
Alig több, mint huszonnégy óra után beadta a derekát Gheorghe Ialomiþianu pénzügyminisz-
ter. A szerdán spontán sztrájkba lépett alkalmazottak képviselõivel folytatott tárgyalás után a
tárcavezetõ azt az ígéretet tette a „lázadóknak”, hogy visszakapják levágott augusztusi és szep-
temberi jutalékaikat. A sztrájk egyébként kiterjedt az ország több megyéjére, tegnap este pedig
már a tanügyminisztériumnál alakult ki a pénzügyi tárcáéhoz hasonló helyzet. 7. oldal 

Az eredeti tervekhez képest
tíz hónapos késéssel adták át

tegnap a magyarországi Csanád-
palotán Emil Boc román és Or-
bán Viktor magyar kormányfõ je-
lenlétében azt az Arad és Szeged
közötti, 109 kilométer hosszú
földgázvezetéket, amely megte-
remti a két ország közötti föld-
gázszállítási lehetõséget, ezáltal
megszüntetve az orosz import
monopóliumát. Az évi 3 milliárd
köbméter kapacitású vezeték
egyelõre csak Románia irányába
tud szállítani, ahhoz, hogy kétirá-
nyúvá váljék, a román oldalon
további fejlesztéseket kell végre-
hajtani. 3. oldal 

HIRDETÉS

A hosszú mûszak vége

Elõrehozott karácsonyuk volt a föld alatt re-
kedt chilei bányászoknak, akiket a szerdai
nap folyamán épségben sikerült felhozni a
San José bánya mélyérõl. A mentés alig ha-
ladta meg a huszonkét órát. Hollywood
már filmet tervez a chilei csodáról. 
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2765 ▼
1 amerikai dollár 3,0367 ▼
100 magyar forint 1,5625 ▼

Szentgyörgy: nem csitul 
az utcanév-változtatási vita

A sepsiszentgyörgyi utcanevek változtatásá-
ról szóló határozatok megtámadására szó-
lítja fel a prefektúrát a belügyminisztérium
ellenõrzõ bizottsága. György Ervin prefek-
tus azonban úgy nyilatkozott: az ellenõrök
kifogásai jogilag megalapozatlanok.

Aktuális 2

Aktuális 3

Vezércikk 3

Kultúra 6
Alkoholisták 
a kolozsvári színházban

Visky András Alkoholisták címû drámája az
évad harmadik bemutató elõadása a Ko-
lozsvári Állami Magyar Színházban. A
Tompa Gábor által rendezett darab bemuta-
tója holnap lesz a színház stúdiótermében.

Atyaúristenek 
sajtószabadsága
Azzal együtt, hogy a kormányzati struk-
túrákban több ezer, elvileg képzett – és fi-
zetett – kommunikátor, sajtófelelõs, sajtó-

tanácsos dolgozik és vesz fel
fizetést, az eredmény csapni-
való. Pedig a zömmel a saj-
tóból érkezett kommuniká-

ciós felelõs igazán figyel-
meztethetné jelenlegi
munkaadóit, hogy a poli-

tikusi sajtóimázs ilyen
– látszólag apró – rész-
leteken múlik. 

Salamon 
Márton László

Mai mellékletünk:

Cs. P. T.

Minden eszközt próbál meg-
ragadni az ellenzék azért,

hogy a kormány ne vállalhasson
felelõsséget a parlament elõtt a
tanügyi törvényért. Politikusaik
azt szeretnék, ha a honatyák
elõbb a bizalmatlansági indít-
ványról szavaznának. Az indít-
ványt hétfõn nyújtja be az ellen-
zék. 3. oldal 

Bojkottált
felelõsségvállalás

„Csapra verték” a gázvezetéket

Több mint huszonnégy órás tiltakozás után visszakaphatják levágott augusztusi és szeptemberi juttatásaikat a sztrájkoló pénzügyisek

A lázadók nyerték 
meg a „pótlékháborút”

Fotó: Tofán Levente

A közös csapot Emil Boc, Orbán Viktor és Günther Oettinger fogja Fotó: MTI



Hírösszefoglaló

A Román Vízügyi Hatóság
csökkenti a Duna vizének

minõségét ellenõrzõ mérések
gyakoriságát – derül ki az intéz-
mény tegnap kiadott közlemé-
nyébõl. A legutóbbi mérések
ugyanis azt mutatták, hogy a víz
pH-értéke 7,86, ami a megenge-
dett értékek között helyezkedik
el. A hatóság az elmúlt napok-
ban négyóránként vett vízmin-
tát, a mérések gyakoriságát
azonban a következõ huszon-
négy órában ritkítják, így csak
nyolcóránként végzik el az ellen-
õrzést, a késõbbiekben pedig
csak naponta egyszer.

Gördülékeny volt az Európai
Unión belüli koordináció a ma-
gyarországi iszapömlés ügyében
– jelentette ki tegnap Janez
Potocnik. Az Európai Bizottság
környezetvédelmi felelõse han-
goztatta, hogy a legfontosabb
most a helyzet stabilizálása, to-
vábbá a szennyezés kockázatá-
nak felszámolása, a károsultak
segítése, illetve a tisztítási mûve-
letek mielõbbi elvégzése. A ma-
gyarországi iszapömlés az elsõ
komoly próbája lesz annak a né-
hány éve hozott uniós jogsza-
bálynak, amelynek alapján a
szennyezést okozó cégeknek
meg kell téríteniük az általuk
okozott környezeti kárt – írta
szakértõi véleményeket idézve a
tegnapi Financial Times. A lon-

doni gazdasági napilap szerint a
szerencsétlenség nyomán erõ-
södhet az EU-kormányokra ne-
hezedõ nyomás is annak érdeké-
ben, hogy kényszerítsék az ipar-
vállalatokat súlyos környezeti
balesetek kockázata elleni pénz-
ügyi tartalékok képzésére.

Ma déltõl hazatérhetnek az
egy hete kitelepített kolontáriak
– közölte Illés Zoltán magyar
környezetvédelmi államtitkár
tegnap Ajkán. A települést át-
szelõ új gát megfelelõ biztonsá-
got nyújt a Veszprém megyei te-
lepülésen élõknek – mond-
ta. Azok a károsultak, akik fedél
nélkül maradtak, átmenetileg is-
merõsöknél, rokonoknál laknak,
de szükség esetén közösségi
szállás is a rendelkezésükre áll,
késõbb pedig vagy a településen
újonnan épülõ lakóparkban,
vagy cserelakásban kezdhetik új-
ra életüket, amihez a kormány
minden segítséget megad – tette
hozzá az államtitkár, aki azt is
elmondta: másfél centiméterrel
nõtt a repedés a sérült ajkai
zagytározó északi oldalfalán. 

Az ajkai timföldgyárat üze-
meltetõ, állami felügyelet alatt
mûködõ Magyar Alumínium
Termelõ és Kereskedelmi (Mal)
Zrt. ma déltõl ismét üzemel. Az
újraindított termelés során kelet-
kezõ vörösiszapot egy új, eddig
még nem használt, de a szüksé-
ges engedélyekkel rendelkezõ tá-
rozóba fejtik. 
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Röviden

Jövõre 1,5 százalékos növekedés

A Boc-kormány 1,5 százalékos gazdasági
növekedéssel számol 2011-re – derült ki azt
követõen, hogy a kabinet megvitatta leg-
utóbbi ülésén a jövõ évi költségvetés-terve-
zetet. A bruttó hazai termék (GDP) 2009-
ben 7,1 százalékkal csökkent az elõzõ év-
hez viszonyítva, az idén pedig várhatóan
1,9 százalékkal mérséklõdik.

Vádat emeltek Vântu ellen

Vádat emelt a Legfelsõbb Ítélõ- és Semmí-
tõszék ügyészsége tegnap Sorin Ovidiu
Vântu és két társa ellen, bûnpártolás miatt,
továbbá a Realitatea-Caþavencu média-
tröszt tulajdonosa mellett Octavian Þurcan
moldvai üzletember, valamint Vântu sofõr-
je, Alexandru Stoian ellen is. A vádirat sze-
rint pénzzel segítették az Indonéziába szö-
kött Nicolae Popát, a Gelsor cég egykori
vezetõjét, akit távollétében 15 év letöltendõ
börtönbüntetésre ítéltek a FNI befektetési
alap ügyében. 

Schrödert is meghívta Ponta

Bukarestbe érkezik ma Gerhard Schröder.
A korábbi német kancellárt Victor Ponta
hívta meg, hogy vegyen részt és szólaljon
fel az Ovidiu ªincai alapítványi szervezet
konferenciáján, amelyet a baloldali gaz-
dasági megoldásokról rendeznek.

Cseke: több gyógyszertár kell

Jobb patika-lefedettséget kell teremteni a
lakosságnak: mindenki számára hoz-
záférhetõvé kell tenni a gyógyszereket –
jelentette ki Cseke Attila egészségügyi
miniszter, tegnap Marosvásárhelyen, a
XIV. Országos Gyógyszerészkongresszus
megnyitóján.

Büntetés magyarnyelv-használatért

Ezerötszáz eurós pénzbüntetést kapott egy
regionális szlovák hetilap, mert májusban
szlovák fordítás nélkül közölt egy magyar
nyelvû hirdetést – írta tegnap a Sme címû
pozsonyi napilap.

Csempészett paprika Nagylakon

Több mint 14 tonna magyar paprikát
koboztak el Romániában az aradi pénzü-
gyõrség munkatársai, akik a nagylaki
határátkelõnél bukkantak rá az illegális
importzöldségre. A tizennégyezer lej értékû
szállítmány Magyarországról származott és
egy bukaresti cégnek szánták.

Mladicsot már majdnem elkapták

Kiszivárgott információk hiúsították meg
több, szerb háborús bûnös elfogását –

mondta el Vladimir Vukcsevics, a háborús
bûntettek ügyében eljáró, különleges fel-
hatalmazású belgrádi ügyész, egy tegnap
megjelent interjúban. Az ügyész állítása
szerint egy alkalommal a háborús bûnökkel
vádolt Ratko Mladics is (képünkön balra,
Karadzsiccsal) már a markukban volt.

Oszlatás az Akropolisz aljában

Feloszlatták a görög rohamrendõrök teg-
nap a szerda reggel óta az Akropoliszon
magát elbarikádozó mintegy százötven tün-
tetõt. A kultuszminisztérium szerzõdéses
munkatársai két évi bérüket követelik.

Gy. Z.

Elõrehozott karácsonyuk volt
a föld alatt rekedt chilei bá-

nyászoknak, akiket a szerdai nap
folyamán épségben sikerült fel-
hozni a San José bánya mélyérõl.
Amikor a szerencsétlenség után
tizenhét nappal rájuk bukkantak
és elkezdték tervezni a mostani
akciót, a szakemberek úgy szá-
moltak, hogy december vége
elõtt aligha kerülhet sor a felho-
zatalukra. Egy világszenzáció-
nak mondható újítás eredménye-
ként azonban a mentéshez jóval
korábban – az omlást követõ het-
venedik napon – hozzáfoghattak,
s az akció nemcsak korábban
kezdõdött, hanem gyorsabban is
ért véget: alig haladta meg a hu-
szonkét órát.

Utolsóként a bányászok mû-
szakvezetõje, az 54 éves Luis
Urzua szállt ki a fõnixmadárról

elnevezett mentõkapszulából. Õ
volt az egyetlen, aki saját lábán,
gyalog sétált el a közeli orvosi sá-
torba. Elõtte még bekapcsolt fej-
lámpával belevilágított José
Sebastian Pinera elnök arcába, és
ezekkel a szavakkal szólt hozzá:
„Ezennel átadom önnek a mû-
szakot. Remélem, soha többé
nem kerül sor ilyenre”. Az embe-
rei által Don Luchónak becézett
mûszakvezetõ késõbb így viccelõ-
dött a pszichológussal: „Hetven-
napos mûszak! Ezt nevezem
hosszúnak!” A legutolsó azonban
nem Urzua volt, hanem két és fél
óra elteltével az a bányamentõ,
aki az akció elején elõször eresz-
kedett a mélybe. Õ késõbb piron-
kodva vallotta be, hogy nagyon
elfáradt, ezért elfelejtette odalenn
kikapcsolni a villanyt.

A sikerrel felszínre hozott em-
berek között volt egy közismert
személyiség is: a korábbi váloga-

tott labdarúgó Franklin Lobos,
aki huszonhetedikként látta meg
ismét a napvilágot. (Lobos orszá-
ga nemzeti tizenegyével ott volt
az 1984-es Los Angeles-i olimpi-
án, melyen a chileiek hetedikek
lettek.) A futballista, aki taxis
múltja után a bányászok sofõrje-
ként dolgozott, miután kiszállt a
mentõkapszulából néhányat de-
kázott, majd a labdájával együtt
feküdt fel a hordágyra.

Egy ausztrál televízió értesülé-
sei szerint Hollywood azt tervezi,
hogy filmre viszi a bányászok kál-
váriáját. A csatorna szerint a chi-
leiek vezérét az Oscar-díjas spa-
nyol színész, Javier Bardem ala-
kíthatja majd. Korábban egy chi-
lei filmes is közölte, hogy félig do-
kumentum, félig fikciós filmet ké-
szít a szerencsés megmenekülés-
rõl, és a forgatást már akkor el-
kezdte, amikor a bányászok még
a föld alatt voltak. 

Visszatér régi medrébe az élet
ÚMSZ

Az atlanti szövetség új straté-
giai koncepciójának terveze-

térõl folytattak vitát tegnap
Brüsszelben a NATO-országok
külügy- és védelmi miniszte-
rei. A védelmi szervezetben lá-
zasan folyik az új, sorrendben
harmadik koncepció elõkészíté-
se, hiszen a végleges szöveget
csak a november 19-én és 20-án
tartandó lisszaboni csúcstalálko-
zón szándékoznak hivatalosan is
elfogadni. Míg az elsõ doku-
mentumot a hidegháborús
szembenállás korszakára szab-
ták, az 1999-ben elfogadott má-
sodik munkaanyag kijelölte a
transzatlanti szövetség tevékeny-
ségének fõ irányait arra a kor-
szakra, amelyben a korábban az

ellentáborhoz tartozó európai
országok nagy része csatlakozott
a NATO-hoz. A mostani pedig,
amelyet a nagy elõszeretettel
twitterezõ és blogoló, minden
újszerû számítógépes technoló-
giát lelkesen használó Anders
Fogh Rasmussen fõtitkár „a NA-
TO 3.0-ás verziójaként” szokott
emlegetni, javarészt a XXI. szá-
zad újszerû biztonsági kihívásai-
ra keresi a választ.

A védelmi miniszterek arról
döntöttek, hogy karcsúsítják a
NATO szervezetrendszerét: az
eddigi 11-rõl 7-re csökken a fõpa-
rancsnokságok száma, a tizen-
négy ügynökségbõl pedig csak
három marad meg. Arról egyelõ-
re nem határoztak, hogy ponto-
san mely szervezeti egységek es-
nek áldozatul a fogyókúrának. 

Alakul a „NATO 3.0”

MTI

A válságadót nem a családok-
ra, nem az emberekre terhelik,

és nem lehet azokat áthárítani –
jelentette ki tegnap Matolcsy
György magyar nemzetgazdasági
miniszter, aki szerint egyetlen
magánnyugdíj-pénztári tagot sem
ér kár amiatt, hogy az állam 14
hónapra felfüggeszti átutalásait a
magánpénztárak számára. A mi-
niszter hangsúlyozta: az átutalá-
sok felfüggesztése havonta 30 mil-
liárd forintos teher alól mentesíti
az államot. A budapesti kormány
legfrissebb gazdasági intézkedés-
csomagját szerdán jelentette be
Orbán Viktor miniszterelnök. A
válságadók bevezetésérõl szóló
törvényjavaslatot a Fidesz önálló
képviselõi indítványként terjeszti
az Országgyûlés elé, és szándékai
szerint a képviselõk már a jövõ
héten el is kezdik a megtárgyalá-
sát. A kormányfõ az intézkedése-
ket annak a célnak kívánja szol-
gálatába állítani, hogy tartható le-
gyen a magyar államháztartás
idei 3,8 százalékos és a jövõ évi 3
százalék alatti hiánycélja. Orbán
Viktor válságadó-intézkedései
azokat a szektorokat érintik,
ahonnan egyébként sok pénz
áramlik ki a magyar gazdaságból
– közölte Parragh László, a Ma-
gyar Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke egy brüsszeli rendezvé-
nyen. Már a bejelentés estéjén el-
kezdett erõsödni a forint, és ez a
tendencia tegnap is tartott. Mere-
deken tovább javult a magyar ál-
lamadósság törlesztéskockázati
megítélése is a londoni pia-
con, miután elõzõ nap – a költ-
ségvetési célok tartását megerõsí-
tõ miniszterelnöki bejelentés után
– szintén jelentõsen csökkent a
magyar törlesztésbiztosítási
tranzakciók árazása. 

Erõsödik a forint,
nõ a bizalomChilei örömmámor

Karneváli hangulat Chilében. Pezsgõt bontottak, petárdát gyújtottak mindenütt a bányászok kiszabadulásának örömére

Guttenberg német védelmi miniszter magyaráz amerikai kollégájának



Cs. P. T.

Minden eszközt próbál meg-
ragadni az ellenzék annak ér-

dekében, hogy a kormány ne vál-
lalhasson felelõsséget a parla-
ment elõtt a tanügyi törvényért.
A Szociáldemokrata Párt (PSD),
a Nemzeti Liberális Párt (PNL)
és a Konzervatív Párt (PC) azt az
elõnyüket használnák ki, hogy a
képviselõház és a szenátus házbi-
zottságaiban több politikusuk ül,
mint a kormánypártoknak. E két
testületnek együttes ülésen kelle-
ne döntenie hétfõn arról, hogy
mikor állhat Emil Boc kormány-
fõ a honatyák elé a felelõsségvál-
lalással. Mivel az ellenzék aznap
a bizalmatlansági indítványt is
benyújtja, hétfõi ülésükön várha-
tóan az indítvány megvitatásá-
nak idõpontjáról is dönt a házbi-
zottsági tagok.

„Nem fogunk beleegyezni ab-
ba, hogy a házbizottságok hétfõi
ülésén a felelõsségvállalás idõ-
pontjáról tárgyaljunk. A Boc-kor-
mány egy rossz törvényt próbál
átvinni a parlamenten a felelõs-
ségvállalással. Ehelyett a hétfõi
ülésen arra törekszünk majd,

hogy a bizalmatlansági indítvány
mielõbb a plénum elé kerüljön. A
házbizottságokban úgyis több-
ségben vagyunk, tehát azt te-
szünk, amit akarunk” – árulta el
az ellenzék szándékait a
Hotnews.rónak Dan ªova szociál-
demokrata szenátor. A liberáli-
sok szóvivõje, Mihai Voicu szin-
tén megerõsítette a hírportálnak,
hogy az ellenzék közösen lép
majd fel ebben a kérdésben a ház-
bizottsági ülésen. Ezzel szemben
Ioan Oltean, a képviselõház de-
mokrata-liberális alelnöke úgy
tudja, hogy a házbizottságok hét-
fõi ülésének csupán a felelõsség-
vállalás menetrendje szerepel a
napirendjén. 

Ellenzéki források szerint a
PSD és a PNL azért érdekelt ab-
ban, hogy a parlament elõbb a bi-
zalmatlansági indítványról sza-
vazzon, mert ha a kormánynak si-
kerül a felelõsségvállalás, akkor az
indítvány maga okafogyottá vá-
lik. „Ha a kormány nem bukik
meg a felelõsségvállalás miatt, ak-
kor nyilván nem buktatja meg a
bizalmatlansági indítvány sem” –
mondta egy név nélkül nyilatkozó
politikus a Hotnews.rónak. 

ÚMSZ

Az eredeti tervekhez képest tíz
hónapos késéssel adták át teg-

nap a magyarországi Csanád-
palotán Emil Boc román és Or-
bán Viktor magyar kormányfõ je-
lenlétében azt az Arad és Szeged
közötti 109 kilométer hosszú föld-
gázvezetéket, amely megteremti a
két ország közötti földgázszállítá-
si lehetõséget, ezáltal megszüntet-
ve az orosz import monopóliu-
mát. Az évi 3 milliárd köbméter
kapacitású vezeték egyelõre csak
Románia irányába tud szállítani,
ahhoz, hogy kétirányúvá váljék a
román oldalon további fejlesztése-
ket kell végrehajtani. 

Orbán Viktor magyar minisz-
terelnök az átadás alkalmából tar-
tott ünnepségen hangsúlyozta:
csak ott vannak sikeres nemzetkö-
zi kapcsolatok, ahol az együttmû-

ködés magasabb formái alakul-
nak ki. Kevés erõsebb és meggyõ-
zõbb szimbóluma lehetne a jó
együttmûködésnek, mint egy
földgázhálózatokat összekötõ ál-
lomás – fogalmazott. A magyar
kormányfõ elmondta: az unió
számára elengedhetetlen egy erõs
közép-európai régió, hiszen, ez az
egész unió potenciálisan legfejlõ-
dõképesebb régiója, sikere nélkül
a globális versenyben az unió sem
lehet versenyképes. Hozzátette: a
magyar miniszterelnök a jövõ évi
uniós elnökség kiemelt feladatai
közé sorolta az energia kérdését.
Emil Boc román miniszterelnök
avató beszédében kiemelte az
unió támogatását a projektben.
Szerinte ezzel kinyílt egy olyan
ablak, amely az Azerbajdzsán–
Grúzia–Románia gázszállító
rendszer (AGRI-projekt) megva-
lósulását is segíti. Magyarország

részvétele az AGRI-ban megerõ-
síti a projekt megvalósítását és
kapcsolódását Európához – hang-
súlyozta. Elmondta: a projekt
szükségességét hamarosan igazol-
ják a megvalósíthatósági tanulmá-
nyok, és azt követõen be kell ke-
rülnie a 2011-ben finanszírozott
energetikai projektek közé.

Csökken a függõség

„A vezeték hivatalos, és ami
ennél is fontosabb, közös átadása
mérföldkõ a két ország politikai,
és gazdasági együttmûködésé-
ben, erõs stratégiai, gazdasági ka-
pocs” – nyilatkozta az átadáson
szintén jelen levõ Tánczos Barna,
az RMDSZ ügyvezetõ alelnöke
az átadást követõen. Hozzátette,
az Arad-Szeged összekötõ gázve-
zeték létrehozása az ország ellá-
tásbiztonságát is növeli, és nyíl-

ván az sem elhanyagolandó
szempont, hogy Románia ezúttal
rácsatlakozik az európai uniós
földgázhálózatra, és a jövõben
nem fog annyira az Ukrajnán ke-
resztül jövõ orosz gáztól függni,
mint eddig. 

További vezetékek épülnek

A kezdeményezés jelentõségét
növeli, hogy egy újabb orosz–uk-
rán gázválság okozta szorult hely-
zetben lehetõvé teszi a gyors segít-
ségnyújtást, illetve növeli az ellá-
tásbiztonságot. Éppen ebbõl az el-
gondolásból mindkét ország to-
vábbi hasonló kezdeményezést
indított be. „Már épül a horvát-
magyar összekötõ gázvezeték, il-
letve vizsgáljuk a magyar és szlo-
vák vezetékkapcsolat kialakításá-
nak lehetõségét is, emellett most
készül a magyar–szlovén össze-
köttetés megvalósíthatósági tanul-
mánya. A mostani átadás az elsõ,
és példaértékét tekintve a legfon-
tosabb lépés az egységes regioná-
lis gázpiac kialakításához vezetõ
úton” – mondta el Hernádi Zsolt,
a MOL elnök-vezérigazgatója.

A vezeték adatai

Az Arad–Szeged-földgázveze-
téket a magyar FGSZ Földgáz-
szállító Zrt. és a román Transgaz
S.A. közösen építette meg. A két
gázhálózatot összekötõ, 109 kilo-
méter hosszú vezeték – 62 kilo-
méter a román és 47 a magyar ol-
dalon – megépítésének összkölt-
sége 68,2  millió euróra rúgott,
amibõl 17 milliót az Európai
Unió fedezett az európai energia-
ügyi gazdaságélénkítõ programja
(EERP) keretében. A csanád-
palotai mérõállomáson tartott
ünnepélyes átadáson részt vett
Günther Oettinger, az EU ener-
giaügyi biztosa is. 
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Bár hivatalosan senki nem
hirdette meg, csakis rend-
kívüli állapot esetén al-
kalmazható intézkedése-

ket foganatosítottak
tegnap a bukaresti
pénzügyminisztérium-

nál. A sajtó képvise-
lõi számára ugyanis
a karhatalmi erõk

nem tették lehetõvé, hogy az épületben zaj-
ló, az ország pénzügyeit, adóhivatalait
érintõ eseményeket követhessék, azokról be-
számolhassanak az adófizetõ újságolvasók-
nak, tévénézõknek, rádióhallgatóknak. A
kaput õrzõ csendõrsereg felsõbb utasításra
hivatkozva visszautasított bárkit, aki belé-
pést kért az épületbe, legyen az bár pénz-
ügyminisztériumi akkreditációval rendelke-
zõ újságíró vagy akár maga az Atyaúris-
ten. (Nem mellesleg ugyanarról az épület-
rõl van szó, amelyben egy nappal koráb-
ban, a káosz elsõ óráiban még kedvére jár-
hatott-kelhetett bárki, alulírottat például
még csak nem is igazoltatták.)
De minthogy Romániában a törvények,
rendszabályok alkalmazásában mindig
kettõs a mérce, ezúttal sem történhetett
másként: a már egy napja ott tartózkodó,
az éjszakát is ott töltõ újságírókat nem
kötelezték rá, hogy elhagyják az épületet,
és – kint rekedt szakmatársaikhoz hason-
lóan – az önkényesen bevezetett rendkívü-
li állapot feltételeihez alkalmazkodva vi-
seljék el a hírzárlat ódiumát. Így aztán
ha a cél a hírzárlat volt, akkor ezt semmi-
képpen nem sikerült elérniük a hatósá-
goknak, hiszen a bent lévõk helyszíni tu-
dósításait élõben követhette a két hírtele-
vízió révén az egész ország. Az egyetlen
eredménye az intézkedésnek pedig az lehe-
tett, hogy a kormányzat magára haragí-
totta a kevés „szerencsés” kivételével a tel-
jes hazai sajtót.
Igaz, ezzel már aligha történt gyökeres vál-
tozás a kormányzás sajtó és közvélemény
általi megítélésében: a kommunikáció eny-
hén szólva nem erõssége ennek a kormány-
nak. Azzal együtt, hogy a kormányzati
struktúrákban több ezer elvileg képzett – és
fizetett – kommunikátor, sajtófelelõs, sajtó-
tanácsos, kommunikációs szakember dol-
gozik és vesz fel fizetést, az eredmény csap-
nivaló. Pedig a zömmel a sajtóból érkezett
kommunikációs felelõs igazán figyelmeztet-
hetné jelenlegi munkaadóit, korábbi ala-
nyait, hogy a politikusi sajtóimázs ilyen –
látszólag apró – részleteken múlik. Azon,
hogy legalább mímelve a tiszteletet, elõzé-
kenyen viselkedjen a sajtómunkással, ez a
kis befektetés ugyanis sokszorosan megté-
rül. Az újságírót viszont szigorúan tilos
rendreutasítani, arrogánsan kioktatni.
Mert amilyen hálás tud lenni egy sajtós
egy kis pozitív gesztusért, ugyanolyan
bosszúálló is lehet azokkal szemben, akik
akadályozzák munkájában.

Román lapszemle

Atyaúristenek 
sajtószabadsága

Salamon 
Márton László

Az élelmiszerek drágulása és az áfanöve-
kedés miatt a jelenlegi 600 lejes minimál-
bérbõl nem lehet megvásárolni azokat az
élelmiszereket, amelyeket az úgynevezett
„fogyasztói kosár” tartalmaz. A szakem-
berek szerint a létminimumhoz legkeve-
sebb 750 lejes minimálbérre lenne szük-
ség. (Adevãrul) A Prima Tv által sugár-
zott, Virgil Ianþu Szeretnél milliárdos lenni?
(Vrei sã fii miliardar?) címû mûsor közvetí-
tési jogaiért a Román Televízió Társaság
tárgyalást folytat a mûsor produkciós jo-
gait birtokló Sony Picturesszel. (Evenimen-
tul zilei) A londoni Scotland Yard 28 há-
rom és tizenhét év közötti romániai roma
gyereket mentett ki a gyerekmaffia kezei
közül. A kiskorúakat lopásra, koldulásra
és prostitúcióra kényszerítõ bûnszövetke-
zet a Duna menti Þãndãrei városból
csempészte Nagy-Britanniába a gyereke-
ket. (România liberã)

„Csapra vert”gázvezeték
Tíz hónapos késéssel adták át a 109 km-es Arad–Szeged-földgázvezetéket

Az ellenzék bojkottálná

a kormány felelõsségvállalását
Kovács Zsolt

A sepsiszentgyörgyi utcane-
vek megváltoztatásáról szóló

határozatok megtámadására szó-
lítja fel a prefektúrát a belügymi-
nisztérium ellenõrzõ bizottsága.
György Ervin prefektus azonban
úgy nyilatkozott: az ellenõrök ki-
fogásai jogilag nem megalapozot-
tak, ezért nem támadja meg az ut-
canév-változtatásra vonatkozó ta-
nácsi határozatokat. Amint arról
lapunkban is beszámoltunk, Sep-
siszentgyörgyön elhelyezték az el-
sõ Petõfi Sándor- és Mihai Emi-
nescu-utcanévtáblákat. Erre több-
éves jogi és politikai huzavona
után kerülhetett sor a háromszéki
megyeszékhelyen, miután július-
ban életbe lépett az a határozat,
amely a város fõutcájának szaka-
szosításáról, illetve névmódosítá-
sáról szól, és az országos utcanév-
jegyzékbe bekerültek a Petõfi Sán-
dor és a Mihai Eminescu utcák,
amelyek az 1918. December 1. su-
gárút lerövidítésébõl jöttek létre.
Más határozatok alapján pedig
összesen harminchat utca változ-
tat, illetve kap nevet, ezek ellen
több panasz is érkezett a belügy-

minisztériumhoz, amelynek ellen-
õrzõ bizottsága a Kovászna és
Hargita Megyei Románok Civil
Fórumának feljelentésére kezdett
vizsgálódni az ügyben. Kifogásol-
ták, hogy az utcanevek változtatá-
sakor nem tartották be azt az
alapelvet, hogy ez ügyben már
egyszer született végleges bírósági
ítélet, amely elmarasztalta a név-
változtatást. Jogászok véleménye
szerint ezt akkor lehet kifogásként
felhozni, ha az elõbbi és a jelenle-
gi határozatban három feltétel
azonos: a tárgy, az ok és a felek.
Ez esetben azonban sem a tárgy,
sem az ok nem azonos, hiszen
más útszakaszok nevérõl határoz-
tak. Antal Árpád polgármester
szerint nem helytálló az a kifogás,
hogy nem határozták meg az átn-
evezéssel járó költségek fedezetét,
ugyanis elõre közölték, hogy a
személyi igazolványok cseréjét
önkormányzat ingyen biztosítja.
Antal Árpád leszögezte: nem tud-
ják annyiszor megtámadni a név-
változtatásra vonatkozó határoza-
tokat, ahányszor errõl újra tud
majd szavazni a helyi tanács,
ezért megmaradnak a megváltoz-
tatott utcanevek. 

Szentgyörgy: nem csitul 

az utcanév-változtatási vita

Günther Oettinger EU-biztos „felügyelte” Emil Bocot és Orbán Viktort a gázvezeték átadásakor Fotó: MTI
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Gy. Z.

