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Május végéig alakulnak meg a
regionális önkormányzati ta-

nácsok – döntötte el tegnapi buka-

resti ülésén a RMDSZ Szövetségi
Elnöksége, miután kidolgozta a
három testület megalakulásához
szükséges eljárást. Kovács Péter
fõtitkár szerint a székelyföldi, a

partiumi és a belsõ-erdélyi önkor-
mányzati tanácsok tagjainak szá-
mát a 2008-as helyi választások
eredményei alapján határozták
meg. Folytatása a 3. oldalon 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,0760 ▼
1 amerikai dollár 2,7449 ▼
100 magyar forint 1,5457 ▲

Ma táncra kel az egész világ

A Tánc Világnapja alkalmából a Kolozsvári
Állami Magyar Színházban a Bukaresti
Nemzeti Táncközpont újabb elõadásait mu-
tatják be, Gyergyószentmiklóson a Hóvirág
Néptáncegyüttes a Mérföldjáró táncoscsizma
címû elõadásával várja az érdeklõdõket. 

Berlin is szigorítana Schengenen

Franciaország és Olaszország álláspontjá-
hoz közelítve Németország is a schengeni
rendszer reformját javasolja. A berlini kor-
mány azon a nézeten van, hogy az észak-af-
rikai menekülthullám nyomán a schengeni
megállapodás módosítására van szükség. 

Kultúra 6

Vezércikk 3

Háttér 4
Vilmos és Kate ma egybekel

Vilmos brit „másodtrónörökös” futball-
meccsel lazított, menyasszonya, Kate pe-
dig szigorúan titkos ruhájának próbáival
töltötte a mai esküvõ elõtti utolsó órákat.
Romániából az exuralkodó I. Mihály és
lánya, Margit hercegnõ, veje, Radu herceg,
valamint Kálnoky Tibor gróf és felesége,
Anna grófnõ kapott meghívást. 

Aktuális 2

Demokrácia 
vagy anarchia? 

Az EU elnökségét betöltõ magyar kor-
mány érdeke, hogy vessen véget a belpoli-

tikai szempontokra is erõ-
teljesen kacsingató és
hosszú hónapok óta tartó
téblábolásnak, a hol itt,
hol ott felbukkanó gárdá-
kat ne a demokrácia, ha-
nem az országot felforgató
anarchia eszközeinek te-
kintse, és ennek megfelelõ-

en is cselekedjen.Székedi Ferenc

Mai mellékletünk:

Vélhetõen az RMDSZ-re vo-
natkozó kijelentései, valamint

a szövetség vezetõinek vehemens
reakciója is hozzájárult ahhoz,
hogy Traian Bãsescu államfõ teg-
nap május elsejei hatállyal meg-
vált  legtöbbet szereplõ tanácsosá-
tól, Sebastian Lãzãroiutól.  A szö-
vetség volt és jelenlegi elnöke is
„rendreutasította” tegnap  állam-
elnöki tanácsost, aki egy két nap-
pal ezelõtti nyilatkozatában meg-
tûrt alakulatnak nevezte az
RMDSZ-t és elõrevetítette tíz-ti-
zenöt éven belüli eltûnését a poli-
tikai színtérrõl. Kelemen Hunor
szerint a magyar közösség bebizo-
nyította, hogy szüksége van a po-
litikai képviseletre. 3. oldal 

Bãsescu „kirúgta”

Lãzãroiut

Az új alapszabályzat alapján létrehozott Szövetségi Elnökség tegnap elõször ülésezett Bukarestben Fotó: Tofán Levente

„Régiósodik” az RMDSZ

Lesújt a majálisozókra 
a pikniktörvény haragja

A jogszabály szigorú feltételekhez kötné a szabadtéri étkezést, idõtöltést: miccset, flekkent sütni például csak kijelölt helyen lehet majd Fotó: Mediafax

Az „önkényes” miccssütõkkel és erdõfoglalókkal néznek farkasszemet a Somostetõn az idei

május elsején a marosvásárhelyi környezettudatos majálisozók. Székelyudvarhelyen abban bíz-

nak: a kerékpárosok kiszorítják a védett területeken gépkocsival piknikelõ és felelõtlenül szeme-

telõ kocaturistákat. A „majáliskultúra” változik, de a szabadidõs programkínálat még nem elég

gazdag. A környezetvédelmi minisztérium által is támogatott pikniktörvény azoknak kedvez,

akik a természetvédelem és a civilizált természetjárás mellett kötelezik el magukat. 7. oldal 
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Röviden

Mária-kegyhelyek találkozója

Mintegy száz érdeklõdõ, köztük a Mária-út
mellett fekvõ települések polgármesterei és
civil aktivistái találkoztak egymással azon a
kétnapos nemzetközi konferencián, amely
tegnap fejezõdött be az útvonal egyik ki-
emelt pontjának tekintett magyarországi
Máriapócson. Az ausztriai Mariazelltõl
Csíksomlyóig tartó 1400 kilométeres vallás-
turisztikai gyalogútvonal a legfontosabb kö-
zép-európai Mária-zarándokhelyeket fûzi
fel, s közben ráirányítja a figyelmet az adott
térség vallási, kulturális és történelmi érté-
keire – mondta Kapin István máriapócsi
kegyhelyigazgató.

Gasparovic bírálja Radicovát

A szlovák–magyar viszonyban fennálló
problémák közül Iveta Radicová kormá-
nyának elsõ éve alatt egyet sem sikerült
megoldani – jelentette ki Ivan Gasparo-
vic államfõ tegnap Pozsonyban a szlovák
külügyminisztérium évértékelõ konferen-
ciáján. Emlékeztetett: ez a konferencia ta-
valy felszólította a magyarországi válasz-
tásokon gyõztes Fideszt, hogy Pozsony és
Budapest elõfeltétel nélkül kezdjen jó-
szomszédi párbeszédet a fennálló problé-
mák megoldásáról.

Phenjannak nincsenek feltételei?

Kim Dzsong Il észak-koreai vezetõ kész
elõfeltételek nélküli tárgyalásokra bármirõl,
beleértve a közvetlen tárgyalásokat Dél-Ko-
reával – közölte tegnap Szöulban Jimmy

Carter volt amerikai elnök (képünkön), aki
háromnapos észak-koreai látogatása után
érkezett a dél-koreai fõvárosba. Továbbra is
homály fedi azonban, hogy háromnapos lá-
togatása során Carter találkozott-e az or-
szág vezetõjével és utódjául kijelölt fiával,
Kim Dzsong Unnal.

Gyilkos tornádók Amerikában

Az Amerika déli államain átsöpört torná-
dók halálos áldozatainak száma a helyi idõ
szerint tegnap reggeli összesítések szerint
elérte a 173-at. A legtöbben Alabamában
vesztették életüket.

Nem tetszik a palesztin béke

A két legfõbb palesztin szervezet, a
Mahmúd Abbász elnököt támogató Fatah
és a Gázai övezetet kormányzó Hamász
megállapodásra jutott szerdán egy átmeneti
nemzeti egységkormány létrehozásáról, va-
lamint az általános választások dátumának
meghatározásáról. Benjamin Netanjahu iz-
raeli miniszterelnök a megállapodásra rea-
gálva kijelentette, hogy Abbásznak válasz-
tania kell „az Izraellel és a Hamásszal kö-
tött béke között”. Tegnapi rádiónyilatkoza-
tában Avigdor Liberman izraeli külügymi-
niszter értésre adta, hogy a zsidó állam
nem hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni a
megalakítandó palesztin átmeneti kor-
mánnyal, amelyben a szélsõséges Hamász
is képviseltetni fogja magát.

Kína lakossága már 1,4 milliárd

Kínának, a világ legnépesebb országának
az elmúlt szilveszterkor 1,339 milliárd lako-
sa volt. Az ország lélekszáma egy évtized
alatt 73,9 millióval növekedett; a 2000 és
2010 közötti gyarapodás megfelel Törökor-
szág lélekszámának, s meghaladja Francia-
ország vagy az Egyesült Királyság lakosai-
nak számát.

MTI

Rendbontás nélkül telt el a
tegnapra virradó éjszaka a

magyarországi Gyöngyöspatán.
Egy nappal korábban viszont tö-
megverekedés volt a helyi romák
és a Véderõnek, a Betyársereg-
nek és a Szebb Jövõért Polgárõr
Egyesületnek a településen tar-
tózkodó tagjai között. A
police.hu-n a magyar rendõrség
közzétette a helyi térfigyelõ ka-
mera felvételeit, amelyeken jól
látszik és hallatszik, amint egy it-
tasnak látszó, Alexnek szólított
férfi a romák csoportjához for-
dulva a cigánysor felé vezetõ
Bem utca és a Bajcsy-Zsilinszky
utca keresztezõdésében vizel,
majd szóban és kézmozdulatok-
kal provokálja a romákat, végül
pedig elindul az irányukban.

Utóbb követi három társa is,
majd nem sokkal ezután megér-
keznek a keresztezõdéshez a
rendõrautók. A verekedéssel kap-
csolatban eddig három – egy 28,
egy 36 és egy 53 éves – helyi la-
kossal szemben indult eljárás fel-
fegyverkezve, csoportosan elkö-
vetett garázdaság megalapozott
gyanúja miatt.

„Magyarországon senki nem
követhet el büntetlenül törvény-
sértést, sem egyenruhában, sem
masírozva, sem dorongokkal fel-
fegyverkezve, sem önbíráskodva”
– mondta Pintér Sándor belügy-
miniszter a Gyöngyöspatán tör-
téntekkel kapcsolatban a Magyar
Televízió Az Este címû mûsorában
szerdán. A politikus szerint pro-
vokáció történt, de szerinte az
ilyesmire nem önbíráskodással
kell válaszolni. Mindkét féllel

szemben el fognak járni – hang-
súlyozta. A Fidesz tényfeltáró bi-
zottság létrehozását kezdeménye-
zi a Gyöngyöspatán történtek mi-
att, illetve a településen zajló ese-
mények tisztázására – jelentette
be a parlament rendészeti bizott-
ságának fideszes elnöke, Kocsis
Máté. Pártja örömmel részt vesz
a tényfeltáró bizottság munkájá-
ban – közölte tegnap Dorosz Dá-
vid, a magyar Országgyûlés hon-
védelmi és rendészeti bizottságá-
nak LMP-s tagja.

Az Egyesült Államok a
gyöngyöspatai eseményekkel
kapcsolatban méltányolja a ma-
gyar kormány azon állásfoglalá-
sát, hogy a kisebbségi csoportok
megfélemlítése és az ellenük irá-
nyuló erõszak elfogadhatatlan –
közölte a budapesti amerikai
nagykövetség az MTI-vel. 

ÚMSZ-összeállítás

Franciaország és Olaszország
álláspontjához közelítve Né-

metország is a schengeni rend-
szer reformját javasolja. Tegnapi
sajtóértesülések szerint a berlini
kormány azon a nézeten van,
hogy az észak-afrikai menekült-
hullám nyomán a schengeni
megállapodás módosítására van
szükség. Schengen lényegét, az
övezeten belüli, korlátozás nélkü-
li utazási szabadságot azonban
alapjaiban meg kell õrizni – nyi-
latkozta a Die Welt címû napilap-
nak Angela Merkel kancellár
szóvivõje. Steffen Seibert úgy
ítélte meg, hogy bizonyos módo-
sítások ezen nem változtatná-
nak. Kormányforrások szerint a
lehetséges szigorítások legfõbb
támogatója Hans-Peter Friedrich
belügyminiszter. A konzervatív
politikus korábban élesen bírálta
a menekülthullámra adott olasz
választ, illetve a több tízezer tar-
tózkodási engedély kiadását. A
miniszter kedden a határellenõr-
zés ideiglenes szigorítása mellett
emelt szót.

Mindez most a hivatalos kor-
mányzati álláspont szintjére
emelkedett. Eszerint a Merkel-
kormány szorgalmazni kívánja,
hogy bizonyos rendkívüli esetek-
ben ideiglenes jelleggel lehetõvé
váljék a határellenõrzés újbó-
li bevezetése. A kormány állás-
pontjának kialakítását heves koa-

líciós viták elõzték meg. A hírek
szerint a liberális Szabad Demok-
rata Párt megkérdõjelezte a mó-

dosítások szükségességét, végül
azonban engedett a konzervatí-
vok nyomásának.

Több tucat, elsõsorban Olasz-
országból érkezett tunéziai be-
vándorlót vett õrizetbe szerda es-
te a rendõrség Párizsban – erõsí-
tették meg jogvédõ egyesületek
bejelentését rendõrségi forrá-
sok. A tömeges elõállításra akkor
került sor, amikor a vöröskereszt
ételt osztott annak a mintegy két-
száz tunéziainak, akik hetek óta
a francia fõváros egyik parkjában
a szabad ég alatt élnek. Hasonló
elõállítások történtek Marseille-
ben is, ahova mintegy száz tuné-
ziai érkezett az elmúlt hetekben.

Takarékossági okokra hivat-
kozva a dán kormány tovább
akarja szigorítani a külföldiek
bevándorlását. A Jyllands Posten
címû napilap híre szerint öt mi-
nisztérium szakemberei arra a
következtetésre jutottak, hogy a
bevándorlásra vonatkozó elõírá-
sok tíz évvel ezelõtt történt szi-
gorítása jelentõs megtakarítás-
sal járt az államkassza szem-
pontjából. 

Berlin is szigorítana Schengenen

„Szükség van a schengeni övezet reformjára és a
szabályok konszolidálására, de csak Románia és
Bulgária csatlakozása után” – jelentette ki
Traian Bãsescu. Az államfõ a közszolgálati tele-
víziónak adott interjúban rámutatott arra, hogy
a két országnak tavasszal kellett volna csatla-
koznia a schengeni övezethez, de Franciaország
és Németország a technikai követelményeken
túl általánosabb jellegû kifogásokat is emelt, és
szóvá tette, hogy a két országban igen elterjedt a

korrupció. Bãsescu derûlátó az ország csatlako-
zását illetõen. Kifejtette, hogy becslése szerint
szeptemberben jelölhet ki az Európai Unió Bu-
karest és Szófia számára újabb csatlakozási idõ-
pontot. Az elnök szerint a két ország integráció-
jára már az idén sor kerülhet. Bãsescu szerint a
késés fõ okozója – a politikai jellegû kifogáso-
kon túl – Bulgária, amely Romániával ellentét-
ben nem teljesítette maradéktalanul a technikai
követelményeket.

Traian Bãsescu szerint szükséges, de nem sürgõs a schengeni reform

Állandó a rendõri jelenlét Gyöngyöspatán. Igazoltatásokkal veszik elejét az összetûzéseknek

Forró a helyzet

az arab világban
ÚMSZ

Egyre jobban romlik a huma-
nitárius helyzet Líbia harcok

sújtotta területein. Tegnap folyta-
tódtak az összecsapások. A
Tripolitól 160 kilométerrel dél-
nyugatra fekvõ Zentennél a láza-
dók néhány kilométerrel hátrább
szorították a Moammer el-Kad-
hafi líbiai vezetõhöz hû erõket,
amelyek ezt követõen a környezõ
dombokról tüzérségi fegyverekkel
és rakétákkal támadták a vá-
rost. A fõvárostól 200 kilométer-
rel keletre elterülõ Miszrátát to-
vábbra is ostromgyûrû fojtogatja.
A lázadóknak sikerült biztonsá-
gossá tenniük a kikötõt, ellenben
a repülõtér övezetében súlyos har-
cok dúlnak. Tegnap megérkeztek
Líbiába az ENSZ szakértõi, akik-
nek az a feladatuk, hogy vizsgál-
ják ki az emberi jogokat sértõ
ügyeket. Az Egyesült Államok
közben engedélyezte, hogy ameri-
kai vállalatok kõolajat vásárolja-
nak a líbiai felkelõktõl. Az orosz,
a kínai és a libanoni ellenkezés
miatt viszont nem jutott egyetér-
tésre zárt ajtók mögötti ülésén az
ENSZ Biztonsági Tanácsa arról
az európai országok által beter-
jesztett nyilatkozattervezetrõl,
amelyben elítélték volna a szíriai
reformpárti tüntetések erõszakos
leverését, jóllehet a dokumentum
elfogadását az Egyesült Államok
is támogatta. Az arab világban
másutt is forró a helyzet. Bah-
reinban halálra ítélt négy tüntetõt
a katonai törvényszék. Ismeretlen
eredetû robbanás legkevesebb tíz
ember halálát okozta a marokkói
Marrakes egyik kávéházában teg-
nap. Az áldozatok között vendé-
gek és alkalmazottak egyaránt
vannak. 

Provokált romák

Ellenõrzés a német-francia határon. A menekültek Európa belsejébe tartanak

Fotó: MTI
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Furcsa, hogy az egyre na-
gyobb számban jelentkezõ
botcsinálta nyelvészek vagy a

lassan apadó magyarorszá-
gi választási kétharmad mí-
toszteremtõ alakulatai még
nem találtak ki semmit

Gyöngyöspata nevének
magyarázatára, noha

a kéttagú szó tálcán kínálja a történelmi pár-
huzamokat: a pata nyilvánvalóan õseink lo-
vas bevonulására emlékeztet, a gyöngyhöz
pedig mindig is az ünnepélyesség, a fennkölt-
ség érzése társult, így a kettõ együtt olyan égi
paripát jellemezhet, amely pompás csillagúti
vágtája során szikragyöngyöket szór szana-
szét és az arra érdemeseket, akár Erdélyben
is, szilaj csikóutódokkal és hasonló megneve-
zésû díjakkal jutalmazza. 
Pedig a gyöngyöspatai magyarázatokra
egyre inkább szükség lenne, hiszen immár
nem csupán Nyugat-Európában, hanem az
Egyesült Államokban is egyre nagyobb ér-
deklõdéssel figyelik, hogy egy civilizáltnak
mondott, huszonegyedik századi jogállam-
ban hogyan veszik át az állam rendfenntar-
tó szerepét csendõrösdit, katonásdit, idegen-
légiósdit vagy gyermekkorukban ki nem
tombolt rabló-pandúrosdit játszó, ilyen meg
amolyan egyenruhákban díszelgõ, magukat
polgárinak mondó alakulatok. Hasonló
kezdeményezésekre ugyanis szép számmal
akadt példa a történelemben: a huszadik
század harmincas éveiben a lakosság jó ré-
szének nagy tapsa közepette így kezdõdött
Németországban a rendcsinálás, rá húsz
esztendõre az Egyesült Államok déli álla-
maiban a fehér csuklyás tisztogatóknak csu-
pán az ellentétes bõrszínre kellett figyelniük,
hogy  azonnal elkapják a kártevõket, a fel-
bomlott Jugoszlávia utódállamaiban a
gyorsan önállósodó nemzeti hadseregek mel-
lett egynémely civil csoportosulás is szívesen
meglengette az etnikai tisztogatás seprûjét
mindazok feje fölött, akik más nyelvet be-
széltek, vagy másként imádták a Minden-
hatót; imitt-amott, öreg földrészünk külön-
bözõ országaiban még ma is találni olyan
kisebb csoportokat, amelyek egyetlen urat
ismernek el: önmagukat.
A következmények pedig majd mindenütt is-
mertek, ezért nem véletlen, hogy a demokra-
tikus országok megkülönböztetett figyelmet
fordítanak a „törvény én vagyok!” típusú
magatartások elszigetelésére és jogi eszközök-
kel történõ felszámolására. Mindenekelõtt az
EU elnökségét betöltõ magyar kormány ér-
deke, hogy vessen véget a belpolitikai szem-
pontokra is erõteljesen kacsingató és immár
hosszú hónapok óta tartó téblábolásnak, a
különbözõ megnevezések alatt hol itt, hol ott
felbukkanó gárdákat ne a demokrácia, ha-
nem az országot bármikor felforgató anar-
chia eszközeinek tekintse, és ennek megfele-
lõen is cselekedjen. A magyarországi kor-
mánykörökben az egyik leggyakoribb mon-
dat: a kétharmad minket arra hatalmazott
fel, hogy gyors intézkedésekkel mentsük meg
az összeomlástól a nemzetet. És akkor? 

Demokrácia 
vagy anarchia? 

Székedi Ferenc

Folytatás az 1. oldalról

Eszerint a székelyföldi polgár-
mesterbõl, alpolgármesterekbõl
és tanácsosokból testület 62, a
partiumi 57, a belsõ-erdélyi 28
fõbõl áll majd, akiket a területi
szervezetek delegálnak. Nem
szûnik meg a korábbi alapsza-
bályzat szerinti Országos Önkor-
mányzati Tanács sem, a testületet
a regionális tanácsosok elnökségi
tagjai alkotják majd.

A Szövetségi Elnökség emellett
tudomásul vette a székelyföldiek-
nek azt az igényét, hogy önkor-
mányzati nagygyûlést hozzanak
létre. Az évente ülésezõ testület-
nek tagja lesz valamennyi válasz-
tott helyhatósági tisztségviselõ.
„Természetesen a másik két régió
is létrehozhatja a maga nagygyû-
lését, ha ezt igényeli” – nyilatkoz-
ta lapunknak Kovács. 

Mint ismert, a regionális önkor-
mányzati tanácsok létrehozását
az RMDSZ új alapszabályzata te-
szi lehetõvé. „A régiók szerinti le-
osztás azért fontos, mert azt ta-
pasztaltuk, hogy eltérõek, válto-
zóak az igények, a prioritások, a
cselekvési tervek. Ez a struktúra
lehetõvé teszi a különbözõ régiók
érdekeinek jobb artikulálását, il-
letve az üzenetek és a feladatok
pontosabb meghatározását” –
magyarázta az elnökségi ülés után
Kelemen Hunor szövetségi elnök.  

Közlése szerint a regionális ön-
kormányzati tanácsok megválasz-
tása után alakul meg a Szövetségi
Állandó Tanács, amelynek tagja
lesz a három testület elnöke is.
„Azt gondolom, hogy ez egy na-
gyon fontos lépés lesz, mert né-
hány olyan kérdésben, ami az ön-
kormányzatok mûködését vagy a
jövõ évi önkormányzati választá-

sokra való felkészülést illeti, na-
gyon jó, hogyha már léteznek
ezek a regionális tanácsok” –
mondta Kelemen. 

A Szövetségi Elnökség arról is
döntött, hogy a Kulturális Auto-
nómia Tanácsnak szeptember vé-
géig kell megalakulni. Ebben he-
lyet kapnak azok a civil, társadal-
mi szervezetek, amelyek vállalják,
hogy az RMDSZ partnerei lesz-
nek a társadalomszervezésben, a
politikai, stratégiai döntések elõ-
készítésében, a nemzeti identitás
megõrzésével foglalkozó intéz-
ményrendszer mûködtetésében.
Kovács Pétertõl megtudtuk, a tes-
tületnek 85-90 tagja lesz.

Tegnapi ülésén elnökség aktu-
álpolitikai kérdéseket is tárgyalt.

Máté András képviselõházi frak-
cióvezetõ arról számolt be a tes-
tületnek, hogy egyre nehezebben
tudja érvényesíteni akaratát a
parlamentben a kormánykoalí-
ció. „Elmondtam a kollegáim-
nak, hogy a kormányzati partne-
reink fegyelmezetlensége miatt
akadozik a törvényhozás, jó ideje
egyetlen sarkalatos törvényt sem
tudtunk elfogadni. Ez nehezíti a
koalíciós szerzõdésben foglaltak
teljesítését is” – tájékoztatta az
ÚMSZ-t Máté. A frakcióvezetõ
szerint a problémát a koalíciós ta-
nácsban is felvetik.

Mint ismert, a Szövetségi El-
nökség az RMDSZ újonnan lét-
rehozott vezetõ testülete. Tagjai a
szövetségi elnök, az SZKT elnö-

ke, a politikai alelnök, a volt szö-
vetségi elnökök (akik legalább
két teljes mandátumot gyakorol-
tak), a fõtitkár, a szenátusi frak-
ció vezetõje, a képviselõházi frak-
ció vezetõje, az RMDSZ-szel
együttmûködõ országos ifjúsági
egyeztetõ tanács képviselõje,
minden olyan megyei RMDSZ-
szervezet elnöke, amely megyé-
ben a legutóbbi népszámlálási
adatok szerint a magyarság ará-
nya legalább 15 százalékos, a
szórványmegyékben mûködõ
megyei szervezetek évente válto-
zó 2 képviselõje, és az Országos
Önkormányzati Tanács elnöke.
A Szövetségi Elnökség alakuló
ülését március 18-án, Kolozsvá-
ron tartották. 

Román lapszemle

A rendõrakadémia internethálózatán ke-
resztül töltött le filmeket egy jövendõbeli
rendõr, annak ellenére, hogy a fájlmegosz-
tó programok használata jogilag bünteten-
dõ. (Adevãrul) A kis keresetû német ál-
lampolgárok attól tartanak, hogy jövõ hó-
naptól veszélybe kerülnek munkahelyeik,
amikor nyolc kelet-európai ország polgá-
rai korlátozás nélkül vállalhatnak munkát
hazájukban. (Adevãrul) A banki ügyle-
tek több mint felét az ingatlanhitelek újra-
finanszírozása teszi ki, ugyanis új kölcsö-
nöket alig vesz fel a lakosság. (Puterea) 
Több mint egymilliárd lej értékben oszt
szét jutalékot részvényesei között a
Petrom. (Puterea) Kisebb radioaktív xe-
nonszivárgás okozott pánikot szerdán a
bulgáriai Kozlodujban levõ atomerõmû-
nél. (Evenimentul zilei)

Markó Béla kormányfõ-helyettes, Kelemen Hunor RMDSZ-elnök és Kovács Péter fõtitkár az ülésre igyekszik

„Régiósodik” az RMDSZ

M. Á. Zs.

Vélhetõen az RMDSZ-re vo-
natkozó kijelentései, valamint

a szövetség vezetõinek vehemens
reakciója is hozzájárult ahhoz,
hogy Traian Bãsescu államfõ teg-
nap május elsejei hatállyal meg-
vált  legtöbbet szereplõ tanácsosá-
tól, Sebastian Lãzãroiutól.  A szö-
vetség volt és jelenlegi elnöke is
„rendreutasította” tegnap  az ál-
lamelnöki tanácsost, aki egy két
nappal ezelõtti nyilatkozatában
megtûrt alakulatnak nevezte az
RMDSZ-t és elõrevetítette tíz-ti-
zenöt éven belüli eltûnését a poli-
tikai színtérrõl. 

Kelemen: az RMDSZ 
bebizonyította 
létjogosultságát

„Tévedés minden olyan spekulá-
ció, amely az RMDSZ eltûnésével
kapcsolatos. Még hangsúlyosabb
ez a tévedés, ha az eszmefuttatás
egy elnöki tanácsostól származik”
– fogalmazott Kelemen Hunor, az
RMDSZ szövetségi elnöke. Sze-
rinte a magyar közösség bebizo-
nyította, hogy szüksége van a poli-
tikai képviseletre, amelyet a legha-
tékonyabban a szövetség tud ellát-
ni. Emlékeztetett, hogy a nem po-
litikai pártnak, hanem kulturális
szövetségnek tekintett RMDSZ el-
tûnésének elmélete még az 1990-
es évek elején megjelent, és több

ízben is figyelmet kapott, de min-
den alkalommal bebizonyosodott,
hogy a valóság rácáfol az elméle-
tekre. „Szavazóbázisunk, a romá-
niai magyar közösség bebizonyí-
totta, hogy szüksége van az RMD-
SZ-re, szüksége van a politikai
képviseletre. Huszonegy év alatt
minden alkalommal bebizonyítot-
tuk, hogy képesek vagyunk a ma-
gyar közösség támogatásának
megszerzésére, mivel hitelesek va-
gyunk, és politikai lehetõségeink
függvényében mindig képesek vol-
tunk lépésrõl lépésre megvalósíta-
ni célkitûzéseinket” – fejtette ki
Kelemen Hunor. Szerinte az
RMDSZ húsz-huszonöt év múlva
is létezni fog, mivel a román pár-
tok soha nem álltak elõ olyan poli-
tikai programmal, amely figye-
lembe veszi a magyar közösség
célkitûzéseit a nemzeti identitás,
az anyanyelv és kultúra megtartá-
sával kapcsolatban. Kelemen Hu-
nor hozzátette: továbbra is szük-

ség lesz az RMDSZ-re, mivel a
szövetség „stabilitási tényezõ, és a
nemzeti kisebbségekkel kapcsola-
tos politikát a parlamenti eszkö-
zök szférájában, a demokratikus
keretek között tartotta”. „Ennek a
továbbiakban is így kell lennie.
Összetett politikai alakulat va-
gyunk, különféle ideológiai doktrí-
nákkal, ez azonban nem jelenti,
hogy közép- és hosszú távon eltû-
nünk a romániai politikai színtér-
rõl” – fogalmazott Kelemen.

Markó: veszélyes 
eszmefuttatások ezek

Markó Béla, a szövetség volt el-
nöke arra hívta fel a figyelmet,
hogy az RMDSZ „nem valaki jó-
indulatának vagy kegyének kö-
szönhetõen” került a parlamentbe
és a kormányba, hanem azoknak
a romániai magyaroknak a szava-
zatai juttatták oda, akiket huszon-
egy éve képvisel. Hozzátette: egy-
általán nem tetszett neki Sebastian
Lãzãroiu nyilatkozata, és csak re-
mélni tudja, hogy nem rejtett fe-
nyegetést takar. Markó szerint az
elnöki tanácsos eszmefuttatása jo-
gi szempontból sem állja meg a
helyét, ugyanis az alkotmány sze-
rint a nemzeti kisebbségek szerve-
zetei a pártokhoz hasonló státus-
sal jogosultak indulni a parlamen-
ti választásokon és következéskép-
pen ott súlyuknak megfelelõen
képviselni közösségeiket. 

ÚMSZ

Ha egy megfelelõ jelöltet
ajánlott volna Emil Boc mi-

niszterelnök a munkaügyi mi-
nisztérium élére, azonnal kine-
veztem volna – jelentette ki a
köztévének adott interjújában
Traian Bãsescu államfõ, hozzá-
téve, hogy a munkaügyi tárca át-
meneti vezetését továbbra is a
miniszterelnök biztosítja. A ha-
tályos törvények szerint Emil
Boc helyettesítõi minõségben
akár negyvenöt napig is vezethe-
ti a munkaügyi minisztériumot.
Amint arról lapunkban már be-
számoltunk, a tisztség korábbi
betöltõje, Ioan Nelu Botiº azt kö-
vetõen kényszerült lemondani,
hogy a sajtó kiderítette: felesége
havi 8 ezer lejes honoráriumért
segítette tanácsadó tisztségben
egy olyan civil szervezet munká-
ját, amely 1,9 millió lejes európai
uniós támogatást kapott a mun-
kaügyi tárca közremûködésével.
Tegnap arra is fény derült, hogy
Botiº nemcsak nejét, hanem 60
éves édesanyját is alkalmaztatta
munkaügyi tanácsadóként a
besztercei civil szervezetnél. Az
érdek-összeférhetetlenséggel vá-
dolt tárcavezetõnek a korrupció-
ellenes ügyészségen (DNA) és az
Országos Feddhetetlenségi Ügy-
nökségen (ANI) is számot kell
adnia viselt dolgairól. 

Ki lesz Boc

miniszterjelöltje?

Fotó: Tofán Levente

Bãsescu „kirúgta” Lãzãroiut

Sebastian Lãzãroiu



Gy. Z.

