezen traktálható

emberek elõtt. Sike Lajos
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A szõkenõs viccek meg-
tették hatásukat, kivonta
õket a divatból. Most az
egzotikus, fõként karibi
típus hódít.

Gyulay Zoltán

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Csak maradj mindig nyugodt! 
Nem az számít, mi történik, hanem az, 
hogy mihez kezdesz vele.” Martina Cole

Stratégia

István, a király

SzembenézveA nap címe. Miért hallgat, mint a sír
Traian Bãsescu?, Adrian Halpert, Adevãrul.

Magyarázat. A neptuni incidensrõl van
szó, természetesen, a nagy élményt azon-
ban az jelenti, hogy megtudjuk, fõpolgár-
mester korában T. B., a rettenthetetlen már
lefejelt egy embert, azt az eseményt maga
Elena Udrea is elismerte. No de ez koráb-
ban történt, azóta volt 2004-ben egy meg-
ütött gyerek is. Most Halpert azt írja: „Túl
sok a kérdõjel. Túl sok az elnöki elõz-
mény. Túl sok a dadogás. Az elnöknek kö-
telessége tisztázni, hogy mi történt az im-
már híressé vált Cireºica terasz mellett.”
Lenne. 

Létezik – nem létezik? Ritka alkalom: tel-
jes egészében idézhetünk egy sajtócikket.
A gyöngyszem az Evenimentul zileiben je-
lent meg, szerzõje Cãlin Hera. Címe: Jó,
hogy van Boc. Íme: „Emil Boc mind jobban
hasonlít egy kommunista vezetõre: sze-
medbe mondja, hogy fehér az, amit te fe-
ketének látsz. Nyilatkozatát, miszerint az
adózni akarók mérhetetlen sorai nem lé-
teznek, a tévék kéjesen forgalmazzák, a
sorokról készített képek kíséretében. Ha-
sonlóképpen valódiak a havonta kábé egy-
millió ember által kitöltendõ formanyom-
tatványok. Három darab, mindegyik há-
rom oldal, három ablaknál. Összesen leg-
alább kilenc millió A4-es lap és néhány
millió hivatalnok, akit azért fizetnek, hogy
átvegyék ezeket. Meg mások, hogy feldol-
gozzák. De ez a helyzet nem létezik. Sem
a túlméretezett bürokratikus gépezet. Jó,
hogy létezik Boc, különben ki kellett volna
találni.”

Támpont! Szeszt! Megint ellenállhatatlan
az Adevãrul karikaturistája, Ion Barbu
Genial. A súlyos beteget orvosok híján pa-
pok (pópák) csapata mûti. Ilyeneket mon-
danak, kérnek a „sebészek”: Feszületet!
Tömjént! Szenteltvizet! Gyertyát!” Ha
nem is gyógyul meg, a páciens biztosan
üdvözül. 

A nap álhíre. Demográfusok érdekes –
egyelõre elméleti – lehetõségre figyeltek
fel: a szülész orvosok tömeges kivándorlá-
sával rohamszerûen megnõtt (különösen
egy népcsoportban) a születések száma. 



Farkas István

„Ez egy olyan fesztivál,
amelyiken csak jól érez-

heted magad. Ha meg nem,
akkor magadra vess. Ha le-
iszod magad, és nem emlék-
szel semmire, akkor te vagy a
hibás, akárcsak akkor, ha kö-
tekedsz, és megvernek. Itt
bulizni kell, és elfelejteni a
gondokat. Ez egy külön vi-
lág” – magyarázta lapunk-
nak egy „õsfélszigetes”.

A jó hangulat adott

A Pannonia Allstarts Ska
Orchestra (PASO) együttes
tegnap délutáni koncertjével
hivatalosan is kezdetét vette
a marosvásárhelyi Víkend-te-
lepen a kilencedik Félsziget
Fesztivál. „Ez az under-
ground klubokban felnõtt
magyar együttes megjárta
már a Sziget Fesztivál Nagy-
színpadát is, így jó kezdése
egy ilyen fesztiválnak” –
mondta lapunknak Bíró Eve-
lin, aki Csíkszeredából jött a
Félszigetre. „Ska-rajongó va-
gyok (a ska Jamaikáról szár-
mazó zenei stílus – szerk.
megj.) így nagyon örülök an-
nak, hogy a szervezõk külön
napot szenteltek ennek a ze-
nei irányzatnak” – teszi hoz-
zá a lány, aki csak a Félsziget
elsõ napjára érkezett. „Elõzõ
években végig itt maradtam,

de most muszáj dolgoznom”
– mondja szomorúan, majd a
nagyszínpad fele int, ahol a
spanyol SKA-P hangol a
koncertre: „Látod, ezek most
a királyok ebben a stílusban,
biztos vagyok benne, hogy
hatalmas bulit csapnak, s
még nagyon sok ilyen lesz az
idei fesztiválon, csak sajnos
nélkülem”. 

A brassói Daniela Lazãr
szerint az a legjobb a Félszi-
getben, hogy nem csak egy
stílusra koncentrál, hanem
igyekszik több mûfajt átfog-
ni. „Jó, hogy fellépnek olyan
klasszikusok, mint például a
Phoenix, mert azzal az idõ-
sebbeket is idecsalogatják, és
legalább megtudják, hogy
nem a pokol van itt, amiért
ilyen hangos a zene, hanem a
mennyország – mondja ne-
vetve, majd hozzáteszi: aki
akar, metálzenére bulizik, aki
akar trance-re. A jó hangulat
csak rajtad áll.”

Lesz ki bulizzon

A Félsziget tegnapi sajtótá-
jékoztatóján Bodor László
fesztiváligazgató elmondta:
idén körülbelül 15 százalék-
kal több hetijegyet sikerült ér-
tékesíteniük, viszont a napije-
gyek, annak ellenére, hogy a
helyszínen 20 lejjel kerülnek
többe, mint elõvételben, ke-
vésbé voltak kelendõek. Ettõl

függetlenül a szervezõk bíz-
nak a sikerben, és remélik,
hogy a válság ellenére sikerül
legkevesebb hatvanezer fesz-
tiválozót kicsalogatni a Ma-
ros partjára. Számításaik sze-
rint minden a jó idõjáráson
múlik: ha kitart a napsütés,
lesz, aki bulizzon. 

A fesztivál területén levõ
sörsátraknál alig van szabad
asztal, a csocsók is mind fog-
laltak, sõt gokartozó is akad.
„Egy nagyjából harminc tagú
bandával jöttünk a fesztivál-
ra, a legtöbben visszaesõk va-
gyunk. Nekem személy sze-
rint ez az ötödik vagy hatodik

Félszigetem. Nem is számo-
lom, csak azt tudom, hogy az
volt az elsõ, amelyiken az
Apocalyptica is fellépett” –
mondja nevetve Balogh Kris-
tóf, aki idén végezte el az
egyetemet. A Hargita megyei
fiatalember szerint megéri
Félszigetezni, mert egyre
színvonalasabb a fesztivál, és
ami a legfontosabb, még min-
dig olcsó. 

„Meg kell nézni, hogy
mennyi egy jegy a budapesti
Szigetre, vagy egy bukaresti
fesztiválra. Én voltam most
az Iron Maiden koncerten is,
de össze sem lehet hasonlíta-

ni ezzel. Itt egyik koncertrõl
szinte mehetsz a másikra,
egész hétvégén” – magyaráz-
za a fiatalember. Barátja, Tó-
sa Ágoston nem egészen így
vélekedik: „A kolozsvári di-
áknapokon nyertünk egy-egy
hetijegyet. Ha ez nincs, nem
tudtam volna megengedni
magamnak, bár nem ez az el-
sõ Félszigetem. Tavaly is
csak egy napot voltam, pedig
nagyon jó ez a fesztivál.” A
fiúk leginkább az Omega
koncertjét várják, de megráz-
zák magukat a Gorillaz
Sound System és a Korn ak-
kordjaira is. 

Túlzott óvatoskodás?

Miután átverekedjük ma-
gunkat két biztonsági kapun,
sikerül bejutni a kemping te-
rületére, ahol már több mint
száz sátor áll. „Kicsit butaság
ez a nagy óvatoskodás. Min-
den ki- és bemenetkor (a sá-
torhelyek és a koncerthelyszí-
nek közötti kapu – szerk.
megj.) ellenõriznek. Amikor
megérkeztünk, elkobozták
egy üveg whiskymet, pedig
becsomagoltam a hálózsá-
komba, de a detektorral ész-
revették. A mellettünk levõ
sátorban lakó lányok simán
behozták a vadkendert, s ví-
gan pöfékelnek a vízipipájuk-
kal” – mondja nevetve egy
kolozsvári egyetemista. 

A biztonságiak azonban
hajthatatlanok. Mindent ki-
szedetnek a táskámból, és se-
hogy sem értik, hogy miért
viszek a fesztiválra laptopot.
„Elhozzátok ide ezeket a drá-
ga cuccokat, majd jön a pa-
nasz, hogy a biztonságiak
nem vigyáztak rá, és ellop-
ták” – háborog az egyik biz-
tonsági cég alkalmazottja.
„Elég nekünk arra vigyázni,
hogy a karkötõk rendben le-
gyenek, mert bizony sokan
próbálnak belógni. Van
olyan, aki szándékosan la-
zábbra teszi fel, hogy majd
levehesse, s átadhassa baráta-
inak” – teszi hozzá. 
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Félsziget, teljes gõzzel

HIRDETÉS

Elkezdõdött a marosvásárhelyi Víkend-telepen Erdély legnagyobb fesztiválja

Sike Lajos

Rangos eseménnyel in-
dított tegnap este a kilen-

cedik alkalommal megszer-
vezett Partiumi Magyar Na-
pok. A színház épületében a
hivatalos megnyitót követõ-
en Földes László (Hobó)
elõadásában József Attila
verseket hallhatott a nagyér-
demû. A vasárnap estig tar-
tó rendezvény keretében
minden eddiginél több népi
hagyományokra épülõ mû-
sor, benne sok gyermekjá-
ték, tánc, népdal, kézmûves-
foglalkozás lesz – tudtuk
meg a szervezõktõl. A ren-
dezvényen a zenei kínálat a
leggazdagabb, de nagy nép-
szerûségnek örvend a gaszt-
ronómiai kert és más ren-
dezvények is. A gazdag
ajánlatban vannak kiállítá-
sok, könyvbemutatók (köz-
tük Kelemen Hunor leg-
újabb verseskötetének az is-
mertetése) és színpadi elõ-
adások is. Lesznek könnyû
és komolyzenei koncertek,
többek között fellép Bródy
János, Varga Feri, Balássy
Betti és Ihos József, a vasár-
nap esti zárókoncerten pedig
Charlie énekel. Stier Péter
fõszervezõ kiemelte a civil
szervezetek látványos jelen-
létét, a környezetvédõk pél-
dául ökosátorral, az Arany-
kapu népi gyermekjátékok
készítésének tanításával, de
a Caritas és a Máltai Szere-
tetszolgálat is a résztvevõk
rendelkezésére áll. 

Magyar ízek
Szatmáron

Totka László

Visszahelyezték tegnap a
magyar színjátszás táblá-

ját a nagyváradi Fekete Sas
Palotára, az eredeti tábla fel-
helyezésének 112. évforduló-
ján. Az eredeti tábla másola-
ta az épület erkélyén kapott
helyet, ott ahol közel száz
évig állott. Emellett a palota
földszintjén kétnyelvû táblát
is elhelyezetek – a kezdemé-
nyezõk elmondása szerint
azért, mert itt jobban láthat-
ják a járókelõk és tudomást
szerezhetnek a tábla fontos-
ságáról. 

Az ünnepi táblaavatót az
újraavatás kezdeményezõje
Sárközi Zoltán tanácsos ve-
zette, az ünnepségen beszé-
det mondott Bíró Rozália a
város alpolgármestere is, aki
a romániai magyar és a nagy-
váradi színjátszás történeté-

re, fénykorára emlékezett.
Hajdú Géza, a Szigligeti Tár-
sulat színmûvésze a színját-
szás szerepérõl beszélt, utal-
va arra, hogy a színjátszás
évszázadokon át a nyelvmû-
velés és a kultúra terjesztésé-
nek a leghatékonyabb módja
volt, ezt örökíti meg ez a táb-
la is, ami újra helyet kapha-
tott az épületen.

Az ünnepséget a Szigligeti
Társulat rövid verses-zenés
elõadása gazdagította. Az
eredeti tábla elhelyezésének
körülményeirõl, annak fon-
tosságáról szerezhettünk tu-
domást, a korabeli, 112 ével
ezelõtti, augusztus 26-i újsá-
gokban megjelent cikkekbõl
olvastak fel. Az akkori tábla-
avatás három napos ese-
ménysorozatot jelentett. Az
újraavatott tábláról Bíró Ro-
zália és Sárközi Zoltán közö-
sen emelték le a leplet. 

Újra „feltáblázták” 

a Fekete Sas Palotát

Fotó: Tofán Levente

Régi és új táblát is felavattak tegnap Nagyváradon A szerzõ felvétele
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Sipos M. Zoltán

Magukra maradt kórházi
beutaltak, túlterhelt, de

alul fizetett asszisztensek,
akut szakemberhiány:
ugyanazzal a „kórképpel”
küzd a hazai kórházak szinte
mindegyike. Cseke Attila
egészségügyi miniszter meg-
kongatta a vészharangot: kö-
rülbelül ötezer egészségügyi
alkalmazottra lenne szükség
a kórházak elfogadható mû-
ködtetéséhez, ezért sürgetõ
az érvényben lévõ alka-
lmazásstop feloldása. Emil
Boc kormányfõ és a kor-
mány egyelõre hajthatatlan.
A miniszterelnök úgy véli,
ilyen léptékû döntéshez a
Nemzetközi Valutaalappal
kötött megállapodás feltétele-
it kell újratárgyalni, Emil Boc
szerint legfennebb ezer alkal-
mazott emelhetõ be sürgõs-
ségi hatállyal a személyzeti
gondokkal küzdõ rendszer-
be.  Emil Boc arra is figyel-
meztetett: a Cseke által kez-
deményezett alkalmazások
elõtt meg kell vizsgálni az
egészségügyi reform haté-
konyságát, az egészségügyi
struktúra átalakításának ed-
digi eredményeit. 

Az egészségügyi tárca által
szorgalmazott személyzeti
bõvítést a legutóbbi kor-
mányülésen a gazdasági mi-

nisztérium is határozottan el-
utasította, habár az is felme-
rült, hogy a következõ idõ-
szakban az orvosok fizetését
is feltétlenül növelni kell,
másképp nem akadályozható
meg az évrõl évre egyre sú-
lyosabb orvos-elvándorlás.
Emil Boc miniszterelnök a
felvetésekkel kapcsolatban fi-
gyelmeztetett: nemcsak az
egészségügyben, hanem a
közigazgatásban és a tanügy-
ben is szükség van a meglévõ
létszámstop részleges feloldá-
sára, ennek feltételeirõl leg-
hamarabb szeptemberben
tárgyalhat a kormány. 

A beteg bõrére megy

A mûködésképtelenség ha-
tárán vergõdõ intézmények-
ben azonban már elfogyott a
türelem. Maros megyében
200 meglévõ poszt betöltését
tiltja az érvényben lévõ ren-
delkezés, az ország egyik leg-
tekintélyesebb egészségügyi
központjában krónikus szak-
emberhiánnyal küzd az in-
tenzív terápia, az idegsebé-
szeti osztály, a sürgõsségi
ügyelet, a neonatológia, és el-
engedhetetlenül szükség len-
ne aneszteziológusok alkal-
mazására is. A Maros me-
gyei Egészségügyi Igazgató-
ság tájékoztatása szerint je-
lenleg 6134 alkalmazottal

mûködik a közellátás a tér-
ségben, a megfelelõ színvo-
nal biztosításához azonban
244 szakember alkalmazásá-
ra lenne szükség. A legsürge-
tõbb a helyzet a megyei sür-
gõségi kórházban: itt 86  al-
kalmazott hiányát érzik szó
szerint a „bõrükön” a bete-
gek. A  megyei klinikán 57
poszt betöltésére van szük-
ség. A vidéki intézmények
sincsenek jó helyzetben, Se-
gesváron 32, Dicsõszentmár-
tonban 39 állás van befa-
gyasztva. A fentebb említett
szakorvosokon kívül szükség
lenne a felsõ- és középfokú
végzettséggel rendelkezõ asz-

szisztensek, illetve ápolók al-
kalmazására is – figyelmeztet
a megyei egészségügyi igaz-
gatóság vezetõje, Adrian
Mureºan.

Fáradtak, félnek

Nem jobb a helyzet Ko-
lozsváron sem, itt a 2-es szá-
mú nõgyógyászati klinikán a
nélkülözhetetlen ápolósze-
mélyzetnek alig fele áll a be-
tegek rendelkezésére – figyel-
meztet Mihai Miesnite kór-
házmenedzser: a szükséges
90 alkalmazott közül csupán
50 áll ténylegesen alkalma-
zásban. „Hogy mit jelent az,

hogy túl vagyunk terhelve?
Azt, hogy félünk: minél több
a beteg, annál kevesebb figye-
lem jut rájuk, annál nagyobb
a hibalehetõség” – magya-
rázza lapunknak az egyik
szolgálatban lévõ szakápoló,
aki arra panaszkodik, hogy
érezhetõen nõ a betegek tü-
relmetlensége, bizalmatlan-
sága. „Meg is értem õket, hi-
szen éppenhogy csak végig-
futunk a kórtermeken, alig
tudjuk teljesíteni a legfonto-
sabb feladatainkat. Úgy érez-
hetik, mellõzzük õket, pedig
nem errõl van szó” – teszi
hozzá a láthatólag fáradt al-
kalmazott. 

„Én közepesen súlyos be-
avatkozáson estem át, nehe-
zemre esett utána felkelni, de
hamar rájöttem, itt muszáj
magamon segítenem, más
nem fog a rendelkezésemre
állni. Örülök, hogy a leg-
szükségesebb orvosi figyel-
met megkaptam, a kórház-
ban is önellátásra rendezked-
tem be” – ecseteli a helyi álla-
potokat Lavinia Burian paci-
ens. A frissen mûtött beteg
azt is megosztja lapunkkal,
nem lepték meg a kolozsvári
körülmények: hasonló álla-
potokat tapasztalt az utóbbi
hónapokban Bukarestben és
Iaºi-ban is.  Emil Buiga, a ha-
zai Ápolók és Asszisztensek
Egyesületének elnöke arra fi-
gyelmeztet, nagyon sok
olyan intézmény mûködik az
országban, ahol hatvan kór-
házi ágy ellátására egyetlen
ápoló kénytelen vállalkozni.
A szakember szerint ez azt
jelenti, hogy az ilyen mérték-
ben igénybe vett ápoló mun-
kaideje alatt egyetlenegyszer
tud foglalkozni mindegyik
betegével: akkor, ha az ellátás
nem igényel hosszabb be-
avatkozást. Ha azonban bete-
genként több mint negyed-
órát kénytelen eltölteni a
szolgálatos, akkor a munka-
idõ végére el sem jut mind-
egyik ápolthoz – összegzi a
szomorú mérleget Buiga. 

Kóros kórházi szakemberhiány
Emil Boc kormányfõ megmakacsolta magát: az egészségügyben is megmarad a létszámstopp

HIRDETÉS

A stratégiai fontosságú marosvásárhelyi kórházakban sincs elég orvos és ápoló Fotó: archív

Munkatársunktól

Az elmúlt napokban ki-
alakult járulékfizetési ká-

osz kezelésére tett ígéretet
tegnap Mihai ªeitan munka-
ügyi miniszter. A tervek sze-
rint postán vagy elektroni-
kus úton, banki átutalással is
megoldható az, amit ezen a
héten több százezren szemé-
lyesen próbáltak elintézni. 

Szeptemberben 
újrakezdik

Az egészségügyi pénztá-
raknál, munkaügyi hivata-
loknál, nyugdíjbiztosító
pénztáraknál azért kígyóz-
tak végeláthatatlan sorok,
mert az érvényben lévõ jog-
szabályok értelmében ezen-
túl a vállalkozói engedéllyel
rendelkezõ magánszemé-

lyek, a megbízási szerzõdés-
sel dolgozó szellemi szabad-
foglalkozásúak is havonta
kötelesek járulékot fizetni.
Ez  azt jelenti, hogy körül-
belül ötszázezer befizetõ
ügyintézése hárul többlet-
ként a hazai hivatalokra: a
hazai adminisztráció az el-
múlt napok tapasztalatai
alapján nem bírta a megter-
helést. Mihai ªeitan abban
bízik, hogy szeptember 25-
ig mûködõképes lesz az e-
Románia elektronikus rend-
szer, és azok is beadhatják
jövedelemigazolásaikat,
akik postán továbbítják az
okiratokat. „A jövedelembe-
vallást sem kell havonta be-
nyújtani, csak akkor, ha je-
lentõs változás áll be ezek-
ben” – figyelmeztetett a tár-
cavezetõ, aki szerint csak
akkor rónak ki büntetést az

illetékes hatóságok, ha már
pontosan lehet tudni, hány
embert érint a befizetési kö-
telezettség. „Mindaz, ami
az elmúlt hetekben kötele-
zõvé vált, azt a célt szolgál-
ja, hogy bevonjuk a hazai
szociális rendszerbe azokat,
akik eddig kimaradtak. Az
érintettek, a részarányos be-
fizetés után, természetesen
igénybe is vehetik majd eze-
ket a szociális ellátásokat” –
magyarázta a népszerûtlen
intézkedések hátterét a tár-
cavezetõ.

Jön az adósztrájk

A magyarázatok és a
könnyítések ellenére sem nõ
azonban az intézkedések el-
fogadottsága. ªeitan szerint
az sem kizárt, hogy alapos
indokkal mentesüljenek a
büntetésfizetés alól azok,
akik a jövedelembejelentés,
vagy a befizetés teljesítésében
akadályozva voltak. „Nem
okoz örömet a bírságolás a
hatóságoknak, a cél az, hogy
elõbb-utóbb mindenki része
legyen a rendszernek. Mûvé-
szek egy csoportja – köztük
Dan Bittman könnyûzene-
énekes, a Pénzügyminisztéri-
um egykori tanácsosa – nyílt
levélben  adósztrájkra szólí-
totta fel mindazokat, akiket a
honoráriumok új típusú meg-
adóztatása hátrányosan
érint. 

Adókáosz: ªeitan szerint
továbbra sincsenek sorok

Sorállással büntetnék a munkaügyi minisztert
A leváltásnál is szigorúbb büntetéssel sújtaná Mihai
ªeitan munkaügyi minisztert Cristian Preda demokrata-li-
berális EP-képviselõ, aki még a legutóbbi könyvéért járó
bevételt is átadná a tárcavezetõnek azért, hogy megleckéz-
tesse. „ªeitant nem leváltani, hanem sorbaállásra kell kö-
telezni. Átadom neki a következõ hat hónap alatt befolyó
szerzõi jogdíjamat, hogy érezhesse, milyen megaláztatás-
ban van részünk” – írta blogbejegyzésében Preda. A na-
gyobbik kormánypárt másik vezetõ politikusa, Ioan
Oltean alelnök is elégedetlenségének adott hangot amiatt,
ahogyan az illetékes tárcavezetõk kezelték a helyzetet.
Szerinte ªeitan és Sebastian Vlãdescu személyesen felelõ-
sek a lakosság körében tapasztalható feszültségért és elé-
gedetlenségért. (M. Á. Zs.)
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7.50 Élő egyház 
(ism.)
8.15 Marsupilami
8.40 Hókusz-Pókusz 
Cirkusz
8.45 Nyelvőrző
9.10 Hol volt, hol nem
volt...
9.25 Főzés? Gyerekjáték!
9.35 Cimbora
10.05 Kutyaélet 
(anim. sor.)
10.35 Végre, szabadon!
(fr. sor.)
11.00 Kívánságkosár
14.00 Isten kezében
14.30 Abigél (4. rész)
15.45 Kisenciklopédia
16.00 Nemzeti tanévnyitó
és sokadalom Beszédet
mond Dr. Hoffmann Rózsa
államtitkár
17.00 Daktari 
(am. kaland sor.)
18.00 Kalózsziget 
(auszt. sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Dunagála Tamás
Gáborral
20.55 Las Bandidas 
(fr.-mex.-am. akció-vígj.)
22.30 Lélek Boulevard
22.55 Dunasport
23.15 Free Rainer 
- A te tévéd is hazudik
(osztrák-német dráma)
1.15 Szégyenfolt 
(am.-német-fr. f. dráma)

Prima Tv, 20.30
Tolvajtempó

Minden szakmának megvannak a maga sztárjai: ha autó-
tolvajra van szükség, Memphisnél nincs jobb. Gyors, pontos,
megbízható és nem ismer lehetetlent. Ám ezúttal ő sem hisz
benne, hogy sikerülhet. Ötven jól őrzött luxusautót kell egy
éjszaka alatt elkötnie és biztos helyre vezetnie. Azonnal ne-
met mondana, ha nem a maffia volna a megbízója és a tét
nem az öccse élete lenne.