Közeledik 2011. január
1-je, amikor Magyaror-

szág veszi át fél évre az Euró-
pai Unió soros elnöki tisztsé-
gét. Ahogy halad az idõ, so-
kasodnak az ezzel összefüg-
gõ diplomáciai események; a
budapesti Külügyminisztéri-
um – néhány ország korábbi
tapasztalatából okulva –
markáns elképzeléseket fo-
galmaz meg a hat hónappal
kapcsolatban, és sorozatosan
megnevezi azokat a témákat,
amelyekre prioritásként te-
kint. A küszöbön álló felada-
tok a Bem rakpart reményei
szerint egyaránt szolgálják az
ország és az Európai Unió
érdekeit.

Vita az országnévrõl

Korábban már többször is
elhangzott, hogy minden jel
arra mutat: a soros magyar
elnökség idején írják alá a

csatlakozási szerzõdést Hor-
vátországgal. Ezt Budapest
kifejezetten saját sikereként is
értékeli – még akkor is, ha
csak a tárgyalások lezárására
kerül sor –, és bíztatást merít
belõle, hogy külpolitikája
még erõteljesebben forduljon
a Nyugat-Balkán felé. Né-
meth Zsolt magyar külügyi
államtitkár szerint Magyar-
országnak el kell érnie, hogy
az Európai Unió napirenden
tartsa a bõvítést a régió irá-
nyába.

„Magyarország sikeres
diplomáciával az esedékes
uniós elnökség idején elõbb-
re viheti a nyugat-balkáni ál-
lamok európai integráció-
ját” – vélekedik Juhász Jó-
zsef történész. A Balkán-
szakértõ arra emlékeztet,
hogy Horvátországon kívül
egy másik nyugat-balkáni ál-
lam is az unió tagjelöltje,
mégpedig 2005 óta Macedó-
nia, de a csatlakozási tárgya-
lások megkezdését Görögor-

szág blokkolja. Athén
ugyanis nem fogadja el,
hogy Szkopje egy északgö-
rög tartomány nevét vette
fel, és attól tart, hogy ez mö-
gött területi követelések van-
nak. Ez az oka annak, hogy
a nemzetközi porondon kö-
vetkezetesen a „Former
Yugoslav Republic of
Macedonia”, azaz a „Mace-
dóniai Volt Jugoszláv Köz-
társaság” elnevezés van
használatban. (A magyar
nyelv kiválóan megkülön-
bözteti Macedóniát a görög
Makedónia tartománytól.)

Várakozó tagjelöltek

Tagjelöltségre várakozik
továbbá Albánia, Szerbia és
Montenegró, amelyek már
beléptek az „elõszobába”,
azaz társulási szerzõdést kö-
töttek az EU-val. Sõt: Mon-
tenegró – igaz, egyoldalúan
– még a közös valutát, az
eurót is bevezette. A törté-

nész szerint azonban nem
éppen ezért, de a legjobbak
Podgorica esélyei. Monte-
negró a jövõ hónapban vár-
hatóan megkapja a hivatalos
tagjelölti státust, és a soros
elnökségre készülõdve Buda-
pest szeretné, ha egyúttal ki-
tûznék a csatlakozási tárgya-
lások megkezdésének idõ-
pontját is.

A jelentkezõk közül
Koszovóval még társulási
egyezménye sincs az unió-
nak, pedig ez több vonatko-
zásban is a bõvítés irányának
az alfája és ómegája. A füg-
getlenségét önállóan kikiáltó
volt szerb tartományt nem is-
meri el országként – az unió
huszonhét tagállamából –
Románia, Szlovákia, Ciprus,
Görögország és Spanyolor-
szág. Vitája van Pristinával
Belgrádnak is, jóllehet
Brüsszel a Szerbiával folyta-
tandó tárgyalások megkez-
désének elõfeltételéül szabja
a kérdés rendezését és Ko-
szovó függetlenségének tu-
domásul vételét.

Az elsõ iszlám állam

A nyugat-balkáni politika
kialakításánál, alakulásánál

fontos szempont, hogy a
húszmillió lelket számláló
régió igencsak összetett, hi-
szen rendkívül eltérõ az or-
szágok felkészültsége. A tér-
ség integrációját az is nagy-
mértékben befolyásolja,
hogy miként alakul az unió
viszonya Törökországgal és
a keleti partnerség részesei-
vel. Az esetleges török uniós
tagsággal összefüggésben
több tagállam – elsõsorban
azok, amelyekben népes
muszlim közösség telepe-
dett meg – félti a keresztény
értékeket az iszlám térhódí-
tásától.

Albánia a kommunista re-
zsim idején a világ egyetlen
olyan országa volt, amely al-
kotmányban deklarálta,
hogy ateista állam, a rend-
szer összeomlását követõen
azonban rögvest újranyíltak
a templomok és imaházak.
A lakosság kilencvenöt szá-
zaléka vallja ma magát az
iszlám hívének, és buzgón
gyakorolja is vallását. Ami-
kor pedig Bosznia-Hercego-
vina elszakadt a milosevicsi
Jugoszláviától (1992-ben), a
frissen megválasztott elnök,
Alija Izetbegovic büszkén
hirdette, hogy õ az elsõ mu-

zulmán állam megalapítója
a Nyugat-Balkánon, gyakor-
latilag egész Európában.

A szakadás szélén

Ez viszont ahhoz veze-
tett, hogy az adott ország-
ban élõ közösségek saját
tagköztársasághoz jutottak.
Külön államberendezkedést
hoztak létre a keresztény
horvátok, akik korábban tá-
mogatták a fõleg Szarajevó
által erõltetett egységesebb
államot, jelenlegi céljuk vi-
szont az, hogy a bosnyák-
horvát föderációból kisza-
kadva létrehozhassák saját
önálló entitásukat, amivel
már három részbõl állna
Bosznia-Hercegovina. 

Különváltak a keleti orto-
dox szerbek is, akik politi-
kai vezetõikkel együtt azért
ellenzik az egységes álla-
mot, mert attól félnek,
hogy abban a bosnyák
többség lenne az úr, s õk
alávetett helyzetbe kerülné-
nek. A három elkülönülõ
népcsoport között tehát
olyan mértékû az etnikai fe-
szültség, hogy annak terhét
az Európai Unió nem vál-
lalhatja magára. 

A nyugat-balkáni nyitás politikája

B. T.

Magyarországi illetéke-
sek az iszapömlést rend-

kívül súlyos katasztrófának
tartják, amely távlati kihatá-
sokkal is jár. Az utóbbi évti-
zedekben egyébként a világ
más térségeiben sem hiá-
nyoztak a természeti és kör-
nyezeti katasztrófák, közü-
lük egynéhány évtizedeken
át károsította/károsítja a
tragédia színhelyét, de akár
a távolabbi térségeket is.

Halálos szénfûtés

Az idõsebb korosztályok
tagjai még jól emlékeznek
az 1952 telén Nagy-Britan-
niában kitört pánikra, me-
lyet a Nagy Szmog néven el-
híresült jelenség okozott.
December 5-e és 9-e között
a brit fõvárosnak rendkívül
sûrû füstköddel kellett meg-
birkóznia. A szmogot – az
idõjárás mellett – az okozta,
hogy Londonban azokban
az években a fûtésrendszer
szénalapú volt. December
ötödikén rendkívül sûrû köd
ereszkedett a fõvárosra. A
hideg levegõ lenyomta az
égéstermékeket a talaj köze-
lébe, így az mérgezõ füstkö-
döt alkotott. Mindennek kö-
vetkeztében december folya-
mán több mint négyezer

személy vesztette életét, de
a belélegzett mérgezett leve-
gõ a következõ néhány hó-
nap során is halálos áldoza-
tokat követelt. A tragédia
nyomán született meg aztán
1956-ban a „tiszta levegõ
törvény”, amely bizonyos
londoni övezetek számára
kötelezõvé tette a legkisebb
mértékben szennyezõ fûtõ-
anyagok használatát.
Mindennek ellenére 1991.
december 12-e és 15-e kö-
zött újabb sûrû füstköd
ereszkedett Londonra, igaz,
a halottak száma akkor alig
haladta meg a százötvenet.

Higany, cián

1956-ban Japánban ütötte
fel a fejét titokzatos kór: a
betegség elsõ ízben macs-
káknál jelentkezett, a tüne-
tek furcsa rángatózásként je-
lentkeztek, amelyek nyo-
mán táncoló macska-kór-
nak nevezték el a betegsé-
get. A fertõzött négylábúak
gyakran a tengerbe vetették
magukat. A betegség kisvár-
tatva az emberre is átterjedt,
többezer személy kapta
meg. A halálos áldozatok
száma szerencsére csekély
volt. A japán hatóságok ál-
tal indított kivizsgálás fényt
derített arra, hogy a kórt a
Chisso vegyigyár okozta,

amely jelentõs mennyiségû
higanyt bocsátott a vízbe. A
mérgezõ anyag innen beke-
rült a halak, majd a halakat
elfogyasztó macskák szerve-
zetébe. A kór által érintett
emberek feltehetõen szintén
a mérgezett halak fogyasztá-

sától betegedtek meg. 
1984-ben egy Indiában

bekövetkezett környezeti
katasztrófa sokkolta a vilá-
got. December 2-án a
bhopali Union Carbon
gyomirtó szereket gyártó
vállalatnál következett be
robbanás, amelynek nyo-
mán mintegy negyvenöt
tonna ciántartalmú gáz ke-
rült a légkörbe. A mérgezõ
anyag szinte pillanatok alatt
hatott: ezrek vesztették éle-
tüket, még mielõtt tisztázó-
dott volna, hogy mi is tör-

tént tulajdonképpen. A ha-
lálos áldozatok száma hóna-
pokon át növekedett, és vé-
gül meghaladta a tizenha-
tezret, a mérgezés azonban
több mint félmillió ember
egészségét károsította. A ci-
ánvegyület sok gyermeknél
okozott vakságot, idegrend-
szeri-mozgásszervi megbe-
tegedést

A csernobili Hirosima

A közelmúlt legször-
nyûbb környezeti tragédiá-
ját az ukrajnai csernobili
atomerõmû 4. számú reak-
toránál bekövetkezett robba-
nás jelentette. 1986. április
26-án ennek nyomán több
mint ötven tonna radioaktív
anyag került a levegõbe. A
mérgezõ port a légáramlat-
ok Észak- és Nyugat-Euró-
pa felé sodorták, így jelentõs
területek fertõzõdtek meg a
Szovjetunió határain túl is.
A katasztrófa kihatásait sú-
lyosbította az a körülmény,
hogy a moszkvai hatóságok
napokon át eltitkolták a tra-
gédiát. Következményeit az
illetékesek most is titkolni
akarják: hivatalos adataik
szerint a robbanás négyezer
ember halálát okozta. Nem-
zetközi szakértõk és megfi-
gyelõk szerint azonban a
Hirosimára és Nagaszakira
ledobott atombombáknál
jóval magasabb sugárszint-
tel járó robbanás több tíz-
ezer életet követelt, a meg-
betegedések száma pedig
néhány százezerre tehetõ. A
radioaktív fertõzés nyomán
sokezer torszülött született,

kisgyermekek ezrei szenved-
nek pajzsmirigyrákban.

A robbanás színhelyét
harminc kilométeres körzet-
ben mindmáig lezárva tart-
ják, a sérült reaktort pedig
hatalmas betonszarkofággal
vették körül, karbantartásán
jelenleg is négyezer ember
dolgozik. A betonborítás
azonban repedezni kezdett,
ismét felkeltve a nemzetközi
közvélemény aggodalmát. 

Újabb Holt-tenger?

Az eddigi legsúlyosabb
környezeti katasztrófát
azonban minden bizonnyal
a Szovjetunió 1960-ban be-
indított nagy öntözési terve
okozta, amelynek következ-
ményeire idén tavasszal hív-
ta fel a világ közvéleményét
Ban Ki-Moon ENSZ-fõtit-
kár. A grandiózusnak szánt
szovjet projekt nyomán elte-
relték az Aral-tengert táplá-
ló két folyót, a Szir-Darját
és az Amu-Darját, aminek
következtében a 60 ezer
négyzetkilométer felületû,
Írország területénél három-
szor nagyobb, átlagosan 70
méteres mélységû Aral-
tenger szintje csupán az
utóbbi 20 év során 10 méter-
rel csökkent. Az Aral-tenger
jó része ma már megfenek-
lett hajókkal tarkított siva-
tag, amelynek élõvilága jó-
részt kipusztult. A tenger
összezsugorodása kiválóan
megfigyelhetõ a mûholdas
felvételeken is. Szakembe-
rek szerint nincs messze az
idõ, amikor az Aral-tenger
már csak emlék lesz. 

A világ nagy környezeti katasztrófái
A román vízügyi illetékesek mérései alátámasztották a bu-
dapesti hatóságok elõrejelzését, miszerint az ajkai vörös-
iszap-ömlés nem befolyásolja a Duna vízminõségét, követ-
kezésképpen a folyam élõvilágát sem. A környezeti kataszt-
rófa így végül csak Magyarország területén pusztított. 

Az Európai Unió soros elnökségét január 1-jétõl fél évre
Magyarország tölti be. A közösség irányítása a közelmúlt-
ban változáson ment át. Sorozatunkban idõrõl idõre a Buda-
pest elõtt álló feladatokat, a magyar uniós célokat mutatjuk be.

Az Aral tenger haldoklása, mûholdas felvételen

Európai Unió – magyar soros elnökség



A mozdonyvezetõt, aki kisiklatja a vonatot,
felelõsségre vonják. A politikus, aki országát
siklatja ki, megússza. Vagy legalábbis eddig
megúszta. Ezentúl? Ezentúl talán már min-
den más lesz, miután egy kis északi állam-
ban eddig példa nélküli, de meglehet prece-
dens értékû esemény történt.
Az izlandi parlament nemrég megszavazta,
hogy Geir Haarde volt miniszterelnök ügyét
a Landsdomur elé kell terjeszteni. Izlandon
1905-ben alakult meg a Landsdomur, az a
különleges parlamenti bíróság, amelynek a
feladata, hogy ítéletet mondjon a kormány-
zat azon tagjai felett, akik bûncselekményt
követtek el. Igaz, hogy a testületet megalaku-
lása óta még sohasem hívták össze. Most va-
lószínû összeül. 
Az izlandi parlament döntésének alapja az a

jelentés, amely megállapí-
totta, hogy Geir Haarde
kormányfõnek sokkal töb-
bet kellett volna tennie
azoknak a gazdasági ká-
roknak a megakadályozása
vagy korlátozása érdeké-

ben, amelyeket az izlan-
di bankok 2008 õszi
öszszeomlása okozott.

Ha az 59 éves volt kormányfõt a
Landsdomur bûnösnek találja, akár két évi
börtönbüntetésre is ítélhetik. S ez lenne az
elsõ alkalom, amikor egy exkormányfõt
azért zárnak be, mert rossz válságkezelõ in-
tézkedéseket hozott. Pedig hozott, nem
mondta azt, mint kelet-eu-
rópai kollégái, hogy sem-
mit sem kell tenni a krízis
ellen, elmúlik az majd ma-
gától. Vagy másoktól, a ná-
lunk gazdagabbaktól.
A 2008-ban kirobbant vál-
ságig az izlandiak életszín-
vonala a legmagasabbak
közé tartozott. Az egy fõre
esõ GDP összege megközelítette a 40 ezer
dollárt. (A romániainak négyszerese! Noha
lakosainak száma mindössze 300 ezer.) A
sziget elsõsorban a halászatból élt, de késõbb
rájött, hogy a banküzlet jobban jövedelmez –
ez lett a veszte. Amikor a hitelpiac összeom-
lott, az izlandi bankokban annyi külföldi
pénz volt letétbe helyezve, hogy összege hat-
szorosan haladta meg az ország éves bruttó
hazai össztermékét. Izland érthetõen nem
tudta a betéteseket kifizetni. A kormány ek-
kor államosította az ország három legna-

gyobb bankját, hogy stabilizálja a pénzügyi
rendszert – de ez nem sikerült. Izland ekkor
kénytelen volt – nyugati országként évtize-
dek óta elõször – segítségért fordulni a Nem-
zetközi Valutaalaphoz. (A jelentés egyik vád-
pontja éppen ennek a helyzetnek a meg nem

elõzése.)
Geir Haarde azzal védeke-
zik, hogy nem a miniszter-
elnökként tett lépései
okozták a bankok össze-
omlását, s a bankválságot
sem õ, sem pedig a kor-
mánya nem tudta volna
megelõzni. Mégis elõfor-
dulhat, hogy a globális

gazdasági válság helyi következményeiért
egy miniszterelnököt állítanak bíróság elé.
A történet áthallásos. Kelet-Európa több ál-
lamában, köztük Magyarországon és Romá-
niában is az.
Kövér László, a magyar Országgyûlés elnö-
ke azt mondja, az elmúlt nyolc évben nem-
csak a fejlesztési források apadtak el, de az
önkormányzatok kötelezõ feladataihoz járó
pénzt is évrõl évre csökkentették, a kistelepü-
léseket a felszámolódás útjára lökték, meg-
szüntették a közlekedési vonalaikat, kispos-

táikat, elsorvasztották az iskoláikat. Ezt sze-
rinte az elhibázott, sõt, megítélése szerint
szándékosan gonosz politika okozta.
Romániában az elmúlt évtized Magyaror-
szágához nagyon hasonló folyamatok zajla-
nak. Egy kis fáziseltolódással. Talán a ma-
gyar politika baklövéseit ismerõ RMDSZ-
nek sikerül meggyõznie koalíciós partnerét,
hogy ne robogjon feltartóztathatatlanul ezen
az úton a csõd felé! A minimáladó eltörlésé-
vel sikerült. Eredményesnek tûnik a kisnyug-
díjak megadózásának megakadályozása is.
Az elmúlt hónapok pozitív kormányintézke-
déseinek szinte mindenike RMDSZ kezde-
ményezés volt. Ezt el kell mondani! Külön-
ben az fog történni, ami történik, hogy má-
sok maguknak tulajdonítják azokat.  
Talán. 
Ami bizonyos: Geir Haarde az elsõ a mi-
niszterelnökök közül, akinek azzal a váddal
kell szembenéznie, hogy eredménytelenül
kezelte a válságot, sõt több tízezer embernek
okozott károkat. És az is biztosra vehetõ,
hogy nem õ lesz az utolsó. Miként az is,
hogy az unió keleti szegletében mikor von-
nak felelõsségre politikust azért, mert nem
révbe, hanem viharba kormányozta az or-
szágot. Majd ha a tenger befagy!

De hogy valóban erõsen remélhetjük, hogy a halál valami jó, azt
megérthetjük a következõkbõl is. Mert két dolog közül egyvalami
a halál: vagy abból áll, hogy a megholt semmivé lesz és egyáltalán
semmit sem érzékel már, vagy pedig – ahogyan mondogatni szok-
ták – abból, hogy a lélek itteni helyét egy más hellyel váltja fel és
máshová költözik. És ha semmi érzékelése sincs, hanem olyan,
mint az álom, amelyben alvás közben még álomképeket sem látni,
hiszen akkor csodálatos nyereség a halál. Mert úgy hiszem, ha va-
lakinek ki kellene választania azt az éjszakát, amelyben úgy aludt,
hogy még álomképet sem látott, azután élete többi éjszakáját és
napját e mellé az éjszaka mellé állítva meg kellene fontolnia és
meg kellene mondania, hány napot és éjt töltött már el életében
kellemesebben és jobban, mint ezt az éjszakát – akkor, úgy gondo-
lom, nemcsak valamely közönséges ember, hanem maga a nagy
király is úgy találná, hogy a többihez képest nagyon könnyen meg
lehet azokat a napokat és éjeket számlálni. Ha tehát ilyen a halál,
én bizony nyereségnek mondom; mert így egész ideje nem tûnik
többnek, mint egyetlen éjszakának. Ha pedig a halál valamiféle el-
költözés innen egy másik helyre, és igaz, amit mondanak, hogy
ott vannak mind a megholtak, akkor mi lehetne ennél nagyobb jó,
bírák? Mert ha valaki Hádész országába ér, és megszabadulva az
itteni állítólagos bíráktól, megtalálja majd ott az igazi bírákat,
akikrõl azt tartják, hogy ott ítélkeznek, Minószt, Rhadaman-
thüszt, Aiakoszt, Triptolemoszt és mind a többi félistent, aki életé-
ben igazságos volt, vajon lehet-e rossz ez az átköltözés. 

Platón: Szókratész védõbeszéde, fordította: Devecseri Gábor

Izlandi példastatuálás 
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A harmadik magyar párt megalakítása mellett még
egy olyan fontos bejelentést tett a napokban Toró
Tibor, az Erdélyi  Magyar Nemzeti Tanács (EMNT)
ügyvezetõ elnöke, amivel ha nem is pumpálja fel
azonnal életörömünket, de értelmet, tartalmat ad
hétköznapjainknak. A magyarok lakta megyékben
az elkövetkezõ hetekben, de mindenképpen még az
év végéig, az EMNT égisze alatt, létrehozzák az
úgynevezett demokráciaközpontokat. Talán monda-
nunk sem kell, hogy azért, mert a demokrácia eddi-
gi hazai fórumai, benne a választás, a népképviselet
és hasonlók csapnivalóan mûködtek. Magunkra ve-
títve némi iróniával azt is mondhatnánk, hogy azért,
mert a magyarság soraiból nem azok kerültek hata-
lomra, akiket az EMNT szeretett volna. Az elhanya-
golható csekélység, hogy a tanács mindeddig ad-hoc
bizottságként, egyféle civil szervezetként mûködött,
létrehozói nem törték magukat jogi személyként be-
jegyeztetni, mert ez bizony sok talpalást igényel. 
De örvendezzünk, mert az Erdélyi  Magyar Nemze-
ti Tanács demokráciaközpontjai majd helyükre te-
szik a dolgokat. Sok-sok problémával foglalkoznak,
elsõsorban társadalmi és gazdasági kérdésekkel,
ezenbelül azzal, hogy azok szereplõi, s fõleg vezetõi
hogyan tartják be a játékszabályokat. Ugyanakkor
viszont a demográfiai helyzet alakulása is figyelmük
központjában lesz. Az nem eléggé világos, hogy az
itteni vagy a magyarországi, netán csak az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács emberei közt érvényesülõ
játékszabályokat. Okunk van fel tételezni, hogy  az
anyaországi szabályok betartása is követelmény lesz,
hisz Toró szerint a központok kialakításához Buda-
pest anyagiakkal is hozzájárul. Márpedig régóta is-
mert, hogy aki a pénzt adja, annak beleszólása is
van, ha úgy tetszik az õ nótáját fújni, húzni kell ám,
ha valamilyen oknál fogva az nem is tetszik nekünk. 
Millió erdélyi magyar honfitársammal együtt ma-
gam is epekedve várom: hogyan oldják meg ezek a
központok például az országos átlagnál nagyobb
székelyföldi munkanélküliséget, az átlagnál alacso-
nyabb ottani kereseteket, vagy a váradi
utcanévtáblák ügyét. Az is érdekel: miként varázsol-

nak Toróék központjai több magyar
gyermeket Erdélybe. Netán a házasság-
kötéseket is kezükbe veszik? Elõadáso-
kat tartanak a szaporodás szükségessé-
gérõl, vagy inkább pénzzel hatnak a

nemzõképes nemzedékre?!
Reménykedjünk, ha már több köz-
pontja is lesz, végre igazi demokrácia

árasztja el Romániát! Sike Lajos 
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Talán a magyar politika
baklövéseit ismerõ
RMDSZ-nek sikerül meg-
gyõznie koalíciós part-
nerét, hogy ne robogjon
feltartóztathatatlanul
ezen az úton a csõd felé!

Ambrus Attila

Horváth István

Minden napra egy mondás

A különbség a tehetség és az ostobaság kö-
zött az, hogy a tehetségnek megvannak a

határai. Albert Einstein

Delirium tremens

A halál

Demokrácia
központok 

EMNT-módra

A nap címe. A bulldog és az elkényez-
tetett dáma, Gândul.

Magyarázat. Nem nehéz kitalálni,
hogy Rodica Ciobanu a demokrata-libe-
rálisok két vezetõ politikusáról, Vasile
Blagáról és Elena Udreáról ír vezércikk-
ében. Írása apropója az, hogy kedden
Teodor Baconschi külügyminiszter be-
mutatta kereszténydemokrata platform-
ját a nagyobbik kormánypárt vezetõi-
nek, és „ezzel hivatalosan is elkezdõ-
dött a választási kampány a PD-L-ben”.
Ciobanu szerint izgalmas belsõ harcok
várhatók, s bár a táborok még nem kör-
vonalazódtak, a „bulldognak” és a „dá-
mának” egészen biztosan szava lesz
majd a végkifejlet alakulásában.
„Udreára ebben a folyamatban a katali-
zátor szerepe hárul: mobilizálja a pár-
tot, segít az erõvonalak letisztulásában.
(...) Azt a benyomást kelti, hogy õt ér-
dekli a leginkább a PD-L sorsa. Ambíci-
ós, határozott, s nem csak az alakját
féltve emészt fel oly sok kalóriát” –
hangzik a fejlesztési miniszter jellemzé-
se. Elena Udreáról a Gândulban soha
nem írtak ennyi szépet.

Iliescu. Határozottan tagadja Ion Ilies-
cu, hogy a szociáldemokrata–liberális
pártszövetség híve lenne, szerinte az új-
ságírók forgatták ki a szavait. A román
baloldal nagy öregjével a Puterea készí-
tett interjút. A riporternek sikerült sa-
rokba szorítani a politikust, aki végül
kibökte, hogy a jelenlegi hatalomra csak
a PSD–PNL-kormány lehet az alterna-
tíva, ami, ugye, azért mégis szövetséget
feltételez. „Igaz, de csak a választások
után” – nyugtázta Iliescu.

Öregember nem vénember. A hazai saj-
tó napok óta azon csemegézik, hogy a
román színjátszás két nagy öregje, az
Anca Pandrea – Iurie Darie házaspár
minden gátlását levetkõzve meztelenül
összebújt a hitvesi ágyban és lefotóztatta
magát az egyik napilapban. A 81 éves
Darie megjegyezte, szívesen játszana
pornófilmben is, de csakis az élete párjá-
val. Színész nemzedéktársai nyilván
megütköztek a gesztuson, rossznyelvek
szerint pedig Darie Alzheimer-kóros.



Hírösszefoglaló

Lengyelországi turnéra
készül a sepsiszentgyör-

gyi Tamási Áron Színház
társulata Witold Gombro-
wicz Yvonne, burgundi herceg-
nõ címû darabjával. A Bo-
csádi László által rendezett
elõadás Radom-ban, a Pow-
szechny Színház által szer-
vezett IX. Nemzetközi
Gombrowicz Fesztivál kere-
tében kerül bemutatásra ok-
tóber 21-én. 

A 20. század egyik legkivá-
lóbb, egyik mûvészeti irány-
zatba sem besorolható drá-
maírójának groteszk komédi-
ája elsõsorban a generációs
lázadások problematikáját, a
társadalmi szabályok ellen fe-
szülõ egyéni szabadság kér-
déskörét járja körül. Mind-
annyiunk élete szigorú for-
mák között zajlik; legyen szó
öltözködésrõl, étkezésrõl
vagy egyszerû beszélgetésrõl,
mindannyian megadott sé-
mák szerint járunk el. Fiúk
nem hordanak szoknyát, a
levesestálba kézzel belenyúl-
ni nem illik, s ha kérdezik az
embert, illendõ válaszolni.

Mi történik azonban, ha va-
laki mindezt semmibe veszi,
mint Yvonne, Gombrowicz
darabjának címszereplõje?
Tán makacsul megtagadja a
választ? Vagy netán nem is
tudja, mirõl van szó? Semmi-
be veszi a kérdezõt? Talán va-
lami ellenvetése van? A világ-
gal szemben? Vagy a kérdés
rossz? Yvonne viselkedése
mindenesetre fenekestül fel-

fordítja Ignác király konszoli-
dált udvarának életét. Az eti-
ketthez idomított világban
egyetlen ember kiismerhetet-
lensége ezernyi bûnt, titkolt
szenvedélyt és tisztességtelen
vágyakozást hoz a felszínre. 

A Tamási Áron Színház
Yvonne, burgundi hercegnõ cí-
mû elõadása a 2008-as
kisvárdai Határon Túli Ma-
gyar Színházak XX. Találko-

zóján elnyerte az Oktatási és
Kulturális Minisztérium
Nagydíját; Kicsid Gizella,
Mátray László és Pálffy Ti-
bor színmûvészek egyéni ala-
kításdíjakat nyertek; Nemes
Levente pedig az elõadásban
nyújtott kimagasló alakításá-
ért elnyerte a Duna Televízió
különdíját. A 2008-as VIII.
Pécsi Országos Színházi Ta-
lálkozón az elõadásban nyúj-

tott Kamarás alakításáért
Pálffy Tibor színmûvész a
Legjobb férfi epizódszereplõ
díját nyerte el. Ugyancsak
2008-ban Pálffy Tibor az év
legjobb férfi epizódszereplõ-
jének járó Színikritikusok
Díját is elnyerte Magyaror-
szágon ezzel az alakítással.
2009-ben az UNITER (Ro-
mániai Színházi Szövetség)
öt kategóriában jelölte díjra
az elõadást: Bocsárdi Lász-
lót a Legjobb rendezõ kate-
góriában, Bartha Józsefet a
Legjobb díszlettervezõ kate-
góriában, Mátray Lászlót a
Legjobb férfi fõszereplõ kate-
góriában, Pálffy Tibort a
Legjobb férfi epizódszereplõ
kategóriában, az elõadást pe-
dig a Legjobb elõadás kate-
góriában. Az elõadás 2008
májusában Budapesten,
2010 februárjában pedig Bu-
karestben turnézott nagy si-
kerrel, mindkét vendégjáték-
ról tévéfelvétel is készült. A
lengyelországi kiszállás elõtt,
október 16-án, szombaton
este 7 órától a szentgyörgyi
közönség is újra láthatja az
elõadást a színház Kamara-
termében. 
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A Tamási Áron Színház társulata az Yvonne, burgundi hercegnõ címû darabot adja elõ

Hírösszefoglaló

Visky András Alkoholis-
ták címû drámája a

2010/2011-es évad harmadik
bemutató elõadása a Kolozs-
vári Állami Magyar Színház-
ban. A Tompa Gábor által
rendezett színmû bemutató
elõadása holnap este 8 óra-
kor lesz a színház stúdióter-
mében.

A dráma alapjául egy in-
terjú szolgált, amely Szûcs
Teri Mi az hogy csodálatos? cí-
mû könyvében jelent meg.
Ebben egy erdélyi kisváros-
ban élõ, súlyosan alkoholista
nõ beszél az életérõl, miköz-
ben arra próbál választ talál-

ni, miért jutott ilyen elesett
állapotba. Az interjú idején
fõhõsünk már „száraz”, az-
az „szabadult” alkoholbeteg-
nek tekinthetõ, mondatai
mindazonáltal még mindig
széthullottak, töredékesek,
ám mégis élesek és megrázó-
an hitelesek voltak. Éva, a
kisváros körberajongott szé-
pe, énekesi-színészi pályára
készül, ám a véletlen úgy
hozza, hogy szerelmes lesz
egy híres bukaresti színész-
be, akit azonban csak a rövid
távú románc érdekel. Az eg-
ri Gárdonyi Géza Színház-
ban, valamint a szerb
Sabacko Pozoriste színház-
ban is mûsoron tartott, a hu-

mort a tragikummal vegyítõ
darab Éva belsõ útját követi
nyomon a saját története
visszautasításától, önmaga
elfogadásáig. 