Vilmos – Károly walesi
herceg és a néhai Diana

hercegnõ elsõszülött fia, aki
édesapja után a második a
brit trónutódlási sorban –
ma romániai idõ szerint dél-
után 1 órakor esküszik örök
hûséget polgári származású
menyasszonyának, Kate
Middletonnak az angol-brit
monarchia õsi londoni
koronázótemplomában, a
parlamenttel szemközt emel-
kedõ Westminster-apátság-
ban. Az ifjú arát a magyar
helyesírás szabályai szerint
ettõl az idõponttól fogva Ka-
talinnak kell nevezni. Az
idõk változását jelzi, hogy a
ceremónia tegnap délelõtt
nyilvánosságra hozott, végle-
ges „mûsorrendjének” tanú-
sága szerint Kate házassági
fogadalmából egy lényeges
ígéret hiányozni fog. A fiatal
trónörökös jövendõbelije a
hagyományoknak megfelelõ-
en azt megígéri, hogy amíg
csak élnek, szeretni és tisztel-
ni fogja hercegét, akit gyen-
gédséggel is elhalmoz, és ki-
tart mellette – ám „feltétlenül
engedelmeskedni” nem fog
neki. Mára az is kiderül,
hogy a „nagyanyós”, II. Er-
zsébet ajándékoz-e az „év-

század esküvõje” alkalmából
hercegnõi címet Kate-nek, s
ha igen, milyet.

A száguldó herceg

Utolsó elõtti „szabad” es-
téjét Vilmos a londoni
Battersea Park futballpályá-
ján töltötte, ahol – bevallott
esküvõi idegességét leveze-
tendõ – barátaival több, mint
két órán át kergette a labdát.
Az ifjú herceg az Angol Lab-
darúgó Szövetség (F. A.) el-
nöke, lelkes focista. A
másodtrónörökös ugyanak-
kor – nem kevés fejfájást
okozva a biztonságáért fele-
lõs Scotland Yard-testõrök-
nek – lelkes motoros is, rá-
adásul nem holmi mopede-
ken lovagol, hanem egy 1100
köbcentis, óránként 290 kilo-
méteres sebességre képes
Ducatin. Az Egyesült Király-
ság majdani uralkodója ezzel
a szupergéppel hajtott el az
elõzõ esti meccsrõl is londoni
rezidenciájára, a Clarence
House-hoz.

A menyasszony mind-
eközben az utolsó esküvõi
ruhapróbával volt elfoglalva.
A ruha kinézete és tervezõjé-
nek kiléte egy nappal a szer-
tartás elõtt is változatlanul
hétpecsétes titok. A mai ese-

ményeket figyelõ kétmilliárd
tévénézõ csak akkor alkothat
képet Katalin esküvõi ruhá-
járól, amikor az ara – ponto-
san kilenc perccel a szertartás
kezdete elõtt – kilép a londo-
ni Goring Hotel kapuján,
hogy édesapja oldalán a kirá-
lyi család által rendelkezésére
bocsátott Rolls-Royce-szal az
apátsághoz hajtasson.

A királynõ kalapja

Ezt megelõzõen azonban
Richard Ward fodrászmes-
tert fogadja a lakosztályá-
ban. Ward a tegnapi Daily
Mirrornak elmondta, hogy a
lány „természetes” frizurát
szeretne, ezen felül azonban
csak annyi kikötése volt,
hogy võlegénye – aki az

apátságban vár majd rá –
„felismerje”.

A nagy londoni fogadóiro-
dák arról számoltak be, hogy
az esküvõi lázban égõ alatt-
valók a sanyarú gazdasági
helyzet ellenére két kézzel
szórják a pénzt a legkülönbö-
zõbb – néha már bizarrnak
ható – esküvõi fogadásokra.
A bukmékerek még a
Buckingham palota és a
Westminster apátság közötti
útvonalra, a már napok óta
tábori körülmények között
ott várakozó tömeg közé is
kivonultak. A Ladbrokes pél-
dául 100:1 nyereményesély-
lyel kínál fogadási lehetõsé-
get arra, hogy Harry her-
ceg, Vilmos öccse és tanúja
otthon felejti az esküvõi gyû-
rût. A cég ennél sokkal való-

színûbbnek tartja, hogy a 90
esztendõs Fülöp edinburghi
herceg – II. Erzsébet királynõ
férje, Vilmos és Harry nagy-
papája – a templomi szertar-
tás alatt szundít egyet; e foga-
dási lehetõségre a Ladbrokes
tegnap mindössze 10:1-hoz
adja az oddsot. Ugyanakkor
felfüggesztették a fogadást ar-
ra, hogy II. Erzsébet milyen
színû kalapot visel majd.
(Lapunk tippje: világoskéket
vagy galambszürkét…)

Internetes 
népszerûség

A menyasszony Lady
Gaga énekesnõnél és Barack
Obama amerikai elnöknél is
jobban érdekli a világhálón
szörfözõket, legalábbis a

Yahoo! keresõlapján. Nem
sokkal a mai menyegzõ elõtt
az ara iránt kétszer annyian
érdeklõdtek az internetes óri-
ás amerikai és brit keresõjé-
ben, mint a võlegény iránt.
A Yahoo! szerint ráadásul az
amerikaiakat jobban érdekli
a walesi herceg jegyese, mint
a briteket. A Yahoo! érdekes-
ségként megjegyezte, hogy
Vilmos öccsének, Harry her-
cegnek a barátnõje, Chelsy
Davy iránt is jócskán meg-
nõtt az érdeklõdés az esküvõ
hetében.

A londoni magyar nagykö-
vetségen tegnap átadták azt a
díszes herendi étkészletet,
amelyet a magyar állam – és
személyesen Schmitt Pál
köztársasági elnök – küldött
nászajándékba Vilmosnak és
a hivatalos címzés szerint
Catherine Middletonnak. A
híres Viktória-minta felújított
változatával díszített étkész-
letet II. Erzsébet királynõ
Nagy-Londonért felelõs sze-
mélyes megbízottja, Sir
David Brewer vette át kisebb
ünnepség keretében Csák Já-
nos londoni magyar nagykö-
vettõl. Sir David a ceremónia
után az MTI-nek elmondta:
Vilmos herceg számára nem
ismeretlenek a herendi ter-
mékek, hiszen a brit királyi
család birtokában több he-
rendi készlet is van, így a fia-
tal trónörökös „úgy nõhetett
fel, hogy látta otthonában a
herendi mestermunkákat”. A
híres felmenõrõl, Viktória
angol királynõrõl elnevezett
mintájú étkészlet hatszemé-
lyes, és 45 darabból – tányé-
rokból, leveses, fõzelékes és
pecsenyéstálakból – áll. 
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Vilmos és Kate ma egybekel
Vilmos brit trónörökös kiadós fut-
ballmeccsel igyekezett lazítani, mi-
közben menyasszonya, Kate Midd-
leton továbbra is szigorúan titkos ru-
hájának végsõ, igazító próbáival töl-
tötte a világraszóló mai esküvõ elõt-
ti utolsó órákat.

Bogdán Tibor 

Románia ex-uralkodója,
I. Mihály, lánya, Margit

hercegnõ és veje, Radu her-
ceg, valamint az 1989. évi
rendszerváltást követõen er-
délyi õsei birtokára hazatele-
pedett, Nyugat-Németor-
szágban született és magya-
rul önerõbõl megtanult
Kálnoky Tibor gróf és felesé-
ge, Anna grófnõ vesz részt
Romániából az április 29-én
tartandó nagy-britanniai „ki-
rályi esküvõn”.

Szigorú protokoll

A megtiszteltetés nem ke-
vés gondot okozott a romá-
niai vendégeknek, hiszen
nem könnyû dolog tisztelet-
ben tartani a brit királyi ud-
var bonyolult és szigorú
szertartásait. Így például
megszabják az elfogyasztha-

tó ital mennyiségét és, azt is,
hogy meddig illik a rendez-
vényen maradni. Pontosan
meghatározott az is, hogy a
vendégek mikor gratulálnak
a fiatal házasoknak: erre a
Buckhingham palotában
megrendezendõ fogadás al-
kalmával kerülhet sor, fe-
gyelmezett sorbanállás
után. A brit királynõnek be-
mutatkozva angol állampol-
gárnak kötelezõ a meghaj-
lás, ha pedig a meghívott
nem brit alattvaló, akkor
megteszi az udvarias biccen-
tés is. A vendég azonban
mindenképpen az uralkodó
után szólalhat meg. Tilos a
fényképezés és a mobiltele-
fon használata. A forgalmas
brit fõvárosban egyáltalán
nem lesz könnyû eleget ten-
ni a pontosság kötelezõ kö-
vetelményének. A 20. szá-
zadban egyetlen egyszer en-
gedélyeztek késést valamely

nagyszabású protokolláris
eseményrõl: a kivételezett
Diána hercegnõ volt, aki –
hosszas egyeztetés után –
egyetlen percet késhetett tu-
lajdon esküvõjérõl.

Szigorú szabályok hatá-
rozzák meg az öltözködést
is. Margit hercegnõ ruháját
ezért a brit uralkodóház
protokollját jól ismerõ spa-
nyol Arasa Morelli divatter-
vezõ készíti, de segítségére
lesz a romániai Doina
Levintza, Dan Coma, vala-
mint Christine Kostoff is. A
hercegnõ több kiskosztü-
möt vált majd az esemé-
nyek során, ezeket kalappal
vagy anélkül hordja, bizo-
nyos alkalmakkor pedig
hosszú ruhát visel, ruha-
kiegészítõit Dan Coma ter-
vezte. Radu herceg szmo-
kingját és sötétkék öltönyét
Alexandru Ciucu tervezte,
I. Mihály pedig évekkel ez-
elõtt készült öltönyében je-
lenik majd meg az esküvõn,
öltözéke fölött pedig 1941-
ben szabott sötétkék felöltõt
visel, amely a korabeli bu-
karesti mesterszabók mun-
káját dicséri. Az esküvõ
napján zsakettben jelenik
meg, amelyet a következõ
eseményeken szmokinggal

illetve sötétkék öltönnyel
vált majd fel. 

Magyar nemesek 
Londonban

Kálnoky gróf és felesége
postán kapta meg, már hó-
napokkal ezelõtt a királyi
meghívót az esküvõre. A
megtiszteltetést annak kö-
szönheti, hogy a brit trón-
örökös apja, Károly herceg a
német és francia kultúrán
nevelkedett Kálnoky Tibor
meghívására több alkalom-
mal is Erdélybe látogatott,
ahol felkereste a 16. század-
ban, reneszánsz stílusban
épült Kovászna megyei mik-
lósvári kastélyt is. A krém-
színû, aranyozott meghívón
a meghívottak nevét kézzel
írták be, ami a tiszteletadás
jele. Az etikett szerint a meg-
hívásra illik a lehetõ legrövi-
debb idõn belül válaszolni –
nem egy esetben a meghí-
vón fel is tüntetik a válasz-
adás kötelezõ határidejét. A
meghívóhoz kérdõívet is
mellékelnek, ennek kitöltése
jelenti voltaképpen a vá-
laszt, de az is bevett szokás-
nak számít, hogy maga a há-
zigazda küldi el az egyes
szám harmadik személyben

megfogalmazott válaszleve-
let, amelyet a meghívottnak
csak alá kell írnia.

Ugyancsak postán érkez-
tek meg Kálnokyékhoz Lon-
donból az öltözködéssel
kapcsolatos tanácsok is. En-
nek megfelelõen a hölgyek
népviseleti ruhadarab illetve
kalappal kiegészített utcai
öltözék, a férfiak pedig
egyenruha és öltöny között
választhattak – utóbbi eset-
ben azonban nem viselhetik
kitüntetéseiket. Mindketten
az utóbbi ruhadarabok mel-
lett döntöttek. Kálnoky An-
na grófnõ három ruhát visz
magával, ezek egyike a ba-
rátnõje által festett selyem-
bõl készült ruhadarab lesz, a
hozzávaló kalapot egy ko-
lozsvári divatszalonból ren-
delte meg. Férje a Károly
herceg születésnapján viselt
zsakettbe öltözik, amelyen
csak némi változtatásokat
hajtatott végre, hozzá csíkos
nadrágot, szürke mellényt és
galléros inget vesz fel. 

A Kálnoky család maga
sem elsõ ízben vesz részt a
brit királyi család rendezvé-
nyein, Károly herceg 60.
születésnapján is jelen vol-
tak a Buckingham palotá-
ban.

Apró figyelmességek

Mivel Vilmos herceg eskü-
võje nem számít állami ün-
nepségnek, „csupán” családi
eseménynek, a meghívotta-
kat szállodában helyezik el.
Bár a meghívóval együtt a ki-
rályi ház felkérte a vendége-
ket, tartózkodjanak az aján-
dékozástól, az erre szánt
pénzt fordítsák inkább jóté-
konysági célokra, Mihály ki-
rály, Margit hercegnõ és férje
mégis úgy döntött, jelképes
ajándékkal kedveskedik az if-
jú párnak. Ezzel régebbi ha-
gyományt folytat, hiszen a
román királyi ház tagjai min-
den alkalommal valamilyen
sajátos román jellegû ajándé-
kot adtak át meghívóiknak a
legkülönfélébb rendezvénye-
ken. Tervezõjük és kivitele-
zõjük, Dan Coma szerint a
brit királyi címerrel díszített
finombõr – sevró – ékszertar-
tó dobozról van szó, amely a
brit lobogó színeit viseli. A
doboz fedelébe egy jelentõs
esemény dátumát vésik be –
errõl azonban a divattervezõ
nem volt hajlandó többet el-
árulni. Hasonlóképpen a
Kálnoky házaspár is „apró,
de szimbolikus” ajándékot
visz a fiatal házasoknak. 

Romániai vendégek az „évszázad esküvõjén”
Romániából öt személy kapott 

meghívót az „évszázad esküvõjére”,

amelyen, az 1900 résztvevõ elõtt 

Vilmos herceg, brit trónörökös és

Kate Middleton esküszik egymás-

nak örök hûséget. 

Vilmos és Kate, az ifjú szerelmesek (és majdani uralkodók?)



Immáron negyed százada nem tudok sza-
badulni egy jóval korábbi gyermekkori él-
ményemtõl, amely meglehetõsen felnõtt
fejjel idézõdött föl bennem, s idõrõl idõre
azóta is elõtör, mert családilag is érintve
vagyok. Édesapám gyakorta ment vidékre,
s mi édesanyámmal ilyenkor moziba jár-
tunk. Még nem voltam iskolás. Sûrûn be-
tévedtünk az egészségügyi felvilágosító
központ nyilvános vetítõjébe, ahol folyta-
tólagosan vetítettek (nem utolsó sorban be-
lépõjegyet sem kellett váltani). A filmek
sûrûn ismétlõdtek, de olyan csodálatos
volt az így megismert – jobbára láthatatlan
– világ, hogy nem tudtam betelni vele.
Volt egy képsor, rajta csupán árnyak látha-
tók: radioaktív anyagokkal kísérleteztek, és
az addig még nem ismert, titokzatos su-

gártól a kutató árnyképe ha-
nyatt vágódott, holtan zu-

hant el. A jelenet olyany-
nyira tisztán elõttem van

ma is, nagyjából öt-
venöt esztendõ múl-
tán, hogy akár le is
tudnám rajzolni (már
amennyiben tudnék
rajzolni egyáltalán).

És csoda-e, hogy 1986. május 1-jéjének
környékén ezek a képsorok idézõdtek fel
bennem, s máig nem tudok szabadulni tõ-
lük? Akkor sem értettem, és nem értem
ma sem, miként küldhetnek be embereket
– bármilyen fölszereléssel – abba a zónába,
legyen szó akár Csernobilról vagy
Fukusimáról, ahol hihetet-
len mennyiségû sugárzó
anyag szabadult el. Az
egykoron szovjet, ma már
ukrán településen, a má-
sodik világháború harcai
óta hírhedt Pripjaty-mo-
csarak szélén álló, szarko-
fágba zárt, mert felrobbant hármas atom-
erõmûblokk megtisztításán – még az elne-
vezésük is hátborzongató – likvidátorok
ügyködnek, épp a keddi évforduló elõesté-
jén vehettek át magas állami kitüntetést a
Kremlben.
De mi van azokkal, akik már nem érték,
nem érhették meg ezt az évfordulót? A mi
tájékainkon – még ha nem tudhatni is róla
– alig van család, amely közvetve-közvet-
lenül ne gyászolná a maga csernobili ha-
lottját. És nem csak azért, mert az akkori
szovjet párt- és állami vezetés (ne feled-

jük, egy esztendeje már a „glasznosztyot”,
azaz a nyíltság politikáját meghirdetõ
Gorbacsov volt hatalmon) csak igen szûk-
szavúan és késlekedve, mintegy csöpögtet-
ve közölte az információkat – miközben a
nyugati sajtó már megkongatta a vészha-
rangokat –, elvégre jött május 1-je, nem

lett volna jó megzavarni a
munkástömegek felvonu-
lását. Az gyengeséget mu-
tatott volna. Csak annyit
mondtak: a gyerekeket ne
engedjük a játszótéri ho-
mokozókba, a saláta leve-
leit pedig alaposan mos-

suk meg. Mivel két fiam akkor még kicsi
volt, nagyapjuk pedig óvatos duhaj, hal-
lotta a rádióban, hát élt a lehetõséggel: a
közelben barkácsfelszerelést (nem melles-
leg úttörõ-egyenruhát) árusító boltban vett
egy hirtelen piacra dobott kiszuperált ka-
tonai Geiger-Müller számlálót, s mérte vi-
déki birtokán a saláta, a földieper háttér-
sugárzását. Hiába, apósom mûszaki em-
ber volt.
Sokat azonban ez sem segített. A felesé-
gem – idegenvezetõ – már nem él, renge-
teg szenvedést okozva elragadta a rák.

Többször is átrepült Csernobil felett a su-
gárfelhõn, mert arra vezetett a légifolyosó.
Annak a légitársaságnak a hajózó személy-
zete is, amelynél feleségem dolgozott,
mind elhalálozott. Nagy még ma is a tit-
kosság. Nem vonták felelõsségre azokat a
pártkorifeusokat sehol, akik a környezõ
országokra is kiterjedõ tragédiát nem hogy
nem akadályozták meg, de elõidézték –
csupán a balesetet közvetlenül okozó né-
hány mérnököt ítélték életfogytiglanra, ne-
tán hosszabb-rövidebb gulágra. A többiek
pedig a mai napig élik világukat, van mi-
bõl, idõben megszedték magukat. Az
egészségük miatt sem kell aggódniuk, mert
sugárvédelmükrõl kellõ idõben gondosko-
dott a párt – elvégre kiválasztottak voltak.
Csupán hát a lelkiismeretük. Ha van
olyan.
Isten ne vegye bûnömül, volt egy orosz is-
merõsöm, egy színésznõ – õ állt elõször
szovjet színpadon meztelenül, a Mester és
Margarita címû Bulgakov-darabban –, Alla
elvitt a moszkvai mûvészbarátaihoz. Egy
idõsebb festõnõ a lakásán elõvette az
orosz nyelvû Bibliát, mondván: a Könyv
mindent megírt. Föl is olvasta: „a patom
vszjo cserno bülo”. És minden feketévé lõn.

Fogadjuk el, bár személyes tapasztalatom nekem nem ez volt, hogy
arisztokratáink és nagypolgárságunk bámulatos tökélyû nyelvtudás-
ban részesítette gyermekeit. Ez nemcsak nem akadályozta, hanem
még segítette õket abban, hogy az országot ne vezessék olyan utak-
ra, amelyek végén a malomalji tanácskozók ösztöne is tudta az iszo-
nyatot. Vagyis: a négy-öt távoli nép helyett bár a legközelebbi egynek
szójárását tanulgatták volna; legutolsóként azt is annak sajátos tulaj-
donságai közül. Vagyis: végzetesnek tartanám, ha egy réteg pusztán
azért kapna megbecsülést s ami ezzel jár: irányító szerepet, mert
nyelveket tud: az ilyen szellemi emelkedettség a nép és a szellem vi-
lága közé afféle görög felhõkakukkvárat építene.
Az elsõdleges gond itt is: az alapok megvizsgálása, az alaphelyzetek
jó elrendezése. Akad, aki kétségbe vonja, hogy a világ bármely ré-
szén a munkás, de még fokozottabban a parasztság gyermekei, vagy
hogy bármikor a történelemben a kétkeziek gyermekei hátrányban
voltak a nyelvtanulás dolgában azokkal szemben, akik már a szülei
házban hallhattak idegen szót és kaptak már ott a nógatással együtt
lehetõséget is nyelvek elsajátítására. Kívánatos - már azért is, mert
nem megy gépiesen -, hogy szellemi életünk s így irodalmunk jöven-
dõ tábora fokozottabban az említettek világából kerüljön úgy ki,
hogy föl is, a nép irányító helyeire. Kezdjük lehetõségeik egyengeté-
sét, fejlõdésük egyenjogúsítását esetükben már a gyökérzetnél. De
ott alaposan: a lényeget követve.

Illyés Gyula: Nemzetében él a nyelv

János (Jel 6,12)
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Tudják mennyi mostanában egy mezõgazdasági
napszám, például szõlõkapálás, kertásás és ilyenek?
Ötven-hatvan lej, plusz kalóriadús ebéd és vacsora,
s mellé egy liter bor vagy kisüveg pálinka. Mindent
felszámítva ez havi ezerhat-ezernyolcszáz lej! S
tudják mennyit kap átlagban egy erdélyi magyar
újságíró? Alig a felét! Jó, ha havi hét-nyolcszáz lejt! 
Szégyen, hogy több nem jut azoknak, akik az erdé-
lyi magyar közvéleményt kellene hogy formálják.
Szégyen: az újságíró feleannyit se ér, mint a hét-
osztályos napszámos! Pedig most nagyobb szükség
volna rá, mint bármikor, hogy a nagy hazafias
semmitmondások, és adott környezetünk miatt
amúgy is veszélyes üres magyarkodás, s a sohanap-
ján beváltható ígéretek álomvilágából a valóság ta-
lajára hozzuk közösségünket.
Tehetséges fiatal tollforgatók ma inkább mennek
ötször annyi pénzért informatikusnak, angol-, né-
met- vagy spanyolnyelv-fordítónak, netán taxisnak,
mintsem éhbérért újságírónak. S az újságok ezért is
olyanok, amilyenek. Néhány közlési vágytól hajtott
ifjú mellett nyugdíjasok írnak számos lapot, több-
nyire olyanok, akiket annyira megfertõzött a szak-
ma, hogy halálukig nem tudják abbahagyni, s aki-
ket (ha hónapok múlva kérnek lapjuktól legalább
egy sörre valót!) könnyû leszerelni ilyen bizalmas
szöveggel: „Te, bátyám, még vigasztalódhatsz, ne-
ked legalább van egy kis nyugdíjad!” 
Közben arra gondolunk, hogy hány olyan hatökör
talpnyalója van minden politikai alakulatnak, aki-
nek a munkája közösségi szempontból fabatkát
sem ér! Például havonta egy bólogatásért jól meg-
fizetett málészájú önkormányzati képviselõk és
különbözõ tanácsadók, akiknek az újságíróval el-
lentétben soha semmi rizikót nem kell vállalniuk.
Sokan csak azért dolgozunk tovább, mert valóban
szeretjük ezt a hivatást, és tenni akarunk közössé-
günkért, abban bízva, hogy a választásokhoz kö-
zeledve kapunk legalább annyit, hogy az inter-
netet kifizessük. Mert csodák csodája, választásra
mindig kerül egy kis pénz a sajtónak is. Ilyenkor
mintegy varázsszóra, hirtelen felértékelõdünk, s
azok is készségesek lesznek hozzánk, akik éveken
át a fülük botját nem mozdították panaszainkra. 
De addig is gondolkozom: ne menjek mégis el
napszámosnak? Saját szõlõmet kapálni, perme-
tezni. S minden napra adok magamnak ötven

lejt. (Mibõl is? Abból, amit a leadó-
zott nyugdíjból és a duplájára emelt
élelmiszerárakból megtakarítot-
tam!) A bor viszont ingyen van,

saját pincémbõl! Az ötödik pohár
után már olyan jó kedvem lesz,
hogy szeretettel gondolok nem
csak a régi babámra, de még
azokra is, akiknek csak (újra)vá-

lasztáskor fontos a sajtó…
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Nem vonták felelõsségre
a pártkorifeusokat sehol,
akik a környezõ orszá-
gokra is kiterjedõ 
tragédiát elõidézték.

Gyulay Zoltán

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Hír az, amit valaki valahol szeretne eltitkolni...
minden egyéb csak hirdetés.” 

Lord Northcliffe

Nyelveket tudni kell

A gyökérzetnél

Napszámos
A nap címe. UDMR, avertizatã de
Cotroceni sã nu miºte-n front, Adevãrul.

Magyarázat. Vagyis az államelnök figyel-
mezteti az RMDSZ-t, hogy üljön csendben.
Így értelmezi Frunda György Sebastian
Lãzãroiu elnöki tanácsos kijelentését, mi-
szerint az RMDSZ voltaképpen egy „meg-
tûrt” alakulat, minthogy nincs pártként be-
jegyezve. A témát az Adevãrul dolgozza fel.
A diverzió ellen erélyesen tiltakozik Kele-
men Hunor szövetségi elnök és Markó Béla
miniszterelnök-helyettes is; Frunda viszont
az, aki – egyébként már jóideje, de most is-
mét, megragadva az alkalmat – érdekképvi-
seleti szervezetünk kilépését szorgalmazza a
jelenlegi kormánykoalícióból. Mindenesetre
az is jellemzõ, hogy Orbán Viktor, Szász Je-
nõ és Tõkés László barátja így „üzen”.

Érdekes királyi rekord. A külföldi sajtót
idézve említi meg a Cotidianul, hogy I. Mi-
hály román exuralkodó alkalmasint az
egyedüli ember, aki részt vett a brit uralko-
dóházon belüli három történelmi esküvõn
(Erzsébet hercegnõ és Fülöp herceg 1947-
ben; Charles herceg és Diana Spencer 1981-
ben; most Vilmos herceg és Kate
Middleton). Ezzel a mi jól ismert Mihá-
lyunk maga is bevonult a történelembe, ki
tudja, hányadszor... 

Gogo. Az Adevãrul (is) bemutatja Razy
Gogoneát, a huszonnyolc éves, román szár-
mazású akrobata-táncost, aki elkápráztatta
a közönségét az angliai tehetségkutató ver-
seny selejtezõjében, simán és gyõzelmi esé-
lyekkel bejutva a döntõbe. Gogonea mint
Gogonea, de mennyivel másabb ott az ilyen
verseny, mint tájainkon, ahol „tolvajok” és
„cucuk” nyernek, nem pedig Susan Boyle-
ok válnak még idegbetegebbé, miután csak
a második helyen kötöttek ki. Az ifjú
Gogonea két éve Manchesterben él, vidám
munkanélküli.

Húsvéti reszli. Párbeszéd Ion Barbu kari-
katúráján: „– Te hol etted meg a miccseidet
és ittad meg a sörödet? – A Golgotán!”

A nap álhíre. Kihasználva a két ünnep kö-
zelségét, a május elsejei tüntetõk a húsvét-
ról megmaradt tojásokkal fognak dobálózni
Emil Boc felé (aki szavakkal fog dobálózni).

Sike Lajos
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A Tánc Világnapja alkal-
mából a Kolozsvári Álla-

mi Magyar Színház új stúdi-
ójában ma bemutatják a
bukaresti Országos Táncköz-
pont újabb elõadásait. Az
elõadássorozat este kezdõdik
Andreea Novac Pretend we
make you happy (Szeretnénk
boldoggá tenni téged) valamint
Alexandra Pirici Extrater-
restrial activity (Földön kívüli te-
vékenység) címû elõadásokkal. 

„A kolozsvári közönség
hat vendégül látott táncelõ-
adás révén nyerhet betekin-
tést a táncközpont munkájá-
ba. A már harmadik éve
megszervezett vendégelõ-
adásokkal az Országos
Táncközpontnak az a célja,
hogy a kolozsvári közönség
számára találkozást biztosít-
son különbözõ szemléletû és
különbözõ alkotói világokat
képviselõ táncmûvészekkel”
– áll a kolozsvári színház
közleményében.

Legközelebb majd május
24-én mutatnak be újabb
két elõadást: Paul Dunca I.
C. progressive work és Car-
men Coþofanã Stage psy-
chosis címû elõadásait. Má-
jus 25-én A viszontlátásra cí-
mû táncelõadást láthatja a
közönség Farid Fairuz ren-
dezésében. A sorozat júni-
us 2-án Mãdãlina Dan Az

illuzionisták címû elõadásá-
val zárul. 

„A 2009-ben lezajlott
Corporis Memoriae vendég-
elõadás, valamint a tavalyi,
tizenegy produkciót bemuta-
tó miniévad a Kolozsvári
Nemzeti Színházban arról
gyõzte meg a táncközpontot,
hogy az itteni közönség
igényli a kortárs táncelõadá-
sokat” – tudtuk meg a ko-
lozsvári házigazdáktól. A
kincses városba érkezõ kore-
ográfiai munkák a bukaresti
és nemzetközi szakma által
elismert elõadások, amelye-
ket nem csak a táncközpont-
ban, de világszerte több szín-
padon bemutattak már.

A Tánc Világnapját Gyer-
gyószentmiklóson is meg-

ünneplik, ahol a Hóvirág
Néptáncegyüttes a Mérföld-
járó táncoscsizma címû elõ-
adásával várja az érdeklõ-
dõket ma este a városi mû-
velõdési házba. 

Amint arról tegnapi lap-
számunkban beszámoltunk,
Sepsiszentgyörgyön  a város
fõterén villámtánccal kíván-
ják megünnepelni e jeles na-
pot. Ugyanakkor a Három-
szék Néptáncegyüttes a
Furik Rita által koreografált

Böjttõl böjtig címû elõadással
várja közönségét a Tamási
Áron Színház nagytermé-
ben. 

A Tánc Világnapját Buda-
pesten több helyen is ünnep-
lik: e napra újítják fel a Ma-
gyar Állami Operaházban a
Giselle címû balettet, ame-
lyet a címszerepet évtizede-
ken át alakító elsõ magyar
Giselle, Kún Zsuzsa idõtlen
szépségû alkotásnak neve-
zett. 

Röviden

Kolozsváron a Boldog-
asszony vándorkiállítás

Kolozsváron nyitják meg a
Boldogasszony címû vándor-
kiállítást, amely a Mûvésze-
ti Múzeum és a budapesti
Forrás Galéria együttmûkö-
désében jött létre. A temati-
kus kiállításon meghatározó
kortárs képzõmûvészek mu-
tatják be a Boldogasszony
alakját olajfestmény, grafi-
ka, szobor, vagy relief for-
májában, személyesen újra-
értelmezve az õsi kulturális
jelkép útját, változásait.

Jogvita László Attila 
fellépései körül

Jogdíjvita miatt nem tekint-
hetõk meg László Attila, a
Csillag születik tehetségkuta-
tó kézdivásárhelyi verseny-
zõje fellépései a mûsort su-
gárzó RTL Klub honlapján,
írja az Index.hu. A 14 éves
versenyzõ Máté Péter-dalo-
kat énekelt, azonban a té-
véadó közleménye szerint
„a Máté Péter-szerzemé-
nyek internetes felhasználá-
sát a jogutódot képviselõ
megbízott nem engedélye-
zi.” Gém György, a jogutó-
dot képviselõ UMPA ügy-
nökség szóvivõje azt nyilat-
kozta: nem tagadták meg a
két Máté Péter-dalról ké-
szült felvétel online közlé-
sét, csupán pénzt kértek ér-
tük, amit az RTL Klub
megtagadott. 

A Tánc Világnapját az UNESCO Nemzetközi Színházi
Intézete részeként mûködõ Nemzetközi Tánctanács létre-
hozta. Jean-Georges Noverre, a „Balett Shakespeare-je-
ként” ismertté vált táncoskoreográfus születésnapján, árilis
29-én ünneplik 1983-tól. 