DUNA Tv, 20.55
Las Bandidas

1880, Mexikó. Sara, a gazdag bankár lánya és Maria, a sze-
gény farmercsalád sarja összefognak, amikor megjelenik
Tyler Jackson, a New York-i hitelbank képviselője. A könyör-
telen banktisztviselő egy csapásra tönkreteszi mindkét lány
családját, amikor jogtalanul elveszi tőlük a földjeiket. Sara
és Maria elhatározza, hogy pisztolyt ragadnak és bosszút
állnak a családjaikat ért sérelemért.

m2, 23.30
Gyilkos lányok

Nina és Lizzy. Két fiatal lány. 19 évesek. Nem vágynak nagy
dolgokra, csak valami boldogság félére, mint bárki más az ő
korukban. Minden múló pillanattal, minden találkozással
azonban csak távolodnak ennek a lehetőségétől, vagy akár-
csak a reményétől is. Együtt stoppolnak, mindenféle kalan-
dokba sodródnak. Beérnék már csak néhány pillanatnyi jó
érzéssel, de legalább némi falat élelemmel.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
8.55 Hogy volt!?
10.20 MIÉRT?
11.45 Homokzene mesék
12.00 Unokáink is látni
fogják
12.30 Leszállt a csendes
éj
13.01 Natúra
13.25 Átjáró Sorsok és
történetek a Kárpát-me-
dencében
13.50 Koncertek az A38
hajón
14.45 Stephen Hawking
univerzuma
15.30 Zodiákus
16.00 Mindentudás Egye-
teme
16.55 Az álruhás királyfi
17.20 A múzsa csókja
17.45 Sztársáv
18.25 A négy páncélos és
a kutya (lengyel sor.)
19.25 Linda (magyar sor.)
20.30 Mézga Aladár külö-
nös kalandjai
21.00 Híradó este
21.21 Sporthírek
21.25 Egy éj Velencében
(magyar vígj., 1934)
22.35 Beugró
23.30 Gyilkos lányok
(francia krimi, 2006)
1.10 Ez történt Ma Reggel
(ism.)
Benne: Híradó, sporthírek,
időjárás
2.45 M I É R T ?

7.30 Top Shop
8.00 Kölyökklub
11.05 Top Shop
11.30 ASZTRO Show
12.25 A dadus (amerikai
vígjáték sorozat)
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Autómánia
13.45 Majomszeretet
(amerikai vígjáték sor.)
14.40 Forma-1 (élő) -
Belga Nagydíj -
Circuit de Spa-Francor-

champs
16.20 Pasifaló 
(amerikai vígjáték soro-
zat)
16.45 Traveler 
- Az utolsó vakáció 
(amerikai akció sor.)
17.40 Glee 
- Sztárok leszünk! 
(amerikai vígjáték sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Fókusz Plusz Ma-
gazin
20.30 X-Faktor 
- A válogatás
Utána: RTL-hírek
22.00 Tisztítótűz 
(am. akcióf., 1996)
23.45 Nightwatch 
- Éjjeliőr a hullaházban
(am. thriller, 1997)
1.45 Kegyetlen és szo-
katlan 
(kan. thriller, 2001)
3.35 Fókusz Plusz Maga-
zin (ism.) 

7.00 Látlelet a Földről
7.25 Tv2 matiné
Benne: Levelek Félixtől,
Fifi virágoskertje, Roary,
a versenyautó
11.00 414-es küldetés
11.30 Szurikáták udvar-
háza
11.00 Doktorológia
Leslie Nielsen módra
11.25 A világ legerősebb
emberei
12.20 Két TestŐr
12.50 Babavilág
13.20 A láthatatlan em-
ber (sor.)
14.25 A kiválasztott - Az
amerikai látnok (ameri-
kai sor.)
15.30 Doktorok (am.
sor.)
16.30 Rejtélyek kalando-
rai (kanadai-amerikai
sor.)
18.30 Knight Rider
(amerikai sor.)
19.30 Tények
20.05 Magellán
20.30 Megasztár 5. (ma-
gyar szór. műsor)
22.05 Karate kölyök 2.
(am. családi kalandf.,
1986)
Közben. Kenósorsolás
0.20 A nagy balhé (am.
krimi, 1973)
1.30 EZO.TV 06-90-602-
022
3.25 Kalandjárat (ism.)

8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Széles út
Motoros életmód-magazin
9.30 BBC Reporters
10.05 Felfedező
10.30 Arcok a liftben
11.05 Különkiadás
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 BBC Click
14.30 Negyedik
15.05 Garázs - Ahonnan az
autózás indul!
15.30 BBC Hard Talk
(ism.)
16.05 Ősök tere (ism.)
16.30 Ingatlanpiac (ism.)
17.05 Értékmentés más-
ként (ism.)
17.30 Európai híradó (ism.)
18.00 Híradó
18.30 Célpont (ism.)
Oknyomozó riportműsor
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.)
214-es Csapat

10.40 A szépség és a
szörny 11.30 Pimaszok
12.20 Joey 13.10 Sabri-
na, a tiniboszorkány
13.40 Jóbarátok (soro-
zat) 14.10 Sohase add fel
(am. film) 15.45 Véznák
kontra dagik 16.50 Top-
modell leszek! 17.40
Smallville 18.30 Vész-
helyzet (sorozat) 19.30
Mambómánia (ang.-ír víg-
játék) 21.05 CSI (sor.)
22.05 Esküdt ellenségek
(sor.) 23.05 2020: A tűz
birodalma (sci-fi) 

7.00 Sport.ro Hírek
11.00 Külön kiadás
12.00 Sport.ro Hírek
13.00 Liga 2 15.00
Sport.ro Hírek 16.00 Mit-
ica ligája 18.00 Rögbi Tri
Nations 2010: Dél-Afrika
– Ausztrália (live) 19.45
Sport.ro Hírek 20.00
Mitica ligája (live) 21.00
Sport.ro Hírek 21.30
Wrestling SMACK 22.30
Mitica ligája (live) 23.30
Fogadás a félelemmel
0.30 European Poker
Tour 

9.45 A kötelék (sorozat)
10.45 Teleshopping 11.15
Predesztináltak 12.30
Mindörökké együtt (soro-
zat) 13.30 A divat kulisz-
szái (sorozat) 14.00 Mar-
ina (sorozat) 15.30 Viktó-
ria (sorozat) 16.30 A kö-
telék (sorozat) 18.30
Mindörökké együtt (sor.)
19.30 Szívek iskolája (so-
rozat) 20.30 Se barátság,
se szerelem (Már nem la-
kunk itt) (am.-kan. f. drá-
ma) 22.30 Viperafészek
(sorozat)

8.05 Az Omega kód (am.
katasztófa film) 10.00
Televíziós vásárlás 13.05
Csonthülye (am.-dél-af.
vígjáték) 15.00 Csonthü-
lye 2. - Csapás a múltból
(ind.-dél-afrikai vígjáték)
16.55 Mr. Óvóbácsi (am.
vígjáték) 18.30 Az ötödik
hős (amerikai akciófilm)
20.10 Banános Joe (ol.-
NSZK vígjáték) 22.00 Él-
ve eltemetve (am. horror)
23.40 A kaptár 2. - Apo-
kalipszis (ném.-fr.-ang. ak-
ciófilm) 

9.00 Adio, de szeretlek
10.30 A varázscsuka (am.
film) 12.00 Dokik (soro-
zat) 12.30 Híradó 13.30
Dokik (sorozat) 13.30 A
hullámok úrai (sorozat)
14.00 Rip Girls (auszt.-am.
film) 15.45 A bohóc (is-
métlés) 16.45 Liceenii
Rock ‘n’ Roll (román film)
18.45 A nap híre 19.00
Híradó 19.30 Szemek az
árnyékban 20.30 Házasu-
landó fiam van 22.30
Amerikai sárkányok (am.
akciófilm)

9.00 A Partiőrség (auszt.
sorozat) 10.00 Utolsó esé-
ly (am. filmdráma) 12.00
A kaliforniaiak (amerikai
filmdráma) 14.00 Gon-
dold meg mit kívánsz (kan.
rom. vígjáték) 16.00 A lá-
zadás kora (amerikai film-
dráma) 18.00 Lázadj!
(am.-kan.-olasz vígjáték)
20.00 Mielőtt szerettél
(am. vígjáték) 22.00 A
jegygyűrű (amerikai ro-
mantikus vígjáték) 0.00
Eleanor Kendall kettős éle-
te (kanadai krimi)

TV2
6.50 Ma Reggel
9.00 Híradó
9.05 Sporthírek
9.10 Szezon 2010
9.40 Mesék
11.05 Amika (belga sor.)
11.35 Sarah Jane 
kalandjai 
(angol sci-fi sor.)
12.10 Sötét jóslat 
(kan. anim. sor.)
12.35 Nyolclábú bucka-
lakók (ismerett. f.)
13.01 Hírek
13.05 Szelíd Ben:
A fekete arany 
(amerikai kalandf.,
2003)
14.40 Hogy volt!?
16.00 Tanévnyitó 2010
17.35 A Szent Mihály-ká-
polna
17.50 Egy éj Velencében
(magyar vígjáték, 1934)
19.05 Életképek 
(magyar sor.)
19.50 Életképek 
(magyar sor.)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
21.00 SzerencseSzombat
21.40 Kennedy feleségek
(amerikai minisor.)
23.10 Hírek
23.15 Sporthírek
23.25 Richárd nyomá-
ban (dokumentumf.)
1.20 Képzelt szemtanú -
Hollywood és a holocaust

7.00 Pro Patria
7.25 Az emlékek éneke...
(ism.)
7.55 Jelek
8.25 Világszám
9.00 Noé bárkája
9.30 Expo Shanghai
2010 beszámoló
9.40 Disney klub
10.35 Hannah Montana
(am. sor.)
11.30 Nappalok 
és éjszakák
12.00 Nézd Románia!
13.00 Professzionisták
14.00 Hírek
14.20 A család sztárja
14.55 Forma 1: Belga
Nagydíj
16.20 Előtte és utána
16.30 Mioritza Niuz
17.00 Életre szóló utazó
17.35 Tévéenciklópédia
18.30 Népi hagyományok
19.40 Győzd le az
árvízet!
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.10 Zűrös manus
(amerikai-olasz vígjáték,
1992)
22.55 A Simpson család
(rajzf. sor.)
23.50 Zöld arc
23.55 Vizor monden (ism.)
0.25 Nappalok és éjsza-
kák (ism.)
0.55 Csendes érintés
(lengyel-angol-dán f. drá-
ma, 1992)

6.00 Happy Hour (ism.)
7.00 Pro Tv hírek, Mi tör-
ténik, 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
13.05 Jöttünk, láttunk,
visszamennénk II. (Idő-
alagút) (francia vígjáték,
1998)
15.00 Sárkányok birodal-

ma (amerikai kalandf.,
2004)
17.00 Dzsungelből dzsun-
gelbe (amerikai-francia
vígjáték, 1997)
19.00 Hétvégi Pro Tv hí-
rek, sport
20.30 Tessék parancsol-
ni! – szórakoztató műsor
22.30 A birodalom vissza-
vág (am. sci-fi kalandf.,
1980)
1.15 Bombabiztos 
(amerikai akcióthriller,
2000) (ism.)
3.00 Jöttünk, láttunk,
visszamennénk II. 
(Időalagút) (ism.)

5.45 Titkok a paradicsom-
ban (ism.)
7.00 Híradó, Sport
9.00 Godzilla (amerikai
fantasztikus akcióf.,
1998) (ism.)
11.30 Keresem Kitty-t
(amerikai filmdráma,
2004)
13.00 Híradó
13.15 A simlis és 

a szende (amerikai soro-
zat) (ism.)
14.00 Nindzsa kölyök
(amerikai családi kalandf.,
1994)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
16.30 Mr. Bean (angol
vígjáték sorozat)
17.00 A vénlegény - szó-
rakoztató műsor (ism.)
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.30 A hatodik napon
(amerikai-kanadai akcióf.,
2000)
23.15 Amerikai pite 4. 
- A zenetáborban (ameri-
kai vígjáték, 2005)
1.15 Boa (amerikai akció-
film, 2002) (ism.)

6.00 Az első nap (ism.)
7.00 Fején a nagyvilág
8.00 Mestersége ven-
déglátó
9.00 Shinzo 
(amerikai rajzfilm soro-
zat)
9.30 Autofórum
10.00 Teleshopping
10.30 Kandikamera
11.00 Ingatlan Blitz
11.30 Sport, diéta és
egy sztár
12.00 Ötcsillagos otthon
13.00 S.O.S.,mentsd
meg a házam
14.00 Hajbakapás a
konyhában
15.30 Samurai Girl
(amerikai sorozat)
16.30 A dzsungel 
könyve 2. 
(amerikai animációs film,
2003)
18.00 Hírek, időjárásje-
lentés
19.00 Sport
19.30 Mestersége ven-
déglátó
20.30 Tolvajtempó 
(amerikai akcióf., 2000)
23.15 Boszorkányváros
II.: Kalabar bosszúja
(amerikai családi kaland-
film, 2001)
1.30 Hírek (ism.)
2.30 Shaman király 
(japán anim. sorozat)
3.30 Monster Warriors
(sor.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Túlélés törvényei -
Alaszkai-hegység
8.00 Nagy durranások -
Newcastle
9.00 Végzetes 
másodpercek
10.00 Amcsi motorok -
Siemens elektromos 
motor
11.00 Autóépítők 
- Víz alatti jármű
12.00 Újjáépítők
13.00 A tenger gladiáto-
rai – A tökéletes vihar
14.00 Nagy durranások -
Fort William
15.00 Végzetes 
másodpercek
16.00 Állítólag... 
- Repülőlecke
17.00 A túlélés 
törvényei – Texas
18.00 Tornádók 
nyomában
19.00 Harc az elemekkel 
- Levegő
20.00 Piszkos munkák 
– Karbantartó
21.00 Fegyvertények 
- Közeli tűzharc
22.00 Töréspont 
- Termosztát
23.00 Hogyan készült
0.00 A borzalom pillanatai
1.00 Bandaháborúk
2.00 Futballhuligánok 
- Hollandia
3.00 A túlélés törvényei 
- Montana

7.00 Népi pihenőhelyek
(ism.)
8.00 Miért ABC
9.00 Figyelem gyerekek!
9.35 Szabad a szembejö-
vő sáv
10.30 IT Zon@
11.00 Az én költségveté-
sem (ism.)
11.30 Ég és föld között
12.00 A mágikus kő
(sor.)
12.35 Balkáni szokások
13.35 Figyelem, 
énekelünk!
15.00 Kaland 
és természet
15.30 A románok kincsei
16.00 Közelről a világ
16.30 Sikerkép
17.00 Gitárok ideje
18.00 Ki vagy doki 
(angol sorozat)
19.00 Fel az összes 
vitorlával (dok. f.)
19.35 Fel az összes 
vitorlával 
(román sorozat)
20.30 UEFA Champions
League Magazin
21.00 Őslények kalando-
rai (angol sor.)
22.00 Hírek, időjárásje-
lentés
23.10 Döntsön a kard!
(amerikai akciófilm,
1991)
0.50 Gitárok ideje (ism.)
1.50 Szex és tabu a mo-
ziban (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 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, Versműsor,
Gramofon, A hét zeneműve, Színek és formák

SZOMBAT
2010. augusztus 28.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ
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7.55 Különvélemény
8.40 Cimbora (ism.)
9.10 Marsupilami
9.35 Főzés? Gyerekjá-
ték!
9.45 Zengő ABC
10.30 Kalando-Zoo a Ki-
futók mögött
10.55 A szeleniták titka,
avagy utazás a Holdra
12.15 Hatodik sebesség
12.45 Híradó
13.05 Élő egyház
13.30 Élő népzene
14.00 Csellengők
14.25 Balkezes angyal
(magyar vígj., 1940)
15.45 Dunáról fúj a szél
15.55 Ízőrzők. Por-
rogszentkirály
16.25 Művészvilág
17.00 Kisenciklopédia
17.05 Vannak vidékek
18.10 Mese Janosch
álommeséi
18.40 Arcélek
19.00 Híradó
19.25 Heti Hírmondó
20.05 Egy kis művészet
20.15 10 éves az 
Experidance
21.10 Teréz anya 
- A sötétség szentje
22.05 Divathét
22.35 El Tropico 
- Az elveszett város 
(am. filmdráma)
1.00 Dunasport
1.15 Elsa Valle

TV2, 21.05
Malac a pácban

Wilbur, a vakarcs kismalac ifjonti hebehurgyaságával és
őszinte nyitottságával naivnak tűnik az istálló többi lakója
számára, ám Charlotte, a pók szívesen fogadja barátjává.
Akkor lesznek csak igazán elválaszthatatlan barátok, ami-
kor a többi állat elárulja Wilburnek, hogy a napjai meg van-
nak számlálva. Úgy tűnik, csak a csoda mentheti meg a kis-
malac életét.

m1, 21.55
Zimmer Feri

A történet helyszíne egy balatoni üdülő, amelyet Fikász Fe-
renc, ötvenéves vállalkozó, hatalmas adósságot nyakába vé-
ve kibérel. Terve szerint őszre kifizeti az adósságot és lerak-
ja családja boldogulásának alapjait. Természetesnek veszi,
hogy ennek a célnak az eléréséhez minden eszközt alkalmaz-
nia kell: méregdrágán adja ki a szobákat, vizezi a sört, rom-
lott húsból főz.

DUNA TV, 22.35
El Tropico – Az elveszett város

Az El Tropico, a havannai éjszakában játszódik, Fidel Castro
által 1959. január 1-jén megdöntött Batista-diktatúra utolsó
hónapjaiban. A főhős az El Tropico bár apolitikus tulajdono-
sa, Fico Fellove, aki nem tudja visszatartani két öccsét attól,
hogy kivegye részét a történelem formálásában. Luis részt
vesz az elnöki palota hírhedt ostromán, Ricardo pedig Castro
és Che oldalán harcol a dzsungelben.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
8.55 Mesék
9.35 Spuri (auszt. sor.)
10.00 Derek, a fenegye-
rek (sor.)
10.45 Pettson és Findus,
a rakétás macska
12.00 Énekelt versek
12.30 Világörökségeink
13.01 Engedjétek 
hozzám
13.05 Így szól az Úr!
13.10 Katolikus krónika
13.50 A sokszínű vallás
14.05 Evangélikus 
magazin
14.30 Metodista ifjúsági
műsor
14.40 “Csodát termő hit”
15.05 Gyóni Géza versei
15.30 Az utódok remény-
sége
16.00 Női szemmel
16.25 Beszterce ostroma
(magyar sor.)
17.45 Táncdalfesztivál
18.35 Pro natura
19.25 Linda 
(magyar sor.)
20.30 Mézga Aladár kü-
lönös kalandjai
21.00 Híradó este
21.25 Múlt-kor speciális
22.00 Ketten 
(francia f.)
23.30 Egy önéletrajz 
vázlata 
(am. kalandf., 2. rész)
0.55 Beugró

7.30 Top Shop
8.00 Kölyökklub
Benne. Kaleido Star, 
Stuart Little, 
Rupert maci, 
A komisz aranyhal, 
Hupikék törpikék
11.10 Trendmánia
Életmód- 
és szépségmagazin
11.40 Asztro Show
12.40 meneTrend
13.00 RTL Klub Híradó
13.15 A dadus 
(amerikai vígjáték soro-
zat)
14.15 Magyar 
autósport-magazin
14.30 Forma-1 (élő) -
Belga Nagydíj 
- Circuit de Spa-Francor-
champs, Spa
A futam közvetítése élő-
ben
Utána: 17.05 Hatoslottó-
sorsolás
17.15 Butch Cassidy 
és a Sundance kölyök 
(amerikai kalandf., 1969)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Cobra 11 (német
sor.)
21.00 Star Wars II. rész:
A klónok támadása 
(am.i kalandf., 2002)
23.50 Nappali rémálom
(amerikai krimi, 1992)
1.40 Portré Riportmaga-
zin (ism.)

6.45 Reggeli gondolatok
7.15 Látlelet a Földről
7.45 Tv2 matiné
10.30 414-es küldetés
11.00 Tv2 matiné
11.25 Stahl konyhája
12.30 Kalandjárat
12.25 Száguldó vipera
(am.-német sor.)
13.25 Monk 
- Flúgos nyomozó 
(am. krimisor.)
15.25 Sheena, a dzsun-
gel királynője 
(am. kaland sor.)
16.25 Crusoe 
(am.-angol-kan. kaland
sor.)
17.25 A Tűzjáró 
(am. kalandf., 1986)
19.30 Tények
20.00 Napló
Mérlegen a valóság
21.05 Malac a pácban
(am. családi vígj.)
22.45 Frizbi Hajdú Péter-
rel (talk show)
23.45 A királyság 
(am. sor.)
Közben: Kenósorsolás
0.45 Azfeszt - Rock-
’N’Roll Zenei Fesztivál
1.15 A John Malkovich
menet 
(am. vígj., 1999)
3.10 EZO.TV 06-90-602-
022
Jósok, látók, médiumok!
4.05 Napló (ism.)

8.00 Híradó
8.30 Soroló
A vidék magazinja
9.05 Iskolapélda (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.)
Motoros 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
Szarvassá válni (magyar
portréf.)
0.05 Kontraszt (ism.)

8.15 Flipper legújabb ka-
landjai (sorozat) 9.05 A
szépség és a szörny (soro-
zat) 10.05 Vészhelyzet
(ism.) 11.00 Gigamad
11.30 Sabrina, a tini-
boszorkány (sorozat)
12.30 Lúzert vegyenek!
(am. akció-vígjáték) 14.10
A Nagy Ő 15.55 Öri-hari
(am. vígjáték) 17.45 Ame-
rika csillagai 21.00 Lehe-
tetlen küldetés 22.00 A
cég hangja 23.00 Hold-
fény Parador felett (am.
vígjáték)

7.00 Sport.ro Hírek 7.30
Pro Motor, premier 8.00
Sport.ro Hírek 11.00 Li-
ga 2 15.00 Sport.ro Hí-
rek 15.05 Fogadás a fé-
lelemmel 16.00 Mitica li-
gája (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.00 Mitica ligája (live)
20.00 A világ harcosai
21.00 Sport.ro Hírek
(live) 22.00 Mitica ligája
(live) 0.00 Ultimate
Fighting Championship
118 Frankie Edgar - BJ
Penn 

8.15 Szívek iskolája 9.45
A kötelék 11.15 Hetedik
menyország 12.30 Mind-
örökké együtt (sorozat)
13.30 A divat kulisszái
14.00 Marina (sorozat)
15.30 Viktória (sorozat)
16.30 A kötelék (sorozat)
17.30 Hetedik meny-
ország (sorozat) 18.30
Mindörökké együtt 19.30
Szívek iskolája (sorozat)
20.30 Mielőtt szerettél
(amerikai vígjáték) 22.30
India (sorozat) 0.30 Áru-
lás (sorozat)

8.05 Házasság a négyze-
ten (am. vígjáték) 10.00
Televíziós vásárlás 13.05
Az újonc (amerikai krimi)
15.00 80 nap alatt a Föld
körül (kalandfilm) 16.45
Kincs, ami nincs (ol.-am.
vígjáték) 18.40 Viszem a
bankot (amerikai akció-
vígjáték) 20.15 Függő
játszma 3. - Halálos túra
(kan.-amerikai kalandfilm)
22.00 Árral szemben
(amerikai akciófilm)
23.55 Őrjítő vágy (ameri-
kai-japán thriller)

9.30 Édes, drága titkaink
(sorozat) 10.30 Kutyako-
média (angol-kan. családi
film, 1999) 12.30 Hírek
13.30 Funniest Pets &
People 13.45 Szeretem
Romániát 15.45 A bohóc
(sorozat) 16.45 Sárkány-
vadászok (fr.-ném.-lux.
animációs film) 18.45 A
nap híre 19.00 Hírek
19.30 Vendéglő nálunk
otthon (ismétlés) 20.30
Ha jó vagy pénzt nyersz!
22.00 Lavina (amerikai
akciófilm) 

8.00 Szünidős Télapó (am.
családi vígjáték, 2001)
10.00 Foyle háborúja (an-
gol sorozat) 12.00 A láza-
dás kora (amerikai film-
dráma, 2008) 14.00 A
jegygyűrű (amerikai ro-
mantikus vígjáték, 2005)
16.00 Eleanor Kendall ket-
tős élete (kanadai krimi,
2008) 18.00 Látomás (ka-
nadai thriller, 2006)
20.00 Szellemkép (am.
thriller, 2007) 22.00 Es-
küdt ellenségek. Bűnös
szándék (am. sorozat) 

TV2
6.50 Ma Reggel
9.00 Híradó
9.05 Sporthírek
9.10 Főtér
10.10 Katolikus krónika
10.40 Az ember itt
10.50 A sokszínű vallás
11.05 Evangélikus maga-
zin
11.30 Metodista ifjúsági
műsor
11.40 “Csodát termő hit”
12.05 Gyóni Géza
12.30 Az utódok remény-
sége
13.01 Hírek
13.10 Telesport
13.40 Kul-túra 2010
14.10 Szerelem szicíliai
módra (olasz vígj., 1968)
15.55 Hogy volt!?
17.00 Körhinta Fesztivál-
kalauz
17.30 Egy önéletrajz váz-
lata (am. kalandf., 2. rész)
19.00 Panoráma
19.30 Már egyszer tet-
szett!
20.30 Híradó este
21.00 Az Ezeregy éjszaka
meséi (am. kalandf., 4.
rész)
21.55 Zimmer Feri (ma-
gyar vígj., 1998)
23.30 Kultúrház
0.25 Hírek
0.30 Sporthírek
0.40 Pokoli nász (francia-
svájci krimi, 1984)

7.10 A hit világa
9.00 Ahogy elő van írva
9.50 Nézd Románia!
9.55 Disney Klub
10.50 Mond mi fáj
11.30 A falu élete
13.00 Lark Rise 
to Candleford 
(angol sor.)
14.00 Hírek
14.20 Ismerd meg 
a te Európádat!
14.55 Forma 1: Belga
Nagydíj (live)
17.00 A 60-as évek 
hallhatatlanjai
17.35 Dough 
and Dynamite 
(amerikai némaf., 1914)
18.00 Nézd Románia!
18.10 Ma este a család-
ban ünnepelünk
19.25 Jocker, Loto 5
/40, Loto 6/49 és Noroc
sorsolás
19.40 Győzd le az
árvízet
19.45 Sport
20.00 Hírek
21.10 Bátrak harca 
- Az új Franciaország
(kanadai-francia-angol ro-
mantikus dráma, 2004)
23.35 Az ígéret szép szó
(szerb-francia vígj.,
2007)
1.50 Zöld arc (ism.)
1.55 Ma este 
a családban ünnepelünk 
(ism.)

