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Röviden

Semjén az európai kisebbségekrõl

Az emberiség értékgazdagsága a nemzeti
közösségek sokszínûségében tükrözõdik –
mondta Semjén Zsolt, az Etnikai és nyelvi
közösségek Európában. Gazdagság és tapaszta-
latok címmel Fehérvárcsurgón tegnap meg-
kezdõdött kétnapos nemzetközi konferen-
cián. A rendezvény Magyarország európai
uniós soros elnökségének programjai kö-
zött szerepel.

Jó példával szolgálnak a V4-ek

A visegrádi országok (V4) együttmûködése
modellként szolgálhat a nyugat-balkáni tér-
ség és a keleti partnerségi program országa-
inak – hangzott el egy nemzetközi konfe-
rencián tegnap Budapesten. A Demokrati-
kus Átalakulásért Intézet (ICDT) által szer-
vezett eseményen Agneza Rusi, a macedón
külügyminisztérium uniós ügyekért felelõs
igazgatója kiemelte: a V4-csoport (Magyar-
ország, Szlovákia, Csehország és Lengyel-
ország) egyre elismertebb szereplõje a nem-
zetközi közösségnek.

Kettõs állampolgár a kormányban

Kettõs állampolgárságú tagja van a pozso-
nyi kormánynak: A gazdasági minisztéri-
um új államtitkára, Kristián Takác szlovák
és svéd állampolgár – írta tegnapi számá-
ban a pozsonyi Új Szó. Takác, aki a Szabad-
ság és Szolidaritás (SaS) képviselõje, a lekö-
szönõ Martin Chrent váltotta fel az állam-
titkári poszton. A koalíciós partnerek
Takác kettõs állampolgárságában nem lát-
nak semmi kivetnivalót.

Baradei elnöknek jelölteti magát

Mohamed el-Baradei egyiptomi politi-
kus (képünkön) bejelentette, hogy indulni
akar az arab országban idén megrendezen-

dõ elnökválasztáson, és teljesen új alkot-
mányt szorgalmazott a jelenlegi alaptör-
vény módosítása helyett. Baradei a Nem-
zetközi Atomenergia-ügynökség akkori fõ-
igazgatójaként a szervezettel együtt 2005-
ben Nobel-békedíjat kapott.

Félig visszavonul a dalai láma

A dalai láma bejelentette, hogy lemond a ti-
beti emigráns kormány vezetésérõl. El-
mondta: eljött az ideje annak, hogy áten-
gedje a tisztséget egy „szabadon választott”
vezetõnek. Peking a nemzetközi közösség
megtévesztésére irányuló ravasz cselnek ne-
vezte a bejelentést.

Közepes földrengés Kínában

Mérsékelt erejû földrengés volt tegnap Kína
délnyugati részében, közel a mianmari ha-
tárhoz. Az 5,8-es erõsségû rengésben leg-
alább hét ember meghalt, mintegy százhú-
szan megsérültek, több ház pedig romba
dõlt. A földmozgás epicentruma a Jünnan
tartományban lévõ Dali városától 225 kilo-
méterrel délnyugatra volt.

Gyurcsány gazemberezett

Gyurcsány Ferenc szerint gazemberség az
ország nevének megváltoztatása. A volt mi-
niszterelnök a Táncsics Alapítvány tegnapi
rendezvényén azt is mondta: a kormány-
pártok alkotmánytervezetének elfogadása
esetén Magyarország „helytartó által uralt
állampárti köztársaság” lesz. 

ÚMSZ-összeállítás

Nem tartja elegendõnek a ma-
gyar médiatörvénynek az or-

szággyûlés által hétfõn végrehaj-
tott módosításait az Európai Par-
lament: az uniós törvényhozás
tegnapi állásfoglalásában a heves
nemzetközi bírálatokat kiváltott
jogszabály további felülvizsgála-
tát sürgeti. A Strasbourgban elfo-
gadott állásfoglalás emellett arra
kéri az Európai Bizottságot, hogy
tegyen javaslatot egy sajtószabad-
ságot és médiapluralizmust védõ
uniós irányelvre.

Európai „nem” 
az állami beavatkozásra

A 316 igen, 264 nem és 33 tar-
tózkodó szavazattal elfogadott ál-
lásfoglalás felszólítja a magyar
hatóságokat a médiairányítás füg-
getlenségének a visszaállítására,
és sürgeti, hogy „vessenek véget a
véleménynyilvánítás szabadságá-
ra” és a „kiegyensúlyozott tájé-
koztatásra” vonatkozó állami be-
avatkozásnak. Az állásfoglalás,
amelyet a szocialista, a liberális, a
zöldpárti és a baloldali frakció kö-
zösen nyújtott be, arra szólítja fel
a magyar kormányt, hogy vegye
figyelembe a különbözõ európai
szervezetek – Európai Parlament,
EBESZ, Európa Tanács – által
megfogalmazott kritikákat. 

Fõ a frakciófegyelem...

A tegnapi szavazáson gyakorla-
tilag elszigetelõdött az amúgy re-
latív többséget élvezõ néppárti
frakció: az EPP-n kívül vala-
mennyi frakció megszavazta a
Budapestet elmarasztaló állásfog-
lalást. Az EPP-s képviselõcsoport
erdélyi magyar tagjai – Winkler
Gyula, Sógor Csaba és Tõkés
László – szintén nemmel szavaz-
tak az indítványra. 

„Elutasítottuk az állásfoglalást,
mert szerintünk nem veszi figye-
lembe, hogy a magyar parlament
hétfõn már módosította a média-

törvényt” – magyarázta lapunk-
nak Winkler Gyula. A képviselõ
elismerte, nem ismeri „részletek-
be menõen” a jogszabályt. „An-
nak sem volt idõm még utánanéz-
ni, hogy a hétfõi törvénymódosí-
tás mennyiben oszlatja el az EU
aggályait” – tette hozzá. A politi-
kus szerint az EP kettõs mércével
mért a tegnapi állásfoglalásakor.
„Figyelembe vette a szerdai líbiai
fejleményeket egy másik állásfog-
lalásban, de nem vette figyelembe
a hétfõi magyarországi fejlemé-
nyeket a médiatörvényrõl szóló
indítványban” – magyarázta.
(Winkler állításának ellentmond
az állásfoglalás szövege, amely hi-
vatkozik a budapesti módosítások
elégtelen voltára – szerk. megj.)

Egyedül maradt az EPP

A néppárti frakció egyébként
alternatív állásfoglalás-tervezetet
terjesztett elõ, a plenáris ülésen,
közvetlenül a szavazás elõtt
azonban visszavonta. Winklertõl
megtudtuk: az EPP éppen azért
vonta vissza az Orbán-kormányt

védelmezõ állásfoglalását, mert a
magyar parlament módosította a
jogszabályt. „Joseph Daul frak-
cióvezetõ erre hivatkozva kérte a
többi frakciót is, vonják vissza in-
dítványukat. Ez nem történt
meg, az EPP egyedül maradt az
EP-ben ebben a kérdésben” –
mondta az EP-képviselõ.

Magyar ellenzék: 
a törvény nem európai

„Az állásfoglalás nagyon fon-
tos politikai figyelmeztetés, ame-
lyet az Orbán-kormánynak ko-
molyan kell vennie – hangsúlyoz-
ta nyilatkozatában Tabajdi Csa-
ba, az MSZP EP-delegációjának
vezetõje. Tabajdi szerint olyan
magyarországi médiaszabályo-
zást kell kialakítani, „hogy az Or-
bán-kormány ne irányíthassa
központilag sem a közszolgálati
médiát, sem a Médiahatóságot”.
Az LMP úgy véli, hogy az EP új-
ra egyértelmûvé tette, „amit a
kormánypárti politikusokon kí-
vül mindenki tud”: a magyar mé-
diatörvény messze nem európai

– jelentette ki Karácsony Gergely
frakcióvezetõ-helyettes. 

Magyar EPP-sek: 
hazug a határozat

„Az Európai Parlament ülésén
a baloldali frakciók hazug határo-
zatot fogadtak el a magyar média-
törvényrõl” – szögezte le nyilat-
kozatában a magyar néppárti EP-
képviselõcsoport. „Képmutató és
felelõtlen a magyar szocialisták
magatartása, akik, míg Európá-
ban folyamatosan a médiatör-
vény és a magyar kormány ellen
kampányolnak, addig Magyaror-
szágon az uniós kérésnek eleget
tevõ módosításokat leszavazták”
– áll nyilatkozatukban. 

„Folytatódik a boszorkányüldö-
zés” – így kommentálta Kovács
Zoltán kormányzati kommuniká-
cióért felelõs magyar államtitkár
az EP határozatát. Szerinte azok-
nak a frakcióknak, amelyek meg-
szavazták az elõterjesztést, most
már nemcsak a budapesti kor-
mánnyal van vitájuk, hanem az
Európai Bizottsággal is. 

Hírösszefoglaló

A líbiai kormányhadsereg
tegnap újabb légitámadásokat

indított a felkelõk állásai ellen a
tengerparti fronton, a Tripolitól
550 kilométerrel keletre fekvõ
Rász-el-Unúfban és környékén,
szárazföldi erõi pedig területet
nyertek. A hírügynökségek harc-
téri jelentései szerint délutánra a
felkelõk kivonultak a stratégiailag
fontos kikötõvárosból, amely az
elõretolt állásuk volt a fõváros fe-
lé. A líbiai állami televízió közlé-
se szerint a Rász-el-Unúftól nyu-
gatra fekvõ Asz-Szidar kikötõjét
és repülõterét már „megtisztítot-
ták” a kormányerõk. A front fo-
lyamatosan kelet felé tolódik.

Németország és Franciaország
felszólította az Európai Unió tag-
országait, hogy ne mûködjenek
együtt Kadhafi rendszerével. A
felhívást William Hague brit és
Guido Westerwelle német kül-
ügyminiszterek fogalmazták meg
Catherine Ashtonnak, az EU kül-

és biztonságpolitikai fõképviselõ-
jének írt közös levelükben. A tag-
országok tegnapi rendkívüli kül-
ügyminiszteri találkozóján az
egyetlen napirendi pont az észak-
afrikai állapotok voltak, ma pedig
az állam- és kormányfõk is rend-

kívüli csúcstalálkozón vitatják
meg a líbiai helyzetet. „A NATO
esetleges líbiai katonai akciójának
három alapvetõ feltétele van” –
közölte Anders Fogh Rasmussen,
az atlanti szervezet fõtitkára a vé-
delmi miniszterek brüsszeli ta-

nácskozásán. „Elõször is bizo-
nyíthatóan szükségesnek kell len-
nie a NATO akciójának, másod-
szor világos jogi alapra van szük-
ség, harmadszor pedig szilárd tá-
mogatás kell hozzá a térségben” –
mondta. A nemzetközi összefo-
gás jeleként egyébként Dmitrij
Medvegyev orosz elnök rendele-
tet írt alá, amellyel Oroszország
végrehajtja az ENSZ Biztonsági
Tanácsának Líbia elleni szankció-
it, amelyek értelmében tilos bár-
miféle fegyver eladása, szállítása
vagy átadása Líbiának.

Elfogták és súlyosan bántal-
mazták a BBC brit tévé egy forga-
tócsoportját a líbiai kormány-
erõk. A háromtagú stáb a nyugat-
líbiai az-Závija városába próbált
eljutni, amikor a biztonsági erõk
és a hadsereg fegyveresei hétfõn
feltartóztatták. A 21 órás fogság
során a stáb tagjait ököllel, puska-
tussal ütlegelték, rugdosták, és
egy alkalommal falhoz is állítot-
ták, mintha kivégzésükre készül-
nének. 

Egy diktátor arcai. Kadhafi csak a külsejét változtatta, harciasságát nem

Európai tiltakozás a magyar médiatörvény ellen. A január 19-én, Strasbourgban készült felvétel bejárta a világot 

EP-pofon Budapestnek
Az Európai Parlament elégedetlen a magyar médiatörvény módosításával

„Tisztogatások” Líbiában



Cs. P. T.

A Szekuritáté besúgója volt
Dan Voiculescu, a szenátus al-

elnöke – emelte jogerõre tegnap a
legfelsõbb bíróság a Bukaresti Íté-
lõtábla korábbi döntését. Eszerint
megfellebbezhetetlen bizonyíté-
kok vannak arra, hogy a politikus-
médiamágnás Mircea, illetve
Felix fedõnéven jelentéseket írt ro-
konairól és ismerõseirõl, tehát
együttmûködött a kommunista
titkosszolgálattal.

Amint az várható volt, Dan
Voiculescu nem nyugodott bele a
jogerõs döntésbe. Tegnap nem állt
a nyilvánosság elé, ám a blogján
közölte: az Európai Emberjogi Bí-
rósághoz fordul igazságért. „A
legfelsõbb bíróság igazságtalan
ítéletet hozott, a döntés azt jelzi,
milyen nagy nyomás nehezedett a
bírákra” – írta bejegyzésében a
Konzervatív Párt (PC) alapítója.

Morognak a liberálisok

A legfelsõbb bíróság ítélete ké-
nyelmetlen helyzetbe hozta az el-
lenzéket, elsõsorban a Nemzeti
Liberális Pártot (PNL), az alaku-
lat ugyanis korábban Jobbközép
Szövetség (ACD) néven szövetke-
zett a konzervatívokkal. Ezt köve-
tõen alakult meg az ACD és a
Szociáldemokrata Párt (PSD)
összefogásából a Szociál-Liberális
Szövetség (USL), amely a Boc-
kormány megdöntésére készül.
Dan Voiculescu már tavaly szor-
galmazta a PSD és a PNL szövet-
kezését, a politikus önmagát az
USL értelmi szerzõjének tekinti.

A PNL szóvivõje, Mihai Voicu
egyelõre tagadja, hogy a legfel-
sõbb bíróság döntése kihatna az
ellenzéki szövetségre. Arra hivat-
kozik, hogy az USL-pártok
együttmûködésérõl szól, nem sze-
mélyekrõl. Több liberális politikus

azonban ezt másképp látja. A
PNL egyik alelnöke, Ralu
Fenechiu szerint a Voiculescu-
ügyet meg kell beszélnie az ellen-
zéki koalíciónak. Ludovic Orban
képviselõ tegnap kijelentette: a
szenátus alelnökének háttérbe kel-
lene vonulnia és le kellene mon-
dani a köztisztségeirõl. 

„A PNL-nek nehéz lesz ezentúl
a jóérzés forradalmát hirdetni” –
kommentálta a hírt Adriana
Sãftoiu. A liberális képviselõ sze-
rint pártja vezetõi gyávák és ket-
tõs mércével mérnek.

Antonescu kettõs mércéje

Sãftoiu kijelentése Crin Anto-
nescunak szólt. A PNL elnöke (és
az USL társelnöke) ugyanis 2006-
ban liberális párt képviselõházi

frakcióvezetõjeként azt követelte:
rúgják ki a pártból Mona Muscát.
A korábban igen népszerû képvi-
selõrõl abban az évben derült ki,
hogy egyetemi hallgatóként besú-
gói jelentéseket írt a Szekuri-
tátének a külföldi diáktársairól.
„A besúgóknak nincs mit keresni-
ük egy pártban a besúgottakkal” –
érvelt Crin Antonescu, és Mona
Muscát rövidesen el is távolították
a PNL-bõl. A politikus azóta visz-
szavonult a közéletbõl.

Öt évvel késõbb a PNL vezetõ-
je együttmûködési megállapodást
írt alá a PC-vel. Az egyezségben
többek között  az áll,  hogy a libe-
rálisok támogatják Voiculescu
szenátusi elnökké választását.
Amikor újdonsült szövetségese
besúgói múltjáról faggatták, Crin
Antonescu azt válaszolta: Voicu-

lescu nem tagja a PNL-nek, és a
PC-vel kötött szövetség közös po-
litikai célokról szól, nem a sajtó-
mágnás múltjáról. 

Öt éve húzódik

Voiculescu besúgói múltját ko-
rábban a Szekuritáé Irattárát Ta-
nulmányozó Országos Tanács ál-
lapította meg 2006-ban, ezt a dön-
tést az Intact médiatröszt tulajdo-
nosa megtámadta a bíróságon.
Ezt követõen a Bukaresti Ítélõtáb-
la azt állapította meg, hogy Voi-
culescu jelentett 1989 elõtt roko-
nairól, sportolókról és külföldiek-
rõl, akiknek ártott ezzel. A politi-
kus legfelsõbb bírósághoz fordult
jogorvoslatért, ám a testület több-
szöri halasztás után elutasította
fellebbezését. 
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Rájár a rúd az Orbán-kor-
mányra. Miután a buda-
pesti hatalom ímmel-
ámmal, de eleget tett az

Európai Bizottságnak
a magyar médiatör-
vény részleges módosí-

tására vonatkozó
felszólításának, alig
három nap múltá-

val most újabb pofont kapott Európától:
az uniós törvényhozás kinyilvánítja, hogy
ez mind szép, csak éppen nem elég... 
Egy rusnya szörnyeteget, a cenzúra hétfejû
sárkányát ugyanis nem sminkelni kell,
nem szépségtapaszt kell ragasztani rá, ha-
nem könyörtelenül le kell vágni mind a
hét fejét, a legutolsó csonkig. (Apropó,
csonk: javasoljuk az alkotmányozó ma-
gyar kormánypártnak, hogy a magyar ál-
lam névváltoztatásakor fontolja meg a
Magyar Köztársaság Csonka-Magyaror-
szágra való átkeresztelését. Nem másért, de
a trianoni csonkulás után az ország most,
lám, fájdalmas öncsonkításhoz látott: sa-
ját, oly nehezen megszerzett demokráciáját
amputálja le...)
A Fidesznek ez az egész médiatörvény-bot-
rány a magyar EU-elnökség közepén úgy
kellett, mint üveges tótnak a hanyattesés.
Az immár hamarosan az uniós megbíza-
tás felénél levõ ország vezetõi egyebet sem
tesznek, mint szedik össze a nyilvánvalóan
elrontott elnökség üvegcserepeit, miközben
pánikszerûen próbálják eltüntetni a járdá-
ról a hátramaradt vérnyomokat.
A tegnapi strasbourgi döntés persze ettõl
még nem fogja egyébre sarkallni õket,
mint hogy újult erõvel, dühödten rátá-
madjanak ismét azokra, akik tükröt állí-
tottak eléjük. Akik figyelmeztették õket,
hogy a kétharmados többség egy demokrá-
ciában nem hatalmazza fel arra az illetõ
többséget, hogy sorra leépítse a demokrá-
cia intézményeit. Azokat az intézménye-
ket, amelyek révén – demokratikus úton,
a (sajtó)nyilvánosság segítségével is – ha-
talomhoz jutott. 
Az egyébként jogi következmények nélküli
európai parlamenti döntésnek óriási jelen-
tõsége van viszont azok számára, akiket
esetleg „elaltatott” volna a médiatörvény-
nek brüsszeli unszolásra, négy ponton tör-
tént módosítása. Azok számára, akik haj-
lottak rá azt hinni: erre a törvényre szüksé-
ge volt az országnak, meg kellett alkotni,
csak éppen itt-ott apróbb utólagos javítá-
sokra szorult.  
Így próbálta „eladni” a fogcsikorgatva
megejtett módosítások kényszerét a magyar
kormány, ám ebbe az igyekezetébe – íme –
belebukott. A strasbourgi döntés üzenete
ugyanis az, hogy a magyar médiatörvény-
hez hasonló rémségekre Európának sem-
mi, de semmi szüksége. 

Öncsonkító 
Magyarország

Salamon 
Márton László

Jogerõs: Voiculescu=Felix
A legfelsõbb bíróság szerint a szenátus alelnöke a Szekuritáté besúgója volt

Dan Voiculescut felháborította a legfelsõbb bíróság ítélete. Közölte, hogy az emberjogi bírósághoz fordul

Román lapszemle

Hamarosan hazahozzák az Egyesült Álla-
mokból Mihai Necolaiciucot, a CFR
nemzetközi körözés alatt álló volt igazga-
tóját, az amerikai hatóságok ugyanis jóvá-
hagyták a kiadatását. A férfit húszmillió
eurós sikkasztással vádolják a román
ügyészek. Necolaiciuc kijelentette, alig
várja, hogy hazatérhessen. (Evenimentul
zilei) A mezõgazdasági miniszter szerint
nem fenyeget élelmiszerhiány, az idei év
bõ termést ígér. Valeriu Tabãrã az államfõ-
nek arra a kijelentésére reagált, miszerint
nemzetközi szinten élelmiszerválság kör-
vonalazódik. (Gândul) Visszatért a stú-
diókba a Cronica Cârcotaºilor nevû show-
mûsor vezetõje ªerban Huidu. A tévés
személyiség majdnem életét vesztette ja-
nuárban egy sízés közben elszenvedett bal-
esetben. Visszatérésekor bejelentette: is-
mét sízni készül. (Adevãrul) Két román
üzletember szerepel a Forbes által összeál-
lított milliárdosok klubjában: Dinu Patri-
ciu és Frank Timiº. (Jurnalul naþional)

ÚMSZ

Gazdaságélénkítõ csomagot
dolgoz ki a következõ két

hétben a kormánykoalíció,
amely az egységes 16 százalékos
adókulcs csökkentését, a tébé-
járulékok mérséklését és az adó-
zás egyszerûsítését is tartalmaz-
hatja. Errõl tegnap Adriean
Videanu, a Demokrata-Liberális
Párt elnökhelyettese beszélt a
Hotnews portálnak. A politikus
szerint az intézkedéscsomag ösz-
tönzõen hat majd a külföldi be-
fektetésekre is. „A román gazda-
ságnak sokkszerû adócsökken-

tésre van szüksége ahhoz, hogy
egyenesbe kerüljön” – fejtette ki
Videanu, de nem árult el részle-
teket. Szerinte ha a tervezett in-
tézkedéscsomagot már január el-
sejétõl bevezették volna, Romá-
nia gazdasága idén háromszáza-
lékos növekedést ért volna el.
Videanu azonban nem tudott ar-
ra a kérdésre válaszolni, hogy
Emil Boc marad-e a kormány
élén. Mint ismert, a nagyobbik
kormánypártban korábban felme-
rült a miniszterelnök leváltása. A
PD-L politikusai az RMDSZ
kongresszusa utánra ígérték a
döntést ebben a kérdésben. 

Videanu: csökkenhet az adó
Hírösszefoglaló

A Szociáldemokrata Pártból
(PSD) származó források sze-

rint új párt megalapítására készü-
lõdik Mircea Geoanã. A szenátus
elnökének szándéka az alakulat
tegnapi vezetõségi ülésének is té-
mája volt. Ezt Liviu Dragnea, a
PSD fõtitkára is megerõsítette.
„Ha igazak a pártalapításról szóló
információk, akkor Geoanã na-
gyon csúnya dologra készül” – je-
lentette ki a politikus. Dragneá-
nak mindenesetre tudomása van

olyan informális találkozókról,
amelyeket a házelnök hívott ösz-
sze. „Több kollégám vett részt
megbeszélésen, a házelnök kezde-
ményezésére. Nem tudom, ponto-
san mi hangzott el ezeken a talál-
kozókon, de a pártnak nincs erre
szüksége” – mondta Dragnea.
Hozzátette: ha valósak a pártalapí-
tásra vonatkozó információk,
Geoanát kizárják a PSD-bõl. A
szenátus elnöke tegnap tagadta,
hogy kifele állna a szekere rúdja az
alakulatból. „A PSD az én há-
zam” – jelentette ki. 

Pártot alapít Mircea Geoanã?

Fotó: Mediafax

Adriean Videanu szerin „sokkszerû“ adócsökkentésre van szükség

Hírösszefoglaló

Romániában februárban
nem változott a havi inflá-

ció, de a januári lassulás után is-
mét gyorsult éves összehasonlí-
tásban. A statisztikai hivatal teg-
napi jelentése szerint februárban
a fogyasztói árak 0,77 százalék-
kal voltak magasabbak, mint ja-
nuárban. A tizenkét havi inflá-
ció ellenben 7,60 százalékra
gyorsult februárban. Az elemzõi
elõrejelzések középértéke 7,3
százalék volt. Januárban a fo-
gyasztói árak átlagosan 6,99 szá-

zalékkal voltak magasabbak az
egy évvel korábbinál. Kissé ja-
vult a helyzet az év végéhez ké-
pest, amikor a 7,96 százalékos
tizenkét havi infláció messze a
Román Nemzeti Bank 3,5 szá-
zalékos célja fölött volt. Elsõsor-
ban az élelmiszerek drágulása
hajtja az inflációt. Februárban
az élelmiszerek átlagosan 1,76
százalékkal kerültek többe, mint
januárban, az üzemanyagok
0,08 százalékkal drágultak, a vil-
lany, a gáz és a központi fûtés át-
lagos árszínvonala pedig válto-
zatlan maradt. 

Gyorsult az éves infláció



Bogdán Tibor 

Amint címe is elárulja, a
kis bérek, a nagy munka-

nélküliség és a csõdbemenõ
cégek miatt bírálja elsõsor-
ban az ellenzék bizalmatlan-
sági indítványa a kormány
által parlamenti felelõsség-
vállalással elfogadott „Boc
Munkatörvénykönyvet” –
bár a kormány és a Szociál-
Liberális Szövetség módosító
javaslatai a legtöbb esetben
szó szerint egybecsengenek.

Általános kifogások

Az ellenzék szerint a mó-
dosított Munkatörvény-
könyv részét képezi a Boc-
kormány megszorításokra
épülõ politikájának, amelyet
„a korrupció, a lopás, az adó-
csalás, a kliensi rendszer, a
demokratikus állampolgári
szabadságjogok korlátozása
jellemez”. Mindennek követ-
keztében Romániában, az or-

szág „jelenkori történetének
legsötétebb idõszakában” ma
nem szavatolt a személyek és
a tulajdon biztonsága – állít-
ják az aláírók, akik szerint a
dokumentumért egy hitelét
vesztett miniszterelnök vál-
lalt felelõsséget a parlament
elõtt. Benyújtói úgy látják,
hogy az elfogadtatás módja
kierõszakolt, nem szolgálja
az érintettek érdekeit, maga a
jogszabály pedig nem alkal-
mas a munkaviszonyok ru-
galmasabbá tételére. Az eljá-
rás célja nem más, mint elsi-
mítani a Demokrata-Libe-
rális Párton és a kormányko-
alíción belüli ellentéteket,
szavatolni az erkölcstelen
kormányzás folytatását.

A most elfogadott Munka-
törvénykönyv megalkotói
nem ismerték fel a szabályo-
zás lényegét: azt, hogy a do-
kumentumnak az alkalma-
zottak és a munkáltatók érde-
keit egyensúlyban tartó ob-
jektív törvényes keretként

kell szolgálnia. Márpedig a
jogszabály súlyosan sérti
mindkét fél érdekeit, amit
nem csak a szakszervezetek,
de a munkáltatók is felismer-
tek. A dokumentummal
szembeni elégedetlenség ve-
szélyezteti a román társada-
lom békéjét – állítják a bizal-
matlansági indítvány aláírói,
az ellenõrzés alól kiszabadul-
ható társadalmi megmozdu-
lások vállalkozások csõdjé-
hez, a munkatermelékenység
csökkenéséhez vezethetnek.

Konkrét bírálatok

A bizalmatlansági indít-
vány mindenekelõtt a meg-
határozott idõtartamra és
idõszakos munkavállalásra
szóló szerzõdések megsza-
porodását kifogásolja, amely
fokozottabban bizonytalan-
ná teszi a munkaerõ helyze-
tét. Benyújtói nem értenek
egyet a próbaidõ meghosz-
szabbításával sem és egyene-

sen õrült rendelkezésnek
tartják azokat a kitételeket,
amelyek értelmében volta-
képpen tevékenysége felfüg-
gesztése idején is elbocsátha-
tóvá válik az alkalmazott. A
közalkalmazottak kollektív
elbocsátását illetõen támad-
ják az erre vonatkozó korlá-
tozások kiiktatását, ami min-
denfajta védelemtõl meg-
fosztja az alkalmazottat. Bí-
rálják az országos szintû kol-
lektív munkaszerzõdés, vala-
mint a munka- és érdekkonf-
liktusokat szabályozó rendel-
kezések törlését – utóbbi au-
tomatikusan az alkalmazot-
tak sztrájkjogának megszün-
tetéséhez vezethet – állítják,
hozzátéve: mindez az alkot-
mány idevágó cikkelyeinek
megszegését jelenti. 

A bizalmatlansági indít-
vány szerint a napi és heti
túlóra idõtartamának kiter-
jesztése nyomán országos vi-
szonylatban 15 százalékkal
esik vissza a munkaerõ fog-
lalkoztatási szintje, ami elsõ-
sorban a fiatalokat és a mun-
kanélkülieket sújtja. Az elsõ
fokozatú pihenõszabadság
csökkentése az alkalmazot-
tak munkaerejének megújítá-
sát akadályozza, egyben pe-
dig a betegszabadságok és a
rokkantsági nyugdíjak szá-
mának megszaporodásához

vezet. Mindennek alapján az
ellenzékiek „különlegesnek”
tartják a mostani bizalmat-
lansági indítványt, mivel az
nem csak a parlamenti ellen-
zék álláspontját tükrözi, de
elnyerte valamennyi nagy
szakszervezet és a legtöbb
munkáltatói szövetség egyet-
értését is, így a dokumentu-
mot végsõ soron a társada-
lom legnagyobb részének ne-
vében nyújtották be. A róla
szavazó honatyák tehát 4,5
millió alkalmazott és a mun-
káltatók zöme nevében vok-
solnak, ami elegendõ érv kel-
lene hogy legyen a dokumen-
tum támogatásához.

