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A Hét: a szellemi ûrt betöltõ,
maga után ûrt hagyó hetilap

Gálfalvi Zsolt, Ágoston Hugó és Horváth
Andor egykori szerkesztõket Sebestyén-
Spielmann Mihály faggatta a lap életre-
hívásáról, a szerkesztõi munkáról, azokról 
a körülményekrõl, amelyek között létrejött
a romániai magyarság egyik legszínvona-
lasabb kulturális fóruma. 

új magyar szó
2010. október 29., péntek

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
20 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2643 ▼
1 amerikai dollár 3,0814 ▼
100 magyar forint 1,5505 ▼

Magyar rektorportrék 
a Babeº-Bolyai folyosóján

Hosszas egyeztetés után a román rektorok
arcképei mellett kifüggesztették a magyar
rektorok arcmását is a kolozsvári Babeº–
Bolyai Tudományegyetemen. A Bolyai
Kezdeményezõ Bizottság elégedetlen az
eredménnyel, radikális akciót hirdetett az
egyetemi magyar feliratokért.

Kultúra 6

Társadalom 7

Vezércikk 3
Román hajó 
magyar utasokkal

A román kormány sorsa, léte, összetétele,
bukása, megmaradása közvetlenül az
RMDSZ kezében van. A magyar szövet-

ség bármikor úgy gondolhatja,
hogy a jelenlegi román kor-
mánypárt nem alkalmas a
kormányzásra, vagy – ellen-

kezõleg –: megállapíthat-
ja, hogy az egyetlen, fele-
lõs, kormányzásra képes

román politikai alaku-
lat a Demokrata-
Liberális Párt.

Salamon 
Márton László

Mai mellékletünk:

MTI

A kompromisszumkeresés je-
gyében kezdtek kétnapos

csúcstalálkozót tegnap Brüsszel-
ben az EU-országok állam- és kor-
mányfõi, akik egyelõre különbözõ
módon látják javíthatónak az
euróövezet stabilitását, a további
gazdasági-pénzügyi válságok el-
kerülésének, illetve kezelésének
lehetõségeit. A brüsszeli tanácsko-
zás – ahol Romániát Traian Bã-
sescu államfõ, Magyarországot
Orbán Viktor kormányfõ képvise-
li – „Deauville árnyékában” zaj-
lik. Folytatása a 2. oldalon 

Kompromisszum
az EU-csúcson?

„Rajtaütésszerûen” szólítot-
ták fel tegnap reggel a tanügyi

szakszervezetek a tanárokat:
sztrájkkal tiltakozzanak az ellen,
hogy a kormány felelõsséget vállal
a tanügyi törvényért. A magyar
pedagógusok nem csatlakoztak a
sztrájkfelhíváshoz, pedig ország-
szerte több iskolában függesztet-
ték fel a munkát a tanárok. Õk
úgy vélik, a felhívás nem szakmai,
hanem politikai jelegû. 7. oldal 

„Bizalmi” szakítópróba 
Felelõsséget vállalt tegnap a parlamentben a tanügyi törvényért a Boc-kabinet 

„El sem tudjuk képzelni, hogy a tanügyi törvény ellen benyújtandó ellenzéki bizalmatlansági

indítvány sikeres legyen. Mi eleget tettünk kötelezettségeinknek, elvárjuk ezt koalíciós társaink-

tól is” – fejtette ki az ÚMSZ kérdésére az RMDSZ képviselõházi frakcióvezetõje. A Boc-kabi-

net tegnap felelõsséget vállalt azért a tanügyi törvényért, amely – egyebek mellett – kimondja: 

a nemzetiségi osztályokban a román nyelv és irodalom kivételével minden tantárgyat az adott

közösség nyelvét kell tanítani, ideértve Románia földrajzát és történelmét. 3. és 4. oldal 

Sztrájk-hajcihõ

az iskolákban

Házsongárd. Az ünnepre készülõdnek a sírkertek. 7. oldal 

Az ellenzék kivonult a plénumból a tanügyi törvényre vonatkozó kormányzati felelõsségvállaláskor, és újabb bizalmatlansági indítványt készít Fotó: Mediafax

Fotó: Sipos M. Zoltán

Halottak napi temetõ-nonstop

Szombatról vasárnapra virradó éjszaka

áttérünk a téli idõszámításra: hajnali 4-kor 

3 órára kell visszaállítani az óra mutatóit!



Hírösszefoglaló

Ismét kitört tegnap az indoné-
ziai Jáva szigetén a Merapi

vulkán, de újabb halálesetekrõl,
illetve sérülésekrõl nem érkezett
hír. Ezzel szemben a kitörést alig
24 órával megelõzõ, mentawai-
szigeteki szökõár áldozatainak
száma egyre növekszik és a ható-
ságok szerint az ötszázat is elér-
heti. A Merapi újabb kitörése he-
lyi idõ szerint délután fél ötkor
kezdõdött, de egyelõre csak forró
hamut lövellt ki a vulkán. A tûz-
hányó keddi kitörése 33 ember
halálát okozta.

A másik katasztrófa sújtotta
helyszínen, a Szumátra közeli
Mentawai-szigeteken a szökõár
egyre több áldozatának a holttest-
ét találják meg a mentõcsapatok,
s így tegnap már 370-re emelke-
dett a természeti csapás halottai-
nak száma. A viharos tenger és a
rossz idõjárási körülmények mi-
att a mentõ- és kutatócsapatok
napokig nem tudták megközelíte-
ni a szigetláncot, így sok helyütt a
partokon és az utcákon még most
is felpuffadt holttestek hevernek.
Jelenleg még 338 embert keres-
nek, õk valószínûleg már nem él-
nek, de a kutatást megnehezíti,
hogy a holttesteket messzire el-
sodorhatták a 3-6 méter magas
hullámok, amelyek 600 méter

mélyen hatoltak be a szárazföld-
re. A mentési munkálatok koor-
dinátora elmondta, hogy csodá-
val határos módon szerdán Pagai
Selatan szigetén a fák között élve
találtak egy másfél éves kisgyere-
ket, akinek a szülei meghaltak a
szökõárban.

Az elmosott szigetekre Susilo
Bambang Yudhoyono indonéz ál-
lamfõ is ellátogatott, hogy szemé-
lyesen felügyelje az ételt, vizet és
gyógyszereket tartalmazó segély-
csomagok érkezését és megnyug-
tassa a túlélõket.

Eközben a szökõár helyszíné-
tõl 1000 kilométerre a Merapi 33
áldozatából 26-nak közös teme-
tést tartottak hozzátartozóik teg-
nap, ezrek jelenlétében. A halot-
tak között volt a vulkán szelle-
meinek õrzõje is, de õt külön te-
mették el.

Az alig 24 órás különbséggel
bekövetkezett természeti csapá-
sok komoly próbáját jelentették
az indonéziai katasztrófa-elhárí-
tási rendszernek. Hivatalos forrá-
sok szerint rontotta a helyzetet,
hogy a 2004-es hatalmas cunami
után kiépített vészjelzõ rendszer
elromlott, mivel nem volt rende-
sen karbantartva. Az Európai Bi-
zottság 1,5 millió eurót különített
el a kettõs katasztrófa áldozatai-
nak részére. Ez az összeg 87 ezer
ember megsegítésére elegendõ. 

Folytatás az 1. oldalról

E francia tengerparti üdülõhelyen
nemrégiben Nicolas Sarkozy
francia elnök és Angela Merkel
német kancellár azzal a közös ja-
vaslattal állt elõ, hogy az idült
adóssághalmozó tagállamokat
akár az uniós szavazati jog átme-
neti megvonásával is lehessen súj-
tani, amihez azonban módosítani
kellene az EU alapszerzõdését. A
gondolat több tagállam részérõl
éles elutasításban részesült. Érte-
sülések szerint a Sarkozy–Merkel
javaslat a jobbközép irányzatú eu-
rópai párt-, illetve állami vezetõk-
nek az EU-csúcs elõtt tartott kü-
lön néppárti értekezletén sem
kapta meg a szükséges többséget.
Az európai szocialisták eleve a
gondolat ellen foglaltak állást.
„Rossz gondolat, rossz idõben” –
mondta Poul Nyrup Rasmussen,
az Európai Szocialisták Pártjá-
nak elnöke, volt dán kormányfõ.
Abban azonban az EU-csúcs ösz-
szes részvevõje egyetért, hogy va-
lamilyen hosszabb távú mecha-
nizmust ki kell alakítani a további
esetleges válságok kivédésére. 

José Manuel Barroso, az Euró-
pai Bizottság – a legfõbb uniós
végrehajtó testület – elnöke így
nyilatkozott: „most nem lehet tel-
jes egyetértést kialakítani olyan
szerzõdésmódosítás mellett,

amely lehetõvé tenné a közös
pénzügyi szabályokat tartósan
megsértõ euróövezeti országok
szavazati jogának csökkentését”. 

David Cameron brit miniszter-
elnök teljesen elfogadhatatlan-
nak minõsítette a jövõ évi uniós
költségvetés hat százalékos bõví-
tésének javaslatát. Sok tagor-
szág, köztük Nagy-Britannia
visszafogja a költségvetési kiadá-
sokat, hogy lefaragja a hiányt, és
ilyen helyzetben nem szabad el-
fogadni az Európai Parlament
(EP) azon javaslatát, hogy az
uniós költségvetés hat százalék-
kal bõvüljön jövõre – mondta új-
ságíróknak Cameron. Az EP in-
dítványával ellentétben az uniós
tagállamok kormányait képvise-
lõ Tanács úgy foglalt állást, hogy
legfeljebb 2,9 százalékkal növe-
kedhet 2011-ben az EU büdzsé-
je. Cameron most kilátásba he-
lyezte, hogy az EU-csúcsta-
lálkozón szövetségeseket fog ke-
resni a túlzott uniós költekezés
megakadályozása érdekében. 

A téma hivatalosan nem szere-
pel a napirenden: az uniós orszá-
gok vezetõi most elsõsorban a to-
vábbi válságok kivédését célzó
mechanizmusok kidolgozásával,
a fegyelmezett gazdálkodás ki-
kényszerítését szolgáló szankci-
ós rendszerrel akarnak foglal-
kozni.
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Röviden

Szõcs Géza Párizsban: 
szoros a kulturális együttmûködés 

A jövõ évi magyar uniós elnökség és a
Liszt-év jegyében Magyarország és Fran-
ciaország egyes területeken erõsíteni kí-
vánja kulturális kapcsolatait, illetve sze-
retné megõrizni azt a dinamikát, amellyel
jelenleg is rendelkezik – mondta tegnap
az MTI-nek Párizsban Szõcs Géza francia
kollegájánál tett bemutatkozó látogatását
követõen. A Nemzeti Erõforrás Miniszté-
rium kulturális államtitkárának tájékozta-
tása szerint Frédéric Mitterrand ígéretet
tett arra, hogy a Magyarország és Fran-
ciaország között évek óta készülõ kopro-
dukciós és filmmûvészeti megállapodást
mielõbb aláírhatják. A kulturális értékek
digitalizálásának területén is szorosabbra
kívánja fûzni az együttmûködést a két or-
szág, a Liszt-év keretében pedig több ren-
dezvényt is tartanak majd Franciaország-
ban – tette hozzá Szõcs Géza magyar kul-
turális államtitkár.

Bulgária csökkenti 
hadseregének létszámát

Bulgária 2014 végéig 44 ezerrõl 37 ezerre
tervezi csökkenteni haderejének létszámát
– derült ki a szófiai parlamentben tegnap
elfogadott „fehér könyvbõl”. A költségek
lefaragását azonban nem tervezik, Bulgá-
ria továbbra is a GDP több mint 1,5 szá-
zalékát akarja védelmi kiadásokra fordíta-
ni. A bolgár törvényhozók arról is döntöt-
tek, hogy feloldják a nõk szolgálatteljesí-
tésére vonatkozó korlátozásokat. A jövõ-
ben a törvény lehetõvé teszi, hogy nõk is
szolgálhassanak például a nemzeti gárdá-
nál vagy tengeralattjáró alakulatoknál.
Utóbbira azonban a gyakorlatban már
nemigen lesz lehetõségük, mert a parla-
mentben egyúttal megszavazták a bolgár
haditengerészet egyetlen tengeralattjárójá-
nak a leszerelését.

Román „szamuráj” 
egy szegedi benzinkútnál

Kihallgatása után a rendõrség õrizetbe vette
azt a 25 éves román állampolgárt, aki teg-
napra virradóra szamurájkarddal fenyegette
meg egy szegedi benzinkút alkalmazottjait;
a férfit felfegyverkezve elkövetett garázdaság
bûntettével gyanúsítják – közölte a Csong-
rád Megyei Rendõr-fõkapitányság sajtószó-
vivõje. Az ügyrõl korábban azt közölte a
rendõrség: kávét vett, tankolt, majd fizetés
nélkül távozott három román állampolgár
egy szegedi benzinkúttól, elõtte azonban
egyikük egy szamurájkarddal megfenyegette
az ott dolgozókat. A három román állam-
polgár egy olasz rendszámú autóval érke-
zett a benzinkúthoz. Egyikük kávét kért,
majd jelezte a kutasnak, hogy tankolni sze-
retne tíz euróért. Amikor a kutas kérte az
üzemanyagért járó pénzt, a férfi dühbe gu-
rult, az autójához ment és elõvett egy sza-
murájkardot, amellyel fenyegetõzni kezdett.
A helyszínre érkezõ rendõrök a benzinkút-
tól néhány kilométerre tartóztatták fel az
autót és az abban ülõ három román állam-
polgárt. A helyszíni szemle során a jármû-
bõl útközben kidobott kard is elõkerült.

Franciaország: ismét országos 
tiltakozónap a nyugdíjreform ellen

A francia szakszervezetek ismét országos
tiltakozónapot tartottak tegnap a nyugdíj-
reform ellen – szeptember óta már ez a
hetedik alkalom; ezúttal 269 városban
kezdõdtek utcai tüntetések. A sztrájkok
azonban egyre inkább kifulladóban van-
nak, miután a nyugdíjkorhatár 62 évre
történõ fokozatos emelését elõíró törvényt
a parlament szerdán végleg elfogadta.
„Szó sincs vereségrõl” – hangsúlyozta
Francois Chéreque, az egyik legjelentõ-
sebb szakszervezeti tömörülés, a CFDT
vezetõje. A Le Parisien címû fõvárosi napi-
lapban közzétett felmérés szerint a franci-
ák 65 százaléka támogatja a tiltakozás
folytatását. 

Kompromisszumkeresés 

jegyében indult az EU-csúcs 

Indonézia: újra kitört 
tegnap a Merapi vulkán 

Hírösszefoglaló

Magyarország mindent meg-
tesz annak érdekében, hogy

Románia mielõbb csatlakozhas-
son a schengeni egyezményhez
– jelentette ki Németh Zsolt
külügyi államtitkár tegnap, Bor-
bély László romániai környe-
zetvédelmi miniszterrel folyta-
tott budapesti megbeszélése
után. Németh Zsolt hangsú-
lyozta: a két ország közötti ha-
tárellenõrzés megszüntetése a
magyarság elmúlt száz évének
kiemelkedõ eseménye lesz,

megvalósulására pedig már Ma-
gyarország soros európai uniós
elnöksége alatt, vagyis a jövõ év
elsõ felében is reális esély van.

Borbély László emellett szintén
történelmi jelentõségûnek ne-
vezte a romániai tanügyi tör-
vény következõ napokban vár-

ható elfogadását, amelynek ré-
vén az erdélyi magyarság anya-
nyelven történõ teljes körû ok-
tatása valósulhat meg.

A magyar kormány képviselõ-
je megköszönte Romániának a
vörösiszap-katasztrófa utáni
helyreállításra felajánlott jelen-
tõs támogatást. Németh Zsolt
szerint a korábbi esetekhez ha-
sonlóan ez a legutóbbi tragédia
is azt mutatja: a két ország kö-
zött magas fokú érzékenység
alakult ki az egymás problémái-
ban való segítségnyújtás terüle-
tén. Borbély emlékeztetett arra:
a román kormány korábban egy
külön alap létrehozását kérte
Brüsszeltõl annak érdekében,
hogy hasonló katasztrófák ese-
tén azonnali segítséget kaphas-
sanak az érintett tagországok. A
két politikus egyaránt kiemelke-
dõ fontosságúnak nevezte az or-
szágaik által közösen indított
Duna-stratégiát, amely elmon-
dásuk alapján újfajta makrore-
gionális építkezést biztosíthat a
folyó mentén. Németh Zsolt
megjegyezte továbbá, hogy Ro-
mánia rendkívül empatikusan
fogadta a határon túli magyarok
kedvezményes honosításának le-
hetõségét. 

Borbély-vizit Budapesten
Magyarország támogatja Románia mielõbbi belépését a schengeni övezetbe

Németh Zsolt külügyi államtitkár (jobbra) Borbély László miniszterrel folytatott megbeszélést Budapesten

A jövõre nézve is biztatóak a magyar–román
környezetvédelmi kapcsolatok – mondta Faze-
kas Sándor vidékfejlesztési miniszter azután,
hogy tegnap megbeszéléseket folytatott Borbély
László romániai környezetvédelmi és erdészeti
miniszterrel Budapesten. Fazekas megköszönte
Romániának a magyarországi iszapkatasztrófa
következményeinek elhárításához nyújtott eddi-
gi segítségét, továbbá a mostani adományt. Ro-

mánia ugyanis 250 ezer porálarcot adományozott
a katasztrófa után Magyarországnak, amit a ro-
mániai miniszter tegnap személyesen adott át
Devecser és Kolontár térségében. Borbély is meg-
köszönte magyar kollégájának az iszapkatasztró-
fáról adott napi rendszeres tájékoztatást, aminek
jelentõs szerep volt a romániai közvélemény kor-
rekt tájékoztatásában. A katasztrófának nincs a
határon átnyúló hatása – szögezte le Borbély. 

Biztatóak a magyar–román környezetvédelmi kapcsolatok

Fotó: MTI



Moldován Árpád Zsolt

Bár az egy nappal korábbi bi-
zalmatlansági indítványról

való szavazás hõfokát nem érte
el, a Boc-kormány tegnap felelõs-
ségvállalása a tanügyi törvény
ügyében sem zajlott le esemény-
telenül. Elõbb, két hiányzó ellen-
zéki honatya miatt, az összevont
házbizottságokban a Szociálde-
mokrata Párt (PSD) és a Nemze-
ti Liberális Párt (PNL) nem tudta
érvényesíteni akaratát, így a tes-
tület 14-13 arányban elutasította
a felelõsségvállalás egy héttel való
elhalasztását, és napirendre tûzte
a tanügyi törvényt. Az ellenzéki-
ek azért kértek halasztást az ügy-
ben, hogy az Alkotmánybíróság
dönthessen a Mircea Geoanã sze-
nátuselnök által emelt kifogások-

ról. Szerinte megengedhetetlen,
hogy a kormány egy olyan terve-
zetért vállal felelõsséget a tör-
vényalkotási folyamat közepén,
amelyet elõzõleg elfogadott a
képviselõház, a szenátus pedig el-
kezdte a vitáját.

RMDSZ-es célkitûzés

A Demokrata–Liberális Párt
(PD-L) és az RMDSZ gerincére
épülõ kormánykoalíció – amely a
független és a nemzeti kisebbsé-
geket képviselõ honatyák támo-
gatását is élvezi a parlamentben –
azt követõen vállalt felelõsséget a
törvénytervezetért, hogy az
RMDSZ ismételten arra panasz-
kodott, hogy a szenátus szakbi-
zottságában szándékosan késlel-
tetik a jogszabály vitáját. Az okta-

tási törvénycsomag – amelyet
csak a következõ tanévtõl alkal-
maznak majd – a kormány szán-
dékai szerint gyökeresen megre-
formálja a felsõoktatást, de fõ-
ként a közoktatást, amelynek
szervezésében az új törvény sze-
rint nagyobb szerepet kaphatnak
az önkormányzatok, a szülõk és
az iskolák. A törvény több kedve-
zõ elõírást tartalmaz a nemzeti
kisebbségek számára, így például
az ezen közösségekhez tartozó
diákok anyanyelvükön tanulhat-
ják a gimnáziumban és a középis-
kolában is Románia történelmét
és földrajzát.

Lesz bizalmatlansági

A jogszabály bemutatásáról ki-
vonuló liberálisok bejelentették,

bizalmatlansági indítványt nyúj-
tanak be a tanügyi törvény ellen,
és azonnal elkezdték az aláírások
gyûjtését. Bár elõzetesen arra az
álláspontra helyezkedtek, hogy
amennyiben a szerdai kezdemé-
nyezés elbukik, akkor nem támo-
gatnak egy újabb bizalmatlansági
indítványt. Victor Ponta szociál-
demokrata elnök „az erdélyi hon-
atyák becsületére” hivatkozva be-
jelentette, alakulata is csatlakozik
a PNL kezdeményezéséhez. Fo-
galmazása szerint az erdélyi me-
gyékbõl származó képviselõk és
szenátorok nem állhatnának vá-
lasztóik elé, ha nem tennének
meg mindent „a magyar szegre-
gációs törekvések ellen”. 

Frakciófegyelmet 
kér Olosz Gergely

Nem lepte meg a „magyar kár-
tya” kijátszása Olosz Gergelyt, az
RMDSZ képviselõházi frakcióve-
zetõjét. A politikus emlékeztetett,
hogy Cristian Adomniþei volt li-
berális tanügyminiszter annak el-
lenére nevezte „hazaárulásnak” a
„magyarbarát” jogszabályt, hogy
a 2004–2008 közötti közös kor-
mányzás idején maga is támogat-
ta az RMDSZ törekvéseit. „El
sem tudjuk képzelni, hogy a tan-
ügyi törvény ellen benyújtandó
ellenzéki bizalmatlansági indít-
vány sikeres legyen. Ebben az
esetben is mûködnie kell a frak-
ciófegyelemnek, ahogy mi eleget
tettünk kötelezettségeinknek,
ugyanúgy ezt elvárjuk koalíciós
társainktól is” – fogalmazott az
ÚMSZ-nek Olosz. Mint hozzá-
tette, a szövetség elégedett a jog-
szabálytervezettel. 
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Meddig tart ki még az
RMDSZ koalíciós partne-
re, a PD-L mellett? Ez a
kérdés látszólag partiku-

láris, és csak a ma-
gyar érdekvédelmi
szervezet számára bír

stratégiai-taktikai
jelentõséggel, de a
valóságban az egész

román politikai-gazdasági-társadalmi élet
alakulását meghatározza. Ezért hatalmas
az RMDSZ vezetõinek felelõssége: immár
õk maguk, közvetlenül döntenek nem csu-
pán (bár az sem kis dolog) a másfél milliós
romániai magyar kisebbség sorsáról, ha-
nem egy több mint húszmilliós európai ál-
lam, az EU-27 hetedik legnagyobb tagor-
szága jövõjérõl is. Ha pusztán a számok
tükrében nézzük tehát a dolgokat, a ma-
gyar kormánnyal összehasonlítva megálla-
píthatjuk, hogy míg egy magyarországi mi-
niszterre tízmillió EU-polgár „jut”, egy ro-
mániai magyar miniszter kétszer annyinak
a sorsát befolyásolja döntéseivel.
Természetesen a számok ilyen leegyszerûsítõ
összehasonlítása torzulásokat hagy a képlet-
ben, hiszen az RMDSZ nem önmagában
kormányoz, sõt: akárhogy is vesszük, igazá-
ból másodhegedûse a román Demokrata–
Liberális Párt vezette kormánykoalíciónak.
S mint ilyen, aligha dönthet egymagában
Románia egészét érintõ kérdésekben, bár bi-
zonyos területeken, konkrét kérdésekben -
legalábbis részben – megteheti. Kicsikarhat
a programjával összhangban levõ kisebbségi
jogokat a koalíciós társtól – kórház-decen-
tralizáció, tanügyi törvény, régiós újrafelosz-
tás, kisebbségi törvény, önrendelkezés –, de a
magyar nemzeti közösség specifikus igényei-
tõl független kérdésekben is rá hárulhat a
döntés felelõssége – környezetvédelem, egész-
ségügy, országos kultúrügyek.
A parlamentben egymást követõ bizalmat-
lansági indítványok most újra elõtérbe hoz-
ták azt a tényt: a román kormány sorsa, lé-
te, összetétele, bukása, megmaradása köz-
vetlenül az RMDSZ kezében van. A ma-
gyar szövetség bármikor úgy gondolhatja,
hogy a jelenlegi román miniszterelnök és
kormánypárt nem alkalmas a kormányzás-
ra, és dönthet a menesztésérõl, vagy – ellen-
kezõleg –: megállapíthatja, hogy az egyet-
len, felelõs és kompetens kormányzásra ké-
pes román politikai alakulat a Demok-
rata–Liberális Párt, és kitarthat mellette
még két teljes évig, az ellenzékben levõ ro-
mán pártokkal szemben.
A bizalmatlansági indítványról szóló szava-
záson azonban az RMDSZ annak adta je-
lét, hogy a szándékai nem ez utóbbi variáns-
ban leírtakkal egyeznek meg. A magyar
honatyák álláspontját tolmácsoló RMDSZ-
es szónok kétmondatos beszédében egyetlen
okot hozott fel arra, hogy a szövetség miért
nem szavazza meg a bizalmatlansági indít-
ványt: mert nem ildomos megbuktatni egy
olyan koalíciót, amelyben az RMDSZ is
benne van, elsüllyeszteni egy olyan román
hajót, amelyben magyar utasok is vannak.
Elõbb mi kiszállunk, aztán süllyesztjük el –
olvashatta a sorok között a jó megfigyelõ. 
Az RMDSZ tehát az alkalomra vár, hogy a
már léket kapott hajóból kiszálljon. Persze:
még mielõtt elsüllyedne.

Román lapszemle

Román hajó 
magyar utasokkal

Salamon 
Márton László

A szív- és érrendszeri,  emésztési, és légzõ-
szervi megbetegedések, illetve a rák okoz-
za a legtöbb halálesetet Romániában. Az
állampolgárok egészségét a nem megfelelõ
életmód õrli fel. (Adevãrul) Több száz
nyugdíjas tolong Rahován, hogy kaphas-
son egy civil szervezet kenyéradományá-
ból. A látvány a kommunizmus éveit idé-
zi. (Evenimentul zilei) 24 ezer eurós gyé-
mántkarkötõt és egy pár cipõt ajánlott fel
Madonna az Ovidiu Rom Egyesület
szombati Halloween báljára, melynek
díszvendége Nicolas Cage lesz. (Curentul) 

„Bizalmi” szakítópróba 
Felelõsséget vállalt a parlamentben a tanügyi törvényért a Boc-kabinet 

Emil Boc miniszterelnök mutatta be tegnap a tanügyi törvényt, amelyért felelõsséget vállalt a kormány 

ÚMSZ

Feltételekhez kötötte tegnap
Jeffrey Franks, a Nemzetközi

Valutaalap (IMF) romániai kül-
döttségének vezetõje a Boc-kor-
mánnyal egyeztetett hitel követke-
zõ részletének folyósítását. Franks
leszögezte: a pénz utalásának to-
vábbi feltétele, hogy a lakossági
hiteleket szabályozó 50-es kor-
mányrendeletet ne alkalmazzák
visszamenõleg a már folyamatban
levõ szerzõdésekre is. Ugyanak-
kor a Gândul címû napilap infor-
mációi szerint az IMF garanciát
kapott Traian Bãsescu államfõtõl,
hogy nem hirdeti ki az alapélelmi-
szerek áfájának 5 százalékra való
csökkentését és a 2000 lej alatti
nyugdíjak adómentességét beve-
zetõ törvényeket. A kormány
egyebek között azt akarja, hogy a
bérjárulékok a jelenlegi 44 száza-
lékról 41 százalékra csökkenje-
nek, a személyi jövedelemadó 12
százalékra csökkenjen a mostani
16 százalékról, a 600 lejes mini-
málbért 700 lej fölé emelné, de az
IMF csak 650 lejig terjedõ növe-
lést hajlandó elfogadni. Ugyanak-
kor Jeffrey Franks elmondta: nem
vizsgálták felül korábbi becslései-
ket, így számításaik szerint 2011-
ben a román bruttó össztermék
(GDP) várhatóan körülbelül 1,5
százalékkal nõ az ideihez képest,
miután az idén várhatóan 1,9 szá-
zalékkal csökken a 2009-es adat-
hoz viszonyítva. 

Zsarol az IMF?
Baloga-Tamás Erika

Minden bizonnyal Verestóy
Attila szenátor is jelölteti ma-

gát, a legkésõbb december 19-ig
lebonyolítandó udvarhelyszéki
RMDSZ-elnöki választáson. A
szervezet elnöki széke közel há-
rom hónapja óta áll üresen, miu-
tán Bunta Levente két évig tartó
elnökség után, augusztusban le-
mondott a funkcióról. „A tiszt-
újítás megszervezése az alapsza-
bályzat szerint a széki RMDSZ
hatáskörébe tartozik. Ám, mivel
a szervezetnek nincs elnöke,
ezért gyakorlatilag ez a lépés ki-
vitelezhetetlenné vált” – nyilat-
kozta az ÚMSZ-nek Kovács Pé-
ter ügyvezetõ alelnök. Az
udvarhelyszéki RMDSZ tisztújí-
tásának megszervezését tehát a
szövetség Ügyvezetõ Elnöksége
vette kézbe, és október 27-én ki-
nevezte a küldöttgyûlés elõkészí-
tésével és lebonyolításával meg-
bízott koordináló testületet.

A koordináló testület munkála-
taiban Antal István parlamenti
képviselõ, Bálint Elemér udvar-
helyszéki RMDSZ-elnökségi tag,
oroszhegyi polgármester, Bokor
Botond fenyédi RMDSZ-elnök,
polgármester, Farkas Márton,
Bögöz község RMDSZ-elnöke,
Katona Mihály udvarhelyszéki
RMDSZ-elnökségi tag, korondi
polgármester, Kovács Péter ügy-
vezetõ alelnök, a testület elnöke és
Verestóy Attila szenátor vesz

részt. „A testület kialakításakor
fontos volt, hogy politikai szem-
pontból kiegyensúlyozott legyen.
Úgy vélem, hogy ez sikerült is” –
fogalmazott Kovács. 

A bizottság ma délelõtt ül ösz-
sze elõször, ez alkalommal a ha-
táridõkrõl döntenek, azaz arról
hogy pontosan mikor lesz a tiszt-
újítás, meddig lehet leadni, és mit
kell tartalmazniuk a jelölési
dossziéknak, továbbá a testület
hatáskörébe tartozik a Küldött-
gyûlésre vonatkozó képviseleti
norma kidolgozása is a széki
alapszabályzat elõírásainak figye-
lembevételével, valamint össze
kell hangolni a tisztújító küldött-
gyûlés elõkészítésében illetékes
testületek intézkedéseit is. 