6.00 Happy Hour (szóra-
koztató műsor) (ism.)
7.00 ProTv hírek, sport
10.00 Sárkányok birodal-
ma (amerikai kalandfilm,
2004) (ism.)
12.00 Tequila és Bonetti
legújabb kalandjai 
(olasz akció sor.)
13.00 ProTv hírek, sport
13.05 Pistruiatul 
(román sorozat)
13.45 Pistruiatul 
(román sorozat)
14.30 Dzsungelből dzsun-

gelbe (amerikai-francia
vígjáték, 1997) (ism.)
16.30 Star Wars V. 
- A Birodalom visszavág 
(amerikai kalandf., 1996)
(ism.)
19.00 Hétvégi Pro Tv hí-
rek
20.30 A Macskanő 
(amerikai kalandf., 2004)
22.45 Rémület minden
szinten (német-amerikai
akciófilm, 1998)
0.45 A Macskanő 
(am. kalandf., 2004) (ism.)
2.30 Rémület minden
szinten (német-amerikai
akciófilm, 1998) (ism.)

4.45 101 kiskutya 
(am. animációs sorozat)
7.00 Híradó
9.00 Golyák ősze 
(román vígjáték, 1975)
11.00 Nindzsa kölyök 

(am. családi kalandf.,
1994) (ism.)
13.00 Híradó
13.15 A simlis és a Szende
(angol vígjáték sorozat)
(ism.)
14.00 Kutyám, Jerry Lee
3. (amerikai akció-vígjáték,
2002)
16.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
16.30 Mr. Bean 
(angol vígj. sor.)
17.00 Fergeteges forgatás
(amerikai vígjáték, 1999)
(ism.)
19.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
20.30 Hamis 
szerelmi jelenetek 
– szórakoztató műsor
22.00 SuperBingo 
Metropolis
1.00 Euforia Midnight Sun
Tour
1.45 Köszönöm Doktor Rey
(francia-am. vígjáték, 2002)

7.00 Kandikamera
7.30 Teleshopping
8.00 Mestersége 
vendéglátó (ism.)
9.15 Shaman király
9.30 A ház. építkezés 
és design
10.00 Teleshopping
10.30 Nyakamban 
az egész világ
11.00 Levintza 
bemutatja
11.30 Galileo 
– szórakoztató műsor
12.00 A Kiss FM-es sál
12.30 Hipnózis, 
az elme játékai
13.30 Focus Monden
14.30 Az Újvilág Bosszú-
angyalai (am. anim. f.)
16.00 A buborék srác
(amerikai vígjáték, 2001)
18.00 Hírek, időjárásje-
lentés
19.00 Sport
19.30 Mestersége
vendéglátó 
(reality show)
20.30 Hajbakapás 
a konyhában 
(reality show)
22.00 Találkozás a sötét-
ben – reality show
23.30 Simon Birch, 
a kisember 
(amerikai-kanadai film-
dráma, 1998)
1.30 Hírek, sport
2.30 Shaman király 
(japán anim. sor.)

6.10 Állítólag...
7.00 Hogyan készült
Kuktaedények, 
mechanikus 
énekesmadarak, 
oceanográfiai bóják
8.00 Harc az elemekkel
9.00 Amerikai favágók
10.00 A legnagyobb 
motoros kihívás 
- Németország
11.00 Ötödik sebesség
12.00 Amerikai hotrodok
13.00 Tomboló tornádók
15.00 Amerika legőrül-
tebb versenyei
16.00 Állítólag... 
- James Bond különki-
adás
17.00 A túlélés 
törvényei 
- Alabama
18.00 Hogyan készült
19.00 Harc az elemekkel
20.00 Frattini 
- az épületek megmentője
21.00 Hogyan működnek
a gépek?
22.00 Cella-napló 
- Alaszka
23.00 Vészhelyzet 
a Bering-tengeren
0.00 Szomáliai 
kalózvadászat 
- az igaz történet
1.00 Végzetes 
másodpercek
2.00 Vigyázz, ha kész: lő!
3.00 Chris Ryan 
bemutatja

7.00 Népi pihenőhelyek
8.00 Kaland 
és természet
8.30 A térképen túl
(ism.)
9.00 Motomágia
9.30 Mosoly 
négy keréken
10.00 Farm - magazin
11.00 Két dojnázó
11.30 Csavargó halász
12.00 A mágikus kő
(auszt. sor.)
12.35 Kicsik órája
13.35 Fogtündér kisegér
2. (arg.-sp. anim. f.)
15.15 Lehet, 
hogy nem tudtad
15.30 Jamie Oliver 
varázslói
16.00 Atlasz
16.30 Arc és hasonlóság
17.00 Zene
18.00 Ki vagy doki? 
(angol kaland sor.)
19.00 Bajnokok
19.35 Videóterápia
20.00 Fiatal vagyok, 
karriert építek
20.30 ConturRo
21.00 Őslények kalando-
rai (angol sor)
22.00 Hírek, sport
23.10 Mit is csinálok én
itt? (olasz kalandfilm,
2006)
0.50 Atlasz (ism.)
1.25 Döntsön a kard!
(amerikai akciófilm,
1991) (ism.)

2.00 Éjszakai váltás 
14.00 Műsorism. 
14.05 Dalposta 
15.40 Vidékről vidékre 
16.25 Térerő 
17.15 Egyházi műsor, katólikus 
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. Kercsed,
Kolozs megye (ism.) 
14.00 Zenés üzenetek 
16.00 Híradó 
16.10 Zenés üzenetek 
17.00 Vasárnapra válogattuk

VASÁRNAP
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7.25 Magyar történelmi
arcképcsarnok
7.55 Vannak vidékek
8.50 Isten kezében (ism.)
9.15 Marsupilami
9.40 Kicsi Maciusz király
9.55 Mirabella 
Mama házimozija
10.05 Antje
10.25 A dzsungel könyve
10.50 Zorro (am. kaland
sor.)
11.20 Visegrád ezer éve
Európában
12.00 Színes 
szürkeállomány
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Térkép
15.40 Elégia 
Huszárik Zoltánról
16.10 A fehér dűnék rejtélye
17.00 Halld Izrael! (ism.)
17.30 Heuréka! Megtalál-
tam!
18.00 Második esély (sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
19.45 Dunáról fúj a szél
19.55 Derrick (német
krimisor.)
21.00 Híradó
21.05 Közbeszéd
21.30 Bezárt kapuk
22.15 Sporthírek
23.10 Tűzvonalban (ism.)
0.00 Múlt idő ‘90
0.30 “Mély kútba 
tekinték...”

m1, 22.00
A vágy hálójában

Itt a kilencvenes évek rémmeséje, egy olyan koré, amelyben
az ember a saját foteljében ülve, az Internet segítségével be-
járhatja az egész világot, kapcsolatba léphet emberekkel.
Ám néha kiderülhet az is, hogy az emberek, akikkel így kap-
csolatba kerülünk, nemcsak érdekesek, hanem veszélyesek
is! Amikor Michael az Interneten találkozik Evával, nem is
sejti, milyen szellemet szabadít ki a palackból.

Prima Tv, 23.30
A királynõ

Az angol Diana hercegnő élete a tündérmese és a rémdráma
keveréke, egy életút, mely csillogással és botrányokkal volt
kikövezve. Az emberek szerint Diana mindig is szálka volt az
angol királyi ház szemében. Nem véletlen, hogy a hercegnő
tragikus halálát követően II. Erzsébet és a királyi család
nem jelent meg a nép előtt. Anglia értetlenül állt királynője
hallgatása előtt.

VIASAT3, 23.45
Minden héten háború

Mindegy, hogy ki az ember, mindegy, miből él, mindig lesz va-
laki, aki fiatalabb, gyorsabb és erősebb. Erre döbben rá az idő-
södő Tony D’Amato, a négy éven át bajnok Miami Sharks fo-
cicsapat vezetőedzője. A legújabb bajnokságban a csapat há-
romszor egymás után veszít, a rajongók elpártolnak, a jól be-
vált, idősebb csapat kapitánya és sztárja súlyosan megsérül.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Félix levelei
10.10 Sherlock Holmes, a
mesterkopó
11.00 Rondó
11.55 A Nagy vita (talk
show)
12.25 Martin György gyűj-
téséből Györgyfalva 2.
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Rockpódium: XL
Sisters
15.20 Járóföld
15.55 Benyovszky Móric
és a malgasok földje
16.25 Egy lépés előre (sp.
sor.)
17.15 Bűvölet (sor.)
18.10 Magyar rock (ism.)
19.05 Angkor unokája
19.30 Inami
19.55 Papírtrabi (dok. f.)
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.25 Ifjúsági Olimpia
Szingapúr 2010
21.25 Don Matteo 
(krimisor.)
22.20 Montalbano fel-
ügyelő (krimisor.)
23.20 Záróra
23.50 McLeod lányai
(sor.)
0.35 Mindig zöldebb (sor.)
1.20 A vágy hálójában
(am. thriller, 1998)

6.30 Top Shop
7.00 Fókusz Plusz (ism.)
7.25 Fókusz (ism.)
7.55 Reggeli
Ébresztőshow
10.05 Te vagy az életem
(argentin sorozat)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.15 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő
15.20 Jack, a villám
(am.-auszt. akció-vígj.,
1994)
17.15 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
18.25 112 - Életmentők
(német akció sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 A Széf
Ki viheti el a milliókat?
Melyik széf rejti 
a nyereményt?
21.05 Fókusz 
- Közszolgálati magazin
21.40 Barátok közt 
(magyar sorozat)
22.20 Dr. Csont 
(am. krimisor.)
23.20 A rejtély 
(amerikai-kanadai thriller
sorozat)
Utána: RTL-hírek
0.20 Póker After Dark
2009
1.15 Reflektor Sztárma-
gazin
1.35 Váltságdíj 
(krimisor.)

7.00 Magellán (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.20 Teleshop
12.55 Perlekedő szere-
lem (angol romantikus
vígjáték, 1998)
14.30 Kvízió
16.00 Szentek kórháza
(auszt. sor.)
17.00 Egy tini naplója
(német vígj. sor.)
17.30 Elbűvölő szerelem
(mex. sor.)
18.30 Árva angyal 
(mex. sor.)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Édesnégyes 
- A TV2 randi-műsora
21.10 Aktív
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 NCIS 
(amerikai krimisor.)
23.20 Gyilkos számok
(amerikai krimisor.)
Közben. Kenósorsolás
0.20 Különleges ügyosz-
tály - Párizs (francia
krimisor.)
1.20 Tények Este
1.50 EZO.TV Jósok, 
látók, médiumok!
2.45 Beowulf, a hős
(amerikai kalandf.,
2007)

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 kiadás-
ban
12.05 Ingatlanpiac (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 - Vitamű-
sor újságírókkal
23.05 Ősök tere
23.30 Pálya
0.05 BBC World Híradó
0.30 Panaszkönyv (ism.)

9.20 Gyilkos sorok 10.20
Veronica Mars 11.10 Ha-
lottnak a csók (sorozat)
12.10 Öri-hari (am.
vígj’t;k) 14.10 Monk (soro-
zat) 16.05 CSI (ism.)
17.00 Alice új élete (fr. so-
rozat) 18.05 Gordon Ram-
say Indiában 19.05 Halott-
nak a csók (sorozat)
20.00 Doktor House (soro-
zat) 21.00 Jóbarátok
(sor.) 21.30 CSI (sor.)
22.30 Dexter (sor.) 23.45
Minden héten háború (am.
filmdráma) 

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
(live) 12.00 Sport.ro Hí-
rek 13.10 Pontos sportidő
14.10 Külön kiadás 15.00
Sport.ro Hírek 16.00 Ko-
molyan 17.00 Pontos
sportidő (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.00 Információk (live)
Vali Moraru-val 21.00
Sport.ro Hírek (live)
22.00 Local Kombat Su-
perstars 23.00 Wrestling
WWE 0.30 Playmate of
the year

9.45 A kötelék (sorozat)
11.15 A kötelék (sorozat)
12.30 Mindörökké együtt
(sor.) 13.30 Teleshopping
14.00 Marina (sorozat)
15.30 Viktória (sorozat)
16.30 A kötelék (sor.)
17.30 Igaz történetek
18.30 Mindörökké együtt
(sorozat) 19.30 Szívek is-
kolája (sorozat) 20.30
Predesztináltak (sorozat)
21.30 Analia másik arca
(amerikai sorozat) 22.30
Éjszakai történetek 23.30
India

8.05 Az újonc (amerikai
krimi) 10.00 Televíziós vá-
sárlás 13.05 Balfék
gengszterek (amerikai víg-
játék) 14.40 Időbanditák
(angol vígjáték) 16.50 Vi-
szem a bankot (amerikai
akció-vígjáték) 18.25 Ex-
tralarge. Gyilkosság Mia-
miban (német-olasz-am.
akciófilm) 20.20 Sárkány-
gyík (am. sci-fi akciófilm)
22.00 Veszett vad (ameri-
kai akciófilm) 23.40 Bér-
gyilkos ösztön (angol-fr.-
lux. akciófilm)

8.00 Vacanta Mare (ismét-
lés) 9.30 A sztár papucsá-
ban (reality show) (ismét-
lés) 10.30 Ezüstszerelem
(sorozat) 12.30 Kanal-D
Hírek 13.15 Orvosok
14.45 Légy az enyém
17.00 Aliye (török soro-
zat) 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
19.45 Aliye (török soro-
zat) 20.30 A sátor – szóra-
koztató műsor 21.30 1001
éjszaka (török sorozat)
23.00 Veszedelem (am.-
kan. sci-fi, 2008)

10.00 Mielőtt szerettél
(am. vígjáték, 2009)
12.00 Amy-nek ítélve (so-
rozat) 13.00 Őrangyal (so-
rozat) 14.00 Nash Bridges
(sorozat) 15.00 Rejtélyek
asszonya (am. krimi)
17.00 A jegygyűrű (am. ro-
mantikus vígjáték, 2005)
19.00 Amy-nek ítélve (so-
rozat) 20.00 Nash Bridges
(sorozat) 21.00 Őrangyal
(am. sorozat) 22.00 A fér-
jem védelmében (am. soro-
zat) 0.00 A médium (am.
krimisorozat)

TV2
6.50 Ma Reggel
10.00 Párizsi jóbarátok
(francia sor.)
10.50 A tudás hatalma -
Európa nagy egyetemei
11.45 Nappali
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok 
(magyar sor.)
14.35 Roma Magazin
15.05 Domovina
15.35 Ez történt 
Ma reggel (ism.)
17.25 Körzeti híradó
16.35 Hírek
17.25 Vízilabda Európa-
bajnokság 2010 (élő)
Szerbia-Magyarország
férfi vízilabda mérkőzés
18.50 Mindig zöldebb
(auszt. sor.)
19.40 McLeod lányai
(auszt. kaland sor.)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
21.00 Kékfény
22.00 A vágy hálójában
(am. thriller, 1998)
23.35 Az Este
0.05 Hírek
0.20 Memento
0.25 Egy önéletrajz
vázlata 

(am. kalandf., 1. rész,
2002)
2.00 Nappali (ism.)
Közéleti szórakoztató 
magazin

7.00 Hírek
7.30 80 festménnyel 
a világvégén
8.00 Az ezüst vadló
8.30 A talizmán titka
(cseh kalandf.)
9.00 Egyszerűen ízletes
(ism.)
9.10 Lásd Románia!
9.15 Új paradicsomok
10.15 Szerelmi bizonyíték
(sor.)
12.15 Ahogy elő van írva
12.05 Zenei vázlatok
12.15 Nappalok és éjsza-
kák
12.50 A legendás Hur Jun
doktor (sor.)
14.00 Hírek
14.45 Egyszerűen ízletes
15.30 Krónika
17.00 A világ palotái
17.30 A fák bolygója
18.00 Sziluettbarát recep-
tek
18.30 Történelmi 
emlékek
18.35 Nézd Románia!
19.40 Győzd le az árvízet
19.45 Sport
20.00 Hírek
21.00 Különleges kiadás
(live)
22.00 Áldott jó nyomozó
(krimisor.)
23.00 Diana hercegnő: 
A titkos kazetta (dok. f.)
0.00 Hírek
0.15 Grey anatómiája
(sor.)

7.00 Pro Tv hírek,
időjárásjelentés

9.55 Könyvbemutató
10.00 Tequila és Bonetti
legújabb kalandjai 
(olasz akció sor.)
10.45 Pistruiatul (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
13.45 Tessék parancsolni!
– szórakoztató műsor
14.30 Pistruiatul 
(román sorozat) (ism.)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek.
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour – szó-
rakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Vas 
(amerikai akcióf., 2003)
22.30 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
23.00 Odaát 
(am. akciófilm-sor.)
0.00 Szellemekkel sutto-
gó (amerikai sorozat) 
2.00 Vas (amerikai ak-
cióf., 2003) (ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Vakáció – Nicol és
Alex műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea badea-val
11.15 Kutyám, Jerry Lee
3. (amerikai akció-vígjá-
ték, 2002) (ism.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Benny Hill 

(angol vígjáték sorozat)
14.30 Hamis szerelmi je-
lenetek (ism.)
16.00 Híradó
17.00 Közvetlen hozzáférés
– Simona Gheorghe műsora
19.00 Híradó
20.30 Delta Force: Terror
az óceánon 
(amerikai akcióthriller,
1998)
22.30 Híradó
23.30 Hősök 
(amerikai sorozat)
0.30 Egy rém 
rendes család 
(amerikai vígjáték sor.)
1.00 Álomgyári feleség
(amerikai-ausztrál vígjá-
téksorozat)
2.00 Hősök 
(amerikai sorozat) (ism.)

7.00 Kandikamera
7.30 Mestersége 
vendéglátó
8.20 Sport Florentinaval
8.30 Teleshopping
9.15 Senki sem tökéletes
9.45 Sabrina 
(am. rom. vígj., 1954)
11.45 Galileo 
– szórakoztató műsor
12.30 Teleshopping
13.15 Kandikamera
13.45 Teleshopping
14.30 Az első nap
15.30 Senki sem tökéle-
tes
16.00 Fruska Gate 
(francia-kanadai-amerikai
vígjáték, 1999)
18.00 Hírek, időjárásje-
lentés
19.00 Sport
19.30 Mestersége ven-
déglátó
20.30 Találkozás a sötét-
ben – talk show
22.00 Focus Monden
22.30 Lököttek 
(román vígjáték sorozat)
23.15 Mondenii Show -
Best Of
23.30 A királynő 
(angol-francia-olasz élet-
rajzi dráma, 2006)
1.30 Hírek, 
időjárásjelentés 
(ism.)
2.30 Lököttek 
(román vígjáték sorozat)
(ism.)

7.00 Chop Shop - A lon-
doni műhely
8.00 Újjáépítők
9.00 Autókereskedők
úton
9.30 Hogyan működnek 
a gépek?
10.00 Piszkos munkák -
Újító szellemek
11.00 Nagy durranások -
Torontó, ó!
12.00 Mocsári favágók
13.00 A túlélés 
törvényei - Baja sivatag
14.00 Ötödik sebesség
15.00 Végzetes 
másodpercek
15.30 Hogyan készült?
17.00 Állítólag... 
-  Gőzágyú
18.00 Végzetes 
másodpercek
19.00 Extrém 
vidámparki járművek
20.00 Túlélés törvényei -
Déli mocsarak
21.00 Hogyan készült?
22.00 Végzetes 
másodpercek
22.30 Csendes szörnye-
tegek - Együtt az ellen-
séggel
23.30 Cella-napló - Ohio
0.30 Futballhuligánok 
- Brazília
1.30 Chris Ryan 
bemutatja: Rendőrségi 
elit alakulatok
2.30 Végzetes 
másodpercek

7.00 Familie Dr. Kleist
(német sorozat)
7.55 Győzd le az árvizet
8.10 Pérez kisegér 2
(spanyol-argentin 
animációs f.) (ism.)
9.50 Időbeszéd
10.00 Hírek
10.15 Szabad 
a szembejövő sáv
11.15 Atlasz
11.45 Időbeszéd
11.50 Ismerd meg 
a románokat
12.00 Hírek
12.45 A farm
13.45 Teleshopping
14.30 eForum
15.00 Együtt Európába
16.00 Familie Dr. Kleist
(német sor.)
17.00 Stúdió 24 
(francia sor.)
18.00 Euronews híradó
18.10 Győzd le az
árvízet
18.25 Mesék a vadonból
19.00 Kaland Bt. 
(kan. kaland sor.)
20.00 Esküdt ellenségek
(am. krimisor.)
21.00 Az oroszlánok 
arénája
22.00 Hírek
23.10 Visszajátszások
0.30 Forró helyzetek
(angol vígjáték sor.)
1.25 Mit is csinálok 
én itt? (olasz kalandf.)
(ism.)

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 Zene, zene, 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. augusztus 30.
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Ma Gáspár nevû olvasóin-
kat köszöntjük.
A Gáspár bizonytalan ere-
detû név. A hagyomány
szerint a három napkeleti
bölcs neve, de a Bibliában
ez a név nem szerepel.
Holnap Ágoston napja van.
Vasárnap a Beatrixok és
az Ernák ünnepelnek.
Hétfõn a Rózsákat kö-
szöntjük.

Évfordulók
• 1855-ben Franciaország
(III. Napóleon), Anglia
(Palmerston miniszterel-
nök) és a Török Birodalom
szövetsége gyõzelmet arat
Oroszország felett
Szevasztopolnál. Ebben a
csatában Tolsztoj is részt
vett.
• 1916-ban Románia csat-
lakozik az Antanthoz, ha-
dat üzen Magyarország-
nak, a román haderõ meg-
kezdi Erdély elfoglalását.
• 1928-ban Párizsban 15
ország képviselõi aláírják a
Briand–Kellogg-paktumot
a háború nemzetközi jogi
elítélésérõl.

Vicc 
– Komám, szerinted melyik a
leghûségesebb asszonytípus?
A szõke? A fekete? A barna?
– Az õsz.

Recept
Teljes kiõrlésû kenyér
Hozzávalók: fél kg teljes ki-
õrlésû búzaliszt, 12,5 dkg tel-
jes kiõrlésû rozsliszt, 2 dkg
friss élesztõ, 2 tk cukor, 1 tk
só, 3 ek extra szûz olívaolaj.
Elkészítés: A liszteket tálba
teszem, és sütõben 50 fokon
elõmelegítem. A közepébe
egy mélyedést csinálok, bele-
morzsolom az élesztõt, a
cukrot és langyos vizet, egy
villával elkeverem, majd a te-
tejére kevés lisztet szórok, és
egy kendõvel letakarom. Me-
leg helyen negyedóráig ke-
lesztem. Hozzáadok negyed
liter meleg vizet és az olajat,
majd a robotgép dagasztójá-
val sima tésztává dagasztom.
Fél óráig kelesztem, míg
duplájára nem dagad. Újra
átgyúrom, majd egy kizsíro-
zott sütõlemezre téve, elõme-
legített sütõben, 200 fokon
kb. 50 percig sütöm.

2010. augusztus 27., péntek   www.maszol.ro

Egy bizottság képes arra,
hogy ostobább határozatot
hozzon, mint amennyire tag-
jai egyenként ostobák. A bi-
zottságokban valahogy elkezd
az ostobaság szaporodni.
Azért van ez, mert a bizottsá-
gokban az emberek rendsze-
rint nem azt mutatják meg,
ami igazán bennük van, ha-
nem azt, amirõl úgy gondol-
ják, hogy a többiek számára

is elfogadható. Ezért nem iga-
zán mûködnek a bizottságok:
eleve egy csonkított, elbutított
javaslatot fogalmaz meg min-
denki, amirõl úgy gondolja,
hogy a legjobban használ a kö-
zös gondolkozásnak. Pedig a
közös gondolkozás lételeme a vi-
ta és a nézetkülönbség. A véle-
mények ütköztetése szikrázással
jár, viszont a szikrák fénye meg-
világítja a helyes utat. 

KOS (III. 21.–IV. 20.)

A Kosba ér a Hold. Jól alakul-
nak a pénzügyei, a befektetései is
szépen kamatoznak. Igyekezzen
minél több pénzt megtakarítani.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Ha építõ jellegû kritikával illetik,
hallgassa meg, és gondolja át a
hallottakat. Este egy különleges
programban vehet részt.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Ha feszült hangulat uralkodik
környezetében, egy kis kedvesség-
gel és humorral könnyen felold-
hatja azt. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Párja arra vágyik, hogy otthon
töltsék a hétvégét. Gondoskodik
arról, hogy augusztus utolsó
napjai is izgalmasak legyenek.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Nem pazarolja idejét haszonszer-
zési célú rendezvényekre. Rendet
akar tenni a házában, vagy ké-
szülni kell az iskolakezdésre.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Gasztronómiai élményekre ki-
váló a hét vége, új energiával
tölti fel a testét és a lelkét egy-
aránt. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Fellendülésben és válságban is
kitart a maga választotta út mel-
lett. Nagyon tud örülni, de na-
gyon tud szenvedni is.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Kosban a Hold, új terveinek ked-
vez a bolygóállás. Különleges le-
hetõsége nyílhat arra, hogy
anyagilag elõnyös feltételekkel
álljon munkába. Vegye fontolóra
a váltást.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Gyermeke tele van nemes és sze-
retetreméltó tulajdonságokkal.
Ha iskolába készül, próbálja
meg biztatni és dicsérni. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Kiváló érvelésének köszönhetõen
sikerül megkötnie egy új üzletet,
melynek nagyobb bevétel lesz az
eredménye. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Legyen határozott, és tartson ki
eredeti elképzelése mellett. Egy
kulturális rendezvényen remek
hangulatban szórakozhat.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Izgalmas üzleti híreket kap,
melynek hatására szinte lázba
jön. Azonnal elkezd szervezked-
ni. Remek lehetõséghez jut.