Önmaguknak 
feleselõ benyújtók

A bizalmatlansági indít-
vány benyújtói között azon-
ban bizonyos fokú kommu-
nikációs zavarnak kellett be-
következnie. A Munkatör-
vénykönyv ellenzék által ja-
vasolt módosításai ugyanis
az esetek döntõ többségében
szó szerint is megegyeznek a
Boc-kormány javaslataival.
Így például mindkét fél 24
hónapra korlátozza az idõle-
ges munkaviszony idõtarta-
mát, amely egymást követõ-
en megújítható, anélkül
azonban, hogy meghaladná

a 36 hónapot. Teljes az egyet-
értés abban is, hogy a tevé-
kenység idõleges megszakítá-
sa esetén az érintett munka-
erõ a fizetése legkevesebb 75
százalékának megfelelõ jut-
tatásra jogosult a béralapból,
és abban sem különböznek a
vélemények, hogy a munka
megszakításának idején a
munkáltató rendelkezésére
állnak, aki bármikor újrain-
díthatja a tevékenységet. 

Még szembetûnõbb az a
tény, hogy a bizalmatlansági
indítvány benyújtói olyan
kitételeket is támadnak,
amelyek ott szerepelnek sa-
ját módosító indítványuk-
ban is. Mintha megfeledkez-
tek volna arról, hogy bár el-
lenzik a próbaidõ 90 illetve
120 napra történõ meghosz-
szabbítását a végrehajtói to-
vábbá a vezetõi tisztségek
esetében – õk ugyanezt java-
solják. Az is elkerüli a figyel-
müket, hogy bírálják a mun-
kaidõ heti 48 órára történõ
meghosszabbítását – holott
õk maguk is éppen ezt indít-
ványozzák módosításaik-
ban. Felemelik szavukat az
alapfokon járó pihenõsza-
badság 15 napról 10 napra
történõ csökkentése ellen is
– mintha nem éppen ezt
ajánlották volna saját indít-
ványukban. 
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Távozz tõlem, munkatörvénykönyv!
Az ellenzékiek „különlegesnek” tartják mostani bizalmat-

lansági indítványukat, mivel szerintük az nem csak a parla-

menti ellenzék álláspontját tükrözi, de elnyerte valamennyi

nagy szakszervezet és a legtöbb munkáltatói szövetség

egyetértését is, így a dokumentumot végsõ soron a társada-

lom legnagyobb részének nevében nyújtották be. 

Gy. Z.

Az amerikai ûrhajózási
hivatal, a NASA büszke-

ségének számítottak az el-
múlt három évtizedben az
ûrrepülõgépek. Az újdonság
az volt, hogy az indításuk
hordozórakétával történt, de
a Földre már a légkörbe be-
lépve repülõgép módjára
szálltak le. A másik hatalmas
elõnyük, hogy nem „egysz-
erhasználatosak”, mint a pa-
pír zsebkendõ; szolgálatának
27 esztendeje alatt a Dis-
covery összesen 39 alkalom-
mal járt az ûrben, ahol kere-
ken egy évet, vagyis 365 na-
pot töltött. (Utolsó küldeté-
sét kétszer is meghosszabbí-
tották egy-egy nappal – így
telt ki az esztendõ.)

Mindenben az elsõ

Az STS–133 kódszámot
viselõ misszió (a 133 az ûrre-
pülõgépek rajtjának számát
jelöli) valójában egy korszak
végének a kezdete: a szeren-

csétlenül járt Challenger
(1986) és Columbia (2003)
után a flotta háromra apadt,
s mind közül a Discovery
volt a legtovább üzemben:
1984-ben állt szolgálatba, és
több küldetést teljesített,
mint bármelyik társa. Szá-
mos egyéni rekordot is meg-
döntött, például a két tragé-
diát követõen Földre paran-
csolt ûrsiklók küldetéseit
mindkétszer a most nyugál-
lományba vonult repülõ
kezdte újra. A NASA szak-
emberei azt is összeszámol-
ták, hogy összesen 5830 al-
kalommal kerülte meg boly-
gónkat, így 148 221 675 mér-
földet téve meg.

Érdemes a számok között
tovább is kutakodnunk. Ki-
derül: fedélzetén 180 ember
utazott – közöttük Eileen
Collins, aki az elsõ nõi ûrre-
pülõgép-pilóta (1995-ben) és
az elsõ nõi ûrrepülõgép-pa-
rancsnok (1999) volt. Az elsõ
afroamerikai asztronauta,
aki ûrsétát tett, Bernard
Harris 1995-ben a Disco-
veryn kóstolta meg a súlyta-
lanságot. Utasainak száma
246; több férfi és nõ teljesített
szolgálatot, mint bármelyik
másik ûrsiklón. Fedélzetén
utazott 1985-ben Jake Garn
amerikai szenátor, az elsõ hi-
vatalban lévõ kongresszusi
képviselõ, aki megjárta a vi-
lágûrt. Vezette 1998-ban az
Egyesült Államok legelsõ ûr-
hajósa, a veterán John Glenn
is, aki jelenleg 89 esztendõs,
tehát annakidején 77 éves
volt, s mint ilyen, a világ leg-
idõsebb asztronautája.

„Puha” leszállás

Az olyan világhírû kutatási
eszközök, mint például a
Hubble ûrteleszkóp, 1990-
ben ugyancsak a Discovery
gyomrában jutottak fel a vi-
lágmindenségbe. Ugyaneb-
ben az esztendõben juttatta
ki a személyzete az Ulysses
nevû szondát, amely az elsõ
lényeges ismereteket gyûjtöt-
te a Napról, s csak 2009-ben
hagyta abba a mûködését. Ez
az ûrrepülõgép juttatta fel a
Nemzetközi Ûrállomásra
(ISS) a Kibo elnevezésû ja-
pán labort, 1995-ben pedig
az elsõ amerikai ûrsikló volt,
amely meglátogatta a Mir
szovjet-orosz ûrállomást.

Utolsó küldetését eredeti-
leg tavaly november 10-re ter-
vezték, de az indítást több-
ször is el kellett halasztani,
mivel a külsõ üzemanyagtar-

tályának a falán hajszálrepe-
déseket fedeztek fel. Végül
február 24-én emelkedett el a
Földrõl a Cape Canaveral-i
ûrrepülõtér 39-es indítópad-
járól. A személyzet hat tagja
– köztük egy nõ – a „szoká-
sos” ellátmány mellett alkat-
részeket szállított a Robo-
naut 2 humanoid (embersze-
rû) robothoz, valamint az új,
Leonardo névre keresztelt
kutató- és raktármodult jut-
tatta el az ISS-re. Az asztro-
nauták két külsõ bevetést, az-
az ûrsétát is végrehajtottak:
Steve Bowen és Alvin Drew
szerelési és karbantartási
munkálatokat végzett. „Az
ûrsikló-rendszer az összes
küldetés során rendkívül jól
mûködött” – így dicsérte
Leroy Cain, a misszió fõnöke
a Discovery utolsó útja alkal-
mából a lassan lezáruló prog-
ramot. Miután ugyanis a

Discovery szerdán oly káprá-
zatosan leszállt (sokak sze-
rint egyszer sem sikerült
ilyen „puha” földet érés),
nyugállományba vonul, és
múzeumi tárgy lesz belõle.

Csak az oroszok

Nem túlzás azt állítani,
hogy Discovery valóban tör-
ténelmet írt az ûrrepülésben,
az amerikai – és a nemzetkö-
zi – ûrkutatásban, így való-
ban megérdemli, hogy ne
tûnjék el a nyilvánosság sze-
me elõl. Mint az imént írtuk,
múzeumba kerül, nem is
akárhová, hanem a fõváros-
ba, a Lincoln és a Washing-
ton-emlékmûtõl a Capitoliu-
mig húzódó Mall jobb szélén
elterülõ Smithsonian-intézet
repülési és ûrhajózási múze-
umába, csaknem átellenben
a Fehér Házzal.  A NASA

összesen már csak két indí-
tást tervez az ISS-hez: április
19-én az Endeavour, június
28-án pedig az Atlantis száll
fel, hogy ezzel befejezze föl-
di és égi pályafutását. Ezt
követõen hosszú-hosszú ide-
ig csupán az orosz Szojuzok
szállítanak majd amerikai
ûrhajósokat is a nemzetközi
állomásra, és ugyancsak el-
sõsorban az oroszok gon-
doskodnak mindenféle után-
pótlásról, egyebek mellett
például ivóvízrõl, élelmi-
szerrõl és nem utolsó sorban
oxigénrõl.

Az ûreszközök – persze –
az elmúlt évtizedek során
rendkívül sokat fejlõdtek.
Eredetileg az oroszok, ponto-
sabban a szovjetek is meg-
próbálkoztak ûrrepülõgép
építésével, ám konstrukció-
juk, a Buran (Hóvihar) –
amely kísértetiesen hasonlí-
tott számos megoldásában,
de legfõképp külalakjában
amerikai társára – néhány
bátortalan kísérlet után csõ-
döt mondott, ezért nem is kí-
sérleteztek vele tovább. Az
amerikaiak pedig épp a na-
pokban indítottak útnak egy
titkosnak szánt katonai ûrre-
pülõt, az X-37B jelût, amely
jóval kisebb – bár formáját te-
kintve ugyancsak hasonlít –,
mint a Discovery és társai. A
nagy kérdés az, hogy marad-
e, s ha igen, meddig az ame-
rikaiak „kiszolgáltatottsága”,
s hogy az oroszok kapnak-e,
s ha igen, mikor Kína, esetleg
Japán és India, netán Európa
jóvoltából versenyképes kon-
kurenciát. 

Véget ért a Discovery égi pályafutása
„Képeskönyvbe

illõen”, elegán-

san tette a föld-

re kapitánya,

Steven Lindsey

szerdán a

Discoveryt. 

Az ûrrepülõgép

most nyugdíjba

vonul. 

Discovery – az utolsó leszállás. Következõ célállomás: az ûrhajózási múzeum



Az én családomban a március az elejétõl a
végéig ünnepekrõl szól. Lehetne ezt, per-
sze, pusztán hazafias felérzésekkel is in-
dokolni – nem is állna túl messze az igaz-
ságtól –, hiszen az elsõ tavaszi hónap csu-
pa-csupa ünnepekrõl, csupa-csupa tava-
szokról szól. Kezdõdik a sor, ugye, mind-
járt nyolcadikán, amikor is jóérzésû em-
berként a nemzetközi nõnapot (vagy
ahogy a pártállami idõkben suba alatt
mondtuk: a nemzetközi nõket) köszönt-
jük. Majd kisvártatva elérkezik március
idusa, de nem Caesar megölésének évfor-
dulójára emlékezünk (lehetne akár azt is,
mondjuk amolyan „világnapként”: a dik-
tátorok megölésének nemzetközi ünnepe
– hajh’ de aktuális volna ez mostanság,

Istenem! – volnának is jelölt-
jeim), hanem az 1848-as
szabadságharcot idézzük

föl. Aztán szintúgy a
pártállami idõkben
volt még magyar föl-
dön egy bizonyos
március 21-e, de
nem, dehogyis mint
a tavasz elsõ napja,
hanem a világon a

második proletárdiktatúráé, a dicstelen
véget ért dicsõséges százharminchárom
napé, azaz a tanácsköztársaságé (miként
a sztálini „alaptörvényen” alapuló, szá-
mozásában is ezt õrzõ, jelenlegi magyar
alkotmány, ez is tükörfordítás: tanács =
szovjet).
De nem. Nálunk a márci-
us egyedülálló családi vo-
natkozással bír. Sõt, már
elkezdõdik két nappal ko-
rábban: feleségem nagy-
anyja 27-én, apósom 28-
án született. Ez még
ugyan nem az igazi, hanem a folytatás!
Március 1-je édesapám, 2-a a feleségem
születésnapja. Rögtön ezt követi 8-a: a
családban hárman (édesapám, én, a na-
gyobbik fiam) voltunk-vagyunk Zoltánok;
ezért hát, hogy ezen a napon nem a nõket
ünnepeljük, hanem hagyjuk, hogy éppen-
séggel õk ünnepeljenek bennünket. (Az év
további háromszázhatvannégy – szökõév-
ben háromszázhatvanöt – napján amúgy
is õkörülöttük forog a mi világunk, akkor
tehát esztendõnként legalább egy nap jus-
son nekünk, Zoltánoknak is, és természe-
tesen tõlük elsõsorban.) Feleségem vála-

sza erre a 10-e volt: az õ neve napja.
A március 15-e az március 15-e, ezen nem
változtatunk. Még akkor is viseltünk min-
denkoron kokárdát, amikor ez valaminõ el-
lenállásnak számított, nem hivalkodót, per-
sze, hanem mindig is diszkrétet – az ember
megmutatja a hazához fûzõdõ érzéseit, ez

magától értõdõ, de azért le-
hetõleg visszafogottan te-
szi: a honszeretet belülrõl
fûtse az embert, ha kell, te-
gyen is érte, ám soha nem
viszi túlzásba. (Már aki.)
Voltak, akik ezen a napon

megverették magukat: a pártállam számára
elviselhetetlen volt, hogy egyesek képesek
ünnepelni a magyar szabadságot. Elvégre
szovjet csapatok állomásoztak az országban.
Így érkezünk el március 20-ához, a kiseb-
bik fiam születésnapjához. Ehhez nem is
kell kommentár, mint ahogy ahhoz sem,
hogy jobb lesz a 21-ét gyorsan elfelejte-
nünk. Viszont elérkeztünk 25-éhez, anyó-
som névnapjához, hogy aztán 27-ével, az
én születésnapommal zárjunk. Pompás so-
rozat, nemde?
Bármennyire hihetetlen, még erre is föl tu-
dom tenni a koronát (jut eszembe: a legen-

da – történetírás? – szerint II. Szilveszter
pápa 1001. március 27-én küldte a Szent
Koronát jó István királynak). Amikor
1962-ben elõször volt szerencsém láthatni
Kolozsvárt a Mátyás-szülõházat, boldog iz-
gatottsággal olvastam az emléktáblán,
hogy õ is ezen a napon látta meg a napvi-
lágot. Ami – mint utóbb mélységes sajnála-
tomra kiderült – súlyos történelmi tévedés
(helyesen február 23-a); a táblát I. Ferencz
József állíttatta 1887-ben a kincses város-
ban tett látogatása után: négyszáz forintos
adománnyal alapítványt tett, és ez a sum-
ma akkoriban tekintélyesnek volt mondha-
tó. A gesztus nemes volt: a szabadsághar-
cot leverõ, az aradi tizenhármakat kivégez-
tetõ császár és király arra az elõdjére emlé-
kezett, aki a Himnusz szerint is megnyöget-
te Bécsnek büszke várát. A történelmileg
helytelen, de számomra mégis oly kedves
nap megjelölése mindmáig megmaradt a
táblán, nagyon helyesen, elvégre a hagyo-
mány az hagyomány – de ha már annyi
mûemlék esetében sikerült hozzápiszkálni
az eredeti felirathoz, elkelne tán egy hely-
reigazító táblácska. Ezt kívánná Mátyás
igazsága.
Hát akkor ennyit március 15-érõl…

Murgu aztán a szabadságharc végéig országgyûlési képviselõ, a te-
mesközi románokkal együtt a magyar forradalom rendíthetetlen hí-
ve. (…)
Kint hintó várja Táncsicsot, és viszi át Pestre. A mai Vörösmarty
tér sarkán Hauer József, a Nádor fogadó bérlõje megállítja a hintót
és Táncsicsnak felajánlja legszebb szobáját. Táncsics szinte kótya-
gos a hirtelen jött szabadulástól, fölmegy a lépcsõn, ruhástól keresz-
tülesik az ágyon és felébreszthetetlenül elalszik. Eközben a Nemzeti
Színházban egyre türelmetlenebbül várják Táncsicsot. Valakinek az
a képtelen ötlete támad, hogy az egyik színész arcát kenjék be tojás-
sal, attól szép ráncos lesz, majd vonuljon át a színpadon Táncsics-
ként. Jókai ezt a forradalom tisztaságára hivatkozva elutasítja, és el-
indul a színpadra, hogy a nézõk dühét csillapítva elmagyarázza, mi-
ért van távol Táncsics. Csakhogy elõbb a színésznõk közül egy, ép-
pen Laborfalvi Róza, Jókai mellére tûz egy kokárdát, egy csók kísé-
retében. Mit ad isten, éppen ekkor megy fel a függöny. Jókai annyi-
ra zavarba jön, hogy képzavarral kezdi beszédét: Polgártársak, a vak
író a viszontlátás örömeinek... De itt megáll Jókai, fél, hogy kineve-
tik, de a közönség tapsol, a Bánk bánra már nem is kíváncsi. A szí-
nészek elszavalják a Nemzeti dalt, elmondják a 12 pontot, a zene-
kar pedig Erkel Hunyadi Lászlójának legszebb részleteit játssza.
Amúgy a Jókai mellére tûzött kokárda ötszínû volt, mert a piros-fe-
hér-zöld mellé a székely Laborfalvi Róza kék-piros-sárga színeibõl a
kéket és a sárgát is beleszõtte.

Katona Tamás 1848 márciusáról. (Valuska László interjúja, index.hu)

Mátyás igazsága

ÚMSZVÉLEMÉNY2011. március 11–13., péntek–vasárnap   www.maszol.ro 5

Azt olvasom egy cikkben – mostanában már nem
hétlakatolt titok az ilyesmi, mint abban a szép régi ti-
tokzatoskodó érában –, hogy Romániában a legala-
csonyabb a várható életkor, férfi és nõi tekintetben
egyaránt. A férfiaké alig veri a hetvenes lécet, a nõké
pedig a hetven fölött már csak héttel hetvenkedik. 
Természetesen, amint illendõ egy centralizált or-
szágban, a fõvárosban élnek a legjobban, leghosz-
szabban. Ugyanis annyian vannak, oly nagy zsufi
van, hogyha valaki meghal, ott veszik észre a legké-
sõbb, s ezzel máris nyertek egy koporsóhosszal.
Bár a székelyföldi várhatóság az országos átlagból
alig egy paraszthajszállal kunkorodik ki, mégis a
négy székely vármegyében (Udvarhelyt is ideszámít-
va!) csak hetvenhárom egész egytized. Maros me-
gyében pedig csak 72, 9. Errefelé azért van így, mert
az emberek figyelnek egymásra, be-benyitnak a
szomszéd portára, tudják, kinél mi, mennyi várható.
De én nem mennék ilyen távol, hiszen nálunk egy
egész csomó várhatóság tekintetében a mutatók az
EU figyelmére méltóak. Itt van példának okáért a fi-
zetés. Nálunk a legalacsonyabb a hóvégén várható
munkabárbér. Avagy nálunk a leghosszabb a várha-
tó autóbuszok közönségrostokoltatási ideje. 
A várható idõjárás vonzatában már nem vagyunk
ennyire lemaradva, ugyanis a természetes légköri fo-
lyamatok akár télen, akár nyáron a legváratlanab-
bak. Váratlanul jön a tél és a havazás, a fagy és vele
együtt a fagyos szentek (májusban) a tömegközleke-
dés és útkaparói fõhivatalok számára. Nyáron a ká-
nikula és az aszály a mezõgazdasági minisztérium
és az aranykalászos gazdatanfolyamok számára. A
várhatósági együttható gyakorlatilag e jelenségek
esetében nulla. Sõt nulla-nulla. Eldönthetetlen, mi
csap le váratlanabbul.
Nálunk a legalacsonyabb a várható korrupciómen-
tesség, ahogy elnézem mostanában a vám- és pénz-
ügyõrség sorait, a politikai elitet, amit a közönség
inkább elítéltként látna. Nálunk a legrövidebb a vár-
ható párttagság egy-egy politikai alakulatban. Szó-
val a negatív mutatók tekintetében a kép pozitív.
Ám a várható életkor alacsonyságára visszafarolva,
lassan kezdem érteni, miért vállal annyi ember
munkát, emigránssorsot, kitámolygást a külföldben.
Hiszen az Európai Unióba beutazva, ott tartósan le-

telepedve akár sátorba, menekülttábor-
ba vagy nejlonpucikba, a várható élet-
kor számukra máris nagyobb lesz,
mint hazájukban. Õk tehát ott óhajt-
ják bevárni az életkor-várhatóság nö-
vekedését. És bár nincs róla kimuta-

tás, tiltja az esélyegyenlõségi ál-
lamtitokság, a ciroma lakosság kö-

rében legnagyobb az idõnap
elõtti elhalálozás... 

Lap-top
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A honszeretet belülrõl
fûtse az embert, ha kell,
tegyen is érte, ám soha
nem viszi túlzásba.

Gyulay Zoltán

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Az ember szabad: de megszûnik az lenni,
mihelyt nem hisz szabadságában: 

és minél több hatalmat tulajdonít a 
végzetnek, annál többet rabol el 

saját szabadságából.” 
Gian Giacomo Geronimo Casanova

A csodálatos elme

Ötszínû kokárda

Várhatóság 
és örökélet

A nap címe. Az USL bizalmatlansági in-
dítványa a saját munkatörvénykönyve el-
len, Evenimentul zilei.

Magyarázat. Nem néztünk utána tüzete-
sen, de a lap szerint az ellenzéki szövetség
(USL=PSD+PNL) munkatörvénykönyvre
vonatkozó saját benyújtott tervezete
ugyanazokat az elõírásokat tartalmazza,
mint a kormány által felelõsségvállalással
benyújtott tervezet. Muris. Még murisabb
lenne, ha az ellenzék indítványa sikerrel
járna, de hát nem jár sikerrel. 

Volt – és van – egy élclap, sosem férclap.
„A hevesség, humor, intelligencia és gyil-
kos méreg mindig furcsa reagálásokat vál-
tott ki. Corneliu Coposu azt mondta: ’A
Caþavencu a legkomolyabb lap Romániá-
ban’, állandó kliensünk pedig, az ember,
akinek fáradhatatlanul vérrel kentük be a
kezét, Ion Iliescu nem maradt el tõle:
’Hogy a Caþavencu megszûnjön? Senki
sem veheti el a román nép jogát a nevetés-
hez!’ Láss csodát! Ezeregy történet van a
Caþavencuról. Mítoszok és szabadalmak,
viccek és doktorátusi dolgozatok, háborúk
és barátságok születtek belõlük. Mint
minden kiszámíthatatlan természetû sze-
mélyiség, a lap gyakran nehéz helyzetbe
hozta a szimpatizánsait. Ritkán történt
meg, hogy valakinek, aki az elsõ oldalak-
nál nevetett, végig megmaradt volna a
mosoly a száján. A lapnak voltak csillogó
és rossz pillanatai, elkövetett monumentá-
lis hibákat, de lélekjelenléttel és humorral
túltette magát rajtuk. (...) Az eltelt évtize-
dek során rengeteg ember dolgozott a lap-
nál, utolérhetetlen csapat. Mindegyikük,
de mindegyikük rajta hagyta a jegyeit a
lapon. Õk a felelõsök ezért a hallatlan
gyõzelemért az ostobaság fölött. Ami pe-
dig az olvasóinkat illeti, érvényes a húsz
évvel ezelõtti megállapításunk: intelligen-
sebbek az övéiknél” (Doru Buºcu) Húsz-
éves az Academia Caþavencu.

A nap álhíre. Több öngyilkosjelölt beje-
lentette: kénytelen lemondani az önfel-
gyújtásról, annyira magasba szökött a
benzin ára.

Sebestyén Mihály
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Antal Erika

Meghosszabbították a
Marosvásárhelyi Nem-

zeti Színház igazgatói állá-
sára kiírt pályázat leadási
határidejét. Eredetileg ma
zárult volna a határidõ, a
mûvelõdési minisztérium
azonban március 23-ig tolta
ki a végsõ dátumot. Mint,
ismeretes szeptember óta
Csapó György tölti be az ál-
lást, ám ideiglenes kineve-
zéssel. Akkor úgy nyilatko-
zott, hogy az állás betöltése
még az õszön megoldódik,
hiszen mihamarabb szükség
van egy teljes hatáskörû ve-
zetõre. 

Csapó megpályázza

Csapó György lapunk ér-
deklõdésére elmondta: min-
denképpen megpályázza az
állást, az õsszel elkezdett
munkát szeretné folytatni.
A várható személyi változ-
tatásokról mindössze annyit
mondott az ideiglenes ve-
zérigazgató: kinevezése
után átszervezési javaslatot
tesz le a mûvelõdési minisz-
ter asztalára. Hozzátette,
fontos feladatának tartja a
színházépületen az öt éve
folyó átépítési munkálatok
befejezését. 

Csapó lapunk kérdésére
nem tudta megmondani,
rajta kívül megpályázták-e
mások is az állást. Ezt nem
sikerült megtudnunk a mi-
nisztériumtól sem, illetve ar-
ról sem kaptunk informáci-
ót, miért tolták ki a pályáza-
ti határidõt. Kelemen Hu-
nor minisztert nem sikerül
elérnünk.

Nem verték nagydobra

A pályázati kiírás sokáig
váratott magára. A kiírás
megtörtént ugyan, de nem
verték nagydobra. Kövesdy

István, a Tompa Miklós
Társulat mûvészeti vezetõje
lapunknak elmondta: örül,
hogy végre kiírták a pályá-
zatot, már rég meg kellett
volna ennek történnie. A
társulatvezetõ azonban bí-
rálta a kiírás módját: a mi-
nisztérium honlapján gya-
korlatilag nem lehet megta-
lálni a pályázatot, annyira
elrejtették, jóformán még a
társulat tagjai sem értesültek
róla. „Márpedig egy ilyen
fontos pályázattal kapcsola-
tos információknak sokak-
hoz el kellett volna jutniuk”
– mondta a társulatvezetõ.

Arra a kérdésünkre, hogy
az új vezérigazgató képes
lesz-e megoldani a mostani
problémákat, Kövesdy azt
válaszolta: az attól függ, ki
nyeri el az állást, és attól is,
hogy milyen szerzõdést köt
vele a minisztérium. „Saját-
ságos helyzete van a maros-
vásárhelyi színháznak, a mi-
nisztérium fennhatósága alá
tartozó színházak között az
egyetlen, ahol két színház
mûködik egy épületben –

fejtette ki a társulatvezetõ. –
Ezt a mai napig sem a költ-
ségvetésben, sem más terü-
leteken a minisztérium nem
ismerte el”. 

A marosvásárhelyi szín-
háznak kétszer annyi pro-
dukciót kell készítenie, gya-
korlatilag ugyanannyi pénz-
bõl, mint egy másik szín-
házak. De nem csak anyagi
hátrányai vannak a két tár-
sulat együttélésének, ma-
gyarázta. A két társulatnak
más közönsége, más bérlet-
rendszere van, mások a ha-
gyományai, más kultúrát
képviselnek.

„Az kellene hogy legyen a
fõ feladata annak, akit meg-
bíznak, hogy végre levezé-
nyelje ezt az átépítést. Úgy
kell cselekednie, hogy jól jár-
jon vele a színház, jól járjon
vele a közönség, és hogy ne
szégyellje a kormány sem,
hogy mire adta a pénzt” –
határozta meg az igazgatói
feladatot Kövesdy István.
Szerinte az eddigi igazgatók
felé nem volt ilyen elvárás,
márpedig egy ilyen színház-

ba egy menedzsert, vagy egy
intendánst kellene kinevez-
ni, a két társulatnak na-
gyobb függetlenséget biztosí-
tani. „A mostani kiírás ezt
nem tükrözi, pont olyan ál-
talános, mint a többi, sokkal
kevésbé tud hathatós lenni”
– jelentette ki. 

Feszültség 
a társulatban

A jelek szerint a társulat-
ban nagy a feszültség, amit
azonban igyekeznek nem
kiszivárogtatni a sajtónak.
Legutóbb az elkezdett Kép-
zelt riport egy amerikai popfesz-
tiválról címû darab próbáit
kellett felfüggesztenie az
igazgatónak, miután több
színész is visszaadta a kiosz-
tott szerepet, és több pontba
szedett tiltakozó levelet
nyújtottak be a vezetõség-
nek. Az új darabot Csapó
György próbálta menet köz-
be beiktatni a mûsorrendbe,
mondván, hogy a színház
kínálatát közönségbaráttá
kell tenni. 

Röviden

A legjobb fesztiválok
közt a Sziget

A Szigetet is besorolta az öt
legjobb európai fesztivál kö-
zé a The Independent címû
brit napilap blogja. Az idén
augusztus 9-e és 16-a között
zajló rendezvényben a tágas
helyszínt és a programok
változatosságát értékelték –
Európa legnagyobb szabad-
téri zenei fesztiváljának ne-
vezve ki a Szigetet. A toplis-
tán szerepel még az ausztriai
Volvo Snowbombing feszti-
vál (április 4–9., Mayrhofen),
amely sífesztivál és zenei
rendezvény keveréke. Ajánl-
ják a németországi Hurrica-
ne (június 17–19., Scheeßel)
rockfesztivált, amelyet 1973
óta szerveznek meg, illetve a
szerbiai Exit fesztivált (július
7–10., Novi Sad), ahol az
alacsony árakat és a kevésbé
kereskedelmi jelleget dicsé-
rik. A listára felkerült a ten-
gerparton megszervezett spa-
nyolországi Benicassim (júli-
us 14–17., Benicassim) is.

