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Ezekben a napokban kezdik
a távfûtési rendszerek „be-

üzemelését” a hazai városok-
ban: Csíkszeredában már hétfõ
óta tesztelik a hálózatot a hama-
rosan beköszöntõ fagy miatt.

Lapunk utánanézett: kevés ki-
vétellel országszerte jelentõs ár-
emeléssel köszönt be az idei fû-
tésszezon. Az áremelkedést még
úgy is megérzi a lakosság, hogy
a kormány – a korábbi fenyege-
tések ellenére – mégis „bepótol”
az energiaárakba: az önkor-
mányzatok számára a fûtõanyag

beszerzését 45 százalékig finan-
szírozza a Boc-kabinet, a lakos-
ság pedig jövedelemarányosan
számíthat fûtéstámogatásra.
Emil Boc kormányfõ legutóbbi

nyilatkozatában jelezte: a kor-
mány dolgozik a gázártámo-
gatási rendszer reformján,
amely várhatóan jövõ áprilistól
lép érvénybe.

Erdély fûtés szempontjából
egyik legproblémásabb városa,
Gyergyószentmiklós némileg
megkönnyebbülten várja a telet:
a héten a helyi önkormányzat
elfogadta az RFV Románia vál-
lalat ajánlatát, így hosszú távhõ-
szolgáltatás nélküli idõszak
után a város számára a cég  idén
õsztõl 25 éven át biztosítja a nél-
külözhetetlen ellátást. A most
kialkudott árat a következõ há-

rom évben nem lehet módosíta-
ni – áll a szolgáltatóval kötött
szerzõdésben, mely szerint a
távfûtés lakossági ára a rekord-
hidegekrõl híres Gyergyószent-
miklóson 184,8 lej + áfa lesz gi-
gakalóriánként.  A szerzõdés-
ben az is benne van, hogy az
RFV Románia átvállalja és ren-
dezi a korábbi szolgáltató, a GO
Rt. által a fûtés- és melegvíz-
szolgáltatással felhalmozott
adósságot. Tavaly õsszel ez 1
millió 200 ezer eurót jelentett,
mostanra ez az összeg megha-
ladja a 2 millió eurót. Folytatása
a 7. oldalon 

CCssííkksszzeerreeddaa 229,24

MMaarroossvváássáárrhheellyy 220

TTeemmeessvváárr 187

NNaaggyysszzeebbeenn 253

A gigakalória ára (lej) 

Temesvári sztár az NFL-ben

Magyar nemzetiségû játékosa is lesz az idei
szezontól a profi amerikaifutball-ligának
(NFL) a Temesváron született Meskó Zol-
tán személyében, akit a The Wall Street Jour-
nal a „bajnokság legérdekesebb” játékosa-
ként aposztrofált. Az 1986-ban született fo-
cista 11 éves koráig élt Romániában.

új magyar szó
2010. szeptember 10., péntek

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
20 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2821 ▼
1 amerikai dollár 3,3684 ▼
100 magyar forint 1,4991 ▲

A színházakban nincs 
alkotói válság

A színházakat súlyosan érinti a 25 százalé-
kos bércsökkentés és a dologi költségek 20
százalékos lefaragása. Ennek ellenére a szé-
kelyföldi intézményvezetõk gazdag évadot
ígérnek – derül ki összeállításunkból. 

Sport 12

Kultúra 6

Vezércikk 3

Aktuális 2
Sürgõsségi terv romáknak

Franciaország „sürgõsségi nemzeti terv” ki-
dolgozását kéri Romániától a romák beil-
leszkedésének elõsegítésére, e programot
egymilliárd euró értékben európai alapok-
ból lehetne finanszírozni – mondta tegnap
Bukarestben Pierre Lellouche államtitkár.

Aki szelet vet…
Rengeteg víz lefolyik azon a bizonyos bu-
karesti folyón, amíg képet alkothatunk a
felsõ tízezer bizonyos tagjainak üzelmei-
rõl és leggyakrabban a nyilvánvaló bûnt
nem követi semmiféle bünhõdés. Aki sze-

let vet, vihart arat – ezt
tartja ugyan a népi böl-
csesség, de nincs semmifé-
le garancia arra, hogy a
közmondás Vântu nevével
összecsengõ román nyelvû
változata újabb adalékok-

kal gazdagítja majd
ezt a meglátást.

Cs. P. T.

Bûnpártolás alapos gyanújá-
val õrizetbe vették tegnap az

ügyészek Sorin Ovidiu Vântu üz-
letembert. Az egyik legnagyobb
hazai médiabirodalom, a Realita-
tea-Caþavencu Rt. tulajdonosa a
vádhatóság szerint korábban segí-
tette elszökni az országból a jog-
erõsen 15 év börtönre ítélt Nico-
lae Popát, és évekig pénzt is kül-
dött a jelenleg Indonéziában fog-
va tartott volt üzlettársának.
Vântu mellett õrizetbe vették so-
fõrjét, Alex Stoiant, illetve Octa-
vian Þurcan moldovai üzletem-
bert, akiknek közvetítésével jutott
el – az ügyészek szerint – a pénz
Popához. Folytatása a 3. oldalon 

Székedi Ferenc

Mai mellékletünk:

Munkatársunktól

„Fõpróbát” tartott tegnap a
Sanitas egészségügyi szak-

szervezet Bukarestben, százötven
érdekvédõ tiltakozott rendkívül
feszült hangulatban az Egészség-
ügyi Minisztérium épülete elõtt.
A Sanitas képviselõi figyelmeztet-
tek: szeptember 22-én naggyûlést
tartanak Bukarestben, szeptem-
ber 27-e és 30-a között országszer-

te tüntetések lesznek. „A minisz-
ter úr és az övéi, mind menjenek
a pokolba!”, „Igazságosságot és
egyenlõséget akarunk”, a szokat-
lanul indulatos, agresszív jelsza-
vakat tegnap a jelenlévõk, miköz-
ben Marius Petcu, a Sanitas elnö-
ke bejelentette: nem a pillanatnyi
hangulatot tükrözi a tegnapi de-
monstráció, a továbbiakban még
keményebben lépnek fel, kezdetét
veszi ugyanis a „szakszervezeti

harc.”  Az elnök szerint olyan bi-
zonytalan az egészségügy finan-
szírozása, hogy a szakszervezet
nem köt kompromisszumot.
„Nem ez az elsõ, és nem is ez az
utolsó tüntetés, egész õsszel az ut-
cán leszünk” – fogalmazott
Petcu, aki a hatékony decentrali-
zációt hiányolta és felhívta a
figyelmet az egészségügyi reform
mögül hiányzó nemzeti konszen-
zusra. Folytatása a 7. oldalon 

„Patkányok! Tolvajok!” – skandálták a minisztérium elõtt az egészségügyi alkalmazottak

„Nagy bajban lettem volna,
ha Emil Boc miniszterelnök a

kormányátalakítás helyett man-
dátumának visszaadása mellett
dönt, ugyanis ismét keresnem
kellett volna egy mûködõképes
parlamenti többséget” – vallotta
be  Traian Bãsescu államfõ a köz-
tévének adott szerda esti interjú-
jában. Az államfõ és a miniszter-
elnök közötti erõviszonyra kap-
hattunk rálátást, amikor bejelen-
tette: „visszafogta magát”, és
nem avatkozott be a leváltott mi-
niszterek utódjainak megkeresé-
sébe. Bãsescu szerint lett volna
más lehetõség is a parlamenti
többség biztosítására, de ez „ka-
tasztrofális” következményekkel
járt volna. 3. oldal 

„Visszafogta”
magát az elnök

Fotó: Tofán Levente

Bemelegítenek a fûtésre
Már elkezdték az erdélyi városokban a hõszolgáltatási hálózatok tesztelését

Harcba szólított a Sanitas Rács mögé
került Vântu

GGyyeerrggyyóósszzeennttmmiikkllóóss 219,4

KKoolloozzssvváárr  165

AArraadd 214,80

NNaaggyyvváárraadd 164,92



Hírösszefoglaló

Fidel Castro volt kubai elnök
egy amerikai havilapnak

adott interjújában kijelentette,
hogy a kubai kommunista gazda-
sági modell nem mûködik. Meg-
hökkentõ ez a kijelentés tõle, aki
a hatalomból való négy évvel ez-
elõtti távozása óta szembetûnõ-
en keveset nyilatkozott a hazáját
érintõ témákban. Raúl Castro,
Fidel öccse, a jelenlegi elnök
többször tett hasonló kijelentést,

de az 1959-es kubai forradalom
atyjától mégis szokatlan az ilyen
nyers megállapítás. Jeffrey
Goldberg, a The Atlantic címû fo-
lyóirat tudósítója megkérdezte
Fidel Castrót, hogy szerinte a
kubai gazdasági rendszert még
mindig érdemes-e átvennie más
országnak. Erre õ azt válaszolta:
„a kubai modell már nálunk sem
mûködõképes”. Az újságíró
internetes naplójában örökítette
ezt meg, és a havannai kormány
egyelõre nem reagált rá. 
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Röviden

Házkutatás a Bettencourt-ügyben 

A júliusban kirobbant gyanú szerint a fran-
cia elnököt, Nicolas Sarkozyt is érintõ állí-
tólagos adócsalási és illegális pártfinanszí-
rozási botrány legújabb fejleményeként a
rendõrség házkutatást tartott a kormányzó
konzervatív Unió a Népi Mozgalomért
párt párizsi fõhadiszállásán – közölte
Xavier Bertrand, a párt fõtitkára. A L’
Oréal kozmetikai cég örökösnõje, Liliane
Bettencourt és lánya között támadt családi
viszály valóságos államüggyé nõtte ki ma-
gát: az örökösnõ elbocsátott könyvelõje ko-
rábban feljelentést tett egyebek között azzal
a váddal, hogy Eric Woerth munkaügyi
miniszter a kormánypárt, az Unió a Népi
Mozgalomért pénztárnokaként illegálisan
pénzt vett át az asszonytól Nicolas Sarkozy
elnök 2007-es választási kampányához.

Kommandósok elfoglaltak 
egy elrabolt hajót 

Az amerikai haditengerészet kommandó-
sai megrohantak és elfoglaltak egy teher-
hajót, amelyet kalózok kerítettek hatal-
mukba Szomália partjai közelében – kö-
zölte a haditengerészet. A virradat elõtt
kezdett akció során egy lövés sem dördült
el; kilenc foglyot ejtettek. Az egy órán át
tartó mûvelet során senki sem sérült meg.
A német tulajdonban lévõ hajó legénysége
kiszabadult. A Magellan Star nevû jármû-
vet szerdán foglalták el tengeri rablók.

Megszökött börtönébõl 
négy iraki Al-kaida-vezetõ

Megszökött a bagdadi repülõtér közelében
lévõ, igen szigorú amerikai õrizet alatti
börtönébõl szerda este négy iraki fogoly,
az al-Kaida nemzetközi terrorhálózat ma-
gas rangú vezetõi – közölte az iraki hadse-
reg parancsnoksága. A kitörés a Karh bör-
tönbõl, a korábbi Camp Cropperbõl kelle-
metlen hír az amerikai hadsereg számára,
amely júliusban átadta az addig általa mû-
ködtetett fegyintézetet a bagdadi kor-
mánynak, de az irakiak kérésére folytatta
a legveszélyesebb 200 fogoly õrzését, köz-
tük azokét, akik kapcsolatban álltak ter-
rorcsoportokkal vagy Szaddám Huszein
néhai diktátor rezsimjével. 

A brüsszeli képviselet készen áll 
a magyar uniós elnökség betöltésére

Gyakorlatilag megtörtént Magyarország
Európai Unió mellett mûködõ állandó
képviseletének feltöltése, a brüsszeli el-
nökségi stáb szinte teljes egészében ren-
delkezésre áll a jövõ év elsõ felében betöl-
tendõ soros EU-elnökség feladatára –
hangoztatta Iván Gábor nagykövet, a kép-
viselet vezetõje az MTI-nek Brüsszelben
adott interjúban. A posztjáról hamarosan
távozó nagykövet a brüsszeli felkészülés-
rõl mérleget vonva elmondta, hogy a kép-
viselet – a hazai minisztériumokkal
együttmûködve – valamennyi tanácsülés-
re elõretekintve elkészítette mindazon
ügyek leltárát, amelyek az unió napirend-
jébõl adódóan az egyes miniszteri találko-
zókon felvetõdhetnek. 

Megegyeztek az EU-tagországok 
az uniós külügyi szolgálat vezetõirõl 

Megállapodtak az Európai Unió tagor-
szágai arról, hogy kik töltsék be a mun-
káját hamarosan megkezdõ külügyi szol-
gálat vezetõ posztjait – értesült az uniós
ügyekkel foglalkozó European Voice cí-
mû brüsszeli hetilap tegnapi megjelent
számában. A Catherine Ashton külügyi
fõképviselõ irányítása alatt álló szolgálat
fõtitkára a tervek szerint Franciaország
amerikai nagykövete, Pierre Vilmont lesz,
két helyettesének a – jelenleg is az uniós
miniszteri tanácsok elõkészítésére hiva-
tott titkárságot irányító – német Helga
Schmidet, valamint Mikolaj Dowgiele-
wiczet, az uniós ügyekkel foglalkozó len-
gyel minisztert szánják.

ÚMSZ

Több mint 100 környezetvé-
dõ civil szervezet és 10 alter-

natív Nobel díjas küldött levelet
tegnap az EU környezetvédelmi
biztosának, Janez Potoèniknak,
hogy az Európai Parlament által
hozott májusi döntés értelmében
tegyen lépéseket a cianidos bá-
nyászati technológia betiltása ér-
dekében. A nyílt levél aláírói azt
is kérik, hogy az ügyben átlátha-
tó és a részvételt biztosító folya-
matok induljanak el.  

Mint ismert, a cianidos eljárást
betiltó a javaslatot 2010. május 5-
én az Európai Parlament hatal-
mas többséggel fogadta el. A le-
vélírók megállapítják: sajnos az
EU környezetvédelmi biztosa a
bányaipari érdekek mellé állt és
visszautasította a parlamenti
döntés jogszabállyá való formá-
lásának lehetõségét és a civilek
hozzá intézett kéréseit.  „Véget
kell vetni annak a gyakorlatnak,
hogy amikor konkrét környezet-
védelmi intézkedések megtétele
szükséges, akkor a döntéshozók
hezitálnak és menekülõ utakat

keresnek” – nyilatkozta Szegfal-
vi Zsolt, a Greenpeace Magyar-
ország ügyvezetõje. A 32 magyar
civil szervezet, valamint 10 alter-
natív Nobel díjas – köztük Bíró
András – által aláírt nyílt levél-
hez Görögországból, Macedóni-
ából, Albániából, Bulgáriából,
Csehországból, Németország-
ból, Romániából, Svédország-
ból, az Egyesült Királyságból és
Dániából is csatlakoztak szerve-
zetek. Ezen felül érkezett aláírás
Argentínából, Peruból és az
Egyesült Államokból is. 

„Egy korábbi konferencián
maga az EU környezetvédelmi
biztosa jelentette ki, hogy nem
szabad félnünk egy káros tech-
nológia betiltása kapcsán a mun-
kahelyek megszûnésétõl, hiszen
azt az új technológia munkaerõ-
igénye fogja felváltani. Remé-
nyeim szerint a biztos úr él a le-
hetõséggel, hogy ezt a vélekedé-
sét a cianidos bányászati techno-
lógia kapcsán a gyakorlatban is
bemutathassa” – mondta Faze-
kas László, a Magyar Termé-
szetvédõk Szövetségének prog-
ramfelelõse. 

Civil nyomás nehezedik
a környezetvédelmi biztosra

Hírösszefoglaló

Franciaország „sürgõsségi
nemzeti terv” kidolgozását ké-

ri Romániától a romák beilleszke-
désének elõsegítésére, e progra-
mot szerinte egymilliárd euró ér-
tékben európai alapokból lehetne
finanszírozni – mondta tegnap
Bukarestben Pierre Lellouche, a
francia külügyminisztérium euró-
pai ügyekkel foglalkozó államtit-
kára. A francia tisztségviselõ Eric
Besson bevándorlásügyi minisz-
terrel együtt érkezett a román fõ-
városba, hogy a romániai veze-
tõkkel közös megoldást találjanak
a Franciaországból kitoloncolt
romániai cigányok helyzetére.
Tegnap találkoztak Teodor
Baconschi külügyminiszterrel,
majd közös asztalhoz ültek Emil
Boc miniszterelnökkel, Vasile
Blaga belügyminiszterrel, Ioan
Botis munkaügyi miniszterrel, va-
lamint Valentin Mocanu munka-
ügyi államtitkárral.

Baconschi: a romák 
európai polgárok

Ami a megoldást illeti,
Mocanu román államtitkár au-
gusztus 27-én egy bukaresti sajtó-
értekezleten közölte: Románia
nem képes megakadályozni a
Franciaországból kiutasított ro-
mák visszatérését Nyugat-Euró-
pába, mivel nem rendelkezik az
ehhez szükséges jogi eszközök-
kel. A román kormány szerdai
ülésén megerõsítette azt az állás-
pontját, miszerint a romák hely-
zetének ügye egész Európát érin-
tõ kérdés, ezért azt európai szin-
ten lehet csak megoldani. Boc mi-
niszterelnök ezért felhívta a fi-
gyelmet: Bukarestnek egyrészt vi-
lágos álláspontot kell kialakítania
ebben a kérdésben, bizonyítva a
külvilág számára, hogy igenis
kész erõfeszítéseket hozni a prob-
léma rendezésére, ugyanakkor e
téren nagyobb támogatásra szá-

mít az Európai Unió részérõl. 
Baconschi külügyminiszternek
tegnap alkalma volt leszögezni
francia vendégei elõtt azt a román
álláspontot, amely szerint a cigá-
nyok is európai állampolgárok-
nak számítanak, ilyen minõsé-
gükben pedig nem lehet megvon-
ni tõlük a szabad mozgáshoz való
jogot. A tárcavezetõ ugyanakkor
fontosnak nevezte azt is, hogy
megfelelõ szociális védelmet biz-
tosító politikát kell alkalmazni az
európai országok területén tartóz-
kodó, hátrányos helyzetû szemé-
lyek érdekében. Felhívta a figyel-
met, hogy Románia eddig több
mint 216 millió eurót igényelt az
Európai Szociális Alaptól a ro-
mák társadalmi beilleszkedésé-
nek elõsegítésére.

Elítélõ EP-határozat

A francia delegáció bukaresti
látogatásának napján az Európai
Parlament állásfoglalást fogadott

el, melyben elítélte a romák cso-
portjainak kitoloncolását Fran-
ciaországból, és ismét felszólított
egy európai uniós átfogó stratégia
kidolgozására a cigányság társa-
dalmi integrációjának érdekében.
A képviselõk emlékeztettek arra,
hogy az Európai Unió „minde-
nekelõtt egy olyan közösség,
amely a nyílt és befogadó társada-
lom, valamint az uniós polgárság
fenntartását és támogatását szol-
gáló értékeken és elveken alapul,
különösen a megkülönböztetés
minden formájának tiltása ré-
vén”. A szöveg egyebek között ar-
ra sürgeti az EU-tagállamokat,
hogy teljes mértékben tegyenek
eleget az uniós jogszabályokban
elõírt kötelezettségeiknek, és
„szüntessék meg a következetlen-
ségeket a szabad mozgáshoz való
jogról szóló irányelv elõírásainak
alkalmazása terén”. Eric Besson
válaszul azt üzente Bukarestbõl
az EP-nek: Franciaország nem
hagy fel a romák kitoloncolásá-

val. „AZ EP túllépett a hatáskö-
rén, nem vetjük magunkat alá egy
politikai diktátumnak” – mondta
a francia miniszter.

Bãsescu: semmibe
veszik az EU-s normákat

A kitoloncolások ügyét tovább-
ra is eltérõ elvi alapon ítéli meg
Bukarest és Párizs. Besson és
Leollouche kilenc nappal ezelõtt
például Brüsszelben határozot-
tan vallotta: országuk nem sértett
európai uniós jogszabályt a terü-
letén ideiglenesen letelepedett,
külföldi állampolgárságú cigá-
nyok csoportjainak kitoloncolá-
sával. Ezzel szemben Traian
Bãsescu román államfõ éppen a
két francia tisztségviselõ bukares-
ti látogatásának elõestéjén nyilat-
kozott úgy a közszolgálati televí-
ziónak: Franciaország szerinte
egyáltalán nem európai ország-
hoz illõ módon viselkedett a kito-
loncolásokkal.

Fidel Castro elismerte: 

a kubai modell nem mûködik

Sürgõsségi terv romáknak

Vasile Blaga belügyminiszter (középen) Eric Besson (balra) és Pierre Lellouche (jobbra) társaságában

Jeffrey Goldberg újságíró Fidel Castrót interjúzza Havannában

Fotó: Mediafax



Folytatás az 1. oldalról

Mindhárom gyanúsítottnál ház-
kutatást is tartott a vádhatóság.
Az ügyészek számítógépeket,
adathordozókat vittek el a gyanú-
sítottak otthonából.

Popa is hazajön

A Realitatea tulajdonosának
õrizetbe vételével egy idõben kö-
zölte az Igazságügyi Minisztéri-
um a hírt, hogy Nicolae Popát ha-
marosan kiadja Romániának a
dzsakartai hatóság. Az évekig
nemzetközi körözés alatt álló üz-
letembert tavaly decemberben –
éppen a romániai elnökválasztási
kampány idején – tartóztatták le
Indonéziában. Kiadatását már ta-
vasszal kérte Bukarest, ám a haza-
küldésérõl szóló papírokat Indo-
nézia elnöke csak augusztus 25-én
írta alá. Nicolae Popa hazahoza-
tala azért fontos a hazai ügyészek-
nek, mert az elítélt korábban
kulcsszerepet játszott a Sorin
Ovidiu Vântu által létrehozott Or-
szágos Befektetési Alap (FNI)
összeomlásában. Mint ismert, a
FNI 2000-ben bekövetkezett csõd-
jének közel 300 ezer hazai kárval-
lottja volt, a kisbefektetõk össze-
sen 30 millió eurójának veszett
nyoma. Annak ellenére, hogy a
FNI mögött Vântu állt, az üzlet-
embert – bizonyítékok híján –
nem sikerült a hazai bíróságok-
nak rácsok mögé juttatniuk; he-
lyette Nicolae Popa (a FNI pénzét
kezelõ Gelsor társaság igazgatója)
és Ioana Maria Vlas, a SOV-Invest
társaság elnöke kapott 15-15 év
börtönbüntetést. Az ügyészek
szerint Vântu számára igen fontos
volt, hogy Popa ne kerülhessen a

román hatóságok kezébe, mert at-
tól tartott: egykori bizalmasa val-
lani fog ellene a FNI-perben.

SOV üzent Bãsescunak

Sorin Ovidiu Vântu õrizetbe vé-
tele politikai körökben sem ma-
radt visszhang nélkül. Köztudott,
hogy a tulajdonában lévõ sajtó-
tröszt leplezetlen médiakampányt
folytat Traian Bãsescu államfõ el-
len, s a legutóbbi elnökválasztási
kampánynak maga az üzletember
is aktív szereplõje volt. Elemzõk
szerint éppen ez is volt a veszte
Bãsescu akkori ellenjelöltjének,
Mircea Geoanának: kiszivárgott
ugyanis, hogy a szociáldemokrata
politikus a jelöltek tévévitájának

elõestéjén SOV otthonában járt.
Az államfõ kampányában sok-
szor hivatkozott arra, hogy politi-
kai ellenfelei mögött a „sajtómo-
gulok” állnak. 

Sorin Ovidiu Vântu tegnapi õri-
zetbe vételekor sejtetni is próbál-
ta, hogy rácsok mögé kerülése tu-
lajdonképpen az elnök bosszúja.
„Azt kívánom Traian Bãsescu-
nak: ha legközelebb elveszít egy
küzdelmet, kerüljön a helyembe”
– mondta az üzletember, mielõtt
betuszkolták volna a rendõrségi
autóba.

Az ellenzék gyanakszik

Ugyanezt próbálták sejtetni a
hírre reagálva az ellenzéki politi-

kusok is. A Szociáldemokrata
Párt (PSD) fõtitkára, Liviu
Dragnea szerint Sorin Ovidiu
Vântu letartóztatása „a televízi-
ós igazságszolgáltatás” kezdetét
jelenti. „Sajnos már megszok-
tuk, hogy Romániában nem a
bíróságokon, hanem a televízi-
ókban osztják az igazságot” je-
lentette ki a politikus. A PSD fõ-
titkára elismerte, nem tudja
még, milyen bizonyítékokkal
rendelkeznek az ügyészek az üz-
letember ellen. „Egy biztos:
Nicolae Popa ügyérõl már ta-
valy beszéltek, Vântut pedig ép-
pen most vették õrizetbe, amikor
a kormánypárton belül kemény
politikai harcok dúlnak” –
mondta Liviu Dragnea. 
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Románia Alkotmányá-
nak egyik legrövidebb
cikkelye fogalmazza

meg: senki nem állhat a
törvény fölött. Persze, a
tömör megállapítást nem
a hazai alkotmányjog-

ászok találták ki,
hiszen szerepel

azon egyetemes jogelvek és társadalmi
szerzõdések között, amelyek az idõk során
elkísérték az emberi társadalmakat, és
így az elv a legtöbb ország alaptörvény-
ében benne foglaltatik. Persze, megszegé-
sére is szép számmal akadnak példák, a
legdurvább éppen a huszadik századi né-
met diktátornak abban a mûvében,
amelynek nagyon sokan még a címét sem
szívesen idézik, nemhogy magát a mon-
datot: senki nem áll a törvény fölött, de a
törvény én vagyok! 
Az alkotmányos alapelvet mifelénk nem
ennyire durván szokták megsérteni, ha-
nem más, még mindig átalakulóban levõ
kelet- és közép-európai társadalmakhoz
hasonlóan az igazságszolgáltatás függet-
lenségének megnyirbálásával – és ennek a
mûveletnek a politika az egyik legfonto-
sabb eszköze. Mivel az elmúlt esztendõk
bõven szolgáltattak rá példát, szinte ter-
mészetes, hogy a pénzügyi bûvészmutat-
ványairól és médiabirodalmáról elhíre-
sült Sorin Ovidiu Vântu letartóztatása
mögött a hírelemzõk és médiakommentá-
torok jelentõs része az államelnök politi-
kai bosszúállását sejti, hiszen az emléke-
zetes és cseppet sem finomkodó választási
kampányban az elõbbi volt a gyakran
idézett „mogul”, az utóbbival pedig egy
pillanatra sem bántak kesztyûs kézzel a
médiakirály által irányított szerkesztõsé-
gek alkalmazottai. 
Csakhogy azóta változott a helyzet: a
megszorító intézkedések miatt az államel-
nök népszerûsége a mélypontra zuhant, a
Vântu médiamanipulációkban ugyan-
csak jártas információs vagyontárgyai pe-
dig a gazdasági válság és a kommuniká-
ciós átalakulások következtében nem csu-
pán töredezni, hanem nagymértékben
apadni is kezdtek. A román újságírók kö-
zül többen Bãsescu válságot elkendõzõ, a
közvélemény figyelmét ilyképpen elterelõ
manõverérõl beszélnek, de az újabb fejle-
mények azt is jelenthetik: ha lassan, ha
nehezen is, de a romániai igazságszolgál-
tatás intézményei jutottak el oda, hogy
terhelõ bizonyítékok egész sorát találták
meg annak bizonyítására, miszerint
Vântu pártfogolta a romániai polgárok
tömegét behúzó és az egyik perében már
el is ítélt, Indonéziába szökött  pénzügyi
szélhámost. 
A feltételes mód nyilvánvalóan nem vélet-
len, hiszen Románia lakosságát a tapasz-
talat arra tanítja, hogy rengeteg víz lefo-
lyik azon a bizonyos bukaresti folyón,
amíg valamiféle, legalább elnagyolt képet
alkothatnak a felsõ tízezer bizonyos tagja-
inak üzelmeirõl és leggyakrabban a nyil-
vánvaló bûnt nem követi semmiféle bün-
hõdés. Aki szelet vet, vihart arat – ezt
tartja ugyan a népi bölcsesség, de nincs
semmiféle garancia arra, hogy a közmon-
dás Vântu nevével összecsengõ román
nyelvû változata újabb adalékokkal gaz-
dagítja majd ezt a meglátást.

Román lapszemle

Aki szelet vet…

Székedi Ferenc

„Minket nem érintett a válság, nem sír-
hatunk amiatt, hogy nem visszük jól,
sõt, ebben az évben nagyon jól boldogul-
tunk” – mesélte egy cigányasszony, a
Costeºti-en tartott szerdai vallási ünnep
résztvevõje. (Click!) Az idei év janu-
ár–június közötti idõszakában tavalyhoz
képest 11 százalékkal csökkent a romá-
niai sörfogyasztás, a szektor csupán 8
millió hektoliteres forgalmat könyvelhe-
tett el – 2006-ban például 17,6 millió
hektoliteres forgalmat bonyolított a piac.
(Gândul)

Rács mögé került Vântu

Sorin Ovidiu Vântu sejtetetni engedte, hogy az államfõ bosszúja juttatta a bukaresti rendõrség fogdájába Fotó: Mediafax

M. Á. Zs.

„Nagy bajban lettem volna,
ha Emil Boc miniszterelnök a

kormányátalakítás helyett man-
dátumának visszaadása mellett
dönt, ugyanis ismét keresnem kel-
lett volna egy mûködõképes par-
lamenti többséget” – vallotta be
„félelmét” Traian Bãsescu állam-
fõ a köztévének adott szerda esti
interjújában. Hozzátette: örül,
hogy a Demokrata–Liberális Párt
(PD-L) végül a kormányátszerve-
zés mellett szavazott, de ugyanak-
kor figyelmeztették a kormányfõt
a becsületbeli lemondás lehetõsé-
gére is. Az államfõ és a miniszter-
elnök közötti erõviszonyra kap-
hattunk rálátást, amikor Bãsescu
bejelentette: „visszafogta magát”,
és nem avatkozott be a leváltott

miniszterek utódjainak megkere-
sésébe. „Véleményem szerint jó
döntés volt a PD-L részérõl, hogy
honatyákkal helyettesítette a le-
váltottakat, mert politikailag erõ-
síti a kormányt. A válságokból
nem szakértõkkel, hanem olyan
politikusokkal lehet kilábalni,
akik felelõsséget vállalnak a  25
százalékos fizetéscsökkentésért és
ki merik mondani, hogy csökken-
teni kell a szociális támogatásokat
is” – fogalmazott az államfõ. 

Pár órával késõbb a közrádió-
nak úgy pontosította nyilatkoza-
tát, hogy Boc lemondása esetén
igyekezett volna egyben tartani a
mostani kormánykoalíciót, de ke-
resnie kellett volna egy, mindenki
által elfogadható miniszterelnö-
köt. Hozzátette, politikailag lett
volna más lehetõsége is a parla-

menti többség biztosítására, de ez
„katasztrofális” következmények-
kel járt volna. „Felelõtlenség lett
volna részemrõl, olyan politiku-
sokra bízni az ország vezetését,
akik hazaküldenék a Nemzetközi
Valutaalapot, és progresszív adó-
rendszert akarnak bevezetni” –
mondta el Bãsescu, hozzátéve,
hogy véleménye szerint Victor
Ponta szociáldemokrata és Crin
Antonescu liberális elnökök éretle-
nek arra, hogy kormányozzanak. 