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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Vízilabda 

Turós-Jakab László

A 2010-es a 29. a férfi
Európa-bajnokságok

történetében, a 12 csapatos
tornának a horvát fõváros,
Zágráb ad otthont augusztus
29. és szeptember 11. között. 

Az elsõ kontinensviadalt
1926-ban rendezték Buda-
pesten, ahol Magyarország
diadalmaskodott. Az évek
során a magyarok 12 elsõ, 5
második és 4 harmadik he-
lyet gyûjtöttek, viszont 1999-
ben Firenzében nyertek utol-
jára, akkor a horvátokat
gyõzték le. 2006-ban Belg-
rádban a szerbek a magyaro-
kat verték a fináléban, két év-
vel késõbb Montenegró válo-
gatottja írt történelmet elsõ
sikerével, míg a Kemény-
gárda bronzérmes lett. A
Szovjetunió 5, Olaszország
3, Németország 2, Szerbia 2,
Jugoszlávia, Szerbia-
Montenegró és Montenegró
egy-egy Európa-bajnoki cím-
mel büszkélkedhet. 

Románia az A csoportba
került Törökország, a vb-
ezüstérmes Spanyolország, a
házigazda Horvátország,
Olaszország és a címvédõ
Montenegró mellé, s ez a tri-
kolórok mérkõzéseinek sor-
rendje is. A románok célja a
hat közé kerülés, ami azt je-
lentené, hogy nem kell  selej-
tezõket vívni a 2012-es konti-
nesviadalon való részvételért.  

Kovács István szövetségi
kapitány az alábbiaknak sza-
vazott bizalmat: Stoenescu,
Drãguºin – kapusok, Cosmin
Radu, Negrean, Diaconu,
Iosep, Buºilã, Chioveanu,
Matei-Guiman, Ghiban,
Georgescu, Creþu, Kádár –
mezõnyjátékosok. A B cso-

port tagjaként az olimpiai
bajnok Magyarország sor-
rendben Németországgal, a
világbajnok Szerbiával, Gö-
rögországgal, Oroszország-
gal és Macedóniával játszik.
Kemény Dénes szövetségi
kapitány arra számít, hogy
tanítványai a legjobb négy
közé jutnak. Kemény 13 fõs
csapata: Nagy, Szécsi – kapu-
sok, Biros, Bundschuh,
Hárai, Hosnyánszky, Kis,
Madaras, Szivós, Török ,
Varga Dániel, Varga Dénes,
Vámos – mezõnyjátékosok. 

A papírforma szerb-horvát
döntõt ígér, amelyen utóbbi-
ak világhírû mestere, Ratko
Rudics visszavágna kollégájá-
nak, Dejan Udovicsicsnek az
idei, nagyváradi Világkupa-
döntõben elszenvedett veresé-
gért. Esélyesek a magyarok és
a spanyolok is, de számolni
kell a montegróiakkal, a ro-
mánokkal és a németekkel is. 

Ami a 29. férfi vízilabda Eb
lebonyolítási rendszerét illeti,
a rendezõk öt pihenõnapot je-
löltek ki. A csoportmérkõzé-
sekre augusztus 29-én, 30-án,
valamint szeptember elsején,
3-án és 5-én kerül sor. A két
csoportelsõ automatikusaan
bejut az elõdõntõbe, míg a
második és harmadik helye-
zettek szeptember 7-én ke-
resztbe játszanak az utolsó
két elõdöntõs helyért.
Ugyanaznap az 5. és 6. he-
lyezettek is keresztbe játsza-
nak, a két gyõztes pedig a két
4. helyezettel mérkõzik a 7-
10. helyekért. Szeptember 9-
én a két elõdõntõ mellett ját-
szanak a 7-10. csoportban is,
továbbá a 11. helyért. Szep-
tember 10-e a helyosztók
napja, az 5., 7. és 9. helyért
játszanak. A döntõt és a
bronzmérkõzést szeptember
11-én bonyolítják le. 

Röviden
Niculescu nyert, 
Balázs kiesett 

Az amerikai nyílt teniszbaj-
nokság selejtezõinek elsõ
fordulójában Monica
Niculescu 6-4, 6-0-ra verte
az osztrák Nikola
Hofmanovát és legközelebb
az orosz Vitalija Diat-
csenkóval találkozik. 
A magyar Balázs Attila vi-
szont búcsúzott, miután 6-3,
6-1-re kikapott az olasz
Matteo Violától. 

Belga Nagydíj 

Három hét szünet után foly-
tatódik a Forma–1-es világ-
bajnoki sorozat, vasárnap a
13. futamot, a Belga Nagydí-
jat rendezik meg Spa-
Francorchamps-ban, a piló-
ták és a nézõk egyik legked-
veltebb helyszínén. A 7,004
km-es pályát 44-szer róják le
a versenyzõk, az össztáv
308,176 km. Az utóbbi 3 év-
ben csak a Ferrari nyert, a
finn Kimi Räikkönen 2007-
ben és tavaly, a brazil Felipe
Massa pedig 2008-ban. Az
összetett pontversenyben
Mark Webber (161 pont) ve-
zet a brit Lewisd Hamilton
(157), a német Sebastian Vet-
tel (151), a brit Jenson
Button (147) és a spanyol
Fernando Alonso (141) elõtt. 

Debrecen–Videoton
rangadó 

A címvédõ Debrecen az el-
múlt szezonban ezüstérmes
Videotont fogadja a magyar
labdarúgó NB I 5. fordulójá-
nak vasárnapi rangadóján.
A további mûsor: pénteken:
Vasas–Siófok, MTK–Újpest.
szombaton: Szolnok–Hon-
véd, ZTE–Kecskemét, Hala-
dás–Paks, Kaposvár–Pápa.
A Ferencváros –Gyõri ETO
mérkõzést szeptember else-
jén, szerdán pótolják. 

Spanyol ügy az idei 
Európai Szuperkupa

A 2010/11-es európai labda-
rúgóidény elsõ nemzetközi
trófeájáért lép ma pályára a
monacói II. Lajos Stadion-
ban a Bajnokok Ligája-
gyõztes olasz Internazionale
és az Európa Ligában dia-
dalmaskodó spanyol
Atlético Madrid. A milánói
és a madridi gárda együtt
összesen több mint 500 eu-
rópai kupatalálkozót vívott
már, de egymással még nem
játszott. Mindkét csapat elõ-
ször küzdhet meg az UEFA
Szuperkupáért, amelyet ta-
valy a spanyol Barcelona
hódított el. A 36. alkalom-
mal kiírt Szuperkupáért Ra-
fael Benítez (Inter) és
Quique Sánchez Flores
(Atlético) személyében elõ-
ször harcol két spanyol
edzõ. A Szuperkupában ed-
dig az olaszok bizonyultak a
legeredményesebbnek kilenc
diadallal, a spanyolok hét-
szer voltak a legjobbnak. A
trófeát 18-szor szerezte meg
a BEK-, illetve BL-gyõztes,
és 12-szer gyõzött a KEK-
ben elsõ csapat, míg az
UEFA Kupa nyertese ötször
végzett az élen.

Zágrábban a poló krémje

Labdarúgás

T. J. L.

Szinte minden mérkõ-
zése érdekes a labdarú-

gó Liga 1 hétvégi 6. fordu-
lójának. Pénteken Medgye-
sen a még mindig veretlen
Gaz Metan a Rapidot fo-
gadja, a 18 órakor kezdõdõ
mérkõzést a Digi Sport köz-
vetíti élõben. A nap másik
találkozójának különleges
érzelmi töltete van, hiszen a
Dinamo azt a Kolozsvári
U-t fogadja (20.30 óra,
Antena 1), ahol több volt já-
tékosa is rúgja a lasztit,
Claudiu Niculescu, Gabriel
Boºtinã, Florin Matache,
Silviu Izvoranu és Valentin
Lemnaru. 

Szombaton, 19 órától
(GSP Tv), Victor Piþurcã ül
az Universitatea kispadján,
miután tegnap három évre
szóló szerzõdést kötött a
craiovai alakulattal. Az
oltyán gárda ellenfele az
újonc Sportul Studenþesc.
Ugyanaznap, fél 10-tõl, a
CFR 1907 a „pandúrokat”
fogadja a Gépész utcában, a
mérkõzést a Digi Sport köz-
vetíti. A bajnoki címvédõ
kolozsváriak idén elõször
állnak ki Ciprian Deac nél-
kül, a fiatal játékos ugyanis

már Gelsenkirchenben van,
a német bajnoki ezüstérmes
Schalke 04-nél.   

Vasárnap az Oþelul –
Brassó- (18 óra, GSP Tv) ta-
lálkozó nyitja a mûsort, este
pedig a négy Európa Liga-
selejtezõs gárda kerül rival-
dafénybe. A Steaua a Te-
mesvárt fogadja (20 óra,
Digi Sport), az Urziceni pe-
dig a Vasluit (22 óra, Digi
Sport). Gigi Becali már meg-
szerezte Bilaºcót és most
Galamaz következik, az
argentín Pablo Brandan vi-
szont nem kívánja a
Steauánál folytatni. Fogy-
nak az Unirea sorai, a bãrã-
ganiak még mindig nyeret-
lenek az élvonalban.    

Hétfõn két újonc lép pá-
lyára, a marosvásárhelyiek
Besztercére, a Gloriához lá-
togatnak (20 óra, GSP Tv), a
Victoria Brãneºti pedig az
Astrát fogadja Buzãuban
(22 óra, Gsp Tv). 

A pontvadászat ezután
két hétig szünetel, mert
szeptember elején két Eb-se-
lejtezõt is vív a válogatott. 

Két veretlen fõvárosi csa-
pat, az egyformán 13 pon-
tos Dinamo és a Steaua ve-
zeti a tabellát, a Gaz Metan
két, az Oþelul pedig három
“hosszal” lemaradva követi
õket. 

Liga 1: rangadók fordulója

Labdarúgás

T. J. L.

A Tottenham Hotspur lett
a negyedik angol csapat a

Bajnokok Ligájában, miután
a berni 2-3 után Londonban
4-0-ra ütötte ki a svájci Young
Boyst. A White Hart Lane-en
Peter Crouch mesterhármast
rúgott, s Defoe is betalált, s a
Spurs története során elõször
jutott be a BL-be.

A szlovák Zsolna megle-
põen magabiztosan, kettõs
gyõzelemmel ejtette ki a
Sparta Prágát (2-0 idegen-
ben, 1-0 hazai pályán), a
francia AJ Auxerre pedig
az Unirea Urziceni-t bú-
csúztató Zenit Szentpéter-
várt ütötte el a továbbjutás-
tól (0-1 után 2-0). Az Ajax
szoros meccsen búcsúztat-
ta a Dinamo Kijevet (1-1
idegenben és 2-1 Amszter-

damban), a dán Köben-
havn pedig idegenben lõtt
góllal lépett át a norvég
Rosenborg Trondheimon
(1-2 és 1-0)

Kevéssel lapzárta elõtt, a
monacói Grimladi Forum-
ban kisorsolták a BL cso-
portbeosztását. A Kolozsvári
CFR 1907 az E-csoportba
került a Bayern München
(német), az AS Róma (olasz)
és az FC Bázel (svájci) mel-
lé. Az A csoportba az Inter-
nazionale (címvédõ, olasz), a
Werder Bremen (német), a
Tottenham (angol) és a
Twente Enschede (holland),
a B-be az Olympique Lyon
(francia), a Benfica Lissza-
bon (portugál), a Schalke 04
(német) és a Hapoel Tel-Aviv
(izraeli), a C-be a Manches-
ter United (angol), a Valen-
cia (spanyol), a Glasgow
Rangers (skót) és a Bursapor
(török), a D-be az FC Barce-

lona (spanyol), a Pana-
thinaikosz Athén (görög), a
Köbenhavn (dán) és a Rubin
Kazany (orosz), az F-be a
Chelsea (angol), az Olym-
pique Marseille (francia), a
Szpartak Moszkva (orosz) és
az MSK Zilina (szlovák), a
G-be az AC Milan (olasz), a
Real Madrid (spanyol), az
Ajax Amsterdam (holland)
és a AJ Auxerre (francia), a
H-ba pedig az Arsenal (an-
gol), a Sahtyor Donyeck (uk-
rán), a Sporting Braga (por-
tugál) és a Partizan Belgrád
(szerb). 

Megnevezték az év leg-
jobbjait is: Julio César (kapus,
Internazionale), Maicon
(hátvéd, Internazionale),
Wesley Sneijder (középpá-
lyás, Internazionale) és Diego
Milito (csatár, Internazio-
nale). Közülük utóbbit vá-
lasztották 2010 legjobb labda-
rúgójának. 

Erõs trióval a CFR 

Kosárlabda

T. J. L.

Szombaton rajtol, és
szeptember 12-én zárul a

16. férfi kosárlabda-világbaj-
nokság küzdelemsorozata,
amelynek Törökország a há-
zigazdája.  

Az elsõ vb-t, 1950-ben, Ar-
gentínában a házigazdák
nyerték, az utolsót, 2006-ban,
Japánban pedig a spanyolok.
Érdekes, hogy az amerikaiak
utoljára 1994-ben, Kanadá-
ban diadalmaskodtak, négy
évvel késõbb görög földön és
legutóbb Japánban pedig
bronzéremesek lettek. A me-
dáltáblázaton Egyesült Álla-
mok (3-3-4), Jugoszlávia (3-3-
2), Szovjetunió (3-3-2), Brazí-
lia (2-2-2), Szerbia (2-0-0),
Argentína (1-1-0), Spanyolor-
szág (1-0-0) a legalább egy
aranyérmet szerzettek sor-
rendje, további hat nemzet
büszkélkedhet legalább egy
dobogós helyezéssel.   

A 24 résztvevõt négy cso-
portba osztották, az A jelû
szextettben Angola, Argentí-
na, Ausztrália, Németország,
Jordánia és Szerbia, a B jelû-
ben Brazília, Horvátország,
Irán, Szlovénia, az Egyesült
Államok és Tunézia, a C je-

lûben Kína, Elefántcsont-
part, Görögország, Puerto
Rico, Oroszország és Török-
ország, a D jelûben pedig
Kanada, Franciaország, Li-
banon, Litvánia, Új-Zéland
és a címvédõ Spanyolország
szerepel. 

A nagy kérdés, hogy sike-
rül-e nyernie az éppen soros
amerikai Dream Teamnek, s
ebbe a kérdésbe többen is be-
leszólhatnak. Elsõsorban a
címvédõ ibérek, aztán a világ-
rangsort vezetõ argentinok, a
szerbek és a görögök. Titkos
éremesélyesként szóba jöhet-
nek az oroszok és a litvánok
is, s megkavarhatják a dolgo-
kat a szlovénok, a házigazda
törökök és a franciák is. 

A 80 mérkõzés zömét Isz-
tanbulban, az Abdi Ipekci
Arenában és a Sinan Erdem
Dome-ban bonyolítják le, az
A csoport találkozóit a kay-
seri Kadir Has Arenában, a
C csoport meccseit az Anka-
ra Arenában, a D csoport ta-
lálkozóit pedig az izmiri
Halkapýnar Spor Salonu
Atatürk Spor Kompleksiben
rendezik meg. 

A körmérkõzések végén a
csoportok utolsõ két helye-
zettje búcsúzik, a többiek
egyenes kieséses rendszerben
folytatják. 

A program: augusztus 28,
29., 30., 31., szeptember 1.,
2. – csoportmérkõzések,
szeptember 4., 5., 6., 7. –
nyolcaddöntõk (kettõ napon-
ta), szeptember 8., 9. – ne-
gyeddöntõk (kettõ naponta),
szeptember 10. – 5-8. helye-
zettek, szeptember 11- hely-
osztó a 7. helyért és elõdön-
tõk, szeptember 12. – hely-
osztó az 5. helyért, kis- és
nagydöntõ. 

A vb-rõl a Sport 1 számol
be élõben. Szombaton az
amerikai–horvát (19 óra), va-
sárnap pedig az ameri-
kai–szlovén (16.30 óra) pár-
harcokat közvetítik. Forma-
ellenõrzõ mérkõzéseken:
Egyesült Államok–Kína 98-
51, Egyesült Államok–Fran-
ciaország 86-55, Puerto
Rico–Kína 92-76, Spanyolor-
szág–Argentína 83-76, Spa-
nyolország–Brazília 84-68,
Görögország–Kanada 123-
49, Szerbia–Szlovénia 82-81,
Kanada–Szerbia 62-58, Gö-
rögország–Szlovénia 96-72,
Spanyolország–Litvánia 94-
75, Franciaország–Brazília
58-56, Egyesült Államok–
Litvánia 77-61, Egyesült Ál-
lamok–Spanyolország 86-85,
Argentína–Törökország 93-
89, Egyesült Államok–Gö-
rögország 87-59. 

Egy világ két palánk alatt

A kolozsvári vasutasok egy csoportba kerültek a Bayern Münchennel, az AS Rómával és az FC Bázellel
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Zsehránszky István

Nemrég az Ariel Szín-
házban, a bábostalálkozón
olyasmit mondott a bábo-
sokról, amit színész szájá-
ból még nem hallottam. A
bábos sajátos mûvészi mi-
nõségérõl beszélt, elismerõ-
en. Milyen színész is a bá-
bos?
– A bábos sokkal komple-
xebb színész annál, mint
ahogy azt régen képzeltük.
A színházi formanyelv vál-
tozott, kibõvült. Ma már a
színész nemcsak a színpa-
don mûködik, hanem lejön a
nézõtérre. A jó színésznek
énekelnie, táncolnia kell, ak-
robatikus mutatványokat
kell bemutatnia. A bábos ki-
jött a paraván mögül, tehát a
testét árulja, az arcát árulja,
ugyanazt teszi, mint minden
színész, csakhogy ezenkívül
ismernie és mûvelnie kell a
bábmozgatást, animálnia
kell a kezében lévõ tárgyat.
Alapvetõen át kell gondol-
nunk mindent, amit eddig
színháznak hittünk és tud-
tunk, mert megváltozott.
Sokkal komplexebb és több-
rétûbb dolog a bábszínészet,
egyáltalán a színészet.

De ezt csak a szakma
tudja, a társadalom nem ve-
szi tudomásul. A foglalkoz-
tatási törvény szerint még
mindig nincs szükség felsõ-
fokú végzettségre ahhoz,
hogy valaki bábszínészként
tevékenykedjen. És ez el-
lentmond annak, amit az
elõbb hallottunk, hogy a
bábszínészet rendkívül igé-
nyes munka, pontosan
olyan, mint bármelyik mû-
vészet mûvelése, amelyik
esetében elvárják a fõisko-
lai végzettséget – nem a
diplomáért, hanem a tudá-
sért, a felkészültségért. A
bábosok státusát illetõen
pedig minden úgy van,
mint, tegyük fel, harminc
évvel ezelõtt? Ezen nem le-
het változtatni?
– Lehet, csakhogy ezért a bá-

bosok is kellene hogy tegye-
nek valamit. Mert ameddig
az alkalmazásban lévõ bábo-
sok nyolcvan százaléka nem
rendelkezik felsõfokú vég-
zettséggel, õk nem fogják
erõltetni azt, hogy a munka-
ügyi minisztérium által kibo-
csátott hivatalos okmányok
a bábszínészektõl is megkö-
veteljék a felsõfokú végzett-
séget. Tehát érzésem szerint
van egy bizonyos piaci zár,
zárlat. Mert feltételezem, za-
varja a bábszínház-igaz-
gatót, aki érettségivel rendel-
kezik, hogy egyetemet vég-
zett embereket alkalmazzon,
akiknek a fizetése is jóval na-
gyobb, mint az övé. Tehát a
szakma kell hogy végre hal-
lassa a szavát a munkaügyi
besorolást illetõen. De min-
ket itt és most a báb-
színészképzés tekintetében
az foglalkoztat, hogy a báb-
színházban magában forra-
dalomnak lehetünk a tanúi.
A bábszínház ma már sok-
kal több annál, mint köly-
köknek való, pedagógusok
által kedvelt, hetente egyszer
egyórányi szórakozás, amely
valamennyire leköti a gyer-
meket, ameddig a pedagó-
gus kimegy cigarettázni. Je-
lenleg az animációs színház
szerte a világban óriási ra-
jongótáborral rendelkezik.
Én magam láttam 18 éven
felülieknek szóló bábszínhá-
zi elõadásokat, többek kö-
zött a Csárdáskirálynõt; a
Vaskakas Bábszínház ját-
szotta Gyõrben, fantasztikus
élmény volt. Most azért fo-
lyik a harc, és ezt nekünk
kell megvívnunk, hogy a
bábszínészet többé ne egy
kis nyúlványa legyen a szín-
játszásnak, aminek nálunk
eddig tekintették.

Nemrég Temesváron, a
magyar színház keretében
mûködõ bábosok kihoztak
egy marionett-elõadást az
Aradi Marionettszínház
mûvészeinek segítségével.
Eddig a hazai magyar báb-
színházak teljesen elhanya-

golták a marionetttechni-
kát. Feltételezem, hogy
nem is ismerték...
– Azok, akik Temesváron
ezt a marionett-elõadást csi-
nálják, itt végeztek nálunk.
Annak idején tartottunk egy
kis marionett-tanfolyamot,
szintén az aradi kollégák se-
gítségével. Jelenleg épül a
Marosvásárhelyi Mûvészeti
Egyetem keretében az elsõ,
kimondottan bábszínház-
rendeltetésû épület Románi-
ában. Tehát nem valamilyen
bálterem átalakításáról van
szó, sem pedig egy egyház
kultúrtermének az átalakítá-
sáról, ahogy az hajdan a ma-
rosvásárhelyi bábszínház
esetében történt, hanem
olyan épület készül...

Most, a gazdasági válság
idején!
– ... igen, most, és eleve báb-
színház lesz. Természetesen
nem feledkeztünk meg arról,
hogy marionett-emeletet is
építsünk számára. De az
animáció, a háromdimenzi-
ós animáció is lassan teret
hódít nálunk. Ide tartozik a
különbözõ lézertechnikák
alkalmazása, a különbözõ
fényeffektusokkal létreho-
zott jelenetek. Nagyon sok
esetben a színészi játék is az
eddigieknél nagyobb jelentõ-
séget kap a bábszínházi elõ-
adás létrehozásában; mon-
dom: forr, mozog minden.
És mi nem akarunk lema-
radni az animációs színház
által hozott forradalomról,
nem akarunk meghátrálni.
Nekünk ez egy nagy provo-
káció. És kötelezõ módon
aki nálunk színészképzésben
részesül, meg kell hogy is-
merkedjék a bábszínészet
alapjaival. Mint ahogy a bá-
bosoknak meg kell tanulniuk
azt, amit a színész szakosok-
nak tanítunk.

Jó dolog, hogy a színész-
növendék megismerheti a
bábozást, mert az pluszrá-
látást ad számára a színészi
szakmátra.

– És fejleszti az eszköztárát,
amire ugyancsak szüksége
van. Ne feledjük, ma már
nem úgy van, mint amikor
mi végeztünk, és várva vár-
tak a színházak minden vég-
zettet. A mostani végzettnek
el kell gondolkoznia azon,
hogy mibõl él meg? És jól
fog minden tudás. Amíg kap
egy szerepet valamelyik
színházban, elmegy és a
gyerekeket szórakoztatja, te-
gyük fel, egy bábos produk-
cióval.

Csak fel is kell készíteni
a jövendõbeli színészt arra,
hogy ne várja a sült galam-
bot, hanem õ maga kezde-
ményezzen valamit, amire
aztán ráharapnak, és hívni
fogják mindenhová. Talán
ezért fordítanak olyan nagy
figyelmet Vásárhelyen a ze-
nés mesterségre? Ezért hív-
ták haza tanítani Horváth
Károlyt?
– Õ vendégtanárként szín-
padi zenét tanít, lévén hogy
a zenés illusztráció egyik
legavatottabb képviselõje.
Ma már nincs elõadás zene
nélkül.

Biztos, hogy régen sem
volt, csak a kérdés az, hogy
milyen az a színpadi zene?

Legjobb, amikor élõ zenét
„használnak”. Például
Victor Ioan Frunzã és Cári
Tibor együttmûködése ese-
tében Temesváron, Csík-
szeredában...
– És még elég sok jó példa
van erre. Mi is próbálkoz-
tunk vele itt, a Stúdió Szín-
házban, a Köteles Sámuel
utcában, a Marosvásárhelyi
Mûvészeti Egyetemen ope-
rettet mutattunk be, az Én és
a kisöcsémet, és a zenepeda-
gógiás hallgatóink zenéltek.
Szükségünk van a Horváth
Karcsi tapasztalatára, mert
õ olyan zenei vezetõ, aki Er-
délybõl indult, és ismeri az
itteni realitásokat. Itt éveken
keresztül tartotta magát a
„mûvészszínház zene nél-
kül” elmélet, amit valószí-
nûleg nem fogalmaztak meg
így hangosan, de...

... szorgalmasan gyako-
roltak.
– Vagy azért, mert nem tud-
tak énekelni, vagy mert nem
volt tehetségük a zenéhez,
így álltak bosszút...