Múzeumpedagógia 
Sepsiszentgyörgyön

Múzeumpedagógiai foglal-
kozásokat szervez a sepsi-
szentgyörgyi Székely Nem-
zeti Múzeum a Diószeghy
László-emlékkiállításhoz
kapcsolódóan, amelyen a hí-
res lepkekutató gyûjtemé-
nyét lehet megcsodálni.
Óvodáskortól hetedik osztá-
lyig ajánlják az interaktív
tárlatvezetést, amelyhez
hozzátartozik a pillangóke-
resés, memóriajáték, mikro-
szkópos lepkeszárny-tanul-
mányozás, valamint a tár-
gyak hozzárendelése pillan-
gónevekhez. A foglalkozás
idõtartama 30 perc, ajánlott
olvasmány Nyilasi Judit
Wan-Wan és a kacagóvirá-
gok címû mûve. A kreatív
foglalkozást 3–6. osztályos
tanulóknak ajánlják. A fog-
lalkozás személyenként 3
lejbe kerül.

Még igazgatóra várnak

HIRDETÉS

Hírösszefoglaló

Éhe a szépnek – nagyváradi
mûvészsorsok a két világhá-

ború között címmel nyílt kiál-
lítás Budapesten, a Holo-
kauszt Dokumentációs Köz-
pont és Emlékgyûjtemény-
ben, a Budapesti Román
Kulturális Intézett társszer-
vezésében. Az emlékköz-
pont kiállításán több mint
100 mûtárgy: festmények,
grafikák, szobrok, érmék, fo-
tók, képeslapok, könyvek
mutatják be Nagyvárad zsi-
dó mûvészeit. A tárlat öt tra-
gikus sorsú képzõmûvész:
Kara (Krón) Mihály, Leon
Alex (Löwinger Sándor),
Mund Hugó, Tibor Ernõ és
Barát Móric (Lustig Mór) al-
kotásain keresztül érzékelteti
azt a nyitott, friss szellemû
kulturális életet, amely
Nagyváradot jellemezte a
két világháború között. Eb-
ben az idõszakban a város
lakosságának 20 százaléka
volt zsidó, és jórészt nyitott
szellemüknek köszönhetõen
hatalmas fejlõdésen ment át
Nagyvárad: megépült töb-
bek között a Szigligeti Szín-
ház, a Fõtér, a Fekete Sas
Szálló, három zsinagóga és
két temetõ mûködött – de a
holokauszt idején 30 ezer
embert hurcoltak haláltábo-
rokba, emlékeztetett levelé-
ben Gheorghe Carp nagyvá-
radi alpolgármester. A kiállí-
tást több, Nagyvárad kultu-
rális életébõl ízelítõt adó ese-
mény is kíséri: április 11-én a
Várad kulturális hetilap szer-
kesztõségének törzsasztala
ül össze, június 11-én pedig a
nagyváradi Hakeshet Klez-
mer Band ad koncertet az
emlékközpontban. Murádin
Jenõ mûvészettörténész, Kõ-
rössi P. József író és Batta
András zenetörténész, a
Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem rektora alternatív
tárlatvezetéseket tartanak
majd. A kiállítás június 26-ig
tart nyitva. 

Nagyváradi

mûvészsorsok

A marosvásárhelyi színházban és az elõtte levõ téren is évek óta tartanak az átépítési munkálatok

Bábszínházban Bors néni
Sike Lajos

Holnap – alig egy hó-
nappal a Dzsungel könyve

után – újabb gyerekelõadás-
sal jelentkezik a Szatmár-
németi Északi Színház Ha-
rag György Társulata: Szi-
lágyi Regina rendezésében
a Bors néni címû zenés me-
sejátékot mutatják be a
nagyszínpadon. 

„A gyermekek a leghálá-
sabb közönség, minden bi-
zonnyal ezúttal is jutalmaz-
zák a színészeket, annál is
inkább, hogy ezúttal a kö-
zönség is részt vehet a játék-
ban” – mondta el lapunknak
a rendezõnõ.

Az elõadás a népszerû
magyar költõ, Nemes Nagy
Ágnes verseire épül. A szín-
darab harminc évvel ezelõtt
készült, Dajka Margit szüle-
tésnapjára. Az Egyetemi
Színpadon mutatták be elõ-
ször, és hamarosan kultúsz-
elõadás lett belõle. Akkor a
plakátok két szerzõt jelöl-
tek, Nemes Nagy Ágnes

mellett Thuróczky Katalint,
akikhez most egy harmadik
szerzõ is társul Szilágyi Re-
gina személyében.

Bors néni születésének
120. évfordulójához érke-
zett, az ünnepségen, várat-
lanul megjelenik egy sereg
gyerek: és innen elindul az
énekek és a versek kavalkád-
ja. A szatmárnémeti elõ-
adásban Bors nénit Csiki
Orsolya alakítja, továbbá
fellépnek még Bándi Johan-
na, Nagy Csogor-Zsolt,
Bandura Tibor, Nagy Ta-
más, Nagy Anikó és Péter
Attila-Zsolt.

„Ez egy játszóházi, vagy
ha úgy tetszik, interaktív elõ-
adás, a kis nézõk is felmehet-
nek a színpadra és õk is részt
vehetnek a cselekmények-
ben” – magyarázta lapunk-
nak Szilágyi Regina. Éppen
ezért arra számítanak, hogy
minden elõadás különbözni
fog, attól függõen, hogy a né-
zõk soraiból színpadra lépõ
gyerekek mit látnak benne és
mit tesznek. 
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Baloga-Tamás Erika, 
Kovács Zsolt

Nincs kultúrája az étte-
rembe járásnak, és nem

vevõk a székelyföldiek a szé-
kely konyhára, van mit dol-
gozni a hazai vendéglátás
népszerûsítésén – állítják a la-
punknak nyilatkozó cégtulaj-
donosok, akiket annak kap-
csán kérdeztünk, hogy Szé-
kelyföldön is több étterem
„falánk csütörtököt” rende-
zett tegnap. A vendéglátást
népszerûsítõ akcióban fél-
áron kínálták a menüt, benne
székely ételspecialitásokat.

Nem kelendõ 
a helyi zamat

„Az udvarhelyiek csak ki-
emelt családi összejövetele-
ken,  valamint nõnap, Valen-
tin-nap, üzleti vacsorák alkal-
mából mennek vendéglõbe”
– nyilatkozta Verzár Lóránt a
nemrég nyílt Septimia Étte-
rem gazdasági igazgatója,
aki szerint korosztály- és lak-
helyfüggõ, ki melyik konyhát
részesíti elõnyben. „Vannak
olyan vendégek, akik kifeje-
zetten a helyi székely specia-
litásokat részesítik elõnyben
(töltött káposztát, székely tá-
lat), ugyanakkor egyre gya-
koribb az igény éttermünk
specialitásai iránt, mint a bél-
szín-, pulykasteakek. A re-
formkonyha ételei is egyre

népszerûbbek, az egészséges
életmód követõi inkább a
könnyebb csirke-, illetve
pulykahúsból készült étele-
ket, salátákat kedvelik” – ma-
gyarázta a szakértõ. Megtud-
tuk: átlag negyven lejt költe-
nek a helyiek egy-egy étke-
zésre. A Septimia Étterem-
ben úgy vélik, fõleg a ma-
gyarországi vendégek „utaz-
nak” a székely konyhára. 

„Székelyföldön sajnos
nem beszélhetünk étterem-
kultúráról, az itteni emberek
azért és akkor járnak vendég-
lõbe, amikor éppen éhesek.
Nagyon ritka, hogy egy
egész család beüljön az étte-
rembe és a családi program
részeként étkezzen” – erõsíti
meg az elõbbi véleményt
Makai Sándor, Székelyud-
varhely egyik legrégebbi ét-
termének vezetõje. A Park
vendéglõ ügyvezetõje úgy ta-
pasztalja: üzletemberek, ügy-
nökök járnak rendszeresen
étterembe, és egy-egy vendég
maximum 30 lejt költ egy al-
kalommal. A többség a már
kipróbált, megszokott étele-
ket választja az étlapról, kí-
sérletezni inkább a turisták
szoktak, õk részesítik elõny-
be a székely konyhát is, õk
„kaphatók” a román csorbá-
ra, pacalra is. A vendéglõ
idén elõször csatlakozott a
torkos csütörtöki lakomához,
tegnap egész nap érvényes
volt a féláras kiszolgálás, a

forgalom azonban csak ke-
véssel volt jobb, mint egy át-
lagos hétköznapon.

Igénytelenséghez 
szoktak

Sepsiszentgyörgyön azon-
ban már beérett a „torkos
csütörtök” hagyománya, a
helyi étterem-tulajdonosok
elégedettek voltak a „falánk-
akcióval”. Kovács István, a
Sepsiszentgyörgyi Vendéglá-
tók Szövetségének (SVESZ)
elnöke lapunknak elmondta:

a délelõtti órákban ugyan az
átlaghoz képest csak 10-20
százalékkal növekedett a
vendégeik száma, de munka-
idõ után, valamint az esti
órákban tömegesen érkeztek
az emberek. A tavalyi tapasz-
talatból tanulva sokan telefo-
non foglaltak asztalt nagyobb
baráti társaságoknak. A kez-
deményezésben részt vevõ
hat sepsiszentgyörgyi ven-
déglõ az esti órákra progra-
mot szervezett a torkosko-
dóknak, zenészek fogadták a
helyfoglalókat. A SVESZ el-

nöke szerint a tapasztalat az,
hogy sokan a 90-es években
kezdtek rendszeresen ven-
déglõbe járni, amikor gom-
bamód jelentek meg az étter-
mek. Arra az idõszakra vi-
szont a rendszertelenség, az
étel- és italkínálat szegényes-
sége, az igénytelen kiszolgá-
lás volt a jellemzõ – emlékez-
tetett Kovács István. Hozzá-
tette: ma már javult a szolgál-
tatások minõsége, és bõvült
az étlap, de még mindig ki-
forratlan a székelyföldi étte-
remkultúra. 

Lobbi a töpörtyûért

A SVESZ elnöke szerint
sok mindenre van szükség
ahhoz, hogy valódi étterem-
kultúra alakuljon ki Székely-
földön. Sajnálatos, hogy a
pincérek nem beszélnek ide-
gen nyelveket – jelentette ki
Kovács –, nincs elég ismeret-
ük ahhoz, hogy a Székelyföl-
dön járó turistákat tájékoztat-
ni tudják. A következõ idõ-
szak kihívása – tette hozzá a
vendéglõsök képviselõje –,
hogy kialakuljon a „székely-
földi vendéglõk védjegye”.
Vannak már próbálkozások,
van, ahol külön „székely me-
nüsort” kínálnak az érdeklõ-
dõknek, de sokan attól tarta-
nak, hogy nem tudják eladni
a helyi jellegzetességeket. 

A SVESZ elnöke szerint a
hagyományos székelyföldi ét-
kek ízét és tálalását frissíteni,
korszerûsíteni kell, másrészt
a pincéreknek tudniuk kell
ajánlani ezeket a helyi jelleg-
zetességeket. Kovács István
elmondta: egyesületük szor-
galmazza, hogy a vendéglõk
vegyék fel az étel- és itallapra
az idényjellegû ételeket, mint
például a Szent György-salá-
tát, a szabógallérlevest, a hé-
jalt kukoricát vagy a hagyo-
mányos kürtöskalácsot, a
szilvaízes derelyét, csörögét,
a fokhagymás ciberelevest, a
tepertyût, és természetesen a
köményes pálinkát is. 
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Nótaszóval is csalogatták a falánk vendégeket a „torkos csütörtökön” a székelyföldi vendéglõkbe

HIRDETÉS

HIRDETÉS

Nem ízlik a székely konyha?

Folytatás az 1. oldalról

Rövid utánajárás után szer-
dán Oláh elismerte lapunk-
nak, hogy a bérleti szerzõdés
valóban létezik, és Bálint Gé-
za ügyintézõ aláírta. Úgy fo-
galmazott: ha tudott volna a
létezésérõl, nem is hagyja jó-
vá. Tegnap azonban már az
aláírt szerzõdés létét is tagad-
ta. „A szerzõdés jóváhagyása
nem történt meg, tehát nem
is kellett semmit visszavonni”
– mondta az ÚMSZ-nek.

Oláh Dénes magyarázata
szerint a Jobbik valóban letet-
te a kérvényét a terembérlés-
re, de azt nem hagyta jóvá az

egyház. „Smarande Enache
asszony helytelenül fogalma-
zott, amikor minket vádolt,
elõbb velem kellett volna
megbeszélnie az ügyet” –
mondta Oláh, aki a tegnap –
állítása szerint – a Pro Euro-
pa Liga társelnökével is tisz-
tázta az ügyet.  

A marosvásárhelyi Jobbik
Baráti Kör sajtónyilatkozat-
ban erõsítette meg: már meg-
kötött megállapodást mon-
dott fel a katolikus egyház. A
közlemény szerint a Jobbik
vezetõi ma Marosvásárhe-
lyen tartózkodnak, megtart-
ják kihelyezett elnökségi ülé-
süket, illetve a Magyar Polgá-

ri Párt képviselõivel tervezett
politikai egyeztetésüket is –
ezek helyszíne nem egyházi
ingatlan. A ma estére meg-
hirdetett lakossági fórum
azonban elmarad.

Mint ismert, Smaranda
Enache szerdai sajtótájékoz-
tatóján elítélte azt, hogy a
Jobbik kihelyezett elnökségi
ülést tart Marosvásárhelyen.
„Ha senki nem biztosít hely-
séget számukra, ha az egyhá-
zak, ha a civil szervezetek el-
zárkóznak tõlük, akkor nem
jönne létre ez az ülés Maros-
vásárhelyen” – figyelmezte-
tett sajtótájékoztatóján a jog-
védõ. 

„Kifüstölték” a Jobbikot
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7.00 Gazdakör
7.50 Élő egyház (ism.)
8.20 Arcélek
8.35 Zénó
8.40 Hókusz-Pókusz Cir-
kusz
8.45 Marsupilami
9.10 Szimba, 
az oroszlánkirály
9.35 Cimbora
10.00 Nyelvőrző (ism.)
10.30 A szeleniták titka,
avagy utazás a Holdra
11.45 Univerzum
12.45 Híradó
13.05 Isten kezében
13.30 EtnoKlub
14.50 Daktari (am. sor.)
15.45 Show Tánc Világ-
bajnokság
16.45 Az állatok világa
17.20 Balatoni utazás
18.00 Talpalatnyi zöld
18.30 Kirakat
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 “A zene az kell”
20.30 Kölcsönbaba 
viszszajár 
(am. vígj., 2006)
21.55 Dunasport
22.10 Lélek Boulevard
22.40 Magyar elsők
23.00 Terra Nova 
(auszt. filmdráma, 1998)
0.25 Szent Klára 
(izr. rom. dráma, 1996)
2.00 Híradó (ism.)
2.20 Kirakat (ism.)

VIASAT3, 19.55
A három testõr

XIII. Lajos uralkodása idején a rendszeresen verekedésbe ke-
veredő d’Artagnan összebarátkozik a három legendás muské-
tással, Athosszal, Porthosszal és Aramisszal. A négy elszánt
férfi hamarosan nagy feladatot kap: meg kell hiúsítaniuk azt
az áruló összeesküvést, amelyet Richelieu, a cinkostársa,
Rochefort és a Milady szőtt a királynő, Ausztriai Anna ellen.

TV2, 20.35
Az olasz meló

Charlie Crocker agya a legtökéletesebb rablásokat terveli ki.
A megvalósítás sikere viszont már emberein múlik. Egyszer
számított csak rosszul: amikor Velencében egyik embere le-
lépett az egész szajréval. Egy évvel később Los Angelesben
bukkan a rabolt arany nyomára. Úgy akarja visszarabolni jo-
gos jussát és kereket oldani, hogy közben a város történeté-
nek legnagyobb forgalmi dugóját produkálja.

m2, 22.05
Románc és cigaretta

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

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Hogy volt!?
11.20 Körzeti magazin
12.10 Hanti-Mansijszk
(dokumentumf.)
12.30 Ha én gazdag 
lennék
13.01 Natúra
13.25 Zenével tanítok
13.50 Századfordító ma-
gyarok - Wass Albert
14.40 Régi magyar viselet
15.30 Magyarország 
fényessége 
- Vitéz János
16.00 Kántor 
(magyar sor.)
16.55 Caterina 
és a lányok (olasz sor.)
18.30 Parasztok 
(lengyel sor.)
19.20 Slágertévé
20.10 Esti mese
20.30 Liszt Ferenc (sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 “Hiszünk a dal-
ban...” (koncertf.) 
22.05 Románc 
és cigaretta 
(am. rom. vígj., 2005)
23.50 Mici néni két élete
(magyar vígj., 1962)
1.15 A nyomozónő 
(olasz drámasor.)
2.10 Kántor 
(magyar sor.)
3.00 Szélesvászon
Filmes magazin

8.00 Kölyökklub
Lisa, Björn mackó kaland-
jai, Éliás, a kis mentőhajó,
Kisvakond, Helló, Kitty!,
Frédi és Béni, avagy a két
kőkorszaki szaki
11.00 A fantasztikus 
négyes
11.30 Asztro Show
12.25 Házon kívül
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Autómánia 
- Autósmagazin
13.45 Tuti gimi 
(am. drámasorozat)
14.35 Míg a halál 
el nem választ 
(am. vígj. sor.)
15.10 Édes, 
drága titkaink 
(am. sor.)
16.05 Őslények 
kalandorai 
(angol sor.)
17.05 Rabbi 
a vadnyugaton 
(am. western-vígj., 1979)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Fókusz Plusz
20.30 ValóVilág 
- Párbaj (élő)
Utána. RTL-hírek
23.15 Max Havoc 2.: 
Tűzzel játszva 
(am. akcióf., 2006)
1.05 Figyel a tenger 
(japán rom. dráma, 2002)
3.52 Fókusz Plusz 
(ism.)

7.00 Látlelet a Földről
7.25 Tv2 matiné
Benne: Őslények országa,
Fifi virágoskertje, 
Roary, a versenyautó,
Eperke legújabb kalandjai
Nickelodeon kedvencek
11.25 Afrikai kaland 
(am. sor.)
12.10 Bajnokok Ligája
magazin
12.40 Két TestŐr
13.10 Babavilág
13.40 Doki 
(am. sor.)
14.40 Sliders 
(am. sor.)
15.40 Az Ügynökség
(kan.-am. sor.)
16.35 Álomgyári feleség
(am.-auszt. vígj. sor.)
17.30 Duval és Moretti 
(krimisor.)
18.35 Luxusdoki 
(amerikai vígj. sor.)
19.30 Tények
20.00 Magellán
20.35 Az olasz meló 
(am.-francia-angol
akcióthriller, 2003)
Közben: Kenósorsolás
22.40 Ghost 
(am. rom. film, 1990)
1.05 A végzet lándzsája
(belga-francia sor.)
2.40 EZO.TV
3.40 Kalandjárat 
(ism.)
4.05 Teleshop

8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Széles út
Motoros életmód-magazin
9.30 BBC Reporters
10.05 Felfedező
10.30 Arcok a liftben
11.05 Különkiadás
A kultúra különb kiadásban
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 BBC Click
14.30 Negyedik
15.05 Garázs
15.30 BBC Hard Talk
(ism.)
16.05 Ősök tere (ism.)
16.30 Ingatlanpiac (ism.)
17.05 Értékmentés más-
ként (ism.)
17.30 Európai híradó (ism.)
18.00 Híradó
Friss napi információk
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.)
22.00 Híradó 21
22.30 BBC Hard Talk (ism.)
23.05 Arcok a liftben
(ism.)
23.30 BBC World Híradó
0.05 Vetítő
0.06 Rabálom (Mária-
nosztra 1952) dok. f.)

9.55 Őslények szigete
10.50 A hihetetlen Hulk
11.140 Oprah ajándéka
12.35 Divatdiktátorok
modelljei 13.05 Vészhely-
zet (sorozat) 13.55 Zsír-
égetők 14.50 Columbo:
Fekete etűd (amerikai kri-
mi, 1972) 16.40 Star Trek
4. - A hazatérés (amerikai
sci-fi, 1986) 19.00 Small-
ville (sor.) 19.55 A három
testőr (osztrák-angol-am.
kalandfilm, 1993) 22.00
Las Vegas (ameriaki soro-
zat)

7.00 Sport.ro Hírek 11.00
Külön kiadás 13.00
Sport.ro Hírek 14.00
Europa League összefog-
laló 15.05 Ante Up 2010
Showtime 15.30 ONeill
Evolution 2011 Showtime
16.00 Mitica ligája 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.00 Mitica ligája 20.00
A világ harcosai 21.00
Sport.ro Hírek (live)
22.00 Wrestling SMACK
23.00 Fogadás a félelem-
mel 0.00 Poker European
Open

8.15 Őrült szerelem (mexi-
kói sorozat) 9.45 A libák
nem mennek a mennybe
(sorozat) 12.30 Lázadó
szerelem (sorozat) 14.30
Clase 406 (sorozat) 15.30
Esmeralda (sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Az igéret (sorozat)
18.30 Bella Calamidades
(sorozat) 19.30 Teresa
(sorozat) 20.30 Játszik
még a szív (angol romanti-
kus vígj.) 22.30 Ördögi
kör (sorozat) 0.30 Clase
406 (sorozat)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 A medvementő (am.-
kanadai film) 12.55 Kung
fúj, avagy a barack román-
ca (am. vígjáték) 14.35
Hullámok szárnyán (am.
vígjáték) 16.30 Dirty
Dancing (amerikai dráma)
18.30 Las Bandidas (fr.-
mexikói-amerikai vígjáték)
20.10 Azt beszélik... (am.
vígjáték) 22.00 Rendőra-
kadémia 7. (am. vígjáték)
23.35 A templomos lova-
gok öröksége 1-2. (kaland-
film, 2. rész)

8.30 Hope & Faith (ameri-
kai vígjáték) 9.00 Harc a
konyhában 10.00 Menyet
anyának 10.45 Légy az
enyém 12.30 Hírek 13.30
Ebadta focista (amerikai
családi vígjáték) 15.15 Tit-
kos szerelem (sorozat)
16.45 D-Paparazzi (ismét-
lés) 17.30 Szerelem.ro (is-
métlés) 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
19.45 Menyet anyának 5
23.30 Jennifer árnyéka
(amerikai-argentin horror,
2004)

8.30 Kultúrcsepp 9.00
Híradó ism. 9.30 Hitélet
ism. 10.00 Erdélyi Kávé-
ház, ism. 10.30 Zene
16.00 Hitélet ism. 16.30
Piactér ism. 17.00 Kultúr-
csepp, ismétlés 17.30
Többszemközt, ismétlés
18.00 Délutáni Beszélge-
tés, ismétlés 18.30 Hír-
adó 19.00 Erdélyi Kávé-
ház, ism. 19.30 Híradó
20.00 Piactér ism. 20.30
Híradó 21.00 Többszem-
közt ism. 21.30 Híradó
22.00 Kultúrcsepp ism.

TV2
6.45 Hajnali gondolatok
6.50 Ma Reggel
10.00 Delta
10.30 A kis királylány
10.55 A bűvös körhinta
11.15 Marci (rajzf. sor.)
11.40 Derek, 
a fenegyerek
12.00 Sandokan 
(rajzf. sor.)
12.30 Most a Buday!
13.01 Hírek
13.05 Sztársáv
14.00 AutoVízió
14.30 Egészség ABC
15.00 Gyerekjáték 
a számítógép
15.10 Kincskereső
15.40 Magyarország
16.10 Szellem a palackból...
16.40 Aranymetszés
17.35 Magyarország tör-
ténete
18.05 Hogy volt!?
19.25 A fekete város 
(magyar sor.)
20.30 Híradó
20.55 Sporthírek
21.05 SzerencseSzombat
22.00 Mici néni két élete
(magyar vígj., 1962)
23.30 Hírek
23.35 Sporthírek
23.40 Nagyszínpad
1.30 Koncertek az A38
hajón
3.15 Kalandozó 
- Don Quijote világától 
a szegedi paprikáig

7.00 Tulipán mánia
(dok.f.)
8.00 Jelek
8.30 Noé bárkája
9.00 Babamágia
9.30 Hannah Montana
(am. sor.)
10.00 Disney klub
11.00 UEFA Champions
League Magazin
11.30 Szerelem a képer-
nyőn túl
12.00 Vizor monden (ism.)
12.30 Pro Patria
13.00 Határok nélkül
14.00 Hírek
14.20 Életre szóló utazó
15.45 Cirkusz
15.15 Találkozunk a TVR-
ben (ism.)
16.40 Örök fiatalság (ism.)
18.40 TeleEnciclopedia
19.40 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
20.40 A nap témája
21.10 A másik ember
(amerikai-angol filmdrá-
ma, 2008)
22.40 Ovidiu Rom kam-
pány
22.45 Karl Lagerfeld a fo-
tográfus
23.15 Professzionisták
0.15 A vámpír árnyéka
(angol-amerikai horror,
2000)
1.55 Tulipán mánia
(dok.f.) (ism.)
2.45 Hírek (ism.)

6.30 Star Wars: A klónok
háborúja (am. anim. sor.)
7.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
10.00 Mi történik doktor
úr? (ism.)
10.30 Egy lépéssel 
előbbre (román sorozat)
12.30 Pro Motor 
– autós magazin (ism.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
13.15 A pletykafészek
(amerikai filmsorozat)
14.15 Sandokan visszaté-
rése (olasz minisorozat)
16.15 Román tehetségek
– verseny műsor (ism.)
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 Jackie Chan: 

Újabb rendőrsztori 
(hongkongi-kínai akcióf.,
2004)
23.15 Horrorra akadva 3.
(amerikai-kanadai horror-
vígjáték, 2003)
1.15 Jackie Chan: 
Újabb rendőrsztori 
(hongkongi-kínai akcióf.,
2004) (ism.)
3.30 A pletykafészek
(ism.)

7.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
9.00 Nagytalp (amerikai
kalandfilm, 2008)
11.00 Megölni egy királyt
(ang.-ném. filmdr., 2003)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
13.15 Bionic Woman
(amerikai akció sorozat)
14.00 Halálos merülés
(amerikai akciófilm, 1997)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
16.45 Mr. Bean 

(angol vígjáték sorozat)
17.00 Extralarge: Indiánok
(am.-olasz krimi, 1993)
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.20 A fenébe is 
– szórakoztató műsor
21.45 Amerikai rémálom
(amerikai vígjáték, 2007)
23.45 Azonosság 
(amerikai thriller, 2003)
1.45 Megölni egy királyt
(angol-német filmdráma,
2003) (ism.)
3.30 Bionic Woman 
(am. akció sorozat) (ism.)

5.00 Megint 48 óra (ism.)
7.00 Kandikamera
7.30 Teleshopping
8.00 Farmer, 
feleséget keresek! 
– reality show 
(ismétlés)
10.00 Teleshopping
10.30 Autófórum
11.00 Ingatlan Blitz
11.30 Sport, 
diéta és egy sztár
12.00 Kacsamesék 
(rajzfilm sorozat)
12.30 Samurai girl 
(amerikai sorozat)
14.30 Az anyós 
hatalma
–reality show (ism.)
15.30 A skorpió
megszeldítése
– 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 Neveletlen 
hercegnő 2.: 
Eljegyzés a kastélyban
(amerikai vígjáték, 2004)
23.00 Ellenség 
a kapuknál 
(amerikai-angol-ír-német
háborús filmdráma, 2001)
2.00 Perverzek 
(erotikus film)

6.30 Végzetes 
másodpercek
8.00 Nagy durranások 
- Torontó, ó!
9.00 A túlélés törvényei
10.00 Állítólag... 
- Fájdalom
11.00 Piszkos munkák
12.00 A sörfőzés 
mesterei - 
- Chicha
13.00 Halálos fogás 
- Elsötétül a tenger
14.00 Tönkre vágva 
- Éjszakai műszak
15.00 Hogyan készült
Kalapácsok, 
ementáli sajtok, 
görkorcsolyák, 
színes ceruzák
16.00 Állítólag... 
- Népszerű mítoszok
17.00 A túlélés 
törvényei
18.00 Discovery Atlasz
20.00 Katona dolog 
- Tengerészgyalogos 
felderítők
21.00 Mike Brewer: 
Célkeresztben
22.00 Ross Kemp
23.00 Megúsztam élve!
0.00 Valódi helyszínelők
1.00 Rács mögött 
külföldön 
- Sandra Gregory
2.00 Vissza a repülőt 
- A nemzetközi helyzet
3.00 Mike Brewer: 
Célkeresztben

7.00 Balkáni szokások
(ism.)
8.00 Miért ABC
9.00 Figyelem gyerekek!
9.35 Szabad 
a szembejövő sáv
10.30 Ma a holnapról
11.00 Közelről a világ
11.30 Ég és föld között
12.00 A románok kincsei
12.35 Alpesi sí világkupa
13.35 Figyelem, éneke-
lünk!
15.10 Kémkölykök 2: 
Az elveszett
álmok szigete 

(amerikai kalandfilm,
2002)
17.00 Hírek
17.30 Légy formában! 
- életmódmagazin
18.00 Kaland 
és természet
18.30 A térképen túl
19.00 Cirque du Soleil:
Flow
20.10 Sherlock Holmes
(amerikai fantasy, 2010)
21.50 Lehet, hogy nem
tudtad
22.00 Hírek, i
dőjárásjelentés
23.00 Gitárok ideje
0.00 Wonderful You 
(angol minisor.)
1.00 Ma a holnapról
(ism.)
1.35 Sherlock Holmes
(amerikai fantasy, 2010)
(ism.)