Jean-Georges Noverre születésnapja

HIRDETÉS

Kovács Zsolt

Két nap múlva, vasár-
nap rajtol a huszadik

Szent György Napok. Az
Erdély legnagyobb városün-
nepeként számon tartott
rendezvénysorozat hagyo-
mányosan nyitóhangver-
sennyel kezdõdik, amelyet
idén a belvárosi református
templomban tartanak, 18
órától. A Georgius és a
Csíki Kamarazenekar In
Memoriam Liszt Ferenc címû
mûsorukat adják elõ
Werner Gábor budapesti
karmester vezényletével. A
városnapi nyitóhangver-
sennyel egyidõben a Tamá-
si Áron Színház kamarater-
mében Slobozianek Ilja Pró-
féta címû elõadását adja elõ
a sepsiszentgyörgyi társu-
lat, Bocsárdi László rende-
zésében. Ugyanezen a na-
pon 20 órától a Magyar Ál-
lami Népi Együttes a szín-
ház nagytermében az Édes-
keserû címû táncelõadását
mutatja be. Fazakas Éva a
sepsiszentgyörgyi Kulturá-

lis Szervezõiroda vezetõje a
jegyeladások kapcsán el-
mondta: legtöbben Földes
László „Hobo” elõadóestje
iránt érdeklõdnek. A kultúr-
palota stúdiótermében sor-
ra kerülõ Hármasoltár címû
elõadására múlt héten el-
fogytak a jegyek, ezért a
produkciót megismétlik.
Fazakas Éva szerint a Szent
György Napok közönsége
körében népszerû még
Fábry Sándor stand up
comedy mûsora, de sokan
vásároltak jegyet Miklósa
Erika operaénekesnõ kon-
certjére is. A városnapok
szervezõi a nyitónapra egy
egyedülálló eseményt is ter-
veznek: nagyméretû cso-
portfotót készítenek az ed-
digi városnapok szervezõi-
vel, amellyel az elmúlt 19
Szent György Napnak állí-
tanak emléket. Ménessy
Kinga Kitty a városnapok
szóvivõje elmondta: vasár-
nap 17 órára az Erzsébet
Park, könyvtár fele vezetõ
lépcsõsorához várják mind-
azokat a személyeket, akik

az elmúlt Szent György Na-
pok során egy vagy akár
több rendezvény megszer-
vezésében vagy lebonyolítá-
sában részt vettek. A szóvi-
võtõl megtudtuk azt is,
hogy az idei Szent György
Napok megszervezésében
és lebonyolításában har-
minc önkéntes segédkezik,
akiket a Facebook közösségi
portálon toboroztak. 

Az Önkéntesség Éve al-
kalmával kerekasztal-be-
szélgetést is szerveznek má-
jus 3-án, amelynek házigaz-
dái Antal Árpád polgármes-
ter és Tamás Sándor három-
széki tanácselnök. A beszél-
getésen ugyanakkor jelen
lesz Miklósa Erika opera-
énekesnõ is, az önkéntesség
magyarországi nagykövete. 

A városnapok végleges
programja a www.sepsi.ro
honlapról érhetõ el. A prog-
ramfüzeteket szombattól le-
het megvásárolni, 2 lejért. A
tombolajegyet is tartalmazó
programfüzettel kétszemé-
lyes görögországi utazást
lehet nyerni. 

Antal Erika

Divat vagy fizetség? Címe-
rek a Zsigmond-korból,

avagy a magyar heraldika kez-
detei címmel Weisz Szidó-
nia, a Teleki Téka munka-
társa tartott elõadást Ma-
rosvásárhelyen a Deus Pro-
videbit Tanulmányi Ház-
ban. Az elõadás tárgya a
magyarországi címerado-
mányozás kezdetei, azaz
Luxemburgi Zsigmond 50
éves uralkodása alatt adott
címerek bemutatása volt.
Az elõadó arra törekedett,
hogy a szakmában járatlan
hallgatóságát elõbb a cí-
mertan, tudományos nevén
a heraldika titkaiba beavas-
sa, megmutatva nekik, mi-
ként olvashatók a címerek,
mi a jelentõségük ezeknek
a szimbólumoknak, ho-
gyan fejlõdtek ki a kora kö-
zépkor harci jelvényeibõl
és miként váltak egyedivé a
magyar rajzolatú címerek,
amelyeket nyugati hatásra
a magyar elõkelõk kértek
és kaptak a leghosszabb
ideig hatalmon levõ közép-
kori magyar uralkodótól.
Az elõadásból kiderült,
hogy Zsigmond címerado-
mányozási kedve abból is
származhatott, hogy soha
nem volt elegendõ pénze
az udvartartásra és a királyi
fényûzésre, ezért legtöbb-
ször adósait címerekkel „fi-
zette”. 

Címerek színe

és visszája

A kolozsváriak ma este a bukaresti táncközpont elõadásait tekinthetik meg

Szent György Napok rajtja

Ma táncra kel a világ

Societatea germanã „Tirolsteiner”

achiziþioneazã maºini de cusut din gama: 

Zzinger, Singer, Durkopp, Pfaff, Kaiser etc, 

anumite serii catalogate. Oferim: 45 000–65 000 Euro. 

Plata pe loc. Tel: 0755-273 714, între orele 8–20. 

Oferim/cerem seriozitate.

HIRDETÉS
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Antal Erika, Baloga-Tamás Erika

„Hiába fektetnek egyre
több pénzt a Somostetõn

kiépített szabadidõközpont-
ba, ha az odalátogatók ugyan-
úgy söröznek-miccseznek és
szemetelnek, mint évtizedek-
kel ezelõtt. Elegem van a sör-
szagú majálisokból, igazi pi-
henést és kikapcsolódást kí-
vánok a családomnak” – vé-
lekedik Deli Béla. A maros-
vásárhelyi férfi a klasszikus
május elsejei program helyett
kerékpárversenyre viszi há-
rom kiskamasz fiát a hétvé-
gén. A hozzá hasonlóan gon-
dolkodók számára alternatív
programként kerékpáros ma-
jálist szervez vasárnap a Ma-
ros Megyei Sport- és Ifjúsági
Igazgatóság, a Master Ski
and Bike Klubbal közösen.

A versenyre, amelyet há-
rom kategóriában szervez-
nek, a megyei kórház mö-
götti téren lehet benevezni, a
vasárnap délelõtti órákban.
A 10 kilométeres távon gye-
rekek és amatõrök részvéte-
lére számítanak, a 30 kilo-
méteres félmaratonon és a
60 kilométeres maratonon a
„harcedzett” kerekezõk mé-
rik össze állóképességüket.
Délben gulyáspartin vehet-
nek részt a vállalkozó kedvû
sportolók. 

„Kell ez a gulyásevés,
megvan a varázsa, de ki kell
egészíteni a közös mulatást
tartalmas programokkal” –

teszi hozzá Lukács Ferenc,
aki marosvásárhelyiként úgy
véli, „kilóg a lóláb” a helyi
szabadidõközpontokkal kap-
csolatban. „Nagyon sok
pénzt fektettek a somostetõi
játszótérbe, a Víkendtelepbe,
de ezeket tudni kéne hasz-
nálni. Nem elég felállítani a
mics-csesbódékat és beszed-
ni a bevételt” – állítja a nyi-
latkozó. 

A „miccsfronton” eköz-
ben ádáz harc dúl. „Ne
mondja nekem senki, hogy
május elsején az emberek
nem akarnak miccset enni.
Kell a sült hús szaga s a hi-
deg sör, a többi csak körítés”
– nyilatkozza egy, a fentiek-
ben bírált bódés, aki hozzáte-
szi: jelentõs erõfeszítés kell
ahhoz, hogy valaki megma-
radhasson a piacon. 

Tarol a bódémaffia

„Nézzen körül, tudja, mit
jelent itt bódét mûködtetni?
Hány ellenõrnek kell megfe-
lelni? Itt rengeteg ember meg-
fordul, sok a rendõr, minden-
ki mindenkit figyel, nagy
pénzre megy ez. És egyre
több az elvárás” – osztja meg
tapasztalatait az árus, aki ne-
vét sem árulja el, és nyilatko-
zás közben láthatóan nyugta-
lanul vizslatja a környezetét.
„Nagy a konkurencia, és a
szabad idejét itt töltõ tömeg
is egyre nagyobb. Mindenki
óbégat, hogy a parkolóhelye-
kért kivágták a fákat, de mit
lehet kezdeni ennyi autóval,
ennyi emberrel? Meg kell ezt
szervezni, a vevõket ki kell
szolgálni, és amíg a sült kol-
bászra lesz kereslet, addig mi

sült kolbászt árulunk. Ha az
emberek mulatós zenét akar-
nak hallgatni, akkor azzal
szórakoztatjuk õket” –
összegzi a piknikpiac törvé-
nyeit a kisbódés beruházó.

Jogszerû flekken

Az ökomajális és a szabad-
téri miccsezés hívei között
nem áthidalhatatlan a szaka-
dék, a kulturált pihenés feltét-
eleit szabályozná a március-
ban szenátusi vitára bocsá-
tott, áprilisban pedig a kör-
nyezetvédelmi tárca által is
kedvezõen értékelt „piknik-
törvény”. A jogszabály szigo-
rú feltételekhez kötné a sza-
badtéri étkezést, idõtöltést:
húst sütni például csak kije-
lölt helyen lehet, ha törvény-
erõre lép a jogszabály. „Nem

igaz, hogy nem változik sem-
mi, én évek óta itt dolgozom,
de mióta kiépítették a játszó-
teret, azóta az emberek is job-
ban vigyáznak, sokszor egy-
mást figyelmeztetik, ha valaki
szemetel. Az a baj, hogy ek-
kora tömeget már nem bír el
a Somostetõ” – vélekedik az
ott dolgozó biztonsági õr.

Drótszamaras kampány

Székelyudvarhelyen a „bi-
ciklis forradalomban” bíz-
nak. A helyi majális helyszíne
hosszú évek óta Szejkefürdõ,
ide már illik biciklivel kihozni
a piknikkosarat. „Tavaly hét-
száz ember jött kerékpárral a
Szejkére, remélem, idén ez a
szám meghaladja az ezret” –
bizakodik Bunta Levente
polgármester, aki bevallotta:
õ már néhány napja kemé-
nyen edz azért, hogy jó pél-
dával járhasson elöl, és maga
is drótszamáron nyargaljon a

helyszínre. „Néhány évvel ez-
elõtt egy tût sem lehetett leej-
teni május elsején a Szejke-
fürdõ környékén, annyi volt
az autó, persze a legtöbb zöld-
övezeten parkolt” – egészíti ki
mondanivalóját az elöljáró,
akitõl azonban sajnos nem
tudtuk meg, hány kilométer
kerékpárút kiépítésébe fektet
a jövõben az önkormányzat.

Résen vannak

A Szent Anna-tóhoz – a
kedvelt Hargita megyei majá-
lisövezetbe – ötszáz embert
várnak a hétvégén, Kerezsy
László, a rezervátum vezetõ-
je figyelmeztet: szigorúan
számon kérik a majálisozó-
kon is a környezettudatos vi-
selkedést. „A kirándulóknak
be kell tartaniuk a szabályo-
kat, az õrök résen lesznek:
pénzbüntetést kap, aki kárt
okoz” – figyelmeztet a kör-
nyezetvédõ. 

Borbély: a törvény szükséges, de nem elégséges
„Az emberek mentalitásának kell változnia, ehhez pedig
idõ kell, nem elég egy jogszabály” – nyilatkozta lapunk-
nak Borbély László környezetvédelmi miniszter a hama-
rosan életbe lépõ romániai pikniktörvény kapcsán. A
miniszter kifejtette, a jogszabályt mindenképpen hasz-
nosnak tartja, hiszen ha másképp nem lehet, legalább a
büntetések révén kordában tartható környezet rombolá-
sa. Borbély László maga egyébként New Yorkban „ma-
jálisozik”: az ENSZ fenntartható fejlõdés bizottságának
elnöki tisztségét betöltõ politikus a testület ülésén vesz
részt, és vasárnap éppen egy new york-i parkban tartott
Románia-napi rendezvényekre hivatalos.

Lesújt a pikniktörvény haragja

Sikk az „ökomajális”. Marosvásárhelyen alternatív programként kerékpáros túrát szerveznek május 1-jén
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7.20 A történelem útvesz-
tői (ism.)
7.50 Arcélek (ism.)
8.05 Illemberke
8.25 Cimbora
9.00 Winslow Homer
(kan. családi film, 1999)
9.50 Babar: Az elefántok
királya (rajzf.)
11.10 Kalando-Zoo 
a Kifutók mögött
11.40 Divathét
12.05 Carlo és vendégei
12.45 Híradó
13.05 Isten kezében
13.35 EtnoKlub
14.30 Daktari 
(am. kaland sor.)
15.25 Kézjegy 
- Bródy János
16.10 Show Tánc Világ-
bajnokság - Pécs
17.10 Törzsasztal
17.55 Nyelvőrző
18.30 TÉRkép ráadás
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Dunaszínház Előszó
20.00 Az aranyműves
boltja (színházi felv.)
21.00 Európa operaszín-
padain
22.00 Az ügynökség 
(am. filmdráma, 2006)
0.20 Dunasport
0.35 Ara csak egy van
(am. rom. vígj., 2006)
2.20 Kikötő 
- Friss (ism.)

m2, 21.35
Tétova tangó

Jean-Claude 51 éves és kimerült. Válása óta magányos és
szomorú életet él, és a munkájában sem leli örömét. Valójá-
ban bírósági végrehajtóként mindennapi munkája által két-
ségbeesést visz azok otthonába, akik nem tudják fizetni lak-
bérüket, hiszen ő jelenti be kilakoltatásukat, és/vagy va-
gyonelkobzásukat. Lehangoló vasárnap délutánjait pedig ki-
vétel nélkül az idősek otthonában tölti.

DUNA Tv, 22.00
Az ügynökség

Edward Wilson a hidegháború kezdetén, a Disznó-öbölben
történt amerikai-orosz konfliktus után kap megbízatást,
hogy hozzon létre egy olyan szervezetet, amely az Egyesült
Államok érdekeit védi külföldön. Munkája során azonban az
országot uraló hidegháborús paranoiás hangulat egyre in-
kább fokozódik, és az iroda falain belülre is beférkőzik. Egy-
re furcsább gondolatai támadnak.

RTL Klub, 0.20
Brókerarcok

Seth Davis még csak 19 éves, befolyásos apja szerint egye-
temre jár, pedig a tanulás helyett külvárosi kéglijében illegá-
lis házi kaszinót üzemeltet. Egy nap a kaszinó régi törzsven-
dége beállít Jim Younggal, aki fantasztikus lehetőséggel ke-
csegtet: a J.T. Martin ügynökség tapasztalatlan, tanulatlan
fiatalokat keres, akikből profi tőzsdeügynököket képez.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Hogy volt!?
11.25 Főtér 
- Bátaszék 
és környéke Főtér
12.10 “Nézd a tánc neme-
it...”
12.25 Gyertyák 
Hámorban
13.01 Kézfogás
13.25 Pecatúra
13.50 Arcok a médiában
14.45 Giotto evangéliuma
15.50 A szerelem diadala
(olasz sor.)
17.20 Két zsaru egy pár
(olasz krimisor.)
18.10 Retrock 
- Fonográf
18.30 Műkorcsolya 
Világbajnokság
Jégtánc szabadprogram
Élő közvetítés Moszkvából
20.50 Esti mese
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Eurovíziós 
Dalfesztivál 2011
21.35 Tétova tangó 
(francia filmdráma, 2005)
23.05 Eurovíziós 
Dalfesztivál 2011
23.10 Rocklexikon
0.05 A nyomozónő 
(olasz drámasorozat)
1.00 A szerelem diadala
(olasz sor.)
2.35 Két zsaru egy pár
(olasz krimisor.)

8.00 Kölyökklub
Lisa, Éliás, 
a kis mentőhajó, 
Stuart Little kisegér, 
Szilveszter és Csőrike 
kalandjai, 
Hupikék törpikék, 
Lassie és a mentőcsapat
11.05 Pókember 
(am.-kan. anim. sor.)
11.30 Asztro Show
12.25 Házon kívül 
(ism.)
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Autómánia
13.45 Tuti gimi 
(am. drámasor.)
14.45 Sue Thomas 
- FBI (am. sor.)
15.45 Édes, drága titka-
ink (am. sor.)
16.50 Alamo 
- A 13 napos ostrom 
(am. háborús filmdráma,
2004)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Fókusz Plusz
20.30 ValóVilág 
- Összefoglaló (élő)
Utána: RTL-hírek
21.30 Csillag születik 
- A második elődöntő
2011 (élő)
Utána: RTL-hírek
0.20 Brókerarcok 
(am. krimi, 2000)
2.40 Hülyeség 
nem akadály 
(am.-auszt. vígj. sor.)

7.00 Teleki Sámuel útján
7.25 Tv2 matiné
Benne: Őslények országa,
Fifi virágoskertje, 
Roary, a versenyautó,
Eperke legújabb kalandjai
11.20 Afrikai kaland 
(am. sor.)
12.30 Bajnokok Ligája
magazin
13.00 Két TestŐr
13.30 Babavilág
14.00 Doki 
(amerikai sor.)
15.00 Sliders 
(am. sor.)
16.00 Az Ügynökség
(kan.-am. sor.)
16.55 Royal Wedding 
- Az évszázad esküvője!
(ism.)
17.45 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
18.40 Luxusdoki
(amerikai vígj. sor.)
19.30 Tények
20.00 Magellán
20.35 Csupasz pisztoly
(am. vígj., 1988)
22.25 Mint a kámfor
(am. krimi, 1998)
Közben: Kenósorsolás
0.50 Világra jönni 
(dok. f.)
2.30 EZO.TV
3.30 Kalandjárat (ism.)
Az útitárs 
Kandász Andrea
3.55 Teleshop

8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Befutó
Az utánpótlás magazinja
9.30 BBC Reporters
10.05 Felfedező
10.30 BBC Click
A BBC informatikai maga-
zinja
11.05 Különkiadás
A kultúra különb kiadásban
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama
14.05 Paletta válogatás
14.30 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
15.05 Garázs
15.30 Panaszkönyv
16.00 Híradó
16.30 Ősök tere (ism.)
17.05 Értékmentés más-
ként (ism.)
17.30 Európai híradó
(ism.)
18.00 Híradó
18.30 Célpont (ism.)
19.05 Sziluett
20.00 Híradó
20.30 BBC Hard Talk
(ism.)
21.05 Civil kaszinó (ism.)
22.00 Híradó 21
22.30 Riasztás (ism.)
A rendkívüli események
műsorra
23.05 Vetítő (ism.)
Válogatás magyar doku-
mentumfilmekből
0.05 BBC Click (ism.)

8.35 A szépség és a
szörny (sorozat) 9.35 Se-
gítség, szülő vagyok!
10.30 Trendközelben
11.00 Veronica Mars (so-
rozat) 11.55 Szerelem nyi-
lasa (sorozat) 12.50 Zsír-
égetők 13.45 Smallville
14.40 Columbo: Embert
barátjáról (am. krimi)
16.35 Beugró Plusz 17.35
Szerepcsere (am. vígj.)
19.55 Miről álmodik a
lány? (am. vígjáték)
22.00 Esküdt ellenségek
(sorozat)

7.00 Sport.ro Hírek
11.00 Külön kiadás
13.00 Sport.ro Hírek
14.00 Europa League ös-
szefoglaló 15.05 Külön
kiadás 16.00 Mitica ligá-
ja 18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.00 Mitica ligája
(live) 20.15 Ne kezdj ki
Seagal-al! 21.00 Sport.
ro Hírek (live) 22.00
Wrestling SMACK 23.00
Fogadás a félelemmel
0.00 Poker European
Open, premier 2.00
Sport.ro Hírek

8.30 Analia másik arca
(sorozat) 10.00 A libák
nem mennek a mennybe
(sorozat) 13.00 Lázadó
szerelem (sorozat) 14.00
Csak a szerelem (sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Az igéret (sorozat)
18.30 Bella Calamidades
(sorozat) 19.30 Teresa
(sorozat) 20.30 Diana igaz
története (angol f. dráma,
1993) 22.30 Ördögi kör
(sorozat) 0.30 Csak a sze-
relem (sorozat) 2.30 Igaz
történetek

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Szuperhekusok
(olasz akció-vígjáték)
13.05 Krrish (indiai rom.
kalandfilm) 16.30 Az Ár-
nyék (am. kalandfilm)
18.35 Már megint bérgyil-
kos a szomszédom (am. ak-
ció-vígjáték, 2004) 20.30
Csak barátok (am.-kana-
dai-német romantikus víg-
játék, 2005) 22.20 Mani-
tu bocskora (német wes-
tern-vígjáték, 2001)
23.55 Besütizve (am.-
német vígj., 2007)

8.30 Hope & Faith (am.
vígjáték) 9.00 Harc a
konyhában 10.00 Menyet
anyának – reality show
10.45 Légy az enyém
12.30 Hírek 13.30 Felmé-
rő osztályfőnöki órán (ro-
mán f.) 15.15 A sors kezé-
ben (sorozat) 16.45 Szere-
lem.ro (ismétlés) 18.00 D-
Paparazzi (ismétlés)
18.45 A nap híre 19.00
Kanal-D Hírek 19.45 Me-
nyet anyának 5 – reality
show 0.00 Brutal (ameri-
kai krimi, 2007)

7.30 Többszemközt ism.
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 ism. 17.30 Több-
szemközt ism. 18.00 Hit-
élet ism. 18.30 Híradó
19.00 Erdélyi Kávéház,
ism. 19.30 Híradó 20.00
Piactér 21.00 Több-
szemközt ism. 21.30 Hír-
adó 22.00 Kultúrcsepp
22.30 Híradó

TV2
6.45 Hajnali gondolatok
6.50 Ma Reggel
10.00 Delta
10.30 Marco és Gina
10.55 A bűvös körhinta
11.15 Lülü, a teknőc
(rajzf. sor.)
11.40 Derek, 
a fenegyerek (sor.)
12.00 Sandokan 
(rajzf. sor.)
12.30 Most a Buday!
13.01 Hírek
13.05 Sztársáv
14.00 Mozdulj!
Szabadidősport magazin
14.30 Magyarország
15.00 Zegzugos 
történetek
15.35 Aranymetszés
16.30 Műkorcsolya Világ-
bajnokság
Női szabadprogram
Közvetítés Moszkvából
18.35 Hogy volt!?
19.35 Együtt a család
(francia sor.)
20.30 Híradó
20.55 Sporthírek
21.05 SzerencseSzombat
22.05 Karol 
- az ember, aki pápa lett 
(olasz-lengyel életr. film,
2. rész, 2005)
23.40 Hírek
23.45 Sporthírek
23.55 Velünk élt - II. Já-
nos Pál pápa
0.50 Giotto evangéliuma

7.10 Az ember és az idő
(dok.f.)
8.30 A románok 
hagyatéka
9.00 Disney klub
9.30 Babamágia
10.00 Hannah Montana
(am. sor.)
10.35 A gyerekek 
televíziója
12.00 Pro Patria
12.30 Az én Európám
13.00 Határok nélkül
14.00 Hírek, időjárásje-
lentés
14.30 Disney klub
15.00 Egyszer az életben
– szórakoztató műsor
17.00 Talákozunk 
a TVR-ben (live)
18.45 TeleEnciclopedia
19.45 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.00 Nosztalgikus évek 
- szórakoztató műsor, 1.
rész
21.55 Ovidiu Rom 
kampány
22.00 Nosztalgikus évek 
- szórakoztató műsor, 2.
rész
23.00 Professzionisták
0.10 Buenos Aires 100
kilóméter 
(argentin-francia-spanyol
f. dráma, 2004)
1.50 Népi hagyaték (ism.)
2.55 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)

5.30 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
(ism.)
6.30 Star Wars:
A klónok háborúja 
(amerikai animációs soro-
zat)
7.00 Pro Tv hírek, sport
10.00 Mi történik 
doktor úr? (ism.)
10.30 Egy lépéssel 
előbbre 
(román sorozat)
12.00 Pro Motor 
– autós magazin (ism.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
13.05 A pletykafészek
(amerikai filmsorozat)
14.00 Érted táncolok 
- verseny show
Ştefan Bănică 
és Iulia Vântur műsora
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 A Nap könnyei
(amerikai akcióthriller,
2003)
Sz.: Bruce Willis, 
Monica Bellucci
23.00 Váltságdíj 
(amerikai akcióthriller,
1996)
1.30 A Nap könnyei 
(amerikai akcióthriller,
2003) (ism.)
3.30 Pro Motor 
– autós magazin (ism.)

4.45 Közvetlen 
hozzáférés 
– Simona Gheorghe 
műsora (ism.)
7.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
9.00 Marakodók 
(francia vígjáték, 1978)
11.00 Il professore 
– Boomerang 
(francia-NSZK-olasz film,
1989)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Az agglegány 2 
– verseny show 
(ism.)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Egy bébiszitter 
naplója 
(amerikai vígjáték, 2007)
19.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
20.20 A fenébe is 
– szórakoztató műsor
21.45 Jackie Chan: 
Városi vadász 
(amerikai-hongkongi-japán
akció-vígjáték, 1993)
23.45 A köd 
(am. filmdráma, 2007)
2.15 Boogie 
(román film, 2007)
2.45 Jackie Chan: 
Városi vadász 
(amerikai-hongkongi-japán
akció-vígjáték) (ism.)

7.00 Kandikamera
7.30 Teleshopping
8.00 Majomügyek 
(amerikai kalandf., 1998)
10.00 Teleshopping
10.30 Autófórum
11.00 Stílustitkok 
– life style magazin
11.30 Sport, 
diéta és egy sztár
12.00 Az otthon
13.00 Focus Monden
(ism.)
13.30 Filmbarát 
(amerikai vígjáték, 2007)
15.30 A skorpió
megszeldítése
– reality show (ism.)
16.30 Anyacsere - reality
show (ism.)
18.00 Hírek, időjárásje-
lentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán – reality show
20.30 Kutyabajnok 
(amerikai-kanadai vígjá-
ték, 2002)
22.30 Kill Bill 2. 
(amerikai akciófilm,
2004)
Sz.: Uma Thurman, 
David Carradine, 
Michael Madsen, 
Lucy Liu
1.00 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
2.00 Kill Bill 2. 
(amerikai akciófilm,
2004) (ism.)

6.30 Szétépítők
7.00 Hogyan csinálják?
mentőszolgálatok, 
forgózsilip, 
ejtőernyősök, 
tengeralattjáró, 
földmozgatás, sörautó
8.00 Vad-házasság 
- Botswana
9.00 A túlélés 
törvényei 
- Nagyvárosi túlélő
10.00 Állítólag... 
- Nyílgépfegyver
11.00 Piszkos munkák
12.00 A sörfőzés 
mesterei
13.00 Halálos fogás 
- Zöldfülűek
14.00 Mocsári favágók 
- Pénznyelő
15.00 Hogyan készült
16.00 Állítólag... 
- Vírusok órája
17.00 A túlélés 
törvényei
18.00 Discovery Atlasz
20.00 Piszkos munkák
21.00 Bear Grylls: 
Ha minden kötél szakad
Mérges gáz, Égő ember
22.00 Ross Kemp
23.00 Titkok 
a fekete dobozból 
- Terrorizmus
0.00 Valódi helyszínelők
1.00 Rács mögött 
külföldön 
- Pokol a Paradicsomban
2.00 Cunami 2004

7.00 Teleshopping
8.00 Bruxelles építészete
8.30 Szentek 
és mesterségek
9.00 Légy formába!
9.30 Autó mánia
10.00 Aeroshow
10.30 Túlélő a városi
dzsungelben (ism.)
11.00 Szabad 
a szembejövő sáv
12.00 IT Zon@
12.30 Ízletes Románia
13.00 Testvérség a borban
13.35 Figyelem, éneke-
lünk!
15.00 Műkorcsolya Világ-
bajnokság
Női szabadprogram
17.00 Ştiinţa Bacău 
- RC Cimos Koper férfi 
kézilabda mérkőzés (live)
18.25 Adio
18.30 Román útlevél
19.30 Műkorcsolya 
Világbajnokság
Jégtánc szabadprogram
21.00 A végéig nevetünk
21.30 Szuper elektrónikus
eszközök
22.00 Hírek
23.00 Gitárok ideje
0.00 Hotel Babylon 
(angol sor.)
1.00 Csavargó halász
(ism.)
1.35 A szélhámosok 
elméjében (ism.)
2.30 Műkorcsolya VB
(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 Havi agytakaritás, Zenenegyed
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
Ötórai tea: Megy a magnó, Súrlott grádics, A hét zeneműve,
Versműsor, Gramofon

SZOMBAT
2011. április 30.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ
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8.30 Kicsi Maciusz király
(anim. sor.)
8.45 Kolumbusz Kristóf
9.15 Einstein: 
A fénysebesség szorozva
önmagával 
(kan. f.)
10.10 Hol volt, 
hol nem volt...
10.30 II. János Pál pápa 
- Félelem nélkül
11.00 II. János Pál pápa
boldoggá avatása 
(élő)
13.35 Élő egyház
14.05 Élő népzene
14.35 Csellengők
15.00 Dunaparti randevú
(magyar-szovj. vígj.)
16.10 Dunáról fúj a szél
16.20 Múltidéző
16.50 II. János Pál 
magyar földön
17.25 Vannak vidékek
18.00 Talpalatnyi zöld
18.30 Kirakat
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Kikötő 
- Extra
20.45 Heti Hírmondó
21.30 Klubszoba
22.30 Klubszoba
22.30 Ennio Morricone:
Dal az elrejtezett Istenről
23.25 Lélek Boulevard
23.55 Dunasport
0.10 Téli varázslat 
(am. f. dráma)

m1, 22.00
Oltári nõ

Ike Graham az a fajta újságíró, aki mindig az utolsó percben
írja meg a leadandó cikket. Egy nap, éppen sztori híján kés-
lekedik, amikor egy bárban egy részeg idegen mesél neki
Maggie Carpenterről, aki mindig elmenekül az oltár elől. Ike,
aki egyébként sincs túl jó véleménnyel a nőkről, gúnyos han-
gú cikket ír az ismeretlen Maggie-ről anélkül, hogy utána-
menne a hírek valódiságának.

RTL Klub, 0.10
Pucoljunk!

El, a nagy Elvis Presley rajongó, és barátja, Maksz dollárok-
kal teli bőröndöt fognak ki pecázás közben. A lóvé persze az
évenként “szokáso” gengszter-leszámolás során került a víz-
be. A szerencsés fogás után a két fiút hamar nyakon csípik
a Főnök emberei, és kis híján végeznek velük, amikor kide-
rül, hogy negyedmillió dollár hiányzik a pénzből.