A Júlia, a Tanítványok és a
Visszaszületés után ez a negye-
dik Visky András-darab,
amelyet Tompa Gábor meg-
rendez a Kolozsvári Állami
Magyar Színházban. Az elõ-
adásban Kézdi Imola, Szûcs
Ervin, Farkas Loránd, Albert
Csilla, Köllõ Csongor és
Bocsárdi Magor játszanak.
Dramaturg: Visky András,
díszlet- és jelmeztervezõ:
Carmencita Brojboiu, zene:
Bocsárdi Magor, ügyelõ:
Borsos Levente. 

Alkoholisták lépnek fel
a kolozsvári színházban

ÚMSZ

Budapesten, a Hagyomá-
nyok Házának meghívá-

sára az Állami Népi Együttes
színpadán lép fel szombaton
a kolozsvári Ördögtérgye
Néptáncegyüttes Feketetó – a
körösfeketói vásár táncban és
énekben címû táncmûsorral. 

Az elmúlt egy évben több
nyertes pályázatnak és támo-
gatóiknak köszönhetõen az
együttes gyûjtõkörúton vett
részt több erdélyi faluban. Er-
re a tapasztalatra alapozva
újították fel Feketetó – a körös-
feketói vásár táncban és énekben
címû mûsorukat, amit a bu-
dapesti bemutató után no-
vemberben a sepsiszentgyör-
gyi Országos Néptáncta-
lálkozó gálamûsorában is

elõadnak. Az együttes idõ-
közben a 7. Kolozsvári Nép-
zene- és Néptánctalálkozó
elõkészületein dolgozik,
amelyet november 20-án tar-
tanak a kolozsvári Diákmû-
velõdési Házban. Vendégük
számos tánccsoport és ha-
gyományõrzõ mellett Berecz
András népdalénekes, mese-
mondó lesz. „Nagy ugrás
volt az Ördögtérgye életében,
hogy a tízperces koreográfi-
ákról áttértünk az egészestés
mûsorokra. Közben szeret-
nénk hûek maradni a csapat
eredeti elképzeléséhez, hogy
hagyományait és kultúráját
ismerõ és gyakorló fiatalok-
ból közösséget szervezzünk
Kolozsváron” – mondta
Stanik Bence, az Egyesületi
Tanács tagja. 

Turnézik az Ördögtérgye 

Lengyelországba készül 
a sepsiszentgyörgyi színház

Röviden

Körúton Krasznahoraki

A tökéletesrõl – és ami nem az
címmel felolvasó körúton
vesz részt Krasznahorkai
László Kossuth-díjas író, a
Sátántangó, Az ellenállás me-
lankóliája, Az urgai fogoly
szerzõje, a Széchenyi Iro-
dalmi és Mûvészeti Akadé-
mia tagja. Az író korábban
Kolozsváron lépett fel a
Korunk Akadémia keretén
belül. Holnap, 18 órai kez-
dettel a Marosvásárhelyi
Mûvészeti Egyetem stúdió-
teremében fog felolvasni,
vasárnap pedig a
Székelyudvarhelyi Városi
Könyvtárban. A sepsiszent-
györgyi Bod Péter Megyei
Könyvtár Gábor Áron ter-
mében kedden, szerdán pe-
dig Csíkszeredában a Szé-
kelyföld szerkesztõségében
olvas fel az író.

Száztíz éves a 
Szigligeti Társulat

A nagyváradi kõszínház
megnyitásának 110. évfor-
dulója alkalmából egész na-
pos ünnepi programsoroza-
tot szervez ma a Szigligeti
Társulat. Az emléknap elsõ,
reggel tíz órakor kezdõdõ
programja a színház épüle-
tében való barangolás, me-
lyen a társulat színmûvészei
kalauzolják végig az érdek-
lõdõket. Egy órától kerek-
asztal-beszélgetést szervez-
nek, melyen az épület felújí-
tásáról beszélnek az illeté-
kes szakértõk, helytörténé-
szek illetve építészek. Este
hét órától nyílt próbát tart a
társulat.

Pãdureþ Mónika 
kiállítása Kolozsváron

Pãdureþ Mónika marosvá-
sárhelyi származású, jelenleg
Bukarestben élõ kerámiamû-
vész kiállítását nyitják meg
ma este 18 órától a kolozs-
vári Korunk Stúdiógalériá-
ban. A fõváros betonzaja
mögé elrejtett Kis Párizs-i
utcák egyik házikójának ke-
mencéjébõl kibújt cserép-
mesék elevenítik fel az egy-
kori ember elveszett õszinte-
ségét és fantáziáját, Pãdureþ
Mónika kerámiái által. A ki-
állítás naponta 10–14 óra
között látogatható.

A kolozsvári színház Alkoholisták címû új elõadása a humort vegyíti a tragikummal Fotó: Biró István

Az Európai Bizottság EuropeAid Együttmûködési
Hivatala és az EJC Európai Újságíróközpont pályáza-
tot hirdet 18 és 30 év közötti újságírószakos diákok
számára, Fiatal riporterek a szegénység ellen
(Young Reporters Against Poverty) címmel. A ver-
seny teljes romániai koordinációjáért az Új Magyar
Szó címû, Bukarestben megjelenõ országos magyar
napilap felel.

A verseny célja felkelteni az EU-tagállamok újság-
írószakos hallgatóinak érdeklõdését a fejlesztési
kérdések iránt. Az EU fejlesztési támogatásáról a pá-
lyázók saját nyelvükön egy újságcikk (legfeljebb
1000 szó terjedelmû) vagy egy rádiófelvétel (MP3
formátumban, legfeljebb 3 perc) benyújtásával in-
dulhatnak, melyet október 29-ig kell leadni, miután
megtörtént a regisztrálás a verseny honlapján
(www.youngreporters.net). A pályamunkák közép-
pontjában a fejlõdõ országok gazdasági, társadalmi
és politikai fejlõdését célzó támogatásnak kell állnia.

A beküldött munkák alapján a 27 EU-tagország-
ból 33 újságírószakos hallgatót választanak ki, akik
meghívást kapnak a decemberben megrendezésre
kerülõ Európai Fejlesztési Napok brüsszeli mûhely-
találkozóján való részvételre. A nyertes újságcikke-
ket/hangfelvételeket a www.youngreporters.net ol-
dalon is közzéteszik.

A mûhelymunka lezárása után, a 33 résztvevõ az
Európai Fejlesztési Napokról szóló médiaanyagot
készít, amelyet 2010. december 14-ig mind a ver-
seny honlapján, mint országuk sajtójában megje-
lentetnek. Európai uniós újságírókból álló zsûri vá-
laszt ki közülük három fõdíjast (a legjobban megírt
riportot, a legjobb rádióriportot, illetve a legerede-
tibb hírt díjazzák), akik az Európai Bizottság egyik
afrikai partnerországában tehetnek majd helyszíni
látogatást.

Bõvebb információk az office@maszol.ro email-
címen vagy a 0788-715 713 telefonszámon. 

Fiatal vagy? 
Újságírónak készülsz? 

Akarsz küzdeni a szegénység ellen?



Salamon Márton László

Alig több mint huszon-
négy óra után beadta a

derekát Gheorghe Ialomiþi-
anu pénzügyminiszter. A be-
osztottai lázadását kezelni
képtelen tárcavezetõ tegnap
délután – a szerdán spontán
sztrájkba lépett alkalmazot-
tak képviselõivel folytatott
mintegy három és fél órás
tárgyalás (és több korábbi tár-
gyalási forduló) után – vesz-
tesen hagyta el a minisztériu-
mi „csatateret”. A szeptem-
ber elejétõl levágott bérjelle-
gû jövedelem-kiegészítésük
visszaállítását követelõ mint-
egy két-háromszáz pénzügy-
minisztériumi alkalmazott –
akik a minisztérium elsõ
emeleti folyosóin töltöttek
egy teljes napot és egy éjsza-
kát – azt az ígéretet kapta,
hogy huszonnégy órán belül
visszakapják levágott au-

gusztusi, és további egy héten
belül szeptemberi pótjuttatá-
saikat is.

Vészkijárat 
a miniszternek

A sztrájkolók szája íze sze-
rinti végkifejletre vonatkozó
információt azonban a tár-

gyaló felek teljesen különbö-
zõképpen „csomagolták be”.
Míg Ialomiþianu a miniszté-
riumi vészkijáratot használva
egy szomszédos intézmény,
az Országos Statisztikai Hi-
vatal (INS) épületében tartott
rögtönzött sajtótájékoztatót,
amelyen Sorin Blejnarral, az
Országos Adóhivatal
(ANAF) elnökével együtt azt
bizonygatta, hogy a két havi
elmaradt bérpótlékot csak és
kizárólag teljesítményfüggõ-
en osztják majd ki, Vasile
Marica, a Sedlex köztisztvi-
selõi szakszervezeti szövet-
ség vezetõje a pénzügymi-
nisztérium épülete elõtt vára-
kozó mintegy ötszáz tüntetõt
arról biztosította, hogy a mi-
niszter követeléseik maradék-
talan teljesítésére tett ígéretet.
„Én nem mondom azt, hogy
menjetek haza, ez a ti dönté-

setek” – tette hozzá mind-
azonáltal a habozó alkalma-
zottaknak Marica.

A barikádokon

A tegnapi nap egyébként
azzal indult, hogy az éjszakát
a minisztériumban töltõ al-
kalmazottakhoz a reggeli
órákban csatlakozni próbáló
újonnan érkezetteket már
nem engedték be az épületbe,
ahol egy nappal korábban tel-
jes volt a káosz: úgy járkálha-
tott ki-be bárki, mint egy nyil-
vános házba. Így aztán a két
részre szakadt tüntetõk egy-
mással csak a fõbejáraton ki-
szûrõdõ, illetve behallatszó
skandálások révén tartotta a
kapcsolatot, s ez a fajta „pár-
beszéd” állandósult is: hol a
bentiek, hol a kintiek kérték a
miniszter, a kormány, az ál-

lamfõ lemondását. Az egy
nappal korábbihoz képest a
rendfenntartó erõk jelentõsen
megszaporodtak, a nagy lét-
számban kivezényelt csend-
õrség pedig átesett a ló túlsó
oldalára: nemcsak a tüntetõ-
ket, hanem a sajtó képviselõit
sem engedte többé az épület-
be, ahol az „ellenállók” és a
miniszter „csatája” folyt. Az-
az, csak egyetlen indokkal – a
fiziológiai szükségletek kielé-
gítése végett –, és csakis a
földszinti mellékhelyiségekig,
ahova szigorú cerberi kíséret-
tel, hang- és képrögzítõ szer-
kezeteik hátrahagyásával jut-
hattak el az oda kívánkozó
újságírók.

Csempészáruk

Azazhogy voltak sajtósok
a tüntetõk által „elfoglalt”

elsõ emeleti folyosókon is,
de csak azon kevesek, akik
az elõzõ éjszakát is ott töl-
tötték, a sztrájkolókkal
együtt. Ahhoz ugyanis nem
volt elég önbizalmuk vagy
bátorságuk a karhatalmia-
kak, hogy a „lázadók” sze-
me láttára, élõ adásban bír-
ják rá – akár erõszak alkal-
mazásával – a két hírteleví-
zió riporterét és operatõrét a
„háborús” helyszín elhagyá-
sára. Így aztán már csak az
utánpótlás biztosítása – le-
merült akkumulátorok ki-
cserélése, a megtelt videoka-
zetták újra cserélése – oko-
zott némi fejtörést a tévék
stábjainak. Ezt végül úgy ol-
dották meg, hogy a sztrájko-
lóknak a szakszervezetek ál-
tal bejuttatott élelmiszercso-
magokkal együtt csempész-
ték be a videokamerák „táp-
lálékát” is.

Ami a végkifejletet illeti, a
vélekedések megoszlottak. A
tüntetõ pénzügyes alkalma-
zottak közül sokan bizalmat-
lanul fogadták az ígéreteket:
akkor hisszük, ha a pénz a
számlánkon van – tamáskod-
tak többen is. A késõ délutá-
ni órákra azonban már leg-
többjükben felülkerekedett a
fáradtság, és persze a siker re-
ménye. Estére már csak egy
kis csoport skandálta még az
épület elõtt, a szó elszáll, az
írás megmarad alapon: „Írja-
a-lá, írja-a-lá…” 
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HIRDETÉS

Vasile Marica szakszervezeti vezetõ közvetítette a követeléseket Gheorghe Ialomiþianu és Sorin Blejan végül beadta a derekát

A lázadók nyerték a pótlékháborút

Megbolydultak a pedagógusok is
A tiltakozáshullám tegnapra elérte az oktatási tárcát is, az
esti órákban spontán demonstráció kezdõdött a miniszté-
rium épülete elõtt: néhány tucat, a megszorító intézkedé-
sek miatt felháborodott pedagógus Daniel Funeriu tárca-
vezetõ lemondását követelte. Anton Hadãr, az Alma Ma-
ter szakszervezet elnöke felszólította a minisztert, hogy
még az este folyamán üljön le tárgyalni a tiltakozókkal.
Marius Nistor, a Spiru Haret vezetõje csatlakozott a tün-
tetõkhöz, és jelezte, kész egész éjjel támogatni az elégedet-
lenkedõket. A Szabad Tanügyi Szakszervezet is támoga-
tásáról biztosította az akciót, és figyelmeztetett: „nem tud-
ni”, hogy ma hogyan zajlik a tanítás a hazai iskolákban.
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Antal Erika, 
Kovács Zsolt, Sipos M. Zoltán

Az egész országra kiter-
jedt tegnapra a szerdán

kezdõdött pénzügyminiszté-
riumi spontán tiltakozás: a
háromszéki pénzügyi hivata-
lok bejáratait csendõrök õriz-
ték, a sztrájkolók és az ügyin-
tézõk nem vehették fel egy-
mással a kapcsolatot az or-
szágos munkabeszüntetés
idején. Több mint 300 Ko-
vászna megyei pénzügyi al-
kalmazott vett részt az akció-
ban, ezért zárva tartott az
összes háromszéki pénzügyi
hivatal. Foof Ervin, a mee-
gyei pénzügyi dolgozók szak-
szervezetének elnöke lapunk-
nak elmondta: a fizetéscsök-
kentés és a jutalékok megvo-
nása miatt 60-70 százalékkal
csökkentek bevételeik. Az
alkalmazottak 60 százaléká-
nak alig 600 lej a bruttó bére,
ezért kitartanak, amíg nem
rendezõdnek kéréseik – jelen-
tette be Foof Ervin.

Perverz helyzet

Ottjártunkkor tegnap a
sepsiszentgyörgyi pénzügyi
hivatal dolgozói az elõtérben
gyülekeztek, az épület elõtt
pedig csendõr állt õrt, és sen-
kit nem engedett be. Lapunk
munkatársát csak hosszas
egyeztetés után sikerült
beengedniük a szakszerveze-

ti vezetõknek, de azzal a ki-
kötéssel, hogy nem fényké-
pezhet. Az ajtó elõtt tucatnyi
adófizetõ várakozott, min-
denki sürgõs fizetnivalójára
vagy más adminisztratív
ügyre hivatkozva próbált be-
jutni. „Értsék meg, senki
nem dolgozik, spontán
sztrájk van” – utasította el
õket az õrt álló csendõr, aki
keserûen tette hozzá, hogy
neki is most van a fizetésnap-
ja, de nem kapja meg pénzét,
mert a kincstár se dolgozik.
Foof Ervin próbálta meg-
nyugtatni az embereket,
hogy a határidõs kifizetések
miatt vállalják a felelõsséget,
és várhatóan senkinek nem
származik gondja a kifizetés
elmaradása miatt. Édler
András RMDSZ-es parla-
menti képviselõ lapunknak
elmondta: a pénzügyi dolgo-
zók követelései megalapo-
zottak, hiszen az intézmény-
ben az utóbbi években nem
volt fizetésemelés, mert ez a
jutalékrendszer állandó fize-
téskiegészítéssé minõsült át.
A jutalékrendszer bevezetése
– figyelmeztetett a képviselõ
– olyan „perverz” helyzetet
szült, amelynek eredménye-
ként a pénzügyi ellenõrök
nem azon voltak, hogy segít-
sék az adófizetõt, hanem azt
keresték, hogy hogyan tud-
nak minél nagyobb büntetést
kiszabni, hogy minél na-
gyobb jutalékot kapjanak. 

Kávé és kitartás 
„a végsõkig”

Kolozsváron már reggel
korán összegyûltek a de-
monstráló alkalmazottak a
helyi adóhivatal udvarán: a
szerdai, bekiabálásoktól han-
gos tüntetést tegnapra fojtott,
ám annál feszültebb tiltako-
zás váltotta fel. Az alkalma-
zottak láthatóan „kiköltöz-
tek” az irodákból, és hosszú
távra rendezkedtek be, do-
hányzó és kávézó sarkok ala-
kultak ki. A lapunknak nyi-
latkozók elmondták: nincs
más választásuk, mint a „vég-
sõkig” kitartani, a jövedelem-
csökkentés ugyanis  megalá-
zó helyzetbe hozza õket, a
kapott pénz meg sem közelíti
a megélhetéshez szükséges
minimumot. 

Marosvásárhelyen tegnap
egyórás sztrájkot tartottak  a
helyi adóhivatalban, de a hi-
vatalzárás után bent marad-
tak az alkalmazottak, hogy
azonnal pótolják a kiesett
munkaidõt. A lelkiismeretes
kiszolgálás ellenére mára új-
ra munkabeszüntetést ter-
veztek: az alkalmazottak fe-
gyelmezetten, de határozot-
tan jelzik: bár tekintettel
vannak az adófizetõkre, a
mindenki számára sürgõs te-
endõkre, az engedetlenségi
akcióról nem mondanak le,
támogatják az országos
sztrájkot. 

Futótûzként terjedt ki
a sztrájk az erdélyi megyékre
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7.00 Gazdakör
7.50 Élő egyház (ism.)
8.20 Mesék
9.25 Cimbora
9.50 Végre, szabadon! 
(fr. sor.)
10.15 Kutyaélet
10.40 Univerzum 
- Az idő határai
11.35 Az egyházi 
művészet kincsei
12.15 Kupé
12.45 Híradó
13.05 Isten kezében
13.30 EtnoKlub
14.45 Daktari 
(am. kaland sor.)
15.40 Balatoni utazás
16.15 Madártávlatból 
16.45 Kézjegy
17.30 Talpalatnyi zöld
18.00 Pannonia 3 keré-
ken - Szobtól Szécsényig
18.30 Kirakat
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Ötfős hadsereg
(olasz western, 1969)
21.40 Dunasport 
Sportösszefoglaló
22.00 Lélek Boulevard
22.30 Érzelemgyár 
(francia filmdráma, 2008) 
0.10 Apu boldogsága 
(am. rom. dráma, 2007)
2.25 Kirakat (ism.)
2.50 Magyarország egy
francia szemével 
(dokumentumf.)

TV2, 20.35
Anyád lehetnék

Rosie 40 éves egyedülálló anya Los Angelesben. Az élete
nem egészen úgy alakult, ahogy tervezte. A tévéműsor
amelynek a producere, komoly bajba kerül; a szexista főnö-
ke meg akarja szüntetni Rosie asszistense pedig folyton sza-
botál. Odahaza sem mennek sokkal jobban a dolgok. A volt
férjnek gyereke lesz egy fiatalabb nőtől, miközben a Rosie-
val közös lányuk, Izzie a serdülőkorba lép.

RTL Klub, 23.15
Tõzsdecápák

Gordon Gekko szerint a világon pénzért bármi megvásárol-
ható, neki semmi sem drága, semminek nincs értéke, csu-
pán egyetlen dolog érdekli: a siker. Egy fiatal, nagyra törő al-
kalmazottja, Bud Fox kísértetiesen emlékezteti egykori ön-
magára, ezért tanítványául fogadja. Bud kezdetben isteníti
mesterét, és mindent megtesz, hogy ellesse a mindenhol di-
adalmaskodó tőzsdemágus titkait.

DUNA TV, 0.10
Apu boldogsága

Az egyedülálló autószerelő, Monty szerény körülmények kö-
zött él és imádja három lányát. Amikor a bíróság drogdíler
ex-feleségének ítéli a gyerekeket, Monty kétségbeesett küz-
delembe kezd, hogy visszakapja őket. Egy gyönyörű, okos és
nagypályás, ám magányos ügyvédnő, Julia áll mellé segítsé-
gül, akit egy alkalmi sofőrmunka során ismer meg.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HÁLOZAT

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
8.55 Hogy volt!?
10.40 Körzeti magazin
11.35 MIÉRT?
12.20 Arborétumok, 
gyűjteményes kertek
12.25 Kodály után, 
száz évvel”
13.01 Natúra
13.25 Kézfogás
13.50 Palackposta
14.30 Koncertek 
az A38 hajón
15.20 80 kert nyomában
a Föld körül
16.20 Sant’ Angelo 
- Egy kórház hétköznapjai
(olasz sor.)
17.10 A férfi, 
aki sasokkal álmodott 
(olasz kalandf., 2. rész)
18.10 T.I.R. 
(olasz-magyar sor.)
19.10 Nem csak 
a 20 éveseké a világ
20.00 Mézga Aladár 
különös kalandjai
20.30 Bestseller
21.00 Híradó
21.25 Sporthírek
21.30 Asszisztensek 
(am. vígj. sor.)
21.55 Beugró
22.45 Revans 
(am. krimi, 1990)
0.45 Miss Marple történe-
tei - Gyilkolni könnyű (an-
gol krimi)
2.25 Helló, Einstein! (sor.)

7.05 Top Shop
8.00 Kölyökklub
Benne: Okostojások, 
Kalózmesék, Tom és Jer-
ry legújabb kalandjai
11.00 A fantasztikus 
négyes (anim. sor.)
11.30 ASZTRO Show
12.25 Házon kívül 
- Heti magazin
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Autómánia
13.45 Nász-nap 
(am. sor.)
14.10 Pasifaló 
(am. vígj. sor.)
14.40 Sue Thomas 
- FBI (am. filmsor.)
15.35 Tengeri őrjárat
(olasz krimisor.)
16.40 Traveler 
- Az utolsó vakáció
(am. akció sor.)
17.30 Merlin kalandjai
(angol sor.)
18.35 Glee 
- Sztárok leszünk! 
(amerikai vígj. sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Fókusz Plusz 
Magazin
20.30 X-Faktor
Utána: RTL-hírek
23.15 Tőzsdecápák 
(am. krimi, 1987)
1.50 Az utas neve: 
Halál (am. horror, 2005)
2.30 Fókusz Plusz 
magazin

7.00 Az idő örvényében
(ism. sor.)
7.25 Tv2 matiné
Gyermekmesék, 
Fifi virágoskertje
10.45 414-es küldetés
11.20 Tv2 matiné
12.10 Kath és Kim 
(am.-auszt. vígj. sor.)
12.40 Két TestŐr 
Életmódmagazin
13.10 Babavilág
13.40 A láthatatlan 
ember (sor.)
14.35 Az Ügynökség
(kan.-am. sor.)
15.35 Shark 
- Törvényszéki ragadozó
(am. krimisor.)
16.30 Shark 
- Törvényszéki ragadozó
(am. krimisor.)
17.30 Duval és Moretti
(francia krimisor.)
18.30 Luxusdoki 
(amerikai 
vígjáték sorozat)
19.30 Tények 
- Hírműsor
20.05 Magellán
20.35 Anyád lehetnék
(am. rom. vígj., 2007)
22.30 Pitch Black - 22
évente sötétség 
(am. sci-fi, 2000)
0.30 Légicsapás 
(am. akcióf., 2002)
2.15 EZO.TV
3.10 Kalandjárat (ism.)

8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Befutó
Az utánpótlás magazinja 
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 ?sök tere (ism.)
16.30 Paletta (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: 
Muzsikás történet (ism.)

9.00 Flipper legújabb ka-
landjai (sorozat) 9.55 A
szépség és a szörny (soro-
zat) 10.55 Pimaszok (so-
rozat) 11.50 Joey (soro-
zat) 12.50 A legjobb bor-
délyház Texasban (am. víg-
játék) 15.10 ÁlomÉpítők
16.05 Smallville (am. so-
rozat) 17.00 Kézilabda
Bajnokok Ligája MKB
Veszprém - Kolding IF
(DEN) Valladolid (ESP) -
PICK Szeged 21.00 CSI
(sorozat) 22.00 Esküdt el-
lenségek (sorozat)

7.00 Hírek 11.00 Külön
kiadás 13.00 Sport.ro Hí-
rek 14.00 Kutya Bajno-
kok Ligája 15.00 Komo-
lyan 16.00 Mitica ligája
(live) 18.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 19.00 Fogadás
a félelemmel 20.00 Miti-
ca ligája (live) 21.00
Sport.ro Hírek (live)
21.30 Tenisz bajnokok Li-
gája, Shanghai 23.00
BoxBuster: Vitali Kl-
itschko - Shannon Briggs
(live) 23.45 Wrestling
SMACK

9.45 Rosalinda (sorozat)
10.45 Teleshopping 11.15
Elátkozott paradicsom
12.30 Tengernyi szenve-
dély (sorozat) 13.30
Kainés Ábel (amerikai film-
dráma) 15.30 Viktória (so-
rozat) 16.30 Rosalinda
(sorozat) 17.30 Igaz törté-
netek 18.30 Tengernyi
szenvedély (sorozat)
19.30 Szívek iskolája (so-
rozat) 20.30 Találkozás a
Herceggel (amerikai ro-
mantikus film, 1999)
22.30 Hét bűn (sorozat)

8.05 IQ-zseni (amerikai
vígjáték) 10.00 Televíziós
vásárlás 13.05 Hullajó
hullajelölt (francia vígjá-
ték) 14.40 A három kirá-
lyok (francia vígjáték)
16.35 Garfield (am. csalá-
di vígj.) 18.00 Az ördög
jobb és bal keze (olasz víg-
játék) 20.10 A király nevé-
ben (német-kanadai-ame-
rikai kalandfilm) 22.30
Underworld. Evolúció
(amerikai akcióthriller)
0.25 A 13. harcos (ameri-
kai kalandfilm)

8.30 Napoleon - Kis ku-
tya, nagy pácban (auszt-
rál-japán családi kaland-
film) 10.15 Pintea (román
film, 1976) 12.30 Híradó
13.30 Soha ne nézz le
(amerikai thriller, 1998)
15.45 Légy a házastár-
sam 17.15 Ezel (török
sorozat) 18.45 A nap híre
19.00 Híradó 19.30 Me-
nyet anyának 5 23.00
Loch Ness mélyén (ameri-
kai kalandfilm, 2001)
1.00 Fantázia határok
nélkül

9.30 Teleshop 10.30
Irányjelző 11.00 Zodiákus
13.00 Teleshop 14.00 A
pápai református gyűjte-
mények 14.30 Bencze-
Show 15.00 Helyszín
15.30 A polgármester
16.00 Zodiákus 18.00
Szentföldi szent helyek
üzenete 18.30 Thaiföld -
Sziámi ikrek 19.15 Iránytű
19.30 Végzetes utóhatás
(amerikai filmdráma,
1989) 21.35 Hírháló
22.00 Házibuli Attilával és
vendégeivel

TV2
6.45 Hajnali gondolatok
6.50 Ma Reggel
9.00 Híradó
9.05 Sporthírek
9.10 Európa Magyarországon
9.35 Mesék
10.40 Amika (belga sor.)
11.05 Sarah Jane kaland-
jai (angol sor.)
11.35 Sötét jóslat 
(anim. sor.)
12.05 Sztársáv
13.01 Hírek
13.05 Sztársáv
13.30 Motorvízió
14.00 Delta
14.30 Egészség ABC
15.00 Kincskereső
15.30 Pécsi keringő
16.00 Múlt-kor
16.30 Biszku és a többiek
17.55 Hogy volt!?
19.05 Életképek 
(magyar sor.)
19.45 Életképek 
(magyar sor.)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
21.05 SzerencseSzombat
22.00 Miss Marple törté-
netei - Gyilkolni könnyű
(angol krimi, 2008)
23.45 Hírek
23.50 Sporthírek
0.00 Dob+Basszus Live
0.55 Nomád Pláza 
- Három vándor (dok. f.)
1.55 Magyar pop
2.50 Magyar bulizenék

7.00 Ragadozó madarak
(dok. f.)
8.00 Jelek
8.30 Noé bárkája
9.00 Baba mágia
9.30 Hannah Montana
(am. sor.)
10.00 Disney klub
11.00 UEFA Champions
League Magazin
11.30 Nappalok 
és éjszakák
12.00 Vizor monden
(ism.)
12.30 Pro Patria
13.00 Határok nélkül
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.20 Életre szóló utazó
14.45 A Simpson csalás
(anim. sor.)
15.15 Találkozunk
a TVR-ben
16.40 Egyszer az életben
18.40 Tévéenciklópédia
19.40 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
20.40 A nap témája
21.10 Folyó szeli ketté
(amerikai filmdráma,
1992)
23.10 Professzionisták
(talk show)
0.10 Érzékeny pont 
(am. filmdráma, 2007)
2.15 Életre szóló utazó
(ism.)
2.45 Veszélyes házasság
(ism.)

4.30 20 év után 
– talk show (ism.)
6.00 Happy Hour 
– szórakoztató műsor (ism.)
7.00 Pro Tv hírek,
időjárásjelentés
10.00 Mi történik doktor
úr? (ism.)
10.30 Acélizom 
(amerikai dokumentumf.)
12.30 Pro Motor 
– autós magazin (ism.)
13.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
13.05 A pletykafészek
(amerikai filmsorozat)
14.00 Érted táncolok 
– táncverseny show (ism.)
19.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Superman visszatér
(ausztrál-amerikai fantasz-
tikus akcióf., 2006)

Sz.: Brandon Routh, Kevin
Spacey, Kate Bosworth
23.45 Box: Klitschko vs.
Shannon Briggs, hideghá-
ború
1.15 Fehér zaj 2: 
A fény (amerikai-kanadai
filmdráma, 2007)
3.30 Acélizom (amerikai
dokumentumfilm) (ism.)