2.00 Éjszakai váltás
8.00 Hírek, műsorism., sport
8.15 Hangoló
9.15 Cifra palota
9.55 Hírek, műsorims.
15.00 Slágerlista
16.00 Hírek, műsorism.
16.10 Láthatár
16.40 Térerő
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, Telefontársasjáték, Nyelvőr, Világjárók
10.05 Térerő
14.00 Híradás, Aranyszalagtár, Alternatívzene
16.00 Híradó
Aranyemberek, Versműsor, Komolyzene, Gramofon, Bóvlit
nem tartunk
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8.40 Cimbora (ism.)
9.10 Szimba, 
az oroszlánkirály
9.40 Babar: 
Az elefántok királya 
(rajzfilm)
11.00 Unitárius istentisz-
telet közvetítés
12.00 Tám László dia-
porámái
12.15 Hatodik sebesség
12.45 Híradó
13.05 Élő egyház
13.30 Élő népzene
14.00 Csellengők
14.30 Ez a villa eladó
(magyar vígj., 1935)
15.45 Dunáról fúj a szél
15.55 “Ez a pillanatnyi
csend az én 80 évem”
16.55 Vannak vidékek
17.50 Mese
18.40 Arcélek
19.00 Híradó
19.25 Heti Hírmondó
20.15 Egy kis művészet
20.20 Kikötő
21.00 A vasálarcos 
(angol-amerikai kaland-
film, 1977)
22.45 Dunasport
23.00 Deszka 2011.
23.45 Divathét
0.15 Ki érti Jane-t? 
(angol rom. vígj., 1998)
1.50 “Nekem a színház
volt a játszótér...”
(portréf.)
1.50 Híradó (ism.)

DUNA Tv, 21.00
A vasálarcos

XIV. Lajos, az ifjú és kegyetlen király hosszú évek óta sa-
nyargatja népét. A három testőr, Athos, Porthos és Aramis
olyannyira csalódottak, hogy úgy döntenek, többé nem szol-
gálják a királyt, s megszabadítják a népet kizsákmányolójá-
tól. A három kiváló testőr a cél érdekében kiszabadítja a
Bastille-ban raboskodó Vasálarcost, azt a férfit, akinek kilét-
ét homály fedi, s akinek arcát még nem látta senki.

RTL Klub, 21.00
Narnia Krónikái 

A második világháború idején a Pevensie-gyerekeket vidék-
re küldik a németek bombázta Londonból. Peter, Susan, Ed-
mund és Lucy a hóbortos Digory Kirke professzornál talál
menedéket. Egyik nap Lucy, játék közben elbújik a hatalmas
szekrényben, és váratlanul Narnia havas tájain találja ma-
gát. A csodálatos országot törpök, faunok és más különféle
mesebeli lények népesítik be.

TV2, 22.05
Trópusi vihar

Ben Stiller és Jack Black olyan filmsztárokat alakítanak eb-
ben az akcióvígjátékban, akik egy szuperdrága háborús fil-
met forgatnak eredeti helyszíneken. Csakhogy az elszaba-
dult költségvetés miatt a stúdió kihátrál a film mögül, vi-
szont a frusztrált rendező úgy dönt, folytatja a forgatást.
Stábját a délkelet-ázsiai dzsungel közepébe vezeti, ahol iga-
zi rosszfiúkkal találják szembe magukat.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Mesék
11.11 Balett ABC 
Henriettel
11.20 Az aranyrózsa 
barlangja 
(olasz fant. kalandf.)
13.01 Engedjétek hozzám
13.05 “Így szól az Úr!”
13.15 Katolikus krónika
13.40 Aki megvall engem
14.05 A sokszínű vallás
14.20 Evangélikus 
magazin
14.45 Evangélikus 
ifjúsági műsor
14.50 Görög katolikus 
liturgia
16.05 Mesélő cégtáblák
16.25 Elit gimi 
(olasz sor.)
17.20 Vivát Benyovszky!
(magyar-cseh-szlovák sor.)
19.15 Pillér
20.05 Esti mese
20.30 Telesport
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Slágertévé
22.25 Varjú a toronyórán
(magyar játékfilm, 1938)
23.45 Sport7 (ism.)
0.35 Hajónapló 
(sorozat)
1.25 Vivát Benyovszky!
(magyar-csehszlovák
sorozat)
3.20 Mesélő cégtáblák
3.45 Palackposta

8.00 Kölyökklub
Benne. Lisa, 
Rupert maci, 
Szilveszter és Csőrike
kalandjai, 
Hupikék törpikék
11.00 Trendmánia
11.35 Asztro Show
12.30 meneTrend
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Míg a halál 
el nem választ 
(am. vígj. sor.)
14.00 Szánon nyert örök-
ség (kan.-angol vígj.,
2001)
15.40 Doktor Addison
(am. sor.)
16.35 Eltűntnek 
nyilvánítva
(am.-kan. akció sor.)
Közben. 17.00 Hatoslottó-
sorsolás
17.35 Bibis alibi 
(am. vígj., 1989)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 ValóVilág 
- Összefoglaló (élő)
21.00 Narnia Krónikái 
- Az oroszlán, a boszor-
kány és a ruhásszekrény
(amerikai kalandfilm,
2005)
23.50 Heti hetes
Vidám, aktuális talk-show
Utána. RTL-hírek
1.10 Az utolsó hóhér 
(angol filmdráma, 2005)
2.55 Portré

6.45 Reggeli gondolatok
7.15 Az idő örvényében
7.45 Tv2 matiné
Benne: Levelek Félixtől,
Bajkeverő majom
11.25 Született kémek
(am. rajzfilm sor.)
11.50 Stahl konyhája
12.20 Kalandjárat
12.50 Talpig nő 
(magazinműsor)
13.20 Borkultusz
13.50 Sliders 
(am. sor.)
14.50 Monk 
- Flúgos nyomozó 
(am. krimisor.)
15.40 Tequila és Bonetti
legújabb kalandjai 
(ol. akció sor.)
16.50 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
17.50 Zoolander, 
a trendkívüli 
(am. vígj., 2001)
19.30 Tények
20.00 Napló
21.00 Irigy Hónaljmirigy
(magyar szór. műsor)
22.05 Trópusi vihar 
(am.-angol-német vígj.,
2008)
0.00 Frizbi -
Hajdú Péter műsora
0.55 Bionic Woman 
(am. akció sor.)
Közben: Kenósorsolás
1.45 A végzet lándzsája
(belga-fr. sor.)

8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Ingatlanpiac (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.)
Húsbavágó kérdések, 
civil válaszok
13.00 Déli híradó
13.30 Közvetlen ajánlat
14.05 Különkiadás (ism.)
A kultúra különb kiadás-
ban
16.05 Arcok a liftben
(ism.)
16.30 Széles út (ism.)
Motoros életmód-magazin
17.05 Garázs (ism.)
Ahonnan az autózás indul!
17.30 GyógyHír
Egészségügyi magazin
18.00 Híradó
18.30 Hírvilág
19.05 Keresztmetszet
20.00 Híradó
20.30 Napról napra
(ism.)
21.05 Kontraszt
22.00 Híradó 21
22.30 Értékmentés más-
ként (ism.)
23.05 Vetítő
0.05 Kontraszt (ism.)

9.05 Őslények szigete (so-
rozat) 10.00 A hihetetlen
Hulk 10.50 Gigamad
11.20 A tizedik királyság
(amerikai-angol-német ka-
landfilm) 13.15 A Nagy Ő
14.55 Columbo: A döntő
játszma (amerikai krimi)
16.20 Irma, te édes (am.
vígjáték, 1963) 18:00 Ké-
zilabda Bajnokok Ligája
(élő) Győri Audi ETO KC -
HK Dinamo Volgograd
21.00 Beugró Plusz 22.00
Odaát (sorozat) 23.00
Éden Hotel 

7.00 Sport.ro Hírek 9.10
ProMotor 10.00 Sport.ro
Hírek 11.00 Külön kiadás
12.00 Vakációs játékok
13.00 Sport.ro Hírek
14.00 Éljenek a fiúk!
15.05 Fogadás a félelem-
mel 16.00 Mitica ligája
18.00 Sport.ro Hírek
19.00 Favágók 20.00 A
fény harcosai 21.00
Sport.ro Hírek 22.00 Mit-
ica ligája 23.00 Film
WWE Legendary 1.00
Sport.ro Hírek 1.10
Wrestling WWE

8.15 Őrült szerelem (soro-
zat) 9.45 A libák nem men-
nek a mennybe (sorozat)
12.30 Lázadó szerelem
(sorozat) 14.30 Clase 406
(sorozat) 15.30 Esmeralda
(sorozat) 16.30 Mesés
hölgyek 17.30 Az igéret
(sorozat) 18.30 Bella
Calamidades (spanyol-am.
sorozat) 19.30 Teresa
(mexikói sorozat) 20.30
Nászfrász (amerikai ro-
mant. vígjáték, 2007)
22.30 Meséljünk! 23.30
Ördögi kör (sorozat)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Pompei - Egy város
pusztulása (olasz történel-
mi dráma) 14.50 Azt be-
szélik... (am. vígjáték)
16.40 Rendőrakadémia
7.: Moszkvai küldetés
(am. vígjáték) 18.15 Hul-
lajó hullajelölt (francia
vígjáték, 1971) 19.50
Zorro legendája (amerikai
kalandf., 2005) 22.15
Tűzfal (amerikai-ausztrák
thriller, 2006) 0.15 Nyo-
más alatt (amerikai akció-
film, 2002) 

9.00 Nem ér a nevem
(amerikai sorozat) 9.30 Vi-
dám sirató (román vígjá-
ték) 11.30 Reaper - Démon-
irtók (am. sorozat) 12.30
Hírek 13.30 Célpontban
15.15 Titkos szerelem (so-
rozat) 16.45 Ha ügyes
vagy pénzt nyerhetsz
17.45 Ez Románia! 18.45
A nap híre 19.00 Hírek
19.45 D-Paparazzi 20.30
Ellenállásteszt 21.30 Sze-
mek az árnyékból 23.00
Jennifer árnyéka (ameri-
kai-argentin horror)

8.30 Hitélet ism. 9.00 Hír-
adó, ismátlés 9.30 Több-
szemközt, ismétlés 10.00
Híradó, ismétlés 10.30
Népzene 16.00 Piactér, is-
métlés 16.30 Többszem-
közt, ism. 17.00 Hitélet,
ism. 17.30 Erdélyi Kávé-
ház, ism. 18.00 Piactér,
ism. 18.30 Híradó 19.00
Kultúrcsepp, ism. 19.30
Híradó 20.00 Többszem-
közt, ism. 20.30 Híradó
21.00 Piactér, ism. 21.30
Híradó 22.00 Erdélyi Ká-
véház 22.30 Híradó

TV2
6.50 Ma Reggel
10.00 Engedjétek hozzám
10.20 Katolikus krónika
10.45 Aki megvall engem
11.10 A sokszínű vallás
11.25 Evangélikus 
magazin
11.50 Evangélikus 
ifjúsági műsor
12.00 Görög katolikus
szent liturgia
13.15 Hírek
13.20 Telesport
14.15 Fogadóóra
14.45 Kul-túra 2010
15.15 Divatos tengerpart-
ok a ‘60-as években
16.05 Varjú a toronyórán
(magyar játékfilm, 1938)
17.30 Hogy volt!?
19.20 A fekete város 
(magyar sorozat)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Szempont
22.00 24 
(amerikai sorozat)
22.50 Panoráma
23.20 Aranymetszés
(ism.)
0.15 Hírek
0.20 Sporthírek
0.25 “Csak ritka 
a fenyőfa, ez a baj...”
1.20 Koncertek 
az A38 hajón
3.05 A sarki fény 
Alaszka egén 
(japán természetfilm)

6.20 Teleshopping
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, 
best of
13.00 Utolsó kiadás
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.20 Cirkusz
15.20 Népi hagyaték
16.00 Dănutz S.R.L. 
(live) – 1-2. Rész
18.00 50 perc Pleşuval 
és Liiceanuval
19.00 Jóker, Lottó 5 /40,
Lottó 6/49 
és Noroc sorsolás
19.40 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
20.40 A nap témája
21.10 Pillangó 
(amerikai életrajzi dráma,
1973)
Sz.: Steve McQueen,
Dustin Hoffman, 
Don Gordon, 
Anthony Zerbe
23.45 100%-ban 
garantált
0.45 Minden 
hétre egy könyv
0.50 Dănutz S.R.L. (live) 
– 1-2. Rész – szórakoztató
műsor (ism.)
2.40 Népi hagyaték (ism.)
3.20 Hírek, 
időjárásjelentés

6.30 Star Wars: A klónok

háborúja (anim. sor.)
7.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
10.00 20 év után 
– talk show
11.00 Sandokan visszaté-
rése (olasz minisorozat)
(ism.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
13.05 Aprop Tv 
- szórakoztató műsor
14.00 A csodacsuka 2.
(amerikai vígjáték, 2006)
16.00 Osztály, vigyázz!
(amerikai vígjáték, 1996)
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 A köd 
(kanadai-amerikai ak-
cióthriller, 2005)
1.00 Aprop Tv (ism.)
2.00 A csodacsuka 2. 
(am. vígjáték, 2006) (ism.)

4.15 Heidi és barátai
(francia családi film)
5.30 A simlis és a szende
(amerikai sorozat)
7.00 Híradó, Sport, időjárás
9.00 A türkiz nyakék 
(román kalandfilm)
11.00 Halálos merülés
(am. akciófilm, 1997) (ism.)
13.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
13.15 Micsoda csapat
(amerikai vígjáték, 1992)
16.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
16.45 James Bond 

- A magányos ügynök 
(angol akciófilm, 1989)
19.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
20.20 Csillagháló 
– szórakoztató műsor
21.45 A fenébe is 
– szórakoztató műsor
23.00 SuperBingo Metro-
polis - versenyshow
2.00 Euforia Midnight
Sun Tour
2.30 Heidi, 15 (francia
családi film, 2008)
3.15 Micsoda csapat 
(am. vígjáték, 1992, ism.)

8.00 Egy kapcsolat 
szabályai 
(amerikai vígjáték soro-
zat)
8.30 Kacsamesék 
(am. anim. sor.)
9.30 Ház, építés, design
10.30 Fejében 
a nagyvilág 
– szórakoztató műsor
11.00 Levintza bemutatja
11.30 Tanulj, álmodj, 
szeress! 
(life style magazin)
12.30 Testvérek 
(amerikai sorozat)
13.30 Miss vidéki lány 
– reality show (ism.)
15.30 Idősek 
és nyugtalanok 
- reality show (ism.)
16.00 Kötekedők 
Krónikája
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán 
- reality show
20.30 Anyacsere 
– reality show
22.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
0.30 Gyilkos számok
(amerikai krimi sorozat)
1.30 Vízalatti terror 
(amerikai akciófilm,
2002)
3.30 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)

7.00 Hogyan csinálják?
8.00 Egyedül 
a rengetegben
9.00 A túlélés 
törvényei
10.00 Amcsi motorok 
- Háborús emlékmotor 3
11.00 Ötödik sebesség
12.00 Motorváros 
- Átforduló autó
13.00 Autókereskedők 
- Ford Cosworth
14.00 Discovery 
Atlasz 
- Bemutatkozik Brazília
16.00 Állítólag... 
- Szigetelőszalag 2
17.00 A túlélés 
törvényei
18.00 Katona dolog 
- Tengerészgyalogos 
felderítők
19.00 A sörfőzés 
mesterei
20.00 Mike Brewer: 
Célkeresztben 
- Mellénypróba
21.00 Halálos fogás 
- Kansas nincs többé
22.00 Katona dolog 
- Kommandósok
23.00 Dühöngő világ 
- Dühöngő sofőrök
0.00 Rács mögött
külföldön 

- Pokol a Paradicsomban
1.00 Juliana új arca
2.00 Verminators 
- Egy irtó jó csapat
3.00 Halálos fogás

7.00 Gitárok ideje 
(ism.)
8.00 A térképen túl 
(ism.)
8.30 Kaland és természet
9.00 Kicsik órája 
- gyerekműsor
10.00 Farm
11.00 Csavargó halász
11.30 Arc és hasonlóság
12.00 Motomágia
12.30 Autó-mánia
13.00 Top-cut 
- szórakoztató műsor
13.30 IT zon& (ism.)
14.00 Jamie Amerikában
14.30 Atlasz
15.10 Ottalvós buli 
(am. vígj., 2004)
16.45 Lehet, 
hogy nem tudtad
17.00 Hírek
17.30 Olimpiai magazin
18.00 Balkáni szokások
19.00 Videóterápia
20.10 Csajozós páros
(francia vígjáték, 2005)
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Tzig’n ‘jazz
0.00 Apa és fia 
(angol-ír sorozat)
0.55 Lehet, 
hogy nem tudtad
1.10 Atlasz (ism.)
1.45 Csajozós páros 
(francia vígjáték, 2005)
(ism.)
3.25 Wonderful You 
(minisor.)

2.00 Éjszakai váltás
14.00 Hirek
14.10 Operettparádé
14.30 Dalposta
15.30 Vidékről vidékre
16.30 Népzene
17.00 Hírek
17.03 Aranyhangok
17.25 Rádióistentisztelet református 
17.55 Hírek, adászárás

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 Újévi igehirdetés, Délkör
13.00 Híradás
13.05 Szól a nóta
14.00 Itthon– faluműsor: Székelyvarság, Hargita megye
15.00 Zenés üzenetek
16.00 Híradó
16.10 Zenés üzenetek
17.00 Vasárnapra válogattuk

VASÁRNAP
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6.35 Gazdakör
7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Rossini szelleme 
(kanadai életrajzi dráma,
1996)
10.00 Daktari (sor.)
11.00 Család-barát
11.55 Ízőrzők
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.20 Kirakat (ism.)
15.15 Kikötő - Friss
16.00 Gróf Monte-Cristo
(angol-olasz kalandfilm,
1975)
17.40 Heuréka! 
Megtaláltam!
18.10 Pollenforgatag 
(ismerett. f.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
19.55 Derrick (krimisor.)
21.00 Híradó 
- Nemzeti Krónika
21.15 A lánchídi csata
(dokumentumf.)
22.20 Sporthírek
22.25 Sportaréna
23.15 Csillagösvény 2 -
Tovább a szeretet útján
(dokumentumf.)
0.55 Divathét (ism.)
1.25 Múlt idő ‘90
2.05 Kikötő - Friss 
(ism.)
2.15 Sportaréna (ism.)
2.55 A megyeri titok 
(ismerett. f.)
3.20 Törzsasztal

VIASAT3, 20.15
Képtelen képrablás

Frank O’Brian azt a feladatot kapja kissé buggyant rokoná-
tól, hogy egy értékes képet raboljon el és adja át jövendőbe-
li tulajdonosának. Frank karakán barátnője, Roz, megelégeli
addigi életmódjukat és megesketi a férfit, hogy ez az utolsó
ilyen kalandjuk, szakítaniuk kell ezzel az életfelfogással.
Amíg arra várnak, hogy megjelenjen a titokzatos műpártoló,
beköltöznek egy lakatlan tengerparti házba.

RTL Klub, 21.05
Arthur és a villangók

Arthur, mint a legtöbb tízéves gyerek, esténként szájtátva
hallgatja nagymamája meséit, hogy utána furcsa találmá-
nyokról álmodjon. Különös képzeletvilágának fő forrása a
négy évvel ezelőtt nyomtalanul eltűnt nagypapa varázs-
könyve, mely teli van soha nem látott, izgalmas lényekkel. A
kisfiú egyre gyakrabban teszi fel magának a kérdést: mi van
akkor, ha ezek a történetek mind igazak?

Prima TV, 0.30
Zsarucsapda

Christian Box egy akció során elveszti feleségét, aki a rend-
őrség drogosztályán dolgozik. Elvakult dühében saját kezé-
be veszi az eseményeket, amiért felfüggesztik. Amikor vis-
szatér a rendőrséghez, régi haverja és társa felkéri, hogy ve-
gyen részt egy akcióban, amelynek célpontja nem más, mint
feleségének gyilkosa. De a küldetés korántsem úgy alakul,
ahogy eltervezték, sőt!

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV

6.50 Ma Reggel
10.00 Rondó
10.25 Együtt
10.50 Nekem ne lenne
hazám?
11.05 Kemény János báró
filmjei (dokumentumf.)
12.05 A kölcsönkapott
Föld
12.30 Élni tudni kell!
13.01 Hírek
13.05 Körzeti magazin 
- Miskolc
13.55 Záróra 
- Gergely András
14.50 Budapest 
(dokumentumf.)
15.45 Asszisztensek 
(am. vígj. sor.)
16.30 Bűvölet (olasz sor.)
16.55 Magyar rock
17.50 Mindig zöldebb
(auszt. sor.)
18.35 Budapest Bár
19.50 Esti mese
20.30 Barangolások öt
kontinensen - Karácsony
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Elisa lánya 
- Visszatérés Rivombrosá-
ba (sor.)
23.30 Záróra
0.20 India - Álmok útján
(braz.-ind. sor.)
1.05 A királyi ház titkai
(dél-kor. sor.)
2.10 XXY (arg.-francia-sp.
f. dráma, 2007)

6.30 Top Shop
8.00 Kölyökklub
Benne: Lisa, 
Éliás, a kis mentőhajó,
Lassie és a mentőcsapat,
Stuart Little kisegér
10.10 Laura és a csillaga
(angol-német
animációsfilm)
11.35 Helen, a rókabébi
(japán családi film, 2006)
Közben: RTL hírek
13.50 Az ellenkező nem
(amerikai romantikua
vígjáték, 2004)
15.40 Lányok a pácban
(amerikai romantikus
vígjáték, 2006)
17.40 Mr. Magoo 
(am. vígjáték, 1997)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 ValóVilág 
- Összefoglaló
21.05 Arthur 
és a villangók 
(am.-francia animációs
film, 2006)
Utána: RTL hírek
23.05 Apja lánya 
(am. vígj., 2004)
Sz.: Ben Affleck, 
Jason Biggs, 
Liv Tyler, Raquel Castro,
Jennifer Lopez
1.05 Face the Pro 
- Közép-kelet-európai Pó-
ker Tournament 14. rész
2.10 Ők 
(am. horror, 2002)

7.00 Magellán (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.30 Stahl konyhája
11.05 Babapercek
11.25 Teleshop
12.55 Árva angyal (ism.)
13.50 A kutya rúgja meg:
Európa-bajnokság 
(am. családi f.)
15.15 EZO.TV
16.20 Rex felügyelő 
(osztrák-német krimisor.)
17.20 Edina és Joshi
Életmód magazin 
és talk-show
17.25 Marina 
(mex.-am. sor)
18.25 Update Konyha
(főzőshow)
18.30 Árva angyal 
(mex. sor.)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 A 40 milliós játsz-
ma
21.10 Aktív
21.50 NCIS 
(am. krimisor.)
22.50 NCIS: Los Angeles
(amerikai krimisor.)
Közben: Kenósorsolás
23.50 Elit egység (sor.)
0.50 Tények Este
1.20 EZO.TV
1.50 A végzet lándzsája
(belga-francia sor.)
3.20 Sentinel 
- Az őrszem (sor.)

7.00 Széles út (ism.)
Motoros életmód-magazin
7.30 Soroló (ism.)
A vidék magazinja
8.00 Híradó
8.30 Kommentár nélkül
9.05 Kontraszt (ism.)
10.05 Különkiadás (ism.)
A kultúra különb kiadásban
12.05 Ingatlanpiac (ism.)
12.30 Hírvilág (ism.)
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Soroló (ism.)
14.30 Garázs (ism.)
15.05 Európai híradó
(ism.)
15.30 Budaházy-per
(ism.)
16.05 Péntek 8 (ism.)
Mondatvadászat
17.05 Célpont (ism.)
Oknyomozó riportműsor
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Panaszkönyv
19.05 Vonalban
Interaktív politikai show-
műsor
20.00 Híradó
Friss napi információk
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.05 Ősök tere
23.30 Pálya
0.05 BBC Híradó
0.30 Panaszkönyv

8.40 Gyilkos sorok (soro-
zat) 9.00 Holdkórosok
(am. romantikus vígjáték)
11.30 Irma, te édes (am.
vígjáték) 14.05 Öri-hari
(am. romantikus vígjáték)
16.05 CSI: A helyszínelők
(ismétlés) 16.00 Roxanne
(am. vígjáték, 1987)
19.15 Éden Hotel 20.15
Képtelen képrablás (am.
akció-vígjáték, 1996)
22.15 Éden Hotel (reality
show) 23.10 Napsütötte
Toszkána (am.-olasz ro-
mantikus vígjáték, 2003)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
(live) 12.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 13.10 A fény
harcosai 14.05 Pro Sport
óra (live) 15.10 Külön ki-
adás 16.00 Sport.ro Hí-
rek 16.30 Pontos sport-
idő (live) 18.00 Sport.ro
Hírek (live) 19.05 Infor-
mációk (live) 21.00
Sport.ro Hírek (live)
22.00 Gigászok harca
23.00 Wrestling SMACK
0.00 Sport.ro Hírek 0.10
Barátnők

8.30 Őrült szerelem 10.00
A libák nem mennek a
mennybe (sorozat) 12.45
Mesés hölgyek (sorozat)
14.30 Clase 406 (sorozat)
15.30 Esmeralda (soro-
zat) 16.30 Igaz történetek
17.30 Az igéret (török so-
rozat) 18.30 Bella Calami-
dades (sorozat) 19.30
Teresa (sorozat) 20.30
Szerelem és tisztesség (so-
rozat) 21.30 Eliza nyomá-
ban (sorozat) 22.30 Éjsza-
kai történetek 23.30 Ör-
dögi kör (sorozat)

8.00 Televíziós vásárlás
11.10 Hullajó hullajelölt
(francia vígjáték) 12.45
Hangya boy (am. animáci-
ós film) 14.20 Fura farm
(am. vígjáték) 16.20 Férj-
hez mész, mert azt mond-
tam (amerikai vígjáték)
18.15 A három testőr visz-
szatér (francia kalandfilm)
20.10 Mindent bele, fiúk!
(olasz akció-vígjáték)
22.00 Palimadár (ameri-
kai akció-vígjáték) 0.10
Durr, durr és csók (ameri-
kai thriller)

7.30 Reggeli kávé 10.00
Menyet anyának 5 12.30
Kanal-D Hírek 13.15 Légy
az enyém 15.00
Teleshopping 15.15 Tit-
kos szerelem (sorozat)
16.45 Célpontban 18.45
A nap híre 19.00 Kanal-D
Hírek 20.00 Menyet
anyának 5 20.30 Szere-
lem és büntetés (török
film) 22.30 Árvíz (angol-
dél-afrikai-kanadai akció-
film, 2007) 0.30 Édes,
drága titkaink (amerikai
sorozat)

9.00 Kultúrcsepp, ism.
16.00 Délutáni Híradó
16.15 Kultúrcsepp 16.35
Kárpát Expressz 17.00 Át-
járó 17.30 Délutáni Híradó
17.40 Izelítő 14.45 Kalen-
dárium 17.50 Egészséges
percek 17.55 Könyvajánló
18.00 Reggeli terefere
18.30 Híradó 19.00 Piac-
tér 19.30 Híradó 20.00
Lakatos Iván: Alakok táj-
ban, dokf. 20.35 Népzene
21.00 Piactér, ism. 21.30
Híradó 22.00 Átjáró
22.30 Híradó

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Benne: Híradó, sporthírek
10.00 A dicsekvő varga
(magyar mesef., 1979)
10.55 Nappali
12.00 Ozorai példa 
(magyar tévéf., 1974)
13.01 Híradó délben
13.05 Átjáró
13.35 Roma Magazin
14.10 Domovina
14.40 Srpski Ekran
15.10 Szülőföldjeim
16.00 Tudni illik, 
hogy mi illik...
16.35 Szomszédok 
(sor.)
17.10 Kerek Ferkó 
(magyar rom. f., 1943)
18.30 India 
- Álmok útján 
(braz.-ind. sor.)
19.20 A királyi ház titkai
(dél-kor. sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Az aranyember
(magyar kalandf., 1962)
23.00 Kölcsey 
(magyar tévéjáték) 
0.05 Tizenkét kőmíves
0.35 Hírek
0.40 Sporthírek
0.45 Prizma
1.00 Telesport (ism.)
1.30 Ma Reggel 
(ism.)

