
Egymásnak ellentmondó nyilatkozatok után az RMDSZ által támogatott megemlékezés és
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által szorgalmazott tiltakozás is lezajlott tegnap Ma-
rosvásárhelyen: az aradi vértanúk napján a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem magyar intézeteiért demonstrált több száz ember a felsõoktatási intézmény épüle-
te elõtt. Az RMDSZ sürgetésére tegnap az oktatási minisztérium átiratban szólította fel a
MOGYE szenátusát a magyar intézetek létrehozására. Kelemen Hunor szövetségi elnök
Aradon tisztelgett a tizenhárom vértanú emléke elõtt. 7. oldal 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3128 ▼
1 amerikai dollár 3,2263 ▼
100 magyar forint 1,4598 ▲

Otthon maradt 
az irodalmi Nobel

„Tömör, letisztult költõi képeiért, amelyek
új fényben mutatják meg a valóságot” To-
mas Tranströmer svéd költõnek ítélték
oda tegnap a 2011. évi irodalmi Nobel-dí-
jat Stockholmban. Tranströmernek anya-
nyelvén eddig 23 kötete jelent meg, ma-
gyarul három olvasható.

Vezércikk 3

Steve Jobs: gyász és méltatás

Hasnyálmirigyrákban elhunyt Steve Jobs,
az Apple alapítója. A mobil számítástech-
nika forradalmának egyik kirobbantója, a
személyi számítógép koncepciójának és a
programüzenetekrõl az egérkattintásra va-
ló áttérés egyik úttörõje 56 éves volt.

Kultúra 6

Aktuális 2

Bántják a magyart
„Marosvásárhelyen ismét bántják a ma-

gyarokat!” Vélhetõen ezzel az
üzenettel sikerült autóbu-
szokra szólítania tegnap az
Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanácsnak azt a több tucat

székelyföldi embert, akik
Marosvásárhelyre siet-
tek a MOGYE-n kiala-
kult helyzet ellen tilta-

kozni.Cseke Péter Tamás

Országos listára a határon túlról

Egyfordulós, kétszavazatos választási
rendszerre tesz javaslatot a Fidesz frakció-
ja, és a határon túli magyarok is kapnának
szavazati jogot az országos listára. A kül-
földön élõk a Fidesz tervei szerint levél-
ben szavazhatnának a jövõben.

Háttér 4

Politikai nyomással próbálják
rábírni a nemeszsuki gyárá-

nak bezárását múlt héten bejelen-
tõ Nokiát, hogy gondoskodjon a

munka nélkül maradó 2200
Kolozs megyei alkalmazottjáról.
Sulfina Barbu munkaügyi minisz-
ter tegnap Kolozsváron tárgyalt

az elbocsátottak sorsáról a finn
cég vezetõségével. A zsuki gyár
alkalmazottaiért az ellenzék is ag-
gódik. 3. oldal 

Emlékezés tiltakozással
Az orvosképzés jövõjéért demonstráltak az aradi vértanúk napján Marosvásárhelyen

Mai mellékletünk:

„Nem akarunk nacionalistákat a MOGYE vezetõségébe” – hirdették a marosvásárhelyi egyetem elõtt a tiltakozó magyarok Fotó: Antal Erika

Számos érv szól a választások
összevonása mellett, gazdasá-

gi szempontból mindenképpen
elõnyös, az RMDSZ szavazótá-
borának mozgósítása szempont-
jából pedig nagyobb részvételt le-
hetne biztosítani – fogalmazott
tegnap Aradon Kelemen Hunor.
A szövetségi elnök leszögezte, az
RMDSZ csak olyan választási
rendszert tud támogatni, amely
biztosítja az arányos képviseletet,
ezért a német választási rendszert
javasolja a mostani egyéni válasz-
tókerületes helyett. A régióátszer-
vezésrõl szólva Kelemen kijelen-
tette, egyelõre nem lát esélyt en-
nek a megvalósulására, hiszen er-
re sem erõ, sem elszántság, sem
idõ nincsen. 3. oldal 

Kelemen: jó
a voksösszevonás

Politikai nyomás alatt a Nokia

Sulfina Barbu arra kérte a finn céget, hogy vállaljon szerepet az elbocsátottak szakmai átképzésében Fotó: ziuadecj.ro
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Röviden

NATO-ülés Bukarestben 

Bukarestben kerül sor október 7-10. között
a NATO Parlamenti Közgyûlésének 57.
éves ülésszakára, amelyre több mint négy-
száz résztvevõt várnak. A román parlament
épületében tartandó négynapos tanácsko-
zás napirendjén összesen tizenhat jelentés-
tervezet szerepel. A dokumentumok egye-
bek között az észak-afrikai és a közel-keleti
térségben történt népfelkelések hatásait, az
ukrajnai „narancsos” forradalom utáni
helyzetet, az afganisztáni biztonsági erõfe-
szítéseket, valamint az afganisztáni kor-
mányzás kihívásait elemzik. Terítéken lesz
még az Egyesült Államok által tervezett ra-
kétavédelmi rendszer is.

„Becserkészik” Hollandiát

Traian Bãsescu államfõ szerint csakis kétol-
dalú tárgyalások útján lehet meggyõzni Hol-
landiát arról, hogy ne vétózza meg Romá-
nia és Bulgária schengeni csatlakozását. A
két balkáni ország ügye tegnap újabb támo-
gatót nyert Guido Westerwelle német kül-
ügyminiszter személyében, aki román kol-
légáját, Teodor Baconschit arról biztosítot-
ta: Berlin mindent megtesz annak érdeké-
ben, hogy „Románia és Bulgária megtegye
az utolsó lépést a Schengen-tagság felé”. 

Moldován az IT-konferencián

„Nem az a kérdés, hogy milyen árat fizet
Románia az Európai Digitális Menetrend
gyakorlatba ültetéséért, hanem az, hogy
milyen árat fizetne, ha nem fektetne be az
ország információs technológiákba, szak-
képzésbe, tudatosításba” – jelentette ki
Moldován József. A Távközlési és Infor-
mációs Társadalom Minisztériumának ál-
lamtitkára az Innováció a digitális integrá-
cióért címû nemzetközi konferencián vett
részt a lengyelországi Gdanskban október
5-én és 6-án.

Aradi vizet ihat Békés megye

A bukaresti kormány támogatja a romániai
Arad és a magyarországi Békés megyei víz-
ügyi együttmûködést, amirõl emlékeztetõt
fogadott el. A környezetvédelmi és a bel-
ügyminisztérium elkezdheti a tárgyalásokat
a magyar hatóságokkal a Békés megye által
igényelt ivóvíz-szolgáltatásról, illetve a szál-
lításához szükséges, határon átnyúló csator-
nahálózat megépítésérõl. Az ivóvíz Arad
közelébõl, a Maros hordalékkúpból egy ve-
zetéken érkezik Magyarországra.

Megalakult a magyar Szolidaritás

Megalakult a múlt szombati szakszervezeti
demonstráción meghirdetett Magyar Szoli-
daritás Mozgalom – közölték az alapítók
tegnap Budapesten. Az alapítók nem szer-
vezetek, hanem magánszemélyek csatlako-
zását várják, magyar állampolgárokét, ha-
táron túli magyarokét és itt dolgozó külföl-
di állampolgárokét egyaránt.

Sarah Palin mégsem indul

Sarah Palin volt alaszkai kormányzó (képün-
kön) szerdán bejelentette, hogy nem kíván
versenybe szállni a jövõre esedékes amerikai
elnökválasztás republikánus jelöltségéért. A
politikus asszony döntése több hónapos
esélylatolgatásnak vetett véget. Elemzõk

szerint nem várható, hogy jelentõsebb re-
publikánus politikus kihívást intézzen a párt
eddigi hivatalos elnökaspiránsainak, így
2012-ben a politikai küzdelem egyetlen nõi
részvevõje Michele Bachman marad. 

Hírösszefoglaló

Az aradi vértanúkra emlékez-
ve, közjogi méltóságok jelen-

létében tegnap reggel felvonták,
majd félárbocra engedték a nem-
zeti lobogót a magyar Parlament
elõtt, a budapesti Kossuth Lajos
téren. A tiszteletadás keretében
felolvasták az aradi vértanúk ne-
vét. A megemlékezésen a Magyar
Honvédség Támogató Dandár
Központi Zenekara, a díszzászló-
alj és a Magyar Köztársaság
Nemzeti Lovas Díszegysége mû-
ködött közre. A nemzeti lobogó
egész nap félárbocon maradt,
szintén katonai tiszteletadás mel-
lett magyar idõ szerint este hat
órakor vonták le.

A magyar kormány október ha-
todikát 2001-ben a nemzet gyász-
napjává nyilvánította, arra emlé-
kezve, hogy 1849-ben ezen a na-
pon végezték ki Aradon a magyar
szabadságharc 13 honvédtábor-
nokát, Pesten pedig Batthyány
Lajost, az elsõ magyar felelõs kor-
mány miniszterelnökét.

A vajdasági magyarok a
gyásznap elõestéjén, szerdán
Zomborban, Schweidel József
honvédtábornok szülõvárosá-
ban emlékeztek meg elsõként az
1848–49-es forradalom és sza-
badságharc hõseirõl, Nagybecs-
kereken pedig Lázár Vilmos ara-

di vértanú, honvédtábornok em-
léktábláját koszorúzták meg.
Zomborban a kegyeleti napot a
Magyar Polgári Kaszinó, a
Szent György Lovagrend Délvi-
déki Nagypriorátusa és a Vajda-
sági Magyar Mûvelõdési Szövet-
ség szervezte meg. A rendez-
vénysorozat a Szent Rókus köz-

temetõben ökomenikus kegye-
letadással kezdõdött. A vajdasá-
gi magyar pártok és civil szerve-
zetek képviselõi mellett a sza-
badságharc, valamint a két világ-
háború hõsi halottainak és ártat-
lan áldozatainak emlékhelyénél,
továbbá a hõsi halált haltak és a
temetetlen halottak emlékfalá-

nál koszorút helyeztek el a belg-
rádi magyar nagykövetség és a
magyarországi testvértelepülé-
sek képviselõi. Ezt követõen a
Szentháromság római katolikus
templomban engesztelõ gyász-
misére került sor. A tizenhárom
aradi vértanú közül négy vajda-
sági származású volt. 

MTI

Egyfordulós, kétszavazatos
választási rendszerre tesz ja-

vaslatot a Fidesz frakciója, és a
határon túli magyarok is kapná-
nak szavazati jogot az országos
listára – derül ki az MTI birtoká-
ba került koncepcióból. Az új vá-
lasztójogi törvényre azért van
szükség, mert a magyar Ország-
gyûlés még 2010 májusában elfo-
gadta azt a törvénymódosítást,
amely értelmében a jövõben 200

fõre csökken a parlament létszá-
ma a jelenlegi 386-ról.

A koncepció értelmében a to-
vábbiakban is két szavazattal ren-
delkezik minden Magyarorszá-
gon lakóhellyel rendelkezõ vá-
lasztópolgár. Ha a választópolgár
a magyarországi választójegy-
zékben kíván szerepelni, akkor
egy szavazatot egyéni választóke-
rületi országgyûlési képviselõ-je-
löltre, egyet pedig országos listá-
ra adhat le. Ha pedig a nemzeti-
ségi választói névjegyzékben kí-

ván szerepelni, akkor egy szava-
zatot az egyéni választókerületi
országgyûlési képviselõ-jelöltre,
egyet pedig a kedvezményes
nemzetiségi jelöltre adhat le. A
koncepció szerint tehát megszûn-
nének a jelenlegi területi (19 me-
gyei és 1 fõvárosi) listák, a helyü-
ket az országos lista venné át, or-
szágos listát pedig az a párt állít-
hat, amelyik „legalább kilenc me-
gyében, továbbá Budapesten,
összesen 27 egyéni választókerü-
letben” állít jelöltet.

A Fidesz tervei szerint emel-
lett a Magyarországon lakóhely-
lyel nem rendelkezõ, határon tú-
li magyar állampolgárok meg-
kapják a magyarországi válasz-
tójogot, amellyel a magyarorszá-
gi országos listára szavazhatnak.
A külföldön élõk a Fidesz tervei
szerint levélben szavazhatnának
a jövõben. 

Országos listára a határon túlról

Kovács Zsolt

A román igazságszolgáltatás-
ban magyarellenes a hangulat

– jelentette ki sajtótájékoztatóján
Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy
polgármestere elmondta: az euró-
pai fórumok elé kíván vinni né-
hány olyan esetet, amelyeket
ugyanaz a sepsiszentgyörgyi
ügyészség néhány napnyi eltérés-
sel, de egymásnak ellentmondó-
an kezelt. Antal Árpád rámuta-
tott, hogy egyrészt ezer lejre bün-
tették meg, mert egy román civil
szervezet önkényesen kitûzött
egy lobogót a Lábas Ház homlok-
zatára, õ pedig leszedte. Másrészt
ugyanaz az ügyészség felmentette

azt a két fiatalt, akik lefilmezték
magukat, amint rávizeltek Gábor
Áron kökösi emlékmûvére, és
pentru unguri címmel közzétették
egy videó-megosztó portálon.
Csatolják Szonda Szabolcs
könyvtárigazgató ügyét is, mivel
azért függesztettek fel tisztségé-
bõl, mert magyar. 

Antal Árpádnak nem a román
zászlóval van problémája, hanem
azzal, hogy valakik létrát támasz-
tanak egy épületnek és önkénye-
sen kitûzik azt a falra, magyaráz-
ta a sepsiszentgyörgyi elöljáró, az
pedig visszás szerinte az ügyben,
hogy az a Mihai Viteazul Alapít-
vány vádolja õt a románok diszk-
riminálásával, amely néhány év-

vel ezelõtt a Lábas Ház lebontása
mellett kardoskodott, most pedig
az önkormányzat ingyen biztosít
székhelyet számára abban az épü-
letben. Hozzátette: tucatnyi ro-
mán ember van, akit nem a ro-
mán–magyar békés együttélés ér-
dekel, hanem az a céljuk, hogy
provokálják a székelyföldi ma-
gyar politikusokat, akik ha reagál-
nak ezekre a provokációkra, ak-
kor románellenességet kiáltanak.
Ehhez a csoportosuláshoz tarto-
zik Dan Tãnasã, Dan Suciu,
Codrin Munteanu, Ioan Lãcãtu-
ºu és Maria Peligrad: naponta
legalább egy beadványt és felje-
lentést küldenek az önkormány-
zatokhoz és a hatóságokhoz. 

Kettõs mérce az ügyészségen

ÚMSZ

Három pontos tervvel állt
elõ Soros György az euróvál-

ság megoldására. A magyar szü-
letésû milliárdos amerikai be-
fektetõ a Handelsblatt címû né-
met üzleti napilap tegnapi szá-
mában megjelent írásában azt
indítványozta, hogy az euró-
övezeti országok kormányai ha-
ladéktalanul állapodjanak meg
egy új, közös európai pénzügyi
hatóság felállításáról. A közbül-
sõ idõben – Soros második ja-
vaslata szerint – az európai
nagybankokat az Európai Köz-
ponti Bank (EKB) felügyelete
alá kell helyezni. Harmadik lé-
pésként pedig az EKB-nak az
adós országok – mint például
Olaszország és Spanyolország –
számára biztosítania kellene
adósságaik rendkívül ala-
csony költségekkel történõ
ideiglenes refinanszírozásának
lehetõségét. Soros szerint ezek a
lépések megnyugtathatnák a
pénzpiacokat, Európa pedig
idõt nyerne egy növekedési stra-
tégia kidolgozására. Az euró-
övezeti tag változatlanul a világ
legkockázatosabb adós országa
Görögország, megelõzve olyan
államokat, mint Venezuela és
Pakisztán. A legmagasabb koc-
kázatú államadósok tízes globá-
lis listáján négy további EU-
tagállam is szerepel. A mezõny-
be most visszakerült Magyaror-
szág is – áll az egyik legnagyobb
londoni adósságpiaci adatszol-
gáltató csoport tegnap kiadott
harmadik negyedéves összesíté-
sében. 

Mentõövet

dobna Soros

az eurónak

Október hatodika 2001 óta nemzeti gyásznap. Az aradi tizenhármak közül négyen vajdasági származásúak

Félárbocon leng a lobogó
Vajdaságban is megemlékeztek a tizenhárom aradi vértanúról

Az LMP törvényjavaslatot terjeszt be a Parlamentben a világ ma-
gyarságának képviseletét biztosító Nemzeti Összefogás Tanácsá-
nak létrehozásáról. Dorosz Dávid képviselõ, az Országgyûlés
nemzeti összetartozás bizottságának tagja szerint a törvényjavas-
latának célja: úgy nyújtson többletjogkört a határon túl élõ ma-
gyaroknak az õket érintõ ügyekben, hogy az nem veszélyezteti az
egyes közösségek autonómiatörekvéseit.

Az LMP védené az autonómiatörekvéseket

Fotó: MTI
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Nem tudni, mit ért meg a
nagyváradi vagy netán a
kolozsvári ember mindab-
ból, ami ezekben a hetek-
ben és napokban a Ma-

rosvásárhelyi Orvos-
tudományi és Gyógy-

szerészeti Egyetem kö-
rül történik. A lénye-
get bizonyára leszûrik:

a többnyelvû felsõoktatási intézmény ro-
mán vezetõsége megakadályozza, hogy a
magyar diákok és tanárok közössége tör-
vény adta jogaival élhessen. A kevésbé tá-
jékozottakhoz azonban csupán a történé-
sek lecsupaszított üzenete juthat el: „Ma-
rosvásárhelyen ismét bántják a magyaro-
kat!” Vélhetõen ezzel az üzenettel sikerült
autóbuszokra szólítania tegnap az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanácsnak azt a több
tucat székelyföldi embert is, akik Maros-
vásárhelyre siettek a MOGYE-n kialakult
helyzet ellen tiltakozni.
Nem tudni azt sem, mit ért meg az átla-
gos román ajkú marosvásárhelyi abból,
hogy székelyföldieket szállító autóbuszok
parkolnak le a központban. Idõsebbjének
azonban a hideg futkoshat a hátán, ha
eszébe jut, hogy húsz évvel ezelõtt a bus-
zoztatásnak nagy divatja volt a városban.
Akkor görgényvölgyi és hodáki románok,
majd székelyek érkeztek „rendet teremte-
ni” Marosvásárhelyre, és vérontás lett a
vége. Nem maguktól mentek, vitték õket,
és hogyne mentek volna, hiszen a hívó szó
az volt, mint most: „bántják a nemzettár-
saitokat!”. Tegnap nem ismétlõdött meg a
húsz évvel ezelõtti tragédia Marosvásárhe-
lyen. Talán éppen azért, mert a helybéli
románokat inkább a hideg rázta, nem a
vérük forrt a székely buszok láttán.
Ha azonban a tragédia bekövetkezik, a
tegnapi demonstráción jelenlévõ magyar
politikai szervezeteket terhelte volna a fe-
lelõsség.
Az RMDSZ-t azért, mert egyáltalán ne-
vét adta a székelyeket buszoztató rendez-
vényhez. Másrészt azért, mert – bár kor-
mányon van –, túl késõn, csak az utolsó
pillanatban vette rá az oktatási miniszté-
riumot annak az átiratnak a megfogal-
mazására, amely a törvény betartására
szólítja fel a MOGYE vezetõségét. Ez ért-
hetetlen, hiszen azt már augusztusban
tudni lehetett, hogy a felsõoktatási intéz-
mény chartája nem veszi figyelembe a
multikulturális egyetemekre érvényes elõ-
írásokat. 
Az EMNT felelõsségét kár is részletezni.
Tõkés Lászlóék szervezete és pártja már
most megmutatta, számukra semmi sem
drága, ha az RMDSZ-szel kell versenyt
futni a magyar szavazatokért. Talán még
a buszoztatott székelyek vére sem.

Bántják a magyart

Cseke 
Péter Tamás

Sipos M. Zoltán

„A szerzõdés szíve a szoká-
sos percenkénti 75 helyett

120-at ver jelenleg” – fogalma-
zott rejtélyesen lapunk kérdésére
Sztranyiczki Szilárd, a Kolozs
Megyei Tanács múlt héten ösz-
szeállt Nokia–bizottságának
RMDSZ-es tagja. A testületet
azért állították fel, hogy átvizs-
gálja azt a szerzõdést, amellyel a
megyei tanács 2006-ban Ne-
meszsukra csalogatta a finn cé-
get, amely múlt héten bejelentet-
te, az év végéig bezárja romániai
leányvállalatát, elbocsátja 2200
alkalmazottját. Sztranyiczki az-
zal magyarázta „szûkszavúsá-
gát”, hogy tegnap a bizottság
többi tagjához hasonlóan vele is
aláírattak egy titoktartási szerzõ-
dést mielõtt beletekinthetett a
Nokia és a Kolozs Megyei Ta-
nács közötti szerzõdésbe. Az
RMDSZ-es tanácsos hozzátette:
a jövõ heti ülésig tüzetesen át-
vizsgálják a dokumentumot,
majd ezt követõen kialakítják
egységes álláspontjukat az ügy-
ben. „Annyit elárulhatok, hogy
a szerzõdés nem tartalmaz szo-
ciális záradékot, így az ügy
puszta jogi procedúrát kíván” –
mondta el Sztranyiczki Szilárd.
Mint fogalmazott, következés-
képpen az alkalmazottak végki-
elégítése is a szakszervezetekkel
kötött csoportos és egyéni mun-
kaszerzõdések alapján történik
majd. A megyei tanácsosok teg-
napi tanácskozásán az is körvo-
nalazódott, hogy a bizottság
megpróbál utánajárni annak,
hogy van-e a szerzõdésben
olyan pont, amit a Nokia nem
teljesített maradéktalanul és en-
nek alapján vissza lehet-e igé-

nyelni a román kormány illetve
a megye tanács által az ipari
park létesítésébe befektetett ösz-
szeg egy részét. 