Illetve úgy vélték: minek
foglalkozzam zenével, ami-
kor nekem nagy gondolata-
im vannak?
– Ma már Purcãretétõl Tom-

pa Gáborig vagy Bocsárdiig
minden nagy rendezõnél a
zene karakteresen épül be az
elõadásba, és nekünk köte-
lességünk figyelembe venni
azt, hogy a zene, a zenés
képzés olyan eszközt ad a jö-
vendõbeli mûvész kezébe,
amitõl jobb lehet, több lehet,
okosabb lehet, tehetségesebb
lehet, mint a többi. És ezért
próbálunk nagyon nagy
hangsúlyt fektetni rá.

Még tehetségesebb is?
– Vannak színészek, akik a
tehetségüket jobban meg
tudják mutatni a zenén ke-
resztül, mint anélkül. Ezért
nélkülözhetetlen a színészi
képzésben. És beindítottuk
tavaly a mozgásmûvészeti
szakot is, mert a színész
adott esetben mozgással,
nonverbálisan kell hogy kife-
jezze magát. Tehát a jövõt
célozzuk, folyamatosan elõ-
remenekülünk! És amikor
egy hallgató innen kikerül,
tudnia kell kérdéseket fel-
tenni. Már rég nem törek-
szünk arra, hogy válaszokat
tanuljanak. Tudnia kell azt,
hogy folyamatosan frissítse a
technikáját, az eszköztárát,
mindig észrevegye az új im-
pulzusokat. Akkor megél-
het, bármit hoz a jövõ.

Folyamatosan elõremenekülünk
Beszélgetés Gáspárik Attilával, a Marosvásárhelyi Mûvészeti Egyetem rektorával

Fotó: ÚMSZ/archív

A hazai, a magyar és a hazai magyar bábos színházi mozga-

lom újabb jelenségeit, esélyeit, jellegzetességeit – rokon szála-

kat, kapcsolódásokat, különbségeket is felfedezve – több be-

szélgetés során taglaltuk ezen a helyen. Mostani interjúala-

nyunkkal is a bábosok sajátos mûvészi minõségét szem elõtt

tartva vizsgáljuk, hogyan találja meg a helyét ez a specifikus

szerepkör a mai színházi összképben, és hogyan viszonyul a

társmûvészetekhez. Közben közelképbe kerül a beszélgetõtár-

sunk által vezetett tanintézmény is.
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A filozófia akkor igazán
az, amikor még nem gon-
dunk sem az élet, sem a ha-
lál. Azt hiszem, Pascal gon-
dolata. Az eszmélés akkor
gyönyörû, ha csak halálod
óráján döbbensz rá: voltál.
Ki ne mondd, egy kicsit Õ is
voltál. Miközben egy életen
át kerested a nyugalmat,
csönd-szeleteket illesztgettél
össze abba a puzzle-be,
amely végül magad lettél,
mikor már nem vagy.

Járkáltam s körülöttem is
történültek apróbb s nagyobb
tragédiák, úgy járt hozzánk a
bánat, mint portára a csorda,
ha leszentül a nap. Megrá-
zott, mint kíváncsi gyereket a
kerékpár dinamója. Átgyúrt
a jaj, maga képére, hasonla-
tosságára. Zord hegyek alatt,
a Teremtõre sandító, villám-
ra hegyzett tornyok tövében,
muzsikáló dombhajlatokban
megbúvó temetõk hallgatá-
sában nõttem fel, ahol olyan
mély a táj, hogy valahány-
szor átléptem, napokig keres-
tek. Nem kerültem elõ, mert
magához ölelt és játszott ve-
lem. Megtámadtak földiku-
tyák, ijedtemben felkapasz-
kodtam egy fénynyalábra,
ami a Rez fölött lógott ép-
pen, s a vicsorgó csahosak

csalódottan vonultak el. Ak-
kor tanultam meg, a tájban
úgy kell lélegezni, hogy a fû-
szál se hajoljon el. A csipke-
bokor ne gyulladjon ki.
Hogy tovább cirpeljenek a
tücskök, surrogjanak a bo-
garak, hahotázzanak a ma-
nók. Mikor a manók nevet-
nek, piros púpja sül a lágyke-
nyérnek.

A cinteremben volt egy an-
gyal. Sokáig nem volt színe.
Valahogy nem akart rápillan-
tani az Isten. Lehet, hogy a
bûntudat formálta olyan
pompásra. Ott játszottunk a
közelében, mind beleszeret-
tünk, titokban azt kívántuk:
bár csak megelevenedne, és
leszállna közénk, választana
magának királyfit, akivel
majd felszáll az égbe.

Lehet, hogy a vétek sugár-
hatása dolgozott benne. Azt
mesélték, aki állíttatta, dús-
gazdag amerikás, megölte a
vetélytársát, s magával hur-
colta annak szerelmét, egy
szegény földmûves lányát,
az Újvilágba. De ott sem
volt nyugodalma, mert a ha-
lott visszajárt, legboldogabb
óráikat zúzta porrá, éjjel kö-
zéjük furakodott az ágyba,
és nyögött keservesen, mint
mikor a lelkét kilehelte. Az

asszony nem fogant gyere-
ket, elsorvadt, elvitte a kor
betegsége: a rák. A gyilkos-
ban pedig, mint kalapácsma-
lom, zakatolt a rossz lelkiis-
meret. Elment a legjobb
szobrászhoz, és megrendelte
ezt az Angyalt, hogy a halott
is, õ is meglelje végre lelki
nyugalmát.

Olyan szépre kellett farag-
ni, mint az a lány volt. Kar-
csú, mint a tengerszem part-
ján cseperedõ nádszál, és le-
begõ, mint a Nyárád fölött
csapongó szitakötõ.

Azt mondják, eredetileg
fehér volt, de amikor felszen-
telte a pap, megsötétedett a
szobor.

Mindig a temetõkertben
játszottunk, ide nem hatolt
fel a világ vadsága, ökör-
nyáltól csillogott alattunk a
völgy, pirulva kandikált be
útszélrõl a rózsabogyó. A jö-
vevény balról, az erdõ felõl
érkezett, rongyos katonaru-
hában, komos arcából kivilá-
gítottak dühös szemei. Szét-
riadtunk, a kapu melletti te-
rebélyes bokorból lestük, mit
akar. Megállt az Angyal
elõtt, felnézett, rálõtt a sze-
mével, de az meg se rebbent.
Mániákusan mondott vala-
mi átokigéket, nem ért el
hozzánk motyogása… Hir-
telen leemelte válláról a pus-
kát, csõre töltött, célzott, és
bumm. Aztán csak megper-
dült, majd eldõlt, mint akit
eltalált az ellenség.

Oda temették, nem mesz-
szire az Angyaltól. Az áldo-
zat öccse volt, bosszúból vet-
te célba a síremléket, de az,
lám, visszaütött. A gellert
kapott golyó a támadót ölte
meg.

Vége volt a nagy háború-
nak. Az Angyal is koromfe-
kete.

Templomok harangjait
hallom, bátorsággal lüktet
ereimben a nyugalom. Meg-
tanultam örülni annak, hogy
vagyok. A lét egyetemessége
adta ezt a teljességérzést: ih-
letmorzsáiból összerakni a
tehetséget, és hosszú, kitartó
munkával fejleszteni veretes
mesterséggé. Tizennégy éves
koromtól már készítettem
olyan munkákat, amikért
pénzt adtak. A mûvet nem
lehet megfizetni, a tehetséget
azonban honorálni kell.

A tájban járva-kelve min-
dig belekomponálok vala-
mit, ami eredetileg nincsen
ott, és az Isten egyszer sem
ütött a kezemre miatta. In-
kább segített megtalálnom a
magam pászmáját, óvott a
korai pusztulástól. Harmad-
éves teológus voltam, átvir-
rasztott éjszaka és sok tépe-
lõdés után felmentem a rek-
tor úrhoz, és bejelentettem,
hogy nem maradok tovább,
mert nem érzek elég hivatás-
tudatot a papsághoz. Nincs
elég hitem. Ezt õ megértette,
s mondta, hogy jó. Isten
adott neked tehetséget a vi-

zuális látásban, s ebbõl meg
fogsz élni.

Két hét múlva letartóztat-
ták diáktársaimat. Az „öt-
venhatosokat”. Következtek
a kirakatperek, a szamos-
újvári, nagyenyedi börtö-
nök, a deltai raboskodás.

Ha bent találnak, talán én
is oda kerülök.

Szalay Lajos mondta: az
ember úgy született, hogy fi-
lozófiai megfogalmazások
nélkül örüljön a tiszta léte-
zésnek. Ebben az örülni tu-
dás a fontos. Azt tanulni,
gyakorolni kell. Közben sur-
rog az agy. Mezõkön, réte-
ken, erdõkön, templomok és
katedrálisok között csatan-
golok, s meditálok. Magam-
ba szívom a környezet lükte-
tõ nyugalmát. Akkor jók a
képeim, ha betölt a pompá-
san pulzáló csend, ha elönti
szívemet az erdélyi dombor-
zat kedves méltósága. A fo-
lyamatosan megújuló, pusz-
tuló és újjáéledõ világ eltö-
kéltsége: kristályos tisztaság.

A patakból kiugró piszt-
ráng, amint elszáll a Bekecs
felett.

Eltörpül minden tanult-
ság, szakmai tudás; magától
értetõdõen egyesül tudatos-
ság és elhivatottság, ihlet és
mûfogás.

Quid superbit, pulvis et
cinis? Mondom lótó-futó,
talmi dolgokért buzgólkodó
véreimnek suttogva. „Mit
kevélködöl, por és hamu?”

Most, hogy a hetvenet is
elértem, vonalak és színek
rajoznak a levegõben. Éveim
eledele: jólesõ mohósággal
táplálkozom – mint ahogy
delelõ kaszás a mogyoróbo-
kor árnyékába heverve falja
kenyerét-szalonnáját-veres-
hagymáját. S issza rá a csor-
gó kristályhideg vizét.

Kékekbõl, sárgákbõl, zöl-
dekbõl, õszvörösekbõl fel-
lobbanó márványfelhõtöm-
böket álmodok, rézsútos ré-
tegzettségükben ott szikrázik
a világegyetem végtelensége
és az emberiség idõpillanat-
parányisága. Isten vésõjének
és ecsetjének nyomait fede-
zem fel újra és újra az élet
befoghatatlan freskóiban,
óvatos duhaj, az álompano-
ráma világra tárt angyalszár-
nyainak védelmében.

Folytatásos álmokat látok,
tudom, ez az alkotás kegyel-
me. Napról napra viszen kö-
zelebb az örökkévalóság tü-
körkapujához. Amit átlépve
végleg ott maradunk a kép-
ben.

Akkor visszanyeri fehérsé-
gét a márvány. És az Angyal
saját fehér kezével írja a kép
bal alsó sarkára, amit egyelõ-
re még magam, vékony, kar-
csú betûkkel: Fekete Zsolt.

A világ Isten kegyelme.
Érzem mézvirágillatát.

(2005)
(A Küküllõmadár címû 

sorozatból)

Bölöni Domokos

Mézvirágillat

Nagy László

Az erdéli asszony keze

Balassi helyett is tajtékozva

Koszorút sírra, poharat

síriglan a keserû szájra.

Balomon sírdomb, Uramisten,

jobbomon asszonyka – haláli

társaság a lombsárgulásban.

Uram, aki szolgálsz e torban,

rám, kit megfertõzött a gyász,

rám, kit idehívtál temetni,

nem sujt-e hantot ez a kéz?

La mort est l’amour – duruzsol

egy tûz, ime halántékomnál

fehér kezeszára a gyertya,

a lángnyelv a kicsi tenyér.

Uram, igazítsd meg e nyelvet.

L’amour est mort – Uram, így se

reménység, de végzet-halandzsa.

Tán ha imázok Balassiként,

illessen mint szép ereklyével –

de kacér, de a holdtávolból

babrál csak a költõ szivén,

s nem a gombján, nem ahol fáj,

az úristenit, mert nem az úttól,

nem lovaglástól dagadoz a hab!

Kék láng, aranyudvaru kéz,

erezete kék, s e tenyérben

írva mennyi gyászmenet útja,

gyémánt-füzek, édes házsongárdi

temetõm, a parcella-sor!

L’amour est mort – csak duruzsol

a kék tüzü kéz, Uramisten,

köpj e remekmûre nevemben,

levegõi lebegõ szajha

ez a kéz, a cián-uszályú

üstökösök vezénylõje,

magvetõje mákszem nyüveknek!

L’amour est mort – mint sokaság

porladok már én is alatta.

(Nyolcvanöt éve, 1925-ben született a fenti sorok szerzõje, 
a modern magyar líra meghatározó személyisége. 

Elhunyt 1976-ban.)

Farkas István

Energiaalapú fegyverekkel
rendelkeznek, a környezõ
fényt felhasználva tökélete-
sen képesek álcázni magu-
kat, infravörös látásuk és
hõérzékelõjük van, nagyob-
bak, erõsebbek az embernél,
tanulékonyak, gyorsan alkal-
mazkodnak. Mik azok?

Huszonhárom éves múltra
visszatekintõ, legendás hol-
lywoodi lények, amelyek
idén, egy magyar származá-
sú tengerentúli direktornak
köszönhetõen (?) ismét mo-
zivászonra kerültek. Õk a
Predatorok, vagyis a Ragado-
zók, helyesebben a csúcsraga-
dozók. Stan Winston és
James Cameron kreatúrája
John McTiernan 1987-es
Ragadozójában debütált –
ott a jellegzetes alsó állka-
poccsal rendelkezõ, rasztafe-
jû lénnyel Arnold Schwar-
zeneggernek kellett megküz-
denie. Stephen Hopkins há-
rom évvel késõbb McTier-
nan dzsungelébõl Los Ange-
les utcáira költöztette a ször-
nyeteget. A Ragadozó 2-ben
Danny Glovernek egy még
erõsebb és vérszomjasabb
lénnyel kellett megküzdenie.
Húsz év szünet következett,
bár Hopkins adott gondolko-
dási idõt: a Predátorok hajó-
ján elhelyezett egy „alien”-
koponyát, így 2004-ben és
2007-ben a rajongókat egy-
egy Alien vs. Predator filmmel
örvendeztették meg.

Idén, mint említettük, ma-

gyar rendezõ, Antal Nimród
kezébe került a sztori, aki a
veterán Robert Rodriguez
bábáskodásával próbált hoz-
záadni a Predator-kultusz-
hoz – vagy csak egyszerûen
tisztelegni az elõtt. 

Antal Predatorssza (amely-
nek máris tervezik a máso-
dik részét; nem csoda, hi-
szen a zárójelenet kitûnõ le-
hetõséget nyújt erre), annak
ellenére, hogy megvannak a
hibái és a hiányosságai, telje-
síti küldetését: remek szóra-
kozást nyújt rajongóinak.
Azok viszont, akik nem tud-
ják felsorolni az Alienek és
Predatorok közötti különb-
ségeket, nincsenek tisztában
a ragadozók képességeivel,
értetlenül bambulnak a film
bõ másfél órája alatt, a plaz-
mafegyvereket pedig agya-
ment marhaságoknak titulál-
ják majd.

Antal Nimród filmjében
tehát arról van szó, hogy a
nyolc hõs – akiknek száma a

játékidõ elõrehaladásával
egyenes arányban csökken –
a szó szoros értelmében az
égbõl pottyan az események
sûrûjébe. Kidobják õket re-
pülõbõl egy idegen bolygóra,
amirõl kiderül, hogy nem
más, mint az ultraértelmes,
veszélyes, félelmetes stb. Ra-
gadozók vadászhelye, ahol
szórakozásból gyil-
kolásznak, trófeákat gyûjte-
nek. Elkezdõdik az õrült haj-
sza, mert ugyebár mindkét
félnek ugyanaz a célja: ki-
nyírni a másikat. De míg a
Ragadozók szórakozásból,
kedvtelésbõl gyilkolnak, ad-
dig az emberek a túlélésért.
Vagy nem egészen? A harc
tulajdonképpen a „két típu-
sú” szörnyetegek, a földi lé-
nyek és a rasztafejû ragado-
zók között zajlik – emberein-
ket ugyanis azért küldték
oda, mert (a fogorvos kivéte-
lével) otthon elveszítették
emberségüket, mindegyikük
hidegvérû gyilkos (komman-

dós, drogkartelvezetõ, bér-
gyilkos, fegyenc, jakuza-tag).
A film vége táján azonban
épp a doki az, aki megfogal-
mazza a film elején (álta-
lunk) sejtett igazságot: a való
világban (értsd: a földön)
gyilkos(ok), így valójában
itthon érzi(k) magát (magu-
kat) a Ragadozók vadász-
bolygóján – a helyzet azon-
ban paradoxális, hiszen nyil-
vánvaló, hogy a Ragadozók
sosem lehetnek az õ
áldozatai(k). Vagy várjuk
meg ezzel a második részt?

A magyar rendezõ akció-
horrorja lendületes, a megfe-
lelõ arányban véres alkotás,
legnagyobb erõssége viszont
mégis – legalábbis a rajon-
gók szemében – az elõdfil-
mek elõtti tisztelgés: õserdõ-
ben játszódik, akárcsak az el-
sõ rész, a Predator-vadá-
szok/áldozatok hasonlíta-
nak a ’87-es, Schwarze-
negger vezette csapathoz,
akárcsak fegyvereik, de,
mondhatni, nem változott a
Predatorok hõérzékelõs látá-
sa sem. A szereplõválasztás,
helyesebben fõszereplõ-
választás azonban nem biz-
tos, hogy a legszerencsésebb.
A Zongoristában (2002, ren-
dezõ: Roman Polanski) való
játékáért Oscarral jutalma-
zott, szintén magyar szárma-
zású Adrien Brody, úgy vé-
lem, nem a legihletettebb op-
ció – bár lehet, csak az elõí-
télet mondatja ezt. Akárcsak
a „Predator-analfabétákkal”
azt, hogy ez egy rossz film.

Adrien Brody merész „síkváltása” a legújabb Predator-film 
fõszerepe – a közönség dönt, bejött-e neki

Mozivászon

Ragadozók tükörben



Az augusztus 
20-i búcsú

Nagy N. Péter

A minden úgy jó, ahogy
van ünnepe idén a csendes
felfordulás napjává válik.
Vagy inkább a lefordulásé. A
jogállami forradalom rítu-
sától való búcsú napjává. 

A szocializmus bakelitün-
nepein felnõtt ember számá-
ra abszurd, de igaz: az egyik
leglehetetlenebb, legkevésbé
jeles naptól, az alkotmány
ünnepétõl való idei végsõ el-
szakadás fájdalmas. Ha,
mint a kormányzat ígéri, jö-
võ tavasszal új alkotmánya
lesz az országnak, már csak
említeni sem lehet többé a
„sztálini alaptörvény” au-
gusztus 20-i születésnapját.
(...) Augusztus 20. az a nem-
zeti ünnepnapunk, amelynek
történetéhez nem kapcsoló-
dik emberhalál. Félõ, hogy
épp ezzel összefüggésben,
nem is vált ki nagy érzelme-
ket. Amikor a XIX. század
vége felé úgy döntöttek,
Szent Istvánnak és a magyar
államnak jeles nap jár, rög-
tön szembe kellett nézni a
protestáns tiltakozással,
amely se szenteknek, se erek-
lyéknek nem kívánt hódolni,
hozzá keverték hát az ünnep-
hez az új kenyeret, jóllehet,
ilyenkor az aratás már csak
nyár eleji emlék, majd a két
világháború között a Trianon
miatti fájdalom és a csak-
azértse mosta át a napot,
hogy azután 1949-tõl beáll-
jon a menet végére az alkot-
mány. Csak a tûzijáték tûnt
problémamentesnek. Ennek
átpolitizálásához 2006-ig kel-
lett várni. Nem kell országos
feljajdulástól tartani, ha e ha-
gyományrendszerbe egy-egy
ponton belebontanak, bár a
„magyarok, hõsök és szentek
unokái” megszólításra van
igény. Most is sokat veszíthe-
tünk azonban: a lenullázan-
dó alkotmánnyal beláthatat-
lanul sokat. Magyarország
karakterét 1989-tõl egészen a
legutóbbi idõkig egy világtör-
ténelmileg szokatlan és prog-
resszív jelenség, a jogállami
forradalom határozta meg.
Ennek szimbóluma a rend-
szereken áthúzott, átírt alkot-
mány. Németh Miklós 1989-
ben még egy új, demokrati-
kus, de szocialista alkotmány
szükségességérõl beszélt, alig
másfél él múlva Göncz Ár-
pád, már rendszerváltó köz-
társasági elnökként a meg-
újult Magyarország régi al-
kotmányának megbecsülésé-
rõl szólt. Sólyom László pe-
dig úgy jellemezte az Alkot-
mánybíróságot, mint amely
közvetlenül az alkotmányt
érvényesíti a törvényhozás-
sal szemben. Ezzel legiti-
mizálta a régi, de teljesen új-
jáírt alkotmányt. Úgy mond-
ta: azt az AB a rendszervál-
tás kérlelhetetlen mércéjévé
tette. E mércét kívánják most
összetörni. Ennek egyelõre
nem látni más okát, mint a
minden embert megilletõ jo-

gok, a fékek és egyensúlyok
rendszerének fellazítását, a
politikai kollektivizmus erõ-
sítését, egy új hatalom önte-
remtésének szertartását. Az
új alkotmányozás veszteség-
gel fenyeget. Az elmúlt húsz
év mindenki számára közös
politikai élményekkel szol-
gált. A hatalom, az Alkot-
mánybíróság és az épülõ
alaptörvény hármasában ke-
letkezett élményközösség-
ben azonosulni lehetett poli-
tikai folyamatokkal. Kezdõ-
dött a kamatadó AB általi
megsemmisítésével, folyta-
tódott a kárpótlás és az igaz-
ságtétel törvényeinek alkot-
mányhoz illesztésével, a ha-
lálbüntetés eltörlésével, az
abortusz szabályozásával, a
Bokros-csomag és a jogbiz-
tonság elvének összeilleszté-
sével, a szólásszabadság ha-
tárainak kijelölésével, s
ment egészen a népszavazás
szerepének rögzítéséig. Ha
pszichológiailag képtelenség
is e fogalom, közéletileg
megkockáztatom: a jelenle-
gi alkotmányban ott a rend-
szerváltás lassú katarzisa.
Ezt visszavenni rombolás.
Ünnepi tûzijáték után játék
a tûzzel. 

Orbán-mû

Baka F. Zoltán

Új korszak nyitányáról be-
szélt a választások után Or-
bán Viktor, de a bekövetke-
zett változások közül egyelõ-
re csak egy fronton lehet ma-
radéktalanul elégedett a mi-
niszterelnök.

Olyan kommunikációs tel-
jesítményre ugyanis valóban
nem nagyon akadt eddig pél-
da, mint amit az elmúlt közel
öt hónap alatt a jobboldali
kormány felmutatott. Az
ember csak kapkodja a fejét.
Kinek, minek lehet itt hinni?
Amit az egyik órában állít a
kormánypárt valamelyik fe-
jese, az a következõben, egy
másik bennfentes szájából
már teljesen más értelmet
kap. Kósáék, Szijjártóék után
Varga Mihály próbált tüzet
oltani államcsõdügyben,
majd a fõnöke (meg az or-
szágé) visszatért a szerzõpá-
ros eredeti gondolatvilágá-
hoz. Ugyanígy kacifántos
utat járt be a valutaalap meg-
ítélése. Sokáig együtt szólt a
kórus, hogy ide ne tegyék be
a lábukat. Idõvel egy-egy kó-
rustag mintha más szólamra
váltott volna, majd az egész
átváltott kakofóniába: Orbán
nemjei keveredtek Varga és
Matolcsy hol magabiztos
igenjeivel, hol bizonytalan
talánjaival, s akkor még oda
se figyeltünk a hátsó sorokra,
a párthoz kötõdõ közgaz-
dászokra. Azért a vájt fülû
hallgató felfigyelt rá, hogy a
tempót mégiscsak Orbán
diktálja. De nem csak a poli-
tikusok küldenek zavaros
üzeneteket, a közszolgálatba
is befészkelte magát az új
kommunikációs trend. Mint-
ha a köz tájékoztatása nem

lenne dolga a minisztériumi
dolgozóknak: a fülük botját
sem mozgatják a sajtó érdek-
lõdésére, és ha nagy nehezen
mégis sikerül valami választ
kicsikarniuk magukból, az-
zal sem kerülünk beljebb az
ügyekben. Hivatalos jelenté-
sekbõl, korábban kiadott
közleményekbõl, miniszteri
nyilatkozatokból küldenek
idézeteket – miközben a hír-
lapíró pont azért fordult hoz-
zájuk felvilágosításért, mert
nem érezte kielégítõnek az
addigi tájékoztatást. Szokni
kell még az új módit – mint
hallani – a kormányhoz kö-
zel álló sajtónak is. A lényeg-
rõl idehaza csak annyit
mond el a kormány, ameny-
nyit a saját szempontjai sze-
rint jónak lát: az üzenetek az
ideológiát közvetítik. A kül-
földieket mintha többre érté-
kelnék: oda azért jut egy-két
informatív mondat. Lásd a
legutóbbi hírt az IMF-tárgya-
lásokról, ezt a tervüket is egy
külföldi hírügynökséggel
osztották meg elõször. Persze
ott nem ideológiára, hanem
a tényekre kíváncsiak – ha
már a mûsorhoz õk adják a
pénzt.