4.00 Titkok 
a paradicsomban 
(ism.)
4.45 Közvetlen 
hozzáférés (ism.)
7.00 Híradó, Sport
9.00 Cserebere szerencse 
(am. rom. vígj., 2006)
11.00 Földrengés (am.
katasztrófa f., 1974)
13.00 Híradó
13.15 A simlis 
és a szende 
(amerikai sorozat) (ism.)
14.00 Az Ambersonok

ragyogása 
(am. filmdráma, 2002)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
16.45 Benny Hill 
(angol vígjáték sorozat)
17.30 A nagy győztes 
– reality show (ism.)
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.30 A fenébe is... 
– Mihai Bendeac 
szórakoztató műsora
22.00 Tök alsó 
(amerikai vígjáték, 1999)
0.00 A skorpió hadművelet
(hongkongi akciófilm,
1991)

6.00 A cseresznye 
a tortán 
– reality show (ism.)
7.00 Fején a nagyvilág
(ism.)
7.30 Teleshopping
8.00 Fél lábbal 
a Paradicsomban 
(olasz vígjáték)
10.00 Teleshopping
10.30 Autofórum
11.00 Ingatlan Blitz
11.30 Sport, diéta és egy
sztár
12.00 Ötcsillagos otthon 
- szórakoztató műsor
13.00 Aki tud az nyer!
(ism.)
14.00 Mestersége 
önkéntes 
(reality show) (ism.)
14.30 Anyacsere 
– reality show (ism.)
16.00 Rocktábor 2. 
- A záróbuli 
(amerikai vígjáték, 2010)
18.00 Hírek,
időjárásjelentés

19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán 
– reality show
20.30 Szuper 
felsőtagozat 
(am. családi vígj., 2005)
22.30 Mondenii Show –
szórakoztató műsor
0.30 Szerelmes fantáziák
(romant. f.)
2.30 Hírek (ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Végzetes 
másodpercek
8.00 Nagy durranások 
- Glasgow
9.00 A túlélés 
törvényei 
- Nagyvárosi túlélő
10.00 Állítólag... 
- Autós menekülés
11.00 Piszkos munkák 
- Kutyatenyésztő
12.00 Amerikai favágók 
- Vér és zöldfülűek
13.00 Halálos fogás 
- Sarki kutatás
14.00 Nagy durranások
15.00 Hogyan készült
Grafitceruza-bél, 
klarinét, 
néhány különleges 
effektus
16.00 Állítólag... 
- Nindzsák 2
17.00 A túlélés törvényei
18.00 Tönkre vágva
20.00 Bear Grylls: 
Ha minden kötél szakad
21.00 Amerika határain
22.00 Cella-napló
23.00 Chris Ryan 
bemutatja: 
Rendőrségi 
elit alakulatok 
0.00 Ross Kemp 
- Gengszterbandák 
nyomában
1.00 Futballhuligánok 
- Argentína
2.00 Fekete arany

8.00 Miért ABC
9.00 Figyelem gyerekek!
9.35 Szabad 
a szembejövő sáv
10.30 Bazár
11.00 Közelről a világ
11.30 Ég és föld között
12.00 A románok kincsei
12.35 Oroszlánok 
arénája
13.35 Figyelem, 
énekelünk!
15.10 A Random-átjáró
(kanadai-ír sorozat)
17.00 Hírek
17.30 Szigetek kincsei
18.00 UEFA Champions
League Magazin
18.30 A térképen túl
(ism.)
19.00 Cirque du Soleil -
Quidam 
(kanadai cirkuszfilm, 1999)
20.10 Imposztor 
(am. sci-fi akcióf., 2002)
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Gitárok ideje
0.00 Mile High 
(angol vígj. sor.)
0.55 Szigetek kincsei
(ism.)
1.25 Arc és hasonlóság
(ism.)
1.55 A Random-átjáró
(kanadai-ír sorozat)
(ism.)
3.25 Jamie Oliver:
mit teszünk az asztalra?
(ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

8.00 Jó reggelt, Erdély!, Híradás, Majális, 
Telefontársasjáték, Nyelvőr, Világjárók
10.05 Térerő
14.00 Híradás, Aranyszalagtár, Alternatívzene
16.00 Híradó
Ötórai tea: Megy a magnó, Súrlott grádics, 
A hét zeneműve, Versműsor, Gramofon

SZOMBAT
2010. október 16.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ
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7.20 Cimbora (ism.)
7.50 Mikor érünk már
oda?
7.55 Antje (anim. sor.)
8.10 Ami igaz, az igaz
8.25 Hol volt, hol nem volt...
8.45 Zengő ABC
8.55 Babar. A győzelem
ünnepe
10.15 8. Nemzetközi Cir-
kuszfesztivál
11.10 Lyukasóra
12.00 Kalando-Zoo a Kifu-
tók mögött
12.30 Kiút (dok. sor.)
12.45 Híradó
13.05 Élő egyház
13.40 Élő népzene
14.10 Csellengők
14.30 Kiút
14.45 Külvárosi őrszoba
(magyar filmdráma, 1942)
16.15 Dunáról fúj a szél
16.20 Törzsasztal
17.10 Kiút
17.15 Séta az aranyutcákon
18.10 Mese
18.40 Arcélek
19.00 Híradó
19.25 Heti Hírmondó
20.15 Kiút
20.25 Kikötő
21.10 A vasálarcos 
(angol-am. kalandf., 1977)
22.55 Divathét
23.25 Dunasport
23.40 A zóna 
(mex. filmdráma, 2007)
1.15 Mozaik Nemzet

RTL Klub, 21.00
Charlie és a csokigyár

A csokigyár, amelyről a szegény családban élő Charlie álmo-
dik, borzasztóan titokzatos. Tizenöt éve senki nem látott
egyetlen munkást se bemenni, se kijönni, nem látták a cso-
koládégyáros Willy Wonkát, csak az irtózatos mennyiségű
csoki áramlik ki a gyárból. Azután fantasztikus hír röppen vi-
lággá: Willy Wonka bejelenti, hogy kinyitja gyára kapuit az
öt szerencsés nyertes előtt.

TV2, 21.05
Pókember

Egy pókcsípés nem a világ. Peter Parker, a kétballábas diák-
újságíró világa mégis fenekestül felfordul, amikor egy labo-
ratóriumi osztálykirándulás során megcsípi egy mutáns pók.
Ezt követően a srác egyre furább képességeket tapasztal
magán: könnyedén sétál a plafonon, csuklójából ragadós
pókszálat lő ki, a veszélyeket pedig jóval bekövetkezésük
előtt megérzi.

DUNA TV, 21.10
A vasálarcos

XIV. Lajos, az ifjú és kegyetlen király hosszú évek óta sanyar-
gatja népét. A három testőr, Athos, Porthos és Aramis olyan-
nyira csalódottak, hogy úgy döntenek, többé nem szolgálják
a királyt, s megszabadítják a népet kizsákmányolójától. A há-
rom kiváló testőr a cél érdekében kiszabadítja a Bastille-ban
raboskodó Vasálarcost, azt a férfit, akinek kilétét homály fe-
di, s akinek arcát még nem látta senki.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HÁLOZAT

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
8.55 Mesék
9.35 Spuri (auszt. sor.)
10.00 Derek, 
a fenegyerek (sor.)
10.25 Keménykalap 
és krumpliorr 
(magyar kalandf. sor.)
11.15 Kitörés 
(am. filmdráma, 1995)
13.05 “Így szól az Úr!”
13.15 Katolikus krónika
13.40 Útmutató
14.05 A sokszínű vallás
14.20 Református 
magazin
14.45 Evangélikus ifjúsági
műsor
14.50 Katolikus mise
15.55 Az Árpád-kor 
templomai
16.05 Az építészet ürügyén
16.50 Zodiákus
17.20 Elit gimi 
(olasz drámasorozat)
18.10 Sándor Mátyás
(sor.)
19.10 Pillér
20.05 A nagyeszű 
sündisznócska
20.30 Telesport 
- Motorsport
21.00 Híradó este
21.30 Nem csak a 20 éve-
seké a világ
22.25 Erdélyi kastély 
(magyar filmdráma, 1940)
23.35 Egy másik bolygó
1.18 Katolikus krónika

7.30 Top Shop
8.00 Kölyökklub
Benne: Okostojások, 
Kalózmesék, 
Tom és Jerry legújabb
kalandjai
11.00 Trendmánia
Életmód- 
és szépségmagazin
11.40 Asztro Show
12.35 meneTrend
13.00 RTL Klub Híradó
13.15 Pasifaló (am. sor.)
14.05 Magyar 
autósport-magazin
14.25 Forma-1 magazin
14.50 A Grace klinika
(am. drámasorozat)
15.45 A Grace klinika
(am. drámasorozat)
16.40 A Grace klinika
(am. drámasorozat)
17.40 Karantén 
(am. akcióf., 1999)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Tökéletes célpont
(am. akció sor.)
21.00 Charlie 
és a csokigyár 
(am. családi kalandf.,
2005)
23.10 Heti hetes
Vidám, aktuális talk-show
Utána: RTL-hírek
0.30 A kanyaron túl
(am.-angol filmdráma,
2004)
2.05 Portré (ism.)
Riportmagazin

6.45 Reggeli gondolatok
7.15 Az idő örvényében
7.45 Tv2 matiné
11.00 414-es küldetés
11.30 Tv2 matiné
12.15 Stahl konyhája
12.45 Kalandjárat
13.15 Sliders 
(am. sor.)
14.10 A Partiőrség
(auszt. sor.)
15.05 Monk 
- Flúgos nyomozó 
(am. krimisor.)
16.00 Tequila és Bonetti
legújabb kalandjai 
(olasz akció sor.)
17.00 Sheena, 
a dzsungel királynője
(am. kaland sor.)
17.55 Megasztár 5. 
(szórakoztató műsor)
19.30 Tények
20.00 Napló
Mérlegen a valóság
21.05 Pókember 
(am. sci-fi akcióf., 2002)
23.25 Frizbi 
- Hajdú Péterrel 
(talk show)
0.25 The Cleaner 
- A Független 
(amerikai sorozat)
Közben: Kenósorsolás
1.15 Tigris és sárkány
(am.-tajvani-hongk. 
kalandf., 2000)
3.10 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!

8.00 Híradó
Friss napi információk
8.30 Soroló
9.05 Iskolapélda (ism.)
9.30 Felfedező (ism.)
10.05 Péntek 8 (ism.)
Mondatvadászat
11.05 Célpont (ism.)
Oknyomozó riportműsor
11.30 Napról napra
Belpolitikai összefoglaló
12.05 Civil kaszinó (ism.)
13.00 Déli híradó
13.30 Közvetlen ajánlat
14.05 Különkiadás (ism.)
16.05 Arcok a liftben
(ism.)
16.30 Befutó (ism.)
Az utánpótlás magazinja
17.05 Garázs (ism.)
Ahonnan az autózás
indul!
17.30 GyógyHír
Egészségügyi magazin
18.00 Híradó
18.30 Hírvilág
19.05 Keresztmetszet 
Riportmagazin
20.00 Híradó
20.30 Napról napra
(ism.)
21.05 Kontraszt
22.00 Híradó 21
22.30 Értékmentés más-
ként (ism.)
23.05 Vetítő
23.06 Óbuda 1956
(dokumentumf.)
0.05 Kontraszt (ism.)

9.10 Flipper legújabb ka-
landjai 10.10 Négy eskü-
vő 11.05 10 év 10 nap
alatt (ismétlés) 11.55
Gigamad 12.25 Vészhely-
zet (amerikai sorozat)
13.20 Amerika csillagai
14.20 A Nagy Ő 16.10 Ké-
zilabda: Gyori AUDI ETO
KC - PODRAVKA Koprivni-
ca (CRO) 18.05 A szépész
és a szörnyeteg (amerikai
vígjáték) 20.15 Lehetet-
len küldetés 22.15 Ments
meg, Uram! (angol-ameri-
kai filmdráma, 1995) 

7.00 Sport.ro Hírek 7.30
Pro Motor, premier 8.00
Sport.ro Hírek 11.00 Kü-
lön kiadás 13.00
Sport.ro Hírek 14.00
BoxBuster 15.05 Foga-
dás a félelemmel 16.00
Mitica ligája (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.00 Mitica ligája (live)
20.00 Gigászok harca
21.00 Sport.ro Hírek
(live) 21.30 Tenisz Baj-
nokok Ligája, Shanghai
23.30 Sport.ro Hírek
0.00 UFC 120

8.15 Szívek iskolája 9.45
Rosalinda (sorozat) 11.15
Otthoni receptek 12.30
Tengernyi szenvedély (so-
rozat) 13.30 Pónikaland
(amerikai családi film,
2007) 15.30 Viktória (so-
rozat) 16.30 Rosalinda
(sorozat) 17.30 Mesés höl-
gyek 18.30 Nemzetközi
Tánc bajnokság 20.30 Be-
épített szépség (amerikai
akció-vígj., 2000) 22.45
Meséljünk! 0.45 Nemzet-
közi Tánc bajnokság (is-
métlés)

8.05 A három királyok
(francia vígjáték) 10.00 Te-
levíziós vásárlás 13.05 To-
tál gáz (amerikai vígjáték)
14.40 Szerelmi bájital
(amerikai romamntikus
vígjáték) 16.35 Lucky Luke
és a nagyváros (animációs
film) 18.00 Az ördög jobb
és bal keze 2. (olasz akció-
vígjáték) 20.15 Boa (ame-
rikai akciófilm, 2002)
22.00 Mint a tűz (am. ak-
cióf., 1992) 23.45 A kard
mestere 2. (hongk. akció-
film, 1991)

8.30 Felügyelők (ameri-
kai akciófilm, 1998)
10.30 Vidám sirató (ro-
mán vígjáték) 12.30 Hí-
rek 13.30 A Jelcin-projekt
(amerikai filmdráma,
2003) 15.45 Szemek az
árnyékban (ismétlés)
17.15 Ezel (török sorozat)
18.45 A nap híre 19.00
Hírek 19.30 D-Paparazzi
20.15 Apja lánya – reality
show 22.30 Szegény gaz-
dag gyerekek 0.30 Mexi-
kói vérfarkas Texasban
(amerikai horror)

9.00 Hírháló 9.30
Teleshop 10.30 Nyitott
Egyetem 11.00 Zodiákus
13.00 Teleshop 14.00 Cél-
zászló (amerikai akciófilm,
1990) 16.00 Zodiákus
18.00 Bencze-Show
18.30 Tabu Tv 19.00 Sztá-
rok a konyhában 19.30
Csodagyerek 2 (amerikai
kalandfilm) 21.35 Hírháló
22.00 Vegas Vice (am. ak-
cióf., 1994) 0.00 Házibuli
Attilával és vendégeivel
1.00 Szentföldi szent he-
lyek üzenete

TV2
6.50 Ma Reggel
9.00 Híradó
9.05 A Vörösiszap (élő)
Nemzeti összefogás 
a károsultak megsegítésére
9.25 Főtér
10.10 Engedjétek hozzám
10.15 Így szól az Úr!
10.20 Katolikus krónika
10.50 Útmutató Hitünk
közös gyökerei
11.15 Református 
magazin
11.40 Evangélikus 
ifjúsági műsor
11.50 A Vörösiszap (élő)
12.00 Katolikus mise
13.01 Híradó
13.04 A Vörösiszap 
Nemzeti összefogás
13.35 Telesport
14.05 Hogy volt!?
15.20 Zegzugos 
történetek
15.50 Körhinta
16.20 A Vörösiszap (élő)
16.50 Erdélyi kastély
(magyar filmdráma,
1940)
18.05 A Vörösiszap (élő)
18.40 Magyarország 
története
19.10 Életképek (sor.)
20.30 Híradó
21.05 Szempont
22.00 A Vörösiszap (élő)
22.55 Aranymetszés
23.50 Hírek
0.05 Margat lovagjai

7.10 A hit világa
9.00 Ahogy elő van írva
10.00 Disney Klub
11.00 Az én Európám
11.30 A falu élete
13.00 Utolsó kiadás
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.20 Nemzetközi 
cirkusz előadás
15.00 A család sztárja
16.00 Népi hagyományok
17.00 Danutz SRL, első
rész
18.00 Hírek, időjárásje-
lentés
18.10 Danutz SRL, 
második rész
19.25 Jocker, Loto 5 /40,
Loto 6/49 és Noroc sor-
solás
19.40 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
20.40 A nap témája
21.10 Hart háborúja 
(amerikai háborús filmdrá-
ma, 2002)
23.20 100%-ban 
garantált
0.25 Minden 
hétre egy könyv
0.30 Lóhalálában 
(kanadai-német akció-
vígj., 2002)
2.05 Mesterség, 
aranykarperec (ism.)
2.30 Vizor monden (ism.)
2.55 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)

6.00 A pletykafészek
(amerikai filmsorozat)
(ism.)
7.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
10.00 20 év után 
(talk show)
11.00 Papa, én nő vagyok! 

(amerikai vígjáték, 1989)
13.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
13.05 Apropo TV 
– szórakoztató műsor
14.00 Superman visszatér
(ausztrál-amerikai fantasz-
tikus akciófilm, 2006)
(ism.)
18.00 Románia szeretlek
– kultúrális magazin
19.00 Hétvégi Pro Tv hí-
rek, időjárásjelentés
20.45 Land of Jokes 
– szórakoztató műsor
21.45 Román komédia
társaság
– szórakoztató műsor
22.45 A titkos ablak
(amerikai thriller, 2004)
1.30 Apropo TV – szóra-
koztató műsor (ism.)
2.00 Hétvégi Pro Tv hírek,
időjárásjelentés (ism.)

7.00 Híradó, Sport
9.00 Alo, aterizeaza stra-
bunica!
(román vígjáték, 1981)

11.00 Angélique 
(francia-NSZK-olasz 
kalandfilm, 1964)
13.00 Híradó, sport
13.15 A simlis és a Szende
(angol vígjáték sorozat)
(ism.)
14.00 Az Ambersonok 
ragyogása 
(amerikai filmdráma,
2002) (ism.)
16.00 Híradó, sport
16.45 Benny Hill 
(angol vígjáték sor.)
17.30 A fenébe is... 
- szórakoztató műsor (ism.)
19.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
20.00 Volt egyszer egy
igazság 
(amerikai akciófilm, 2007)
22.00 SuperBingo Metro-
polis - versenyshow
1.30 Szerepcserés támadás
(amerikai akciófilm,
2000)
3.15 Benny Hill 
(angol vígj. sor.) (ism.)

6.00 A cseresznye 
a tortán
(reality show) (ism.)
7.00 Kandikamera
7.30 Teleshopping
8.00 Az elvarázsolt 
szív nyomában 
(anim. f.)
9.30 Ház, építés, design
– szórakoztató műsor
10.00 Teleshopping
10.30 Nyakamban 
az egész világ
11.00 Levintza 
bemutatja
11.30 Rocktábor 2. 
- A záróbuli 
(amerikai vígjáték, 97
perc, 2010) (ism.)
13.30 A vidék szépe 
(reality show)
15.00 Kötekedők 
krónikája
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán (reality show)
20.30 Anyacsere 
(reality show)
22.00 Mestersége: 
Önkéntes – reality show
22.30 A skorpió
megszelidítése (ism.)
23.30 Farmer, feleséget
keresek (ism.)
2.00 Hírek, 
időjárásjelentés (ism.)
3.00 Mestersége: 
Önkéntes (ism.)

6.10 Állítólag...
7.00 Hogyan csinálják?
Légzsák
/ jégpálya
/ matrac
8.00 Tornádók nyomában
9.00 A túlélés törvényei
10.00 Amcsi motorok 
- Gladiator Garageworks
motor
11.00 Ötödik sebesség
12.00 Autóépítők 
- A nagy verdacsata
13.00 Autókereskedők
úton
14.00 Tönkre vágva 
- Éjszakai műszak
16.00 Állítólag... 
- Üvegcsata
17.00 A túlélés törvényei
18.00 Bear Grylls: 
Ha minden kötél szakad
19.00 Mit nekem egy
monstrum!
20.00 Frattini 
- az épületek megmentője
21.00 Halálos fogás 
- Sarki kutatás
22.00 Az univerzum, 
ahogy Stephen Hawking
látja
23.00 A borzalom 
pillanatai
0.00 Éljük túl 
a katasztrófát - Tűzharc
1.00 Nagy durranások 
- Louisville
2.00 Töréspont 
- Tűzoltóautó
3.00 Halálos fogás

7.00 Gitárok ideje
8.00 A térképen túl (ism.)
8.30 Kaland és természet
(ism.)
9.00 Kicsik órája
10.00 Farm
11.00 Csavargó halász
11.30 Arc és hasonlóság
12.00 Motomágia
12.30 Vakációs kalauz
13.00 Az én költségveté-
sem (ism.)
13.30 IT zon@ (ism.)
14.00 Főzzünk megint
egyszerűen!
14.30 Atlasz
15.00 Lehet, hogy nem
tudtad
15.10 Romantikus 
komédia 
(amerikai vígjáték, 1983)
17.00 Hírek
17.30 Szigetek kincsei
18.00 Balkáni szokások
19.00 Bajnokok
19.00 Videóterápia
20.10 Mr. Wonderful
(amerikai romantikus 
vígjáték, 1993)
22.00 Hírek
23.00 U2 a BBC-n, 
történelem
0.00 Veszélyes! 
(auszt. akció sor.)
1.00 Szigetek kincsei
(ism.)
1.25 Atlasz (ism.)
1.55 Imposztor 
(am. sci-fi akcióf., 2002)
(ism.)

2.00 Éjszakai váltás
14.00 Műsorismertetés
14.05 Dalposta
15.40 Vidékről vidékre
16.25 Körhinta, Zenenegyed
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: Csíkverebes, Hargita megye
14.00 Zenés üzenetek
16.00 Híradó
16.10 Zenés üzenetek
17.00 Vasárnapra válogattuk

VASÁRNAP
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6.35 Gazdakör
7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Második esély 
(am.-mex.-kol. sor.)
9.45 Daktari (am. sor.)
10.40 Vilhelm Károly mű-
helyében (portréf.)
11.00 Család-barát
11.55 Ízőrzők
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Kikötő
15.25 Vetlényi Zsolt képző-
művész (dok. f.)
15.55 Magyar elsők
16.15 Atyák mestere
17.05 Sorompók
17.40 Heuréka! Megtalál-
tam!
17.45 Zorro 
(am. kaland sor.)
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
19.55 Derrick 
(német krimisor.)
21.00 Híradó
21.05 Közbeszéd
21.30 Két világ közt 
- Portré Aknay Jánosról
21.25 Sporthírek
22.30 Váltó
22.40 Sportaréna
23.25 Portréfilm Mácsai
István festőművészről
23.50 Tűzvonalban 
(magyar sor.) (ism.)
0.40 A vörös cárok
1.45 Beavatás (ism.)

TV2, 12.25
Fesd újra, Van Gogh!

A zseniális festőművész, Vincent Van Gogh a halála után ép-
pen egy évszázaddal visszatér közénk, Los Angeles forgata-
gába ebben a romantikus vígjátékban! Van Gogh, akinek éle-
tében csak egyetlenegy képet sikerült eladnia, döbbenten ér-
tesül róla, hogy mára, mint az egyik legnagyszerűbb festőt
tartják őt számon, s az alkotásai hatalmas összeget érnek.

TVR 1, 23.10
Az irányítás határai

Az irányítás határai egy rejtélyes idegen története, aki tit-
kos megbízás teljesítésére készül. Tettei a törvényen kívül-
re vezetnek, nem bízik senkiben és céljait teljes homály fe-
di. Utazása paradoxon, egyszerre fókuszált és álomszerű:
egy út, mely nem csak Spanyolországon, hanem saját tuda-
tán keresztül is vezet. A Jarmusch-film egyik meghatározó
élménye az értelmezés zavara.

VIASAT3, 23.30
Visszavágó

Porter egyszerű, törvénytisztelő tolvaj. Végzi a munkáját,
szereti a feleségét: nem tör nagyra. Amikor egy ravasz terv
segítségével ő és társa megszerzi egy kínai banda pénzét,
akkor sem jár más az eszében, mint hogy tisztességes osz-
tozkodás után mindenki élvezze nyugodtan munkája gyü-
mölcsét. Partnerének azonban más ötlete támad. Porter fe-
lesége segítségével átveri a gyanútlan gazembert.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HÁLOZAT

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Slovenski Utrinki
Szlovén nyelvű nemzetiségi
magazin
10.25 Roma fórum
10.55 Körzeti magazin
11.45 Híres könyvtárak
12.30 Most a Buday!
13.01 Híróra
13.02 Híradó
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Napló
14.00 Közvetítés a parla-
ment üléséről
17.30 Nekem ne lenne ha-
zám? - Mindenhol vannak
gyökereink
17.45 Bűvölet (olasz sor.)
18.10 Magyar rock
19.10 Átjáró
19.35 A kis Amadeus - Az
ifjú Mozart kalandjai
20.00 “Életcélok-hitvallások”
20.05 Kalef 
- A Moszkva téri galeri
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Házaspárbaj 
(olasz sor.)
22.25 Stingers 
(auszt. krimisor.)
23.10 Záróra
0.00 McLeod lányai 
(auszt. kaland sor.)
0.45 Mindig zöldebb
(auszt. sor.)
1.25 Mafalda (sp. anim. sor.)
1.30 Matilde 
(olasz filmdráma, 2005)

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 történetekkel
15.40 Celeb vagyok,
ments ki innen!
17.20 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
18.25 Döglött akták
(amerikai krimisorozat)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 Vacsoracsata 
- Gasztroreality
21.05 Fókusz 
- Közszolgálati magazin
21.40 Barátok közt 
(magyar sor.)
22.20 Dr. Csont 
(amerikai krimisor.)
23.20 Showder Klub 
Vidám show-műsor
Utána: RTL-hírek
0.30 Face the Pro 
- Közép-kelet-európai 
Póker Tournament
1.35 Reflektor 
- Sztármagazin
1.50 Váltságdíj 
(am. 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
12.25 Fesd újra, 
Van Gogh! 
(angol-am. vígj., 1999)
14.25 Kvízió
15.55 Dokik 
(amerikai sorozat)
16.30 Rex felügyelő 
(osztrák-német krimisor.)
17.30 Marina 
(mex.-am. sor.)
18.30 Árva angyal 
(mexikói sor.)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Ezek megőrültek!
21.10 Aktív
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sorozat)
22.20 NCIS 
(amerikai krimisor.)
23.20 Gyilkos számok
(amerikai krimisor.)
Közben. Kenósorsolás
0.25 Megamánia 
- Megasztár talk-show
0.55 Elit egység 
(kanadai akció sorozat)
1.50 Tények Este
2.20 EZO.TV
3.15 Beowulf 
- A hős és a szörnyeteg
(angol-kan.-izl. akcióf.,
2005)

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

8.55 Gyilkos sorok 10.00
Egy kórház magánélete
(amerikai sorozat) 11.05
Vészhelyzet (ismétlés)
12.00 Tollas futam (am. ak-
ció-vígjáték) 14.10 Monk
(sorozat) 16.05 CSI (ismét-
lés) 17.00 Greek, a szövet-
ség (sorozat) 18.00 Fele-
ségcsere 19.00 A médium
(sorozat) 20.00 Doktor
House (sorozat) 21.00
Jóbarátok (sor.) 21.30 CSI
(sorozat) 22.30 Álom-
Építők 23.30 Visszavágó
(am. akció-vígj., 1999) 

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
(live) Lipovan műsora
12.00 Sport.ro Hírek
13.10 Pontos sportidő
14.10 Külön kiadás 15.00
Sport.ro Hírek 16.00 Ko-
molyan Banciu és Mironi-
ca műsora 17.00 Pontos
sportidő (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.05 Információk (live)
21.00 Sport.ro Hírek
(live) 22.00 Gigászok har-
ca 23.00 Komolyan 0.00
Sport.ro Hírek

9.45 Rosalinda (sorozat)
11.15 Elátkozott paradi-
csom (sorozat) 12.30 Me-
sés hölgyek (ismétlés)
13.30 Teleshopping 14.00
Marina (sorozat) 15.15
Viktória (sorozat) 16.30
Rosalinda (sorozat) 17.30
Igaz történetek 18.30 Ten-
gernyi szenvedély (soro-
zat) 19.30 Tiltott gyü-
mölcs (sorozat) 20.30
Szerelem és becsület (so-
rozat) 21.30 Analia másik
arca (sorozat) 22.30 Éj-
szakai történetek

8.05 A Midsomer gyilkos-
ságok (sorozat) 10.00 Te-
levíziós vásárlás 13.05 A
Midsomer gyilkosságok
(sorozat) 15.00 Gyilkos
emlékek (am. thriller)
16.45 Vihar után (am.
thriller) 18.40 Az ember-
rablás (amerikai-német
filmdráma) 20.25 Robot-
zsaru 6. (kanadai akció-
film) 22.10 Háborgó mély-
ség (amerikai-ausztrál film)
0.05 Szebb holnap 3.. Sze-
relem és halál Saigonban
(hongk. akciófilm)

8.00 Orvosok (reality
show) 10.00 Menyet
anyának 5 12.30 Kanal-D
Hírek 13.15 Légy az enyém
15.00 Teleshopping 15.15
Aliye (török sorozat)
16.45 Célpontban 18.45
A nap híre 19.00 Kanal-D
Hírek 19.45 Menyet anyá-
nak 5 20.30 Ha ügyes
vagy pénzt nyerhetsz
21.30 1001 éjszaka (török
sorozat) 23.00 Piranha
(amerikai katasztrófa film)
1.00 Forró találkozások
(erotikus film)

9.30 Heti filmajánló
10.00 Prímatorna 10.30
Teleshop 11.00 Zodiákus
13.00 Teleshop 14.30
Irányjelző 15.00 Infomá-
nia 15.30 Tabu Tv 16.00
Zodiákus 18.00 Hitel-mix
magazin 18.30 Helyszín
19.00 Házibuli Attilával
20.00 Sztárok a konyhá-
ban 20.30 Thaiföld - Szi-
ámi ikrek 21.10 Iránytű
21.35 Hírháló 22.00 Ka-
rate kutya (német-ame-
rikai akció-vígjáték,
2004)

TV2
6.50 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek
10.00 Aranymetszés
(ism.)
10.55 Nappali
- Közéleti szórakoztató 
magazin
11.55 Parlamenti Napló
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok 
(magyar sor.)
14.35 Roma Magazin
15.05 Domovina
15.35 Átjáró
16.05 Szülőföld
- Felnevelőföld
17.05 Fejezetek a magyar
vasutak történetéből
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.50 Mindig zöldebb
(auszt. sor.)
19.40 McLeod lányai
(auszt. kaland sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Kékfény
22.05 Az Este
22.35 Montalbano fel-
ügyelő (olasz krimisor.)
0.20 Pécsi keringő
0.45 Prizma
1.00 Hírek
1.05 Sporthírek
1.15 Telesport (ism.)
1.45 Ma Reggel (ism.)

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi 
bizonyíték (ism.)
10.00 Danutz SRL (ism.)
11.00 A világ hercegnői
11.15 Danutz SRL (ism.)
12.30 Egy könyv minden
hétre (ism.)ű
12.35 Történelmi 
emlékek
12.45 A legendás 
Hur Jun doktor (sor.)
13.45 Ragadós 
történetek kicsiknek
14.00 Hírek
14.45 Egyszerűen ízletes
14.55 A bor románul
15.00 Teleshopping
15.30 Krónika
17.00 Mond mi fáj
17.30 A hölgy papucsa
18.00 Hírek
18.25 Történelmi 
emlékek
18.30 A legendás Hur
Jun doktor (sor.)
19.30 A világ hercegnői
19.40 Sport
20.00 Hírek, időjás
20.45 A nap témája
21.00 Prim plán
22.00 A stúdió 
(amerikai sor.)
22.55 A bor románul
23.10 Az irányítás 
határai 
(spanyol-angol-japán 
krimi, 2009)
1.10 Éjszakai 
beszélgetések

7.00 Pro Tv hírek,
Mi történik doktor Úr?
9.55 Könyvbemutató
10.00 Papa, én nő vagyok!
(amerikai vígjáték, 1989)
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 Pro Tv hírek, sport
13.30 Nevess csak! 
(am. vígj. sor.)
14.00 Románia szeretlek!
15.00 Román komédia tár-

saság 
– szórakoztató műsor (ism.)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, sport
20.30 Fedőneve: Takarító
(amerikai akció-vígjáték,
2007)
22.15 Az örökség 
(román sorozat)
23.30 Pro Tv hírek, sport
0.00 A rejtély 
(amerikai-kanadai thriller-
sor.) (ism.)
1.00 Fedőneve: Takarító
(amerikai akció-vígjáték,
2007) (ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Jó reggelt 
- Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
- Mircea badea-val
11.15 Az Ambersonok 
ragyogása 
(am. filmdráma, 2002)
(ism.)
13.00 Híradó, Sport
14.00 Hárman 

a slamasztikában 
(amerikai vígjáték, 1980)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáférés
– Simona Gheorghe műsora
19.00 Híradó, Sport, 
időjárásjelentés
20.30 Nálam az irányítás
– reality show
22.00 Vad nárcisz 
(román dráma sorozat)
23.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.45 Bűnös show 
– Dan capatos műsora
1.00 Egy rém rendes család
(amerikai vígjáték sorozat)
2.00 Híradó, Sport (ism.)
2.45 Titkok a paradicsom-
ban (görög sorozat)

7.30 Senki sem tökéletes
8.20 Sport Florentinaval
8.30 Teleshopping
9.15 Hírességpróba 
– szórakoztató műsor
10.00 Miss vidéki lány 
– reality show
(ism.)
11.30 Ingatlan blitz
12.00 Autófórum
12.30 Teleshopping
13.15 Sport, 
diéta és egy sztár
13.30 Teleshopping
14.00 Az angyal halála
(amerikai filmdráma,
1986)
16.00 A cseresznye 
a tortán
17.00 Lököttek
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Aki tud az nyer -
versenyshow
20.30 Farmer 
feleséget keresek
(reality show)
22.15 Lököttek 
(román vígjáték sorozat)
23.00 Mondenii Show
23.30 Stoppos gyilkos
(amerikai krimi, 2006)
1.30 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
2.30 Lököttek 
(román vígjáték sorozat)
(ism.)
3.30 Stoppos gyilkos
(ism.)