Hogy kik jelentkeznek az elnö-
ki tisztre, arra pontosan csak a je-
lölési határidõ lejártával derül
majd fény. Az biztos, hogy a
szeptember 30-i székelyudvarhe-
lyi küldöttgyûlés rábólintott
Verestóy Attila szenátor jelölésé-
re, a politikus akkor elfogadta a
felkérést, s ha a szenátor tegnapi,
ÚMSZ-nek feltárt szándéka nem
változik idõközben, várhatóan le
is teszi a jelölési dossziéját. „Bár
Verestóy tagja a tisztújítást koor-
dináló csapatnak is, függetlenül
ettõl indulhat a választáson,
ugyanis a testület kizárólag sza-
bályozási kérdésekben dönt, így
a kettõ nem zárja ki egymást” –
erõsítette meg lapunknak Ko-
vács Péter. 

Udvarhelyszék elnököt keres

Kovács Zsolt

„Nagyon közel állok ehhez a
lépéshez” – jelentette be teg-

napi sajtótájékoztatóján Antal Ár-
pád, aki leszögezte: döntését egy
helyi jellegû ügy miatt fontolgatja.
A sepsiszentgyörgyi RMDSZ élé-
re másfél éve megválasztott Antal
Árpád anélkül, hogy konkrétan
megmondta volna bosszúságának
okát, kifejtette: olyannak szeretné
az RMDSZ-t, ahol nem a platfor-
mok háttér egyeztetésébõl és „iz-
mozásból” születnek a listák és
tisztségek, nem az a döntõ, hogy
„ki az én barátom, és ki valame-
lyik erõs platform embere”, ha-
nem a tudás és az alkalmasság
egy adott feladatra. A szövetség
sepsiszentgyörgyi elnöke elmond-
ta: fõként a fiatalok számára sze-
retne morális mércét állítani, és
nekik szeretne üzenni, hogy „nem
attól lehet elõre jutni, hogy kierõ-
szakolnak maguknak valamit, ha-
nem attól, ha tanulnak, dolgoz-
nak, és képesek saját hibáikból ta-
nulni”. Hozzátette: problémaként
éli meg, hogy az RMDSZ-en be-
lül különbözõ csoportosulások
egymásnak feszülve próbálnak ki-
alakítani többséget, szerinte a leg-
utóbbi önkormányzati választáso-
kon is részben a platformharcok
eredményeként történt az, hogy
csak nyolc tanácsosi helyet sike-
rült szerezni a városban. 

„Izmozás” miatt 
lemond Antal?

Fotó: Tofán Levente
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A Közel-Kelet kérdései-
vel foglalkozó, a római-

katolikus egyházfõ által kez-
deményezett szinódus – eny-
hén fogalmazva is – egyolda-
lúvá és elfogulttá „sikere-
dett”. Ezen a zárónyilatkozat
megfogalmazói azzal próbál-
tak enyhíteni, hogy elismer-
ték: aminthogy „a palesztin
népnek joga van a méltósá-
got és biztonságos életet biz-
tosító szabad hazához”,
ugyanúgy „Izraelnek is joga
van élvezni a békét és a biz-
tonságot, nemzetközileg elis-
mert határai között”.

Izrael „bûnlajstroma”

Azt szinte borítékolni lehe-
tett, hogy egy ilyen témakör-
ben megrendezett tanácsko-
záson óhatatlanul elhangza-
nak majd Izraelt sértõ, mi
több: akár antiszemitának is
nevezhetõ kijelentések. Ez
így is történt, ráadásul a részt-
vevõk által elfogadott záró-
nyilatkozat az arab területek
„megszállásának” beszünte-
tésére és az 1967-ban elfoglalt
területek visszaszólítását elõ-
író ENSZ-határozat betartá-
sára szólította fel Izraelt. 

Jóllehet a dokumentum
hosszasan taglalja a zsidó ál-

lam „bûnlajstromát” – ide-
értve a Nyugati Part körül
megépített biztonsági kerí-
tést, a bebörtönzött „politikai
foglyokat”, a palesztinok la-
kóházainak lebontását –
egyetlen szót sem ejt viszont
a palesztin rakétatámadások-
ról, terrorakcióról, a Fatah és
a Hamasz közötti pusztító
torzsalkodásokról. A résztve-
võk csupán tág megfogalma-
zásban bírálták az antiszemi-
tizmust – egyben pedig az
iszlámgyûlöletet is – vala-
mint a világjelenséggé vált
terrorizmust.

Az összejövetel így – eny-
hén fogalmazva is – egyolda-
lúvá és elfogulttá „sikere-
dett”. Ezen a zárónyilatkozat
megfogalmazói azzal próbál-
tak enyhíteni, hogy elismer-
ték: aminthogy „a palesztin
népnek joga van a méltósá-
got és biztonságos életet biz-
tosító szabad hazához”,
ugyanúgy „Izraelnek is joga
van élvezni a békét és a biz-
tonságot, nemzetközileg elis-
mert határai között”. A részt-
vevõk természetesen nem ke-
rülhették meg Jeruzsálem
kérdését, amelynek megoldá-
sát a „szent város” olyan stá-
tusában látták, „amely tiszte-
letben tartja különleges jelle-
gét, szent mivoltát és vallási
örökségét, mindhárom nagy

vallás, a zsidók, a kereszté-
nyek és a muzulmánok szá-
mára”. Egyben abbéli remé-
nyüket fejezték ki, hogy „a
kétállami megoldás nem ma-
rad puszta álom”. 

Antiszemita 
püspöki szó

Izrael legnagyobb felhábo-
rodását azonban nem is a zá-
rónyilatkozat váltotta ki – jól-
lehet a dokumentum volta-
képpen a zsidó államot teszi
felelõssé a keresztények kö-
zel-keleti szenvedéseiért – ha-
nem Cyrille Salim Bustros
szavai. A newtoni melkita ér-
sek ugyanis arról beszélt,
hogy Isten szavát nem lehet
igazságtalanságok igazolásá-
ra felhasználni. Kijelentését
azzal magyarázta, hogy mi-
vel Jézus Isten országát hoz-

ta el a földre, minden követõ-
je a kiválasztottak közé tarto-
zik. Az Ígéret földjének el-
képzelése tehát nem használ-
ható fel arra, hogy ezzel iga-
zolják a zsidók visszatérését
Izraelbe és a palesztinok ki-
szorítását földjükrõl.

Minderre nyomban reagált
az izraeli diplomácia. Danny
Ayalon, Izrael külügyminisz-
ter-helyettese – egyben az
Apostoli Szentszékkel a ka-
tolikus egyház szentföldi stá-
tusáról tárgyaló izraeli kül-
döttség vezetõje – úgy vélte, a
szinódus ezzel „a legjobb
arab hagyományoknak meg-
felelõ politikai támadás”
színterévé vált. A politikus
felkérte a Vatikánt, határo-
lódjék el az érsek nyilatkoza-
tától, amely „rágalom a zsi-
dóság és Izrael állam ellen”.

Mordechay Lewy, Izrael

szentszéki nagykövete vi-
szont közölte: a történtek
nem rontják meg Izrael és a
Vatikán viszonyát, Federico
Lombardi szentszéki szóvi-
võ pedig az incidens kap-
csán sietett leszögezni: a szi-
nódus egyedüli hivatalos,
közös véleményét a zárónyi-
latkozat tükrözi, az egyes
résztvevõk megszólalásai
nem tekinthetõk a testület
álláspontjának. Egyben em-
lékeztetett arra, hogy az tá-
ródokumentumban a szinó-
dus hangsúlyozza a lelkiis-
mereti szabadság, a vallás-
szabadság, a szabad oktatás
és tanítás jogát, majd felkér-
te a résztvevõket, kettõzzék
meg erõfeszítéseiket annak
érdekében, hogy létrejöhes-
sen a térségben a tartós és
igazságos béke, és befejezõd-
jék a fegyverkezési verseny. 

Elsõ ízben 
héber nyelven is

A Közel-Kelettel foglalko-
zó püspöki szinódus egyik új-
donsága az volt, hogy héber
nyelvre is lefordították a fel-
szólalásokat. A fordítómun-
kát a jeruzsálemi zsidó szár-
mazású Hana Bendcowsky
végezte, aki a Zsidó–Keresz-
tény Kapcsolatok Jeruzsálemi
Központjának egyik vezetõje. 

A héber nyelvû fordítás in-
dítéka az volt, hogy az izrae-
li közvélemény is tájékozód-
hasson arról, mi történik a
katolikus egyház szívében,
ami azért is fontos, mert a
Közel-Kelethez kötõdõ té-
mákról tárgyaltak. Ahhoz a
tényhez is kapcsolódott a
döntés, hogy a múltban min-
den, ami a katolikus egyház-
ban történt, a médián keresz-
tül eltorzítva jutott el az izra-
eliekhez és ráadásul az el-
hangzottakat még rosszul is
értelmezték. 

A zsidók és a keresztények
közötti, de különösképpen a
katolikus egyházzal való kap-
csolatok kényesek, ezért fon-
tos a katolikus egyház számá-
ra, hogy ez alkalommal a va-
tikáni eseménnyel kapcsola-
tos információk közvetlenül
az egyháztól, héber nyelven
jussanak el Izraelbe. Így elke-
rülhetõkké váltak a félreérté-
sek vagy a fordítási hibák, il-
letve a tanácskozás hibás ér-
telmezése, tehát az izraeliek
számára lehetõség nyílt, hogy
megértsék mi is történik a ka-
tolikus egyházon belül. A szi-
nódusi felszólalások héber
nyelvû kiadása mindenkép-
pen az elsõ lépést jelenti a ka-
tolikus egyház és az izraeliek
közötti megértés megteremté-
séhez – állapította meg Hana
Bendcowsky. 

Feszült viszony Izrael és Vatikán között

Bogdán Tibor

Négy órás éjszakai ta-
nácskozás után, röviddel

a bizalmatlansági indítvány
vitája után a Boc-kabinet
végrehajtotta az utolsó simí-
tásokat is az oktatási tör-
vénytervezeten, amelyért teg-
nap vállalt kormányzati fele-
lõsséget a parlament elõtt. 

Engedmények, 
szigorítások

A kormányülésen 1224
módosító javaslatot tekintet-
tek át, ennek során néhány
területen visszaléptek, min-
denekelõtt a legvitatottabb
pontok közé tartozó egyete-
mi autonómia kérdésében.
Az eredeti dokumentum le-
hetõvé tette a felsõoktatási
intézmények számára, hogy
versenyvizsga útján jelölje ki
a rektort, aki aztán fokozott
hatásköröket kap, így maga

nevezheti ki a rektorhelyette-
seket és a dékánokat. Az
újabb szövegváltozat értel-
mében az egyetemek két
modell között választhat-
nak. Az elsõ változat értel-
mében a rektort a teljes
egyetemi közösség – taná-
roktól kezdve a diákokig –
választaná meg. A második
lehetõség kétlépéses lenne:
az elsõben az egyetemi sze-
nátus kiválasztja a rektorje-
lölteket, akik közül a továb-
biakban szakértõi bizottság
által elbírált versenyvizsgán
jelölik ki a gyõztest. 

Engedményt tett a kor-
mány egy másik nagy vitát
kavaró kérdésben, az iskola-
igazgatók összeférhetetlensé-
gét illetõen is. A korábbi jog-
szabály-tervezet megtiltotta
ugyanis azt, hogy az oktatási
intézmények vezetõi egy-
személyben valamely politi-
kai párt tagjai is legyenek
(egyebek között emiatt mi-

nõsítette korábban az alap-
törvénnyel szembenállónak
a törvény kormányzati fele-
lõsségvállalással törtnõ elfo-
gadását az Alkotmánybíró-
ság). A jelenlegi szöveg már
kevésbé szigorú: lehetõvé te-
szi az iskolaigazgatók politi-
kai elkötelezettségét, csupán
azt tiltja, hogy politikai pár-
tok területi szervezeteinek el-
nöki vagy alelnöki tisztségét
töltsék be. Ugyanakkor bizo-
nyos területeken a törvény
szigorúbban rendelkezik, a
megszorítások elsõsorban az
„egyetemi klánok” kialaku-
lását lehetetlenítik el. A ter-
vezet elfogadása nyomán
törvényellenesnek minõsül
az, hogy egyazon egyetem
keretében rokonok töltsenek
be vezetõi tisztségeket. A
szöveg eredetileg ezt csak a
karok esetében tiltja, a mó-
dosítások nyomán viszont a
tilalom egyetemi szinten vá-
lik érvényessé. 

Iskola után iskola

A törvény kötelezõvé teszi
a tíz osztályos oktatást, az

elõkészítõ évtõl kezdve egé-
szen a IX. osztályig bezáró-
an. Utóbbit a gimnáziumi
oktatás keretébe sorolja be.
A líceumi oktatás így tehát
mindössze három évet öllel
fel, a tanulók pedig kétéven-
ként tesznek képességfelmé-
rõ vizsgát, II. osztálytól
kezdve egészen a X. osztá-
lyig. A kötelezõ oktatás éve-
iben a sokat hiányzó vagy
kimaradó tanulók szüleit
ezer lejig terjedõ pénzbírság-
gal sújthatják.

Bevezetik az iskola utáni
iskola-programot is, azt
azonban nem teszik kötele-
zõvé.

Jelentõsen változnak az
oktatási káderek pályafutá-
sát szabályozó rendelkezé-
sek is. A módosítás nyomán
az egyetemi végzõsök csu-
pán két éves mesterfokú kép-
zés és egy évig tartó gyakor-
nokoskodás után nyerhetik
el a tanári kinevezést. 

A jövõben eltérõ rangso-
rolást kapnak a felsõoktatá-
si intézmények. A törvény-
tervezet három egyetemi
kategóriát különböztet

meg. Az oktatási, az okta-
tási és kutatási, valamint a
elõrehaladott kutatási és
oktatási profilút. A tör-
vénynek megfelelõen csak
ez utóbbi kategóriába tarto-
zó egyetemek támogathat-
nak majd doktorátusi prog-
ramokat.

Kisebbségbarát 
kitételek

A nemzeti kisebbségek
szempontjából is rendkívül
fontos rendelkezéseket tar-
talmaz az új oktatási tör-
vény. Így például a kisebbsé-
gi nyelveken oktató iskolák-
ban a román nyelv és iroda-
lom kivételével valamennyi
tantárgyat anyanyelven ta-
nulnak. Hasonlóképpen
anyanyelven oktatják Romá-
nia történelmét és földrajzát
is – a román tannyelvû isko-
lákban használatos tanköny-
vek és programok alapján. a
jogszabály azonban kötele-
zõvé teszi a földrajzi nevek
és történelmi személyiségek
román nyelvû megfelelõjé-
nek elsajátítását is. 

A nemzeti kisebbségi ta-
nulók számára kedvezõ elõ-
írás az is, hogy a román
nyelvet és irodalmat az
egyes kisebbségek számára
összeállított sajátos oktatási
program és tankönyv alap-
ján adják elõ. Ugyanakkor a
kisebbségi oktatást illetõen a
több, nemzetiségi nyelven
oktató iskolával rendelkezõ
területi-közigazgatási egysé-
gek területén, minden ki-
sebbségi nyelv esetében leg-
alább egy jogi személyiség-
gel rendelkezõ iskolának kell
mûködnie, függetlenül a ta-
nulók létszámától. Ameny-
nyiben valamely municípi-
umban, városban, vagy köz-
ségben csak egy kisebbségi
nyelven mûködõ gimnázi-
um vagy líceum létezik, ak-
kor az illetõ egység, a tanu-
lók létszámától függetlenül
jogi személyiséget kap.

Végül pedig a kisebbségi
nyelveken oktató gimnáziu-
mokban tantárgyként beve-
zetik az illetõ nemzetiség
történelmének és hagyomá-
nyainak anyanyelven törté-
nõ tanulmányozását. 

Törvénybe iktatott oktatásreformok
A nemzeti kisebbségek szempontjából
is rendkívül fontos rendelkezéseket tar-
talmaz az új oktatási törvény. 

Az enyhülés rövidebb idõszaka után
ismét feszültté vált a viszony Izrael 
és a Vatikán között. Az újból kiélese-
dõ vitára most a XIV. Benedek pápa
által összehívott, kéthetes konferencia-
sorozat adott okot; ez volt egyébként
az elsõ szinódus, amely a 
Közel-Keleten élõ keresztények jövõ-
jével foglalkozott.

XVI. Benedek pápa és egy iráni imám kézfogása a szinóduson



Victor Ponta nagy csalódás számomra.
Nem mintha nagyon bíztam volna benne –
mondjuk úgy, többet vártam tõle. A meg-
elõlegezett bizalom mögött nem áll sem-
milyen konkrét eredmény, egyszerûen csak
bíztatónak tûnt koherens, felkészültségrõl,
nem egyszer bátorságról, fõként pedig iga-
zi baloldaliságról árulkodó retorikája. Ami
irányultságtól függõen lehet egyesek
számára vonzó, mások számára taszító, de
egy dolgot el kell ismerni: miközben az
ideológiai tisztaság ritkaságszámba ment a
román politikában, Ponta legalább „vala-
milyen” volt. Sajnos csak volt. A múlt idõ
használata jóformán azóta indokolt, hogy
a Szociáldemokrata Párt elnökévé válasz-
tották. Elõször tiszta baloldaliságát veszí-

tette el, utána a felkészültsé-
gérõl feledkezett meg, vé-
gül a koherenciáról is. 
Az elsõ nagy csalódásra jú-
niusban adott okot, amikor

– akkor is – személye-
sen  vezette a tünte-

tõket a parlament
elé. Igaz akkor

nem mondta, amit

most, hogy tudniillik azért van az utcán,
hogy a parlamentben a képviselõk megfele-
lõen szavazzanak. Jogászként bármelyik
képviselõtársánál jobban kellene tudnia,
hogy sem a felmérések, sem a tüntetõk
nem döntik meg a kormányt. Ponta azon-
ban nem a parlamenti
frakciók, hanem a töme-
gek élén állva akarta, akar-
ja bevenni a kormánypalo-
tát. A törekvés abszurditá-
sát csak fokozza, hogy az
utcai roham éppen akkor
történik, amikor mondhat-
ni békés úton, a bizalmat-
lansági indítvány megsza-
vazásával megbuktathatná
a kabinetet. Egyike vagyok
azoknak, akik hisznek
abban, hogy a hatalmi
pártok képviselõi közül
többen támogatták volna
az ellenzéki kezdeményezést egyetlen felté-
tellel: ha van alternatíva.
Melyik képviselõ ne akarna népszerû len-
ni? Márpedig a kormány támogatása ma-
napság  éppenséggel a népszerûtlenség ga-

ranciája. Következésképp az alternatíva
hiányának legeklatánsabb bizonyítéka ép-
pen az, hogy a természetüknél fogva nép-
szerûségre vágyó politikusok többsége – a
kormánytöbbség – a népszerûtlen  megol-
dást választotta. Az alternatíva hiányáért

pedig kevésbé a liberális
párt,  mint inkább Victor
Ponta a felelõs. Még pon-
tosabban az a stratégiai
megfontolás – ami végül is
pártpolitikai szempontból
helyesnek bizonyulhat –,
hogy a  szociáldemokra-
táknak nem a kormányol-
dallal kell hadakoznia, ha-
nem a szintén ellenzéki li-
berálisokkal.
És még valamit el kell
mondani a bizalmatlansá-
gi indítvány bukása kap-
csán. Lehet, hogy a PDL

csapnivaló kormányzó pártként, de a libe-
rálisok és a  szociáldemokraták tanulhat-
nának tõle ellenzékiséget. Nem azt a faj-
tát, amit Mircea Geoanã gyakorolt tavaly
a kormánykoalíció társelnökeként.

Akkor, a mostani szenátusi elnök vezeté-
sével a Szociáldemokrata Párt ugyanazt a
politikát  követte, amiben 2005-ben és
2006-ban az akkori Demokrata Párt alko-
tott maradandót. A PSD egyszerre volt a
kormánykoalíció tagja és döntéshozó,
másfelõl pedig ellenzéki és a döntések bí-
rálója. Azonban a jelenlegi ellenzéknek
abból  kellene tanulnia, amit Traian
Bãsescu és alakulata nyújtott 2000 és 2004
között, illetve fõleg 2007 után, amikor a
Demokrata Párt valódi ellenzéki formáció
volt. Volna mit tanulni. Hogy csak egy ér-
vet hozzak fel: a Demokrata-liberális Párt-
nak a 2008-as választások alkalmából úgy
kellett meggyõznie a választókat, hogy
közben – az akkori miniszterelnök, Cãlin
Popescu Tãriceanu  szavaival élve – dü-
börgött a gazdaság. És a PD-L elhitette
több mint ötmillió  emberrel, hogy a libe-
rálisoknál is jobbat, többet nyújt, ha hata-
lomra kerül. Aztán persze kiderült, hogy
tulajdonképpen a dübörgõ gazdaságra kí-
náltak  alternatívát... Annál inkább lesúj-
tó, hogy a jelenlegi ellenzék a mostani
katasztrófánál nem tud jobbat ígérni, leg-
alábbis hihetõ módon nem.

Ha immár a központosított állam minden intézményét elfogultság
nélkül vizsgáljuk: úgy találjuk, hogy a forradalmak sikerülésének
érintett két föltételét éppen a központosított államokban találhatjuk
föl, éspedig annál nagyobb mértékben, minél következetesben és tel-
jesebben alkalmazzák a központosítás elvét. Ha az ország minden
egyes részétõl elvonták a jogot, hogy saját ügyeiket elláthassák, s a
közigazgatási központosítással az állam minden lakosa megszokta
önakarat nélkül a központból várni minden irányt, melyet kövessen;
ha az igazgatás minden fonalát e központban összpontosítják, úgy-
hogy akik az államhatalom birtokában vannak, habár a nagy több-
ség akarata ellen tartják is fönn abban magukat, rendelkezhetnek az
állam minden erejével; ha a forradalmi kormány nem jogánál, ha-
nem hatalmánál fogva, melyet szerzett, s mivel központi államokban
mindig csak egyének állhatnak a közhatalom ellenében, ezeket, ha-
bár milliónyian volnának is, engedelmességre kényszerítheti; szóval,
semmi egyéb nem kell a forradalom sikerére, mint hogy a fönnálló
kormányt a központból kiszorítsa, s kézre kerítse azon pontot, hol
az állam kormányzásának szálai mind összefolynak. Mert valamint
az összeesküvés és fölkelés vezetõi az állam ily szervezete mellett
mindjárt az elsõ pillanatban rendezett államhatalom birtokában van-
nak, s a kiszorított kormány helyét teljesen betölthetik: úgy viszont a
kormánytól, ha egyszer a központból ki van szorítva, minden esz-
közt is elvettek, miáltal magát újrarendezhetné, s legitim kormány-
ként léphetne föl.

Eötvös József: A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az államra

Ponta bukása
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Van-e az olvasónak elemista gyermeke, unoká-
ja? Akinek nincs, az is ízlelgetheti az alábbi ro-
mán verssorokat: „Buná pazá / Scápáratá
dintr-o stea / Preacurata-i albá razá / Casei
candelá sá-i stea...” Vagy: „Sunt cu ceará picu-
rate / Filele-n bucuavna mea”. Az egyik újévi
köszöntõ, a másik Coºbuc-versbõl való. Ugye,
szépek, hangulatosak, bár nem igazán értjük
teljesen! Románok közt élõ magyar felnõtt em-
berként sem annyira, mint maguk a románok.
Hát akkor nyolc–tízéves gyermekeink? Jobb hí-
ján bemagolják és elhadarják, nincs más válasz-
tásuk, olyan gyors az ütem a tanrendben, hisz a
magyar osztályban ugyanazt tanulják, mint a ro-
mánban. Látom unokáimon, bármennyit kínló-
dunk velük, ismételjük, fordítjuk a szavakat, az
értelmes és természetes befogadást elnyomja a
„muszáj-tanulás” gépies magolása. S ez csak a
román nyelvkönyv, még ott van a történelem és
a földrajz, szintén románul, ha lehet, egy-egy
történetben még több régi, a román anyanyelvû-
eket is próbára tevõ régies, archaikus kifejezés. 
Ki az a szülõ, nagyszülõ, aki ne szeretné, ha
gyermeke, unokája sokkal könnyebben, keve-
sebb kényszerrel, kínlódással, de több játékos-
sággal, s kicsit több jó kedvvel sajátítaná el az
állam nyelvét? Ezt akarja érdekvédelmi szerve-
zetünk is, s ezért van és maradt kormányban
egy olyan nehéz idõszakban, amikor a kénysze-
rû megszorítások miatt a hatalmon lévõ pártok
jobbára csak szidalmat kapnak a lakosságtól. Az
említettek mellett az új tanügyi törvény az eddi-
gihez viszonyítva több igen fontos kedvezményt,
demokratikus jogot tartalmaz a nemzetiségek
számára. Például azt, hogy kisebb létszámmal is
indulhatnak, illetve megmaradhatnak csoportok
és osztályok. Az anyanyelven tanulás többlet-
költsége vagy a magyar diákok távolabbi isko-
lákba való ingázása okán a kiadások megtéríté-
sében pozitív elbírálásban részesülnek, s az õket
oktató pedagógusoknak kötelezõ az adott nyelv
ismerete. Még több minden elõnyünkre módo-
sul, változik. Köztük olyan dolgok is, amelyekre
pár éve még gondolni is alig mertünk. 
Magam a változás teljes listájának a tulaj-
donosa vagyok. Az RMDSZ kommunikációs
osztálya, mely a listát számítógépemre tette,
mérföldkõnek nevezi a változást. Mint az el-

múlt ötven évben sok rosszat és
kevesebb jót megért szülõ és
nagyszülõ egyetértek vele. Ám
hiányolom, hogy a lista nem

jutott el minden erdélyi magyar
választóhoz, vagyis nem elég
jó a kommunikáció. Pedig
többen megértenék: saját érde-
künkben néha szükséges na-

gyobb áldozatot is vállalni.

Lap-top
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A PD-L elhitette több
mint ötmillió  emberrel,
hogy a liberálisoknál is
jobbat, többet nyújt, ha
hatalomra kerülAztán
persze kiderült, hogy tu-
lajdonképpen a dübörgõ
gazdaságra kínáltak  al-
ternatívát... A jelenlegi
ellenzék pedig a mostani
katasztrófánál nem tud
jobbat ígérni, legalábbis
hihetõ módon nem.

Szõcs Levente

Horváth István

Minden napra egy mondás

Eladtam a szerelmi életemrõl írt memoáro-
mat a Parker Brothersnek.Társasjátékot

csinálnak belõle. Woody Allen

Szürke hétköznapok

Központosítás 
és forradalom

ÁldozatA nap címe. Szex a jegyzõkönyvekben
és az indítvány értelme, România
liberã.

Magyarázat. Alina Mungiu Pippidi a
Boc-kormány egyik legmérgezettebb
tollú bírálója, s jó ideje nem tartozik
már az államfõt támogató értelmiségi-
ek táborába sem. A bizalmatlansági
indítványról szóló szavazás napján
mégsem állt az ellenzék oldalára. En-
nek oka a Sorin Ovidiu Vîntu üzletem-
ber elleni vádiratból, illetve az ALRO-
dossziébõl nyilvánosságra került le-
hallgatási jegyzõkönyvek tartalma.
Mungiut ledöbbentette, mennyire szol-
galelkûen viszonyultak a mostani el-
lenzéki politikusok Vîntuhoz. Megüt-
között azon is, ahogy a lehallgatott be-
szélgetéseket átszövik a nemiségre tör-
ténõ utalások. „Reménytelenségre ad
okot, hogy akárki is gyõz az indít-
ványról szóló szavazáson, közéletünk
a promiszkuitástól csöpögõ jegyzõ-
könyvek szintjén marad. Szívesen
drukkolnék az ellenzéknek. Ám nem
érdemli meg a támogatásomat az az
ellenzék, amelyik védelmezi Vîntu em-
beri jogát arra, hogy kiforgassa vagyo-
nából embertársait és tönkretegye a
trösztjénél dolgozó tehetséges fiatalok
életét” – írta a publicista. Itt jeleznénk,
hogy Mungiu civilben pszichológus.

Muníciók. Érdekes, hogy az ALRO-
dosszié nyomozati anyagának lehall-
gatási jegyzõkönyvei nemcsak az ál-
lamfõre lövögetõ sajtónak szolgáltat-
nak muníciót, hanem a Traian
Bãsescuhoz  köztudottan közel álló la-
poknak is. A Realitatea TV most már
naponta tart vitamûsorokat az
ALRO-dokumentumok szerintük az
államfõt inkrimináló passzusairól. A
fõ üzenet az, hogy Bãsescu korrupt
módon olcsó energiát ígért az alumí-
niumgyár vezetõinek. Ellenben az
Evenimentul zilei a jegyzõkönyveknek
azok a részeit idézi, amelyekbõl kide-
rül: Bãsescu felháborodva utasította
el az ALRO-sok megkeresését. „A
Nemzet Atyját nem érdekli a kérése-
tek” – mondta telefonon Codruþ ªereº
akkori gazdasági miniszter a gyár
egyik vezetõjének. 

Sike Lajos



Antal Erika

A Hét címû közéleti és
kulturális kritikai lap

megjelenésének 40. évfor-
dulója alkalmából szerve-
zett beszélgetést a Magyar
Újságírók Romániai Egye-
sülete (MÚRE) a marosvá-
sárhelyi Bernády Házban. 

A szerda esti ünnepségen
Karácsonyi Zsigmond, a
MÚRE elnöke úgy fogal-

mazott, hogy „mindannyi-
unkban él egy kép A Hétrõl,
volt, akinek a lapot csomag-
ban küldték a katonasághoz
a szülei, mások az egyete-
men olvasták. Számomra él-
mény volt olvasni A Hetet,
amelynek a szerkesztõi
1990 után gyakorlatba ültet-
ték azt, hogy tenni kell a kö-
zösségért, és részt vettek az
újságírói egyesület munká-
jában, támogatva a közössé-

get”. Gálfalvi Zsolt, Ágos-
ton Hugó és Horváth Andor
egykori szerkesztõket Se-
bestyén-Spielmann Mihály
faggatta a lap életrehívá-
sáról, a szerkesztõi munká-
ról, illetve azokról a körül-
ményekrõl, amelyek között
létrejött a romániai magyar-
ság egyik legszínvonalasabb
kulturális fóruma. 

„Legalább tíz embert tu-
dok, akinek egyedüli érde-

me, hogy létrejött A Hét. Ezt
a lapot nagyon sokan java-
solták és nagyon sokan tet-
tek azért, hogy megjelenjen.
Ez a lap a romániai magyar
értelmiség törekvésébõl jött
létre akkor, amikor megszü-
letett egy olyan hetilap iránti
igény, amely túl az irodalmi
és mûvészeti tevékenységek
ismertetésén, mindenekelõtt
a tudományokat hivatott
népszerûsíteni, a közélet
gondjaival próbált szembe-
nézni, a romániai magyar-
ság szellemi életében egy ûrt
pótolni” – fejtette ki Gálfalvi
Zsolt, aki a megjelenését
immár évek óta szüneteltetõ
lap születésének körülmé-
nyeirõl beszélt.