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(ism.)
10.00 Danutz SRL (ism.)
Közben:
Egyszerűen ízletes
12.15 Közelebb hozzád
12.30 Teleshopping
12.50 A palota legendái:
Jumong herceg (sor.)
14.00 Hírek
14.45 Zsebtörténetek
14.50 Történelmi 
emlékek
15.00 Teleshopping
15.30 Krónika 
– magyar nyelvű műsor
Benne: Heti Krónika, 
Diákélet
17.00 Mond mi fáj
17.30 A hölgy papucsa
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
18.30 A palota legendái:
Jumong herceg 
(dél-koreai sor.)
19.40 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
20.40 A nap témája
21.00 Prim Plán 
(talk show)
22.00 Grey anatómiája
(amerikai sor.)
22.55 Eurovision 2011
23.10 Visszajátszás
0.40 Éjszakai beszélgeté-
sek (ism.)
1.40 Találkozunk 
a TVR-ben

7.00 Pro Tv hírek
10.00 Tessék parancsolni!
– szórakoztató műsor (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(am. sor.) (ism.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
14.00 Románia szeretlek
(ism.)
15.00 Román Komédia
Társaság (ism.)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 Ezüstsólyom
(hongk. akciófilm, 2004)
Sz.: Michelle Yeoh, Luke

Goss, Brandon Chang,
Richie Ren, Daming Chen
22.15 Az örökség 
(román vígjáték sorozat)
23.30 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
0.00 Elit egység 
(kanadai sorozat)
1.00 Mi történik doktor
úr? (ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Reggeli matiné
- Razvan és Dani műsora

10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 Szindbád kalandjai
(kan. kaland sor.) (ism.)
12.00 Xena 
(amerikai kaland sorozat)
13.00 Híradó, Sport
14.00 Egy rém rendes

család (amerikai vígjáték
sorozat)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáférés
– Simona Gheorge műsora
19.00 Híradó, Sport
20.20 Mutassalak be a
szüleimnek! – reality show
22.00 Vad nárcisz 
(román telenovella)
23.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.45 Bűnös show 
– Dan capatos szórakozta-
tó műsora
1.00 Különleges ügyosz-
tály (Esküdt ellenségek:
Meggyalázott áldozatok)
(amerikai krimisorozat)

6.00 A cseresznye a tor-
tán
7.00 Kandikamera
7.30 Szívek találkozása
(indiai sorozat)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Ingatlan Blitz
9.00 Ismerkedj, álmodj,
szeress! (ism.)
10.00 Teleshopping
10.30 Három kívánság
(amerikai filmdráma,
1995)
12.30 Teleshopping
13.00 Kacsamesék
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Gyilkos számok
(amerikai sorozat)
16.00 A cseresznye a tor-
tán - reality show
17.00 Lököttek (román
sorozat)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 Miss Vidéki lány –
reality show
22.15 Lököttek (román
sor.)
23.00 Mondenii
23.30 A médium (ameri-
kai krimisorozat)
0.30 Zsarucsapda (ameri-
kai akciófilm, 2000)
2.30 Hírek (ism.)

7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők - Ja-
guar XJS
9.00 Halálos fogás - Az
utolsó órák
10.00 Piszkos munkák
11.00 Végzetes másod-
percek
12.00 Amcsi motorok -
Családban marad
13.00 Autókereskedők -
Bogárhátúból Beach Bug-
gy
14.00 Állítólag... - Kopor-
só
15.00 Piszkos munkák -
Csatornavizsgáló
16.00 Hogyan készült?
Aligátorbőr táskák, cso-
magmegőrzők, univerzális
gyaluk
17.00 Halálos fogás
18.00 A túlélés törvényei
- Zambia
20.00 Állítólag... - A vé-
gén csattan
21.00 Szétépítők - Mun-
kalapok
22.30 Stan Lee bemutat-
ja: szupermenek a való-
ságban
23.30 Megúsztam élve! -
Börtönlázadás
0.30 Miami alvilág
1.30 Ross Kemp - Gengsz-
terbandák nyomában -
Fokváros
2.30 Szétépítők - Munka-
lapok

5.25 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
6.15 Teleshopping
7.00 Bűvölet 
(olasz sorozat)
8.10 DP 2 tonomat 
– szórakoztató műsor
10.10 Figyelem, 
énekelünk! (ism.)
12.00 Hírek, 
időjárásjelentés
12.30 Farm (ism.)
13.25 Teleshopping
14.30 Együtt Európába
15.30 A románok kincsei
16.00 Bűvölet 
(olasz sorozat)
16.55 Győztesek
17.00 Hírek, időjárás
17.30 Vallomások
18.30 A törvény ereje 
– talk show
19.00 Biznisz óra
20.00 Az oroszlánok 
a rénája 
(reality show)
21.00 Szuper doktorok
22.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
23.00 Starhunter 
(kanadai sci-fi sorozat)
0.00 Autó mánia (ism.)
0.30 Közelről a világ
(ism.)
1.00 Vallomások 
(ism.)
2.00 Biznisz óra (ism.)
3.00 DP 2 tonomat 
– szórakoztató műsor
(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
Zenedoboz, Kalendárium
16.00 Híradás, Sport, Rádióújság
17.00 Híradás, Figyelő, Törvénytár
17.55 A nap hírei röviden

HÉTFŐ
2011. március 14.
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Ma Szilárd és Tímea nap-
ja van.
A Szilárd férfinév magyar
nyelvújítási alkotás, a
Konstantin magyarítására. 
A Tímea Jókai Mór által
alkotott nõi név. Elõször
Az arany ember címû regé-
nyében tûnt fel, vélhetõen
a görög Euthümia névbõl
alkotta. Eredeti jelentése:
jó és tisztelet.
Holnap a Gergely és a
Maximilián nevûek ünne-
pelnek.
Vasárnap az Ajtony,
Egyed, Krisztián és Pat-
rícia nevûeket köszönt-
jük.

Évforduló
11-én:
• 1810 – I. Napóleon fran-
cia császár képviselõi út-
ján Bécsben feleségül ve-
szi I. Ferenc osztrák csá-
szár leányát, Mária
Ludovika fõhercegnõt
(aki Mária Lujza néven
lesz a franciák császárné-
ja).
• 1997 – Paul McCartney-
t, a Beatles volt tagját, lo-
vaggá üti II. Erzsébet brit
királynõ.
12-én:
• 1821 – Kolozsváron
megnyitják a Farkas utcai
kõszínházat, a legelsõ ma-
gyar színházépületet.
• 1946 – Kivégzik Szálasi
Ferencet.
13-án:
• 1516 – Az elhunyt II.

Ulászló királyt fia, a 10 éves
II. Lajos követi a trónon. 
• 1781 – William Herschel
felfedezi az Uránusz boly-
gót.

Vicc
A Szovjetunióban bejelen-
tik, hogy bevezetnek egy
második tévécsatornát. 
– Nagyszerû – gondolja
Iván Ivanovics –, végre le-
het valami mást is nézni,
mint Brezsnyev beszédét.
Este leül a tévé elé, s amikor
Brezsnyev elkezdi, átvált a
másik csatornára. A képer-
nyõn egy rendõr jelenik
meg, aki azt mondja:
– Na mi van? Talán nem tet-
szik Brezsnyev elvtárs be-
széde?

Recept
Karfiolkrokett 
Hozzávalók: fél kg karfiol,
25 dkg gomba, 5 dkg vaj, 1
zsemle, 2 tojássárgája, 3 ek.
zsemlemorzsa, só.
Elkészítése: A karfiolt sós
vízben megfõzzük, majd át-
törjük. Az apróra vágott
gombát vajban megpárol-
juk. Szétnyomkodjuk a tej-
ben áztatott zsemlét, és el-
keverjük 2 tojássárgájával és
3 ek. pirított morzsával. A
masszát összekeverjük a
karfiollal és a gombával,
majd kroketteket formálunk
belõle, melyeket felvert to-
jásba és morzsába forga-
tunk, majd olajban kisü-
tünk.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Valamiféle zavaros ügybe kevere-
dett, ezért jól meg kell fontolnia
minden lépését. Fontos megbe-
szélését jobb, ha elhalasztja ké-
sõbbi idõpontra.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

A napi eseményektõl igazán úsz-
hat a boldogságban. Arra ügyel-
jen, hogy nagy felszabadultságá-
ban ne sértsen meg senkit. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Úgy érzi, hogy túl sok feladatot
vállalt magára. Képtelen eleget
tenni minden telefonhívásnak,
üzenetnek. Legjobb, ha sétál, ha
megnéz egy szórakoztató filmet.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

A Mars a Vízöntõben bonyodal-
mat gerjeszt. Háborúság veszi
önt körül, ennek ellenére nem
igaz, hogy mindig ön a hibás.
Ilyenkor tilos a távkapcsolat.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Telihold idején adódhatnak
egészségügyi problémái. Fáradé-
konyabb a szokottnál. Ne fékezze
magát, ha változatosságra, nap-
fényre vágyik.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Vidám, barátságos és elégedett.
Önkifejezési vágya rokonszenves
módon jelentkezik. Nem lenne jó
az örömeit megosztani valakivel?

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

A mai nap sok stresszel és izga-
lommal jár. Egy rokonával nincs
minden rendben, emiatt úgy
érezheti, hogy önt is felelõsség ter-
heli. Zárja le a múltat.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Energiája, akaratereje megnõ,
önkifejezési vágya rokonszenves
formában jelentkezik. Ez az idõ-
szak alkalmas a családi kapcso-
latok ápolására.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Jókedvûen és energikusan lát
munkához. Még fõnöke foghegy-
rõl adott utasításait is zokszó nél-
kül hajtja végre, megkímélve ma-
gát a felesleges vitától.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Lelkesedéssel veti bele magát a
munkába. Komoly feladatokat
kell megoldania, ami céltudatos-
ságot követel. A befektetéshez
kedvezõek a feltételek.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Rendkívül tevékeny a mai na-
pon, jókedvvel végzi feladatait.
Társai sem zárkóznak el, ha se-
gíteni kell. Este egy kellemes ze-
nei élmény magával ragadja.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Fontos ügyekben kell végleges
döntést hoznia. Gondolja át ala-
posan, hogy mit mond. Este ba-
rátai várják, de némi bosszúsá-
got is okoznak önnek. 
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Zsigmond Júlia

Ha csak az elmúlt négy
évet nézzük, mindenképp
termékeny esztendõk vol-
tak az ön számára. Melyik
volt a leginkább az?
– Ha könyvekben számol-
juk, akkor a 2009-es év, ami-
kor – soknak hangzik, én is
soknak tartottam – négy
könyvem jelent meg. Ment-
ségemre szóljon, hogy egyik
az elõzõ évrõl csúszott át, és
egy késõbbre tervezett pedig
hamarabb elkészült. Így lett
négy, de négy nagyon külön-
bözõ könyv. Kettõ közülük
verseskötet: a Fogak nyoma és
a Hanna-hinta. Az utóbbi
gyermekverseket tartalmaz,
ebbõl a szempontból debüt,
hiszen ez volt az elsõ gyer-
mekverskötetem. Ezeken kí-
vül megjelent még egy angol
nyelvû tanulmánykötetem,
és román nyelvre lefordítva
Az avantgárd az erdélyi magyar
irodalomban címû korábbi
kötetem.

A felsoroltak közül a
Hanna-hinta teljesen új te-
rületnek bizonyult önnek.
Fog-e a kisebbik lánya is
vershintára ülni? Számít-
hatnak az olvasók újabb
gyermekverses könyvére?
– A megrendelést már a ki-
sebbik lányomtól is meg-
kaptam. Azok közé a szer-
zõk közé tartozom, akiknek
a gyermekirodalmi mûfa-
jokhoz a saját gyermekük
adja a motivációt, a lökést.
Igazi belsõ késztetést akkor
kezdtem érezni, mikor lát-
tam, hogy mi történik az
ember életében, ha gyerek
van körülötte. Egyfajta társ-
szerzõs viszonyról is beszél-
hetnénk a Hanna-hinta ese-
tében, mert tulajdonképpen
õ indította el a verseket az-
zal, amit mondott vagy csi-
nált. Az idei év végéig sze-
retném befejezni a második
gyermekverskönyvemet is.
A címe is megvan már:
Blanka birodalma. Egyelõre
nem gondolkozom többön.

Persze, sose lehet elõre tud-
ni.

A vidrákról is születtek
(gyermek)versei. Gondola-
taiban most is elsõsorban ez
a lény „úszkál”, vagy in-
kább egyéb dolgok foglal-
koztatják mint szépírót?
– A Vidrakönyv után a Fogak
nyomában is fel-felbukkant,
tehát nem hagyott el engem,
de most folyamatban van
egy másik verseskönyvnek is
az írása, három-négy éves
távlatban persze, ahol nem
lesznek vidrák, legfeljebb
egy-két elõfordulás szintjén.
Kicsit tudatosan is próbálom
visszafogni magam, hogy ne
fárasszam ki ezt a témát. A
vidrás blogomat viszont
(lutra.freeblog.hu), amelyet
még a Vidrakönyv elõtt indí-
tottam, havonta igyekszem
frissíteni: legutóbbi idõkben
fõleg filmkritikákkal vidrás
filmekrõl, könyvkritikákkal
szépirodalmi mûvekrõl,
vagy versfordításokkal má-
soknak a vidrás verseibõl.

Negyedik éve mûködik a
kreatív írás mûhely a Ko-
runk Akadémia keretében.
A tevékenységek szakszerû
irányítójaként milyen ered-
ményeket emelne ki, ame-
lyekre büszke lehet akár egy
tágabb – mondjuk, iroda-
lomszeretõ – közösség is?
– Nyilván, elfogult az ember
a saját magát érintõ dolgok-
kal kapcsolatban, így nem
tudom objektíven megítélni
ezt, de nagyon jó hangulat
szokott lenni ezeken a be-
szélgetéseken, és látom,
hogy mindenkiben meg-
mozdít a mûhelymunka va-
lamit: átgondolja, alakítja,
gyúrja, esetleg újraírja saját
szövegeit különbözõ szem-
pontok szerint. Van egy rö-
vid távú erõs élmény, amit
én minden csoportban érez-
tem. Hosszú távon: jó lenne
idõrõl idõre alkalmakat te-
remteni az újratalálkozások-
nak. Gondolkodom min-
denképp ilyesmiben is, kí-

nálkozó forma lehet ehhez
egy antológia, kötet, közös
munka, ami a résztvevõk
írásait a nyilvánosság elé vi-
szi.

A meghajlás mûvészete
címû, 2008-as kötet hogyan
kapcsolódik ide?
– A pályakezdõ szerzõk kö-
zül néhányan abban a pilla-
natban, amikor megjelent a
kötet, tagjai voltak a kreatív
írás mûhelynek, de az az an-
tológia lett volna enélkül is,
mivel akkortájt fogalmazó-
dott meg, hogy a Korunk
körül érdemes egy ilyen jel-
legû tehetséggondozást vé-
gezni. A kötet visszhangja jó
volt, és ha megnézi valaki,
hogy a szerzõi hogyan van-
nak jelen a romániai magyar
irodalmi nyilvánosságban,
el kell ismernie, hogy nem
történtek tévedések a kötet
összeállításakor. Minden év-
ben kiadni egy antológiát
nem szükséges, nem egész-
séges, de hamarosan meg-
érik az idõ, hogy újra egy
ilyen terven gondolkodjunk
a Korunknál.

A Korunk Akadémia el-
indított a mûhelyek mellett
egy népszerû rendezvény-
sorozatot is: az írói estekre
gondolok, amelyekre a
meghívást a kortárs iroda-
lom számos jelentõs alkotó-
ja elfogadta. A közeljövõ-
ben kikre számíthat a kí-
váncsi közönség, milyen
terveket fontolgatnak a
szervezõk?
– Az õszi estek valóban sike-
resek voltak. Hatalmas kö-
zönséget vonzott Kraszna-
horkai László, Parti Nagy
Lajos és Varró Dániel is.
Kortárs íróknak ilyen látoga-
tottságú estjei Kolozsváron
nem nagyon voltak az utób-
bi években. Hasonló sikert
várok az áprilisi Nádas Pé-
ter-esttõl és a szintén áprilisi
Bodor Ádám-esttõl is. Azt
vettem észre, hogy az iroda-
lomhoz való viszonyunkat
nagy mértékben meghatá-

rozza a személyesség – hogy
az ember lássa a szerzõt,
hallgathassa és szólíthassa
meg. Vannak tervek és ígére-
tek a következõ évadra is,
szóban jelezte például Ester-
házy Péter, hogy örömmel
tesz majd eleget a meghívá-
sunknak. Igyekszem olyan
írókat is hívni, akiket a kö-
zönség már mûveikbõl ismer
– nem csak azért, hogy be-
lássanak a kulisszák mögé,
hanem azért is, mert ha jó él-
ménnyel maradnak ilyenkor,
akkor talán olyan írók estjei-
re is bizalommal eljönnek,
akikrõl nem hallottak, de
akikrõl ugyancsak érdemes
tudni. Sajnos, nem mindig a
könyv a legkézenfekvõbb
módja annak, hogy az em-
ber felfedezzen magának egy
írót. Ez lenne a legjobb, de
nem errõl szól mostanában
az élet.

A minõség minden bi-
zonnyal akkor is kritérium,
amikor a Komp-Press kiadó
igazgatójaként valamely

kötet kiadása mellett dönt.
Milyen szempontok a meg-
határozóak?
– Van egy egészséges mun-
kamegosztás a romániai ma-
gyar könyvkiadók között.
Mi leginkább a tanulmány,
esszé és a mûvészetek vona-
lán próbáljuk lefedni azt az
igényt, ami létezik a köny-
vek iránt. A tanulmányok,
esszékötetek szerzõi két fõ
csoportba tartoznak. Egyik:
a pályája elején álló fiatal tu-
dós, esszéíró, aki valamilyen
módon frissességet hoz
könyve által; ez lehet mód-
szertani frissesség, lehet a té-
maválasztás frissessége, lehet
a megszólalás módjának fris-
sessége. A közelmúltból ki-
emelném Miklós Ágnes Ka-
ta Bûnös szövegek címû tavalyi
könyvét a detektívtörténe-
tekrõl, amely hangnemében
és témaválasztásában is kü-
lönleges volt. Vagy évekre
visszamenõleg Keszeg Anna
Párizs-rekonstrukciók címû
könyvét, amely egy markáns
szeletérõl hozott hírt a kultú-

rának, éspedig a francia tár-
sadalomtudományi trendek-
rõl. A legfrissebbek közül
most Kányádi András elsõ
kötetét említeném, A képzelet
topográfiája címû, mítoszkri-
tikai esszéket tartalmazó
könyvét, ahol ismét sok az
innovatív elem. Ez az egyik
fontos vonulat tehát: fiatal,
pályakezdõ társadalomtudó-
sok, irodalmárok. A másik
irány a pályájuk összegzésé-
nél tartó mestereket szólal-
tatja meg: Szilágyi Júlia,
Balla Bálint könyveit említ-
hetném, vagy korábbról
Kibédi Varga Áron, Láng
Gusztáv mûveit. A mûvé-
szeti könyveken belül van
egy képzõmûvészeti szál,
amely minden évben felbuk-
kan: albumok, képzõmûvé-
szek életrajzai, dokumentu-
mok velük kapcsolatban. A
másik pedig a színházzal
kapcsolatos életmûbeszélge-
tés-sorozat, Prospero Könyvek
címmel.

Folytatása a 14. oldalon

Ír, tanít, írni tanít, szerkeszt, szervez ismert kolozsvári beszélge-

tõtársunk, a Korunk fõszerkesztõje. Négy évvel ezelõtt a 2006-

os Aranyalma díj apropóján, amelynek egyik jelöltje volt, kö-

zöltünk vele interjút a Színképben. Több könyve is megjelent

azóta, nemcsak szépirodalmi munkák, hanem tanulmányköte-

tek is – szerzõjük, szerkesztõjük más-más intézményeken belül

különbözõ szerepeket betöltve tevékenyen részt vállal az irodal-

mi-kulturális élet szervezésében. Az elmúlt évek fontosabb tör-

ténéseirõl és a jövõre vonatkozó terveirõl kérdeztük.

Minõség és mennyiség mérlegén
Balázs Imre József úgy véli, az irodalomhoz való viszonyunkat nagy mértékben meghatározza a személyesség

A szerzõ felvétele

Költõ, irodalomtörténész, kritikus, a Korunk
fõszerkesztõje, a Komp-Press kiadó igazga-
tója, a kolozsvári BBTE Magyar Irodalom-
tudományi Tanszékének oktatója. Önálló
kötetei: Ismét másnap (versek, 1998), A non-
salansz esélye (tanulmányok, kritikák, 2001),
A Dél-Párizs nyárikert (versek, 2001), Hervay
Gizella (kismonográfia, 2003), Humor az
avantgárdban és a posztmodernben (tanulmány,
2004; társszerzõ: Selyem Zsuzsa), Mint egy
úszó színház (esszék, kritikák, 2005), Az
avantgárd az erdélyi magyar irodalomban (ta-

nulmány, 2006), Vidrakönyv (versek, 2006),
Fogak nyoma (versek, 2009), Hanna-hinta
(gyermekversek, 2009). Szakmai elismeré-
sei: Látó-debütdíj (1998), A Romániai Írók
Szövetségének debütdíja (1999), Arany Já-
nos-jutalom (2003), Móricz Zsigmond iro-
dalmi ösztöndíj (2005), az MTA Arany Já-
nos Fiatal Kutatói Díja (2006), a Romániai
Írók Szövetsége Kolozsvári Fiókjának díja
(2007, 2010), Schöpflin Aladár-ösztöndíj
(2007), MAOE Pro Literatura díja (2007),
József Attila-díj (2011).

Balázs Imre József (1976, Székelyudvarhely)
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A napokban egy kis faluban
jártam, három temploma
van, s ma már száz lakosa
sincs. Teleki Pálra gondol-
tam, az ésszerû telepítésre, s
híres vörös térképére, ame-
lyen a monarchia összeom-
lása elõtti utolsó évtizednek,
ahogy emlegetni szoktuk „a
nagy béke korának” állapot-
tükrében látható a magyar-
ság kezdõdõ szórványoso-
dása.

Teleki Pálra gondoltam, a
bukovinai székelyek hazate-
lepítésére, s eszembe jutott
az a fotókópia, amelyet kö-
zel harminc esztendeje vet-
tem egy antikváriumban. Te-
leki Pál búcsúlevelének má-
solata volt, s hogy ott, abban
a pusztuló faluban eszembe
jutott, talán nem véletlen.
Gondolhattam volna azokra
a legendákra, amelyek a né-
hai miniszterelnök tragikus
sorsa miatt kísértenek mind
a mai napig. Az egyik ilyen,
mindegyre visszatérõ, hogy
a németek gyilkolták vagy
gyilkoltatták meg. Hallottam
azt is, hogy Churchill azt
akarta, hogy a világháborút
lezáró béketárgyalásokon le-
gyen egy üres szék, ezzel je-
lezve, hogy nem felejtette el
a világ Teleki kétségbeesett
tettét. És van egy harmadik
legenda is, amely szerint, a
Kerepesi sírkert felé vonuló
temetési menetet jugoszláv
felségjelzésû bombázók vi-
rágkoszorúkkal szórták meg,
s a szalagokon az állt, hogy
„A jugoszláv néptõl”.

Erre gondolhattam volna,
de nekem, ott, valami más
jutott eszembe.

Bizony, több mint hetven
esztendeje már, hogy Ma-
gyarország és a korabeli Ju-
goszláv királyság örökbéke-
szerzõdést kötött. És már an-
nak is hetven esztendeje,
hogy 1941. április harmadi-
kának hajnalán a nemzet be-
csületét féltõ miniszterelnök
öngyilkos lett.

Hazaérve azon töpreng-
tem, hogy mi történhetett
volna másként, mi lett volna,
ha…

Az az örökös magyar „mi
történhetett volna, ha….”

A vörös térképet nézeget-
tem, s az elsõ és második bé-
csi döntés térképlapjait. Va-
jon hány magyar falu készül
Teleki halála óta a mennybe-
menetelre? Vajon hány falu
neve tûnik el véglegesen a
XXI. században a magyar
ugarról? És nemcsak a beol-
vadásra gondoltam, nem-
csak arra, hogy helyünkben
színtiszta roma falvak ala-
kulnak ki a Kárpát-meden-
cében, s ha már ezt az egyál-
talán nem szívderítõ folya-
matot mérlegeltem, az egy-
kére gondoltam, arra a nem-
zetet pusztító ragályra, ame-
lyet minden korban illett az
elõzõ kormányokra, rend-
szerekre kenni.

Régi gondunk. Olyan régi,
hogy dr. Antal Gábor püs-
pök, már 1898-ban, képlete-
sen szólva megkondítja a
vészharangot a somogyi
egykézésrõl írva, s még alig
telik el egy emberöltõ, az or-
mánysági lelkész, Kiss Géza
1937-ben számolgat is: „Év-
tizedek óta figyelem népem
mindinkább gyorsuló ütem-
ben halálba rohanását. Het-
venöt év, három egymást kö-
vetõ egyke-nemzedék azt je-
lenti, hogy minden száz em-
ber helyett a harmadik egyke
nemzedékben már csak 6,4
ember van. Mi ez? Végpusz-
tulás.”

Kalotaszegrõl, az erdélyi
Mezõségrõl ne is beszél-
jünk…

Teleki Pál kapcsán jutott
mindez eszembe.

Hogy miért? A kérdésre
egyszerû a válasz. Abban a
pusztuló kis faluban eszem-
be jutott, hogy, az Aranyos
Beszterce vidékérõl írva, Or-
bán Balázs már az 1860-as
években felveti a moldvai
magyarság lakosságcserével
történõ hazatelepítésének
gondolatatát, azt, ami aztán
Teleki Pál sürgetésére, de
nem az õ akarata szerint, a
bukovinai székelyekkel, sze-
rencsétlen módon meg is tör-
ténik. Vannak korai telepíté-

sek Bukovinából, még a mo-
narchia idején (Székelykeve,
Hertelendyfalva, Sándoregy-
háza a Bánságban, s Déva
mellett Csernakeresztúr,
hogy csak a jelentõsebbeket
említsem), de aztán a Molo-
tov–Ribbentrop-paktum
után elkezdõdik Európában
egy nagyobb vándoroltatás.
Balti németek tömegei, s egy
hozzánk közelebbi vidékrõl,
Besszarábiából százezer né-
met hazatelepítése folyik,
amelyben még egy magyar
dunai gõzös, az Erzsébet ki-
rályné is részt vesz. Úgy tû-
nik, a világháborúba lépé-
sünk elõtti napokban jön el
az ideje, hogy több mint tíz-
ezer nemzettársunkról gon-
doskodjon Teleki Pál minisz-
terelnök kormánya, hogy
hazatelepítse õket.

És hová? Kézenfekvõ,
hogy a bihari, szatmári Tria-
non után telepített román
falvak lakosságcseréje lenne
kézenfekvõ terület, de van-
nak lázálmok a Hortobágy-
ról is (alpesi vidékrõl a pusz-
ta?), s el is kezdõdik a buko-
vinai falvak felszámolása,
ám közbejön a tragédia.

Az a bizonyos áprilisi haj-

nal. Teleki öngyilkossága. És
néhány nappal a tragédia
elõtt történik valami, amit
nem lehet szó nélkül hagyni,
a bukovinai székelyek iszo-
nyatos tragédiájáról beszél-
ve. Az 1940-es évnek, a má-

sodik bécsi döntés mellett,
talán utolsó meghatározó
külpolitikai eseménye a de-
cember 12-én megkötött ma-
gyar–jugoszláv szerzõdés
aláírása volt („Örök barátsá-
gi szerzõdés a Magyar Ki-
rályság és a Jugoszláv Ki-
rályság között”). Az örökös
barátsági szerzõdés ratifiká-
ciós okmányainak kicserélé-
sére Aleksander Cincár-
Markovic jugoszláv külügy-
miniszter budapesti tartóz-
kodása alatt, 1941. március
elején került sor.

És átvonul Magyarorszá-
gon a Jugoszláviát lerohanó
német hadsereg, de ezt a Mi-
niszterelnök már nem éri
meg.

És megindulnak nyomuk-
ban a magyar csapatok is,
visszafoglalni a Délvidéket.

És Teleki halála után a
visszafoglalt Bácskába tele-
pítik a bukovinai székelye-
ket. Kitelepített, elûzött szer-
bek lakóházait, földjeit kap-
ják, hogy aztán alig három
év után a honfoglalást retteg-
ve átélõ tízezernyi népcso-
portot Tito partizánjai tize-
deljék, s itt találják magukat

a háború végén, menekült-
ként, Magyarországon, újra
csak egy másik idegen ajkú
népcsoport, a földönfutóvá
tett svábok házaiban.

Igen, eszembe jutott az az
üresen hagyott szék. Ma,
amikor kötelezõ számon
kérni a múltat, arra gondo-
lok, hogy valahol kell lennie
egy virtuális tárgyalóterem-
ben néhány széknek, amibe
azokat kellene ültetni, akik
kétszeresen földönfutóvá tet-
ték, merõ „nemzetféltésbõl”,
a bukovinai székelyeket.
Hogy miért tartom iszonya-
tosan tragikusnak sorsukat?
Mert lágerekben, fogolytá-
borokban, gulágokon az a
remény éltethetett embere-
ket, hogy egyszer majd ha-
zatérnek. De Bukovinából
áttelepítve, a Bácskából me-
nekülve, számukra hol lehe-
tett akkor a haza?

Teleki Pálra gondoltam,
arra a miniszterelnökre, aki
tudósként, emberként is pél-
damutató lehet mindazok-
nak, akik a politikában a
„foggal-körömmel hatalom”
ellenében a becsület útját
akarják járni.