7.00 Egyszer egy ilyet
vezetni!
8.00 Újjáépítők
9.00 Halálos fogás 
- Friss vér
10.00 Piszkos munkák 
- Tartálytisztító
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 Amcsi motorok 
- A Kobalt motor
13.00 A túlélés 
törvényei
14.00 Állítólag... -
Úszunk a szirupban
15.00 Piszkos munkák 
- A szénbányász
16.00 Hogyan készült?
17.00 Halálos 
fogás - Hullámok
18.00 Végzetes 
másodpercek
19.00 A túlélés törvényei
20.00 Állítólag... 
- A rajongóké a szó
21.00 Hogyan készült?
21.30 A legnehezebb
munkák - UFC harcos
22.30 Csendes 
szörnyetegek 
- Szaporodó paraziták
23.30 A túlélés 
törvényei - Szahara
0.30 Éljük túl a kataszt-
rófát - Hajótörés
1.30 Ross Kemp -
Gengszterbandák 
nyomában
2.30 Végzetes 
másodpercek

5.25 Hírek, 
időjárásjelentés (ism.)
6.15 Teleshopping
7.00 Anya az állatorvos
(német sorozat)
8.10 DP 2 tonomat
10.10 Figyelem, 
énekelünk! (ism.)
11.30 Atlasz (ism.)
12.00 Hírek, 
időjárásjelentés
12.30 A farm (ism.)
13.30 Teleshopping
14.30 Együtt Európába
15.30 A románok kincsei
16.00 Anya az állatorvos
(német sorozat)
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Vallomások
18.00 Euronews híradó
18.15 Lehet, 
hogy nem tudtad
18.30 A törvény ereje
19.00 Biznisz óra
20.30 Az én 
költségvetésem
21.00 Az oroszlánok 
arénája 
– reality show
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Titkos Szolgálat 
- MI5 
(angol thrillersor.)
0.10 Visszajátszás
1.30 Vallomások (ism.)
2.30 Az én 
költségvetésem
(ism.)

2.00 Éjszakai váltás
8.00 Hírek, sport
8.10 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, Figyelő, Törvénytár
17.55 A nap hírei röviden

HÉTFŐ
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Ma Teréz, Aranka nevû
olvasóinkat köszöntjük.
A Teréz a Terézia nõi név
rövidülése.
Az Aranka latin-magyar
név, az arany szó kicsinyí-
tõképzõs származéka, az
Aurélia magyarosítása.
Holnap Gál napja van.
Vasárnap a Hedvigek ün-
nepelnek.
Hétfõn a Lukácsokat kö-
szöntjük.

Évfordulók
• 1619-ben Bethlen Gábor
erdélyi fejedelem birtokába
kerül a pozsonyi várban
õrzött Szent Korona.
• 1875-ben Budapesten, a
mai Blaha Lujza téren
megnyílik a Népszínház
Rákosi Jenõ vezetésével. 
• 1976-ban a stockholmi
Nobel-díj bizottság úgy
dönt, hogy ebben az évben
nem osztja ki a Nobel-bé-
kedíjat.

Vicc 
Vidéki kislány felel ókori
történelembõl.
– Mondd meg szépen, ki-
vel harcolt Achilles a trójai
csatában?
– Plútóval.

– Egyáltalán nem! Törd még
a fejed!
– Néróval.
– Szó sincs róla.
– Akkor Hektorral... de hogy
valamelyik kutyánkkal, az
biztos.

Recept
Padlizsáncsónak 
húsrakománnyal
Hozzávalók: 4 db padlizsán,
1 db tojás, 2 db zsemle, 1
hagyma, 40 dkg darált hús, 1
kisdoboz sûrített paradicsom,
1 pohár tejföl, bazsalikom,
bors, só, kevés tej, kevés vaj.
Elkészítés: A padlizsánokat
megpucoljuk, félbe vágjuk
hosszában, és a magjait kika-
parjuk, hogy csónak alakot
kapjunk, megsózzuk és állni
hagyjuk. A darált húst össze-
keverjük a tejbe áztatott, ki-
nyomkodott zsemlével, hoz-
záadjuk a tojást, az apróra
vágott hagymát és bazsaliko-
mot, a sûrített paradicsomot,
a borsot és a sót. Az össze-
dolgozott masszát ráhalmoz-
zuk a sótól megmosott csó-
nakokra, kivajazott tepsibe
rakjuk õket, és alufólia alatt
sütjük 20 percig, majd eltávo-
lítjuk az alufóliát és még 10-
15 percig pirítjuk. 

2010. október 15., péntek   www.maszol.ro

Nehéz dolog annyira becsülni
valakit, amennyire elvárja. A
legtöbb ember között azért van
távolság, mert úgy érzik, nem
kapják meg azt a megbecsülést
és tiszteletet, amit megérdemel-
nek. Minden embert övez tisz-
telet és megbecsülés. Ez rend-
szerint azokra a tulajdonsága-
inkra épül, amelyek mások szá-
mára is hasznosak és kedvesek.

A baj viszont ott van, hogy több
jót és hasznot gondolunk ma-
gunkról, mint amennyi van ben-
nünk. Azaz hazudunk önma-
gunknak és aztán elvárjuk, hogy
a világ igazodjon hazugságaink-
hoz. Önmagunkat igazán csak a
másik emberben ismerjük meg.
Figyeljünk arra, amit mások sze-
retnek bennünk, de arra is, ami
eltaszítja õket tõlünk. 

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Legyen nyitott az új dolgokra.
Ha kell, merjen változtatni. Sze-
retteit ne hanyagolja el a sok
munkavállalás miatt.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Egy rendezvényen megismerke-
dik valakivel, aki a jövõben fon-
tos szerepet fog játszani életében. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Végre tisztázhatják a félreértése-
ket kedvesével. Az esti rendezvé-
nyen már a puszta megjelenésé-
vel is magabiztosságot sugároz.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Szerelme felfúj minden aprósá-
got, botrányokat kavar. Vitat-
koznak, de nem változik semmi.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

A munkahelyén határozott fellé-
pésre van szüksége. Megalapo-
zott érveléssel sikeresen veheti az
akadályokat.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Erõsnek érzi magát, és nem is
kell nagyon erõltetnie, hogy úgy
történjen minden, ahogyan Ön
akarja.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Jócskán elõ kell vennie a türel-
mét, ha nem akar ma nagyon
ideges lenni. Próbáljon meg el-
lenállni a kíváncsiságnak.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Olyan emberekkel kénytelen
együttmûködni, akiknek stílusa
más. Ez jó alkalom arra, hogy
bebizonyítsa nyitottságát.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

A kapcsolat elején még minden
szépnek tûnik, addig a pillana-
tig, amikor észreveszi, hogy aki-
vel együtt él, nem olyan, ami-
lyennek elképzelte.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Sokat gondolkozik a jövõjérõl, és
valószínû, hogy komoly változta-
tásokra szánja rá magát.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

A Hold a Vízöntõbe ér. Jól indul
a napja, remekül kijön az Önt
körülvevõ emberekkel. Szíve tele
van érzelmekkel, szerelemmel.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Koncentráljon munkájára, mert
ha nem figyel, hibát véthet. Ko-
moly stressznek van kitéve, fon-
tos, hogy kipihenje magát.

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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A válogatott idei utolsó
(le)szereplése után ismét a

pontvadászat került elõtérbe, s a
hétvégi 11. fordulón belül is a va-
sárnap esti Dinamo–Steaua-örök-
rangadó. A mostani házigazdák
43 mérkõzésen diadalmaskodtak,
ellenfeleik csak 34-en, s 45 dön-
tetlen is született az évtizedek so-
rán. Érdekes azonban, hogy a leg-
utóbbi tíz összecsapás felén Dina-
mo-gyõzelem született és négy
döntetlen, úgyhogy a Steauának
bõven van törlesztenivalója. A
jegyeladás üteme szurkolóinvázi-
ót ígér, hiszen már az elsõ kasz-
szanyitáskor 2500 belépõ (az ösz-
szes tikett mintegy egyötöde) kelt
el, szûk három óra leforgása alatt.
A dinamósok nem akarják been-
gedni a stadionba a Steaua-szur-

kolókat, akiknek azonban 676 je-
gyet mégis félretettek. Ami kevés,
hiszen a kereslet kétszer akkora.  

A Dinamo mélyrepülése miatt
a legtöbben Steaua-sikert jósol-
nak, Dumitru Dragomir LPF-
elnök pedig az állítja, hogy vere-
ség esetén a Dinamo a kiesés sor-
sára jut. Ráadásul tegnap a LPF
fegyelmi bizottsága felülbírálta
saját korábbi döntését, és mégis
eltiltotta Andrei Cristeát. A dina-
móst az Oþelul elleni mérkõzés
utolsó percében állította ki Cris-
tian Balaj nagybányai játékveze-
tõ, miután az belekönyökölt a
galaci Cornel Râpa arcába. A
Dinamo vezetõsége tiltakozott, a
LPF pedig eredetileg törölte a
piros lapot. Miután azonban min-
denki felhördült az igazságtalan
döntés hallatán, a Steaua pedig a
nemzetközi sportbírósággal, a
TAS-szal fenyegetõzött, tegnap
újratárgyalták az ügyet. 

A vasárnap esti Dinamo–Ste-
aua-derbi 20.30-kor kezdõdik, és
a Digi Sport közvetíti élõben. Já-
tékvezetõ a bukaresti Marius
Avram. 

A 11. forduló már ma megkez-
dõdik, amikor a Rapid–Astra-
(20.15, Antena 1) mérkõzés mel-
lett két nagyon érdekes rangadót
is mûsorra tûztek. A bajnokság
egyik meglepetéscsapata, a Gaz
Metan Urziceni-ben lép pályára
(18 óra, Gsp Tv). A FC Vaslui a
bajnok CFR 1907-et fogadja, 22
órakor kezdõdõ mérkõzésrõl a
Digi Sport számol be élõben. 

Érdekesnek ígérkezik a szom-
bat délutáni (15 óra, Digi Sport)
Marosvásárhelyi MFC–Temes-
vári FC-találkozó. Szintén szom-
baton, 19 órától (Gsp Tv), a Pan-
durii az újonc Sportul Studen-
þescet fogadja Târgu Jiuban. Az
Oþelul vasárnap fogadja a Besz-
tercei Gloriát (15 óra, Gsp Tv). 

Röviden
Forduló a kézilabdában

A férfi kézilabda Nemzeti Liga 7. forduló-
ja keretében szombaton négy mérkõzést
rendeznek: Kolozsvári U Transilvania–Bu-
covina Suceava, Nagybányai Minaur
HC– Pandurii Tg. Jiu, Szatmárnémeti
MSC– Buk. Steaua, Resicabányai
UCM–Buk. CSM. A Székelyudvarhelyi
KC ma fogadja a Brassói Dinamót (20
óra, Digi Sport), vasárnapra pedig két
meccs marad: Temesvár–Nagyvárad és
ªtiinþa Bacãu–HCM Constanþa. A nõi ké-
zilabda Nemzeti Liga 6. fordulójából két
mérkõzést már elõre lejátszottak: HC
Oþelul Galaþi–Zilahi HC 23-22 és
Oltchim–Kolozsvári U-Jolidon 38-30. 

Szabadnapos a Vâlcea

A Lupényi Minerul visszalépése követ-
keztében szombaton a CSM Râmnicu
Vâlcea lesz szabadnapos a labdarúgó Liga
2 Nyugati-csoportjában. A 8. forduló mû-
sora: Szilágysomlyó–Bihar FC, Gyulafe-
hérvár–Dacia Mioveni, UTA–Aradi
ACU, FC Argeº–Nagyszebeni Voinþa,
Alro Slatina–Tordai Arieºul, Dévai Mure-
ºul–Gaz Metan CFR Craiova, Poli
Iaºi–Petrolul Ploieºti. 

Szávay idén már nem versenyez 

Szávay Ágnes teniszezõ fizikai kimerült-
ségére hivatkozva lemondta a hétfõn kez-
dõdõ luxemburgi nõi tenisztornát, s ezzel
eldõlt, hogy idén már nem versenyez.
Úgy tudják, hogy a világranglistán jelen-
leg harminchetedik magyar játékos sze-
retné alaposan kivizsgáltatni a rendszere-
sen kiújuló lábsérülését. 

Nadal kikapott Melzertõl 

A világelsõ spanyol Rafael Nadal megle-
petésre 6-1, 3-6, 6-3-ra kikapott a nyolcad-
döntõben az osztrák Jürgen Melzertõl a
3,24 millió dollár összdíjazású sanghaji
keménypályás ATP-tenisztornán. A nap
másik meglepetését Tomas Berdych kiesé-
se okozta, a hetedik kiemelt cseh klasszist
a spanyol Guillermo García-López bú-
csúztatta: 7-6, 6-3. További eredmények:
Novak Djokovic (szerb, 2.)–Richard
Gasquet (francia) 6-1, 6-1, Andy Murray
(skót, 4.)–Jeremy Chardy (francia) 6-3, 6-
4, Robin Söderling (svéd, 5.)–David
Ferrer (spanyol, 11.) 7-5, 6-4, Jo-Wilfried
Tsonga (francia, 12.)–Florian Mayer (né-
met) 7-5, 6-3. 

Overdose nem indul Milánóban 

Nem indul vasárnap a milánói versenyen
Overdose, a veretlenségét augusztusban
Baden-Badenben elvesztett magyar cso-
daló, helyette valószínûleg november 14-
én Rómában fut majd. Mikóczy Zoltán, a
versenyló résztulajdonosa azzal indokolta
a visszalépést, hogy bár Overdose egyre
jobb formát mutatott, ám legutóbbi patko-
lását követõen – amikor körmölték is – el-
húzódó pataérzékenység jelentkezett, ami
még nem múlt el teljesen.

Eladható a Liverpool 

Az illetékes londoni bíróság állásfoglalása
szerint el lehet adni a Liverpool labdarú-
gócsapatát, azaz belátható idõn belül
megtörténhet a tulajdonosváltás. A dön-
téssel a bíróság a klub legfõbb hitelezõjé-
nek, a skóciai Royal Banknek adott iga-
zat. A pénzintézet azt kifogásolta, hogy a
jelenlegi két tulajdonos, az amerikai Ge-
orge Gillett és Tom Hicks megváltoztatta
az értékesítés elõkészítésével áprilisban
megbízott adminisztratív testület összeté-
telét. Utóbbi múlt héten szerdán jelentette
be: megállapodott az eladásról a New
England Sports Ventures (NESV) nevû
céggel, az észak-amerikai profi baseball-li-
gában (MLB) szereplõ Boston Red Sox
tulajdonosával, hogy 300 millió fontért
megveheti a klubot.

A 123. örökrangadó

Kosárlabda 

Turós-Jakab László 

A nagy meglepetések elke-
rülték a férfi kosárlabda-baj-

nokság hétközi harmadik fordu-
lóját, bár Kolozsváron és Nagy-
váradon is némiképp váratlan
eredmény született. A kincses
városban nyolc perccel a lefújás
elõtt 61-46-ra vezettek a házi-
gazdák a hétszeres bajnok CSU
Asesoft ellen, de aztán öt percig
csak a ploieºti-iek találtak gyû-
rûbe (61-57). Száz másodperccel
a vége elõtt 66-62 állt az ered-
ményjelzõn, de nyolc másod-
perccel a befejezés elõtt már 66-
68. Kyndall Dykes triplájával is-
mét a kolozsváriak jutottak ve-
zetéshez, de az amerikai sza-
bálytalankodása után, 1,6 má-
sodperccel a vége elõtt, Jason
Westrol dobhatott büntetõket.
Az amerikai óriási hidegvérrel
értékesítette õket, és ezzel csapa-
ta 70-69-re nyerte a drámai csa-
tát. A mérkõzés után a szurko-
lók egy része Marcel Þenter
edzõ lemondását kérte, miután a
fiatal edzõ keze alatt a kedven-
cek túl sok meccset vesztettek az
utolsó másodpercekben. 

Nagyváradon Cristian Achim
vezetõedzõ is félénken nyilatko-
zott csapata esélyeirõl a sokat erõ-
södött Steaua Turabo ellen, de ta-

nítványai remek játékkal hazud-
tolták meg, olykor már 17 ponttal
is vezetve, végül 88-79-re nyertek. 

Nyeretlenek találkozóján,
Csíkszeredában, a CSU Atlassib
91-69-re nyert a házigazda Har-
gita Gyöngye BC ellen, s hazai
pályán szenvedett súlyos veresé-
get a Brassói CSU Cuadripol is:
51-94 a Temesvári BC-vel.
Craiován szoros csatában vesz-
tettek a házigazdák (63-70 a BC
Argeº Piteºti-vel) további két
helyszínen pedig érvényesült a
papírforma: Medgyesi Gaz
Metan–CS Otopeni 99-62,
Energia Rovinari–Politehnica
Iaºi 84-60. 

A hétvégi negyedik bajnoki
fordulóból a TVR 3-nak a CSU
Asesoft Ploieºti–Temesvári BC-
mérkõzésre esett a választása,
az élõ közvetítés 17 órakor kez-
dõdik. 

A listavezetõ Gaz Metan a fõ-
városba, a CSM otthonába láto-
gat, ez tûnik a forduló legérdeke-
sebb mérkõzésének. További két
összecsapáson nem kizártak a
meglepetések, a Steaua Tura-
bo–Energia Rovinari- és BC
Argeº–Nagyváradi MSC-talál-
kozókról van szó. A többi négy
meccsen a vendégek (Iaºi–BC
Mureº) vagy a házigazdák (U-
Mobitelco BT–Csíkszereda, CS
Otopeni–Brassó és CSU Atlas-
sib–Craiova) a nagy favoritok. 

Kosárkrimi Kolozsváron 
Hírösszefoglaló 

Elfogták a hatóságok azt a
férfit, aki miatt kedden félbe-

szakadt Olaszország–Szerbia-lab-
darúgó-Eb-selejtezõ. Az olasz
rendõrség egy turistabusz cso-
magtartójában találta meg a szerb
ultrák vezérét, akit a sajtó „fekete
embernek“ keresztelt el. A ható-
ságok nem hozták nyilvánosságra
a nevét, a sajtó azonban úgy tud-
ja, Ivan Bogdanovnak hívják. A
stadionban halálfejes fekete pólót
és az arcát teljesen elfedõ fekete
maszkot viselõ férfi vezette az ult-
rákat, szétvágta a szerb nézõknek
fenntartott szektor védõhálóját és
füstbombákat dobott a pályára. 

Az Európai Labdarúgó-szövet-
ség (UEFA) súlyosnak minõsítet-
te az olasz–szerb Eb-selejtezõs
mérkõzésen tapasztalt szurkolói
rendbontást, és a történtek alapos
elemzésére vizsgálatot indított.

Az UEFA fegyelmi testülete a
hivatalos jelentések beérkezte
után, október 28-án elemzi a tör-
ténteket, illetve hozza meg dön-
téseit. A büntetés lehet egyszerû
megrovás, vagy pénzbírság –
ezek kevéssé valószínûek –, de
akár a jelenlegi sorozatból, vagy
az ez után következõkbõl törté-
nõ kizárás is. Nem lenne megle-
põ, ha a meccs három pontját 3-
0-s gólkülönbséggel az olasz csa-
pat kapná. 

Elfogták a „fekete embert”

A kék-piros steauásoknak van törlesztenivalójuk: rég nem gyõztek a Dinamo otthonában

Ivan Bogdanov, a szerb ultrák vezére füstbombákat dobott a pályára

Kézilabda 

T. J. L.

A német HC Leipzig csar-
nokában lépett pályára

szerdán este a Debreceni VSC-
Korvex a nõi kézilabda-
Bajnokok Ligája 2. fordulójá-
ban. A hajdúságiak 31-25-re ki-
kaptak. A vasárnapi, kapron-
cai, a horvát Podravka elleni
bajnoki ligás megmérettetésre
készülõ Gyõri Audi ETO KC a
magyar bajnokságban „melegí-
tett”, Görbiczék 34-25-re nyer-
tek a Vác ellen. A román baj-
nok Oltchim vasárnap Râm-
nicu Vâlceán lép pályára a Baj-
nokok Ligája C jelû kvartettjé-
ben, a francia Toulon Saint Cyr
elleni mérkõzésrõl a Digi Sport
számol be élõben tizennyolc
órai kezdettel. A férfi Bajnokok
Ligájában lapzárta után a HCM
Konstanca a HC Bosna Szaraje-
vót fogadta, a magyar csapatok
szombaton játszanak: az MKB
Veszprém a dán KIF Koldingot
fogadja, a Pick Szeged pedig a
spanyol Cuatro Rayas BM
Valladolid vendége lesz. A hét-
végén a nõi EHF-kupa második
selejtezõkörében játszanak. A
Zilahi HC pénteken 17 órától,
szombaton pedig 11 órától fo-
gadja a luxemburgi HB
Dudelange együttesét. Mind-
kétszer hazai pályán szerepel a
HC Dunãrea Brãila is, ellenfele
a belga Femina Vise. A szomba-
ton és vasárnap is 11 órakor
kezdõdõ mérkõzéseket a köz-
szolgálati adó hármas csatorná-
ja (TVR3) közvetíti élõben. A
hétvégén a lengyel Vistal
Laczpol Gdynia vendége lesz a
SYMA Vác, a Békéscsaba pedig
a szlovén RK Olimpija Ljublja-
nát fogadja. 

Kikaptak
Németföldön
a hajdúságiak

Fotó: Mediafax
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szombat–vasárnap

Sike Lajos

Miért éppen ez a díj a
legbecsesebb?
– Egyrészt, mert egyedül,
vagyis nem megosztva
kaptam, másrészt azért,
mert eddig elsõsorban aka-
démikusok és orvospro-
fesszorok vehették át, az
orvostudomány olyan ki-
válóságai, mint például
Csõgör Lajos, Módy Jenõ
vagy Feszt György. Még-
sem kis dolog egy ilyen
névsorba bekerülni!

Nem ám. A laudációban
az olvasható, hogy lelkiis-
meretes szakmai, kitartó
tudományos munkásságá-
ért, gazdag szakirodalmi
és közéleti tevékenységé-
ért. Ez a megfogalmazás
nagyon sok mindenre utal,
de ha most egyet mégis ki
lehetne emelni, melyik
lenne az?
– Az ötvenbõl csaknem har-
minc évet foglalkoztam a
gyermekkori visszatérõ,
krónikus hasi fájdalmak
okainak feltárásával és meg-
szüntetésével. A hozzáfér-
hetõ gyermekgyógyászati
szakirodalom különbözõ
módon magyarázza ennek
okait. A német például pszi-
chés és funkcionális zava-
rokkal. Én viszont a patkó-
bélben, epehólyagban és
hasnyálmirigyben jelenkezõ
megbetegedésekben, elvál-
tozásokban látom az oko-
kat. Erre egy kiváló szatmá-
ri radiológus fõorvossal,
Lõrinczy Dengeziccsel való
együttmûködésem nyomán
jöttem rá. Mintegy ezer
gyermek általa szolgáltatott
adatainak tanulmányozásá-
val következtettem ki, hogy
a krónikus hasi fájdalmak
mögött az említett három
szerv, illetve azok egyiké-
nek betegsége állhat. Ez le-
het fejlõdési rendellenesség,
gyulladás, bélparazita meg-
jelenése, esetleg rosszindu-
latú elváltozás. Számomra
nagy elégtétel volt, amikor
megtudtam, hogy többnyire

ilyen következtetésekre ju-
tottak az angolszász kuta-
tók is. Én elõször egy szak-
mai monográfiában közöl-
tem megállapításaimat,
majd CD-lemezen is megje-
lentettem, amibõl ez ideig
közel tízezer példány fo-
gyott el. Viszont ennél is
nagyobb öröm számomra
az, hogy ma már nemcsak
itthon, de külföldön is egy-
re többen hivatkoznak a
munkámra. 

A laudációban Önrõl
úgy szólnak, mint aki tu-
dományos tevékenységével
jelentõsen öregbítette a vá-
sárhelyi orvosi iskola hír-
nevét. Nyilván más tudo-
mányos munkák is fûzõd-
nek nevéhez, de a témánál
maradva: mit javasol an-
nak a szülõnek, aki már
három-négy orvosnál járt
csemetéjével, de a gyer-
meknek továbbra is fájdal-
mai vannak?
– Feltétlenül vigye el a bete-
get egy olyan intézetbe, kór-
házba, klinikára, ahol meg-
felelõ felszereltséggel és el-
látással rendelkeznek a kü-
lönbözõ szervi bajok alapo-
sabb vizsgálatára, különös
tekintettel az általam elõbb
említett szervekre. Fõleg a
hat hónapostól három-négy
éves korig terjedõ kicsi-
nyeknél nagyon fontos ez,
mert ekkor még könnyeb-
ben gyógyíthatók, operál-
hatók a különbözõ szervi
rendellenességek, ilyenkor
kevésbé áll fenn a kompli-
kációk veszélye.

Az Erdélyi Ki Kicsodá-
ban olvastam, hogy közel
170 tudományos munkája
jelent meg. Valamennyi a
g yer mekg yóg yászattal
kapcsolatos?
– Akik közelebbrõl ismer-
nek, tudják, hogy azért eny-
nyire nem vagyok szakbar-
bár. Dolgozataim javarésze
csakugyan a szakterületem-
mel foglalkozik, ám van
köztük más témájú is. Én ír-
tam meg elõször a szatmári

kórházak történetét, az
1300-as évektõl napjainkig.
Meg is jelent az egyik orvosi
lapban. Az ilyesmi egyféle
kirándulás, ha úgy tetszik,
lazítás, mert érdeklõdésem
fókuszában továbbra is a
szakmai dolgok álltak. Csak
az utóbbi hét-nyolc évben
közel félszáz ilyen dolgoza-
tot publikáltam. Ugyanak-
kor megjelent egy ezer olda-
las gyermekgondozási ta-
nácsadóm, amelybõl eddig
már háromezer példány fo-
gyott el. Az átlagember szá-
mára is könnyen hozzáfér-
hetõ ismereteket tartalmaz a
családi nevelés vagy az isko-
laérettség problematikájáról,
a drog, a cigaretta, az alko-
hol káros hatásáról, s nem
utolsó sorban a televízió- és
internetfüggõségrõl. De leg-
alább ilyen kedves gyerme-
kemnek tartom a szatmári
katolikus egyház segélyszer-
vezete, a Caritas által létre-
hozott Gyermekrehabili-
tációs Központot, amelynek
én voltam az orvosi projekt-
vezetõje. Ez az intézet máris
nemzetközi hírnévre tett
szert.

Úgy tudjuk, számos
szakmai konferenciát szer-
vezett, és most is egy fölöt-
tébb érdekes munkán dol-
gozik. Vagy már el is ké-
szült vele?
– Valóban több nagyobb or-
vosi tanácskozásnak vagyok
kezdeményezõje és szerve-
zõje. 1985-ben például az
országos gyermekgyógy-
ászati konferenciát hoztam
el Szatmárnémetibe, 1997-
ben pedig az Erdélyi Mú-
zeum-Egyesület hetedik or-
vostudományi ülése volt ná-
lunk. Nem az én tisztem
megítélni, hogy miért éppen
hozzánk jöttek. Ami pedig
legfrissebb munkámat, a
Gyermekgyógyászati at-
laszt illeti, csakugyan felkel-
tette a figyelmet. Ez egy
igen praktikus, a mai ember
igényeihez igazodó kiad-
vány, 751 oldalon, 800 kép-
pel, s mindhez rövid magya-

rázó szöveggel. Egy kattin-
tás a számítógépen, és meg
lehet tudni belõle, hogyan
néz ki röntgenfelvételen pél-
dául a kétoldali tüdõgyulla-
dás. Nem csak egészségügyi
intézmények, gyermekott-
honokat fenntartó egyházak
és más szervezetek, de már
a Székelyföld irodalmi folyó-
irat is érdeklõdik iránta.

Helyben vagyunk: az or-
vosok mindig is szerették,
sõt, mûvelték az irodal-
mat, Csehov vagy Németh
László nem is akármilyen
szinten. Úgy tudjuk, Ön
sem csak kacérkodott vele!
Különösen ha arra gondo-
lunk, hogy rangos vers-
mondó versenyt is nyert,
minek okán majdnem el-
csábították az orvosiról.
– Elsõsorban kiváló tanára-
imnak köszönhetõ, hogy
kezdettõl vonzott az iroda-
lom. Már a szatmári katoli-
kus népiskolában sokat sza-
valtattak, aztán az Állami
Magyar Fiúlíceumban An-
tal Péter tanár úr Banner
Zolival együtt, ahogy akkor
mondtuk, strapaszavalónak
emelt ki. Ami azt jelentette,
hogy minden nevesebb al-

kalommal bennünket szólí-
tott pódiumra. Késõbb en-
nek a vásárhelyi orvosi
egyetemen is híre ment, és
mindenféle alkalomkor sza-
valtattak, mi több, a
Szentgyörgyi István Szín-
mûvészeti Fõiskolára is
meg-meghívtak verset mon-
dani. Egyszer József Attila
Elégiáját szavaltam, olyan
sikerrel, hogy a rektor azt
mondta: fel vagy véve, fiam,
a színire! Bedobta a bogarat
a fülembe, de némi töpren-
gés után maradtam az orvo-
sin, hiszen akkor már ott a
harmadik évet jártam. 1955-
ben a Magyar Autonóm
Tartomány szavalóverse-
nyén kaptam elsõ díjat, s a
zsûriben olyan „nagy-
ágyúk” ültek, mint Szabó
Ernõ Kossuth-díjas színmû-
vész vagy Kovács György.
A bukaresti országos dön-
tõn Majtényi Erik és
Páskándi Géza biztatott.

Páskándi Géza azóta is
jelen van életében, az el-
múlt években nem egyszer
emlékezett nyilvános ösz-
szejöveteleken is a román
nacionalizmus által meg-
hurcolt költõre. S ha nem

tévedünk, a Páskándi Ba-
ráti Társaságot is Ön hozta
létre!
– Az ismeretség, sõt, a ba-
ráti viszony Páskándival jó-
val korábbi. Hét éves kora
óta ismerem, attól kezdve,
hogy Szatmárhegyrõl, szü-
lõhelyérõl Szatmárnémeti-
be költöztek. Itt is a
Lókertbe, ami egyféle pro-
linegyed volt. El-elmentem
én is oda a srácokkal fociz-
ni, vagy ahogy akkor
mondtuk, a bûrt rúgni.
Meg galambot, nyulat cse-
reberélni. Aztán az iskolá-
ban tovább mélyült barátsá-
gunk. A fiúlíceumban volt
külön diákirodalmi körünk,
Panek Zoli elnökletével, s
tagjai közt Banner Zoli,
Páskándi Géza, jómagam
és mások. Ennek a társaság-
nak a szellemisége ma is ve-
lem él. Egyértelmû, hogy a
Kossuth-díjas író, költõ, a
zseniális Páskándi Géza a
csapat legnagyobb alakja.
Az iránta való nagy tiszte-
letbõl hoztam létre tizenhá-
rom éve a Páskándi Baráti
Társaságot, amelynek azóta
is elnöke vagyok.