Ágoston Hugó azokat a
pillanatokat idézte fel, ame-
lyek ma már derültséget kel-
tenek, de a korabeli résztve-
võk számára komoly fenye-
getést jelentettek személyi
szabadságukra nézve is. A
kezdõ szerkesztõk nehézsé-
geit említette, azt, hogy mi-
ként segítettek az idõs kolle-
gák úrrá lenni ezeken. Hor-
váth Andor A Hét példáján
boncolgatta az értelmiség és
a diktatúra viszonyát. 
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Gálfalvi Zsolt, Ágoston Hugó, Sebestyén-Spielmann Mihály és Horváth Andor beszélgettek A Hétrõl 
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Sipos M. Zoltán

Igényes népi muzsika, jó
hangulat, barátságos tár-

saság és nem utolsósorban
tánclehetõség a néptánc sze-
relmeseinek – ezek jellem-
zik az immár több éves
múltra visszatekintõ kolozs-
vári Folkkocsmát. A Heltai
Alapítvány, a Szarkaláb
Néptáncegyüttes és a Folk-
kocsma szervezõi azonban
nem állnak meg itt: a rend-
szeres gyerek- és ifjúsági
táncházak mellett ma este
elsõ ízben szervezik meg a
kezdõ szintû táncoktatást
harminc éven felüli, táncol-
ni vágyó felnõttek számára.
A táncoktatók elsõsorban
olyan felnõtteket várnak,
akiknek az életébõl eddig
valamiért kimaradt a nép-

tánc, de most pótolni szeret-
nék. „A kezdeti célok ma is
változatlanok számunkra:
minél szélesebb körben sze-
retnénk megismertetni az
emberekkel a táncolás örö-
mét. Ez számunkra hivatást
jelent. És örömmel tapasz-
taljuk, hogy az utóbbi idõ-
ben egyre nagyobb az érdek-
lõdés népi kultúránk, népi
hagyományaink iránt” –
nyilatkozta lapunknak Pil-
lich Balázs, a rendezvény
szervezõje. A Szarkaláb
Néptáncegyüttes vezetõjé-
nek elmondása szerint az
utóbbi idõben egyértelmûen
látszott, hogy a keddi, heti
rendszerességgel mûködõ
Folkkocsmában – bár az leg-
inkább a gyakorlott néptán-
cosok körében népszerû –
sok olyan fiatal is megfor-

dul, akik egyáltalán nem jár-
tasak a népzene és a hagyo-
mányos népi kultúra világá-
ban. Így született meg a fel-
nõtt táncoktatás gondolata.

A kincses városban nem-
csak a népzene és néptán-
cok iránti igény nõ látvá-
nyosan, hanem egyre több
kocsmában és szórakozóhe-
lyen csendülnek fel estén-
ként a hegedûk húrjai. Ha
valaki igényes, élõ cigányze-
nét szeretne hallgatni, min-
den kedden és csütörtökön
megteheti a Krajczár vagy a
Klausen kávézókban. Nem-
rég indult egy új táncház a
Macskaház pincéjében,
ahová minden hétfõn este 7
órától elmehetnek az érdek-
lõdõk egy tánctanítással
egybekötött, hajnalig tartó
bulira. 

A. E.

A klasszicizmus stílusje-
gyeit viselõ ruhákat mu-

tattak be szerda este Maros-
vásárhelyen, a Kultúrpalota
elõcsarnokában. A tervezõk
fiatal képzõmûvészek, akik
már tavaly is bemutatkoztak
történelmi ihletésû ruhaköl-
teményeikkel.

„Tavaly a Marosvásárhe-
lyi Kulturális Központ szer-
vezte Barokk Év keretében
mutatkoztunk be elõször, az
idén megpróbáltuk a régi ko-
rok közül az empire-t fel-
idézni. Legtöbbször roman-
tikusnak szoktuk nevezni ezt
a kort, holott egy korábbi
idõszakra, a klasszicizmusra

jellemzõek ezek a stílusje-
gyek” – magyarázta Márton
Krisztina, aki azt is elárulta,
hogy többnyire maguk a ter-
vezõk varrják a ruhákat, és
az anyag beszerzésérõl is õk
gondoskodnak. „Ehhez is
szükség van a fantáziára, hi-
szen olcsó helyen vesszük
meg az anyagokat. Az egyik
szempont az újrahasznosí-
tás, így akár turkálókból is
vásárolunk, és átalakítva, új-
ra felhasználjuk a ruhadara-
bokat” – magyarázta az ese-
mény ötletgazdája. Hozzá-
tette: olyan ruhákat készített,
amelyek akár hétköznap-
okon is hordható. A terve-
zésnél nemcsak az adott mû-
vészeti kor stílusjegyeit tar-

totta szem elõtt, de az általa
felkért modell ízléséhez, stí-
lusához is alkalmazkodott,
hogy az majd viselhesse a
ruhát a kifutón kívül is. 

A ruhákat László Bea, Váli
Zsuzsa, Máthé Réka és Sza-
kács Ágnes tervezték, de
mellettük nagy sikert aratott
Szegedi Aliz Torella is, aki
sajátos kalapkölteményeit
hozta el Marosvásárhelyre. A
divatbemutató színvonalát
emelte a helyszín is, a Kultúr-
palota elõcsarnoka különös
hangulatot kölcsönzött az
eseménynek. Mint megtud-
tuk, a szervezõk jövõben egy
újabb mûvészeti kort, jelesül
a szecessziót szeretnék be-
mutatni. 

„Empire”-ruhák bemutatója

Röviden

Magyar filmek
Cottbusban

Összesen hét magyar alkotó
munkája kapott meghívást a
kedden kezdõdõ cottbusi
filmfesztiválra; a kelet-euró-
pai film rangos seregszemlé-
je huszadik születésnapját
ünnepli – tájékoztatta a Ma-
gyar Filmunió tegnap az
MTI-t. A németországi
mustra november 7-ig tart.

Filmmûvészettel 
a papi pedofília elen

Wim Wenders akár a film-
mûvészet eszközeivel is se-
gítené a katolikus papok
pedofíliaügyeinek a feltárá-
sát. A német filmrendezõ,
az Európai Filmakadémia
elnöke errõl a tervérõl az
Európai Parlamentben be-
szélt, ahol szerdán azért je-
lent meg, hogy az Európai
Unió által támogatott kez-
deményezését ismertesse,
amely iskolai tananyaggá
tenné az európai filmmûvé-
szetet. Wenders az utóbbi
hónapban részt vett a német
televízió kampányában,
amely arra bátorította a
gyermekeket molesztáló pa-
pok áldozatait, hogy állja-
nak elõ eddig titkolt eseteik-
kel. Wenders magát XVI.
Benedek pápát is felelõssé
tette, amiért nem törte meg
a botrány elhallgatásának
„ördögi körét”.

HIRDETÉS

Fiatal vagy? Újságírónak készülsz? Akarsz küzdeni a szegénység ellen?

Az Európai Bizottság EuropeAid Együttmûködési
Hivatala és az EJC Európai Újságíróközpont pályázatot
hirdet 18 és 30 év közötti újságíró-, nemzetközi
kapcsolatok- és politikatudomány szakos diákok
számára, Fiatal riporterek a szegénység ellen (Young
Reporters Against Poverty) címmel. A verseny teljes
romániai koordinációjáért az Új Magyar Szó címû, Bu-
karestben megjelenõ országos magyar napilap felel.

A verseny célja felkelteni az EU-tagállamok újságíró-
szakos hallgatóinak érdeklõdését a fejlesztési kérdé-
sek iránt. Az EU fejlesztési támogatásáról a pályázók
saját nyelvükön egy újságcikk (legfeljebb 1000 szó
terjedelmû) vagy egy rádiófelvétel (MP3 formátum-
ban, legfeljebb 3 perc) benyújtásával indulhatnak, me-
lyet november 7-ig kell leadni, miután megtörtént a re-
gisztrálás a verseny honlapján (www.young-
reporters.net). A pályamunkák középpontjában a fejlõ-
dõ országok gazdasági, társadalmi és politikai fejlõdé-
sét 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 megjelen-
tetnek. Európai uniós újságírókból álló zsûri választ
ki közülük három fõdíjast (a legjobban megírt ripor-
tot, a legjobb rádióriportot, illetve a legeredetibb
hírt díjazzák), akik az Európai Bizottság egyik afrikai
partnerországában tehetnek majd helyszíni látoga-
tást.

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

Elkészült Szent
László szobra

ÚMSZ

Elkészült Gyarmathy Já-
nos marosvásárhelyi szob-

rászmûvész Szent László
királyt ábrázoló szobra,
amelyet november 7-én, a
Maros megyei  Nyárád-
szentlászlón állítanak fel.
„A szobor a helybéliek és az
RMDSZ vezetõségének ösz-
szefogása révén készült el”
– adja hírül az RMDSZ hír-
levele. A helyi közösség Ka-
rácsony Károly polgármes-
ter vezetésével vállalta,
hogy elkészíti a talapzatot
és a szobor körüli teret, a
szoboröntéshez szükséges
pénz elõteremtését pedig
Markó Béla, az RMDSZ el-
nöke vállalta fel. Az alkotás
Balogh József öntõmûhe-
lyében készült. 

A Hét: a szellemi ûrt
betöltõ, ûrt hagyó lap

Táncház a Folkkocsmában

A kolozsvári Szarkaláb együttes minden korosztálynak szervez táncházat A szerzõ felvétele



Kovács Zsolt, Sipos M. Zoltán

Váratlanul léptek sztrájk-
ba tegnap az ország több

iskolájában a pedagógusok,
a Szabad Tanügyi Szakszer-
vezet ugyanis tiltakozásra
szólította fel a tanárokat
azért, mert a kormány fele-
lõsséget vállalt az oktatási
kerettörvényért. A legtöbb
helyen megjelentek ugyan a
tanárok az órákon, de nem
adták le a tanterv szerint
elõírt tananyagot, nem felel-
tettek, és nem írták be a ko-
rábban megszerzett érdem-
jegyeket sem. A magyar pe-
dagógusok azonban nem
csatlakoztak a kezdeménye-
zéshez.

Tiltakozás Kolozsváron

Kolozsváron a munkabe-
szüntetés helyett utcára vo-
nultak az elégedetlen isko-
lai alkalmazottak.  „Erede-
tileg azt terveztük, hogy
Kolozs megye 85 iskolájá-
ban szüntetjük be a mun-
kát, végül úgy döntöttünk,
inkább a prefektúra elé vo-
nulunk. Szakszervezetünk
tagjai szabadon dönthettek
arról, hogy megtartják-e
óráikat vagy sem” – mond-
ta el lapunknak Lucia
Cojocaru, a Független Köz-
oktatási Szakszervezet Ko-
lozs megyei elnöke. Tegnap
délelõtt a felhívásnak meg-

felelõen körülbelül 500
szakszervezeti tag tüntetett
Kolozsváron. A tanfelügye-
lõség tájékoztatása szerint
az akciótól függetlenül, za-
vartalanul folyt a tanítás a

megye magyar iskoláiban.
Péter Tünde tanfelügyelõ-
helyettes az elégedetlenség
okát is másképp magyaráz-
ta, mint az ÚMSZ-nek nyi-
latkozó szakszervezeti ve-

zetõ „Ez a tanügyi törvény-
tervezet nagyon jelentõs a
kisebbségi oktatás szem-
pontjából, lehetõvé teszi
például, hogy a különbözõ
nemzeti kisebbségekhez
tartozó gyerekek anya-
nyelvükön tanulhassák az
ország történelmét és föld-
rajzát. A legtöbb tüntetõ ta-
nárnak ez a kitétel nem tet-
szik, és ennek hangot is ad-
tak a kolozsvári tanfelügye-
lõségen. A magyar tannyel-
vû iskolákban pontosan
ezért nem léptek sztrájkba a
tanárok” – mondta el la-
punknak Péter Tünde. 

Kovásznai sztrájktörés

A kolozsvári magyar pe-
dagógusokhoz hasonlóan a
háromszéki tanügyi szak-
szervezetek sem támogatták
az országos érdekvédelmi
szervezetek sztrájkfelhívá-
sát. A Kovászna megyei
szakszervezeti vezetõket ta-
nítás közben értük el, és ki-
fejtették, hogy nem csatla-

koztak a több megyében el-
kezdett tiltakozó akcióhoz,
és nem is tudnak spontánul
szervezõdõ megmozdulá-
sokról sem. Csatlós Mihály
Levente, a Felsõ-háromszé-
ki Pedagógusok Demokrati-
kus Szakszervezetének ve-
zetõje elmondta, a tanügyi
kerettörvényt érintõ akció
átpolitizálták, ezért nem
csatlakoztak hozzá. „A tan-
ügyi törvény elfogadásának
ügye a politikusok dolga” –
figyelmeztetett az érdekvé-
dõ, aki úgy véli, „nem azért
lesz béremelés, mert a taná-
rok néha-néha sztrájkolgat-
nak”. Hasonló véleményen
volt Nagy Gábor, a szabad
Tanügyi Szakszervezet Ko-
vászna megyei elnöke is, aki
lapunknak elmondta: ez a
sztrájk politikai hátszéllel
indult, ezért nem kívántak
részt venni benne. Hozzátet-
te: a pedagógusok problé-
májáról tárgyaltak György
Ervin prefektussal, de a bér-
emelés ügyét nem lehet he-
lyi szinten megoldani. 

ÚMSZTÁRSADALOM2010. október 29., ppéénntteekk www.maszol.ro 7

HIRDETÉS

Jövõ hét elején általános figyelmeztetõ sztrájk

Újabb sztrájkfelhívást tettek közzé a legnagyobb hazai
szakszervezetek: a következõ kormányülés ideje alatt, no-
vember 3-án a tervek szerint néhány órára beszüntetik a
munkát a hazai közalkalmazottak. A jelzett napon
elõreláthatólag 12 és 16 óra között áll le az élet a hivata-
lokban, abban a reményben, hogy a bizalmatlansági in-
dítvány bukása után mégis sikerül jobb belátásra bírni a
kormányt, legalább a minimálbér összegét illetõen.

Nem volt egységes a tegnapi tanügyi sztrájk Fotó: Tofán Levente/archív

Sztrájk-hajcihõ az iskolákban

ÚMSZ

Elhelyezték az egykori
Bolyai Egyetem rektorai-

nak portréját is a már régóta
kiállított román rektorok ké-
pei mellett tegnap a Babeº–
Bolyai Tudományegyetem
(BBTE) rektori hivatalának
folyosóján. Csõgör Lajos, Ba-
logh Edgár, Nagy István, Bá-
nyai László és Takács Lajos

arcmását az egyetem készítet-
te el. A felsõoktatási intéz-
mény magyar tagozata ko-
rábban sérelmezte, hogy ed-
dig csak az intézet román rek-
torainak állítanak emléket a
Farkas utcai arcképcsarnok-
ban. Az utóbbi évek tárgyalá-
sai során ért el a magyar tago-
zat ebben elõrelépést, több
más kérelemmel együtt. „A
magyar tagozat egy régebbi,

igaz, nem kiemelt prioritású,
de fontos kérése teljesült” –
nyilatkozta Magyari Tivadar
rektorhelyettes, aki elmond-
ta, korábban nem hozták
nyilvánosságra az akciót,
mert tartottak a „xenofób ro-
mánok”, valamint „az egye-
tem magyar tagozata norma-
lizálásában ellenérdekelt agi-
tációs magyar csoport” fellé-
pésétõl. A rektorhelyettes el-
mondta,  a következõ terv
az, hogy az egyetem külön-
bözõ épületeiben magyar tu-
dósokról elnevezett amfiteát-
rumokat avassanak. 

Ezzel szinte egy idõben fel-
hívást tett közzé a radikális
fellépéseirõl ismert Bolyai
Kezdeményezõ Bizottság
(BKB) a Babeº–Bolyai Tudo-
mányegyetem magyar felira-
tozása érdekében. A felhívást
18 év fölötti, magyarul és ro-
mánul is beszélõ magánsze-
mélyek számára írták ki, az
indoklás szerint azért, mert
az egyetem polgárait – akik-
nek az akcióban való részvé-
telt a kezdeményezõk nem
ajánlják – retorzió érheti. A
BKB pénzt kínál a vállalkozó
kedvû jelentkezõknek azért,
hogy az egyetem területén
magyar feliratokat helyezze-
nek ki, mert – hangzik az in-
doklás – „a BBTE multikul-
turálisként határozza meg
önmagát, de magyar felirato-
kat csak mutatóban tûr meg a
falain”. 

Magyar rektorportrék 
a Babeº-Bolyai folyosóján

Munkatársainktól

Az erdélyi temetõk a kö-
zelgõ halottak napjára

való tekintettel ünnepi prog-
ram szerint mûködnek, a
kolozsvári Házsongárdi te-
metõ november elsejérõl
másodikára virradó éjszaka
be sem zár. „Ezen a napon
nem zárjuk a temetõt, mert
tapasztalataink szerint év-
rõl-évre egyre több látogató
érkezik, szeretnénk, ha za-
vartalanul adózhatnának az
ideérkezõk az elhunytak
emlékének” – mondta el la-
punknak a temetõ egyik
gondnoka. Sepsiszentgyör-
gyön külön forgalmi rend
lép életbe, az önkormány-
zat döntésének megfelelõen
vasárnap és hétfõn a közös
temetõt a Vár utca felõl le-
het megközelíteni autóval,
és a Vojkán utcán lehet tá-
vozni. Ezeken a napokon
közlekedési és a közösségi
rendõrök irányítják a sepsi-
szentgyörgyi forgalmat a te-
metõk környékén. A maros-
vásárhelyi református teme-
tõ a szokástól eltérõen nem
8-kor, hanem 11-kor zár,
Bende Sándor gondok sze-
rint 20-25 ezer látogató ér-
kezik ilyenkor a temetõkert-
be, amelyet ezekben a na-
pokban takarítottak ki és
készítettek elõ a megemlé-
kezésre az illetékesek. A te-
metõhöz vezetõ utcákban
forgalomkorlátozásra kell
számítani.

Halottak napi
temetõ-nonstop

Hosszas egyeztetés után kaptak helyet a magyar rektor-portrék 
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7.00 Gazdakör
7.50 Élő egyház (ism.)
8.20 Mirabella Mama 
házimozija
8.30 Traktor Tom
8.40 Antje
8.55 Kicsi Maciusz király
9.05 Hol volt, 
hol nem volt...
9.25 A gazda és a kiskecs-
ke (mesef.)
10.20 Cimbora
10.50 Kutyaélet
11.15 Végre, szabadon! (sor.)
11.35 Az egyházi művészet
kincsei
12.10 Kupé
12.45 Híradó
13.05 Isten kezében
13.30 EtnoKlub
14.45 Daktari (sor.)
15.40 Tér-Hatás
16.10 Balatoni utazás
16.40 Kézjegy
17.30 Talpalatnyi zöld
18.00 Pannonia 3 keréken
18.30 Kirakat
19.00 Híradó
19.35 Marsupilami
20.00 Dunagála
21.00 Gróf Monte-Cristo
(angol-olasz kalandf.)
22.35 Kikötő
23.00 Dunasport
23.15 Lélek Boulevard
23.45 Nőies játékok 
(angol-am.-német dráma)
1.35 Drogtanya 
(am.-kan. krimi)

m1, 22.00
Színes fátyol

A középosztálybeli orvos, Walter és az elkényeztetett, felső-
osztálybeli Kitty házassága elhibázott döntés volt. Kitty, fér-
je munkája miatt, londoni életét hátrahagyva Sanghajba köl-
tözik, ahol rátalál a szerelem a helyi konzul személyében.
Miután Walter felfedezi hűtlenségét, büntetésképpen a kole-
ra által legsúlyosabban érintett területen fogad el egy állást,
és ragaszkodik hozzá, hogy Kitty is vele tartson.

m2, 22.45
Befejezetlen élet

Egy sérült család két generációját hozza össze ez az érzelmi
dráma. Einar Gilkyson a hajdan sikeres farmer birtokának ja-
va részét elvesztette súlyos alkoholproblémái miatt. Einar je-
lenleg a megmaradt birtokaival foglalkozik, barátja Mitch az
egykori tehenész segítségével, aki mind a mai napig nem tu-
dott felépülni egy korábbi medvetámadás okozta sérüléseiből.

DUNA TV, 23.45
Nõies játékok

A történet, mely valóságos tényeken alapul, az 1660-as
években játszódik, amikor a londoni színházakban kötelező-
en férfiak játszották a női szerepeket is. Az egyik legsikere-
sebb, korának ünnepelt színésze Edward „Ned” Kynaston
(kb. 1640-1712) volt, aki kisgyermekkora óta tudatosan ké-
szült – s készítették fel – a színpadra.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HÁLÓZAT

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
8.55 Hogy volt!?
10.50 Körzeti magazin –
Pécs
11.40 M I É R T ?
12.25 Az irodalom nyelve
12.30 Natúra – Őrvidék
13.01 Kézfogás
13.25 Koncertek az A38
hajón
14.15 80 kert nyomában
a Föld körül
15.15 Finn-ugor Világ-
kongresszus
15.40 Zene az életem
16.30 A férfi, 
aki sasokkal álmodott 
(olasz kalandf.)
17.25 T.I.R. 
(olasz-magyar sor.)
18.20 Nem csak a 20 éve-
seké a világ
19.10 Pecatúra
19.35 A nagyeszű 
sündisznócska
20.05 Házaspárbaj 
(olasz sor.)
20.30 Bestseller
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Asszisztensek 
(am. vígj. sor.)
21.55 Beugró
22.45 Befejezetlen élet
(am.-német f. dráma,
2005)
0.30 Színes fátyol (kínai-
am. rom. dráma, 2006)
2.35 Helló, Einstein! (sor.)

7.30 Top Shop
8.00 Kölyökklub
Benne: Okostojások, 
Kalózmesék, Tom és Jer-
ry legújabb kalandjai
9.50 Trendmánia (ism.)
Életmód- és szépségma-
gazin
11.30 Asztro Show
12.25 Házon kívül 
- Heti magazin
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Autómánia 
- Autósmagazin
13.45 Tuti gimi 
(am. drámasorozat) 
14.35 Sue Thomas 
- FBI (am. sor.)
15.35 Tengeri őrjárat
(olasz krimisor.)
16.35 Édes, drága titka-
ink (am. sor.)
17.30 Merlin kalandjai
(angol sor.)
18.30 Glee 
- Sztárok leszünk! 
(am. vígj. sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Fókusz Plusz 
Magazin
20.30 X-Faktor (élő)
Utána. RTL-hírek
23.00 A kaptár 2. 
- Apokalipszis 
(német-francia-angol ak-
cióf., 2004)
0.30 Fegyvernepper 
(am. thriller, 2005)
2.50 Fókusz Plusz

7.00 Teleki Sámuel útján
7.25 Tv2 matiné
Gyermekmesék, 
Fifi virágoskertje, 
Roary, a versenyautó
10.40 414-es küldetés
11.10 Kath és Kim 
(am.-auszt. vígj. sor.)
11.40 A világ 
legerősebb emberei
12.10 Bajnokok 
Ligája magazin
12.40 Két TestŐr
13.10 Babavilág
13.40 A láthatatlan 
ember 
(am. sor.)
14.35 Az Ügynökség
(kan.-am. sor.)
15.35 Shark 
- Törvényszéki ragadozó
(am. krimisor.)
17.30 Duval és Moretti
(francia krimisor.)
18.30 Luxusdoki 
(am. vígj. sor.)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Magellán
20.35 Féktelen balfékek
(amerikai vígj., 2005)
22.15 Riddick 
- A sötétség krónikája
(amerikai sci-fi akcióf.,
2004)
0.30 Szétcsúszva 
(angol-am. thriller, 2000)
2.25 EZO.TV
3.20 Kalandjárat 
(ism.)

8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Befutó
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.)
18.00 Híradó
18.30 Célpont (ism.)
Oknyomozó riportműsor
19.05 Sziluett
20.00 Híradó
20.30 Riasztás (ism.)
A rendkívüli események
műsorra
21.05 Civil kaszinó (ism.)
Húsbavágó kérdések, civil
válaszok
22.00 Híradó 21
22.30 BBC Hard Talk
(ism.)
23.05 Arcok a liftben (ism.)
23.30 BBC Híradó
0.05 Vetítő (ism.)
Jegyzőkönyv Mansfeld
Péter emlékére
A szürke fegyház keskeny
kőszeme

9.40 Flipper legújabb ka-
landjai 10.35 A szépség és
a szörny (sorozat) 11.35
Pimaszok (sorozat) 12.00
Joey (sorozat) 13.30 Az
alku (amerikai dráma)
15.40 ÁlomÉpítők 16.45
Smallville (sorozat) 17.40
Vészhelyzet (sorozat)
18.35 Ha a férfi igazán
szeret... (amerikai dráma)
21.05 CSI. A helyszínelők
(sorozat) 22.00 Esküdt el-
lenségek (sorozat) 23.00
Végs? állomás 2. (amerikai
thriller)

7.00 Sport.ro Hírek
11.00 Külön kiadás
13.00 Sport.ro Hírek
14.00 Komolyan Banciu
és Mironica műsora
15.00 Külön kiadás
16.00 Mitica ligája (live)
18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.00 Fogadás a fé-
lelemmel 20.00 Mitica li-
gája (live) 21.00 Sport.ro
Hírek (live) 22.00
Wrestling SMACK 23.00
BoxBuster: Sebastian
Sylvester - Mahir Oral
0.00 Sport.ro Hírek

9.45 Rosalinda (sorozat)
10.45 Teleshopping 11.15
Elátkozott paradicsom
12.30 Tengernyi szenve-
dély (sorozat) 13.30 Bare
Essence (amerikai romant.
dráma) 15.30 Viktória (so-
rozat) 16.30 Rosalinda
(sorozat) 17.30 Igaz törté-
netek 18.30 Tengernyi
szenvedély (sorozat)
19.30 Tiltott gyümölcs
(sorozat) 20.30 Minde-
nem a tánc (amerikai ro-
mantikus film) 23.15 Hét
bűn (sorozat)

8.05 Dirty Dancing - Pisz-
kos tánc (amerikai dráma)
10.00 Televíziós vásárlás
13.05 Szupermanus (ame-
rikai vígjáték) 14.50 As-
terix és Kleopátra (rajz-
film) 16.00 Napszekerek
(amerikai vígjáték) 17.55
Rabbi a vadnyugaton (am.
western-vígjáték) 20.10
Légi kommandó (am. ak-
ciófilm) 22.00 A vörös sár-
kány legendája (hongkongi
akciófilm, 1994) 23.35
Crank - Felpörögve (ameri-
kai akciófilm, 2006)

8.30 Smile TV 9.00
Csapd le, csimpánz! (ame-
rikai-kanadai vígjáték)
11.00 Aliye (török soro-
zat) 12.30 Híradó 13.30
Vacanta Mare 14.15 D-
Paparazzi 15.00 Célpont-
ban - Madalin Ionescu
műsora 17.15 Légy a há-
zastársam 18.45 A nap
híre 19.00 Híradó 19.30
Menyet anyának 5 23.00
Kísértő félelem (amerikai
thriller, 2008) 1.00 A
csábítás titkai (erotikus
film)

9.30 Teleshop 10.30
Irányjelző 11.00 Zodiá-
kus 13.00 Teleshop
14.00 Kincset őrző alma-
máter 14.30 Bencze-
Show 15.00 Helyszín
15.30 A polgármester
16.00 Zodiákus 18.00
Szentföldi szent helyek
üzenete 18.30 Dél csilla-
ga 19.30 Küzdelem a si-
kerért (amerikai filmdrá-
ma, 1981) 21.35 Hírháló
22.00 Házibuli Attilával
és vendégeivel 23.00
Sztárok a konyhában

TV2
6.50 Ma Reggel
9.00 Híradó
9.05 Sporthírek
9.10 Európa Magyarországon
9.35 Marci
10.00 A kis királylány
10.25 Thomas, a gőzmoz-
dony
10.45 Amika (belga sor.)
11.05 Sarah Jane kaland-
jai (angol sci-fi sor.)
11.35 Sötét jóslat 
(anim. sor.)
12.05 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!?
19.25 Elisa lánya 
- Visszatérés Rivombrosá-
ba (olasz sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 SzerencseSzombat
Luxor, Ötöslottó és Joker
sorsolása
22.00 Színes fátyol 
(kínai-amerikai romanti-
kus dráma, 2006)
0.05 Hírek
0.10 Sporthírek
0.20 Dob+Basszus Live
1.15 Így készült
1.45 Szentimentálé kon-
cert

7.00 Kalózok
8.00 Jelek
8.30 Noé bárkája
9.00 Babamágia
9.30 Hannah Montana
(amerikai sorozat)
10.00 Disney klub
10.55 Expo Shanghai
11.00 UEFA Champions
League Magazin
11.30 Nappalok és éjsza-
kák
12.00 Vizor monden
(ism.)
12.30 Pro Patria
13.00 Határok nélkül
14.00 Hírek, időjárásje-
lentés
14.20 Életre szóló utazó
14.45 A Simpson család
(am. rajzfilm sor.)
15.15 Találkozunk a TVR-
ben
16.40 Egyszer az életben
18.40 Tévéenciklópédia
19.40 Sport
20.00 Hírek
20.40 A nap témája
21.10 Baseball bikák
(amerikai romantikus víg-
játék, 1988)
23.05 Professzionisták
(talk show)
0.10 Bérgyilkosok viadala
(angol akcióf., 2009)
1.55 Életre szóló utazó
(ism.)
2.20 Kalózok (ism.)
3.10 Professzionisták
(ism.)

4.30 20 év után 
– talk show (ism.)
6.00 Happy Hour 
– szórakoztató műsor (ism.)
7.00 Pro Tv hírek
10.00 Mi történik doktor
úr? (ism.)
10.45 Tommy és a farm
(am. családi vígjáték, 2009)
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 Pókember 2. 
(am. kalandfilm, 2004)
Sz: Tobey Maguire, Kirsten

Dunst, James Franco
23.15 Grim 
(angol-cseh-am. fant. 
kalandf., 2005)
1.45 AGreen River gyilkos
nyomában 
(amerikai krimi, 2008)
3.30 Tommy és a farm
(amerikai családi vígjáték,
2009) (ism.)

4.00 Titkok a paradicsom-
ban (ism.)
4.45 Közvetlen hozzáférés
(ism.)
7.00 Híradó, Sport
9.00 Nyomozólányok
(am. vígj., 2002)
11.00 Pénzt és életet
(am.-német krimi, 2000)
13.00 Híradó
13.15 A simlis és a szen-

de (am. sorozat) (ism.)
14.00 Kölcsön anya
(kanadai-amerikai krimi,
2007)
16.00 Híradó, Sport
16.45 Benny Hill 
(angol vígjáték sorozat)
17.00 Hercules 
és az eltűnt birodalom
(am.-új-z. fantasy, 1994)
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.30 A fenébe is... 
– Mihai Bendeac 
szórakoztató műsora
22.00 Charlie angyalai:
Teljes gázzal 
(am. akció-vígjáték, 2003)
0.15 Halloween 
(am. horror, 2007)
2.15 Híradó, Sport (ism.)
3.00 Pénzt és életet (ism.)