Tehetetlen alkalmazottak

Lapunk tegnap reggel ellátoga-
tott a nemeszsuki Nokia gyárba,
ahol az elégedetlenségnek nyoma
sincs, a munkások a délelõtti
órákban munkahelyükön tartóz-
kodtak. A gyár biztonságáért fe-
lelõ cég alkalmazottja nem en-
gedte munkatársunkat belépni az
üzem területére, de keserûségét
kiöntötte. „Ezek a multik az elsõ

adódó alkalommal továbbállnak,
nem köti õket semmi ide. Mi pe-
dig bizonytalanok vagyunk a jö-
võt illetõen. Nem tudunk semmit
arról, milyen tárgyalások folynak
a zárt ajtók mögött. Az emberek
még dolgoznak de senki sem de-
rülátó” – magyarázta az ÚMSZ-
nek az éppen szolgálatot teljesítõ
kapus. 

Barbu: segítsen a Nokia

Tegnap délelõtt Kolozsvárra
érkezett Sulfina Barbu munka-
ügyi miniszter is, aki találkozott
a megyei tanács elnökével, a

Kolozs megyei prefektussal és a
nemeszsuki Nokia vezetõségé-
vel. A tárcavezetõ arra kérte a
finn céget, hogy vállaljanak sze-
repet a munka nélkül maradó
dolgozók szakmai átképzésében.
Barbu a hatályban levõ munka-
törvénykönyvre alapozta kéré-
sét, amely rögzíti, hogy minden
munkaadó köteles gondoskodni
alkalmazottai továbbképzésérõl,
illetve szükség esetén azok át-
képzésérõl is. A miniszter ugyan-
akkor elismerte, hogy nem isme-
ri a finn mobiltelefon-gyártó cég
és a Kolozs Megyei Tanács kö-
zötti szerzõdés részleteit. 

Román lapszemle

A dél-erdélyi falvakban kiszáradtak a
kutak, ugyanis több mint két és fél hó-
napja nem esett az esõ. A Maros menti
településekre hetek óta tartálykocsikkal
viszik az ivóvizet. (România liberã) 
Kormánytámogatásból újítják fel a ro-
mán tengerpart egyik gyöngyszemének
számító konstancai Kaszinó épületét.
Egyelõre nem tudni, hogy a renoválás
után mire használják majd. (România
liberã) Huszonnégy tunéziai és algéri-
ai illegális bevándorló szökött meg az
Arad megyei Újpanádon található me-
nekülttáborból. Egyelõre csak kettõt si-
került közülük elfogni, a többiek való-
színûsíthetõen átszöktek Magyarország-
ra. (Adevãrul) Bár a Román Nemzeti
Bank (BNR) szerint „nincs bizonyíték”,
a német Bundestag elismerte, hogy a ná-
ci Németország 1,126 milliárd birodal-
mi márkát kölcsönzött 1939-ben Romá-
niától. A jelenleg mintegy 99 milliárd
eurós kintlevõséget azonban nem lehet
behajtani, ugyanis a II. világháború ide-
jén kötött tranzakciókat felülírta a Pári-
zsi Békeszerzõdés. (Capital)

Nyomás alatt a Nokia
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Antal Erika

Smaranda Enache, a Pro
Europa Liga (PEL) társelnö-

ke tegnap Marosvásárhelyen át-
vette Tõkés Lászlótól az Európai
Polgár – CIVI Europaeo
Praemium Díjat, amelyet idén
Böjte Csaba fe-rencesrendi szer-
zetes társaságában kapott meg.
„Nagy megtiszteltetés számom-
ra, hogy Jerzy Buzek, az Európa
Parlament elnöke nevében átad-
hatom e díjat Smaranda Enache
asszonynak” – fogalmazott az
EP alelnöke, hozzátéve, hogy egy
kolozsvári polgár köszönt egy
marosvásárhelyit, egy volt temes-
vári pap egy marosvásárhelyi
emberjogi harcost, aki az 1990.
márciusi eseményeket követõen

kiállt a magyarság mellett. A ki-
tûntetést az EP elnöke által veze-
tett bizottság ítéli oda minden év-
ben olyan magán- vagy jogi sze-
mélyeknek, akik az európai gon-
dolat terjesztésének terén kiemelt
munkásságot fejtenek ki.
Smaranda Enache szerint a díj
nem õt, hanem a Pro Europa Li-
gát és annak munkaközösségét il-
leti meg. „A szellemi válság,
amely napjainkat jellemzi, sok-
kal mélyebb a gazdasági válság-
nál, de mi hiszünk abban, hogy
az európai értékek átvészelik a
mai krízist és bízunk abban, hogy
megvalósul az egyesült Európa,
ahol nézeteltérések és konfliktu-
sok nélkül valamennyi nemzet-
nek helye lesz” – fogalmazott kö-
szönõbeszédében Enache. 

Enache „európai polgár” lett
ÚMSZ

Számos érv szól a választások
összevonása mellett, gazdasá-

gi szempontból mindenképpen
elõnyös, az RMDSZ szavazótá-
borának mozgósítása szempont-
jából pedig nagyobb részvételt le-
hetne biztosítani – fogalmazott
tegnap Aradon Kelemen Hunor,
az RMDSZ szövetségi elnöke.
Hozzátette: a választások össze-
vonásának az adminisztratív le-
bonyolítása szempontjából két
megoldás lehetséges. „Vagy fel-
oszlatjuk a parlamentet, vagy
meghosszabbítjuk a jelenlegi ön-
kormányzati tisztségviselõk
mandátumát. Mivel a parlamenti
képviselõk mandátumát az alkot-
mány szavatolja, könnyebb meg-
oldásnak tûnik az önkormányza-
ti képviselõk mandátumának
meghosszabbítása” – ismertette
Kelemen Hunor. Hozzátette, az
RMDSZ úgy véli, a jövõben jó
elgondolás lenne a parlamenti
választások idõpontjának felcse-
rélése az önkormányzati válasz-
tásokéval, hiszen így a helyi koa-
líciók kialakulása követné az or-
szágos egyezségeket.

„A választások összevonásánál
azonban sokkal fontosabb a vá-
lasztási rendszer kérdése. Az
RMDSZ az egyéni választókerü-
letes rendszert nem támogatta,
nem is szavazta meg 2008-ban, a
parlamentben. Mára kiderült,
hogy ez a választási rendszer a

parlament minõségének nem tett
jót, ezen változtatni kell. Az
RMDSZ számára nem jelentene
semmiféle problémát visszatérni
a 2008 elõtti, megyés rendszer-
hez. Azonban ha új elképzelések
kerülnek terítékre, az RMDSZ
csak egy olyan választási rend-
szert tud támogatni, amely bizto-
sítja az arányos képviseletet. A
mi javaslatunk az úgynevetett né-
met választási rendszer, amely az
egyéni választókerület mellett
egy országos listát is jelent, így
minden egyes szavazat viszont-
látható egy-egy mandátumban,
tehát egyetlen magyar szavazat
sem veszik el” – jelentette ki a
szövetségi elnök, hozzátéve, a vá-
lasztási rendszer valószínûleg az
õsz témája lesz, döntésre pedig
az év végéig sor kerül. 

A régióátszervezésrõl szólva a
szövetségi elnök kijelentette, a
2012-es választásokig nem lát
esélyt ennek a megvalósulására,
hiszen erre sem erõ, sem elszánt-
ság, sem idõ nincsen. „Az a dön-
tés, amelyet mi a nyáron, a Szö-
vetségi Képviselõk Tanácsán
meghoztunk, nem vesztette érvé-
nyét, mi továbbra is ehhez tartjuk
magunkat, vagyis ellenezzük a
mamutmegyék létrehozását. A
koalíciós partnereinkkel aláírt
protokollúm a gazdasági-fejlesz-
tési régiók átszervezését rögzíti,
nem pedig a közigazgatási újra-
felosztást” – magyarázta az
RMDSZ elnöke. 

RMDSZ: jó a voksösszevonás

Tõkés László a magyarság melletti kiállásáért dicsérte Smaranda Enachét

Mintegy kétszázan vettek részt azon a nemesz-
suki szimpátiatüntetésen, amelyet a Szociálde-
mokrata Párt (PSD) és a Nemzeti Liberális Párt
(PNL) Kolozs megyei szervezetei szerveztek a
Nokia által elbocsátott alkalmazottak érdeké-

ben. A rendezvényen megjelent Victor Ponta
PSD-elnök is, aki elmondta, a napi politikai csa-
tározásoknál sokkal fontosabb megoldást találni
a három hónap múlva munkanélkülivé váló No-
kia-alkalmazottak helyzetére. 

Szimpátiatüntetést szerveztek Nemeszsukon az ellenzéki pártok
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„Mély szomorúsággal
közöljük, hogy Steve

Jobs ma eltávozott” – áll a
cég közleményében. Jobs
1976-ban nevelõszüleinek
szilíciumvölgyi garázsában
Steve Wozniakkal együtt ala-
pította meg azt a céget,
amelynek 2011 nyarán már
nagyobb likvid tartalékai vol-
tak, mint az Egyesült Álla-
mok kincstárának, és értéke a
tõzsdén rövid idõre túlszár-
nyalta a legnagyobb amerikai
céget, az Exxon Mobil olaj-
ipari óriást is. Steve Jobs has-
nyálmirigyrákkal folytatott
elhúzódó küzdelme miatt az
idén januárban ismét beteg-
szabadságra ment, és augusz-
tusban végleg átengedte a vi-
lág legnagyobb technológiai
cégének irányítását az õt a
kezelések alatt helyettesítõ
Tim Cooknak.

„A legnagyobb újító”

Cook éppen egy nap-
pal Jobs halála elõtt mutatta
be az iPhone-család legújabb
tagját, a 4S-t. Az Apple-nek
ma világszerte 300 márkaüz-
lete van, és több, mint 275
millió iPod-ot, 100 millió
iPhone-t és 25 millió iPad-et
adott el világszerte.
„Steve Jobs a modern kapita-
lizmus történetének egyik

legnagyobb újítója” – írta a
vezérigazgató posztjáról való
visszavonulásakor a The New
York Times. – „Intuíciója az
évek folyamán fenomenális-
nak mutatkozott.” Jobs 1955.
február 24-én született a kali-
forniai Cupertinóban, az
Apple leendõ fellegvárában.
Már gyerekkorában nagyon
érdekelte az elektronika. Ti-
zenéves korában felhívta
Willam Hewlettet, a Hew-
lett-Packard elnökét, hogy
számítógép-alkatrészeket
kérjen tõle egy iskolai feladat
számára. Sikerrel járt.

Lemorzsolódott a fõiskolá-
ból, majd buddhistává lett,
amikor az Atari videójáték-
fejlesztõi állását elhagyva –
nem ritkán bódító szereknek
hódolva – bejárta Indiát. A
szabálytalan életút a szokvá-
nyostól eltérõ gondolkodás-
módban mutatkozott meg.
Jobs a HP-nál barátkozott
össze Steve Wozniakkal, aki-
vel elõbb a komputerkedve-
lõk klubjába járt, majd még
két emberrel kibõvítve a kört,
és megalapította az Apple
Computer Incorporatedet.

Tákolás a garázsban

A garázsában 1978-ban
összetákolt Apple I-nek sem
billentyûzete, sem képernyõ-
je nem volt még, és a vásár-
lóknak maguknak kellett vol-

na összeszerelniük. Az
Apple II azonban már a kö-
vetkezõ év nyugati parti
komputervásárának slágeré-
vé vált. A Mackintosh 1984-
ben került a piacra. A gép jól
fogyott, de Jobs maximalista
volt, és 1986-ban a cégen be-
lüli konfliktusok miatt az
Apple elhagyására kénysze-
rült. Ekkor alapította meg a
NeXT Computert, amelynek
drága munkaállomásai soha-
sem váltották be a megálmo-
dójuk által hozzájuk fûzött
reményt. Nagyobb sikerrel
járt viszont a Pixar Anima-
tion Studios megvásárlásá-
val, amely késõbb a Nemo
nyomában címû animációs

filmmel és a Toy Story soro-
zattal hódította meg a vilá-
got. A NeXTet végül 1996-
ban az Apple vásárolta fel,
s Jobs egy éven belül megint
a cég élére került, 2001-ben
már be is mutatta az iPod ze-
nelejátszót, s ezzel kezdetét
vette a cég szédítõ felemelke-
dése. A fekete garbós guru
bemutatóinak sorozata bom-
basikerekkel folytatódott:
2003-ban az iTunes, 2007-
ben az iPhone, 2008-ban az
App Store majd 2010-ben az
iPad debütálásával.

Májátültetés titokban

Jobs elõször 2004-ben je-
lentette az alkalmazottainak,
hogy rákos; 2009-ben titok-
ban májátültetésen esett át.
Az Apple alapítója együtt-
mûködött az elsõ hivatalos
életrajzának megírásában,
amely a tervek szerint no-
vemberben jelenik meg a Si-

mon & Schuster kiadó gon-
dozásában. A Stanford Egye-
temen 2005-ben elmondott
beszédében elárulta, hogy
kreativitásának motiválója a
halandóság tudata volt. „A
tudat, hogy hamarosan ha-
lott leszek, a legfontosabb
eszköz, amellyel csak talál-
koztam; amely segít meghoz-
ni az élet nagy döntéseit.
Mert csaknem minden: min-
den külsõ várakozás, minden
büszkeség, minden megszé-
gyenüléstõl és bukástól való
félelem – ezek a dolgok szer-
tefoszlanak a halál színe
elõtt, csak azt hagyva meg,
ami igazán fontos. Annak tu-
data, hogy meg fogsz halni,
az általam ismert egyik leg-
jobb módja a csapda kikerü-
lésének, amikor arra gondo-
lunk: van vesztenivalónk.
Mert már meztelen vagy. És
nincs rá ok, hogy ne a szíve-
det kövesd” – mondta Steve
Jobs.

Az amerikai számítástech-
nikai ipar és informatika
olyan óriásai nyilatkoztak
megrendülten az Apple társ-
alapítójának halálával kap-
csolatban, mint Bill Gates,
Michael Dell és Mark
Zuckerberg. „Igazán elszo-
morított, amikor tudomást
szereztem Steve Jobs halálá-
ról” – nyilatkozott Bill
Gates, a Microsoft társalapí-
tója. – „Steve és én csaknem
30 éve találkoztunk elõször,
és az életünk több mint felé-
ben kollégák, vetélytársak,
barátok voltunk. A világ rit-
kán lát olyan embert, aki
annyira mély hatást gyako-
rolt volna rá, mint Steve,
aminek következményeit
sok elkövetkezendõ nemze-
dék érezni fogja. Számunk-
ra, akik abban a szerencsé-
ben részesülhettünk, hogy
együtt dogozhattunk vele, ez
õrülten nagy megtiszteltetés
volt. Roppantul hiányolni
fogom Steve-et” – mondta
Gates. „Steve Jobs nagysze-
rû barát és megbízható ta-
nácsadó volt” – jelentette ki
Bob Iger, a Walt Disney ve-
zérigazgatója. – „Öröksége
messze túlmutat majd az ál-
tala kifejlesztett termékeken
és felépített vállalkozáso-
kon.” „A világ elveszített
egy látnoki képességekkel
rendelkezõ vezetõt, a tech-
nológiaipar elveszített egy
ikonikus legendát, én pedig
elveszítettem egy barátot és
egy társalapítót” – jelentette
ki Michael Dell, a Dell társ-
alapító-vezérigazgatója. – „
Steve Jobs örökségére emlé-
kezni fognak az elkövetkezõ
nemzedékek.” 

Steve Jobs: gyász és méltatás
Elhunyt Steve Jobs, az Apple alapítója – jelentette be szer-

dán az infokommunikációs hardvercég. A mobil számítás-

technika forradalmának egyik kirobbantója, a személyi

számítógép koncepciójának és a programüzenetekrõl az

egérkattintásra való áttérés egyik úttörõje 56 éves volt.

Bogdán Tibor 

A két román fejedelemség
1859. évi egyesítését köve-

tõen egész Románia viszony-
latában 1899-ben rendeztek
elõször népszámlálást. 

Kérdõívek – 
a nemzetiségek ellen

Az akkori kérdõívek tartal-
mi szempontból változatosak
voltak, egy dologban azon-
ban nagyrészt megegyeztek:
a lakossági összetétel tekinte-
tében nyilvánvalóan azt a tö-
rekvést szolgálták, hogy a
nemzetiségi kisebbségek –
mindenekelõtt pedig a legné-
pesebb, a magyar közösség –
létszámát minél kisebbnek
tüntessék fel. 

1899-ben például a nemze-
tiségi hovatartozásra vonat-
kozóan még nem is szerepel-
tek kérdések az ûrlapokban,

de ezt még a nem sokkal az
elsõ világháború elõtt, 1912-
ben megtartott népszavazá-
son is csak az akkori Romá-
nia nemzetiségileg legtar-
kább tartományában, Dob-
rudzsában vizsgálták. 

A kérdõívek viszont feltér-
képezték a felekezeti hozzá-
tartozást; ebbõl némiképpen
következtetni lehetett ugyan
az etnikai összetételre is – de
csak közvetve és többé-kevés-
bé pontatlanul, hiszen nem
minden magát ortodox vallá-
súnak valló személy volt egy-
ben román nemzetiségû is. 

A nemzetiségi hovatarto-
zás kérdése elõl azonban a
második világháború után
Erdély területével lakossági-
lag is jelentõsen meg-
növekedett Románia már
nem tudott kitérni, már csak
azért sem, mert újonnan
megszerzett területein nagy-
számú nemzeti kisebbség

élt. Az 1930. évi népszámlá-
lást megelõzõen a román ha-
tóságok már megpróbálták
Erdély területén összeírni a
népességet. A hatalomváltás
idején a Kormányzótanács
Erdély Romániába történõ
beolvasztásának céljával is –
rendeletet adott erre. Nép-
összeírásra 1910-ben is sor
került. 

Az Erdéllyel is meg-
növekedett Románia teljes
egészére vonatkozóan az el-
sõ népszámlálási kísérlet
1927-ben történt. Az akciót
azonban olyannyira tudo-
mánytalanul szervezték meg
és hajtották végre, hogy an-
nak eredményeit a román
statisztikusok elutasították.
A sikertelen kísérlet után ha-
tározta el a román parlament
az 1930. évi népszámlálást,
erre vonatkozóan törvényt is
elfogadva.

A nemzetiségek szempont-
jából tekintve azonban ez a
népszámlálás is jócskán meg-
hamisította a valós tényeket.
Eredményei szerint ugyanis
az ország területén mindösz-
sze 1,3 millió magyar élt, és
alig valamivel több, közel 1,5
millió magyar anyanyelvût

mutatott ki a népszámlálás.
Ezek az adatok nyilvánvaló-
an messze elmaradtak a Ro-
mániában élõ magyarok
tényleges létszáma mögött. 

Az alacsony lélekszám
egyik magyarázata az, hogy
akkoriban a román statiszti-
kusok nem az anyanyelvi,
hanem a nemzetiségi kritéri-
umot tekintették alapvetõ je-
lentõségûnek. Csakhogy
utóbbinál rendszerint nem
vették figyelembe a megkér-
dezettek nyilatkozatát, ha-
nem a válaszokat különféle
szempontok – felmenõk, le-
származás, etnikai eredet –
szerint saját törekvéseiknek
megfelelõen átértékelték.

„Vörös” felmérések

A háború utáni kommu-
nista Romániában megtar-
tott népszámlálások közül
messzemenõen az 1956. évi
eredményei álltak legköze-
lebb a valósághoz – anélkül,
természetesen, hogy azzal
teljes mértékben egybevágtak
volna. A felmérés adatai kö-
zött egyaránt ott szerepelt az
anyanyelvi és a nemzetiségi
hovatartozás. Ezzel ellentét-

ben az 1977. évi népszámlá-
lás módszertanilag teljesen
tudománytalan volt, az adat-
közlés pedig maximálisan za-
varos és hiányos. 

A diverziók a legutóbbi,
2002. évi népszámlálásnál
sem hiányoztak. Míg a nép-
számlálási kérdõíveken a
nemzetiség és a vallás rovat-
ban csupán román és egyéb
nemzetiségû, illetve ortodox
és egyéb vallású szerepelt,
addig ugyancsak „árnyaltan
osztályozott” az úgymond a
számlálóbiztosok munkáját
megkönnyítõ részletes fel-
használási útmutató. Így pél-
dául a kérdõívek „kétopciós”
kérdéseivel szemben a há-
romoldalas felhasználási uta-
sítás részletesen felsorolta a
nyilvántartott nemzetisége-
ket, anyanyelveket és valláso-
kat, továbbá elkülönítette a
magyarokat, a székelyeket és
a csángókat is, sõt, különvá-
lasztotta a magyar és a szé-
kely nyelvet is. Igaz, „csángó
nyelvrõl” nem tett említést.

Kilenc évvel ezelõtt

A 2002. évi népszámlálás
eredményei szerint egyéb-

ként Románia lakossága 4,2
százalékkal, azaz közel egy-
millió fõvel csökkent 1992-
höz képest. 

A romániai magyarság lé-
lekszáma nem érte el a más-
fél milliót, ami több mint 185
ezer fõs csökkenést jelent a
tíz évvel korábbi adatokhoz
képest. Ezzel a magyar kö-
zösség részaránya 7,1 száza-
lékról 6,6 százalékra esett
vissza. 

Érdekesnek mondható az
az eredmény, miszerint több
mint 13 ezerrel többen vallot-
ták magukat magyar anya-
nyelvûnek, mint magyar
nemzetiségûnek.

Vallási megoszlás szerint
az ország lakosságának túl-
nyomó többsége, 86,7 száza-
léka vallotta magát ortodox-
nak, görög katolikusként nem
egészen egy százalék határoz-
ta meg magát. A római kato-
likus egyházkerületek vala-
mivel több, mint egymillió fõt
számlálnak, ami 4,7 száza-
léknak felel meg, a reformá-
tusok száma nem egészen
700 ezer, ez 3,2 százalékát je-
lenti a lakosságnak, unitárius
vallásúnak közel 67 ezer sze-
mély mondta magát. 

Egy kis történelem
Népszámlálás – 2011

Romániában a szakirodalom 1838-tól

kezdõdõen számítja a népszámláláso-

kat. A következõt húszéves kieséssel,

1859–1860-ban végezték, ám még külön

Moldvában és külön Havasalföldön. 