DUNA Tv, 0.10
Téli varázslat

Reese színésznőként dolgozik és kisebb darabokban játszik
New Yorkban. Élete tele van problémákkal. Nincs megelé-
gedve karrierjével, sem kapcsolataival. Egy nap egy kiadó
nagy összeget ajánl neki halott anyja szerelmes leveleinek
publikálási jogaiért. Reese apjához indul, hogy felkutassa a
leveleket. A házban azonban két idegennel, Shellyvel és Cor-
bittal is találkozik.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Katolikus krónika 
10.30 Egy pápa életrajza
11.00 II. János Pál pápa
boldoggá avatása
13.01 Térjátékok 
13.45 Don Matteo 
(olasz krimisor.)
14.40 Minden nap 
karácsony 
(német filmdráma, 2003)
16.15 Celtic Thunder 
(ír zenés f., 2008)
17.10 A falu jegyzője
(magyar sor.)
19.15 Pillér
20.10 Esti mese: 
Pom-pom meséi: 
A torzonborz kalapverő
20.30 Telesport
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Eurovíziós 
Dalfesztivál 2011 
- Klippek
21.35 Rocklexikon
22.25 Eurovíziós 
Dalfesztivál 2011 
- Klippek
22.30 A nagymama 
(magyar tévéjáték, 1985)
Tévéjáték Csiky Gergely
színművéből
23.50 Velünk élt
0.40 II.János Pál pápa
boldoggá avatása
2.40 Térjátékok 
3.25 Mahler: 
IX. szimfónia

8.00 Kölyökklub
Benne: Lisa, 
Éliás, a kis mentőhajó,
Stuart Little kisegér, 
Szilveszter és Csőrike ka-
landjai, 
Hupikék törpikék, 
Lassie és a mentőcsapat,
Kókuszdió Fred, Garfield
és barátai
11.00 Trendmánia
Életmód- 
és szépségmagazin
11.35 Törzsutas
Utazási magazin
12.05 Magyar
autósport-magazin 
12.20 Jópofa kofa 
(am. vígj. sor.)
12.50 Ferde forgatás
(am.-kínai-hongk. vígj.,
2001)
15.00 Egy zseni, 
két haver, egy balek 
(olasz-francia-NSZK akció-
vígj., 1975)
17.30 Kutyafuttában
(am.-auszt. akció-vígj.,
2001)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 ValóVilág 
– Párbaj (élő)
22.50 Heti hetes
Vidám, aktuális talk-show
Utána. RTL-hírek
0.10 Pucoljunk! 
(orosz krimi, 2004)
2.15 Portré
Riportmagazin

6.45 Reggeli gondolatok
7.15 Teleki Sámuel útján
7.45 Tv2 matiné
Benne: Csudalények, 
Őslények országa, 
Fifi virágoskertje, 
Roary, a versenyautó
11.25 Nagy Vagy!
12.20 Stahl konyhája
12.50 Borkultusz
Borkultúra magazin
13.20 Talpig nő
(magazinműsor)
13.50 Makrancos csajok
(német családi film,
2006)
15.45 Jöttem, 
láttam, beköltöztem 
(am. vígj., 1992)
17.35 Ikrek 
(am. vígj., 1988)
19.30 Tények
20.00 Napló
21.05 A Vasember 
(am. fant. akcióf., 2007)
23.25 Frizbi
- Hajdú Péterrel
Közben: Kenósorsolás
0.25 Knight Rider 
(amerikai sorozat)
1.20 Napfivér, Holdnővér
(olasz-angol filmdráma,
1972)
3.20 Napló (ism.)
Mérlegen a valóság
3.45 Napló Extra 
(ism.)
Mérlegen a valóság
4.10 Animációs filmek

8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Iskolapélda (ism.)
9.30 Európai híradó
(ism.)
10.05 Péntek 8 (ism.)
Mondatvadászat
11.05 Célpont (ism.)
Oknyomozó riportműsor
11.30 Napról napra
Belpolitikai összefoglaló
12.05 Civil kaszinó
Húsbavágó kérdések, civil
válaszok
13.00 Déli híradó
13.30 Közvetlen ajánlat
14.05 Különkiadás (ism.)
A kultúra különb kiadás-
ban
16.00 Híradó
Friss napi információk
16.30 Befutó (ism.)
Az utánpótlás magazinja
17.05 Garázs (ism.)
Ahonnan az autózás indul!
17.30 GyógyHír
Egészségügyi magazin
18.00 Híradó
18.30 Hírvilág
19.05 Keresztmetszet
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.)

8.50 Brinks: A nagy bank-
rablás (amerikai filmdrá-
ma, 1976) 10.50 Gigamad
11.20 Jól nézek ki! 12.20
Drágám, terhes vagyok!
(am. vígjáték, 1988)
14.30 Columbo: Végzetes
gyakorlat (am. krimi,
1974) 16.30 Anya (am.
vígjáték, 1996) 18.35 Kis-
asszonyok (am. rom. drá-
ma, 1994) 21.00 Vész-
helyzet (am. sorozat)
22.00 Miami trauma (am.
sor.) 23.00 Éden Hotel (re-
ality show)

7.00 Sport.ro Hírek 9.10
ProMotor 10.00 Sport.ro
Hírek 10.30 Ploiesti-i
harcosok 11.00 Külön ki-
adás 12.00 Kutya Bajno-
kok Ligája 13.00
Sport.ro Hírek 14.00 Kü-
lön kiadás 15.05 Foga-
dás a félelemmel 16.00
Mitica ligája (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.00 Mitica ligája (live)
20.00 Gigászok harca
21.00 Sport.ro Hírek
(live) 22.00 Mitica ligája
(live)

8.30 Analia másik arca
(sorozat) 10.00 A libák
nem mennek a mennybe
(sorozat) 13.00 Lázadó
szerelem (sorozat) 14.00
Csak a szerelem (sorozat)
16.30 Mesés hölgyek
17.30 Az igéret (sorozat)
18.30 Bella Calamidades
(spanyol-am. sorozat)
19.30 Teresa (sorozat)
20.30 Álmomban már lát-
talak (amerikai romanti-
kus vígjáték, 2002) 22.45
Meséljünk! 23.45 Ördögi
kör (sorozat)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Szerelmi bájital
(am. vígjáték) 13.05 Csak
barátok (amerikai-ka-
nadai-német vígjáték)
14.50 Fedőneve: Takarító
(am. vígjáték) 16.25 Man-
itu bocskora (ném. vígjá-
ték) 18.00 Airport ‘77
(am. katasztrófa film)
20.10 Nincs kettő négy
nélkül (olasz akció-vígjá-
ték) 22.10 Mint a tűz (am.
akciófilm) 23.55 Mongol
(orosz-német-kazah életr.
drám.)

9.00 Marlowe (am. ka-
landfilm) 11.00 Nem ér a
nevem (sorozat) 11.30
Reaper - Démonirtók (soro-
zat) 12.30 Hírek 13.30
Célpontban 15.15 Titkos
szerelem (sorozat) 16.45
Ha ügyes vagy pénzt nyer-
hetsz 17.45 Ez Románia!
18.45 A nap híre 19.00 Hí-
rek 19.45 D-Paparazzi
20.30 Szemek az árnyék-
ból 22.00 A furfangos
részvényes (am. vígjáték)
0.00 Intim beszélgetések
(erot. f.

7.00 Híradó ism. 8.30 Hit-
élet ism. 9.00 Híradó ism.
9.30 Többszemközt ism.
10.00 Híradó ism. 10.30
Népzene 16.00 Piactér
ism. 16.30 Többszemközt
ism. 17.00 Hitélet ism.
17.30 Erdélyi Kávéház,
ism. 18.00 Piactér ism.
18.30 Híradó 19.00
Kultúrcsepp ism. 19.30
Híradó 20.00 Több-
szemközt ism. 21.00 Piac-
tér ism. 21.30 Híradó
22.00 Erdélyi Kávéház
22.30 Híradó

TV2
6.50 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, 
sporthírek, 
időjárásjelentés
10.00 Katolikus krónika 
10.30 Egy pápa életrajza
11.00 II. János Pál pápa
boldoggá avatása 
(2011)
13.01 Hírek
13.10 Műkorcsolya 
Világbajnokság, Gála
Élő közvetítés Moszkvából
16.05 Fogadóóra
16.35 Kincskereső
17.05 A nagymama 
(magyar tévéjáték, 1985)
Tévéjáték Csiky Gergely
színművéből
18.25 Hogy volt!?
19.35 Együtt a család
(francia sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 A karvaly csendje
(francia-belga sor.)
22.00 Oltári nő 
(am. rom. vígj., 1999)
0.00 Panoráma
0.30 Hírek
0.35 Sporthírek
0.40 Aranymetszés 
(ism.)
1.35 Koncertek az A38
hajón
3.25 A Néma Bölcsők 
- Gyermekek 
a túlélés szélén (dok. f.)

6.15 Teleshopping
7.00 Disney Klub
7.30 A hit világa
8.20 Zarándokhelyek
8.30 A hit világa
9.30 Ahogy elő van írva
10.00 Népi hagyaték
11.00 A falu élete
11.50 Mezőgazdasági 
percek
12.00 A falu élete
13.00 Utolsó kiadás
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.30 Disney Klub
15.00 TVR 55
16.00 Danutz S.R.L. 
(live) 
– szórakoztató műsor 1-2.
Rész
18.00 50 perc Plesuval 
és Liiceanuval
19.00 Jóker, Lottó 5 /40,
Lottó 6/49 és Noroc sor-
solás
19.40 Sport
20.00 Hírek,
időjárásjelentés
21.10 Agora 
(spanyol-máltai történelmi
dráma, 2009)
23.20 100%-ban 
garantált
0.20 Egy könyv egy hétre
0.25 Nosztalgikus évek 
– szórakoztató műsor
(ism.)
2.20 50 perc Plesuval 
és Liiceanuval (ism.)
3.10 Sport (ism.)

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 Aranyoskám 
(amerikai vígjáték, 1982)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
13.05 Aprop Tv 
- szórakoztató műsor
14.00 Román tehetségek
– verseny show
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 Cloverfield 
(amerikai akciófilm,
2008)
Sz.: Michael Stahl-David,
Lizzy Caplan, 
Jessica Lucas, T.J. Miller
0.45 Aprop Tv (ism.)
1.45 Románia szeretlek! 
– kultúrális magazin 
(ism.)
2.45 Hétvégi Pro Tv 
hírek, időjárásjelentés
(ism.)

5.30 A simlis és a szende
(amerikai sorozat)
7.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
9.00 Édes kis mackóm
(kanadai-német családi
film, 1997)
11.00 Egy bébiszitter 
naplója 
(amerikai vígjáték, 2007)
13.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
14.00 Sexy Harem 
Ada Kaleh
(román film, 2007)

16.00 SuperBingo 
Metropolis 
(verseny show) (live)
19.00 Híradó, 
sport, 
időjárásjelentés
20.20 Csillagháló 
– szórakoztató műsor
21.45 A fenébe is 
– szórakoztató műsor
23.00 Csillagközi invázió
3. (amerikai-német-dél-
afrikai sci-fi akciófilm,
2008)
1.00 Descent 
(amerikai filmdráma,
2007)
2.45 Híradó, 
sport, 
időjárásjelentés 
(ism.)
3.45 Édes kis mackóm
(kanadai-német családi
film, 1997) 
(ism.)

7.00 Egy kapcsolat 
szabályai 
(amerikai sor.)
8.00 Filmbarát 
(amerikai vígjáték, 2007)
9.30 Ház, építés, design 
– szórakoztató műsor
10.30 Fején a nagyvilág
11.00 Levintza bemutatja
11.30 Tanulj, 
álmodj, szeress! 
(life style magazin)
12.30 Focus Monden
(ism.)
13.00 Csiribí-csiribá 2.
(amerikai családi kaland-
film, 2007)
15.00 Idősek 
és nyugtalanok 
- reality show 
(ism.)
15.30 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
(román telenovella)
23.30 Az utolsó leheletig
(amerikai thriller, 2006)
1.30 Hírek 
(ism.)
2.30 Az utolsó leheletig
(amerikai thriller, 2006)
(ism.)

7.00 Hogyan csinálják?
8.00 Túlélőpár-baj 
- Bőrig ázva
9.00 A túlélés 
törvényei
10.00 Amcsi motorok 
- Lance Armstrong 
motorja
11.00 Ötödik sebesség
12.00 Chop Shop -
A londoni műhely 

- Tiger Car
13.00 Autókereskedők 
- Volvo P1800S
14.00 Motorkerékpár-
építő VB 
- Williams és Compton
15.00 A motorosok 
Mekkája: Sturgis
16.00 Állítólag... 
- Valkür hadművelet
17.00 A túlélés törvényei
18.00 Édesvízi szörnyek 
- Kígyófejű hal
19.00 Piszkos munkák 
Peter Schmeichellel 
- Hollandia
20.00 Mit nekem 
egy monstrum!
21.00 Stan Lee 
bemutatja: szupermenek 
a valóságban
0.00 Gyalogszerrel 
az Amazonas mentén 
- Brazílián át az Atlanti-
óceánig
1.00 Katona dolog 
- Tűzszerészek
2.00 Chris Ryan
bemutatja

8.00 Román útlevél 
(ism.)
9.00 Boldogulj egyedül!
9.30 Minden pénzt megér
10.00 Hobby, szokások
(ism.)
11.00 Csavargó halász
11.30 Motomágia (ism.)
12.00 UEFA Champions
League Magazin
12.30 Jamie belevág
(ism. sor.)
13.00 Műkorcsolya
Világbajnokság, Gála
Élő közvetítés Moszkvából
16.00 Dobro urban
(kultúrális magazin)
16.30 Szuper elek-
trómikus eszközök
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Balkáni szokások
18.30 Kaland és termé-
szet
19.00 Top cut
19.30 Nagy lábon
19.55 Adio
20.10 Baseball bikák
(amerikai romantikus víg-
játék, 1988)
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 AG Weinberger ze-
nei műsora
0.00 Ízletes Románia
(ism.)
0.30 Dobro urban (ism.)
1.00 Top cut (ism.)
1.30 Lehet, 
hogy nem tudtad

2.00 Éjszakai váltás
14.00 Hírek
14.10 Nóták
14.30 Dalposta
15.30 Vidékről vidékre
16.30 Népzene
17.00 Hírek
17.03 Aranyhangok
17.25 Rádióistentisztelet római katólikus
17.55 Hírek, adászárás

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei
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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, Erdélyben – faluműsor
15.00 Zenés üzenetek
16.00 Híradó
16.10 Zenés üzenetek
17.00 Vasárnapra válogattuk
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2011. május 1.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ



9.00 Kultúrcsepp ism.
16.00 Délutáni Híradó
16.15 Kultúrcsepp 16.35
Kárpát Expressz 17.00 Át-
járó 17.30 Délutáni Hír-
adó 17.40 Izelítő 14.45
Kalendárium 17.50 Egész-
séges percek 17.55
Könyvajánló 18.00 Reg-
geli terefere 18.30 Hír-
adó 19.00 Piactér 19.30
Híradó 20.00 Dénes Gá-
bor: Egy múzsa emlékei
21.00 Piactér ism. 21.30
Híradó 22.00 Átjáró
22.30 Híradó

ETV

8.30 Otthoni receptek
10.00 Csak a szerelem (ro-
mán sorozat) 12.45 Me-
sés hölgyek (sorozat)
14.15 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)   

7.30 Reggeli kávé 10.00
Menyet anyának 5 – real-
ity show 12.30 Kanal-D
Hírek 13.15 Légy az
enyém 15.00 Teleshop-
ping 15.15 A sors kezé-
ben (török 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 Szemek az ár-
nyékban – reality show
0.00 Édes, drága titkaink
(amerikai sorozat)

KANAL D
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6.30 Gazdakör
7.00 Reggel a Dunán
10.00 Család-barát
11.00 Divathét (ism.)
11.30 Daktari 
(amerikai kaland sor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.20 Kirakat (ism.)
15.45 Nyelvőrző (ism.)
16.15 A nap lovagjai
16.55 Idegenek 
az üvegházban
17.30 Heuréka! 
Megtaláltam!
18.05 Doc Martin 
(ang. sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Térkép
Integrációs magazin
20.40 Kikötő - Friss
21.00 Híradó
21.05 Esti sport
21.10 Váltó
21.20 Közbeszéd
22.00 Mrs. Ratcliffe for-
radalma (magyar-angol
vígj., 2007)
23.40 Sportaréna
0.25 Drót (amerikai sor.)
1.35 Kikötő - Friss (ism.)
1.45 Közbeszéd (ism.)
2.20 Sportaréna (ism.)
3.00 sportműsor) (ism.)
3.00 TÉRkép ráadás (ism.)
Székelyföldi magazin
3.30 Aranyhíd 
(dokumentumf.)

TV2, 13.20
Hamvadó cigarettavég

Karády Katalin mítosza a negyvenes évek első felében kelet-
kezett. Első nagy sikere, a “Halálos tavasz” után öt év alatt
húsz film és számos lemez készült vele, s a magyar film noir
legnagyobb női sztárja lett. “Karády egyszerre titokzatos Di-
etrich, direkten erotikus, közönséges Jane Russel és király-
női Greta Garbo.” Bacsó filmjében azonban háttérbe kerül
Karády, mint filmsztár, s előtérbe mint magánember.

DUNA Tv, 22.00
Mrs. Ratcliffe forradalma

1968-at írunk. A yorkshire-i Ratcliffe család áttelepül az NDK-
ba, hogy a családfő kommunista eszméit követve, együtt
építsék a német néppel a szocialista paradicsomot. A tett-
vágytól fűtött apa és férj rögtön beveti magát a munkába,
egy iskolában kap tanári állást. A két lánygyermek is folytat-
ja tanulmányait. Az idősebb, lázadó kamasz nehezen találja a
helyét egy olyan országban, ahol tilos rockzenét hallgatni.

Prima Tv, 23.30
Otthon, rémes otthon

A Russell család új házba költözik, abban a reményben,
hogy nyugodt, kiegyensúlyozott életük lesz. Ám hamarosan
lányuk, Gina körül egyre furcsább dolgok történnek, úgy tű-
nik a kislány képtelen különbséget tenni a valóság és a me-
se között. Meg nyomozni kezd és kideríti, hogy a házat egy
megmagyarázhatatlan, gonosz szellem szállta meg, aki arra
készül, hogy a családot halálra rémítse.

DUNA TV

ACASÃ FILM+

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV

6.50 Ma Reggel
10.00 Körzeti magazin
10.50 Slovenski Utrinki
11.15 Együtt
11.40 Körzeti magazin 
- Miskolc
12.30 “...hol élsz Te?”
13.01 Híradó délben
13.15 Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Napló
14.00 Közvetítés 
a parlament üléséről
17.30 Bűvölet (olasz sor.)
17.55 Magyar rock
18.55 Átjáró
19.20 Esti mese
19.45 Robbie, a fóka 
(német sor.)
20.30 A rejtélyes 
XX. század - 0221
19.00 Magyar
évszázadok
19.20 Sherlock Holmes, 
a mesterkopó
19.45 Mindig zöldebb (sor.)
20.30 A rejtélyes 
XX. század
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Eurovíziós 
Dalfesztivál 2011
21.35 Mindentudás 
Egyeteme
22.30 A Silla királyság
ékköve (dél-kor. sor.)
23.30 Záróra
0.25 India 
- Álmok útján (sor.)

6.30 Top Shop
7.00 Fókusz Plusz 
Magazin (ism.)
7.25 Fókusz Reggel
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli 
magazinműsor
10.05 Te vagy az életem
(arg. sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.20 Asztro Show
14.30 Fél kettő
15.15 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
16.15 NekedValó (élő) 
17.15 Mindörökké 
szerelem (mex. sor.)
18.20 Ezel 
- Bosszú mindhalálig 
(török sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 ValóVilág 
- Összefoglaló (élő)
21.10 Fókusz
Közszolgálati magazin
21.45 Barátok közt 
(magyar sorozat)
22.25 Dr. Csont 
(amerikai krimisorozat)
23.25 Showder Klub Vi-
dám show-műsor
Utána: RTL-hírek
0.40 Poker After Dark
2009
1.35 Gyilkos elmék 
(am.-kan. krimisor.)
2.35 Reflektor 
- Sztármagazin

7.00 Magellán (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.30 Stahl konyhája
10.50 Babapercek
11.00 Teleshop
12.25 Seherezádé (ism.)
13.20 Hamvadó 
cigarettavég 
(magyar játékf., 2001)
15.25 EZO.TV
16.30 Rex felügyelő 
(osztrák-német krimisor.)
17.25 Edina és Joshi
17.30 Marina 
(mexikói-amerikai sor.)
18.25 Update Konyha
(főzőshow)
18.30 Seherezádé 
(török drámasorozat)
19.30 Tények Hírműsor
20.20 Aktív
21.15 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.25 NCIS 
(am. krimisor.)
23.25 NCIS: Los Angeles
(amerikai krimisor.)
Közben: Kenósorsolás
0.20 Aktív
0.25 Elit egység 
(kan. sor.)
1.25 Tények Este
1.55 EZO.TV
2.25 Az éjjeliőr 
(amerikai misztikus film,
1974)
4.20 Magellán (ism.)

7.00 Befutó (ism.)
Az utánpótlás magazinja
7.30 Soroló (ism.)
A vidék magazinja
8.00 Híradó
9.05 Kontraszt (ism.)
10.05 Napról napra (ism.)
10.30 BBC Hard Talk
(ism.)
11.00 Híradó
11.30 Európai híradó
(ism.)
12.05 Ősök tere (ism.)
12.30 Hírvilág (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama
14.05 Soroló (ism.)
14.30 Garázs (ism.)
15.05 Civil kaszinó (ism.)
16.00 Híradó (ism.)
Friss napi információk
16.30 BBC Click (ism.)
A BBC informatikai 
magazinja
17.05 Célpont (ism.)
Oknyomozó riportműsor
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Panaszkönyv
19.05 Vonalban
20.00 Híradó
Friss napi információk
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.00 Híradó
23.30 Pálya
0.05 Rájátszás

10.40 Szerepcsere (vígjá-
ték) 12.20 Zűrös páros
(vígjáték) 13.00 A dadus
(sorozat) 13.30 Christine
kalandjai (sorozat 14.00
Amerika csillagai 14.55
Dawson és a haverok (so-
rozat) 15.55 A médium
(sorozat) 16.50 Gyilkos
számok (sorozat) 18.40 A
dadus (sorozat) 19.10
Amerikai mesterszakács
20.05 Christine kalandjai
(sorozat) 20.30 Két pasi
(sorozat) 21.25 CSI (soro-
zat) 22.25 Éden Hotel

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
(live) 12.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 13.00 Sport.ro
Hírek 13.10 American
Gladiators 14.10 Pontos
sportidő (live) 15.10 Kü-
lön kiadás 16.00
Sport.ro Hírek 16.30
Pontos sportidő (live)
18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.05 Információk
(live) 21.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 22.00 Gigászok
harca 23.00 Wrestling
SMACK

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 A lúzer (kan.-angol
vígjáték) 12.55 Airport
‘77 (am. kataszt. film)
15.05 Halálvadász és po-
kolbéli harcosok (am.-mex.
akciófilm) 16.40 Támad a
Nap (amerikai-kanadai ka-
tasztrófa film) 18.25 Ka-
binnyomás (amerikai ka-
tasztrófa film) 20.15 Va-
dászpilóták (francia akció-
film) 22.10 Fekete kutya
(amerikai-angol-francia ak-
ciófilm) 23.50 Nitro (kana-
dai akciófilm)

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Ausztrália
10.30 Új-Zéland termé-
szeti világa (term. sor.)
11.05 Nappali
10.55 Parlamenti Napló
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Átjáró
13.30 Roma Magazin
15.00 Domovina
15.30 Mindentudás 
Egyeteme
16.25 Kastélyok és kúriák
16.55 Szomszédok 
(magyar sor.)
17.30 Híradó
17.41 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
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 Kékfény Bűnügyi
magazin
22.05 Az Este
22.40 Kennedy feleségek
(am. minisor.)
0.05 Urbanisták 
- Vidor Ferenc
0.35 Hírek
0.40 Sporthírek
0.45 Prizma
1.00 Telesport (ism.)
1.30 Ma Reggel (ism.)

6.55 Románia himnusza
7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(brazil sorozat)
10.00 Danutz SRL 
(ism.)
12.00 TVR 55
12.40 A királyi ház titkai
(dél-koreai sorozat)
14.00 Hírek
14.45 Curier TV
15.15 Teleshopping
15.30 Krónika 
– magyar nyelvű műsor
17.00 A megfelelő pár
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
18.25 A királyi ház titkai
(dél-koreai sorozat)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.00 Prim Plan 
(talk show) (live)
22.00 Mad Men 
- Reklámőrültek 
(amerikai sorozat)
22.55 A Delta emberei
23.10 Visszajátszás
0.30 Éjszakai 
beszélgetések (ism.)
1.30 La vie en rose 
(life-style magazin) 
(ism.)
2.25 Prim Plan 
(talk show) (ism.)
3.15 Sport (ism.)
3.30 Hírek, 
időjárásjelentés 
(ism.)

7.00 Pro Tv hírek,
Könyvbemutató, 
Mi történik doktor úr?
10.00 Aranyoskám 
(amerikai vígjáték, 1982)
(ism.)
12.00 Fiatal 
és nyugtalan 
(amerikai sorozat) (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 Gyilkos kígyó
(amerikai sci-fi akciófilm,
2007)
22.15 Az örökség 
(román vígjáték sorozat)
23.30 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
0.00 A mentalista 
(amerikai krimisorozat)
1.00 Gyilkos kígyó 
(amerikai sci-fi akciófilm,
2007) (ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Reggeli matiné 
- Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.10 Air America 
(amerikai-német kaland
sor.) (ism.)
12.10 Az elveszett 
ereklyék fosztogatói 
(amerikai-francia-német
kaland sorozat)
13.00 Híradó, 
Sport
14.00 Egy rém 
rendes család 
(amerikai vígjáték soro-
zat)
14.30 Csillagháló
16.00 Híradó, 
Sport
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
– Simona Gheorge műsora
19.00 Híradó, Sport
20.00 Liga 1: 
Cfr Cluj-Oţelul Galaţi 
labdarúgó mérkőzés 
(élő közvetítés)
22.00 Vad nárcisz 
(román telenovella)
23.00 Híradó, Sport
23.45 Bűnös show 
– Dan capatos 
szórakoztató műsora
1.00 Különleges 
ügyosztály 
(Esküdt ellenségek: 
Meggyalázott áldozatok)
(amerikai krimisorozat)

6.00 A cseresznye 
a tortán (ism.)
7.00 Csiribí-csiribá 2.
(amerikai családi kaland-
film, 2007)
9.00 Teleshopping
9.30 Jugaru tréfái
10.00 Clejani-i szerelem
11.15 Ismerkedj, álmodj,
szeress! (ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Timon és Pumba
(am. rajzf.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Gyilkos számok
(amerikai sor.)
16.00 A cseresznye 
a tortán
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 
– szórakoztató műsor
23.30 Otthon, 
rémes otthon 
(amerikai thriller, 2003)
1.30 Hírek (ism.)
2.30 Otthon, 
rémes otthon 
(amerikai thriller, 2003)
(ism.)

7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők 
- Ferrari 308 GT4
9.00 Halálos fogás 
- Phil Harris története
10.00 Piszkos munkák 
- Cserepes ember
11.00 Újjáépítők
- Egy 52-es teherautó
12.00 Amcsi motorok 
- PJD motor, 
2. rész,
Geico motor
13.00 Autókereskedők
14.00 Hogyan készült?
15.00 Piszkos munkák 
- Öszvéres favágó
16.00 Állítólag... 
- Fájdalmas igazságok
17.00 Amcsi motorok
18.00 Autókereskedők 
- Jensen Interceptor
19.00 A túlélés 
törvényei
20.00 Szétépítők
21.30 Hogyan készült?
22.30 Stan Lee 
bemutatja: 
szupermenek 
a valóságban
23.30 Csendes 
szörnyetegek
0.30 Autókereskedők 
- Triumph Stag
1.30 Ross Kemp 
- Gengszterbandák 
nyomában
2.30 Szétépítők
3.00 Állítólag...
- Kutyaügyek

5.00 Hírek (ism.)
6.00 Hobby, szokások
(ism.)
7.00 Teleshopping
8.10 DP 2 tonomat 
– szórakoztató műsor
10.00 Bűvölet 
(olasz sorozat)
11.00 Vallomások 
(ism.)
12.00 Hírek, 
időjárásjelentés
12.30 Biznisz óra (ism.)
13.30 Jamie konyhája
14.00 Miért ABC
14.35 Együtt Európába
15.30 Boldogulj egyedül!
16.00 Bűvölet 
(olasz sorozat)
17.00 Hírek
17.30 Vallomások
18.30 Paula nyara 
(német sorozat)
18.55 Adio
19.00 Biznisz óra
20.00 Qian király 
(kínai kaland sor.)
21.00 Késhegyen 
– informatív műsor
22.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
23.00 Aeroshow
23.35 Titkos Szolgálat -
MI5 (angol thrillersor.)
0.35 Qian király 
(kínai kaland sor.) 
(ism.)
1.30 Lehet, hogy 
nem tudtad (ism.)
1.35 Vallomások (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. május 2.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ



Ma Katalin és Roberta
napja van.
A Katalin görög eredetû
nõi név. Elterjedt nézetek
szerint a görög katharosz
szóból származik, amely-
nek jelentése: „(mindig)
tiszta”. Mások szerint az
Aeikatherina névbõl ered,
melynek jelentése: „nyila-
zó”, „biztosan célzó”. A
magyarba feltehetõen a né-
met Katharina vagy a latin
Catharina forma közvetíté-
sével került.
A Roberta név a Róbert
férfinév nõi párja.
Holnap a Kitti és Zsófia
nevûek ünnepelnek.
Vasárnap a Fülöp, Jakab
és József nevûeket kö-
szöntjük.

Évforduló
Ápr. 29-én:
• 1885 – Elsõ alkalommal
vizsgázik nõ az Oxfordi
Egyetemen.
Ápr. 30-án:
• 1711 – A Rákóczi-sza-
badságharcot lezáró szat-
mári békeszerzõdés értel-
mében a kuruc hadsereg a
nagymajtényi síkon leteszi
zászlóit a császári hadsereg
elõtt, és fegyvereit megtart-
va hazaoszlik.  
• 1876 – A budapesti Mar-
git híd felavatása.
Május 1-jén:
• 1576 – Báthory Istvánt
lengyel királlyá koronáz-
zák.

• 1957 – Hivatalosan meg-
kezdi mûködését a Magyar
Televízió.

Vicc
Az állatorvos elmegy az em-
berorvoshoz. Az megkérde-
zi:
– Mesélj, mi a panaszod?
Mire az állatorvos:
– Hja, így könnyû!

Recept
Friss sóskaleves galuskával
Hozzávalók: 50 dkg sóska,
2-3 dl tejföl, vaj vagy olaj, 1
fej vöröshagyma, liszt, cukor,
só, 1 tojás, búzadara.
Elkészítés: A sóska vasta-
gabb szárát lecsípjük, jól
megmosva deszkán összeap-
rítjuk. A zsiradékkal és a
liszttel zsemleszínû rántást
készítünk, majd a finomra
vágott vöröshagymát is meg-
dinszteljük rajta. Az aprított
sóskát a rántásra öntjük, foly-
tonos keveréssel várunk,
ameddig teljesen összeesik a
rántásban (2-3 perc), majd
felöntjük vízzel, azonnal sóz-
zuk, cukrozzuk, a tejfölt is
hozzáadjuk. A tojást kis tál-
ban villával nagyon habosra
verjük, sóval, borssal ízesít-
jük, és annyi darát adunk
hozzá, hogy galuska ke-
ménységû masszát kapjunk.
Pár perc pihentetés után le-
vesbe merített forró kiskanál-
lal beleszaggatjuk a levesbe,
5-6 perc alatt a galuskák szé-
pen megduzzadnak.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

A Kosba ér a Hold. Kihívások
és izgalmas fejlemények alakít-
ják mai napját. Hallgasson bel-
sõ sugallatára, és kövesse ösztö-
nös megérzéseit.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Hangsúlyossá válnak az érzel-
mi kötõdések. Pozitív, segítõ-
kész barátokra van szüksége,
akikkel jól érzi magát. Isten él-
tesse a születésnapjukat ünnep-
lõ Bikákat!
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Gondolatai a szerelem, a pénz és
a magánügyek körül forognak.
Erõsen foglalkoztatják a szak-
mai lehetõségek is, amelyekkel
bizonyíthatja képességeit.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Munkahelyén pozícióharc dúl,
álnok emberek lesnek egymásra.
Véleményalkotás helyett ön
csak mosolyogjon, bólogasson!
Ez nem a gyengeség jele.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Ne szorongjon olyan dolgok mi-
att, amelyeket úgysem tud meg-
változtatni. A tavaszi és majd a
nyári napok kulcsgondolata az
ön számára a pozitív gondolko-
dás.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

A hét utolsó munkanapján sem
pihenhet, de lesz ereje a felada-

taira összpontosítani. A siker
feltétele még, hogy mindeköz-
ben ne látsszék a görcsös aka-
rás.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Romantikus tavaszi nap. Vá-
gyakozzon bátran, a szerelmi
álmok valóra válnak. Szervez-
zen közös programot kedvesével.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Bármennyire elfoglalt és sok a
gondja, fordítson figyelmet a
gyermekére. Legyen megértõ,
beszéljen vele türelmesen.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Szerencsés idõszakát éli. Mun-
kája most a legfontosabb, fõnö-
ke elégedett önnel és számít
munkájára.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Fordítson gondot és idõt arra,
hogy pénzügyi tartalékot képez-
zen jövendõ szükségleteire. Vá-
ratlan helyzetek megváltoztat-
ják napi terveit.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Fejezze ki egyéniségét tetteiben.
Érzelmi kötõdéseire és szemé-
lyes kapcsolataira szánjon több
idõt. Szeretteinek most nagyobb
szüksége van önre.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Érezhetõ változások és meglepõ
események történnek, amelyek
megváltoztatják véleményét az
élet komoly dolgairól. Legyen
toleránsabb szerettei iránt.