Az új tárcavezetõkkel szembeni
elvárásait firtató kérdésre Bãsescu
abbeli reményét fejezte ki, hogy
Gheorghe Ialomiþianu pénzügy-
miniszter olyan hatékony lesz,
mint egy korábbi elõdje, Decebal
Traian Remeº volt az 1996–2000
közötti periódusban. „Mivel õ is a
piaci szférából érkezik, remélem,
hogy Remeºhez hasonló prakti-
kussággal és problémamegoldó
készséggel rendelkezik” – fogal-
mazott az államfõ, felemlegetve
azokat az idõket, amikor közleke-
désügyi miniszterként számos al-
kalommal fordult pénzért kollé-
gájához.

Az államfõi interjú nem maradt
visszhang nélkül, Varujan Vosga-
nian PNL-alelnök szerint Bãsescu
részérõl lassan megszokottá válik,
hogy össze vissza csapkodó politi-
kai nyilatkozatokat tesz „tele van
gyûlölettel, jobbra-balra vádasko-
dik, képtelen megérteni a körülöt-
te zajló eseményeket” – fejtette ki
Vosganian. 

Bãsescu „visszafogta” magát
ÚMSZ

Mintegy 3,4 millió eurós tar-
tózást halmozott fel az adóhi-

vatallal szemben George (Gigi)
Becali EP-képviselõ, ezért a Pénz-
ügyi és Adóhivatal (ANAF) arra
készül, hogy zárolja az üzletem-
ber vagyonát. A hatóságok kény-
szervégrehajtást indítottak el a
Steaua labdarúgóklub tulajdono-
sának vagyontárgyai lefoglalása,
mivel 2004 és 2009 között elmu-
lasztott adót fizetni több kereske-
delmi ügylete után. Becali közben
kérte a Bukaresti Táblabíróságtól
az ellenne benyújtott három eljá-
rás felfüggesztését. Az ellenõrzés
során kiderült ugyanis, hogy 2004
és 2009 között Becali 53 ingatlan-
adásvételi szerzõdést kötött, és ez
már üzletszerûen végzett gazdasá-
gi tevékenységnek számít. „A
tranzakcióm tárgya ugyanaz a te-
lek, amelyet 1999-ben a Propri-
etatea Alaptól vettem, feldarabol-
tam, majd értékesítettem néhány
parcellát. Ezeket az ANAF koráb-
ban már áfamentes ügyleteknek
nyilvánította” – védekezett Beca-
li. A telket, amely felkeltette az el-
lenõrök figyelmét, Becali 1999-
ben vásárolta meg a Mogoºoaia
Agráripari Kereskedelmi Társa-
ságtól, ahol a ügyvezetõ Becali
egyik unokatestvére, Teia Sponte
volt, illetve az állam volt a fõ rész-
vényes a Proprietatea Alapon ke-
resztül. 

Zárolná a pénzügy

Becali vagyonát

Traian Bãsescu államfõ havi rendszerességgel kap szót a köztévében
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Bogdán Tibor 

Már-már trópusi hõmér-
sékletekre, pusztító árvi-

zekre, jégesõkre, télvíz ide-
jén sem ritka nyári zivata-
rokra, heves viharokra, tor-
nádókra számíthat az or-
szág már a közeljövõben is. 

Sûrûn elõforduló 
ritka jelenségek

A meteorológusok szélsõ-
séges idõjárási jelenségeket
elõlegeztek meg nemrégi-
ben, ami azért is figyelemre
méltó elõrejelzés, mert ko-
rábban váltig tagadták,
hogy Romániában például
tornádó jelenhet meg – jól-
lehet jellegzetes tölcsérének
vonulását számos amatõr
videofelvétel is megörökítet-
te. Valóban, az utóbbi idõ-
ben nyaranként szinte me-
netrendszerûen jelentkezett
az országban eddig nagy-

részt ismeretlen jelenség, de
gyakorivá vált a nem egy-
szer negyven fokot is meg-
haladó kánikula is. 

Ami eddig ritkaságszám-
ba ment az idõjárás tekinte-
tében, az rövidesen megszo-
kott jelenséggé válhat – állít-
ják hazai meteorológusok.
Azt, hogy ez nem pusztán
üres figyelmeztetés, jól bizo-
nyítja az a tény, hogy idén
nyáron, június 12-e és au-
gusztus 18-a között egyetlen
olyan nap sem volt, melyen
a meteorológusok ne hirdet-
tek volna sárga vagy na-
rancsszínû vészjelzést a ká-
nikulai hõmérsékletek vagy
a veszélyesen megemelke-
dett vízszintek miatt. 

Az Országos Meteorológi-
ai Ügynökség klimatológiai
osztályának vezetõje, Roxa-
na Bojariu szerint a 2007-es
év nyarának hõhullámai
úgyszintén szélsõséges idõjá-
rási jelenségnek számítanak,

például az 1961–1990 közöt-
ti idõszak nyári hõmérsékle-
teihez viszonyítva. Hasonló-
képpen szokatlanul bõséges
csapadék hullott 2005-ben,
2008-ban és idén.

Míg korábban rendszerint
egy-két évszázadonként je-
leztek egy-egy kiemelkedõen
csapadékos évet, addig a 21.
század elsõ évtizedében im-
már öt olyan esztendõ is volt,
amikor rendkívüli csapadék-
mennyiség hullott le. Mind-
ezt alátámasztják a Román
Vízügyek hidrológusainak
mérései is, amelyekbõl arra
lehet következtetni, hogy az
országban az eddiginél jóval
gyakrabban kell majd kiadós
árvizekre számítani. Az
ügynökség szakemberei
mindennek alapján már ko-
rábban felhívták a környe-
zetvédelmi tárca illetékesei-
nek figyelmét a gátrendszer
helyreállítása, megerõsíté-
sének és kiterjesztésének
szükségességére. A romániai
folyóvizek szintje bármikor
újra történelmi rekordokat
dönthet – szögezték le. 

Tornádók 
pedig léteznek

A Nagyszebenben meg-
rendezett hatodik európai

meteorológiai konferencia
alkalmával szakemberek
felvetették annak lehetõsé-
gét, hogy Románia terüle-
tén is nagyobb tornádók
alakuljanak ki. Kisebbeket
az utóbbi évek csaknem
mindegyikében jelezetek
különbözõ, elsõsorban Kár-
pátokon túli déli és keleti,
országrészekbõl, de jelleg-
zetes tölcsére idén
Beszterce-Naszód megyé-
ben is megjelent. Azt, hogy
milyen méreteket ölthet, és
milyen gyakorisággal je-
lentkezhet ez, a Romániá-
ban és általában Európában
viszonylag ismeretlen me-
teorológiai jelenség, egy-
elõre még senki sem tudja
pontosan megmondani.
Keletkezésüket még a tor-
nádók által gyakran sújtott
Egyesült Államokban is
legfeljebb tíz perccel koráb-
ban tudják jelezni.

Roxana Bojariu szerint
azonban korabeli feljegyzé-
sekbõl arra lehet következ-
tetni, hogy tornádókat –
még ha igencsak ritkán is –
régebben is megfigyeltek az
ország területén. A helyi
földrajzi és idõjárási sajá-
tosságok miatt azonban in-
tenzitásuk soha nem közelí-
tette meg a Föld más része-

in tomboló, hasonló légköri
jelenségekét.

A kárcsökkentés 
módszerei

Az idõjárás mindig is sze-
szélyes volt és mindvégig az
is marad – ez ellen egyelõre
semmit sem lehet tenni. A
technika, az informatika fej-
lõdésének köszönhetõen
azonban fel lehet lépni a
szélsõséges idõjárás okozta
károk csökkentéséért. Így
például az árvizek pusztítá-
sait fékezni lehet a veszé-
lyeztetett területek, a lejtõs
folyószakaszok partmenti
övezetei nek az erdõsítésé-
vel. Áradások idején amo-
lyan „árvízfékezõ ütközõte-
rületként” lehet felhasználni
a nagyobb folyókat, elsõsor-
ban a Dunát. 

Az utóbbi esztendõk ha-
zai természeti katasztrófái
nyomán megmozdultak a
romániai illetékesek is. A
környezetvédelmi tárca köz-
lése szerint például Romá-
nia évi 1,9 millió eurót fizet
azért, hogy részese lehessen
a szélsõséges idõjárási jelen-
ségek elõrejelzését szolgáló,
az egész világra kiterjedõ ra-
darrendszernek. Az ország
június óta már tagja is a há-

lózatnak. Románia eddig
nyolc nagyteljesítményû
elõrejelzõ radarberendezést
vásárolt, 50 millió euró ér-
tékben. Az elõrejelzés
ugyanis rendkívül fontos le-
het; azt ugyan nem lehet
megakadályozni, hogy né-
hány óra alatt négyzetméte-
renként akár 160 liter csapa-
dék is lezúduljon, megfelelõ
elõrejelzéssel azonban élete-
ket, értékeket lehet menteni.

A szaktárca ígérete sze-
rint jelentõsen megnövelik
a gátrendszer kiépítésére
fordítandó összegeket is:
erre a célra Románia 2035-
ig további 18 milliárd eurót
fordít majd. Ez az összeg
részben az európai alapok-
ból, részben pedig a költ-
ségvetésbõl és a környezet-
védelmi illetékekbõl áll
majd össze. 

Az elõrejelzés/látás javí-
tása céljából szakemberek
behatóan tanulmányozzák
Románia „meteorológiai le-
véltárát”, a szaklaboratóriu-
mokban pedig a jövõt elõre-
vetíteni próbáló statisztikák
készülnek. Egyelõre azon-
ban az idõjárás-elõrejelzés
gyermekcipõben jár, sok-
szor még a napi prognózist
is feje tetejére állítja a sze-
szélyes idõjárás. 

A szélsõséges idõjárás országa?

Gy. Z.

Az amerikai kormányza-
tot is fölháborította az a

kezdeményezés, amely a
2001. szeptember 11-én a
New York-i Világkereskedel-
mi Központ ikertornyai, va-
lamint a washingtoni Penta-
gon ellen elkövetett terrorme-
rényletek évfordulója alkal-
mából nyilvános Korán-ége-
tésre hívott fel.

A félelem légkörében

A százhúszezer lakost
számláló floridai Gainesville
Dove World Outreach Cen-
ter szélsõséges és kis (mind-
össze ötven hívet magáénak
mondható) vallási közössé-
gének vezetõje, Terry Jones
szeptember 11-ét „Korán-
égetési Világnapnak” nyilvá-
nította. A tiszteletes így kí-
ván megemlékezni a kilenc
esztendõvel ezelõtti terrortá-
madás áldozatairól, egyszer-
smind egyértelmûen vissza-
utasítani a radikális iszlámot.
„A muszlim rossz vallás.
Szeptember 11-én történ-
tekért a Korán a felelõs” – je-
lentette ki Jones a szekta
internetes honlapján elhelye-
zett videoüzenetében.

Az Afganisztánban állo-

másozó amerikai csapatok
parancsnoka, David Petraeus
mindenesetre a helyszínrõl
óvott az akciótól. Attól tart
ugyanis, hogy így újabb tá-
madásokat provokálnak ki a
katonái ellen. A floridai kez-
deményezés Kabulban máris
tiltakozásokat váltott ki egy
mecset elõtt. Fölingerelt hí-
võk amerikai zászlókat éget-
tek el, és azt kiabálták: „Ha-
lál Amerikára!” Bár Jones
tiszteletes teljes mértékben
jogosnak tartja Petraeus ag-
godalmait, a Korán-égetési
akciót mégsem akarja lefújni.
„Világos üzenetet kell külde-
nünk a szélsõséges iszlám kö-
vetõinek, hogy mi itt, Ameri-
kában egyáltalán nem tûrjük
a fenyegetéseiket és a félelem
légkörének a terjesztését” –
jelentette ki.

Amerika iszlámfóbiás

A Korán az iszlám szent
könyve, és hívei megkövete-
lik, hogy bárki is a legna-
gyobb tisztelettel bánjon vele.
Megsértése a legnagyobb
bûnnek számít, s mindenko-
ron erõszakos reakciókat vál-
tott ki. Az éppen az amerikai
fõvárosban tartózkodó
Anders Fogh Rasmussen, a
NATO dán fõtitkára is aggo-

dalmasnak mutatkozik. A
The Washington Post címû lap-
nak nyilatkozva kijelentette: a
Korán-égetés ellentmond
„minden olyan értéknek,
amelyet a magunkénak val-
lunk, és amelyért küzdünk.”

Washingtonban éppen
ezért a tervezett égetést a wa-
shingtoni vallási vezetõk is
egyöntetûen elítélik. „Külö-
nösen borzadalmas” cseleke-
det készül – vélekednek a
muzulmán, a keresztény és a
zsidó felekezetek képviselõi,
akik elítélik „a félelem és a
türelmetlenség növekvõ hul-
lámait” az Egyesült Álla-
mokban, különös tekintettel
a muzulmán kulturális köz-
pont építésének legújabb ter-
veire a szeptember 11-i New
York-i merénylet helyszíné-
nek a közelében.

A központ elleni tiltakozá-
sok az elmúlt napokban he-

ves vitát váltottak ki az Egye-
sült Államokban élõ muszlim
hívõkkel szembeni, vallási
köntösbe bújt politikai tole-
ranciahiánnyal kapcsolat-
ban. A Time címû folyóirat
például a címoldalán közöl-
te: „Amerika iszlámfóbiás”.
A tervezett beruházás meg-
kapta ugyan a megvalósításá-
hoz szükséges összes enge-
délyt, az ellenállás hevessége
mit sem változik, és a kevés-
bé fanatikus ellenzõi is meg-
egyeznek abban, hogy a hely-
szín megválasztása olyan
provokáció, amely nem a
megbékélést szolgálja.

A rajzoló kötelessége

Ilyen körülmények köze-
pette érdekes közjátékra ke-
rült sor szerda késõ este Ber-
linben, egészen pontosan
Potsdamban. Az esemény

elõzménye, hogy 2006-ban
gúnyrajzok jelentek meg a
dán lapokban Mohamed pró-
fétáról, és ez olyan erõszakos
tiltakozásokat váltott ki a
muszlim világban, amelyek
húsznál is több ember életét
követelték. XVI. Benedek pá-
pa egy 2006-ban Regensburg-
ban elmondott beszéde is –
amelyben egy történelmi idé-
zet segítségével összefüggés-
be hozta az iszlámot és az
erõszakot – zavargásokhoz és
tiltakozásokhoz vezetett.

„Azt tette, ami egy karika-
turistának a kötelessége: rá-
mutatott a visszásságokra,
így a terroristákra is, akik az
iszlám egy részét lelki muní-
cióként használják föl” –
mondta az öt esztendõvel ez-
elõtt megjelent gúnyrajzok
alkotójáról szerda esti mélta-
tásában Angela Merkel, az
immár hetvenötödik életévét

taposó dán Kurt Wester-
gaard, a gúnyrajzok alkotója
kitüntetésének alkalmából. A
rajzolómûvész Európa száz
legfontosabb lapja fõszer-
kesztõjének M100-díjában
részesült – bátorságáért és a
sajtószabadságért való föllé-
péséért.

Halálos kiközösítés

Westergaard a világot bejá-
ró gúnyrajzokért megjelené-
sük óta a fanatikus muzul-
mánok fenyegetései közepet-
te él, a nap huszonnégy órá-
jában (akárcsak az indiai
Salman Rushdie, aki ellen a
prófétát kifigurázó Sátáni ver-
sek címû regényéért maga
Khomeini ajatollah bocsátott
ki fatvát, azaz halálos kikö-
zösítést). A bûne annyi volt,
hogy Mohamed prófétát tur-
bánként bombával ábrázolta
fején; tavaly épp hogy sike-
rült megúsznia egy ellene irá-
nyuló merényletet. (Tegyük
hozzá, hogy a fõ bûnt nem a
gúny jelentette elsõsorban,
hanem az, hogy az iszlám
szigorúan tiltja és bünteti az
élõlény-ábrázolást.)

A potsdami ünnepség
azonban nem a karikaturistá-
ról szólt elsõsorban, hanem
arról, hogy Németország
nem retten vissza az iszlám
fanatikusok fenyegetéseitõl.
Az ünnepségen beszédet
mondott Joachim Gauck is,
az ellenzéki szociáldemokra-
ták közelmúltban alulmaradt
köztársaságielnök-jelöltje,
korábban az NDK állambiz-
tonsági aktáit õrzõ intézet ve-
zetõje, emberjogi aktivista. 

Történések szeptember 11. elõestéjén
Alaposan belenyúlt a nem muzulmán
világ a darázsfészekbe az elmúlt na-
pokban. Szeptember 11. évfordulójá-
nak elõestéjén egymást érik az olyan
események, amelyek csak irritálják
Mohamed követõit.

A globális felmelegedés és az azt sú-

lyosbító üvegházhatás következtében

a következõ években Romániában is

gyakoribbá válnak és felfokozódnak a

szélsõséges idõjárási jelenségek – fi-

gyelmeztetnek hazai meteorológusok.

A „potsdami közjáték” három fõszereplõje. Balról jobbra: Westergaard, Gauck, Merkel



Teljes mértékben tisztában vagyok azzal: a
halálon, embertársunk haldoklásán a legke-
vésbé sem illendõ élcelõdni. Meg kell ad-
nunk a tiszteletet az emberi méltóságnak –
már amennyiben megmutatkozik valakiben
méltóság. (A morbid humornak – persze –
megvan a maga helye: ha ugyanis kifiguráz-
zuk a könyörtelen kaszást, abban reményke-
dünk, hátha sikerül magunktól távol tarta-
nunk.)
Méltósággal haldokolni – ez valami olyan
ritka adottság, amellyel csak meglehetõsen
ritkán találkozhatunk. Fõként amikor olyan
személyrõl van szó, aki egész (és nem is épp
rövid) életében habzsolta a hírnevet, a ref-
lektorfényt, a pompát – tud-e vajon az illetõ
a halálában megválni tõlük? Ha Gábor

Zsazsára, a magyar földrõl
Hollywoodba elszármazott,

saját bevallása szerint ki-
lencvenhárom esztendõs
dívára, botrányhõsnõre,
hercegnére (a jóval fi-
atalabb nyolcadik férj
a fõnemesi címet pén-
zért vásárolta) gondo-
lunk, sok minden az

eszünkbe juthat, csak épp ez a méltóság
nem. 
Amihez a mûvésznõ (tegyük hozzá: életmû-
vésznõ) nemcsak a múltjával, hanem saját
elképzelései szerint síron túli jövõjével is
igyekszik hozzájárulni. Ott még meg-megbi-
csaklott az iróniára való hajlamom, amikor
arról érkezett a hír, hogy
papot hívatott, és fölvette
az utolsó kenetet (zsidó
családban született), és va-
lahol azt is tiszteletre mél-
tónak érezhetjük, hogy kér-
te: amennyiben ezentúl esz-
méletét vesztené, ne élesz-
szék újra; csak hát ami ezután van, azt bi-
zony igencsak nehéz megemészteni.
Gábor Zsazsa úgy rendelkezett, hogy el-
hunytát követõen a Dr. Halálnak titulált sar-
latán német orvos, Gunther von Hagen a
szó szoros értelmében preparálja ki õt, hogy
hódolói megtekinthessék az idõk végezetéig,
így róva le elõtte… nos, talán nem is a ke-
gyeletüket, hanem a hódolatukat. Von
Hagen úr arról híresült el, hogy kínai holt-
testeket mutatott be világkörüli turnéján, a
rossz nyelvek szerint megkínzott és kivégzett

– ezt cáfolta: szerinte önként jelentkezõ –
emberek porhüvelyét különbözõ pózokban. 
Az õsi egyiptomi kultusz a fáraók bebalzsa-
mozására még sokkal intimebb célt szolgált:
a halott uralkodó testének megõrzését az
örökkévalóságnak, dehogy gondoltak ezer
évekkel ezelõtt arra, hogy üvegvitrinbe való

kiállítási tárgyakként szol-
gáljanak. A kairói múzeum
hátborzongató múmiater-
mét be is záratták az egyip-
tomi hatóságok, miként a
rendszerváltozás után Bul-
gáriában is megadták a vég-
tisztességet Georgi Dimit-

rov bebalzsamozott testének. Ma már csak
Hó apó (a vietnami Ho Shi Minh), a nagy
Mao (a kínai Mao Ce-tung), a Nagy Vezér
(az észak-koreai Kim Ir Szen) és az afrikai
szabadságharcos (az angolai Agostinho
Neto) múmiája látogatható, és persze a szo-
cialista világrend archetípusáé, a szovjet-
orosz Leniné. A moszkvai tudósok valójában
rajta kísérelték meg a tartósítási eljárás kidol-
gozását, kezdetben voltak is gondjaik, mert a
tetem nem akarta megõrizni rózsás arcpírját.
(A know-how túlságosan is jól sikerült: a né-

ger Neto esetében éppen az okozott gondot,
hogy hirtelen elkezdett kifehéredni.)
És nem tudok szabadulni egy másik gyer-
mekkori emlékemtõl, a Góliát óriásbálnától
sem, amely a szocialista országokban turné-
zott, míg Jugoszláviában az egyik kísérõje,
egy CIA-ügynök le nem bukott. Kiderült: a
kipreparált cet méretei pontosan megegyez-
tek egy közép-hatósugarú rakétáiéval – így
sikerült egy esetleges háború esetére az adott
ország hatóságainak segítségével föltérképez-
ni az akkor még visszamaradott úthálózatot,
hidakat. Az is hírlik, hogy Walt Disney
hibernáltatta magát, s majd akkor kell föléb-
reszteni, ha már megtalálták a kellõ gyógy-
módot halált okozó betegségére.
Tessék eldönteni, az ízléstelen, amit most ír-
tam, vagy pedig az, amirõl. Egy gondolat
azonban nem hagy nyugodni: az Auschwitz-
ban tett látogatás, az ott kiállított hátborzon-
gató tárgyak, az emberbõrbõl készült könyv-
borítók, lámpaernyõk belém égett emléke.
És a dokumentumok Mengele doktor kor-
szakos tevékenységérõl. Von Hagen doktor a
méltó utódja. 
Gábor Zsazsa pedig? Nem és nem, nem talá-
lom a méltó jelzõt a testamentumára.

Megvillan váratlanul egy mondat: „A járvány úgy kezdõdött, hogy
mindenki trónkövetelõ lett.”
Költõkrõl gondolkodik Hamvas Béla?
„Tegnap kinyújtottam a kezemet valaki felé, s nem vette észre; ma fe-
lém nyújtotta ki valaki, és én vagyok az, aki nem veszem észre.” Vala-
mikor Isten nevét hívtuk segítségül. Ma barátunk kezét keresnénk:
nincs barátunk. Hamvas pontos diagnózisa: „a barátság klasszikus
kapcsolat, s a mai ember a klasszikus kapcsolathoz kicsiny”. Igaz vol-
na? S ha így van, mit jelent tõszomszédságában a másik mondat: „A
boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik ál-
dássá, aki másnak is ad belõle.” Lehet, hogy végérvényesen vagy idõ-
legesen, de elveszítettünk valamit, s ma csak hiányát élhetjük meg haj-
danvolt emberi nagyszerûségünknek?
„Csak mulandó mûvet érdemes kiadni; a halhatatlan maradhat kéz-
iratban.” (...) A remekmû megtörtént, Isten tud róla, a többi nem fon-
tos. Hamvas Béla életmûvének jelentõs része kéziratban maradt. Talán
így vigasztalódott. Vigasztalódott? S akit nem vigasztal, nem nyugtat
meg a gondolat, hogy elegendõ boldogság gondolatban megélni a re-
mekmû megalkotását: az életet? (...)
Boldog volt Hamvas Béla, amikor hitte: álmában Istennel beszélget?
S aki nem tud ébren, álmában Istennel társalogni, képes gõg és irigy-
ség nélkül megérteni azt, aki boldogságot tudott álmodni önmagának?
Aki Istennel álmodik, érti azt, akinek a föld fáj?
1983 tele; fejezzük be a mondatot: Tegnap kinyújtottam a kezemet va-
laki felé…

Genezis. Szigethy Gábor elõszava Hamvas Béla: 
A világválság címû könyvéhez 

Ez még nem nekrológ
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Mondom a tiszteletes úrnak: azért mégsem szép
dolog, hogy egy református pap a szélsõségek
mellé áll, és az anyaországban kirekesztõ nézeteik
miatt a Fidesz által is nem kívánatosnak tartott
személyiségeket hív meg hozzánk ilyen-olyan ta-
lálkozókra! Nem csak közösségformáló lelkészi
hivatása miatt nem szép, de azért sem, mert meg-
hívottai a gyûlöletet gerjesztik (miközben látszó-
lag az erdélyi magyarokat védik), és ezzel fölösle-
gesen ingerlik a román szélsõséget. 
Válasza több, mint meglepett! Éppen ideje, hogy
nekünk magyaroknak is legyen szélsõségünk,
mert valójában a rendszerváltást követõen eddig
nem volt. Legalábbis olyan szinten, mint ahogy
azt Funar, Vadim Tudor vagy Becali mûveli.
Hadd féljenek vagy tartsanak csak tõlünk egy ki-
csit a románok! – fûzte hozzá. Na arról megint el-
vitáztunk, hogy mikor tartanának tõlünk a romá-
nok. Szerintem akkor, ha Magyarországnak sok-
kal jobb volna a gazdasági (sport stb.) teljesítmé-
nye és ezzel nagyobb a nemzetközi tekintélye,
több diplomáciai-külpolitikai siker övezné, s irigy-
lésre méltóan erõs lenne a nemzeti kohézió, az ös-
szetartás, ami történelmi idõk óta éppen a román-
ságban erõsebb. Amit az is bizonyít, hogy Iliescu
nem jelentette fel Bãsescut Brüsszelben, sem
Vadim Tãriceanut, miként az MSZP a Fideszt és
a Fidesz az MSZP-t. 
Régóta ismerem a tiszteletes urat, soha nem volt õ
szélsõséges. A frusztráció nyomta szélre. Ponto-
sabban az, hogy kiszorult az RMDSZ-bõl, s az
utóbbi választások nem hozták helyzetbe, nem lett
önkormányzati képviselõ. Csak azért is meg akar-
ja mutatni, hogy nem csak a templomban, de a
politikában is valaki. S jobb híján itt a hozzánk
mind többet ingázó Jobbik... Ilyen vagy más
hangsúllyal, ismerünk hasonló példákat, végsor-
ban Borbély Imre vagy Toró Tibor is azonos ok-
ból került át az RMDSZ ellenzékébe. 
Sokan azt mondják közülünk, hogy fölöslegesen ag-
gódunk, mert a románok immár kijózanodtak és ki-
mûvelõdtek, meg olasz, francia és spanyol földön
maguk is gyakran megélik a kisebbségi sorsot (nem
egyszer pofonokkal fûszerezve), s itthon toleránsab-
bak lettek. Van benne valami, de nem annyi, hogy
teljesen elaltassa bennük a nacionalista kiszorítósdit. 
Lám, Szatmár megyében is mi történik, amelyet
eddig a totál béke és tolerancia szigetének hittünk!

A kormányzásban partner PD-L és
nem a PSD vagy PNL tart be leg-
jobban az RMDSZ-nek Például
magyar iskolaigazgatók leváltásá-

val, vagy azzal, hogy a prefektus
nemrég megvétózta a szatmári ta-
nács ama határozatát, hogy az ut-
cák nevét magyarul is kiírják. 

Vonja le mindenki a következ-
tetést! Sike Lajos

Lap-top
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S majd akkor kell 
fölébreszteni, ha már
megtalálták a kellõ
gyógymódot halált 
okozó betegségére. 

Gyulay Zoltán

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Ha gazdagnak akarod érezni magad, gon-
dold meg mi mindened van, amit nem lehet

pénzért megvenni.” Ismeretlen

Szöveg nélkül

A remekmû megtörtént

Valaki
A nap címe. Romániáé Európa leg-
szennyezettebb fõvárosa. Az EU napi
százezer euróval büntethet. Gândul.

Magyarázat. Mielõtt bárki sietne lemon-
datni a környezetvédelmi minisztert, nyo-
matékosan ki kell mondani, hogy Buka-
rest közigazgatása – végsõ soron a fõpol-
gármester – az, aki a helyzetért hivatalo-
san felelõs. A légszennyezés hetven száza-
léka az autóforgalomból ered. 

Mennyen le. Bár senki sem gyanúsíthat
bennünket túlzott rokonszenvvel a na-
gyobbik kormánypárt iránt, egyetértünk
– amint az Evenimentul zilei is felhívja a
figyelmet – azzal, hogy Elena Udreának
le kellett volna mondania miniszteri tiszt-
ségérõl, ha egyszer arra szavazott a párt
választmányában, hogy az egész kor-
mány mondjon le. Ezt különben a párt
másik súlyos egyénisége, Vasile Blaga je-
lentette ki. A belügyminiszter (a legjobb
tárcavezetõk egyike) nem kimondottan
kegyeltje az államfõnek, ellentétben a dé-
vaj szõkeséggel. 

Titkos lenne, vagy súlyos? A Cotidianul
felhívja a figyelmet egy különleges interjú-
ra, amely a Q-Magazinban jelent meg
Silviu Crãescuval, aki Mark Gittenstein
amerikai nagykövet rezidenciájának gond-
noka. A napilap szerint az általa elmon-
dottak nem csupán a román és amerikai
újságíróknak, de a hazai titkosszolgálatok-
nak is (meg a politikai pártoknak, a parla-
ment két házának is fel kellett volna hívni-
uk magukra a figyelmét. Megígérjük, utá-
nanézünk, s elmondjuk a tapasztaltakat. 

Gigi, az adós. Az Adevãrul egyáltalán nem
rokonszenvezik Gigi Becalival, aki „a Pa-
lotája nélkül maradhat”, amennyiben nem
fizet ki egy 3,4 millió eurós tartozást. Ami
természetesen abból ered, hogy a fény
piperai lovagja (ez az igazi Rubin Hód)
nem fizetett adót az államnak. Bezzeg fo-
cimeccsek megvásárlására meg pártja ki-
tartottjainak támogatására volt pénze. Egy-
elõre, hogy ne hajtsák végre, Gigi egy öt
millió euró becsült értékû telket adott át. 

A nap álhíre. Ijedelem és öncenzúra miatt
az álhírek a jövõ héttõl egy ideig szünetel-
ni fognak.



Baloga-Tamás Erika, 
Baló Levente

„A költségevetés csök-
kentésével és a leépíté-

sek okozta nehézségekkel a
gyergyószentmiklósi Figu-
ra Stúdió Színháznak is
szembe kell néznie, a gon-
dok ellenére azonban szín-
vonalas, különleges évadot
tervezünk” – mondta el la-
punknak Béres László szín-
házigazgató. Kiemelte,
hogy az idei évad a 20. jubi-
leumi évadja a színháznak.
Így ezt az évet teljes egészé-
ben ennek az évfordulónak
szentelik, ennek jegyében
állították össze az évadot,
sõt a dance.movement.the-
ater nemzetközi táncfeszti-
vált is az évforduló tisztele-
tére szervezik.

Az ünnepi évadra való te-
kintettel olyan rendezõket
hívtak meg, akik hangsú-
lyos módon járultak hozzá
a színház mostani arculatá-
nak kialakulásához, így új-
ra elõadással jelentkezik

Barabás Olga, Bozsik
Yvette, Katona Imre és
Derzsi Szilárd is. Béres
László az „õsfigurás” Tö-
rök Zoltán Nagynyavalya cí-
mû keserû vígjátékát állítja
színre, amely kimondottan
a társulat számára íródott. 