A kormányfõt sem ejtették
a feje lágyára, tisztában van
vele, hogy ami itthon elmegy,
arra kint nincs fogadókész-
ség. Ezért próbálkozik ren-
dületlenül a kettõs beszéddel.
Ami mûködhetne is – ha jó
harminc évet visszarepül-
nénk az idõben. Azóta vi-
szont a másodperc törtrésze
alatt megjelenik a Washing-
tonban ülõ befektetési alap-
kezelõ monitorján, ha Buda-
pesten egy politikus állam-
csõdrõl beszél, vagy a valuta-
alapot küldi el a pokolba. Az
információnak ez a sebessé-
ge ugyan nem egy most kez-
dõdõ korszak vívmánya, de
valószínûleg tartósabb válto-
zást hozott a kommunikáció-
ban, mint amivel Orbán és
kormánya próbálkozik.

Féktelen pofa

Dr No

Azt mondja köztársasági
elnökünk a Népszabadság-
nak adott, nyilván láttamo-
zott interjúban: „Valóban
egyensúly és nem ellensúly
az a szerep, amit be kívánok
tölteni. Angolul találóan úgy
fogalmazzák meg ezt a sze-
repkört, hogy: checks and
balances.” Tévedés. Angolul
nem valamiféle politikusi
„szerepkört” hívnak úgy,
hogy checks and balances, és
nem is holmi „egyensúlyt”,
amely egy emberben testesül-
ne meg, hanem egy rend-
szert. Azt, amelyik garantál-
ja, hogy a hatalmi ágak (ere-
deti formában: végrehajtó,
törvényhozó, bírói hatalom)
közül egyik sem válik túl
erõssé a többi rovására. Köz-
társasági elnökünk így foly-
tatja: „A check szó nem el-

lensúly, hanem egyfajta el-
lenõrzés.” El kell ismernünk,
beletrafált, így igaz. Folyta-
tás: „Az alkotmányjogászok
sokszor hajlamosak ellen-
súlyként fordítani” – ez vi-
szont már nem igaz, a checks
szót az alkotmányjogászok,
sõt mindenki „fékek”-nek
fordítja. A balances szót pe-
dig, néhány különc kivételé-
vel, „ellensúlyok”-nak. „Fé-
kek és ellensúlyok” – ezek
szerint a neves sportdiploma-
tának nem ismerõs a kifeje-
zés. Folytatás: „lehet így is
értelmezni –, de az én felfo-
gásom szerint az ellensúlyo-

zás az ellenzéki pártok fel-
adata”. Sajnos ezt is „hajla-
mosak” másként felfogni az
alkotmányjogászok, ugyanis
a világ alkotmányos demok-
ráciáiban utálni szokták, ha a
bírói hatalomban bármilyen
párti – kormány – vagy ellen-
zéki – befolyás érvényesül.
És ha a végrehajtó hatalom-
ban ugyanaz a párt diktál,
mint amelyik a törvényho-
zásban – ez elég gyakori –,
akkor ott nincs valódi ellen-
súly. Egyáltalán, amikor a fé-
kek és ellensúlyok rendszerét
kitalálták, nem gondolkoztak
pártokban. Köztársasági el-
nökünknek tehát fogalma
sincs az alkotmányjog alap-
jairól, valamint nem tud
olyan szinten angolul, ami-
lyet a nemzetközi politiká-
ban való részvétel megkíván-
na (és a magyarral sem bánik
mesteri fokon). Mindebben
tökéletesen megegyezik a po-
litikai eliten kívüli magyar
népesség – Fidesz-nyelven:
az „emberek” – kilencvenki-
lenc egész akárhány százalé-
kával. Joggal mondja tehát
magát „az emberek emberé-
nek”, és érthetõk forró érzel-
mei: „Az emberekhez való
tartozás nekem büszkeséget
és megnyugvást jelent”.
Francba, hogy ez engem
nem tölt el se büszkeséggel,
se megnyugvással. 

A Póker-
szövetség harca

Pelle János

Magyarországon az utóbbi
tíz évben rendkívül népszerû

lett a póker, az „élõ játéko-
sok” (tehát nem az online-
póker résztvevõinek) érdekeit
a 2007-ben megalakult Ma-
gyar Pókerszövetség képvise-
li, élén Tatár Gergely közgaz-
dásszal. Vele beszélgetünk a
Pókerszövetségnek a rivális
kaszinólobbival vívott ádáz
csatáiról. Egyelõre õk állnak
nyerésre, nekik kedvez a sze-
rencsejáték-törvény május el-
sején hatályba lépett módosí-
tása. Közben az online póker
terjed az egész világon, Nyu-
gat-Európában már adóznak
is a nyertesek. 

hvg.hu: Miért nem képe-
sek a pókerjáték hívei megta-
lálni legális helyüket a ma-
gyar társadalomban?

Tatár Gergely: A jogi sza-
bályozás bizonytalansága el-
veszi a játékosok kedvét at-
tól, hogy hivatalosan bejegy-
zett egyesületeket alakítsa-
nak. A pókeregyesületek szá-
ma gyors fogyásnak indult:
míg 2008-ban 154 bejegyzett
póker sportegyesület mûkö-
dött Magyarországon, napja-
inkra ebbõl már csak har-
minc-negyven maradt. A ha-
tóság nem hajlandó elismeri
a pókerrõl, hogy ez szellemi
sport, a szerencsejáték tör-
vény legújabb módosítása
nehezíti a legális versenyek
rendezését, és egyértelmûen
a póker kriminalizálásának
irányába mutat.

hvg.hu: A pénzügymi-
nisztérium szerint a póker
nem sport, hanem szerencse-
játék. Ha Önöknek sikerülne
elfogadtatni, hogy a póker
sport, a végén még állami tá-
mogatást igényelhetnének… 

T.G.: A kaszinókban ját-
szott szerencsejátékok túl-
nyomó többségében, mint
nevük mutatja, a vak szeren-
csétõl függ a kimenetel. Ez a
pókerre nem igaz, ezt bíró-
sági ítélet is igazolja, melyet
néhány hónapja Hágában
hoztak. A holland bíró ala-
pos, szakemberek által írt ta-
nulmányok alapján úgy
döntött, hogy a póker nem
szerencsejáték, hanem stra-
tégiai játék. A tanulmányo-
kat eljuttattuk az illetékesek-
hez és a Magyar Póker Szö-
vetség honlapján hozzáfér-
hetõk. Szövetségünk egyéb-
ként az idei évtõl a Nemzet-
közi Póker Szövetség tagja,
mely nemrég elérte, hogy a
2012-es londoni szellemi
olimpián a sportág szerepel-
ni fog. Mi kvalifikációs ver-
senyeket szervezünk erre a
jelentõs eseményre, és mivel
a magyar játékosok a nem-
zetközi élvonalba tartoznak,
megvan rá az esélyünk,
hogy jól szerepeljünk. Az
idei, Las Vegasban rendezett
versenysorozaton két ma-
gyar játékos is világbajnok
lett a saját versenyszámában
és nagy öszszegû jutalmat
kapott.

hvg.hu: Nem vitatom,
hogy a pókerversenyek ha-
sonlítanak például a bridzs-
versenyekhez, és az, amit
ezeken játszanak, kimeríti a
szellemi sport fogalmát. Vi-
szont a pókerben komoly té-
tek forognak kockán, a játé-
kosok egy-egy partiban va-
gyonokat nyerhetnek vagy
veszthetnek. Mi ez, ha nem
szerencsejáték?

T.G.: Tény, hogy a póker
nemcsak sport, hanem költ-

séges hobbi is, ugyanúgy,
ahogy mondjuk a vitorlázás.
A póker, még amikor szeren-
csejátékként játsszák, akkor
is igazságosabb, mint a kaszi-
nókban ûzött szerencsejáté-
kok, a rulett, a black jack, a
baccarat, a játékgépek és tár-
saik. A pókerben ugyanis a
„háznak” nincs matematikai
elõnye, senki nem „fölözi” le
a nyereményalapot, ahogy
például a lottóban teszi az ál-
lam. (…)

A pókert a normális adó-
kon kívül további elvonás
sújtja, mégpedig a játékból
származó teljes bevétel, a já-
tékosok nyereménye is adó-
köteles. Ez egy kaszinó-típu-
sú szabályozás, amely alkal-
mazhatatlan a pókeréletben.,
a legális játéktermek bezárá-
sához, a pókerélet kriminali-
zálásához vezethet. Azt fogja
eredményezni, hogy a ma-
gyarok külföldre mennek ját-
szani, továbbá az online irá-
nyába tolja el a pókerezést.
Bízunk benne, hogy az új
kormány minél hamarabb
módosítja ezeket a rendelke-
zéseket. A szlovák példát kel-
lene követnünk: ott évente
1500 euró adót vetnek ki egy
üzemelõ pókerasztalra. Ha
ezt nálunk is bevezetnék,
mintegy félmilliárd forint be-
vétele lenne az élõ pókerbõl a
magyar költségvetésnek, és
mintegy ezer új munkahely
létesülne.

hvg.hu: Furcsán hangoz-
hat egy kisnyugdíjasnak az
ön felháborodása, hogy
„csak” százezerért válthat
zsetont szegény póker-
játékos… Egyébként rövid
idõn belül a harmadik ma-
gyar fiataltól hallom, hogy a
póker a fõ jövedelmi forrása:
az interneten játszik, és rend-
szeresen nyer. A vesztesek
persze nem dicsekednek…
Az online póker világszerte
terjed, és nehézségekbe ütkö-
zik szabályozása, adóztatása.

T.G.: Központi szervere-
ket mûködtetõ nagy online
oldalak gyûjtik a játékosokat
a világ minden részébõl.
Van olyan oldal, ahol egy
idõben kétszázötvenezren
játszanak, és mondjuk, tíz
dollárt kérnek nevezési díj-
ként. Egy tehetséges fiatal-
embernek, ilyen nagy létszá-
mú versenyen milliók üthe-
tik a markát, ha jól szerepel.
Amerikában egyelõre még
törvény tiltja az online póke-
rezést, mert az adóhatóság
nem tudja „megfogni”, az
internetet pedig, az alkot-
mányos szabadságjogokra
való tekintettel nem lehet el-
lenõrizni. De a szenátus
már elfogadta a törvényt,
amely szerint az internetes
pókert is meg fogják adóz-
tatni, és úgy becsülik, hogy
az elkövetkezõ tíz évben
negyvenmilliárd dollár bevé-
tele lesz ebbõl az amerikai
költségvetésnek. Ehhez az
USA-ban is be kell vezetni a
Franciaországban és Olasz-
országban már létezõ tech-
nológiát. Nyugat-Európá-
ban központi szerver mûkö-
dik, egyfajta tûzfalként, és
csak azokat a szolgáltatókat
engedi át, akik megfizetik az
adójukat. Ha ezt a megol-
dást Magyarországon is be-
vezetnék, a magyar költség-
vetés milliárdos nagyságren-
dû bevételhez jutna.

SZÍNKÉPSZEMLE2010. augusztus 28–29., szombat–vasárnap www.maszol.ro   3

Stratégiai játékok

Schmitt Pál – 
büszke, hogy ember
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Hé, állam, 
húzz a francba!

Cristian Ghinea

Nem írtam a szerzõi jogdí-
jas szerzõdésekre vonatkozó
törvénymódosításokról,
amíg azokról csak elvi szin-
ten folyt a vita. Mégpedig há-
rom okból. Elõször: nem
tûnt számomra elvileg he-
lyesnek, hogy az újságírók
céhe, amely hatalmas jelké-
pes hatalommal rendelkezik,
visszaéljen ezzel a hatalom-
mal, hogy tulajdonképpen
kivételezést érjen el az alól az
alapvetõ szabály alól, misze-
rint egyenlõ jövedelmekért
mindenki egyenlõ arányban
adózzon. Másodszor: vilá-
gos, hogy a sajtótrösztök
visszaéltek a törvény régi for-
májával, s az egész személy-
zetet, beleértve a sofõröket és
takarítónõket, jogdíjas szer-
zõdés alapján fizették. Sõt,
az újságírók nagy tömegének
szerzõi jogdíjas szerzõdéses
alapon való fizetése is formá-
lisan egyfajta visszaélés volt,
Románia csaknem összes új-
ságírójának munkakönyvébe
a minimális bért jegyezték
be, a többit szerzõi jogdíjként
kapták. Egyértelmû, hogy ez
szabálytalan, hiszen az
újságíró is alkalmazott. A te-
tejében a romániai átlagúj-
ságíró arra ébred majd, hogy
minimális összeget kap
nyugdíjként, pusztán e törvé-
nyes fortély következtében.
Vártam tehát, hogy lássam,
miképpen oldja meg az ál-
lam ezt a bonyolult helyze-
tet. Nem volt világos szá-
momra, hogy valóban új sza-
bályozásra volt-e szükség,
vagy a régi szigorú alkalma-
zásával is megoldható a kér-
dés. Hiszen a Munkaügyi
Felügyelõség a régi törvény
alapján is bebizonyíthatta,
hogy egy takarítónõ nem vé-
gez alkotómunkát, még ha
szerkesztõségekben porszí-
vózik is. Van aztán egy elvi
kifogásom is – az idõzítéssel
kapcsolatban: a tömegtájé-
koztatási ipar romokban he-
ver, a jövedelmek több mint a
felével estek vissza, a komo-
lyabb sajtót amúgyis kiszorí-
tották a bulvárlapok, a minõ-
ségi sajtónak fontos közszol-
gálati szerepe van (ezért is fi-
nanszírozzák – átláthatóan –
egyes európai országokban,
mint például Svédország-
ban). Más szóval az állam
kedvezõ idõkben könnyítése-
ket adott a sajtónak a szerzõi
jogok aluladóztatásával, utá-
na eltûrte a törvény alkalma-
zásában elkövetett szabályta-
lanságokat, most pedig, ami-
kor amúgy is bajban van a
sajtó, az állam (...) megszün-
teti a kedvezményeket, és túl-
szabályozáshoz folyamodik.
Mint a szellemes mondás-
ban, miszerint a bankok eser-
nyõt adnak, ha süt a nap, és
elveszik, amikor esik az esõ.
Mindezeken az elvi kérdése-
ken túl, az új törvény (tulaj-
donképpen sürgõsségi kor-
mányrendelet) hihetetlenül
hülye. Ismétlem, nem magát

az elvet tagadom, hanem a
gyakorlatot. Elõször is a kü-
lönbözõ hatóságok állandó-
an ellentmondásba kevered-
tek az általuk kidolgozott tör-
vény alkalmazását illetõen.
Végül döntöttek, az alkalma-
zási normák pedig felháborí-
tóak. Fogózzanak meg jól:
bárki, akinek van egy szerzõi
jogdíjas szerzõdése, havonta
köteles három különbözõ in-
tézménynél megjelenni: a
nyugdíjpénztárnál, az egész-
ségügyi pénztárnál és a mun-
kaerõ-elosztó ügynökségnél.
Más szóval, nekem,
Ghineának, aki ezért a vezér-
cikkért szerzõi jogdíjat ka-
pok, minden hónapban el
kell mennem a nyugdíjpénz-
tárhoz, sorba kell állnom, és
ki kell fizetnem a nyugdíj-
hozzájárulást. Minthogy
hozzávetõleg 500 ezer ro-
mán van hasonló helyzetben,
feltételezem, hogy minden
hónapban sorban állás lesz.
Aztán ugyancsak minden
hónapban elmegyek az
egészségbiztosító pénztár-
hoz, hogy kifizessem az
egészségbiztosítási hozzájá-
rulást, és sorba állok: „Ne-
sze, te, állam, itt az egészség-
ügyi pénzem is!” Aztán me-
gyek a munkanélkülisekhez,
szintén havonta, szintén sor-
ba: „Nesze, te, állam, itt a
munkanélküliségi hozzájáru-
lásom!” (Kíváncsi vagyok az
elvi motivációra, vagyis hogy
miképpen maradhat az em-
ber munkanélküli szerzõi ál-
lásából? És ha nincs többé
szerzõdésem, mivel segít az
állam engem mint munka-
nélkülit, keres egy másik la-
pot, ahová vezércikkeket ír-
jak? Vagy más színházat,
ahol felléphetek, a színészek
számára!) És még nincs itt a
vége. Ha van egy szerzõi jog-
díjas keretszerzõdésem, va-
gyis van egy szerzõdésem a
România Liberánál, miszerint
X összeggel fizetnek
cikkenkért, de elõfordul,
hogy az illetõ hónapban
egyetlen cikket sem írtam,
bármilyen okból, mert nem
volt kedvem, mert meghara-
gudott rám Dan Turturicã, ki
tudja, tehát ha egy hónapban
egyetlen lejt sem veszek fel,
akkor is el kell mennem sze-
mélyesen a nyugdíjpénztár-
hoz, az egészségügyi pénz-
tárhoz és a munkanél-
külisekhez, hogy kijelent-
sem, nem vettem fel pénzt.
Lehet, hogy Turturicã fõszer-
kesztõ nem haragszik rám,
és közli cikkeimet, de akik
írásból élnek, tudják, hogy
gyakran fordul elõ, hogy ke-
retszerzõdésed van különbö-
zõ szervezetekkel, a fizetése-
ket pedig nem havonta, ha-
nem nagyobb idõközönként
eszközölik. Nos, így is min-
den hónapban el kell men-
nem e három helyre, sorba
kell állnom, hogy elmond-
jam: „Hé, állam, köszönöm
az irántam tanúsított érdek-
lõdést, de ebben a hónapban
nincs fizetnivalóm neked!”
Mi történik, ha nem állok
sorba havonta három helyen?
Az állam megtudja a munka-
adótól (...), hogy felvettem
valami pénzeket, és megbün-

tet 5000 lejre. (...) Miért nincs
egyetlen online pénztárab-
lak, ha az állam amúgy is le
akarja venni a munkaadók
válláról ezeket a nyilatkoza-
tokat? Miért ne évente nyilat-
kozzunk, ha amúgyis évente
teszünk egy általános jöve-
delmi nyilatkozatot. Miért
tegyünk útra félmillió embert
havonta, ha nem muszáj? Le-
het, Emil Boc csodálkozik,
hogy vajon miért nem szere-
tik õt az emberek. Nos, ezért.
Mert a bürokráciát, amelyet
vezet, hagyja elharapózni.
(...) Milyen nehéz felmérnie
egy minisztériumi illetékes-
nek, hogy nem csak 500 ezer
olyan emberrel szembesül-
nek, akik nemcsak azért ér-
zik kifosztottnak magukat,
mert elveszik a pénzüket, ha-
nem azért is fel vannak hábo-
rodva, mert fölöslegesen já-
ratják és még büntetéssel is
fenyegetik õket. Ilyen körül-
mények között nem mond-
hatok mást: „Hé, állam,
menj a francba! Nekem dol-
gom van, ha pénzre van
szükséged, otthagytam a
fridzsideren valami borítéko-
kat, szívesen látlak, hogy in-
kasszáld a pénzt!” 
(Fordította: K. B. A.)

A kisebbségek 
elleni támadások
szétverik az 
Európai Uniót

James A. Goldston

Az etnikai és vallási ki-
sebbségek ellen irányuló tá-
madássorozat aláássa az
„emberi méltóságot, szabad-
ságot, egyenlõséget és szoli-
daritást”, hogy annak az
alapjogi chartának a szavai-
val éljünk, amelyre az Euró-
pai Unió is épül. Olaszor-
szágban a miniszterelnökkel
kezdve politikusok egész so-
ra pellengérezi a romákat –
köztük számos olasz állam-
polgárt – és más kisebbsége-
ket oly módon, hogy már-
már legitimálják a diszkrimi-
náló és erõszakos gesztuso-
kat. Sajtóhírek szerint Silvio
Berlusconi a „gonosz hadse-
regének” nevezte a beván-
dorlókat, és egyértelmûen el-
vetette a „többnemzetiségû
Itália” gondolatát, mondván,
„nem ez a mi szándékunk”.
2008 májusában Roberto
Maroni belügyminiszter a
beszámolók szerint azt
mondta: „Azonnal fel kell
számolnia valamennyi ro-
matanyát, a lakókat pedig
vagy kitoloncoljuk, vagy be-
börtönözzük.” Két nappal
késõbb, amikor feldühödött
emberek hatvanfõs csoportja
Molotov-koktélokkal ürített
ki egy cigánytábort Nápoly
közelében, Maroni így szólt:
„Lám, mi történik, amikor
romák gyerekeket rabolnak
el, vagy románok szexuális
erõszakot követnek el.” Még
abban a hónapban Berlus-
coni szükségállapotot rendelt
el, ezen a „idegen állampol-
gárok és megfelelõ úti okmá-

nyokat nélkülözõ nomádok”
jelenlétét értette, illetve ezzel
indokolta a rendkívüli intéz-
kedéseket, beleértve azt,
hogy az összes érintettet –
köztük gyerekeket – lefény-
képezték és ujjlenyomatot
vettek tõlük. Az olasz bírósá-
gokon zajlik egy per, amely
szerint a biztonsági intézke-
dések nem felelnek meg az
Európai Emberi Jogi Egyez-

mény 14. szakaszának. Nem
létezik „objektív és elfogad-
ható” magyarázat a nemzeti
és etnikai kisebbségek ilyen
otromba támadására. Az in-
tézkedések mögött a fajtisz-
ta, hamisítatlan rasszizmus
áll. Az olasz perek lassúságá-
ból ítélve hónapokba, ha
nem évekbe telhet, amíg íté-
let születik az ügyben. Olasz-
ország nincs egyedül. Az el-
múlt két hétben a francia ha-
tóságok több mint negyven
romatábort romboltak le, és
megfogadták, hogy romák
százait küldik haza Románi-
ába és Bulgáriába – két EU-
tagország állampolgárait,
akiket állítólag megillet a
szabad közlekedés és letele-
pedés joga bárhol az Unió
határain belül. (...) A nyár
elején a francia törvényhozás
alsóháza 335 igen és mind-
össze egy ellenszavazattal el-
fogadta az arcot is elrejtõ fá-
tyol nyilvános viseletét. A
szenátus jövõ hónapban
dönt az intézkedésrõl. Ha-
sonló tiltás bevezetésére tör-
tént kezdeményezés – noha
ez idáig sikertelen – Belgium-
ban és Spanyolországban is.
A francia hatóságok igyekez-
tek olyan nyelvezetet hasz-
nálni, hogy ne legyen nyil-
vánvaló a muszlimok kiszú-
rása – mégis a törvény hiva-
talosan is arra szolgál, hogy
„megtiltsa bárki arcának az
elrejtését a nyilvánosság
elõtt”. Mi több, amit a köz-
nyelven „burkaellenes tör-
vénynek” neveznek, az tulaj-
donképpen a csúcspontja az
intoleranciakampánynak,
amelyet Sarkozy 2009. júniu-
si nyilatkozata nyitott meg,
miszerint a burka „nem szí-
vesen látott” Franciaország-
ban. Sokatmondó, hogy a
törvény a kivételek közé so-
rol számos nem iszlám fedõ-
alkalmatosságot, beleértve a
motoros sisakot, az egészség-
ügyi vagy védelmi okokból,
síeléskor vagy karneválokon

viselt maszkokat. Becslések
szerint Franciaországban
összesen kevesebb mint két-
ezer nõ visel az arcot is elfe-
dõ fátylat, a törvényjavaslat
kezdeményezõi mégis azt ál-
lítják, a jogszabályra szükség
van a biztonság, a szekulari-
záció és nõi jogok bõvítése
érdekében. Franciaország
legmagasabb adminisztratív
testülete, az Államtanács
azonban figyelmeztetett,
hogy a törvény talán alkot-
mányellenes. (…) Talán a
legmegdöbbentõbb jele a
mássággal szembeni, egyre
növekvõ szorongásnak Euró-
pa-szerte éppen Svájc, amely
hosszú ideig büszke mene-
kültparadicsom volt. Tavaly
novemberben, egy referendu-
mon a svájci szavazók meg-
szavazták, hogy az alkot-
mány tiltsa minaretek, a me-
csetek imatornyának építé-
sét. Svájcban mindössze
négy minaret létezik, és a
muszlimok nagyjából a la-
kosság öt százalékát teszik
ki, a referendum támogatói
mégis azzal riogatták a svájci
õslakosokat, „akiket zavar,
ha telkeket bizonyos vallási
célokra használják”, hogy ér-
dekeiket „nem veszik komo-
lyan”. Azután azzal érveltek,
ami nyilvánvaló ellentmon-
dás, hogy „a minaretek építé-
se nem vallási kérdés”, ha-
nem „sokkal inkább vallási-
politikai hatalmi szimbó-
lum”. A svájci tiltást máris
megtámadták Strasbourg-
ban. Ha át is csúszik az elfo-
gadhatóság rostáján, nagy
valószínûsséggel ellentmond
az európai egyezmény val-
lásszabadságra és diszkrimi-
nációra vonatkozó elõírásai-
nak. A jogi szempontból ag-
gályos intézkedéseket tör-
vényszéki ítéletek útján kor-
rigálni lehet, de a baj java-
részt megtörtént. Ha az euró-
pai állampolgárság által
meghatározott „még szoro-
sabb Unió” álmát életben
akarják tartani, védelmezõi-
nek most kell felszólalniuk.
(Fordította: Sz. L.)

A romaellenes 
hadüzenet 
kritikája 

Bernard-Henri Lévy

Sarkozy elnök valóságos
hadüzenetet intézett a romák
és a nomádok ellen. Egész
közösségeket tesz felelõssé
egyes emberek garázda tette-
iért, és szakít a törvény elõtti
egyenlõség elvével. Régi ba-
rátja, Bernard-Henri Lévy le-
szedi róla a keresztvizet. 