Horoszkóp
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Labdarúgás 

Hírösszefoglaló 

A Real Madrid hazai
környezetben 2-0-s vere-

séget szenvedett az õsi rivális
FC Barcelonától a labdarú-
gó- Bajnokok Ligája elõdön-
tõjének elsõ, szerda esti mér-
kõzésén. 

Rendkívül indulatos, he-
lyenként durva futballt ho-
zott az elsõ félidõ. A Barce-
lona szokásához híven el-
dugta a labdát, és Villa, vala-
mint Xavi révén két nagy
helyzetet is elpuskázott. Ez-
zel a szemben a Real – egy

távoli Ronaldo-lövést leszá-
mítva – kapura veszélytelen
volt. A félidõben kisebb cse-
tepaté alakult ki, Pintót, a
vendégek cserekapusát pe-
dig kiállították a kispad-
ról. A fordulást követõen
még inkább eldurvult az
összecsapás, a 61. percben
Wolfgang Stark játékvezetõ
egybõl piros lappal kiállítot-
ta a Dani Alvest letalpaló
Pepét, ezt követõen pedig a
reklamáló José Mourinho
vezetõedzõt a lelátóra küld-
te. A 76. percben góllá érett
a Barca mezõnyfölénye, a
csereként beálló Afellay
adott gólpasszt Messinek.

Három perccel a lefújás elõtt
második gólját is megszerez-
te az argentin aranylabdás,
fantasztikus szólót követõen
gurított Casillas mellett a ka-
puba. A visszavágóra jövõ
kedden kerül sor a Camp
Nou Stadionban.

Az FC Barcelona fontol-
gatja, hogy bepanaszolja José
Mourinhót, a fõvárosiak ve-
zetõedzõjét az Európai Lab-
d a r ú g ó - s z ö v e t s é g n é l
(UEFA). A katalán klub teg-
nap tudatta, hogy ügyvédei
megvizsgálják a portugál tré-
ner szavait, és eldöntik, hogy
az UEFA fegyelmi bizottsá-
gához fordulnak-e. Mourinho

élesen bírálta a találkozót ve-
zetõ német Wolfgang Star-
kot, és arra is utalt, hogy az
UEFA az ENSZ Gyermek-
alapjának (UNICEF) támo-
gatása miatt részesíti különle-
ges elbánásban a Barcelonát.
„Ha elmondanám a bírónak
és az UEFA-nak, amit érzek,
ma véget érne a karrierem” –
jelentette ki a Real mestere.

Stark kiosztott egy-egy pi-
ros lapot, a 62. percben pedig
a lelátóra küldte a reklamáló
Mourinhót. Az UEFA illeté-
kesei a lefújás után mindkét
edzõnek megtiltották, hogy a
sajtótájékoztató elõtt nyilat-
kozzanak. 
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Röviden
Liga-2, 24. forduló

Ma Petrol–Gaz Metan
CFR Craiova-mérkõzéssel
indul a 24. forduló a labda-
rúgó Liga-2 Nyugati-cso-
portjában. A szombati mû-
sor: Gyulafehérvár–Bihar
FC, FC Argeº–Aradi ACU,
ALRO Slatina–Szebeni
Voinþa, Dévai Mureºul-
–Tordai Arieºul, UTA–CS
Mioveni. A Poli Iaºi sza-
badnapos, a CSM Râmnicu
Vâlcea pedig játék nélkül
kapja a visszalépett
Szilágysomlyó elleni mér-
kõzés három pontját. 

Liga-3, 24. forduló

A labdarúgó Liga-3-ban,
pénteken: 5. csoport: Nagy-
szentmiklós–Aradi Gloria,
Tem. Poli II–Temesrékás,
Boros-sebes–Resicabánya,
Drobeta T. Severin–Vajda-
hunyad, Temesgyarmat–Be-
lényes, Kisbecskerek–Vá-
radi Luceafãrul. 6. csoport:
Nyárádtõ-–Aranyosgyéres,
Kv. Sãnãtatea–Tatrang,
Székelyudvarhely–Zalatna,
Gloria II–Szászrégen, Gaz
Metan II–Máramaros FC,
Brassói CSM–Szászfenes,
Nagydisznód–Zilah.  

Hétvégi rangadó 
Nagybányán

A rögbi-Szuperliga hétvégi
6. fordulójának mûsora:
szombaton: Temesvári RCM
–Aradi ESK, CS Municipal
Bukarest–Dinamo, Kolozs-
vári U–Steaua, vasárnap:
Nagybányai ªtiinþa–RC Fa-
rul Konstanca.    

Pólónagyüzem indul
Erdélyben

Az elsõ értékcsoportban a
harmadik, a másodikban
pedig az elsõ körmérkõzést
rendezik meg a hét végén
Nagyváradon. Április 29.:
Steaua–Arad és Nagyvá-
rad-– Dinamo – 1–4. he-
lyek, április 30.: Arad–-
Nagyvárad és Steaua–Dina-
mo (1-4), Kolozsvár–Spor-
tul, Rapid–Criºul, Sportul-
–Rapid és Kolozsvár–Crisul
(5-8); május 1.: Dinamo–-
Arad és Nagyvárad–Steaua
(1-4), Criºul– Sportul–Ra-
pid-–Kolozsvár (5-8). A
Digi Sport pénteken 18 órá-
tól (Várad–Dinamo), szom-
baton 13.45-tõl (Arad–
Várad), vasárnap 12 órától
(Várad–Steaua) sugároz
élõben.

Ecclestone nem 
sürgeti a bahreinieket

A korábban kiszabottnál
több idõt adna Bernie
Ecclestone a helyi zavargá-
sok miatt március 13-ról
elhalasztott bahreini
Forma–1-es nagydíj szer-
vezõinek arra, hogy el-
döntsék, meg tudják-e ren-
dezni idén a futamot. A
Forma–1 elsõszámú veze-
tõje jelezte: a Nemzetközi
Automobil Szövetség
(FIA) ugyan május elsejéig
kért választ, de szerinte
nem kell sürgetni a végsõ
döntés meghozatalát.

Messi-lecke a Realnak 

Lionel Messi (az elõtérben) hatalmas iramban érkezve sodorta be az elsõ gólját a Real Madrid hálójába

Labdarúgás 

Hírösszefoglaló

Négy élvonalbeli klub, a
Debrecen, a Kecskemét,

a Siófok és az Újpest, vala-
mint két másodosztályú
egyesület, a Keleti csoport-
ban listavezetõ Diósgyõr és
a harmadik Mezõkövesd li-
cenckérelmét elutasította el-
sõ fokon a Magyar Labda-
rúgó-szövetség (MLSZ) ille-
tékes bizottsága. Az MLSZ
honlapjának közlése szerint
a hat együttest hiánypótlás-
ra szólították fel.

Kilenc klub – a Videoton,
a Ferencváros, a Gyõr, a
Honvéd, a Kaposvár, az
MTK, a Paks, a Haladás és a
Zalaegerszeg – a nemzetközi
kupaszerepléshez szükséges
licencet is megkapta. Szer-
dán folytatódott a Moni-
comp Liga pontvadászatá-
nak 25. fordulója. A sereg-
hajtó Szolnoki MÁV hazai
környezetben 1-0-s vereséget
szenvedett a Vasastól, így öt
fordulóval a bajnokság vége
elõtt kilenc pont a hátránya
a még bennmaradást jelentõ
14. helyezett Siófokkal
szemben. Utóbbit a dobogós
helyért harcoló Zalaegerszeg
gyõzte le hazai pályán, 2-1.
Kaposvárott a Rákóczi 2-1-
re verte a Ferencvárost. Má-

sodik mérkõzését is meg-
nyerte Kondás Elemér irá-
nyításával a címvédõ Debre-
cen: a hajdúsági együttes 3-
1-re gyõzte le az MTK-t.
Keddi eredmények: Szom-
bathelyi Haladás–Újpest 0-
2, Lombard Pápa–Gyõri
ETO 2-1, Kecskeméti
TE–Budapest Honvéd 2-1,
Paks–Videoton 1-0. 

A 26. forduló programja:
április 29., péntek: Gyõri
ETO–Paks, Videoton–Kecs-
kemét; április 30., szombat:
Vasas–ZTE, Újpest–Pápa,
MTK–Szolnoki MÁV, Sió-
fok–Haladás, Honvéd–Ka-
posvár; május 1., vasárnap:
Ferencváros–Debrecen. 

Licencgondok 

a magyar élvonalbanLabdarúgás

Turós-Jakab László

Annak ellenére, hogy a
2010–11-es bajnokság-

ból már csak öt forduló ma-
radt hátra, szinte naponta
változik valami a Liga-1 lab-
darúgócsapatainak ház tá-
ján. Dinu „Vamã” mene-
dzser akarata ellenére Geor-
ge Copos csapattulajdonos
menesztette Marius ªumu-
dicã edzõt, aki azonban
nem írta alá a rákénysz-
erített lemondást. A Rapid
kispadja üres miután egy-
elõre senki sem vállalta a
hálátlan feladatot. 

Változott a Steaua stábja
is, Narcis Rãducan helyett

most Marcel Popescu az ala-
kulat sportigazgatója. Becali
megint összeugrott a szurko-
lói keménymaggal, és azzal
fenyegetõzik, hogy a Ghen-
cea útról a Bãneasa-erdõbe
költözteti ki a csapatot.  

A Dinamónál is bõven van
aggodalomra ok, hiszen tíz
játékos ellen indulhat bûnvá-
di eljárás a pirotechnikai
anyagoknak a lelátókra való
becsempészése miatt.    

Tegnap egyébként folytató-
dott a 29. forduló mûsora, a
Vaslui 2-1-re nyert az
Universitatea Craiova ellen.
Dorel Stoica öngóllal juttatta
Este, Medgyesen, a Kolozs-
vári U hazai vereséget szen-
vedett a Temesvári FC-tõl, 1-
2.  Tegnap zárt kapuk mö-

gött, tehát nézõk nélkül, a
Dinamo 3-0-ra verte a Besz-
tercei Gloriát. 

Három mérkõzéssel rajtol
szombaton a 30. forduló mû-
sora: Sportul–Marosvásár-
hely (õsszel: 1-4) – 15 óra,
GSP Tv, Brãneºti–Vaslui (0-1)
– 17 óra, GSP Tv, Temes-
vár–Brassó (0-0) – 21.30 óra,
Digi Sport. A további menet-
rend: vasárnap: Craiova–
Urziceni (2-1) – 14 óra, GSP
Tv, Astra–Kv. U (0-1) – 16
óra, GSP Tv, Pandurii–Rapid
(1-1) – 18 óra, Digi Sport,
Steaua– Gloria (0-1) – 20.30
óra, Digi Sport; hétfõn: Gaz
Metan–Dinamo (2-3) –
18.30 óra, Digi Sport, CFR
1907–Oþelul (1-1) – 20 óra,
Antena 1. 

Forrongás a Liga-1-ben

Kosárlabda 

ÚMSZ 

Négy csapat a döntõbe
jutásért küzd, további

négy pedig a kiesés elkerülé-
séért a férfi kosárlabda-baj-
nokságban. Négyen befejez-
ték az idényt, a CS Otopeni a
9., az Energia Rovinari a 10.,
a Temesvári BCM a 11., a
CS Municipal Bukarest pe-
dig a 11. helyen zárt. A baj-
noki címért CSU Asesoft
Ploieºti– Steaua-Turabo és
Kolozsvári U-Mobitelco BT–
Medgyesi Gaz Metan soro-
zatokat rendeznek az egyik
fél harmadik sikeréig. Az
utóbbi hét idény bajnokaként
a CSU Asesoft a kiszámítha-
tatlan bukaresti gárdával csa-
tázik, amely e szezonban ha-
zai pályán és a Román Kupá-
ban is legyõzte. Tegnap az
Olimpia-csarnokban 89-85-
re nyertek a Prahova megyei-
ek, ma este is Ploieºti-en ját-
szanak (a TVR 3 18 órától su-
gároz). A legjobb erdélyi ala-
kulatok összecsapása kétesé-
lyes, miután az alapszakasz-
ban érvényesült a hazai pálya
elõnye: Medgyesen a Gaz
Metan nyert (86-79), Kolozs-
váron pedig az U-Mobitelco
BT (91-80). A kincses város-
ban indul a sorozat, pénteken
17.30 órakor (Digi Sport Plus),
szombaton pedig 18 órakor
kezdenek. Tegnap, Csíksze-
redában, a Hargita Gyöngye
BC megszerezte elsõ gyõzel-
mét a kiesés elkerüléséért ki-
írt sorozatban: 96-90 a
Politehnica Iaºi ellen.  

Négy csapat

küzd a címért

Az állás:
1. Videoton 25 16 5 4 50-22 53
2. Paks 25 13 4 8 41-32 43
3. Kaposvár 25 13 3 9 40-35 42
4. FTC 25 13 2 10 38-35 41
5. ZTE 25 12 4 9 42-39 40
6. Debrecen 25 11 7 7 48-38 40
7. Vasas 25 10 5 10 30-38 35
8. Pápa 25 10 4 11 37-43 34
9. Kecskemét 25 11 0 14 42-45 33
10. Újpest 25 9 6 10 40-33 33
11. Honvéd 25 9 6 10 29-29 33
12. Győri ETO 25 8 9 8 30-29 33
13. Haladás 25 8 6 11 33-34 30
14. Siófok 25 6 9 10 23-33 27
15. MTK 25 6 6 13 29-41 24
16. Szolnok 25 4 6 15 21-47 18

Kézilabda

T. J. L. 

A férfi kézilabda-Nem-
zeti Liga 21. fordulójá-

ban, Székelyudvarhelyen, a
KC 30-30-ra mérkõzött a Ko-
lozsvári U-Transilvaniával,
míg vetélytársai mind nyerni
tudtak: CS Munici-
pal–Bucovina Suceava 26-32,
UCM HC Krassó-Szö-
rény–HCM Konstanca 27-
33, Temesvári Poli–Pandurii

Tg. Jiu 32-35. A 22. fordulót
megelõzõen a tengerpartiak
megugrottak a táblázat élén
(37 pontjuk van), az SZKC
(33p), a Suceava (30p), a
Krassó-Szörény (29p) és a
Tg. Jiu (27p) követi õket. Így
a szombati Bucovina–SZKC-
mérkõzésnek nagy a tétje, a
gyõztes ugyanis nagyon kö-
zel kerül a bajnoki ezüstér-
mekhez, miután a konstan-
caiakat már aligha lehet utol-
érni. A további menetrend:
Kolozsvár–Nagybányai

Minaur HC, Brassói
Dinamo–Temesvár (13.15
óra, Digi Sport), Tg. Jiu–Szat-
márnémeti CSM, Steaua
MFA–Kras só -Szörény,
HCM Konstanca–CS Muni-
cipal. A Nagyváradi CSM–
Bákói ªtiinþa-találkozót má-
jus 10-én pótolják, miután
szombaton a moldvaiak
Challenge Kupa-elõdöntõt
vívnak a RK Cimos
Koperrel. A 17 órakor kezdõ-
dõ mérkõzést a TVR 2 közve-
títi élõben. 

Ezüstrangadó elõtt az SZKC



Zsehránszky István

Gyönyörû elõadóestet
tartott itt nemrég Bukarest-
ben, a Magyar Kulturális
Intézetben. Egy Márai-
estet. Gondolom, nagysze-
rû reklám ez a közelgõ ven-
dégjátékukhoz, ugyanis
május elején a bukaresti
Nemzeti Színházban fogják
játszani egyik új produkció-
jukat, az Apacsokat. Ké-
rem, mutassa be pár szóban
a Radnóti Színházat, mert
ritkán fordul meg itt, nem
sokan ismerik.
– Hát a Radnóti Színház tu-
lajdonképpen az egyik legki-
sebb színház Budapesten.
Összesen 240-250 ülõhely
van benne...

Akkor eléggé nagy!
– Kis színháznak nagy,
nagy színháznak kicsi. És a
város legközepén van, az
Andrássy út és a Nagyme-
zõ utca sarkán, tehát a bu-
dapesti Broadway kellõs
közepén. Polgári színház-
nak is szokták mondani.
Hagyományos színpada
van. A nézõtér: földszint és
erkély. Tehát nagyon kísér-
letezni vagy alternatív mó-
don játszani ott nem le-
het... Elég rég, huszonöt
éve vagyok igazgató ott.
Talán én vagyok a legré-
gibb magyar színházigaz-
gató, mindenféle rekordo-
kat döntögetek...

És ezt hogy csinálja?
– Pályáztam, megnyertem a
pályázatot, ott vagyok. Na-
gyon ritkán rendezek, in-
kább játszom, és hát igazga-
tom a színházat. Hogy a bu-
karesti nézõknek legyen né-
mi fogalmuk arról, hogy mi-
ket játszunk: elõször is na-
gyon sok Csehovot, nagyon
sok Ibsent, ez a jellemzõ
ránk. Ugyanakkor sok ma-
gyar, úgynevezett fél-
klasszikust játszottunk, te-
hát a magyar polgári szín-
ház remekeit: Molnár Fe-
renctõl Bíró Lajosig, Heltai
Jenõtõl Szép Ernõig,
Herczeg Ferencig. Márai
Sándort is játszottunk...

Vagyis fõleg a két világ-
háború közötti magyar drá-
mát...
– Ezt nevezik magyar polgá-
ri irodalomnak. És gyakran
játszunk kortárs magyar mû-
veket is. Amivel ide készü-
lünk, Bukarestbe, az éppen
egy kortárs mû: Bereményi
Géza és Kovács Krisztina ír-
ta. Kovács Krisztina színhá-
zunk dramaturgja. És tulaj-
donképpen egy megrende-
lésre készült darab.

A rendezõ megbízásából
írták, a rendezõ adta a té-
mát, ha jól értettem.
– Török Ferenc fiatal film-
rendezõ, aki életében most
rendezett elõször színház-
ban. Amikor megkerestem,
arról kezdtünk beszélgetni,
hogy mi érdekli õt, és mi ér-
dekel engem. Kiderült, hogy
õt a klasszikus darab kevésbé
érdekli, ahhoz õ nem ért. Vi-
szont amikor elkezdtünk be-
szélgetni arról, hogyan éltek
apáink, nagyapáink Magyar-
országon, tehát milyen a mi
közelmúltunk, kiderült, hogy
az mind a kettõnket nagyon
érdekeli. Akkor az ügynök-
téma nagyon a levegõben
volt, és ott van most is. Tehát
„kézenfekvõ” volt, már csak
meg kellett keresni a darabot.
Az sem volt különösebben
nehéz. Kovács Krisztina ép-
pen szakdolgozatot ír, amely-
nek a témája: „Ügynökök a
színházban a szocializmus
éveiben”, tehát nagyon ott-
hon volt ebben. És találtunk
egy magyar írót, aki indián-
könyveket írt és indiánozott,
ami hajdan afféle féllegális
tevékenység volt a szocialista
Magyarországon... Megis-
mertünk egy ötven évvel ez-
elõtti történetet, és ennek a
kapcsán íródott meg a darab.
Elõször Kovács Krisztina el-
készítette a darab szerkeze-
tét, és aztán Bereményi Géza
sokat segített a dialógusok és
a jelenetek megkomponálá-
sában. Tulajdonképpen egy
nyomozástörténet. A fiatal
filmrendezõ kutatni kezd a
családja múltjában, és kide-
rül, hogy a nagyapja ügynök
volt. Az indiánok között õ

volt az ügynök, és tulajdon-
képpen õ okozta egyik barát-
jának a halálát is, bár nem
akarta, tehát indirekt mó-
don. A darabnak az az érde-
kessége, hogy visszafelé
megy az idõben, tehát felrúg-
ja a klasszikus sémát. Az
elõbb arról beszéltünk, hogy
a Radnóti Színház formáli-
san nem kísérletezik, de ez
azért nagyon rendhagyó dra-
maturgia. Jelenetrõl jelenetre
mindig ugrunk egyet vissza
az idõben, filmes módon tu-
lajdonképpen.

A Radnóti Színházat,
legalábbis tudomásom sze-
rint, konzervatív színház-
nak tartják, ezért tûnik kü-
lönösnek, hogy ilyen elõ-
adást készít.
– Balanszírozunk, igyek-
szünk balanszírozni az ér-
tékõrzés, tehát a konzervati-
vizmus és a kísérletezés kö-
zött. Vagy mondjuk úgy,
nem veszítettük el a kíván-
csiságunkat. Ami a legfon-
tosabb, ugye, hogy az ember
a kíváncsiságát ne veszítse
el soha.

Akkor kérem, mutassa
be a kíváncsiak csapatát.
– A fõszerepet, ezt a bizo-
nyos filmrendezõt, és a saját
nagyapját is Csányi Sándor
játssza. Csányi jelenleg az
egyik legnépszerûbb magyar
színész, és nemcsak népsze-
rû, hanem kitûnõ színész, a
tanítványom volt annak ide-
jén. A nagymamát Csomós
Mari, a nyomozótisztet
Szervét Tibor játssza. Szer-
vét a darabból készült film-
ben is eljátssza ezt a szere-
pet, amiért filmszínészi ala-
kításdíjat kapott, mert annyi-
ra gonosz és annyira jó, any-
nyira ördögi egyszerre ennek
a nyomozótisztnek az alakí-
tásában. Aztán Wéber Kata,
Karajos Gábor, szóval több
fiatal színész is...

Hogyan került terítékre a
bukaresti turné? És csak
Bukarestben fogják játszani
a darabot? Vagy ha már át-
jöttek, akkor Erdélyben is
fellépnek vele?

– Ion Caramitru, a kitûnõ
színész, a bukaresti Nemzeti
igazgatója régi barátom.
Caramitrunak az õsszel volt
elõadóestje a Radnóti Szín-
házban. Harminc-egyné-
hány éve ismerjük egymást.

Hogyan barátkoztak ösz-
sze? Mert Budapest és Bu-
karest azért több száz kilo-
méterre van egymástól.
– Egyszer én voltam itt Bu-
karestben a budapesti rádió-
val. Akkor még voltak ilye-
nek, hogy a bukaresti és a
budapesti rádió közös mû-
sort csinált versekbõl. Én ol-
vastam a magyar verseket, õ
olvasta a román verseket, és
akkor találkoztunk.

És az ilyen kétnyelvû
adás volt. Mintegy jelezte,
hogy a mûvészek nem el-
lenségek. Nem kellene fel-
eleveníteni ezt?
– Annyi jó dolog történt a
múltban, és annyi rossz is
persze, de a jó dolgokat föl
kellene eleveníteni. Aztán õk
is voltak Budapesten hason-
ló mûsorral, és akkor ebbõl
lett a barátság. Teniszeztünk
is, a hobbim. Aztán találkoz-
tunk egy filmforgatáson.
Mind a ketten játszottunk
egy amerikai filmben...

Tehát együtt „léptek”
vászonra...
– Mostanában gyakrabban
találkozunk, és Ion megkér-
dezte, hogy a Radnóti Szín-
ház részérõl mit ajánlanék.
Ezt a darabot ajánlottam, az
Apacsokat. Elolvasták, meg-
nézték, elfogadták. És nagy
valószínûséggel ennek az
lesz a folytatása, hogy õk
jönnek hozzánk a jövõ sze-
zonban. A bukaresti Nemze-

ti hoz egy olyan darabot, egy
olyan elõadást, ami befér a
Radnótiba.

Én tudok egy ilyen elõ-
adást. Thuróczy Katalin-
nak ezelõtt néhány hónap-
pal mutatták be az egyik
darabját, a Cselédlépcsõt a
bukaresti Nemzetiben. Ál-
talában Thuróczy Katalin-
nak itt vannak az õsbemu-
tatói: ez, a Csütörtökünnep
az Odeonban stb.
– Igen. Ajánlották nekem.
Thuróczy Kati ott is volt a
Ion elõadói estjén, és akkor
szó volt errõl.

Térjünk vissza az ön bu-
karesti egyéni estjére. Cso-
dálatos dolognak tûnt az,
ahogyan verset mondott, és
nem is akármilyen verset.
Hosszú, nehéz Babits-ver-
set, hosszú Kosztolányi-
verset, a Negyedik éneket a
Toldiból vagy az Elõszót
Vörösmartytól, és mindezt
Márai kapcsán. Érdekes vá-
logatás... De ami ennél is
érdekesebb: olyan könnye-

dén, olyan személyesen,
olyan közvetlenül mondta
ezeket a veretes szövegeket,
mintha valakivel együtt ül-
ne az asztalnál, és beszél-
getnének. Csodálatosan ha-
tottak ezek a versek a köz-
vetlen beszédben. Hogyan
jött rá, hogy így mondja?
Hogy az ön számára ez az
igazi elõadásmód?
– Sok elõadói estet csináltam
már életemben, és amikor
ezzel készültem, tulajdon-
képpen Márai Sándor napló-
it vettem elõ újra, mert már
egyszer csináltam mûsort
Márai naplóiból, és akkor rá-
jöttem, hogy Márai kötõdése
a magyar irodalomhoz na-
gyon hasonlít az én kötõdé-
semhez. Tehát õneki is azok
a kedvenc költõi és azok a
kedvenc versei, amik hoz-
zám közel állnak. És tulaj-
donképpen kiválogattam,
azt hiszem, egy eléggé mu-
latságos szöveget, mert na-
gyon sokat nevetett a közön-
ség, szerencsére.

Folytatása a 14. oldalon

Színmûvész, rendezõ, színházigazgató. 1965-ben végzett
a Színház- és Filmmûvészeti Fõiskolán, ugyanabban az
évben a Pécsi Nemzeti Színházhoz szerzõdött. 1969-tõl a
Madách Színház, 1980-tól a Magyar Filmgyártó Vállalat
társulatának színésze, 1985-tõl a Radnóti Színház igazga-
tója. 1983 óta tanít a Színház- és Filmmûvészeti Fõisko-
lán. Fontosabb szerepeit többek között Shakespeare-, Ib-
sen-, Csehov-, G. B. Shaw-, Molnár Ferenc-darabokban
alakította, több önálló elõadóesttel is színpadra lépett ed-
dig (fõleg a Nyugat szerzõi körét alkotó költõk mûveibõl
készült mûsorokkal), számos játék- és tévéfilmben szere-
pelt, rendezõként is közel tíz bemutatót jegyez. Szakmai
elismerései közül: Jászai Mari-díj (1977), Filmkritikusok
díja (1977), Színikritikusok díja (1987), Érdemes mûvész
(1988), TV-kritikusok díja (1989), Kossuth-díj (2003),
Radnóti-díj (2004), Halhatatlanok Társulata – Örökös Tag
(2008), Hazám díj (2009), Prima díj (2009).

A kíváncsiak csapata
Bálint András magyarországi színmûvész szerint a múltban történt jó szakmai dolgokat érdemes feleleveníteni

Bálint András (1943, Pécs)

Több száz emlékezetes színpadi és filmes alakítással a háta

mögött, egyik legismertebb magyar színészként beszélgetõtár-

sunk bõ huszonöt éve vezeti a budapesti Radnóti Színházat,

amely május elején bukaresti vendégszereplésre készül. Koráb-

ban vezetõje visszhangos Márai-elõadóesttel volt jelen a román

fõvárosban. Ezekrõl és eddigi mûvészi, mûvészetszervezõi ta-

pasztalatairól kérdeztük jeles interjúalanyunkat.

Fotó: www.radnotiszinhaz.hu

úmszszínképHétvégi melléklet
Szerkeszti: Ágoston Hugó, Szonda Szabolcs

2011. április 29.–május 1., péntek–vasárnap

Készült a Communitas Alapítvány támogatásával



ÚMSZ-SZÍNKÉPKULTÚRA www.maszol.ro   2011. április 29.–május 1., péntek–vasárnap14

Farkas István

Manapság egyre több olyan
filmmel találkozunk, amely
ellátható a „valahol láttuk
már” jelzõvel. Egyre keve-
sebb viszont közöttük az
olyan, amelyik a déjà vu ér-
zés ellenére is sikeresen vég-
rehajtja küldetését, azaz szó-
rakoztat és esetleg még el is
gondolkodtat – ha másról
nem, hát legfeljebb arról,
hogy melyik filmbõl kölcsö-
nözte a dramaturgiai eleme-
ket.

Ilyen (sikeres) déjà vu-s
film például Jaume Collet-
Serra legújabb, Didier Van
Cauwelaert Out of My Head
címû regénye alapján készült
alkotása, az Unknown (Isme-
retlen férfi), amellyel, bár ren-
geteg klisét sorakoztat fel, ér-
demes „megismerkedni”.

A film a cselekmény szint-
jén Roman Polanski 1988-
as, Frantic (Õrület) címû
thrillerét idézi. Dr. Martin
Harris feleségével egy konfe-
renciára érkezik Berlinbe –
akárcsak Polanski Dr. Ri-
chard Walkere Párizsba. Bõ-
röndjét a reptéren felejti

(Walker összecseréli az
övét), elindul utána, de bal-
eset éri, négy napig eszmé-
letlenül fekszik a kórházban,
és miután magához tér, elin-
dul, hogy megkeresse felesé-
gét (akárcsak Polanski tudó-
sa). Kiderül, hogy asszony-
kája, Elizabeth férjnél van,
és a pasi az õ személyazo-
nosságát vette magára, iga-
zát fõhõsünkkel ellentétben
mindenki elõtt igazolni tud-
ja, így ha Martin életben
akar maradni, kénytelen

menekülõre fogni. A film-
ben tehát nem feltétlenül a
hullákon van a lényeg, amit
a kortárs akciófilmek miatt
szinte elvárunk, hanem egy-
fajta, a saját emlékezettel,
múlttal (múltakkal) való le-
számoláson.

Akárcsak Simon Brand
2006-os, Unknown (Emléke-
zetkiesés) címû filmje raktár-
épületbe zárt öt hõsének, az
életben maradásért a mi
Martinunknak is minél ha-
marabb vissza kell nyernie

igazi (!) emlékezetét, amely,
mint utóbb kiderül, szöges
ellentétben áll azzal, amit õ
a baleset után valóságnak
hitt. Miközben dr. Martin
megpróbálja beásni magát
múltja legmélyebb bugyrai-
ba, a nézõ elõtt lebilincselõ-
en izgalmas pszichológiai,
helyesebben paranoiathriller
bontakozik ki, amely az em-
lített két film mellett a „vájt-
szemû” nézõkben az Oscar-
díjas forgatókönyvû, 1995-
ös Közönséges bûnözõket (ren-

dezte: Bryan Singer) és a
Christopher Nolan által ren-
dezett fantasztikus Mementót
(2000) is felidézi, amely fõ-
hõsének, Leonardnak szin-
tén az emlékezetével is meg
kell harcolnia. És ha mindez
nem lenne elég a filmes át-
hallásokból, megemlíthetjük
a klasszikus, Harrison Ford-
fõszereplésû A szökevény (r.:
Andrew Davis, 1993) és a
Bourne-rejtély (r.: Doug
Liman, 2002) által teremtett
hagyomány követését is.