6.00 A cseresznye 
a tortán 
– reality show (ism.)
7.00 Fején a nagyvilág
(ism.)
7.30 Teleshopping
8.00 Extralarge: 
Mozgó célpont 
(amerikai-német-olasz 
akció-vígjáték, 1990)
10.00 Teleshopping
10.30 Autofórum
11.00 Ingatlan Blitz
11.30 Sport, diéta 
és egy sztár
13.00 Mondenii 
(ism.)
14.00 A skorpió
megszeldítése 
- reality show (ism.)
15.00 Farmer, 
feleséget keresek 
– reality show (ism.)
16.30 Anyacsere 
- reality show (ism.)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán 
– reality show
20.30 Mulan 
(am. rajzf., 1998)
23.00 Miss vidéki lány 
– reality show (ism.)
0.00 Mestersége önkén-
tes – reality show (ism.)
0.30 Pókerklub 
– reality show (ism.)
1.30 Hírek (ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Végzetes 
másodpercek
8.00 Nagy durranások
9.00 A túlélés 
törvényei 
- Műhelytitkok
10.00 Állítólag... 
-  A rajongóké a szó
11.00 Piszkos munkák 
- Tevetenyésztő
12.00 Amerikai favágók 
- Esőben, sárban
13.00 Halálos fogás 
- Ha befagy a pokol
14.00 Nagy durranások
15.00 Hogyan készült
16.00 Állítólag... 
- Vírusok órája
17.00 A túlélés 
törvényei
18.00 Mocsári favágók 
- Harc a túlélésért
20.00 Bear Grylls: 
Ha minden kötél szakad
21.00 Amerika határain
22.00 Amerika 
kapuja
- Bombakeresés
23.00 Chris Ryan 
bemutatja:
Rendőrségi 

elit alakulatok 
0.00 Ross Kemp 
- Gengszterbandák 
nyomában
1.00 Futballhuligánok 
- Törökország
2.00 Hajtóvadászat 
- gyilkosok nyomában

8.00 Miért ABC
9.00 Figyelem gyerekek!
9.35 Szabad a szembejö-
vő 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)
16.50 Lehet, 
hogy nem tudtad
17.00 Szigetek kincsei
17.30 Kaland 
és természet
18.00 Kaland 
és természet
18.30 A térképen túl
(ism.)
19.00 Cirque du Soleil 
- Quidam 
(kanadai cirkuszf., 1999)
20.10 Neptun 
csillaga alatt 
(francia f., 2008)
21.45 Győztesek
22.00 Hírek, időjárásje-
lentés
23.00 Gitárok ideje
0.00 Mile High 
(angol vígjáték sor.)
0.55 Szigetek kincsei
(ism.)
1.25 Arc és hasonlóság
(ism.)
1.55 A Random-átjáró
(kanadai-ír sorozat) (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
Aranyemberek, Versműsor, Komolyzene, Gramofon, Bóvlit
nem tartunk

SZOMBAT
2010. október 30.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ
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8.25 Cimbora (ism.)
8.50 Zengő ABC
9. 50 Mikor érünk már
oda?
9.15 Marsupilami
9.40 Moomin és a Szen-
tiván éji színjáték
10.55 Történelmi titkok
11.10 Reformáció napi is-
tentisztelet
12.15 Kalando-Zoo
12.45 Híradó
13.05 Élő egyház
13.40 Élő népzene
14.10 Csellengők
14.25 A láp virága 
(magyar filmdráma, 1942)
15.40 Dunáról fúj a szél
15.55 Magyar elsők
16.10 30 éves a csíksze-
redai Régizene Fesztivál
16.55 A világörökség kin-
csei
17.15 Törzsasztal
18.05 Mese
18.40 Arcélek
19.00 Híradó
19.25 Heti Hírmondó
20.15 Egy kis művészet
20.20 Kikötő
21.05 Páskándi Géza:
Vendégség 
(színházi felv.)
22.55 Divathét
23.20 Dunasport
23.35 Cseresznyevirágzás
(német-francia rom. drá-
ma, 2008)
1.50 Híradó (ism.)

DUNA TV, 23.35
Cseresznyevirágzás

Hanami – japán nyelven azt jelenti: cseresznyevirágzás. Tru-
di és Rudi a hatvanas éveikben járó házaspár. Egyedül az as-
szony tudja, hogy férje gyógyíthatatlan beteg, és rajta múlik
az is, hogy elmondja-e ezt neki vagy nem. Az orvos azt taná-
csolja a feleségnek, hogy utazzanak el valahová, együtt,
vagy talán tegyék meg együtt még azt az életben, amire oly
nagyon vágytak.

m2, 0.00
Egy angyal

A bűnügyi történetben Koskas felügyelő elszánt harcot foly-
tat, hogy visszaszerezze kisfiát, akit a börtönből frissen sza-
badult lány, Léa rabolt el. A lány csak azzal a feltétellel adja
vissza a kicsit, ha Koskas megtalálja az öccse gyilkosát.
Vagy talán éppen Koskas végzett vele? A színvonalas bűn-
ügyi film remek figurái között találjuk a két briliáns francia
színészt, Richard Berryt és Elsa Zylbersteint.

RTL Klub, 0.10
Hosszú jegyesség

Az első világháború idején öt végsőkig elcsigázott francia ka-
tona elhagyja őrhelyét a Somme-i lövészárokban. A hadbíró-
ság halálra ítéli őket: a szökevényeket a két frontvonal kö-
zötti senkiföldjére viszik, hogy elpusztuljanak a kereszttűz-
ben. Amikor az egymással szembenálló seregek összecsap-
nak, mindannyian meghalnak. Vagy talán mégsem?

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HÁLÓZAT

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
8.55 Mesék
9.45 Spuri (auszt. sor.)
10.05 Derek, 
a fenegyerek (sor.)
10.30 Keménykalap 
és krumpliorr 
(magyar kalandf. sor.)
11.25 A nagy bajnok
13.05 “Így szól az Úr!”
13.15 Katolikus krónika
13.40 A sokszínű vallás
13.50 Református 
magazin
14.20 Evangélikus 
ifjúsági műsor
14.25 Útmutató
14.50 Evangélikus 
istentisztelet
15.55 Az építészet ürügyén
16.30 Rockpódium: 
Bonanza Banzai
17.15 Elit gimi 
(olasz drámasorozat)
18.05 Sándor Mátyás (sor.)
19.10 Pillér
20.00 A nagyeszű 
sündisznócska
20.30 Telesport 
- Motorsport
21.00 Híradó este
21.30 Nem csak 
a 20 éveseké a világ
22.25 Magdolna 
(magyar játékf., 1941)
0.00 Egy angyal 
(francia krimi, 2001)
2.00 Telesport
2.50 Beugró

8.00 Kölyökklub
Benne: Okostojások, 
Kalózmesék, Tom és 
Jerry legújabb kalandjai
11.05 Trendmánia
Életmód- és szépségma-
gazin
11.35 Asztro Show
12.35 meneTrend
13.00 RTL Klub Híradó
13.15 Pasifaló (am. sor.)
14.05 Magyar 
autósport-magazin
14.20 Forma-1 magazin
14.45 Robin Hood 
(angol kaland sor.)
15.40 Doktor 
Addison (am. sor.)
16.35 Eltűntnek 
nyilvánítva 
(am.-kan. akció sor.)
Közben: 
17.00 Hatoslottó-sorso-
lás
17.35 Lassie 
(am.-francia-ír családi ka-
landf., 2005)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Tökéletes célpont
(am. akció sor.)
21.00 Gorilla bácsi 
(kan.-am. akció-vígj.,
2005)
22.50 Heti hetes
Utána: RTL-hírek
0.10 Hosszú jegyesség
(francia-am. rom. dráma,
2004)
2.40 Portré (ism.)

6.45 Reggeli gondolatok
7.15 Teleki Sámuel útján
7.45 Tv2 matiné
10.50 414-es küldetés
11.20 Stahl konyhája
11.50 Kalandjárat
12.20 Borkultusz 
(magyar kult. mag.)
12.50 Sliders 
(am. sor.)
13.45 A Partiőrség
(auszt. sor.)
14.45 Monk 
- Flúgos nyomozó 
(am. krimisor.)
15.45 Tequila és Bonetti
legújabb kalandjai 
(olasz akció sor.)
16.50 Sheena, 
a dzsungel királynője 
(am. kaland sor.)
17.50 Megasztár 5.
(szórakoztató műsor)
19.30 Tények
20.00 Napló
Mérlegen a valóság
21.05 P.S. I Love You
(am. vígj., 2007)
23.30 Frizbi 
- Hajdú Péterrel 
(talk show)
0.30 The Cleaner 
- A Független 
(amerikai sor.)
Közben: Kenósorsolás
1.20 Rejtett penge 
(japán f. dráma, 2004)
3.40 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 
másként (ism.)
23.05 Vetítő
23.06 Apró örömök
(dokumentumf.)
0.05 Kontraszt (ism.)

9.40 Flipper legújabb ka-
landjai 10.40 Négy eskü-
vő 11.35 10 év 10 nap
alatt (ismétlés) 12.25
Smallville (sorozat) 13.25
Batman és Robin (ameri-
kai akciófilm, 1997)
15.55 A Nagy Ő 16.50
Csak egy kis pánik (am.
vígjáték, 1999) 19.00
Amerika csillagai 21.00
Lehetetlen küldetés 22.00
Adatrablók (amerikai
thriller, 1995) 0.15 Végső
állomás 2. (amerikai ak-
cióthriller, 2003)

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: Sebastian
Sylvester - Mahir Oral
15.05 Fogadás a félelem-
mel 16.00 Mitica ligája
(live) 18.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 19.00 Mitica li-
gája (live) 20.00 Gigá-
szok harca 21.00
Sport.ro Hírek (live)
22.00 Mitica ligája 0.00
Sport.ro Hírek   

8.15 A tiltott gyümölcs
(sorozat) 9.45 Rosalinda
(sorozat) 11.15 Otthoni re-
ceptek 12.30 Tengernyi
szenvedély (sorozat)
13.30 Bare Essence (ame-
rikai romant. dráma)
15.30 Viktória (sorozat)
16.30 Rosalinda (sorozat)
17.30 Mesés hölgyek
18.30 Nemzetközi Tánc
bajnokság 20.30 Beépí-
tett ügynök (am. romanti-
kus dráma) 23.15 Mesél-
jünk! 0.15 Egy új szerelem
(amerikai romant. dráma)

8.05 Szupermanus (ameri-
kai vígjáték) 10.00 Televí-
ziós vásárlás 13.00 Fújd
szárazra, édes! (amerikai-
angol-német vígjáték)
14.40 Az agyfürkész totál
kész (amerikai vígjáték)
16.20 Hudson Hawk - Egy
mestertolvaj aranyat ér
(amerikai vígjáték) 18.10
Ben Hur (amerikai kalad-
film) 20.15 Mindent bele,
fiúk! (olasz vígjáték)
22.00 Maverick (amerikai
f.) 0.20 Ballistic. Robbaná-
sig feltöltve (am.-ném. f.)

8.30 Dokik (sorozat) 9.00
A bordeaux-i karperec
(amerikai film) 11.00 Aliye
(sorozat) 12.30 Hírek
13.30 Vacanta Mare
14.15 Szegény gazdag
gyerekek 15.45 Ezel (tö-
rök sorozat) 17.15 Szemek
az árnyékban 18.45 A nap
híre 19.00 Hírek 19.30 D-
Paparazzi 20.15 Apja lá-
nya 22.30 Az utolsó esély
(amerikai akciófilm) 0.30
A kápolna vámpírja (Halál
a kolostorban) (kanadai
krimi)

9.00 Hírháló 9.30
Teleshop 10.30 Nyitott
Egyetem 11.00 Zodiákus
13.00 Teleshop 14.00 Ki-
re ütött...? 16.00 Zodiá-
kus 18.00 Bencze-Show
18.30 Tabu Tv 19.00
Sztárok a konyhában
19.30 Mint a szél (ameri-
kai családi film) 21.35 Hír-
háló 22.00 A kincses szi-
get kalózai (amerikai ka-
landfilm, 2006) 0.00 Házi-
buli Attilával és vendégei-
vel 1.00 Szentföldi szent
helyek üzenete

TV2
6.50 Ma Reggel
Benne. Híradó, sporthírek,
időjárás
9.00 Híradó
9.05 Sporthírek
9.10 Főtér – Cserhát
10.05 Engedjétek hozzám
10.15 Így szól az Úr!
10.20 Katolikus krónika
10.45 A sokszínű vallás
11.00 Református 
magazin
11.25 Evangélikus 
ifjúsági műsor
11.30 Útmutató
12.00 Evangélikus isten-
tisztelet (élő)
13.01 Hírek
13.05 Telesport
14.00 Hogy volt!?
15.45 Zegzugos történetek
16.15 Körhinta 
- Fesztiválkalauz
16.45 Magdolna 
(magyar f., 1941)
18.25 Panoráma
18.55 Magyarország tör-
ténete
19.25 Elisa lánya 
- Visszatérés Rivombrosá-
ba (olasz sor.)
20.30 Híradó este
21.05 Szempont
22.00 Csináljuk a Fesztivált!
22.55 Aranymetszés
23.50 Hírek
23.55 Sporthírek
0.05 Haydn. A Teremtés
1.55 Magyar rock

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, 
időjárásjelentés
18.10 Danutz SRL, 
második rész
19.25 Jocker, Loto 5 /40,
Loto 6/49 és Noroc 
sorsolás
19.40 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
20.40 A nap témája
21.10 Oroszország-ház
(amerikai thriller, 1990)
23.20 100%-ban 
garantált
0.20 Minden hétre egy
könyv
0.25 Ne kezdj ki 
apámmal!
(hongkongi akció-vígjáték,
2005)
2.05 Vizor monden (ism.)
2.30 A család sztárja
(ism.)
3.20 Hírek (ism.)
3.55 A nap témája (ism.)

6.00 A pletykafészek
(amerikai sor.) (ism.)
7.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
10.00 20 év után 
(talk show)
11.00 Egymás bőrében
(am. vígj., 1988)
13.00 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
13.05 Apropo TV 
– szórakoztató műsor
14.15 Nevess csak! 
(am. vígjáték sorozat)
15.00 Pókember 2. 
(amerikai kalandf., 2004)
18.00 Románia szeretlek
– kultúrális magazin
19.00 Hétvégi Pro Tv 
hírek, időjárásjelentés
20.45 Land of Jokes 
– szórakoztató műsor
21.45 Román komédia
társaság 
– szórakoztató műsor
22.45 Különvélemény
(amerikai akcióthriller,
2002)
Sz.: Tom Cruise, 

Max von Sydow
1.45 Apropo TV 
– szórakoztató műsor
(ism.)

7.00 Híradó, Sport
9.00 Hét fiú...
(francia-olasz-román ka-
landfilm, 1966)
11.00 Hercules és az el-
tűnt birodalom (amerikai-
új-zélandi fantasy)
13.00 Híradó, sport
13.15 Vad nársisz 
(román sorzat)
14.00 Charlie angyalai:
Teljes gázzal (amerikai ak-
ció-vígjáték, 2003) (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 Tök állat 
(am. vígj., 2001)
Sz.: Rob Schneider, 

John C. McGinley
22.00 SuperBingo Metro-
polis - versenyshow
1.30 Mocskos hekus
(amerikai thriller, 2005)
3.15 Benny Hill 
(angol vígj. sor.) (ism.)
3.45 A javíthatatlan 
(francia vígjáték, 1975)

6.00 A cseresznye a tor-
tán (reality show) (ism.)
7.00 Kandikamera
7.30 Teleshopping
8.00 Láthatatlan anya 2
(amerikai ígjáték)
9.30 Ház, építés, design
– szórakoztató műsor
10.00 Teleshopping
10.30 Nyakamban 
az egész világ
11.00 Levintza 
bemutatja
11.30 Mondenii 
(Világiak) (ism.)
12.30 Mestersége 
önkéntes 
(reality show)
13.30 A vidék szépe 
(reality show)
15.00 Kötekedők 
krónikája 
– szórakoztató műsor
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán (reality show)
20.30 Anyacsere 
(reality show)
22.00 Pókerklub
– reality show
23.00 A cég embere
(francia-angol-am. vígj.,
2000)
1.00 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
2.00 A cég embere 
(francia-angol-am. vígj.)
(ism.)

6.10 Állítólag...
7.00 Hogyan csinálják?
Empire State Building
/rézbányászat
8.00 Tornádók 
nyomában
9.00 A túlélés törvényei
10.00 Amcsi motorok 
- Stewart-Haas Racing
motor
11.00 Ötödik sebesség
12.00 Autóépítők 
- A nagy verdacsata
13.00 Autókereskedők
14.00 Mocsári 
favágók 
- Harc a túlélésért
16.00 Állítólag... 
- Csúszdacsata
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 
- Ha befagy a pokol
22.00 A Discovery meg-
mentette az életemet
23.00 A borzalom 
pillanatai
0.00 Éljük túl 
a katasztrófát 
- Földrengés
1.00 Nagy durranások 
- Newcastle
2.00 Dühöngő világ
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 Olomipiai magazin
13.00 Az én költségveté-
sem (ism.)
13.30 IT zon@ (ism.)
14.00 Főzzünk megint
egyszerűen!
14.30 Atlasz
15.10 Egy kocka csokolá-
dé (spanyol filmdráma,
2008)
16.50 Lehet, 
hogy nem tudtad
17.00 Hírek
17.30 Szigetek kincsei
18.00 Balkáni szokások
19.00 Bajnokok
19.00 Videóterápia
20.10 A Kelet az Kelet
(angol vígjáték, 1999)
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Erasure a BBC-n
0.00 Veszélyes! 
(ausztrál akció sorozat)
0.55 Szigetek kincsei
(ism.)
1.25 Atlasz (ism.)
1.55 Neptun csillaga
alatt (francia film, 2008)
(ism.)

2.00 Éjszakai váltás
14.00 Műsorismertetés
14.05 Dalposta
15.40 Vidékről vidékre
16.25 Körhinta, Zenenegyed
17.15 Egyházi műsor, ökumenikus
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
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7.00 Gazdakör
7.00 Zsolozsma
7.55 Ezer év szentjei
8.25 Napút
9.00 Második esély 
(am.-mex.-kol. sor.)
9.50 Daktari 
(am. kaland sor.)
10.40 Megyejáró
11.00 Sipan ura
11.55 Ízőrzők
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Rossini: Quando
corpus
15.30 Halld Izrael! (ism.)
15.55 St. Martin 
– Lelkek Érintése
17.10 Sorompók
17.40 Heuréka! Megtalál-
tam!
18.15 “Holtak álma felett”
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 A világörökség kin-
csei
20.40 Liszt Ferenc Kama-
razenekar
21.00 Híradó
21.05 Közbeszéd
21.30 A Blokád (dok. sor.)
21.50 Sporthírek
21.55 Sportaréna
22.40 Tűzvonalban (ma-
gyar sor.) (ism.)
23.35 Az oboa hangja
(brazil f. dráma, 1998)
1.35 Beavatás (ism.)
1.55 Híradó (ism.)

TV2, 20.35
Asterix az Olimpián

Asterix és jó barátja, Obelix az ókori olimpiai játékokra men-
nek, hogy megküzdjenek a rómaiakkal. Mindezt azért teszik,
mert a gall Alafolix herceg szerelmes lesz a gyönyörű görög
hercegnőbe, és elkél neki a segítség, hogy felkészülhessen
az Olimpiai megmérettetésekre. Csakhogy ugyanebbe a her-
cegnőbe szerelmes Cézár fia, Brutus is.

m2, 21.30
A nagy szerep

Maurice, Samy, Simon, Elie és Edouard már csaknem 40
éves színészek és még mindig nem fedezték fel őket. Egy
nap egy híres amerikai színházi rendező érkezik Párizsba,
hogy egy jiddis színházban megrendezze A velencei kal-
márt. A főszerepet Maurice-re bízza, aki alig várja, hogy el-
mesélhesse a csodálatos hírt feleségének. De Perla szomo-
rú hírrel várja otthon.

m1, 22.55
Kívánságiroda

Anne szerencsés ember. Boldog házasságban él, és van egy
szép és egészséges kislánya. Megunva a háziasszonyok ese-
ménytelen életét visszamegy a szakmájába dolgozni, mint
ápolónő. Egy daganatos gyerekekkel foglalkozó osztályra ke-
rül, ahol melegségével és humorával hamar megszeretteti ma-
gát a gyerekekkel. A folyamatosan az élet és halál mezsgyé-
jén élő kis emberek támaszra találnak a kedves, fiatal nőben.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HÁLÓZAT

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Slovenski Utrinki
10.25 Együtt
10.55 Körzeti magazin
11.45 Az Árpád-kor temp-
lomai
12.00 Római katolikus
szentmisét közvetítünk
13.00 Híradó
13.05 Ars Hungarica
13.30 Záróra
14.20 Néprajzi értékeink
14.25 A Fesztiválzenekar
koncertje
14.50 Aranymetszés
15.45 Jeanne D´Arc erek-
lyéi
16.40 Julius Caesar 
(angol játékf., 1970)
18.35 Bűvölet 
(olasz sor.)
19.05 Átjáró
19.30 Sherlock Holmes, 
a mesterkopó
20.00 “Hiszünk 
a dalban...”
20.30 Történelmi 
képeskönyvünk
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 A nagy szerep
(francia f. dráma, 2004)
23.00 Záróra
23.50 Nicholas ajándéka
(olasz-am. f. dráma, 1998)
1.15 Mafalda
1.20 Giuseppe Moscati 
- A szeretet gyógyít 
(ol. f., 1. rész)

7.30 Top Shop
8.00 Kölyökklub
Benne. Lisa, 
Okostojások, 
Kengyelfutó 
gyalogkakukk, 
Hupikék törpikék, 
Szilveszter és Csőrike 
kalandjai, 
Garfield és barátai
9.35 Tom és Jerry. 
- Tengerész egerész
11.00 A kincses bolygó
12.45 A medvementő
(amerikai-kanadai családi
film, 2005)
Közben. 13.00 RTL-hírek
14.35 Hogyan kell 
egymilliót lopni? 
(amerikai romantikus víg-
játék, 1966)
17.10 Bűnvadászok 
(olasz akció-vígjáték,
1976)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Apád-anyád idejöj-
jön! (amerikai vígjáték,
1998)
sz.: Lindsay Lohan, 
Dennis Quaid, Natasha
Richardson, Simon Kunz,
Lisa Ann Walter
22.35 A csábítás 
elmélete 
(amerikai romantikus víg-
játék, 2001)
0.25 Börtönpalota 
(amerikai filmdráma,
1999)

7.00 Tv2 matiné
Benne. Őslények orszá-
ga, Fifi virágoskertje,
Roary, a versenyautó,
Eperke legújabb 
kalandjai
10.00 Fogtündér kisegér
(arg.-sp. anim. f., 2006)
11.40 Rin Tin Tin 
(bolgár-am. családi film,
2007)
13.10 Menekülés 
Atlantiszról 
(am. fant. film, 1997)
14.50 Megamánia 
(ism.)
15.20 Egértanya 
(am. vígj., 1997)
17.10 A Niebelungok 
kincse (német kalandf.,
2008)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Félelem és
Shrekketés 
(am. anim. f., 2010)
20.35 Asterix az Olimpián
(sp.-német-francia 
kalandf., 2008)
22.45 Édesek 
és mostohák 
(am. vígj., 1998)
Közben. Kenósorsolás
1.00 Megamánia
Megasztár talk-show
1.30 Papírsárkányok
(am. filmdráma, 2007)
3.30 Halloween 
- Feltámadás 
(am. horror, 2002)

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 különb 
kiadásban
12.00 Búza Barnára emlé-
kezünk Interjú 2007-ből
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

9.00 Gyilkos sorok 10.00
Egy kórház magánélete
(am. sorozat) 11.05 Vész-
helyzet (ismétlés) 12.00
Csak egy kis pánik (am.
vígjáték) 14.10 Monk (so-
rozat) 16.05 CSI (ism.)
17.00 Greek, a szövetség
(sorozat) 18.00 Feleség-
csere 19.00 A médium (so-
rozat) 20.00 Doktor House
(sorozat) 21.00 Jóbarátok
(sorozat) 21.30 CSI (soro-
zat) 22.30 ÁlomÉpítők
23.30 Rokonok (magyar
filmdráma, 2006) 

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 Komolyan Banciu
és Mironica műsora
17.00 Pontos sportidő
(live) 18.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 19.05 Informá-
ciók (live) 21.00 Sport.ro
Hírek (live) 22.00 Local
Kombat Superstars
23.00 Wrestling SMACK

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 (sor.)
21.30 Analia másik arca
(sorozat) 22.30 Éjszakai
történetek

8.05 Hudson Hawk - Egy
mestertolvaj aranyat ér
(amerikai vígjáték) 10.00
Televíziós vásárlás 13.05
Elátkozott Ella (amerikai-ír-
angol vígáték) 14.45
Scooby-Doo. Kalózok a lát-
határon 16.05 Maverick
(amerikai kalandfilm)
18.25 Ben Hur (amerikai
történelmi kaladfilm, 2.
rész) 20.25 Hyperion - Az
égiháború (am. akciófilm)
22.00 Időzsaru (am. akció-
film) 23.50 A bérgyilkos
(hongk. akciófilm)

8.00 Orvosok 10.00 Me-
nyet anyának 5 12.30 Ka-
nal-D Hírek 13.15 Légy az
enyém 15.00 Teleshop-
ping 15.15 Aliye (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 (soro-
zat) 23.00 Holtak szigete
(Holtak háza) (kanadai-
amerikai-német ak-
cióthriller) 1.00 Indiszkré-
ció (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 Díjlovagló
Világkupa 18.30 Helyszín
19.00 Házibuli Attilával
20.00 Sztárok a konyhá-
ban 20.30 “Karthágónak
vesznie kell...” 21.05
Iránytű 21.15 Harlem
21.35 Hírháló 22.00
2012 - Ha eljő a világvége
(amerikai film)

TV2
6.50 Ma Reggel
10.00 Aranymetszés
(ism.)
10.55 Ars Hungarica
11.25 Kánon Vallás 
és kultúra
12.00 Római katolikus
szentmisét közvetítünk 
a budapesti Jézus Szíve
templomból
13.01 Híradó délben
13.05 Beethoven:
C-dúr hármasverseny

13.50 Szomszédok 
(magyar sor.)
14.25 Roma Magazin
14.55 Domovina
15.25 Átjáró
15.55 Szülőföld
16.50 Fejezetek a magyar
vasutak történetéből
17.15 Teadélután
18.00 Marco 
kalandozásai 
(olasz-arg. sor.)
20.20 Juhász Gyula: 
Testamentum
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Giuseppe Moscati -
A szeretet gyógyít 
(olasz életrajzi film, 1.
rész, 2007) 
22.55 Kívánságiroda 
(német tévéf., 1999)
0.20 Pécsi keringő
1.00 Hírek
1.05 Sporthírek
1.15 Ma Reggel (ism.)

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(ism.)
10.00 Danutz SRL (ism.)
11.00 Nagy emberek a
TVR-ben
11.15 Danutz SRL (ism.)
12.30 Egy könyv minden
hétre (ism.)ű
12.35 Történelmi emlé-
kek
12.45 A legendás Hur Jun
doktor (sor.)
13.45 Ragadós történe-
tek 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
18.30 A legendás Hur Jun
doktor (sor.)
19.30 Nagy emberek a
TVR-ben
19.40 Sport
20.00 Hírek, időjásjelen-
tés
20.45 A nap témája
21.00 Prim plán
22.00 A stúdió (amerikai
sorozat)
22.30 Leningrad (orosz-
angol háborús filmdráma,
2009)
0.25 Éjszakai beszélgeté-
sek
2.40 Mond mi fáj (ism.)

7.00 Pro Tv hírek,
időjárásjelentés, 
Mi történik doktor Úr?
9.55 Könyvbemutató
10.00 Egymás bőrében
(am. vígj., 1988) (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
társaság – 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,
időjárásjelentés
20.30 Különösen veszélyes
(amerikai akcióf., 1997)

22.15 Az örökség 
(román sorozat)
23.30 Pro Tv hírek, sport
0.00 A rejtély 
(am,-kan. thrillersor.) (ism.)
1.00 Különösen veszélyes
(amerikai akcióf., 1997)
(ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Jó reggelt 
- Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle 
- Mircea Badeaval
11.15 Sept hommes et
une garce 
(francia-olasz-román 
kalandfilm, 1966) (ism.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Tök állat 

(amerikai vígjáték, 2001)
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 Halálos felfedezés
(kanadai akcióthriller,
2004)
2.45 Veszélyes utazás
(kanadai-amerikai wes-
tern, 2006)

7.30 Senki sem tökéletes
8.20 Sport Florentinaval
8.30 Teleshopping
9.15 Láthatatlan anya
(amerikai vígj.) 
(ism.)
11.30 Az öt csillagos 
otthon
12.30 Teleshopping
13.15 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Ahol 
a grizzlyk élnek 
(angol-kanadai-amerikai
kalandf.)
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 Night Hunter 
- Vámpírvadászat 
(am. akcióf., 1995)
1.30 Hírek, 
időjárásjelentés (ism.)
2.30 Lököttek 
(román vígjáték sorozat)
(ism.)
3.30 Night Hunter 
- Vámpírvadászat 
(am. akcióf., 1995) (ism.)

7.00 Harc az elemekkel -
Levegő
8.00 Amerikai favágók
9.00 Halálos fogás 
- Feszültségek
10.00 A túlélés 
törvényei 
- Nagyvárosi túlélő
11.00 Apokalipszis,
2012
12.00 Fegyvertények 
- Robotic Warriors
13.00 Bear Grylls. 
Ha minden kötél szakad
14.00 Hogyan készült?
15.00 A Discovery 
megmentette 
az életemet
16.00 Juliana új arca
(dokumentumf.)
17.00 Kényszerleszállás
a Hudson folyón
18.00 Olajkatasztrófa
2010. Versenyfutás 
az idővel
19.00 A túlélés 
törvényei 
- Namíbia
20.00 Állítólag... 
- Tűzgolyó
21.00 Hogyan készült?
21.30 A legnehezebb
munkák
22.30 Csendes 
szörnyetegek
23.30 Szeptember 11. 
az utolsó telefonhívások
1.00 Sea City 
- város a semmi közepén
2.00 A túlélés törvényei

5.25 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
6.15 Teleshopping
7.00 Anya az állatorvos
(német sorozat)
8.10 DP 2 tonomat
10.10 Egy köocka 
csokoládé 
(spanyol f. dráma) (ism.)
11.50 Lehet, hogy nem
tudtad
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
18.30 A törvény ereje
19.00 Biznisz óra
20.00 Az oroszlánok 
arénája 
– reality show
21.00 Az Agatha
Christie-kód (dok. f.)
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Titkos Szolgálat 
- MI5 
(angol thrillersor.)
0.10 Visszajátszás
1.30 Vallomások 
(ism.)
2.30 Az én költségveté-
sem (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
2010. november 1.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ



Ma Nárcisz nevû olvasóin-
kat köszöntjük.
A Nárcisz eredetileg a
Narcisszusz férfinév nõi
párja. 
Holnap Alfonz napja van.
Vasárnap a Farkasok ün-
nepelnek.
Hétfõn a Mariannákat kö-
szöntjük.

Évfordulók
• 1918-ban IV. Károly ma-
gyar király Hadik János
grófot nevezi ki Magyaror-
szág miniszterelnökévé,
mely tisztséget három na-
pig sikerül betöltenie.
• 1923-ban felbomlik az
Oszmán Birodalom. A
Nemzetgyûlés kikiáltja a
Török Köztársaságot.
• 1958-ban Borisz Pasz-ter-
nak vsszautasítja az irodal-
mi Nobel-díjat.
• 1960-ban Muhammad
Ali megnyeri elsõ profi
bokszmeccsét.