Folytatása a 2. oldalon

Gyermekgyógyász fõorvos. Iskoláit szülõ-
városában végezte, majd a marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen ta-
nult. Elõször Nagybányán és Kapnikbá-
nyán gyakorló körorvos, aztán Szatmárné-
metiben gyermekgyógyász szakorvos.
1972–1995 között a szatmári városi kórház
fõorvosa, osztályvezetõje, 1980-tól igazga-
tója, 1996-tól 2009-ig a Caritas Poliklinika
gyermekgyógyász fõorvosa. Hosszú éveken

át kutatta a gyermekkori visszatérõ, króni-
kus hasi fájdalmak okait, idevágó tapaszta-
latait hosszabb tanulmányban jelentette
meg. Dolgozott többek között Freiburgban,
Stuttgartban, Nürnbergben, Debrecenben,
Bukarestben. 1976-tól az orvostudomány-
ok doktora, majd – egyedüli szatmáriként –
az Egészségügyi Érdemrendet is megkapja.
2006-ban Életmû-díjjal, 2010-ben Pápai
Páriz Ferenc-díjjal tüntetik ki.

„Léttallérok” az asztalon
Bauer Béla fõorvos úgy véli, nem hiúságból, hanem embertársaiért tette pályáján, amit tett 

A szerzõ felvétele

Dr. Bauer Béla (1931, Szatmárnémeti)

Lehet-e vidéken is tudományos tevékenységet folytatni egy or-

vosnak? Csupán elhatározás és hozzáállás kérdése, válaszolhat-

nánk gyermekgyógyász interjúalanyunk példájából kiindulva,

aki az elmúlt ötvenhárom év során Szatmárnémetiben tette ezt

sikerrel. Tudományos eredményeiért az elmúlt idõszakban

több kitüntetést is kapott, de a legjobban annak a Pápai Páriz

Ferenc-díjnak örül, amelyet nemrég az Erdélyi Múzeum-

Egyesület Orvostudományi Szakosztálya ítélt oda neki.
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Szilágyi Júlia

Élete legszebb napjának
vallja azt, amikor elkezdett
olvasni. Ezt többen is állít-
hatják, de egy Nobel-díjas
vallomásaként más az akusz-
tikája. Egyre gyakoribb,
hogy a jutalmazottnak még a
nevérõl is, hát még a mun-
kásságáról csak a médiából
szerez tudomást a nagykö-
zönség az esemény másnap-
ján. Ami önmagában nem
értékszempont, de jelez vala-
mit: kevesebb a könyvél-
mény, kevesebb az olvasó,
mint a hírnévvel járó „big
money”, a kiadói bevétel.
Sértõdött kultúrák várják,
hogy sorra kerüljenek, bár a
Nobel-díj egyéni teljesítmény
jutalma, ha joggal büszke is
rá a díjazottal azonos nyelvû
közösség. Annak persze
örülni kéne, hogy több a vi-
lágban a méltó várományos,
a zseniális alkotó, mint
ahány díjat kioszthat a No-
bel zsûrije. Mario Vargas
Llosa negyven egyetemen
doctor honoris causa! Nobel-
díja nem volt meglepetés, ha-
nem várható és – a beavatot-
tak számára feltétlenül – vi-
tathatatlan ünnep. Kivárta a
Nobel-díjat is! Pedig amúgy
türelmetlen ember. Hadd
pletykáljunk: tizenkilenc éve-
sen nõsült elõször (az ara ti-
zenhárom évvel idõsebb volt,
rokona is szegrõl-végrõl a võ-
legénynek), és még nincs
harminc, amikor már három
könyve körül gyûlnek a dí-
jak. „Az irodalom is láza-
dás” – vallja fiatalon, de nem
éri be a felismeréssel, beleve-
ti magát a politikába is. Sok-
féle módon járt többféle iro-
dalmi és politikai iskolába.
Tehetsége az irodalomban
sok és nagy sikert, elszántsá-
ga a politikában olykor csaló-
dást hozott. Híveinek elsõ-

sorban. Talán neki is.
Mindennek, amit akar, amit
elér, amit megír, amit el-
mond, mindig van másodla-
gos jelentése is. Kifürkészhe-
tõ vagy abszurd, mint a tevé-
kenyen átélt kortárs idõ kér-
dései és válaszai. A kérdések-
kel mesterekhez fordult,
mint a filozófus Karl Popper,
Isaiah Berlin vagy a gazda-
ságteoretikus Friedrich
Hayek, mindegyik a legjobb
a maga területén. A válaszok
mégis váratnak magukra.

De: miért akar egy nagy
író államelnök lenni? Meg-
próbálna teremteni egy jobb
valóságot? Vagy felmutatni,
hogy milyen rossz az, ami
van? Csupa kérdés ez az élet
és ez a mû. Csupa kihívás és
siker és elégedetlenség. Ma-
rio Vargas Llosa sokszor át-
lépte a képzelet és a hatalom
közötti határt. Vagy ez a ha-
tár is képzeletbeli? Veszélyes
gondolat, de úgy tûnik, nem
idegen Vargas Llosától. A la-
tin-amerikai értelmiségtõl
sem, mindenekelõtt az írók-
tól, hiszen róluk tudunk, õk
a híresek, és hírüket is vala-
mennyien – talán az egy ele-
fántcsont-toronylakó Borges
kivételével – fegyverként for-
gatják valamilyen szabadság
szolgálatában. Nemzedékük
szavával: elkötelezettjei egy
kontinensnyi küzdelemnek.

1936-ban született Mario
Vargas Llosa, kortársa a spa-
nyol polgárháború, a máso-
dik világháború fõpróbája,
amely sötét korszakot nyitott
nem csak Európa történeté-
ben. Ugyan egy perui kisvá-
ros szülöttje, de egész életé-
ben erõs szálak fûzték Euró-
pához. Árvának lenni szo-
morú sors, de elvált szülõk
gyermekének lenni – szé-
gyen. Hetven évvel ezelõtt
legalábbis annak számított a
perui középosztály felfogá-

sában. Titkolták is a család
anyai ágán, az érdekelt majd
csak felnõtt fejjel találkozik
halottnak tudott apjával, és
értelmezni kezdi azt a máris
személyes tapasztalatot,
hogy a titok, a szégyen, a ha-
zugság is az emberi hétköz-
napok része, és kiváló irodal-
mi nyersanyag. Elsõ regénye
például, A város és a kutyák
a mi irodalmi és társadalmi
tájainkon Ottlik és Musil ha-
sonló tárgyú regényeire em-
lékeztet, túl a kadétiskola va-
lóságán arra, ahogyan erõ-
szak, megalázás, zavaros
érosz nevel kegyetlenségre,
vagyis bármely gyötrelmes
áron gyõzni akarásra, a má-
sik ember eltiprására, mint
erényre némely büszke or-
szág nem csak katonai elitjé-
ben. Minden újabb regénye
szélesebbre tárja ezt az írói
horizontot: a modern civili-
záció felmorzsolja az indián
õslakók törzsi kultúráját,
korrupció, képmutatás, tá-
bornokok, fõpapok, prostitu-
áltak, kábítószerkereskedõk
világa: ez is Latin-Amerika,
nem csak a riói karnevál.
Vargas Llosa minden köny-
vével több ellenséget szerez
magának és több olvasót
szerte a világban.

Egymásba 
olvadó kultúrák

Valamilyen sötét humor
járja át Vargas Llosa prózá-
ját. Kultúrák szintézise ez a
mûvészet. A részben kreol
származás egzotikuma az
ézékiség varázsát hozza, az
pedig, ami az indián törzsek
hagyatékából megmaradt és
már csak az emberjogi szer-
vezeteket meg az antropoló-
gusokat érdekli, vagyis ez a
megvetett, elnyomott, méltó-
ságát vesztett kultúra vala-
hogy mégis továbbít üzene-

teket. És persze, hogy nem
felejthetõ: a regény mint mû-
faj spanyolul szólalt meg leg-
elõször! Cervantes nyelve és
szelleme ott él Marquez,
Cortazar, Vargas Llosa és a
többiek komor és vidám vilá-
gában, Don Quijote és San-
cho Panza öröksége és bõke-
zû adománya az értelem, az
élvezet és az együttérzés
egyetemessége számára.

A két Amerika legrégibb
egyetemén, a limai San
Marcoson szerzett ismerete-
ket az ösztöndíjas Llosa
Madridban egészíti ki irodal-
mi és jogi stúdiumokkal,
doktori tézisét Ruben Dari-
óról írja. A France Presse tu-
dósítójaként szerzett tapasz-
talata lendíti tovább, az ak-
kor éppen egzisztencialista
Párizs szellemi és társadalmi
pezsgése fogadja. Ott jelenik
meg A város és a kutyák, on-
nan indul világhódító útjára:
húsz nyelven jelenik meg. A
latin-amerikai õsiség fûsze-
rezi a modernitást. Vargas
Llosa mint világpolgár ad és
kap élményeket. Flaubert
választékos megvetése a
nyárspolgár iránt, Sartre szo-
lidaritás-eszménye és intel-
lektualizmusa, kifinomult
mondatkultúrájával Virginia
Woolf kétértelmû bája ellen-
súlyozza a markáns ameri-
kanizmust, Hemingwayt,
Faulknert. Vargas Llosa ere-
detisége persze ugyancsak
szilárd alap, hogy inkább
cserepartner legyen, mint ta-
nítvány. Ez sem véletlen: a
hatvanas években tör be az
irodalomba a mágikus rea-
lizmusnak és a posztmo-
dernnek az a termékeny ha-
tása, amely elképzelhetetlen
a latin-amerikai írók frissítõ
ereje nélkül.

A Nobel-díj évrõl évre
más és más választ vár és ad
elmúlt korok és a jelen nyug-

talanító kérdéseire. Az író
számára a legfontosabbak
közé tartozik egyén és állam,
alkotás és függetlenség vi-
szonya. „Sem Kafka, sem
Joyce, sem Proust nem várt
állami támogatást, hogy
megírja azt, amit megírt” –
jelenti ki Vargas Llosa egyik
elõadásában. Igazat mond,
de nyilván tudja, hogy hár-
muk közül egyedül Proust
élt anyagi gondtalanságban.
Ám tény, hogy „minden tár-
sadalomnak olyan irodalom
és mûvészet kell, amilyent
megérdemel, amit képes lét-
rehozni és hajlandó megfi-
zetni.” Szakítása Castróval
nem csak a mûvész konflik-
tusa a politikussal, hanem
bevallottan összefügg a szta-
linista irodalompolitikával
és az õ fájdalmas csalódásá-
val egy olyan szocializmus-
ban, amely inkább diktatúrá-
ra hasonlít, mint demokráci-
ára. A kommunistából jobb-
közép liberálissá puhult láza-
dónak be kellett látnia, hogy
a választó talán azért nem
rá, a világhírû íróra szava-
zott, amikor Peruban elnö-
köt választottak, hanem arra
a terepszínû mezõgazdász-
ra, akiben inkább magára is-
mert, akivel inkább azono-
sulni tudott, mint negyven
egyetem díszdoktorával, aki
éppen New York-ban, a
Princetonon tanít, amikor a
telefonon megszólal Stock-
holmból a Nobel-díj. Eltöp-
renghet Mario Vargas Llosa
azon is, hogy a világot vadí-
tó nacionalizmusok hívei kö-
zül hányan értenek egyet ve-
le és Nobel-díjával, amikor
kijelenti, hogy „a nacionaliz-
mus a mûveletlenség kultú-
rája, a koldusszellem vallása
és füstfelleg, amely mögött
megbújhat az elõítélet, az
erõszak és gyakran a rassziz-
mus is.”

A papírkönyv diadala

Mario Vargas Llosa Nobel-díjárólFolytatás az 1. oldalról

Látok itt a polcon egy
kazettát, az van ráírva:
Emlékezéseim Páskán-
diról. Említette, hogy eb-
bõl barátainak szokott
ajándékozni. De tudjuk,
hogy esszéket, pamflete-
ket is ír.
– Egyelõre csak önmagam-
nak, késõbb döntök sor-
sukról. Asztalra tett tallér-
jaim címmel viszont össze-
foglaltam életemet, mun-
kásságomat. Mások mond-
janak róla ítéletet. Azt vi-
szont nyugodt lélekkel állí-
tom, hogy semmit sem hi-
úságból csináltam, hanem
azért, hogy használjak em-
bertársaimnak, közössé-
gemnek.

Beszélgetésünk végén
elárulhatom az olvasók-
nak, hogy mi rég ismerõ-
sök vagyunk, 30-40 éve a
gyermekeinket is Ön ke-
zelte. Rendszerint egy
flaska jó borral háláltuk
meg szolgálatait. Annál
nagyobb volt a meglepeté-
sem, amikor megtudtam,
hogy Bauer doktornak
sokkal több szõlõje és bo-
ra volt, mint az én csalá-
domnak!
– Az a bor mégis jól jött,
mert lemérhettem, hogy az
újságírók vagy az orvosok
értenek-e jobban a borcsi-
náláshoz. Tudtam, hogy a
maga családjában van
Csávossy György híres
csombordi iskolájában ta-
nult szakember is, de ne-
kem sincs okom szégyen-
kezni, mert apámnak há-
romezer tõke szõlõje volt
Erdõdön, apósomnak pe-
dig negyvenezer, egy kicsit
odébb, Selénden. Szóval
volt hol szõlészkednem,
borászkodnom, amibõl
már jóval kevesebb ma-
radt.

„Léttallérok” 
az asztalon

Farkas István

Hagyjuk már Latin-Ame-
rikát, ott csak szappanoperá-
kat „fõznek” – foglalhatnánk
össze az átlagnézõ vélemé-
nyét, aki szomorúan tapasz-
talta, hogy Isaura szemmû-
tétjére fölösleges volt gyûjte-
ni. Az elõítéletekkel telített
kijelentés mögötti valóság
azonban egészen más – és itt
nem csupán José Mojica
Marins mexikói rendezõ ’60-
as évekbeli (kult)horror-
filmjeire gondolok. Ott van
például – hogy csak a legfris-
sebbet említsük, mint ami
fontos cikkünk szempontjá-
ból is – a perui Claudia Llosa
La teta asustada (Fausta éneke)
címû, a tavalyi Berlini Nem-
zetközi Filmfesztiválon
Arany Medve- és FIPR-
ESCI-díjjal jutalmazott alko-
tása, amelyet a Legjobb ide-
gen nyelvû film kategóriában

Oscarra jelöltek. Claudia
Llosa nem más, mint az idei
irodalmi Nobel-díjas Mario
Vargas Llosa – hogy dél-
amerikaiasan mondjuk –
kuzinja, Luis Llosa lánya.
Azonban nem õ az egyetlen
filmbarát a Llosa családban.
Vargas 1975-ben a Pantaleón
és a hölgyvendégek címû,
mára nagyon ismert regényé-
bõl maga rendezett filmet. A
mozgóképes alkotás közép-
pontjában a regényhez ha-
sonlóan Pantaleón Pantoja
százados áll, a mindenki ál-
tal példaképként emlegetett,
kötelességtudó, szorgalmas
állampolgár. Egy nap furcsa
feladatot kap: meg kell szer-
veznie a dzsungelben harco-
ló, csillapíthatatlan szexuális
étvágyú katonák számára az
úgynevezett hölgyvendég-
szolgálatot. Századosunk
nem ismer akadályt, viszont
a nemes cél érdekében meg-

teremt egy civil foglalkozást,
ami nem csupán a katonasá-
got, hanem az egész társa-
dalmat romba dönti. A kez-
detben könnyed szórakozást
ígérõ alkotás nagyon össze-

tett társadalmi és morális
kérdéseket boncolgat, így
több, mint egy kortárs irodal-
mi alkotás promója (bár két-
ségkívül hozzájárult a re-
gény sikeréhez). A film

(akárcsak a regény) zseniáli-
san karikírozza a perui had-
seregre jellemzõ vallásos fa-
natizmust és álszentséget,
miközben mesterien mutatja
be Manuel Apolinario Odría

Amoretti köztársasági elnök
országát, illetve annak visz-
szás eszméit. Kivételes eré-
nye a spanyol, illetve mexi-
kói színészek zseniális játé-
ka, amellyel a rendezõ sike-
resen közelít regényének
erõsségeihez. Az 1956–1959
között játszódó sztorit Fran-
cisco J. Lombardi 2000-ben
ismét vászonra vitte, ami
nem csoda, hiszen a rendezõ
„visszaesõnek” számít ilyen
szempontból: Llosa világhí-
rû regényét, A város és a ku-
tyákat (La ciudad y los per-
ros) 1985-ben filmesítette
meg. A katonaiskola újonc
növendékeit, a kutyaként ke-
zelt, nyomorúságos helyze-
tekbe kényszerített ifjak
megaláztatásait szemléletes
képekben ábrázoló film, saj-
nos, nem érte el a könyv
színvonalát, de emlékezetes
alkotása a latin-amerikai
filmgyártásnak.

Mozivászon

Filmek Vargas Llosája

A szerzõ „verziója” után Francisco J. Lombardi filmesítette meg Mario Vargas Llosa 
Pantaleón és a hölgyvendégek címû regényét (részlet a filmbõl)



Sokáig keresgélt az irodal-
mi Nobel-díj – a spanyol
„periféria” (Latin-Amerika)
mintha kívül esne az északi
(svéd) akadémikusok látókö-
rén. Mario Vargas Llosa pe-
rui író is jóval elõbb lett vi-
lághírû, mint díjazott – ha-
sonlóképpen járt Pablo
Neruda vagy Octavio Paz.

A koránkelés becsülete

A madridi ABC (jeles és
tartalmas napilap) – minden
bizonnyal az Alfaguarával
(jeles és erõs kiadó) egyetér-
tésben – kedvcsinálónak öt
oldalnyi kóstolóval állt elõ
Vargas Llosa hamarosan
megjelenõ regényébõl. Üzle-
ti fogásnak sem rossz – a pél-
dányszámokat a nem (mos-
tanra) várt díj jelentõsen
megemelheti. Pedig az egyik
legtermékenyebb és legolva-
sottabb latin-amerikai íróra
hívei, nem csak a földrészen,
hanem szerte a világban,
már régebben rátaláltak. És
aki egyszer belekóstolt, nem-
igen tudta letenni – mert so-
sem lehetett megunni, min-
dig valami újat, izgalmasat,
érdekeset, szépet írt. Hihe-
tetlen szorgalommal. Ahogy
az egyik barátja méltatólag
megjegyezte: mire a normá-
lis (latin) emberek reggel tíz
felé kikászálódnak az ágyuk-
ból, addigra Mario már meg-
írt egy fejezetet új könyvébõl
…

A koránkelésnek – és
mindennek, ami korán van –
nagy a becsülete a lustább
(kimértebb…) életritmushoz
szokott Latin-Amerikában.
Az 1936-ban született Var-
gas Llosa korán szerzett ko-
moly élettapasztalatokat (fe-
gyelemre kényszerítõ kato-
naiskolában), gyakorlatot az
írásban (megannyi kor- és
sorstársához hasonlóan új-
dondászként), irodalmi hír-
nevet (a nagy latin mesekor-
szak, a hatvanas évek
’boom’-jában, egykori barát-
jával, a kolumbiai García
Márquez-sel nagyjából
egyidõben), ehhez jött kicsit
késõbb a politikai hírhedett-
ség (amikor 1990-ben elin-
dult a perui elnökválasztá-
son és alulmaradt a japán
származású Fujimorival
szemben) – és hetven éves
korára már majdnem húsz
kötetén volt túl. Bármit is
tett, mindenkiben minden-
kor szélsõséges érzelmeket
váltott ki. Amilyen sokan
szerették feltétel nélkül,
majdnem ugyanolyan sokan
utálták valódi indok nélkül.
Sokan tartották – elfogultan
– a legnagyobb mesélõnek és
legalább ugyanannyian –
ugyanolyan elfogultan – a
legügyesebb lektûrírónak.
Pedig csak író: olyan, akit
nagyon sokan olvasnak,
mert olvasmányos (a francia
eredetû lektûr szónak is ez a
minden negatív felhang nél-
küli alapértelme).

Egyik méltatója szerint
bár úgy folyik belõle a mese,
mint Seherezádéból, inkább

a méltóságteljes és mesére
(meg nõre) éhes Sahrijár ki-
rályhoz hasonlít. Egész élete
ezeregyéjszakás kaland. Be-
járta a fél világot. Világéleté-
ben gyûjtötte a meséket, tör-
téneteket – hogy újjáformál-
ja õket. Amit ír, azt vagy el-
fogadják, vagy elutasítják –
de megkerülni, figyelmen kí-
vül hagyni nem lehet. Mert
nem csak mesél, hanem er-
kölcsi állásfoglalásra is kész-
tet. Ezért tartják – természe-
tesen elfogultan – olyan em-
bernek, amilyenbõl egytu-
catnyi sincs a világon. Aki
úgy dolgozik, mint egy nap-
számos – és úgy él, mint egy
nagypolgár. Aki katonás fe-
gyelemmel, latinokra nem
jellemzõ önuralommal és
majdhogynem rögeszmés
szorgalommal ír. Erénye és
egyben eredendõ bûne ez az
íráskényszer…

Négyszázegyedik 
meghatározás 
a szabadságról

A ’boom’ nemzedékének
(Gabriel García Márquez,
Vargas Llosa, Julio Cortázar,
Carlos Fuentes, Juan Rulfo,
Augusto Roa Bastos, Jorge
Amado, Manuel Puig és a
többiek) utolsó vén bölénye õ
– akiben még van energia, tö-
ménytelen. Ereje teljében lé-
võ zoon poészion (irodalmi
élõlény) írta róla valaki dic-
sérõleg, aki talán nem tud tö-
kéletesen görögül, de ismeri
az arisztotelészi kifejezést a
„közösségi élõlényre” (zoon
politikon). Vargas Llosa min-
den mûve a szabadságról
szól. Politikai, emberi, szexu-
ális szabadságról. Az emberi-
ség, a nemzetek, a különbö-
zõ embercsoportok, a gyer-
mekek, a nõk, a politikusok,
a jókedv szabadságáról. Õ
maga jegyezte meg csodálat-
tal Isaiah Berlinrõl, akinek
gondolatait – más európai
gondolkodókéval együtt –
magába szívta óvilági útjai
során, hogy négyszáz külön-

bözõ meghatározását, körül-
írását, vonatkozását adja a
szabadság fogalmának.
Vargas Llosa keresi a négy-
százegyediket, a magáét – és
ezt velünk együtt teszi, hogy
mi se maradjunk ki ebbõl az
izgalmas kutatásból.

Mondták róla azt is, hogy
nagyon hiú és igen ambició-
zus. De hát aki nem ilyen,
abból sosem lesz nagy em-
ber. Mondták róla, hogy el-
kötelezte magát a jobboldal
mellett (baloldalra húzó
nemzedék- és sorstársaitól
eltérõen), bornírt módon
még le is fasisztázták. Pedig
csak elítél minden diktatúrát
(a Castro-féle kommunista
kubait épp úgy, mint a
Trujillo fémjelezte félfasiszta
dominikait), minden nacio-
nalizmust, rasszizmust, min-
den emberellenességet, el-
nyomást, minden kizsákmá-
nyolást. Nem a kapitalizmus
szabad piacának (spanyolul:
mercado libre) a híve, ha-
nem a vágyott szabadság-pi-
acé (mercado de libertad),
amelyen nem az áruk áram-
lanak szabadon, hanem a
szabad gondolatok. „Aki le-
szólja ezért – bekaphatja” –
írta nevének föltüntetése nél-
kül – egy barátja a madridi
ABC-ben. Némileg diploma-
tikusabban: bornírt barom-
ság, ha valaki azért nem ol-
vas egy jó írót, mert az jobb-
oldali, illetve ha valaki csak
azért olvas egy – nem jó –
írót, mert az jobboldali…

A perui fenomén 
– magyarul

Szinte minden könyvével
együltömben végeztem. Ere-
detiben csak egyet olvastam,

mert nem tudtam kivárni
magyarra fordítását, ez A
kecske ünnepe, talán a leg-
tartalmasabb mûve. Irigyel-
tem régi évfolyamtársamat,
barátomat, diplomata kollé-
gámat, Gulyás Andrást,
hogy igazából õ ismertethet-

te meg a perui fenomént a
magyarokkal: az általa jegy-
zett A város és a kutyák
(Vargas Llosa elsõ regénye),
valamint a Négy óra a
Catedralban igen jól sikerült
fordítások. Vargas Llosát so-
kan fordították nyelvünkre,
mindannyian szépen. (Nem
termelõdött ki „udvari fordí-
tó”, mint sok más szerzõnél,
például García Márquez,
Jorge Amado vagy Umberto
Eco esetében. Egyébként az
azonos fordítónak megvan a
maga varázsa: a szerzõ is
ugyanaz mindvégig, a fordí-
tó jobban beleélheti magát
… hommage a Székács Ve-
ra, aki García Márquez „há-
zi fordítója”). Kedvenceim:
a Pantaleón és a hölgyvendégek,

szerintem ez a leghumoro-
sabb könyve; A beszélõ – a
legmélyebb; Júlia néni és a
tollnok – a legszexisebb; a
már említett A kecske ünnepe
– a legtartalmasabb. Iroda-
lomelméleti esszéit is szere-
tem, a politikaiakat viszont
nem. (Ez nem értékelés, csu-
pán egyetlen olvasó „ked-
venclistája”.)

Legújabb regénye, A kelta
álma november elején jelenik
meg Madridban. Négy éve
írta legutóbbi könyvét, A
rossz kislány csínytevéseit, ame-
lyet én feledhetõnek tartok
(különösen a nemrég el-
hunyt elsõ feleség, Júlia néni
történetéhez képest). Az új
mû mottóját egy latin-ameri-
kai gondolkodótól, az uru-
guayi José Enrique Rodótól
vette: azt hangsúlyozza ben-
ne, hogy mi, emberek milyen
sokfélék vagyunk. (Gyors-
fordításomban: „Az egy-
mást követõ nemzedékek
mindegyik képviselõje ere-
dendõen nem egy, hanem
sok. S bár mindegyikük egy
másikból bújik ki, egymással
összevetve általában a legfur-
csább és legmeglepõbb ellen-
téteket jelenítik meg.”)

Minden (szerzõi) jogos
ijesztgetés ellenére ideírom a
magam változatában a
könyv elsõ mondatát (mert –

mint mindenki tudja – a kez-
dés döntõ jelentõségû lehet;
Vargas Llosa egykori nagy
barátja, García Márquez –
saját bevallása szerint –
hosszas töprengés után lelt
rá a Száz év magány kezdõ-
mondatára: „Hosszú évek-
kel késõbb, a kivégzõosztag
elõtt, Aureliano Buendía ez-
redesnek eszébe jutott az a
régi délután, mikor az apja
elvitte jégnézõbe.”). Íme:
„Ahogy kinyitották a cella
ajtaját, a nap sugaraival s egy
libbenõ szellõvel beszökött
az utca zaja is, melyet addig
a kõfalak tompítottak – ez
fölijesztette Rogert.” Bizo-
nyos hasonlóságok okán is
idézem: a fõhõssel, Rogerrel
azt közlik, hogy kegyelmi
kérvényét elutasították, és
hamarosan felakasztják. A
felütés azonnal ugyanolyan
feszültséget teremt, mint
Buendía ezredes esetében…
És még egy ok a gyorsfordí-
tásra: így Ön, ennek az írás-
nak az olvasója az elsõ, aki
magyarul már most „bele-
kóstolhat” az új Vargas
Llosa-könyvbe…

A kelta álma minden bi-
zonnyal a történelmi alapo-
kon nyugvó írások sorába il-
leszkedik (Mayta története,
Háború a világ végén, Halál az
Andokban, Édenkert a sarkon
túl). Vargas Llosát ez eset-
ben az emberek méltóságá-
ért és jogaiért küzdõ, ír nem-
zete szabadságáért fegyvert
fogó brit diplomata sorsa ih-
lette meg, aki Kongóban és
Peruban vizsgálta a „benn-
szülöttek” jogainak durva
megsértéseit. (Peru lehet az
író számára a fõ összekötõ
kapocs – Kongó pedig a
könyv elsõ részének alcíme.)
A fõhõs prototípusát, Roger
Casement volt brit konzult
1916-ban végezték ki haza-
árulásért egy londoni bör-
tönben. Hogy a regényes
életû ír miképpen jelenik
meg a regényben, egyelõre
nem tudni – de az író szim-
pátiája minden bizonnyal
mindvégig mellette lesz. Er-
re mérget vehetünk.

És remélhetõleg jó könyv
lesz ez is. A latin ’boom’
nemzedékének utolsó bö-
lénybikája különben is csak
jó könyveket tud írni. Nobel-
díjjal és – ahogyan eddig tet-
te – anélkül is.
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Szentgyörgyi N. József

A díj megtalálta a szerzõt

1945 – Gabriela Mistral (Chile)
1967 – Miguel Angel Asturias (Guatemala)
1971 – Pablo Neruda (Chile)
1982 – Gabriel García Márquez (Kolumbia)
1990 – Octavio Paz (Mexikó)
2010 – Mario Vargas Llosa (Peru)

Latin-amerikai irodalmi Nobel-díjasok:

Mario Vargas Llosa (teljes nevén: Jorge
Mario Pedro Vargas Llosa; Arequipa, Pe-
ru, 1936. március 28.): perui író, esszéista,
újságíró, irodalomkritikus, akadémikus.
Bolíviában, majd Peruban nevelkedik, ka-
tonaiskolát végez. 16 éves, amikor elsõ drá-
máját bemutatják. Irodalmat és jogot hall-
gat, Madridban végzi az egyetemet. 1970-
ben doktori disszertációja témájául példa-
képét, Gabriel García Márquezt választja.
1977-ben a Nemzetközi PEN Klub elnöke
lesz. Az 1990-es perui elnökválasztásokon
alulmaradt Alberto Fujimorival szemben.
1996 óta a Spanyol Királyi Akadémia tag-
ja. Élt már Peruban, Spanyolországban,
Angliában, Japánban. 2003-ban a Buda-
pesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszven-
dége volt. * Magyarul megjelent mûvei:

Kölykök (1959 / 1967), A város és a ku-
tyák (1963 / 1969), A Zöld Palota (1966
/1974), Négy óra a Catedralban (1969 /
1973), Pantaleón és a hölgyvendégek (1973
/ 1977), Júlia néni és a tollnok (1977 /
1983), Háború a világ végén (1981 / 1996),
Mayta története (1984 / 1997), Ki ölte meg
Palomino Molerót (1986 / 1989), A beszé-
lõ (1987 / 1993), Szeretem a mostohámat
(1988 / 1990), Halál az Andokban (1993 /
1996), Don Rigoberto feljegyzései (1997 /
2007), Levelek egy ifjú regényíróhoz (1997
/ 1999), A kecske ünnepe (2000 / 2001),
Édenkert a sarkon túl (2003 / 2003), Izra-
el, Palesztina: béke vagy szent háború
(2007), A rossz kislány csínytevései (2006
/2007), Utazás a fikció birodalmába –
Juan Carlos Onetti világa (2008 / 2010).