Vári Attila

Az üres szék

Hatvanötödik születés-
napján köszönthetjük
Vári Attila írót, költõt
(született 1946 márciusá-
ban, Sáromberkén). Írói
felfutása a legendás má-
sodik Forrás-nemzedék
„hóna alatt” történt;
Balla Zsófia mellett talán
õ volt akkoriban – a múlt
század hatvanas éveiben
– a legfiatalabb berobba-
nó a(z erdélyi) magyar
irodalomba. Virtuóz
prózaíróként mutatko-
zott be, s az is maradt
mind a mai napig, mûve-
ivel minduntalan meg-
lepve s megdolgoztatva olvasóit. A hetvenes
évek végétõl versekkel is jelentkezett, né-
hány megjelent verseskönyve ugyancsak va-
lós irodalmi esemény volt. Figyelemre mél-
tó dramaturgiai, irodalomszervezõi, kultúr-
diplomáciai munkássága is. Mindent össze-
vetve: magyarságában is európai érzékeny-

ségû és felelõsségû írónk
megmaradt 65 évesen is
ugyanannak a rebellis szel-
lemnek, aminek elsõ köteté-
ben, A véges napban ígérke-
zett. * Fõbb mûvei: A véges
nap (novellák, 1967); Casa-
nova – a zongora árverése és
más történetek (novellák,
1972); Középkori villamosjegy
(novellák, 1976); Változatok
ütõ és védekezõ hangszerekre
(versek, 1978); A virágmada-
rak hajnalban lehullnak (re-
gény, 1980); Lassított lónézés
(novellák, 1985); Volt egyszer
egy város (regény, 1986); Az
elsodort babaház (versek,

1987); Holtak köve (regény, 1987); Kettõs-
kereszt (versek, 1996); Cselédfarsang (regény,
2001); Sztálinvárosi idill (novellák, 2004);
Vanília (regény, 2006); Históriás ének a rend-
szerváltásra (versek, 2006); Idegen ég (váloga-
tott versek, 2006); Lepkeszárny (novellák,
2008). (csg)

Egy rebellis szellem

Folytatás a 13. oldalról

Közben folyamatosan el-
foglaltságot jelent önnek a
Korunk folyóirat, amely-
nek 2008 áprilisától fõszer-
kesztõje. Milyen változta-
tásoknak örül leginkább, és
milyeneket tart fontosnak
még véghez vinni?
– Az utóbbi két-három évben
több ponton alakult a Korunk
szerkesztési koncepciója.
Nem éles törésrõl van szó,
inkább alkalmazkodásról a
lapokkal szembeni aktuális
elvárásokhoz, mûfaji és kul-
turális jelenlét szempontjá-
ból. Elsõsorban az internetes
jelenlétünket emelném ki,
amely nagyon sokat és na-
gyon pozitív irányban ala-

kult. Létrejöttek olyan anya-
gok a honlapunkon, amelye-
ket kifejezetten online megje-
lenésre szántunk. Bekerül-
hetnek a nyomtatott lapba is
késõbb, de ez nem föltétlenül
cél. A nyomtatott folyóirat-
ban – lehet, hogy nem annyi-
ra látványos dolog, de a lap-
szerkesztési praxis szem-
pontjából fontos – elkezd-
tünk karakterszámokról be-
szélni, arról, hogy a Korunk
tematikus lapszámai kisebb
arányban tartalmazzanak
csak tematikus anyagot, in-
kább csak felerészben, a má-
sik felében pedig legyen te-
rünk arra, hogy állandó rova-
tok révén követni tudjuk, mi
történik aktuálisan, jelenik-e
meg fontosabb könyv, van-e

olyan fesztivál, amirõl érde-
mes írni. A tudósok köre és
az egyetemi szféra folyama-
tosan kitermeli azokat az ér-
tékeket, tudományos teljesít-
ményeket, amelyeket meg
kellene mutatni, ez viszont a
tematikus tömbökben nem
mindig lehetséges.

Igencsak szerteágazó,
sokféle szerepet kell betöl-
tenie párhuzamosan. Hon-
nan a tûz a rengeteg munka
elvégzéséhez? Mi táplálja
azt?
– Nem állnak ezek a terüle-
tek annyira messze egymás-
tól. Például az egyetemi
munka és a Korunk szerkesz-
tése sokszor kiegészíti egy-
mást. Bevezettem az egyete-

mi irodalomoktatásba – lé-
nyegében saját kezdeménye-
zésre – gyakorlatibb jellegû
tárgyakat: kritikaírás, szer-
kesztés, korrektúra. Más-
részt úgy is lehetne monda-
ni, hogy miközben az egyik
oldalát végzem a munkám-
nak, az alatt kipihenem a
másikat. Amire oda kell fi-
gyelni, az a mennyiség kér-
dése. Hogy ne fusson túl az
ember. De nincs is olyan ré-
sze ezeknek a munkáknak,
amit ne csinálnék szívesen,
emiatt mûködhet ez.

Székelyudvarhelyrõl in-
dult, mit gondol, mennyi-
ben segítség a tehetség opti-
mális befektetéséhez a ko-
lozsváriság? Ha visszatért

volna, mondjuk, az egye-
tem elvégzése után, Udvar-
helyre, hogyan látja, meny-
nyire alakult volna másként
az út, amit idáig bejárt?–
Azt gondolom, hogy a he-
lyek nem jelentenek erõs de-
terminációt. Az embernek
megvan a lehetõsége, hogy
alakítsa azt a teret, ahol él.
Néhol kisebb az ellenállása a
közegnek, néhol nagyobb,
de önmagában attól, hogy
az ember más városba kerül,
a lehetõségei nem szûnnek
meg, és megteremtheti a sa-
ját világát akárhol. Ha van
benne erõ és akarat, akkor
megteremti a saját intézmé-
nyeit is, akár a semmibõl
vagy a látszólag semmibõl.
Erre nagyon jó példa a Szé-

kelyföld folyóirat, amely úgy
jött létre Csíkszeredában
1997-ben, hogy nem volt
elõzménye, meg kellett te-
remteni, és menet közben
magához vonzotta az érté-
kes embereket. Most elkép-
zelni az erdélyi magyar kul-
túrát a Székelyföld nélkül nem
érdemes, vagy ha megtes-
szük, torz képet kapunk. A
„mi lett volna, ha” típusú
kérdésekre pedig nem lehet
egzakt módon válaszolni.
Nagyon sok tényezõ alakítja
ezt, én nem elõre határoz-
tam el, hogy Kolozsváron
akarok maradni, egyszerûen
csak így alakult, különbözõ
magánéleti és szakmai érvek
mentén. Ez volt az én utam,
ezt kellett választanom.

Minõség és mennyiség mérlegén

Teleki Pál búcsúlevele (fotókópia)

Vári Attila – Balázs Imre rajzán
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Kaján Tibor – 90 

Rajzfilozófus

Szále László

Bölcselõ vagy rajzoló Ka-
ján Tibor? Természetesen
rajzoló annyiban, hogy min-
dent rajzban fejez ki, sõt:
meztelen vonalban: all in
line, mint kedvenc karikatu-
ristája, Saul Steinberg java-
solja. De amit kifejez, az oka
és célja szerint is elsõsorban
gondolat. Mély és nemes,
szellemes és finom, megvilá-
gosító, meditatív, fölszikrá-
zó, asszociatív, jellemgyó-
gyító – hol ilyen, hol olyan,
hol mindez együtt. Ritkán
röhögtet, legtöbbször derût
kelt, mosolyt fakaszt, fölvil-
lanyoz. Ráismerõn vagy
meglepõn. A nézõ azt
mondja: én is épp ezt gon-
doltam. Vagy azt: sose gon-
doltam volna. A filozófia
története azokat jegyzi, akik
szóban mondták el vagy leír-
ták gondolataikat. Rajzoló
filozófus? Ilyen nincs. Ha
volt, az általa rajzolt bar-
langrajzot nem találták meg,
vagy elégett az alexandriai
könyvtárban. Vagy mégis
volna? A filozófiában a ver-
balizmus uralkodik, képzõ-
mûvészetben az esztétikum,
a Kaján-univerzumban in-
kább az etikum – gondolko-
dó vonalban elbeszélve. Mi a
különbség? Rodin csodála-
tos szobra azt ábrázolja,
hogy egy ember gondolko-
dik, Kajánnál azt is tudjuk,
mire gondol. 

De felesleges méricskélni,
ki õ, s mi inkább. Festõ sza-
kon végzett a Képzõmûvé-
szeti Fõiskolán, de sose fes-
tett, a színek nem is érdekel-
ték. Karikaturistaként élte le
az életét, több ezer karikatú-
ra mögé rejtve a filozófust
meg a grafikust, vagy inkább
karikatúrába építve ezt is, azt
is. Ettõl különleges és egye-
dülálló. Mondhatnám „kajá-
nul”, hogy kell is a plusz mu-
níció karikatúráiba, hiszen
gúnyrajzai elég sok minden-
nek híjával vannak. Például
éppen a maró gúnynak, he-
lyette legtöbbször „csak” fi-
nom irónia van, kevés a go-
noszkodás, a gyilkos vitriol,
a torzító túlzás. Nála még a
csúnya politikusok is majd-
hogynem szépek. A silány-
ságot tetteikben ábrázolja.
Meglehet, nála még III. Ri-
chárdnak se lenne púpja. Ta-
lán mert a túlzást nem érde-
mes túlozni. Mi jön a púp
után? Még nagyobb púp? Le-
het, hogy ezért szépek a po-
litikusai... 

Pedig tõle tudom, hogy a
karikatúra az olasz caricare,
azaz túlozni szóból szárma-
zik, szimbóluma pedig a túl-
pakolt szekér, ezért van ott a
szóban a szekér (carrus). Ka-
ján Tibor életmûve ugyan-
csak emlékeztethet egy gaz-
dagon megrakott szekérre –
több mint hatvan év termése,
sok ezer rajz. Sõt nem is egy
szekér van, hanem legalább

kettõ. A lapokban - többek
közt a Ludas Matyiban, az Új
Tükörben, a Magyar Hírlap-
ban - önálló és illusztrált
könyvek sokaságában meg-
jelent karikatúrák mellett
van egy máig kiadatlan grafi-
kai életmû is, darabjainak
többsége ugyancsak karika-
túrának indult, de „csak”
grafika lett belõle. A direkt
mondanivaló terhét nem ci-
pelõ szabad, elegáns, szép
vonalak, vonalstruktúrák,
rajzi aforizmák, ötletek egy
debütáló nagy grafikusról
fognak árulkodni, ha egy ki-
állításon – reméljük, nemso-
kára – kinyithatják majd né-
ma szájukat. Ez persze in-
kább csak neki lesz meglepe-
tés: megmutatkozik az eddig
rejtõzõ grafikus, akit eddig is
jól ismertünk. A látható raj-
zaiból. 

Végül is hogyan jellemez-
zem a túlzás mûvészetének
kilencvenéves mesterét? 

Kaján Tibor túl jó. Túlsá-
gosan nemes lelkû, szilárd
jellemû. Túl tehetséges, túl
szerény, túl becsületes. Csu-
pa túlzás. Valóságos karika-
túra. 

Válasz Fischer 

Ádámnak

Tamás Gáspár Miklós

Fischer Ádámnak, a kivá-
ló muzsikusnak természete-
sen igaza van a sajnálatunk-
ra és részvétünkre érdemes
Bayer Zsolttal, az egykori új-
ságíróval szemben („Válasz
Bayer Zsoltnak”, Népszabad-
ság, 2011. február 24.), nem
is errõl akarok írni.

Nem Fischer karnagy álta-
lános álláspontjával, hanem
az érvrendszerével és a törté-
nelmi tudásával van – na-
gyon nagy – baj. Õ, mint
mondja, azok közé tartozik,
„...akik világnézetüktõl füg-
getlenül azt kívánják, hogy a
magyarországi jobboldal
mindenkori vezetõ pártjának
ideológiája a második világ-
háború után kialakult euró-
pai konzervatív irányzatok-
hoz igazodjék, melyeket De
Gaulle [helyesen: de Gaulle,
mindig kis »d«-vel], Chur-
chill, Adenauer neve fémje-
lez. Azoké, akik a legéleseb-
ben elhatárolódtak a szélsõ-
jobbtól... Adenauernek so-
ha, a baloldallal folytatott
leghevesebb harcai során
sem jutott volna eszébe,
hogy ellenük rasszista néze-
teket valló csoportokkal ka-
csintson össze. És nem csak
én szeretném, ha a Fidesz
mai vezetõi Adenauerrõl
vennének példát, aki nem tö-
rõdött azzal, hogy politikájá-
val a titokban zsidóellenes
szavazókat elriaszthatja, és
ezzel a szélsõjobb pártjait
erõsítheti. Antiszemitákkal
szóba sem állt...”

Mindebbõl sajnos semmi
sem igaz.

Charles de Gaulle kétség-
telenül az emigráns kor-
mány és az ellenállás vezetõ-
je volt, bár korábban Pétain

szárnysegéde és a francia
köztársaság nyílt ellenfele.
(Ebben a korszakban a ké-
sõbb szocialista Mitterrand
„cagoulard” volt, azaz
„csuklyás”, az egyik francia
fasiszta mozgalom híve,
majd a vichyi kollaboráns re-
zsim tisztségviselõje, csak
1943-ban csatlakozott az el-
lenálláshoz, mint sok más
szélsõjobboldali.) Charles de
Gaulle nem mint antifasisz-
ta, hanem mint francia ha-
zafi szegült szembe az ide-
gen megszállóval; amint re-
mek önéletrajzából kiderül,
nem volt híve a III. Köztár-
saságnak és a népfrontnak.
A háború után alakított
gaulle-ista párt legelsõ vona-
lában katolikus-konzervatív
ellenállók voltak, de a párt
fölszívta a pétainisták nagy
tömegét. Amikor de Gaulle
1958-ban újra hatalomra ke-
rült, a szélsõjobboldal támo-
gatta, bár ezt a támogatást a
francia Algéria föladása mi-
att elvesztette. Ez nem aka-
dályozta meg abban, hogy a
náci kollaboráns Papont te-
gye meg rendõrfõnöknek,
akivel együttmûködött a pá-

rizsi arab tüntetéseket követõ
mészárlásokban, amikor al-
gériaiak hulláját sodorta tu-
catjával a Szajna. Hasonló
figurák százai népesítették
be a gaulle-ista adminisztrá-
ciót; az ellenállás hagyomá-
nya sokszor nem volt több,
mint dekoráció és kirakat.
Az 1967-i közel-keleti hábo-
rú alkalmával de Gaulle hí-
res sajtóértekezletén azt
mondta a zsidóságról (nem
Izrael államról!), hogy „peu-
ple d’élite, sur de lui et domi-
nateur” („elitnép, magabiz-
tos és uralkodó hajlamú”).
Charles de Gaulle nem volt
a zsidó nép barátja, és soha
nem volt intranzigens a szél-
sõjobboldallal szemben.
(Papont egyébként Mitter-
rand elnök is megtartotta;
Mitterrand korábban részt
vett a IV. Köztársaság azon
kormányaiban – belügymi-
niszterként is! –, amelyek
kínzásokkal és népirtással
óhajtották elodázni Algéria
és az egész Magreb elszaka-
dását.)

Churchill a búr háború
egyik vezetõ és vérszomjas
kalandora volt; mint gyar-
matügyi miniszter a „színes
népekkel” szemben radikális
rasszista; 1918/19-ben a
szovjetellenes katonai inter-

venció legfõbb szószólója; õ
volt az elsõ, aki – Irakban –
légitámadással „pacifikálta”
a civil lakosságot; a húszas
években Mussolini lelkes
csodálója. (Mint nálunk
Kosztolányi, Ignotus, Füst
Milán. Nem csak Gömbös!)
Kifejezetten támogatta a
Duce abesszíniai (etiópiai)
gyarmatosító agresszióját.
Terve a második világhábo-
rú után – faji alapon – az an-
golszász világszövetség volt,
az Egyesült Államok, Nagy-
Britannia és a brit domíniu-
mok (Kanada, Ausztrália,
Új-Zéland) részvételével – és
Németország három részre
szakítása. Magyarország –
Ausztriával és Bajorország-
gal együtt – valamiféle kato-
likus monarchia része kellett
volna hogy legyen... A Mun-
káspárt ellen már a háború
után nem átallt antiszemita
kampányt folytatni Harold J.
Laski származására hivat-
kozva. Churchill nem csak
ez volt – de ez is volt.

Adenauer – s ez zenész-
nek talán fontos lehet – kölni
fõpolgármesterként avval
hívta föl magára a figyelmet,

hogy levétette a mûsorról
Bartók A csodálatos mandarin-
ját mint elfajzott, dekadens,
kéjborzoló fércmûvet.
Adenauer nyugatnémet kan-
cellár nem pusztán szóba állt
antiszemitákkal, hanem leg-
közelebbi munkatársa dr.
Hans Globke volt, a kancel-
lári hivatal államtitkári ran-
gú vezetõje (évtizedekig), aki
mint a III. Birodalom jogá-
sza a faji törvényeket (a
nürnbergi törvényeket) dol-
gozta ki. A nyugatnémet tit-
kosszolgálat (a késõbbi
BND) vezetõje Reinhard
Gehlen Wehrmachttábor-
nok volt, a Fremde Heere
Ost fõcsoport vezetõje (ez a
renegát, átállt, a Hitler olda-
lán küzdõ orosz, ukrán, balti
erõkkel foglalkozott, és a
megszállt országok kollabo-
ráns rendõri és irreguláris
egységeivel; közülük tobo-
rozta Gehlen ügynökeit
1945/46 után a szovjet zóna
elleni diverzáns munkákra);
ugyancsak agyondekorált
náci tábornok, Heusinger
volt a Bundeswehr alapítója,
elsõ vezérkari fõnöke, majd
NATO-parancsnok. Az
egész nyugatnémet államap-
parátus (bíróság, ügyészség
stb.) tele volt nácikkal. A de-
mokratikus szövetségi alkot-

mányt (amely ma is hatá-
lyos) hírneves náci jogászok
dolgozták ki; egyikük álné-
ven haláláig írt cikkeket a
Deutsche Soldatenzeitungba,
az SS-veteránok lapjába.
Közismert dolog, hogy
Adenauer egyik utóda, dr.
Kurt-Georg Kiesinger szö-
vetségi kancellár (CDU) náci
párttag volt, Filbinger ba-
den-württenbergi miniszter-
elnök (CDU) pedig a hadi-
flottánál (Kriegsmarine) volt
hadbíró, még 1945 májusá-
ban is halál nyugodtan ítél-
gette halálra a katonaszöke-
vényeket. És így tovább.

Mindez közhely, ezerszer
elmesélt, banális történet,
csak az nem tudja, aki nem
akarja.

Bár a történelmi tudás se-
besen hanyatlik. Az egyik
legbefolyásosabb pesti heti-
lap friss számában olvassuk:
„Charles Maurras a Vichy-
köztársaság radikálisan jobb-
oldali fõideológusa volt.”
Mármost a vichyi rendszer
leglényegéhez tartozik, hogy
nem volt köztársaság: hiva-
talos neve „a Francia Ál-
lam” volt (État Francais), jel-
szava – a szabadság, egyen-
lõség, testvériség helyett – a
„család, munka, haza”
(„famille, travail, patrie”)
lett, fõ ideológusa, ha volt
ilyen, lehetett Drieu La
Rochelle vagy Pierre Bra-
sillach, de semmiképpen
nem az öreg Maurras, aki
ugyan kollaboráns volt és
meggyõzõdéses hazaáruló,
de a háborús években már
befolyás nélkül. Pétain mar-
sallhoz hasonlóan Horthy
Miklós altengernagy is ki-
kérte volna magának, ha ki-
rály nélküli királyságát vala-
ki „köztársaságnak” meri
nevezni. Egyébként: ma hi-
vatalos állami dokumentu-
mok (pl. az alkotmányozási
kérdõív felzete és föladója)
„Magyarország kormányá-
ról”, mások pedig „a Ma-
gyar Országgyûlésrõl” be-
szélnek, pedig az érvényes
név „a Magyar Köztársaság
kormánya”, illetve „a Ma-
gyar Köztársaság Ország-
gyûlése”, de úgy látszik, a
„köztársaság” szót máris ej-
tette a hatalom...

A kelet-európai, így a ma-
gyarországi liberális demok-
raták és humanisták naiv
Nyugat-hite megejtõ, de nem
veszélytelen. Magyarországi
liberálisok nyilatkozgatnak a
fajgyûlölet veszedelmeirõl és
hasonlókról olyan lapoknak,
mint az F. A. Z. és a Die Welt
– jól tennék, ha néha olvas-
nák is ezeket a lapokat. Fi-
gyelmesen. Az a nyugati
konszenzus, amely nem tûri
az antiszemitizmust, csak
1968 után alakult ki, nem
szabad antedatálni, a nálunk
mind exkomcsi, mind kon-
zervatív oldalról utált és le-
sajnált új baloldal hatalmas
nyomására. Amikor Charles
de Gaulle kormánya kiutasí-
totta Franciaországból a „né-
met és zsidó” (így!) Daniel
Cohn-Benditet – aki oly nép-
szerû ma a magyarországi
jobboldalon... –, akkor óriási
tüntetés volt Párizsban,

transzparensekkel és szavaló-
kórusokkal: „Nous sommes
tous des Juifs allemands!”
(„Mind német zsidók va-
gyunk!”) Nem, ez nem de
Gaulle, Churchill és Ade-
nauer szelleme. Ezek az éltes
urak gyûlölték a lázadó diá-
kokat és fiatal munkásokat.
Nem. Orbán Viktor csak-
ugyan de Gaulle, Churchill,
Adenauer autentikus követõ-
je. Õk se szerették a nácikat,
Orbán se szereti õket. Õk is
megtûrték a nácikat, Orbán
is megtûri õket.

Félreértés ne essék: az
antináci koalíció – a részve-
võk (Sztálint nem is említet-
tük...) rettenetességei ellené-
re – megmentette a világot,
és vannak konzervatívok
(ilyen volt Margaret Tha-
tcher, Helmut Kohl, Jacques
Chirac), akik megfelelnek
Fischer Ádám eszményé-
nek, akármennyire inog
mostanában a Nyugat anti-
rasszista elkötelezettsége a
bevándorlókérdés miatt.
Angela Merkel, David Ca-
meron, Nicolas Sarkozy be-
jelentése „a multikulti végé-
rõl” fölöttébb vészjósló, nem
beszélve az egyre rep-
resszívebb európai gyakor-
latról. De emiatt még
Fischer Ádám eszménye
nem fiktív – csak a történel-
mi valóság ellentmondásos.
Ezt bizonyára õ is tudja,
csak nem volt tere –az
enyémnél sokkal rövidebb
írásában –ezt kifejteni.

Az élet nem olyan szép –
még annyira se szép –, mint
amilyennek a derék, rokon-
szenves, humanista zenész
gondolja. Soha nem volt az.
Nem is lesz.

Kedves TGM!
Cikkéhez csak gratulálni

tudok, nagyon meg vagyok
hatva, hogy ilyen részletesen
reagált írásomra. Ha jól ér-
tem, a vitatott kérdés csak
az, hogy a jelenlegi magyar
kormánypárt ideológiailag
két vagy három nyugat-euró-
pai brosúrával van-e elma-
radva, tehát, hogy a rasszis-
ták befogadása 1945 vagy
1968 óta számít-e a mérsé-
keltnek nevezett jobboldalon
tabunak. Ön a szakember,
biztos Önnek van igaza, bár
én változatlanul azt hiszem,
ha annak idején Adenauer
környezetébõl valaki olyan
cikket írt volna, mint Bayer
Zsolt idén januárban, õt még
akkoriban is páros lábbal
rúgták volna ki a CDU-ból.
Bayer nem álnéven ír, mint
Adenauer munkatársai, ha-
nem a sajátján, és neki nem
rasszista múltja van, hanem
rasszista jelene. De mindegy,
nekem elég az is, ha abban
egyetértünk, hogy csak 1968
óta botrány, ha egy ilyen em-
ber egy magát jobbközép,
polgárinak definiáló párt
megbecsült tagja, ahol õt
nem merik kizárni, mert a
vezetõség való színûleg fél a
„lelkes és borzalmas” tag-
ságtól. Ez az, amibe nem
szabad beletörõdnünk.

Hálás köszönettel 
õszinte híve, Fischer Ádám

Korok fölött – korok alatt
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Ki vagy te, hé!?

Cristian Ghinea

Ezt kiabálta oda Cristian
Predának egy PDL-s a te-
rembõl, amikor az EP-kép-
viselõ azt mondta, a párt jól
tenné, ha adna a becsületére,
még ha veszítene is szavaza-
tokat. Tulajdonképpen a
névtelen pédélésnek igaza
van: Preda nem közülük va-
ló, nem ragasztott plakáto-
kat, és nem vett részt a helyi
stiklikben, a területvissza-
szolgáltatásokkal kapcsola-
tos üzletekben, a szavazatok-
kal való játszmákban párton
belül és kívül. A „Ki vagy te,
hé?” csupán mélylélektani
kifejezése annak, ahogyan
ezek az emberek szocializá-
lódnak. Preda nem tartozik
hozzájuk, más filmbõl való.
Nagyon tisztelem a három
szamurájt, Predát, Maco-
veit, Voinescut, akik politi-
kai harakirit követtek el a
PDL-ben. Azonban az õ kí-
sérletük arra, hogy feddhe-
tetlenségi szabályokat hono-
sítsanak meg a pártban, ab-
ból a gondolatból indul ki,
hogy hiányzanak a jó szabá-
lyozások. Holott nem így
van: a PDL-ben olyan embe-
rekben van hiány, akik a jó
szabályokat alkalmaznák.
Tehát bármennyit finomíta-
nád a szabályokat, nem sok-
ra mész vele. A PDL-nek
volt már néhány szabálya,
csakhogy nem alkalmazta
azokat. Volt egy feltehetõen
erõs etikai bizottsága is, mert
annak elnökét a kongresszus
választotta meg. Csakhogy
az elnök is, a bizottság is mé-
lyen durmolt az utóbbi évek-
ben. A szabályok újabb meg-
változtatása most csupán a
három politikus kétség-
beesett taktikája, akiknek
amúgy sincs túl sok más esz-
közük, mint hogy újból és új-
ból felélesszék az etikáról
szóló vitát, abban a remény-
ben, hogy gyökeret verhet.
Legvitatottabb javaslatuk – a
pártból való automatikus fel-
függesztése azoknak, akiket
bíróság elé állítottak – rend-
kívüli eszközökkel próbálna
megoldani egy normális esz-
közökkel megoldhatatlan
problémát. Mi lett volna a
normalitás? Normális az lett
volna, hogy a PDL-nek az a
bizonyos etikai bizottsága
megvizsgálja a bírósági ese-
teket, és válaszokat adna né-
hány kérdésre a közvéle-
ménynek: 1) az X elleni vá-
dak hitelesek-e, vagy csak az
ügyészek kákán csomót ke-
resése az egész (érvekkel
alátámasztva)?; 2) visszaélt-e
X köztisztviselõi funkciójá-
val/párttagságával?; 3) ha-
szonélvezõje-e X a per folya-
mán annak, hogy személyét
a párttal társítják, meg tudja-
e félemlíteni a bírákat betöl-
tött funciójával, árthat-e a
párt imázsának? Ha e kérdé-
sek bármelyikére „igen” a
válasz, a bizottságnak ki kell
zárnia X-et a pártból. Nem,
ne mondják, hogy ez az
igazságszolgáltatás dolga. A

párté is, egy igazi etikai bi-
zottságnak pedig saját vizs-
gálatot kellene indítania, hi-
szen ezért nevezik „bizott-
ságnak” és nem „szotyolát
rágcsáló állampolgárok cso-
portjának”. A független vizs-
gálóbizottságok banális kép-
zõdmények a modern nyu-
gati pártokban (és kormá-
nyokban). Ha Cristian Bou-
reanu nem hallott róluk, ez
nem jelenti azt, hogy nem lé-
teznek, csak azt, hogy Bou-
reanunak még olvasnia kell.
És mert nem tette meg, a
PDL véget nem érõ botrá-
nyokban poshadt. Amire a
Macovei–Preda–Voinescu
csoport reakciója az volt,
hogy kétségbeesett megol-
dást javasolt: ha nincs politi-
kai akarat egy ilyen tisztessé-
ges eljáráshoz, nem tehetünk
egyebet, mint hogy automa-
tikusan felfüggesztjük a
biróság elé állítottakat. Ez
volt az a pillanat, amikor
Boureanu & Co a nekik
megfelelõ zónába terelték a
vitát: az ártatlanság vélelmé-
hez. Olyan szép és nemes
gondolat ez, amelyet a refor-
merek, úgy tûnik, lábbal ti-
pornak. Hogy lehet egyet
nem érteni az ártatlanság vé-
lelmével?! Pfuj, reformerek,
le velük! (...) A javaslatot ej-
tették, és abban maradtak,
hogy a párt esetrõl esetre al-
kalmazza az új szabályokat.
Kiváló sebtapasz a falábra,
hiszen ugyanaz a párt ez,
amelyik a régi szabályokat
sem alkalmazta. Miért alkal-
maznák az újakat? Nem fog-
ják. Az automatikus felfüg-
gesztés nem aranyszabály,
amely mindig mindenki
problémáját megoldja. Sõt,
gyakorlati zavarokhoz is ve-
zethet (ha bármelyik belsõ
ellenfeledet kidobhatod a
pártból, nézd csak meg,
hogy megugrik a korrupció
ára az ügyészeknél). Ha a
PDL tanúbizonyságát adta
volna, hogy van politikai
akarata, és komolyan meg-
vizsgálja a korrupcióval vá-
dolt tagjai eseteit, nem lett
volna szükség effélére. Mi
több, képtelenség lett volna,
hogy a Macovei-csoport
ilyen javaslattal álljon elõ.
Az automatikus felfüggesz-
tés jó megoldás a PDL mos-
tani problémájára, vagyis ar-
ra, hogy semmit sem tesznek
a korrupcióval vádoltak el-
len. Olvastam a minap a
România Liberában a Poteraº
polgármester ellen felhozott
vádakat. Egy egész maffia-
hálózatról van szó. A polgár-
mesteri hivatal megtagadja
bizonyos területek vissza-
szolgáltatását az arra jogo-
sultaknak, mire jól értesült
üzletemberek alacsonyabb
áron felvásárolják a területe-
ket, és akkor csodák csodájá-
ra a probléma egy csapásra
megoldódik, és az emberek
megkapják jogaikat. Ehhez
emberek kellenek a polgár-
mesteri hivatalban, több
igazgatóságon, jegyzõk, bí-
rák. Ez nem egy olyan kor-
rupciós eset, amelyben
Poteraº felébred egy szép
reggelen, és nyélbe üt egy

üzletecskét – ez intézménye-
sített korrupció. Ne tudtak
volna errõl a történetrõl a
párt helyi fiókjának emberei?
Hiszen a polgármesteri hiva-
tal tele van a párt emberei-
vel, akik ide-oda járnak a két
intézmény között, az nem le-
het, hogy egy 60 millió eurós
kárról szóló információ nem
jut el ide-oda. Ez csupán az
ügyészek dolga lenne, a párt
nem avatkozik bele? (Fordí-
totta: K. B. A.)