A közelmúltban elköszönt Steve Jobs. A kis képen a kezdet: 1978-ban egy szilíciumvölgyi garázsban



Mégiscsak boldog nemzet a magyar, ha a
világban tapasztalható „környülállások”
nem zavarják, nem léteznek gondok, nincs
válság és adósságkitettség; mit érdekli õt,
hogy mire nagy kínkeservvel megérik az
euróövezeti tagságra, addigra az euró szép
csöndesen (tényleg szépen? tényleg csönde-
sen?) ki is múlt. A hihetetlenül mérhetetlen
sajtócécó is bizonyítja, hogy a magyart
méltán híres emberek és celebek viselt dol-
gai érdeklik, ez tölti be oly mértékben a ke-
reskedelmi televíziók képernyõit, hogy
egyik-másik „esemény” még a közszolgá-
latba is átszivárog.
Az történt, hogy szerda reggel egy velejéig
tehetséges, sokoldalú, a gyertyát csak azért
két végérõl égetõ, mert a gyertyának nincs

még több vége, duhaj szí-
nész bevonult a börtön-
be, mivel azt hitte, rá

nem vonatkoznak a
jog és a fizika törvé-
nyei, ezért elköve-
tett valamit. Jelent-
kezését a fegyõrök-
nél a vörös szõnye-
gen ellejtõ holly-

woodi sztárokat meg-

illetõ figyelem kísérte: újságírók nyújtogat-
ták kis diktafonjaikat, kamerák erdeje for-
gott, fotósok deszantja lövöldözött rá, míg
be nem csukódott mögötte az ajtó. El kell
ismerni: elegánsan, tartással viselte a roha-
mot. Nyilván fojtogatta azért a torkát vala-
mi, de nem roppant össze,
nem sírt – emelt fõvel csi-
nálta végig a tortúrát.
Megfogadta: bár tíz hó-
napra ítélték, benti viselke-
désével ki fogja érdemelni,
hogy öt hónap múltán ki-
engedjék.
Itt van egy másik eset is, ezt is habosítják
tisztességgel. A szappanopera-sztárt azzal
vádolják, hogy megverte és megerõszakolta
volt barátnõjét. A férfi amúgy vehemenciá-
járól, durva kirohanásairól, erõszakos és
összeférhetetlen természetérõl közismert:
jogerõsen egyszer már kapott fölfüggesztett
börtönbüntetést súlyos testi sértésért (akkor
is nõ volt az áldozat). Most hat évet kapott
elsõ fokon, az ítélet nem jogerõs. Egész
családját fölvonultatta a bulvársajtóban: a
kedves papát, a kedves mamát – természe-
tes, hogy aggódnak gyermekükért, de úgy,
hogy közben elismerik heves vérmérséklet-

ét –, még saját tizenhat esztendõs fiát is.
Sír, zokog a képernyõn, könnyekig akarván
meghatni a kedves nézõt – a közvéleményt,
hátha nyomást gyakorolhat az igazságszol-
gáltatásra. Nem véletlen, hogy mind gyak-
rabban veszi át tõle a szót sikeres ügyvédje,

aki mellesleg másodfokon
a „tízhónapos” színészt is
védte.
Ha párhuzamba lehet
(szabad) állítani a két ese-
tet, mondjuk ki: a héten
börtönbe vonult színész,
amíg csak tehette, a szó

szoros értelmében vezekelt. Járta az or-
szág iskoláit, hogy elõadást tartson arról,
mit miért ne. Nyilvánosan bevallotta vét-
keit, voltaképp nem berzenkedett a bün-
tetés ellen sem. Egy valamitõl félt: ho-
gyan is lesz, amikor megkapja a börtön-
behívóját.
Megértem az õ félelmét, és megértem a
szappanopera-szereplõ aggodalmait is. Ma-
gam ugyanis most várom a behívómat. A
jogerõs ítélet a napokban hangzott el, fel-
lebbezésnek helye nincs; ráadásul visszaesõ
vagyok: 2000-ben már letöltöttem egy ha-
sonló büntetést. Összecsomagoltam hát a

legszükségesebbeket, a táskát az elõszobá-
ban állítottam a sarokba. Most várom a ri-
asztó telefont, hogy másnap reggel jelent-
kezzem, bár engem nem kísér majd ekkora
médiafigyelem. 
A bûnöm: pikkelysömör. Elegánsabban:
psoriasis vulgaris. Három hetet kaptam,
nincs felezés, nincs harmadolás, és olyan
kedvezmény sincs, mint a hétvégi eltávo-
zás. Tizenegy évvel ezelõtti tapasztalataim
alapján azt is tudom, hogy a nõvérek sok-
szor még a börtönõrökön is túltesznek. És
nem fogok unatkozni – igaz, nem WC-pa-
pírt fogok tekercselni, vagy karhatalmi
egyenruhákhoz cipõt varrni –, mert sûrû
lesz a program: a különbözõ kezelések ki-
töltik csaknem az egész napot. Az igazi
büntetés azonban a többágyas kórterem (a
vaságyakon „vigyázzfekvésben” lehet csak
aludni, különben legurul az ember), csupa
hozzám hasonlóan nyavalygó férfiember-
rel, velük közös tisztálkodóhelyiséggel,
brrr. A kosztra nem panaszkodom, mert
gourmet létemre a két végletet szeretem: a
különleges ínyencfogásokat és a kórházi
menüt.
Mindazonáltal Stohl és Damu nagy való-
színûséggel szíves-örömest cserélne velem.

A nevetés elõidézésének egy másik módja, hogy az ember úgy
csinál, mintha valami baja volna, és a többiek azt hiszik, hogy
nekik az a bajuk nincsen meg, ami szintén fokozhatja az emész-
tést. E célra szolgálnak az ún. vígjátékok, melyekben egyik szí-
nész azt játssza, hogy a másik színészt megcsalja egy harmadik
színésszel, amin a nézõ nevet, mert nem tudja, hogy közben ott-
hon õt csalják meg egy negyedik színésszel. Ezt nevezik kár-
örömnek, ami annyit tesz, hogy kár örülni.
Greguss szerint a humort, vagyis nevetségességet könnyek között
kell keresni, más szóval a humor: mosoly könnyek között. Ezt
úgy kell érteni, hogy például valahol sírnak, és az ember közéjük
áll és mosolyog. Ezzel igen szép eredményeket lehet elérni az
említett emésztésfokozás terén, s amennyit Budapesten sírnak,
az ember egészen a megpukkadásig mosolyoghat, és a hasát fog-
hatja mosolygásában. Nagyon vigyázni kell azonban, hogy ne
olyanok közé álljunk, akik szintén azért jöttek oda, hogy közöt-
tünk jól kimosolyogják magukat. (…)
A legújabb hasonszenvi orvostudomány felfedezése szerint leg-
jobban az nevet, aki legutoljára nevet. Ebbõl a szempontból te-
hát a legegészségesebb emberek azok, akik, miután az egész tár-
saság nagyot nevetett egy viccen, egy fél óra múlva õk is elneve-
tik magukat, mert csak akkor jut eszükbe a viccnek az értelme.
Az utoljára való nevetés ilyenformán egyik legnagyobb ambíció-
ja az embereknek.

Karinthy Frigyes: Együgyû lexikon, Nevetés, nevetség, nevetségesség, hu-
mor (vö. Humor és Magyar, õslegenda) címszó

Börtönbehívó
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Bár ezekben a napokban a szüret, a jó szõlõtermés, a
must kitûnõ minõsége s a várható finom bor kellene
hogy meghatározza közérzetemet, mégis inkább szo-
morú vagyok. Mégpedig azon oknál fogva, hogy a
jövõ évi választások után sem fog semmi változni
életünkben, sõt attól tartok: a mi dolgaink inkább az
eddiginél rosszabb irányt vesznek! Az EMNT elnö-
kének minapi nyilatkozatából egyértelmûen ezt a kö-
vetkeztetést vontam le. Õelnöksége ország-világ tu-
domására adta, hogy személyesen nem kíván részt
venni a bejegyzésével most már bimbó állapotából
szárba szökkent új erdélyi magyar párt vezetésében!
Ami egyértelmûen arra utal, hogy itthoni, vagyis bu-
karesti parlamenti képviselõnek sem jelölteti magát,
mert köszöni szépen, õ nagyon is jól elvan Brüsszel-
ben, s továbbra is onnan kívánja elõmozdítani, egész
tehetségével, az erdélyi magyarság autonómia törek-
véseit. S a cél érdekébe minden számításba jöhetõ
eszközt igénybe vesz, ha kell még a Kínában élõ ro-
konaink, a húszmillió ujgur, vagy akár a Dalai Láma
támogatását is. Akik majd nyomást gyakorolnak
Brüsszelre, ez pedig Bukarestre, hogy legyen már ná-
lunk is egy kis autonómia! 
Mivel az autonómiát Bukarestben kell megszavazni,
különben nem érvényes, másokkal együtt magam is
azt vártam, hogy az EMNT elnöke az általa kívánt
erõs erdélyi igazi magyar nemzeti párttal a háta mö-
gött, a Dâmboviþa partján kiverekedi az autonómiát
és megmutatja a „posztkommunista” RMDSZ-nek
hogyan kell ezt csinálni! Például az asztalra csapnak
és azt mondják: mindenkinek kuss! S elképzelhetõ,
hogy e pillanatban kumisszal leitatott ujgur íjászok
veszik körül a román parlamentet! A határozott fel-
lépéstõl nem csak Bãsescu és Boc, de Geoanã és
Anastase gatyája is rezegni kezd. Hogy Markóéknak
ilyesmi miért nem jutott eszükbe ?Alkalmasint azért,
mert a kommunista ideológia továbbra is húzza
õket, s nem tudnak újszerûen gondolkozni!
Csakis az EMNT elnökének bukaresti parlamenti je-
lenléte hozhat elmozdulást autonómia-ügyben! Hi-
szen két jeles munkatársa, Toró Tibor és Szilágyi
Zsolt már kipróbálta magát az RMDSZ képviseleté-
ben, nem mondhatni, hogy átütõ sikerrel! Sõt bele-
vesztek a szürke parlamenti tömegbe. Az EMNT el-
nöke viszont már a rendszerváltáskor megcsillantot-
ta bátorságát. Vagy az ma már nem elég? Kifütyöl-
nek, meglökdösnek a parlamentben is, miként

Markóékat, amikor Koszovó ügyében
nem a többség szája íze szerint sza-

vaztak. Ha az ilyesmi többször
megismétlõdik, az ember erodáló-
dik, veszít önbizalmából. S már

nem annyira biztos, hogy az auto-
nómiát varázsszóra is meg lehet
csinálni! 
De a hatalom megszerzéséig ná-
lunk továbbra is lehet az embere-

ket varázsszavakkal bolondítani!Sike Lajos

Lap-top
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Jelentkezését a fegy-
õröknél a vörös szõnye-
gen ellejtõ hollywoodi
sztárokat megilletõ 
figyelem kísérte.

Gyulay Zoltán

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Aki nem tud semmit, nem szeret semmit. 
Aki tehetetlen: értelmetlen. Aki nem ért semmit,

nem is ér semmit. Aki viszont ért, 
az szeret is, néz is, lát is.” 

Paracelsus

Emberi jogok

Nevetés 2

Varázsszó 
A nap címe. Az RMDSZ figyelmezteti a
PDL-t: inkább veszítenivalója van a „tiszta
uninominálissal” és a szavazókörzetek átraj-
zolásával, Evenimentul zilei

Magyarázat. Mindent átalakító mániájukban
a nagyobbik kormánypárt buzgó és az elnök-
höz lojális, de annak értelmi képességeivel
messze nem rendelkezõ vezetõi képesek ma-
guknak is ártani, csak hogy megfeleljenek
uruk és parancsolójuk szeszélyeinek. Kevesen
figyeltek fel arra, hogy ötleteik megvalósítá-
sának voltaképpen az RMDSZ az egyedüli
akadálya. További kommentárok helyett íme
az Evz cikkének elsõ mondatai. „A Szövet-
ségnek több veszítenivalója lenne, ha elfogad-
ná a PDL javaslatait a szavazás rendszerének
megváltoztatására vagy a honatyák számá-
nak csökkentésére vonatkozóan. Sem az egy-
kamarás parlament, sem a „tiszta unino-
minális”, sem az egyéni szavazókörzetek új-
rarajzolása oly módon, hogy csoportosítsa a
kormánykoalíció pártjainak polgármestereit
– e javaslatok egyike sincs ínyére az
RMDSZ-nek, mivelhogy hátrányosak számá-
ra. Ugyanakkor az RMDSZ azt ajánlja a de-
mokrata liberálisoknak, hogy jobban gondol-
kozzanak, mielõtt bizonyos intézkedéseket
bejelentenének, mivel kockáztatják, hogy
azok a politikai ellenfelek számára lennének
elõnyösek. Az RMDSZ kockáztatja a Bán-
ság, Arad és Brassó elvesztését.” Befejezésül:
csodálkozunk, hogy csak kevesen figyeltek fel
arra, hogy a legfontosabb kérdésekben az
RMDSZ-nek a PDL-vel ellentétes, ezzel
szemben az ellenzékkel megegyezõ a vélemé-
nye. Hogy is van ez? 

Komoly vezetés. Az Azi megírja, hogy a
Nemzeti Bank alkormányzója, Cristian Popa
szerint a román bankrendszer szilárdan áll a
lábán, és stabilitását megõrzi a legsötétebb
forgatókönyvek bekövetkezte esetén is. Meg-
nyugtató ez, és ismételten igazolja, hogy
mennyire jól vezetik ezt az intézményt, már-
mint Romániában. Amihez elsõsorban a ki-
számíthatóság járul hozzá.

A nap álhíre. Új közmondás körvonalazódik
Romániában; ha valamire azt akarják mon-
dani, hogy biztos, hiteles és megbízható, arra
a kifejezés: „olyan, mint a Nemzeti Bank”.
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„Tömör, letisztult költõi
képeiért, amelyek új fény-

ben mutatják meg a valósá-
got” Tomas Tranströmer
svéd költõnek ítélték oda teg-
nap a 2011. évi irodalmi No-
bel-díjat Stockholmban. 

A 80 éves Tranströmer
munkásságából elsõsorban
költészete ismert, de íróként
és mûfordítóként is tevékeny-
kedik. Kevés mûve jelent
meg, ennek ellenére világ-
szerte ismert a költészetet
kedvelõk körében. 

Költészetérõl doktori disz-
szertációkat születtek, köte-
teit 51 nyelvre, köztük gud-
zseratira, hindire és tamilra
fordították, Pekingben kávé-
házat neveztek el róla. Az
1931-ben született költõ 13
éves korában kezdett írni, el-
sõ verseskötete, a 17 dikter (17
vers) 1954-ben jelent meg.
Teljes költészeti termése
1997-ben látott napvilágot

New Collected Poems címmel,
Robert Fulton fordításában.
A Den stora gåtan (A nagy rej-
tély) megjelenése után a
Fulton-féle kötet ezzel kiegé-
szítve újra megjelent The
Great Enigma: New Collected
Poems címmel 2006-ban. 

Tranströmernek jelentõs a
magyar kötõdése, Illyés Gyu-
la, Szabó Lõrinc, Nemes
Nagy Ágnes, Weöres Sán-
dor, Pilinszky János és
Tandori Dezsõ verseit fordí-
totta  svédre. 2001-ben a Bu-
dapesti Nemzetközi Könyv-
fesztivál vendége volt, 2009-
ben részt vett a Budapesten
rendezett XXIX. Költõk Vi-
lágkongresszusán.

Az irodalmi Nobel-díjat
eddig 101 alkalommal osz-
tották ki (a világháborúk éve-
iben kilencszer nem hirdettek
Nobel-díjast) – eddig egy ma-
gyar részesült az elismerés-
ben, 2002-ben Kertész Imrét
„írói munkásságáért díjaz-
ták, amely az egyén sérülé-

keny tapasztalatának szószó-
lója a történelem barbár ön-
kényével szemben”. Tavaly-
elõtt a romániai származású,
Németországban élõ Herta
Müller kapta a Nobel-díjat.
Svédország Tranströmerrel
együtt hat irodalmi Nobel-dí-
jast adott: Selma Lagerlöf
(1909), Verner von Heidens-
tam (1916), Erik Axel Karl-
feldt (1931), Pär Fabian La-
gerkvist (1951) Eyvind John-
son és Harry Martinson
(1974) került a kitüntetettek
közé. 

A legtöbb irodalmi Nobel-
díjasa egyébként Franciaor-
szágnak (14) és az Amerikai
Egyesült Államoknak (12)
van, Európa összesen 79 iro-
dalmi Nobel-díjassal büsz-
kélkedhet. Az akadémia be-
jelentése elõtt lehetséges díja-
zottként beszélt a sajtó a ma-
gyarországi Nádas Péterrõl,
illetve a hazai Mircea  Cãrtã-
rescuról, de még Bob Dylan
neve is szóba került. 

HIRDETÉS

Tomas Tranströmernek anyanyelvén eddig 23 kötete jelent meg, magyarul három olvasható

Antal Erika

Carmen Dominte Bye,
bye, America címû darab-

ját mutatja be ma este 9 óra-
kor a marosvásárhelyi
Yorick Stúdió. A Laurenþiu
Blaga által rendezett darab
az Európai Unió által meg-
hirdetett interkulturális pár-
beszéd éve jegyében kerül
színpadra. A Yorick Stúdió
a 2008-ban meghirdetett
interkulturális párbeszéd
évében indította azt a pro-
jektet, amely keretében kor-
társ fiatal szerzõk darabjait
vitte színpadra. „Olyan te-
matikájú produkciókat hoz-
tunk létre, amelyek a jelenle-
gi fiatalok problémáival fog-
lalkoznak, amelyek a ma
emberének próbálnak vá-
laszt adni” – fogalmazott az
Új Magyar Szónak Sebestyén
Aba. A Yorick Stúdió veze-
tõje elmondta, az interkul-
turális párbeszéd jegyében
színpadra állított eddigi da-
rabjaikat – Tasnádi István
Paravarieté, Láng Zsolt Téli-

kert, Geanina Cãrbunariu
Stop de tempo címû alkotása-
it – érdeklõdéssel fogadta a
közönség, ezért is döntöttek
a projekt folytatása mellett. 

A marosvásárhelyi vár
Mészárosok bástyájában
mûködõ, kortárs darabokat
játszó kísérleti színház ko-
rábban Székely Csaba Bá-
nyavirág címû drámáját mu-
tatta be. Sebestyén Aba tár-
sulatvezetõ szerint a Bye,
bye, America ezzel rokon
dráma. Carmen Dominte
darabja a fiatalok idõszerû
kérdéseivel foglalkozik, az-
zal, hogy hogyan tud meg-
küzdeni a munkanélküliség-
gel, a mai kor nehézségeivel
és kihívásaival a társadalom
peremére szorult réteg,
amely részben önhibáján kí-
vül, részben saját tehetetlen-
sége miatt jutott ebbe a hely-
zetbe.

A bemutatót este 7 órától
Kocsis István A tér címû da-
rabjának bemutatója elõzi
meg, Sebestyén Aba elõadá-
sában. 

Yorick: dialógus drámával

Csibi Márti

Megfeszített munka a
színfalak mögött, szóra-

koztató és mélyen a lélekbe
fúró elõadások a színpa-
don, vastaps és elégedett né-
zõk a termekben: az erdélyi
kisvárosban zajló esemény
mondhatni nemcsak a helyi
színházkedvelõ közönség,
de az egész régió kultúrtör-
ténetét jelentõsen alakítja.
Egy hete kezdõdött el az er-
délyi színjátszás legjobbjait
felvonultató rendezvény
Gyergyószentmiklóson, a
rendezvény azonban mit
sem veszített lendületébõl
és napról napra növeli nép-
szerûségét. 

Az utolsó három nap prog-
ramjában olyan elõadások is
szerepelnek, amelyek már
több díjat is begyûjtöttek. 

Ma 17 órától a temesvári
Csiky Gergely Állami Ma-
gyar Színház a Mellékhatások
címû darabot mutatja be,
mely Woody Allen nyomán
készült. 19 órától a Szatmár-
németi Északi Színház Ha-
rag György Társulata Carlo
Goldoni Chioggiai csetepaté cí-
mû nagyszínpadi elõadással
lép színre. Az estet a
P.U.L.B. , azaz a Próba Után

Lacikánál Borozunk nevû
együttes koncertje zárja. 

A holnapi program szerint
16.30-tól felolvasószínházat
tart Csuszner Ferencz: Cifra
virrasztás címmel, ezt követõ-
en pedig 19 órától a Kolozs-
vári Állami Magyar Színház
Visky András: Megöltem az
anyámat címû darabját lát-
hatja a nagyérdemû. A szín-
házi elõadások sora 21 órától
a székelyudvarhelyi Tomcsa
Sándor Színház elõadásával
zárul: a több díjat is kiérde-
melt Egressy Zoltán: Portugál
címû elõadás most Gyergyó-
szentmiklóson is megtekint-
hetõ lesz. A fesztivál utolsó
napja gálamûsorral ér véget:
a záró gálaünnepségen díja-
zásra kerül a legjobb elõadás,
legjobb rendezés, legjobb nõi
és férfi szereplõ, illetve a kö-
zönség és a zsûri tetszését
leginkább elnyerõ elõadás.
Ugyanakkor lapunk díjazni
fogja a legjobb fiatal színész-
nõt. Az Új Magyar Szó díját
Zsehránszky István színikri-
tikus, lapunk munkatársa, a
IX. Nemzetiségi Színházi
Kollokvium zsûrijének tagja
fogja átadni. Az est fény-
pontja lesz  továbbá Palya
Bea és Szokolay Dongó Ba-
lázs duókoncertje. 