Amint a fentiekbõl nyil-
vánvaló, Jaume Collet-Serra
legújabb alkotásában egybe-
gyúrta azokat a már kipró-
bált filmes elemeket – elra-
bolt tárgyak, emberek, sze-
mélyiségek, emlékek, bér-
gyilkosok, összeesküvés-el-
mélet –, amelyek sikerre vit-
ték a hasonló témákat bon-
colgató filmeket. Emellett jól
választotta meg a helyszínt
(a téli Berlin csak úgy ontja
magából a sejtelmességet), il-
letve a színészeket (a fõsze-
replõ Liam Neesontól kezd-
ve az õt segítõ Diane Kru-
geren át a Stasi-tiszt Bruno
Ganzig), akik remekül ellen-
súlyozzák a „valahol láttuk
már”-szerû cselekménymoz-
zanatokat és azt a néhány lo-
gikai bakit, amelyek elsõ né-
zésre feltûnnek a filmbará-
toknak. A film többekbõl fa-
nyalgást váltott ki, mert úgy-
szólván nem hordoz semmi-
féle újdonságot, ami magá-
val ragadná a nézõt, és csu-
pán nyomokban tartalmaz
feszültséget. Nekik javasol-
juk, hogy a felsorolt filmeket
meg- vagy újranézve értékel-
jék ezt az alkotást.

Mozivászon

Ismerõs filmekbõl ollózva

A remek színészi alakítások ellensúlyozzák a nézõben a déjà vu érzést az Unknown (Ismeretlen férfi) címû film láttán 
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Folytatás a 13. oldalról

A közvetlen elõadásmód-
nak köszönhetõen kiderült,
hogy az említett veretes szö-
vegekben is, nemcsak Má-
rainál, hanem a kedvencei-
nél is, van egy-egy groteszk
mozzanat, groteszk csavar,
ami az ünnepélyes elõadás-
módban soha nem látszott,
soha nem jött elõ. Mert a
dolgoknak a groteszkségén
nevettek, nem valami fel-
szabadult, zsigeri humor, il-
letve nevetés volt... Meg-
dolgozott érte a nézõ.
– Gonosz humora van
Márainak, hihetetlen iróniá-
ja van, és nagyon-nagyon
merész. Nagyon örültem,
hogy nevettek. És így adták
magukat ezek a versek, a
Hajnali részegség, az Esti kér-
dés stb.

Tudom, hogy van önnek
egy nagyszerû Radnóti-mû-
sora is. Hallani még nem
hallottam, látni még nem
láttam. Most, amikor Bu-
karestbe jönnek, biztosan
több napig lesz itt, nem tud-
ná elõadni a Radnóti-mû-
sort a Magyar Kulturális
Intézetben, a Petõfi Ház-
ban, a magyar iskolában?
– Lehetséges, hogy sor kerül
rá, de ha nem, akkor na-
gyon szívesen visszajövök
majd máskor.

A Máraira is sor kerülhet
még egyszer, ha az inkább
kéznél van. Szívesen meg-
hallgatnánk akár többed-
szerre is.
– A Radnótit még mondom
a színházban. Még mûsoron
van. Kéthavonta egyszer el-
hangzik. Az úgy Radnóti,
hogy naplók meg levelek
meg versek, és az én szemé-

lyes életembõl is van benne.
Szóval összekevertem a saját
életemet a Radnótiéval, egy
kicsit szemtelen módon, és
ha az elõbb megdicsérte a
személyességet, akkor ez
még beljebb van...

Még személyesebb, még
közvetlenebb, még inkább
belülrõl jön? Radnótira
nagy szükség lenne errefe-
lé, mert József Attilát ren-
geteget mondtak, Adyt ren-
geteget mondtak, Márait is
mondtak, de Radnótit nem
nagyon.
– Hát mondom én, szívesen,
hogyha sor kerül rá.

Az is jó lenne, ha a Rad-
nóti Színház elõadásaival
vagy az ön egyéni mûsorai-
val felkeresne olyan városo-
kat Erdélyben, ahol nincs
magyar színház. Például
Brassóban pontosan annyi
magyar él, mint Székely-
udvarhelyen, de nincs szín-
házuk. És hazafelé még
megállhatnának Aradon.
Ott van egy magyar kama-
raszínház, s ha egy rangos
mûvészt vendégül láthat,
csak megerõsödik ettõl.
– A színházi vendégjáték na-
gyon költséges.

Ezért kellene több elõ-
adást felfûzni a turnéra?
– Harmincan fogunk ide-
utazni az Apacsokkal, eléggé
költséges. Ha egyedül jövök,
az nem költséges...

Hát jöjjön!
– Jelentkezett egy úriember,
aki esetleg megszervezne
számomra egy erdélyi kör-
utat. Addig is viszontlátásra
itt, Bukarestben, május 3-án,
az Apacsok elõadásán, a Bu-
karesti Nemzeti Színházban.

Kristálytiszta decemberi
éjszaka, Izland, 1989. Csilla-
gos ég. Északi fény sehol.

Hová lett?
1998. április 14-én, dél-

után négy óra körül
Skellefteå-ban megy az úton
a használaton kívüli vasútál-
lomás elõtt. Lassan megy,
hogy ne keltsen feltûnést, és
látja, hogy három ember ül a
lépcsõn.

Az egyiket azonnal felis-
meri. Jurma. Könnyû esõ
szitál.

Fáj. Eltart pár másodper-
cig, amíg rájön, miért. Mint
mindig, most is eltereli gon-
dolatait, így lehet túlélni:
eszébe jut egy hasonló kép a
Philadelphia címû filmbõl
vagy Bruce Springsteennek a
filmhez készült klipjébõl.
Springsteen megy az utcán
egy gyárépület mellett, sivár
táj, az épület talán használa-
ton kívüli gyár, lassan megy,
nem néz körül; a szemlélõ-
nek az a benyomása támad,
hogy a három üldögélõ férfi,
aki nézi, gyerekkori barátai
lehetnek, akik itt maradtak,
míg õ elment.

Nem kiáltottak utána,
hogy álljon meg.

Aki marad, nem szívesen
kiált az után, aki megy. Mi-
lyen maradni? A három férfi
a használaton kívüli vasútál-
lomás lépcsõjén együtt iszik
egy üveg bort, valószínûleg
nem az elsõt. Jurma felemel-
te a fejét, amikor meglátta
õt, mintha felismerte volna,
de aztán elkapta róla tekinte-
tét, mintha szégyellné ma-
gát, vagy fékezhetetlen ha-
rag öntené el.

Fájt. Felfoghatatlan volt,

hogy nem õ az, aki maradt.
Nehéz megérteni. Véletlen?
Vagy csoda?

Fél? Fél.
Brighton, 1989 tavasza,

szinte csak a cím egy lehetet-
lennek látszó regénytervbõl,
valamint egy rövid feljegy-
zés.

„Közeledik a pillanat,
amikor Jótevõm, Nemo ka-
pitány kiadja a parancsot,
hogy nyissam meg a víztar-
tályok szelepeit, hogy a hajó,
a benne lévõ könyvtárral
együtt, elsüllyedjen.

Áttanulmányoztam a
könyvtárat, de nem jutottam
a végére. Régebben voltak
titkos álmaim, lehetségesnek
tartottam, hogy mindent
össze lehet rakni, elrendezni,
készre csinálni, befejezni.
Hogy végül azt mondhas-
sam: így volt, így történt, ez
minden, az elejétõl a végéig.

De ezt jobb meggyõzõdé-
sem ellenére mondanám. A
jobb meggyõzõdés ellenére
mondani valamit persze azt
jelenti: nem feladni. Ha en-
gedünk jobb meggyõzõdé-
sünknek, feladjuk.”

Másnap beült az autóba,
és órákon át furikázott
Skråmträsk, Långviken,
Yttervik és Ragvaldsträsk
környékén, hogy összeszed-
je magát.

Az autót, egy Audit,
Skellefteå repülõterén bérel-
te, melynek leszállópályáját
a Bursjö mellett, az Öregta-
nya közvetlen közelében ala-
kították ki, úgy tudta, annak
az erdõnek a helyén, mely
régen anyai nagybátyja,
John tulajdona volt. Az
ereszkedõ repülõgép ablaká-

ból, mintegy százhúsz mé-
ternyi magasból látta a há-
zat, melyben egykor részeket
olvasott fel a Bibliából hal-
dokló nagyanyja ágyánál.

Leszálláskor, mint min-
dig, most is kinézett az abla-
kon, hogy megállapítsa, mi
az a földrajzi hely, ahonnan
az életét szemügyre veheti,
és a mellette ülõ fiatalem-
ber, aki mintegy harminc-
éves lehetett és vastag szö-
vetbõl készült öltönyt viselt,
vagyis az Útitárs, szokása
szerint elõrehajolt, hogy

jobban lásson, és azt mond-
ta, no lám, hát most így néz
ki, mire õ azt válaszolta,
igen, hiszen átépítették,
mintha ez teljesen természe-
tes volna. John bácsi már el-
ment, tette hozzá magyará-
zatképpen. Nahát, õ is,
mondta a férfi, aki talán
még soha nem repült, és so-
ha nem látta az Öregtanyát
felülrõl, igen, a legtöbben
már elmentek, és erre már
nem lehetett semmit se vála-
szolni.

Az állomásépület elõtt a
padon ülõ férfi, akinek
Jurma volt a neve, ekkoriban
hetvenéves lehetett. Látszott
rajta, hogy régóta iszik.

Csoda, hogy él még. Errõl
ennyit.

Kölcsönkér egy csónakot,
és kievez a Granholmhoz.

Most más neve van, anyja
után Majaholmnak hívják.
Tulajdonképpen furcsa, hi-
szen a házat apja építette.
Nyaranta itt üldögélt az any-
ja, és bámulta a vizet.

Nem kéne ebbe belemász-
ni. Csak bedilizik tõle az em-
ber.

A repülõ állatok közül a
szitakötõket szerette legjob-
ban.

Sokáig nem látta õket. Az-
tán 1989 õszén újra megje-
lentek. 1990 tavaszán olyan
tömegben repkedtek, hogy
szinte nem hitt a szemének.
A szitakötõk feltámadása!
Mi történt?

*
A levelek.
Amikor ki akarta üríteni a

padlást, megtalálta a levélkö-
tegeket, összesen hetet, és a
kéziratokat is, mindet. Es-
küdni mert volna rá, hogy
mindet elégette.

Hát mégis? Minden? Elállt
a lélegzete.

Hát mégis.
Az asszony az ölébe tette

a Toshibát, mint egy kutya-
kölyköt, a másik nõ, Sanne
pedig leült a földre, és felad-
ta rá a cipõjét.

Az ember mindig valami
csodában reménykedik. Ha
nem reménykedik, nem is
ember. Márpedig valamilyen
módon mégiscsak az.

Most? Nem, még nem.

* Részlet az Európa Kiadó-
nál magyarul megjelent regény-
bõl, Kúnos László fordításában.

A szerzõ világhírû svéd író, a
2011. április 14–17. között le-
zajlott 18. Budapesti Nemzet-

közi Könyvfesztivál díszvendége
volt. A fenti szöveg forrása:

www.europakiado.hu

Per Olov Enquist

Egy másik élet
A kíváncsiak csapata
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Történelemszépítés, giccsesen
Az orbáni 
karakter

Lengyel László

Orbán Viktornál nincs ki-
egyezés. Kétfrontos harc
van, politikai és gazdasági
frontokon. A harc tárgya a
gazdasági növekedési pálya,
az európai beilleszkedés, a
vagyonok és jövedelmek el-
osztása és újraelosztása, az
állam, az életforma, a nyil-
vánosság szerkezete. A konf-
liktusok ellenõrizhetetlen
összeütközések láncolatává
válnak. 

Szlovákiai magyar értel-
miségiekkel és vállalkozók-
kal beszélgetve, érthetetlen-
nek neveztem Orbán Viktor
kormányzásában, hogy nem
egyezett ki hatalomra jutása-
kor a gazdasági szereplõk-
kel.

Azt vártam, hogy a politi-
kában egész pályás letáma-
dást alkalmaz, de arra nem
számítottam, hogy azonnal
kétfrontos harcba kezd, meg-
ütközik a vele barátságos tõ-
kével, az Európai Unióval és
a Valutaalappal. Ha csak a
szimbolikus politikában ro-
hamoz, alkotmányoz,

kultúrharcol, médiaháborúz,
és megállapodásra jut a gaz-
daságban, berendezkedhet
két-három ciklusra. A türel-
metlen kétfrontos harc kö-
vetkeztében le kell monda-
nia a rendszeralapításról.

Csak azt nem értem, hogy
min csodálkozol – rázta hát-
ra fejét és fürtjeit Huncik Pé-
ter, a kitûnõ pszichiáter és
író. – Nem tud kiegyezni.
Emlékezz a skorpió és a bé-
ka meséjére. A skorpió ter-
mészete szerint minden ál-
latba belecsíp, megöli, s tud-
ta ezt a béka is, amikor a
skorpiót nem akarta átvinni
a víz túlsó partjára. Addig-
addig kérlelte a skorpió,
mondván, dehogyis csípi
meg, hogy a béka ráállt a do-
logra. Már a patak közepén
voltak, amikor a skorpió
nem bírta tovább, s megcsíp-
te a békát. „Miért tetted?” –
kiáltott fel a béka. „Így mind
a ketten elpusztulunk!”
„Igaz – válaszolta a skorpió
–, de nem tehettem másként,
ilyen a természetem!” Értsé-
tek meg, Orbán Viktor se te-
het másként, ilyen a termé-
szete.

Hogyan vitatkozhatnék
egy lélekorvossal az orbáni
karakterrõl – válaszoltam.
Csakhogy én láttam ezt a

skorpiótermészetû, tigris-ka-
rakterû politikust, amikor
1998 tavaszán a két választá-
si forduló között elment Le-
ányfalura, hogy megölelje
Torgyán Józsefet, kezet csó-
koljon a feleségének, és azt
mosolyogja: Jóska, legyen
vége közöttünk az ellentétek-
nek, gyõzzük le közösen az
ellenfelet! És a minden hájjal

megkent ügyvéd-politikus
visszaléptette a jelöltjeit Or-
bán javára, amivel a Fidesz
megnyerte a választásokat.
(Nem rossz válasz, mondta
késõbb egy volt miniszter,
csakhogy te az ellenzéki – az
udvarlási –– szakaszról be-
szélsz, amikor a skorpió még
mézesmázas a békával, és
nem a hatalom világáról,
amikor nem bír magával.)

Nem hagy nyugodni a
kérdés, így rákérdezek a Fi-
desz-politikusoknál. Az
egyik visszafogottan annyit
mond: Majdnem olyan ré-
gen ismerem a Viktort, mint
te, volt szerencsém a karak-
teréhez. De mégsem errõl
van szó, hanem a gyõzelem-
rõl és a vereségrõl. Arra jött
rá, hogy õt a szükséghelyzet,

a háborús összeütközés eme-
li, a béke, a megállapodott-
ság leejti. Meg van gyõzõdve
arról, hogy ’94-ben majd-
nem azért esett ki a parla-
mentbõl, mert a rendszer ra-
dikális ellenzékébõl békés és
együttmûködõ partnerré
vált. Majd 2002-ben, ahe-
lyett, hogy szükségállapotot,
vészhelyzetet kommunikált
volna, nyugalomba és biz-

tonságba mocsarasodott, és
vesztett. Ezen túl, 2014-ig,
mindig szükségállapot lesz,
ahol senki nem lehet rajta kí-
vül biztonságban, ahol nem
lesz egyetlen biztos intéz-
mény, állás, tekintély. Olyan
káosz lesz, amit egyedül õ
igazgat.

Bólogatok. Érthetõ logika,
jól levezethetõ szerkezete az
intézményes kormányzással
szemben a személyes kor-
mányzásnak. – De miért kel-
lett összeugrania a nála sok-
kal nagyobb és erõsebb gaz-
dasági szereplõkkel? – Ép-
pen rajtuk, és éppen ezért
kellett példát mutatnia. Ha a
legnagyobbakat, a leggazda-
gabbakat is lekutyázza, ha
az óriásokat is leparittyázza,
ki merne a kisebbek közül
megmukkanni? Elõször az
oldalba rúgás vinnyogóan
hálás elviselése, utána négy-
kézláb pitizés, könyörgõ te-
kintetû, alázatosan jelentke-
zem – adj, kérlek, egy ki-
csiny kegyet!

A rendszer hozzászoktat,
hogy minden kizárólag
konfliktus, erõalkalmazás ré-
vén érhetõ el. Az erõs hata-
lommal szemben gerilla-
módszerekkel, a gyengülõ
hatalom ellenében állóhábo-
rúval, a frontok váltásával,

bekerítéssel. Az öreg Eric
Hobsbawn írja a Barbariz-
mus: kezelési útmutató címû
tanulmányában: „Az ilyen
apokaliptikus találkozások-
nak ugyanis csak egyfajta
végkimenetele lehetséges:
vagy teljes gyõzelem, vagy
teljes vereség. A hideghábo-
rúban ezt így mondták:
’Inkább a halál, mint a vörö-
sök’, ami bármilyen szó sze-
rinti értelmezésben abszurd
kijelentés. Egy ilyen küzde-
lemben a cél szükségszerûen
szentesített mindenfajta esz-
közt. Ha a sátán legyõzése
csakis sátáni eszközökkel le-
hetséges, akkor ezekhez kell
folyamodnunk.” A barbariz-
musnak, a dzsihádnak ezt a
látomását jól ismerjük az
elõzõ évek harci kiáltásából:
„a legrosszabb Gyurcsány is
jobb a legjobb Orbánnál is!”
És most: „inkább a halál Or-
bánnal, mint az élet a vörö-
sökkel!” Nincsen remény.

Nemes Nagy Ágnes meg-
jegyzése éltet: „Nem hiszek,
de úgy élek, mintha hinnék.
Nem értek semmit, de szün-
telen felháborít a világ értel-
metlensége. Híd vagyok,
amely mindkét partját el-
vesztette. Nincs is értelme
más, csak az ívelõ mozdula-
ta.”

Három tekintélyes európai
újság is kritikus hangvételû
cikket közölt a Schmitt Pál
államfõ által húsvét hétfõn
új magyar alkotmányról. A
Libération az új magyar alap-
törvény történelemfelfogását
emelte ki, az osztrák Die Pres-
se pedig azt, hogy a forint
alaptörvénybe foglalásával
még messzebb került Ma-
gyarország csatlakozása az
eurózónához. A Guardian
publicistája szerint a mélyen
illiberális alkotmány alkot-
mányos válságok sorozatát
vetíti elõre.

Libération: erõszakos 
revizionizmus

Az új magyar alaptörvény
történelemfelfogásáról és a
Holokauszt Emlékközpont
állandó kiállítása apropóján
kirobbant vitáról közölt tu-
dósítást kedden a Libération
nevû francia baloldali napi-
lap. Az Orbán-kormány ráerõ-
szakolja revizionizmusát Ma-
gyarországra címû írás szerint
„Orbán Viktor miniszterel-
nök ultrakonzervatív jobbol-
dala nem tud ellenállni a kí-
sértésnek”, hogy „megszépít-
se a történelmet”.

A cikknek az alkotmány-
nyal foglalkozó részében a
szerzõ, Florence La Bruyere
arról számol be, hogy 42 tör-
ténész és filozófus „aggodal-
mának adott hangot egy
nyílt levélben amiatt, hogy
az állam átírja a történelmet
az új alkotmányban” azzal a
passzussal, amely kimondja:
Magyarország 1944. március
19-én elveszítette állami ön-

rendelkezését.
Idézi Karsai László törté-

nészt, aki úgy látja, ez annak
a mítosznak a fenntartására
szolgál, mely szerint egyedül
a németek a felelõsek a de-
portálásokért. „Pedig Ma-
gyarország volt az elsõ or-
szág Európában, amely zsi-
dótörvényt fogadott el 1920-
ban, és deportált zsidókat
1941-tõl” – jelentette ki a tör-
ténész. A Libération írásának
második felében azzal foglal-
kozik, hogy Gál András Le-
vente, a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium
közigazgatási államtitkára
nemrég a kormányzati por-
tálnak nyilatkozva azt mond-
ta, a budapesti Holokauszt
Emlékközpont állandó kiállí-
tásának egy részét át kell ér-
tékelni. A lap szerint ez is a
történelem megszépítésének
szándékára utal, holott „az
emlékközpont megszületése
az elsõ Orbán-kormánynak
köszönhetõ, mely a holo-
kauszt hivatalos megemléke-
zését is kezdeményezte”. A
szerzõ azt is megemlíti, hogy
az épület 2004-es avatásán ál-
lamminiszterként jelen volt
Nicolas Sarkozy jelenlegi
francia államfõ.

Die Presse: 
az alkotmány 
korlátozza a 
következõ kormányok 
mozgásterét

A forint marad a nemzeti
valuta a hétfõn Schmitt Pál
köztársasági elnök által aláírt
új magyar alkotmányban, ez-
zel a magyarok csatlakozása

az euróövezethez még távo-
labb került - írja budapesti tu-
dósításában a Die Presse
keddi száma. Az osztrák
jobbközép napilap szerint a
magyar államfõ a bel- és kül-
földi aggodalmak ellenére ír-
ta alá húsvét hétfõn a 2012.
január 1-tõl életbe lépõ új
magyar alaptörvényt, és a
jogszabályt nemcsak az al-
kotmányjogi szakértõk, ha-
nem az üzleti világ is szkepti-
cizmussal fogadta, mert erõ-
sen korlátozza a következõ
kormányok mozgásterét. A
napilap külön kiemeli, hogy
az alkotmány értelmében az
államadósság nem lehet ma-
gasabb, mint a GDP ötven
százaléka, illetve, hogy a
nemrég hosszú idõre kineve-
zett Költségvetési Tanács a
jövõben megvétózhatja a
költségvetés elfogadását. Rá-
adásul a korábban kényel-
metlen véleményeket megfo-
galmazó testületet feloszlat-
ták, és új, a kormánnyal ba-
rátságos tagokkal alakították
újjá – írja a Die Presse. A na-
pilap az alaptörvény megvál-
toztathatatlanságáról is ír,
mondván, kétharmados par-
lamenti többség csak kivéte-
les esetben jöhet létre a ma-
gyar választási rendszerben.

Guardian: giccses 
szimbolika és 
hideg polgárháború

A brit Guardian internetes
változatában az újság egyik
rendszeres szemleírója, Jan-
Werner Mueller közölt elem-
zést a magyar alaptörvény-
rõl. Az amerikai Princeton

egyetemen politikatudo-
mányt oktató Mueller szerint
az alkotmány megalkotását
kísérõ politikai pr-kampány
következetesen elfelejtette,
hogy a helyettesíteni hivatott
1949-es, sztálinista törvényt
1989-ben és azóta a felismer-
hetetlenségig átírták (a vicc
úgy tartja, az egyetlen azo-
nos rész a Budapest fõvárosi
státuszáról rendelkezõ ma-
radt – írja Mueller). A Guar-
dian publicistája megemlíti,
hogy a Fidesz nem kam-
pányolt az alkotmányozás-
sal, tehát nem kapott rá fel-
hatalmazást. Az alkotmá-
nyozási kérdõíveket csak ak-
kor küldte szét, amikor a szö-
veg már gyakorlatilag kész
volt, a népszavazást pedig el-
utasította. Mueller szerint a
nemzeti hitvallásnak neve-
zett preambulum egyebek
mellett a keresztény Magyar-
ország vízióját ápolja, pateti-
kusan idézi fel a nemzeti tör-
ténelmi nagyságot, ami egy
olyan nemzeti kisebbrendû-
ségi komplexus megnyilvá-
nulásának tûnik, amely még
mindig nem heverte ki hajda-
ni terület- és népességveszte-
ségeit. A Princeton tanára
szerint nemcsak a nemzeti
mártírológiával és a giccses
szimbolikával van baj, ha-
nem azzal is, hogy az alkot-
mány bármely jövõbeni, más
színezetû kormány keze meg
lesz kötve. A költségvetését
ugyanis megvétózhatja
majd, a most Fidesz által ki-
nevezett tagokkal kiegészült
új Költségvetési Tanács. Az
elemzés szerint a „pártpoliti-
kai alkotmány” alkotmányos

válságok sorozatát és talán
egyfajta hideg polgárháborút
vetít elõre. „Mélyen illibe-
rális, eltávolodik a demokrá-
cia európai felfogásától” –
szögezi le a szerzõ.

Kommerszant: 
Magyarország már 
nem nevezi magát 
köztársaságnak

A Kommerszant nevû orosz
gazdasági napilap Magyaror-
szág megszûnt köztársaság lenni
címmel közölt cikket kedden.
A liberálisnak tekinthetõ
orosz lap cikkében az áll,
hogy a bírálók szerint az új
alaptörvényt, melyet a legrö-
videbb idõ alatt dolgozott ki
és fogadott el a parlament, a
kormányzó jobbközép Fi-
desz saját pozíciói megerõsí-
tésére használhatja fel. Emel-
lett a bírálók úgy vélik, hogy
a 2012. január 1-jén életbe lé-
põ alkotmány számos szabá-
lyozása az emberi jogok terü-
letén „nem felel meg az euró-
pai normáknak” – írta a lap.
„Mint kiderült, az alkotmá-
nyos reform ellenfelei nem
alaptalanul aggódtak. Ma-
gyarország már nem nevezi
magát köztársaságnak, mint
az elmúlt 62 évben. Az alkot-
mánybíróság jogosítványait
jelentõsen megnyirbálták, a
végrehajtó szervek az eddigi-
nél nagyobb hatalomhoz jut-
nak a bíróságok és a sajtó fe-
lett, a miniszterelnök pedig
eszközhöz jut ahhoz, hogy
nem bonyolult eljárással fel-
oszlassa a parlamentet. A Fi-
desz ellenfelei szerint mindez
a kormányzó pártnak módot

ad arra, hogy Magyarorszá-
gon valóságos diktatúrát épít-
sen ki” – írta a Kommerszant.

Euró: egy arrogáns 
párt alkotmánya

Az Euró címû vezetõ cseh
gazdasági hetilap Egy arro-
gáns párt alkotmánya címmel
közöl írást az új magyar alap-
törvényrõl. „A sietve kidol-
gozott és az ellenzék által el-
utasított alkotmány a Fidesz
abszolút hatalmát jelképezi”
– írja a cikkben Sidó Zoltán,
a pozsonyi Új Szó gazdasági
szerkesztõje. Sidó úgy látja: a
jogszabály „bebetonozza a
Fidesz hatalmát”, a pream-
bulum „eltúlzottan archai-
kus”, ami szórakoztató is le-
het, hiszen jogi szempontból
a preambulum nem jelent
semmit. „Kevésbé szórakoz-
tató a folytatás. Az alaptör-
vény ugyanis nem védi az ál-
lampolgárt az állammal
szemben, hanem fordítva,
meghatározza, mit kellene
annak az állam érdekében
cselekednie” – mutat rá a
szerzõ. A forint mint nemze-
ti valuta meghatározása az
alkotmányban Sidó Zoltán
szerint „világos jelzés Brüsz-
szelnek, hogy a magyarok
nem akarják az eurót”. A ha-
táron túli magyarok érdekei
védelmének vállalása „érthe-
tõ”, de az már problémát fog
okozni, ha választójogot is
kapnak – jegyzi meg. A ket-
tõs állampolgárság kérdése
nagyon irritálja a szlovák po-
litikai elitet, a választójog pe-
dig szerinte „egyenesen vö-
rös posztó” a szemükben.

Külföldi lapok az új alkotmányról

Orbán Viktor – ilyen a természete
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Már késõ

Kovács Zoltán

Búcsúzik a köztársaságtól
szinte mindenki. A sajtó, a
politológusok jelentõs része,
hogy pártszervezetekké ala-
kítják a számvevõséget, leg-
újabban a bíróságok, mond-
ván, az új alaptörvény lefeje-
zi az igazságszolgáltatást. Ez
bizonyára igaz, mind, csak-
hogy nem tegnap kezdõdött. 

1999 õszén megjelent a
lapban egy tényfeltáró soro-
zat (Ószabó-Vajda: Fiúk a bá-
nyában), amely azt állította,
hogy a Fidesz (ma is regná-
ló) vezetõinek anyagi jólétét
az ingyenes állami juttatás-
ként pártszékház céljára ka-
pott Tiszti Kaszinó eladásá-
ból származó pénz alapozta
meg. Ennek keretében a be-
folyt összeget a párt akkori
gazdasági szakértõi
(Simicska Lajos és Varga Ta-
más) követhetetlen módon
szétterítették különféle gaz-
dasági vállalkozások között.
Ezeket a vállalkozásokat a
lap Fidesz-cégekként emlí-
tette, ugyanis ügyvezetõként,
felügyelõ bizottsági tagok-
ként, tulajdonosokként rend-
re ugyanazok a személyek
voltak bejegyezve: a Kövér
testvérektõl kezdve Varga
Tamáson, Schlecht Csabán
keresztül Simicska Lajosig.
A Quality Invest Rt. 1993 ta-
vaszán összességében 4,75
millió forint tulajdoni hánya-
dot vásárolt az Orbán Gyõ-
zõ által jegyzett Dolomit
Kft. tulajdonosaitól, ismeret-
len vételáron. Alig fél év
múlva a Qualityt képviselõ
Kövér Szilárd bejelentette,
hogy a korábban megszer-
zett üzletrészt jóval névérték
alatt, 1,2 millió forintért el-
adja a Dolomit Kft.-nek. A
bonyolultnak látszó ügylet
szakértõk szerint szimpla
„készpénztranszfer”: a ma-
gas árfolyamon megvett üz-
letrészt késõbb a vételár töre-
dékéért annak értékesítik,
akinek kedvezni akarnak.
Így jutott az Orbán család
bányához. Utólag már csak
azért sem lehet kideríteni a
pontos adatokat, mert az er-
re vonatkozó iratokat
Schlecht Csaba átadta Kaya
Ibrahimnak, aki ismeretlen
helyre költözött. Az ügyész-
ség vezetõje, Polt Péter nem
látott lehetõséget beavatko-
zásra, az Állami Számvevõ-
szék akkori elnöke, Kovács
Árpád kijelentette, hogy
csak állami pénzeket vizsgál-
hat, késõbbi sorsukat nem. 

A párt vezetõi három pert
indítottak az ÉS ellen. Kettõt
megnyertek, egyet vissza-
vontak. A fenti állítások
egyikét sem vitatták, sõt, azt
sem, hogy a Tiszti Kaszinó
eladásából származó pénz
egy részével nem számoltak
el a tagság elõtt. Perbeli vé-
dekezésük alapja, hogy a Fi-
desz emblematikus emberei-
vel fémjelzett cégek nem Fi-

desz-cégek voltak, csak Fi-
desz-közeli cégek. (...)

Ez a több mint tíz évvel
ezelõtti ügy csakis azért ér-
dekes, mert senki számára
nem volt kérdés, hogy a Fi-
desz akkori vezetõi, külö-
nösképp a pártelnök súlyos,
voltaképp védhetetlen hely-
zetbe keveredett. A két bírói
ítélet (...) legföljebb arra volt
alkalmas, hogy Orbánék va-
lamiképp kommunikálják az
ügyet. Nem volt egyszerû,
mert érdemben nem vitatták
a cikk állításait, az ítélet sem
vonatkozhatott ilyenre, és az
ügy magyarázgatása is kö-
rülményesre sikerült. Tizen-
egy évvel ezelõtt az ember
úgy gondolta, ha másra
nem, arra jó volt az ügy,
hogy ha egy politikus egy-
szer már megégette magát
állami pénzügyletekben,
többé biztosan nem fordul
elõ. Nem így történt. 