Vicc 
– Évike, legyél az én tün-
döklõ csillagom!
– Hogy gondolod ezt, Pis-

ti?
– Este gyere fel, és reggel tûn-
jél el...

Recept
Nápolyi pizza
Hozzávalók: 50dkg pizza-
tészta, 3 db paradicsom, 10
szardellafilé, 4 evõkanál par-
mezán sajt, 10 dkg mozzarel-
la sajt, 2 kanál oregánó, 2  ka-
nál bazsalikom, 1 dl olíva-
olaj, 30 dkg liszt, 2 dkg élesz-
tõ, 1 evõkanál olívaolaj, só, 2
kanál zöldfûszer keverék.
Elkészítés: Az élesztõt
feloldjuk vízben, liszttel elke-
verjük, majd összegyúrjuk.
Sóval, olívaolajjal, száraz
zöldfûszer keverékkel íze-
sítjük. Lefedve, meleg helyen
egy órán át kelesztjük, amíg a
tészta a kétszeresére nem da-
gad, majd lisztezett deszkán
ujjnyi vastagságúra nyújtjuk.
A feldarabolt szardellafilét, a
karikákra vágott paradicso-
mot, a reszelt parmezán és
mozzarella sajtot elosszuk a
pizzán. Fûszerezzük oregá-
nóval, bazsalikommal, meg-
öntözzük 1 dl olívaolajjal.
250 fokon húsz percig sütjük.
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A legyõzöttek egyetlen re-
ménysége az, ha nem remény-
kednek. Aki legyõzetve re-
ménykedni kezd bármiben is,
az megrabolja magát a méltó-
ság lehetõségétõl. A dolgok tel-
jességére kell törekedni. A vere-
séget is meg lehet élni a maga
teljességében. A teljességre való
törekvés megóv a szánalmassá
válástól és erkölcsi tartást ad.
Hiszen az, aki méltósággal vi-

seli helyzetét, az nem fog meg-
alázkodni, nem fog méltatlan
helyzetekbe kerülni. A kivégzett
bûnözõ és a mártír között éppen
a méltóság tesz különbséget. A
bûnözõ hamis reménykedésével
szánalmassá válik, a mártír pe-
dig el tudja fogadni sorsát és re-
ménye nem helyzetének megvál-
tozására néz, hanem az általa
felvállalt rend és érték fennmara-
dására.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Egyik barátja remek befektetési
tippet ad. A mai nap kedvez a
szerelmi ügyeknek, kedvesével
megtalálják a közös hangot.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Néhány váratlan esemény adó-
dik, ami miatt át kell szerveznie
programját. Délutántól remekül
szórakozhat.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Lássa be, ha tévedett, ne ragasz-
kodjon elképzeléseihez. Szûkebb
társaságában jól szórakozik.

RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Váratlan kiadásai lehetnek, és
nem is tudja pótolni a hiányt.
Kérje meg az árát mindennek.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Valaki közeledni próbál Önhöz.
Nem lesz könnyû kideríteni,
hogy a vágyai vezérlik-e vagy
hideg számítások. Ne vegye
készpénznek hízelgõ szavait.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Ez a hétvége sem a lazítás 
ideje. Utazásra sincs kilátás,
vagy ha igen, az is csak olyan,
ahol családtagjai ügyeit kell
rendeznie.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Mostanában túlzottan aggódik a
szeretteiért. Ha többször érez fej-
fájást, mint korábban, változtas-
son az életvitelén.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

A hétvégi program miatt kisebb
véleménykülönbség alakulhat
ki. Az a baj, hogy túl sokan
nyüzsögnek Ön körül.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Zaklatott lehet a mai napja,
mert az elvégzendõ feladatai
több utánjárást igényelnek és
nagyobb összpontosítást, mint
amire számított. 

BAK (XII. 22.–I. 20.)

Ez egy nagyon szerencsés nap a
Bak-jegyûek számára. Bármi-
hez fog, arannyá válik a keze
alatt. Az este kedvez a szere-
lemnek.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Ma egyre több akadály gördül
útjába, amelyek megnehezítik
munkáját. Legyen türelmes, és
figyeljen pénzügyeire.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Karrierje csodálatosan alakul, és
ez rendkívül jó hatással van ön-
bizalmára és lelkesedésére. Kelle-
mesen elbeszélget barátaival.

Horoszkóp
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egyéves díjat. A postától, illetve a terjesztõi cégektõl 

ne kérje a kedvezményt! 

Területi megbízottaink házhoz mennek, 

Önnek csak egy telefonhívásába kerül: 

HHaarrggiittaa,,  KKoovváásszznnaa,,  MMaarrooss,,  BBrraassssóó::  BBaarriicczz  IIssttvváánn,,  00774488  331144..660099..  

KKoolloozzssvváárr  ééss  kköörrnnyyéékkee::  TTóóssaa  AAnnddrrááss,,  00778888  771155  448811..  
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2 (személy) x 12 hónap: 296 RON HHEELLYYEETTTT  

22  ((sszzeemmééllyy))  xx  1122  hhóónnaapp::  115500  RROONN  ((mmeeggttaakkaarrííttááss::  114466  RROONN))!!

Egyet fizet, kettõt kap! 
ÚMSZ-elõfizetési akció – 2011 
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Kosárlabda

Turós-Jakab László

A hétközi hatodik fordu-
ló mérkõzéseivel folyta-

tódott szerdán este a férfiko-
sárlabda-bajnokság õszi idé-
nye. Piteºti-en megszakadt a
marosvásárhelyiek veretlen-
ségi sorozata, Dési Csaba ta-
nítványai 78-73-ra kaptak ki
a BC Argeºtõl. A vásárhelyi-
ek 29-15-re nyerték az elsõ
negyedet, de végül is minden
a harmadik tíz percben dõlt
el, amikor a házigazdák 39-
43-ról 62-51-re fordítottak. 

Ismét jól választott a TVR
3, hiszen a Steaua Turabo és
a Medgyesi Gaz Metan na-
gyot csatázott egymással
Bukarestben. A rendes já-
tékidõ végén 76-76 állt az
eredményjelzõn, a hosszab-
bítást viszont a „katonák”
bírták jobban erõvel és 88-
83-ra nyerték a rangadót.    

Hosszabbításra volt szük-
ség Ploieºti-en is, ahol a

vendég CS Otopeni az utol-
só másodpercben Medvedj-
triplával egyenlített, 78-78.
A bajnoki címvédõ CSU
Asesoft végül 88-82-re nyert

és egyedüli hibátlanként ve-
zeti a tabellát. 

Kolozsvárott az U-Mobi-
telco BT simán nyert lába-
dozó kosarasokkal kiállt

nagyváradi gárda ellen (68-
45), s Marcel Þenter edzõ
azt a luxust is megenged-
hette magának, hogy a vé-
gén percekig szinte kizáró-
lag fiatal cseresorát szere-
peltesse. A mérkõzésen szo-
katlanul kevés büntetõt ítél-
tek meg a játékvezetõk, 17-
et, a nagyváradiak mind-
össze kétszer álltak a bünte-
tõvonalhoz. A frissen leiga-
zolt amerikai LeVar
Sealsszel, a Nagyszebeni
CSU Atlassib 83-59-re verte
az Energia Rovinari-t és si-
mán nyert az újonc Poli-
tehnica Iaºi is, 90-68 a Bras-
sói CSU Cuadripollal. A
másik újonc Csíkszeredai
Hargita Gyöngye BC-nek a
SCM Universitatea Craiova
túl nagy falat volt, az

oltyánok 82-70 arányban
diadalmaskodtak. A fõvá-
rosban a CSM 88-70-re
nyert a Temesvári BC ellen. 

A hét végén ismét játsza-
nak, a TVR 3 a 7. forduló két
érdekes mérkõzését sugároz-
za élõben 18 órától: szomba-
ton az Otopeni–Buk. CSM-
meccset, vasárnap pedig a
Gaz Metan–BC Argeº-talál-
kozót. A további mûsor:
Craiova–CSU Asesoft,
Nagyvárad–Csíkszereda,
Energia–U-Mobitelco BT,
BC Mureº–CSU Atlassib,
Brassó–Steaua Turabo, Te-
mesvár– Iaºi. A foghíjas táb-
lázaton a CSU Asesoft (12
pont) vezet az U-Mobitelco
BT (11), a BC Mureº (11), a
Steaua Turabo (10) és a Gaz
Metan (10) elõtt. 

A nõi bajnokságban a hét
végén az alapszakasz hato-
dik fordulójának mérkõzé-
seit rendezik meg. Az
Észak-nyugati csoportban
veretlen listavezetõ sepsi-
szentgyörgyiek Aradon, a
szintén százszázalékos BC
ICIM otthonában vendég-
szerepelnek, s ezzel be is fe-
jezik õszi szereplésük elsõ
felét, hiszen a november 6-i
fordulóban szabadnaposak.
Ezen a hét végén a szatmár-
németiek a nagyváradiakat,
a temesváriak pedig a gyu-
lafehérváriakat fogadják, s
szabadnapos a Kolozsvári
U. A Dél-keleti csoportban
a Rapid lesz szabadnapos,
míg a Sportul Studenþesc a
Brassói Galacticát, a SCM
Craiova az Olimpiát, az
Alexandria pedig a Iaºi-t fo-
gadja. 

Röviden
Galacon a bajnok 

A labdarúgó-Liga 1 hétvégi
13. fordulójának rangadóját
szombaton vívja a listavezetõ
Oþelul Galac és a bajnoki
címvédõ Kolozsvári CFR
1907. A forduló mûsora:
pénteken: FC Vaslui–
Victoria Brãneºti, (18.30 óra,
Gsp Tv), Dinamo–Gaz
Metan (20.30, Antena 1).
szombaton: Oþelul–CFR
1907 (15, Digi Sport). vasár-
nap: Marosvásárhely–Spor-
tul (15, Gsp Tv), Gloria–-
Steaua (19.30, Digi Sport),
Brassó–Temesvár (21.30,
Digi Sport). hétfõn: Kolozsvá-
ri U–Astra (15, Gsp Tv), Un.
Urziceni– Univ. Craiova
(18.30, Gsp Tv), Rapid–-
Pandurii (20.30, Digi Sport). 

Slágermérkõzés Aradon 

A labdarúgó-Liga 2 hétvégi
10. fordulójának legérdeke-
sebb mérkõzését Aradon vív-
ja az UTA és a Bihar FC. A
Lupényi Minerul visszalépé-
se következtében a Szilágy-
somlyói Silvania lesz szabad-
napos. A további menetrend:
Gyulafehérvár – CSM
Râmnicu Vâlcea, FC
Argeº–Dacia Mioveni,
ALRO Slatina–Aradi ACU,
Dévai Mureºul–Nagyszebeni
Voinþa, Petrolul Ploieºti–
Tordai Arieºul, Gaz Metan
CFR Craiova–Poli Iaºi. 

Megállítják-e a Vidit?

A magyar labdarúgó-Mon-
comp Liga hét végi 12. for-
dulójának programja: októ-
ber 29., péntek: Debreceni
VSC-Kaposvári Rákóczi,
Videoton–Honvéd; október
30., szombat: Ferencváros–
Szolnoki MÁV, MTK–Zala-
egerszegi TE, Vasas–Szom-
bathelyi Haladás, BFC Sió-
fok–Lombard Pápa, Gyõri
ETO–Kecskeméti TE; októ-
ber 31., vasárnap: Újpest -
Paksi FC. 

Kikapott a világelsõ 

A 4,55 millió dollár összdíja-
zású, dohai évzáró tenisz-
WTA-világbajnokság szerdai
játéknapján az ausztrál
Samantha Stosur (5.) 6-4, 6-
3-ra nyert a világelsõ dán
Caroline Wozniacki (1.) el-
len, és ezzel már biztos elõ-
döntõs. A Bordó csoport má-
sodik továbbjutó helyének
sorsa felõl Wozniackinak az
olasz Francesca Schiavone
elleni mérkõzése dönt. A Fe-
hér csoportban: Vera Zvo-
narjova (orosz, 2.)-Viktorija
Azarenka (fehérorosz, 8.) 7-6
(4), 6-4, Kim Clijsters (belga,
3.)-Jelena Jankovic (szerb, 6.)
6-2, 6-3. Zvonarjova és
Clijsters veretlen, Azarenka
és Jankovic pedig nyeretlen. 

Már nem veretlen a BC Mureº 

Labdarúgás

A Román Kupa nyolcad-
döntõiben a Steaua csak

büntetõkkel tudta legyõzni a
Sportul Studenþescet, 4-2.
Bãlan a Sportulnak szerzett
vezetést (19. perc), Latov-
levici a 73. percben egyenlített
a Steauának. A büntetõpár-
bajt a Steaua nyerte 3-1-re,
miután Székely, Bilaºco és
Angelov mellett egyetlen
Sportul-játékos, Irimia tudott
betalálni. Raþiu fölé lõtt,

Bãlan is hibázott, Varga tizen-
egyesét pedig Tãtãruºanu
ütötte ki. Kolozsvárott a CFR
1907 2-0-ra nyert a Marosvá-
sárhelyi MFC ellen, a gólokat
Bjelanovic (32.) és Sforzini
(90.) szerezte. A legjobb nyolc
közé jutott a Besztercei Gloria
is, amely Bruno Moraes góljá-
val gyõzte le az Urziceni-t.
Lapzárta után Pandurii Tg.
Jiu–Universitatea Craiova és
Astra Ploiesti–Rapid találko-
zók zárták a nyolcaddöntõk
sorát. 

Továbbjutó Steaua és CFR
ÚMSZ

Bekerült a világ egyik
legrangosabb sportfilm-

fesztiváljának döntõjébe a
Szíven szúrt ország címû ma-
gyar fikciós dokumentum-
film, amely a tavaly február-
ban meggyilkolt román ké-
zilabdázónak, Marian Coz-
mának állít emléket – közöl-
te a HungariCom. Az olasz-
országi Milánóban tegnap
megkezdõdött sportfilmse-
regszemlén, a Fédération
Internationale Cinéma
Télévision Sportifs (FICTS)
rendezvényén a Szíven szúrt
ország a dokumentumfilm
kategóriában versenyez. A
döntõbe jutott több mint
száz film között a csapat-
sport szekcióban 12 filmet
vetítenek a hivatalos ver-
senyprogramban; e filmek
közül választja ki az And-
rew P. Luwandagga elnök
által vezetett zsûri az öt je-

lölt filmet, amelyek közül a
végsõ gyõztes kikerül. A
rangos díjátadóra a milánói
Palazzo Giureconsulti pati-
nás konferenciaközpontban
kerül sor olyan díszvendé-
gek jelenlétében, mint Al-
berto Tomba olimpiai baj-
nok olasz síelõ, Rafael
Nadal spanyol teniszezõ,
Clint Eastwood amerikai szí-
nész és Livio Berruti olimpi-
ai bajnok atléta. A szervezet
díjaival a sportmûsorok, va-
lamint a sporttal foglalkozó
dokumentum- és játékfilme-
sek munkáját és odaadását
kívánja elismerni. Az idei
seregszemle döntõjébe olyan
nagy nevû sportszerkesztõ-
ségek alkotómûhelyeibõl ke-
rültek be mûsorok, mint az
Eurosport, az ESPN, a La Ga-
zetta dello Sport, a World
Olympians Association, a RAI
Radiotelevisione Italiana vagy
a TVE/RTVE Televisión Es-
panola. 

Tarol a Szíven szúrt ország

A román nõi bajnoki ezüstérmes Aradi BC
ICIM már szerdán este bemutatkozott a
2010–11-es kosárlabda-Európa Kupa-po-
rondon. A Közép-európai Liga (CEWL) B
csoportjában, Stacey Nolan tanítványai 83-
39-re gázolták el az osztrák bajnok Flying
Foxes SVS Postot. A gyõztesek pontjain
Brosovszky (23, 6×3), Roberson (19, 2×3),
Savic (14), Toma (14), Ciocan (4), Mészá-
ros (3), Dragoescu (2), Nagy (2) és Moraru
(2) osztozott, a bécsiek mindössze négy
pontot szereztek az elsõ negyedben. A kvar-
tett másik mérkõzésén Valosun Brno 82-75-
re nyert a szintén cseh Slovanka MB ellen.
Legközelebb november 10-án játszanak az

aradiak, Brnóban, a Valosunnal. A Maros-
parti csapat további mûsora: november 24:
BC ICIM – Slovanka MB; december 9:
Bécs – BC ICIM; január 12: BC ICIM –
Brno. január 19: Slovanka MB – BC ICIM.
Az A csoport elsõ eredményei: a Kara
Trutnov (cseh)–TSV 1880 Wasserburg (né-
met) 78-86, BK PU Bemaco Prešov (szlo-
vák)–Sokol Hradec Králové (cseh) 79-58. A
kvintett tagja még a VS Prága, amely a kö-
vetkezõ fordulóban mutatkozik be. A cso-
portok két-két legjobbja jut tovább az oda-
vissza alapon megrendezett körmérkõzések
végén, a döntõ tornára (Final Fourra) feb-
ruár 12-én és 13-án kerül sor. 

Hengereltek az aradi lányok

Kézilabda

T. J. L.

Mától vasárnapig Turnu
Severinben zajlik a nõi

kézilabda Kárpát-kupa idei
sorozata, amelyen a házi-
gazda román válogatott mel-
lett a macedón, az ukrán és a
lengyel csapat vesz részt. A
Radu Voina edzette román
válogatottba visszatér Ionela
Gâlcã-Stanca és Adina Mei-
roºu-Fiera. A turnu severini
körmérkõzésrõl a Digi Sport
számol be élõben, a menet-
rend: pénteken: Lengyelor-
szág–Ukrajna (15 óra) és
Románia–Macedónia (17).
szombaton: Macedónia–Uk-
rajna (15) és Románia–Len-
gyelország (17.30, elõtte
dijkiosztó ünnepség). vasár-
nap: Macedónia–Lengyelor-
szág (10.30) és Romá-
nia–Ukrajna (13, elõtte díjki-
osztó ünnepség).

Rákospalotai EAC (II. osztályú)–Ferencváros 0-5, Pécs
(II.)-Paksi FC 0-1, Nagyecsed (III.)–Debreceni VSC 1-1 -
tizenegyesekkel: 7-8, Gyirmót (II.)–Lombard Pápa 1-1 - ti-
zenegyesekkel: 2-3, Lipót (III.)–Szombathelyi Haladás 2-
5, BKV Elõre (II.)-BFC Siófok 1-2, Bõcs (II.)–Újpest FC
1-5, Tisza Volán SC (III.)–Vasas 1-3, Tiszakanyar (III.) -
Kecskeméti TE 0-3, Tiszabecs (megye I.)–Eger (III.) 1-3:
Kedden játszották: Barcs (II.)-Gyõri ETO FC 1-7, Duna-
haraszti (III.)–Kaposvári Rákóczi 1-2 - hosszabbítás után
Cegléd (II.)–MTK Budapest 0-5. 

A Magyar Kupa 4. fordulójának eredményei

Kárpát-kupa

Piteºti-en megszakadt a marosvásárhelyiek veretlenségi sorozata, 78-73-ra kaptak ki a BC Argeºtõl
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2010. október 30–31., 

szombat–vasárnap

Antal Erika

Újabb dokumentumköte-
tet írt, ezúttal Tõkés Lász-
lóról. Mi motiválta megírá-
sát?
– Hangzatosnak, ám hamis-
nak tûnne, ha azt monda-
nám, hogy az igazság érvé-
nyesülése érdekében tettem.
Az összeállítás csupán a
„másik oldal” látószögébõl
kívánja bemutatni az utóbbi
húsz év bizonyos eseménye-
it, azok véleményét összege-
zi, akik Tõkésben nem az Új
Messiást látják, hanem egy
botcsinálta politikust, akinek
erõsen vitatott az eddigi köz-
életi tevékenysége. A kötet
összehordását az anyag bõ-
sége motiválta, s az a kény-
szerû helyzet, hogy beteg-
nyugdíjasként idõmilliomos
lettem. Minden találgatás el-
hárítása végett már most le-
szögezném: semmilyen ér-
dekcsoport nem áll a hátam
mögött, a kötetet nem meg-
rendelésre írtam.

Milyen forrásokból dol-
gozott?
– Elsõsorban a sajtóból.
Bibliográfusként sok újsá-
got végiglapoztam, s renge-
teg hírt, közlést mazsoláz-
tam ki az évek folyamán. A
Tõkésrõl 1990-ben megje-
lent két kötet, az Íme az em-
ber és a Temesvár ostroma is
jó forrásnak bizonyult,
nemkülönben az internet.
Hihetetlen mennyiségû
anyag kering a világhálón,
de ezek egy része minõsít-
hetetlen hangvételû, tehát
vizsgálatnak kell alávetni
minden gyanús informáci-
ót. Két bukaresti szerzõnek
a forradalmat elemzõ köte-
tét is feldolgoztam, egy ke-
vés levéltári anyaghoz is
hozzájutottam, de a legfon-
tosabb forrást, a titkosszol-
gálati Tõkés-dossziékat
nem tanulmányozhattam.

Sokszorosított, spirálo-
zott füzetként terjeszti a
közel kétszáz oldalas anya-
got, a címlapon nem szere-
pel szerzõ, viszont ott áll a
„szamizdat” szó. Úgy gon-

dolja, hogy ismét a sza-
mizdatok korát éljük?
– Kezdetben úgy képzeltem,
hogy egy erdélyi kiadónál je-
lenik meg, szabályos könyv-
ként, de a kötet véglegesítése
idején, a kézirat egyik bíráló-
jának tanácsára a sokszoro-
sítás mellett döntöttem. En-
nek két fõ oka van. Az egyik
gazdasági: ha nyomdában
készül, a terjedelme 450 ol-
dal, az ára pedig közelítené
az ötven lejt. Ennyi pénzt
nem lehet elkérni egy ilyen
könyvért. Sokszorosított fü-
zetként nincs befektetõi koc-
kázat és eladatlan példány,
az ára pedig megfizethetõ. A
másik ok politikai. A jobb er-
délyi kiadók a magyar kor-
mány támogatásától függe-
nek, s ha kiadnak egy ilyen
könyvet, utána lehúzhatják a
redõnyt. A Tõkés-barát Fi-
desz-kormány embargóját
senki sem szeretné kipróbál-
ni. Ilyen alapon elmondha-
tó, hogy néhány évig, a
Fidesz–KDNP-koalíció telj-
hatalmú kormányzása ide-
jén még visszatérhet a sza-
mizdatok divatja.

Egy kényelmetlen szer-
zõ, aki szeretné megmente-
ni a kiadókat a kellemetlen-
ségektõl…
– Nem tagadom, néhány
embernek valóban kényel-
metlen vagyok, ezt sokan a
szememre is vetik, viszont a
drukkereim száma jóval na-
gyobb. Öt-hat pamfletkötet
után megszoktam azt, ami
amúgy is normális jelenség:
mindenki vérmérséklete és
pártállása szerint viszonyul
az írásaimhoz. Tavaly
õsszel eléggé nagy vissz-
hangja volt a Sütõrõl írt,
Purgatórium címû kötetnek,
a marosvásárhelyi és orszá-
gos magyar lapok egyaránt
írtak a kötetrõl és a róla
szóló vitaestrõl; a kritikák
hangja pedig hû tükre volt a
szerzõk személyiségének. A
vita végül elcsitult, s én az-
zal a tanulsággal marad-
tam, hogy márpedig demi-
tizálásra szükség van. Ter-
mészetesen ez is csak egy
vélemény, amit bármely

klub, grémium, egylet le-
szavazhat. A legjobb úton
megyünk afelé, hogy Sütõ-
nek szobrot állítsanak Ma-
rosvásárhelyen. Nem tör-
tént semmi különös, csak
nem az én véleményem
gyõzött. Akár ötöt is állít-
hatnak, nem érdekel. Bron-
zot, rezet viszont ne kérje-
nek tõlem, a nagyanyám
mozsarát már odaadtam
egy másik szoborhoz.

A forradalom szikrája is
a mítoszrombolás szándé-
kával íródott?
– Teljes mértékben. Akár
szerzõi programnak is lehet
tekinteni, de itt véget is ér a
sor, nincs több kipécézett
személy, akirõl könyvet ír-
hatnék. A mai erdélyi köz-
élet alakjai között csupán
Sütõ és Tõkés az, akit rajon-
gók kába serege kísért és dé-
delgetett. Mivel Szent Fe-
renc nyomán vallom: senkit
sem lehet dicsérni, míg le
nem zárult az életpályája,
ezért mindkettejükrõl össze-
szedtem azokat az adatokat,
amelyek megpróbálják ár-
nyaltabbá tenni a róluk fes-
tett, túl rózsaszín képet.
Mindkettejük sorsában van-
nak hasonló körülmények,
szerencsés konstellációk,
amelyeknek köszönhetõen a
hívek kicsiny csoportja eljut-
tatta õket a kritikátlan imá-
dat csúcsaira. Az én szere-
pem csupán annyi, hogy
ezeket a lebegõ alakokat
visszahozzam a földre. No
de úgy látom, túl korán zár-
tam le a kéziratot, mert íme,
újabb szép akciót készít elõ
László atyánkfia: autono-
mista pártot készül alapíta-
ni. Közmondásos szerénysé-
ge viszont tiltja, hogy pártel-
nök legyen. Az EMNT ügy-
vezetõ elnöke szerint „Tõ-
kés Lászlónak a pártok fö-
lött álló politikai személyi-
ségnek kell maradnia a ma-
gyar és az európai politiká-
ban”. Érdekes szerep, kíván-
csian várom, mi lesz belõle.
A kristálygömbben viszont
csak egy lufit látok, nem a
magasban, hanem a járda
aszfaltján, cafatokban.

Milyen hatása van vagy
lehet ennek a demitizálás-
nak az erdélyi kisebbség
szempontjából?
– Itt is megoszlanak a véle-
mények. Amikor 1993-ban
Balogh Edgárról szerzettem
egy õszinte írást, többen fel-
szisszentek. Akkor arra biz-
tattam Edgár atya védelme-
zõit, írják meg, miért nem
jó, amit írtam, de senki sem
tette. Hát akkor tessék elvi-
selni, hogy valakinek nem-
csak véleménye, hanem tol-
la is van. Vannak, akik a
„zászlóvivõk” fontosságát
hangsúlyozzák, de az én
meglátásom szerint nem egy
Bábel-díjas építésvezetõre

van szükségünk, hanem tíz-
ezernyi hozzáértõ pallérra,
akik a saját helyükön fölé-
nyes biztonsággal oldják
meg a felmerülõ feladato-
kat. Az 1990-es kivándorlási
hullám viszont komoly vér-
veszteséget jelentett, amit
azóta sem lehetett pótolni.
Itt maradtunk „a Kárpát-
medencei magyarság tiszte-
letbeli elnökével”, mint örö-
kös zászlóvivõvel, aki mö-
gül viszont elfogyott a sereg.
Úgy vélem, a dolgok ilyen
állása mellett mégiscsak jo-
gos a demitizálás. Tévedés
ne essék, én nem kívánok se-
regeket vezetni, csupán any-
nyit tehetek, hogy szólok: ez

és ez a személy nem alkal-
mas zászlóvivõnek.

Ki hát akkor az erdélyi
magyarság vezéralakja, aki
mögé felsorakozhatnak a
választópolgárok?
– Én nem alakot, csupán
egy vezéreszmét neveztem
meg másfél évtizede: az
össznemzeti okosodást, de
senki sem figyelt rám. Elhi-
szem, mert a tanulás kiment
a divatból. Véleményem
szerint az univerzális nem-
zetstratégia egy ötbetûs szó:
tudás. Tessék a japán példát
követni.

Folytatása a 2. oldalon

Egy évvel a Sütõ Andrásról szóló, Purgatórium címû kötete

után újabb munkájával ismét „meredek” témát ostromol 

interjúalanyunk, a csípõs hangvételérõl is ismert marosvá-

sárhelyi bibliográfus és pamfletíró. A forradalom szikrája

címmel sokszorosított kiadványt – amolyan szamizdatot –

terjeszt baráti körben, emley Tõkés László forradalmi 

szerepérõl és politikai tevékenységérõl szól.

Mérnök, bibliográfus, szerkesztõ. 1973-ban
diplomázott a Kolozsvári Mûegyetem gép-
gyártás-technológia szakán, azóta Maros-
vásárhelyen él. 1990-ig a Metalotehnica
gépgyár mérnöke, azóta volt már szabad-
úszó lexikonmunkatárs, sajtóbibliográfus és
alapítványi adminisztrátor, 2001-tõl könyv-
kiadói szerkesztõ. 1992-tõl van jelen a hazai
sajtóban, meghívott publicistaként rovatai
voltak a Népújságban, Krónikában,
1998–2005 között a Romániai Magyar Szó-
ban. Leveleskönyv címû regénye a stockhol-
mi Erdélyi Könyv Egylet pályázatán díjat

nyert, sajtóbibliográfusi munkájáért Joseph
Pulitzer Emlékdíjat kapott (2002). Könyvei
közül: Erdélyi hírlapok és folyóiratok
1940–1989 (1996, Teleki László Intézet,
Bp.); Mörfi. Följegyzések a 20. század végé-
rõl (1996, Mentor); Mörfi újabb szövegei
(1998, Pro-Print); Mörfi a köbön (1999, Pro-
Print); A romániai magyar sajtó 1989 után
(2001, Teleki László Intézet – Erdélyi
Múzeum-Egyesület); A hátsó udvarban. Szél-
jegyzetek az erdélyi sajtó és irodalom törté-
netéhez (2001, Pro-Print); Kós Károly emlék-
könyv (Mentor, 2003).