Gyergyói kollokvium: 

három éjjel, három nap
Sike Lajos

Szatmárnémetiben el-
kezdték a Várdomb utcai

zsinagóga felújítását, miután
az épület elkezdett süllyedni,
megrepedezett az alapzat, és
a talajvíz beszivárgott a pad-
lólemezek közé. „Az épület
konzerválását az Országos
Zsidó Hitközség támogatja, a
felajánlott összeg nemcsak az
alapzat megerõsítését fedezi,
hanem a tornyok restaurálá-
sára, a zsidó múzeum kiala-
kítására, valamint a nõi kar-
zat és a belsõ tér rendbetéte-
lére is futja” – tudtuk meg
Décsei Miklóstól, a Szatmári
Zsidó Hitközség elnökétõl.
Hozzátette, a homlokzat fel-
újítása azért is fontos, mert
ezáltal pótolni tudják a több
éve lemállott eredeti díszítõ-
elemeket. A 800 személy be-
fogadására alkalmas, a nyári
hónapokban koncertek szín-
helyéül is használt szatmári
nagy zsinagóga Erdély egyik
legértékesebb zsidó vallási
épülete.1892-ben építették
annak a Bach Nándor építész
tervei alapján, aki a nagyvá-
radi ortodox zsinagógát is
tervezte, mely a Körös-parti
város – ugyancsak renoválás-
ra szoruló – ékessége. Décsei
elmondása szerint nemrég a
kis zsinagóga felújítására is
pályázatot tettek le. Ha ezt
megnyerik, az 1927-ben
épült imaház tetõszerkezete
kerül teljes felújításra. Ezek-
ben a napokban egyébként
több, a város arculatát meg-
határozó épület felújítása is
zajlik Szatmárnémetiben –
renoválják az egykori katoli-
kus lánygimnázium épület-
együttesét, amelyben ma a
Ioan Slavici Líceum mûkö-
dik, a Kölcsey Fõgimnázi-
umnak otthont adó hajdani
katolikus konviktus hatalmas
tömbjét, illetve a régi fõtér
egyetlen neogótikus épületét,
a Mûvészeti Múzeum gyûjte-
ményeit befogadó Vécsey-
házat. 

Felújítják 

a zsinagógát 

A gyergyói kollokvium a székelyudvarhelyiek Portugáljával zárul

Otthon maradt 
az irodalmi Nobel
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Antal Erika

A Jobbik pártlobogói és
Árpád-sávos zászlók ár-

nyékában sorakoztak fel a
tegnap az RMDSZ, az
EMNT, az EMNP és az
MPP politikusai Marosvá-
sárhelyen: a rendezvény az
aradi vértanúk emléke elõtti
tisztelgésként indult, a Ma-
rosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem
magyar képzéséért folytatott
tiltakozásként ért véget. Az
EMNT több busszal „impor-
tálta” a tüntetõket, mégis
szerény közönsége volt a pél-
dátlannak nevezett magyar–
magyar összefogásnak: a
szervezõk szerint 1200,
szemtanúk szerint alig vala-
mivel több, mint 500 ember
vett részt a Székely vértanúk
emlékmûve elõtti téren a ren-
dezvényen.

Pillanatnyi egység

Csegzi Sándor, a város al-
polgármestere az RMDSZ
nevében üdvözölte a résztve-
võket, a  szövetség politikusa
a közös pillanatért mondott
köszönetet a résztvevõknek.
Lokodi Edit Emõke, a me-
gyei önkormányzat elnöke a
magyar szabadságharc 19.
századi tragédiáját és az er-
délyi magyarság jelenét hoz-
ta közös nevezõre beszédé-
ben. „Azt követeljük a ma-
gyar hallgatóknak, amit ko-

rábban a magyar egyetem ve-
zetõi a románoknak biztosí-
tottak” – fogalmazott a ta-
nácselnök. Lokodi az EU ál-
tal is biztosított oktatási, ki-
sebbségi jogok fontosságára
emlékeztetett, ehhez csatla-
kozott Tõkés László EP -alel-
nök, aki szerint a magyar ok-
tatást illetõen „nincs alku”.
Azzal kapcsolatban, hogy az
utóbbi napokban a Maros
megyei prefektus, Marius
Pascan a MOGYE, a Mûvé-
szeti Egyetem és a Petru
Maior egyetem egyesítésére
tett javaslatot, Tõkés úgy fo-

galmazott: a diktatúrában
provokációnak minõsülne a
felvetés, most azonban csak
az oktatási törvény félreérté-
seként értelmezhetõ. 

Óvatos köszönet

Az EMNT elnöke ironiku-
san fordult Borbély László-
hoz, az RMDSZ alelnöké-
hez, és arra kérte, tolmácsol-
ja „óvatos köszönetét” az
oktatási minisztériumnak,
mert a tárca a tüntetést meg-
elõzõ napon az érvényben
lévõ jogszabályok betartásá-

ra és a multikulturalizmus
biztosítására szólította fel a
MOGYE szenátusát.  „Ez a
döntés Bukarestben nem ma-

gától született, reméljük
hogy lesz folytatása az intéz-
kedéseknek”  – mondta Tõ-
kés László utalva arra, hogy
a napokban az EMNT több-
ször „ultimátumot” fogal-
mazott meg a magyar intéze-
tek létrehozásával kapcsolat-
ban. Emlékeztetett: nem le-
het érzelem nélkül politizál-
ni, és szükség van az erdélyi
magyar politikai szervezetek
összefogására. 

Ha mi együtt, 
ki ellenünk?

Borbély László válaszában
a húsz évvel ezelõtti könyves-
gyertyás marosvásárhelyi
tüntetésre emlékeztetett, és
úgy fogalmazott, a helyi ma-
gyarok akkor megszenvedték
a demokráciát, azért mentek
ki százezren az utcára két év-
tizeddel ezelõtt, hogy min-
den szinten, minden tan-
tárgyból lehessen magyarul
tanulni. „21 év telt el azóta,
hogy végre ez év januárjában

megértsék román honfitársa-
ink a követeléseinket” – tette
hozzá az RMDSZ alelnöke,
aki reagált Tõkés összefogást
sürgetõ megjegyzésére. „Ha
összetartunk, lesz valaki elle-
nünk? Lehet, hogy lesz, de le-
gyõzzük” – üzente október
hatodikán Borbély László. 

A megemlékezés után a
Postaréten összegyûlt tömeg
felsétált a MOGYE központi
épületéhez. Az EMNT tájé-
koztatása szerint 1500 szeg-
fût osztottak szét a demonst-
ráció résztvevõinek, akik az
egyetemnél helyezték el a til-
takozás virágait: így figyel-
meztettek arra, a magyar kö-
zösség kitart a MOGYE ma-
gyar intézeteinek létrehozása
mellett. Jakab Istvántól, az
EMNT Maros megyei szer-
vezetének elnökétõl megtud-
tuk, a rendezvényre Gyer-
gyószentmiklósról, Csíksze-
redából, Kovásznáról, Ko-
lozsvárról, Sepsiszentgyörgy-
rõl és Barótról is érkeztek
résztvevõk. 

Az oktatási minisztérium átiratban fordult
a MOGYE szenátusához, hogy érvényt
szerezzen az egyetem multikulturális mû-
ködésére vonatkozó elõírásoknak. Markó
Béla miniszterelnök-helyettesi hivatalának
tájékoztatása szerint az átirat az egyetemi
charta módosítására kötelezi az egyetemve-
zetést. A kért változtatások biztosítják a
magyar tagozat, valamint az ehhez szüksé-
ges külön intézetek létrehozásának és mû-

ködésének feltételeit is. Tegnap ezzel kap-
csolatban lapunk sikertelenül próbálta elér-
ni az egyetem rektorát, Constantin
Copotoiut. Borbély László arról tájékoztat-
ta lapunkat: a hétvégén egyeztetnek az
egyetem vezetõségével. Jakab István, a ma-
rosvásárhelyi EMNT elnöke és a tegnapi
demonstráció egyik szervezõje úgy reagált:
„Az átirat azt jelzi, hogy kezdeményezé-
sünk hatásos volt.”

Folytatják az egyetemháborút

Emlékezés tiltakozással

HIRDETÉS

Borbély László szerint megszenvedtek a marosvásárhelyiek a jogaikért 

Hírösszefoglaló

A  „külön igazságok és a
közös utak” fontosságá-

ra figyelmeztetett tegnap
Kelemen Hunor az aradi
vértanúk emléke elõtt
tisztelgõ aradi ren-
dezvényen. Az RMDSZ el-
nöke kifejtette: „Ma már
sokféleképpen értelmezhet-
jük az akkor történteket.
Igaza volt Kossuth Lajos-
nak is, és bizonyára igaza
volt Görgeynek is. És bizo-
nyára mindkét igazság, a
maga érveivel, a maga kon-

textusában még mûködõké-
pes is volt, de mivel két úton
próbálták követni ugyanazt
a szent eszményt, a forrada-
lom elbukott. És ebbõl ne-
künk azt a tanulságot kell le-
szûrnünk, hogy ha van egy
közös cél, ha van egy szent
eszmény, akkor külön-külön
lehet igazunk, de külön uta-
kon nem indulhatunk el.
Mert ha külön utakon indu-
lunk el, akkor nem fogunk
célba érni. (…) Ez nem az
egység demagógiája, ez az
összefogás kényszerûsége
itt, Aradon, Erdélyben, a

Székelyföldön, a Parti-
umban, de azt gondolom,
ez igaz az egész Kárpát-me-
dencei magyarságra is” – fo-
galmazott a politikus. A ma-
gyar kormányt Soltész
Miklós szociális, család- és
ifjúságügyért felelõs állam-
titkár képviselte. 
A megemlékezés nem
zajlott le zavartalanul: a
Noua Dreapta két tucatnyi
szimpatizánsa némán, a párt
zászlóját és a román nemzeti
lobogót kifeszítve nézett
farkasszemet a magyar
résztvevõkkel. 

Tisztelgés provokációval

A szerzõ fevélete

Megemlékezés a vesztõhelynél: méltósággal és egységben ünnepeltek Aradon Fotó: ÚMSZ



8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Befutó
Az utánpótlás magazinja
9.30 (ism.)
10.05 Felfedező
10.30 BBC Click
A BBC informatikai 
magazinja
11.05 Ikon (ism.)
11.30 Ősök tere (ism.)
12.05 Tíz perc
12.30 Stopper (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama
14.05 Panaszkönyv (ism.)
14.30 GyógyHír
Egészségügyi magazin
15.05 Garázs
15.30 Bruttó (ism.)
16.00 Híradó
16.30 Európai híradó
(ism.)
17.05 Ázsia
17.30 Globál (ism.)
18.00 Híradó
18.30 BBC Reporters
(ism.)
19.05 BBC Hard Talk (ism.)
19.30 Célpont (ism.)
Oknyomozó riportműsor
20.00 Híradó
20.30 Retrográd (ism.)
21.05 Civil kaszinó (ism.)
22.00 Híradó 21
22.30 Riasztás (ism.)
23.05 Vetítő (ism.)
23.06 Padis
0.05 BBC Click (ism.)
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7.40 Kolumbusz Kristóf
8.05 Szimba, 
az oroszlánkirály
8.35 Hans Christian 
Andersen modern klasszi-
kusai
9.05 Daktari 
(am. kaland sor.)
9.55 Családun 
xerete talapu
10.20 Szerelmes földrajz
11.05 Egészség +
11.30 Heuréka! 
Megtaláltam!
12.00 Munka-Társ
12.30 Határtalanul 
magyar
13.02 Híradó
13.15 Lyukasóra
13.45 Vannak vidékek
14.15 Felfedező úton a
Robinson család 
(új-zél. kaland sor.)
15.10 Hogy volt!?
16.05 Lélek Boulevard
16.35 Veszélyben
17.10 Casablanca 
(am. rom. dráma, 1942)
19.00 Híradó
19.30 Pannonia 3 keré-
ken
20.00 A miniszter félrelép
- József Attila Színház
22.00 Pleasantville 
(amerikai vígj., 1998)
0.05 Dunasport
0.20 Apja lánya 
(am. rom. vígj., 2004)
2.10 Vannak vidékek

m1, 21.15
Miss Pettigrew nagy napja

Elbocsátják állásából Miss Pettigrew-t. A második világhá-
ború előestéjén a nevelőnőnek esélye sincs arra, hogy új ál-
lást kapjon. A véletlen a kezére játszik, más helyett jelentke-
zik Delysia Lafosse szolgálatába. Miután sikerült elintéznie,
hogy a ledér és bájosan butácska énekesnő három udvarló-
ja ne keresztezze egymás útját, Delysia társalkodónője lesz.

DUNA Tv, 22.00
Pleasantville

David megszállott rajongója a „Pleasantville” című régi, fe-
kete-fehér sorozatnak. Abban semmi probléma nincs, min-
denki boldog, elégedett. Egyik este megjelenik egy fura té-
vészerelő, aki új TV-távirányítót ad a fiúnak. Mikor bekap-
csolja vele a TV-t, nővérével együtt belekerül a sorozat feke-
te-fehér világába. Ők lesznek a filmbeli mintacsalád minta-
gyerekei, Bud és Mary Sue.

RTL Klub, 23.35
Gyilkosság a Fehér Házban

Harlan Regis a washingtoni rendőrség gyilkossági csoport-
jának sokat próbált, vérprofi nyomozója. Amikor egy Fehér
Házban elkövetett gyilkosság felderítésének ügyét Regisre
osztják, a nyomozó hamarosan olyan felfedezéseket tesz,
amelyekre legmerészebb álmaiban sem számított. Egy sereg
akadály tornyosul előtte: a nyomozás szempontjából per-
döntőnek tetsző dokumentumok tűnnek el.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
7.55 Opera Café
10.00 A Biblia gyerme-
keknek
10.25 Lábon járó verőfény
10.50 Maskarák 
(mesejáték)
11.45 Égből pottyant me-
sék
12.00 Cigánykerék
12.30 Momentán
13.01 Éretlenek 
(magyar sor.)
14.00 Hagyományok őrzői
14.10 Út a zenéhez
15.00 A nagyenyedi refor-
mátus templom sorsa
15.25 A megsebzett bolygó
15.55 Anno
16.20 Palya Bea koncert
17.15 Elit gimi 
(olasz drámasorozat)
18.05 Városrajzolatok
18.35 Az emlékezet hely-
színei
19.05 Mi micsoda
19.30 Esti mese
19.55 Montalbano fel-
ügyelő (krimisor.)
21.00 Híradó este
21.29 Sporthírek
21.35 Égigérő fű 
(ifjúsági f.)
23.00 Gasztroangyal
23.50 Assunta Spina
(olasz filmdráma, 1. rész,
2006)
1.30 Miss Pettigrew nagy
napja (angol-am. rom.
vígj., 2008)

7.40 Forma-1 (élő) 
- Japán Nagydíj
8.20 Kölyökklub
11.05 Winx Klub 
(anim. sor.)
11.30 Asztro Show
12.25 Házon kívül (ism.)
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Autómánia
13.45 Tuti gimi 
(amerikai sor.)
14.40 Forma-1
- Japán Nagydíj
Suzuka International
Racetrack
16.25 Míg a halál el nem
választ (am. vígj. sor.)
16.45 Robin Hood 
(angol kaland sor.)
17.40 Hurrikánvadászok
(amerikai - kanadai
akcióf., 2008)
19.30 Híradó
20.00 Fókusz Plusz
20.30 X-Faktor (2011)
- A Mentorok Háza

Tehetségkutató 
show-műsor
22.30 ValóVilág 
- Összefoglaló (élő)
23.35 Gyilkosság 
a Fehér Házban 
(amerikai akcióthriller,
1997)
Utána: RTL-hírek
1.45 Gyilkos izgalom
(amerikai -kanadai film-
dráma, 2006)
3.25 Fókusz Plusz (ism.)

7.00 Látlelet a Földről
7.25 Tv2 matiné
Benne: 414-es küldetés,
Fifi virágoskertje, 
Roary, a versenyautó,
Eperke legújabb kalandjai
11.00 Egy tini naplója
(vígj. sor.)
11.55 Bajnokok Ligája
magazin (ism.)
12.25 Babavilág
12.55 9 hónap
13.25 Tűsarok 
- Életmód, divat, stílus 
- nőknek
13.55 Walker, 
a texasi kopó 
(am. sor.)
14.55 Autóguru
15.25 Gyilkos számok
(am. krimisor.)
16.25 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
17.35 Második élet 
(am.-kol.-mex. sor.)
18.30 Eva Luna 
(am.-mex. sor.)
19.30 Tények
20.00 Magellán
20.35 A medál 
(hongk.-am. vígj., 2003)
22.30 Amerikai pite 4. 
- A zenetáborban 
(am. vígj., 2005)
Közben: Kenósorsolás
0.15 Kincsvadászok 
(kan.-kínai-am. akcióf.,
2007)
2.00 EZO.TV

9.35 Zsírégetők 10.35
Trendközelben 11.05 Top-
modell leszek! 12.00
Greek, a szövetség (soro-
zat) 13.00 Luxusdoki (so-
rozat) 13.50 Szívek szállo-
dája (sorozat) 15.45 Vér-
mes négyes (sorozat)
16.15 Mike és Molly (soro-
zat) 16.50 Két pasi (soro-
zat) 17.15 Beugró Plusz
18.20 Extralarge (olasz-
amerikai krimi) 20.10
Columbo (amerikai krimi)
22.00 Helter Skelter (am.
filmdráma, 2004)

9.00 Hírek 9.10
America’s Cup Magazine
10.00 Hírek 11.00 Pon-
tos sportidő 13.00
Sport.ro Hírek 14.00 Örül-
jünk a focinak 15.00
Sport.ro Hírek 15.05 Fo-
gadás a félelemmel 16.00
Pontos sportidő 18.00
Sport.ro Hírek 19.00 Pon-
tos sportidő 20.15 Ne
kezdj ki Seagal-al 21.00
Hírek 21.45 Wales - Svájc
labdartőgó mérkőzés
(live) 23.30 Fogadás a fé-
lelemmel   

8.15 Analia másik arca
(amerikai sorozat) 9.45
Dona Barbara (sorozat)
12.30 A kötelék (sorozat)
14.30 Clase 406 (sorozat)
15.30 Amor real (mexikói
sorozat) 16.30 Igaz törté-
netek 17.30 Az örökösök
(am-kol. sorozat) 19.30 A
csábítás földjén (mexikói
sorozat) 20.30 A szerelem
győzelme (mexikói soro-
zat) 22.00 Perro amor
(amerikai sorozat) 23.30
Szerelemkönnyek (román
sorozat)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Családi ügy (ameri-
kai krimi) 13.20 Egy rém
retardált család (amerikai
vígj.) 15.00 A seriff és az
idegenek (olasz akció-
vígjáték) 16.45 Én vagyok
Batman! (am. akció-
vígjáték) 18.30 Nagy dur-
ranás 2. - A második pukk
(amerikai vígjáték) 20.10
Maverick (amerikai ka-
landfilm) 22.30 16 utca
(am. akciófilm) 0.25 Sin
City - A bűn városa (am.
akciófilm)

9.00 Reaper - Démonirtók
(sorozat) 10.00 E.T. - a
földönkívüli (amerikai sci-
fi) 12.30 Kanal-D Hírek
13.30 Vacanţa Mare
Reloaded (ismétlés)
14.30 D-Paparazzi (is-
métlés) 15.15 Ezel (soro-
zat) 16.45 Akarsz milli-
omos lenni? 18.45 A nap
híre 19.00 Kanal-D Hírek
19.45 Ez Románia! 20.30
Esküvő meglepetésekkel
22.30 Véletlen anya
0.00 Ördögien veszélyes
(amerikai thriller, 2002)

9.00 Reggeli Terefere
9.30 Hitélet, ism. 10.00
Made in Hungary 10.15
Néptánc 10.30 Tájkép,
ism. 16.00 Hitélet, ism.
16.30 Piactér, ism. 17.00
Kultúrcsepp, ism. 17.30
Hargita Magazin 18.00
Tájkép ism. 18.30 Híradó
19.00 Erdélyi Kávéház,
ism. 19.30 Híradó 20.00
Piactér ism. 20.30 Híradó
21.00 Kultúrcsepp, ism.
21.30 Híradó 22.00
Többszemközt, ism. 22.30
Híradó

TV2
7.00 Anno
7.25 Angi jelenti (ism.)
7.55 Opera Café
Benne: Híradó, sporthírek
10.00 Delta
10.30 Mozdulj!
10.55 Aranymetszés
11.50 Családom és egyéb
emberfajták (am. sor.)
12.15 Gyerekjáték 
a számítógép
12.30 Most a Buday!
13.01 Hírek
13.05 Múlt-kor
13.35 Zöld Tea
14.05 HungarIQ
14.35 Magyarország 
története
15.05 Erdőjárók
15.35 Valaki 
- Dr. Eöry Ajándok, 
orvos-természetgyógyász
16.05 William és Kate 
- Az álomesküvő
17.10 Égigérő fű 
(magyar ifjúsági f., 1979)
18.40 Gasztroangyal
19.30 SzerencseSzombat
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Miss Pettigrew
nagy napja 
(angol-am. rom. vígj.,
2008)
22.45 Molnár Ferenc: 
Az üvegcipő
Közvetítés a szolnoki Szig-
ligeti Színházból
1.00 Early Music

6.55 Románia hímnusza
7.00 Disney Klub
7.55 Zoom
8.10 Az ember és az idő
9.30 Babamágia
10.00 Ragadós
tröténetek kicsiknek
10.30 Lökött profeszor
11.00 e-Fórum
11.30 Pro Patria
12.00 Ahogy elő van írva
12.30 Az én Európám
(ism.)
13.00 A királynő szíve
13.30 Autómobil 
- királyi szenvedély
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
15.00 Duna menti 
szerelmes dalok
16.00 Aranyszarvas 
mulatság zenészekkel
17.00 Találkozunk 
a TVR-ben! (live)
18.45 TeleEnciclopedia
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.00 Nosztalgikus évek
23.00 Professzionisták
0.10 Balhé 
(francia-amerikai-kanadai-
angol akció-vígjáték,
2003)
1.55 A 60-as évek hall-
hatatlanjai
2.25 Ahogy elő van írva
(ism.)
2.50 Hírek 
(ism.)