„Ma valóban bátor és szi-
lárd vezetõre van szükség.
De olyanra, akiben egyúttal
van bölcsesség, finomság,
mértéktartás, és hidegvér is.
Nicolas Sarkozy sajnos
mindezen tulajdonságoknak
híján van” – írja a Le Monde
hasábjain Bernard-Henri
Lévy sztárfilozófus. Az egy-
kori francia „új filozófusok”,
akik jó három évtizede szem-
befordultak a marxizmussal,

nem értenek egyet a mai köz-
társasági elnök megítélésé-
ben. Amikor Nicolas Sar-
kozy elnökválasztási kampá-
nyára készülõdött, levélben
kérte Lévy támogatását, s ar-
ra hivatkozott, hogy a másik
legnevesebb „új filozófus”,
André Glucksmann, mellé
állt. Lévy azonban baloldali-
nak tartja magát, és a szocia-
lista jelölt, Ségolène Royalt
pártolta, ha nem is nagy lel-
kesedéssel. Lévyt és Sarkozyt
régi ismeretség fûzi össze,
nemegyszer együtt nyaral-
tak, de ez még az elõzõ évez-
redben történt. Politikai érte-
lemben ellenfelek, s efelõl a
filozófus ezúttal sem hagy
semmi kétséget. Nem ír ba-
rátságtalan hangnemben az
elnökrõl, de súlyos hibának
tartja azt, ahogy Nicolas
Sarkozy a roma rendbontók
júliusi garázdálkodására rea-
gált. Elõször is nem érti, mi-
ért hívott össze az elnöki pa-
lotába „csúcstalálkozót” a
„romák és a nomádok” hely-
zetének megvitatására. Hi-
szen ezzel egyenlõségjelet
tett olyan emberek közé, akik
jogellenesen tartózkodnak
Franciaországban, és olya-
nok közé, akiknek családja
nemzedékek óta francia. A
fõ ellenvetése azonban úgy
szól, hogy a kollektív megbé-
lyegzés ellentmond a köztár-
sasági eszmének. A legmaga-
sabb szintrõl elhangzó kol-
lektív ítélet nyomán réges-rég
elfeledettnek hitt klisék ter-
jedtek el a tyúktolvaj romák-
ról, illetve a nagy teljesítmé-
nyû Mercedesszel furikázó
cigányokról. Lévyt külön is
felháborítja, hogy a romák-
nak egyetlen képviselõjét
sem hívták meg a tanácsko-
zásra: ezt egyetlen más kö-
zösséggel sem merték volna
megtenni. Ráadásul ezen az
eljáráson alig akadt fenn va-
laki: a baloldal sem tette szó-
vá. Súlyos hibának nevezi
Lévy azt a bejelentését is,
hogy meg fogják fosztani
francia állampolgárságuktól
azokat a külföldi származá-
súakat, akik „hatósági sze-
mély életére törnek”. Vajon
hány nemzedékre visszame-
nõleg vizsgálandó az elköve-
tõk származása? És ha ez az
Übü királyra emlékeztetõ öt-
let átmenne is a törvényho-
záson, illetve az alkotmá-
nyossági vizsgán, vajon mi
lenne az illetõkkel? Honta-
lanná válnának? Hova lehet-
ne õket kitoloncolni? Az ál-
lampolgárok egyenlõek a tör-
vény elõtt: meg lehet szigorí-
tani az állampolgárság meg-
szerzését, de ha már megvan,
nem vehetõ el azon a címen,
hogy nem olyan régi, mint
másoké. Lévy végül kifogá-
solja Sarkozy elnöknek azt a
bejelentését, hogy „háborút
indít a garázdák ellen”. Való-
jában nem katonai a feladat,
hanem rendõri. Az elkövetõk
nem ellenségek, hanem bû-
nözõk. Aki egy békés ország-
ban háborút emleget, hiszté-
riát kelt, lényegében elfogad-
ja a bûnözõk kihívását, és
olyan világot épít, amelyben
mindenki mindenkinek el-
lensége. (metazin.hu)

Magas szintû tévedések

Nicolas Sarkozy – 
jól megcsinálta
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Czédly József

Egyes adókötelezettségek 
bejelentésérõl 
és befizetésérõl
Beszámoltunk a Törvény-

tárban arról, hogy július 1-
vel újabb adókötelezettsége-
ket vezettek be. Ezek közé
tartozik a független tevé-
kenységek és köztük a szer-
zõi jog alapján szerzett jöve-
delmek új rendszerû meg-
adóztatása, illetve ennek ki-
terjesztése a társadalombiz-
tosítási (CAS), egészségügyi
(CASS), valamint a munka-
nélküli-alaphoz való hozzá-
járulások befizetésének köte-
lezettségére. Ennek gyakor-
lati alkalmazása befulladt a
szakminisztériumok által el-
rendelt bürokráciába.

Ahhoz, hogy alátámasz-
szam ezt az állításomat, sor-
ba kell vennem az egyes kö-
telezettségek bejelentését és
befizetését elõíró utasításo-
kat, melyek a legtöbb eset-
ben ellentmondanak a tör-
vényben elõírtaknak.
Ugyanis  a Pénzügyi adótör-
vénykönyvet (Cod fiscal)
módosító 58/2010 sz. tör-
vényerejû sürgõsségi kor-
mányrendelet (OUG) III.
cikkelyének (4). bekezdése
elrendeli: „Az elõzõ bekez-
désben felsorolt hozzájárulá-
sok bejelentése, kiszámítása
és befizetése a jövedelem ki-
fizetõjének a kötelessége, az
érvényben levõ törvényes
elõírások szerint.”

Legtisztább a helyzet a be-
fizetendõ jövedelemadó ese-
tében. Itt ugyanis a Pénzügy-
minisztérium nem változta-
tott (jelenlegi tudásom sze-
rint) az elõzõleg is érvény-
ben levõ rendszeren. Tehát a
szerzõi jog kifizetõje a meg-
állapított jövedelembõl visz-
szatart 10%-ot jövedelem-
adó-elõlegként, az év végén
a jövedelem haszonélvezõ-
jének le kell tennie egy a jö-
vedelmét igazoló bejelentést,
ebbõl levonja az eddig 40%-
os költségelismerés helyett a
most megszabott 20%-nak
megfelelõ összeget, a meg-
maradt érték után kell majd
kifizetni a 16%-os egységes
jövedelemadót, amibõl ter-
mészetesen levonják az in-
tézmény által visszatartott, a
jövedelem 10%-nak megfele-
lõ adóelõleget.

Sokkal bonyolultabb a
helyzet a társadalombiztosí-
tási hozzájárulás esetében.
Annak ellenére, hogy amint
a fentiekben említettem, a
törvény ennek bejelentését,
kiszámítását és befizetését a
jövedelem kifizetõjére hárít-

ja, a kormányrendelet végre-
hajtását elõíró módszertani
norma (norme metodologi-
ce) 7. cikkelye szerint „ Azok
a természetes személyek,
akik szakmai jellegû jövedel-
met szereznek, kötelesek ezt
bejelenteni a köznyugdíj
rendszer és a munkanélküli-
ek biztosításának hivatalai-
ban, valamint biztosítási
szerzõdést kell kötniük az
egészségügyet biztosító
rendszerrel”.

Ezeket a bejelentéseket a
jövedelem megszerzése utá-
ni következõ hónap 25-ig
kell megtenni, tehát a folyó
év júliusában kapott jövedel-
met most augusztus 25-ig
kellett volna bejelenteni.
Hozzávetõlges számítás sze-
rint 650.000 személyre vo-
natkozik ez a kötelezettség,
amit az említett, igen kis lét-
számú hivatalokban kellene
megtenni, ami értesülésünk
szerint teljes káoszt okozott
mindenütt. Bukarestben
még bonyolultabb a helyzet,
ahol nem a körzeti, hanem
az egyetlen fõvárosi hivatal-
ban kell letenni a bejelenté-
seket. Mindezt tetõzi, hogy
még nem nevezték meg azt a
kincstári számlaszámot
(cont de trezorerie), ahová a
kötelezõ hozzájárulást át le-
hetne utalni bankszámláról
vagy postán, így személye-
sen kell befizetni a hivatal
pénztáránál, legtöbbször ne-
vetséges kis összeget (10-20
lejt), tekintettel a havi jöve-
delem szerény nagyságára.

Ami az egészségügyi hoz-
zájárulást illeti, még több el-
lentmondás van a hatályban
lévõ törvények és módszer-
tani normák között. Az
Adótörvénykönyv módosí-
tását elõíró kormányrendelet
fent említett módszertani
normái azt írják elõ, hogy a
„bejelentéseket és a befizeté-
seket a 95/2006. sz. egész-
ségügyi törvény és ennek
módszertani normái szerint
kell megtenni”. Ezek viszont
úgy rendelkeznek (257. cik-
kely), hogy nem fizetnek
egészségügyi hozzájárulást a
szakmai jellegû jövedelmük
után, akik befizetnek erre a
célra, fizetésük, munkanél-
küli segélyük, illetve nyugdí-
juk után. Így tehát az egész-
ségügyi hozzájárulási kötele-
zettség leszûkül csak azokra,
akiknek nincs más jövedel-
mük, mint a szakmai tevé-
kenységükbõl származó, il-
letve azokra a nyugdíjasok-
ra, akiknek mivel havi nyug-
díjuk kisebb mint 1.000 lej,
nem fizetnek nyugdíjuk után
egészségügyi hozzájárulást.

Ez utóbbiaknak csak évi  be-
jelentési és befizetési kötele-
zettsége van.

Jelenleg semmilyen illeté-
kes hatóság nem adott egyér-
telmû választ, melyik szabá-
lyozás van érvényben az
egészségügyi hozzájárulás
befizetési kötelezettségére
vonatkozóan, az Adótör-
vénykönyv módosítását el-
rendelõ kormányrendelet
III. cikkelye, vagy az egész-
ségügyi törvény erre vonat-
kozó elõírásai. Azt sem lehet
figyelmen kívül hagyni,
hogy az említett kormány-
rendelet IV. cikkelye felsorol
több, hatályon kívül helye-
zett szabályozást, de ezek
között nem szerepel az
egészségügyi törvény elõbb
idézett, 257. cikkelye.

Az egyetlen hozzájárulási
kötelezettség, melynek beje-
lentését és befizetését egyér-
telmûen szabályozták, az a
munkanélküli-alapra való be-
fizetésre vonatkozik. A Hiva-
talos Közlöny augusztus 19-ki,
588. számában jelent meg a
munkaügyi miniszter
599/2010, sz. rendelete
arról, hogyan kell eljárniuk
azoknak, akik szakmai jelle-
gû tevékenységük nyomán

jövedelemben részesülnek, és
mint ilyenek, kötelesek befi-
zetni a munkanélküli-segély-
alapra.

Ez a rendelkezés is szöges
ellentétben van a törvény-
erejû kormányrendelet azon
elõírásával, hogy ennek a
kötelezettségnek lebonyolí-
tása a jövedelmet kifizetõ in-
tézmény hatásköre. Ugyanis
ezt a felelõsséget kizárólag a
jövedelemben részesülõ sze-
mélyre hárítja. Neki van kö-
telessége havonként bejelen-
teni a jövedelme alapján ki-
számított hozzájárulási kö-
telezettséget a munkanélkü-
li- alapra a megyei Munka-
erõ- foglalkoztatási Ügy-
nökségnél (Agenþia pentru
Ocuparea Forþei de
Muncã), és befizetni egy
megjelölendõ kincstári

számlára a törvény szerint
megállapított összeget.

Mindez rendben lenne, ha
a miniszteri rendelet lehetõ-
séget adna arra, hogy a beje-
lentést meg lehessen tenni
elektronikus vagy postai
úton is. Még a kötelezettség
befizetése sem lehetséges
banki átutalással vagy pos-
tán, bár ezt a rendelet enge-
délyezi, de még nem közöl-
ték az ehhez szükséges
kincstári számlaszámot, így
a befizetést jelenleg csak az
ügynökségek pénztáránál le-
het megtenni. Így a 600.000
befizetõnek sorba kell állni a
42 ügynökség pénztáránál,
még akkor is, ha a befizetés
értéke havi 1 vagy 2 lej (2 lejt
kell fizetni ha a havi jövede-
lem 400 lej volt).

De hogy a tortára rá kerül-
jön a cseresznye is, akkor is
meg kell tenni a bejelentést
(mind a nyugdíj- mind a
munkaerõ-foglalkoztatási hi-
vatalnál), ha egy bizonyos
hónapban a szakmai tevé-
kenységet végzõ személynek
nem volt jövedelme.

Hogyan és mikor fognak
ezeken a bürokratikus és
több esetben törvényszegõ
eljárásokon változtatni, je-

lenleg nem tudjuk, de remél-
hetõleg észhez fognak térni
az illetékes hatóságok, és ak-
kor majd újra fogunk foglal-
kozni a témával.

Pénzügyi szabályozások
A Hivatalos Közlöny au-

gusztus 12-i, 573. számában
jelent meg az Országos
Pénzügyeket Kezelõ Ügy-
nökség (Agenþia Naþionalã
de Administrare Fiscalã
ANAF) elnökének a
2.289/2010. sz. rendelete
egy bizonyos határérték alat-
ti tartozásokra vonatkozó el-
járásokról. Ennek alapján
augusztus 15-i hatállyal a kö-
vetkezõ rendelkezések lép-
nek életbe:

Amennyiben december
31-én egy adófizetõ jogi
vagy a természetes személy

hátralékos pénzügyi kötele-
zettségének szaldója kisebb
mint 10 lej, akkor ezt a kö-
vetkezõ év elsõ 7 napjában
törölni kell a pénzügyi
nyivántartásból. Hátralékos
pénzügyi kötelezettség alatt
a szabályozás a be nem fize-
tett tartozások összegét érti.

Valamennyi adófizetõ
számára a hátralékos befize-
tési kötelezettségekbõl faka-
dó járulékok, avagy késedel-
mi büntetések (accesorii sau
penalitãþi de întârziere) ösz-
szegét évnegyedenként kibo-
csátott végzésekben (decizii)
rögzítik, kivéve azokat az
eseteket, amikor engedé-
lyeztek egy befizetési
könnyítést (înlesniri la
platã). A végzések azokra a
tartozásokra kell hogy vo-
natkozzanak, melyeknek be-
fizetési határidejétõl eltelt 90
nap, kivéve azokat az esete-
ket amikor a tartozás egy ré-
szét vagy teljes egészében ki-
fizették. Amennyiben a tar-
tozásokból eredõ késedelmi
büntetések összege nem ha-
ladja meg: nagy adófizetõk
esetében az 1.500 lejt, köze-
pes adófizetõk esetében az
1.000 lejt, egyéb jogi szemé-
lyiségû adófizetõk esetében

az 500 lejt, valamint termé-
szetes személyek esetében a
100 lejt, a tartozást megálla-
pító végzést a befizetési ha-
táridõtõl számított 180 nap
után kell kibocsátani.

Ugyanezeket a határérté-
keket veszik figyelembe az
egyes, kisebb összegû tarto-
zások befizetésére felszólító
közlések és a végrehajtási
okiratok (titlu executoriu) ki-
bocsátása esetében is. Ha
fennáll az elévülés veszélye,
akkor a befizetési felszólítást
és a végrehajtási okiratok ki-
bocsátását elrendelik a fent
említett 180 nap figyelmen
kívül hagyásával.

Egy másik, a Hivatalos
Közlöny augusztus 20-i, 593.
számában megjelent pénz-
ügyminiszteri rendelet
(Ordin 2.160/2010) szabá-

lyozza a pénzügyi ellenõrök
által kiállított jegyzõköny-
vekkel szembeni elõzetes pa-
nasz (plângere prealabilã)
benyújtásának módozatait.
A pénzügyi ellenõrök által
elkészített jegyzõkönyvvel
szembeni elõzetes panasz
benyújtása adminisztratív
jogorvoslatnak (cale de atac
administrativ) tekintendõ.

Az elõzetes panaszt írás-
ban kell megtenni, és tartal-
maznia kell:

– a panasztevõ személy-
azonosító adatait;

– a panasz tárgyát;
– a jogi és tényleges indo-

kokat;
– milyen bizonyítékokra

támaszkodik
– a panasztevõ aláírását,

ez lehet a jogi személy törvé-
nyes képviselõje vagy megbí-
zottja.

Az elõzetes panasz csak a
a jegyzõkönyvben foglalt
eseményekre és összegekre
vonatkozhat. A panasztevõ
panaszának igazolására lete-
het olyan okiratokat, melye-
ket a pénzügyi ellenõrök
nem vettek figyelembe. Az
elõzetes panaszt ahhoz az
igazgatósághoz lehet leten-
ni, ahová a megtámadott
jegyzõkönyvet elkészítõ
pénzügyi ellenõrök tartoz-
nak. Az elõzetes panasz be-
nyújtása nem függeszti fel a
megtámadott jegyzõkönyv-
ben lefektetett utasítások
végrehajtását. Ez az elõírás
nem fosztja meg a panaszte-
võt attól a jogától, hogy az
554/2004. sz., a közigazga-
tási bírósági eljárásokról
szóló törvény alapján kér-
heti a megtámadott jegyzõ-
könyv utasításainak felfüg-
gesztését.

A pénzügyi ellenõrök által
elkészített jegyzõkönyv elle-
ni elõzetes panaszt az ellen-
õröket kiküldõ igazgatóság
vizsgálja meg. Ebben csak
olyan szakemberek vehetnek
részt, akik nem mûködtek
közre a jegyzõkönyv elkészí-
tésénél. Az elõzetes panasz
jogosságát vagy alaptalansá-
gát egy az igazgatóság által
kiadott végzésben rögzítik.
A végzésnek három része
kell hogy legyen:

– egy bevezetõ rész, ez tar-
talmazza a panaszt kivizsgá-
ló intézmény elnevezését, a
panasztevõ nevét vagy elne-
vezését, a panasztevõ szék-
helyét, a panaszt iktató
pénzügyi ellenõrzõ hivatal
iktatószámát, a panasz tár-
gyát, valamint az ügyfelek
állításainak szintézisét;

– a panaszt megvizsgáló
szerv jogi és tényleges indo-
kait amire a meghozott vég-
zése támaszkodik;

– tartalmaznia kell a ho-
zott döntést, a fellebbezési
lehetõségeket, azt a határ-
idõt, amíg a fellebbezést be
lehet nyújtani, és annak az
intézménynek a megnevezé-
sét, ahová a fellebbezést le
lehet tenni.

Az elõzetes panaszról szó-
ló döntés nem teremthet a
panasztevõ számára nehe-
zebb helyzetet, mint amit a
megtámadott jegyzõkönyv
tartalmaz.

Hasznos információk
Közeledik az õsz, sok új törvény szabá-

lyozás lép, illetve lépett életbe, ami nem

kerülheti el olvasóink figyelmét, egyrészt

mert új kötelezettségeket ír elõ, másrészt

mert újabb lehetõségeket tartalmaznak

mindennapi életünk során. De szó lesz

az alábbiakban olyan rendelkezésekrõl is,

melyek helyes értelmezésérõl e sorok író-

ja, legalábbis egyelõre, nem tud hasznos

tanácsot adni.
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Õszi sokadalom 
Kézdivásárhelyen

Augusztus 27., péntek: 14
órától Megújulóenergia-
hasznosítási formák Háromszé-
ken témával; 15-17 óráig
meseolvasás, drámajátékok,
17–18 óráig ismerkedés a
hangoskönyvvel; a sport-
csarnok parkolójában go-
kart mindenkinek a Bia
Electronic szervezésében; a
Vigadó kiállítótermében 17
órától a Nõk Egyesületének
hagyományõrzõ kiállítása;
a Molnár Józsiás Parkban
felállított gyermekszínpa-
don 12 órától gyermekvá-

ros, 16 órától játszóház a
Caritasszal és a Bóbita
egyesülettel; az Idol színpa-
don 18 órától Farkas Major
Annamária énekes magyar
nótákat, csárdásokat ad elõ,
18.30-tól Döméné Szabó
Andrea sanzonokat, musi-
caldalokat, mai slágereket
énekel, 19 órától Zsóri Mar-
tin modern slágereket, 20
órától Misa bulizenét,
20.50-tõl Mara-mulatóst és
cigányzenét, 21.50-tõl Ma-
gyar Rózsa magyar mulatós
zenét ad elõ, 22.50-tõl Ba-
lázs Pali-koncert, éjféltõl
Garázs-koncert; a központi
színpadon koncertek: 17

órától Chameleon Small
Band, 18.30-tól Radar, 20
órától a harmincéves Bume-
ráng nagy találkozója, 22
órától Knock Out-koncert,
éjféltõl Metropolis; az Art
Caffé Klubban 23 órától a
St. George Quintet dzsessz-
koncertje, 1 órától Borsodi
Blue-koncert; a DJ Aréná-
ban 21 órától Vygo, 22.30-
tól Azteca, éjféltõl Jay Bliss,
3 órától Interphace & Tb,
látvány: VJ Axo.

Kiállítás 
Sepsiszentgyörgyön

A Székely Nemzeti Múze-
um szervezésében ma 18
órakor nyílik meg a Vedd eze-
ket az iratokat... címû levéltá-
ri kiállítás a múzeum Lovag-

termében. A kiállítás a gyu-
lafehérvári, a szamosújvári,
a sepsiszentgyörgyi és a
gyergyószentmiklósi római
katolikus gyûjtõ levéltárak
látványosabb darabjait mu-
tatja be, és szeptember 17-ig
látogatható.

Nemzetiségek 
találkozója Tornyán

Idén megrendezik Tor-
nyán a nemzetiségek talál-
kozóját. A kétnapos rendez-
vénysorozat augusztus 28-
án szombaton 16 órakor ke-
rekasztal-megbeszéléssel
kezdõdik, amelynek témá-
ja: Nemzetiségek az Európai
Unióban. Ezt követõen
17.30-kor kezdõdik a folk-
lórfesztivál a piactéren. Az

elsõ nap a 21 órakor
kezdõdõ nemzetiségek bál-
jával végzõdik.

Augusztus 29-én, vasár-
nap, 13 órától a tornyai
tájház megtekintésére és a
kemencés lángos megkós-
tolására kerül sor. Délután
ifjúsági és sportrendezvé-
nyek lesznek a piactéren
helyi és meghívott csapa-
tokkal, 19-tõl pedig az
UNIROL Music szóra-
koztatja a vendégeket.

IX. Bonchidai 
Kastély Napok

A Transylvania Trust Ala-
pítvány és Bonchida község
polgármesteri hivatala au-
gusztus 28–29. között szer-
vezi meg a IX. Bonchidai

Kastély Napokat, melynek
helyszíne a bonchidai
Bánffy-kastély. Lesz lovasbe-
mutató és fõzõverseny,
szombat este pedig szabad-
téri filmvetítésre kerül sor,
melyet a TIFF-fel közösen
szerveznek. Idén két nagy
együttest üdvözölhetünk a
Bonchidai Kastély Napok
színpadán: a magyarországi,
Piramis együttest, valamint
a romániai Direcþia 5 nevû
zenekart. 

Elõadás Szovátán

Ma, pénteken 18.30-kor
Szolláth Hunor helytörté-
nész tart elõadást A szovátai
református templom építéstörté-
nete címmel a református
egyház imatermében. 

Programajánló

Merevegyenesen a sebes-
ségmániásokat és a sportko-
csik szerelmeseit célozza
meg a Citroën a DS3 csúcs-
modelljével, a Racinggel. Az
idei Genfi Autószalonon be-

mutatkozott négykerekû im-
már Romániába is megérke-
zett, hogy a Mini Cooper S
JCW-nek, az Opel Corsa
GSI-nek és a Renault Clio
RS-nek konkurenciát nyújt-

son. Már az a 155 lóerõs, 1,6-
os THP felé is kacsingathat-
tak a dinamikára vágyó sofõ-
rök, ám a Racing – mint
ahogy a neve is elárulja – ki-
fejezetten erõsre sikeredett. A
csupán 1,6 literes erõforrás
ebben a modellben 6,5 má-
sodperces gyorsulást és 234
km/h-s végsebességet ígér,
míg ezer métert 26,5 másod-
perc alatt tesz meg az autó.
Nem véletlen tehát, hogy jö-
võre ennek a „versenyzõnek”
a WRC-változata váltja majd
le a Sébastien Loebbel a vo-
lán mögött rali-világbajnok-
ságot nyert C3-at.

Az autó ezen sportos tulaj-
donságait igyekeztek hangsú-
lyozni a formatervezésében
is. Áramvonalas, modern
külsejét megalapozza az au-
tóversenyzés világából átvett
karbonelemek alkalmazása,
a hûtõmaszk kerete, a 18 co-
los könnyûfém felnik, a tetõ,
és a tetõspoiler narancssárga
fényezése pedig nagyon fel-
dobja az összképet. Kényel-
mes vezetési élményt ígér,

hogy a DS3 Racing 15 milli-
méterrel került közelebb az
aszfalthoz és harminc milli-
méterrel nõtt a nyomtávja,
továbbá fejlesztettek a fék-
rendszeren is. 

A belsõ formatervezésében
is igyekeztek sportossá vará-
zsolni a DS3-at, de harminc-
ezer eurós árával még így is a
legdrágább kupé lett a piacon
– igaz viszont, hogy a beso-
rolása alapján már a prémi-
um kategória felé kacsingat.

Berobogott a francia „versenyzõ”
Romániába is megérkezett a Citroën DS3 csúcsmodellje, a 207 lõerõs Racing

Olvasónk írta: „Kezdõ au-
tószerelõ vagyok, s a kétéves
tevékenységem során na-
gyon sok esetben – nem szé-
gyellem bevallani – véletle-
nül találtam meg az alapjá-
rattal összefüggõ hibákat.
Kérném, hogy segítsenek a
hiba szakszerû feltárásában.”