A munka-
törvénykönyv 
igaz története

Dinu Patriciu

A munkatörvénykönyv
korszerûsítésérõl 1990 óta
szó van. Minduntalan terí-
tékre került, valahányszor
egyik vagy másik alakulat ér-
deke úgy kívánta, vagy erõ-
teljesebbé vált a nyomás a
„Porta”, vagyis Brüsszel irá-
nyából. Ez az oka, hogy no-
ha 20 év alatt 18, egymást
követõ módosító törvény je-

lent meg, a kommunizmus
idején született szabályozá-
sok többé-kevésbé életben
maradtak, egyesek máig. A
lényeg mindenesetre fenn-
maradt. Például a munkahe-
lyi stabilitás összetévesztése a
munkához való jog szavato-
lásával. Megszoktuk a job-
bágysort. Az életre szóló
munkaszerzõdés, a „régisé-
gi” pótlék, a munkahelyi la-
káskiutalás – mind-mind a
„földhözragadtság” fenntar-
tásának eszközei. 2002 kö-
rül, még mielõtt döntés szü-
letett volna az európai uniós
csatlakozásról, kiélesedett a
vita a munkaviszonyról. Ak-
kor egy nemzetközi hírû
amerikai jogász, aki külön-
ben másfél évtizeden át Ro-
mániában tevékenykedett,
kidolgozott egy munkatör-
vénykönyv-tervezetet. Elkép-
zelései, amelyek kiegészültek
a vele együttmûködõ néhány
lelkes kapitalista gondolatai-
val, leépítették volna a mun-
kaadók és a munkavállalók
közötti viszony romos alap-
jait. Felszabadították volna
az egyéni munkaszerzõdést,
a szabad megállapodáson
alapuló jogokat és kötelezett-
ségeket, a teljesítmény méré-
sének és annak a megállapí-
tását, hogy miként részese-
dik az alkalmazott a saját, a
csapata és a vállalat munká-
jának gyümölcseibõl. A Ro-

mán-Amerikai Kereskedelmi
Kamara égisze alatt elõter-
jesztett tervezet visszhang
nélkül maradt, a sajtóbeli zö-
rejeket leszámítva. Az ország
akkori vezetõi nagy hirtelen
összegyúrták a legképtele-
nebb elõírásokat a kontinens
legszocialistább államainak
legmerevebb törvényeivel.
Demokratikus dallamra átül-
tetve a kompozíció nem sok-
ban különbözött az elõzõ tör-
vénykezéstõl. Újfent bebizo-
nyosodott, hogy a mimetiz-
mus szörnyeket szül, amikor
az egyetlen érv a „mások is
így csinálják”, és senki nem
kutatja a normák mögötti
gondolatot. 2005-ben az ügy-
véd tervezetét átvette a Kül-
földi Befektetõk Tanácsa és a
Romániai Munkáltatói Szö-
vetségek Egyesülete. Azon-
ban gyengének bizonyultak a
szakszervezetekkel szemben
a demagógia és a populiz-
mus elõtt. Az elfogadott tör-
vényszöveg egyfajta átoknak
bizonyult a munkaadók szá-
mára. A szabályozások által
okozott károk felmérhetetle-
nek, az eredmény egyfelõl a
hazai vállalatok vontatott fej-
lõdése, másfelõl a potenciális
beruházások elmaradása. Ha

nem lehet megválni egyetlen
munkástól sem, függetlenül a
vállalat helyzetétõl és attól,
hogy el tudja-e látni a felada-
tát, ha a vállalat szerkezete
nem alakítható a piaci körül-
ményekhez – nincs ezeknél
biztosabb fékje a növekedés-
nek. A mostani kormány a
gazdasági visszaesés miatti
kétségbeesésében elfogadott
egy „új” javaslatot a Külföldi
Beruházók Tanácsától. Így
vált az amerikai jogász által
készített szöveg törvényter-
vezetté. Akik pedig korábban
éveken át összevissza „vag-
dosták”, ma hazafiasan, az
igazuk tudatában a saját mû-
vüknek vallják. „A kormány
amerikait akar faragni belõ-
lünk” – írta címében minap
az egyik napilap. Igenis, tisz-
telt urak, eltalálták! Azon a
reggelen, az autómban ülve
mosolyogtam magamban az
újságcímen, amikor egyszer
csak csöngött a telefonom. A
titkárnõm kapcsolta a mun-
kaügyi minisztert, akit az-
elõtt nem ismertem szemé-
lyesen. Udvariasan, sõt óva-
tosan megkérdezte, volna-e
idõm elolvasni a kormány
tervezetét, és esetleg kiegészí-
teni a javaslataimmal. El-
küldték a szöveget e-mailen.
A mosolyból vígasság lett.
Azonnal ráismertem, bár
elõzõ este hallottam a tévé-
híradóban, hogy a kabinet el-

fogadta a „végleges” változa-
tot. A következõ órákban tet-
tem néhány javaslatot, és
hozzáfûztem egy rövid kom-
mentárt. „A munkatörvény-
könyv kormány által javasolt
változatának megvan az az
elõnye, hogy rugalmasabbá
teszi a munkaadó-munkavál-
laló viszonyt, és ezért üdvöz-
lendõ. Úgy gondolom, a
szándékot tovább lehetne
vinni, hogy létrejöjjön egy
valódi munkapiac, illetve
egyúttal csökkenjen a mun-
kaerõ költsége, következés-
képp nõjenek az állam köz-
vetetett és közvetlen bevéte-
lei. Az önnel folytatott be-
szélgetés alapján a célnak az
adófizetõi bázis kiterjesztését
látom, illetve a munka ered-
ményességének növelését –
mind a munkás, mind a
munkáltató szempontjából.”
A félmegoldás is jobb a sem-
milyennél. A történet azon-
ban továbbra is nevetséges. A
kormány felelõsséget vállal a
törvényért anélkül, hogy
hinne benne, az ellenzék bi-
zalmatlansági indítványt
nyújt be, de abban csak a
szociáldemokraták hisznek,
a liberálisok két szék közt a
pad alá kerülnek. Személy

szerint én a legképtelenebb
változatnak örülnék: ha
megbukna a kormány, de át-
menne a törvénykönyv. 
(Fordította: Sz. L.)

A valóban létezõ 
szocializmus 

Max Chafkin
Norvégiában magasak az

adók, mindez azonban nem
lohasztja a vállalkozóked-
vet. Az amerikai menedzse-
rek magazinja a szocializ-
mus földjén készített beszá-
molójában döbbenten isme-
ri el, hogy a jóléti állam és a
magas újraelosztás élénkíti a
piacot. 

„Köszöntjük Norvégiá-
ban, ahol az üzleti életet az
átláthatóság, a harcos egali-
tarizmus és a magas adók jel-
lemzik. Igen, ez maga a szo-
cializmus, az amerikai vezér-
igazgatók rémálma” – írja
Max Chafkin, az Inc.com me-
nedzser magazin publicistá-
ja. Norvégia – csakúgy, mint
a többi skandináv ország – a
nagymérvû állami újraelosz-
tás, a drága állami egészség-
és oktatásügy ellenére a ver-
senyképesség és gazdasági
növekedés tekintetében is a
világ élvonalához tartozik. A
progresszív személyi jövede-
lemadó igen magas, a nagy
jövedelmekbõl közel ötven

százalék a levonás, és jelen-
tõs az évente fizetendõ va-
gyonadó. A munkanélküli-
ség ennek ellenére alacsony,
mindössze 3,5 százalékos. A
szegénység – hála a magas
újraelosztásnak és foglalkoz-
tatási rátának – gyakorlatilag
ismeretlen. Az egy fõre jutó
GDP tekintetében Norvégia
a világ elsõ öt állama közé
tartozik. A válság ellenére tö-
retlen a növekedés: miköz-
ben a fejlett országok többsé-
ge – és leginkább az alacsony
újraelosztást követõ Írország,
Izland és a három balti állam
– jelentõs visszaesést köny-
velt el, a norvég gazdaság
2008-ban 4, 2009-ben 3 szá-
zalékkal nõtt (igaz, 2010-ben
némileg visszaesett). A
Global Entrepreneurship
Monitor legfrissebb felméré-
se szerint Norvégiában jóval
magasabb az új vállalkozá-
sok aránya a népesség lélek-
számához képest, mint az
Egyesült Államokban. Az
amerikai Small Business
Administration hasonló
eredményre jutott. Mindez
egy amerikai számára külö-
nösen meglepõ, hiszen a
köztudatban az él, hogy a
gazdasági növekedés minde-
nekelõtt adócsökkentéssel
serkenthetõ. Az amerikai
kormányok – jobb és balol-
daliak egyaránt – az elmúlt
évtizedekben ezért folyama-
tosan adót csökkentettek. A
jobboldal annak ellenére szo-
cializmussal vádolja Obama
elnököt, hogy õ sem merte
eltörölni a gazdagoknak elõ-
nyös adókedvezményeket.
Bár semmi sem igazolja,
hogy ezzel sikerült volna
élénkíteni a gazdaságot és fo-
kozni a vállalkozási kedvet,
az Egyesült Államokban
megingatatlanok az újrael-
osztással szembeni dogmák.
„Manapság gazdasági haza-
árulással ér fel bármi pozití-
vumot felhozni az adók mel-
lett.” Chafkin bejárta Norvé-
giát, vállalatvezetõkkel és far-
merekkel beszélt, hogy rájöj-
jön a titok nyitjára. Hogyan
lehetséges, hogy a magas
adók ellenére szárnyal a gaz-
daság? A magas adókból
fenntartott ingyenes iskolák
biztosítják a képzett munka-
erõt. Sõt, az állam még a kül-
földi egyetemi tandíjba is be-
száll. Az egészségügyi ellátás
alanyi jogon jár, így erre az
adók befizetésén kívül sem a
munkaadónak, sem a mun-
kavállalónak nem kell pénzt
áldoznia. Ellentétben a jöve-
delemadóval, a társasági
adók rendkívül alacsonyak,
ami szintén a vállalkozási
kedvet erõsíti. A megoldás
tehát egyszerû: a norvégok
nem tehernek tekintik az
adókat, hanem hosszú távú
befektetésnek. Még a vállal-
kozók többsége is így gon-
dolkodik. Tudják, hogy a
magas adókból az állam
olyan szolgáltatásokat bizto-
sít, amelyek megkönnyítik a
vállalkozás elindítását. A
progresszív adórendszer rá-
adásul még a társadalmi kü-
lönbségek kiegyenlítését is
segíti. (metazin.hu)

Reformerek nehéz napjai

Preda, Macovei, Voinescu – politikai harakiri



Czédly József

A múlt heti Törvénytárban,
az oktatási törvény alkalma-
zásáról szóló ismertetõm
16. pontjában írtam, a szak-
minisztérium utasítást fog
közzétenni, hogyan szerez-
hetnek véglegesítést a diplo-
mával rendelkezõ oktatók.
Az errõl szóló. 3. sz. útmu-
tató (Instrucþinui nr.
3/2011) a Hivatalos Közlöny
február 18-i, 126. számában
jelent meg, és a következõ-
ket tartalmazza:

Azok a diplomával rendel-
kezõ oktatók, akik a 2010–
2011-es tanévben  mint he-
lyettesítõk (suplinitor) voltak
besorolva, és akik az új okta-
tási törvény életbelépése
(2011. január 1.) elõtti  3 év-
ben részt vettek országos
véglegesítõ vizsgák egyikén
és legalább 7-es osztályzatot
értek el, elnyerhetik véglege-
sítési kinevezésüket az illetõ
tanintézetben, ha:

– igazolható az állás/ka-
tedra valós létezése;

– az iskola ügyvezetõ ta-
nácsa (consiliu de adminis-
traþie) beleegyezik a véglege-
sítésbe.

Ahhoz, hogy ezeknek a
követelményeknek megfelel-
jen és 2011. szeptember 1-
jével véglegesített besorolást
nyerjen arra az állásra/ka-
tedrára, ahol a 2010–2011-es
tanévben mint helyettesítõ
mûködött, az érintett diplo-
mával rendelkezõ oktatónak
meg kell felelnie az alább fel-
sorolt valamennyi feltétel-
nek:

a) a 2010–2011-es tanév-
ben, egy megyében, illetve
Bukarestben levõ egy vagy
két   tanintézet betöltetlen
oktatói állásába/katedrájára
volt besorolva mint helyette-

sítõ a 2008. június-júliusi,
2009. júliusi, illetve 2010. jú-
liusi országos véglegesítõ
versenyvizsgák egyikén szer-
zett, legalább 7-es osztályzat
alapján;

b) olyan teljes oktatói ál-
lásra/katedrára kéri véglege-
sítését, ami nincs fenntartva
más  számára és biztosítva
van a létezése legkevesebb 4
évre;

c) megfelel mindazon a
feltételeknek és rendelkezik
azokkal, kedvezõ vélemé-
nyezésekkel, melyeket az
otatásügyi miniszter 5.616/
2010 és 3.184/2011 sz. ren-
deletei írnak elõ.

Ha egy állás/katedra be-
töltésére egynél több sze-
mély jelentkezett, akkor
elõnyben kell részesíteni azt
az oktatót, aki a véglegesítõ
vizsgán nagyobb osztályza-
tot kapott. Ha ennek alapján

sem lehet megállapítani, ki
jogosult a véglegesítõ kineve-
zésre, akkor figyelembe kell
venni a tanulmányi évek és a
diplomavizsga négy tizedes-
sel kiszámított számtani át-
lagát. A pedagógiai líceu-
mok végzõsei esetében a
négytizedes számtani átlag
megállapításánál a tanulmá-
nyi évek és az érettségi vizs-
ga eredményét kell figyelem-
be venni.

Abban az esetben, ha
mindezek alapján sem sike-
rül megnevesíteni az állás be-
töltésére jogosult személyt,
elõnybe kell részesíteni azt
az oktatót, akinek a lakhelye
a betöltendõ állás/katedra
helységében van.

A véglegesítést igénylõ
kérvényt annak a tanintézet-
nek az ügyvezetõ tanácsá-
hoz kell beadni, ahol a kér-
vényezõ mint helyettesítõ

oktatott, kitöltve a 3 sz. út-
mutató mellékletében közzé-
tett formanyomtatványt. A
tanintézet a kérvényt a me-
gyei tanfelügyelõséghez irá-
nyítja, ahol miután leellenõr-
zik a kiírt feltételek betartá-
sát, végzést (decizie) hoznak
az állás/katedra  meg nem
határozott idõre (perioada
nedeterminatã) való elfogla-
lásáról, feltüntetve a szóba
forgó, jogi személyiséggel
rendelkezõ tanintézet nevét,
az állás/katedra elnevezését
és a tanítás nyelvét. A tanfel-
ügyelõség végzése alapján a
tanintézet igazgatója megkö-
ti a kinevezett oktatóval,
2011. szeptember 1-jei ha-
tállyal, az egyéni munkaszer-
zõdést (contract individual
de muncã).

Az Oktatásügyi Miniszté-
rium a Hivatalos Közlöny feb-
ruár 17-i, 123. számában tet-

te közzé 2. számú útmutató-
ját (Instrucþiuni nr. 2/2011)
ami azt szabályozza, hogyan
lehet elszámolni az utazási
költségeit a közoktatásban
foglalkoztatott oktatói sze-
mélyzetnek. Az elõírt eljárás
a következõ:

Az állami tanintézetek
oktatói személyzete, akik-
nek nincs lakásuk, illetve
nem lehet számukra lakást
biztosítani abban a helység-
ben, ahol katedrájuk/állá-
suk van, jogosult a lakhelye
és a munkahelye közötti
oda-vissza, közközlekedési
szállítási eszközökön (mij-
loace de transport în co-
mun) való utazás költségei-
nek megtérítésére. Ameny-
nyiben a lakhely és a mun-
kahely között nem létezik
közközlekedési eszköz és az
ingázás saját tulajdonú gép-
kocsi használatával törté-

nik, akkor el lehet számolni,
minden 100 km.-re, 7,5 l.
prémium benzin árát. Ha lé-
tezik közközlekedé,s de az
érintett személy mégis saját
gépkocsijával kíván ingázni,
akkor a közközlekedés havi-
bérletével egyenlõ összeget
lehet elszámolni. Ha több
oktatói személy ugyanazzal
a gépkocsival ingázik, akkor
csak a gépkocsi tulajdono-
sának lehet elszámolni a
szállítási költségeket a fent
említett módon.

Az ingázással járó szállítá-
si költségeket az a helyi köz-
igazgatási egység fedezi,
ahol annak a tanintézetnek
van a székhelye, ahol az ok-
tató tanít. A szállítási költség
megtérítését havonkénti el-
számolás formájában lehet
igényelni, mellékelve az uta-
zási jegyeket, havi bérletet, il-
letve a benzinköltség elszá-
molásakor, az üzemanyag
fogyasztását igazoló doku-
mentumokat. Ugyancsak
szükséges a tanintézet veze-
tõségének az igazolása az
utazási költségek megtéríté-
sét igénylõ oktatói személy-
zetnek munkahelyen való na-
pi jelenlétrõl. A tanintézet
ügyvezetõ tanácsa havonta
nyújtja be a helyi tanácsnak
az oktatói személyzet utazási
költségeinek megtérítését
igénylõ elszámolását. Jogo-
sultak az ingázáshoz szüksé-
ges utazási költségek megté-
rítésére azok az oktatók is,
akik a tanintézetek mellé ren-
delt egységekben dolgoznak.

A felsõoktatási intézmé-
nyek megtéríthetik, részben
vagy egészben, saját pénz-
ügyi forrásaikból azoknak az
oktatóknak a szállás- és uta-
zásiköltségeit akiknek, lak-
helye más helységben van,
mint a fõiskola székhelye.

Deák Levente

Az igazságügy-miniszter
2011. évi 46. rendeletével
(megjelent a 2011. február
22-i 133. Hivatalos Közlöny-
ben) jóváhagyta azokat az új
tiszteletdíjakat, amelyeket a
közjegyzõk elvégzett szol-
gáltatásaikért ügyfeleiktõl
beszedhetnek. Ezeket külön-
ben nem maga a fenti köz-
ponti államigazgatási jog-
szabály, hanem a Közjegy-
zõk Országos Szövetsége
dolgozta ki, és a miniszter
jóváhagyta szabályrendelet
és mellékletei (normele ºi
anexele) tartalmazzák.
Amint ez köztudott, a köz-
jegyzõk szakmai szervezete
hónapok óta dolgozott az új
jogszabály tervezetén, mert
a gazdasági válság és az eb-
bõl következõ visszaesett
közjegyzõi bevételek kikény-
szerítették a változtatást, a
tiszteletdíjtábla átdolgozá-
sát, az egyes szolgáltatáso-
kért kérhetõ összegek, néme-
lyik tételnél drasztikusnak
mondható csökkentését
(akár 90 százalékkal is). Et-

tõl tehát a közjegyzõi irodák
forgalmuk fellendülését vár-
ják, azt, hogy az ügyfelek
nem halogatják tovább,
mondjuk a hagyatéki eljárás
beindítását vagy jogügylete-
ik hitelesítését, ezeknek köz-
okiratba foglalását és meg-
szerzett jogcímük betáblázá-
sát. Különben ezek az új
tiszteletdíjak a 2005. évi
943/C. igazságügy-minisz-
teri rendeletet váltják, amit
most kifejezetten hatályon
kívül helyeztek.

Arra nem vállalkozha-
tunk, hogy a tiszteletdíjtábla
valamennyi tételét ismertes-
sük. A legfontosabbakról, a
leggyakrabban elõfordulók-
ról azonban szót ejtünk. De
elõbb annyit, hogy vannak
olyan szolgáltatások, ame-
lyekért fix összegû tisztelet-
díj kérhetõ, egyes esetekben
megadott alsó és felsõ érték-
határ között, míg másoknál
a tiszteletdíjat a jogügylet-
ben feltüntetett ár vagy érték
alapján az ügyfelek bemond-
ta összeg, más esetben a köz-
jegyzõi kamara értéktáblája,
azaz szakértõi véleménye

vagy dokumentációja (ex-
pertiza notarialã) alapján a
közjegyzõ számolja ki.

Az a szabály nem válto-
zott tehát, hogy például az
adásvételi szerzõdéseknél a
felek meghatározta vétel-
árat foglalhatják bele a jog-
ügyletbe. Ha azonban ez ki-
sebb annál, amelyet a köz-
jegyzõi szakértõi vélemény
vagy értéktábla az adott te-
lepülés körzetére és ezen be-
lül magára az ingatlanra ne-
vesít, akkor az értéktábla
szerinti (minimális) vételár
lesz a tiszteletdíj és az ingat-
lan-átruházási adó kiszámí-
tásának alapja akkor is, ha a
felek ragaszkodnak a be-
mondott vételárhoz. Né-
hány példát említek. Ha az
ingatlan értéke 15 001 és 30
000 lej közötti, a tiszteletdíj
330 lej, amihez az 15 001 lej
feletti összegre 1,6 százalé-
kot még hozzáadnak. 30
001 és 60 000 lej közötti ér-
téknél (árnál) a tiszteletdíj
580 lej, a 30 001 lej feletti ér-
tékre kiszámított 1,3 száza-
lékot pedig az 580 lejhez
hozzáadják. A legmagasabb

tiszteletdíj a 600 001 lej fe-
letti ingatlanárnál van, ami
5080 lej, és ehhez jön még
további 0,44 százalék a 600
001 lej és a tényleges ár
vagy érték közötti különbö-
zetre. Az „Elsõ Ház” prog-
ram (Programa „Prima
Casa”) keretében megkötött
adásvételi szerzõdések ked-
vezményezettjei (a vevõk) a
fenti módon kiszámított
tiszteletdíjnak csak a 70 szá-
zalékát fizetik, mert ezek-
nek 30 százalékos kedvez-
mény jár.

A továbbiakban néhány
fix összegû közjegyzõi szol-
gáltatást említek. Az alapít-
ványok és az egyesületek
alapító okiratainak hitelesí-
téséért a tiszteletdíj 100 lej
az elsõ eredeti példányért, és
további 15 lej minden má-
sodlatért. A kereskedelmi
társaságok alapító okiratai-
nak hitelesítéséért a fizeten-
dõ tiszteletdíj, amennyiben
az induló törzstõke nem
pénzbeni, hanem természet-
beni apport, nemkülönben
egybeolvadás (fuziune) és
különválás (divizare) esetén

a díj 100 és 200 lej közötti. A
közokiratba foglalt megha-
talmazásokért (diferite pro-
curi) 30 és 70 lej közötti ösz-
szeget kell fizetni, az aláírá-
sok, az aláírásminták és a
fordítók aláírásának hitelesí-
téséért pedig 30-50 lej közöt-
ti a tiszteletdíj. (Legalizarea
semnãturii, a specimenelor
de semnãturã ºi a semnãturii
traducãtorului) Az itt emlí-
tett szolgáltatások (iratok)
közül valamivel többet kell
fizetni a jogszerzõ és a tulaj-
donátruházó meghatalma-
zások hitelesítéséért (procuri
speciale imobiliare de do-
bândire ºi de instrãinare), te-
kintettel a kért közokirat
„súlyára”, esetleg nem várt
következményeire és ebbõl a
közjegyzõre háruló fokozott
felelõsségre.

Az ismertetett szabályren-
delet 26. szakaszának 1.
pontja sorolja azokat a kért
és nyújtott közjegyzõi irato-
kat, szolgáltatásokat, ame-
lyek kiállításakor az ügyfelek
mentesülnek a tiszteletdíj fi-
zetése alól. Ilyenek például
azok a hitelesített, saját fele-

lõsségre adott nyilatkozatok,
amelyek a munkanélküli-se-
gély, a családi pótlék, az ösz-
töndíj, a volt politikai fog-
lyok, háborús veteránok és
özvegyeik, a fogyatékkal élõ
személyek különféle jogo-
sultságának megállapításáért
szükségesek az ügyeikben el-
járó hivataloknál, aztán a
hagyatéki eljárás keretében a
jövedelem nélküli vagy kis
jövedelmû kiskorú örökö-
sök, akik e megadott mentes-
ség alapján ingyen kaphatják
kézhez az örökösi bizonyít-
ványt. De nem fizetnek köz-
jegyzõi díjat azok sem, aki-
ket, mint az egykori CEC-
betéteseket, személygépkocsi
helyett készpénzzel kártala-
nítanak.

Befejezésül még csak any-
nyit, hogy egy régóta várt
jogszabály lépett hatályba a
Hivatalos Közlönyben történt
megjelenése napján, amitõl
leginkább az ingatlanpiac
fellendülését várják a köz-
jegyzõk, mellettük az ingat-
lanközvetítõi irodák és min-
den bizonnyal az érdekelt
ügyfelek is!
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Oktatási törvény, gyakorlatban

Változtak a közjegyzõi tiszteletdíjak



ÚMSZ-SZÍNKÉPÉLETMÓD www.maszol.ro   2011. március 11–13., péntek–vasárnap18

Színház 
Csíkszeredában

A kézdivásárhelyi Városi
Színház március 11-én, 19
órától vendégszerepel Csík-
szeredában Sóska, sült krumpli
avagy A meccs címû elõadásá-
val. Jegyek kaphatók a Csíki
Játékszín jegypénztárában,
10/15 lej értékben.

Kiállításmegnyító 
Kézdivásárhelyen

A Vigadóban ma, március
11-én 17 órakor megnyílik

Ritók Lajos egyéni grafika-
kiállítása.

Könyvbemutató 
Baróton

Az Erdõvidék Múzeumá-
nak Kászoni Gáspár Termé-
ben ma, március 11-én 18
órakor az 1848-as forrada-
lom kitörésének évfordulós
ünnepségsorozatán Egyed
Ákos akadémikus, történész
találkozik az erdõvidéki kö-
zönséggel. Erdély, 1848–1849
címû könyvét Demeter
László, valamint a Pallas-

Akadémia Kiadótól Tõzsér
József mutatja be.

Nõnapi hangverseny 
Székelyudvarhelyen

A Székelyföldi Filharmó-
nia szervezésében nõnapi
szimfonikus hangversenyt
tartanak, a mûvelõdési ház
nagytermében március 13-
án, vasárnap 18 órától. Mû-
soron: J. S. Bach: Cha-
conne; A. Vivaldi: C-dúr
piccolóverseny; Fr. Schu-
bert: VI. szimfónia. Szólis-
ta: Nagy Éva – piccolo. Ve-
zényel: Ilarion Ionescu
Galaþi. A hangversenyre
hölgyek számára díjtalan a
belépés!

Kabaré 
Biharszentjánoson

Az MM Pódium március
13-án, vasárnap 17 órakor
elõadja a Nekem mindegy cí-
mû kabaréját a mûvelõdési
házban, 19.30-kor pedig a
borsi mûvelõdési házban.
Jegyek elõvételben is kapha-
tók a helyszíneken. Egy be-
lépõjegy 12 lejbe kerül.

Színház Kolozsváron

A Kolozsvári Magyar
Színház hétvégi elõadásai:
március 11-én: Csehov:
Ványa bácsi, 19 órától Stú-
dió-elõadás. Szombaton,
március 12-én, Marin Drzic:

Dundo Maroje, 20 órától,
stúdió-elõadás. Vasárnap,
március 13-án Csehov: Há-
rom nõvér, 19 órától, Nagy-
színpad. Csak 14 éven felüli-
eknek.

Kabaré 
Marosvásárhelyen

A Hahota színtársulat
március 12-én, szombaton
este 19 órától, a Maros Mû-
vészegyüttes termében mu-
tatja be a Szenzációs bonyodal-
mak címû zenés retrókabaré-
elõadását. Szereplõk: Pus-
kás Gyõzõ, Székely M. Éva,
Kelemen Barna, Cseke Pé-
ter, Boér Orsolya és Gönczi
Katalin. Jegyek elõvételben

a Maros Mûvészegyüttes és
a Kultúrpalota jegypénztá-
rainál kaphatók.

Kiállítás 
Csíkszeredában

Hargita Megye Tanácsa és
a Gyergyószárhegyi Kultu-
rális és Mûvészeti Központ
szervezésében ma, március
11-én 18 órától a Megyehá-
za Galériában a zsombolyai
mûvésztelep kiállításának
megnyitóját tartják. Házi-
gazda: Hargita Megye Taná-
csa. A mûvészteleprõl Kaba
Gábor, Zsombolya polgár-
mestere beszél, a tárlatot Tú-
ros Eszter mûvészettörté-
nész nyitja meg.