5.15 Happy Hour (ism.)
6.30 Star Wars: 
A klónok háborúja 
(anim. sor.)
7.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
10.00 Mi történik 
doktor úr?
10.30 Fogadás az élettel
(román sorozat) 
(ism.)
11.30 Fogadás az élettel
(román sorozat) 
(ism.)
12.30 Nevess csak! 
(am. vígj. sor.)
13.05 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
15.00 Anyád napja 
(német-amerikai romanti-
kus vígjáték, 2005) 
(ism.)
17.00 Dumb és Dumberer:
Dilibogyók 2. 
(amerikai vígjáték, 2003)
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 Transformers: 
A bukottak bosszúja 
(amerikai sci-fi akciófilm,
2009)
23.45 Út a vadonba 
(amerikai filmdráma,
2007)
3.00 Transformers: 
A bukottak bosszúja 
(amerikai sci-fi akciófilm,
2009) (ism.)

4.45 Közvetlen 
hozzáférés (ism.)
Simona Gheorghe műsora
7.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
10.00 Tappancsok
(auszt.-angol családi vígj.,
1997)
12.00 Xena 
(amerikai kaland sorozat)
13.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
14.00 Fergeteges 
forgatás 
(amerikai vígjáték, 1999)
16.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
17.00 Sky Kids 
- Az ég lovagjai 
(amerikai kalandfilm,
2008)
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
20.20 X-Faktor 
- verseny show
22.45 12 majom 
(amerikai fantasztikus ka-
landfilm, 1995)
Sz.: Bruce Willis, Madeleine
Stowe, Brad Pitt,
Christopher Plummer,
Frederick Strother
1.30 Fergeteges forgatás
(amerikai vígjáték, 1999)
(ism.)
3.15 Híradó, Sport (ism.)

6.00 A cseresznye 
a tortán
7.00 Fején a nagyvilág
7.30 Teleshopping
8.00 Jack 
és Jill a világ ellen 
(amerikai-kanadai filmdrá-
ma) (ism.)
10.00 Teleshopping
10.30 Autófórum
11.00 Stílustitkok 
– life style magazin
11.30 Sport, 
diéta és egy sztár
12.00 Az 5 csillagos 
otthon
12.30 Ízek, 
három szakács
13.00 Focus monden
13.30 Mondenii 
– szórakoztató műsor
(ism.)
14.30 Az élet egy csoda
(amerikai filmdráma, 2002)
16.30 Anyacsere 
- reality show
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán (ism.)
20.30 Az olasz munka
(am. akció-vígj., 1969)
23.00 A vér utcái 
(amerikai krimi, 2009)
1.00 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
2.00 Az olasz munka 
(am. akció-vígj., 1969)
(ism.)

6.30 Szétépítők 
– Hegesztés
7.00 Hogyan készült?
Szénszálas kerékpárok,
kovácsolt csillárok, 
golyóstollak
8.00 Autókereskedők 
– Porsche 944 Turbo
9.00 Hogyan csinálják?
10.00 Para?
Normális?
11.00 Állítólag...
- Golyókerülő
12.00 A túlélés 
törvényei
14.00 Édesvízi 
szörnyek
16.00 Állítólag... 
- Zöld darázs
17.00 Aranyláz 
Alaszkában
- Aranyláz
18.00 A fegyverkovács
19.00 Mocsári macsók
20.00 Licitvadászok 
- Vajon valódi?, 
Régi korok fegyverei
21.00 A mérnök 
szemével
22.00 Iparkodjunk 
- Kamionok
23.00 Kíváncsiság 
- Mikor jön el a világvége?
0.00 Az őrsikló program
utolsó küldetése
1.00 Egy idióta külföldön 
- Mexikó
2.00 Ez csak üzlet  
- Tizenéves bérgyilkosok
3.00 Megrázó történetek

8.00 Építészet
8.30 Szentek és mester-
ségek
9.00 Balkáni szokások
10.00 Ki vagy, doki? 
(ang. sor.)
11.00 Etruszkok, 
a rómaiak ősei
12.00 IT zon@
12.30 Jamie 30 perces
ebédje
13.00 Testvérség 
a borban
13.35 Figyelem, 
énekelünk!
15.10 Montalbano fel-
ügyelő: A pók türelme
(olasz krimi, 2006)
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Kölyökjövő 
(ismeretterjesztő sorozat)
18.30 Román útlevél
19.30 Három királyság
(kínai sorozat)
21.20 Egészéség pasztilla
21.30 A világ palotái
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Gitárok ideje
0.00 Murdoch nyomozó
rejtélyei 
(kan.-angol sor.)
0.55 Jamie 30 perces
ebédje (ism.)
1.25 Három királyság 
(kínai sorozat) (ism.)
3.05 KI vagy Doki? 
(angol kaland sorozat)
(ism.)

2.00 Éjszakai váltás
8.00 Hírek, műsorism., sport
8.15 Hangoló
9.15 Cifra palota
9.55 Hírek, műsorims.
15.05 Slágerlista
16.00 Hírek, műsorism.
16.10 Láthatár
16.40 Térerő
17.30 Sorsok az operaszínpadon
17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

SZOMBAT
2011. október 8.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ



8.30 Lányok meglepeté-
sekkel 10.00 Esküvő meg-
lepetésekkel - reality
show (ismétlés) 12.30 Hí-
rek 13.30 Az új protokoll
(francia misztikus film,
2008) 15.15 Ezel (soro-
zat) 16.45 Akarsz milli-
omos lenni? (ismétlés)
17.45 Ez Románia! 18.45
A nap híre 19.00 Hírek
19.45 D-Paparazzi 20.30
Szemek az árnyékban
22.00 Fedőneve: Donnie
Brasco (amerikai krimi,
1997)

8.00 Híradó
8.30 Soroló
A vidék magazinja
9.05 (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
13.00 Déli híradó
13.40 Közvetlen ajánlat
14.05 Sportré
14.30 Ősök tere (ism.)
15.05 Tíz perc (ism.)
16.00 Híradó
16.30 Befutó London
(ism.)
17.05 Garázs (ism.)
17.30 GyógyHír
18.00 Híradó
18.30 Hírvilág
19.05 Bruttó (ism.)
19.30 Keresztmetszet Ri-
portmagazin
20.00 Híradó
20.30 Napról napra (ism.)
21.05 Kontraszt
22.00 Híradó 21
22.30 Versus
23.05 Vetítő
Válogatás magyar doku-
mentumfilmekből
23.06 Elfelejtett ének 
- Makovecz monológ
0.05 Kontraszt (ism.)
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6.15 Gazdakör (ism.)
7.10 A nagy ho-ho-horgász
7.15 Az Ótestamentum
7.40 Kolumbusz Kristóf
8.05 Szimba, 
az oroszlánkirály
8.35 A mesemondó
9.05 Daktari (am. sor.)
10.00 Isten kezében
10.30 Élő egyház
11.00 Isten kezében
11.30 Beavatás 
- Hamvasról
12.00 Világ-nézet
13.02 Híradó
13.20 Élő népzene
13.50 Hazajáró
14.20 Rosszcsont 
kalandjai (am. sor.)
15.15 Csellengők
15.50 Törvény 
által védve
16.20 Utókor
16.50 Múltidéző
17.25 Aranysárkány 
(magyar filmdráma, 1966)
19.00 Híradó
19.30 Heti Hírmondó
20.00 Önök kérték!
21.00 Shine a Light 
- A Rolling Stones 
Scorsese szemével
23.00 Klubszoba
23.55 Dunasport
0.15 Élet a Marson
1.10 Luther (angol sor.)
2.00 Koncertek 
az A38 hajón
3.00 Múltidéző (ism.)

m2, 22.00
Átok

Az Átok című sorozat egy középosztálybeli család vidéki hét-
végéjét meséli el. Apropója a hirtelen elhunyt apa temetése,
akinek hamvait végakarata szerint a Balatonba szórják. Mi-
közben váratlanul újabb és újabb dolgok derülnek ki az apa
magánéletéről, a családtagok kénytelenek szembenézni
azokkal az elhallgatott problémákkal, amelyek felszínes, ám
belül feszültségekkel teli viszonyaikhoz vezettek.

m1, 22.30
Michael Clayton

Michael Claytonnak híre van a szakmában. A jól menő, vál-
lalati ügyekkel foglalkozó ügyvédi iroda munkatársa számá-
ra nincs olyan nehéz ügy, melyet meg ne oldana. Miközben
a munkájában sikert sikerre halmoz, a magánélete romok-
ban hever. Egyik nap Clayton új megbízást kap. Az idős ba-
rátja és kollégája, Arthur Edens által vitt ügyben rosszul áll
az ügyfél szénája.

RTL Klub, 23.55
A zöldfülû

Az ifjú felügyelőt, David Ackermant jól végzett munkája elis-
meréséül előléptetik, s az új feladattal új társ is jár. Nick
Pulovski vén róka már a szakmában, és minden erejével
azon dolgozik, hogy bosszút álljon előző társa gyilkosain.
Ackerman Pulovski oldalán egyik pillanatról a másikra Los
Angeles legelvetemültebb emberei között találja magát.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
7.55 Opera Café
10.00 Mesék
11.00 Amika (sor.)
11.10 Kristályküldetés
11.35 Hajrá, Becky! (sor.)
11.55 Sarah Jane kaland-
jai (sor.)
12.30 Verssor 
az utcazajban
12.33 Most a Buday!
13.15 Katolikus krónika
13.40 Mennyek királynéja
14.05 Aki megvall engem
14.45 Baptista magazin
15.20 Mai hitvallások
15.45 Nagy Zsolt portré
16.05 A megsebzett boly-
gó (sor.)
16.35 Kultúrkontroll
17.00 Csavargások 
Afrikában
17.25 Balázs Elemér 
koncert
18.15 Városrajzolatok
18.40 Az emlékezet hely-
színei
19.10 Mi micsoda
19.40 Esti mese
20.00 Montalbano
felügyelő (sor.)
21.00 Híradó este
21.35 A Lényeg
22.00 Átok 
(magyar játékf.)
22.30 Házasságból
elégséges 
(magyar vígj.)
0.00 Assunta Spina 
(olasz f., 2. rész)

8.00 Kölyökklub
Benne: Björn mackó ka-
landjai, 
Éliás, a kis mentőhajó
8.30 Forma-1 (élő) 
- Japán Nagydíj
Suzuka International
Racetrack
11.10 Trendmánia
11.40 Teleshop
12.35 Törzsutas
13.00 RTL Klub Híradó
13.15 Merlin kalandjai
(sor.)
14.15 Magyar 
autósport-magazin
14.30 Forma-1 
- Japán Nagydíj
Suzuka International
Racetrack
Utána: 17.00 Hatoslottó-
sorsolás
17.10 Míg a halál el nem
választ (vígj. sor.)
17.35 Las Bandidas
(francia-mex.-am. akció-

vígj., 2006)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 X-Faktor
- A Mentorok Háza
Tehetségkutató-műsor
21.20 ValóVilág (2011)
(élő) - Összefoglaló
22.30 Heti hetes
Utána: RTL-hírek
23.55 A zöldfülű 
(am. akció-vígj., 1990)
2.15 Portré
2.50 Állati dumák

7.15 Látlelet a Földről
7.45 Tv2 matiné
Benne: 414-es küldetés,
Roary, a versenyautó,
Eperke legújabb kalandjai
11.15 Született kémek
11.45 Avatár 
- Aang legendája 
(anim. sor.)
12.35 Stahl konyhája
13.05 Kalandjárat
13.40 Borkultusz (ism.)
14.10 Simlis Jack, 
a karibi szuperkém 
(am.-új-zél. sor.)
15.00 Monk 
- Flúgos nyomozó 
(am. krimisor.)
15.50 A medál 
(hongk.-am. vígj., 2003)
(ism.)
17.30 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
18.25 ÖsszeEsküvők
(valóságshow)
19.30 Tények
20.00 Napló
20.35 Napló Extra
21.05 Star Trek 
(amerikai sci-fi, 2009)
23.30 Frizbi 
- Hajdú Péterrel
0.30 TotalCar
Autós magazin
1.55 Az égbolton túl 
(mexikói krimi, 2006)
3.40 EZO.TV
4.10 Napló (ism.)
4.35 Napló Extra (ism.)

9.05 Szex és New York
light (sorozat) 10.15
Széptestben 10.45 Édes
kísértések 11.15 MaxxMo-
tion 11.45 A nagy házala-
kítás 13.40 Találkozás egy
idegennel (amerikai krimi)
15.30 Csapás a múltból
(am. vígjáték) 17.40 A ki-
rály nevében (német-kan.-
am. film) 20.05 Harmadik
műszak (sorozat) 21.05
CSI (sorozat) 22.00 Szüle-
tett detektívek (sorozat)
22.55 Amerikai pite 5.
(am. vígjáték)

10.00 Sport.ro Hírek
11.00 Pontos sportidő
13.00 Sport.ro Hírek
14.00 Ploiest-i harcosok
14.30 Pontos sportidő
15.00 Sport.ro Hírek
15.05 Fogadás a félelem-
mel 16.00 Mitica ligája
18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.00 Pontos sport-
idő (live) 20.00 A fény
harcosai 21.00 Sport.ro
Hírek (live) 22.00 Halá-
los csapások 23.00 Gigá-
szok harca 0.00 Sport.ro
Hírek

8.15 Analia másik arca
(sorozat) 9.45 Dona Bar-
bara (sorozat) 12.30 A kö-
telék (sorozat) 14.30
Clase 406 (sorozat) 15.30
Amor real (sorozat) 16.30
Mesés hölgyek 17.30 Az
örökösök (sorozat) 19.30
A csábítás földjén (mexikói
sorozat) 20.30 A szerelem
győzelme (sorozat) 22.00
Perro amor (amerikai
sorozat) 0.00 Szerelem-
könnyek (román sorozat)
1.00 Clase 406 (mexikói
sorozat)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Kutyakomédia (am.
vígjáték) 12.50 Zűrös ma-
jom (am.-japán családi
vígjáték) 14.35 Nagy dur-
ranás (amerikai akciófilm)
16.15 Fedőneve: Takarító
(am. akció-vígjáték) 17.50
Ovizsaru (amerikai akció-
vígjáték) 20.00 Ellensé-
ges terület (amerikai ak-
ciófilm) 22.00 Államérdek
(amerikai thriller, 1997)
0.20 Az Overlord hadmű-
velet (amerikai háborús
filmdráma, 1985)

7.00 Híradó, ismétlés 7.30
Kultúrcsepp 8.00 Reggeli
Terefere 10.00 Útmutató
10.30 Hitélet, ismétlés
16.00 Piactér 16.30 Neve
és hivatása... 17.00 Hitélet
ism. 17.30 Többszemközt
18.30 Híradó 19.00 Kul-
túrcsepp, ismétlés 19.30
Híradó 20.00 Tájkép, is-
métlés 20.30 Híradó
21.00 Híradó 22.00 Met-
szet, ismétlés 22.30 Hír-
adó 23.00 Többszemközt,
ism. 23.30 Kultúrcsepp
ism. 0.00 Piactér 

TV2
7.00 Esély
7.25 KorTárs
7.55 Opera Café
10.00 Engedjétek hozzám 
10.10 Katolikus krónika
10.40 Mennyek 
királynéja
11.05 Aki megvall engem
(ism.)
11.30 A sokszínű vallás
11.40 Baptista magazin
12.10 Református 
ifjúsági műsor
12.15 Mai hitvallások
12.40 Nagy Zsolt portré
(ism.)
13.01 Hírek
13.05 Szellem 
a palackból…
13.35 Anno
14.05 Házasságból 
elégséges 
(magyar vígj., 1961)
15.40 Út Londonba
16.10 Telesport
16.40 Akinek humora van
17.30 Hatalmas aranyos
(am. vígj., 1996)
19.05 Déltenger kincse
(auszt.-francia kaland sor.)
19.55 A Lényeg
20.30 Híradó este
21.15 Magyarország, 
szeretlek!
22.30 Michael Clayton
(am. krimi, 2007)
0.30 Az ígéret szép szó
(szerb-fr. vígj., 2007)
2.30 Sporthírek

6.55 Románia hímnusza
7.00 Disney Klub
7.55 Zoom
8.10 A hit világa 
– 1. rész (live)
10.00 Dana kertjében
10.35 A falu élete
11.50 Mezőgazdasági 
percek
12.00 A falu élete
13.00 Sajtó és hatalom
(live)
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
15.00 Erdőn, hegyen
16.45 Szerelem 
a képernyőn túl
17.00 Dănutz S.R.L. 
(szórakoztató műsor) 
– 1-2. rész
19.00 Jóker, Lottó 5 /40,
Lottó 6/49 és Noroc sor-
solás
19.40 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.00 Distractis Show
(szórakoztató műsor)
21.35 Bollywood Queen
(angol romantikus film,
2002)
23.10 Dr. House 
(amerikai sorozat)
0.10 Dănutz S.R.L. 
– 1-2. rész
2.00 Találkozunk a TVR-
ben - talk show (ism.)
3.25 Sport (ism.)
3.40 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)

6.30 Star Wars: 
A klónok háborúja 
(anim. sor.)
7.00 Pro Tv hírek, sport
10.00 20 év után
(talk show)
11.00 Dumb és Dumberer:
Dilibogyók 2. 
(amerikai vígjáték, 2003)
(ism.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
13.05 Apropo TV 
- szórakoztató műsor
14.00 Love Guru 
(amerikai vígjáték, 2008)
15.45 Románia hangja 
- szórakoztató műsor
(ism.)
18.00 Románia szeretlek!
19.00 Hétvégi Pro Tv 
hírek, sport, 
időjárásjelentés
20.15 Román komédia
társaság - szórakoztató
műsor
21.15 Golyózápor 
(amerikai akcióthriller,
2007)
23.15 Love Guru 
(amerikai vígjáték, 2008)
(ism.)
1.00 Apropo TV 
- szórakoztató műsor
(ism.)
2.00 Románia szeretlek!
(ism
3.00 Golyózápor 
(amerikai akcióthriller,
2007) (ism.)

4.45 Tappancsok 
(ausztrál-angol családi
vígj., 1997) (ism.)
7.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (live)
10.00 Sky Kids 
- Az ég lovagjai 
(amerikai kalandfilm,
2008) (ism.)
12.00 Xena 
(amerikai kaland sorozat)
13.00 Híradó, 
sport, időjárásjelentés
(live)
13.45 X-Faktor
- tehetségkutató
verseny show (ism.)
16.00 Híradó, 
sport, időjárásjelentés
16.30 SuperBingo 
Metropolis 
(verseny show) (live)
19.00 Híradó, 
sport, időjárásjelentés
(live)
20.20 A megtorló 
(amerikai-német akcióf.,
2004)
Sz.: Thomas Jane, 
Samantha Mathis, 
John Travolta
22.45 Egy gyilkos agya
(amerikai-holland-angol-
finn akciófilm, 2004)
1.15 A megtorló 
(amerikai -német akcióf.,
2004) (ism.)
3.15 Híradó, 
sport, időjárásjelentés 
(ism.)

4.30 A vér utcái 
(amerikai krimi, 2009)
6.00 Tanulj, álmodj, sze-
ress! (ism.)
7.00 Kandikamera
8.00 Eladó lányok 
(vígj. sor.)
9.00 Stílustitkok 
(ism.)
9.30 Ház, építés, design
10.00 Teleshopping
10.30 Fején a nagyvilág
11.00 Levintza bemutatja
11.30 Tanulj, álmodj, sze-
ress!
12.30 Én, Te, Ő 
(vígj. sor.)
13.00 Focus Monden
(ism.)
13.30 Miss vidéki lány
- reality show (ism.)
15.30 Kötekedők 
krónikája (ism.)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Anyacsere 
- reality show
22.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
1.00 Hírek, 
időjárásjelentés (ism.)
2.00 Fején a nagyvilág
2.30 Ház, építés, design
(ism.)
3.00 Levintza bemutatja
(ism.)
3.30 Én, Te, Ő (ism.)

6.30 Szétépítők 
- Falak
7.00 Hogyan készült?
Tekelabdák, 
borbélycégérek, 
nemez, 
radarpisztolyok
8.00 Autókereskedők 
- Audi Quattro
9.00 Hogyan csinálják?
Airbus, 
Motorfűrész, 
Vízierőmű, 
Microchip
10.00 South Beach-i
klasszikusok
11.00 Amerikai hotrodok 
- ‘65-ös Mustang
12.00 Autóépítők 
- A nagy verdacsata
13.00 Autókereskedők
15.00 Óriás költöztetők
16.00 Állítólag... 
- Elnöki kérés
17.00 Kíváncsiság 
- Mikor jön el a világvége?
18.00 Édesvízi szörnyek 
- A mutilátor
19.00 Újjászületés: 
9/11 emlékműve
- Emlékhely
20.00 Így működik 
a Világegyetem
21.00 Autókereskedők 
- Frogeye Sprite
23.00 Újjáépítők 
- Szerencsecsillag
1.00 Óriás költöztetők 
- Városáthelyezés
2.00 A fegyverkovács

8.00 Román utlevél
9.00 Boldogulj egyedül!
9.30 Minden pénzt megér
10.00 Ki vagy, doki?
(angol kaland sor.)
11.00 Csavargó halász
11.30 Motomágia
12.00 UEFA Champions
League Magazin
12.30 Jamie 30 perces
ebédje
13.00 Kölyökjövő 
(ismeretterjesztő sorozat)
13.30 A világ palotái
14.00 TVR55
15.10 A fiu nevében
(olasz filmdráma, 2008)
17.00 Hírek
17.30 Balkáni szokások
18.30 Kaland 
és természet
19.00 Top cut 
(ism.)
19.30 Három királyság
(kínai sorozat)
21.20 Egészéség pasztilla
22.00 Hírek
23.00 AG Weinberger
zenei műsora

0.00 Murdoch nyomozó
rejtélyei 
(kan.-angol sor.)
0.55 Jamie 30 perces
ebédje
1.25 Három királyság 
(kínai sorozat) 
(ism.)
3.05 Ki vagy, doki? 
(angol kaland sor.) 
(ism.)