Alig hat évvel késõbb je-
lent meg Rajnai Attila Tokaji
borcsaták címû riportja,
amely azt állította, hogy az
Orbán Viktor feleségének ér-
dekeltségi körébe tartozó
Szárhegy-dûlõ-Sárazsadány-
Tokajhegyalja Kft. tagjainak
összejövetelén az akkor hiva-
talban lévõ miniszterelnök
személyesen is részt vett, és
többek között az állami tá-
mogatásokra vonatkozóan
érdemi észrevételeket tett:
„Ne mi nyerjük a legtöbbet!”
Orbán több nyilatkozatában
elismerte, hogy tett ilyen ki-
jelentést, ezeket azonban
nem taggyûlésen tette. A
perben a felperes a bánya-
ügyhöz hasonlóan már
megint nem az ügy érdemét
érintve azt kérte megállapíta-
ni, hogy a három megneve-
zett naptári napon a társaság
taggyûlést nem tartott, így
ilyen taggyûlésekrõl jegyzõ-
könyv sem készülhetett. El-
sõ fokon az Élet és Irodalom
megnyerte a pert. Másodfo-
kon a Fõvárosi Ítélõtábla el-
lenkezõ ítéletet hozott, s ez-
zel az ítélettel a zsebében a
miniszterelnök azóta is
emelt fõvel jár. (...)

Valószínû, hogy a feledés
segítette õt. Talán a magyar
politikai vezetés gyengülõ
színvonala is belejátszott eb-
be, másrészt föltétlen kellett
hozzá a társadalom jelentõs
lelki romlása. A sok politikai
halandzsában érlelõdött kö-
zöny. Ebben sokan játszanak
tevékeny szerepet, a kimos-
datásra szakosodott sajtó-
munkások, de ugyanígy a
politika környezetében serte-
pertélõ szakértõk is, még ha
errõl nem is tudnak. Annak
idején a szõlõügyek egyre ke-
servesebb szorításában kínló-
dó Orbán beismerõ vallomá-
sát (Friderikusz: A szólás sza-
badsága, 2005. ápr. 17.) poli-
tológusok úgy értelmezték,
hogy Orbán kiválóan kezelte
a témát. Nem arról beszél-
tek, hogy amit mûvel, az el-
fogadhatatlan, magyarázko-
dása pedig kisszerû és cini-
kus, hanem arról, hogy ügye-
sen kezel: „Az elismerés tar-
talmilag történt meg szerin-
tem, aminek nincs igazán

hírértéke – nyilatkozza egyi-
kük. – Ha megnézzük, Or-
bán Viktor nagyon ügyes
kommunikációs keretbe he-
lyezve ismerte el a dolgait,
amiben az volt a lényeg,
hogy õ miniszterelnökként
sokkal kevesebbet engedhet
meg magának, mint bármi-
lyen más állampolgár.” 

Ennek a kommunikációs
kultúrának az elfogadása
vagy akár csak tudomásulvé-
tele – ne legyen kétségünk –
elfogadottá tesz a gárdaala-
pítások cinikus magyaráza-
tától a visszamenõleges tör-
vényhozásig bármit, a lé-
nyeg az ügyes kezelés. Ma
alkotmányozás folyik. Akik
annak idején ilyen-olyan se-
gédlettel, fejelfordítással ké-
nyelmi okok miatt nem lép-
tek föl a nyilvánvaló jogsze-
rûtlenségek ellen akár csak
azzal, hogy elfogadtak olyan
magyarázatokat és védeke-
zéseket, amelyek a jogsza-
bályok kijátszására alkalma-
sak voltak, akik szakmai hi-
telüket felhasználva, vagy
éppenséggel azt építendõ se-
gítséget nyújtottak a kiját-
száshoz, azok most döbben-
ten látják a köztársaság ga-
ranciális intézményeinek fel-
számolását. Azok számolják
fel, akiket annak idején meg
lehetett volna állítani, és azo-
kat a szervezeteket számol-
ják fel, akik ehhez annak ide-
jén segítséget nyújtottak.
Mindig így volt. 

Vajon Schmitt 
elgondolkodott 
valaha is?

Tóth Ákos

Schmitt Pál köztársasági
elnöknek jó hétvégéje van:
itt a húsvét, ilyenkor az em-
berek elnöke elelmélkedhet
vallásról, szeretetrõl, ebbéli
gondolatainak, ha akadnak,
akár nyilvánosságot is adhat,
persze csak szóban, az a biz-
tos, abból baj nem lehet, az-
tán ott van még neki a vasár-
nap, amikor a sonka és a to-
jás mellett talán egy kis mo-
torozás is belefér még az éle-
tébe, hiszen azért is ennyire
alkalmas köztársasági elnök-
nek, mert nem állnak távol
tõle az olyan emberi gesztu-
sok, mint hogy fölpattanjon
egy Harley Davidsonra – a
minõségre adni kell –, s az õt
követõ testõrökkel tesz majd
néhány kört, jól kiszellõzteti
a fejét, átgondolja a dolgait,
majd másnap, miután szen-
tül meggyõzõdött arról,
hogy az új alkotmány alkot-
mányos, a legszélesebb nyil-
vánosság elõtt, kamerák ke-
reszttüzében ellátja kézje-
gyével a dokumentumot, és
ki tudja, talán annak a pilla-
natnak a fölmagasztosultsá-
gában még a föltámadás ki-
fejezés is eszébe ötlik, még
az sem kizárt, hogy rögvest
mond is néhány emelkedett
gondolatot a húsvét és az al-
kotmány viszonyáról. (...)

Senkinek nem lehet kétsé-

ge ugyanis afelõl, hogy a
Magyar Köztársaság elnöke
húsvéthétfõn aláírja az új
alaptörvényt, hogy aztán
Magyarország köztársasági
elnökeként propagálja majd
annak nagyszerûségét szerte
a világban, látványosan
megütközve azokon a mél-
tánytalan támadásokon,
amelyek a legfontosabb jog-
szabályt érik, nyilván a per-
nahajder ellenzék gerjesztet-
te félreértések miatt.

Nem, ha valaki abban bí-
zott volna, hogy Schmitt Pál
fejében esetleg megfordulnak
olyan gondolatok, hogy
mégiscsak lehet valami gond
ezzel az alkotmánnyal, sú-
lyosan téved: az államfõnek
egy pillanatig nem voltak al-
kotmányos aggályai a média-
törvény miatt, nem voltak a
98 százalékos különadó visz-
szamenõleges hatályú kiveté-
sével kapcsolatban, meg sem

fordult a fejében, hogy a köz-
tisztviselõk indoklás nélküli
kirúgása esetleg mégiscsak
fölvethet bizonyos jogi prob-
lémákat, nem zavarta a ma-
gánpénztárakba befizetett
magánpénzek államosítása,
azóta sem emelte föl a szavát
amiatt, hogy ha már egyszer
így alakult, akkor vajon mi-
kor fizeti vissza az állam a re-
álhozamokat, hiszen az vég-
eredményben nem az õ pén-
ze, hanem az embereké,
nem, Schmitt Pál eleven
Harley Davidsonként (leg-
alább mi adjunk a minõség-
re) fölbõgette magát, és aláír
mindent, amit elétolnak, és
nem nagyon izgatja, ha oly-
kor egy-egy megkésett alkot-
mánybírósági ítélet lebõgeti.
Tovább motorozik. (...)

Schmitt Pál tehát aláírja
Magyarország új alaptör-
vényét, és bizonyosan nem
jut majd eszébe abban az
emelkedett pillanatban,
hogy talán mégiscsak lehet-
nek az új alkotmánnyal bizo-
nyos problémák. Orbán Vik-
tor köztársasági elnöke talán
el sem gondolkodik azon
például, hogy vajon helyes,
jogszerû és morális-e, hogy e
mostani kormány olyan tár-
sadalmi szemléletet betonoz
az alkotmányba, amely alap-
vetõen akadályozza azt,
hogy majdan, egy esetleg
más társadalmi szemléletû
kabinet, amit esetleg épp
azért választottak meg, mert
nem osztja azokat a nézete-
ket, amelyeket a mai kor-
mány hirdet, nem tudja a sa-
játját az új alaptörvény miatt
érvényesíteni. Ez a tény va-

jon hogyan viszonyul a köz-
társaság elnökének köztársa-
ság-szemléletéhez?

Tételezzük föl: esetleg pár
év múlva egy párt vagy talán
több is azzal kampányol
majd, hogy nem támogatja
az egykulcsos személyi jöve-
delemadót, mert azt jelenle-
gi formájában igazságtalan-
nak tartja, és fölháborítónak
érzi, hogy a magát minden-
kiének valló kormány a sze-
gények további sanyarításá-
ból akarja preferálni a maga
kis felsõ középosztályát.
Meglehet, hogy akad majd
olyan alakulat is, amely
emellett a zászlajára tûzné
azt is, hogy a szegény gyere-
keknek is legyen esélyük
egyetemre menni, mert ez a
kormány a mögötte álló
gyáriparosok sugallatára in-
kább a betanított munkási lé-
tet favorizálja, esetleg ez a
párt rosszul tûri, hogy szak-
értõi csoportoknak álcázott
kommandók döntik el, hogy
ki alkalmas iskolára és ki
csak a gyogyiba, ahonnan a
büdös életbe nem jut el még
az érettségiig sem, legfeljebb
mehet a szövõgép mögé,
mert e kormány szerint ott a
helye. Mi lesz akkor, ha jön-
ne egy olyan párt, amely azt
gondolná, hogy az önvéde-
lemhez való jog nem feltétle-
nül jelenti azt, mint arrafelé,
ahol a betolakodót kutya-
ként lövik le, és mi történik
akkor, ha véletlenül ez a párt
vagy pártok nyernének ezzel
a programmal? Meg tudnák
valósítani, ha nincs kéthar-
madjuk, amire egyébként
esélyük sem lesz az új vá-
lasztási törvény alapján?

Nem valószínû, mert ak-
kor együtt kéne mûködni a
Fidesz–KDNP-frakciószö-
vetséggel, amely ezekhez a
változtatásokhoz, ha hû ma-
gához, nem járulna hozzá,
hiszen ez az õ mûvük, az õ
társadalomszemléletük. Va-
jon elgondolkodott-e azon
Schmitt Pál valaha is, hogy
rendben, a Fidesz–KDNP
nem mûködik majd együtt,
de akkor az a majdani kor-
mány hogyan tesz eleget a
többségi választói felhatal-
mazásnak? Hiszen ugye,
mégiscsak errõl van szó: Or-
bán Viktor a népre hivatkoz-
va alkotmányoz, holott a
népnek ehhez aztán semmi
köze nincs abban az értelem-
ben sem, hogy tudta volna,
mire szavaz, amikor a Fi-
deszre ikszelt, míg az már
szinte most bizonyosra vehe-
tõ, hogy az ellenzék megle-
hetõsen világossá teszi majd
szándékait, mindenféle kam-
pányármány nélkül: meg-
dönteni Orbán Viktorék ha-
talmát, mindazzal, amit je-
lent, alkotmányostul, minde-
nestül. Vagyis: ha lesz, az ak-
kori fölhatalmazás arra szól
majd, amit – a mostani,
Schmitt Pál szerint minden
bizonnyal teljes mértékben
alkotmányos, elv- és jogsze-
rû alkotmány szerint – nem
tehetnek meg. Ha úgy tet-
szik: a majdani kormány
nem tudja érvényre juttatni a
nép akaratát.

Ez ám a 22-es csapdája,
ami egy akkora demokratát,
mint Schmitt Pál, aki lépten-
nyomon a nép akaratára hi-
vatkozik, talán egy kicsit el-
gondolkodtathatna. Ki tud-
ja, talán el is gondolkodott
rajta, de aztán arra döbbent
rá a fejtisztító motorozás
közben, hogy hiszen épp ez
a cél! Épp az, hogy ne lehes-
sen megváltoztatni az élet-
nek ezeket az alappilléreit!
És miért is kéne? Kinek le-
het gondja azzal, kérdezte
talán magától a köztársaság
elnöke, hogy az alkotmány
Isten, a család elsõbbsége és
a magzat köré épül, hiszen
ezek a lét olyan alappillérei,
amelyek bárki számára elfo-
gadhatók, kinek mi kifogása
lehet az ellen például, hogy
a gyerek felnõvén, gondos-
kodjék szüleirõl? (...) Nor-
mális ember ugyanis nem
tud másként létezni, mint
hogy gondoskodni akar a
szüleirõl, és nyilván teszi is,
erejéhez mérten, de mi köze
ennek az alkotmányhoz?
Akkor, ha már, miért nincs
ott a tízparancsolat? Elvégre
alappillér volna az is, bár né-
ha úgy tûnik, e kormány
sokkal jobban szeret Istenre
hivatkozni, mint a törvénye-
inek egynémelyikét, például
a lopásra vonatkozót, meg-
tartani, amiben nem külön-
bözik elõdjétõl, csak azok
legalább nem mutogattak Is-
tenre közben.

Schmitt Pál köztársasági
elnöknek most tényleg jó
hétvégéje van: itt a húsvét,
holnap talán elmegy moto-
rozni egyet, szép az idõ, kell
a kikapcsolódás, majd más-
nap a Sándor-palotában Or-
bán Viktor államfõje aláírja
Orbán Viktor alkotmányát,
talán mond egy beszédet is,
kicsit elviccelõdik közvetlen
munkatársaival, de csak
módjával, hogy meg ne sért-
se e fennkölt pillanat nagy-
szerûségét, aztán valószínû-
leg elmegy az ünnepi kon-
certre, ahol az új alkotmányt
és a Fideszt is éltetik majd
egyéves választási gyõzelme
alkalmából, kezet fog min-
denkivel, ott lesznek õk, ott
mindahányan a vezetõk kö-
zül, ott lesz a kormányfõ, ott
Kövér László házelnök, a
miniszterelnök-helyettesek,
Navracsics Tibor és Semjén
Zsolt, kicsit hátrébb Kósa
Lajos, Rogán Antal, ott lesz-
nek az alkotmányozók,
Boross Péter és Pozsgay Im-
re, elõkelõ helyen Lázár Já-
nos, az államfõ a hátsó soro-
kig is eljut, ahol Budai Gyu-
lának és Papcsák Ferencnek
is jut hely talán, ott lesznek
így, együtt, megünnepelni az
új alkotmányt, Orbán Viktor
alkotmányát, vagyis az övé-
ket, amellyel, azt hiszik, si-
keresen erõltették rá egy or-
szágra azt, hogy csak úgy le-
hessen gondolkodni, ahogy
õk gondolkodnak, csak úgy
lehessen érezni, ahogyan õk
éreznek, csak azt lehessen
értéknek tekinteni, amit õk
annak tekintenek, Schmitt
Pál pedig, ahogy közeleg a
koncert kezdetének pillana-
ta, lassan hátradõl a széké-
ben, és azt gondolja majd,
hogy lám, milyen jó nap ez,
ma is Istennek tetszõ dolgot
cselekedett. Aztán minden
elsötétedik.

Népakarat, ügyes kezelés

Schmitt Pál – vívódó alkat?
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Az érdekeltek tudják, köze-
ledik a határidõ, amikor
egyes jövedelmek után le
kell tenni az adóhivatalok-
hoz a 2010-ben szerzett jö-
vedelmek után befizetendõ
adó megállapításához szük-
séges adatokat. Erre a köte-
lezettségre minden évben
felhívtuk a Törvénytár olva-
sóinak a figyelmét, de az
idén különösképpen fontos
foglalkozni ezzel a problé-
mával, ugyanis változások
történtek az eddigi gyakor-
lattal szemben.

Elsõsorban tisztázzuk, ki-
nek is kell az idén rendha-
gyóan, május 15. helyett má-
jus 16-ig letenni a múlt év-
ben szerzett jövedelemrõl
szóló adatokat. Nem vonat-
kozik ez az elõírás azokra,
akiknek kizárólag fizetésbõl,
vagy nyugdíjból származott
a jövedelme. Nem kell azok-
nak sem adóbevallást készí-
teniük, akiknek a jövedelme
sportban elért eredémenye-
kért járó prémiumból állt,
szerencsjátékból, osztalék-
ból, kamatból, örökségbõl,
ajándékból, ösztöndíjból,
gyermeknevelési járulékból
származott.

Kötelezõ viszont az adat-
szolgáltatás azoknak a ter-
mészetes személyeknek a
számára, akiknek a jövedel-
me (ez lehet pénz vagy ja-
vakból álló jövedelem) füg-
getlen tevékenységbõl, javak
átadásából, bizonyos mezõ-
gazdasági tevékenységbõl,
értékjegyek átadásából szár-
mazik. Független tevékeny-
ségnek számít többek között
a kereskedelmi tevékenység,
szabadfoglalkozások (orvo-
sok, ügyvédek, közjegyzõk,
könyvelõk stb.), szellemi te-
vékenységbõl származó jö-
vedelmek (szabadalmak,

szerzõi jog és az ehhez kap-
csolódó tevékenységek és
más hasonlók), konszignáci-
ón keresztüli eladások, Pol-
gári Törvénykönyv (Codul
civil) alapján megkötött szer-
zõdésekbõl származó jöve-
delmek. Javak átadásának
számít a házak/lakások bér-
beadása is. A mezõgazdasá-
gi tevékenységre vonatkozó
adatokat akkor kell bejelen-
teni, ha a nettó jövedelmet
tényleges adatok alapján ál-
lapítják meg (se determinã în
sistem real) és ha ez virág,
üvegházban vagy melegágy-
ban termelt zöldség termesz-
tésébõl és eladásából szár-
mazik, valamint bokros nö-
vények, dísznövények, gom-
batenyészdék, szõlõk, gyü-
mölcsösök termései értékesí-
tésének eredményei.

A felsorolt tevékenységek-
re vonatkozó adatokat a
200-zal jelzett formanyom-
tatvány kitöltésével kell el-
juttatni a jövedelmet bevalló
személy lakhelye, vagy ha

hivatalosan be van jelentve,
tartózkodási helye szerinti
illetékes pénzügyigazgató-
sághoz. A formanyomtat-
ványt le lehet hívni a  hon-
lap „asistenþã contribua-
bili/toate formularele, cu
explicaþii” rovatáról. A
nyomtatványt két példány-
ban kell kitölteni, az eredeti
egy példányt május 16-ig
bezárólag kell leadni szemé-
lyesen, vagy postán térti ve-
vénnyel (confirmare de pri-
mire), illetve elektronikus
úton (ez utóbbi csak azok
számára érvényes akiknek
van hivatalosan elismert
elektronikusaláírás-joga).
Postai feladás esetében a
posta pecsétjével igazolt fel-
adási dátum legkésõbb má-
jus 16-a kell legyen, a kése-
delemmel elküldött adatbe-
jelentésért pénzbüntetés jár.

A 2010. évi jövedelmek
bevallásánál, a formanyom-
tatvány kitöltésekor, figye-
lembe kell venni, hogy 2010.
július 1. hatállyal a Pénzügyi

Törvénykönyv (Cod fiscal)
50. cikkelye, a szellemi tevé-
kenységekbõl származó jö-
vedelmek adómentes sávját
(deducere personalã) 20%-
ban állapítja meg az addig
érvényben levõ 40%-kal
szemben. Ennek alapján a
2010-ben szerzett jövedelmet
két részletben kell bejelente-
ni. A formanyomtatvány II.
Fejezete (date privind veni-
turile realizate, pe surse ºi
categorii de venit) 1A és lB
soraiba a 2010. január 1. és
június 30-a között szerzett
jövedelem adatait kell feltün-
teni, és külön a 2A és 2B so-
rokba a 2010 július 1. és de-
cember 31. közötti idõszakra
vonatkozó adatokat. A két
idõszak megkülönböztetése
céljából az 1A rovat 7. sorá-
ba (data începerii activitãþii)
2010. január 1.-et kell írni, il-
letve a tevékenység megkez-
dését jelzõ, elsõ félévi dátu-
mot és a 8. sorba (data
încetãrii activitãþii) 2010. jú-
nius 30-át. Ugyanezen az

alapon a 2A rovat 7. sorába
2010. július 1., illetve a 8.
sorba 2010. december 31-et
kell írni.

Megkülönböztetõen kell
kiszámítani az 1B, illetve 2B
rovat 1.2. sorába (cheltuieli
deductibile) beírandó adato-
kat. Az 1B, tehát az elsõ fél-
évre vonatkozó adatok beje-
lentésénél az 1.1. sorban
(venit brut) beírt összeget
0,40-nel kell beszorozni, és
így megállapítani az 1.2. sor-
ba beírandó értéket, míg a
második félévre vonatkozó
adatok esetében az 1.2. sor-
ba az 1.1. sorban szereplõ
összeget 0,20-szal kell beszo-
rozni.

A jövedelembejelentési
kötelezettséggel egy idõben
ugyancsak 2011. május 16-
ka a határidõ azok számára
akik jövedelemadójuk 2%-t
át kívánják utalni egy általuk
megnevezett egyház, vagy
civil szervezet/alapítvány
számlájára. Akik a 200-as
formanyomtatványon jelen-
tik be jövedelmüket, azok ezt
könnyebben tehetik meg, ki-
töltve a nyomtatvány III. fe-
jezete 2. rovatában kért ada-
tokat. Fontos tudni, a rovat
utoló sorában kért adatot
(suma în lei) nem kötelezõ
kitölteni, annak értékét úgyis
kiszámítja az adóhivatal.

Akik számára nem kötele-
zõ a 200-as nyomtatvány be-
adása, ahhoz, hogy jövede-
lemadójuk 2%-át átutalhas-
sák egy általuk megjelölt
szervezethez, ki kell töl-
teniük a 230-as jelzésû for-
manyomtatványt (le lehet
hívni a fent említett honlap-
ról), és az említett május 16-
ig el kell juttatniuk a lakhely-
ük szerinti illetékes pénzügy-
igazgatósághoz. Ez esetben
az átutalásra megjelölt ösz-
szeg értékét kötelezõen fel
kell tüntetni. 

Czédly József

A Hivatalos Közlöny április
22-i, 286. számában jelent
meg az Országos Köznyug-
díjhivatal és az Országos
Egészségügyi Pénztár kö-
zös rendelete a román köz-
nyugdíjrendszer külföldön
élõ nyugdíjasainak a Romá-
niai Egészségügyi Alap ja-
vára történõ befizetéseire
vonatkozó kötelezettségé-
rõl. A rendelet megkülön-
böztetett eljárást ír elõ két,
egymástól eltérõ esetben: a)
egyrészt azoknak a nyugdí-
jasoknak a számára, akik az
EU egyik országában, az
Európai Gazdasági Közös-
ség egyik tagországában
vagy Svájcban laknak; b)
másképp rendelkezik azok
számára, akik az a) bekez-
désben felsoroltakon kívüli
más országban élnek. Az a)
bekezdésben megjelölt or-
szágok lakói, amennyiben
hivatalos okirattal igazol-
ják, hogy rendelkeznek az
illetõ ország által biztosí-
tott egészségügyi ellátással
a román köznyugdíj-
rendszer nem fogja levonni
megállapított nyugdíjaik-
ból az egészségügyi alapra
(CASS) való hozzájárulást.
Az ilyen helyzetben levõ
nyugdíjas megszûnik a ro-
mán egészségügyi ellátás
biztosítottja lenni, és mint
ilyen nem jogosult a Romá-
niai Egészségügyi Alap ál-
tal fedezett egészségügyi el-
látásra, gyógyszerekre. A
b) bekezdésben említett or-
szágokban élõ nyugdíjasok-
tól minden esetben levon-
ják az egészségügyi hozzá-
járulást, ezek a személyek
hasonlóképpen jogosultak
az egészségügyi ellátásra,
mint a Romániában élõ
nyugdíjasok.

Deák Levente

Különös véletlen, hogy az
Alkotmánybíróság az ez évi
143. döntését éppen azon a
napon, február 8-án hozta
meg, amikor 10 éve ugyan-
ezen a napon született meg a
restitúció alaptörvényének
tartott 2001. évi 10. törvény.
Ez a mostani alkotmánybíró-
sági döntés (a 2011. április 4-
i 232. Hivatalos Közlönyben)
csak a nevezett törvény
egyetlen szakaszát, a 23. sza-
kaszt vizsgálta egy konkrét
ügyben megfogalmazott
akotmányossági kifogás nyo-
mán, amiért ebbõl a restitú-
ció sikerére vagy sikertelen-
ségére messzemenõ követ-
keztetéseket levonni nem
lenne helyes. Azt azonban ki
lehet jelenteni, hogy a jog-
szabály elfogadásától eltelt
10 év sem volt elegendõ ah-
hoz, hogy a folyamat lezárul-
jon, így naponta hallani, ol-

vasni ilyen-olyan bírósági
döntésekrõl, amelyeket az ér-
dekeltek sérelmesnek tarta-
nak. Mi több, a strasbourgi
székhelyû Európai Emberi
Jogi Bíróság nemrég arra
utasította Romániát, hogy 18
hónap alatt találjon jogi meg-
oldást – éppen ennek a tör-
vénynek a módosításával – a
több ezerre tehetõ peres ügy
méltányos lezárására, mely
idõ alatt (jelenleg is tehát) az
elõttük levõ peres ügyek tár-
gyalását szünetelteti.

A 2011. évi 143. alkot-
mánybírósági döntésre visz-
szatérve, a konkrét kifogás
megfogalmazói azt sérel-
mezték, hogy a törvény mó-
dosított 23. szakasza az ere-
deti megkereséshez csatolha-
tó írásos bizonyítékoknak a
letételét csak az ügy közigaz-
gatási szakaszában, érthe-
tõbben, csak a megkeresés
(notificare) megoldásának
napjáig engedélyezi. Ezzel

az eljárási „megszorítással”
– állították az érdekeltek ki-
fogásukban – olyan alkotmá-
nyos alapjogok sérültek,
mint az Alkotmány 44. cik-
ke 2. bekezdésében szereplõ,
a magántulajdon védelmé-
nek és szavatolásának elve,
valamint az Alkotmány 21.
cikkében (ez az elõírás az
Európai emberi jogok és alapve-
tõ szabadságjogok végelmérõl
szóló egyezmény 6. cikkére
épül ) megfogalmazott, a
független és pártatlan bíró-
ság szabad „megkereshetõ-
ségének” elve, azaz az
egyénnak az a joga, hogy
ügyét a törvény által létreho-
zott független és pártatlan bí-
róság méltányosan, nyilvá-
nosan és ésszerû idõn belül
tárgyalja, és hozzon határo-
zatot polgári jogaival és kö-
telezettségeivel kapcsolatos
jogvitájában.

Az Alkotmánybíróság a
kifogásokat nem tartotta

megalapozottnak. Amint az
indoklásból kiderül, az el-
múlt években hasonló meg-
kereséseket már elutasítottak
(például a 2009. évi 1341.
döntéssel, amit a 2009. évi
844. Hivatalos Közlönyben je-
lentettek meg ) arra a jogi
érvre történõ hivatkozással,
hogy a törvényalkotó, az Al-
kotmány 126. cikke 2. be-
kezdésében foglaltak szerint
csak törvényben határozhat-
ja meg a bírósági hatáskörö-
ket és az eljárási szabályo-
kat, amibõl az is következik,
hogy sajátos, kivételes hely-
zetekre (a restitúciós eljárás
maga ilyen – teszem én hoz-
zá) ugyanez a törvényhozó
különleges eljárást írhat elõ,
ezen belül a perrendtartási
jogoknak olyan „érvényesít-
hetõségét”, amelyek az Al-
kotmány 21. cikkében foglal-
takkal nincsenek ellentétben,
azokat nem sértik.

Az Alkotmánybíróság itt

ismertetett döntésének in-
doklásában egy másik, még
2008-ban hozott döntésére is
utal (a 2008. évi 1148. dönté-
sére, a 2008. évi 778. Hivata-
los Közlönyben), amelyben
azt mondták ki (és ebben
nem változott joggyakorla-
tuk), hogy a bizonyítékok
bemutatásának eljárási sza-
bályait egyedül a törvényal-
kotónak van joga szabályoz-
ni, tehát azt is, hogy csak
írott bizonyítékokat lehet be-
nyújtani, ezt is csak az eljá-
rás ún. közigazgatási szaka-
szában, az eredeti megkere-
sés (a visszaigénylési kére-
lem) megoldásáig, ami – is-
merve a hazai gyakorlatot –
sok esetben máig nem tör-
tént meg. Ezzel a megoldás-
sal nem sérültek az érdekelt
felek jogai, hiszen ezekben
az ügyekben nem a tanúval-
lomások, hanem iratok
(telekkönyi kivonat, örökösi
bizonyítvány, régi adóható-

sági iratok stb.), régi írásos
bizonyítékok alapján kell
történnie a törvénykezésnek,
az ítélkezésnek. Különben a
mi perrendtartási rendsze-
rünkben, mint ahogy más-
hol  is – indokolta döntését
az Alkotmánybíróság – a ta-
núvallomások mint bizonyí-
tékok kiiktatása, mellõzése,
egy különleges eljárásban,
de csakis törvény alapján,
teljesen törvényes és indo-
kolt lehet anélkül, hogy ez-
zel valamelyik alkotmányos
jog sérülne.

Az Alkotmánybíróság te-
hát nem változtatott az eddi-
gi  joggyakorlatán és a 10.
törvény 23. szakaszának al-
kalmazásával kapcsolatban
elõzõ döntéseiben is szerep-
lõ álláspontján, azaz ismétel-
ten alkotmányosnak mondta
ki a kérdéses törvénysza-
kaszban a sajátos, a leszûkí-
tõ bizonyítási eljárásra vo-
natkozó elõírást.

Alkotmánybírósági döntés 
a restitúciós alaptörvény egyik elõírásáról

Külföldön élõ
nyugdíjasok 

figyelmébe
Jövedelembevallás
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Táncelõadás 
Kolozsváron

Április 29-tõl a Kolozsvári
Állami Magyar Színház új
stúdiója ad otthont a Buka-
resti Nemzeti Táncközpont
elõadásainak. Az elõadások
programja: április 29., 19
órától: Pretend we make you
happy, Andreea Novac. Áp-
rilis 29, 20 órától: Extrater-
restrial activity, Alexandra
Pirici.

Színház 
Sepsiszentgyörgyön

Az Andrei Mureºanu
Színház április 29-én 19 órá-
tól David Gieselmann

Domnul Kolpert címû darab-
ját játssza a nagyszínpadon.
Rendezõ: Cristian Ban.

A tánc világnapja 
Sepsiszentgyörgyön

A Kék Hold Táncklub áp-
rilis 29-én, a tánc világnapja
alkalmából idén is felkéri
egy táncra a város lakóit. Tíz
percre leáll a forgalom a kor-
zón, és az autók helyét 17
órától a táncolni óhajtó em-
berek veszik át, akik egy idõ-
ben, különbözõ mûfajú ze-
nére perdülnek táncra. A
szervezõk szeretnék, ha a 60
mûkedvelõ felnõtt pár mel-
lett kortól és tánctudástól
függetlenül minél több járó-

kelõ, érdeklõdõ csatlakozna
a kezdeményezéshez. Utána
19 órától a színház nagyter-
mében az évadban utolsó al-
kalommal a Háromszék
Táncegyüttes bemutatja a
Böjttõl böjtig címû elõadását.
A kedvezményes belépõ ára
mindenkinek 5 lej.

Elõadás 
Kézdivásárhelyen

A Vigadó kistermében áp-
rilis 29-én 18 órától Dietrich
Rowek németországi bud-
hista utazótanító tart elõ-
adást Karma: ok és okozat té-
mával. Belépõ: 5 lej.

Zene Baróton

A mûvelõdési házban áp-
rilis 29-én 20 órától a Jazz+
a Többiek koncertsorozat

harmadik vendégzenekara a
sepsiszentgyörgyi Égvilág
együttes.

Elõadás 
Kézdivásárhelyen

A Vigadóban április 29-én
18 órától Sebestyén Melinda
bemutatja a Párjavesztett –
székely népballadák címû
egyéni elõadását, a sepsi-
szentgyörgyi Tamási Áron
Színház produkcióját. Mû-
vészeti tanácsadó Török Vi-
ola, zene: Hána László. A
jegy ára: 10 lej, iskolásoknak
és nyugdíjasoknak 5 lej.