Mario Vargas Llosa

A friss Nobel-díjas koponyájáról mértéket vesznek a világhírességeket mutogató madridi Viaszmúzeumban
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Elnöki bûnbe 
esett az ellenzék

Rodica Ciobanu

„Nincs mirõl beszéljünk
vele!” – szólt röviden össze-
foglalva a szociáldemokra-
ták és a liberálisok magyará-
zata, hogy miért hiányoztak
a Traian Bãsescu által
Cotroceni-ben rendezett
egyeztetésrõl.  Természete-
sen gondosan átpasszírozták
a politika finom szûrõjén –
„imázstalálkozó” volt,  az ál-
lamfõ legitimálja „a népaka-
rat meghamisításából létre-
jött UNPR meghívásával a
politikai kurválkodást” –, de
a brutális visszautasításnak
semmi köze az elvekhez
(mindkét párt befogadott po-
litikai kurvákat), annál több
mélységes ellenérzésükhöz
az abszolút gonosz szimbó-
lumaként beállított Traian
Bãsescuval szemben. Meglá-
tásuk szerint az elnök „Ro-
mánia rákfenéje”, ahogyan
Victor Ponta PSD-elnök ne-
vezte, ebbõl adódóan pedig a
többi politikai vezetõ, jelesül
az ellenzék csakis jó lehet – a
gyógyító ellenszer. Tegnap
viszont azzal, hogy görcsö-
sen és nem megfelelõen lép-
tek fel, elmulasztottak egy le-
hetõséget, hogy hatékonysá-
gukat bizonyítsák. Lehet,
hogy  Victor Ponta és Crin
Antonescu uraknak magas-
röptû és nemes céljai van-
nak, de a román polgárok el-
sõsorban azt akarják tudni,
milyen adót és illetéket szel
még ki a kormány 2011-re,
mennyi lesz az ország költ-
ségvetése, és mire költik, kö-
vetkeznek-e újabb elbocsátá-
sok, pislákol-e vagy sem a re-
mény. Nos, éppen ezek vol-
tak a vitatémák Cotroceni-
ben, és ezekre nem volt ideje
az ellenzéknek. Pedig ha
máskor nem is, most lett vol-
na mirõl beszélniük Traian
Bãsescuval. (…) De a PSD
és a PNL nem vesztegeti az
idejét költségvetésekkel és
törvényekkel, számukra
nem ezek a prioritások jelen
pillanatban, hanem a Boc-
kormány eltávolítása a bizal-
matlansági indítvány révén,
amelyrõl éppek a cotroceni-i
egyeztetésekkel párhuzamo-
san zajlott az egyeztetés. Az
ellenzék fellépése azt az ér-
zést kelti, hogy a Boc-kabi-
net bukásával egyszeriben
megszûnnek a gazdasági ne-
hézségek is, ha pedig Traian
Bãsescunak hátat fordíta-
nak, azzal el is párolog. Va-
lójában marad minden a ré-
giben, ráadásul Bãsescu el-
nök még négy évig, mert a
választók többsége így akar-
ta. Mit tesz a PSD és a PNL,
ha mint vágynak rá, átveszik
a PDL-tõl a kormányzást?
Továbbra sem vesznek tudo-
mást az elnökrõl, fenntartva
a háborúskodást még akkor
is, ha utóbbi az állam egyik
legfontosabb döntéshozó té-
nyezõje? Egyetlen ország
sem képes ilyen körülmé-

nyek között fejlõdni. Viszont
ha további két évig ellenzék-
ben lesznek, ugyanígy elke-
rülik a párbeszédet, függetle-
nül a téma súlyától és kihatá-
saitól? Ha még egyszer hiá-
nyoznak, könnyen kompro-
mittálódhatnak. A PSD és a
PNL most Traian Bãsescu
hibáit ismétli meg. Miként
az elnök, õk is arrogánsak,
tekintetnélküliek, és megpró-
bálnak kiiktatni a politikai
képletbõl egy alapintéz-
ményt: mivel õk jelképezik a
„jót”, kikiáltják, hogy min-
dig igazuk van, az ellenfél
kezdeményezéseit pedig a
priori elutasítják, és ahogy
korábban az elnök tette a
parlamenttel és az új parla-
menti többséggel, amely ta-
valy ledöntötte a kormányt,
lezárják a párbeszédet, ami-
kor a legnagyobb szükség
volna rá, illetve a végletekig
fokozzák a politikai harcot,
populista módon kihasznál-
va az állampolgárok szük-
ségleteit. És miközben elva-
kítja õket az elnökkel szem-
beni háborúskodás, elköve-
tik ugyanazokat a politikai
bûnöket, és nem jut eszükbe,
hogy ugyanúgy bûnhõdhet-
nek is. Cotroceni-ben nyu-
godtan fogadták az ellenzék
hiányát, Traian Bãsescu pe-
dig nem kis örömmel vette át
a neki szánt szerepet. (Fordí-
totta: Sz. L.)

Jogállam 
az iszapban

Nehéz-Posony Márton

Pont a vörösiszap-kataszt-
rófához hasonló emberi és
környezeti tragédiák azok,
amelyek egy valódi jogállam
próbakövei: megmutatják,
vajon a közhatalom képes-e
az egyébként vitathatatlanul
indokoltan elkeseredett tö-
megek haragjától függetlení-
teni magát, és a felelõsség
tisztázására szolgáló eljárást
jogállami keretek között le-
folytatni.

A jelek szerint a hivatal-
ban lévõ magyar kormány
nem erre készül, s kétharma-
dos többsége, és mindent el-
söprõ társadalmi támoga-
tottsága folytán nem is kény-
szerül rá.

A parlament hétfõn sür-
gõsséggel tárgyalta azt a tör-
vényjavaslatot, amely a hon-
védelmi törvény módosítá-
sával megteremti a lehetõsé-
gét annak, hogy azokban az
esetekben, amikor egyéb-
ként a törvény alapján rend-
kívüli intézkedések rendel-
hetõk el, „gazdálkodó szer-
vezet mûködése” rendelet-
ben legyen az állam felügye-
lete alá vonható. A jogsza-
bály kedden már meg is je-
lent a közlönyben, s a vörös-
iszap-katasztrófáért felelõs-
nek kikiáltott MAL Zrt. már
nem is ura önmagának.

A mûködés körében
mindez azt jelenti, hogy az
állam képviselõjének jóváha-
gyására vagy ellenjegyzésére
lesz szükség a vezetõ tiszt-

ségviselõk vagyoni kötele-
zettségvállalásainak érvé-
nyességéhez, a katasztrófa-
helyzet elhárításával, továb-
bá a károk enyhítésével ösz-
szefüggésben pedig az adott
esetben a társaság közgyûlé-
se hatáskörébe tartozó dön-
téseket az állam képviselõje
hozza meg. Elõbbi esetben
nyilvánvalóan a cég vagyona
eltüntetésének megakadá-
lyozása lehet a jogalkotó
szándéka, utóbbiéban pedig
a vagyon terhére nyújtható
kártalanításra vonatkozó kö-
telezettségvállalás megtétele
– a cég helyett, a cég, illetve
tulajdonosai számlájára, hi-
szen a legfõbb szerv hatáskö-
rébe tartozik a tõkeemelés is.

Természetesen bebizonyo-
sodhat, hogy a cég vezetõit

vagy munkavállalóit szemé-
lyes felelõsség terheli. Amíg
azonban ez meg nem törté-
nik, addig az imént vázolt
felhatalmazás indokolatla-
nul és aránytalanul korlátoz-
za a tulajdonnal való rendel-
kezés jogát, s ezzel rendkívül
veszélyes precedenst teremt.

A cégvagyon eltüntetésé-
nek megakadályozása meg-
oldható lenne a büntetõeljá-
rási törvény hatályos rendel-
kezései alapján is, a zár alá
vétel és a biztosítási intézke-
dés jogintézményeinek al-
kalmazásával. Ezek ugyanis
biztosítják azt, hogy a cég
vagyona rendelkezésre álljon
arra az esetre, ha jogerõs bí-
rói ítélet mondaná ki, való-
ban a cég embereit terheli a
felelõsség. A legfõbb különb-
ség e között és a friss törvény
megoldása között, hogy a
büntetõeljárási kényszerin-
tézkedésrõl a bíróság dönt,
határozata ellen pedig ren-
des jogorvoslatra van lehetõ-
ség. Az új törvény azonban a
korábbi tulajdonosoknak
csak akkor teszi lehetõvé az
állami képviselõ döntései
miatt kárigényük érvényesí-
tését, ha az einstandot lehe-
tõvé tevõ rendeletet utóbb az
Alkotmánybíróság megsem-
misíti.

S a felelõsség tisztázásáig
vajon van-e jogi indok arra,
hogy az állam kikényszerítse
a felelõsség anyagi következ-
ményeinek viselését? Ha
már eddig nem írta elõ a
még szigorúbb ellenõrzése-

ket és egy teljesebb körû fele-
lõsségbiztosítás meglétét, ak-
kor ezt utóbb nem pótolhatja
nem jogállami módon.

A jogalkotás egyelõre itt
tart, nyíltan még nem ment
el odáig, ami a nyilatkoza-
tokból volt következtethetõ,
jelesül, hogy a cég tulajdo-
nosainak, vezetõinek a saját
vagyonuk terhére kell a fele-
lõsséget vállalniuk. Ha a sze-
mélyes kárfelelõsségük fenn-
áll, akkor az a polgári jog ál-
talános szabályai szerint ter-
mészetesen egyébként is a
teljes vagyonuk terhére áll
fenn, de nem a károsultak,
hanem a cég irányába. A ká-
rosultak káráért maga a cég
lehet a felelõs (ismét csak a
polgári jogi kárfelelõsség
szabályai szerint, de csakis

egy majdani jogerõs bírói íté-
let alapján), ebben az eset-
ben viszont a tagok, részvé-
nyesek korlátozott felelõssé-
gét akkor sem lehet áthágni a
jogállam sérelme nélkül, ha
egyébként a tragédia miatt a
legtöbben ezt kívánják.

Orbán államosít

Gréczy Zsolt

Ha a legújabb kort néz-
zük, Chavez és Lukasenko
világa költözött be Magyar-
országra, de még annyira
öregnek sem kell lenni ah-
hoz nálunk, hogy ne érezzük
1949–50 fagyos szellõit. A
Magyar Köztársaság minisz-
terelnöke a parlament plená-
ris ülésén maga jelentette be,
hogy egy cégvezetõt letar-
tóztattak. Nem egy rendõr-
tiszt, esetleg a belügyminisz-
ter tette ezt, hanem a kor-
mányfõ. Szó sem esett vizs-
gálatról, nyomozásról. Or-
bán Viktor – képviselõtársai
vastapsától visszhangozva –
rögtön ítéletet is hirdetett.

Azonban itt nem állt meg
a gõzhenger. Iziben tör-
vényt alkottak, miszerint ha
õk úgy látják jónak, bár-
mely cég azonnal államosít-
ható, vagyona elkobozható.
Hogy ennek a jogszabály-
nak milyen hatása lesz a
gazdaságra, a jogbiztonság-
ra, még belegondolni is

szörnyû. Mert, persze az
iszapkatasztrófa rettenetes,
de ha Orbán felelõsöket ke-
res, nyugodtan meneszthet-
né saját környezetvédelmi
államtitkárát, akinek megbí-
zottja alig néhány hete min-
dent rendben talált a tározó
körül. A cégvezetõ lehet hi-
bás – én magam is így gon-
dolom –, de aki az enge-
délyt kiadja, megerõsíti, az
nem vétkes? Márpedig eb-
ben nem lehet visszamuto-
gatni, ez a mulasztás az elõ-
zõ száz nap terméke.

Az államosítás és a be-
csöngetõ fekete autó azért is
dermesztõ, mert olyan vilá-
got vázol fel, amelyben ez
szinte bárkivel megtörtén-
het. Magáncégek tízezrei
reszkessenek? Egész ágaza-

tokat gyûrhetne maga alá a
Fidesz, amely 1989-ben még
a tiszta verseny szabadságá-
ban hitt? Az Erste Bank elsõ
embere éppen tegnap fenye-
gette meg a kormány egy
külföldi lapinterjúban, hogy
nem tehetnek meg velük bár-
mit, ezzel jelezve, elegük van
a brutális bankadóból. Õk is
menjenek a fenébe? 

A rend, amirõl Orbán be-
szél, rendetlenséghez, káosz-
hoz vezet. Nem lehet úgy
megoldani egy környezeti
katasztrófát, hogy mindent
elsöprök, nem lehet úgy ke-
zelni a hajléktalanok problé-
máját, hogy kizavarom õket
az aluljárókból. Attól még
vannak, csak nem ennyire
szem elõtt, és nyilván ott
sem lesz télen melegebb.

És ennél is erõsebb a gya-
nú, hogy erre az egész iszap-
rettenetre fogja majd az el-
maradó adócsökkentést és a
2011-re várható megszorító
csomagot. A kormányfõ sze-
rintem abból indul ki, hogy
itt van ez a baj, brutális dön-
tésekkel elmaszatolom saját
kormányom ez ügyben elkö-
vetett hibáját. Talán ez a bor-
zalom arra is jó lesz, hogy
azt mondjam: sok pénz kell
oda, ezért nem tudok adót és
járulékot csökkenteni, leszek
kénytelen adóztatni a mini-
málbért, és megtartani az el-
lenzékbõl elutált, kormá-
nyon elfogadott szuperbrut-
tót.

Az einstand azonban úgy
lett teljes, hogy a médiaizét

is elfoglalták. Mostantól õk
mondják meg, mi legyen a
hírekben. Lesz rabláncon
MAL-vezér, de nem lesz
megkérdezett Illés Zoltán.
Lesz sok Papcsák és Budai,
mindenkirõl dosszié, és ha
valami nem tetszik, lehet a
fideszes hatóságnál tiltakoz-
ni. Hát, épül az a diktatúra
rendesen.

Kormány 
a szélsõségek 
szorításában

Éppen elég baj, ha rasszis-
ta, iszlámellenes párt támo-
gatása kell a kormányzás-
hoz. Az sem bíztató, ha tör-
vény tiltja az iszlám elítélé-
sét. A kettõ együtt viszont
már akkora ellentmondás,
amibõl nem látni a kiutat.
Márpedig ez a helyzet Hol-
landiában.

„A mindig is liberális Hol-
landia ma Európa kísérleti
laboratóriuma, és be kell lát-
nunk, hogy az eddigi kísérle-
tek eredményei nem sok jó-
val kecsegtetnek” – írja Lluís
Bassets, a madridi El País fõ-
szerkesztõ-helyettese Holland
szerencsétlenségek címû blog-
bejegyzésében.

Merthogy Hollandiát egy-
szerre két szerencsétlenség is
sújtja: a kormányzás és a tör-
vényhozás nem mûködik a
szélsõjobboldal támogatása
nélkül, illetve korlátozzák a
véleményszabadságot, ne-
hogy a polgárok egy részé-
nek vallásos meggyõzõdésén
sérelem essék. Mindkét sze-
rencsétlenség szoros kapcso-
latban áll az iszlámellenes
kirohanásairól elhíresült
Geert Wildersszel és Sza-
badságpártjával, amely kí-
vülrõl támogatja a mérsékelt
pártok kisebbségi kormá-
nyát. A szélsõjobboldali
pártvezér bíróság elõtt áll,
amiért a Korán betiltását
szorgalmazza, márpedig a
törvény tiltja az iszlám becs-
mérlését.

Önmagában is veszedel-
mes és romboló hatású,
hogy demokratikus és civili-
zált pártok egy olyan politi-
kai erõtõl függjenek, amely a
bevándorlásellenességre és
az egyik vallással való harcra
specializálódik. De hogy
büntetendõ legyen, ha valaki
veszedelmesnek minõsít egy
vallást, ami pedig más vallá-
sok esetében is sokakkal elõ-
fordul, az csak súlyosbítja a
helyzetet. Mert az a társada-
lom, amely egyszerre eltûri
ezt a két szerencsétlenséget,
olyan ellentmondásba kerge-
ti magát, amelybõl senki sem
jön ki jól. (...)

Ez az ellentmondás persze
nem állna fenn, ha a társada-
lom, ahogy elvárható lenne,
a két szerencsétlenség egyi-
két sem tûrné el. Hogy még-
is eltûri, az arra mutat, hogy
ez a nemrég még stabil és
boldog társadalom nehezen
birkózik meg a bevándorlás
folyamatával, s ami ezzel
egyet jelent: a jövõvel.
(metazin.hu)

Einstand Budapesten

Kolontár az iszapáradat elvonulása után
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Czédly József

Az október 1-jei Törvény-
tárban Fûtéstámogatás 2010-
2011 telén címmel ismertettük
az idei télre érvényes fûtéstá-
mogatási rendszert. Most ezt
a következõkkel egészítjük ki
mivel a Hivatalos Közlöny ok-
tóber 6-i, 677. számában
megjelent az erre vonatkozó
törvény gyakorlatba ültetésé-
re szolgáló végrehajtási utasí-
tás (HG 996/2010).

Az elsõ újonan bevezetett
intézkedés az egyedülálló
személyekre vonatkozik.
Ezek számára, amennyiben
lakásukat központi fûtés-
rendszer szolgálja ki, a tör-
vényben elõírt támogatás
10%-kal nagyobb, mint a
többtagú családok esetében.

Amint azt elõzõ ismerte-
tõnkben megírtuk a támoga-
tást kérvény formájában le-
het igényelni, mellékelve a
támogatást igénylõ nyilatko-
zatát melyben igazolja, saját
felelõségére, a kérvényben
foglalt adatok valódiságát. A
kérvénynek elõírt formáját a
szabályozás melléklete tar-
talmazza, ezt a formanyom-
tatványt kell kitölteni a tá-
mogatás jogosultságának és
mennyiségének megállapítá-
sához szükséges adatokkal.
A kérvénybe beírt informáci-
ók igazolása céljából csatol-
ni kell a következõ okmá-
nyokat, illetve ezeknek má-
solatát:

A család összetételének
igazolása érdekében:

– a gyermekek születési
igazolványát;

– házasságot igazoló ok-
mányt;

– amennyiben a gyerme-
kek gondozása bírósági vagy
gyámhatározat alapján tör-
ténik, akkor ezeknek máso-
latát;

– esetenként más, a család
összetételét igazoló ok-
mányt;

– akiknek birtokában van
az úgynevezett családkönyv
(livretul de familie), az be-
nyújthatja az elõbbiekben
felsorolt okmányok helyett,
ennek másolatát.

A család jövedelmének
igazolása érdekében:

Valamennyi jövedelmet
szerzõ családtag számára a
munkaadó, vagy más illeté-
kes hatóság által kibocsájtott
igazolás a kérvény benyújtá-
sa elõtti hónapban szerzett
jövedelemrõl.

A lakfelület nagyságának
megállapításásánál:

Csak a ténylegesen lakha-
tásra szolgáló helységek
nagyságát kell bejelenteni,
tehát a hálószobákét és nap-
pali tartózkodásra használt
helységek lakfelületét.

Nagy fontosságot kell tu-
lajdonítani a formanyomtat-
vány „C” fejezétében felso-
rolt javak esetleges tulajdo-
nát bejelentõ adatok kitölté-
sére, tekintettel arra, hogy
ezek legalább egyikének a
birtoklása kizárja a fûtéstá-
mogatásra való jogosultsá-
got. A szabályozás kötelezi a
polgármesteri hivatalokat,
hogy ezeknek listáját (ezt az
október 1-i Törvénytárban mi
is leközöltük) függesszék ki
hirdetõtábláikon.

A támogatás igénylése,
nagyságának megállapítása
és az ehhez kapcsolódó eljá-

rásokkal kapcsolatos szabá-
lyozások, a fentiekben felso-
rolt pontosításokon kívül,
ugyanazok maradtak me-
lyek a múlt év telére is érvé-
nyesek voltak.

Állathullák begyûjtésé-
nek támogatása:

Ismeretes, hogy az Euró-
pai Unió keretén belül nagy
figyelmet fordítanak mind-
azon tevékenységekre és
ezeket támogatásban része-
sítik melyek a környezet
tisztaságának megóvására
és feljavítására szolgálnak.
Ennek a célnak a megvalósí-
tásához kíván hozzájárulni,
az Európa Tanács
1.857/2006 sz. szabályozása
alapján, az október 4-i, 672.
számú Hivatalos Közlönyben

megjelent 920/2010 sz. kor-
mányhatározat, azoknak a
vállalkozásoknak a támo-
gatásáról, melyekrõl szerzõ-
dést kötnek az elhullt állatok
tetemeinek begyûjtésére és
az ezeknek feldolgozásá-
ra/megsemmisítésére felha-
talmazott cégekhez való el-
szállítására.

Támogatást igényelhetnek
mindazok az agrártermelõk,
kis és közepes vállalkozások,
valamint állattenyésztéssel
foglalkozó agrárgazdasági
egységek, melyek az illetékes
hatóságok engedélye alapján
szerzõdést kötöttek emberi
fogyasztásra nem alkalmas
állati melléktermékek feldol-
gozására/elégetésére, esetle-
gesen más anyagokkal ve-

gyítve. Az igényléseket az ál-
lati tetemek begyûjtésének
megkezdése elõtt lehet elõle-
gesen évenként benyújtani
mindazoknak a vállalkozá-
soknak, melyek:

– jogi személyiséggel ren-
delkeznek;

– van hatósági engedélyük
az emberi fogyasztásra nem
alkalmas állati melléktermé-
kek feldolgozására/elégeté-
sére;

– ezt a tevékenységet a tör-
vényes elõírások betartásá-
val végzik.

A támogatás értéke elérhe-
ti az állati tetemek begyûjté-
sének teljes, 100%-os költsé-
gét, de nem haladhatja meg
tonnánként a 213 lejt. A kér-
vényeket annak a kormány-

határozatnak életbelépésétõl
számított 30 nap után lehet
benyújtani az illetékes Me-
zõgazdasági Kifizetések és
Közbenjárások Úgynök-
ségéhez (APIA), mely elfo-
gadja az állati eredetû tete-
mek begyûjtésének támoga-
tására szánt költségvetési
elõirányzat összegét. 2010-
ben kivételesen az elõzetes
évi kérvényt az Európa Ta-
nács Mezõgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Vezérigazgató-
ság honlapján közzétett be-
jegyzési iktatószám megjele-
nésétõl számított 30 nap
után lehet majd benyújtani.

A kérvényhez csatolni
kell:

– a kereskedelmi kamarai
cégbejegyzés másolatát;

– annak az engedélynek a
másolatát, mely felhatal-
mazza a vállalkozást az em-
beri fogyasztásra nem alkal-
mas állati melléktermékek
feldolgozására/elégetésére;

– saját felelõségre kiállított
nyilatkozatot, miszerint az
állati tetemek begyûjtéséért
nem vesznek át semmilyen
kifizetést azoknak a mezõ-
gazdasági egységeknek a ré-
szérõl, ahonnan a tetemeket
begyûjtik;

– azoknak az agrárterme-
lõknek a listáját ahonnan az
állati tetemeket be kívánják
gyûjteni;

– az elõzõ pontban emlí-
tett agtártemelõkkel kötött,
az állati tetemek begyûj-
tésérõl szóló elõszerzõdések
másolatát;

– elõzetes számítást a be-
gyûjtendõ állati tetemek
mennyiségérõl, amelyre a tá-
mogatást igénylik.
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Ismét a fûtéstámogatásról

Deák Levente

(Válasz a marosvásárhelyi 
Kovács Zoltánnak)

Az életben viszonylag rit-
kán fordul elõ az az eset,
amikor elsõ unokatestvér
után unokatestvér vagy
unokatestvérek örökölnek.
Ehhez az szükséges – mond-
ja ki a szabályt a hatályos
Ptk. 675. szakasza –, hogy
az elhunytnak ne legyenek
közelebbi rokonai : leszár-
mazói (gyermekei, unokái,
stb.), elõnyben részesített fel-
menõi (apja és/vagy anyja ),
elõnyben részesített oldalági
rokonai (testvérei, ezek le-
származói, IV. fokkal bezá-
rólag), de a vele/velük
ugyanazon negyedik örökö-
si osztályba tartozó nagybá-
csijai és/ vagy -nénijei sem,
akik – mint közelebbi roko-
nok – az elsõ unokatestvére-
ket kizárják az örökségbõl.
Levélírónk szerint az  au-
gusztusban elhunyt unoka-
testvérnek nem voltak köze-
lebbi rokonai, az összesen ti-
zenegy apai ágú elsõ unoka-
testvér közül pedig csak ket-
ten vannak életben, akik az
örökségre – egy falusi lakó-
ház és mezõgazdasági terü-

letek – igényt tarthatnak.
Anyai ágú elsõ unokatestvé-
rek közül öten vannak élet-
ben. A többi rokon távolab-
bi, ötöd és hatod fokú, aki-
ket a Ptk. módosított 676.
szakasza már nem ismer el
törvényi örökösnek. (Ez kü-
lönben az 1921. július 28.-i
keltezésû, a progresszív örö-
kösödési adóról szóló tör-
vény hatályba léptetésétõl
van így, amelynek 4. szaka-
sza  eredetileg a tizenkette-
dik fokú rokont is törvényi
örökösnek ismerte el.)

A hagyatéki vagyon fõ ér-
tékét kitevõ lakóház telek-
könyvileg rendezetlen hely-
zetû, jobban mondva nem
az elhunyt, nem is ennek ré-
gebben elhalt szülei, hanem
az apai nagyapa nevén sze-
repel a telekkönyvben, és
nem mint beépített telek, ha-
nem mint kert a belsõség-
ben, amelyet aztán az örök-
hagyó apja házassága meg-
kötése elõtt egyedül épített
be. Ebbõl következõen –
gondolja a levélíró –, azt
nem lehet házasság alatt épí-
tett osztatlan közös tulaj-
donnak tekinteni. (Felme-
rülhet viszont a ma már ha-
lott, de az apa elhunytakor
még életben lévõ túlélõ há-

zastárs, azaz a feleség örök-
lési jogosultsága, de kifeje-
zett elfogadás hiányában a
hallgatólagos elfogadás vagy
éppen az örökségbõl történõ
kiesés esete állhat fenn. Ezt
a kérdést vagy a hagyatéki
eljárást lefolytató közjegyzõ-
nek vagy pedig, vita esetén,
a megkeresett bíróságnak
kell majd eldöntenie. Ismer-
ve viszont az elhalálozások
sorrendjét, az elhunyt gyer-
mek, azaz a mostani örök-
hagyó, az anya vagyonának
egynegyedét is örökölte, te-
hát hagyatéka kiegészült az
egészre, a teljes ingatlanra.)

De térjünk vissza az uno-
katestvérek örökségi jogo-
sultságát kimondó, a köze-
lebbi rokonokétól részben
eltérõ szabályokhoz. A leg-
fontosabb különbség az,
hogy esetükben sem az
öröklési képviselet, sem pe-
dig a törzsi osztás szabályai
nem érvényesülnek. A kép-
viselet szabályait már ismer-
hetik olvasóink: e szerint
egyenes ágon, lefele, korlát-
lanul, azaz a rokonsági fok-
ra való tekintet nélkül az
örökhagyó elõtt elhunyt
gyermek helyett annak gyer-
meke vagy gyermekei (az
unoka) örökölnek, egyedül

vagy együtt annyit, ameny-
nyi apjuknak/anyjuknak
járt volna. Oldalágon, az
elõnyben részesített oldalági
rokonoknál ugyanez a sza-
bály, azzal a különbséggel,
hogy az elhunyt  leszárma-
zói képviselet alapján csak
IV . rokonsági fokkal bezá-
rólag örökölnek.   (Érthe-
tõbben, testvér után az
elõbb elhunyt testvér gyer-
mekei, majd ezek gyerme-
kei még örökölnek, de ezek
leszármazói, az V., VI. stb.
fokúak  már nem.)

A törzsi osztás szabálya a
fentiekbõl következik : a
képviselet alapján öröklõk
csak annyit örökölhetnek,
amennyi elõbb elhunyt fel-
menõjüknek, az elhunyt kö-
zelebbi rokonának  a tör-
vény szerint járt volna. Az
elsõ unokatestvérek eseté-
ben, ezek az örökséget egy-
forma arányban kapják
meg, függetlenül attól, hogy
hányan vannak egy-egy csa-
ládban, vagyis ugyanannyit
örököl az is, aki egyedüli
gyermek volt, és azok is,
akik többen voltak, vannak
testvérek. Az unokatestvé-
rek egyformán örökölnek
akkor is, ha apai vagy anyai
ágon unokatestvérek, azaz

minden esetben õk IV. fokú
rokonok. Az ági osztás sza-
bálya csak a féltestvérekre
vonatkozik. Fél unokatest-
vér pedig nincs. Itt jegyzem
meg, hogy az elõbb elhunyt
elsõ unokatestvér gyermeke,
aki V. fokú rokona az el-
hunyt elsõ unokatestvérnek,
már nem örököl.

A fenti szabályok nem
változnak majd az új, ma
még nem hatályos Ptk. alap-
ján sem. A  983. szakasz
ugyanis meghagyja a hagya-
ték elosztásának és az örök-
ségi képviselet kizárásának
szabályát.

A konkrét jogeset kapcsán
más tanulságok és tanácsok
is megfogalmazhatók. A ha-
gyaték csak telekkönyvön
kívüli helyzetben lesz leoszt-
ható (succesiune extratabu-
larã), mert azt kivitelezhetet-
lennek tartom, hogy vissza-
menõlegesen valamennyi,
az ingatlannal egykor kap-
csolatba került elhunyt után
hagyatéki eljárást lehessen
lefolytatni. Ha pedig a tör-
vényi örökösöknek  majd
kiállítják az örökösi bizony-
latot, õk csakis elbirtoklási
per megnyerése után fogják
tudni majd magukra tábláz-
tatni azt. Figyelni kell majd

arra is, hogy az új törvény-
könyvek hatályba léptetésé-
re születõ törvény milyen
átmeneti rendelkezéseket
fog elõírni éppen az elbir-
toklási perekre.

Aztán, el kell fogadni az
örökséget még most, a 6 hó-
napos határidõ lejárta elõtt,
ami csak annyiból áll, hogy
a közjegyzõ elõtt hitelesített
elfogadó nyilatkozatot tesz-
nek. Ennek birtokában az el-
fogadó örökösök a hagya-
tékra jogot formálhatnak
bármikor, függetlenül az el-
járás beindításának idejétõl.
Továbbá, az örökhagyó el-
halálozásától számított 3
hónapon belül a területileg
illetékes közjegyzõi irodán
(az örökhagyó utolsó lakhe-
lye szerintin) keresztül az in-
góságok leltárba vételét kér-
hetik, különösen azért, mert
fennáll a tárgyak eltûntetésé-
nek veszélye örökösi jogo-
sultsággal rendelkezõ vagy
idegen személyek részérõl.
Végül, a mezõgazdasági te-
rületekre vonatkozó birtok-
levelet is be kell majd mutat-
ni a közjegyzõnek, de ezek
betáblázására majd csak ak-
kor kell sort keríteni, ha eze-
ket, megszerzésük után, el
szeretnék idegeníteni.

Az elsõ unokatestvér öröklési jogosultságáról
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Elõadás 
Csíkszeredában

Az RMDSZ csíkszeredai
városi szervezete és Csík-
szereda polgármesteri hiva-
tala közös szervezésében ke-
rül sor Székelyföld Legenda-
térképének a bemutató elõ-
adására. Bemutató: Fazakas
Szabolcs. Idõpont: október
15-én péntek, délután 18
óra. Színhely: a Polgármes-
teri Hivatal díszterme.

Zöldségfesztivál 
Sepsiszentgyörgyön

A Park Szálló kertjében
ma 12–15 óráig Nagy Laci
hobbiszakács lecsót fõz, szá-
rított növényekbõl dísztár-
gyakat lehet készíteni, és fel-

lép a Minestrone Band zöld-
ségzenekar.

Színház 
Sepsiszentgyörgyön

Ma, Október 15-én, 19
órától a Visky Árpád Szín-
játszó együttes a Szegény Dá-
niel címû bûnügyi vígjátékát
játssza a Kónya Ádám Mû-
velõdési Házban. Az elõ-
adást László Károly színmû-
vész rendezte.