2.00 Éjszakai váltás
14.00 Hírek
14.10 Dalposta
15.30 Vidékről vidékre
16.00 Hírek
16.05 Vidékről vidékre
16.30 Aranyhangok
17.00 Nóták
17.25 Rádióistentisztelet evangélikus egyház
17.55 Hírek, adászárás

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
10.00 Egyházi műsor

0.00 Híradás, Ultrarövid ráadás
11.00 Híradás, Gyermekműsor
12.00 Híradás
12.05 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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8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Hindenburg (ameri-
kai filmdráma) 13.30 Lag-
zi-randi (amerikai roman-
tikus vígjáték) 15.00 Sze-
rencsés nap (am. krimi)
16.45 Programozott halál
(am. thriller) 18.30 Fagy-
pont (am.-kanadai kataszt-
rófa film, 2005) 20.15
Ufóboncolás (német-angol
sci-fi vígjáték, 2006)
22.00 Kommandó (am. ak-
ciófilm, 1985) 23.45 Halá-
los tanúvallomás (am. ak-
ciófilm, 1998)

FILM+

7.00 Befutó (ism.)
7.30 Soroló (ism.)
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 Ingatlanpiac (ism.)
12.30 Bruttó (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama
14.05 Ázsia (ism.)
14.30 Garázs (ism.)
15.05 Civil kaszinó (ism.)
Húsbavágó kérdések, civil
válaszok
16.00 Híradó (ism.)
Friss napi információk
16.30 (ism.)
Riportmagazin
17.05 Célpont (ism.)
Oknyomozó riportműsor
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Hírvilág (ism.)
19.20 Stopper
20.00 Híradó
Friss napi információk
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.00 Híradó
23.30 BBC Reporters
(ism.)
0.05 Rájátszás (ism.)

10.15 Vendégváró, is-
métlés 10.30 Átjáró
16.00 Híradó 16.15 Kul-
túrcsepp, ismétlés 16.35
Kárpát Expreszsz 17.00
Átjáró 17.30 Híradó 17.50
Egészséges percek 17.55
Könyvajánló 18.00 Orszá-
gos fogathajtó bajnokság
2011 18.30 Híradó 19.00
Piactér 19.30 Híradó
20.00 Neve és hivatása...
20.30 : A nyolclábú buc-
kalakók, dokf. 21.30 Hír-
adó 22.00 Átjáró 22.30
Híradó

ETV

8.15 Analia másik arca
(sorozat) 9.45 Dona Bar-
bara (sorozat) 12.45 Me-
sés hölgyek 14.15 Clase
406 (sorozat) 15.30 Amor
real (sorozat) 16.30 Igaz
történetek 17.30 Vad szív
(mex. sorozat) 18.30 A
lángoló ég alatt (sorozat)
19.30 A csábítás földjén
(sorozat) 20.30 A szere-
lem győzelme (sorozat)
22.00 Éjszakai történetek
22.30 Perro amor (am.
sor.) 23.30 Szerelemkön-
nyek (sorozat)

7.30 Családi történet
(sorozat) 9.30 Teleshop-
ping 10.00 Kedves barát-
nőm 12.30 Kanal-D Hírek
13.15 Légy az enyém
15.15 A szív úrnője (török
sorozat) 16.45 Célpont-
ban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 A szívnek paran-
csolni nem lehet (dráma-
sorozat) 22.00 Szemek
az árnyékban 23.30 Ka-
nal-D Hírek 0.30 Gyilkoló
gépezet (amerikai-kana-
dai horror)

KANAL D

ÚMSZTVMÛSOR www.maszol.ro   2011. október 7–9., péntek–vasárnap10

7.30 Híradó
7.40 Kisváros (ism.)
8.30 Híradó
8.35 MacGyver 
. sor.) (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 Végjáték (kan.
krimisor.) (ism.)
11.00 Család-barát
12.00 Isten kezében (ism.)
12.25 Hazajáró (ism.)
13.02 Híradó
13.20 Kívánságkosár
15.15 Heti Hírmondó (ism.)
15.45 Csellengők (ism.)
16.15 Klubszoba (ism.)
17.10 Ízőrzők: Pánd
17.40 Magyar elsők
18.15 Kisváros 
(magyar sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 MacGyver 
(am.-kan. sor.)
21.30 A férfi 
a legjobb orvosság 
(német vígj. sor.)
22.15 Hírek
22.30 Eichmann 
(angol-magyar háborús f.
dráma, 2007)
0.10 Dunasport
0.20 Sportaréna
1.10 Lugosi Béla, 
a bukott vámpír
2.15 Balázs Elemér 40.
születésnapi koncertje

Antena1, 20.20
Logan bosszúja

Logan Fallon tízéves volt, mikor ügyész édesapja elítélt egy
gengsztert. Logan-nek megvan az a képessége, hogy előre
megérzi a közelgő veszélyt, így sikerül túlélnie a gengszterek
támadását, családja azonban nem ilyen szerencsés. Logan
úgy dönt, hogy nem mondja el a nyomozóknak, ki volt a csa-
lád gyilkosa, mert saját maga akar bosszút állni rajtuk.

VIASAT3, 22.15
Ál/Arc

Sean Archer FBI-ügynök élete legőrültebb akcióját hajtja
végre, amikor orvosi beavatkozással arcot cserél gyűlölt el-
lenségével, a kómába esett Castor Troy-jal. A megszállott
ügynök így próbálja kiszedni a kegyetlen terrorista öccsé-
ből, hová rejtették a várost fenyegető bombát. Csakhogy
időközben az arc nélküli Troy magához tér és bosszúra éhe-
sen Archer arcával távozik a kórházból.

m2, 22.55
Maupassant történeteibõl: 11-es szoba

Történetünk egy francia kisvárosban, Perthuis-le-Longban
játszódik, főszereplője pedig Amandonné, a bírósági elnök
felesége. A bájos vidéki asszonyka, aki szörnyen unja a fér-
jét, a városban állomásozó ezredből válogatja a szeretőit;
amint az egyik ezred elvonul, jön egy újabb, újabb tisztekkel.
Ilyenkor az elnökék bált adnak és Amandonné tánc közben
levizsgáztatja a tiszteket.

DUNA TV

ACASÃ

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV

6.56 Ma Reggel
10.00 Vivát Benyovszky!
(magyar-csehszl. sor.)
10.55 Magyar rock
11.50 Budapest 
természeti értékei
12.15 Magyarországi 
néptáncok
12.30 Társbérletben 
a tárgyakkal
13.01 Híradó délben
13.19 Sporthírek
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Napló
14.00 Közvetítés 
a parlament üléséről
17.30 Van öt perce?
17.35 Szellem 
a palackból...

18.00 McLeod lányai
(auszt. kaland sor.)

18.45 Angyali érintés
(am. sor.)

19.30 Esti mese
20.00 Halhatatlan 

szépség 
(francia sor.)

21.00 Híradó este
21.29 Sporthírek

21.35 Pont
22.05 Maradj talpon!

22.55 Maupassant törté-
neteiből: 11-es szoba

(francia tévéf.)
23.55 Stingers 

(auszt. krimisor.)
0.40 Az Este

1.10 Párizsi helyszínelők
(francia krimisor.)

6.30 Top Shop
7.00 Fókusz Reggel
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli
Reggeli magazinműsor
10.05 Rubí, 
az elbűvölő szörnyeteg
(mexikói sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó 
- Déli kiadás
13.10 Asztro Show
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.15 A szív útjai
(török sor.)
16.15 Második esély
(amerikai-mexikói-kolumbi-
ai sor.)
17.15 Sarokba szorítva
(amerikai sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
- Közszolgálati magazin
21.20 Barátok közt 
(magyar sor.)
22.00 ValóVilág (élő) 
- Aréna 
- összefoglaló
23.10 Hazudj, ha tudsz!
(amerikai krimisor.)
Utána: RTL-hírek
0.20 Reflektor 
- Sztármagazin
0.35 Örökifjak 
(amerikai thriller, 2002)
2.20 Asszonymaffia
(amerikai -angol sor.)

7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.45 Stahl konyhája
(ism.)
10.55 Babapercek
11.05 Teleshop
12.40 A 3 nindzsa vissza-
rúg (am.-japán f., 1994)
14.30 EZO.TV
15.30 Psych - Dilis detek-
tívek (krimisor.)
16.30 Második élet 
(am.-kol.-mex. sor.)
18.25 Update Konyha
18.30 Eva Luna 
(am.-mex. sor.)
19.30 Tények
20.20 ÖsszeEsküvők
21.35 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.15 Aktív
22.50 NCIS 
(amerikai krimisor.)
23.50 NCIS: Los Angeles
(krimisor.)
Közben: Kenósorsolás
0.45 Aktív Exrtra
A TV2 magazinja
0.50 Esküdj! 
- éjszakai-show
1.20 Tények Este 
- Hírműsor
1.55 EZO.TV
2.30 Kincs a kannibálok
szigetén (amerikai -új-zé-
landi kalandf., 1983)
4.05 Magellán (ism.)
4.30 Animációs filmek

10.35 Csapás a múltból
(amerikai vígjáték, 1999)
12.45 Topmodell leszek!
13.40 Feleségcsere
14.40 Őrangyal (sorozat)
15.40 Doktor House (so-
rozat) 16.35 Nyomtalanul
(krimisorozat) 17.30 Gyil-
kos számok (ismétlés)
19.20 Jóbarátok (ismét-
lés) 20.20 Két pasi  (soro-
zat) 21.15 Doktor House
(sorozat) 22.15 (am. ak-
ciófilm, 1997) 0.55 Es-
küdt ellenségek (am. kri-
misorozat) 

7.00 Sport.ro Hírek 10.00
Pontos sportidő 12.00
Sport.ro Hírek 13.10 Pon-
tos sport 14.00 Sport.ro
Hírek 15.00 Sport.ro Hírek
15.10 Pontos sportidő
16.00 Sport.ro Hírek
16.30 Pontos sportidő
18.00 Sport.ro Hírek
19.00 Pontos sportidő
19.05 Információk 20.00
Pontos sportidő 20.15
1000 halálos történet
21.00 Hírek 22.00 Local
Kombat Superstars 23.00
Hírek

TV2
6.55 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek
10.00 Bűvölet 
(olasz sor.)
11.00 Déltenger kincse
(kaland sor.)
11.55 Az emlékezet hely-
színei (dok. sor.)
12.25 Napirend előtt
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Roma Magazin
14.30 Domovina
15.00 Társbérletben 
a tárgyakkal
15.30 Budapest 
természeti értékei
16.00 Angyali érintés
(am. sor.)
16.50 Robbie, a fóka 
(német sor.)
17.40 MM
18.40 Észak és Dél 
(am. kaland sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Kékfény
22.10 Párizsi helyszínelők
(francia krimisor.)
23.00 Az Este
23.35 Átok 
(magyar f., 2. rész)
0.05 Aranymetszés
1.00 HungarIQ
1.30 Sporthírek
1.40 Észak és Dél 
(am. kaland sor.) (ism.)

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia, nap mint
nap! (live)
10.10 Lee Sun: 
Vihar a palotában 
(koreai sor.)
11.25 Sajtó és hatalom
(ism.)
12.40 A palota legendái:
Lim Sang 
(dél-koreai sor.)
14.00 Hírek, időjárásje-
lentés
14.45 Baba mágia
15.15 Teleshopping
15.30 Krónika 
– magyar nyelvű műsor
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Eszter királynő
18.25 A palota legendái:
Lim Sang (dél-koreai sor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.00 Prim Plan 
(talk show)
22.00 Mad Men 
- Reklámőrültek 
(amerikai sor.)
22.55 Túl a hírnéven
23.10 Visszajátszás
0.30 Éjszakai beszélgeté-
sek (talk show)
1.30 Psych 
- Dilis detektívek 
(am. krimisor.)
2.15 Prim Plan 
(talk show) (ism.)
3.05 Sport (ism.)

5.00 Pro Motor
(ism.)
6.00 (ism.)
7.00 Pro Tv hírek,
Könyvbemutató
10.00 Áldott gyermek
(amerikai thriller, 2007)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport
14.00 Apropo TV 
(szórakoztató műsor)
(ism.)
15.00 Román Komédia
Társaság
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 Fogadok az élettel
(román sorozat)
22.30 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
23.00 A rejtély 
(am.-kan. thrillersor.)
0.00 Románia szeretlek!
(ism.)
1.00 Pro Motor 
(ism.)
1.30 Pro Tv hírek (ism.)
3.00 A rejtély 
(am.-kan. thrillersor.)
(ism.)

6.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
8.00 Reggeli matiné 
-  műsora (live)
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
- reality show (ism.)
11.30 Nálam az irányítás
- reality show
13.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak
- reality show (ism.)
16.00 Híradó,
Sport, 
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáférés
- Simona Gheorghe műsora
19.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
20.20 Logan bosszúja 
(amerikai akciófilm, 1998)
22.00 Nárcisz: 
Törvénytelen szerelmek 
(sor.)
23.15 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
23.50 Egy bűnös show 
- Dan Capatos műsora
(live)
1.05 Logan bosszúja
(amerikai akciófilm,
1998) (ism.)
3.00 Híradó, Sport 
(ism.)

6.00 A cseresznye 
a tortán (ism.)
7.00 Stílustitkok (ism.)
7.30 Az 5 csillagos otthon
(ism.)
8.00 Családban 
(román sorozat) (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(indiai sor.)
10.30 Tanulj, álmodj, sze-
ress! (ism.)
11.30 Fintescu hidja
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Családban 
(román sor.) (ism.)
16.00 A cseresznye 
a tortán
17.00 Lököttek 
(román sorozat)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 Miss vidéki lány 
- reality show
22.15 Lököttek 
(román sorozat)
23.15 Mondenii 
(szórakoztató műsor)
23.45 NCIS
(amerikai krimisor.)
1.00 Fintescu hidja 
(ism.)
2.00 Hírek (ism.)

7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők 

- Bogárhátú VW
9.00 Hogyan csinálják?
10.00 Hogyan készült?
Csavart vezeték, fa alvá-
zas sportautó, sushi
11.00 A túlélés törvényei
12.00 Amcsi motorok
13.00 Autókereskedők
15.00 Kíváncsiság 
- Léteznek-e párhuzamos
univerzumok?
16.00 Hogyan készült?
Csavart vezeték, fa alvá-
zas sportautó, sushi
17.00 Amcsi motorok 
- AZ OCC szériamotorja
18.00 Autókereskedők 
- VW Type 25
19.00 A túlélés törvényei
- A maorik földjén
20.00 Állítólag... 
- Golyókerülő
21.00 Hogyan készült?
22.00 Kíváncsiság 
- Mikor jön el a világvége?
23.00 Ez csak üzlet 
- Gyilkos el-válás
0.00 Autókereskedők 
- Land Rover Defender
2.00 A túlélés törvényei 
- A maorik földjén

8.00 Hannah Montana
(am. sor.)
8.35 Familie Dr. Kleist
(német sor.)
9.30 Motomágia
10.00 A világ palotái
10.30 Nagy lábon
11.00 Vallomások 
(ism.)
12.00 Hírek, 
időjárásjelentés
12.30 Biznisz óra
13.30 Jamie belevág
14.00 Építészet
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Familie Dr. Kleist
(német sor.)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
18.30 Kölyökjövő 
(ismeretterjesztő 
filmsorozat)
19.30 Oroszlánok arénája
- reality show
20.25 Biznisz óra
21.10 Késhegyen
22.00 Hírek, sport
23.00 Minden 
pénzt megér
23.30 30 Rock 
(amerikai vígjáték sorozat)
0.00 Csillagközi romboló
(amerikai-angol akció so-
rozat)
0.55 Autó-mánia (ism.)
1.25 Csavargó halász
(ism.)
1.50 A világ palotái (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/12.00 Híradás
12.10 Művelődési hírek
12.35 Kispad - sportműsor.
13.05 Zenés üzenetek.
14.00 Híradás, KultúrPresszó/15.00 Híradás, KultúrPresszó
16.00 Híradás, Sport, Rádióújság/17.00 Híradás, Figyelő
17.55 A nap hírei röviden

HÉTFŐ
2011. október 10.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ



Ma Amália és Márkus
napja van.
Szombaton a Koppányok
ünnepelnek.
Vasárnap a Dénes és An-
dor nevûeket köszöntjük.
Az Amália nõi név a ger-
mán Amal- kezdetû nevek-
bõl származik, a névképzõ
egy gót királyi családra
utal.
A Márkus férfinév a latin
Marcus névbõl ered, ami-
nek a lehetséges jelentése
Mars hadistenhez tartozó.

Évforduló
• 1555 – I. Szulejmán szul-
tán újból elrendeli az erdé-
lyi rendeknek, hogy ismét
János Zsigmondot tekint-
sék erdélyi fejedelemnek.
• 1931 – Az elsõ infravörös
fénnyel készült fénykép el-
készül Rochesterben.
Szombat, október 8.
• 1856 – Anglia háborút in-
dít Kína ellen az ópium
kereskelmének monopóli-
umáért, melyhez Francia-
ország is csatlakozik. 
• 1902 – Átadják a Steindl
Imre tervezte Országházat.

Vasárnap, október 9.
• Postai világnap
• 1855 – Isaac Singer, szaba-
dalmaztatja a motoros varró-
gépet.
• 1874 – Megalapítják az Ál-
talános Postaegyesületet.

Vicc
– Miért sírsz Pistike?
– Az apuuu!...Rácsapott az
ujjára a kalapáccsal és... és...
– De kisfiam, ezért neked
nem kellene így ordítanod!
– Hááát, elõször én is röhög-
tem...

Recept
Hamis marcipán 
Hozzávalók: 10 dkg kukori-
caliszt, 15 dkg burgonya, 20
dkg porcukor, 20 dkg darált
dió, 1 dl rum.
Elkészítés: A burgonyát hé-
jában megfõzzük, megtisztít-
juk, majd még melegen áttör-
jük. A lisztet 6 dl vízben
sûrûre fõzzük, állni hagyjuk,
míg megkeményedik. Az
elõbbi két masszát elegyítjük,
hozzáadjuk a cukrot, diót,
majd a rumot, s alaposan ki-
keverjük.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Nagy örömére szolgál, hogy hírt
hall egy régi barátjáról. Érzelme-
it nem kell háttérbe szorítania,
de ne siesse el a dolgokat. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Gondolja át magánéletét, és azt,
hogy mit akar véghez vinni élete
során. Mérje fel, hogy mi képvi-
sel igazi értéket ezen a téren. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Valaki iránt hirtelen vonzalmat
érez. Ideje nagy részét vele tölti,
de igyekezzen idõt szakítani a kö-
telességeire is. Legyen óvatos.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Egy feladattal sokáig elfoglalja
magát. Az elképzelés, amely
nagy lehetõségként tûnt fel, már
nem érdekli.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Anyagilag akkor jár jól, ha ki-
használ minden plusz kereseti le-
hetõséget Napi programjába ik-
tasson be egy vásárlókörutat.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Nem kell aggódni anyagi ügyei
miatt, hiszen gyûjtögetett az
utóbbi idõben, és most sem költe-
kezik túlságosan. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Olyan feladatai adódnak, ame-
lyekhez nem igazán van kedve.
Szeretné megkerülni a problémá-
it, de erre nincs módja. A belsõ
feszültségek miatt legyen óvatos.
SKORPIÓ(X. 23.–XI. 22.)

Egy érdekes lehetõség rajzolódik
ki ön körül, amely a bevételi le-
hetõségeit érinti. Ne hagyja,
hogy bárki is befolyásolja.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Nem fogadja el egy jóindulatú,
de kicsit könnyelmû rokona ta-
nácsát. Pedig ideje lenne elgon-
dolkodni, nem kellene-e a külse-
jén változtatni. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

A befektetéseknek kedvez a boly-
góállás. Kérje ki szakértõ vélemé-
nyét, s utána gyorsan lépjen a
tettek mezejére.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Fontolja meg üzleti lépéseit, tak-
tikáját, gondolja át többször is,
mielõtt belevág. Így biztos, hogy
nagyobb profitra tehet szert.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Valami nézeteltérés folytán össze-
ütközésbe kerülhet azzal az illetõ-
vel, akivel nem akart. Beszélje ki
a gondjait, de õt is hallgassa meg.
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A hatos lottó nyerõszámai:

49, 6, 14, 35, 24, 3.

Nem számít, milyen lassan
mész, ha nem állsz meg. A
vándorlás titka nem a gyorsa-
ság vagy  a távolság, hanem a
hûség. Nem akkor vallasz ku-
darcot, ha túl lassan haladsz
vagy pedig még nem értél oda,
ahova indultál, hanem akkor,
amikor megállsz. Aki ugyanis
áll, az nem halad semerre. De
még talán nem is ez a legna-
gyobb veszélye a megállásnak.

Amíg ugyanis haladsz, addig
tudod az irányt is. Ahogy vi-
szont megálltál, már irány
sincs, ami felé haladnál.  Min-
dig tudd, hogy merre tartasz, és
mindig tégy meg egy lépést ab-
ba az irányba. Néha irányt vál-
toztatunk. Csak egy helyes
irány van, és ha egyszer ráta-
láltál, akkor már nincs is más
feladatod, mint kitartóan ha-
ladni felé. 

Gondolatjel Visky István rovata



Labdarúgás 

Turós-Jakab László

Ma este az öreg konti-
nens 20 városában lép

pályára a labdarúgó-Európa-
bajnoki selejtezõsorozatban
érdekelt csapatok nagy része,
Liechtenstein azonban csak
holnap fogadja (Vaduzban)
Skóciát. 

A D csoportban Francia-
ország–Albánia-, Bosznia-
Hercegovina–Luxemburg- és
Románia–Fehéroroszország-
mérkõzéseket rendeznek,
utóbbiról a TVR 1 élõben
számol be 21.30 órai kezdet-
tel. Miután a franciák és a ro-
mánok számára csak a gyõ-
zelem számít elfogadható
eredménynek, a bosnyák–lu-
xemburgi párharc kulcsfon-
tosságú, hiszen a hazaiak
botlása kizárná õket a to-
vábbjutás egyenletébõl. A pa-
pírforma azonban bosnyák
sikert ígér, s ebben az esetben
kedden Párizsban a csoport-
elsõségrõl, illetve az osztá-
lyzót jelentõ második helyrõl
dönt a francia–bosnyák ösz-
szecsapás.    