Elsõként mindig ellen-
õrizni kell, hogy a motor
mûködésének folyamán me-
lyik üzemállapotban nincs
alapjárat. Az autó motorjá-
nak indításakor és mûködé-
se során kétféle alapjáratot
különböztettünk meg, ame-
lyeknek fordulatai között lé-
nyeges különbség van. A
motor hideg indításakor a
hideg alapjáraton észleljük a
motor bemelegedési fázisát
– amely az üzemmeleg alap-
járatnál sokkal magasabb –,
s a fordulatszámnak a motor

melegedésével arányosan,
fokozatosan csökkennie
kell. Tehát amikor a gépko-
csi motorját beindítjuk hi-
deg állapotában, teljesen
normális jelenség, hogy kb.
800-900 fordulat/perc alap-
járathoz képest akár 1500-
1700-at fordul a motor per-
cenként. A motorfordulat
mértéke függ attól is, hogy
karburátoros vagy befecs-
kendezõs (injektoros) az erõ-
forrás. Tapasztalatok szerint
a karburátoros kivitelnél
mindig magasabb a hideg
alapjárat – feltételezve, hogy
a rendszer kifogástalanul
mûködik, a hidegindító (szi-
vató) berendezés jól van be-
állítva, a gyújtás hibátlan,
elõgyújtási értéke pedig
megfelel a gyári elõírásnak.
Mivel ebben a fázisban a
motor dúsabb keverékkel

mûködik az üzemmeleghez
képest, a károsanyag-kibo-
csátása is magasabb. A dús
keverék azt jelenti, hogy az
elméleti, optimális benzin-le-
vegõ keverék arány üzem-
anyagban gazdagabb. Ez az
úgynevezett indítási keverék.

A motorok alapjáratát
üzemmeleg használatra ter-
vezik. A bemelegedési fázist
követõen a motor eléri az
optimális üzemi hõfokát. A
keverékképzés ennek követ-
keztében minõségileg javul,
így a károsanyag-kibocsátás
is lényegesen csökken,  az
alapjárat pedig beáll a gyári-
lag meghatározott fordulat-
ra. Ennek a fordulatnak érté-
ke motortípustól függõen el-
térõ lehet, 800 és 1000 fordu-
lat között. Automata váltó-
val szerelt gépkocsiknál en-
nél kissé magasabb is lehet. 

A következõkben tekint-
sük át az üzemmeleg mo-
tornál a rendellenes alapjá-
ratot okozó rejtett hibákat.
Szeretném hangsúlyozni, és
minden szerelõ figyelmét
felhívni arra, hogy az opti-
mális motor mûködése úgy
az alapjárat, mint a fo-
gyasztás. A teljesítmény
alapvetõ feltétele a mecha-
nikusan rendben lévõ erõ-
forrás, amelyhez hozzá tar-
tozik az üzemanyagszûrök,
a levegõszûrök és a szívó-
rendszer tömítettségének el-
lenõrzése is. Elõször a
kompresszió, a sûrítés vég-
nyomását kell lemérni
üzemmeleg motornál, jó ál-
lapotú akuval. Ezzel elke-
rüljük a diagnosztizálással
járó költségeket, vitákat és
veszõdéseket. A hengerek
között megadott végnyo-

más-különbözet ne haladja
meg az 1-2 bar nyomást.
Ha nem kielégítõ a kapott
eredmény, akkor a nyomás-
veszteség mérésével ponto-
san ellenõrizhetjük – a mo-
tor megbontása nélkül – a
hengerek, a szelepek és a
gyûrûk állapotát. A motor
mechanikus vizsgálata után
az eredménytõl függõen kö-
vetkezik a motor vezérlõ-
rendszerének és az elektro-
nikának az aprolékos vizs-
gálata.

Az alapjárati rendszer ve-
zérlésének elektronikus vizs-
gálatakor elõször a gyakorta
hibákat okozó gyújtásrend-
szert és a motorvezérlést kell
megfigyelni. A gyújtásrend-
szernél a primer és a szekun-
der áramköröket, a gyújtó-
trafót, a gyújtáselosztót, az
elosztófejet, a gyújtókábele-

ket, a gyújtógyertyákat és az
azokat összekötõ vezetéke-
ket kell ellenõrizni. Ha min-
den paraméter megfelel az
elõírt értékeknek, akkor kö-
vetkezhet a motorvezérlõ
elektronika. Az érzékelõket
(a motorhõfok-érzékelõ, a
fõtengely-jeladó, a vezérmû-
tengely-jeladó, a lambda-
szonda, a fojtószelep-hely-
zet jeladó, a MAP-szenzor,
a MAF-szenzor (légtömeg-
mérõ), a beszívott levegõ hõ-
mérsékletét érzékelõ szerke-
zet) kell górcsõ alá venni; az
alapjárati léptetõmotor pél-
dául néha megszorul a bele-
kerülõ szennyezõdés miatt,
s ilyenkor az alapjárat nem
tud visszaállni a megadott
értékre. 

Tímár József, 
autószerelõ mester

Szerviz

Alapjárati problémák (szakmai szemmel)
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Nehéz fokozat

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

Készítette: Buna Botond

Elõzõ feladványunk megfejtése

A rendõrség ügyeletén megcsörren a telefon. Remegõ nõi hang kér
azonnali segítséget. Bemondja a címet, és csak sikongat tovább. Az
ügyeletes tiszt megszólal:
– Küldjük a járõrkocsit, de elõbb … (poén a rejtvényben)

Vízszintes: 1. A poén 1. része. 11. ... csodaországban; Lewis
Carroll meseregénye. 12. Pemzli. 13. Ponty nagyságú, édesví-
zi ragadozó hal. 14. Amelyik kutya ugat, az nem ... . 16. Ver-
senyre készül. 17. Becézett Ágnes. 18. Ott a szabadban. 20.
Rossz emberi szokás. 22. Árvízvédelmi építmény. 23. Nem
akar elkésni. 25. Egész, teljes. 26. Egységben van! 27. Csábí-
tással magával visz. 29. A szavak dzsókere. 30. Noli turbare
circulos ...; Arkhimédész utolsó szavai. 31. Habár. 33. Ifjúsá-
gi (röv.). 35. Vágtázó lóverseny. 37. Én, ..., õ. 38. Folyamat
gyümölcs „életében”. 40. Növénytámasztó farúd. 41. Apaál-
lat. 42. Húzza a lábát. 44. Zárat csattant. 47. Magyar Testgya-
korlók Köre (röv.). 48. Becézett Patrik. 50. Arany János hõse.
51. Kiel közepe! 52. Kitöltendõ nyomtatvány. 54. Ádám és
Éva elsõ fia.

Függõleges: 1. Tabló része! 2. Árusítás. 3. Könnyezik érte. 4.
Munkaterület valamely ága. 5. Keverni kezd! 6. Uborka jel-
zõje lehet. 7. Kábítószerféle. 8. Rét. 9. Oda-vissza: férfinév.
10. Egészségügyi katona, szanitéc (tréf.). 14. A poén 2. része.
15. ... mint a miskolci kocsonya. 17. Az egyik kontinens. 19.
Nézd! 21. Férfi párja. 24. Tanítási idõ része. 27. Páros kefe!
28. Jogtalanul birtokolt. 30. Tulajdonunk. 32. Elektronikai
márka. 34. Testvér. 36. Kiadós étel igéje. 37. Iskolapénz. 39.
Némán siet! 41. Az udvarra tud nézni. 43. Kicsi. 45. Az elhí-
zás jele. 46. ... Turner; a rocknagymama. 49. Alom (nép.). 52.
Bent püföl! 53. Pók lábai!

Alapos rendõrök

A Down-szindróma az
egyik leggyakrabban elõfor-
duló genetikai betegség. 100
ezer élveszülésbõl 700 gyer-
mek Down-szindrómás. A
Down-szindróma kiváltó
okát 1959-ben sikerült tisz-
tázni. Mint tudjuk, az ember
testi sejtjeiben minden kro-
moszómából két darab talál-
ható, a Down-szindrómások
esetében a 21. kromoszómá-
ból azonban három (ezért
nevezik 21-es triszómiának
is). Ez az egyetlen olyan ge-
netikai rendellenesség, mi-
kor egy (nem ivari) kromo-
szómából három van, és a
született gyermek életképes.

Okok…

Széles körben ismert,
hogy az édesanya életkorá-
val a Down-kór elõfordulá-
sának kockázata fokozato-
san emelkedik. Negyvenéves
édesanyák esetében a gyako-
riság 2, ötvenéves korban
már 8 százalék körül mozog.
Kevésbé ismert azonban,
hogy az édesapa életkorának
növekedésével a gyakoriság
szintén emelkedik. Mind-
ezek ellenére a beteg gyer-
mekek 70-80 százalékát
mégis a 35 évnél fiatalabb
édesanyák szülik, hiszen a
szülõ nõk többsége 35 év
alatti, és ilyenkor még a kro-
moszómavizsgálat csak vá-
lasztható, nem kötelezõ.

Hogyan kezelhetõ?

Gyógyítása napjainkban
nem lehetséges. Összehan-
golt szakorvosi, gyógypeda-

gógiai és természetesen szü-
lõi munkával azonban, sze-
retõ, gondoskodó családban
jól fejleszthetõek a gyere-
kek, közösségbe kerülésük
megkísérelhetõ. Ezek a gye-
rekek kedvesek, barátságo-
sak, gyakran jó a zenei hal-
lásuk. Szellemi elmaradá-
suk ellenére óvodai közös-
ségbe képesek beilleszkedni,
iskolai képzésük már speci-
ális feladat. A betegek meg-
tanulhatnak írni és olvasni,
számolni, elég magas fokon
képesek az önellátásra.
Megfelelõ munkahelyeken
dolgozhatnak, hasznos tag-
jai lehetnek a társadalom-
nak. Általában jellemzõ rá-
juk, hogy barátságosak, sze-
retetüket látványosan mu-
tatják ki, ragaszkodnak az
általuk megkedvelt szemé-
lyekhez. Különösen jó az
utánzási képességük, ezt
használják ki a Down-kóros
színészekkel dolgozó szín-
házak is.

Down szûrés

A korszerû szûrõvizsgála-
tok viszonylagos újdonsága
miatt még szakmai körök-
ben is különbözõ hitek és
tévhitek élnek a magzati kro-
moszóma-rendellenességek
(köztük a Down-kór) felis-
merését célzó módszerekkel
kapcsolatban.

A szûrõvizsgálat lényege,
hogy felismerje azokat a
terhességeket, amelyekben
a kromoszóma-rendellenes-
ség elõfordulásának való-
színûsége nagy. Tévhit te-
hát, hogy a szûrõvizsgálat

diagnosztizálni tudja a kro-
moszóma-rendellenessége-
ket. A szûrõvizsgálat
„csak” azt mutatja meg,
hogy az adott terhességben
mennyi a valószínûsége a
vizsgált kromoszóma-rend-
ellenességnek. A teszt ered-
ménye tehát egy arány-
szám. Ami lehet például
1:50-hez, amely orvosi
szempontból magas kocká-
zatnak minõsül, vagy
1:1000-hez, ami alacsony
kockázatnak számít. Ural-
kodó tévhit azonban, hogy
minden 35 év feletti terhes
magzatánál érdemes kro-
moszómavizsgálatot végez-
ni. A korszerû szûrõvizsgá-
latok pont arra valók, hogy
megtalálják azokat a fiata-
lokat, akiknél érdemes, és
azokat az idõseket, akiknél
nagy valószínûséggel nem
érdemes magzati kromo-
szómavizsgálatot végezni,
így a beavatkozás kockáza-

tát vállalni. Sajnos nem léte-
zik olyan vizsgálat, mely tel-
jes bizonyossággal kizárná a
Down-kór vagy egyéb gene-
tikai betegség fennállását, a
legnagyobb körültekintés
mellett is elõfordulhat, hogy
az egészségesnek hitt terhes-
ség során beteg baba fejlõ-
dik.

Jellegzetes 
külsõ jegyek, tünetek

A betegségnek számos tü-
nete van, melyek közül nem
feltétlenül mindegyik egy-
forma mértékben jelentke-
zik a betegen. Ilyenek a szé-
les arc és erõs szemredõ
(ezért nevezték a Down-
kórosokat korábban mongol
idiótáknak, mivel arcuk va-
lóban a mongoloid rasszra
emlékeztetõ vonásokat hor-
doz), a tenyéren végigfutó
ránc, az aránytalanul kis fej,
a megnagyobbodott nyelv és

a csökkent szellemi képes-
ség (általában középsúlyo-
san értelmi fogyatékosak). A
betegek IQ értéke 50 körül
várható.

Tünetei annyira jellegzete-
sek, hogy az esetek többségé-
ben már az újszülöttekben
felismerhetõ a Down-kór. A
csecsemõk sokat alvó, nem
sírós, nyugodt babák. A
rendellenességgel küzdõk ar-
ca jellegzetes: feltûnõ a
“mongoloid” szemrés, a la-
pos orrgyök, mélyen ülõ fül,
a szájból kilógó nagy nyelv.
Jellemzõ a babákra az elhú-
zódó sárgaság is. Kezük szé-
les, rövid, az esetek többsé-
génél jellemzõ a tenyér teljes
szélességén végigfutó, úgy-
nevezett négyujjas barázda.
Már méhen belül, ultrahan-
gos vizsgálattal feltûnik a
combcsontok rövidsége. A
babák izomtónusa csökkent,
emiatt rendszerint lassúbb a
mozgásfejlõdésük is. A
Down-szindrómás gyerme-
kek életkilátásait nagyban
meghatározzák a társuló
egyéb rendellenességek.
Gyakori a súlyos, veleszüle-
tett szívfejlõdési zavar, legjel-
lemzõbb a szív két kamrája
közti úgynevezett sövényhi-
ány. Gyakoribb az emésztõ-
szervi rendellenességek elõ-
fordulása is: a patkóbél szû-
külete vagy teljes elzáródása
mintegy háromszázszor
gyakrabban fordul elõ, mint
az egészséges gyerekekben.
A betegek 5-6 százalékában
epilepszia súlyosbítja a ké-
pet, és nem ritka az agyvér-
zés sem. Az évek múlásával
az agyban az Alzheimer-
kórhoz hasonló elváltozások
alakulhatnak ki. Mindemel-
lett a leukémia kockázata is
sokszorosa az egészséges tár-
sakhoz képest. Ha súlyos be-
tegségek nem társulnak, a
betegek 30-40 éves korukig is
élhetnek. A fiúbetegek álta-
lában terméketlenek, de a lá-
nyok akár szülhetnek is, elv-
ben az utódok fele egészsé-
ges lehet.

Down-szindróma
Áldott állapotban lévõ nõk gondolatai-

ba idõrõl-idõre befurakodik a szoron-

gás: vajon rendben fejlõdik-e a baba? A

leggyakoribb genetikai rendellenesség a

Down-kór, amely szûrõvizsgálattal az

esetek felében mutatható ki a terhesség

korai szakaszában.

Kiderült, hogy terhes vagyok,
aminek nagyon örültünk, de
van egy cicánk. Úgy tudom, eb-
ben az állapotban nem lehet
macskát tartani. Igaz ez?

Sokféle fertõzõ betegség
veszélyes a tehesség allatt,
azonban a legborzalmasabb
a terhességi toxoplasmosis.
A Toxoplasma gondii egy-
sejtû parazita és a macská-
ban szaporodik. Az ember
leggyakrabban a fertõzött
macska ürülékével érintkez-
ve, az alomból felszálló por
utján vagy a szennyezett
földdel, mosatlan zöldség,
gyümölcs fogyasztásával fer-
tõzõdik meg. A parazita
köztes gazdája lehet bármi-
lyen melegvérû állat. Az em-
berek jelentõs hányada tü-
netmentesen átesik a fertõzé-
sen már gyerekkorában, hi-
szen a kicsik gyakran érint-
keznek a homokozóban
macskaürülékkel. Leggyak-
rabban a fertõzés egyetlen
tünete a nyirokcsomó duz-
zanata, ritkábban nem speci-
fikus, felsõ légúti hurutos
megbetegedés képét mutatja.
Védõoltás a betegség ellen
nincs. A parazita átjut a
méhlepényen és megfertõz-
heti a magzatot. Spontán
abortusz, halva születés gya-
kori. Ha a magzat életben
marad, sokszor csak iskolás
korban mutatkoznak meg a
toxoplasmosis okozta, vak-
ságig fokozódó látásproblé-
mák. A tapasztalat azt mu-
tatja, hogy ha macskához
kötött allergia nincs, akkor
higiéniás szempontok figye-
lembevételével aggodalomra
túl sok ok nem lehet. A pici
szájára, bõrére ne kerüljön
macskaszõr. A macska szék-
letében a bélféregpetéken kí-
vül gyakran elõfordulhat a
toxoplasmosis kórokozója is,
ami a fentiekkel megfelelõen
veszélyes lehet a babára is. A
cicavéce legyen eldugva, és
azokat a helyeket, amihez
hozzáér, takarítsuk, fertõtle-
nítsük.

Dr. Gyõri György

Az orvos 
válaszol
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Visszamentem a Vasút ut-
cába, szerettem volna újra
látni a verébsereget. Azon-
ban csak néhány madár volt
a helyszínen. Több órát is el-
idõztem, de nem ismétlõdött
meg a múlt heti jelenet, ami-
kor több mint száz veréb volt
az úton. Elkönyveltem, hogy
nagy szerencsém volt akkor,
mint ahogy a mondás is tart-
ja, „jó idõben, jó helyen” tar-
tózkodtam, és a jegyzetfüze-
temben alá is húztam a vere-
bekrõl szóló bejegyzést.
Amíg a verebekre várakoz-
tam, alaposan fel tudtam
mérni a környéket, meg tud-
tam figyelni a madarak visel-
kedését. Leghamarabb azt a

nyolc verebet vettem észre,
amelyik az út szélén porfür-
dõzött, és eszembe jutott az
a hiedelem, hogy mikor a ve-
rebek fürdenek esõ lesz.
Mindeddig még nem sikerült
ezt igazolnom, pedig jó né-
hány megfigyelést végeztem.
Most is, amikor e sorokat
írom, három nap telt el a
megfigyeltek után, és esõ
eközben nem volt. Egy má-
sik hiedelem talán megállja
valamelyest a helyét, miként,
ha a tyúkok este nem akar-
nak elülni a pajtába, akkor
elromlik az idõ, vagy ha ko-
rán elülnek, másnap jó idõre
lehet számítani. Mindenkép-
pen a fenti állításokban, ha

van igazság, ha nincs a lé-
nyeg, hogy mindig megfigye-
lésekre ösztönöztek és arra is
megtanítottak, hogy min-
dent le kell jegyezni, mert ké-
sõbb az emlékképek össze-
mosódnak.

Balkáni gerle búgására let-
tem figyelmes, körülnéztem,
hogy a madarat megláthas-
sam, és ekkor vettem észre a
szarkát a szilvafán. Talán en-
gem figyelt, nem tudom,
csendben meghúzódva ült, és
mikor észrevette, hogy felfe-
deztem, továbbrepült, nem
messze, csak a közeli villany-
oszlop tetejére. Nyomban a
semmibõl termett elõ egy
széncinege, és izgatottan a

villanyhuzalon araszolva kö-
zeledett a szarkához, s köz-
ben szidta. Nem lehettek jó
emlékei a hosszú farkú ma-
dárról, mert nagyon fel volt
bõszülve, lehet, hogy épp a fi-
ókáit vitte el a nyáron. Lát-
tam már szarkát madárfióká-
val a csõrében, nem hiába
tartják fészekrablónak is. Vé-
gül a szarka elrepült – hogy a
cinege szidalmazása miatt,
vagy amúgy is elrepült volna
– nagy kérdés maradt, leg-
alábbis számomra, mert a ci-
nege diadalmasan tûnt el az
oszlop résen át.

Kelemen László, Rara Avis
Madártani Egyesület

Tizenkét hónap a természetben
Kistestvéred született, vagy

a barátaidnak? Készítsd el ezt
a kis szimbolikus gólyát, és
ezzel látogasd meg a babát.

Szükséges eszközök: fehér
papírtányér, fehér és narancs-
sárga karton, narancssárga
textillel bevont drót, tyúk-
vagy libatoll, szem, kötött
vagy horgolt szatyor (ezt a
nagyi szívesen elkészíti).

Elkészítés: A papírtányért
hajtsd kettõbe középen, ez
lesz a gólya teste. A fehér kar-

tonból vágd ki a gólya nyakát
és ragaszd hozzá a testéhez.
A narancssárga kartonból
(ha nincs a fehéret is befest-
heted narancssárgára) vágd
ki a gólya csõrét és ragaszd
hozzá a nyakhoz. A drótot
tekerd be narancssárga textil-
lel, formázd meg a lábát és
ragaszd ezt is a testéhez. Vé-
gül ragaszd fel a szemet, a
tollat a szárnynak, és tedd a
csõrébe a kis szatyort. A sza-
tyorba tegyél egy papírcetlit a
baba nevével. Jó szórakozást!

Gólya

Hétvégi mellékletünk Életmód és Csodavár oldalait
Orosz Anna szerkesztette

Egyszer korán reggel oda-
ment a farkas a róka odújá-
hoz, és bekiabált:

– Itthon vagy-e, róka ko-
ma?

– Persze, hogy itthon va-
gyok! – felelte a róka. – De
mért háborgatsz nyugal-
mamban?

– Ó, komám, könyörülj
rajtam nyomorúságomban!
Két napja egy falatot sem et-
tem. A gyomrom már oda-
száradt a bordáimhoz, és ha
rövidesen nem tudok valami
tisztességes húsételt keríteni,
hát végem van. Adjál valami
jó tanácsot!

– Ejnye, hát elvezethetné-
lek az erdei vendéglõhöz,
ahol tegnap két disznót öltek,
és ott lóg a húsuk a kamrá-
ban, saját szememmel lát-
tam. De hát ezekben az ínsé-
ges, hosszú téli hónapokban
a saját feleségem és gyereke-
im élelmét akarom ebbõl biz-
tosítani.

– De komám, hát azt hi-
szed, olyan feneketlen gyom-
rom van nekem, hogy az
egész húst magam akarom
felfalni? Megelégszem én az-
zal is, ha egyetlen sonkát
szerzel nekem belõle, te pe-
dig örvendezhetsz annak a

jólesõ tudatnak, hogy meg-
mentetted barátodat az éhha-
láltól. Az összes többi húst
megeheted te békében, a fele-
ségeddel meg a gyerekeiddel!

A róka végül is engedett,
felállt a fekhelyérõl, kikefélte
hosszú prémes kabátját,
megpödörte bajuszát, és így
felkészülve az útra, elõjött a
kotorékjából, aztán elvezette
a farkast az erdei vendéglõs
házához, és ott egy szûk ré-
sen át bemászott a kamrába,
ahol a friss disznóhús lógott.
Levett egy sonkát, és kidugta
a résen át a farkasnak, aki
azon nyomban be is falta. A
róka el akart menni, de a far-
kas elállta elõle a nyílást.

– Hát hallottál te valaha
olyat, komám, hogy egy far-
kas csak egyetlen sonkát falt
volna be? Ahova az egyik
sonka került, odavaló a pár-
ja is!

A róka tudta, hogy a far-
kasnál semmit el nem érhet
szemrehányásokkal, és attól
félt, hogy a vendéglõs még
felébredhet a szóváltásra, és
rajtakapja õket a lopáson. Így
hát leemelte a második son-
kát is, és kilökte a farkasnak,
az meg azon nyomban felfal-
ta, de azután sem mozdult el

a lyuktól, és nem engedte ki a
rókát.

– Ahol a sonkák vannak,
odavalók a lapockák is!

A rókának egyre inkább
melege lett a félelemtõl;
egyetlen szó ellenvetést sem
tett, hanem kiadogatta a la-
pockákat is, s azok is pillana-
tok alatt eltûntek a farkas fe-
neketlen gyomrában, aki to-

vábbra is azt kiabálta:
– Ahol a lábak vannak, ott

a helye a törzsnek is!
A róka minden további

gondolkozás nélkül kiado-
gatta a karajokat meg az ösz-
szes többi húst is, a farkas pe-
dig valamennyit bezabálta.

– Ahol a törzs, odavaló a
fej is!

Így hát a disznófejet is ha-

mar kiadta a róka, s a farkas
a többi után ezt is haladékta-
lanul lenyelte.

Reménykedett a róka,
hogy most már csak kijöhet,
hiszen egy egész disznót ki-
adogatott már telhetetlen ko-
májának. A farkas azonban
visszalökte, mondván:

– Szó sincs róla! Mit kép-
zelsz? Ahol az egyik disznó,

odavaló a másik is! Vétek
lenne a két szegény kocát el-
választani egymástól!

Gondolhatjátok, milyen
kínos helyzetben volt sze-
gény róka! Egyre jobban forrt
benne a méreg a farkas ellen,
de a vendéglõstõl való félel-
me is egyre fokozódott. A két
érzés közül azonban a féle-
lem volt a nagyobb, úgyhogy
az még a dühét is legyõzte.
Egyetlen szó ellenvetés nél-
kül egymás után adogatta ki
a második disznó darabjait is
anélkül, hogy megvárta vol-
na, míg a farkas felszólítja rá,
mert minél elõbb szabadulni
akart végre. Mikor aztán a
második disznófejet is kidob-
ta neki, akkor a farkas hátra-
lépett a lyuk elõl, és nagylel-
kûen azt mondta:

– Könnyûszerrel idegörget-
hettem volna egy fatörzset,
csakis azért nem tettem,
hogy lásd, milyen õszinte,
hûséges, jó barátod vagyok!

A róka boldog volt, hogy
végre kijuthatott a napvilág-
ra. Eltitkolta dühét, magában
azonban bosszút forralt.

A csodálatos fa c. könyvbõl
(Erdélyi szász népmese 

Josef Haltrich gyûjtésébõl)

Hogyan szerezte meg 
a róka két disznó húsát

Cinege
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