Erdélyi Régizene 
Csíkszeredában

A Csíki Kamarazenekar
Egyesület, Csíkszereda Me-
gyei Jogú Város Önkor-
mányzata, Hargita Megye
Tanácsa, a Hargita Megyei

Kulturális Központ és a
Nagy István Zene- és Kép-
zõmûvészeti Szakközépis-
kola szervezésében Erdélyi
Régizene címmel tart régize-
ne-hangversenyt a Codex
együttes vasárnap, október
17-én 18 órától a Nagy Ist-
ván Zene- és Képzõmûvé-
szeti Szakközépiskola aulá-
jában. Az elõadáson XVII.
századi táncok, dalok és ze-
nemûvek hallhatók a Ká-
joni Kódexbõl. Az együttes
mûvészeti vezetõje: Filip
Ignác.

Emlékünnepség 
Gyergyócsomafalván

Gyergyócsomafalva Pol-
gármesteri Hivatala, a Köllõ
Miklós Általános Iskola és a
Borsos Miklós Mûvészetéért
Alapítvány szervezésében
tartanak a hétvégén, október
16–17-én (szombaton és va-

sárnap) Gyergyócsomafal-
ván Köllõ Miklós és Borsos
Miklós tiszteletére szobor-
avató ünnepséget. A rendez-
vény szombaton zászlófel-
vonással veszi kezdetét a
Borsos Miklós téren.

Tûzoltónapok 
Csíkszentléleken

Csíkszentlélek Önkor-
mányzata meghív mindenkit
az I. Csíkmindszenti Tûzol-
tónapok alkalmával meg-
szervezett alcsíki tûzoltóver-
senyre, a 2010-es Vándorku-
pa utolsó fordulójára. Hely-
szín: csíkmindszenti sportpá-
lya. A szombati, október 16-i
tûzoltóverseny programja:
12 óra: gyülekezõ a helyi
sportpályán, tûzoltóautók
felvonulása a községben;
12.30: tûzoltóverseny; 15
óra: a székelykeresztúri Vil-
lám Önkéntes Tûzoltó Egye-

sület mûszaki autómentõ be-
mutatója; 15.30: a tûzoltó-
verseny kiértékelése; a 2010-
es alcsíki Vándorkupa évzá-
rójának kiértékelése.

Inocsényka-koncert 
Székelyudvarhelyen

Szombaton, október 16-
án 20.30-tól láthatja-hallhat-
ja õket a közönség a Gcafé-
ban. A zenekar tagjai: Kará-
cson Zsolt – dobok, Krizbai
Imre – gitár, Szakál Attila –
basszusgitár.

Krasznahorkai László 
a Látó Irodalmi 
Színpadon

A Látó Irodalmi Színpad
októberi meghívottja Krasz-
nahorkai László író, akivel
A tökéletesrõl – és ami nem
az címmel Láng Zsolt be-
szélget. A Látó évadnyitó

rendezvényére Marosvásár-
helyen, a Mûvészeti Egye-
tem Stúdió termében kerül
sor október 16-án, szomba-
ton 18 órától. A Sátántangó
és egyéb könyvek szerzõje
egy öt állomásból álló erdé-
lyi közönség-találkozó soro-
zaton vesz részt.

Simfest 
Marosvásárhelyen

Pénteken kezdõdik és va-
sárnapig tart a Simfest feszti-
vál. Az érdeklõdõk a várban
tekinthetik meg a televíziós
produkciókat.

Örökbefogadás 
Szépmezõn

Október 16-án, szomba-
ton 11 órától, egyéves szüle-
tésnapján nyílt örökbefoga-
dási napot tart a szépmezõi
kutyamenhely.

Programajánló

Egy olyan idei divatszínt és
stílust ajánlunk, amit alapve-
tõen talán kevés nõ mer hor-
dani. Valóban nem a legnõie-
sebb szín a kaki, azonban
már pár éve divatba jött a ka-
tonai stíluselemek elterjedé-
sével. Idén pedig minden
mennyiségben jöhet a terep-
szín: viselhetõ tetõtõl talpig,
ruhaként, kabátként.

Alap ruhadarab egy kaki
színû, katonai fazonú kabát
nagy zsebekkel, de egy ilyen
színû ballon-, esetleg szövet-
kabát is nagyon praktikus le-
het. Általában ezek gombos
megoldásúak és szõrmegal-
lér díszíti õket, többek kö-
zött ezért is érdemes besze-
rezni télre egy ilyen meleg,
bélelt darabot. Ebbõl a picit
hosszabb, térdig érõ fazon
számít most a legmenõbb-
nek, duplasoros arany- vagy
ezüstgombokkal és diszkrét
zsinórokkal, ami picit a hu-

szárok öltözetére hasonlít,
persze jóval finomabb, lá-
gyabb formában. Remek vá-
lasztás egy fekete vagy sötét-
kék, szûk kabát, de ha valaki
kicsit merészebb, akár egy
pirosat is bevállalhat. Rá-
adásul ez az egyenes, szûkí-
tett, katonás kabátfazon
szinte minden alkaton na-
gyon jól mutat.

Másik klasszikus kaki ru-
hadarab a vászonnadrág, le-
hetõleg szûk fazonú és élére
vasalt legyen. Idén a fényes
anyagú kaki sortok és rövid
overálok is fénykorukat élik.

Ha szokatlanabb fazonnal
szeretné valaki kiegészíteni
ezt az árnyalatot, akkor egy
fodros miniszoknya, vagy
egy éktalpú velúrcipõ remek
választás lehet. Viselhetõ
kékkel, feketével, narancssár-
gával, vagy önmagában is,
minden ruhadarabod ugyan-
abban a színben. A szõrme

remekül kiegészíti a kakit,
egy ilyen színû kabát például
jól mutat egy szürke szõrme-
kucsmával.

Ehhez a stílushoz remekül
mutatnak a hosszúszárú, lo-
vagló jellegû csizmák, az egé-
szen egyszerû fazonú feketé-
tõl a gombokkal vagy rojtok-
kal díszített extrémebb verzi-
óig most szinte minden bele-
fér. Kombinálható csõfar-
merrel, fehér inggel és egy
hímzett mellénnyel, a hatás
garantáltan elsöprõ lesz. Ha
pedig inkább szoknyapárti
valaki, választhat ehhez az
összeállításhoz egy rövid,
gombos rakott szoknyát vas-
tag harisnyával, és kész is a
szexi téli military szett.

Természetesen a kiegészí-
tõk sem maradhatnak el. Az
ezredesek kitüntetéseit idé-
zõ fityegõs, nagyméretû ki-
tûzõk, brossok egy egysze-
rûbb fazonú blézeren vagy
zakón is remekül mutatnak,
de egy határozott, komoly
bõrkesztyû is remekül kiegé-
szíthet egy military hangu-
latú szettet.

Idén télen katonásan

Az anyák jobban bánnak
a fiúgyermekeikkel, mint a
lányaikkal – derül ki a Net-
mums internetes felmérésé-
bõl, melyben 2000 fiú és
lány gyermeket is nevelõ
anyát kérdeztek meg. Ez az
egyik legrégebbi anyai klisé
a könyvekben, de az ered-
mények fényében kijelent-
hetjük, hogy tény, és nem
egy sztereotípia, még akkor
is, ha az anyák ezt kelletle-
nül vallják be.

Az anyák, amikor le kel-
lett írniuk a fiúkkal való vi-
szonyukat a „vicces”, „csi-
bész”, „vidám”, és „ked-
ves” szavakat használták.
Amikor ugyanezt a lányuk-
kal kellett tenniük sokkal
kritikusabbak voltak – itt
már leginkább a „nehezen
kezelhetõ”, „vitatkozó” és
„komoly” jelzõk hangzot-
tak el. A kutatás adatai sze-
rint az anyák 88 százaléka
bánik máshogy fiú illetve
lány gyermekével – holott
azt vallja, hogy ez nem jó.
Több mint a megkérdezet-
tek fele (55%) állította,
hogy az érzelmi kötõdés a
fiúkkal könnyebb, míg a
megkérdezettek hét száza-
léka többet törõdik fiával,
mint lányával. Az ered-
mény szerint az anyák több
mint fele sokkal kritikusabb
a lányával mint a fiával –
21 százalék, szemben a
11,5 százalékkal. Majdnem
minden ötödik – 21,5 szá-
zalék – vallotta, hogy sok-
kal több csínytevést néz el

fiának, szemben a 17,8 szá-
zalékkal, aki több mozgás-
teret enged a lányának. A
felmérésbõl az is kiderül,
hogy az anyák nagyobb va-
lószínûséggel örökítenek át
pozitív személyiségjegyeket
fiaiknak, mint lányaiknak.

A felmérésben feltárt atti-
tûdök hosszú távon hatás-
sal vannak a lányokra. Ez
ugyanis oka lehet annak,
hogy a nõk sokkal önkriti-
kusabbak, mint a férfiak –
akik gondtalanul nõnek fel,
és könnyen túllépnek a hi-
báikon. A lányok többsége
magával viszi a szülõi hely-
telenítés érzését felnõtt ko-
rába. Az a tapasztalat,
hogy az önállósodás során
több negatív megerõsítést
kaptak férfi társaiknál, oda
vezet, hogy úgy vélik, sok-
kal kritikusabbnak kell len-
niük önmagukkal szemben.

A szakemberek megol-
dásnak vélik, ha például a
lánygyermeket is hagyják a
szülõk vonattal vagy építõ-
kockával játszani, míg a fi-
úk is lehetõséget kapnak a
konyhában való tevékeny-
kedésre, és nemcsak a ga-
rázsban élhetik ki magukat.
Ezen túl arra buzdítják a
szülõket, hogy ne csinálja-
nak meg mindent a kislá-
nyok helyett, hagyják, hogy
megküzdjenek a feladatok-
kal õk is. – Hagyjanak idõt
a probléma megoldására,
így javul a lányok önbecsü-
lése és fejlõdik az önállósá-
guk is.

Az anyák és a fiúgyermek
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Könnyû fokozat

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

Készítette: Buna Botond

Elõzõ feladványunk megfejtése

Azoknak, akik remekeltek valamely mûfajban, …
Bernard Le Bovier de Fontenelle (1657–1757), francia író fenti gon-
dolatának folytatása válik olvashatóvá helyes megfejtés esetén a rejt-
vény kiemelt soraiban.

Vízszintes: 1. A folytatás elsõ része. 13. … kezekkel!
(Gladstone). 14. Török férfinév. 15. Olasz hármas. 16. Páhol.
17. Fedett, nem látható. 20. Édesburgonya. 22. …-Bogaz, a
Kaszpi-tenger öble. 23. A berillium és a kén vegyjele. 25. Lon-
doni mese! 26. Büntetést megszab. 27. A l’hombre kártyajá-

tékban a treff disznó. 29. …-Murr, mesekandúr. 31.
Lamartine költeménye. 32. Ízlelõ. 34. Német személyes név-
más. 35. Igavonó állat. 36. Mosott ruhát kötélen szárító. 38.
A Temes partjai! 39. A fordítottja is igeköt?. 40. Sokszínû. 41.
Telekhatárok! 43. Bánsági megyéb?l való. 46. Takarodj! 49.
Kis Aladár. 50. Egyhangú tikfa! 52. Kerti virág. 53. Saint, rö-
viden. 54. Kampózár. 57. Szob határai! 58. A mahajána
buddhizmust követõ iskolák összefoglaló japán elnevezése.
60. Zsákba gyömöszöl. 61. Kincs kõzápor nélküle! 62. …
Ramazzotti, olasz popénekes. 64. Maros megyei település.
65. Iráni eredetû, lovasnomád nép volt. 66. Pengetõs hang-
szer. 68. Lens egynemû hangzói. 69. A szóban forgó. 70. Ka-
patos. 71. Spanyol hódító volt (Vasco Nuñez de).

Függõleges: 1. Sugárhajtású repülõgép. 2. Szerepet megfor-
máló (színész). 3. Körömmel vájó. 4. … avis: ritka madár. 5.
Felirat sírkövön. 6. Pipázik (népies). 7. Beintõ! 8. Az erbium
és a bór vegyjele. 9. … Loaf, rockénekes. 10. Tojásdad alakú.
11. Nagyvadat kilõ. 12. Trombitahang. 18. Román terepjáró.
19. A folytatás második, befejezõ része. 21. Kettõzve: egzo-
tikus fadob. 23. Elég volt! (olasz). 24. Gólya, angolul. 26. Er-
délyi vidékr?l származó. 27. Üzletben vásárolt. 28. Igazi ne-
vén. 30. Krassó-Szörény megyei város. 32. Kecskefej! 33. Tö-
rött bot! 36. Folt (cipõ talpán). 37. Tíz darab, kettesével össze-
függõ dolog. 39. Nemzetközi lemezkiadó cég. 42. Csónakge-
rinc. 44. Abroszt asztalra simít. 45. Svéd gépkocsimárka. 47.
Ugyanaz (latin). 48. Derekát kacéran mozgató. 50. Nem hiá-
ba keres. 51. Pisze (orr). 55. Vörös, angolul. 56. Felesége van.
59. Dal. 61. Dédelgetett kutyus. 63. Nyakmelegít?. 65. Oszt-
rák, máltai és luxemburgi gépkocsijelzés. 67. Fába, kõbe betût
vés. 69. Azonosak!

Készítette: Both László

Remekelés

Egészségügyi szakembe-
rek szerint elhízottnak szá-
mít, akinek súlya 20 száza-
lékkal meghaladja a testsúly
kalkulátorok ( pl. BMI ) által
ajánlott ideális súlyt. Úgy
saccolják, hogy Európában a
férfiak 15 százaléka és a nõk
22 százaléka érintett ebben a
betegségben. A kövérség sok
betegség okozója, olyan
mint a cukorbetegség, né-
mely rosszindulatú daganat,
szívelégtelenség, vérkeringé-
si zavarok valamint izületi
problémák. A megfelelõ test-
súly növeli az esélyét a hosz-
szabb életnek és javítja a
pszichofizikai kondíciónkat
az öreg években.

A zsírpárnák 
kialakulásának okai

Az okok különbözõek le-
hetnek. Közéjük tartozhat:
egészségtelen életvitel – ke-
vés mozgás, gyorséttermi ka-
lóriadús ételek és a stressz,
alkohol fogyasztás, amely
növeli a szervezetnek átadott
energia adagot (ún. üres
energia), pszichológiai okok
- a kövérség néha összefügg
azzal, hogy elvesztik a kont-
rolt az ételfogyasztás felett,
olyan szituációkban, amikor
az elhízott személy valami-
lyen sikertelenséget vagy a
stresszt az evéssel vezeti le.
A hízásra való hajlam lehet
genetikai, ha a szülõknek
problémáik vannak a túl-
súllyal, nagy a valószínûsé-

ge, hogy a gyerekeiknek is
hasonló gondjaik lesznek.
Valószínûleg a gének szabá-
lyozzák, milyen könnyen la-
kik jól valaki. A farkasétvágy
génjével nem rendelkezõk
gyakran nem is értik, milyen
nehéz azoknak, akik nem
ilyen szerencsés génállo-
mánnyal rendelkeznek.

Míg az élelemben gazdag,
mozgásért kiáltó életmó-
dunk nagyon népszerû, a jö-
võben lehet, hogy a gyakori
kézmosást vagy a tisztább vi-
zet is okolhatjuk. Egereken
végzett kísérletek során a ku-
tatók felfedezték, hogy egy
bizonyos bélbaktérium segít-
het a testnek több kalóriát ki-
nyerni ugyanannyi ételbõl,
sõt, az étvágyat is növeli. Le-
hetséges, hogy az antibioti-
kumok és a rengeteg takarí-
tás révén ezek a baktériu-
mok túlságosan elszaporod-
nak a többihez képest – állít-
ja Andrew Gewritz, a geor-
giai Emory Egyetem orvosi
karának kutatója.

Típusok

A hasra rakodó kövérség
legtöbbször a férfiaknál je-
lentkezik, de nem kerüli el a
nõket sem. A kövérségnek
ez a fajtája a fejlett országok-
ban jellemzõ. Fõ kiváltó oka
a mozgásszegény életmód és
a rossz táplálkozási szoká-
sok. Pszichikai és genetikai
okok is elõidézhetik. A hasi
kövérségnek súlyosabb kö-

vetkezményei lehetnek mint
más típusú elhízásnak. Elõ-
idézhet olyan problémákat,
mint a cukorbetegség, érel-
meszesedés, koszorúér be-
tegség, magas vérnyomás. A
hasi kövérség esetén megfi-
gyelhetõk olyan kellemetlen
jelenségek, mint a nehéz lég-
zés és fulladás. Elõfordulnak
problémák a bõrrel és hajjal.

A far és comb típusú kö-
vérség kevésbé káros, mint a
hasi kövérség. Tipikus nõi
kövérség, a zsírszövetek a
combok és far táján halmo-
zódnak. Nem igényel speciá-
lis gyógyítást, de okozhat
visszereket ill. csontozati el-
változásokat.

Hogyan küzdjünk 
a kövérséggel?

Speciális diétát kell alkal-
mazni, amit orvos vagy

dietetikus állít össze. Az op-
timális diétának tartalmaz-
nia kell minden, a szervezet-
nek szükséges tápláló össze-
tevõt és alkalmazkodnia kell
személyre szabottan minden
ember egyéni igényéhez.
Nem szabad, hogy fellépjen
a „jojó” hatás – különös-
képp vigyázni kell az ún.
csoda diétákkal, amelyek fõ-
leg a vízvesztéssel gyors
súlycsökkenést idéznek elõ,
utána pedig gyorsan vissza-
tér a kiindulási méret. Ez a
hatás súlyos egészség káro-
sodással járhat. El kell kez-
deni, vagy néhány esetben
növelni kell a fizikai aktivi-
tást, az egyéni fizikai teljesí-
tõképességhez mérten kell
igénybe venni az edzõter-
met, uszodát, fitnesztermet.
Többször kell keveset enni
úgy, hogy ne éheztessük ki a
szervezetet, kerüljük az egy-

szeri sok ételfogyasztást. A
szervezet gyorsabban dol-
gozza fel a kis adagokat.
Ajánlatos a nagy mennyisé-
gû vízfogyasztás ( kb. 2 liter
naponta, télen is). Tanácsos
a rendszeres reggeli étkezés,
még a munkába vagy iskolá-
ba menetel elõtt. A reggeli a
legfontosabb étkezés, ha ki-
hagyjuk a szervezet már
nem tud megbirkózni a ki-
maradt energia pótlásával.
Ajánlatos a csökkentése, de
legjobb a teljes elhagyása az
alkoholfogyasztásnak. Ta-
nácsos 2-3 órával hamarabb
megejteni az utolsó étkezést
a lefekvés elõtt.

Gyorséttermek…

Ha nem lenne például
McDonald’s, sokkal véko-
nyabbak lennénk. A nagyon
ízletes ételek, mint például
amit a gyorséttermi hálóza-
tok kínálnak, tömény zsír-
cukor- és sóbombák. Ahe-
lyett, hogy jóllakatnák az
embert, inkább csak éhesebb
lesz tõlük. Ezek az ételek
különös fokú izgalmi álla-
potba hozzák az agy érzel-
mekkel és jutalmazással
összefüggõ területeit: nagy-
jából úgy, mint az alkohol, a
szex és a kábítószer. Minden
sarkon cukor, só és zsír lesel-
kedik ránk, a szervezet pe-
dig inzulin-rezisztenciával,
cukorbetegséggel, általános
gyulladással válaszol. Ez
utóbbi egy egész testre kiter-
jedõ immunválasz, mely ös-
szefüggésbe hozható olyan
problémákkal, mint a szív-
betegség vagy a rák. Aki
gyorsan dobálja magába az
ételt, esélyes az elhízásra.
Aki rendszeresen leül a csa-
ládtagjai közé enni, azt ez a
veszély kevésbé fenyegeti.

Az utóbbi idõben nagyon
megijedtem, amikor többször is
elõfordult, hogy hirtelen szédülés
fogott el ha felálltam, sõt néha
az ágyból sem merek felkelni.
Agyi problémákról lehet szó?

A neurológusok rájöttek,
hogy a hirtelen jött szédülés
mögött nem feltétlenül agyi
keringési zavar vagy súlyo-
sabb esetben tumoros elvál-
tozás húzódik meg. A jelen-
ség oka gyakran a belsõ fül
félkörös ívjárataiban kere-
sendõ és kiválthatja helyzet-
változtatás, a fej elmozdí-
tása, de mivel a szédülés
csak 1-2 másodperc múlva
jelentkezik, nem jövünk rá
az ok-okozati összefüggésre.
Egyelõre nem tudjuk, mi
okozza, de elõfordul, hogy a
belsõ fül egyensúlyszervé-
ben levõ folyadékból apró
mikroszkopikus üledék csa-
pódik ki, ami lerakodva fel-
borítja a normális egyensúly
érzékelést. Ez okozza a szé-
dülést és a többnyire vele já-
ró erõs hányingert. Azt,
hogy valóban ez a tünet oka,
úgy ellenõrizhetjük, ha le-
ülünk az ágy szélére ölbe
tett kézzel és tehetetlenül
dõlünk jobbra és balra fel-
váltva, és pár másodpercig
úgy is maradunk. Ha szé-
dülni kezdünk, akkor való-
színüleg, nem olyan nagy a
baj, mint amennyire kelle-
metlen. Szédüléssel, hányin-
gerrel feltétlenül forduljon
orvoshoz, hiszen õ zárhatja
ki a veszélyesebb dolgokat.
De ha kiderül, hogy csak
ezek a pirinyó lerakodások
okozzák a bajt, nincs szük-
ség gyógyszerre. A cél az,
hogy lesodródjanak az
egyensúlyérzõ szõrsejtekrõl
ezek a lerakodások. Ennek
érdekében naponta többször
el kell végezni a fennebb le-
írt dõlést. A sikert 1-2 nap,
esetleg pár hét hozza meg. A
rossz hír az, hogy bármikor
újra keletkezhet lerakódás.

Dr. Gyõri György

Az orvos 
válaszolA huszonegyedik század

betegsége: túlsúlyosság
A kövérség a XXI. század betegsége. 

A jelenkori, ülõ életvitel, stressz, rend-

szertelen táplálkozás, feldolgozott élelmi-

szer és a tartósítókban gazdag üdítõk,

ezek a fõ okai a mértéktelen elhízásnak.
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Mikor kiléptem az erdõ-
bõl, a halvány fénybe borult
horizont jelezte, hogy nem-
rég nyugodott le a nap. Egy
pillanatra megálltam, mert a
levegõben hó illata lengett,
és mivel még október köze-
pén jártunk, furcsa volt a tél
szagát érezni. A hideg is tu-
datta, hogy valami megvál-
tozott, nem kegyelmezett,
néhány perc elteltével beha-

tolt ízületeimbe, olyan érzést
keltett bennem, mintha egy
szál ingben álltam volna egy
nagy hûtõkamrában. Balol-
dalt a dombon elhagyott ros-
kadozó épület állt, hiányos
kéménye mellett megpillan-
tottam egy árnyat. Sejtettem,
mi lehetett, távcsövemet rá-
irányítva könnyen azonosít-
ható volt a kuvik. A kister-
metû zömök bagoly már al-

konyatkor vadászni indul, de
gyakran kerül szem elé fé-
nyes nappal is. Hallottam
olyan történetet a kuvikról,
hogy a tyúkudvarról nappal
hordta el a napos csibéket.
Megálltam és figyelni szeret-
tem volna, hogy megszólal-
jon, de sajnos, amíg ott áll-
tam, közel egy félórát, nem
kiáltotta el magát. Az egyik
pillanatban eltûnt a kémény

mögött, távcsõvel pásztáz-
tam, de nem láttam a kis ku-
vikot, és elindultam hazafe-
lé, azonban megállásra kész-
tetett egy lappantyú, amelyik
a legelõ fölött repült a talaj-
tól alig néhány méterre,
majd felszállt egy egyedülál-
ló fára, legalábbis úgy lát-
tam, de megtörténhet, hogy
folytatta útját, csak a fa taka-
rásától nem láttam. A lap-
pantyú vonuló madár, õsszel
szeptember, október környé-
kén hagyja el költõterületét,
a telet Afrikában tölti, majd
áprilisban érkezik meg újra.

Visszafordultam, hogy
megnézzem még egyszer
nem jött-e elõ a kémény mö-
gül a bagoly, de nem láttam.
Kiderült, hogy míg a lap-
pantyút figyeltem, a bagoly
elrepült vadászni, ugyanis
ha a szürkületben nem csa-
pott be a szemem, egy egér-
rel a karmai közt láttam a le-
gelõ felõl repülni az épület
irányába. Nem a kémény
mellé szállt, ahogy számítot-
tam, hanem az eresz alá,
ahol egy jókora rés tátogott
a téglafalban, amit addig
észre sem vettem. Fiai ilyen-
kor már nincsenek, akiket
gondoznia kellene, ezért biz-
tos vagyok benne, hogy ké-
nyelmesen, egyedül fogyasz-
totta el táplálékát.

Kelemen László, 
Rara Avis 

Madártani Egyesület

Tizenkét hónap a természetben
Azt mondják, szilveszter-

kor valamilyen magos nö-
vényt kell fogyasztani, és ak-
kor egész évben szerencsénk
lesz, gazdagok leszünk. Mi
most egy szilveszteri deko-
rációt ajánlunk, amelyet sze-
rencsehozónak elkészít-
hetsz.

Szükséges eszközök: kar-
tonlap, színes ceruza, ragasz-
tó, színes temperák, tökmag
(vagy bármilyen mag).

Elkészítés: Egy A4-es kar-
tonlapt színezz ki tetszés sze-

rint, lehetõleg egyszínûre.
Keverj ki minél több színt, és
egyenként fesd be a mago-
kat, minél több árnyalatot
használva, de hagyj befestet-
len magokat is. Rakd sorba,
és hagyd megszáradni. Mi-
kor teljesen megszáradtak, a
képen látahó forma (vagy
bármilyen tetszõleges fa for-
ma) szerint kezdd felragasz-
gatni a kartonlapra. A fa tör-
zsének hagyj natúr színû ma-
gokat, a koronáját pedig a
színes magokból rakd ki. Jó
szórakozást!

Szerencsefa magokból

Hétvégi mellékletünk Életmód és Csodavár oldalait
Orosz Anna szerkesztette

Hogyan gyógyította 
meg a róka a holló 
rühes fiókáit?

– Na, azt hiszem, farkas
komát örök idõkre leráztam
a nyakamról – mondta ma-
gában elégedetten a róka ba-
juszát simogatva. – Biztosan
nem felejti el egyhamar a tõ-
lem kapott utolsó leckét! De
hát kibírhatatlan volt már
vele a helyzet. Állandóan az
udvari bolondot akarta ját-
szatni velem, és hogy egyik
terülj-asztalkámtól a másik-
hoz kísérgessem. Majd bo-
lond lettem volna ingyen
ebédhez juttatni! Mindig
drágán fizetett meg nekem a
lakomáért. De most végre a
magam ura lehetek. Hátra-
levõ napjaimat végre vidám-
ságban akarom leélni és
minden percét élvezni.

Egy ideig valóban nagyon
jól ment a róka sora, kevés
fáradsággal és veszély nél-
kül jutott mindig jobbnál-
jobb falatokhoz. Egyszer
azonban beköszöntöttek az
ínséges napok. Ettõl kezdve
szinte sohasem lakott jól,
sokszor napokon és éjszaká-
kon át kínozta az éhség.

Egyszer éppen megint na-
gyon éhes volt, mert hosszú
idõn át hiába szimatolt,
semmit sem talált. Végül
már úgy nyargalászott föl-
alá az erdõben, mint a tébo-
lyodott, és mindenfelé néze-
lõdött, vajon nem fedez-e fel

mégis valamiféle zsák-
mányt. Hát egyszer csak jött
egy hollómama, aki már
régóta orvos után kutatott,
mert a fiókáit csúf kiütés kí-
nozta. Megörült hát, mikor
meglátta a rókát, mert azt
gondolta: „Ez a sárga kabá-
tos úr bizonyosan doktor!”
Odarepült hozzá, és elpana-
szolva gondját-baját, kérte,
hogy segítsen a fiókáin.

A róka elgondolkozva
csóválta meg a fejét, mond-
ván:

– Ez bizony nagyon ve-
szélyes kór! De azért vezess
oda hozzájuk, látnom kell a
betegeket.

A holló készségesen ele-
get tett a róka felszólításá-
nak, ravaszdi koma pedig
boldogan nevetett magában,
mikor meglátta a teli holló-
fészket s benne a hét jól fej-
lett madárfiókát.

Mindannyiuknak meg-
nézte a pulzusát. Aztán a
kis hollók kitátották a csõrü-
ket, és sírva rikoltoztak fé-
lelmükben.

– Ó, milyen csúnyán kö-
högnek szegénykék! Ez bi-
zony szamárköhögés. Nin-
csen jobb orvossága, mint
egy jó meleg fekvõhely. De
hamarosan meg fognak
gyógyulni, mert én meleg
ágyba fektetem õket!

Azzal gyors egymásután-
ban nyelte el a fiókákat, és
hollómama örülhetett, hogy
legalább õ maga ép bõrrel

menekült meg az „orvos”
karmai közül.

A róka meg a csiga

A cigánynak féktelen jó-
kedve kerekedik, ha tele a
bendõje, így van ez a róká-
nál is. Mikor mind a hét hol-
lófiókát bekebelezte, jóked-
vûen futkározott körbe a ré-
ten, és vidáman ugrált. Egy-
szerre csak észrevette, hogy

egy csiga mászik a fûben, és
ezt látva, elkezdett hangos
nevetéssel gúnyolódni:

– Na, te kis vacak! Sosem
gondoltam volna, hogy így
tudsz futni! Nincs kedved
velem versenyezni?

A csigabiga kinyújtotta
négy szarvacskáját, körül-
nézett, és mind a négy sze-
mével végigmérte a rókát:

– Miért is ne? – felelte
azután. – Veled aztán iga-

zán bármikor megmérkõz-
hetem!

A folyó néhány száz lé-
pésnyi távolságban húzódó
partját tûzték ki célul.

– Szívesen adok neked
akár egy testhossznyi elõnyt
is! – ajánlotta fel a csiga. –
Hiszen végül úgyis lehagy-
lak!

A róka úgy gondolta,
hogy ez a lehetetlenség egy-
értelmû lenne a csodával, de

azért elfogadta a felajánlott
elõnyt.

A csiga ekkor észrevétlen
ráakaszkodott a róka farká-
nak a legvégére, és elkiáltot-
ta magát:

– Én készen állok a start-
ra. Iramodj neki, mert el-
kezdem a számolást!

A róka startállásba helyez-
kedett, és alig számolt a csiga
egy-kettõ-háromig, szélsebes
vágtába fogott, úgyhogy egy-
kettõre a célnál volt. Itt gyor-
san hátrafordult, hogy lássa,
hogy hol is lehet a csiga, vagy
hogy egyáltalában jön-e utá-
na. A hirtelen fordulat köz-
ben azonban farkáról a túlsó
partra röpítette át a csigát.

– Jössz-e már végre, te las-
súsági bajnok? – kiáltotta a
róka.

Mire a csiga a túlsó part-
ról így felelt:

– Én már egy negyedórá-
val elõbb megérkeztem, és
annyira unatkoztam, hogy
unalmamban még a folyón
is átjöttem.

A róka szégyenkezve húz-
ta be a farkát mondván:

– Hogy csapna bele a
mennykõ! Ez a kis vacak
többre képes, mint én!

Azzal hátat fordított a csi-
gának a túlsó parton, és el-
szelelt.

A csodálatos fa
címû könyvbõl,
Josef Haltrich 

gyûjtése nyomán

Kuvik

Erdélyi szász népmesék
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