A magyarok nem játsza-
nak ma este, az E csoportban
Finnország–Svédország- és
Hollandia–Moldova-találko-
zókat rendeznek. A hollan-
dok már biztos Eb-résztve-
võk és kedden a házigazda
svédeket „vizsgáztatják”

Solnában. A csoportmásodik
helyért folyó svéd–magyar
versenyfutást a finnek fel-
ügyelik, hiszen ma este Hel-
sinkiben elõbbieket fogadják,
kedden pedig utóbbiakhoz
látogatnak. 

Az A csoportban Azerbaj-
dzsán–Ausztria-, Törökor-
szág–Németország- és Belgi-
um–Kazahsztán-meccsek
vannak mûsoron. Miután a
németek már szeptember 2-a
óta Eb-résztvevõnek számíta-
nak, a törökök és a belgák
versengenek a második he-
lyért. A zászló azonban in-
kább elõbbieknek áll, hiszen

kedden az azerieket fogad-
ják, míg a belgák a németek-
hez látogatnak.    

A B csoportban még bár-
mi megtörténhet, ma este
Örményország–Macedónia,
Szlovákia–Oroszország és
Andorra–Írország mérkõzé-
seket rendeznek. A 17 pon-
tos oroszok csak akkor har-
colják ki a biztos részvételt,
ha nyernek a 14 pontos szlo-
vákoknál, a 15 pontos írek
nem gyõznek Andorra la
Vellában. 

A C csoportban a már Eb-
résztvevõnek számító ola-
szok Belgrádban játszanak a

második helyért hajtó szer-
bekkel, míg Belfastban
Észak-Írország válogatottja
Észtország legjobbjait fogad-
ja. A baltikumiak ezzel zár-
ják is szereplésüket, míg a
szerbeknek lesz még egy
utolsó pontszerzési esélyük,
kedden, Mariborban, Szlo-
vénia ellen. 

Az F csoportban az élen
álló horvátok az egypontos
hátránnyal második görö-
gökhöz látogatnak, s akkor
kvalifikálják magukat a kon-
tinensviadalra, ha gyõznek.
Ha azonban a hellének nyer-
nek, az élre ugranak, s akkor

a keddi horvát–lett és
grúz–görög párharcok dön-
tenek. A ma esti, rigai
lett–máltai párharcnak már
nincs tétje. 

A G csoportban Anglia
kedvezõ helyzetben van,
számára már a döntetlen is
elegendõ lenne a csoportel-
sõséghez Montenegróban.
A swansea-i Wales–Svájc-
összecsapás eredménye a
vendégeknek fontosabb, hi-
szen csak három pontra
vannak a második helyen ál-
ló montenegróiaktól, akiket
Bázelben fogadnak kedden
este. 

A H csoportban viszont
még biztosan nem dõl el az
elsõ hely sorsa, mivel jelenleg
Portugália, Dánia és Norvé-
gia egyaránt 13 pontos. Ma
este Ciprus–Dánia- és Portu-
gália–Izland-találkozók van-
nak mûsoron, kedden pedig
Dánia–Portugália- és Norvé-
gia–Ciprus-mérkõzések. 

Az I csoportban az Eb-
résztvevõ spanyolok Prágá-
ban lépnek pályára, ahol a
csehek egy gyõzelemmel biz-
tosíthatják második helyü-
ket. Miután az ugyanazt a
célt követõ skótok holnap ját-
szanak Liechtensteinben,
egy prágai döntetlen vagy
vendégsiker keddre halasztja
a döntést, amikoris Spanyol-
ország–Skócia- és Litvá-
nia–Csehország-meccsek
zárják a sorozatot. 

ÚMSZSPORT2011. október 7–9., péntek–vasárnap www.maszol.ro 12

RövidenEb: továbbjutók dõlnek el 

A visszafogadott Adrian Mutu a válogatott elsõ gólszerzõje lenne a Naþional Arenában

Torna 

Hírösszefoglaló

Nyolcvan ország 532
sportolója indul a mától

október 16-áig tartó tokiói,
olimpiai kvalifikációs tor-
nász-világbajnokságon. A
tornász-vb 16 év után tér
vissza a felkelõ nap országá-
ba: 1995-ben, Szabaeban,
Románia nyerte a nõi csa-
patversenyt. 

Ha azonban akkor Simona
Amânar, Andreea Cacovean,
Gina Gogean, Nadia Hãþã-
gan, Alexandra Marinescu,
Lavinia Miloºovici és Clau-
dia Presecan képviselte a
piros-sárga-kék színeket, ez-
úttal Ana Porgras, Cãtãlina
Ponor, Diana Chelaru, Da-
niela Andrei, Amelia Racea,
Raluca Haidu és Diana Buli-
mar verseng az érmekért. Ro-
mánia férfi válogatottjában
Flavius Koczi, Cristian Bãþa-
gã, Vlad Cotuna, Marian
Drãgulescu, Marius Berbe-
car, Ovidiu Buidoºo és And-
rei Ursache kapott helyet,
Magyaroszágéban pedig Ber-
ki Krisztián, Hídvégi Vid,
Rácz Attila, Vlacsil Attila,
Babos Ádám, Vecsernyés
Dávid és Kállai Zoltán. A
magyar nõi csapatot Divéky
Luca, Böczögõ Dorina, Aus-
tin Sheppard, Lónai Hajnal-
ka, Gombás Laura, Szabadfi
Szilvia és Nagy Orsolya al-
kotja.  

A 6642 férõhelyes Tokyo
Metropolitan Gymnasium-
ban ma és holnap a nõi, va-

sárnap és hétfõn pedig a férfi-
csapatok szerepelnek. A ve-
zetõedzõk hat tornászt jelöl-
hetnek meg, közülük szeren-
ként öt mutatja be gyakorla-
tát, s a négy legjobb ered-
mény számít bele az összetett
csapatversenybe. Kovács Ist-
ván, a magyar férfiak szakve-
zetõje a 19–20., míg Dras-
kóczy Imre nõi vezetõedzõ a
20. hely elérésében remény-
kedik. Az olimpiai kvóta
megszerzéséhez a legjobb 16
között kell végezni, ez a ro-
mán csapatok minimális cél-
ja is. A csapatversenyekben
11-én és 12-én osztanak ér-
meket, a legjobb nyolc nõi és
férfi válogatott pedig biztosít-
ja helyét a jövõ évi, londoni
olimpián. 

Egyéni összetettben 13-án
és 14-én alakul ki a végered-
mény, ezúttal is a lányok kez-
denek. Csakúgy, mint a sze-
renkénti döntõkben, amelye-
ket 15-én és 16-án rendezik
meg. A román tornászoktól
egy-két érmet várnak és egy
4–6. helyezést, míg magyar
részrõl a lólengés világbajno-
ka, Berki Krisztián száll harc-
ba a londoni ötkarikás indu-
lási jogért. Ehhez lovon ér-
met kell szereznie, további
két szeren pedig az adott szer
átlagpontszámának 85 szá-
zalékát kell elérnie. 

Tegnap rossz hírt kaptak a
románok: a csapat legismer-
tebb tornásza, Cãtãlina Po-
nor könnyebb sérülést szen-
vedett. A 24 éves sportoló
orvosai azonban ígérik: in-
dulni fog a versenyeken.  

Londonért is tornásznak

Vizsgálódik a DNA 

Reggel 6 órakor Mircea
Sandu FRF-elnök lakhe-
lyén, három órával késõbb
pedig Mogoºoaián, a Ro-
mán Labdarúgó-szövetség
székházában jelentek meg
az antikorrupciós ügyé-
szek, akik olyan hivatalos
iratokat vittek el, amelyek
kapcsolatba hozhatók a já-
tékvezetõk delegálásának
módjával. Sebastian
Colþescut is másodszor is
becitálta a DNA, a játék-
vezetõnek Vasile Avram
ügyvédei elõtt kellett meg-
ismételnie múlt heti vallo-
mását. 

CAS-hoz fordul 
a Dinamo? 

Ha kell, a Lausanne-ban
székelõ nemzetközi Sport-
döntõbírósághoz (CAS)
fordul a Bukaresti Dinamo
vezetõsége, csakhogy visz-
szaszerezze a Vasluiban el-
vesztett három bajnoki
pontot. A piros-fehérek azt
állítják, hogy a moldovai
alakulat jogtalanul szere-
peltette Marius Constan-
tint, akit egyébként le sem
igazolhatott volna, miután
erre UEFA-tilalma volt.  

Fordulók 
a MOL Ligában 

A magyar–román jégko-
rongbajnokságban, a MOL
Ligában, a hét végén az
alábbiak szerint játszanak:
pénteken: Steaua Rangers–
Sapa Fehérvár, Brassó–Új-
pesti TE, Dab.Docler–Fe-
rencváros. vasárnap: Mis-
kolc–Dab.Docler, Bras-
só–Sapa Fehérvár, HSC
Csíkszereda–Újpesti TE.   

Házigazda a CSM Digi

Egy romániai és két ma-
gyarországi vízilabdacsa-
pat érdekelt a hétvégi LEN
Európa-kupa csoportkör-
ben. A román bajnok
Nagyváradi CSM Digi há-
zigazdája az M betûjelû
kvartett körmérkõzésének,
ellenfelei az olasz RN
Bogliasco, az ukrán BMK
Harkiv és az orosz Szintez
Kazany. Az N csoportban
a Honvéd a budapesti Kõ-
ér utcában igyekszik kihar-
colni a továbbjutást az
orosz Sturm 2002 Ruza és
a német SV Würzburg 05
ellenében, a Szolnoki VSC
pedig az olasz RN Savona
és a francia Olympic Nice
Natation ellenében, Nizzá-
ban. A nyolc csoport két-
két legjobbja jut a 16 közé. 

Vettel tizedszer is? 

Bár a hátralevõ öt verse-
nyen egyetlen pontot kell
szereznie ahhoz, hogy
megvédje világbajnoki cí-
mét, Sebastian Vettel nyer-
ni akar vasárnap,
Suzukában, a Forma-1 Ja-
pán Nagydíjon. A német
pilóta kilenc gyõzelmet
aratott idén, négyszer volt
második és csak a Német
Nagydíjon szorult le a do-
bogóról.    

Kosárlabda 

T. J. L. 

Akárcsak a 2010–11-es
bajnokság elején, a med-

gyesi férfi kosárlabda-csapat
ezen az idénykezdésen is
nagyarányú gyõzelemmel re-
mekelt. Ha tavaly ilyenkor a
brassóiak estek áldozatul a
„gázosok” féktelen játékked-
vének (42-129!), szerdán a
jobb sorsra érdemes iaºi-iakat
oktatták: 134-43,  miután az
elsõ negyed végén 40-12-t,
nagyszünetben 64-21-et, az
utolsó tíz perc elõtt pedig
100-33-at mutatott az ered-
ményjelzõ. Ovidiu Teleabã
(képünkön) rekorddöntõ tanít-
ványai 17 triplát dobtak, és
remek csapatjátékukat igazo-
landó 32 gólpasszig jutottak. 

Ma 19 órakor Nagyvára-
don a bajnoki ezüstérmes
CSU Ploieºti lesz a CSM
vendége. Szombaton, 18
órától, a TVR 3 a kolozsvári
mérkõzést közvetíti élõben, a
bajnoki címvédõ U-Mobi-
telco-BT az alaposan meg-
erõsödött Temesvári BC-t fo-
gadja a kétvízközi Horia De-
mian Sportcsarnokban. Szin-
tén szombaton CSS Giur-
giu–Bukaresti Dinamo,
BCM U Piteºti–SCM U
Craiova- és Energia Rovi-
nari–Csíkszeredai Hargita
Gyöngye BC-összecsapások-
ra kerül sor. 

Két mérkõzés vasárnapra
marad: a Marosvásárhelyi
BC Mureº–Buk. CS Munici-
pal-találkozót a DigiSport 3, a

CS Otopeni–Nagyszebeni
CSU Atlassib-mérkõzést pe-
dig a TVR 3 közvetíti élõben,
egyformán 18 órai kezdettel. 

Csonka második forduló-
val folytatódik szombaton a
nõi bajnokság: az újabb Eu-
rópa-kupa-szereplésre készü-
lõ, bajnoki címvédõ ICIM
csak kedden fogadja a CSM
Târgoviºtét (18 óra, TVR 3
élõ). Az aradiak azonban
pénteken mégis pályára lép-
nek: 16 órai kezdettel a Ko-
lozsvári U-t fogadják a 4. for-
dulóból elõre hozott mérkõ-
zésen. A kolozsváriak szom-
baton is játszanak: a második
forduló keretében, Nagyvá-
radon, a CSM U-val. 

A szombati menetrend:
Bukaresti Rapid–Bball 6 Sep-
si Bc, Brassói Olimpia–Szat-
márnémeti CSM, Craiovai
SCM CSS U–Buk. CSM
Sportul Studenþesc, Gyulafe-
hérvári CSU–Temevári BCM
Danzio, Buk. Olimpia–Ma-
rosvásárhelyi Nova Vita, CS
Teleorman Alexandria–Poli-
tehnica Naþional Iaºi. 

Csúcsdöntõ medgyesiek 

Fotó: Mediafax

Kézilabda

Szombaton megkezdi el-
sõ kontinentális kupaka-

landját a Székelyudvarhelyi
KC férfi kézilabdacsapata,
amely Bécsben játszik a
Fiversszel. Csakúgy mint a
román bajnoki ezüstérmes-
nek az ismeretlen osztrák
gárda, a Balatonfürednek
sem okozhat gondot a lu-
xemburgi Berchem, ugyan-
akkor a Tatabánya a görög
PAOK Szaloniki ellen nem
mehet biztosra ugyanabban a
sorozatban. A Bajnokok Li-
gájában lapzárta után Kons-
tancai HCM–HSV Hamburg
férfi mérkõzést rendeztek, a
nõi bajnok Oltchim csak va-
sárnap fogadja az orosz
Dinamo Volgográdot. Szom-
baton második gyõzelmét
arathatja az MKB Veszprém
(a Bjerringbro-Silkeborg elle-
nében), míg a másik magyar
férficsapat, a Pick Szeged va-
sárnap játszik idegenben a
szintén dán Köbenhavnnal.
Akárcsak utóbbinak, az Audi
ETO KC nõi csapatának is
javítania kell vasárnap, Gyõ-
rött, a francia Metz ellen. A
nõi KEK-ben a Ferencvárosi
TC 51-18-ról indul az osztrák
Korneuburg elleni, szombati
visszavágón. Az Alcoa FKC
mindkétszer Székesfehérvá-
ron játszik az izlandi Fram
Reykjavikkal. A HC Oþelul
szombaton és vasárnap is
Galacon csap össze a koszo-
vói KHF Kastriotival. 

SZKC-premier 

Bécsben 



Zsigmond Júlia

Mostani sûrû teendõi kö-
zé sorolja azt is, hogy októ-
berben védi meg doktori
disszertációját. Mi a témája
kutatásának?
– Dolgozatom címe: Kortárs
zene a klasszikus gitár irodal-
mában (1950–2000). Nagyon
összetett témájú, történelmi,
technikai kérdéseket és mû-
elemzéseket foglal magába.
Az elsõ fejezet a klasszikus
gitár fejlõdését követi nyo-
mon a huszadik században,
teljesen építési szempontok
alapján. A következõ fejezet
arról szól, hogy milyen mó-
don fejlõdtek a különbözõ
technikák, írásmódok, effek-
tusok. Az utolsó két nagy fe-
jezet mûelemzéseket foglal
magába, romániai és univer-
zális zeneszerzõk gitárra írt
mûveibõl. Eddig több mint
ötszáz oldal született, amely-
bõl kb. négyszáz kerül be a
dolgozatba. Nem igazán ku-
tatott ez a téma, ezért is kel-
lett vele ilyen sokat foglal-
koznom. Öt éve írom, amió-
ta elkezdtem a fesztiválszer-
vezést. A rendezvényekre
szánt idõ is sokat elvett a
dolgozatom véglegesítésé-
bõl. Mióta lejárt augusztus-
ban a marosvásárhelyi fesz-
tivál, csak a doktori disszer-
tációm befejezésére össz-
pontosítok, hogy október-
ben védhessek. Ennek elle-
nére most játszottunk a
Sapientia tanévnyitóján gi-
tárduóban Illyés Cecíliával,
és fellépünk a Babeº–Bolyai
évnyitóján is, ott trióban:
Bugnar Cristian Ionuþ – he-
gedû, Biró Endre – ütõs
hangszerek, jómagam pedig
gitáron játszom. Az októbe-
ri Vándoregyetem keretében
is fel fogunk lépni a trióval.
Egyelõre ennyi, amit elõre
tudhatok.

Milyen számban jelent-
keznek diákok a konzerva-
tórium gitár szakára?

– Jelentkeznek. Attól függ,
mikor milyen év van, a líceu-
mokban milyen generációk
végeznek. Idén három diá-
kunk lesz. Mélyhúros hang-
szerekre, mint a gitár, cselló,
bõgõ, brácsa, általában két
vagy három jelentkezõt vesz-
nek fel minden évben. Ha
valamelyik szakra többen
vagy kevesebben jönnek, ak-
kor újra elosztjuk a helyeket.
Bukarestben, Jászvárosban
és Brassóban is évek óta
mûködik gitár szak, ide is
évente jelentkeznek képzés-
re. A közeljövõben Maros-
vásárhelyen is be akarják in-
dítani az egyetemi szintû gi-
tároktatást. Tárgyaltunk is
errõl a helyi Mûvészeti
Egyetem rektorával, Gás-
párik Attilával.

Mikor kell elkezdeni a
gitározást?
– Én hetedik osztályban
kezdtem pengetni a gitár
húrjait, miután elsõ osztály-
tól hegedûn próbálkoztam,
azt viszont annyira nem sze-
rettem, hogy a mûvészeti is-
kolát is otthagytam. Hete-
dikben, amikor a gitározást
kezdtem, a rockzene volt az
ösztönzõ erõ, inkább ebben
a stílusban játszottam. Csak
kilencedikben kezdtem
klasszikusgitár-órákat venni,
komolyan foglalkozni ezzel.
Ekkor viszont még ma-
tek–fizika osztályba jártam,
csak tizenegyedik osztálytól
iratkoztam vissza a Dr. Pal-
ló Imre Mûvészeti Líceum-
ba. Azóta nem nagyon ját-
szom könnyûzenét, szíve-
sebben hagyom másokra a
tábortüzes zenélést. Nem hi-
ányzik az a fajta központi
szerep. Ha könnyûzenére
akarok ellazulni, bulizni, ak-
kor inkább hallgatok máso-
kat. A klasszikus gitárnak
más a szerepe. Azzal is le-
het vonzani az embereket,
meg lehet teremteni egy kü-
lönleges, bensõséges hangu-
latot, de teljesen más szin-

ten. Valahogy úgy, ahogyan
ez a fesztiválokon történni
szokott.

Hiánypótló céllal szer-
vezte az elsõ fesztivált?
– Úgy kezdõdött, hogy mie-
lõtt diplomáztam volna,
Szegeden tanultam ösztön-
díjjal, és az ottani tanáromat
szerettem volna meghívni
Erdélybe, hogy kurzusokat
tartson. Aztán a kezdemé-
nyezésbõl fesztivál lett. A
koncertek mellett oktatás is
zajlik mindkét fesztiválon.
A Terra Siculorumon a kur-
zusokon Székelyudvar-
helyen vehetnek részt az ér-
deklõdõk. Ezt találom a leg-
fontosabbnak, hogy a meg-
hívottaink tanítsák a hazai
gitárosokat. Többnyire min-
denki versenyt szervez, de
én a kurzusokat szüksége-
sebbnek tartom. Versenyt
nem is szervezünk minden-
hol, csak Székelyudvar-
helyen. Igaz, hogy a verseny
motiváló lehet, fõleg a gyer-
mekeknél, de a túl sok ver-
seny sem jó, mert egy idõ
után leáll a haladás azáltal,
hogy a nyerés érdekében
folyton a már begyakorolt
darabokat akarják tökélete-
síteni. A fejlõdéshez hozzá-
tartozik, hogy újabb és
újabb dolgokat tanuljunk. A
meghívottainktól pedig na-
gyon sokat lehet tanulni.

Mondana néhány nevet
az ismertebbek közül?
– A francia Gabriel Bianco,
Pusztai Antal Ausztriából,
akiket már több alkalommal
is meghívtunk, és nem utol-
sósorban a kiváló gitárduó:
Marco Tamayo Kubából és
Anabell Montesinos Spa-
nyolországból. A másik ki-
váló francia meghívottunk
Thibault Cauvin, aki most
volt elõször Romániában.
Csáki András, Magyaror-
szág legjobb klasszikus gitá-
rosa is évek óta a vendégünk.
A következõ fesztivál meghí-

vottjain ezután fogunk ko-
molyabban gondolkodni,
még nem tudjuk pontosan a
végleges listát. Egyelõre egy
kisebb rendezvényre készü-
lünk Kolozsváron. Az el-
múlt négy év decemberében
karácsonyi szimfonikus
hangversenysorozatot szer-
veztünk, s abból szeretnénk
egy négynapos rendezvényt
összehozni, amelynek kül-
földi meghívottjai a már em-
lített Csáki András, Pusztai
Antal és Gabriel Bianco len-
nének. „Hazai színekben” a
mi triónk játszana.

Meghív olyanokat is,
akik még nem annyira is-
mertek, de lát bennük po-
tenciált?
– Nem hívunk olyan elõ-
adót, aki nem ismert. Errõl
ugyan nem én döntök egye-
dül, de így határoztunk kö-
zösen. A meghívottaink
egyetemi tanárok és a világ
legnagyobb versenyeit meg-
nyert emberek. A cél, hogy
minél magasabb legyen a
színvonal, felnézzenek ránk
külföldön is. Sokakat vissza-
utasítunk más országokból
is, akik jelentkeznek, hogy
szeretnének játszani a feszti-
válunkon, de a lényeg szá-
munkra, hogy minél na-
gyobb neveket tudjunk hoz-
ni. Igaz, hogy vendégeink
közül a legtöbben külföldön
ezer–ezerötszáz euró alatt
nem játszanak, de nálunk
vállalják olcsóbban is. Sze-

rencsés helyzet, hogy szíve-
sen jönnek, és árban is jól
meg tudunk egyezni velük.
A másik fontos szempont,
amiért fõleg fiatalokat hí-
vunk, hogy õk rengeteget
versenyeznek, koncerteznek,
igazán formában vannak. A
legidõsebb, aki játszott a
fesztiválunkon, 37 éves volt,
de õ is egyetemi tanár.