Szamizdatok új kora jön?
Beszélgetés Kuszálik Péter bibliográfussal a Tõkés Lászlóról írt könyvérõl

A szerzõ felétele

Kuszálik Péter (1949, Kolozsvár)
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(részletek)

A romániai gengszterváltás
körüli események – tova
húsz év után is – újabb és
újabb írásmûveket inspirál-
nak. E korszakot négy hó-
napnyira becsülik (Temes-
vártól az 1990-es többpárti
választásokig), de ebbõl én
csupán a kezdetekre, külö-
nösképpen a forradalom
szikrájára fókuszálok. Mert
az roppant derék dolog, ha
az ember fia hirtelen fölin-
dulásból (vagy elõre meg-
fontolva) megtagadja, hogy
kilakoltassák a temesvári
lelkészlakásból, s ezzel va-
lamely arányban hozzájá-
ruljon a gengszterváltás ne-
mes folyamatához, de a
forrongás elmúltával dol-
gos esztendõk következ-
nek, melyekhez alaposság,
szakmai tudás, kiegyensú-
lyozottság, józan értékítélet
szükségeltetik. A forradal-
márok helyét átveszik a re-
formpolitikusok. Ez tör-
vény. Mert az utca népe fel
tudja ugyan borogatni a ha-
talom szekerét, de nem tud
reformokat, alkotmányt
szövegezni. A reformokat
nem közfelkiáltással ha-
gyatják jóvá egy népgyûlé-
sen, ezervalahány ártatlan

résztvevõvel, más annak a
módja. – A szerepek ki
vannak osztva, s ki a szere-
pét nem tudja eljátszani,
azt kifütyülik, leváltják, fél-
reállítják. Nincsenek cáfol-
hatatlan bizonyítékaim a
romániai gengszterváltás
igazi történetérõl, így ma-
gam is csak spekulálgatok a
lehetséges változatok özö-
nében. (…)

1989/90 fordulóján tör-
tént, ami történt, a vélemé-
nyek különbözõsége jegyében
egymásnak ellentmondó írá-
sok születtek, kérem az olva-
sót, hogy írásomat is csak
annak tekintse. E szamizdat
csupán a jéghegy csúcsa! Az
anyaggyûjtés során elsõsor-
ban a sajtóközleményekre
alapoztam, s hol vannak
még a titkosszolgálati forrá-
sok… (…)

Hálátlan dolog a ’nemzet
nagyjairól’, a ’zászló-
vivõkrõl’ terhelõ adatokat
közzétenni, de minden nem-
zetben annyi önbírálatnak is
kell lennie, hogy hûvös elmé-
vel fogadja egy-egy demi-
tizáló szöveggyûjtemény
megjelenését. Darázsfészek,
tudom. A Purgatórium is
megszülte a maga vitácskáit,
ám az olvasói vélemények
döntõ többsége elismerte,

hogy azt „a kötetet meg kel-
lett írni”, mert „ezekrõl az
eseményekrõl nem tudtunk”
és „szomorú dolog, de el kell
fogadni”.

Egy korai 
figyelmeztetés

Szilágyi Aladár – azok
után, hogy elolvasta Sáfrán
István könyvét – nyílt levél-
ben tette közzé a vélemé-
nyét. (Kelet-Nyugat, 1990.
febr. 22.) – Amit kifogásolt: a
magyarországi újságíró túl-
zott gyorsasággal írta meg a
könyvét, emiatt sok pontat-
lanságot tartalmaz, ugyan-
akkor Sz. A. nem ért egyet a
kötet által képviselt eszmei-
séggel sem.

Idézem: „A Tõkés Lász-
lóról írottak bizonyára
helytállóak, hitelességüket a
tiszteletes úr tudná igazolni.
Csakhogy egy ellenvéle-
mény – lehet, hogy elõítélet
– mocorog bennem. Mind-
az, amit és ahogyan a ma-
gyarhoni és más külországi
publicisták a ’Tõkés sztori’-
ból gyártanak, nagyrészt a
szenzációra épül, kísértetie-
sen emlékeztet a sztárcsiná-
lás gyakorlatára. Évekkel
ezelõtt sokat ártott nekünk a
Nálatok kialakított Sütõ-

kultusz [nota bene: ez a levél
a véres márciusi események
elõtt íródott]. Úgy hiszem,
Sütõ Andrásnak is… Szá-
munkra õ a primus inter pares
az erdélyi írói rendben. De
alakját egyoldalúan és túlsá-
gosan felnagyították, s így
árnyékát is megnövelték,
mely sokáig rávetült az er-
délyi magyar irodalomra, s
ezáltal sok, jobb sorsra érde-
mes életmû maradt számo-
tokra részleges vagy teljes
homályban. Ne tegyétek
ugyanezt Tõkés Lászlóval!
Emberi nagyságát, bátorsá-
gát, karizmatikus egyénisé-
gét valóban csodáljuk, de
minden esztendõnek meg-
voltak a maga mártírjai mi-
felénk.” (Sz. A. több példát
is ad, 1958-cal kezdõdõen.)

Két példát idéznék a kötet
lapjairól:

„Ez a könyv a 20. század
egyik legnagyobb eseményének
a krónikája egy református
erdélyi magyar pap szavaiból
felépítve. (…) Ez az ember
Krisztus édestestvére! Nagy ha-
talmat adott Néki az Úr! Õ
küldte. Nemcsak Nekünk,
hanem Közénk!” (Végh An-
tal fülszövege; Sáfrán: borí-
tó.)

„Tõkés László az elsõ
nem-mel, amit a temploma
szószékérõl kimondott, meg-
döntötte Nicolae Ceauºescu
kommunista diktatúráját.
Nem egyedül, [hanem] a hí-
vekkel együtt, azokkal a ma-
gyarokkal és románokkal,

akik mindent kockáztatva ki-
álltak az igazságért.” (Bertha
Bulcsu elõszava; Sáfrán: 7.) –
Nosza! Itt van Krisztus kis-
öccse, akinek egyetlen szavá-
ba került megdönteni a dik-
tátor hatalmát… Ki a Szent-
írást ismeri, tudja, hogy
Krisztus nem diktátorok
megdöntésére használta az
Úrtól kapott hatalmát. Ér-
tem én, hogy egy jó reklám-
szöveggel a matrachulladé-
kot is dohányként lehet elad-
ni, de pusztán kereskedelmi
megokolásból nem kellene
ekkora jelzõket akasztani
László barátunk nyakába.
Nem szabad a Messiás-tuda-
tot erõsíteni egy mezítlábas
halandóban, mert számtalan
mellékhatást eredményez.

S hogy ez az idejekorán ki-
mondott jámbor óhaj nem
talált meghalló értelemre,
azt n számú idézettel tud-
nám igazolni. Sokan még
ma is istenként tekintenek a
lelkészre, holott õ n+1 eset-
ben igazolta, hogy csak egy
gyarló ember, nem Messiás.

Szilágyi Aladár 1990 feb-
ruárjában a személyi kultusz
átkaira figyelmeztetett, de
már elkésett vele. A temesvá-
ri segédlelkész már 1989
nyarától VIP-nek számított
(…) s ez a VIP-árnyék –
minden átkával és áldásával
– azóta is rávetül az életére,
karrierjére.

Õszintén kívánom: óvja
meg õt a Megváltó a sztárok
csúfos bukásától!

Kuszálik Péter

A forradalom szikrája

Folytatás az 1. oldalról

Térjünk vissza a kötet
hõsére. Milyen a viszonya
Tõkés Lászlóval?
– Egy iskolába jártunk Ko-
lozsvárott, õ három vagy
négy évvel utánam végzett.
Két bátyját ismerem köze-
lebbrõl, András – Marosvá-
sárhely egyik legjobb fizika-
tanára – vett rá 1979-ben ar-
ra, hogy szakórákat vállal-
jak a Papiu Líceumban,
amikor a sokoldalúan fejlett
szocialista rendszer egyik
programjaként bevezették a
középiskolákban is a ma-
gyar nyelvû szakmai okta-
tást. Óriási haszna ennek a
munkának az volt, hogy
megtanultam a magyar mû-
szaki nyelv gépgyártással
foglalkozó fejezetét. László-
val nem volt semmilyen kap-
csolatom, éveken keresztül
írtam róla is a Morfondír ro-
vatomban, róla meg a Re-
form Tömörülés rebellis
ügyeirõl, de közvetlen kap-
csolatunk nem volt. Tõkés
Lászlónak elismerem az ér-
demeit, de a politikai tevé-
kenységét – sem úgy általá-
ban, sem részleteiben – nem
tudom dicsérni, körülbelül
errõl szól az a szamizdat,
amirõl beszélünk.

Kiállna Tõkéssel egy
nyilvános vitára?
– Nem tartozunk ugyanab-
ba a kategóriába. Õ kiváló
prédikációkat tart és tüne-
ményes sérelmi beadványo-
kat fogalmaz, én csak egy
sima pamfletíró vagyok. Õ
lebilincselõ szónok, én csak
papír elõtt tudom összehoz-
ni a mondanivalóm. Külön-
ben még nem volt rá példa,
hogy valamely kritikusát vi-
tára invitálta volna. Bíróság
elé viszont nem egy megté-
vedt bárányt idézett az eddi-
giekben. Az én kétszáz ol-
dalas magánlevelem viszont
nem bírósági ügy, legfen-
nebb az újságíró-egyesület
etikai bizottsága mondhat
róla véleményt.

A kötetben több utalás
esik a Szentírásra. Ön ke-
resztény emberként vitat-
kozik Tõkéssel?
– A politikai opcióm elvileg
a kereszténydemokrata
irányba húz, de inkább sa-
ját pártot alapítottam, a
Mörfi Barátai Frakciót, de e
kis tömörülés aktivitása
nem éri utol az EMNT-ét.
Írásomban néhai Ágoston
Albert szokását követem, õ
presbiterként olvasta a fejé-
re László atyánkfiának azo-
kat a bibliai igéket, ame-
lyekrõl idõközben megfe-
ledkezett.

Hogyan látja a politika
és az egyház viszonyát a 21.
század eleji Erdélyben?
– Évszázadokon át folyt a
harc az egyház és a hatalom
szétválasztására, kár lenne
most ismét összemosni a
kettõt. Tõkés példája igazol-
ja a legszebben, mi lesz ab-
ból, ha a politikusok zsoltá-
rokat idéznek a parlament-
ben, s a papok hirdetik az
autonómiát.

Szamizdatok

új kora jön?

Nyaranta irgalmatlanul le
tudok sülni. Szeretem a na-
pot. Szerelmes vagyok a ve-
rõfénybe, a kék égboltozat-
ba. Kánikula kell nekem,
tomboló, mértéktelen nyár.
A bõröm mohón barnul,
nem szép bronzszínûre, ha-
nem dühös feketére. Két éve,
egy balatoni fürdõhelyen
akadtam csak versenytársra.
A strand sok ezer fürdõzõje
közt könnyûszerrel meg le-
hetett találni ezt a magányos
férfit bármikor, ha az ember
körülnézett. Hét unciával
volt sötétebb a környezeté-
nél. Mintha ébenfából farag-
ták volna, politúrosan csillo-
gott a bõre, tele tompa fé-
nyekkel. Arcát sötétbarnára
cserzette a nap, két ráncot
vésett rá, rezzenéstelenre
lakkozta. Egyébként ritkán
találkoztam rokonszenve-
sebb férfival.

Orvos volt. Úgy ismerked-
tünk meg egymással, mint a
nyolcesztendõs gyerekek
szoktak. Napokig méreget-
tük egymást, s egyszer, az ét-
teremben vagy a „grill”-ben,
ahol mindig egyedül ült asz-
talánál, akárcsak magam, le-
telepedtem melléje. De az is
lehet, hogy már elõbb, õ kiál-
tott rám a tóban: No, ebédel-
jünk! Ugyanis egyikünk sem
öltözött fel az ebédhez, ha-
nem ott maradtunk a stran-
don, s a falatozó magas pol-
cára könyökölve, lábunkat
emelgetve a forró homok-
ban, aludttejet, sonkás zsem-

lét ettünk, vagy keményto-
jást, sört, olajgyûrût. Ilyen-
kor, egy-két órára, a part tö-
kéletesen kiürült, s a tó, az
ég és a nap kettõnk tulajdona
volt. A doktor álló helyében
el tudott fogyasztani három
üveg yoghurtot és nyolc
keménytojást. Azután tör-
kölypálinkát kért.

„Megárt, doktor” – mond-
tam. „Kitûnõ!” – biccentett a
palack felé. Voltaképpen
egyikünk sem napfürdõzött.
Egyszerûen ott éltünk a tó-
parton, reggeltõl napszálla-
tig. Eveztünk, úszkáltunk.
Hanyatt feküdtünk a szálkás
deszkapadlón, melyet cölö-
pökre ácsoltak a víz fölé. Itt
jó volt. Éreztük a nyár sza-
gát. A csend olyan hatalmas
volt felettünk, mint egy Bee-
thoven-szimfónia. – Sok lesz
a napból – morogtam –,
egészségtelen, ugye? – „Mé-
reg” – mondta a doktor kur-
tán. Feltámaszkodott, hogy
az arcomba nézzen. Össze-
nevettünk. Fütyült rá, hogy
méreg. Egy hét múlva áteve-
zett a túlsó partra, csónakjá-
ban egy káprázatosan szép
asszonnyal – akit én egyéb-
ként kiállhatatlannak talál-
tam –, s nem jöttek többé vis-
sza. Telefonon intézkedett a
csomagjaik ügyében, amint
a szállodai szobalány utóbb
elmesélte nekem.

Ez a férfi, akit én harminc-
évesnek becsültem, negyven-
hét esztendõs volt. Vonakod-
va írom le valószínûtlen tör-

ténetét; tizenkét évig ágyban
feküdt a múlt háborúban
szerzett sérülésével, s evvel
magyarázta fiatalos külsejét.
Ez a tizenkét év több volt,
mint pihenés. Kiesett az éle-
tébõl, ezalatt nem élt, nem is
öregedett. Sima maradt a
homloka. Tehát, ahogyan
mondta, pótolnia kell a mu-
lasztottakat, hogy felsõbb
osztályba léphessen, mert él-
nünk kell, harminckét foggal
kell harapnunk a napfényt,
és mérgeznünk, fogyaszta-
nunk magunkat, hogy éret-
tek legyünk a halálra.

Csakugyan a halál lenne
az élet célja? Bizonyos, hogy
a levegõ és az eledel, a szere-
lem és a napfény, melyek
nélkül nincsen élet, egykép-
pen égetnek, fogyasztanak,
mérgeznek bennünket. Mé-
reg az arzén és méreg a szen-
vedély, méreg a szépség és
méreg a boldogság. Méreg a

kávé és méreg a vágy, egy
Kosztolányi-mondat is az,
egy Ady-verssor is: mindez
mégis kell, mindez mégis az
életünk veleje.

Az utolsó mese

Volt egyszer egy elvará-
zsolt királyfi, aki egy tündér-
szép királykisasszony kezére
pályázott. De csak úgy kap-
hatta meg, ha elõbb legyõzi
a hétfejû sárkányt, felépíti a
kacsalábon forgó kastélyt, s
felébreszti és megnevetteti a
befalazott, alvó királykisasz-
szonyt. Sok-sok veszõdség,
kaland, hõstett, utazás és
munka árán legyõzte hát a
hétfejû sárkányt, felépítette a
kacsalábon forgó kastélyt, és
felébresztette az alvó király-
kisasszonyt. No, az mindjárt
elmosolyodott, s megtartot-
ták a lakodalmat.

Aztán, hogy ez is véget

ért, leültek egymással szem-
ben, és mosolyogtak.

De eltelt egy nap, s még
egy, még egy. Már az elsõ is
igen hosszú volt, mert sok
órából állt, az órák meg sok
percbõl, a percek sok másod-
percbõl.

– Hát most mihez fog-
junk? – kérdezte a királyfi.

– Most boldogok vagyunk
– mondta a felesége.

– Igaz is.
De három nap múlva a ki-

rálykisasszony szólalt meg.
– Mit is csinálunk most? –

azt kérdi.
– Hát boldogok vagyunk –

mondta az ura.
– Vagy úgy, persze.
Megint mosolyogtak egy-

másra egy napig, de akkor
egyszerre felállt mind a kettõ.

– No csak.
– Van egy ötletem –

mondta a királyfi. – Befalaz-
lak és elaltatlak megint.

– Jó!
– Lerombolom a kacsalá-

bon forgó kastélyt, és föltá-
masztom a hétfejû sárkányt.
Hogy újra legyen mit építe-
nem, és legyen kit legyõz-
nöm.

Neki is fogott mindjárt.
Csakhogy ez nem volt már
olyan egyszerû. Sem sok ve-
szõdség, még több hõstett,
sem kaland, jövés-menés
árán nem bírta lerombolni a
kastélyt, mert az mindig el-
fordult elõle a kacsalábakon
–, még kevésbé bírta helyére
tenni a sárkány levágott hét
fejét, s nem lehetett a király-
kisasszonyt sem befalazni,
elaltatni többé. Teltek a na-
pok, amikbõl hónapok lettek
és rövid esztendõk, s így
küszködtek.

Még ma is élnek, ha meg
nem haltak.

Ottlik Géza

Méreg

Húsz éve hunyt el a modern magyar irodalom egyik 
meghatározó szerzõje, Ottlik Géza (1912–1990)
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Anyám azt mondta, hogy
a pap vágta ki a nyelvét,
mert beszélt a templomban.
Sokáig félve ültem az
anyám szoknyáján, és csak
lopva mertem felemelni sze-
mem a szószék magasságá-
ba, amikor éppen nem népét
ostorozta a vörös orrú tiszte-
letes, hanem lelkünk üdvös-
ségéért alkudozott azzal, aki
még nálanál is magasabban
lakott, akkori elképzelésem
szerint valahol a toronybeli
galambok és a templompad-
lás denevérei fölött, az eme-
leten, úgyhogy gyakorlatilag
csak a nyári idõkben a
szomszédos udvar csirkéire
pályázó héják láthatták, de
ez is kétséges, mert nyáron
akkora a dologidõ, hogy
még az Úristen sem ér rá
imádkozni, ezt nagyapám-
tól tudtam, aki másokkal el-
lentétben nem az istentiszte-
leteken pihente ki magát,
hanem a tyúkokkal feküdt
és a pacsirtákkal kelt, legjob-
ban pedig akkor érezte ma-
gát, amikor azt is énekelték,
hogy Egyedüli reményem, ó
Isten, csak te vagy, olyankor
tenyerébõl etette még a med-
dõ tinót is, pedig máskor
rendszerint csak „villásreg-
gelivel” szolgált a szegény
párának.

A Néma nem is áll meg a
kapu elõtt, ha nem nagy-
apám jön elõ, amikor a fél

falu kutyáit rendkívüli mó-
don felizgató dalával meg-
kezdi karácsonyi kántálását;
nagyanyámtól rettenetesen
félt, igaz, hogy nemcsak õ,
hanem az egész környék.
Nagyanyám mindent és
mindenkit a szájára vesz, és
úgy ki tudja forgatni minden
valójából, hogy még a levegõ
is bûntudatot érez, amiért
tiszta. Nagyanyám szerint a
Némát egyszerûen állon
vágták kölyökkorában, és
úgy harapta le a nyelvét.

Mindig karácsony táján
jött elõ, valamelyik távoli fa-
luban vagy talán az erdõk

között, manóföldön rejtõz-
ködõ kunyhójából. Rendü-
letlenül végigjárt minden há-
zat, és érdekes módon ott is
adtak ezt-azt neki, ahol
egyébként nálanál is inkább
alamizsnára szorultak volna,
például a tyúktetûvel megtelt
Candurás családban. A Né-
ma onnan is dióval, almával
távozott.

Nagy, kunkori orrú bocs-
korában mókásan csic-
sonkázott a jeges havon,
gyakran le is esett, mert volt,
ahol pálinkával, borral kí-
nálták, és a vékony, sovány,
kiéhezett embert hamar
megjárta az ital. Bocskora
megvédte kisebzett, satnya
lábát a fagytól, oly gazda-
gon és annyi fantáziával csa-
varta körül mindenféle fajta
és színezetû ronggyal, hogy
kész néprajzi csodának szá-
mított. Olyan réteges volt az
öltözéke, mintha káposzta-
lapit viselne.

Bolhaszín felöltõje in-
kább rókaszínûre váltott,
akárcsak tornyos kucsmája.
Azt a képzetet is kelthette
volna, hogy álruhás keleti
mágus, akit itt nálunk, Ke-
let-Európában kifosztottak
az útonállók, még mielõtt
Jézusához eljuthatott volna
lelkének tömjénjével és mir-
rhájával. Rókaszínû kabát-
ját kötéllel, borjúistránggal
kötötte át, vékás szõrtarisz-

nyáján több volt a folt, mint
a posztó, kötõfékdarabbal
erõsítette meg pántját, ezzel
úgy ingott jobbra-elõre, hát-
ra-balra, mint valami mat-
róz, akit a legénység kilö-
kött magából, s célját vesz-
tetten bolyong a végtelen
sarki hómezõn, a kegyetlen
fagyhalálba.

Felszerelésének legfõbb
tartozéka mégis hatalmas
kampós botja volt, szentké-
peken láttam olyat s késõbb,
amikor már hozzánk is elju-
tott a tévé, a pápa kezében.
Olyan méltósággal vonult
végig a Disznólegelõn, mint-

ha ennek a tájnak õ volna a
fõpapja, aki elhozza nekünk,
portákon, házikókban élõ
ostoba fûtõzõknek a menny-
ország szikrázó üzenetét.
Hogy megszületett a Meg-
váltó.

Amikor a Néma a Nyulak
utcájában elkezdte sivító
kántálását, vele kántált ki-
csiny falunk Alszegének,
majd Felszegének egész ál-
latvilága. A kutyák magas
fejhangon adtak hangot
egyetértésüknek vagy nem-
tetszésüknek, õket a mindig
heccre kész kakasok hergel-
ték aztán lilán, megbolon-
dítva egyúttal a tyúkok
földbuta seregét, amely köz-
tudottan a legkönnyebben
bírható zûrzavarra. A disz-
harmóniába belehápogtak a
kacsák a befagyott trágyalé
jegérõl, aztán átvették a szó-
lamot a csûr mögé rekesztett
juhok is, kórusjelleget köl-
csönözve az eseménynek,
amely az istállóból tompán
elõtörõ marhabõgéssel vált
tombolóvá, hogy végül az
ég madarainak riadalma te-
tõzze be: a verebek ideges
rebbenései, a varjak, csókák
kiszámíthatatlan fel-felkere-
kedése toronyról-tetõrõl fá-
ra-kertre, hatalmas és ricsa-
jos körrepülésük a fehér-
ezüstben vacogó keskeny
völgy házikóinak vékonyan
füstölgõ kéményei fölött.

Ilyen elemi erejû volt a
Néma kántálása. Jöttére már
a faluvégi keresztnél megje-
lent Samu, a falu félnótása,
akire gyerekkorában rábo-
rult az agyagdomb megcsu-
szamló palája, s hiába ásták
ki, sosem lett belõle ember.
Majd az Alszeg szegény
gyermekei csapódtak hozzá,
úgyhogy mire a Felsõ köz
módosabb portáihoz ért, a
Némának már szabályos kí-
sérete, majdhogynem udvar-
tartása volt; mire pedig mun-
kájának végére jutva meg is
kótyagosodott, addigra a fel-
nõttek bámész csoportja kö-

vette, heccelték, fõleg az alsó
hídnál, ahol a pálinkafõzõ
mûködött. A hely arról hí-
res, hogy a Nyírõ Róza rucái
egyszer úgy megrészegedtek
a patakpartra ömlesztett ma-
látától, hogy az asszonyság
azt hivén: dögvész ütött ki
közöttük, hogy legalább a
tollú ne menjen kárba, gyor-
san megtépte õket, aztán a
kijózanodott kacsák szemér-
metlen pucérságukkal kér-
kedve jöttek egyenként tán-
torogva elõ a bûzlõ dombról,
világ csodájára.

Az alsó hídnál meleg pá-
linkát ittak a férfiak, és itt
produkálta magát Liza is, a
görbe cigányné, románul,
magyarul, szászul és cigá-
nyul kántált és rigmusolt an-
nak, aki megkínálta. Méltó
vojá, nu te szuferincá. Nu te
busulincá. Dé mángé, dé
mángó, borboricá borboró!
A Néma ritkán vegyült közé-
jük, de ha itt még belédiktál-
tak egy kis pálinkát, akkor
olyan mulatság kerekedett
nemsokára a híd körül, mint
mikor a vásárban egyszerre
táncoltatják a majmot, a
medvét, ráadásul a papagáj
folyton kihúzza a nyerõ cé-
dulát, és bár mindent össze-
vásároltunk, ami csak érde-
kes és különleges, mégis
minden pénzünk megma-
radt, gondtalanul áldomá-
sozhatunk, mert senki sem
parancsol. A szegények és a
szerencsétlenek, a félnótásak
és a holnap gondjával élõk
elfeledkeztek bajaikról, elõ-
került a vén Dumnyezó, a
félszemû cigányprímás és
Purcitátá, a kontorás, meg
Béka Gyugyi, a bõgõs, ezek
aztán muzsikáltak önfeled-
ten, a falusiak biztatták a
táncra perdülõket, sõt,
egyik-másik pityókos atyafi
szintén mókázni, pontozód-
ni kezdett, úgyhogy mire le-
szállt a farkasalkonyat, bol-
dogan széledhetett szét a
szedett-vedett, krisztusváró
társaság.

Mindezt tulajdonképpen
a Némának köszönhették.
Aki vékás tarisznyájával,
pásztorbotjával lassan ismét
útra kerekedett, és amint
jött, ugyanolyan sivító, ma-
gas fejhangon kántálva vo-
nult fel a Kecskék útján, a
Kereszt irányába. Nem kí-
sérte más, csak Samu, akit
egyszer odaütött a föld az
Agyaglyukaknál.

Egy késõbbi, kegyetlen té-
len a Néma nagyon elfáradt
a kántálástól. Bebújt egy
kórérakásba a Csengõ pata-
ka közelében, a Határvég
mellett. Azt beszélték: meg-
fagyott. Sokkal valószínûbb
azonban, hogy a Mennyei
Tehetségkutató Központ két
fehér köpönyeges, szárnyas
szakembere jött le, és miután
meghallgatták, fölvételt
nyert a mennyei kórusba.

Rendes havi fix fizetéssel,
egész normával. Szólót éne-
kel, mint egykor itt, köztünk,
a földön.

(A Küküllõmadár címû
sorozatból)

Bölöni Domokos

A néma éneke
Szántó T. Gábor verseinek

olvastán megannyi konflik-
tus: a civilizáció és az ösztö-
nök viaskodása, a huszadik
századi traumák személyisé-
günkbe ivódó, kínos emléke,
a diaszpóra- és kisebbségi
sors is eszünkbe juthat. Ez a
sokszólamúság jellemzi fris-
sen kiadott kötete verseit,
amelyek az érzékiség és a

vallás, az idegenség és az ott-
honkeresés, a nemzedéki
konfliktusok és az összembe-
ri, halandói sors egymásba
játszó témáit vonultatják fel.

A szerzõ A szabadulás íze
címû verseskötete a napok-
ban jelent meg a kolozsvári
Koinónia Kiadónál. Ebbõl a
kötetbõl ajánlunk alább né-
hány verset.

Erdély B. Elõd: Szimbiózis (A 2005-ös Etédi Fotótábor anyagából)

A szabadulás íze

Szántó T. Gábor

Kentaur

Én vagyok a kentaur:
fent emberfej, de lent az úr.
Fejem felett az ég azúr,
ám alul a sötét tenger árja,
melyen a gálya farát himbálja,
s annyi bájteli csecs kínálja
becsét-kecsét, hogy a hímek bálja
kínlódva kötné el, hogy fájna –
mert bár a gatyaereszték szorul,
mind embernek lenni tanul,
mert érzi: körbe s benne szédítõ örvény,
de feje felett ott a Törvény,
erkölcsükön hát ne essék csorba,
s önbecsülésük se hulljon porba,
bár a mellre s ölbe vágyó,
ösztön s tudat közt álldogáló,
e kecseket nehezen viselõ ecsetek
nem bírják vadító látványát csecseknek,
s vigyázzba vágódva freccsennek vadul,
mert ugyan fent az ég azúr,
ám alul sötétlik tenger árja
s vad örvénybe ráncigálja
az égre nézõt – minden hiába:
mert hisz mind-mind kentaur.
Fent emberfej, de lent az úr.

In memoriam

Ma apám felhívott, 
és a telefonban zokogva közölte
velem, hogy meghaltam.

De hát élek. Nyugodj meg, apa!

Nem vitatkozni akartam, fiam,
csupán közölni veled a hírt.
De te mindig csak okoskodtál
és ellenkeztél, mint most is!
Megszokhattam volna már.
De nem számít, az apád voltam –

és letette a telefont.
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Bukik a PD-L. 
Románia is?

Cristian Tudor Popescu

Dãscãlescu kormányzása
óta nem volt ekkora nagy a
szakadék Románia kormá-
nya és az ország lakossága
között. Utóbbi több mint
rossz véleménnyel van a
Boc-kabinetrõl, a lakossági
elégedetlenség gyûlöletbe
fordul. Kormányzó pártként
a PD-L nem akarja felfogni,
hogy semmi értelme saját re-
formizmusát és az ellenzék
populizmusát hangoztatni.
Ahogy azt április óta han-
goztatom – unom is lassan –,
a legfontosabb tényezõ a bi-
zalom, ami a Boc-kormány
esetében a nullához közelít.
Boc urat és minisztereit ak-
kor is lehurrogják vagy leve-
gõnek nézik, ha egy-egy állí-
tásuk amúgy korrekt. A
Victoria-palotában eltöltött
minden egyes nappal a Boc-
kormány kompromittálja a
reform gondolatát, a válság
elleni kemény, de szükséges
intézkedéseket. A PD-L to-
vábbra is mellõzi ezt a tényt,
ami korántsem meglepõ egy
román párt részérõl, viszont
elképesztõ a közönyük az
imázskatasztrófa iránt, ami-
nek következményeként
2012-ben a parlamenten kí-
vül maradhatnak. Politikai
szempontból a PDL köteles
lecserélni régóta lejárt szava-
tosságú kormányfõjét; nem
teszi, és ezért a párton belül
okkult érdekcsoportok sûrû
hálója okolható. Ugyancsak
feleslegesek Boc úr utalásai a
múltra – a Tãriceanu-kor-
mány többmilliárd eurós
kampányalamizsnájára –
vagy a jövõre – „azt hiszitek,
jobb lesz, ha azok jönnek?”.
Egy bizonyos ponton túl a
gyûlölettel telt tömeget csak-
is a jelen érdekli. Ennek a
kormánynak a bukását akar-
ják, és nem érdekli õket a po-
litikai válság. (...) A Boc-kor-
mány végül abba kapaszko-
dik, hogy a tiltakozó meg-
mozdulásokat az ellenzék
szervezi. A tömegek dühe
azonban messze meghaladja
a PSD és a PNL szervezési
képességeit. Meghaladja a
soványka bizalmatlansági in-
dítványt is. És az utcán csu-
pán halvány árnyékát láttuk
az általános hangulatnak.
Hiába ékelõdött be Ponta az
utcai tüntetések elõvédjébe
(...), nem nyert semmit, el-
lenkezõleg. Ott a szerencsét-
leneknek van a helyük, akik-
nek nincs mibõl élni; Victor
Pontának a helye, amiért
megválasztották és fizetést
kap, a parlamentben van. (...)
Végül a Boc-kormány tagjai-
nak felszólalásait – túl az ön-
áltatáson, demagógián, sze-
menszedett hazugságokon –
maga a kormánypárt cáfolja
meg. Hogy is hihetnénk
Bocnak és övéinek, még ha
fanatikus narancsosok len-
nénk is, amikor a PD-L-sek
parancsba kapták, ne szavaz-

zanak, attól félvén a pártve-
zérek, hogy egyesek az indít-
vány mellett voksolhatnak?
Groteszk kicsúcsosodása ez
a Romániát emésztõ bizalmi
válságnak – a hatalom nem
bízik saját katonáiban (...) A
bizalmatlansági indítvány ki-
menetelétõl függetlenül a
PD-L zuhan. Akkor is, ha a
tüntetõk a hideg és az esõ mi-
att hazaindultak, sokkal töb-
ben vannak, akik otthon, a
televízióban látták, hogy a
PD-L honatyái ülnek. Szava-
zás közben. Miközben foly-
ton emlegetik Bãsescu felfüg-
gesztését, amire állítólag ké-
szül az ellenzék, a PD-L fel-
függesztette önmagát. Egyet-
len, hátborzongató kérdés
van még hátra: ha október-
ben az történt, ami történt,
mi lesz a Boc-kormánnyal,
amikor megérkeznek a téli
számlák? (Fordította: Sz. L.)