„A Figura Stúdió Színház
legfõbb törekvése a színházi
formanyelv megújítása,
amelyet nem könnyû egyez-
tetni a város elvárásaival” –
jelentette ki a társulat veze-
tõje. Figyeltek arra, hogy a
bérletrendszerbe a közönség
számára vonzó címeket
vagy mûfajokat válogassa-
nak be, a tartalmas szóra-
koztatás mellett azonban a
nézõk színházi nevelése is
fontos a társulat számára.
Ezért az intézmény két fesz-
tivált is szervez, a Romániai
Kisebbségi Színházak Kol-
lokviuma inkább a klasszi-
kusabb formanyelvû elõadá-
sok kedvelõinek, míg a
dance.movement.theater
fesztivál a kísérleti irányvo-
nal szerelmeseinek szól. 

A nézõ nem érezheti, 
hogy válság van 
a színházban

„Bármi lesz is, a nézõnek
nem szabad megéreznie,
hogy válság van a színház-
ban” – erre a gondolatra
alapozva építette fel idei
évadát a székelyudvarhelyi
Tomcsa Sándor Színház.
Így a pénzhiány ellenére
igazán gazdag és színes
programot állítottak össze.
„Célunk az, hogy minél
több ember jöjjön színház-
ba, így egy igazán érdekes,
változatos programmal pró-
báljuk színházba csalogatni
õket” – hangsúlyozta Nagy
Pál társulatvezetõ. A diá-
kokhoz, a fiatalokhoz is sze-
retnék elvinni a színházat,
ezért idén egyéni- és felolva-
só színházi elõadásokkal
mennek majd az iskolákba,
szórakozóhelyekre. 

A Tomcsa Sándor Szín-
ház évadnyitó elõadására
október 7-én kerül sor, már
lendületesen folynak a pró-
bák. A tavasz ébredése címû
nagyszínpadi elõadást Sza-
bó K. István rendezésében
láthatja a nagyérdemû. A
tervezett nagyszínpadi elõ-
adások közt szerepel az Ir-
ma, te édes! címû zenés ko-
média és a Portugál, de
ezen kívül terveznek stú-
dió- és egyéni elõadásokat,

valamint felolvasó esteket
is. Október közepétõl pedig
immár harmadik alkalom-
mal megrendezett Kortárs
Dráma találkozót szerve-
zik. „Nyolc saját elõadás-
sal készülünk idén, színes,
de nehéz évad elé nézünk,
fõleg így, hogy jelentõs em-
berhiánnyal is számolnunk
kell” – összegzett Nagy Pál
igazgató. A leépítések mi-
att jelenleg mindössze 21
ember dolgozik a színház-
ban, és olyan fontos mun-
kaerõket kell nélkülözniük,
mint hangosító, ügyelõ, öl-
töztetõ és más mûszaki em-
berek.

A színház nyelvén 
reflektálni

A gazdasági megszorítá-
sokat és a társadalom aktu-
ális kérdéseit egyaránt tük-
rözi a Csíki Játékszín most
kezdõdõ évadának három
elõadása – tájékoztatott
Budaházi Attila, Csíkszere-
da önkormányzati színhá-
zának dramaturgja. A csík-
szeredai társulat az évadot
William Shakespeare Mac-
beth címû tragédiájával in-
dítja Gavril Pinte rendezé-
sében. Jevgenyij Svarc A
sárkány címû, felnõtteknek
szóló meséjének Parti Nagy
Lajos által készített színpa-
di átiratát a helyi, csíkszere-

dai Vargyas Márta viszi
színre.

Az újév és a farsang A csó-
kos asszony címû Zerkovitz-
operett jegyében telik majd,
a darabot Parászka Miklós
állítja színpadra. Ugyan-
csak Parászka Miklós ren-
dezi Martin McDonnagh ír
szerzõ darabját, a
Vaknyugatot is. 

Tasnádi István Magyar
zombi címû, Moliére stílu-
sában írt, de jelenbe muta-
tó verses szatírájának ren-
dezõje Victor Ioan Frunza.
A társulat dramaturgja ki-
fejtette, külön produkció-
val ünneplik a magyar drá-
ma, a magyar kultúra és a
költészet napját. „Ezek al-
kalmából Szabad belépõ
címmel felolvasószínházi
elõadásokat tartunk, me-
lyekre ingyenjegyet igé-
nyelhetnek nézõink” – kö-
zölte. 

A gazdasági megszorítá-
sok nemcsak a mûsorpoliti-
kában éreztetik hatásukat,
hanem a színház életében
is, bár négy munkatársától
kellett megválnia az intéz-
ménynek, a mûvészek szá-
ma nem változott a tavalyi-
hoz képest.

Új kezdet

A tavaly alakult Kéz-
divásárhelyi Városi Szín-

ház, egy év tapasztalatát
felhasználva készül az új
évadra – mondta Csapó
György társulatvezetõ.
Megtudtuk: ebben az évad-
ban is szerepre szerzõdnek
a színészek, nincs állandó
társulat. 

Az intézmény ugyanis
projektszínház, és a helyi
önkormányzat által létre-
hozott Vigadó Kulturális
Alapítvány mûködteti.
Költségvetésük 750 ezer
lej, az összegnek egyhar-
madát a helyi önkormány-
zat állja. A büdzsé kéthar-
madát magyarországi és
uniós pályázati pénzek te-
szik ki, illetve a helyi üzlet-
emberek is támogatják a
színházat – tájékoztatott
Csapó, hozzátéve: mivel a
színháznak nincs állandó
társulata, a leépítések nem
fenyegették. 

Az elsõ elõadásuk Tamá-
si Áron Tündöklõ Jeromos
címû színmûve, olvasópró-
báit szeptember elsején in-
dították; rendezõje Török
Viola, a bemutató október
8-án lesz. Színre viszik to-
vábbá Sütõ András Advent
a Hargitán címû mûvét,
Nagy Ignác és Parti Nagy
Lajos Tisztújítás címû társa-
dalmi szatíráját, és Egressy
Zoltán Sóska sült krumpli
címû mûve alapján A meccs
címû darabot. 
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Sipos M. Zoltán

Kovács Lehel Belépve a
tájba címû kiállítását

nyitották meg szerdán este a
kolozsvári Mûvészeti Mú-
zeumban. A fiatal festõ
2005-tõl napjainkig készült
munkái közül mintegy hat-
vanat láthat, premierben, a
kolozsvári közönség. „Ko-
vács Lehel érdekes, kísérle-
tezõ mûvész. A realista
tájképfestészet által egy
olyan mûfajhoz tér viszsza,
amelyrõl azt hittük, hogy
rég halott” – mondta el a
mûvész munkáiról Dan
Breaz muzeológus, a kiállí-
tás kurátora. 

Kovács mûvészetének
igazi kihívása éppen az,
hogy szokványos, mindan-

nyiunk számára ismerõs él-
ményeket fest meg, egy au-
tót a kanyargó éjszakai ut-
cán, vagy egy pázsitos te-
ret, a háttérben egy gyár
épületével. És ezeket az is-
merõs élményeket az õ
festményei egészen újsze-
rûen, frissen tudják vissza-
adni. Ugyanakkor azt is bi-
zonyítja, hogy vannak még
lehetõségek a realista festé-
szetben. 

Kovács Lehel sepsiszent-
györgyi származású képzõ-
mûvész, 2000-ben végezte
el a budapesti Szépmûvé-
szeti Akadémia festészeti
szakát. 2000-tõl 2009-ig
több nemzetközi színvonalú
festészeti kiállítása nyílt Bu-
dapesten, Rómában, Bécs-
ben, Strassburgban és Szent-

endrén. Több neves képzõ-
mûvészeti társaságnak is
tagja, így az Élesdi Kortárs
Mûvészek Egyesületnek és
a MAMÜ Kulturális Egye-
sületnek is. A mûvész 2005-
ben a rangos Barcsay-díjat is
megkapta.

„A tájkép rengeteg lehe-
tõséget rejteget, még gimna-
zista koromban kezdtem el
tájat festeni, akkor fedez-
tem fel ennek szépségeit és
lehetõségeit. Rácsodálkoz-
tam, hogy mennyire más
az,ha vannak benne embe-
rek, ha éjszaka vagy nappal
vagyunk benne. Azt hi-
szem, ebben a mûfajban
még rengeteg kutatnivalója
van a képzõmûvészetnek” –
mondta el az Új Magyar Szó-
nak Kovács Lehel. 

Régi új tájképek Kolozsváron

Kovács Lehel festõmûvész (balra) tájképeit Dan Breaz muzeológus méltatja

A színházakat súlyosan érinti a 25 szá-
zalékos bércsökkentés és a dologi költ-
ségek 20 százalékos lefaragása. Ennek
ellenére a székelyföldi intézményveze-
tõk gazdag évadot ígérnek – derül ki
összeállításunkból. 

A szerzõ felvétele



Folytatás az 1. oldalról

Csíkszeredában az utóbbi
napokban többször is 10 fok
alá esett a hõmérséklet, így a
próbafûtés a hét elején elkez-
dõdött. Egyelõre a Tudor és
a Kalász negyedekben üze-
meltek be egy-egy kazánhá-
zat, jövõ héten folytatják a
sort. A fûtésszezon általában
október elején vagy közepén
indul Csíkszeredában, s bár
a lakószövetségeknek joguk-
ban áll a távfûtés korábbi el-
indítását is kezdeményezni,
a magas fûtésszámlák miatt
a lakók nem élnek a lehetõ-
séggel. A törvény elõírásai
szerint, amennyiben a hõ-
mérséklet három, egymást
követõ napon 10 fok alá sül-
lyed kötelezõ elindítani a
távfûtést, függetlenül attól,
hogy azt kérték-e vagy sem a
lakótársulások. Fekete An-
na, a csíkszeredai távhõszol-
gáltató, a Goscom Rt. igaz-
gatója lapunknak elmondta,
idén a távhõ lakossági ára
csupán a hozzáadottérték-
adó növekedésének mértéké-
ben változik: azaz az eddigi
gigakalóriánkénti 220 lejrõl
229,24 lejre.

Székelyudvarhely: 
növekvõ költségek

Székelyudvarhelyen csak
szeptember közepétõl ellen-
õrzik a rendszert. A munká-

latokat szakaszosan végzik
majd, kétnaponta egy-egy la-
kónegyedben töltik fel a há-
lózatot, így haladnak végig a
városon. Ráduly Mihály, a
székelyudvarhelyi közüze-
mek, az Urbana Rt. igazga-
tója elmondta: azért válasz-
tották ezt a módszert, hogy a
felmerülõ hibákat idõben
meg tudják javítani. A tava-
lyi fûtési idényben a fûtés-
számla átlag 995 lej körül
alakult, idén ez az összeg  az
Urbana Rt. számításai sze-
rint eléri az 1200 lejt. A giga-
kalória lakossági ára most
206 lej Székelyudvarhelyen,
de ez valószínûleg változni
fog a közeljövõben: a szol-
gáltató 12,5 százalékos eme-
lést javasol, ám ez a hõener-
gia termelõi árára vonatko-
zik. Hogy végül a fogyasztói
ár mennyivel lesz magasabb,
az az önkormányzaton mú-
lik, a testület szeptember fo-
lyamán dönt a kérdésrõl –
tudtuk meg az Urbana igaz-
gatójától. 

Kolozsvár: 
pánik után engedmény

Bár idén júniusban, ami-
kor úgy tûnt, megszûnik a
távhõ állami támogatása,
még mindenki drasztikus ár-
emelkedéstõl tartott, Kolozs-
váron most mégis kellemes
meglepetés érte a helyi lako-
sokat. Raimonda Boian, a

RAT távhõ szolgáltatóválla-
lat szóvivõje lapunkat arról
tájékoztatta, a gigakalória
ára magánfogyasztóknak 165
lej lesz ebben a szezonban is.
Szeptember 15-tõl kezdõdik
a kolozsvári próbafûtés, ez a
dátum vízválasztó a lakosság
számára – figyelmeztetett a
szolgáltató szóvivõje. „Még
néhány napig jelezheti, aki le
akar válni a távhõrendszer-
rõl,  szeptember 15-e után a
törvénynek megfelelõen már
nem tudjuk teljesíteni az

ilyen jellegû kéréseket” – je-
lentette ki.

Marosvásárhely: 
se víz, se fûtés

Marosvásárhelyen még a
melegvíz-ellátás sem megol-
dott. Jelenleg közel hétezer
lakásban nincs meleg víz. Az
Energomur júniusi tartozásai
miatt az E.On Gáz öt kazán-
házban zárta el a gázcsapot,
mert  az idei tél végén a helyi
hõszolgáltató vállalatnak

még 24.200 fogyasztója volt,
augusztusban már csak
19.720 lakásban igényelték a
meleg vizet. Az Energomur
szolgáltatásai igénylõinek a
száma tovább csökken, mivel
október 1-jétõl 13 kazánház
végleg leáll. 

Bota Edit szóvivõtõl meg-
tudtuk, az E.On Gáz lassú
ritmusban dolgozik, az egyé-
ni gázórák felszerelése hóna-
pokig húzódik. Így annak el-
lenére, hogy a nyár folyamán
sokan leváltak a központi fû-

tésrõl, továbbra is az Ener-
gomur kliensei maradtak, és
a cég által elõállított háztar-
tási meleg vizet használják.

Marosvásárhelyen több al-
kalommal is meleg víz nél-
kül maradtak a fogyasztók
az idén, de az is megtörtént
már, hogy télvíz idején a fû-
tést is kénytelenek voltak nél-
külözni az Energomur és az
E.On Gáz közötti vita miatt.
Bota Edittõl megtudtuk, az
Energomur kinnlevõségeit
még mindig nem sikerül a
szükséges ütemben behajta-
ni, az adósságai pedig túl na-
gyok a gázszolgáltatóval
szemben. Júniusban több
mint egy millió lej lett volna
a törlesztõ- részlet, és bár az
önkormányzat átutalta ezt
az összeget, csupán 60 szá-
zalékát sikerül adósságren-
dezésre fordítani, mivel a
többit  az állami kincstár
visszatartotta. A fûtésszezon
egyetlen ígéretes híre, hogy
itt is sikerült megegyezni a
még meglévõ fûtésrendszer
további mûködtetésérõl. A
helyi önkormányzat döntése
értelmében 12 ezer lakást és
32 intézményi fogyasztót
ugyanaz a vállalat lát el a kö-
vetkezõ 25 évben, mint
Gyergyószentmiklóson. Az
RFV Románia a rendszerrõl
korábban leváltak visszacsat-
lakozását várja, így a fo-
gyasztói kör folyamatos bõ-
vülésével számol. 

Folytatás az 1. oldalról

A Sanitas egészségügyi szak-
szervezet arra szólította fel
az ellenzéki és a kormány-
pártokat, tegyék félre a poli-
tikai konfliktusokat mûköd-
jenek együtt és biztosítsák az
egészségügyi rendszer szá-
mára a GDP 6 százalékát.
„Elvesztettük a fizetések 25
százalékát, ez az utóbbi 25
év legnagyobb jövedelem
csökkentése. Szeretnénk el-
érni, hogy a jövedelmek
mértéke október 1-tõl felel-
jen meg a megszorító intéz-
kedések elõtti keretösszegek-
nek” – egészítette ki a köve-
telések sorát Marius Petcu.
A Sanitas elszántságát jelzi,
hogy a vezetõtestület mára

tanácskozni hívta a többi ér-
dekvédelmi szervezet képvi-
selõit. Ha sikerül kiegyezni,
akkor szeptember 22-én
nagyszabású szolidaritási ak-
cióra kerül sor. A tegnapi
tüntetés elõtt a Sanitas
Országos Tanácsa kiértékel-
te a bércsökkentések követ-
kezményeit, és arra szólítot-
ta fel százhúszezres tagságát,
hogy pereljék be az államot a
példanélküli bércsökkentés
miatt. Az egészségügyi al-
kalmazottak jövedelmét a
kormány július elsején csök-
kentette. Az illetékesek azzal
magyarázták a drasztikus in-
tézkedést, hogy a Nemzetkö-
zi Valutaalappal kötött meg-
állapodás értelmében az idei
költségvetési hiány nem ha-

ladhatja meg a 6,8 százalé-
kot. Szeptemberben utcára
hívta tagságát a belügymi-
nisztérium ötvenezer alkal-
mazottját, a rendõri és a
szerzõdéses állományt kép-
viselõ szakszervezeti tömö-
rülés, a FSNPPC is. Az Alfa
Kartell szakszervezeti tömö-
rülés szeptember 15-én dönt
az általános sztrájkról, de az
érdekvédõk jelezték: készek
együttmûködni bármelyik
szakmai szervezettel és csat-
lakozni az idõközben meg-
hirdetett demonstrációkhoz,
munkabeszüntetésekhez. A
Szabad Tanügyi Szakszerve-
zet tagszervezetei a napok-
ban egyeztetnek arról, csatla-
koznak-e a pedagógusok az
engedetlenségi akciókhoz. 

Harcba szólít a Sanitas
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A polgárok megkönnyebbülésére idén még bepótol az állam a hõenergia árába Fotó: archív

Sike Lajos

Mégsem kerül sor Szat-
már megyében tömeges

és indokolatlan iskolaigaz-
gató-cserére, annak ellené-
re, hogy a helyi önkor-
mányzatok és a megyei ta-
nács képviselõi a hét elején
aggodalmuknak adtak han-
got – jelentette be tegnap
Kónya László, fõtanfel-
ügyelõ helyettes. A testületi
tagok attól tartottak, hogy a
megyei tanfelügyelõség a
szakmai szempontokat fi-
gyelmen kívül hagyva, az
önkormányzatokat megke-

rülve dönt az iskolák veze-
tésérõl, és így sérül a kor-
mány által is támogatott de-
centralizációs folyamat.
Többen felvetették: a veze-
tõváltás mögött politikai in-
dokok vannak, a megyei de-
mokrata-liberális párt hold-
udvarába tartozók élveznek
elsõbbséget a kinevezéseket
illetõen. Ez a lehetõség
olyan indulatokat keltett,
hogy civil engedetlenségi
akciók sora indult, a Halmi-
ban élõ szülõk tüntetést ter-
veztek a megyei prefektúra
épülete elõtt.  Kónya László
a sajtó képviselõinek el-

mondta, csak ott váltják le
az intézményvezetõket,
ahol ezt a jogszabályok elõ-
írják. Az érvényben lévõ
törvények szerint az igazga-
tói posztok pályázati úton
tölthetõk be, ott ahol nem
írnak ki pályázatot, ott egy-
éves menedzseri szerzõdés
köthetõ az iskola vezetõjé-
vel.  A Kölcsey Ferenc líce-
umban már a botrány elõtt
megtörtént a váltás, Elek
Imre mandátuma lejárt,
utódja Pataki Enikõ ma-
gyartanár, az aligazgató pe-
dig Bálint Zsuzsanna infor-
matikatanár lett. 

Maradnak az iskolaigazgatók
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7.00 Híradó
7.10 Gazdakör
8.00 Élő egyház (ism.)
8.30 Nyelvőrző
9.00 Marsupilami
9.25 Mikor érünk már oda?
9.35 Cimbora
10.00 Hol volt, hol nem
volt...
10.15 A biciklis túra (zenés
f.)
10.50 Végre, szabadon!
(francia ifj. sor.)
11.15 Kutyaélet (anim.
sor.)
11.45 Univerzum
12.45 Híradó
13.05 Isten kezében
13.35 EtnoKlub Vendégek
14.50 Daktari (am. kaland
sor.)
15.45 Zenei Műhely
16.25 Szerelmes földrajz
17.00 Talpalatnyi zöld
17.30 Kalózsziget (auszt.
ifj. sor.)
18.30 Kirakat
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Ördögszoros (am.
western, 1950)
21.25 Halhatatlan kedves
(amerikai-angol rom. drá-
ma, 1994)
23.25 Dunasport
23.40 Lélek Boulevard
0.10 Pengető
1.05 Az erőszakos zsaru
(japán krimi, 1989)

DUNA TV, 21.25
Halhatatlan kedves

Ludwig van Beethoven – a férfi, akit félistenként csodáltak
és fékevesztetten gyűlöltek. Aki számtalan rajongót szere-
zett a halála után, s számos ellenséget az életében. Akit szen-
vedélyei olykor őrületbe kergettek, vágyai pedig különös vilá-
gokba vezették. Egy férfi, akinek mélyen őrizte titkát: legna-
gyobb szerelmét, melyről soha senkinek sem beszélt.

TV2, 22.05
Nicsak, ki beszél!

Mollie, a nagyszájú titkárnő gyermeket vár főnökétől, aki
hallani sem akar a dologról és eszébe sincs elválni a felesé-
gétől. A kilátástalannak tűnő jövő ellenére a nő megtartja a
babát, s hamarosan megszületik a kis Mickey. Ám a gyer-
mek megszületése után segítségre van szüksége, ezért épp
kapóra jön James, a kissé infantilis taxisofőr, aki szívesen
vigyáz a kisfiúra.

m2, 22.45
Románc és cigaretta

Nick-et, a New York-i munkást a napi sok óra vérrel-verejték-
kel végzett munka után az unalmas kertvárosi élet és egy-
hangú házassága várja. Feleségével, a határozott, de gyen-
géd Kittyvel három lánygyermeket neveltek fel. Egyik nap
Nick találkozik a dögös Tulával és a kivénhedt lúzer annak
rendje-módja szerint bele is szeret. Kapcsolatuk több mint
szex, de kevesebb mint szerelem.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HÁLOZAT

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
8.55 Hogy volt!?
9.55 Körzeti magazin 
- Pécs
10.45 MIÉRT?
12.05 Hagyományok 
Háza
12.30 “Kodály után, 
száz évvel”
13.01 Natúra
13.25 Színházépítők
14.15 Nemzeti értékeink 
- Balaton
14.25 Koncertek 
az A38 hajón
15.15 Egy “magyar”
Svájcból
15.50 A Kultuszminiszter
16.45 Sant’ Angelo 
- Egy kórház hétköznapjai 
(olasz sor.)
17.35 Sztársáv
18.00 A négy páncélos és
a kutya (lengyel sor.)
19.00 Linda (magyar sor.)
20.05 Mézga Aladár külö-
nös kalandjai
20.30 Bestseller 
- A világ nyitott könyv
21.00 Híradó este
21.21 Sporthírek
21.30 Asszisztensek 
(am. vígj. sor.)
21.55 Beugró
22.45 Románc és cigaret-
ta (am. rom. vígj., 2005)
0.30 Fahrenheit 9/11
2.35 Szélesvászon
3.00 M I É R T ?

7.30 Top Shop
8.00 Kölyökklub
11.00 A fantasztikus né-
gyes (anim. sor.)
11.30 ASZTRO Show
12.30 Pasifaló 
(am. vígj. sor.)
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Autómánia
13.40 Nász-nap 
(am. sor.)
14.35 Forma-1 (élő) -
Olasz Nagydíj - Circuit
Monza, Monza
Az időmérő edzés közve-
títése élőben
16.20 Pasifaló 
(am. vígj. sor.)
16.45 Traveler 
- Az utolsó vakáció 
(amerikai sor.)
17.35 Merlin kalandjai
(angol sor.)
18.30 Glee - Sztárok le-
szünk! (am. vígj. sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Fókusz Plusz Ma-
gazin
20.30 X-Faktor 
- A válogatás
Utána. RTL-hírek
22.00 Tűzfal 
(am.-auszt. thriller,
2006)
0.05 Sötétkamra 
(amerikai thriller, 2002)
1.50 Ölj meg gyengéden
(francia-belga-angol víg-
játék, 2004)

7.00 Látlelet a Földről
7.25 Tv2 matiné
Benne. Levelek Félixtől,
Fifi virágoskertje, 
Roary, a versenyautó
12.00 414-es küldetés
11.30 Szurikáták 
udvarháza
12.10 Két TestŐr
13.00 Babavilág
13.30 A láthatatlan em-
ber (sor.)
14.30 A kiválasztott 
- Az amerikai látnok 
(amerikai sor.)
15.30 Doktorok 
(am. sor.)
16.30 Rejtélyek 
kalandorai 
(kanadai-amerikai sor.)
17.30 Shark 
- Törvényszéki ragadozó
(am. krimisor.)
18.30 Luxusdoki 
(amerikai vígjáték 
sorozat)
19.30 Tények
20.05 Magellán
20.30 Megasztár 5. 
(magyar szór. műsor)
22.05 Nicsak, ki beszél!
(am. vígj., 1989)
23.50 A fenevad árnyé-
kában 
(kan. horror, 2007)
Közben. Kenósorsolás
1.30 EZO.TV 06-90-602-
022
2.25 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 - Varga Béla

10.05 X-Men Animated
(rajzfilm sorozat) 10.55 A
szépség és a szörny 11.00
Pimaszok 12.55 Joey
13.55 Huckleberry Finn
kalandjai (amerikai kaland-
film) 16.00 Véznák kontra
dagik 17.00 Topmodell le-
szek! 17.55 Smallville
18.50 Vészhelyzet (soro-
zat) 19.45 Honey (ameri-
kai filmdráma, 2003)
21.40 CSI (sorozat) 22.35
Esküdt ellenségek (soro-
zat) 23.30 Nepperek (am.
filmdráma, 1995)

7.00 Sport.ro Hírek
13.00 Ausztrália-Új-Zé-
land rögbi mérkőzés
(live) Tri nations 2010
15.05 American Gladia-
tors 16.00 Mitica ligája
(live) 18.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 19.00 Kutya
bajnokok ligája 20.00
Mitica ligája (live) 21.00
Sport.ro Hírek (live)
21.30 Wrestling SMACK
22.30 Mitica ligája (live)
23.30 Fogadás a félelem-
mel 0.30 European Poker
Tour

9.45 A kötelék (sorozat)
10.45 Teleshopping 11.15
Predesztináltak (sorozat)
12.30 Tengernyi szenve-
dély (sorozat) 13.30 A di-
vat kulisszái (sorozat)
14.00 Marina (sorozat)
15.30 Viktória (sorozat)
16.30 A kötelék (sorozat)
18.30 Tengernyi szenve-
dély (sorozat) 19.30 Szí-
vek iskolája (am.-kolumbi-
ai sorozat) 20.30 Egy férfi
naplója (amerikai akció-
vígjáték) 22.30 India (bra-
zil-indiai sorozat)

8.05 A Beach Boys - Ame-
rika zenekara 10.00 Televí-
ziós vásárlás 13.05 Kö-
lyökvilág (amerikai-új-zéla
ndi kalandfilm) 14.50 Hud-
son Hawk - Egy mester-
tolvaj aranyat ér (amerikai
vígjáték) 16.45 Mell-bedo-
bás (amerikai vígjáték)
18.25 Fura farm (amerikai
vígjáték) 20.20 001 - Az el-
ső bevetés (amerikai-angol
vígjáték) 22.00 Wasabi -
Mar, mint a mustár (fran-
cia-japán vígjáték) 23.40
Ha ölni kell (am. film)

9.00 Adio, de szeretlek
10.30 Startra kész (ame-
rikai-új-zélandi film)
12.30 Híradó 13.30 Bo-
londos babysitter (ameri-
kai vígjáték) 15.45 A bo-
hóc (ismétlés) 16.45 B. D.
akcióba lép (román film)
18.45 A nap híre 19.00
Híradó 19.30 Szemek az
árnyékban 21.00 Házasu-
landó fiam van 22.30 Ra-
zortooth) (amerikai hor-
ror, 2006) 0.30 Guns - Az
erőszak ára (kanadai kri-
misorozat)

9.30 Teleshop 10.30 Épi-
Tech 11.00 Zodiákus
13.00 Teleshop 14.00 Az
ózdi “Aranycsapat” 14.30
Bencze-Show 15.00 Hely-
szín 15.30 A polgármester
16.00 Zodiákus 18.00
Szentföldi szent helyek
üzenete 18.30 Szingapúr
19.15 Megyejáró 19.30
Nem kapsz el! 2 (amerikai
vígjáték) 21.35 Hírháló
22.00 Házibuli Attilával
és vendégeivel 23.00
Sztárok a konyhában
23.30 Tabu Tv

TV2
6.45 Hajnali gondolatok
6.50 Ma Reggel
9.00 Híradó
9.05 Sporthírek
9.10 Mesék
10.55 Amika (belga sor.)
11.25 Sarah Jane kaland-
jai (angol sor.)
12.00 Sötét jóslat (kan.
anim. sor.)
12.25 Ázsia vadonjai
(ism. sor.)
13.01 Hírek
13.05 Időkerék: Binche
városa (dok. f.)
13.20 AutóVízió
13.55 Dextro Energy ITU
Triatlon Világbajnokság
2010
16.20 Origami
16.50 Pécsi keringő
17.20 Európa Magyaror-
szágon
17.50 Biszku és a többiek
19.10 Életképek (magyar
sor.)
19.50 Életképek (magyar
sor.)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
21.05 SzerencseSzombat
22.05 Segítség, felnőt-
tem! (am. vígj., 1988)
23.50 Hírek
23.55 Sporthírek
0.05 Republic koncert
1.00 A mohácsi özvegy
2.10 Magyar pop
3.10 Magyar bulizenék

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 Lark Rise
to Candleford 
(angol sor.)
14.00 Hírek, időjárás
14.20 A család sztárja
14.55 Forma 1: Olasz
Nagydíj
16.20 Életre szóló utazó
16.50 Csajok, foci, buli
(amerikai romantikus víg-
játék, 2007)
18.40 Tévéenciklópédia
19.40 Győzd le az
árvízet!
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.10 A mesterlövész
(amerikai western,
1976)
23.00 A Simpson család
(rajzf. sor.)
0.0 Vizor monden (ism.)
0.30 Nappalok és éjsza-
kák (ism.)
1.10 Player 5150 
(am. akciófilm, 2008)
2.40 Jelek (ism.)

6.00 Happy Hour – szóra-
koztató műsor(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,
időjárásjelentés
13.05 Visszatérések kora
(amerikai-kanadai roman-
tikus vígjáték, 2006)
15.00 Spiclik, sipirc 
(am. akció-vígjáték, 1986)
17.00 Salamon király kin-
cse (am. kalandf., 1985)
19.00 Hétvégi Pro Tv 
hírek, sport, 
időjárásjelentés
20.30 Tessék parancsol-
ni! – szórakoztató műsor
22.30 Star Wars I. rész:
Baljós árnyak (amerikai
kalandfilm, 1999)
1.00 Hétvégi Pro Tv hírek,
sport, időjárásjelentés
(ism.)
2.30 Visszatérések kora
(ism.)

7.00 Híradó, Sport
9.00 Vasmadarak 
Lángoló égbolt 

(am. akcióf., 1986)
11.15 A Tűz Markában
(am. filmdráma, 2001)
13.00 Híradó, 
időjárásjelentés
13.15 A simlis és a szende
(amerikai sorozat) (ism.)
14.00 Pasik és csajok
(amerikai romantikus víg-
játék, 2000)
16.00 Híradó
16.30 Mr. Bean 

(angol vígjáték sorozat)
17.00 A vénlegény 
- szórakoztató műsor (ism.)
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.30 FC Unirea Urziceni -
FC Steaua labdarúgó mér-
kőzés
22.30 Asterix és Obelix
(francia vígjáték, 1999)
0.45 Vasmadarak 
- Lángoló égbolt 
(am. akcióf., 1986)
2.45 Híradó (ism.)
3.00 A hongkongi grófnő
(angol-amerikai romanti-
kus vígjáték, 1967)

5.00 Koszorúslányok
(amerikai filmdráma,
1989)
7.00 Fején a nagyvilág
8.00 Koszorúslányok
(amerikai filmdráma,
1989) (ism.)
10.00 Teleshopping
10.30 Autofórum
11.00 Ingatlan Blitz
11.30 Sport, diéta 
és egy sztár
12.00 Ötcsillagos otthon
13.00 S.O.S., mentsd
meg a házam
14.30 The Path to 9/11
- A terror útjai 
(amerikai dráma, 2006)
16.15 Anyacsere 
– reality show
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán – reality show
20.30 Kicsi kocsi 

- Tele a tank 
(am. családi film, 2005)
22.30 Diszkópatkányok
(amerikai vígjáték, 1998)
0.30 Tai Chi harcosok
(hongkongi-amerikai ak-
ciófilm, 2007)
2.30 Az öt csillagos otthon
– szórakoztató műsor (ism.)