Író-olvasó találkozó 
Székelyudvarhelyen

A Gondûzõ Étteremben
író-olvasó találkozót tarta-
nak május 1-jén, vasárnap

19 órától. Az est meghívott-
ja: Vámos Miklós. Házigaz-
da: Szabó Károly. 

Kiállításmegnyitó 
Csíkszentgyörgyön

Tájak és emberek címmel
nyílik festészeti kiállítása
Miklós István (Indián) festõ-
és tetoválómûvésznek a kul-
túrotthon kiállítótermében
május 1-jén, vasárnap 12
órától.

Borverseny 
Dicsõszentmártonban

A Romániai Magyar Gaz-
dák Egyesülete (RMGE)
idén XII. alkalommal szer-
vezi meg az Erdélyi szõlõhe-
gyek borversenyt Dicsõ-
szentmártonban, a Pãltiniº
utca 1. szám alatti Három

Fenyõ szállodában április
29–30-án. Az érdekelt bor-
termelõk három, 0,75 literes
palack borral jelentkezhet-
nek, amelyeken fel kell tün-
tetniük a termelõ nevét, a
szõlõfajtát, a termõhelyet és
az évjáratot. A minták be-
adásának határideje április
29., déli 12 óra, a nevezett
szállodában. A borok elbírá-
lása szombaton, április 30-
án történik 9-14 óra között,
délután 4 órakor kerül sor az
eredményhirdetésre.

Kiállítás 
Marosvásárhelyen

A Bolyai tér 5. szám alatt
található B1 stúdióban az
ARTeast Alapítvány április
29-én, 19 órakor kiállítás-
megnyitóra hívja az érdeklõ-
dõket.

Programajánló

Migrén

A New York-i Egyetem
neurológusai szerint 70-80
százalékos az esély arra,
hogy egy nõ örökli édesany-
jától a migrént. A kutatók
nemrég fedeztek fel egy hi-
bás gént, amely a migrén ki-
alakulásáért felelõs, ez örök-
lõdik anyáról lányára. A ki-
váltó tényezõk megjósolha-
tatlanok, de azonosításuk se-
gíthet az állapot szabályozá-
sában. Érdemes például ke-
rülni bizonyos élelmiszere-
ket, például a csokoládét, a
kávét, a sajtot, a citrusféléket
és a vörösbort.

Emlõrák

Bizonyos – ritka – esetek-
ben vannak családok, ahol a
vérrokonok között nemze-
dékrõl nemzedékre fordul
elõ mellrák, genetikai-örök-
letes tulajdonságok követ-
keztében. Erre akkor kell
gondolni, ha egy családon
belül nagymama-anya-
lánya (oldalági vérrokonok)
vonalon ismétlõdõen fordul
elõ mellrák. Ilyen esetekben
nemzedékrõl nemzedékre a
betegség egyre fiatalabb
életkorban jelenik meg. Az
emlõrákos esetek 3 százalé-
ka örökletes. A BRCA1, il-
letve BRCA2 mutáns gén
hordozói nagyobb valószí-
nûséggel öröklik a betegsé-
get. Ha egy vérrokonunk-
nak fiatalon emlõrákja volt,
esetünkben is nagyobb a
kockázat. Azoknak a nõk-
nek, akiknek családi kórtör-
ténetében elõfordult már
emlõrák, genetikai szûrést

javasolnak. Ha valaki hor-
dozza a gént, szigorúbb
megfigyelés alatt tarthatják.
Néhányan a korai emlõeltá-
volítást választják az emlõ-
rák kockázatának csökken-
tése érdekében. A hormon-
pótló terápiák, a kombinált
fogamzásgátló tabletta sze-
dése, valamint az elhízás is
növeli a kockázatot, külö-
nösen a változó kor után. A
dohányzás és a túlzott alko-
holfogyasztás is fokozza a
kockázatot.

Depresszió

Több kutatás is azt mutat-
ja, hogy 10 százalék az esé-
lye annak, hogy örököljük
ezt a betegséget. A mentális
betegségek, köztük a de-
presszió, a szülés utáni de-
presszió és a bipoláris zavar
közismerten a családon belül
öröklõdik. Egy mutáns gén,
a triptofán-hidroxiláz 2 játsz-
hat szerepet a depressziós
zavarok kialakulásában,
amely megfosztja az agyat a
hangulatot szabályozó sze-
rotonin hormontól. Közvet-
len genetikai összefüggést
azonban egyelõre nem mu-
tattak ki. A depresszió koc-
kázatát a kimerültség, a
stressz és az alkoholfogyasz-
tás is növelheti. A depresszi-
óval összefüggõ gének örök-
lése még nem feltétlenül je-
lenti azt, hogy valakiben ki-
alakul a betegség.

Elhízás

Egy brit kutatás szerint
azokban az emberekben,
akik az FTO gén egy bizo-

nyos variánsából kettõ talál-
ható, 70 százalékkal maga-
sabb az elhízás kialakulásá-
nak kockázata, mint mások-
ban. Egy másik tanulmány
azt mutatta, hogy míg a nor-
mális testsúlyú édesanyák lá-
nyai közül 4 százalék elhí-
zott, ez az arány a kövér
anyák lányai esetében 41
százalék. Az FTO gén vari-
ánsának két példányával
rendelkezõ emberekben két-
szer magasabb az elhízás
kockázata, mint másokban.
A gyermekkori elhízás ará-
nyának növekedéséért nagy-
mértékben felelõs a kalória-
és zsírdús étrend terjedése,
valamint a testmozgás hiá-
nya. A szakértõk szerint a
képernyõ elõtt töltött idõt is
napi két óra alá kellene szo-
rítani.

Reumás 
ízületi gyulladás

Ha valakinek az édesany-
ja szenvedett a betegségben,
50 százalékkal magasabb a
kockázata, hogy kialakul
benne a reumás ízületi gyul-
ladás. Öröklött gének ugyan
nem közvetlenül okozzák a
betegséget, de növelhetik ki-
alakulásának valószínûsé-
gét. A reumatoid artritisz
gyakoribb olyan emberek-
ben, akik dohányoznak,
nagy mennyiségû vörös húst
illetve koffeint fogyaszta-
nak. Vírusfertõzések is ki-
válthatják a betegséget, bár
ez ritka olyan emberekben,
akik zöldségekbõl és gyü-
mölcsökbõl sok C-vitamint
visznek be a szervezetükbe.

Korai menopauza

Ha az édesanyának korai
menopauzája volt, lányának
70-85 százalék az esélye ar-
ra, hogy ugyanez történik
vele is. Jelentkezését seho-
gyan sem lehet megelõzni,
de a tünetek enyhítése érde-
kében sok mindent tehetünk,

a gyógynövényes kezelések-
tõl a hormonpótló terápiáig
bezárólag. A kezelésekrõl
mindenképpen kérjük ki or-
vosunk véleményét.

Alzheimer-kór

Ha az édesanya esetében is
így volt, lányában 3-5 száza-
lékkal nagyobb a demencia
kockázata, és körülbelül 30-
50 százalékkal nagyobb a ko-
rai Alzheimer-kór kialakulá-
sának kockázata. A kutatók
felfedezték azokat a géneket,
amelyek hajlamosítanak a
demencia különféle típusai-
ra. A korai Alzheimer-kór
esetében a demencia öröklõ-
dését három gén okozza. A
65 éven felül jelentkezõ idõs-
kori Alzheimer esetében
azonban csak egy gén játszik
szerepet. A megelõzés szem-
pontjából a legfontosabb az
egészséges testsúly megõrzé-
se, a testmozgás és az egész-
séges vérnyomás, illetve ko-
leszterinszint ellenõrzése 35
éven felül. Ezzel akár 20 szá-
zalékkal is csökkenthetõ a
demencia kockázata.

Szívbetegség

Akár 20 százalékkal na-
gyobb a kockázata, ha az
édesanyánknak szívrohama
vagy érelzáródás következté-
ben jelentkezõ mellkasi fáj-
dalma volt. Egyelõre nem
tudni pontosan, mi a közvet-
len összefüggés az anya kór-
története és lánya szívbeteg-
sége között. A kutatók sze-
rint nem egyértelmû, hogy a
gének vagy a környezeti té-
nyezõk (pl. a lány utánozza
édesanyja egészségtelen ét-
kezését) játszanak nagyobb
szerepet. A megelõzés érde-
kében az életmód a legfonto-
sabb, vagyis meg kell õrizni
az egészséges testsúlyt,
egészséges étrendet kell kö-
vetni, csökkenteni kell a só-
és az alkoholfogyasztást, és
kerülni kell a dohányzást.

Az egészségi állapot 
anyáról lányára öröklõdik?

Migrénes család vagyunk, ne-
kem 12 éves korom óta vannak
visszatérõ görcsös fejfájásaim,
édesanyám is sokat szenvedett
ebben. Nagyobbik lányom 15
éves és úgy látom õ is örökölte a
„fejfájósságot”. Hogyan lehetne
a gyermekemnél megelõzni ezt a
betegséget?

A gyermekkorban elõfordu-
ló fájdalomszindrómák kö-
zül a leggyakoribb a fejfájás.
Nemcsak nagyobb gyereke-
ken, hanem már óvodás kor-
ban is gyakran találkozha-
tunk hosszabb, rövidebb ide-
ig fennálló és viszonylagos
rendszerességgel visszatérõ
fejfájással. Ez különösen
gyakori az ún. fejfájós csalá-
dokban. Ennek kétféle oka is
lehet. Az egyik, hogy a gyer-
mek sajnos valóban örökölt
egy érzékenyebb érrend-
szert, amely hideg, meleg
hatására, izgalomra vagy
akár betegségek indulásakor
fejfájást produkál. A másik,
hogy a kisgyerek utánozza a
szüleit. Ha a kislánynak
rendszeresen visszatérõ fej-
fájásai vannak, keressék fel
gyermekorvosukat. Semmi-
képpen ne fogjanak a gyer-
mek otthoni gyógyításához.
A fejfájás kivizsgálandó tü-
net, mivel sok minden okoz-
hatja. A teljesség igénye nél-
kül a fontosabb okok: szem-
betegség, vesebetegség, köz-
ponti idegrendszeri megbe-
tegedések, magas vérnyo-
más, mind-mind okozhat-
nak fejfájást. Kezdõdõ beteg-
ségek, egyszerû vírus vagy
bartériumfertõzések is indul-
hatnak komoly fejfájással.
Fontos megemlíteni, hogy
jól tanuló, mindig kiváló tel-
jesítményt elérni akaró gye-
rekek, egyszerûen szoron-
gásból, fejfájást kaphatnak.
Kevés mozgás, sok tv, számí-
tógép elõtt töltött óra is oka
lehet a panaszoknak. Gyak-
ran segítséget nyújthat a
naplóvezetés, hol mikor, mi-
tõl jelentkezik a panasz. Ja-
vaslom tehát keressék fel a
gyermekorvost, aki a szüksé-
ges vizsgálatokat elrendeli
(szemészet, vérvétel, rönt-
gen stb.).

Dr. Gyõri György

Az orvos 
válaszol

A lányok egészségének milyen területeit befolyásolhatja 

az öröklõdés? Elképzelhetõ, hogy ha meg akarjuk állapítani

egy nõ egészségügyi kilátásait, elég, ha átnézzük édesanyja

kórtörténetét? Az alábbiakban sorra bemutatjuk, hogy a

szakemberek szerint milyen eséllyel örökölhetik a nõk édes-

anyjuk testi és lelki egészségi állapotát.
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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

Egy asszony panaszkodik az orvosánál:
– Doktor úr, segítesem rajtam! Nem tudom mit tegyek,
ugyanis a férjem állandóan beleszól a vezetésembe.
– Nyugodjon meg, asszonyom, a legtöbb jogosítvánnyal ren-

delkezõ férj ezt csinálja, ha a felesége vezet.
– … (poén a rejtvényben)

Vízszintes:
1. A poén elsõ része. 12. Dzsesszstílus. 13. Duplán: üres be-
széd. 14. Hektométer (röv.). 15. Romlott a szalonna. 16. Re-
form része! 18. Tudáselem! 19. Pale-...; világos angol sör. 21.
Zörej része! 22. Rútít. 24. A világ egyik leghosszabb folyója.
26. Ízlelõ. 27. Incidens, história, esemény. 28. Identitás. 29.
Társasházi törvény (röv.). 30. Szelektálva kiemel. 33. Küzd
(nép.). 35. Sátrak csoportja. 36. Teremsport. 38. Eszményi,
tökéletes. 40. Bakának behív. 41. Alárendelt szervhez intézett
kérés. 42. Felelõs kiadó (röv.). 43. ... de France; francia régió.
44. ... Paloma. 45. Kétes! 46. Lombos növény része. 48. Italy
(röv.). 49. ... Kaleh; sziget volt a Dunán. 51. Élõsködõ nö-
vény. 54. Csúszva mûködõ nyílászáró.

Függõleges: 
1. Christus Dominus (röv.). 2. Dörzsölt, hétpróbás. 3. Axilla
(röv.). 4. Koreai autómárka. 5. Forró, meleg. 6. Élelmiszer. 7.
Német gáz. 8. Párban gyón! 9. Nyalánkság. 10. Nemzeti
Bank (röv.). 11. Felfüggeszt. 14. A poén második része. 17.
Lovát versenyen benevezõ. 20. Benedek ...; mesemondó. 22.
Latin szín. 23. Fõosztály (röv.). 25. Vándorral megy. 26. Pia-
ci súly. 28. Bódít, mámorít. 31. Voksol, szavaz valakire. 32.
Teréz becézve. 34. Kezembe nyújtó. 37. Bélgörcs, hascsikarás.
39. Elektronikai Igazgatóság (röv.). 40. Díjtábla, fokbeosztás.
42. Trója veszte! 46. Le is út, ... is út. 47. Apró halfaj. 50. Ar-
zén vegyjele. 52. Sorban áll! 53. Sarlópenge!

Nõi sofõr

Új ruhát öltött erdõ, mezõ.
A kertek május elejére virág-
díszbe borultak. A gyü-
mölcsfákon, ha elvégeztük a
metszési munkálatokat, tá-
volítsuk el az utolsó gyü-
mölcsmúmiákat is. Többé
nem szolgálnak táplálékul az
állatoknak, sõt betegséghor-
dozók lehetnek. A nagy gyü-
mölcsû kiwit csak akkor sza-
bad megmetszeni, amikor el-
múlt az éjszakai fagy veszé-
lye. Az öregebb növényeken
3-5 évente vágjuk ki az öreg
ágakat. A növénynedv szi-
várgását nem lehet megaka-
dályozni. Azonban ha a met-
szést fogyó holdkor végez-
zük, a növény kevesebb ned-
vet veszít. A szabad gyökerû
bogyós bokrok ültetésének
utolsó határideje május eleje.
A konténeres gyümölcsbok-
rokat és fákat késõbb is el le-
het ültetni. Ez azonban csak
a kemény gyökérlabdával
rendelkezõ, megfogant bok-
rok esetén érvényes. A friss
konténeres növény felismer-

hetõ a gyökérrel alig átszõtt
földrõl, és az ilyen gyengén
tûri az újabb átültetést. A
frissen ültetett gyümölcsfák
kötözéséhez a támasztóka-
rókhoz használjunk mû-
anyagból készült zsineget.
Ez nem csúszik le, nem vág
bele a csemete kérgébe, és
könnyebben kezelhetõ, mint
a kókuszkötél. Még nem si-
került bebizonyítani, hogy a
sarkantyúka távol tartja a
tetveket a gyümölcsfáktól.
Ennek ellenére érdemes el-
vetni néhányat a fák tövé-
hez. A csinos sarkantyúka
árnyékolja a talajt, és a gyö-
kere által termelt anyag ré-
vén távol tartja a vakondot.

Sármási-Bocskai János 
kertészmérnök

Kert-ész

Ébred a kert

Mexikó a mártások országa,
mindig mindenhez mártást
tálalnak, ami általában csí-
põs. Ezek a mártások jalae-
pena paprikából (csilivel,
pepperonival helyettesíthe-
tõ), avokadóból, hagymából
és paradicsomból állnak.
Minden szószt salsának hív-
nak függetlenül attól, hogy
valójában mi van benne.

A tortillát rengeteg módon
szokták a mexikóiak variál-
ni. Ahogy mi „mindent” ke-
nyérrel eszünk, úgy Mexikó-
ban mindenhez tortilla du-
kál. Rengeteg csilit és lime-ot
használnak. Utcai árusoknál
csilibe forgatott diót, mogyo-
rót, sõt még chilis almát is
láthatunk. Talán a bõséges
paprikahasználat miatt egy
kicsit hasonlít a magyar
konyhához.

A mexikói konyha nagyon
kedveli az édességeket is.
Desszertnek gyümölcsöket,
pudingokat és süteményeket
esznek. Finomak a péksüte-
ményeik is, melyekre jellem-
zõ a sok cukor és a különféle
édes mázak.

Chili con carne 
(csilis bab)
Hozzávalók: 150 g füstölt

szalonna, 400 g marhahús,
100 g darált hús ugyanebbõl,
500 g vörös vesebab, 700 ml
paradicsomszósz, 1 sárga és
egy piros húsú kaliforniai
paprika, 1 doboz konzervku-
korica, 300 ml sör, víz vagy
levesalap, 1 fej vöröshagy-
ma, 4 gerezd fokhagyma, 2

ek. morzsolt oregánó, 2 ek.
õrölt rómaikömény, 2-3 fel-
vágott friss zöld csili, jala-
peno és cayenne bors, 1 ek.
keserû kakaópor vagy 2 koc-
ka jó minõségû étcsoki, 1 tk.
fahéj, só.

Elkészítés: A babot elõzõ
este beáztatjuk. Egy edény-
ben, amit sütõbe is lehet ten-
ni, olajat forrósítunk. Ebben
15-20 perc alatt lesütjük a
császárszalonnát és a kocká-
ra vágott marhahúst. Rádob-
juk a felaprított hagymát és
üvegesre pirítjuk a hússal.
Jöhet a fokhagyma, az
oregánó, a rómaikömény, a
csilik ízlés szerint, a fahéj, a
kakaó. 2-3 percig tovább süt-
jük, kevergetve. Hozzáadjuk
a felkockázott paprikát. Is-
mét 2-3 percig sütjük, kever-
getjük. Ráöntjük a paradi-
csomszószt és a sört vagy vi-
zet, annyit, hogy épp ellepje,
ekkor kerül bele a beáztatott
bab is. Sózzuk. Összekever-
jük, majd elõmelegített sütõ-
be toljuk és ott fõzzük kb.

egy-másfél órát. Közben né-
ha mozgassuk meg. Ha a
bab és a hús puha, kivesszük
a sütõbõl, és belekeverjük a
kukoricát. Egyet még
rottyantunk rajta.

Guacamole
Hozzávalók: 2 érett avo-

cado, 1 lila hagyma fele ap-
róra vágva, 1 paradicsom ap-
róra vágva, kimagozva, 1-2
serrano csilipaprika kima-
gozva és az is eret kivágva, 2
ek. friss lime- vagy citromlé,
2 ek. koriander, 1/2 ek. fok-
hagyma, 1/2 tk. só, 1/4 tk.
oregánó, frissen õrölt bors.

Elkészítés: Vágjuk félbe
az avokádókat, és távolítsuk

el a magokat. Kanalazzuk ki
a héjából, és villa segítségé-
vel pürésítsük. Adjuk hozzá
a hagymát, koriandert, lime-
ot, sót, borsot és keverjük
össze. A paradicsomot a vé-
gén adjuk hozzá. Tegyük hû-
tõbe tálalásig.

Csirke fajita
Hozzávalók: 2 csirkemell

file, 6 ek. olívaolaj, 6 ek.
méz, 2 ek. vörösborecet, 4
zúzott fokhagymagerezd, 4
tk. oregánó, 2-3 tk. pirospap-
rika, só, bors, 2 db kaliforni-
ai paprika, 1/2 kígyóuborka,
1/2 fej jégsaláta, 2 db paradi-
csom, 8 tortilla (készen kap-
ható).

Elkészítés: Az olajat, a
juharszirupot (vagy mézet),
az ecetet, az összezúzott
fokhagymát, az oregánót,
õrölt borsot és a pirospapri-
kát összekeverjük. A húst 2
cm-es csíkokra felvágjuk,
megsózzuk és az elõzõ pác-
lébe keverjük. 2 órára a hû-
tõbe tesszük. A paprikát vé-
kony csíkokra vágjuk és olí-
vaolajon megsütjük. A pa-
radicsomot apró kockára
vágjuk, a salátát kis darab-
kákra szeleteljük, az ubor-
kát pedig gyufaszál vastag-

ságú csíkokra aprítjuk. Ha a
hús összeérett, forró serpe-
nyõbe tesszük és megsütjük.
A tortillalapokat palacsinta-
sütõben egyenként felmele-
gítjük és beletesszük a húst,
a sült paprikát és a felaprí-
tott zöldségeket. Felcsavar-
juk.

Mexikói kukoricafelfújt
Hozzávalók: 25 dkg da-

rált sertéshús, 25 dkg darált
marhahús, 1 fej hagyma, 1
gerezd fokhagyma, 1 ek.
olaj, 30 dkg kukorica, 15 dkg
papriks szalámi, 50 dkg pa-
radicsom, 20 dkg sajt, 2 ek.
zsemlemorzsa, egy darabka
vaj, csili, õrölt fahéj, só, bors,
fél kk. oregánó.

Elkészítés: A felaprózott
hagymát olajon megpirítjuk,
majd hozzáadjuk a húsokat,
a csilit, sózzuk, borsozzuk, a
fahéjjal ízesítjük. Amint a
hús barnára pirult, egy kiva-
jazott üvegtálba tesszük. Rá-
tesszük a kukoricát, a felcsí-
kozott szalámit és a felszele-
telt paradicsomot. sózzuk,
borsozzuk, meghintjük az
oregánóval és a reszelt sajttal
elkevert zsemlemorzsával.
Elõmelegített sütõben kb. fél
órát sütjük.

Csili, csili, csili
A mexikói konyha az azték és a spa-

nyol konyha elemeit tartalmazza. 

A mexikói ételek egyik fõ alapanyaga a

kukorica, ami számos kedvelt ételük

hozzávalója. Egyik leggyakoribb fel-

használási módja, amikor a kukorica-

lisztbõl lapos lepényt sütnek: ez a tor-

tilla, melyet különbözõ töltelékekkel és

szószokkal fogyasztanak.



Danka sirály, tõkés réce,
csörgõréce, szürke gém, kis
kócsag került távcsõ elé a
Rétyi-tói sétám során. Szür-
ke gémbõl kilencet számol-
tam össze. Az oka, hogy,
ennyien összegyûltek: ívnak
a kárászok. Ilyenkor a part
szélén ficánkolnak, és erre
lesnek a gólya méretû mada-

rak. Valahol kakukk kiáltott,
figyelõztem, de a madarat
nem láttam meg. Kisvártat-
va a fecskék, amelyek a tó
víztükre fölött röpdöstek, je-
lezték, hogy ragadozó ma-
dár van a közelben. Eredtek
is a kakukk után, pedig nem
jelent veszélyt a fecskékre
nézve.

„Up-up-up” – hallom a jól
ismert hangot. Búbos banka
van valahol a közelben.

Nyílt területek, tanyák,
gyümölcsösök, öreg fákkal
tarkált legelõk trópusokat
idézõ madara a búbos banka.
Feje, nyaka és melle fahéjszí-
nû, ugyanúgy a fejtetõn lévõ
bóbiták hosszú tollai is, ahol

a hegyi részen fehér-fekete
mintázat van. A bóbitán kí-
vül ismertetõ jelei a széles, fe-
hér harántszalagos fekete
szárnyai és a kissé lefelé haj-
ló hosszú csõre. A hangja is
jól felismerhetõ: „up-up-up”.
Rendszerint elõször a madár
hangjára leszek figyelmes,
ami messzire elhallatszik.
Fészket nem épít, leginkább
öreg odvas fákban költ, ezért
is érdemes az ilyen fákat vé-
deni. Költését segíthetjük
mesterséges fészekodúk kihe-
lyezésével, amin a röpnyílás
nyolc centiméter legyen. A
szép tollazatú madár nem
hordja el a fiókák ürülékeit,
így ezek az odúba ürítenek,
ami meglehetõsen bûzösé vá-
lik. Amikor támadó kerül az
odú közelébe, vagy ember
szeretne benyúlni a nyíláson,
bûzös váladékot fröcskölnek
szembe a fiókák.

A búbos banka tápláléka
bogarak, pajorok, földigilisz-
ták, csigák.

Vonuló faj, a telet Afriká-
ban tölti. Nemrég érkeztek
meg, és most fészkelési lehe-
tõségeiket mérik fel. Mindkét
madarat megláttam, és visel-
kedésük azt árulta el, hogy
maradnak a kiválasztott terü-
leten.

Kelemen László, Rara Avis
Madártani Egyesület

Tizenkét hónap a természetben
Készíts otthon bábszínházat.
A klasszikus babák mellé jó
kiegészítés pár állatfigura is,
amit cérnán kedved szerint
mozgathatsz. Megmutatjuk,
hogyan.

Szükséges eszközök: ke-
mény, jó tartású karton, feke-
te tempera, olló, ragasztó,
cérna, szemek, haj vagy mû-
haj a faroknak, négy darab
feketére festett, kifúrt fako-
rong a talpaknak.

Elkészítés: Elsõ lépésként
a kartonból készítsd el az ál-
lat testrészeit: 1 fej, 1 nyak, 2
darabból álló törzs, farok, 8
darab henger a lábaknak. A

törzset két hengerbõl ragaszd
össze, amelyeknek a vége ki-
sebb átmérõjû. Ezeket a ki-
sebb átmérõs végeket ra-
gaszd össze. A fej se legyen
szabályos henger, az egyik
végét szûkítsd le, majd kar-
tonmaradékból ragassz rá fü-
leket. A hengereket szúrd ki
a megfelelõ helyen, a cérná-
val való összefûzéshez, de
mielõtt összefûznéd, fesd
meg egyenként a darabokat.
Miután a festék megszáradt,
ragaszd fel a szemeket, majd
fûzd cérnára a darabokat, a
talpakkal együtt. Helyezd be
a hajat is a faroknak. Jó szó-
rakozást!

Marionettállat kartonból

Hétvégi mellékletünk Életmód és Csodavár oldalait
Orosz Anna szerkesztette

Élt egyszer egy dúsgazdag
ember. De mivel kicsapongó
életet élt, lassacskán minden
javát elherdálta, s egy szép
napon olyan szegény lett,
mint a templom egere. Sze-
mét lesütötte, fejét lehorgasz-
totta, és jajgatva emlékezett
az elmúlt szép napokra.

Egyszer régi ismerõsök lá-
togatták meg, s közülük az
egyik, sokat tapasztalt ember,
így szólt hozzá:

– Úgy látszik, hogy valami
rossz fát tehettél a tûzre,
azért hagyott el a szerencséd.
Azt tanácsolom: eredj a sze-
rencséd után, talán megtalá-
lod valahol, és gazdag leszel,
mint régen.

Az ember hajlott a jó szó-
ra, és elindult hegyen-völ-
gyön a szerencséje után. Ál-
mában egyszer meglátta a
szerencséjét, amint egy szik-
láról lógott fejjel lefelé. Reg-
gel felébredt, s az idõt nem
vesztegetve, elindult a felé a
szikla felé.

Ment, mendegélt sokáig,
mígnem az úton találkozott
az oroszlánnal.

– Merre tartasz? – kérdi az
oroszlán.

– Megyek a szerencsém
után.

– Ismerem õt – feleli az
oroszlán. – A te szerencséd
nagyon eszes, talán megkér-
deznéd tõle, mitõl gyógyul-
hatnék meg. Ládd-e, már hét
éve teljesen tehetetlen va-
gyok. Visszatérõben mondd
meg, hogy mit mondott, és
én mindent, amit tudok,
megteszek neked.

Az ember megígérte, hogy
teljesíti kérését, s azzal to-
vábbment.

Vándorlásában betévedt
egy kertbe, amely telides-teli
volt mindenféle gyümölccsel.
De mikor szakított belõlük és
megkóstolta, úgy találta,
hogy mind keserû. Amikor a

kert gazdája meglátta õt, elõ-
ször legorombította, de mi-
kor elbeszélte neki búját-ba-
ját és azt, hogy hová igyek-
szik, a gazda így szólt:

– Ha így van, atyafi, kér-
dezd meg majd azt is, mivel
hozhatnám helyre kertemet,
hogy a gyümölcs ne legyen
keserû. Mit nem fáradoztam!

Új töveket ültettem, oltot-
tam, szemeztem õket, de bi-
zony semmi sem használt.
Ha visszatértedkor választ
hozol nekem erre, én min-
dent, ami erõmbõl telik,
megteszek neked.

Az ember a gyümölcsös
gazdájának is megígérte,

hogy teljesíti kérését, és to-
vább vándorolt, mígnem el-
jutott egy várhoz, amely egy
magas hegy tetején épült.
Belépett, s a várudvaron
gyönyörûséges fiatal nõt pil-
lantott meg. Mikor a leány
megkérdezte tõle, mi szél
hozta erre a helyre, az ember
mindent sorjában elmesélt

neki, ami vele csak történt.
– Nekem – szólt a leány –

kincsem garmadával van,
csupán egy a bajom, hogy
fejfájás kínoz éjjel és nappal.
Ha megkérdezed a szeren-
csédet az orvosságom felõl,
én mindent megteszek ne-
ked, amit csak kívánsz.

– Jól van, majd utánajárok
– mondta az ember, s folytat-
ta útját, míg végül ráakadt a
szerencséjére, amely egy ma-
gas hegyrõl függött alá.

Illendõen köszöntötte az
ember, elpanaszolta neki
minden gondját, bánatát s
mindazt, amivel megbízták.
Midõn a szerencséjétõl fele-

letet kapott, ajánlotta neki,
hogy térjenek vissza együtt.

– Menj hát te elöl, én majd
megyek utánad – mondta a
szerencse.

Visszatérõben találkoztak
a gyönyörûséges nõvel, s az
ember így szólt hozzá:

– Ha férjhez mégy egy deli

ifjúhoz, kigyógyulsz bajod-
ból.

A gyümölcsöskert gazdá-
jának azt mondta:

– A víz, amely kerted öntö-
zi, aranymezõn folyik keresz-
tül. Az aranypor, mely a víz-
ben lebeg, felszívódik a fák-
ba, attól olyan keserû a gyü-
mölcsük. Ha azt akarod,

hogy kerted gyümölcse ne le-
gyen keserû, változtasd meg
a folyó medrét, vagy az ara-
nyat szûrd ki a vízbõl.

Amikor az oroszlánhoz
ért, az ember sorra mindent
elmesélt, amit útközben a
szerencséjénél tapasztalt.

– No, és mit ajánlott ezért a
fiatal nõ? – kérdi az oroszlán.

– Azt ajánlotta, hogy háza-
sodjunk össze, s élvezzük
együtt az õ javait, de én nem
egyeztem bele.

– És mit ajánlott a gyümöl-
csöskert gazdája?

– A kert gazdája kiszûrt
minden aranyat a folyó vizé-
bõl, s lett is teméntelen! Fel-
ajánlotta, hogy magammal
hozhatom mind, de én nem
fogadtam el, s mondtam is
neki: „Hogyisne, majd fo-
gom én azt hurcolni magam-
mal hazáig!”

– No, jól van, de most
áruld el, milyen tanácsot kap-
tál az én betegségemre? – kér-
di az oroszlán.

– Neked azt izeni a szeren-
csém, hogy meggyógyulsz,
ha egy balga ember fejét
megeszed.

Az oroszlán pedig, jól át-
gondolva a mondottakat,
szép lassan az ember feje felé
nyújtotta a mancsait, elkap-
ta, levágta a földre, széttépte
és felfalta.

– Esküszöm – mondta az
oroszlán –, aligha találnék
náladnál balgább embert a
földkerekségen!

Elvarázsolt madarak
(Örmény népmesék)

A balga

Búbos banka
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