Ki írja 
a bizalmatlansági 
indítványokat?

Liviu Avram

Most már nyugodtan be-
szélhetünk a bizalmatlansági
indítványról. De nem a sza-
vazásról, és még csak az azt

kísérõ tiltakozásról sem. Ha-
nem magáról a tartalomról. 

Nem tudom, hányan szok-
ták elolvasni a bizalmatlan-
sági indítványokat, mielõtt
szavazásra kerülnének. Én
régóta olvasgatom õket, te-
hát tapasztalatból mondom,
hogy stilisztikai és tartalmi
szempontból megmaradtunk
a kõkorszakban. Ezek az em-
berek egész egyszerûen nem
tudnak írni! Nem tudják ki-
válogatni a releváns ténye-
ket, nem tudják felsorakoz-
tatni meggyõzõ érveiket,
nem tudják ezeket úgy rang-
sorolni, hogy megnyissák a
koponyákat és a behatolja-
nak az agyakba. A tegnap
megbukott indítvány sem ki-
vétel. Tizennégy teljes olda-
lán keresztül egyetlen gondo-
lat ismétlõdik, pontosabban
egy szóösszetétel: a Bãsescu–
Udrea–Boc–Anastase, azaz
BUBA-kormány. Annyira
tetszett nekik ez az erõltetett
vicc, hogy nem kevesebb,

mint 11 alkalommal használ-
ják. Az indítvány elsõ része
tele van a jelszavak, pecsétek
és jelzõk, politikusi morgá-
sok gyûjteményével. Nem ta-
lálni egyetlen vádat sem a
kormány ellen – pedig hál’ is-
tennek akadna bõven (...)
Egyesek azt hozhatnák fel el-
lenérvként, joggal, hogy az
indítvány szövege teljesség-
gel irreleváns, és csak az igen
vagy nem szavazathoz veze-
tõ politikai döntés számít,
meg az azt kísérõ tárgyalá-
sok, árulások, lekenyerezé-
sek. Nincs igazuk. Az indít-
vány nyilvános, írott tanúbi-
zonysága a közvita színvona-
lának. Annak a színvonal-
nak, amelybõl ízelítõt adnak
a parlamentben hétfõnként
elhangzó politikai nyilatko-
zatok. Olvasták ezeket vala-
ha? Melegen ajánlom, kime-
ríthetetlen humorforrás. (...)
Csakhogy ez a fajta politikai
diskurzus, éppen könnyedsé-
génél fogva „lecsorog” a köz-
életbe, és megfertõz mindent.
A szakszervezetek és a mun-
kaadók képviselõi, akiktõl
tényleg elvárna az ember
egyet s mást, ugyancsak bõ-
ségesen merítenek belõle,
nem beszélve a sajtóról, mi-
vel köztudott, hogy „Anna
almát eszik”-nél bonyolul-
tabb dolgok elriasztják a né-
zõket. Hallgatom a bizalmat-
lansági indítvány utáni vitát.

Ugyanaz a buta diskurzus
minden oldalon. 
(Fordította: Sz. L.)

Az államcsíny
és a nyíltan 

ellenforradalmi 

jobboldal
Tamás Gáspár Miklós

E sorok írójának sok tekin-
tetben más a véleménye a
jobboldali magyar kormány
teljesítményérõl, mint a bal-
közép sajtó átlagának. Nem
biztos ugyan, hogy a belföldi
fogyasztói kereslet serkenté-
sének választott módszerei
célravezetõk, lehetséges,
hogy a profitjukat az ország-
ból rendszeresen kimenekítõ
multinacionális cégek meg-
rendszabályozása és megsar-
colása visszaüt, de a növeke-

dés beindítása helyes célkitû-
zés; a magánnyugdíjpénz-
tárakért se sajog a szívem; a
Magyar Alumínium Zrt. ál-
lami ellenõrzés alá helyezése
szerintem nem rossz lépés; a
kilakoltatási moratórium ki-
fejezetten rokonszenves. Két
kérdés vetõdik azonban föl.
Elõször: hogyan osztja újra a
kormány a beszedett irtóza-
tos összegeket? Úgy fest, saj-
nos, hogy nem igazságosan,
nem az egyenlõség szellemé-
ben. Másodszor: intézkedé-
sei demokratikusak és törvé-
nyesek-e? Sajnos úgy látszik,
hogy nem. A hivatalban lévõ
magyar miniszterelnök meg-
vetõ viselkedése a szakszer-
vezetekkel szemben (az Or-
szágos Érdekegyeztetõ Ta-
nács múltkori ülésén) világo-
san megmutatta, hogyan vé-
lekedik a nemzeti ügyek kor-
mányának nagy hatalmú és
fölöttébb népszerû vezetõje a
plebejusokról. Ez az epizód
bizonyította be, hogy a Nem-
zeti Együttmûködés Rend-
szere a demokráciának mind
a népi tartalmát, mind a for-
mai követelményeit lenézi és
mellõzhetõnek találja. A dia-
dalmas magyarországi jobb-
oldal, amikor elveti 1989 de-
mokratikus fordulatát (a
rendszerváltást) – amelyet a
rendszer kudarca miatt visz-
szamenõlegesen meggyûlölt
a nép, érthetõen –, az elve-

szett illúziókat újnak látszó,
ám pormacskás illúziókkal
képzeli pótolhatni. Arról ál-
modik, hogy a „közérdek”
érvényesítése végett túlléphet
a jogon és a hagyományon.
Ennyiben ez a jobboldal nem
konzervatív, hanem nyíltan
ellenforradalmi. Figyelmen
kívül hagyja (és aligha naiv-
ságból), hogy a modern de-
mokratikus politika lényege
éppen a „közérdek” és a
„közjó” mibenlétének nyil-
vános megvitatása. Ezeket a
vitákat Orbán Viktor ország-
gyûlési képviselõ annak ide-
jén (még mint ellenzéki veze-
tõ, a kötcsei beszédében) a
„centrális erõtér”, azaz az el-
mozdíthatatlan, alkotmányo-
zó többségû kormánypárt
belsõ szféráiba számûzte, el-
zárva a nyilvánosságtól. (...)
Az Orbán-rezsim abban bízik
(...), hogy amennyiben gaz-
daság- és társadalompolitikai
húzásai sikeresek, akkor a
közjognak és az alkotmá-

nyosságnak pusztán az a hi-
vatása, hogy a hegemón kor-
mánypárt rendelkezéseinek a
keretét megteremtse. A jelen-
legi magyarországi jobboldal
ráadásul a „sikeres” jelzõt –
jellegzetesen dekadens és
amorális módon – a „helyes”
jelzõvel helyettesíti, és meg-
fordítva. Sikernek pedig elsõ-
sorban újabb hatalmi pozíci-
ók megszerzését tekinti, illet-
ve a manipulált médiák segít-
ségével fölhizlalt népszerû-
ségének további puffasztását.
A jobboldali kormánytöbb-
ség a hatalmi hódítást mint
„tartalmat” többre becsüli a
jogi „formánál”, s az alkot-
mányosan garantált szabad-
ságjogokba vetett hitet merõ
balítéletnek véli. Ezt megte-
heti, de evvel elvetette a mo-
dern konzervativizmus és ke-
reszténydemokrácia utolsó
maradékait is. Sokan va-
gyunk, akik súlyos kételyek-
kel nézzük a polgári demok-
ráciát – de nem azért, mert
sokalljuk a szabadságot,
mint a Nemzeti Együttmû-
ködés Rendszere, hanem
mert keveselljük –, mégsem
örülünk felhõtlenül végnap-
jainak. Az Orbán-rezsim
mûködtetõi már kiábrándul-
tak a polgári demokráciából,
amelyet borzongva és viszo-
lyogva „liberalizmusnak” ne-
veznek, de nem helyettesítik
semmivel, még „népi de-
mokráciával” sem. Etatistá-
nak hiszik magukat, pedig
szétverik a magyar államot.
(Lásd errõl és vele rokon kér-
désekrõl terjedelmes tanul-
mányomat a Kritika novem-
beri számában.) Antikapita-
listának hiszik magukat, pe-
dig – kivéve a globális nagy-
tõke ügynökségeinek kezé-
bõl a politikai irányítás emel-
tyûit – csak a tõke brutális,
ám a kizsákmányoltak és el-
nyomottak által is lelkesen
ünnepelt uralmát gyakorol-
ják a legfontosabb tekintet-
ben: a munkára kényszerítés-
ben és a lakosság intézmé-
nyekbe (iskola, börtön, kór-
ház, bentlakás, árvaház, tele-
vízió, egyház) csomagolásá-
ban. A „liberális jogállam”, a
„formális demokrácia” el-
utasításában egyetértenek a
szélsõjobboldallal és a sztáli-
nistákkal. Az Orbán-rezsim
kedden, 2010. október 26-án
végképp leleplezte magát.
Több kételye senkinek se le-
het. A néha megmosolygott
„pánikkeltõkrõl” és „hivatá-
sos rettegõkrõl” (közöttük is
elsõ helyen Debreczeni Jó-
zsefrõl) kiderült, hogy éles
szemû realisták. Amikor az
egyelõre még fönnálló Ma-
gyar Köztársaság Alkot-
mánybírósága olyan döntést
hozott, amely egy amúgy
nem túl fontos ötlete végre-
hajtásában feszélyezte a
nemzeti ügyek kormányát, a
középponti erõ (a rezsim-
párt) kijelentette, hogy alkot-
mánymódosítással korlátoz-
za majd az Alkotmánybíró-
ság hatáskörét, nehogy efféle
pimaszkodásokra vetemed-
hessék újólag, az alkotmá-
nyossági aggályok miatt ha-
tályon kívül helyezett tör-

vényt pedig ismét beterjeszti.
Evvel a szabadelvû, alkot-
mányos, pluralista jogállam-
nak – még az ócska, képmu-
tató, mucsai változatának is
– végérvényesen befellegzett
Magyarországon. A mai ma-
gyarországi jobboldal figyel-
men kívül hagyja azt a félel-
metes tényt, hogy minden
politikai rendszerben fönnáll
valaminõ hallgatólagos tár-
sadalmi szerzõdés. Ha az ál-
lam élén álló végrehajtó ha-
talom a maga imponáló tör-
vényhozási többségével maga
szeg törvényt és alkotmányt,
majd szeszélyeihez szabja a
polgári, büntetõ- és közjogot,
akkor nem várhatja el a de-
mokratikus érzületû és észjá-
rású honpolgároktól, hogy
megadják neki a többé-kevés-
bé szabad választásokon el-
nyert fölhatalmazást megille-
tõ tiszteletet és lojalitást
(amely elvben független a po-
litikai rokonszenvtõl, és a
népakarat elismerésén nyug-
szik. Amikor az állami kül-
sõségekbe burkolózó végre-
hajtó hatalom valójában
nem az államot képviseli
már – hiszen a tetszõleges és
hisztérikus önkény az „ál-
lam” fogalmának az egyenes
ellenkezõje –, akkor a polgá-
ri engedetlenség és az állan-
dó tiltakozás minden jó ha-
zafi természetes kötelessége.
(...) Az egypárti féldiktatúra
óriási népszerûsége, amelyet
a válság következményeinek
és az elõzõ kormány teljesen
megérdemelt elutasítottságá-
nak köszönhet, egyelõre
nem fog csökkenni, ameddig
némelyek elhiszik, hogy az
alkotmányosság védelme
nem más, mint a tíz- és száz-
milliókat fölmarkoló álszo-
cialista maffiózók érdekvé-
delme – s nyilván ez lesz a
kormánypropaganda fõ
„csapásiránya”. De ezt a lát-
szatot elõbb-utóbb majd el-
hessegeti a magyar nép esze
és humorérzéke. (...) Evvel a
rezsimmel az együttmûkö-
dés képtelenség. Csak az en-
gedetlenség, az ellenállás, az
érintkezés kerülése lehetsé-
ges. Hosszú küzdelem várha-
tó, emiatt is indokolt a hig-
gadt, hûvös hangvétel. Az
ország ma nem nélkülözheti
államát, ezt az államot azon-
ban vissza kell szereznie a
demokratikus politikai kö-
zösségnek: a népnek. A nép
már elkergette a laza csibé-
szek és a merev piaci dogma-
tikusok koalícióját. A vakhi-
tû hatalommániákusokkal, a
rendeleti kormányzás és a be
nem jelentett kivételes álla-
pot megszállottaival, a tekin-
télyelvû féldiktatúra ügyes,
okos, rátermett manipuláto-
raival ez nem lesz ilyen kön-
nyû – és én õszintén sajná-
lom mindazokat, akiknek
most megint csalódniuk kel-
lett. Mennyi kiábrándulást
és csalatkozást kell elviselnie
még ennek a kimerült, törõ-
dött országnak? Hány esz-
tendõnyi kilátástalanság és
keserûség kell még hozzá,
hogy föltámadjanak a sza-
badság energiái? Szegény,
szerencsétlen Magyarország.

Diadalmas jobboldalak

Victor Ponta szavaz a bizalmatlansági indítvány mellett
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Czédly József

Az egész világot átfogó
gazdasági válság, a jelenség
megértése, arra kényszerít,
hogy minél jobban megis-
merjük azokat a tényezõket,
melyek jellemzik egyes or-
szágok helyzetét a világgaz-
daságban. Ehez segít hozzá
az Európai Unió statisztikai
hivatalának az Eurostat-nak
egy most megjelent tanul-
mánya Az EU a világban –
statisztikai portré címmel.
Mai Törvénytárban (jelen-
tõsebb új közérdekû szabá-
lyozások hiányában) ebbõl
a kiadványból kívánok be-
mutatni néhány fontosabb
adatot, melyek utalnak arra
hogyan fejlõdik a világ gaz-
dasága és ennek keretén be-
lül, hogyan helyezkedik el
az Európai Unió a maga 27
tagországával.

Népesedési mutatók

2010-ben a földet
6.908.700.000 (6,9 milliárd)
ember lakja. A legnépesebb
ország Kína 1,35 milliárd
lakóssal, következnek nagy-
ság szerint India 1,21 milli-
árd, Egyesült Államok
317,6 millió, Indonézia
232,5 millió, Brazilia 195,4
millió lakóssal. Az EU-nak
501,0 millió lakósa van, ez a
világ össznépességének 7,3
százaléka. Az utóbbi ötven
évben jelentõs változások
következtek be a föld össz-
lakósságának összetétel-
ében. A fejlett és a gyorsan
fejlõdõ országok aránya fo-
kozatosan csökkent, így
1960-hoz viszonyítva 2010-
ben Kína lakóssága a világ
össznépességének 21,4%-ról
19,6%-ra eset vissza, az EU

13,3%-ról, 7,3%-ra, az USA
6,2%-ról 4,6%-ra, Oroszor-
szág 4%-ról 2%-ra csökkent.
Mindez a civilizációval járó
jólét demográfiai hatására,
Kína esetében a tudatos sza-
porulatgátlást elõidézõ in-
tézkedések nyomán követ-
kezett be.

Növekedett az össznépes-
ség az egészségügyben az
utóbbi ötven évben elért
eredmények alapján is. Ezt
igazolja, hogyan alakult
1960 és 2010 között a gyer-
mekhalandóság aránya
(1000 élve született gyer-
mekbõl hányan haltak meg
még csecsemõ korban). Ez
a mutató világszerte 116,0-
ról 47,3-ra csökkent. Legje-
lentõsebb elõrehaladást
ezen a téren Törökország
érte el ahol a gyermekhalan-
dóság ötven év alatt 176,0-
ról 27,5-re csökkent, Szaúd-
Arábiában 160,0-ról 18,8-
ra, Indonéziában 165,8-ról
26,6-ra. Az EU-ban az el-
múlt ötven évben 36,0-ról
4,5-re esett vissza.

Ezzel párhuzamosan nõtt
az életreménység, ahogy az
elhalálozottak átlag életko-
rának jelenségét nevezik. Ez
2007-ben az EU-ban 79,2
volt. A  leghosszabb életkor
Japánban van, 82,7 év,
Ausztráliában 81,5, Kanada
80,7, USA 79,2 és ugyan-
annyi mint az EU-ban.

A GDP (bruttó össz-
termék) színvonala

Ismeretes a gazdasági fej-
lõdés mértékének a bemuta-
tására a statisztikusok a
bruttó össztermék értékét
használják. 2008-ban, a vi-
lág valamennyi országának
a bruttó összterméke, a fo-

lyó árakat figyelembe véve,
41.193 milliárd euró volt.
Ehez legnagyobb mérték-
ben az EU járult hozzá,
ugyanis 12.506 milliárd
euró volt a bruttó öszter-
méke, ami a világ összter-
mékének 30%, az USA ré-
szesedése 23%, Japáné 8%,
Kínáé 7%. A 2010 évi elõre-
jelzés szerint, elõször az
utóbbi 50 évben, Japán el-
veszti harmadik helyét, Kí-
na javára. Az évi, egy fõre
esõ nemzeti bruttó összter-
mék bajnoka Ausztrália,
mert ennek értéke az ötödik
kontinensen 32.093 euró.
Sorrendben következnek az
USA 30.409 euró, Kanada
28.081 euró, Japán 26.283
euró, az EU 24.962 euró.

Energiafogyasztás 
világszerte

A tanulmány az energia-
fogyasztás mértékének a

megállapítására a kgep (ki-
lo équivalent de petrol- egy
kg. nyersolajnak megfele-
lõ) mértékegységet hasz-
nálja ami összesíti vala-
mennyi felhasznált energi-
ának az értékét, átszámítva
energia elõállításának ará-
nyában, a nyersolaj fel-
használásával keletkezett
energiára. 

Világviszonylatban az
utóbbi húsz évben az ener-
giafogyasztás fejenként az
1990 évi 1.683 kgep-rõl
1.818 kgep-re nõtt, ami
8%-os növekedést jelent.
Legtöbb energiát
lakósónként Kanada fo-
gyaszt, évi 8.282 kgep-et
(ez az ország földrajzi fek-
vésének is köszönhetõ),
következik az USA 7.778
kgep, Szaúd-Arábia 6.170
kgep (ez igazolja, hogy
nemcsak a zord északi ég-
hajlat, de a sivatagi forró-
ság is, a modern világban,

nagy hõfogyasztással jár),
Ausztrália 5.917 kgep. Az
EU energia fogyasztása a
vizsgált húsz év alatt lakó-
sonként 3.532 kgep-rõl
3.616 kgep-re emelkedett
ami 2,37%-os, aránylag
csekély növekedést jelent,
elsõsorban az utóbbi évek-
ben bevezetett hõenergiát
megtakarító intézkedések
hatására.

Légszennyezõdés 
mértéke

Az emberiség jövõje
szempontjából annyira fon-
tos globális felmelegedés
okozójának, a levegõ szén-
dioxidot tartják. Így a tanul-
mányban helyett kaptak
azok az adatok is melyek az
egyes országok széndioxid
kibocsátását és felhasználá-
sát tükrözik. Ezen a téren az
USA vezet ahol lakó-
sonként évente 19 tonna a

széndioxid kibocsátás. Kö-
vetkeznek, csökkenõ sor-
rendben Ausztrália 18,1
tonna, Kanada 16,7 tonna,
Szaúd-Arábia 15,8 tonna.
Az EU fejenkénti évi szén-
dioxid kibocsátása ezeknél
az értékeknél jóval kisebb,
8,2 tonna.

A modernizáció 
mértékének mutatói

A tanulmány ennek fel-
mérésére két adatsort, mu-
tatót, használ. Az egyik:
minden 16 és 74 év közötti
100 lakosból hányan hasz-
nálnak internetet, a másik
100 lakósból hánynak van
mobiltelefon bérlete.

Ami az internet haszná-
latot illeti Dél-Korea jár az
élen, 100 említett korú sze-
mélybõl 77-en internetez-
nek, ez a mutató Kanadá-
ban 73, az USA-ban 72, Ja-
pánban 69, az EU-ban 64.
Legkevesebben használnak
internetet Indiában és Dél-
Afrikában, 7-en 100 sze-
mélybõl, míg a világ vala-
mennyi országát figyelem-
be véve, 100 16 és 74 év kö-
zötti lakósból átlagosan 21-
en használnak internetet.

Világszerte 100 lakósból
60-nak van mobiltelefonja
(hihetetlenül nagy arány).
Élen jár Szaúd-Arábia ahol
100 személynek 147 mobil-
telefonja van, következik
Oroszország 132 telefonnal,
az EU 122-vel, Argentina
117-el, Ausztrália 103-al,
míg érdekes az USÁ-ban
100 lakósból csak 89-nek
van mobiltelefon bérlete.

Elnézést a sok számadat-
ért, de a világ mai helyzeté-
nek bemutatásához ez elke-
rülhetetlen volt.

A szolgalmakról – általában
Deák Levente

Egészen pontosan a szol-
galmi jogokkal szeretném
megismertetni olvasóinkat
azoknak a szabályoknak
alapján, amelyek az új, de
még mindig nem hatályos
Polgári Törvénykönyvben,
közelebbrõl a III. könyv IV.
fejezetében a „Szolgalmak-
ról” címszó alatt , a 755-
772. szakaszokban olvasha-
tók. Elõrebocsátom, hogy a
különféle szolgalmak konk-
rét, egyedi szabályait nem
az említett szakaszokban,
hanem a törvénykönyv más
fejezeteiben, részeiben, va-
lamint különtörvényekben
(például az építési engedé-
lyekrõl alkotott 1991. évi
50. törvényben) találjuk
meg, tehát amirõl ebben az
írásban szó lesz, ezek az ál-
talános tudnivalók, vagy
másképpen mondva, a szol-
galmak keretszabályai.

A szolgalom (servitut-
e/drept de servitute) cím-
szó alatt a 2006-ban, a
Kritérion Könyvkiadó ki-
adásában megjelent Ro-
mán–magyar jogi szótár a

következõ meghatározást
adja: „A szolgalom az a do-
logi jog, amelynél fogva va-
laki valamely idegen dolog-
nak bizonyos értelemben
hasznát veheti, úgy, hogy
annak mindenkori tulajdo-
nosa valamit tûrni vagy ten-
ni köteles.” Majd követke-
zik a különféle szolgalmak
megnevezése mindkét nyel-
ven, köztük az átjárási, a
vízhasználati szolgalom, az
ablaknyitási szolgalom a
szomszéd telekre, az eresz-
szolgalom és így tovább,
amelyek mind a jelenleg
hatélyos Ptk-ban, mind a
következõben benne van-
nak.

Az új Ptk. 755. szakasza
a szolgalmat mint az ingat-
lan terhét határozza meg,
mindig egy másik ingatlan-
tulajdonos javára és hasz-
nára. Szolgalmi jogot kétfé-
leképpen lehet szerezni,
alapító jogügylettel vagy el-
birtoklással, ezt mindkét
esetben a hatályos telek-
könyvi szabályok betartásá-
val, ami egyszerûen mond-
va, a jog, a jogcím betáblá-
zását jelenti. És bár a 756.

szakasz a jog megszerzésé-
nek csak ezt a két módoza-
tát említi, közvetlenül utá-
na, a 757. szakasz, amely a
696. szakasz elsõ bekezdé-
sére utal, már a szolgalmi
jogot alapító keresetrõl
(actiune confesorie de servi-
tute) beszél, vagyis arról a
perrõl, amelyet, ha a felpe-
res megnyer, valamilyen
szolgalom (például átjárási)
címzettjévé, gyakorlójává,
használójává stb. válik.

Az ingatlanra vonakozó,
egy ingatlant egy másik ja-
vára terhelõ szolgalmaknál
uralgó telekrõl (fond domi-
nant) és szolgáló telekrõl
(fond aservit) beszélünk,
majd ebbõl következõen a
két telek tulajdonosát meg-
illetõ jogokról és az õket
terhelõ kötelmekrõl. A 759.
szakasz például kimondja
azt, hogy a szolgáló telek
tulajdonosa, a kétoldalú
alapító jogügyletben vállal-
tak szerint köteles az uralgó
telken olyan munkálatokat
elvégezni, amelyek a telek
hasznosítását, használatát
elõsegítik, s mely kötelmek,
ha az okiratot betáblázták,

a szolgáló telek mindenkori
tulajdonosát terhelik.

A szolgalmak lehetnek
láthatóak, nyilvánvalóak
(servituti aparente) és látha-
tatlanok (servituti nea-
parente). A láthatóknál
mindig ott van egy jel, egy
tárgy, fizikai valójában, pél-
dául egy ablak a láthatási
szolgalomnál, egy forrás,
amelyhez a szomszéd is jár-
hat. A láthatatlan szolga-
lomnál ilyen jel, tárgy, stb.
nincs, van viszont egy tör-
vényben rögzítet tiltás,
hogy példálul hová nem le-
het épületet emelni, milyen
távolságra, milyen magas
lehet egy szomszéd épület,
stb. Aztán vannak folyama-
tos (continue) és idõleges
(necontinue) szolgalmak,
valamint tevõlegesek (servi-
tuti pozitive) és nemlegesek
(negative). Tevõleges átjárá-
si esetében az uralgó telek
tulajdonosa a más tulajdon-
jogából fakadó használati
jogot gyakorolja a szolgáló
telek egy része felett. Vagy,
a szolgáló telek tulajdono-
sa, nemleges szolgalmi jo-
gából fakadóan, egy bizo-

nyos helyzetben köteles lesz
tartózkodni telke beépítésé-
tõl, vagyis tulajdonjogából
eredõ jogai egy részét nem
gyakorolhatja. A törvény-
könyv azt is kimondja,
hogy elbirtoklással csakis a
tevõleges szolgalmakat le-
het megszerezni, de ezt az
eddiginél rövidebb elbirtok-
lási idõ, 10 vagy 5 év alatt,
ha majd az új Ptk. hatályba
lép.

Érdekes szabályozást ta-
lálunk a szolgalmi joggal
terhelt, késõbb felparcellá-
zott szolgáló telkekre vo-
natkozóan. Az uralgó telek
tulajdonosa egy ilyen par-
cellázás után sem veszíti el
jogát, például továbbra is
átjárhat a szomszéd telken,
akkor is, ha annak tulajdo-
nosa idõközben megválto-
zott. Elõfordulhat azonban,
hogy némelyik parcella kí-
vül esik az eredeti átjárón, a
zárt telket megközelítõ ös-
vényen, kocsi- vagy autó-
úton (attól függõen, hogy
milyen átjárási szolgalmi
jogot szerzett az eredeti,
egybenvolt telekre). Ilyen
esetben a kívül esõ parcel-

lák feletti szolgalmi jog
megszûnik. Új Ptk. 769.
szakasz 3. bekezdés.)

A szolgalmi jog megszû-
nésének eseteit a 770.sza-
kasz tételesen és kimerítõen
sorolja. Ezek közül azt az
esetet említem, amikor a
két telek egy kézbe kerül,
amikor tehát a szolgalmi
jog fenntartása szükségte-
lenné válik. Az is elõfordul-
hat, hogy az uralgó telek tu-
lajdonosa lemond szolgal-
mi jogáról, például többé
már nem kíván átjárni a
szolgáló telken, mert más-
fele nyitott magának vagy
nyitottak neki kijáratot a
közútra. Aztán, arra is van
lehetõség, hogy békés úton
vagy éppen perben a szolgá-
ló telek tulajdonosa vissza-
vásárolja a szolgalmi jogot
az uralgó telek mindenkori
tulajdonosától. (Lásd a 772.
szakaszban.) A szolgalmi
jogot folyamatosan vagy
egyeseket idõközönként
gyakorolni kell. Nem gya-
korlásuk nyomán, 10 év
eltével ez a jog megszûnik,
a 771. szakaszban szabályo-
zottak szerint.

Kitekintés a világgazdaságra
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Könyvbemutató 
Sepsiszentgyörgyön

A Székely Nemzeti Mú-
zeumban ma 18 órától az
Erdélyi Múzeum-Egyesület
jubileumi köteteit mutatja
be Sipos Gábor, az EME el-
nöke és Egyed Ákos akadé-
mikus.

Kiállítás 
Kézdivásárhelyen

Október 29-én, szomba-
ton 14 órától a Céhtörténe-
ti Múzeum Incze László
kiállítótermében a Kör-
mönfontak, fonatok, cso-
mók, bogok címû kiállítás
nyílik meg. A tárlatot Pusz-
tai Zsolt néprajzkutató
méltatja. Közremûködik
Ábri Béla és zenekara vala-
mint a Csiporkázó Játszó-

ház Egyesület. A megnyitó
napján vásárt és bemutatót
tartanak a kiállító kézmû-
vesek.

Zene 
Kézdivásárhelyen

A Vigadó Art Caffé pin-
céjében ma 21 órától a
helybeli Metropolis kon-
certezik. A saját dalokban
fellelhetõ funky, blues, beat
beütés, illetve progresszív,
hard rock hatás.

Színielõadás 
Dálnokon

A sepsiszentgyörgyi Kó-
nya Ádám Városi Mûvelõ-
dési Ház Visky Árpád Szín-
játszó Együttese ma 20 órá-
tól a mûvelõdési házban be-
mutatja Robert Thomas

Szegény Dániel címû bûnü-
gyi vígjátékát. Rendezte:
László Károly színmûvész.

Hagyományõrzõ bál 
Backamadarason

A Backamadarasi Szõlõ-
termesztõk és Borászok
Hagyományõrzõ Egyesüle-
te október 30-án, szomba-
ton este 20 órakor a kultú-
rotthonban harmadik alka-
lommal szervezi meg a ha-
gyományos kosaras szüreti
bált. Délután a faluban fel-
vonul a Kincses tánccso-
port, este pedig a szõlõs-
gazdák borkóstolóval vár-
ják a vendégeket. A szüreti
mûsort is a Kincses tánc-
csoport tartja.

Playback Színház 
Csíkszeredában

Szombaton, október 30-
án 19 órától Csíkszeredá-
ban, a Csíki Játékszín Hu-

nyadi László Kamarater-
mében vendégszerepel a Pe-
pita Társulat playback-szín-
házi elõadásával. A play-
back egy rögtönzéses szín-
házi mûfaj, amelyet Jonat-
han Fox a pszichodráma
mûfajra is alapozva alkotott
meg a 70-es években. A
„produkció” a nézõk sze-
mélyes élményeire épül.

Kaszkadõr-bemutató 
Segesváron

Október 30-án és 31-én
(szombaton és vasárnap) 15
órától a segesvári sportcsar-
nok melletti téren kaszka-
dõr-bemutatót tartanak. A
70 perces elõadás keretében
romániai, szlovákiai, cseh-
országi és magyarországi
kaszkadõrök mutatnak be
kalandfilmekbõl ismert
különbözõ jeleneteket. Töb-
bek között lesz pirotechni-
kai mutatvány, gladiátor-
harc, kamionhúzás stb.

Vetési Zoltán 
elõadása
Csíkszeredában

AZ RMDSZ Csíkszere-
da Városi Szervezete és
Csíkszereda Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hiva-
tala közös szervezésében
tart elõadást Vetési Zoltán
Magyar erkölcs és oktatá-
sának gyakorlata címmel
ma, október 29-én 18 órá-
tól a városháza gyûléster-
mében.