5.40 MacIntyre alvilági
útikalauza

Dublin, Írország
6.30 Ötödik sebesség
7.00 Végzetes másodper-
cek
8.00 Nagy durranások -
Weirton, West Virginia
9.00 A túlélés törvényei -
Alaszkai-hegység
10.00 Amcsi motorok -
Mark Buehrle motor
11.00 Piszkos munkák -
Állathasznosítás
12.00 Amerikai favágók -
Nehéz indulás
13.00 Vészhelyzet a Be-
ring-tengeren
14.00 Nagy durranások -
Bismarck, Észak-Dakota
15.00 Hogyan készült?
16.00 Állítólag... - James
Bond különkiadás
17.00 A túlélés törvényei
– A kulisszák mögött
18.00 Piszkos munkák
21.00 Fegyvertények 
- A harctér királyai
22.00 Szeptember 11: az
utolsó telefonhívások
0.30 Katasztrófa: ahogy
én láttam
1.00 Futballhuligánok
2.00 Fekete arany

7.00 Népi pihenőhelyek
(ism.)
8.00 Miért ABC
9.00 Figyelem gyerekek!
9.35 Szabad 
a szembejövő 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 Tenisz:
Challenger turné
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 Fiatal vagyok, 
karriert építek
21.00 Őslények 
kalandorai 
(angol sor.)
21.55 Vízilabda, 
Európabajnkoság döntő
23.15 Hírek, 
időjárásjelentés
23.45 Kisvárosi intrikák
(amerikai romantikus víg-
játék, 1998)
1.15 Rali – „A selyem út-
ja” (ism.)
1.35 Gitárok ideje (ism.)

2.00 Éjszakai váltás
8.00 Hírek, műsorism., sport
8.15 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, Telefontár-
sasjáték, 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. szeptember 11.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ
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6.30 Gazdakör (ism.)
7.20 Az ördögszántotta
hegy
7.50 Cimbora (ism.)
8.20 Főzés? Gyerekjáték!
8.30 Zengő ABC
8.40 Világkikötő (ism.)
9.40 Zeneország
9.55 Zene tolmáccsal
11.00 Evangélikus isten-
tisztelet
12.15 Hatodik sebesség
12.45 Híradó, időjárás-je-
lentés
13.05 Élő egyház
13.30 Élő népzene
14.00 Csellengők
14.25 Aranypáva (ma-
gyar játékf., 1943)
15.55 Dunáról fúj a szél
16.00 Ízőrzők. Dunaegy-
háza
16.35 Zenei Műhely
17.10 Vannak vidékek
18.05 Mese Janosch
álommeséi
18.35 Arcélek
19.00 Híradó
19.25 Heti Hírmondó
20.05 Egy kis művészet
20.15 De Luca felügyelő
(olasz sor.)
22.10 Értjük egymást,
ugye?
23.05 Divathét
23.30 Gyermekkorok
(francia filmdráma, 2007)
0.55 Dunasport
1.10 Hús vétkek

RTL Klub, 21.00
Ünneprontók ünnepe

A két szélhámos jó barát, John és Jeremy munkaidőben vá-
lóperre készülő házastársakat békítenek, szabadidejükben
pedig esküvőkre járnak, hogy nőt fogjanak. A lányok tapad-
nak, a pezsgő isteni, és sosem kell a második randira készül-
ni. De aki a tűzzel játszik, az megégeti magát. Márpedig
Johnt elönti a forróság, amikor Cleary szenátor lányának az
esküvőjén megpillantja álmai nőjét.

TV2, 21.05
Az elveszett frigyláda fosztogatói

Indiana Jones régész, professzor és kalandor egy személy-
ben, aki semmilyen veszélytől sem riad vissza, hogy megsze-
rezzen egy műkincset. 1936-ban híre jön, hogy a németek
hatalmas ásatásokba kezdtek Egyiptomban. A Biblia legen-
dás ereklyéjét, a frigyládát keresik, amiben Mózes kőtáblái
találhatók a tízparancsolattal. A mítosz szerint ugyanis le-
győzhetetlenné válik.

DUNA TV, 23.30
Gyermekkorok

Mindenki gyerekkorában van egy olyan fordulópont, ami
egész későbbi életét befolyásolja, egy olyan esemény, vagy
élmény, ami tudatosan vagy tudatalatt, meghatározóvá válik
az egyén életében. A film hat jelentős filmrendező gyerekko-
rának ezt a meghatározó, a későbbi életművet is döntően be-
folyásoló eseményét mutatja be.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HÁLOZAT

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
8.55 Mesék
10.00 Spuri (sor.)
10.25 Derek, a fenegye-
rek (sor.)
10.50 Titkok kertje (am.
f.)
12.20 Én táncolnék veled
12.30 Világörökségeink
13.05 Így szól az Úr!
13.15 Katolikus krónika
13.40 Semmi szenvedés
Pilinszky
13.50 A sokszínű vallás
14.05 Örömhír
14.30 Metodista ifjúsági
műsor
14.40 Mai hitvallások
15.05 Az első magyar Új-
szövetség
15.30 Mai hitvallások
16.00 Ars Hungarica
16.25 Van öt perce?
16.30 Női szemmel
16.55 Zodiákus
17.30 Pro natura
18.20 Linda (sor.)
19.10 Pillér
20.00 Mézga Aladár külö-
nös kalandjai
20.30 Telesport
21.00 Híradó este
21.30 Múlt-kor speciális
22.05 Hátsó ablak (am.
krimi)
23.30 Egy maréknyi dollá-
rért (olasz-sp.-NSZK
west.)
1.05 Telesport

7.30 Top Shop
8.00 Kölyökklub
Benne. Kaleido Star, Stu-
art Little, Rupert maci, 
A komisz aranyhal, 
Hupikék törpikék
11.10 Trendmánia
Életmód- és szépségma-
gazin
11.45 Asztro Show
12.40 meneTrend
13.00 RTL Klub Híradó
13.20 Pasifaló (am. vígj.
sor.)
14.20 Magyar autósport-
magazin
14.30 Forma-1 (élő) -
Olasz Nagydíj - Circuit
Monza, Monza
16.55 Míg a halál el nem
választ (am. sor.)
Közben: 
17.05 Hatoslottó-sorso-
lás
17.25 Nincs kettő négy
nélkül 
(ol. akció-vígj., 1984)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Tökéletes célpont
(am. akció sor.)
21.00 Ünneprontók 
ünnepe 
(am. rom. vígj., 2005)
23.15 Heti hetes 
- Vidám, aktuális talk-
show
Utána: RTL-hírek
0.35 Veszedelmes 
vonzerő (auszt. thriller)

6.45 Reggeli gondolatok
7.15 Látlelet a Földről
7.45 Tv2 matiné
10.30 414-es küldetés
11.00 Tv2 matiné
11.50 Stahl konyhája
12.15 Kalandjárat
12.40 Száguldó vipera
(am.-német sor.)
13.45 Monk 
- Flúgos nyomozó 
(am. krimisor.)
15.45 Sheena, 
a dzsungel királynője 
(am. kaland sor.)
16.45 Crusoe 
(am.-angol-kan. kaland
sor.)
17.45 A Keresztapus
(am.-angol vígj., 1999)
19.30 Tények
20.00 Napló
Mérlegen a valóság
21.05 Az elveszett frigy-
láda fosztogatói 
(am. kalandf., 1981)
23.20 Frizbi 
Hajdú Péterrel 
(talk show)
0.20 A királyság 
(am. sor.)
Közben: Kenósorsolás
1.15 Kitörés 
(am. filmdráma, 1999)
3.10 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
4.05 Napló (ism.)
Mérlegen a valóság
4.55 Animációs filmek

8.00 Híradó
8.30 Soroló
A vidék magazinja
9.05 Ingatlanpiac (ism.)
9.30 Felfedező (ism.)
10.05 Péntek 8 (ism.)
11.05 Célpont
Oknyomozó riportműsor
11.30 Napról napra
Belpolitikai összefoglaló
12.05 Civil kaszinó
13.00 Déli híradó
13.30 Közvetlen ajánlat
14.05 Különkiadás
A kultúra 
különb kiadásban
16.05 Arcok 
a liftben (ism.)
16.30 Széles út (ism.)
Motoros életmód-magazin
17.05 Garázs
17.30 GyógyHír 
- Egészségügyi magazin
18.00 Híradó 
- Friss napi információk
18.30 Hírvilág
19.05 Keresztmetszet
Riportmagazin
20.00 Híradó
20.30 Napról napra
(ism.)
Belpolitikai összefoglaló
21.05 Kontraszt
22.00 Híradó 21
22.30 Értékmentés 
másként (ism.)
23.05 Vetítő
Jajgatán (dokumentumf.)
0.05 Kontraszt (ism.)

8.50 Flipper legújabb ka-
landjai (sor.) 9.40 A szép-
ség és a szörny (sor.)
10.35 Vészhelyzet (ism.)
11.40 Gigamad 12.05 A
10 méteres menyasszony
(am. vígj., 1959) 13.40 A
Nagy Ő 15.30 Lost in
Space - Elveszve az űrben
(am. sci-fi akcióf., 1998)
18.15 Amerika csillagai
21.00 Lehetetlen küldetés
22.00 A cég hangja (reali-
ty show) 23.00 Visszaté-
rés a Paradicsomba (am.
rom. dráma, 1998)   

7.00 Sport.ro Hírek 7.30
Pro Motor, premier 8.00
Sport.ro Hírek 8.30 Ex-
traordinary Dogs 9.00
Sport.ro Hírek 14.00 Box-
Buster 15.05 Fogadás a
félelemmel 16.00 Mitica
ligája (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.00 Mitica ligája (live)
20.00 A világ harcosai
21.00 Sport.ro Hírek
22.00 Mitica ligája 0.00
Sport.ro Hírek 0.30 Ulti-
mate Fighting Champi-
onship

8.15 Szívek iskolája 9.45
A kötelék 11.15 A kötelék
12.30 Tengernyi szenve-
dély (sorozat) 13.30 A di-
vat kulisszái 14.00 Marina
(sorozat) 15.30 Viktória
(am.-kol. sorozat) 16.30 A
kötelék (sorozat) 18.30
Tengernyi szenvedély
19.30 Szívek iskolája
(amerikai-kolumbiai soro-
zat) 20.30 A bambanő
(amerikai vígjáték, 1999)
22.45 India (braz.-ind. so-
rozat) 23.45 Árulás (ame-
rikai-kolumbiai sorozat)   

8.05 Marco Polo hihetet-
len kalandjai (amerikai-uk-
rán film) 10.00 Televíziós
vásárlás 13.05 Fura farm
(amerikai vígjáték) 15.00
A halott menyasszony
(animációs film) 16.25 Az
elsüllyedt város kincse
(am.-ném. film) 18.20
Gyilkos fullánk (am.-kan.
film) 19.50 Csillagok há-
borúja - Az új remény (am.
sci-fi) 22.10 Ellenséges
terület (am. film) 0.05 Kö-
vetségi hadszíntér (am.
film) 

9.00 Adio, de szeretlek (is-
métlés) 10.30 Holdfény-
öböl (amerikai filmdráma)
12.30 Hírek 13.30 Hullá-
mok úrai (am. sorozat)
14.00 A bohóc (sorozat)
15.00 Oltyánszív 15.45
Vendéglő nálunk otthon
16.45 Gordy (amerikai
filmdráma) 18.45 A nap
híre 19.00 Hírek 19.30 D-
Paparazzi 20.00 Apja lá-
nya 22.00 Atomvonat
(amerikai akciófilm) 0.30
Guns - Az erőszak ára (ka-
nadai krimisorozat)

9.00 Hírháló 9.30 Tele-
shop 10.30 Nyitott Egye-
tem 11.00 Zodiákus 13.00
Teleshop 14.00 Hógolyó
(olasz kalandfilm, 1995)
16.00 Zodiákus 18.00
Bencze-Show 18.30 Tabu
Tv 19.00 Sztárok a kony-
hában 19.30 Ördögtánc
(amerikai filmdráma,
1989) 21.35 Hírháló
22.00 Vörösmarty Mihály.
Csongor és Tünde 1.00
Szentföldi szent helyek
üzenete - Ószövetség 1.30
Helyszín

TV2
6.50 Ma Reggel
9.00 Híradó
9.05 Sporthírek
9.10 Főtér
10.00 Engedjétek hozzám
10.05 Így szól az Úr!
10.15 Katolikus krónika
10.40 Semmi szenvedés
10.50 A sokszínű vallás  
11.05 Örömhír
11.30 Metodista ifjúsági
műsor
11.40 Mai hitvallások
12.05 Az első magyar nyel-
vű Újszövetség
12.30 Mai hitvallások
13.01 Hírek
13.05 Borús az ég
13.30 Kul-túra 2010
14.00 Telesport - Sport 7
14.55 Dextro Energy ITU
Triatlon Világbajnokság
2010 (élő)
17.10 Magyar 
Dal Napja 2010
17.35 Körhinta 
Fesztiválkalauz
18.05 Panoráma
18.35 Magyarország 
története
19.05 Életképek  sor.)
20.30 Híradó
21.05 Szempont
22.00 Magyar Dal Napja
2010
1.05 Híradó
1.10 Sporthírek
1.20 Az öcsém cipői 
(dok. f.)

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 Politikai beszámo-
ló
14.00 Hírek
14.20 Ismerd meg a te
Európádat!
14.55 Forma 1: 
Olasz nagydíj, élő közve-
títés Monzából
17.00 A 60-as évek 
hallhatatlanjai
17.40 Charlie, 
a tengerész 
(amerikai rövidfilm,
1915)
18.10 Cirque du Soleil 
- Kooza
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 Az eladólány
(amerikai-angol-svájci ro-
mantikus vígjáték, 2005)
23.10 40 nap 
és 40 éjszaka 
(amerikai-angol-francia
vígjáték, 2002)
1.00 Dănutz S.R.L. (ism.)
2.00 Expo Shanghai
2010 beszámoló (ism.)
2.05 Dănutz S.R.L. (ism.)

6.00 Tequila és Bonetti
legújabb kalandjai 
(olasz akció sor.) (ism.)
7.00 ProTv hírek, sport
10.00 Spiclik, sipirc (ame-
rikai akció-vígjáték, 1986)
(ism.)
12.00 Tequila és Bonetti
legújabb kalandjai 
(olasz akció sor.)
13.00 ProTv hírek, sport
13.05 Fel az összes vitor-
lával (román sorozat)
14.30 Salamon király 
kincse (amerikai kalandf.,
1985) (ism.)
16.30 Star Wars: baljós

árnyak (amerikai kaland-
film, 1999) (ism.)
19.00 Hétvégi 
Pro Tv hírek, időjárás
20.30 State şi Flacăra -
Vacanţă la Nisa (State és
Flacăra – Nisa-i vakáció)
(román vígjáték, 2010)
22.45 Agyaggalamb
(amerikai-német krimi,
1998)
0.45 State şi Flacăra 
- Vacanţă la Nisa (ism.)
2.30 Hétvégi Pro Tv hírek
(ism.)

5.00 101 kiskutya 
(am. animációs sorozat)
7.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
9.00 Liceenii 

(román vígjáték, 1987)
11.00 Pasik és csajok
(amerikai romantikus vígjá-
ték, 2000) (ism.)
13.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
13.15 A simlis és a Szende
(angol vígjáték sorozat)
(ism.)
14.00 Honey 
(amerikai filmdráma,
2003)
16.00 Híradó
16.30 Benny Hill 
(angol vígj. sor.)
17.00 Asterix és Obelix
(francia vígjáték, 1999)
19.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
20.00 Emelt fővel: 
Visszavág 
(amerikai akcióf., 2007)
22.00 SuperBingo 
Metropolis
1.00 A játék neve: végzet
(kanadai-új-zélandi-angol
thriller, 2003)
3.00 Híradó (ism.)

! (reality show)
7.00 Kandikamera
7.30 Teleshopping
8.00 Röllin sydän 
(animációs film) (ism.)
9.00 Ház, építés, design
10.00 Teleshopping
10.30 Nyakamban 
az egész világ
11.00 S.O.S. 
– mentsd meg a házam
12.00 Levintza 
bemutatja
12.30 A Kiss FM-es sál
13.00 Galileo
13.30 Aki tud az nyer!
14.30 A vidék szépe 
(reality show)
16.00 Diszkópatkányok
(amerikai vígjáték, 1998)
(ism.)
Sz: David Duchovny,
Sigourney Weaver , 
Ioan Gruffudd, Judy
Greer, Fran Kranz
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán (reality show)
20.30 Anyacsere 
(reality show)
22.00 TV játék 
(amerikai vígjáték,
2006)
0.00 Férfi keres nőt
(amerikai vígjáték, 1997)
2.00 Hírek, sport
3.00 Farmer feleséget
keresek

6.10 Állítólag...
7.00 Hogyan csinálják?
Gyémántbánya, 
Felhőkarcoló, 
Autózúzó
8.00 Tornádók 
nyomában - A vihar
9.00 A túlélés törvényei 
- Északi-sark
10.00 Amcsi motorok 
- Iraq Star
11.00 Ötödik sebesség
12.00 Autóépítők 
- A nagy verdacsata
13.00 Autókereskedők
úton
14.00 Piszkos munkák 
- Áfonyatermesztő
16.00 Állítólag... 
- A nézők kérték
17.00 A túlélés 
törvényei 
- Vietnam
18.00 Hogyan készült
19.00 Végzetes 
másodpercek
20.00 Frattini 
- az épületek megmentője
21.00 Szeptember 11: 
A katasztrófa után
22.00 Szeptember 11: 
az utolsó telefonhívások
23.30 Katasztrófa: 
ahogy én láttam
0.00 Éljük túl 
a katasztrófát
1.00 Nagy durranások 
- Liverpool
2.00 Töréspont 
- Páncélozott limuzin

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
(ausztrál sorozat)
12.30 Jamie Oliver 
varázslatai
13.10 Egy kölyök 
Aladdin udvarában 
(amerikai kalandfilm,
1997)
14.45 Lehet, hogy nem
tudtad
15.00 Tenisz: 
Challenger turné (live)
17.00 Zene
18.00 Ki vagy doki? 
(angol kaland sor.)
19.00 Bajnokok
19.35 Videóterápia
20.30 ConturRo
21.00 Őslények 
kalandorai 
(angol sor)
22.00 Hírek, sport
23.10 Változó szokások
(amerikai vígjáték, 1997)
0.50 Rali: a selyem útja
1.05 Bazár
1.35 Kisvárosi intrikák
(amerikai romantikus 
vígjáték, 1998) (ism.)

2.00 Éjszakai váltás
14.00 Műsorismertetés
14.05 Dalposta
15.40 Vidékről vidékre
16.25 Térerő
17.15 Egyházi műsor, baptista
17.58 Műsorismertetés

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
2010. szeptember 12.
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6.45 Dunasport (ism.)
7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Második esély 
(am.-mex.-kol. sor.)
10.00 Daktari (am. sor.)
10.50 Ára. 2,70 Ft
11.00 Család-barát
11.55 Ízőrzők. Mesztegnyő
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Színes szürkeállo-
mány
15.40 Csöcsiang, a tündök-
lő tartomány
16.00 Az ékszerkirálynő
16.20 A loncsuani kerámia
tika
16.45 Sorompók
17.15 Heuréka! 
Megtaláltam!
17.45 Zorro 
(am. kaland sor.)
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
11.55 Derrick 
(német krimisor.)
21.00 Híradó
21.05 Közbeszéd
21.30 Szuvenír 
(dokumentumf.)
22.45 Sporthírek
21.50 Váltó
23.05 Sportaréna
23.50 Tűzvonalban (ism.)
0.45 Kultúrák közeledése
Beszélgetés Katerina Ste-
nou-val, az UNESCO kultu-
rális igazgatójával

TV2, 12.40
Veszélyes kölykök

A megtörtént eseményeket feldolgozó film főhőse, Louanne
Johnson kilenc év után búcsút mond haditengerészeti pálya-
futásának, hogy megvalósítsa régi álmát és végre tanár le-
hessen. Első munkahelye egy észak kaliforniai középiskola,
ahol első osztálya gyökeresen megváltoztatja az életét. Ezek
a látszólag önálló, szinte felnőtt és kemény gyerekek majd
meghalnak egy jó szóért.

Prima TV, 23.00
Anya

Tönkrement a házassága John Hendersonnak. A negyven-
éves író elválik a feleségétől, majd úgy dönt, hogy hazaköltö-
zik az özvegy édesanyjához. Úgy gondolja, hogy ez a lépés
mindkettőjük számára jó megoldás. Míg azonban a férfi sze-
retné tisztázni a nőkhöz fűződő viszonyát, az anyja most kap-
ta vissza a “szabadságát”, végre megint lehetne magánélete.

VIASAT3,. 23.40
Kiképzés

Alonzo Harris a kábítószer-osztály nyomozójaként úgy él a
körzetében, mint egy középkori hadúr: kegyetlen, igazságta-
lan, gyors és veszélyes. Hisz benne, hogy ezt a leckét kell to-
vábbadnia a rábízott kezdő rendőrtisztnek is. Első közösen
szolgálatban töltött napjuk alatt megmérkőznek néhány ká-
bítószer-kereskedővel, bonyolult összeesküvést lepleznek le,
gyilkosságba keverednek.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HÁLOZAT

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Együtt
10.50 Körzeti magazin -
Miskolc
11.40 A Kultuszminiszter 
12.30 Most a Buday!
13.01 Híróra
13.02 Híradó
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Napló Podman-
iczky Frigyes írásai
14.00 Közvetítés 
a parlament üléséről
18.30 Bűvölet 
(olasz sor.)
19.20 Átjáró
19.45 Inami 
(anim. sor.)
20.10 Balaton retró
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Don Matteo 
(olasz krimisor.)
22.25 A nyomozónő
(olasz drámasorozat)
23.20 Záróra
0.10 McLeod lányai
(auszt. kaland sor.)
0.55 Mindig zöldebb
(auszt. sor.)
1.35 Mafalda
1.40 Grigorij Raszputyin -
A csillagok felett
2.30 Mafalda 
(sp. anim. sor.) 
- Mire jó a romantika?
2.35 Grigorij Raszputyin
- A csillagok felett 
(orosz dokumentumf)

6.30 Top Shop
7.00 Fókusz Plusz (ism.)
7.25 Fókusz (ism.)
7.55 Reggeli
Ébresztőshow
10.05 Te vagy az életem
(argentin sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.15 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.40 Celeb vagyok,
ments ki innen!
17.15 112 - Életmentők
(német akció sor.)
18.20 A szerelem rabjai
(arg. 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 sor.)
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 
Sztármagazin
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
12.40 Veszélyes 
kölykök
(am. filmdráma, 1995)
14.25 Kvízió
16.00 Szentek kórháza
(ausztrál sorozat)
17.00 Egy tini naplója
(német vígj. sor.)
17.25 Elbűvölő szerelem
(mexikói sorozat)
18.30 Árva angyal 
(mexikói sorozat)
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 
ügyosztály
- Párizs 
(francia krimisor.)
1.20 Tények Este
1.50 EZO.TV Jósok, 
látók, médiumok!
2.45 A tigrisszívűek
(olasz akcióf.)

7.00 Széles út (ism.)
Motoros életmód-maga-
zin
7.30 Soroló (ism.)
8.00 Híradó
Friss napi információk
9.05 Kontraszt
10.05 Különkiadás (ism.)
A kultúra külön 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.)

8.55 Gyilkos sorok 9.55
Veronica Mars 10.55 Dok-
tor House 11.55 Huckle-
berry Finn kalandjai (ame-
rikai kalandfilm) 14.10
Monk (sorozat) 16.05 CSI
(ismétlés) 17.00 Alice új
élete (fr. sorozat) 18.05
Gordon Ramsay 19.05 A
narancsvidék (sorozat)
20.00 Doktor House (soro-
zat) 21.00 Jóbarátok (so-
rozat) 21.30 CSI (sorozat)
22.30 Dexter (sorozat)
23.40 Kiképzés (am.-
auszt. akcióthrill.)

7.00 Sport.ro Hírek 9.05
Komolyan 10.00 Pontos
sportidő (live) 12.00
Sport.ro Hírek 13.10 Pon-
tos sportidő 14.10 Külön
kiadás 15.00 Sport.ro Hí-
rek 16.00 Komolyan
17.00 Pontos sportidő
(live) 18.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 19.05 Informá-
ciók (live) 21.00 Sport.ro
Hírek (live) 22.00 Local
Kombat Superstars
23.00 Wrestling SMACK
0.00 Playmate of the
year 

9.45 A kötelék (sorozat)
11.15 A kötelék (sorozat)
12.30 Tengernyi szenve-
dély (sor.) 13.30 Tele-
shopping 14.00 Marina
(sorozat) 15.30 Viktória
(sorozat) 16.30 A kötelék
(sorozat) 17.30 Igaz törté-
netek 18.30 Tengernyi
szenvedély (sorozat)
19.30 Szívek iskolája (so-
rozat) 20.30 Predesztinál-
tak (sorozat) 21.30 Analia
másik arca (am. sorozat)
22.30 Éjszakai történetek
23.30 India

9.55 Veronica Mars (soro-
zat) 10.55 Doktor House
(ismétlés) 11.55 Huckle-
berry Finn kalandjai (am.
kalandf.) 14.10 Monk
(ism.) 16.05 CSI (ismét-
lés) 17.00 Alice új élete
(sorozat) 18.05 Gordon
Ramsay 20.05 A narancs-
vidék (sorozat) 20.00 Dok-
tor House (sorozat) 21.00
Jóbarátok (am. sorozat)
21.30 CSI (krimisorozat)
22.30 Dexter (am. soro-
zat) 23.40 Kiképzés (am.-
auszt. thriller) 

8.00 Ezüstszerelem (so-
rozat) 10.00 Menyet
anyának 5 12.30 Kanal-D
Hírek 13.15 Orvosok (so-
rozat) 14.45 Légy az
enyém 17.00 Aliye (török
sor.) 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
19.45 Menyet anyának 5
20.30 Ha ügyes vagy
pénzt nyerhetsz 21.30
1001 éjszaka (török soro-
zat) 23.00 A gyanú ár-
nyékában (amerikai film-
dráma, 1996) 1.00 Szen-
vdélyes történetek

9.30 Heti filmajánló 10.00
Prímatorna 10.30 Tele-
shop 11.00 Zodiákus
13.00 Teleshop 14.30 Épi-
Tech 15.00 Infománia
15.30 Tabu Tv 16.00 Zodi-
ákus 18.00 Stílus 18.30
Helyszín 19.00 Házibuli At-
tilával és vendégeivel
20.00 Sztárok a konyhá-
ban 20.30 Szingapúr
21.15 Megyejáró 21.35
Hírháló 22.00 Halálos
testőrök (hongkongi film)
0.00 Fehér galamb (spa-
nyol filmdráma)

TV2
6.50 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek,
időjárás
10.00 A Shimanto folyó
élete (útifilm)
10.55 Nappali
Közéleti szórakoztató maga-
zin
11.55 Parlamenti Napló (ism.)
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Összhang
14.35 Roma Magazin
15.00 Domovina
15.30 Átjáró
16.00 Fejezetek a magyar
vasutak történetéből
16.20 MC - Magyarok
Cselekedetei
16.30 Szülőföldjeink
17.25 Híradó
17.36 Körzeti híradó
17.50 Teadélután
18.50 Mindig zöldebb
(auszt. sor.)
19.40 McLeod lányai
(auszt. kaland sor.)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
21.05 Kékfény
22.05 Az Este
22.35 Elizabeth 
(am.-angol történelmi drá-
ma, 1. rész)
0.20 Pécsi keringő
0.50 Hírek
0.55 Sporthírek
1.35 Ma Reggel (ism.)

7.00 Hírek
7.30 Az első órában
8.00 Az ezüst vadló
8.30 Contur RO
9.00 Élelmiszerbank
9.10 A világ palotái
9.40 A természet nagy
eseményei
10.15 Szerelmi bizonyíték
(sor.)
11.15 Ahogy elő van írva
12.00 Szerelem 
a képernyőn túl
12.15 Nappalok 
és éjszakák
12.50 A legendás Hur Jun
doktor (sor.)
14.00 Hírek
14.45 Élelmiszerbank
15.00 Teleshopping
15.30 Krónika
17.00 Különleges állatok
17.30 Pénzhajsza 
(angol dok. sor.)
18.25 Győzd le az árvízet
18.35 A legendás Hur Jun
doktor (sor.)
19.35 Élelmiszerbank
19.40 Sport
20.00 Hírek
21.10 Egy tiszta nő 
(angol-am. filmdráma,
2008), 2. rész
22.10 A stúdió 
(amerikai sor.)
23.00 CSI: A helyszínelők
(akció sor.)
0.00 Hírek
0.15 Grey anatómiája
(sor.)

6.00 Happy Hour – szóra-
koztató műsor (ism.)
7.00 Pro Tv hírek,
időjárásjelentés
9.55 Könyvbemutató
10.00 Fel az összes vitor-
lával (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
13.45 Tessék parancsolni!
– szórakoztató műsor
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 Mentőakció: a ha-
tárpont (amerikai akció-
film, 2006)
22.30 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
23.00 Odaát (am. akció-
film-sor.)
0.00 Mentőakció: a határ-
pont (amerikai akciófilm,
2006) (ism.)
1.30 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés (ism.)

6.00 Híradó, Sport, idő-
járás
8.00 Jó reggelt 
- Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea badea-val
11.15 Honey 
(amerikai filmdráma,
2003) (ism.)
13.00 Híradó, Sport
14.00 Hatalmi visszaélés
(amerikai thriller, 1997)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
– Simona Gheorghe 
műsora
19.00 Híradó, Sport, 
időjárásjelentés
20.30 Nálam az irányí-
tás – reality show
22.30 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.30 Bűnös show –
Dan capatos szórakozta-
tó műsora
1.00 Egy rém 
rendes család 
(amerikai vígjáték soro-
zat)
2.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés 
(ism.)
3.00 Titkok 
a paradicsomban
(görög sorozat)
3.45 Közvetlen hozzáfé-
rés – Simona Gheorghe
műsora (ism.)

7.00 Kandikamera
7.30 Senki sem tökéletes
8.00 Galileo
8.20 Sport Florentinaval
8.30 Teleshopping
9.15 Férfi keres nőt 

(amerikai vígjáték, 1997)
11.30 Ingatlan blitz
12.00 Autófórum
12.30 Teleshopping
13.15 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 TV játék 
(amerikai vígjáték, 2006)
16.00 A cseresznye a tor-
tán (reality show)
17.00 Lököttek
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 Aki tud az nyer -
versenyshow
20.30 Találkozás a sötét-
ben -reality show
22.00 Focus Monden
22.15 Lököttek 
(román vígjáték sorozat)
23.00 Anya 
(amerikai vígjáték, 1996)
1.00 Hírek (ism.)
2.00 Lököttek 
(román vígjáték sorozat)
(ism.)
3.00 A cseresznye a tor-
tán (reality show) (ism.)