Programajánló

Üzemanyagkrízis ide-oda, a
svájci Genfben zajló autósza-
lon újdonságait a sportautók
uralják. A világ egyik legje-
lentõsebb gépkocsi-sereg-
szemléjének szervezõi ki is
jelentették, hogy a mostani,
immár 81. alkalommal meg-
rendezett kiállítás közép-
pontjában a formatervezés, a
vezetés élménye és a szabad-
ság kerül. Persze azért a hib-
ridek is jelen vannak, külö-
nösen a tanulmányautók te-
rén dominálnak.

Lóerõk csatája

Noha most viszonylag ke-
vés középkategóriás modell-
rõl rántották le a leplet, bõ-
ven akad látnivaló. Kezdjük
mindjárt a Lamborghini
Aventadorral, amely komoly
konkurenciát teremt a
Ferrarinak, hiszen rendkívül
agresszív a dizájnja, ugyan-
akkor a márkára jellemzõ
vonásait megõrizve 700 ló-
erõs. Egy teljesen új fejleszté-
sû 6,5 literes, V12-es motor
van benne – 18 kg-mal köny-
nyebb, mint a Lamborghini
Murcielagóé –, amely 350
km/h-s végsebességre képes,
ráadásul kevesebb mint há-
rom másodperc alatt gyorsul
nulláról százra. Szinte már
vadászrepülõre hajazó vo-
nalvezetése a belsõ formater-
vezésben is megmutatkozik,
mivel rengeteg kapcsoló van
a mûszerfalon. Amúgy a
szénszállal megerõsített vá-
zat a Boeing Aerospace-szel
együtt fejlesztették ki, amely
nagyban hozzájárul az ala-

csony, 1575 kilogrammos tö-
megéhez. A felfüggesztése is
érdekes, hiszen kettõs
keresztlengõkaros, nyomó-
rudas megoldást választot-
tak. Emiatt a rugót és a len-
géscsillapítót nem függõlege-
sen, hanem vízszintesen épí-
tették be, a hátsó kerekek pe-
dig nagyobbak az elsõknél.

Persze a Ferrari is odatette
magát, s ahogyan azt ígérte,
lerántotta a leplet az elsõ
négykerék-meghajtásos mo-
delljérõl, az FF-rõl. Arról
már korábban beszámol-
tunk, hogy az olaszok „cso-
dagépét” egy 660 lóerõs, 6,25
literes V12-es motor hajtja,
hétsebességes, duplakuplun-
gos automataváltót kapott, és
méreteiben is kifejezetten tá-
gas. A belsõ tér viszont csak
most vált nyilvánossá, s kide-

rült: hasonlít a tavaly bemu-
tatott 458 Italiáéra.

A szupergyors autócsodák
sorába tartozik a Koenigsegg
legújabb Agera R típusa is,
amelyet ha bioetanollal tan-
kolnak meg, akár 1115 lóerõt
is produkálhat, ha hagyomá-
nyos benzinnel, akkor 940
lóerõs a V8-as. 450 km/h-s a
végsebessége, emiatt a turbi-
naszerû felnikre speciális ab-
roncsokat terveztek a szüksé-
ges tapadás biztosítására.

Modellfrissítések 
és újdonságok

A Genfben bemutatott
sportautók sorába tartozik
még a Bentley Supersport
ICR, az Aston Martin
Virage, a Gumpert Tornante,
a Jaguar XKR-S, a Lexus

LFA Nürburgring, a Mase-
rati GrandCabrio Sport és a
Pagani Huayra is, de azért
vannak hétköznapibb jármû-
vek is a kiállításon. Lerántot-
ták például a leplet a
Hyundai legújabb modelljé-
rõl, az i40-rõl. Svájcba a
kombi változatot vitte el a
gyártó, ezzel szeretne végre
sikert elérni a középkategóri-
ás autók piacán. A dél-kore-
aiak éppen ezért dinamikus
dizájnt terveztek az új mo-
dellnek, és egyelõre egy 163
lóerõs benzines vagy az új
1,7 literes 115 lóerõs dízel-
motor közül lehet választa-
ni. Volt is nagy tolongás kö-
rülötte Genfben, így igazán
ígéretesnek tûnik.

A Chevrolet standján vég-
re látható volt a Captiva
SUV agresszívebb, ráncfel-

varrott változata, az Aveo
szedán, valamint a Cruze öt-
ajtós változata és persze a
vérbeli muscle-car, a Cama-
ro. A Volkswagen bemutatta
Golf Cabrióját, a Mercedes
a C-Class Coupéval érkezett,
a Lancia az Ypsilonnal villo-
gott, de az új Kia Picanto és
Rio, valamint a 308-as Peu-
geot és az Opel Antara fel-
frissített változata is a premi-
erek közé sorolandó.

Szériakészen 
a koncepciók

A közeljövõt elõvetítendõ
kifejezetten sok koncepció-
autót állítottak ki, köztük az
új Suzuki Swift S-Con-
ceptet. Ez 25 lóerõvel erõ-
sebb az elõzõnél, de túl sok
részletet még nem fedtek fel
a motorizációról. Az Alfa
Romeo a kétüléses 4C Con-
ceptet leplezte le, amelynek
szériaváltozata már jövõre
gyártásba kerül. 200 lóerõs
benzinmotort kapott és a for-

matervezése is hozza a tõle
megszokott stílust. A Skoda
is lerántotta a leplet a
VisionD fantázianevet viselõ
tanulmányautójáról, amely
megõrizte ugyan az eddig
megszokott jelentõsebb for-
majegyeket, de immár a cseh
márka új logójával készült.
Az Audi A3 Sedan Concept
sem hozott sok újdonságot a
formatervezésben, de 408 ló-
erõre tornászták fel a motor-
ját, s a fényszórói már új
technikával készült LED-es
lámpák. A tanulmányautók
sorából mindenképp kitûnik
a Rolls-Royce Phantomjá-
nak elektromos változata,
amely akár kétszáz kilomé-
tert is képes megtenni egy-
szeri feltöltéssel. A patinás
brit gyártó két, egyenként
194,5 lóerõs elektromotort
épített be a benzinmotor he-
lyére, amellyel 160 km/h-s
végsebességre képes. Ez per-
sze elmarad a benzines vál-
tozatnál, de az utastere vál-
tozatlanul luxuskivitelû.

A Genfi Autószalonon hozták nyilvánosságra a világ év
autói díjak döntõseit. A 2004-tõl kiosztott World Car of
the Year elismerésre már csak az új Audi A8-as, az 5-ös
BMW és az európai év autója címet már magáénak tudó
Nissan Leaf pályázhat. A World Performance Car of the
Year, azaz a sportautók kategóriában a Ferrari 458 Italia,
a Mercedes-Benz SLS AMG és a Porsche 911 Turbo mo-
dellje került a döntõbe. A Ferrari a dizájn kategóriában is
finalista lett, az Alfa Romeo Giulietta és az Aston Martin
Rapide-del együtt. A World Green Car of the Year címért
pedig a BMW 320d Efficient Dynamics Edition, a Chev-
rolet Volt és a Nissan Leaf maradt versenyben. Az idei
nyerteseket az április 21-ei, New Yorki Autószalonon hoz-
zák nyilvánosságra. 

Célegyenesben a Világ Év Autója díjért

A sportos száguldozás csábítása
Szupergyors négykerekûek uralják az idei genfi autókiállítást

A Hyundai az i40-el készül meghódítani a középkategóriás autók piacát

Szimpatikus lett a Suzuki Swift sportváltozatának új koncepciójaHétszáz lóerõs, 6,5 literes, V12-es motort kapott a Lamborghini legújabb szupersportautója
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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

– A gyógyszer, amit felírtam magának, használt?
– Oh, igen!
– Csakugyan jó volt?
– Igen. Csakugyan.

– Na, nézze csak – mondja az orvos elgondolkozva – … (po-
én a rejtvényben)

Vízszintes: 1. A poén elsõ része. 11. Albánia NOB-jele. 12.
Búzát vágó. 13. Rag, a -hoz és -höz társa. 14. Provence szé-
lei! 15. Több szem többet ...; közmondás. 16. Dél-amerikai
lámafajta szõre. 18. Áramerõsség mértékegysége. 20. Õs-
apa. 21. Intel Pentium (röv.). 22. Hajszálak! 23. Frequency
Generator (röv.). 24. Olajbogyó. 26. A poén második része.
29. ... Zamorano; veterán chilei labdarúgó. 30. Idõ. 31. Lent
(rég.). 33. Épületszárny. 34. Házasság. 36. Ilyen a székely
észjárás! 38. Általvetõ. 40. Zenekar (röv.). 41. Igavonó állat.
42. Steril (röv.). 43. Esélyt csökkent. 45. Nyíregyháza része.
47. ... és Kotkoda; magyar rajzfilm. 49. Pamela becézve. 50.
Royal Mail (röv.). 51. ... regénye (Gárdonyi). 52. Dalmû.
54. Páholy.

Függõleges: 1. Bombatöltelék. 2. Egyfajta áramforrás. 3.
Kollégiumi belépõ (röv.). 4. Filmrendezõ (Gyula). 5. Gazt
pusztít. 6. Bent csal! 7. ... tör; elöl megy. 8. Gömb alakú
tárgy. 9. Norvég zenekar. 10. Számára készítették. 15. Fer-
dén lefelé irányul. 17. Pál becézve. 19. Siralom. 20. Félel-
met, szorongást kelt valakiben. 23. Horony. 25. Szaporodás-
féle. 27. Nem analfabéta. 28. A tegnap holnapja. 30. A po-
én harmadik része. 32. Tavaszi vetésû (röv.). 35. Kulcsot
használó. 37. Egy fialásból való utódok összessége. 39.
Égéstermék. 44. Porcelán dísztárgy. 45. Svéd autómárka.
46. Királyi szék. 48. Vuk apja. 49. ... és kontra. 53. Két ser-
tés! 54. Tablón vannak! 55. Római 11.

Igazi orvos

A férjemmel most tervezzük az
elsõ babát. Azt hallottam, hogy
ha savas a nõ szervezete, akkor
nehezebben esik teherbe. Igaz ez?

A globális felmelegedés és az
egészségtelen táplálkozás
próbára teszi a szervezet sav-
bázis egyensúlyát. Ez teret
enged a gombák és más kór-
okozók elszaporodásának. A
felborult egyensúly gátolhat-
ja a fehérjék, ásványi anya-
gok, vitaminok felszívódá-
sát, és így a szervezet rosz-
szabb hatásfokkal fog mû-
ködni. Gyakoriak ilyenkor a
hüvelyi fertõzések, a menst-
ruációs zavarok, férfiaknál a
prosztatagyulladás, aminek
következtében potenciazava-
rok léphetnek fel. A pana-
szok, tünetek nem kedvez-
nek a szexuális együttlétnek,
pszichésen csökkentik a ne-
mi vágyat. Egy táplálék savas
vagy lúgos jellege azt jelenti,
hogy a lebomlás során a vég-
termékek inkább savasak
vagy lúgosak. Azok az élel-
miszerek, amelyeket általá-
nosságban is egészségesnek
tartunk, nyers tej, zöldségek,
gyümölcsök, növényi olajok
és ásványvíz lugosítanak.
Igyekezzenek minél többet
friss levegõn tartózkodni és
mozogni, hogy anyagcseré-
jük jól mûködjön. Kerüljék
az érintkezést a vegyszerek-
kel. Gyógyszereket is csak
indokolt esetben, a lehetõ
legkisebb mennyiségben és
ideig szedjenek. A szükséges
folyadékbevitel és a hasznos
természetes anyagok bevitele
a szervezetbe különbözõ
gyógyteák formájában sok-
szor csodákra képes. Az elsa-
vasodásra fõleg a növények
szárából-levelébõl készített
teák fogyasztása ajánlott. Ha
a gyomor is elsavasodott, a
keverékbe keverjünk kálmos-
gyökeret. Az egyik legjobb
megoldás a szódabikarbónás
fürdõkúra. Ha képesek rá
számûzzék az ételekbõl a fi-
nomlisztet, a finomított cuk-
rot, mert ez a csúcshatás a sa-
vasodásnál.

Dr. Gyõri György

Az orvos
válaszol

A legtöbb ember nincs is
tisztában azzal, hogy milyen
kulcsfontosságú szerepet tölt
be szervezetük mûködésé-
ben a vese, és hogy a veseká-
rosodás milyen komoly, akár
végzetes következményekkel
járhat. A vesebetegség elõ-
fordulása napjainkban egyre
gyakoribb, a betegek száma
évente mintegy 6-7 százalék-
kal növekszik.

A vesebetegség okai

A vesebetegség kialakulá-
sának hátterében leggyak-
rabban olyan népbetegségek
találhatók, mint a magas
vérnyomás, illetve a diabé-
tesz, vagy e kettõ kombiná-
ciója. Elõrehaladott veseká-
rosodás esetében jelentõsen
beszûkül a vesemûködés.
Ennek következtében egy-
részt a szervezetben felhal-
mozódnak a káros anyagok,
másfelõl pedig a vese nem
képes eltávolítani a felesle-
ges folyadékmennyiséget. A
krónikus vesebetegség leg-
több esetben nagyon sokáig
nem okoz semmilyen tüne-
tet, s amikor észreveszik,
gyakran már késõ. Ez eset-
ben nem marad más megol-
dás, csak a beteg élete végé-
ig tartó dialízis, vagy a
transzplantáció.

A probléma nagyon gyak-
ran az, hogy az érintettek
többsége a súlyosabb tünetek
megjelenéséig nem is tud
szervi problémájáról, holott
a vese „meghibásodása”, a
hozzá társuló vagy azt kivál-

tó betegségek többsége köny-
nyen és gyorsan felismerhetõ
lenne (például legalább éven-
te kétszer, háromszor elvég-
zett rutin szûrõ-, illetve la-
borvizsgálatokkal).

Elõfordulhat, hogy a vese
mûködési zavarait, megbete-
gedését örökletes hajlam
okozza. A vesekövességben
szerepe lehet a genetikai
örökségünknek is, ám –
megfelelõ kockázatkezelõ
életvitellel – jó eséllyel mér-
sékelhetjük a kõképzõdés
esélyét.

Fertõzések, 
gyulladások, 
anyagcserezavarok

A vesebetegségek többsége
gyulladásos eredetû. Veszé-
lyesebb forma az auto-
immun betegség, amely a
mûködõ veseszövetet káro-
sítja, és a szervezetben zajló
fertõzések, gyulladások sú-
lyos szövõdménye. Kiváltója
lehet akár egy gennyes to-
rokgyulladás, de akár a gyul-
ladt íny, a rossz fogak is vese-
gyulladáshoz vezethetnek. A
vesemedence-gyulladást –
fõleg nõknél – a gyakori, ke-
zeletlen hólyaghurut, a férfi-
aknál pedig a prosztata meg-
nagyobbodása miatt pangó
vizelet okozza. Az elhanya-
golt hólyaghurut következté-
ben kialakuló vesemedence-
gyulladás – amennyiben
több alkalommal tér vissza –
a vese elégtelen mûködését,
leállását okozhatja. A vese
megbetegedését elõidézheti

például a köszvény is. Ez a
fájdalmas ízületi gyulladás
valójában egyfajta anyagcse-
rezavar, amely a húgysav fo-
kozott vagy éppen elégtelen
termelõdésével függ össze.

Veseprobléma- 
tünetek

Deréktáji, hasi panaszok
mögött általában vesebeteg-
ség sejthetõ, de el kell külö-
níteni a többi gyulladásos
betegségtõl is. Itt megemlít-
jük a mozgásszervi, sebésze-
ti, nõgyógyászati, illetve bel-
gyógyászati betegségeket.
Általánosságban azért el-
mondható, hogy a vesebe-
tegség okozta deréktáji fáj-
dalom rendszerint csak az
egyik oldalon (a beteg vese
oldalán) napszaktól függet-
lenül jelentkezik, mozgással,
testhelyzettel általában nem
függ össze. Persze itt is van-
nak kivételek. Például vese-
süllyedés esetén hosszú ál-
láskor jelentkezik tompa,
húzó jellegû fájdalom 

A vesepanaszok megjele-
nési formái három csoportba
különíthetõk el. Tompa,

idült vesefájdalom: ez általá-
ban enyhe jellegû, tompa, bi-
zonytalan kezdetû. Kísérheti
húgyúti gyulladásos tünetek
mellett hõemelkedés. Oka:
vesetérfogat növekedéssel já-
ró folyamatok (daganat,
cysta, üregrendszeri tágulat).

Vesegörcs: hirtelen fellé-
põ, nagyon erõs, szinte elvi-
selhetetlen vesetáji fájdalom,
mely helyi panasz mellett
gyakran kisugárzik ágyéki,
vagy külsõ nemi szervek ré-
giója felé. Gyakran látunk
reflexes alapon kialakuló há-
nyingert, hányást, de hasi
puffadás, székrekedés kísér-
heti. Láz nincs, de vérvizelés
kísérheti. Oka a hirtelen fel-
lépõ vizeletelfolyási akadály,
a vesében vagy a veseveze-
tékben. Leggyakrabban kõ,
esetleg daganatos vérzésbõl
kialakuló véralvadék okoz-
hatja.

Heveny vesetáji fájdalom,
láz kíséretében. Órák esetleg
egy-két nap alatt kialakuló
vesetáji fájdalom. Kevésbé
erõs, inkább állandó jellegû
tompa. Kezdettõl fogva ma-
gas lázzal jár, gyakran hideg-
rázás is kíséri. A beteg el-

esett, szeptikus állapotú is le-
het. Oka: a vese-parenchima
fertõzése révén kialakuló he-
veny pyelonephritis (vese- és
a vesemedence-gyulladás).

Mit tehetünk az 
egészséges veséért?

A közhiedelemmel ellen-
tétben a vesét nem szükséges
melegen tartani, hiszen ha
bármilyen gyulladásos folya-
mat van, orvosilag a veséket
jegeljük. Fõleg nõk körében
oly gyakran elõforduló felfá-
zás sem felfázásból adódó
megbetegedés, hiszen a felfá-
zás helyett megfázást kéne
említeni. A felfázásos tünet-
csoport a hólyag gyulladását
foglalja magába, és ez vala-
milyen fertõzéses eredetû.
Leggyakrabban nyáron je-
lentkezik, általában bakteriá-
lis jellegû, és gyakran kíséri
nõgyógyászati, hüvelyi gyul-
ladás, folyás. Az ilyenkor ru-
tinszerûen bekapott 1-2 tab-
letta antibiotikum a teljes fo-
lyamatot nem gyógyítja
meg, így találkozunk a
havonta, 3 hetente visszatérõ
felfázásos tünetekkel.

Vesebetegségek
A vesebetegség és a szív-ér rendszeri

betegségek összefüggéseire hívták fel vi-

lágszerte a figyelmet március 10-én, 

a vese világnapján. Jelenleg minden tíz

felnõttbõl egy érintett valamilyen vese-

mûködési zavarban, betegségben. Ma

már a vesebetegség akár egy egyszerû

vizeletvizsgálattal is kiszûrhetõ, korai

fázisban jól kezelhetõ.
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Az utóbbi idõben minden-
nap kijártam a mezõre, vár-
tam a mezei pacsirták érke-
zését. Mindeddig még nem
sikerült megpillantanom egy
példányt sem, pedig a mezei
pacsirtát könnyû észrevenni.
Elég, ha figyelmesen hallga-
tózik az ember egy mezõszé-
len, és ha valahol jelen van, a
pacsirta hamarosan fölszáll,
és ekkor éneke messzire el-
hallatszik, ezután már csak a
távcsövet kell a hang felé irá-
nyítani. Na de hogy mégse
legyen olyan egyszerû és ké-
nyelmes a pacsirtákat megfi-
gyelni, errõl gondoskodnak,
teljesen ártatlanul, az úton
elhaladó autók. Nekem úgy
tûnik, mintha minden autó
motorja legalább tízszeresen
jobban bõgne a kelleténél.
Aki kijárt a napokban megfi-
gyelni a madarakat, az bizto-
san tapasztalta ezt. Én na-
gyon bosszankodom ilyen-
kor, és ez minden alkalom-
mal így van, amikor autóút
közelében figyelem a mada-
rakat.

Amiért a pacsirták nem
érkeztek meg, azért nem ért
csalódás, sõt reményteljes-
ebbé válik ilyenkor a követ-

kezõ nap, mindaddig, míg
megszólal valahol az elsõ
pacsirta. A várakozás alatt
meg lehet figyelni a környék
madármozgását.

Attól a helytõl, ahonnan
figyeltem a tájat és hallga-
tóztam, közel száz métere
istállótrágya állt egy nagy
kupacban, amire rájártak a
városszélen élõ parlagi ga-
lambok. Most is ott volt kö-
zel ötven példány és szede-
gettek. Nem mentem köze-
lebb, mert tudtam, hogy
megriadnak és elrepülnek.
Így is meglehetõsen félén-
ken viselkedtek, aminek a
magyarázata egyszerû, a
nyílt mezõn ki vannak téve
minden veszélynek, fõként a
ragadozó madarak támadá-
sának. Ezért inkább távcsö-
vön át figyeltem a meglepõ-
en tarka madarakból álló
társaságot. Fõként egyikük
keltette fel a figyelmemet a
majdnem tiszta fehér tollru-
hájával. Nagy valószínûség-
gel eltévedt postagalamb ke-
resztezõdésébõl született a
szépség.

Kelemen László, Rara Avis
Madártani Egyesület

Tizenkét hónap a természetben
Készíts egy színes dekorációt
az asztalodra. Írószertartó-
nak is használhatod, ha a szi-
vacs, amibe a virágokat szú-
rod, elég nagy ahhoz, hogy
még az írószereidet is bele
tudd szurkálni.

Szükséges eszközök: egy
darab szivacs kerekre vágva,
fapálcák, szines kartonlapok,
kockás rongycsíkok, színes
gombok, olló, ragasztó.

Elkészítés: A színes kar-
tonlapokból vágjál ki külön-
bözõ formájú virágfejeket,
majd ragassz mindenikre
más színû gombot, mint a
virág színe. Utána a virágfe-
jeket ragaszd fel a fapálcikák
végére, a közepére pedig
köss egy-egy csokrot zöldes
színû kockás rongycsíkok-
ból. Végül pedig állítsd bele
a kerek szivacstalpba. Jó
szórakozást!

Színes virágok

Hétvégi mellékletünk Életmód és Csodavár oldalait
Orosz Anna szerkesztette

A kiskutya meg 
a szamár

A szamár megirigyelte a
kiskutya jómódját, hogy neki
szabad a legszebb szobába is
bemenni, a legszebb vánkos-
ra is ráfeküdni, egész nap
csak sétál, nem dolgozik
semmit, mégis mindennek a
lángját, a javát kapja, neki
meg csak a kóró meg a tüske
jut. Meg is kérdezte a kutyá-
tól:

– Mért szeret téged úgy a
gazdasszony?

– Mert tudok farkat csóvál-
ni és két lábon szolgálni – fe-
lelte a kutya.

– Na, ez nem nehéz dolog
– felelte a szamár –, majd én
is meg próbálom.

Mikor nyitva volt a kony-
ha, besomfordált. Két lábra
állt, a farkát billegette, a lábát
nyújtogatta, hogy tenyerest
adjon. A gazdasszony meg-
ijedt, s a porolópálcával ki-
verte. A szegény szamár má-
ig is töri a fejét azon, hogy
miért kapott õ verést azért,
amiért a kutya dicséretet.

A farkas, a róka 
meg a tyúk

Egyszer a farkas tyúkot ho-
zott a szájában. Meglátja a
róka. Kérdezi tõle:

– Honnan hozod ezt a tyú-
kot?

Azt mondja a farkas:
– Gadányból.
Ahogy kitátotta a száját, a

tyúk elrepült.
Egy idõ múlva a farkas is

látja, hogy a róka is hoz egy
tyúkot a szájában. Kérdezi:

– Hát te honnan hozod azt
a tyúkot?

A róka jól összeszorította a

fogát, úgy mondta:
– Görcsönybõl!
A tyúk az õ szájából nem

repült el.

A róka és a kácsák

Egyszer a róka séta közben
a tópartra ért. A tóban ká-
csák úszkáltak. Amint meg-
látta a róka a kácsákat, mind-
járt kacsapecsenyére fájt a fo-
ga. Gondolkozott, hogy fog-
hatna meg csak egyet is. Tud-
ta, hogy a kácsák nagyon kí-
váncsiak, bekiáltott nekik:

– Gyertek csak közelebb,
majd szép mesét mondok!

– Halljuk mi innen is – fe-
lelték a kácsák –, csak mond-
jad!

– De messze vagytok ám,
nem tudok akkorát kiáltani.
Jöjjön ki közületek egy, an-
nak majd a fülébe súgom, az
azután elmondja a többinek.
De okos jöjjön ám ki, mert a
szamár elfelejti!

A kácsák mind kijöttek a
partra, mert mind okosnak
tartotta magát, a róka azu-
tán, amelyik legközelebb volt
hozzá, megfogta, a többi pe-
dig szétrebbent.

A mezei egér

A szegény mezeiegér meg-
unta a mezõn lakást.

„Hej – sóhajtozott magá-
ban –, mennyivel jobb dolga
van a házi egérnek. Esõ, szél,
hideg nem sanyargatja, nem
is éhezik, mindig kap valami
morzsalékot, hulladékot a
szobában.”

Addig-addig sóhajtozott,
kesergett, hogy egyszer rá-
szánta magát a nagy utazás-
ra, s meg sem állott, míg a fa-
luba nem ért; ottan betért egy

házhoz, s nagy hirtelen be-
szaladt a padka alá. A házi
egér éppen szundikált a jó
melegségben.

– Adjon isten jó napot, há-
zi egér!

– Adj’ isten, mezei egér!
Hát te minek jöttél ide?

– Annak, hogy adj szállást.

Keserves az élet a mezõn, so-
kat kell ázni-fázni, sanyarog-
ni.

– Elhiszem neked, mezei
egér, de ne hidd, hogy olyan
jó dolgom van. Sokat éhe-
zem én is.

– Mégiscsak úri dolgod
van az enyémhez képest –

mondta a mezei egér. – Ha is-
tent ismersz, szoríts egy kis
helyet nekem.

– Nem lehet, lelkem
atyámfia, bizony nem lehet.
Hanem eredj fel a padkára,
ott lakik a herceg, talán az ad
szállást.

Felmegy a mezei egér a
padkára, s hát csakugyan ott
volt a herceg, mármint – a
macska. A hasával a tûznek
volt fordulva, s úgy aludt,
mint a bunda.

Leszól a mezei egér a házi

egérhez:
– Nem merem megszólíta-

ni, alszik a herceg.
– Ne is szólítsd, hanem

dugd a farkincádat az orrába,
s mindjárt felébred.

No, a boldogtalan mezei
egér megfogadta a házi egér
tanácsát, a farkincáját bedug-

ta a herceg orrába. De bez-
zeg felébredt a herceg, s
ahogy meglátta az egeret,
egyet mordult, s – hamm! –
bekapta.

A házi egér nagyot kaca-
gott a padka alatt.

– Úgy kell neked, te okton-
di! Minek jöttél ide, ha nem
tudsz bánni a herceggel?!

Híre ment ennek a szomo-
rú esetnek a mezei egerek or-
szágában, s azóta egy mezei
egér se jön be a házba, to-
vább sanyarognak a mezõn...

A furulyavevés

Egyszer volt, hol nem volt,
hetedhét országon is túl, volt
egy gazdag, büszke, ágáló
ember. Egyszer elküldte a két
kisfiát a szomszéd faluba a
vásárba, hogy vásároljanak
maguknak egy-egy furulyát.

Az ember tudta, hogy egy-
egy furulyának az ára négy-
öt forint, de a gyerekeknek
adott nyolc-nyolc forintot,
hogy vegyenek maguknak
valami nyalánkságot is.

Ment a két fiú nagy büsz-
kén, hogy nekik milyen sok
pénzük van, s találkoztak
másokkal, szegényebbekkel,
akiknek csak egy vagy két fo-
rintjuk volt, vagy éppenség-
gel egy sem, csak mentek a
vásárba nézelõdni. Nagyon
nagyra volt vele a két fiú,
hogy õnekik milyen sok pén-
zük van.

Mikor odaértek a vásárba,
megtalálták a furulyaáruló
embert. Azt kérdi a nagyob-
bik fiú:

– Mit kér egy ilyen furulyá-
ért?

Hát az ember adta volna
négyért is, de gondolta, hogy
ötöt kér, s aztán egyet elen-
ged. Öt forintot kért.

A fiú nézegette egy kicsit a
furulyát, s azt kérdezte az
embertõl:

– Ideadja nyolcért?
Az ember nagyot nézett,

de gyorsan rámondta:
– Add ide a pénzt!
– Az öcsémnek is ad egyet

nyolc forintért?
– Add ide a pénzt!
Odaadták, megkapták érte

a furulyákat, s elkezdték fúj-
ni. Odamentek a többi gye-
rekhez, s dicsekedve mond-
ták:

– Lám, hogy becsaptam az
embert – azt mondja –, öt fo-
rintot kért, s én elcsaltam
nyolcért! 

Így aztán a hír eljutott ha-
za az apjukhoz is. Az lesütöt-
te a fejét, s szégyellte magát,
hogy neki milyen buta fiai
vannak. Máig is élnek, ha
meg nem haltak.

Icinke-picinke 
Népmesék óvodásoknak

(Válogatta és szerkesztette:
Kovács Ágnes)

Állatmesék

Parlagi galambok
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