Színházi est 
Marosvásárhelyen

Ma, október 29-én, este
19 órától zenés- táncos
színházi estre kerül sor a
Jazz&Blues Clubban. Az
elõadás címe: Pest megér
egy estet..., fellépnek: Bo-
kor Barna, Ördög Miklós
Levente, Szabadi Nóra,
zongorán kísér: Nyágai
István.

Barabási Albet-László 
elõadása Kolozsváron

Kolozsváron elõször tart
elõadást Barabási Albert-
László, a hálózatok nem-
zetközileg elismert kutató-
ja, Emberi dinamika – avagy
jósolható az egyén viselkedése?
címmel. Helyszín: Kolozs-
vár, Farkas utcai fõépület,
N. Iorga terem.

Kékedy László 
emlékünnepély 
Kolozsváron

Az Erdélyi Múzeum-
Egyesület Természettudo-
mányi Szakosztálya ma, ok-
tóber 29-én, d.u. 17 órai
kezdettel az egyesület
Napoca/Jókai utca 2 sz.
alatti székházának díszter-
mében Kékedy László em-
lékünnepélyt rendez a neves
professzor és akadémikus
születésének 90. évforduló-
ja alkalmából.

Programajánló

Ha egy családba gyerek
érkezik, nem valószínû,
hogy hosszas hezitálás elõ-
zi meg a döntést, hogy me-
lyik szülõ maradjon otthon
gyereket nevelni: túlnyomó-
részt az anyák vállalják ma-
gukra a gyerekgondozási te-
endõket. Nemcsak a nemi
szerepekkel kapcsolatban
még mindig konzervatív
közgondolkodás miatt van
ez így, hanem egyszerû gaz-
dasági megfontolásból is. A
nõk kevesebbet keresnek,
mint a férfi honfitársaik.
Hiába létezik az „egyenlõ
munkáért egyenlõ bér” el-
ve, a jövedelmi különbségek
mégis jelentõsek. Egyrészt
a tipikus nõi szakmák rosz-
szul fizetettek (gondoljunk
például az ápolónõkre);
másrészt a nõk szakmai
elõmenetelét megakasztják,
de legalábbis lassítják a csa-
ládi feladatok. A vállalati
középvezetõknek körülbe-
lül negyede nõ, ugyanez az
arány a felsõvezetõk köré-
ben már alig feleannyi.

Számokban nehezen kife-
jezhetõ, de érzékelhetõ az a
társadalmi jelenség is, hogy
a nõi munkavállalók között
jelentõs arányban vannak
olyanok, akik – legyen bár-
milyen magas végzettségük
is – hajlamosak elfogadni
szinte bármilyen munkát,
bármilyen alacsony bérért,

különösen akkor, ha kisgye-
rekük van, vagy ha közeli
terveikben szerepel a gyer-
mekvállalás. Ha egy család-
ban mégis az apa marad
otthon hosszabb-rövidebb
ideig gyereket nevelni (vagy
vállal részmunkaidõt), ott is
szintén elsõdlegesen a gaz-
dasági szempontok mérle-
gelése – a jövedelmek nagy-
sága, a munkahely elveszté-
sének kockázata – áll a dön-
tés mögött, vagy valamilyen
sajátos élethelyzet (az apa
éppen munkanélküli vagy
tanuló, míg az anyának van
állása, vagy éppen az apa
jövedelme után számított
juttatás a magasabb). A ha-
gyományostól eltérõ sze-
reposztáshoz rugalmasság
és bátorság is kell: a gyer-
meket gondozó apa és a ke-
nyérkeresõ anya számíthat
a barátok és kollégák vicce-
lõdésére, esetleg rosszallás-
ra a nagyszülõk, idõsebb
családtagok részérõl.

Családbarát vállalat. 
Van ilyen?

A versenyszféra dolgo-
zói, beosztásuktól függetle-
nül, természetesen máso-
kéval egyezõ jogokkal ren-
delkeznek a gyerekgondo-
zásért járó juttatások terén.
Mégis általában az tapasz-
talható, hogy a nõi munka-

vállalók a karrier szem-
pontjából kockázatos lé-
pésnek élik meg a gyerek-
vállalást. A külföldi ta-
pasztalatok azt mutatják:
külön vállalati szintû meg-
oldásokra van szükség ah-
hoz, hogy a gyermekgon-
dozással töltött idõ ne elsõ-
sorban a munkától távol
töltött idõként tûnjön fel,
hanem a karrier tervezhetõ
idõszakaként, amely alatt a
munkavállaló folyamato-
san tartja a kapcsolatot a
vállalattal, esetleg otthon
dolgozik. Az intézkedések-
nek az anyák ugyanúgy
hasznát látnák, mint a gye-
reküket egy idõre gondozni
vágyó apák. A hazai ta-
pasztalat szerint éppen
ezeknek az intézkedések-
nek a hiánya okoz nehézsé-
get a szülõknek a gyerek-
gondozással kapcsolatos
döntések meghozatalánál,
pedig a családbarát vállala-

ti hozzáállás megerõsítése
igen kedvezõ lenne a szü-
lõk szempontjából ugyan-
úgy, mint a munkavállalók
lojalitásának megszilárdí-
tása szempontjából.

Pro és kontra

Meddig maradjon az
anyuka otthon a gyereké-
vel? A minél hamarabbi
visszatérés melletti érvek a
következõk: a munkaerõpi-
acról túl hosszú ideig kiesõ
nõknek nehéz a visszatérés,
a gyereknek az eddig tudo-
mányosan elfogadottnál
másfél évvel korábban tesz
jót, ha közösségbe kerül, a
demográfiai trendnek nem
kedvez a hosszú gyes, mert
ott születik a legtöbb gye-
rek, ahol magas a nõk fog-
lalkoztatási aránya. A volt
kommunista országokban a
gyeshez többféle mítosz kö-
tõdik: a szakmájából kiesõ,

lelassult nõi munkaerõ képe
és az elbutult, „gyesde-
pressziós”, gyermekére ide-
gesen rászóló, panellakó
anyáé. Egyesek szerint ha a
gyerek bölcsõdébe jár, sok-
kal gyorsabban fejlõdik,
mint otthon a négy fal kö-
zött.

A legjobb az lenne, ha az
anya munkahelyi státusza
elvesztése nélkül gyerme-
kével lehet, amikor az a
legnagyobb fejlõdésen
megy át, alapvetõ kötõdé-
sei kialakulnak, rengeteg
fizikai törõdést igényel, és
jó esetben sokáig anyja tes-
téhez köti az anyatejes táp-
lálást, még nem játszik kor-
társaival fantázia- és sze-
repjátékokat, immunrend-
szere még gyenge. A hosz-
szú gyesnek persze vannak
árnyoldalai is.

Az otthoni patriarchális
rendszeren s ennek politikai
leképezésén. A magyar fér-

fiak többsége még mindig
teljesen a nõk feladatának
látja a házimunkát, a gye-
reknevelést és az idõsgon-
dozást, akkor is, ha partne-
rük is teljes munkaidõben
dolgozik. Ha egy nõ ez el-
len lázad, vagy tönkremegy
a házassága, vagy lemond a
további gyerekrõl, hiszen
egy gyerekkel még lehet
egyedül menedzselni mun-
kát, ovit, fõzést, betegápo-
lást, rohangálást. Több gye-
rekkel sokkal nehezebben.
Hollandiában vagy Svédor-
szágban, ahol magas a gyer-
mekszám, nemcsak a nõi
részmunkaidõsök aránya
magas, hanem a férfiak is
gyakran dolgoznak hetente
csak négy napot. Nálunk
pedig ha az apuka korán
(gyakran ez azt jelenti,
hogy a nyolc óra lejártával)
szeretne hazamenni, felvi-
lágosítják, hogy nem nélkü-
lözhetetlen munkaerõ.

Gyerek vagy munka. 
Választani kell?
Munkája jellegétõl és nem utolsósorban

partnere hozzáállásától is függ, hogy

egy nõnek mennyire sikerül összehan-

golnia szakmai karrierjét és a gyermek-

vállalást egy olyan társadalomban, ahol

ma is magától értetõdõnek számít,

hogy elsõsorban az anyák feladata a

gyerekek és a háztartás ellátása.
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Közepes 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

Vízszintes:
1. VII. Konstantin ragadványneve. 13. Háziszárnyas. 14. He-
gyes cipészszerszám. 15. Portugál gitárféleség. 16. Attól kezd-
ve! 17. Idõs. 20. Hulladék. 21. Eljárási út. 23. Helység polgá-
ra. 25. Mûvészeti irányzat. 26. Rangjelzõ szócska. 28. Ártal-

mas. 30. Tömegesen pusztít. 31. Alkotórész. 33. Kanadai vá-
ros. 36. Arra a helyre hajít. 38. A szélben lobogó (zászló). 39.
Tojás, németül. 40. Román pénzek. 41. Párosan árnyas! 43.
Zavaros lak! 44. Sziget, franciául. 45. Antonov-gépek jele. 46.
Olcsó áru. 48. Ovidius elégiakötete. 50. Faléc húros hangszer
nyakán, ahol a húrokat leszorítják. 52. Öntõforma. 53. Berlini
gáz! 54. Francia költõ (Clément). 56. Jószívû igéje. 58.
…gumi: radír. 60. Sírásra késztet. 62. Szülõ megszólítása. 64.
Özönlik, régies szóval. 66. Abból az irányból. 68. Savmara-
dék! 69. Esemény, történés átérzése. 71. Ott kezdõdik! 72.
Szemléltetõ rajz. 74. Giulietta Masina ragadványneve.

Függõleges:
1. John Wayne Oscar-díjas filmje. 2. Vesztõhely. 3. Íbiszfej! 4.
Csillagkép. 5. Fát tesz a tûzre. 6. Arannyal vagy ezüsttel át-
szõtt, nehéz selyemszövet. 7. Nugátszelet! 8. Némán síkos! 9.
Aprító, összetörõ. 10. Folyadékot derítõ. 11. Felületet savval
kezelõ. 12. Félrehall. 18. Pajta. 19. Listáról olvas. 22. … lá-
ma, tibeti egyházi vezetõ. 24. Idegen férfinév. 27. Világító di-
óda. 29. Sódar. 31. Martin …, Jack London hõse. 32. Elége-
detlenkedik a kutya. 34. Tó a Kalahári-sivatag északi részén.
35. Kellemes (táj). 36. Kenõanyag. 37. Lengyel város. 39.
Zseblámpa áramforrása. 42. … cell: napelem (angol). 44. Hi-
vatali helyiség. 46. Dongó. 47. Rainer … Rilke, német költõ.
49. Magasztos hangvételû költemény. 50. Fát megmunkáló.
51. Takaró. 53. Laboratóriumi edény. 55. Észt egyetemi vá-
ros. 57. Szállítás. 58. Francia kártya lapja. 59. Bobby …,
könnyûzene-énekes. 61. Állóvíz. 63. Brazil szövetségi terület.
65. Keskeny faáru. 67. Hõemelkedés. 70. Idegen rt. 73. Beté-
ti társaság, röviden.

Rájuk ragasztották

Világszerte körülbelül 200
millió embert érint az inkon-
tinencia. Ez az adat azonban
jelentõsen alulbecsült, mert
a vizelet és széklet inkonti-
nencia tabu témának, de leg-
alábbis nagyon kellemetlen
problémának számít. Felmé-
rések szerint az inkontinens
betegek kevesebb mint 40
százaléka említi problémáit
orvosnak. Ebbõl fakadóan
az inkontinencia nem kap
elegendõ figyelmet, és a be-
tegek sokszor nem jutnak
megfelelõ kezeléshez.

A nagy rizikófaktorú cso-
portba sorolhatók a többször
szült édesanyák, a középko-
rú – negyven év feletti – nõk
és az ötven év feletti férfiak.
Közülük sokan teljesen két-
ségbeesnek, mert nem látnak
kiutat problémáikra, pedig
ha életmódjukban markáns
változtatásokat hajtanak
végre, akkor a betegség tüne-
tei enyhíthetõk, és az életmi-
nõségük is nagymértékben
javulhat.

Mit kell inni és enni?

Naponta javasolt másfél,
két liter folyadék elfogyasz-
tása, mert a vizelet besûrûsö-
dése fokozza a fertõzések és
a hólyagirritáció veszélyét.
Általánosan elfogadott tény,
hogy a túlzott alkoholfo-
gyasztás egészségkárosító
hatású. Fokozottan igaz ez
akkor, ha vizelettartási ne-

hézséggel küzd valaki. Kerü-
lendõ a koffeintartalmú, va-
lamint a szénsavas üdítõita-
lok fogyasztása is, mivel
ezek a folyadékok irritálják a
húgyhólyagot. Elõsegíti az
éjszakai pihenést, ha lefek-
vés elõtt két-három órával
már nem iszunk semmit. El-
engedhetetlen fontossággal
bír szakemberek szerint a
megfelelõ táplálkozás is az
inkontinencia megelõzésé-
ben: könnyed, és rostokban
gazdag étkezéssel megelõz-
hetõ a székrekedés, ezáltal
az izomok terhelése.

Egyéb állapotjavítók

Fontos pillér az inkonti-
nencia kezelésében a gáti-
zomtorna. Ha néhány gya-
korlatot elsajátít valaki, és
naponta gyakorolja is õket,
elérheti, hogy a vizelet meg-
tartásáért felelõs izomzat
erõsödjön. A túlzott fizikai
aktivitást, a megerõltetõ
sportokat viszont jó, ha ke-
rüli. A rendszeres túrázás,
séta, úszás és kerékpározás
mind megfelelõ kiegészítõ
testmozgás lehet az inkonti-
nencia kezelésére.

Vigyázat 
a gyógyszerekkel!

Egyes gyógyszercsopor-
tok, például bizonyos vize-
lethajtók, altatók, nyugtatók
és néhány allergiaellenes

szer károsan befolyásolhatja
az inkontinencia állapotát,
ezért érdemes leszokni ró-
luk. Természetesen a szakor-
vos felvilágosítást tud nyúj-
tani, ha a vizelettartási prob-
lémát valamilyen gyógyszer
szedése okozza. A dohány-
zásról való lemondás szintén
csökkentheti az inkontinen-
cia tüneteit.

Túlsúly

A vizelettartási problé-
mákkal küzdõ túlsúlyos nõk
tünetei gyakran javulnak, ha
pár kilónyi feleslegtõl meg-
szabadulnak – állapították
meg amerikai kutatók. A túl-
súly, különösen a hasi tájon
lévõ többlet az inkontinencia
egyik kockázati tényezõje,
ám már 5-10 százalékos fo-
gyás is elegendõ a tünetek je-
lentõs javulásához.

Kezelés

Az elsõdleges kezelés so-
hasem gyógyszeres vagy
mûtéti. A tünetek kezelését

mindig medencefenék- és
gátizom-tornával, valamint
a túlsúly leadásával kell kez-
deni, hiszen ez az egyik leg-
alapvetõbb rizikófaktor és
hajlamosító tényezõ. A tor-
na és normál testsúly egyben
a megelõzés alapkövei is. Ha
mégis kialakult a zavaró
inkontinencia, számos
egyéb lehetõség is kínálko-
zik még a gyógyszer vagy
szike elõtt. Itt most elsõsor-
ban az orvos eszköztáráról
van szó, mert az egyéb keze-
léseknek érdemes külön fi-
gyelmet szentelni. A kivizs-
gálás során elõször részlete-
sen kikérdezik, mióta, mi-
lyen tüneteket érzékel az
ember, majd az egyszerû fi-
zikális vizsgálatot, az okok
felderítését célzó vizsgálatok
követik. Kivizsgálják, nincs-
e húgyúti fertõzés, majd ult-
rahangvizsgálattal, hólyag-
tükrözéssel (cisztoszkópia),
szükség esetén ún. urodi-
namikai vizsgálatot végez-
nek. Végül meghatározzák
az inkontinencia súlyosságát
is. A gyógyszeres kezelés

célja a húgycsõ izommûkö-
désének fokozása, nyálka-
hártyája és kötõszövete ru-
galmasságának növelése.
Vannak ugyan ilyen ható-
anyagok, de viszonylag
nagy számban járnak mel-
lékhatással. Helyileg vagy
szájon át alkalmazott
ösztrogén tartalmú készít-
ményeket is szoktak javasol-
ni, bár az utóbbi idõben en-
nek hatékonyságuk vitatott.

A vizelet felfogására al-
kalmazott eszközök (pelen-
kák és betétek) nélkülözhe-
tetlenek. Sok beteg ügyesen
használja az önkatéterezést,
amivel bizonyos idõközön-
ként megszabadítja hólyag-
ját a felgyûlt vizelettõl, így
annak váratlan távozása
megelõzhetõ.

Mûtét

Ha a vizeletcsorgás egyéb
kezeléssel nem javul kellõen,
zavaró, például már nyugodt
álló testhelyzetben is bekö-
vetkezik, és az anatómiai el-
térések is indokolják, a mû-
téti megoldás jön szóba. Ezt
általában a húgycsõ-húgyhó-
lyag által bezárt szög helyre-
állítása indokolja. Ez a szög
nehéz szülés következmé-
nyeként, a méh elõreesése
miatt vagy más okból meg-
változva inkontinenciát
okozhat. Az inkontinencia
kezelésére csaknem kétszáz
féle mûtétet tart számon a
szakirodalom, és a legtöbb a
húgycsõ és hólyag nyaki ré-
sze anatómiai viszonyainak
helyreállítását, valamint a
hólyagzáró izom mûködésé-
nek javítását célozza. Nem
mûthetõ esetben vagy siker-
telen mûtétek után hüvelybe
helyezett segédeszközök,
pesszáriumok, egyéb segéd-
eszközök enyhíthetik a pa-
naszokat.

Inkontinencia: 
van rá megoldás!
Sokan kétségbeesnek, ha kiderül róluk,

hogy inkontinensek, mert azt gondolják,

ezen nem lehet változtatni. Odafigyelés

kérdése. Inkontinenciában sokkal többen

szenvednek, mint gondolnánk, csakhogy

az érintettek nagy része szégyell problé-

májával szakemberhez fordulni.

Nem tudok eligazodni a külön-
féle felfogások között, amikor in-
farktus vagy izületi gyulladás
esetén egyesek szigorú ágynyu-
galmat írnak elõ, mások pedig a
minél gyorsabb mozgást ajánl-
ják. Mi az igazság ezen a téren?

Brit kutatók évekig tanulmá-
nyozták az ágynyugalom ha-
tásait 15 gyakori betegség
kapcsán. Kiderült, hogy az
esetek kétharmadában nem
azért javult a páciensek álla-
pota, mert ágyba tanácsolták
õket. Azoknak a szivinfark-
tusos betegeket, akik roham
után 10 napon belül felkel-
tek, nagyobb esélyük volt a
túlélésre. Egy évvel az infark-
tus után többen éltek azok
közül, akik csupán pár napig
maradtak ágyba. Reumás
izületi gyulladás esetén sem
kell szigurúan ágyba bújni, a
fájós tagok pihentetése nem
segíti okvetlenûl a gyógy-
ulást. Azok a betegek, akik-
nek betegségük alatt volt ere-
jük és bátorságuk a mozgás-
ra, jobban gyógyultak, mint
azok, akik a kezelés alatt fe-
küdtek. A gyógytorna gya-
korlatokat végzõk gyorsab-
ban felépültek, mint azok,
akik a pihentetõ ágynyugal-
mat választották. A mozdu-
latlan fekvés esetenként nö-
veli a trombózisveszélyt,
tüdõgyulladást, csontritku-
lást válthat ki. A kutatók
hangoztatják: vizsgálataik
szigorúan azokra a betegekre
irányultak, akiknél a fekvést,
mint terápiát a szaokrvosok
egyébként is szakmai kétke-
déssel fogadják. Nem vitás
viszont, hogy számos akut
betegség kezdetben szigorú
ágyban tartózkodást követel.
A fekvés idõtartamát a beteg-
ség súlyossága, a beteg fizikai
állapota együttesen határoz-
za meg. A döntés mindig
személyre szabott. A beteg-
ágynak minden bizonnyal lé-
lektani hatása is van: aki ben-
ne fekszik, betegnek érzi ma-
gát, ám aki felkel büszkén
mondja: gyógyulok.

Dr. Gyõri György

Az orvos

válaszol
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Több mind száz tõkés ré-
cét számoltam meg a Rétyi
tónál. A nagy tó közepén
egy tömbben ültek és ringa-
tatták magukat az enyhe hul-
lámokkal. Látszólag bizton-
ságba érezték magukat, a gá-
csérok hangosan hápogtak,
amit még a mûútról is lehe-
tett hallani. Tõlük távolabb
két búbos vöcsök tartózko-
dott, idõközönként aláme-
rült, táplálék reményében. A
nagy távolság miatt még táv-
csõvel is nehéz volt meglát-
ni, hogy valamelyikük ered-
ménnyel járt-e a lebukás

után, de abban biztos va-
gyok, hogy táplálék van bõ-
ven a tóban.

A fenyvesbe érve élénk
madármozgás fogadott, a
magas fák koronájában kék-
cinegék, széncinkék, sárgafe-
jû királykák mozogtak. A fák
törzsén, csuszkák, fakúszok
keresték táplálékukat. A fa-
kúsz spirálisan haladt a fa
kérgén felfelé, emiatt türel-
mes kellett legyek, mert mi-
kor a törzs túloldalára került
a madár, nagy volt a kísértés
arra, hogy másfelé forduljak,
mert mindenünnen madár-

hang volt hallható. Végül
úgy döntöttem több idõt töl-
tök el, hogy alaposabban
tudjam felmérni a környék
madarait. Távcsõ elé került
négy fakúsz, két csuszka,
egy pár nagy fakopáncs, há-
rom erdei pinty, öt házi ve-
réb, három mezei veréb, ti-
zennégy csíz, hat királyka,
kilenc széncinege, öt kékci-
nege és egy karvaly.

A parton tovább haladva
seregélyek, dolmányos és ve-
tési varjak tartózkodtak, kö-
zeledésemre károgva repül-
tek tovább, egyesek csak na-

gyokat ugrándoztak, majd
mikor látták, hogy távolo-
dok, tovább bogarásztak a
juhok társaságába. Szarka
repült el az ártér fölött, csör-
gött egyet, de választ nem
kapott, nem is láttam mást
rajta kívül. Meglehet miat-
tam csörgött, de ezt már
nem tudtam meg, mert
könnyedén tovább szállt és
eltûnt a szálloda mögött.

A tó kanyarulatban kis
nádfolt díszelgett, félig el-
száradva is tudott madara-
kat elrejteni. Óvatosan köze-
lítettem meg, majd úgy har-
minc lépésnyire megálltam.
Távcsövön át kutattam a
nádszálak között és egy pár
kékcinkét vettem észre, per-
sze el kell áruljam elõbb a
hangjukat hallottam meg.
Kisvártatva egy füzike jelent
meg majd gyorsan el is tûnt
a nádszálak között. Figyel-
tem hátha megpillantom új-
ra, mikor egy fiatal függõci-
negét vettem észre csüngni
egy széleslevelû gyékény ter-
mõs virágzatán. Õsszel a
függõcinegék délebbre vo-
nulnak, azonban akadnak
példányok, amelyek áttelel-
nek. Télen mikor újra kijö-
vök egy tóparti sétára, meg
fogom figyelni, miként dön-
tött a madár, maradt vagy
továbbment.

Kelemen László, Rara Avis
Madártani Egyesület

Tizenkét hónap a természetben
Kisebb méretû sárga dísz-

tökre vagy narancsra van
szükséged, hogy ezt a mókás
kakast elkészítsd. Többet is
készíthetsz belõle, egy egész
hadseregnyit, és feldobják a
szobád hangulatát.

Szükséges eszközök: Na-
rancs vagy sárga dísztök, szí-
nes kartonlapok, fekete gom-
bok, rajzszeg, színes filctol-
lak, ragasztó.

Elkészítés: A színes kar-

tonlapokból vágj ki több lán-
dzsa alakú lapot a tollaknak.
A szürke kartonlapból vágj
ki egy kört, ez lesz a kakas
arca. Szárnyakat is vágjál a
kakasnak. Ha mindent ki-
vágtál rajzszeggel rögzítsd
fel. Az arcára ragassz szemet
a fekete gombból, csõrt sár-
ga kartonból, piros arcot pi-
ros kartonból. Végül pedig a
színes filctollakkal a kakas
törzsét még tetszés szerint
festheted.

Vidám kakas

Hétvégi mellékletünk Életmód és Csodavár oldalait
Orosz Anna szerkesztette

A király meghallva a vá-
laszt, felkiáltott:

– Ejnye, ez valóban nagy-
szerû válasz volt!

Arra fogott egy cserépfaze-
kat, amelyiknek lyukas volt a
feneke, mondván:

– Vidd el ezt a leányodnak,
és mondd meg neki, hogy
varrjon bele új feneket, de
úgy, hogy a varrásnak egyet-
len öltése se lásson!

A várõr megint szomorúan
bandukolt haza, és elmondta
a leányának, milyen új fel-
adatot tûzött ki eléje a király.

– Várj csak, apám! –
mondta a lánya. – Menj visz-
sza a fazékkal a királyhoz, és
mondd meg neki, hogy elõbb
csak fonassa szépen körül az
edényt, mert a cipész sem kí-
vülrõl varrja a cipõbe a bé-
lést, hanem belülrõl.

A választ meghallva, a ki-
rály megint felkiáltott:

– Ejnye, ez a leány tényleg
okos teremtés! 

És harmadszorra így szólt
a várõrhöz:

– Eredj és mondd meg a le-
ányodnak, hogy jöjjön el
hozzám, de se nem jármûn,
se nem gyalog, se nem lovon;
fel nem öltözve, de nem is ru-
hátlanul; nem az úton, de
nem is az út mentén, s hoz-
zon is nekem ajándékot, meg
ne is!

A várõr nagyon szomorú-
an ment haza, s elmondta a
leányának, micsoda újabb
feladatot adott neki a király.

– Sose szomorkodj, édes-
apám, eleget teszek én király

uram óhajának!
Azzal elõször is elõvett két

levesestányért, és közibük
zárt két aprócska élõ dara-
zsat. Aztán levetette a ruhá-
ját, és egy halászhálót tekert
maga köré. Aztán kiment a
tányérokkal kezében az ud-
varra, kivezette az istállóból a
kecskebakot az útra, ráállítot-
ta a keréknyomra, egyik lá-
bát feltette a kecskebak hátá-
ra, a másikkal pedig a kecske
lábai között a keréknyomba
lépett.

Mikor ezt a király meglát-
ta, így szólt:

– Ejnye, adta-teremtette!
Ez aztán valóban érti a dol-
gát!

Most már nagyon kíváncsi
volt az ajándékra, amelyre
azt mondta, hogy legyen is,
meg nem is. Azzal felemelte
hát az egyik tányért, és a két
darázs nyomban elrepült,
úgyhogy az ajándék valóban
nem volt többé ajándék. 

A király azt gondolta ma-
gában:

– Ennél okosabb nõt az
egész országban nem találok!

Feleségül vette hát a várõr
leányát, de kikötötte, hogy a
kormányzás dolgába nem
szabad beleavatkoznia, mert
ha megteszi, õ bizony elker-
geti. A leány megígérte, hogy
nem avatkozik a kormány-
zásba, és jó ideig meg is tar-
totta szavát.

Történt azonban egy na-
pon, hogy mialatt a király
vadászni járt, két veszekedõ
ember jött az udvarba elõad-

ni panaszát a királynak. Az
elmúlt éjszaka mindketten a
malomban jártak, egyikük
ökrös szekérrel, a másik
kancákkal, és az egyik kanca
a várakozás ideje alatt meg-
csikózott. Reggel azonban,
mikor felébredtek, a csikó az
alatt a szekér alatt feküdt,
amelyik elé az ökrök voltak
befogva. Az egyik ember azt
állította, hogy az övé a csi-

kó, mert az õ kancája ellette,
a másik meg azt, hogy az
övé, és a szekerérõl került
oda a szekér alá, azért fe-
küdt ott.

A királyné erre nevetve
mondta:

- A férjem majd igazságot
tesz köztetek, ha hazajön.
Most éppen kint van a veté-
sek közt, és halakra vadászik.

Az ökrös szekér gazdája

nagyot nevetett ezt hallván,
és azt mondta:

– Hogyan vadászhat valaki
halakra a búzatáblában?

– Ugyanúgy – felelte a ki-
rályné –, mint ahogy egy ök-
rös szekér csikót ellhet!

Most értette csak meg az
ember, hogy milyen ostoba-
ságot állított, és szégyenkez-
ve elkullogott, elismervén,
hogy ellenlábasának volt iga-
za.

Mikor azonban a király ha-
zatért a vadászatról, és meg-
tudta a történteket, így szólt
a feleségéhez:

– Bármennyire fáj is ne-
kem, most már el kell, hogy
kergesselek, mert megszeg-
ted az ígéretedet. Egy kegyet
azonban még megadok ne-
ked: csomagold be azt, ami
szívednek legkedvesebb a pa-
lotában, és azt magaddal vi-
heted. De napfelkelte elõtt el
kell tûnnöd innen!

A királyné estig minden
elõkészületet megtett a távo-
zásra. Mikor azután utoljára
együtt ültek az asztalnál, és
elköltötték vacsorájukat, így
szólt az urához:

– Hadd koccintsak veled
még egyszer, utoljára, az
egészségedre!

Közben anélkül, hogy a
férje valamit is észrevett vol-
na, elcserélte a serlegeket,
mert abban, amit így a király-
nak adott, álomital volt. A ki-
rály szívesen koccintott vele,
kiürítette poharát, és rövid
idõ múlva tartós, mély álom-
ba merült. A királyné pedig

egy ládába fektette, és elvitet-
te apjához, a várõrhöz. Az-
tán maga is utána ment, s
nem vitt egyebet magával,
csak a kötését.

Mikor aztán a vár apró
szobácskájában voltak, az
asszony kiemelte a ládából a
királyt, szép, tiszta, frissen
vetett ágyba fektette, õ maga
pedig odaült melléje, és egész
éjszaka le nem hunyta a sze-
mét, ott õrködött, és közben
kötögetett, a király pedig
másnap késõ délig aludt, és
édeset álmodott.

Egyszer csak felébredt, és
tágra nyílt szemmel tekintett
maga köré:

– Ejnye, teringettét, hát hol
vagyok?

– Nálam, kincsem.
Akkor aztán a várõr leánya

elmesélte, hogy nem tett
mást, csupán élt a király ke-
gyével, s mivel az egész palo-
tában nem volt számára sem-
mi olyan kedves, mint a ki-
rály személye, hát õt hozta el
magával.

– Ó, szívem gyöngye! - ki-
áltott fel a király. – Ezerszer
jobb és okosabb vagy még
annál is, mint amilyen szép
vagy!

Azzal újra hazavitte magá-
val a palotájába, és ezentúl a
felesége uralkodott a házban.

Azt állítják, hogy ettõl a
naptól kezdve minden ház-
ban az asszonyoké a hata-
lom.

Erdélyi szász népmese 
A csodálatos fa c. könyvbõl

A várõr és okos leánya 2.

Függõcinege
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