7.00 Egyszer 
egy ilyet vezetni!
8.00 Újjáépítők
9.00 Autókereskedők -
Mini 1000 City
9.30 Hogyan 
működnek a gépek?
10.00 Piszkos 
munkák - Tehenész
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 Amcsi motorok
13.00 A túlélés törvé-
nyei - Válogatott 
kalandok
14.00 Állítólag... 
- Nézők javasolták
15.00 Piszkos munkák
16.00 Hogyan készült?
17.00 Halálos fogás 
- Tragikus kezdet
18.00 Végzetes 
másodpercek
19.00 A túlélés 
törvényei 
- Válogatott kalandok 2
20.00 Állítólag... 
- Mini mítoszparádé
21.00 Hogyan készült?
21.30 A legnehezebb
munkák - Víz alatti he-
gesztő
22.30 Csendes szörnye-
tegek - Útonállók
23.30 A túlélés törvényei
0.30 Futballhuligánok -
Olaszország
1.30 Ross Kemp
2.30 Végzetes 
másodpercek

7.00 Familie Dr. Kleist
(sor.)
7.55 Győzd le az árvizet
8.10 Egy kölyök Aladdin
udvarában (ism.)
9.50 Lehet, hogy nem tud-
tad
10.00 Hírek
10.20 Szabad a szembejö-
vő sáv
11.15 Atlasz
11.45 Rali
11.50 Ismerd meg a romá-
nokat
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 Fraser és a farkas
(vígjátéksor.)
18.00 Euronews híradó
18.15 Győzd le az árvízet
18.30 David Attenbor-
ough: Élet hidegvérrel
19.00 Kaland Bt. (kan. ka-
land sor.)
20.00 Esküdt ellenségek
(am. krimisor.)
21.00 Az oroszlánok aré-
nája
22.00 Hírek
23.10 Visszajátszások
0.20 Rali
0.45 Mile High (angol
vígj. sor.)
1.40 Változó szokások
(am. vígj., 1997) (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
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Ma Hunor és Nikolett ne-
vû olvasóinkat köszöntjük.
A Hunor a csodaszarvas
eredetmondából származó
név, a hun (latinul hunnus)
népnév -r kicsinyítõképzõs
származéka.
A Nikol a görög Nikolaosz
(magyarul Miklós) férfinév
francia változata.
Holnap Teodóra napja
van.
Vasárnap a Máriák ünne-
pelnek.
Hétfõn a Kornélokat kö-
szöntjük.

Évfordulók
• 1974-ben Bissau-Guinea
elszakad Portugáliától, és
kikiáltja függetlenségét.
• 1977-ben Hamida
Djandoubi lett az utolsó
ember, akit guillotine által
végeztek ki Franciaország-
ban.
• 1981-ben bemutatják
Pablo Picasso Guernica
címû freskóját a spanyolor-
szági (baszkföldi) Guerni-

ca városban.
• 1985-ben Magyarország
szerzõdést ír alá, melynek ér-
telmében 1986-tól Forma–1-
es autóverseny-futamokat
rendezhet.

Vicc 
– Tanárnõ a gyerekhez:
– Móricka, van házid?
– Van. Töltsek?

Recept
Diétás tökfõzelék
Hozzávalók: 50 dkg gyalult
tök, 5 dkg hagyma, 1 dl 12%-
os tejföl, 1 evõkanál liszt, fél
csokor kapor, só, pirospapri-
ka, ecet.
Elkészítés: A hagymát tef-
lonban megpirítom, megsó-
zom, és meghintem piros-
paprikával. Hozzáadom a tö-
köt, és saját levében puhára
párolom. A kaprot apróra vá-
gom, a tökre szórom. A tej-
fölt simára keverem a liszttel,
behabarom vele a tököt. Pár
csepp ecet jön még hozzá, és
tálalható.
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Sok ember azért tartózkodik a
bûntõl, mert fél a szégyentõl,
amelyik leleplezi. A félelem
még tisztességre és jóindulatra
is elvezetheti az embert, és ez
látszólag nem különbözik a
szív jóságából származó tisz-
tességtõl, ám ha félreérthetõ
vagy ellenõrizhetetlen helyzet
alakul ki, akkor rögtön nyil-
vánvalóvá válik a sötét gaz-

emberség. Háborúk, forradal-
mak és más, ezekhez hasonló
felfordulásokkor derül ki, mi-
lyen sok sötét gazember van egy
társadalomban. A szégyen lehe-
tõségének hiánya sok embert ve-
zetett már lelkének legsötétebb
útjaira. Ha figyelünk egymásra,
akkor sok sötétségtõl óvhatjuk
meg egymást. A magány néha
szörnyeket szül.  

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Legyen közvetlen és kedves a kör-
nyezetében lévõ emberekhez, így
Ön is sokkal boldogabb lesz. Ma
új barátokat szerez magának.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Sokat kell ma dolgoznia, ezért
nincs ideje mással foglalkozni.
Ne hagyja, hogy bárki is megza-
varja. Tárgyalásai során fogal-
mazzon világosan, tömören.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Rendkívül hasznos információ-
kat hall a nap folyamán, amit
késõbb saját hasznára tud fordí-
tani. Estére szervezzen romanti-
kus programot kedvesével.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Önt változatlanul kedves, barát-
ságos és segítõkész embernek
tartják. A hét utolsó munkanap-
ján mégis úgy érzi, fogytán az
ereje. Pihennie kell!
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Úgy érzi, hogy pályát tévesztett.
Soha nincs késõ a változtatás-
hoz. Vágjon bele, ha úgy érzi,
hogy az új munka jobban, bizto-
sabban jövedelmez, és hogy ked-
velni fogja.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Ne fûzzön túl nagy reményeket
egy új szerelemhez. Ha Ön tartós
kapcsolatban él, jobban teszi, ha

egyedül arra összpontosít.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Nehezen viseli, ha válaszút elé
állítják. Ne rontsa el mások ked-
vét, inkább dobja fel kollégáit egy
tréfával, és máris oldódni fog a
feszült hangulat.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Kellemetlenségei származhatnak
egy befejezetlenül hagyott mun-
ka miatt. Ma kiköszörülheti a
csorbát, és már csak becsületbõl
is csinálja végig az egészet!
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Sok mindent megvalósít elképze-
léseibõl, és ez örömmel tölti el. A
hét végére tervez egy rohamláto-
gatást, hogy kiragadja Önt a
mókuskerékbõl.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Pénzügyi vonatkozásban remek
megérzései vannak, ennek kö-
szönhetõen biztosan megtalálja a
legkifizetõdõbb lehetõségeket.
Váratlan események történnek.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Ma nem látja át az üzleti helyze-
teket, ezért jobb, ha most nem
hoz fontosabb döntéseket. Ma-
gánéleti problémái teljesen meg-
oldódnak.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Teljes erõbedobással dolgozik,
megpróbálja a maximumot
nyújtani feladatai elvégzésében.
Komoly sikereket ér el.

Horoszkóp
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Labdarúgás

Turós-Jakab László

Az Unirea Urziceni után a
Pandurii Târgu Jiu is bajba

került a labdarúgó-Liga 1-ben:
egy Dinamo iránti, félmillió
eurós adósság miatt a szakszövet-
ség versenybizottsága nem tûzte
mûsorra az alakulat soron követ-
kezõ mérkõzését. Ha a Gorj me-
gyeiek a jövõ héten sem rendezik
az ügyet, és másodszor sem üte-
mezik be a meccset, az már a ki-
zárással ér fel. 

A „pandúroknak” hétfõn a
Craiovát kellett volna fogadniuk,
de így az Universitatea játék nél-
kül, 3-0-s gólaránnyal kapja a
mérkõzés 3 pontját.     

A bajnoki pontvadászat 7. for-
dulója pénteken a kolozsvári csa-
patok mérkõzéseivel indul. Az
Universitatea Gyulafehérváron a
Besztercei Gloriát fogadja, a 17
órakor kezdõdõ meccset a GSP
TV közvetíti élõben. Fél 9-kor, a

Giuleºti-en, a CFR 1907 lesz a
Rapid vendége, a találkozóról a
Digi Sport számol be. A Pászkány
Árpád csapattulajdonos által
posztján megerõsített Andrea

Mandorlini meglepetéseket ígér a
házigazdáknak, többen tudni vé-
lik, hogy két olasz idegenlégiós,
Ferdinando Sforzini és Roberto
de Zerbi is kezdõember lesz. 

Szombaton, 17 órától, a GSP
TV élõben közvetíti a két újonc, a
Sportul Studenþesc és a Victoria
Brãneºti bukaresti találkozóját. A
házigazdák kispadján új edzõ ül
majd, Viorel Moldovan, akinek a
Sportul a harmadik élvonalbeli
együttese lesz, a Vaslui és a Bras-
só után. 

A legnagyobb érdeklõdésre
azonban az este fél 9-kor, az
Antena 1-en figyelemmel követhe-
tõ Unirea Urziceni–Steaua mér-
kõzés tart számot. A bajnoki szü-
netben a vendégcsapat az argen-
tin Pablo Brandant és Laurenþiu
Marinescut is elvitte a bãrãgani
alakulattól, ami azt jelenti, hogy
immár hét, volt Unirea-játékos
kaphat lehetõséget Ilie Dumitres-
cu edzõtõl a Ghencea úton! A
BL-ben vitézkedõbõl szedett-ve-
dett csapattá vált urziceni-i gárdát
most Octavian Grigore edzi, aki
volt csapata, a Chimia Brazi ve-
zetõségének dühére elfogadta
Dumitru Bucºaru csapattulajdo-
nos feltételeit. 

Vasárnap Marosvásárhelyi
MSK–Medgyesi Gaz Metan (17
óra, GSP TV), Astra Ploieºti–Te-
mesvári FC (19 óra, Digi Sport) és
Brassói FC–Dinamo-(21 óra, Digi
Sport) mérkõzéseket rendeznek,
az Astra kispadján a Sportultól el-
csábított Selymes Tibor ül majd. 

Miután a „pandúrok” nem ját-
szanak aznap, hétfõn már csak
egy találkozóra kerül sor, a FC
Vaslui–Oþelul Galaþi-mérkõzésre,
amelyrõl a GSP TV számol be
élõben, 18 órai kezdettel. 

Röviden
Ismét nyert az SzKC

Kedden Bukarestben, a CSM otthonában
lépett pályára a Székelyudvarhelyi KC a
férfi kézilabda-Nemzeti Liga 2. fordulójá-
ban, ahol egy gyenge elsõ félidõ után 30-
26-ra nyert. A gyõztesek góljait Rusia (8),
Kuzmanoszki (5), Mihalcea (5), Sztojlov
(5), Tálas (3), Frãþilã (3) és Daninfeld sze-
rezte. További eredmények: Suceava–
Szatmárnémeti 42-30, Bákó–Temesvár
30-21, Resicabánya–Minaur 34-23, Kons-
tanca– Kolozsvári U 35-32, Steaua–Bras-
sói Dinamo 27-27, Nagyvárad–Tg. Jiu
27-36. Négy csapat százszázalékos, gól-
aránya sorrendjében a Suceava, a Tg. Jiu,
a Konstanca és az SzKC.   

Aradon játszik a Bihar FC 

Szombaton a labdarúgó másodosztály 3.
fordulójának mérkõzéseit rendezik meg, a
második csoportban az alábbi menetrend
szerint: Dacia Mioveni–Poli Iaºi, Aradi
ACU–Bihar FC, Nagyszebeni Voinþa–
CSM Râmnicu Vâlcea, Tordai Arie-
ºul–Lupényi Minerul, Gaz Metan CFR
Craiova– Szilágysomlyói Silvania FC,
Petrolul Ploieºti–Gyulafehérvári Unirea,
Dévai Mureºul–Aradi UT, Alro
Slatina–FC Argeº. 

A 7. helyért játszanak 
a román pólósok 

A horvátországi vízilabda Eb-n Románia
15-8-ra nyert Törökország ellen és a 7. he-
lyért játszik azzal a Spanyolországgal,
amely hosszabbítás után 12-11-re verte
Görögországot. A 11. helyért: Oroszor-
szág – Macedónia 5-4. A szerb – horvát
és magyar–olasz elõdöntõk lapzárta után
fejezõdtek be. A nõi torna elõdöntõiben a
görögök 10-5-re verték az olaszokat, az
oroszok pedig 10-7-re a hollandokat. A
gyõztesek a kontinensbajnoki címért
szállnak vízbe ma, a vesztesek pedig a
bronzéremért. 

Kosárlabda-vb, 
immár a címvédõ nélkül 

Bombameglepetéssel indult a Törökor-
szágban zajló férfi kosárlabda-világbaj-
nokság negyeddöntõinek sorozata:
Teodoszics félpályáról dobott triplájával
Szerbia 92-89-re verte a címvédõ és egy-
ben Európa-bajnok Spanyolországot. A
balkáni gárda elõdöntõbeli ellenfele a tö-
rök csapat, amely pazar elsõ játékrésszel
95-68-ra verte Szlovéniát. Tegnap az ame-
rikaiak 89-79-re verték az oroszokat, és a
lapzárta után befejezõdött argentin–litván
párharc gyõztesével játszik a döntõbe ju-
tásért.   

Cselgáncs-vb, 15 magyarral 

Tegnap kezdõdött és hétfõn fejezõdik be
Tokióban a XXVII. cselgáncs-világbajnok-
ság küzdelemsorozata, amely az olimpiai
kvalifikáció kiemelt állomása is. A sportág
történetében elõször súlycsoportonként két
versenyzõ képviselhet egy nemzetet, 101
országból 843-an szerepelnek a dzsúdó õs-
hazájában. A 15 tagú magyar küldöttség
célja két érem megszerzése. 

Elutasították a DVSC fellebbezését

Az Európai Labdarúgó-szövetség
(UEFA) elutasította a Debreceni VSC
csapatának beadványát, így érvényben
marad a klub két játékosának, Mészáros
Norbertnek és Vukasin Poleksicnek a
bundaügyben kiszabott eltiltása. Az
nb1.hu értesülése szerint a debreceniek a
lausanne-i székhelyû Sportdöntõbíróság-
hoz (CAS) fordulnak. Mészárost 2011
végéig, Poleksicet pedig 2012. június 30-
ig tiltotta el júniusban az UEFA fegyelmi
bizottsága, miután a testület szerint nem
tettek eleget a jelentési kötelezettségük-
nek, amikor megpróbálták õket megvesz-
tegetni.

Kizárják a „pandúrokat”? 

A „pandúrok“ (piros mez) a másodosztályban folytathatják

Hírösszefoglaló

Magyar nemzetiségû játéko-
sa is lesz az idei szezontól a

profi amerikaifutball-ligának
(NFL) a Temesváron született
Meskó Zoltán személyében, akit
a The Wall Street Journal a „baj-
nokság legérdekesebb” játékosa-
ként aposztrofált. A kalandos elõ-
életû, 24 éves román állampolgár-
ságú rúgójátékost az idei amatõr
játékosbörzén, a drafton az ötö-
dik körben választotta ki a Ma-
gyarországon legnagyobb népsze-
rûségnek örvendõ New England
Patriots csapata.

Az 1986-ban született focista
11 éves koráig élt Temesváron,
amikor édesapja, Meskó Mihály
amerikai zöld kártyához jutott. A
család ezek után másfél évig New
York Queens negyedében lakott,

majd mérnök szülei kedvezõbb
állásajánlatot kaptak az ohiói
Twinsburgben.

Gyerekkorában a fiatal játékos
focizott, majd a költözés után
nem sokkal megismerkedett a
„tojáslabdával”, s gyorsan kide-
rült tehetsége; az általános iskola
hetedik osztályában, miután test-
nevelés órán lerúgta a csarnok vi-
lágítását, tanára elhívta az iskolai
csapatba. Egy ideig mindkét focit
játszotta, majd a középiskolában
az Egyesült Államokban sokkal
népszerûbb amerikai futballt vá-
lasztotta, s õ lett csapata rúgója.
Már ezekben az években kiválóan
játszott, így válogathatott az
egyetemek ajánlatai közül, s a
Michigan mellett döntött. 

Az egyetemi évek alatt már
csak a puntokat (kézbõl rúgás a
negyedik kísérleteknél) rúgta, ám

azt olyan magas szinten, hogy
utolsó két évében beválasztották
a liga egyik legerõsebb konferen-
ciájának, a Big Tennek az elsõ
számú csapatába is. Ezek után
nem volt meglepõ, hogy a rúgók
között a legelõkelõbb helyen, 150.
választottként vitték el a drafton.
A 2000-es években három bajno-
ki címet szerzett New England
Patriots júniusban négy évre szer-
zõdtette, s mivel a keretszûkítés-
nél Meskó maradt az egyetlen
puntere Bill Belichik vezetõedzõ-
nek, így vasárnaponként biztosan
pályára lép együttesében.
Meskó Zoltán öt nyelvet beszél,

az angol mellett a románt, a ma-
gyart, a németet és a spanyolt is.
Emellett két diplomát is szerzett a
Michigan Egyetemen.

A Sports Illustrated szakírójának
listáján azon 15 újonc között sze-
repel, akik szerinte annak ellenére
is a liga legjobbjai közé kerülhet-
nek, hogy a draft késõi szakaszá-
ban lválasztották ki õket.

Az NFL 2010-es szezonja a
címvédõ New Orleans Saints és
az idei fõcsoportdöntõben általa
legyõzött Minnesota Vikings
összecsapásával kezdõdik. Az
Európában is egyre népszerûbb
sport rajongói október 31-én a
londoni Wembley Stadionban
NFL-mérkõzést tekinthetnek
meg, az ötszörös bajnok San
Francisco 49ers és kétszeres gyõz-
tes Denver Broncos összecsapá-
sát. Az NFL 32 csapatának vég-
célja idén is a február 6-án sorra
kerülõ nagydöntõ, azaz a Super
Bowl (SB), amelyet ezúttal a Dal-
las Cowboys tavaly átadott stadi-
onjában rendeznek. 

Temesvári sztár az NFL-ben
Tenisz

T. J. L.

A második helyen kiemelt
Babos Tímea meglepetésre ki-

esett a New Yorkban zajló ameri-
kai nyílt teniszbajnokság junior
versenyének második fordulójá-
ban: a magyar játékos 7-5, 6-3
arányban maradt alul az orosz Ju-
lija Putyincevával szemben. To-
vábbjutott viszont Cristina Dinu,
aki 6-1, 6-1-re iskolázta le a japán
Emi Mutagucsit. A román junior
következõ ellenfele éppen Putyin-
ceva. Babos a párosoknál vigasz-
talta magát, miután az amerikai
Sloane Stephensszel az oldalán
bejutott a negyeddöntõbe: 6-4, 6-
2 az amerikai Ester Goldfield,
Chanelle Van Nguyen duóval. A
felnõttek utolsó negyeddöntõiben
nem születtek meglepetések. Az
orosz Vera Zvonarjova (7.) 6-3, 7-
5-re nyert az észt Kaia Kanepi
(31.), a dán Caroline Wozniacki
(1.) pedig 6-2, 7-5-re a szlovák
Dominika Cibulkova ellen. A két
gyõztes az elõdöntõben találko-
zik, míg a másik ágon a belga
Kim Clijsters (2.) az amerikai
Venus Williamsszel (3.) játszik. A
férfiaknál a második helyen ki-
emelt svájci Roger Federer vissza-
vágott a svéd Robin Söderlingnek
(5.) a Roland Garros-i negyed-
döntõben elszenvedett vereségért:
a bázeli ezúttal 6-4, 6-4, 7-5-re
nyert. A harmadikként rangsorolt
szerb Novak Djokovic (3.) is a
legjobb négy közé jutott, miután
7-6 (2), 6-1, 6-2-re verte a francia
Gaël Monfilst (17.). 

Minden belépõjegy elkelt a vendégszektorban a
szombati Újpest-Ferencváros magyar labdarúgó
-Soproni Liga-mérkõzésre, így várhatóan 2000
zöld-fehér drukker lesz majd a Szusza Ferenc
Stadionban. A két csapat eddig 206 alkalommal
találkozott egymással, az örökmérleg a zöld-fe-
hérek felé billen, ugyanis 93 FTC-gyõzelem mel-
lett 58 újpesti siker és 56 döntetlen született, a
gólarány pedig 396-292. A Ferencváros bajnoki
mérkõzésen hét éve nyeretlen a lila-fehérek ellen.
A 6. forduló keretében sorra kerülõ rangadó

szombaton, 18.30-kor kezdõdik, és a Sport 1 va-
sárnap 14.30-kor közvetíti felvételrõl. A 6. fordu-
ló pénteken két mérkõzéssel kezdõdik, a Duna TV
a Gyõri ETO–Debreceni VSC-meccset közvetíti
19 óra kezdettel. Ugyanaznap a Vasas a Kaposvá-
ri Rákóczit fogadja. Szombaton Budapest Hon-
véd–Zalaegerszegi TE-, BFC Siófok–MTK Buda-
pest-, Kecskeméti TE–Szombathelyi Haladás és
Paksi FC–Lombard Pápa-találkozókat rendez-
nek, vasárnapra csak a Videoton FC–Szolnoki
MÁV összecsapás marad. 

Újpest–Ferencváros a sláger 

Fotó: Mediafax

Dinunak sikerült,
Babosnak nem

Meskó Zoltánra sikeres karrier vár az amerikai futballban
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Baló Levente

Milyennek mondható az
idei Ipp Art alkotótábor?
– Nagyon röviden szólva:
különbözõnek. Ugyanis eb-
ben az évben új helyszínen
szerveztük meg a tábort, a
Tövishát nevû kistérség
Kusaly nevû falujában. Úgy
adódott, hogy a régi helyszí-
nen, ahol az utóbbi néhány
évben voltunk, pénzügyi bi-
zonytalanságok miatt nem
tudtunk idõben helyet foglal-
ni. A helyszín pedig magával
vonja a tábor jellegének vál-
tozását is. A résztvevõk te-
kintetében az alapgárda idén
is a szilágysági mûvészekbõl
állt össze. A szilágyságiak, a
házigazdák mellett pedig ko-
lozsvári, brassói, illetve deb-
receni meghívotta érkeztek.

Van egy-egy témája az
alkotótábornak, amit ilyen-
kor feldolgoznak a jelen lé-
võ mûvészek?
– A téma teljesen szabad.
Másrészt viszont a téma ad-
ja magát, a helyszínhez kap-
csolódóan. Ez a kusalyi
helyszín egy egészen más tá-
jat hozott elénk, más témá-
kat kínált. Az elmúlt néhány
évben a Bihar megyei
Sólyomkõvárra jártunk, ahol
hatalmas terek voltak, he-
gyek és völgyek egymás kö-
zelségében, monumentális
volt az egész. Ahol most va-
gyunk, egy völgybe, illetve a
domboldalra települt falu,
nagy látványossága elsõ lá-
tásra nemigen van. A részt-
vevõk mégis megtalálták a
vonzó témákat. Van a falu-
ban egy tizenötödik századi
gótikus templom, amely
számtalan átalakítást ért
meg, így érdekes formai
kombinációkat nyert. Ez
volt talán a legnépszerûbb té-
ma a kollégák körében. Ma-
ga az épület is ritkaságszám-
ba megy, egyedülálló stílus-
elemeket mutat, különös

hangulata van a domb tete-
jén, öreg fákkal körülvéve.
De volt, aki a homokos
domboldalba vájt barlango-
kat festette, amelyek ma már
elhagyottak, mert kihalófél-
ben van a szõlõgazdálkodás.
A homokos sziklafalak vi-
szont érdekes formákat mu-
tatnak.

Kik jöttek el az idei tá-
borba, és milyen stílusokat
képviselnek?
– Az irányvonalakat tekin-
tetbe véve van olyan résztve-
võ, aki az impresszioniz-
musnak egyfajta kései ágá-
hoz tartozik, tehát hagyo-
mánytisztelõ, és van, aki tel-
jesen interpretatív módon
dolgoz fel egy-egy motívu-
mot, akár a szürrealizmus-
ba fordulva. De vannak kol-
legák, akik fotóban dolgoz-
nak, ami megint külön vilá-
got jelent. Dabóczy Géza
olajfestményeket készít, ki-
mondottan a plein air festé-
szet érdekli, ezt nagyon
ügyesen gyakorolja is, a to-
nális festészet hagyományá-
ban dolgozik, ami lassúbb
munkamenetet jelent, egy-
fajta meditatív festészet, sok
figyelmet és rendkívüli ki-
dolgozottságot igénylõ al-
kotásmód az övé. Id. Star-
müller Géza akvarellben
dolgozik, keze alatt naponta
akár több mû is megszüle-
tik. Termékeny alkotó, de
az alkalmazott technika is
segíti ebben, az akvarellel
könnyebb dolgozni, tisztább
munkamódszert jelent,
nincs benne az olajfest-
ménnyel járó nyûg. Burai
István elõször ceruzarajzot
készít, vázlatosan, majd át-
viszi tusrajzba. És van, ami-
kor ez festményben folyta-
tódik. Az õ mûvei egyfajta
lírai figurativitást jeleníte-
nek meg, a huszadik száza-
di magyar képzõmûvészet,
közelebbrõl a szentendrei
csoport hagyományát viszik

tovább. Összességében a fig-
urativitás uralkodik az Ipp
Art-os alkotók munkáiban,
ebben közrejátszik az is,
hogy ilyen helyszínen, ahol
a leginkább megkapó a táj
és az épített örökség, nem
könnyû elkerülni a figura-
tivitást. Ez alól némiképpen
kivételek Székely Géza
munkái, õ a végletekig tolja
a figurativitás határait, ad-
dig megy el, ahol még ép-
pen felismerhetõ a konkrét
látvány. Alkotásaiba beépíti
az avantgárd hagyományt, a
konstruktivizmust, az exp-
resszionizmust, erõs szín-
kontrasztokkal él. Grafikus
alkat még akkor is, ha sok-
szor festészeten dolgozik.
Munkái sûrû szövésûek, ter-
heltek, akár a filozofikus
tartalmakig elmenõen, ne-
héz megközelíteni õket, de
éppen ezért megragadóak,
fogva tartják a nézõt.

Hogyan alakult ki ez az
alkotótábor, mikor indult,
milyen elgondolásokkal?
– Ez a tizennegyedik kiadás,
az elsõ tábort 1997-ben tar-
tottuk. Csepei János szilágy-
sági mérnök, a mûvészetek

nagy barátja és támogatója,
valamikor eljutott a gyer-
gyószárhegyi alkotótáborba,
és az, amit ott látott, annyi-
ra elvarázsolta, hogy azzal
az elhatározással jött haza:
ezt itthon is meg kellene csi-
nálni, mert milyen fantaszti-
kus dolog, hogy egy héten
keresztül néhány mûvész
együtt alkot, egészen köz-
vetlen párbeszédet folytatva.
Az õ ötlete alapján mindjárt
került más támogató is, és
így létrejött ’97-ben az elsõ
tábor, ami eléggé kísérleti
jellegû volt, éppen ezért
többnyire diákok voltunk itt,
akik a környékrõl a kolozs-
vári képzõmûvészeti fõisko-
lán tanultunk. A nevét
egyébként onnan kapta,
hogy helyszíne a Zilahtól

nem messze található Ipp
községben volt. Innen indul-
va aztán sorra bekapcsolód-
tak a szilágysági alkotók,
azok is, akiket addig nem is-
mertünk. Elkezdtek kiala-
kulni a kapcsolatok, egyfajta
hálózat jött létre, és ez na-
gyon szép volt. Volt kísérlet
arra, hogy román kollégák is
részt vegyenek, néhány éven
keresztül rendszeresen meg-
hívtunk román mûvészeket,
de ez valahogy nem akart
mûködni, és akkor letettünk
arról, hogy táborunk nem-
zetközi jellegû legyen. Tehát
maradt törzstagságként a
szilágysági magyar alkotók
közössége.

Melyek a jelentõsebb ki-
állításaik?

– Volt kiállításunk már Bu-
karestben, Kolozsváron,
Nagybányán és még sok he-
lyen. Zilahon minden évben
van, bemutatjuk az évi alko-
tótábor termését. Egy idõ-
ben pedig rendesen körbe-
járt a kiállítás itt, a környezõ
falvakban, mert igény volt
rá, és mi erre szívesen vála-
szoltunk. Ez az igény most
már valahogy alábbhagyott.
De Szilágycsehbe például
rendszeresen elvisszük a ki-
állítást most is. A leginkább
számottevõ csoportos be-
mutatkozás a Kolozsvári
Mûvészeti Múzeumban
volt, amikor a tizedik évfor-
duló alkalmával sikerült
egyben megmutatni a legja-
vát annak, ami az elmúlt
idõszakban megszületett a
csoporton belül. Erre az al-
kalomra egy kiadós kataló-
gus is készült. A csoport
törzstagjait egy-egy port-
fólióban is bemutatjuk, vala-
mint egy helyre került a cso-
port munkásságáról megje-
lent sajtóanyag is. Azóta el-
telt már újabb négy év. Vol-
tak veszteségeink, elhunyt
Szabó Vilmos, aki a csapat
egyik alaptagja volt, és szak-
mai szempontból a legna-
gyobb tapasztalattal rendel-
kezett, sokszor tanácsolta a
kollégákat. Összességében,
úgy látom, jelen vagyunk az
erdélyi magyar képzõmûvé-
szeti közéletben, és ez fon-
tos. A mûvészek között van
kommunikáció, a készülõ
munkák hatnak egymásra,
benne van a párbeszéd, egy-
más megismerésének a ho-
zadéka. Több okból kifolyó-
lag is úgy alakult, hogy egy-
re nehezebb megszervezni
egy ilyen tábort, egyre na-
gyobbak a költségek is, és
sok elõkészítõ munkával jár.
De mindig akkor derül ki,
mennyire érte meg ezt a tá-
bort megszervezni, amikor
utolsó nap mindenki kirakja
a munkákat, és azokat végig
lehet nézni. És azok nagy
pillanatok tudnak lenni,
amikor döbbenettel látom,
hogy milyen mûalkotások
születnek meg. Ezért éri
meg dolgozni.

Muzeológus, tanár, képzõmûvész. 2000-
ben diplomázott a kolozsvári Ioan
Andreescu Vizuális Mûvészeti Akadémia
mûvészetpedagógia szakán. 2000 és 2009
között rajztanár a zilahi Ioan Sima Mûvé-
szeti Líceumban, 2009-tõl a Megyei Törté-
nelmi és Mûvészeti Múzeum mûvészet
szakos muzeológusa, 2010-tõl a Ioan Sima
Mûvészeti Múzeum szakvezetõje. Az

Atelier Z Mûvészeti Társaság és az Ipp Art
Társaság alapító tagja, a zilahi Katakomba
Társaság elnöke, az Atelier Z Galéria kurá-
tora (utóbbi 2007–2009 között). Számos
mûvészeti projekt és kiállítás elõkészítõje,
kurátora, folyóiratok arculattervezõje, mû-
vészeti albumok tervezõje, szerkesztõje.
Képzõmûvészként Romániában és Ma-
gyarországon állított ki.

A különbözõség színei
Szabó Attila muzeológus szerint az alkotótáborok a mûvészek és mûvek párbeszéde miatt is fontosak

Szabó Attila személyes archívumából

Szabó Attila (1975, Zilah)

Mind a szakmai szférában, tanárként és

múzeumi szakvezetõként, mind a civil

szervezetek terén fontos tevékenységet

vall magáénak interjúalanyunk, akit a jú-

lius végén, augusztus elején lezajlott Ipp

Art alkotótáborban kaptunk mikrofon-

végre. A kérdezz-felelek fõ témája az

idén tizennegyedik kiadásához érkezett,

ám szélesebb körben mégis kevésbé is-

mert rangos mûvészeti rendezvény elõz-

ményei és mai szerepe.
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Demény Péter

Egy legenda szerint
Markó Béla azt mondta az
egyik könyvbemutatón,
hogy érdekes, míg például a
József Attila szonettjei szo-
nettek maradnak, addig a
Szabó Lõrincéi kétségtelenül
Szabó Lõrinc szonettjei.

Mikor és mennyire hatá-
roz meg egy forma egy alko-
tót? Mikor és hogyan jutunk
el odáig, hogy egy mindenki
által ismert és sokak mûvelte
forma a miénk legyen, annak
ellenére, hogy a mindenkié?

A Tulajdonképpen mindent*
néhány motívum abroncsoz-
za össze. A kert, a tücskök,
Anna és Balázs – ezek talán
a legfontosabbak, s mindezt
együtt úgy is lehetne nevez-
ni, a családdá vált, mindig
megújuló, mégis problemati-
kus szerelem. Problemati-
kus, mert a versek beszélõje
gyakran tesz fel kérdéseket a
mindenségnek, folyamato-
san foglalkoztatják Isten
hozzá fûzõdõ szándékai;
problematikus, mert az élet
is az. A szonettek kordában
tartott, de süvítõ feszültsége
éppen ebbõl származik: min-
denben lehet bízni, ami raj-
tunk múlik, csakhogy egyál-
talán nem múlik rajtunk
minden; több dolog múlik
rajtunk, mint Istenen, õ
azonban egy pillanat alatt
mindent megváltoztathat.

Ilyen értelemben vallásos lí-
ra ez, Istent keresõ és vele vi-
tatkozó, szenvedélyes és ke-
serûen ironikus (a Szonett egy
tubus fogkrémrõl címû versben
– 76. – még Markó ritkán fel-
villanó humora is ott moso-
lyog); olyan költészet, amely
nem megy túl egy határon
(például Tudor Arghezinek
az Úrral viaskodó zsoltárai-
hoz képest jólnevelt), de ko-
nokul és változatosan
ugyanazt mondja: „…mert
ettõl él az Isten, / hogy fog-
hat minket, más értelme nin-
csen.” (Közhely Istennel, tü-
csökkel – 117.)

Az Isten értelmetlen értel-
mébõl adódik a szerelem lel-
ki sokarcúsága is. Nagyon
szép versek szólnak Annáról
(még ha nem hangzik el a ne-
ve ebben vagy abban a mû-

ben, a kötetbõl akkor is nyil-
vánvaló, hogy õ a múzsa);
szépségük elválaszthatatlan
attól a kettõsségtõl, amelyik
szinte mindegyikre jellemzõ:
egyfelõl a nyugalom, a betel-
jesült szerelem, a teljesség,
másfelõl a nyugtalanság, a
kérdezés, a mindig-csak-
töredék trópusai. Az Anna fé-
nye (23.) igazán úgy indul,
akár egy óda: „Egyet-egyet
úszom, s elnézlek téged, /
hogy napfürdõzöl itt az örök
parton, / Apollónak kínálko-
zol kitartón, / és éjszaka
majd visszasüt a fényed…” –
azt hihetnénk, ide már igazán
nem sompolyoghat be a ké-
tely. De megteszi, méghozzá
a zárásban, tehát nem is som-
polyog: „…de gyûlt-e benned
annyi nap, hogy egyszer, / ha
sötét marad reggel is a tenger,
/ tovább világíts nekem sza-
kadatlan?” Ettõl a zárástól
aztán már az örök part sem
annyira örök és az „elnézlek”
sem csak a szépségnek szól.
Ugyanilyen hangulatban
hagyja az olvasót a Kívánatos
a kert (25.) befejezése is: „el-
nézem arcod egy nyugodt su-

gárban, / van-e helyünk a kö-
vetkezõ nyárban?”

Ezekre a különös helyekre
vezet a kötet szép, zavarba
ejtõ, fájdalmas erotikája is.
Markó nem riad vissza a kel-
lemetlen képektõl: „…szét-
-válik már testünk csípõs
szaga” – mondja az Egy-
másban elmerül utolsó sora
(46.), s a Kezünk egyberoppan
(50.) sem a nyugodt kielégü-
lésé: „együtt fekszünk a hi-
deg sugarakban,  / s már így
maradnánk egyetlen alak-
ban, / amely megölt, pokol-
ba s égbe vitt, // de most el-
ernyed, kettékulcsolódva /
feltámadunk, s zavartan mo-
solyogva / szétválogatjuk
egymás részeit.”

Elszámolás 
önmagunkkal

Az eredendõ és egyben
végsõ kérdés talán az, amely
a Szonettszerûben (101.) fo-
galmazódik meg a legéleseb-
ben és a legegyértelmûbben:
„nem találunk, mert egyfor-
mák vagyunk, / egyszerre
lendülünk vagy torpanunk,

/ egyszerre heppenünk vagy
huppanunk, // s nincs tit-
kom, mert tudod, mit gon-
dolok, / elviseled azt is,
hogy horkolok, / mégis sze-
retlek: micsoda dolog?” A
fene se tudja, a fene se érti,
mi sem – a költõ azonban
szépen értetlenkedik.

Bár a feszültségekbõl s a
kételyekbõl Balázst sem le-
het kivonni (szép példája en-
nek a Balázzsal egy eltört vázá-
ról – 28.), a szerelem mellett
mégiscsak a gyermek a leg-
erõsebb kapocs, az, akihez
mindkét felnõttnek egyfor-
mán van köze és akinek ár-
tatlansága a kételyt is súlyta-
lanabbá teszi: „sötétedünk
mi is, még megmerítjük /
hûlõ arcunk a fényben, s me-
legítjük / Balázs izzadt, kó-
cos fején kezünket.” (Sötéte-
dünk mi is – 28.)

Bármirõl is szóljon ez a
kötet, Szabó Lõrinc hatása
kétségtelen. Csodálatos,
hogy mire nem képesek ezek
a tücskök; mindenütt ott ciri-
pelnek. Már maga a szó is
Szabó Lõrincre vall (Tücsök-
zene!), letagadni sem lehetne;
de ennél jóval fontosabb,
hogy a versnyelv, a verszene,
a ritmus is. Nem olyan
„csonttörõ” (Szilágyi Do-
mokos találta el így a sza-
bólõrinci beszédmódot);
Markó teltebb, zengõbb, dal-
lamosabb, mégis sokat kö-
szönhet a nagy elõd lényé-
nek és lelki küzdelmeinek:
ha csak A szonett meghódítását
olvassuk, láthatjuk, milyen
„örökölt megszakítások”
tördelik a sorokat: „Keve-
sebb / vagy több? Tehát: el-
vettél? Hozzátettél? / Úgy
értem: századmásodperce-
ket. / S nem csak… Jobb
voltál-e ellenfelednél // vala-
mivel?” (114.) Nem epigon-
izmusról beszélek, hanem
arról a minden alkotót mé-
lyen érintõ problémáról,
hogy irodalmárként kit vagy
kiket vall az apjának.

Ezt a vallást, ezt a válla-
lást Kovács András Ferenc
is, amikor a fülön levõ szo-
nettjében (amely egyébként
formájában megegyezik az-
zal, amit A huszonhatodik év
szerzõjétõl megszoktunk;
Markó jóval klasszikusabb

ebbõl a szempontból, végig
betartja a két kvartina–két
tercina struktúrát) a tücsökze-
nét emlegeti. Ezzel egyrészt
az ember–természet dicho-
tómiába-harmóniába veti
bele az olvasót, másrészt az
önmagunkkal való elszámolás
igényébe, hiszen Szabó Lõ-
rinc verses regénye elsõsor-
ban az: „bár teljes, mégse
kész / a mindenség, de min-
den rész egész / szavak teré-
ben röppen, él, forog / a pil-
lanat, s mint tördelt félsor-
ok, / versben ragyoghat
minden sárba vert / fûszál,
virág, ha nyílik, s vár a
kert.”, mondja a Markó Béla
könyvére.

„Nekem az írás a legfonto-
sabb” – nyilatkozta Markó a
Literán Zelki Jánosnak, s bár
ezt nem mindig (nem min-
dig ezt) tapasztalhattuk,
most örömmel látjuk, hogy
olyan kötet született, amely-
bõl az derül ki, az írásnak is
fontos az, aki a verseket ki-
hordta. Nem kongó szonet-
tek ezek, amelyeket fáradt
költõk szoktak csengetni-
bongatni; egzisztenciális ihle-
tésûek: muszáj volt megíród-
niuk.

*Markó Béla: Tulajdonkép-
pen minden. Szonettek. 2009.

július – 2010. február. Bookart,
Csíkszereda 2010.

Kételyt ciripelõ szonettek

Markó Béla

Kerti ars poetica

Én is hozott anyagból dolgozom,
mint régebb nálunk a legtöbb szabó,
a kertet reggel végigkutatom,
hogy összegyûlne egy versrevaló,

de napról napra egyre kevesebb
az üzenet, mind halkabb a zene,
tátong a tücsökodú, mint a seb,
s hangolnak még, de nem vágnak bele

a tücskök, a fák alatt megül a dér,
akár a szájpenész, még összeér
s forró a bõrünk, de már legbelül

mind hidegebb lesz, még összeszedem,
ami megmaradt: egy-két verebem
fázik s örül, hogy versbe menekül.

2009. szeptember 20.

Szétáramlik

Én a kertembõl nézem a világot,
míg nézi a világ a kertemet,
egyenlõtlen harc: kevesebbet látok,
mint ahányan láthatnak engemet,

és nap mint nap csak kevesebb gyûl bennem,
mint amennyit széthord az éjszaka,
szétáramlik, mit nyáron összeszedtem,
elszáll a csillagok égett szaga,

egy-egy veréb a lomb közül kiröppen,
lassan már itt is, ott is én vagyok,
visszhangzom is, de közben hallgatok,

a lelkem csak egy tücsök lent a földben,
hatalmas testem szétfújja a szél,
s gyér könnyem nagy pelyhekben visszatér.

2009. november 6.

Ha megnövök, festõ le-
szek, mert az ember legyen
hûséges az álmaihoz, mond-
ta egyszer Irsai Zsolt, már
legalább ötven évesen. Nagy
Pál keze alatt tanult Maros-
vásárhelyen a Mûvészeti Lí-
ceumban, tíz évig hiába fel-
vételizett Kolozsvárott a
Képzõmûvészeti Fõiskolára.
Mikor bejutott végül, akár
tanárnak is felvehették vol-
na, mert volt benne valami
ízig-vérig tanári, vagy annál
is több, nem csak mondta,
amit tudott, hanem megosz-
totta mindekivel, aki figyelt,
és akit érdekelt az õ tudása.
Végül aztán tanított is a

Színházmûvészeti Egyete-
men, de rövid lett ez a két
szemeszter...

Fontosabb ennél, amit so-
kan, sokfelé tanultunk tõle,
mert rengeteget tudott és va-
lahogy mindenhez értett: a
festészethez, a szobrokhoz, a
vashoz, a fához, a színház-
hoz, a filmhez, a politiká-
hoz, a földhöz és az embe-
rekhez. Figyelni tudott, el-
lenkezni és hallgatni. Tudta,
hogy a mûvészet nem csak
ábrándozás, de mesterség is,
hogy elkezdeni és befejezni
valamit egyaránt nehéz, és
közben az embernek a világ-
gal és fõleg önmagával sú-

lyos küzdelmeket kell vívnia.
Tudta, hogy a mûvészet
nem egyszerûen szép és tet-
szetõs meg drága tárgyak lét-
rehozása, hanem egy végte-
len beszélgetés mindazok-
kal, akik értenek, akarnak és
látnak, egy befejezetlen be-
szélgetés azok között, akik
hûek maradnak az álmaik-
hoz.

Azt is tudta, hogy az em-
ber olykor egyedül marad az
álmaival, mert a barátok, pá-
lyatársak, a szerettek és az el-
lenlábasok elmennek, elköl-
töznek, meghalnak, egyik-
másikból híres alkotó lesz,
nem is kevésbõl, másokból

nem lesz, de mindenkit érde-
mes számontartani. Ismerte
a mûveket, a múzeumokat, a
gyûjteményeket, és látta ko-
rok, alkotók, elképzelések
összefüggéseit. Ha beszélt
valamirõl, olyan elevenné
tudta tenni az anyagot, hogy
látni kezdte az is, akinek fo-
galma nem volt a kortárs
képzõmûvészetrõl. Nem
csak tudást, hanem élményt
osztott meg.

Erõs ember volt, attól füg-
getlenül, hogy ceruzát, ecse-
tet, hegesztõpákát, lapátot
vagy ráverõ kalapácsot hasz-
nált, mert egyetlen anyag
sem adja magát könnyen,

mondta, legyen az papír, fa,
réz, rugóacél vagy tipográfi-
ai jel. Ha a levegõbe raj-
zolsz, megmarad, mondta
egyszer ez a kemény ember,
aki az anyagra esküdött, ám
azt is tudta, hogy nem az
anyag a maradandó, hanem
a gesztus.

Irsai Zsolt életmûvét
számbavenni itt és most nem
tudjuk, de van három folyó-
irat, amelynek a kinézete az
õ mûvészetét dicséri, ez a Je-
lenlét (1990–1992), A Hét
(19…) és a Látó (…), terve-
zett tucatnyi könyvet, mert
tanult szakmájának a könyv-
grafikát tartotta. Épített há-

zat, kovácsolt vaskaput, fes-
tett képet. Rajzolt, faragott,
vakolt és modellezett, készí-
tett installációt, volt egyéni
és csoportos tárlata, és mind-
ezeken túl szervezett, ma-
gyarázott, értelmezett. Ösz-
szekapcsolt embereket és
mûvészeket.

Nélküle egészen más vol-
na az erdélyi képzõmûvé-
szet.

Nélküle egészen mások le-
szünk mi.

Nélküle most nem
tudom…

Vida Gábor, a barátok és
mûvész kollegák nevében

Irsai Zsolt (1957–2010) emlékére

Rajzolj valamit a levegõbe és megmarad



Orbán 
a híd elõtt

Nagy N. Péter

A hídon akkor kell átmen-
ni, amikor odaérünk a folyó-
hoz, szokta volt idézni Or-
bán Viktor a mondást. Ak-
kor tehát most! – biztatnánk.
A miniszterelnök a kor-
mányzás eddigi száz napjá-
ról ígért beszámolót a Pro-
fesszorok Batthyány Köré-
nek meghívására, de az or-
szágos nyilvánosságnak. 

Három napja Kötcsén zárt
– illetve az oda beengedett
jobboldali sajtó jóvoltából
résre nyitott – ajtók mögött
jelentette be, hogy, mint la-
punkban forrásaink alapján
írtuk, . Megszorításról, ked-
vezmények megvonásáról
ugyanakkor nem szólt. Ak-
kor pedig hogyan? Ez a kér-
dés a híd. A miniszterelnök
azonban ennek tövében teg-
nap nem azt közölte, hogy
miként is jutunk át, hanem
örömmel jelentette, íme, át-
értünk. Történelmi száz na-
pot hagytunk magunk mö-
gött, amely leszámolt az utó-
piákkal, tudtuk meg. Köt-
csén még a baloldali utópi-
áktól búcsúztunk volna,
amiben az a meglepõ, hogy
az elõzõ kormányokkal épp
az volt a nép baja, hogy le
akart számolni az ingyen ok-
tatás, egészségügy stb. utópi-
ájával, de (nem utolsó sor-
ban a Fidesz kezdeményezé-
sére) ezt a népszavazás nem
tette lehetõvé. Ez után nem
az illúzió bukott, hanem a
kormány. Tegnap Orbán
Viktortól már nem is a balol-
dali, hanem valamiféle neo-
liberális utópia bukásáról
hallottunk, ami abban állt
volna, hogy lehet pénzt csi-
nálni munka nélkül – hogy-
ne lehetne, betéti kamatnak
vagy tõzsdei árfolyamnyere-
ségnek hívják –, majd egy
technokrata utópia bukását
is nyugtázta a miniszterel-
nök. Eszerint lehetne a nép
nevében az emberek ellen
kormányozni, de hát amit
így írt le, az nem utópia, ha-
nem a második Gyurcsány-
kormány komoly politikai
hibája volt. Megtudtuk még
azt is, hogy az új kormány,
amelyet vezetõje ezúttal nem
a szavazófülkék, hanem a
kétharmad forradalmárai-
ként írt le, a szociális bizton-
ság érdekében nem hajlandó
feladni a jelzáloghitelesek ki-
lakoltatási moratóriumát, az
energiaár-stopot, a gazdaság
fellendítésére történelmileg
(nálunk) példátlanul ala-
csony társasági adót vezetett
be, és elõkészítette minden
idõk legalacsonyabb szemé-
lyi jövedelemadóját. Ezek
már valóban komoly mon-
datok és tettek. Nyolc éve
vagy még régebben szeret-
nénk megtudni, hogyan le-
het ezeket egyszerre megol-
dani. (Bár lehetne!) Errõl
azonban szó sem esett. Így
aztán az egészségügy, az ok-
tatás, a közigazgatás, az ipar

vagy a mezõgazdaság gond-
jairól, esélyeirõl sem. A száz
napról megtudtuk, amit erre
méltónak gondolt a minisz-
terelnök, de már a százkette-
dikrõl semmit. A Kötcsén
megkezdett mondat – és a
benne lévõ dráma – politikai
magánüggyé vált. A kissé
kedvetlenre, mondhatni pro-
fesszorosra sikerült beszéd-
bõl kiderült azonban, hogy
az utópiának mégiscsak van
esélye. Mert az embereknek
nem a mostani lehetõségek-
re, nem a realitásra kell fi-
gyelniük, hanem a szívük-
ben élõ Magyarországra,
mint lehetõségre. Nekünk a
realitás kevés, mondta Or-
bán Viktor, mert mi a valósá-
got akarjuk. Erre azonban
már rímként szalad a felelet:
„...az igazat mondd, ne csak
a valódit”. Át kéne végre
menni a hídon. Keskeny, ro-
zoga, veszélyes – de ez van.

Beckó és Mujkó

Megyesi Gusztáv

Most, hogy Boross Péter, a
kormány alkotmányozó bi-
zottságának a tagja elõbb a
Heti Válasz címû lapban,
majd a Népszabadságban fej-
tette ki elképzeléseit az eljö-

vendõ Magyarország beren-
dezkedésérõl, itt az ideje föl-
tenni a kérdést, hogy tulaj-
donképpen miért is ne lehet-
nénk mi királyság. Mert errõl
volna szó, legalábbis a volt
miniszterelnök, Antall József
szellemi örökségének legfõbb
ápolója arra a nép ajkán fo-
gant újságírói fölvetésre,
hogy „ha egyszer úgyis új al-
kotmány készül, most akár
államformát is válthatnánk”,
azt felelte, hogy „hitem sze-
rint lehetnénk királyság is”.
Nagyon úgy fest, hogy ehhez
egyre inkább teljesülnek az
objektív feltételek, számítá-
sok szerint a mai tempó tar-
tásával nagyjából másfél óra,
de inkább harminc perc alatt
lebonyolítható a királyság ki-
kiáltása. Ha egy közoktatás-
ban harmincöt éve dolgozó
földrajztanárt cca. másfél
perc alatt mindenféle indok-
lás nélkül ki lehet rúgni a kö-

zépiskolai katedráról, vagy
az új törvény alapján a nem-
zeti parkokban egyetlen toll-
vonással be lehet szüntetni
nemcsak a környezetvédel-
met, de magát a környezetet
is, akkor jogart meg országal-
mát dugni valaki kezébe,
majd koronát nyomni a fejé-
be nehogy már hetekbe ke-
rüljön. Ez nem vicc, új világ-
rendet élünk, s az új világ-
rend legfõbb letéteményese
szerint nem véletlen, hogy
újra rólunk beszél a világ.
Ami azt illeti, sok mindent
gondoltam még fél évvel ez-
elõtt is az új világrendrõl, de
hogy az evangélikus egyház
honlapján az a hír jelenik
meg, hogy „keresztény tör-
vényhozóvá emelkedik Or-
bán Viktor a pápai nyaraló-
városban”, az álmomban se
merült fel. Pedig a múlt hé-
ten Orbán miniszterelnök
tényleg a pápai rezidencián,
Castel Gandolfóban járt
„gyakorló hívõ törvényho-
zóknak” szóló bentlakásos,
emelt szintû továbbképzé-
sen, s míg reggel még nem
keresztény törvényhozóként
lépett be a terembe, a kicsön-
getéskor már mint keresz-
tény törvényhozó távozott; a
törvényhozásban majd ha-
marosan mi is látni fogjuk a
következményeit. Annak
taglalásától, hogy ki lesz a
magyar király, most eltekin-
tenék, sem Orbán Viktor
vagy más közjogi méltóság

terhére nem viccelõdnék.
Ámbár Boross Péter tett egy
figyelemre méltó megjegy-
zést legfõbb közjogi méltósá-
gunkra, amennyiben Schmitt
Pál szerinte a lehetõ legjobb
választás volt köztársasági el-
nöknek, mert „magas, fess,
jóképû ember”. Ebben nagy-
jából ki is merülnek a köztár-
sasági elnök pozitív tulajdon-
ságai a volt miniszterelnök
szemében, aki ezek szerint a
következõ hónapokban
olyan társsal fog együtt alkot-
mányozni és preambulumot
írni, aki igen jóképû és állan-
dóan mosolyog. Én közjogi
méltóságként egyszersmind
a magyar nemzetet megteste-
sítve, az emberek embere-
ként a lehetõ legnagyobb fel-
ségsértésnek venném e meg-
jegyzést, aminek már a trón-
teremben súlyos következ-
ményei lennének. 

Hanem az új rend. Aho-

gyan Boross Péter szavaiból
kiveszem, az új magyar ki-
rály teljességgel megfelel
majd a korszellemnek, azaz
minimum debil lesz, hiszen
az alkotmányozó exkor-
mányfõ az állandó mosoly-
gáson és elõkelõ bólogatáson
kívül semmilyen jogkört nem
ad a kezébe, de még aláírnia
sem kell kormányfõk meg
mindenféle emberek elõter-
jesztéseit. Most, hogy az új
világrend nevében a minisz-
terelnök gyakorlatilag elõraj-
zolta az udvari gondolko-
dóknak az abszolutizmus
körvonalait, Boross Péter to-
vábbi fejlesztéseket szorgal-
maz: ezután a miniszterel-
nök nevezné ki a Legfelsõbb
Bíróság elnökét, az ombuds-
manokat, a legfõbb ügyészt,
sõt „bizonyos szintig” a kato-
nai vezetõket is (hogy a „bi-
zonyos szint” káplárokig ér-
tendõ vagy csak huszárfõ-
hadnagyokig, még „búvár-
munkát igényelhet”), miként
az is tarthatatlan állapot,
hogy az ügyészség még min-
dig független, s hogy az Or-
szágos Igazságszolgáltatási
Tanács egyáltalán létezik. A
nehézkes parlamenti tör-
vénykezésrõl nem is szólva,
mert Boross Péter szerint a
„miniszterelnök akcióképes-
ségének növelése érdekében”
nem törvényekkel, hanem
miniszterelnöki, illetve kor-
mányrendeletekkel kellene
kormányozni. 

Boross Péter megbecsült
alakja az elmúlt húsz évnek,
magam is csodálattal figyel-
tem tevékenységét a minisz-
terelnökségig bezárólag, ide-
értve azt is, hogy Horn Gyu-
lával évekig önálló rovatuk
volt a Nap-keltében, ami ná-
lunk a szellemi képességek
kiteljesedésének számít.
Nem azt mondom, hogy
nem érdemelte ki a karriert,
elvégre Schmitt Pállal õk
voltak az egyetlen olyan ven-
déglátó-ipari vezetõk a Ká-
dár-rendszerben, akik kikér-
ték maguknak, hogy a bel-
üggyel együttmûködjenek,
ráadásul Boross Péter karri-
erje mentálisan kifejezetten
jót tesz az országnak, min-
denki láthatja, hogy ebben a
sokat szidott, igazságtalan
demokráciában ilyen múlttal
és ekkora félmûveltséggel is
hatalmas sikereket lehet elér-
ni. Most például azért adna

korlátlan jogkört a minisz-
terelnöknek, mert „Trianon
után is mélyponton volt és
széthúzott az ország. 1938-
ban viszont Magyarország
már az európai középme-
zõny felsõ kategóriájába tar-
tozott, akkorra ugyanis a
kormány és a miniszterelnök
erõs intézkedési potenciállal
és döntési jogkörrel rendel-
kezett”, amiben most kizáró-
lag az a fontos, hogy az az
ember fog a harmincas évek-
re hajazó preambulumot ír-
ni, aki az egész korszakból
csak a csendõrt érti, meg
még hogy a meddõ nõket
meg kell adóztatni, mert mi-
lyen dolog az, hogy nem
szülnek. 

Annyit már tudunk, hogy
Schmitt Pál a sportot feltétle-
nül bele fogja írni a pream-
bulumba, közvetlenül a
Szent Korona-tanról szóló
rész mellé illesztve, s ha eh-
hez hozzáveszem, hogy a
napokban nagyköveteink,
konzuljaink, külügyi dolgo-
zóink, csupa világlátott, ér-
telmes ember hallgatta végig
síri csendben, fenntartás nél-
kül a miniszterelnök elõadá-
sát arról, hogy Nyugat-Euró-
pának vége, ami tõlünk nyu-
gatra van, az már gazdasági-
lag most is egy jelentéktelen
semmi, ellenben az egész vi-
lág rólunk beszél, akkor el-
mondható, hogy a királyság
már tényleg csak a kikiáltás-
ra vár: Mujkó, Beckó és tár-

saik mindenesetre már ott
várakoznak a trónteremben. 

A szélsõjobb 
lekörözi 
a szélsõbalt

Stagnál a
szélsõbal,
miközben
egész Eu-

rópában nyomul a szélsõ-
jobb. Magyarországon a
szélsõbaloldali, antikapitalis-
ta szervezõdések széttagol-
tak – áll a Policy Agenda
elemzésében. 

A magyar szélsõbal szá-
mára kevés az esély arra,
hogy komoly társadalmi bá-
zist szervezzen. A jobboldali
radikalizmus leegyszerûsítõ,
populista jelszavai ma sokkal
hatékonyabban szólítják
meg a társadalom azon réte-

geit, ahol a szélsõbaloldal is
képes lenne tömegbázist épí-
teni – áll a Policy Agenda
168ora.hu-hoz eljuttatott
elemzésében. Eszerint a gaz-
dasági válság hatására az el-
múlt években jelentõs erõre
tettek szert a radikális, szél-
sõséges mozgalmak. Ahogy
Magyarországon, úgy Euró-
pában is elsõsorban a szélsõ-
jobboldali politikai formáci-
ók elõretörése a tendencia,
míg a radikális baloldali
szervezetek nem tudták szá-
mottevõen növelni társadal-
mi bázisukat. 

Magyarországon a szélsõ-
baloldali, antikapitalista
szervezõdések széttagoltak –
bár alapelveik mentén képe-
sek együttmûködni – valójá-
ban három alapvetõ irányzat
különböztethetõ meg. Az
egyik irányzat, a Magyar
Egyesült Baloldal (Mebal),
olyan civil szervezetek össze-
fogásából szervezõdött, mint
a magyar Attac, a Magyar
Szociális Fórum Alapítvány
vagy a Ferencvárosi Munkás
Szabadidõs Egyesület. Kez-
deményezõi egyetemi, fõis-
kolai tanárok és tudományos
kutatók, többségében mar-
xista értelmiségiek. Ez a cso-
portosulás – más nyugat-eu-
rópai és oroszországi szerve-
zetekkel együtt – egyelõre
nem pártban gondolkodik,
hanem olyan szociális pro-
jektekben, amelyek állás-
pontjuk szerint a társadalom
alsó rétegeinek védelmét
szolgálják. Tagsági és támo-
gatói hátterük néhány száz
fõ lehet. Dokumentumaik
szerint a jelenlegi feltételek
között a párttá szervezõdést
elutasítják.

A Policy Agenda elemzése
szerint a másik markáns
irányzat, a Zöld Baloldal né-
ven futó pártképzõdmény,
amely a Vajnai Attila (koráb-
ban a Thürmer Gyula vezet-
te Munkáspárt alelnöke) ve-
zetése alatt álló Munkáspárt
2006 és a Droppa György ve-
zette Zöld Baloldal csoport-
jának szövetségébõl jött létre.
A Zöld Baloldal - ellentétben
a Meballal - parlamenti poli-
tizálásban hisz, és így próbál
társadalmi ismertséget, tá-
mogatottságot szerezni. A
2010-es parlamenti választá-
sokon ugyan elindultak, de
egyetlen megyében sem tud-
tak területi listát állítani. 

A harmadik hazai irány-
zatot anarchista, anar-
chokommunista csoportosu-
lások alkotják. Ez a csopor-
tosulás hadat üzen az állam-
nak, és minden hagyomá-
nyos, megszokott szervezõ-
désnek. Õk a baloldalt, mint
politikai szubkultúrát testesí-
tik meg. Megvetik a hagyo-
mányos politikai tevékenysé-
get, többre becsülik a happe-
ninget, mint a tömegakció-
kat. A szektalétbõl nem kí-
vánnak elõjönni, noha több-
nyire antifasiszta és anti-
rasszista harcosoknak tekin-
tik magukat, ám fõleg irodal-
mi tevékenységgel, a külföldi
anarchista irodalom és zenei
kultúra terjesztésével foglal-
koznak.
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Forradalmi szeszélyek

Orbán Viktor – ígér, fenyít, elemez Boross Péter – jöhet a király! Tamás Gáspár Miklós – zöld a baloldal?
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Kikkel legyünk 
szolidárisak?

Victor Rotariu

Egy, a TV-kameráknak
szánt száraz beszédben,
Traian Bãsescu – akit a ka-
merák a legnagyobb figye-
lemmel követtek, miközben
ujjával fenyegetõen mutatott
az új miniszterekre – azt kér-
te a románoktól, hogy értsék
meg, szolidaritásra van szük-
ség a válságból való kilába-
láshoz. A kérdések, amelye-
ket minden románnak fel
kellene tennie: „Miért legyek
szolidáris?” És fõképp: „Ki-
vel?” Miért lenne szolidáris
egy Dacia gyári alkalmazott
egy dekoncentrált intéz-
mény titkárnõjével, akit csak
azért alkalmaztak, mert a fõ-
nökének tetszik a hangja?
Miért lenne szolidáris egy ta-
nár egy állami társaság osz-
tályvezetõjével, aki hétszer
annyit keres iratok ide-oda
sétáltatásával és az aláirása
gyakorlásával, mint ameny-
nyit egy katedránál kapna?
Miért lenne szolidáris az ál-
lamfõvel egy apa, aki tizen-
két órát dolgozik, hogy el-
tartsa a családját? Miért?
Nem. Romániának nincs
szüksége szolidaritásra.
Nincs szüksége milliomos
miniszterekre, akik fizetésü-
ket havonta felajánlják ado-
mányként, sem politikusok-
ra, akik krokodilkönnyeket
hullatnak azok vállán, akik-
nek pénzébõl sorra lopdos-
tak húsz éven keresztül. A
románoknak nincs szüksége
szánalomra (és ha mégis, an-
nak úgysem veszik hasznát),
hanem erõre és elszántságra,
hogy zöldágra vergõdjenek.
Kormányra van szükségük,
miniszteri csapatra, amely
tegye a dolgát, és ne arról
tartson kiselõadást, hogy
könnyebb a szegénység, ha
több felé oszlik. Nem lehetsz
szolidáris a szomszéddal,
aki törvénytelenül jut szociá-
lis segélyekhez, miközben
„feketén” dolgozik és végül
nagyobb a fizetése, mint a ti-
éd. Szüleink és nagyszüleink
nem lehetnek szolidárisak
azokkal, akik negyvenöt éve-
sen mennek nyugdíjba, mert
„elfáradtak” a sok munká-
tól, vagy mert eleget fizettek
egy orvosnak, hogy rokkant-
sági igazolást szerezzenek.
Nem lehetnek szolidárisak
azokkal a miniszterekkel
sem, akik nem voltak képe-
sek enyhíteni az elbocsátási
hullámon, amely az állami
nyugdíjalap drámai csökke-
néséhez vezetett. A válság-
ból való kilábalás kulcsa
nem a szolidaritás, nem a
szegénység elosztása, hanem
a törvénytisztelet és a mun-
ka. Való igaz, hogy a recesz-
szió a költségvetési bevételek
csökkenéséhez vezetett, az
államnak tehát kevesebb
pénze van. Ha az adócsalás
felére szorítása 6-7 milliárd
euró többletbevételt hozhat-
na a költségvetésbe, mit segít

egy miniszter szolidaritási
felhívása? Amikor a közbe-
szerzések csökkentése vagy
törvényességük ellenõrzése
még egy milliárd eurót hoz-
hatna az államkincstárba,
miért kell a románoknak 24
százalékos áfát fizetniük? A
hat új miniszternek el kell
felejtenie az ország elsõ em-
berétõl jövõ buzdítást, és ne-
ki kellene látnia a munká-
nak. Felejtsék el, hogy van-
nak barátaik, akik a válasz-
tási kampányukat szponzo-
rálták, hogy vannak rokona-
ik, akik könnyû pénzt sze-
retnének keresni a közigaz-
gatásban, és dolgozzanak
orrvérzésig rogyásig, meg-
menteni, amit még lehet.
(Fordította: K. B. A.)

A nemzet 
giccsvarázslója

Mircea Cãrtãrescu

Amikor megtudtam, hogy
Dan Diaconescu pártot ala-
pított, elkezdtem újfajta ér-
deklõdéssel nézni az OTV-t.
Eleddig úgy volt, hogy a csa-
tornákat váltogatva egy-egy
teljes percig ragadott magá-
val az úgynevezett csatorna
számtalan kisebb-nagyobb
ablakocskára osztott képer-
nyõje. Csatorna a javából:
kinézésre is, szagra is. Eddig
egyetlen televízióadóra sem
illett jobban ez a szó. Nem
az OTV fedezte fel a botrány-
sajtót, sem a csodabogár-
show-t, viszont a kétesen
tündöklõ abszolút giccs
szintjére emelte. A kilencve-
nes években Cristoiu az élve-
szülõ tyúkjával keltett döb-
benetet. Abban az idõben az
Infractorul, az Infractoarea
vagy a Prostituþia ragadta
magával a románok képzele-
tét. Az ötórai híradó ma is
tömegesen árasztja el halot-
takkal otthonainkat – kotró-
gép-mennyiségben, ahogy
Auschwitz visszataszító ké-
pein látni. Azonban mindez
eltörpül ahhoz képest, ami
kikerül Dan Diaconescu
giccsvarázsló kalapjából.
Nincs az a nyomorult, utca-
széli vagy repedtsarkú bor-
zadály, ami fogható volna az
OTV mindennapos felhoza-
talához. Az Dél-Amerika,
Fellini, voodoo rituálé. Sze-
relem és mocsár. Szodoma
és Gomorra. A maga mód-
ján Dan Diaconescu barokk
mûvész, túlzás-mester, az
emberi és társadalmi ürülék
szobrásza. Hosszú évekig
azt hittem, hogy az Avenida
Paulista és Izaura, a rabszol-
galány elérte a nyirkos érzel-
mek óceánjának fenekét,
vagy Az egy virág két ker-
tésznél több könnyet semmi
nem fakaszt. De Dan Diaco-
nescu megmutatta, hogy le-
hetséges. Mindenkinél ma-
gasabbra helyezte a valósze-
rûtlenség és a tûrõképesség
mércéjét, de csak azért, hogy
estérõl-estére túllépje, ahogy
bajnokhoz illik – és ahogy
bölcshöz illik. Bölcset írok,

mert ez a tüskés fejû legény-
ke mindünket megszégyení-
tett a tömegek lelkének leta-
pogatásában. Mindenkinél
korábban rájött, hogy Mély-
Romániában a nemtörõ-
dömség és a hiszékenység
határai sokkal szélesebbek,
mint azt mi, értelmiségiek
hittük, vagy akár a közember
hitte. Ráérzett azoknak a tu-
datalattijára, akik hónapról-
hónapra elõfizetnek a kábel-
tévére, és bármennyire sze-

gények is, ha kenyérre sem
maradna pénzük, a kábelt
akkor is fizetnék. A cinikus,
de a maga módján briliáns
filozófiát követve Diaco-
nescu valóságos birodalmat
épített fel az Elodia élõ-halá-
lával elkábítottak lelkében.
Ezzel az életre keltett zombi-
hadsereggel készül most
megrohamozni a román po-
litika kételyektõl terhes
Capitoliumát. Sokan zsaro-
lással magyarázzák elõme-
netelét, és ujjal mutogatnak
rá mint gátlástalan, dúsgaz-
dag újságíróra. De szerintem
ez így van jól. Ha szegény
lenne és becsületes, az ember
összetévesztené Iliescuval.
Mert Dan Diaconescu nem
csak irányítja ocsmányság-
kormányát, hanem maga is
szereplõje az OTV-galériá-
nak. Proteusz õ, aki szörny-
csordát terel, vagy ahogy a
költõ mondaná: „szörnyûbb
õ maga”. Rolls-Royce és he-
likopter nélkül egyáltalán
nem lenne rendkívüli. Ha
igaz volna is, hogy csak a pe-
rektõl menekülve lépett be a
politikába, csak részigazság
lehet, ami nem érdekel. Az
igazság az, hogy ügyességét
kihasználva a román válasz-
tótáborban megtalálta saját
rétegét, amely hatalmas,
mint az ózonrétegen tátongó
lyuk. Arról a milliós (vagy
talán népesebb?) tömegrõl
van szó, amely számára a
PSD túlságosan megújult, a
PRM pedig túl elavult ah-
hoz, hogy vonzónak találja.
Amely elégedetlen a három
nagy párttal, miután azok-
nak nem maradt pénzük a
szokásos választási miccsre
sem. És amely a banánköz-
társaságokban meghonoso-
dott „népi pártra” vár, élén a
szeretett és félt atyussal, aki-
nek ugyanolyan a szaga és a
beszéde, mint neki. Tulaj-
donképpen Diaconescu párt-
ja nélkül a román parlament,
bármennyire mélyre süllyedt

is intellektuálisan és erkölcsi-
leg, még mindig nem kicsi-
nyített tükörmása a választó-
tábornak. Kívül még mindig
több a parasztság. A videok-
rata Dan Voiculescu túl ke-
vés. Az üdvöskét játszó Teo
Trandafir egyedül nem elég.
Vagyis jól teszi az össz-
nemzeti giccsvarázsló, ha
belép a politikába. Legalább
tudni fogjuk, jobban, mint
eddig, hogy kik vagyunk, és
hova jutottunk. Húsz száza-
lékot adnak a felmérések a
Nép Pártjának? Húsz száza-
lék lesz. Amit a PDL elve-
szít, kivétel nélkül oda megy.
Dan Diaconescu lesz az el-
nök? Why not? Semmivel
nem tûnik abszurdabbnak
vagy lehetetlennek annál,
mint hogy Ponta vagy
Antonescu lesz az elnök.
Mert már senki nem képes
megállítani szerencsétlen ha-
zánk gyors és hihetetlen, er-
kölcsi, értelmi és... és...
pénzügyi lealacsonyodását.
Végül egy utóirat: Nem,
nem felejtettem el, hogy
Bãsescu legutóbb az OTV-
ben kampányolt. És nem,
nem mondom, hogy jól tet-
te. (Fordította: Sz. L.)

Obama 
halálos csapása

Ambrose Evans-Pritchard

Ha Barack Obama képes
volna egy új Manhattan-pro-
jekt mögé gyûjteni Amerika
bõséges tudományos és stra-
tégiai tartalékait, joggal re-
mélhetné, hogy három-öt
éven belül újrarajzolhatja a
nemzetközi energiatérképet,
és megírhatná a kõolajszár-
mazékoktól való függésünk
utolsó fejezetét.(...) A Nem-
zetközi Energia Ügynökség
szerint a világon 26 billió
dollárt (16,7 billió font) kell
befektetni az elkövetkezõ
húsz évben, hogy elkerülhe-
tõ legyen egy energia-sokk.
A küzdelem a szûkös üzem-
anyagért már most súrlódást
okoz Kína, India és a Nyu-
gat közt. A nukleáris fiziká-
ban nem létezik biztos tét,
viszont a Nobel-díjas Carlo
Rubbia a CERN-nél (Euró-
pai Nukleáris Kutatási Szer-
vezet) azon dolgozik, miként
lehetne a tóriumot olcsó,

tiszta és biztonságos alterna-
tívaként használni az urán-
fûtésû reaktorokban - ez le-
het a mágikus megoldás,
amelyre mindannyian vár-
tunk, bár alig kezdett tudato-
sulni bennünk a napenergia
potenciálja. Dr. Rubbia sze-
rint egy tonna az ezüstszínû
fémbõl (...) annyi energiát
bocsát ki, mint 200 tonna
urán, vagy 3,5 millió tonna
szén. Alig egy maroknyira
volna szükség, hogy London
egy hétig fényben ragyogjon.
Ráadásul a tórium megza-
bálja saját veszélyes hulladé-
kát. Sõt képes kisöpörni az
uránfûtésû reaktorokból a
plutóniumot, mint egy öko-
tisztító. Kirk Sorensen, a
NASA egykori rakétamér-
nöke, ma a Teledyne Brown
Engineering vezetõ nukleá-
ris technológusa szerint „a
tórium lehet a civilizáció
motorja több százezer éven
át, miközben csaknem in-
gyen van. Nem kell majd
bajlódni az urániumkartel-
lekkel.” A tórium annyira
gyakori, hogy – radioaktív
melléktermékként – terhükre
van a bányászoknak, amikor
ritka földfémek után kutat-
nak. Az Egyesült Államok
és Ausztrália dugig van vele,
akárcsak Cornwall gránit-
sziklái. És nincs szükség sok-
ra: gyakorlatilag hiánytala-
nul felhasználható üzem-
anyagként, szemben az
uránnal, amelynek mindösz-
sze 0,7 százaléka hasznosít-
ható. A Manhattan-projektet
követõen az amerikai fiziku-
sok már foglalkoztak a gon-
dolattal, hogy civil reakto-
rokban tóriumot használja-
nak. Csakhogy akkoriban
Amerikának szüksége volt
az urániumból hátramaradt
plutóniumra, hogy bombá-
kat építsen. (…) Amikor a
CERN 1999-2000-ben az
Európai Bizottsághoz for-
dult forrásokért, elutasítot-
ták. Brüsszel a szakértõkhöz
irányította õket, akik törté-
netesen franciák voltak, mi-
vel a franciák uralják az EU
atomiparát. Nem akartak
versenyt, hiszen nagyon so-
kat fektettek be régi techno-
lógiákba. (…) Az Aker Solu-
tions norvég csoport megvá-
sárolta dr. Rubbiától a tóri-
um fûtõanyagciklusának
szabadalmát, és nagy-britan-
niai üzemében máris dolgo-
zik egy protongyorsító kifej-

lesztésén. Victoria Ashley, a
projekt menedzsere szerint
olyan, 600 megawattos tör-
pereaktorok hálózatát terve-
zik, amelyeket a föld alatt
helyeznének el, és amelyek
kisebb hálózatokat lennének
képesek ellátni, anélkül,
hogy biztonság védõerõdre
volna szükségük. Kétmilli-
árd fontba kerülne az elsõ
megépítése, az Akernek pe-
dig 100 millióra volna szük-
sége a következõ tesztfázis-
ra. Az Egyesült Királyság
nem sok érdeklõdést muta-
tott (…) Máris túl sok mun-
kát és pénzt fektettek követ-
kezõ generációs reaktorok-
ba, amelyek élettartama még
legalább hatvan év. Így az
Aker az Egyesült Államok-
kal, Oroszországgal vagy Kí-
nával társulna. Indiának
megvan a saját tóriumpro-
jektje – bár egyetlen reaktort
sem építettek –, még abból
az idõbõl, amikor fegyver-
programja miatt uránium-
zárlatnak vetették alá. (…) A
Fehér Ház nyolcmilliárd
dolláros kölcsönt hagyott jó-
vá új reaktorokra, mégis
Amerika furcsán passzív.
(…) Néhány úttörõ amerikai
valódi gyökeres változás
után kutat, folyékony üzem-
anyagot állítana elõ fluorid-
sóoldatból. A gondolattal
Alvin Weinberg amerikai fi-
zikus már foglalkozott a hat-
vanas években. (…) A tóri-
um-fluorid reaktorok külsõ
hõmérsékleten mûködtethe-
tõk. „Az üzemek sokkal ki-
sebbek lesznek, és kevésbé
költségesek. Nem lenne
szükség azokra az óriási vé-
dõkupolákra, mert a reaktor-
ban nem lenne nyomás alatt
víz. Egészen testhezálló.”
(…)  Amikor a Szilárd Leó
által vezetett magyar tudó-
sok megpróbálták figyelmez-
tetni Washingtont, 1939 vé-
ge felé, hogy a nácik atom-
bombán dolgoznak, hitetlen-
kedve félresöpörték õket. Al-
bert Einstein járt közben a
belga anyakirálynõ révén,
végül így nyert bebocsátást
az Ovális Irodába. Roosvelt
elsõként lerázta magáról.
Csak másodszor figyelt oda
jobban, amikor a következõ
nap reggelinél találkoztak, és
akkor perceken belül megér-
tette. „Lépni kell”, mondta
katonai segédjének. Így szü-
letett meg a Manhattan Pro-
jekt. Az eredmény az volt,
hogy az USA elég hamar tett
szert az atomfegyverre ah-
hoz, hogy Sztálin túlságosan
messze merészkedjen Euró-
pában. A globális „energia-
csörte” ugyanúgy lépést kí-
ván. Ha mûködik, a Man-
hattan II. egyetlen csapásra
helyreállíthatja Amerika op-
timizmusát és stratégiai ve-
zetõ pozícióját, ha nem,
mindenképpen lökést adhat
az amerikai tudománynak,
és több eredménnyel kecseg-
tet az USA állandósult zuha-
násának megállítására, mint
a szedett-vedett ösztönzõk.
Még jobb volna összefogni
Kínával, és együtt megcsi-
nálni – valamennyink érde-
kében. (Fordította: Sz. L.)

Korlátlan lehetõségek bûze
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Dan Diaconescu – a csatorna ura

Atomerõmû Franciaországban – a visszahúzó magerõ
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Czédly József

Még le sem csillapodtak
az adótörvénykönyvnek
(Codul fiscal) az 58/2010
sz. Törvényerejû Sürgõssé-
gi Kormányrendelet beve-
zetett módosításai által fel-
kavart kedélyek (lásd az au-
gusztus 27-i és szeptember
3-i Törvénytárban megje-
lent ismertetõnket), a kor-
mány honlapján közzétet-
ték ennek a pénzügyi szabá-
lyozásnak egy újabb módo-
sítási tervezetét.

Felmerül a kérdés mi
késztette a kormányt erre
az újabb törvénymódosítás-
ra, tekintettel arra, hogy
egy ország pénzügyi stabili-
tásának fõkövetelménye,
minél kevesebb változtatást
vezessenek be a gazdasági
tevékenységet közvetlenül
befolyásoló szabályozások-
ba. A válasz egyértelmûen
csak az lehet, az említett

kormányrendelet és
különösképen a hozzáfûzõ-
dõ végrehajtási utasítás
olyan sok kétértelmû, egy-
másnak ellentmondó, gya-
korlatban szinte megvaló-
síthatatlan birokratikus elõ-
írást tartalmaz, ami kivál-
totta az érdekeltek és a
szakmai- politikai szerveze-
tek megalapozott felhábo-
rodását és kritikáját. Nem
túlzás az a megállapítás,
hogy a kormánypártok nép-
szerûségének drasztikus
csökkenéséhez és a szabá-
lyozásokért felelõs szakmi-
niszterek leváltásához nagy
mértékben járultak hozzá,
legalább is az utolsó csep-
pek voltak a pohárban, az
adótörvénykönyvnek a
nyár folyamán bevezetett
módosításai.

Rátérve az új módosítási
tervezetre, általános szak-
vélemény, hogy ezúttal egy
sokkal megalapozottabb,

rendszerezettebb jogszabály
módosítást kíván bevezetni
a kormány, 2011 január 1-i
hatállyal, tehát lenne idõ
végrehajtásának elõkészíté-
sére is. Vita tárgyát képezi,
hogy a módosításokkal
egyidejûleg több mint két-
szeresére kívánják emelni a
szociális hozzájárulások ér-
tékét, valamint ki kívánják
terjeszteni az egészségügyi
hozzájárulási kötelezettsé-
get a prémiumok és a ter-
mészetbeli juttatások össze-
geire is.

Tételesen a törvénymó-
dosítás négy különálló feje-
zetet tartalmaz:

a) az adótörvénykönyv
bevezetõ fejezetének átírá-
sa, a jövõben 13 adókötele-
zettséget

szabályoz, beleértve
mind újdonság a szociális
jellegû befizetéseket is;

b) a függõ tevékenységek-
bérmunkák (activitãþile

dependente-salariale) alap-
ján szerzett jövedelmek
után fizetendõ szöciális
hozzájárulások;

c) független tevékenysé-
gek és más jövedelmek után
fizetendõ szociális hozzájá-
rulások;

d) más rendelkezések me-
lyeknek elsõleges célja a
jogszabály harmonizálása
az érvényben levõ törvé-
nyekkel.

Az a) pont keretén belül
kizárólagos jelleggel felso-
rolja mi határozza meg a
függõ és független tevé-
kenység közötti különbsé-
get, megszüntetve az eddig
érvényben levõ általános
kritériumot miszerint függö
tevékenységnek tekintendõ
„bármilyen más ilyen jelle-
gû tevékenység”.

A b) pont újdonsága,
hogy a jövõben a fizetések
után befizetendõ szociális
hozzájárulásokra vonatko-

zóan egyetlen, minden köte-
lezettséget magába foglaló
bejelentést kell majd letenni
a pénzügyi hatósághoz. (Az
érdekeltek tudják eddig kü-
lön-külön kellett bejelenteni
a társadalom biztosítási,
egészségügyi, munkanélküli
alapra való befizetésekrõl
szóló jelentést).

A c) pont rendelkezései a
legvitatobbak. Ugyanis elõ-
írja a hozzájárulási kötele-
zettségek mértékének lé-
nyeges növelését. Ez azt je-
lentené, hogy egy nagyrészt
szociálisan érzékeny társa-
dalmi rétegre róna ki na-
gyobb adóterheket, mivel
amint tudjuk független te-
vékenységnek  tekinti a tör-
vény többek között a szer-
zõi jog alapján, kereskedel-
mi tevékenységbõl, szabad-
foglalkozásokból, természe-
tes személyek gazdasági te-
vékenységébõl származó
jövedelmeket.

A javasolt kötelezettség
növekedések a következõk:

• társadalombiztosítási
hozzájárulás (CAS) 10,5%
helyett, 24,43%;

• egészségügyi hozzájáru-
lás 5,5% helyett, 8,35%;

• munkanélküli alapra va-
ló befizetés 0,5% helyett,
0,78%.

Tekintettel arra, hogy a
az egységes jövedelemadó
16%, az összes hozzájárulá-
sok értéke kb. 51%-ra emel-
kedne, az eddigi kb. 34%
helyett. Így az a helyzet áll-
na elõ, hogy majdnem
egyenlõvé vállna az alkal-
mazottak után fizetendõ
hozzájárulások értéke a
független tevékenységet
végzõekkel. Hangsúlyozom
törvényjavaslatról van szó,
a viták során remélhetõleg
több pozitív kiigazítást esz-
közölnek majd, ezekrõl az
elkövetkezõkben tájékoztat-
ni fogjuk olvasóinkat.

Adótörvénykönyv-módosítás

Deák Levente

Az idei nyár egyik igen
fontos törvényalkotási új-
donsága az új polgári per-
rendtartás törvénykönyv-
ének megalkotása volt,
amelyet a 2010. július 15-i
Hivatalos Közlöny I. része
485. számában jelentettek
meg. Hatályba léptetése és
vele együtt a még 2009-ben
elfogadott új polgári tör-
vénykönyvé is azonban
még várat magára, mert
mindkettõhöz elõbb a Kor-
mánynak elfogadásra a Par-
lament elé kell terjesztenie
mindkét jogszabály hatály-
ba léptetési törvényét. Erre
6 hónapot adott a törvény-
alkotó, ezt a perrendtartási
törvénykönyv megjelenteté-
sétõl számítva. Az idõ tehát
sürget, és nemsokára új pol-
gári (és büntetõ) törvény-
könyvek és perrendtartások
alapján fog nálunk történni
az oly sokszor és sokak által
bírált törvénykezés. Itt az
ideje tehát annak, hogy ki-
emelten foglalkozzunk a
polgári eljárási törvény-
könyv néhány újdonságá-
val, hogy ezeket mielõbb
megismerjék olvasóink.

Az összesen 1118. sza-
kaszt tartalmazó törvény-
könyv megalkotásának in-
dokait legjobban az elõter-
jesztésbõl ismerhetjük meg.
Ebbõl, egyebek mellett ki-
derül az, hogy a peres eljá-
rások, a törvénykezés idejé-
nek lerövidítése az egyik
cél, s ennek eléréséért a bí-
róságok (bíróság, törvény-
szék, ítélõtábla, Legfelsõ
Semmítõ- és Itélõszék) tár-
gyi és területi illetékességé-
nek „átrendezése”. E mel-
lett a perrendtartási tör-
vénykönyv tág teret szentel
a különleges peres eljárá-

soknak, azoknak, amelyek
eddig vagy teljesen hiá-
nyoztak vagy pedig – átfo-
góbban vagy csak vázlato-
san – különtörvényekben
találtak helyet. Megragadta
figyelmünket a törvényal-
kotónak az a szándéka,
hogy egy eddig követett jog-
elvet : az eljárási szabályok
azonnali alkalmazásának
elvét feladva, a régi törvény
„túlélésének” elvét hozza
elõtérbe, érthetõbben azt,
hogy a régi törvény hatálya
alatt indított perekben álta-
lános szabályként továbbra
is a réginek eljárási elõírása-
it kell alkalmazni, még ak-
kor is, ha a régi törvényt
idõközben egy újabb jog-
szabállyal kifejezetten vagy
hallgatólagosan hatályon
kívül helyezték!

Nem szeretnék azonban
sokat idõzni kifejezetten el-
méleti fejtegetéseknél, ha-
nem az újdonságokkal kívá-
nom mielõbb megismertet-
ni olvasóinkat, például az
elbirtoklás (uzucapiunea)
jogintézményét szabályozó
újdonságokkal, amelyek
most már helyet kaptak az
eljárási törvénykönyvben
is. Az elbirtoklás vagy a
jogszerzõ elévülés jelenleg
nagyon sok ingatlantulajdo-
nost foglalkoztat, mert az új
telekkönyvi törvény megje-
lenése és az ország egész te-
rületére történõ kiterjeszté-
se (az 1996. évi 7. törvény-
rõl van szó) szükségessé te-
szi azt, hogy a jogcímmel
nem rendelkezõ birtokosok
is végre magukra tudják
tábláztatni hosszabb vagy
rövidebb ideje birtokolt in-
gatlanukat.

Volt már szó az elbirtok-
lás szabályairól az új Ptk.
szerint, amelyek határideje
(az elbirtoklási határidõ)

10, illetve 5 évre rövidül le.
(Lásd az új Ptk. 930-934.
szakaszaiban.) Igaz, ezek a
szabályok még nincsenek
hatályban, de jó lesz már
most megismerkedni ezek-
kel, mert fel fogják gyorsíta-
ni a tulajdonszerzésnek a
jóhiszemû, háborítatlan, fo-
lyamatos, tulajdonosi mi-
nõséget sugalló, stb. hasz-
nálatra alapozott módját.
10 év lesz az elbirtoklás a
telekkönyvbe bejegyzett tu-
lajdonos elhalálozásától, il-
letve a jogi személy tulajdo-

nos megszûntétõl számítva
(és itt most csak ezt a két
esetet említem), majd pedig
5 év lesz akkor, ha a birto-
kos vagy használó jóhisze-
mûen, de törvényes jogalap
nélkül, événytelen okirat
alapján tábláztatta magára
az ingatlant, s ez legalább 5
évig a telekkönyvben a ne-
vén állt. (Ezzel az 1938. évi
115. törvényrendelet, avagy
a régi telekkönyvi törvény
27-28. szakaszában elõírt
10, illetve 20 éves határidõt
a felére rövidítették le.)

Az eljárási törvénykönyv
1035-1038. szakaszából is-
mételten az derül ki, hogy
az elbirtoklásra alapozott
betáblázási kérelmet tovább-
ra is csak peres eljárás kere-
tében lehet megfogalmazni,
azaz ezt a jogot csakis bíró-
sági úton lehet érvényesíte-
ni, éspedig elsõfokon az in-
gatlan fekvése szerinti bíró-
ságon. A kérelemhez többfé-
le iratot kell csatolni, ame-
lyek közül kiemelem azt a
bizonylatot, amelyet az
anyakönyvi hivatal állít ki (a
régi elnevezést használtam).
Ebbõl annak kell kiderülnie,
hogy az (utolsó) telekkönyvi
tulajdonos már nincs élet-
ben, s meg kell jelölni el-
hunyta pontos napját. A
már megszûnt jogi személy
esetében ugyancsak hivata-
los igazolást kell bemutatni
a megszünés tényérõl, amit
jelenleg a kereskedelmi ka-
mara cégbejegyzõ hivatala
állít ki. A többi szükséges
iratot az 1036. szakasz elsõ
bekezdésének b-h) pontjá-
ban tételesen sorolja a tör-
vénykönyv, ezeket tehát ott
lehet megtalálni. A birtoklás
folytonosságát, ennek tényét
két tanúval is igazolni le-
het/kell. A megkeresett bí-
róság a birtokos felperes ké-
relmét az eljárás elsõ szaka-
szában nem nyilvános tár-
gyaláson, hanem a tanácste-
remben ( in camera de con-
siliu ) tárgyalja, és döntését
végzésbe (încheiere) foglal-
ja, egyben elrendelve egy
olyan felszólítás (somaþie)
kiállítását és több helyen: a
bíróság, a kataszteri hivatal,
az ingatlan fekvése szerinti
polgármesteri hivatal ajtaján
történõ kifüggesztését, to-
vábbá a szövegnek két or-
szágos terjesztésû napilap-
ban történõ megjelentetését,

amelybõl az ingatlanra, a
birtokosra, a telekkönyvi tu-
lajdonosra, stb. vonatkozó
legfontosabb adatok kiderül-
nek, ismertté válnak. Ha ez
ellen a nyilvánosságra ho-
zott felszólítás ellen senki
nem él ellenvetéssel (opoz-
iþie), a legutolsó ilyen fel-
szólítás kiállítása utáni 6
hónapon belül a bíróságnak
a kérelmet le kell tárgyalnia.
Ez esetben a bíróság végzés-
ben, a felek megidézése nél-
kül ugyancsak a tanácste-
remben mondja ki döntését,
azt, hogy a felperes birtokos
az elbirtoklás feltételeit tel-
jesítette vagy sem. Ha azon-
ban valaki ellenvetéssel élt a
birtokos benyújtotta kére-
lem ellen, az eljárás már
nyilvános tárgyaláson foly-
tatódik a döntéshozatalig, s
az ügyben elsõfokon ítélet
(sentinþã) születik. Mindkét
esetben, a végzés, illetve az
ítélet ellen csak fellebbe-
zésne (apel ) van helye. Az
1038. szakasz 3., utolsó be-
kezdése szerint a felperes
birtokost attól a pillanattól
kezdve lehet tulajdonosnak
tekinteni, hogy az elbirtok-
lásra alapozott (megnyert)
ingatlana feletti tulajdonjo-
gát a telekkönyvbe beje-
gyezték.

A fentiek ismeretében
még egyszer szóvá teszem
azt, hogy a peres eljárást
vagy utat nem lehet semmi
más, még közjegyzõi, tehát
peren kívüli eljárással sem
helyettesíteni, amelyben a
háborítatlan, folytonos, stb.
használatot fõleg a helyi
közigazgatási hatóság kiállí-
totta bizonylattal igazolnak.
(Errõl különben lapunk
2010. szeptember 4-5-i szá-
mában, a Törvénytár rovat-
ban részletesebb ismertetõt
olvashattak.)

Az elbirtoklás szabályai 
az új polgári törvénykönyvben



SZÍNKÉPÉLETMÓD www.maszol.ro   2010. szeptember 11–12., szombat–vasárnap6

Erdély Arca 
szépségverseny

Az Erdély Arca szépség-
verseny döntõjét ma 20 óra-
kor a kézdivásárhelyi Viga-
dó színháztermében tartják.
Jegyek elõvételben vagy a
helyszínen vásárolhatók.

Játszóház a csíki 
Talentummal

Iskolaváró játszóházat
szervez szombaton (szep-
tember 11-én) a csíkszeredai
Talentum Alapítvány. A
rendezvény délelõtt 10 óra-

kor kezdõdik a József Attila
Általános Iskola elõcsarno-
kában.

Zorkóczy Zenóbia 
mûsora Csíkszeredában

Vasárnap (szeptember 12-
én) Csíkszeredában, az uni-
tárius istentiszteletet követõ-
en 11 óra 45 perctõl a gyüle-
kezet vendége lesz Zorkóczy
Zenóbia kézdivásárhelyi
színmûvésznõ. Ölelj magad-
hoz! címû elõadásának kere-
tében istenes verseket ad elõ
a magyar irodalom legszebb
költeményeibõl.

Motorosbuli 
az Ikavára tövében

A kézdiszéki Flagellum
Dei motorosklub a hétvégén
tartja hagyományos szezon-
záró motoros buliját az
Ikavára tövében. A szerve-
zõk sátorozási lehetõséget
biztosítanak, és ingyen
krumplitokányt adnak min-
den résztvevõnek.

Családos hét 
Kézdivásárhelyen

A kézdivásárhelyi refor-
mátus egyházközség ebédlõ-
jében (Kálvin-központ, a
Baróthi-üzlet alatt) szeptem-
ber 12-ig (vasárnapig) na-
ponta 19 órától dr. Pálhegyi

Ferenc elõadása hallgatható.
Lelki gondozói beszélgeté-
sekre is lehetõség adódik.

II. Madéfalvi 
Hagymafesztivál

Péntek: 20.00: Érik a rozs
– a Madéfalvi Ifjúsági Kez-
deményezés színdarabja. 

Szombat: 10.00 : Hagy-
maszüreti felvonulás a falu
között, 14.00: Standok meg-
építése a vásártéren, 20.00:
Madéfalva turisztikai és me-
zõgazdasági fejlesztése,
Csák László közgazdász elõ-
adása, A Siculicidium útja
és a Borvízfürdõ-felújítás
projektek bemutatása.

Vasárnap: 12.00: Termék
kiállítás és vásár a templom

melleti téren, 13.00: A zabo-
lai és helyi gyerekek néptánc
elõadása, 13.30: Hagymaí-
zek világa – hagymás ételek
készítése, 16.00: Díjkiosztás,
20.00: Táncba fordulva – a
Hargita Nemzeti Székely
Népi Együttes néptánccso-
port elõadása. Helyszín:
Madéfalvi Kultúrotthon.

Könyvbemutató 
Marosvásárhelyen

Ma délután 18 órai kez-
dettel kettõs könyvbemuta-
tóra kerül sor a Bernády
Házban. Dr. Nagy Lajos és
dr. Bárányi Ildikó megszer-
kesztette a Marosvásárhe-
lyen 1959-ben és 1960-ban
végzett orvosok és gyógy-

szerészek fél évszázados
visszaemlékezéseit tartalma-
zó köteteket, Múló évek sod-
rásában, illetve Sokaknak vi-
lágítottunk címen.

Polcz Alaine-
emlékest Udvarhelyen

Polcz Alaine-emlékestet
szerveznek az udvarhelyi
Mûvelõdési Házban szep-
tember 11-én, szombaton 18
órakor. Az esten a három
éve elhunyt, kolozsvári szár-
mazású pszichológusról ki-
adott Miért éppen Polcz
Alaine? címû interjúkötet, il-
letve a szerzõ könyveit mu-
tatják be. A bevételt a szerve-
zõk egy rákos beteg kisgye-
rek gyógyítására ajánlják fel.

Programajánló

Az iskolába készülõ kis-
gyerekek gyakran hallják az
óvodában és otthon is, hogy
milyennek is kell lennie egy
iskolásnak. Az iskolás okos,
hiszen megtanul írni, olvas-
ni, számolni. Az iskolás szor-
galmas; mindig megírja a lec-
kéjét. Ugyanakkor szófogadó
és fegyelmezett; nem kiabál
bele a tanórába, szépen je-
lentkezik, megvárja, hogy
kérdezzék. Ha belegondo-
lunk, ezek cseppet sem köny-
nyû vagy különösebben von-
zó feladatok. Gyermekeink
mégis készséggel, többnyire
lelkes jókedvvel vágnak neki
az új kihívásnak. Tudnunk
kell, hogy ezt elsõsorban mi-
attunk teszik! Nekünk szeret-

nének a kedvünkben járni,
mert mi azt mondtuk nekik,
hogy ez tenne minket büsz-
kévé. Egy hat év körüli gye-
rek számára a teljesítmény
önmagában még nem fontos,
nem állít maga elé követel-
ményeket, nem a saját elvá-
rásainak akar megfelelni, ha-
nem a számára fontos sze-
mélyeknek. Még nincs önis-
merete, olyannak látja ma-
gát, amilyennek õt mások
visszatükrözik. Ha számunk-
ra fontos, hogy jól tanuljon,
igyekezni fog. A jó teljesít-
ményen kívül persze azt is
szeretnénk, ha gyerekünk jól
érezné magát, érvényesülne,
barátokat szerezne, bizton-
ságban érezné magát. Szeret-

nénk, ha az óvoda engedé-
keny, játékos, önfeledt és
szertelen világából nem len-
ne annyira hirtelen az átme-
net a követelmények és a tel-
jesítmény világába.

Nem csoda, hogy nemcsak
a gyermekek, de a szülõk is
szorongva várják az elsõ idõ-
szakot, és sokakban felmerül-
nek a kérdések: vajon jól vá-

lasztottunk-e iskolát, megáll-
ja-e majd a helyét a gyermek,
milyenek lesznek az osztály-
társak, a tanárok stb.

Sok szülõ esik abba a hibá-
ba, hogy önértékelés-beli kér-
dést csinál gyermeke iskolai
alkalmazkodásából. Ne vetít-
sük saját aggodalmainkat a
gyerekre. Jól tesszük, ha az
elsõ évet csupán a beszokás,

a kisdiákká érés idejének te-
kintjük. A pszichológus azt
tanácsolja, hogy ne a teljesít-
ményen keresztül ítéljük meg
az elsõs iskolai életét, hisz a
felnõtt számára is több hó-
nap, mire a változáshoz, az
új környezethez alkalmazko-
dik. Ne akarjunk azonnal
„kisdiákot” faragni belõle.

Lehetséges, hogy az új

környezet, tanító, osztály-
társak elfogadása nehéz.
Hogy segítsük a beilleszke-
dést hívjunk meg például né-
hány osztálytársat iskolán
kívüli közös programra.
Közvetítsük a gyerek felé ha-
tározottan, hogy most már
mindig ide kell járnia,
ugyanakkor tegyük lehetõvé
az ovis barátokkal való kap-
csolattartást is.

Mivel sok minden változik
a gyerek körül, az otthoni
élet lehetõleg a régi menet-
rend szerint történjen: sok
mozgás, játszótér, sport, esti
mese. Persze nézzük meg az
órarendet, feladatokat, pa-
koljunk be együtt, de az ott-
honi élet döntõen ne az isko-
láról szóljon. Ne faggassuk a
suliról, várjuk ki türelmesen,
hogy magától meséljen. A
gyerekek fáradékonyak lehet-
nek még, van, akinek hiány-
zik a délutáni alvás. A foko-
zottabb terhelés, mozgáshi-
ány miatt fáradékonyak,
nem kell megijedni. Ha nincs
lehetõség arra, hogy az elsõ
egy-két hétben még hazavi-
gyük tanítás után, akkor gon-
doskodjunk arról, hogy este
idõben ágyba kerüljenek.

Elsõ nap az iskolában…

Nem mindegy, hogy a gye-
reket milyen tízóraival en-
gedjük az iskolába. Legyen
finom és tápláló is. Sok szülõ
tanácstalan, hogy milyen
élelmiszerekbõl válogasson.
Íme néhány tipp, hogy min-
dig megunhatatlan és egész-
séges csemegék kerüljenek
az uzsonnástáskába.

Mindig figyeljünk a válto-
zatosságra. A gyerekek több-
ségét szinte lehetetlen ráven-
ni arra, hogy az iskolai büfé-
ben kapható chipsek és cuk-
rozott sütemények helyett in-
kább az otthon készített tízó-
rait egye meg.

A gyerekek szervezetének
nagy szüksége van a gabona-
félékre – nem mindegy azon-
ban, hogy ezekbõl melyik
fajtát válasszuk. A finomí-
tott lisztbõl készült kenyerek
helyett inkább a rozs- vagy
grahamlisztbõl készült fajtá-

kat vásároljunk, különösen a
magokkal szórt változato-
kat. Ezek rostdúsak és gaz-
dagok B-vitaminban. Na-
gyobb kedvet csinálhatunk a
szendvicsek fogyasztásához,
ha a kenyerek közé a felvá-
gotton és sajton kívül ízléses
formára vágott, színes, ma-
gas vitamintartalmú zöldsé-
geket is teszünk (pl. sárga,
vörös vagy zöld húsú kalifor-
niai paprikát, paradicsomot
vagy kígyóuborkát).

Akármelyik gyümölcsöt
kedveli a gyerek, minden
nap kerüljön valamilyen
egészséges finomság az ele-
mózsiás táskájába. Kerüljük
a szezonális gyümölcsök
nem szezonban történõ vá-
sárlását, mert amíg nincs itt
az érési szezonjuk, a vegy-
szerek, amelyekkel kezelik
õket, kifejezetten káros ha-
tással lehetnek a szervezetre.

Ha a gyerek nehezen kapha-
tó a gyümölcsfogyasztásra,
készítsünk neki többféle fel-
aprított, meghámozott gyü-
mölcsöt tartalmazó salátát,
amelyet megbolondíthatunk
egy kis müzlivel. Az élõfló-
rás joghurt megkönnyíti az
emésztést, magas vitamin- és
kalciumtartalma pedig jóté-
kony hatású lehet a gyermek
számára. Tízóraira érdemes
a könnyebben fogyasztható,
cukormentes ivójoghurtot
csomagolni.

Mivel dobhatjuk még fel a
tízórait? Szerezzünk be egy
nagy mûanyag dobozt és eb-
be tegyük az ételeket. A do-
bozt akár ki is dekorálhatjuk.
A szendvicseket vágjuk há-
romszög alakúra, tegyünk a
sajtok és felvágottak alá salá-
talevelet. Az almát konyha-
ruhával jól dörzsöljük át,
hogy csillogó legyen.

Legyen egészséges a tízórai

Kezdõdik az iskola, ami nemcsak az

óvodából „kiszakadt” gyermekeknek, de

a szüleiknek is igazi próbatétel. Az elsõ

nap az iskolában nagy lépés, hatalmas

változás minden kisgyerek – és persze

szülõ – életében. A legtöbb leendõ elsõs

örömteli izgatottsággal készül, hiszen

végre õ is a nagyok közé fog tartozni.
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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

Fõorvos látogatóban van a betegeknél és látja, hogy minden ápoltnak
véres az orra.û
– Hát magukkal mi történt? - kérdezi a doki.
Az egyik bolond:
– Drága fõorvos úr, képzelje az új beteg az oka. Húzott a földre krétá-
val egy vonalat, ... (poén a rejtvényben)

Vízszintes: 1. A poén elsõ része. 12. Levesbe kontárkodik.
13. A -leg képzõtársa. 14. Kanadai légitársaság. 15. Néma
Nóra! 16. Páratlan depó! 17. Jeges idõ. 18. Csirke (bec.). 20.
Kisebb támadás. 22. Valaminél lentebb helyez. 25. A legki-
sebb tökéletes szám. 26. Nem használ fésût! 27. Ruhát készít.
29. Dániel becézve. 31. Téka! 32. Hentesáru. 34. Bent odaáll!
35. Hordót lemér. 37. Utótagként: szülõ. 38. Zúdít. 39. Ivó-
képesség. 41. Csámpás végtag. 43. Cukrászsütemény. 46.
Megreked. 47. Hullámtörõ, kikötõgát. 48. Rimini szélei! 50.
Részben javít! 51. Fjord része! 52. Gyõri sportklub. 53. Ame-
rikai tagállamból való. 56. Erdésztermék.

Függõleges: 1. Gébics tollai! 2. Triple ...; édeskés likõrfajta.
3. Fõ ellentéte! 4. Csúcspont, valaminek a legmagasabb foka,
delelõje. 5. Testtartás. 6. Üres mancs! 7. Eger melletti város.
8. Kis dísztárgy. 9. Délkelet (röv.). 10. Nem fölötte! 11. Enged.
14. A poén második része. 17. Fõvárosi sportklub. 18. Hason-
nemû kettõs. 19. Pépszerû szürkés üledék. 21. Indulatszó. 23.
Fényes védõbevonat. 24. Felvágottféle. 28. Vízi jármû. 30. Hát
hogyne! 32. Tûvel bántó. 33. Farsangi álarc. 36. Párducmacs-
ka. 38. Kötésen lazít. 40. Néma Gabi! 42. Zsén. 44. Semmel-
weis Orvostudományi Egyetem (röv.). 45. Titokban szerez.
49. Schütz ...; színésznõ. 51. Hangosság mértékegysége. 53.
Kalcium vegyjele. 54. Celofándarab! 55. Kettõ kidõl!

Bolondokházában

Ami a testben lejátszódik,
az rányomja bélyegét a kül-
sõre, jelen esetben a bõrre, az
arcra. Ez az alapvetõ felis-
merés a mûszeres és labordi-
agnosztika megjelenésével és
rohamos elterjedésével egyre
inkább feledésbe merült.
Mindazonáltal számos be-
tegség külsõ jele olyannyira
jellemzõ és feltûnõ, hogy az
õsi tudományág az egyete-
mes orvoslás irodalmában
még mindig elõkelõ helyet
foglal el.

Az arc- és nyelvdiagnosz-
tikával foglalkozó szakembe-
reknek nincs szükségük sem-
miféle technikai segédesz-
közre, amik amúgy is csupán
a végsõ állapotot rögzítik:
zsírképzõdést, zsugorodást,
meszesedést, tumorképzõ-
dést stb. Az arcdiagnosztiká-
val nyomára bukkanhatunk
a klinikai szempontból még
egészséges, ám meggyengült
szerveknek. A lelki zavarok
sem vizsgálhatók hagyomá-
nyos diagnosztikai berende-
zésekkel.

A ráncok „beszédessé” te-
szik az arcot, még a rejtet-
tebb tulajdonságok is kide-
rülnek.

Mit mondanak 
a ráncok?

A sokat gondolkodó em-
bernek a homlokán futnak
vízszintes ráncok. Ha valaki

rendkívül gyakran és inten-
zíven koncentrál valamire,
azt a szemöldöke közti, orr-
gyök feletti ráncok jelzik. A
sokat nevetõ ember arcán
ott vannak a szem körüli
„ n e v e t õ r á n c o c s k á k ” .
Ugyanakkor, ha valaki meg-
keseredett vagy bizalmat-
lan, a szájszeglete oldalain
keletkeznek meredeken lefe-
lé futó ráncok. Az egyéb
ráncok, például az orr és az
ajkak területén, általában
örökletesek.

Az áll- és járomcsontrán-
cok: vékonybélproblémára
utalnak. A meredeken lefelé
futó, az áll- és járomcsont
közti ráncok relatíve gyako-
riak. Az állnál keletkeznek,
és az évek múlásával egyre
mélyülnek, a járomcsont, il-
letve a szemek irányába
nyúlnak. Túlnyomórészt a
férfiakra jellemzõek, azok
közül is a nyúlánk termetû-
ekre. Az áll- és járomcsont
közti ránc a vékonybél, kü-
lönösen a nyombél felszívó-
dási zavarait mutatja. A vé-
konybélben történik a táp-
anyagfelvétel nagy része. A
vastagbélben a maradék be-
sûrûsödik, az emésztetlen
anyagból felszívódik a ned-
vesség. A ráncok az állon az
érzékeny, gátlásos emberek
esetében figyelhetõk meg, s
profilból láthatók a legjob-
ban. A ráncok az áll alatt
futnak, és hangsúlyozottab-

bá válnak, ha az illetõ ki-
nyitja a száját. Az ilyen típu-
sú emberek szinte kivétel
nélkül érzékenyek és intro-
vertáltak. Többnyire görcsö-
sen uralkodnak magukon,
állandó önkontroll alatt áll-
nak. Mindez nem marad kö-
vetkezmények nélkül: a szív
érzékenysége tompul, a szel-
lemi érzékenység növekszik.
A belsõ feszültségek az idõ
múlásával betegséget vált-
hatnak ki, az érintett ugyan-
is nem teheti azt, amit sze-
retne. Ha nem szabadul meg
ettõl az „életviteltõl”, a leg-
kisebb ellenállással rendel-
kezõ szerveiben funkcioná-
lis panaszok jelentkeznek.
Amennyiben még ezekre a
tünetekre sem figyel fel, a
szervezet belsõ szabályozása
felerõsíti a panaszokat, és ki-
alakul a betegség.

A pergamenpapír-ráncok

vese- és lépgyengeséget jelen-
tenek. Amikor az arc össze-
gyûrt pergamenpapírra em-
lékeztet, a ráncok többsége
függõleges irányú. Egyesek-
nél hangsúlyosabbak, má-
soknál finomabbak, és csak a
felszínen futnak. A ráncok
akkor keletkeznek, ha a ve-
sék, a mellékvesék és a lép
funkciója meggyengül. A tá-
vol-keleti gyógyászat szerint
az idegesség és a szomorú-
ság gyengíti a vesék energia-
szintjét. 

Mirõl árulkodik a fül?

A fülek fakó színének oka
gyakran a különbözõ kerin-
gési zavarokban keresendõ.
Ha a fülnek felsõ része befe-
lé áll és a fejhez simul, ez
pajzsmirigy – túlterhelésre
utalhat. A jód hiánya pajzs-
mirigy megbetegedéseket

okoz, ennek kompenzálásá-
ra elterjedt a jódozott só
használata. Ha a fülének bõ-
re csillogó, fényes, ez ásvá-
nyi anyag – hiányra utal.

Mirõl árulkodik 
a nyelv?

Ha a nyelv repedezett, ak-
kor a gyomorfal sebesedésé-
re érdemes gondolni. Ezen,
gyulladáscsökkentõ hatása
miatt a lándzsás utifû kivo-
nata vagy teája segíthet.
Nyombélfekélyre utaló
jel,ha a nyelv középsõ része
fehér színû. Fogyasszunk ka-
millateát, ez fájdalomcsilla-
pító, sebgyógyító és gyulla-
dáscsökkentõ hatású. Ha si-
ma, piros a nyelv, ez gyakran
a vérszegénység jele, B - vita-
min és vashiányról árulko-
dik. Együnk minél több ha-
lat, májat, teljes kiõrlésû ga-
bonából készült pékárut és
sok leveles zöldséget.

Mirõl árulkodnak 
az ajkak?

Ha fakó színûek az ajkak,
feltehetõen rossz a vérkerin-
gés. Igyunk gyakrabban pi-
ros színû gyümölcsleveket
(pl. ribizlilé, meggylé ). Ezek
a vitaminban gazdag gyü-
mölcsök fokozzák a vérke-
ringést. A repedezett, kipiro-
sodott ajkak emésztési prob-
lémákra utalnak. Állítsuk át
étrendünket ballasztanya-
gokban gazdag és zsírsze-
gény menüre: együnk teljes
kiõrlésû lisztbõl készült ke-
nyeret, valamint zöldséget,
és igyunk legalább 2 liternyi
folyadékot naponta. A kipi-
rosodott szájzug hátterében
gyakran az elsavasodott
gyomor áll. Ennek leggya-
koribb oka a stressz, és a
helytelen étkezés.  

Az arcdiagnosztika évezredes múltra

visszatekintõ alapismereteket tartalmaz.

Annak idején az orvoslás alapja volt.

Gyógyítók egymást követõ generációja

számára volt magától értetõdõ, hogy a

betegségeket ezen módszer segítségével

figyelték meg és próbálták gyógyítani.

Körülbelül egy évvel ezelõtt
volt egy hosszantartó légúti víru-
sos fetõzésem, amikor is eltûnt a
szagló és ízérzékem. Az
ízérzékem úgy 2-3 hónap után
fokozatosan visszatért, azonban
a szaglóérzékem, még most is hi-
ányzik. Mit tehetek, hogy visz-
szatérjen?

Egyes kutatások szerint
már az embriónak is van
szagálsa, sõt emlékszik is az
illatokra, amelyeknek fontos
tudat alatti szerepük van, hi-
szen egy-egy szag hatására
különbözõ emlékek, hangok
elevenednek fel, emellett
életmentõ szerepe is lehet,
pl. gázszivárgás esetén.
Többnyire az emberek nem
foglalkoznak a jelenséggel,
és csak akkor tûnik fel a hiá-
nya, ha teljesen megszûnik a
szagok érzékelése. A szima-
tunk 50 éves korunk körül
kezd el romlani, az idõs em-
berek kb. 40 százalékának
pedig már komolyan károso-
dott a szaglása. Viszont a
nõknek még ilyenkor is jobb
az orruk, mint a hasonló ko-
rú férfi társaiknak. Akár egy
ártalmatlan nátha is a szag-
lóérzék átmeneti elvesztésé-
hez vezethet, de az arcüreg-
gyulladás, az orrpolip vagy
valamilyen mérgezõ anyag
belégzése is kiválthatja. Sok
esetben sajnos nem derül ki
a szaglóérzék elvesztésének
oka, ami egy gyógyszer,
vagy sugárkezelés mellékha-
tása, de akár valamilyen sú-
lyos betegség, pl. a sclerosis
multiplex elõjele is lehet. A
gyengülést okozhatja még az
A vitamin vagy a cink hiá-
nya is. Az ízek és a szagok
között szoros kapcsolat van.
Mindkét érzet eljut az agyba,
az információk ötvözésével
pedig lehetõvé válik az aro-
mák felismerése. Az alapízek
szaglás nélkül is felismerhe-
tõek, az összetettebb érzéke-
léshez, pl. a málnáéhoz
azonban a szaglásra és az
ízérzékelésre egyaránt szük-
ség van.

Dr. Gyõri György

Az orvos
válaszolA betegség 

az arcunkra van írva!
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Beléptünk a szeptemberi
hónapba, hétfõn megnyílnak
az iskolák, óvodák kapui, el-
kezdõdik egy új tanév. A leg-
nagyobb megpróbáltatást az
elsõ osztályosok élik meg, de
az ötödik osztályt kezdõknek
és az óvodásoknak is akad
bõven új élményekbõl. A leg-
jobb még is az, hogy kisisko-
lások, óvodások a tél beálltá-

ig többször fognak kirándul-
ni, napsütötte õszi napokon,
fõként, ha beáll a „vénasz-
szonyok nyara” vagy kinek,
hogy tetszik az „indián
nyár”. Jó játék és egyben
hasznos idõtöltés a kirándu-
lások alatt lehullott falevele-
ket gyûjteni. Vigyetek maga-
tokkal néhány ív fehér lapot
és helyezzétek, a fa kérgére

majd grafit ceruzával satíroz-
zátok be. Az így keletkezett
fakéreg mintát tegyétek a fa-
levél gyûjteményetekhez. A
kirándulásotok lejárta után
vaskos kis gyûjtemény alakul
ki, amit iskolanapokon, jeles
„zöld” napok alkalmával, be-
mutathattok. Ilyen jeles nap
például a Víz világnapja,
március 23, a Föld napja, áp-

rilis 22, a Madarak és Fák
napja május 10, a Környezet-
védelmi világnap, június 5. 

Ma már óvodában, iskolá-
ban tartanak környezetvédel-
mi nevelési órákat, elõadáso-
kat, vetélkedõket. Akár egész
napos programokat szervez-
nek. Nemrég a Sepsibük-
szádi Mikes Ármin általános
iskolában jártam ahol javá-
ban folyt a tantermek felújítá-
sa, de így is észrevehetõ volt,
hogy évközben aktív zöld
mozgalom mûködik a diá-
kok és tanárok körében.
Ugyanez elmondható Há-
romszéken az Illyefalvi a
Gidofalvi és még sok általá-
nos iskoláról, óvodáról.

Fontosnak tartom a kör-
nyezetvédelmi nevelést, lá-
tom, hogy a gyerekek szeretik
ezeket az órákat volt, hogy
egyik óvodában negyven óvo-
dásnak tartottam egy kis ma-
dárismertetõt és negyedóra
elteltével még figyelmesek
voltak. A látottak a hallottak
elraktározódnak, felnõttkora
ha csak néhány foszlány ma-
rad is arra az ember szívesen
visszaemlékszik. Én is két,
három emlékképet õrzök
óvodás koromból, amibe sze-
repel az óvoda a természet,
többek közt egy katicabogár
és egy madáretetõ.

Kelemen László, 
Rara Avis Madártani 

Egyesület

Tizenkét hónap a természetben
Ezt a vidám sárga hasú

méhecskét ti is elkészítheti-
tek, nagyon jól mutat falra
vagy ajtóra akasztva. 

Hozzávalók: egy darab fe-
kete nemez, sárga és fekete
vékony nemezcsík, fekete és
ezüstös cérnával bevont drót,
gomb a szemnek vagy kész
mûanyag szemek, ragasztó,
olló.

Elkészítés: A fekete ne-
mezbõl vágjatok ki egy ki-
sebb és egy nagyobb kört. A
kisebb a méhecske feje lesz, a

nagyobb pedig a törzse. Ra-
gasszátok össze a két részt,
majd a fejet a fekete nemez-
csíkkal, a törzset pedig a sár-
ga nemezcsíkkal vonjátok be,
körkörös mozdulatokkal te-
kerve a csíkot, hogy spirál
formája legyen. A cérnával
bevont drótból tegyetek lába-
kat és csápot a méhecskének,
a szárnyakat pedig az ezüs-
tös drótból formázzátok
meg. Végül pedig ragasszá-
tok fel a szemeket. Jó szóra-
kozást!

Vidám méhecske

Hétvégi mellékletünk Életmód és Csodavár oldalait
Orosz Anna szerkesztette

Volt egyszer egy asszony,
aki az erdõben lakott. Ez az
asszony szánalomból a házá-
ba fogadott egy szegény árva
fiút, aki eltévedt az erdõben,
és úgy gondját viselte, mint-
ha édesanyja lett volna.

Mikor a fiú felnövekedett,
egy napon így szólt az asz-
szonyhoz:

– Anyám, nekem el kell
mennem, hogy megkeressem
a Rózsalányt!

– Ó, fiam, az a leány na-
gyon messze lakik, és ha si-
kerülne is eljutnod odáig, ak-
kor sem igen tudnád elnyer-
ni, mert egy sárkány õrzi!

A fiút azonban nem lehe-
tett többé visszatartani. Így
hát az anyja adott neki egy
csengõt, ezekkel a szavakkal:

– Ha valami kívánságod
támad, rázd meg ezt a csen-
gettyût!

A fiú elindult, és ment,
ment, egyre messzebb, és
egyszer csak egy nagy méh-
rajhoz ért. Megkérdezte a
méhkirálynõt, nem tudná-e
megmondani, merre lakik a
Rózsalány? A méhkirálynõ
azt felelte, hogy õ ugyan nem
tudja, de hamarosan tudo-
mást szerezhet róla, és azzal
valamennyi méhecskéjét el-
küldte, hogy kérdezõsködje-
nek. A méhek azonban visz-
szatértek anélkül, hogy
bármelyikõjüknek is sikerült
volna hírt hoznia a Rózsa-
lányról.

Ekkor a méhkirálynõ méh-
számlálást tartott, és kide-

rült, hogy egyikük még hi-
ányzik. Végül az elkésett
alattvaló is megérkezett, út-
közben ugyanis lesántult. Õ
azután meghozta a várva
várt hírt, mivel éppen a Ró-
zsalánynál járt. Így hát a ki-
rálynõ megparancsolta, hogy
mutassa az utat a fiúnak.

A méhecske átvezette kísé-
rõjét egy nagy-nagy réten.
Azután egy erdõhöz értek.
Az erdõ szélén lakott a Ró-
zsalány egy hatalmas kas-
télyban, a fiú tehát elszegõ-
dött a kastélyba libapásztor-
nak, és mindig a kert közelé-
ben legeltette a libáit. Itt min-
dennap látta a világszép Ró-
zsalányt, aki ott járt-kelt a vi-
rágok között.

Fülébe jutott, hogy a Ró-
zsalány minden este a város-
ba megy bálba. Mikor beeste-
ledett, elõvette csengettyûjét,
és megrázta. Abban a pilla-
natban elõtte termett egy réz-
paripa, mellette hevert egy
rézköpeny. A köpenyt nyom-
ban magára öltötte, és belo-
vagolt a városba. A bálban
egyre a Rózsalánnyal tán-
colt, aki nagyon boldog volt a
szép fiatalember karján.

Még mielõtt a bál véget ért
volna, a fiú titkon kiosont, fe-
lült a lovára, és hazavágta-
tott.

A Rózsalány mesélt az
anyjának a szép rézköpenyes
fiúról, aki eközben már újra
szegény pásztoröltözékében
õrizte a libákat, és csak lopva
mert egy-egy pillantást vetni

a virágoskertbe.
Másnap este a Rózsalány

megint elment a bálba. A
pásztorfiú újra megrázta a
csengõt, és nyomban elõtte
állt egy ezüstparipa, és mel-
lette hevert egy ezüstköpeny.
Magára öltötte a köpenyt, és
elvágtatott a városba, a bálra.
Itt megint egész este a Rózsa-
lánnyal beszélgetett, aki na-
gyon boldog volt. De még
mielõtt a bál véget érhetett
volna, a fiú kiosont, felült a
lovára, és elvágtatott.

A következõ nap reggelén
a Rózsalány megint mesélt
anyjának a szép fiatalember-
rõl, aki ez alkalommal
ezüstköpenyt viselt. A fiú
eközben azonban már újra
libáit õrizte, és csak lopva
mert egy-egy pillantást vetni
a virágoskertbe.

A leány anyja kíváncsi
volt, szerette volna megis-
merni a szép ifjút, és megkér-
dezte a leányát, nem jelölte-e
meg valamivel a fiút? A leány
azt válaszolta, hogy az eszé-
be sem jutott.

– Akkor hát, édes lányom,
legközelebb vigyél magad-
dal egy kis szurkot, és ami-
kor veled táncol, kend bele a
hajába.

Estére kelve a Rózsalány
megint elment a bálba, és vitt
magával szurkot. A pásztor-
fiú pedig elõvette csengõjét,
és megrázta. Nyomban ott
termett egy aranyszõrû pari-
pa, s mellette hevert egy
aranyköpeny. A fiú gyorsan

magára öltötte a köpenyt, fel-
pattant a ló hátára, és egyket-
tõre a városban termett. A
bálban megint egyenesen a
Rózsalányhoz ment, és csak
vele táncolt. Közben a lány
ügyesen a haja közé kent egy
kis szurkot.

Mikor a bál már vége felé
járt, a fiú kiosont, felpattant
a lovára, és hamarosan ha-
zaért.

Reggel a Rózsalány ismét
mesélt anyjának a szép ifjú-
ról, hogy most meg milyen
gyönyörû aranyköpeny volt
rajta, és elmondta, hogyan
csempészte tánc közben a fiú
fürtjei közé a szurkot. A fiú
pedig eközben csak lopva
mert be-bekandikálni a sövé-
nyen át a kertbe. Mikor azon-
ban délfelé hazaért, a leány
hosszan nézett rá, és észre-
vette, hogy a haja kócos és

szurkos.
– Te vagy hát a mi meg-

mentõnk! – kiáltotta aztán
boldogan.

– Boldog leszek, ha meg-
menthetlek benneteket! - fe-
lelte a fiú.

A leány anyja így szólt:
– Induljunk hát, hogy el-

menekülhessünk, mert most
még alszik a sárkány, nemso-
kára azonban felébred, és ak-
kor elvesztünk!

Akkor a pásztorfiú kiment,
és háromszor megrázta a
csengõjét: a következõ pilla-
natban már ott állt útra ké-
szen a réz-, az ezüst- és az
aranyszõrû paripa. Akkor a
Rózsalányt felültette az
aranyparipára, és ráterítette
az aranyköpenyt, a leány
anyját az ezüstparipa nyergé-
be emelte, nekiadva az ezüst-
köpenyt. Végül õ maga fel-

pattant a rézparipára, és be-
burkolózott a rézköpenybe,
aztán mindhárman egyszerre
elvágtattak.

Benn a kastélyban egy óri-
ási hordó állt három hatal-
mas vasabronccsal, abban
aludta egész éves álmát a sár-
kány. Az év éppen most járt
le. Elõször az elsõ abroncs
pattant el, nemsokára a má-
sodik és a harmadik, és vala-
hányszor egy-egy abroncs el-
pattant, akkora csattanás hal-
latszott, mintha mennydö-
rögne. Aztán a sárkány ál-
mos szemét dörzsölve körül-
nézett:

– Hol van az én Rózsalá-
nyom? – De senki sem felelt
a kérdésre.

A csodálatos fa
Erdélyi szász népmesék 
Josef Haltrich gyûjtése

A rózsalány 1.
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