Vannak-e külföldi fellé-
pései, versenyez-e még?
– Nemrég voltam koncertez-
ni Magyarországon, Angliá-
ban. A közeljövõben egyelõ-
re nincs ilyen tervem, a dok-
torimat próbálom befejezni.
Versenyekre különben nem
járok, ha igen, inkább zsûri-
tagként. Tizenegy-tizenket-
tedikben országos elsõ-má-
sodik díjat nyertem gitárver-
senyeken, s ez akkor azt je-
lentette, hogy elvittek Né-
metországba, majd Olaszor-
szágba pár hetes kirándulás-
ra. Ez nagyon motiváló volt.
Utána is, egyetemistaként,
jártam versenyezni: nyolc

országos, egy nemzetközi
versenyem volt, szinte mind-
egyikrõl hoztam díjat. De ez
az idõszak most már lejárt.
Inkább koncerteken ját-
szom, és a két fesztivál szer-
vezésével foglalkozom.

Gondolom, erre a siker-
élmény ösztönzi. Milyen
visszajelzések érkeztek?
– Országos viszonylatban is
vannak gitárfesztiválok: Bu-
karestben, Jászvárosban,
Kolozsváron és Sinaián. Az
általunk szervezett két feszti-
vál a leglátogatottabb az or-
szágban, és európai szinten
is 5–6. helyen áll a gitárfesz-
tiválok sorában. Ez a besoro-
lás attól függ, hogy a koncer-
tek mennyire látogatottak, és
milyen arányban vesznek
részt rajta híres mûvészek. A
színvonalat idén az is emel-
te, hogy a marosvásárhelyi
koncerteket interneten is le-
hetett követni élõ közvetítés
révén. Ennek sokan örültek.

Folytatása a 14. oldalon

Színvonallal az élvonalba
Beke István Ferenc zenemûvész az általa szervezett klasszikusgitár-fesztiválokra kizárólag neves elõadókat hív meg

Gitármûvész, tanár. A székelyudvarhelyi Dr. Palló Imre
Zene- és Képzõmûvészeti Líceumban végzett 1998-ban,
majd a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia klasz-
szikus gitár szakán diplomázott 2004-ben. Ugyanitt tanít
2007 óta. 2007-ben alapította meg a Harmonia Cordis
Egyesületet, amelynek elnökeként attól az évtõl szervezi
a Harmonia Cordis Nemzetközi Klasszikusgitár-fesz-
tivált Marosvásárhelyen, 2008-tól pedig ugyancsak évi
rendszerességgel a Terra Siculorum Nemzetközi
Klasszikusgitár-fesztivált.

Beke István Ferenc (1979, Székelyudvarhely)

A beszélgetõtársunk által alapított és elnökölt Harmonia

Cordis Egyesület idén hatodik alkalommal szervezte meg az

azonos elnevezésû nemzetközi klasszikusgitár-fesztivált Ma-

rosvásárhelyen, a Terra Siculorum nemzetközi klasszikusgitár-

fesztiválon pedig negyedik alkalommal vehetett részt a székely-

udvarhelyi, csíkszeredai és sepsiszentgyörgyi közönség. A jövõ

évi fesztiválok körül is akad már tennivaló, közben elkezdõ-

dött az egyetemi tanév, s ez nem csak tanárként érinti Beke Ist-

ván Ferencet, hanem mûvészként is, aki mind a Sapientia,

mind a Babeº–Bolyai évnyitó ünnepélyének meghívottja.

úmszszínképHétvégi melléklet
Szerkeszti: Ágoston Hugó, Szonda Szabolcs

2011. október 7–9., péntek–vasárnap

Készült a Communitas Alapítvány támogatásával

Beke István Ferenc személyes fotótárából
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Péter Árpád

Teljességgel értelmetlen arról
áradoznunk, hogy a kortárs ro-
mán rendezõk mekkora sikere-
ket érnek el külföldön, évente
hány díjat zsebelnek be, és hogy
hírük már a filmgyártás Mekká-
jának tartott Amerikába is elju-
tott. Zseniális rendezõk és színé-
szek vannak idehaza, akik – bár
a külföldiek szerint könnyû dol-
guk van, hiszen valósággal dús-
kálnak a jobbnál jobb filmté-
mákban – utánozhatatlanul vi-
szik vászonra a szürke realiz-
must, a jól ismert hétköznapo-
kat, a tipikus romániai élethely-
zeteket.

A külföldi sikerek és elismeré-
sek ellenére (a romániai filmek
nagy részének valamelyik külföl-
di fesztiválon van a premierje és
csak hónapokkal késõbb érkez-
nek hazájukba) a legtöbb román
film megosztja azonban a hazai
kritikusokat. Nincs ez másképp
Constantin Popescu legújabb,
2010-es „keltezésû” filmje, a
Principii de viaþã (Életelvek) eseté-
ben sem. Míg a 2011-es Erdélyi
Nemzetközi Filmfesztiválon
(TIFF) rendezõi díjat nyert, be-
mutatták a londoni East End
filmfesztiválon, addig idehaza a
sok mûértõ azt vágja az alkotás-
hoz, hogy túlzottan karikírozott,
erõtlen a jellemek bemutatása,
sarkítottak a szituációk stb. A
szintén Popescu által rendezett,
ugyancsak 2010-es, a betyárro-
mantikás antikommunista geril-
laharcot bemutató Portretul luptã-
torului la tinereþe (A fiatal harcos
portréja) filmhez is sok negatív
jelzõt társítottak – még az ameri-
kai filmekre jellemzõ „bad cop”
(rossz rendõr) sztereotípiát is fel-
fedezni vélték benne, fõleg a ge-
rillacsapatot üldözõ kommunis-
ták jellemrajzában.

Ám mindannyian tudjuk,
hogy „Gusztival nem lehet dis-

putálni” (de gustibus non est dis-
putandum), el- és megítéletlen
mûalkotással még nem találkoz-
tunk, így a Constantin Popescu
Életelvei ellen felhozott kifogások
egyesek szemében erényeknek is
tûnhetnek.

Így például mi úgy ítéljük,
hogy az Életelvek antihõse, Veli-
canu, akit a tapasztalt, de egyál-
talán nem elkényeztetett Vlad
Ivanov profin, hideg fejjel jelenít
meg, megérdemli azt, hogy ön-
maga sarkított karikatúrájává
alakuljon. A mindennapi életbõl
ismert, negédes posztkapitalista
világ „közepes bizniszmen-
jeinek” közhelyes epizódokkal
tarkított útját járó vállalkozó ös-
szeomlása nem természetes kö-
vetkezménye az eseményeknek,
de pontosan ennek a kiszámít-
hatatlan okozatrendszernek

tombolásba, elfojtott, legtöbb-
ször kisszerû sérelmek karikíro-
zottan felnagyított kinyilvánítá-
sába való torkollása nem katarti-
kus, a film viszont épp ettõl nye-
ri el azt az értékét, amiért érde-
mes megtekinteni. Az elvált, új-
ranõsült, a vállalkozásmene-
dzselés és a konzumidiotizmus
mókuskerekébe belekavarodott,
kevésbé tudatos, érzelmileg in-
dulásból instabil férfi a „kissze-
rûsített hatalomvágy” áldozatá-
vá válik, és azzá teszi a közvet-
len környezetét is, ám mindez
nem tragikusan történik, de nem
is a Kusturica–Borat jellegû,
félkatasztrofális-fuldoklóneveté-
ses nyomvonalon halad, hanem
ügyesen leképezi az itthoni atti-
tûdöket, és görbe, emellett még
finoman összevissza karcolt torz
tükröt tart a korunkban már je-

lenséggé vált mini-megalománia
elé. Velicanu ügyesen lavíroz a
piac farkastörvényei között, ám
érzelmi intelligenciája közel sem
ilyen fejlett, és emiatt elveszíti
önmagát, amikor szembesül ka-
masz fia hirtelen artikulálttá vá-
ló öntudatával.

Constantin Popescu filmje
nem zseniális, mert az olyasmi
kortalanul érvényes üzenetet
hordoz, ám a második nagyjá-
tékfilmjénél járó rendezõ szerin-
tünk nem is ezt akarta, hanem
saját korához, saját miliõjéhez
beszél, és igen jól használja a túl-
zások, a karikírozás eszközét. A
filmnek nincs saját ideje – az a
mi idõnkbe ágyazódik bele –, de
a sok negatív kritika ellenére va-
lamiért nem érezzük azt, hogy
elkótyavetyélt másfél óra lenne
az Életelvek végignézése.

Mozivászon

Szétesõ üzletember-
romantika

Constantin Popescu Életelvek címû filmje torz tükre napjaink hazai fogyasztói „rohamainak” is

Folytatás a 13. oldalról

– Pozitív visszajelzésként értéke-
lem azt is, hogy a mûvészek kö-
zül többen is visszatértek játsza-
ni, újra és újra elfogadták a meg-
hívást. A közönség is nagyon há-
lás ezért. Vásárhelyre nyilván
többen jönnek, hisz nagyobb vá-
ros, de a Terra Siculorum is telt
házas koncertekkel büszkélked-
hetett, mindegyik kisebb helyszí-
nen. Igaz, a Sepsiszentgyörgy
melletti Árkoson, valamint Szé-
kelyudvarhelyen, Csíkszeredában
nincs akkora koncertterem, mint
Marosvásárhelyen, de így is szép
eredménynek tartom, hogy any-
nyian összegyûltek. Gondolko-
dunk rajta, hogy a következõ
Terra Siculorumot bõvítsük egy
helyszínnel: Gyergyószentmiklós
lenne az. Csak egyelõre még kér-
déses, hogy megérné-e: lesz-e a
színvonalas mûvészeknek lelkes,
széles közönségük, és a támoga-
tók is mennyire lennének nyitot-

tak. Marosvásárhelyen a fesztivál
után felhívott Csíki Boldizsár, a
helyi zenei élet nagyra becsült
mestere, és felajánlotta, hogy egy
svájci alapítvány által, amelynek
tagja, lehetõsége szerint támogat-
ni fogja a következõ versenyün-
ket. Ez nagyon jólesett, elisme-
résként értékelem. Ugyanúgy azt
is, hogy a támogatóink között
tudhatjuk Franciaország, az
Egyesült Államok és Németor-
szág leghíresebb gitárhúrgyárát
is. A Terra Siculorum legutóbbi
versenyén 3500 eurós gitár volt a
fõdíj, ezt Constantin Dumitriu
hangszerkészítõ ajánlotta fel, és
megígérte, hogy jövõre is számít-
hatunk erre.

Melyik stílus népszerû jelen-
leg a klasszikus gitárzenében?
– A fesztiválokat próbáljuk na-
gyon változatosra, színesre szer-
vezni, a hangszernek különbözõ
lehetõségeit bemutatva. Vannak
szólóestek, kamarazene- és zene-

kari hangversenyek, amelyeken
többféle kor zenéibõl csendülnek
fel különbözõ mûvek: barokk,
klasszika, romantika és huszadik
század. A közönség szereti a kor-
társ zenét is, mert az látványos,
technikailag bravúros. Néhány
mûvésznek megvan a maga ki-
emelt kedvence. Pusztai Antal
dzsesszt játszik inkább. Nálam
változó, hogy éppen mi a ked-
venc korszakom, stílusom. A tri-
óval viszont inkább az argentin
zenére összpontosítunk. De arra
törekszünk, hogy legyen változa-
tosság a koncerteken: szólók, du-
ók, triók, zenekari koncertek. A
különbözõ kamarazene-hangver-
senyek keretében sok esetben
más hangszerekkel is társítják a
gitárt, például hegedûvel, fuvolá-
val, bandoneonnal nagyon szé-
pen hangzik.

Közgazdászdiplomát is szer-
zett, fel tudja használni a feszti-
válszervezésnél?

– Tudok könyvelni, de ezt nem
én végzem, van könyvelõje az
egyesületünknek. Gyakorlatilag
nem veszem semmi hasznát az
ott tanultaknak, mint ahogy a
legtöbb egyetemen ez a problé-
ma, hogy a gyakorlatra kisebb
hangsúlyt fektetnek. Például pá-
lyázatot megírni magánúton kel-
lett megtanulnom. A közgazdász
diplomám talán akkor válhat elõ-
nyömre, ha esetleg valamilyen
mûvészeti intézmény igazgatói
állására pályáznék.

A gitározás mellett még mi
fér bele az idejébe?
– Jelenleg alig valami kevés pihe-
nés. Úgy általában: már keveseb-
bet járok szórakozni. Koncertek-
re szívesen elmegyek, mind
klasszikusra, mind könnyûzenei-
re. Nagyon szeretek motorozni,
autózni, síelni. Gyerekkoromban
mindig autó- vagy motokrossz-
versenyzõ akartam lenni, de szü-
leim nem engedték.

Színvonallal az élvonalba

Szilágyi Domokos

Profán himnusz

Vele küzdöttem, soha mással:
valósággal s nem látomással;

maradtam a pucér világnál:
szebb s csúnyább minden látomásnál,

és borzasztóbb és kedvesebb –
a megtestesült képzelet

maga. – Napjaim lopta a
nappallá növõ éjszaka;

s hogy ne lehessek soha hûtlen:
írtam verseimet betûtlen,

vagy kértem, vagy oroztam boldog
rímül bárányfelleget, kormot;

röpülõ talpam földre vitt,
hogy szívjam testem nedveit

onnan, a hasonlíthatatlan
– mert végtelen s kifogyhatatlan –

talajból; abból, mely fölött
fejnyi magasságban örök-

szép s új – mert egyre szabadabb –
munkáját végzi a gondolat.

Három milliárd koponya
s lencse- s hártya-rácsaira

kapaszkodó szem vad csodát,
téged néz epedõn, világ,

láthatatlan és látható,
nehézverejték-csordító,

kacérka ringyó: sohasem
adod magadat teljesen,

gondoskodsz – akaratlanul
is –, hogy maradjon valami új

(de mégis veled-született)
örökké; hús-vér-képzelet;

tested megunni hát soha
nem tudhatja ember fia.

Bár zsugorodnak sebesen –
csak részeid – magad sosem;

részeidre tágult szemünk
hiteti csalókán velünk,

hogy azzal, ha nagyobbodunk:
te kisebbedsz. Káprázatunk

– mint sok más bûnünk – megbocsátod,
és csak osztod áldásod-átkod

miránk – – énrám, ki, fiadul,
holtig csak tisztelni tanul

(beléd zárva, szent kaloda) –
s aki már eljutott oda,

hogy fáj is, vigasztal is az,
hogy versírás közben magamra hagysz.

Harmincöt éve, 1976. október 27-én hunyt
el Szilágyi Domokos, a romániai magyar

irodalom meghatározó fontosságú szerzõje.
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Bibó és a Fidesz

Debreczeni József

A huszadik század legje-
lentõsebb magyar politikai
gondolkodója (akit tisztelete
és demokrata elkötelezettsé-
ge jeleként valaha kollégiu-
ma névadójául választott pár
tucat fiatal joghallgató) így
összegzi a demokratikus
rendszer fõ ismérveit Az euró-
pai társadalomfejlõdés értelme
címû mûvében: „Ennek
döntõ elemei a hatalmak el-
választása, az általános vá-
lasztás útján létrejövõ nép-
képviseleti parlament, a par-
lamentnek felelõs vagy vala-
milyen módon a nép által ki-
küldött és visszahívható
vagy határidõs végrehajtó
hatalom, a végrehajtó hata-
lomtól független bíráskodás,
amelynek a hatásköre vala-
milyen formában kiterjed
magára annak a hatalomnak
az aktusaira is; a mindeme
intézmények ellenõrzését le-
hetõvé tevõ szabad sajtó,
gondolat-, gyülekezési és
egyéb szabadságok, kiterjedt
helyi önkormányzat – ame-
lyek mind egymással össze-
függõ, egymást láncszerûen,
kölcsönösen tartó rendszert
alkotnak, amibõl egyetlen-
egy elemet sem lehet úgy ki-
emelni, hogy azzal az egész
láncolat és az egész rendszer
kárt ne szenvedjen.”

Bibó tehát nyolc intéz-
ményt sorol föl a demokrá-
cia nélkülözhetetlen tartozé-
kaként: 1. a hatalommegosz-
tást, 2. a demokratikus vá-
lasztást, 3. a kormányzat
korlátozott idejû mandátu-
mát, 4. a független igazság-
szolgáltatást, 5. az alkot-
mánybíróságot, 6. a szabad
sajtót, 7. egyéb alapjogokat,
8. erõs önkormányzatot. Ha
ezek bármelyikét kiiktatják a
rendszerbõl, a demokrácia
egésze roncsolódik.

De mi történik ott, ahol a
felsoroltak mindegyikét kor-
látozzák vagy megszüntetik?
Ahol a kormányzat egytõl
egyig uralma alá vonja és ha-
tástalanítja a fenti intézmé-
nyeket? Ott nyilván egyálta-
lán nem beszélhetünk de-
mokráciáról.

Nézzük meg ennek fényé-
ben a magyarországi helyze-
tet.

1. Igaz-e, hogy az Orbán-
rezsim a fõhatalom ellenõr-
zésére szolgáló összes intéz-
ménybe a maga embereit ül-
tette, s ezzel gyakorlatilag
fölszámolta a hatalommeg-
osztás rendszerét? Kétségte-
lenül igaz.

2. Arra törekszik-e (az
OVB elfoglalása, a választási
rendszer saját érdekeihez va-
ló igazítása, a határon túli
magyaroknak adott szavaza-
ti jog, az illegális pártfinan-
szírozás fönntartása, a mé-
dia megszállása stb. révén),
hogy korlátozza riválisai esé-
lyeit, ezáltal a demokratikus
választás lehetõségét? Igen,
minden lehetséges módon
arra törekszik.

3. Meg akarja-e hosszabbí-
tani – Orbán szerint legalább

negyven évre! – a maga négy
évre szóló fölhatalmazását
(a netán mégis kormányra
jutó más politikai erõ gúzsba
kötése és parlamenti többsé-
gének gyors fölszámolása
árán)? A válasz: igen.

4. Birtokba vette-e az
ügyészséget; megindította-e
a bíróságok elfoglalására irá-
nyuló rohamot (egyebek
közt a hivatalban lévõ veze-
tõ bírák kényszer-nyugdíjaz-
tatásával); korlátozza-e még
a védõk jogait is? Mindhá-
rom kérdésre igennel felel-
hetünk.

5. Monopolizálta-e az al-
kotmánybíró-jelölés jogát is
(a választási monopólium
mellé), mindezzel gátlástala-
nul visszaélve saját emberei-
vel töltötte-e föl a – jogosít-

ványai jelentõs részétõl meg-
fosztott – alkotmányõrzõ
testületet? Igen, mindezt
megtette.

6. Hozott-e a szabad sajtó
korlátázására – akár a meg-
fojtására is – alkalmas mé-
diatörvényt? Igen, hozott.

7. Korlátozta-e a sztrájkjo-
got, szûkíti-e a gyülekezési
jogot, a vallásszabadságot, a
tanszabadságot, a szociális
jogokat? Igen, igen, igen,
igen, igen.

8. Végül az anyagi erõfor-
rások szûkítése után elveszi-
e és állami fennhatóság alá
vonja-e az önkormányzati
funkciók nagy részét? Igen,
ezt is megteszi.

Beszélhetünk-e Magyaror-
szágon ezek után demokrá-
ciáról? Nyilvánvalóan nem
beszélhetünk. Akkor miért
beszélnek róla mégis rendü-
letlenül a függetlenség, az
objektivitás és a szakmai tu-
dás birtokosaként föllépõ
bakelitpolitológusok? Õk
tudják, miért. Miért viselke-
dik zömmel úgy a két de-
mokratikus ellenzéki párt,
mintha továbbra is a versen-
gõ parlamenti demokrácia
keretei között mûködnének?
Õk szerintem nem tudják,
miért. Bibó – a cikk elején
idézettek után – ezt mondja
a demokráciáról: „A történe-
lem nem ismer még egy
ilyen rendszert, amelyik a
politika világát és ezen ke-
resztül az egész társadalom
életét ilyen mértékben meg-
szabadította a felsõség és a
másik ember erõszakától va-
ló állandó félelemtõl…”

Ennek fényében kimond-
ható-e, hogy az Orbán-re-
zsim a demokrácia fölszá-

molásával a felsõség és a má-
sik ember erõszakától való
félelmet szabadította rá az
országra? Igen, ez is ki-
mondható. Ám az imént
idézett mondat második fele
a következõképpen hangzik:
[nincs másik rendszer]
„…amelyik ilyen mértékben
lehetõvé tette volna, hogy a
politikai hatalom birtokosai
erõszakos halál… nélkül
tudják átadni helyüket olya-
noknak, akik erre az adott
pillanatban alkalmasabbak-
nak látszanak, és ilyen mér-
tékben lehetõvé tegye a nép-
nek, hogy… a kedvére nem
való politikai hatalmasoktól
megszabaduljon”.

Orbánéknak bizony nem
ártana újra kézbe venniük
Bibót…

Kedves Géza, 
Tisztelt Államtitkár Úr,
kerestünk hétfõn is meg

kedden is, sajnos nem sike-
rült kapcsolatba lépnünk,
ezért inkább ebben a formá-
ban fordulunk hozzád. Azt
szeretnénk tudniillik meg-
kérdezni, ha nem érzed tola-
kodásnak, hogy nem gondo-
lod-e: jobb lenne ebben a
szent szúrásban fogni a kala-
pod, és önként befejezni ál-
lamigazgatási pályafutáso-
dat. Lemondanod, egészen
konkrétan.

Azért gondoltuk ezt, mert
a szeptember 19-én keltezett,
és másnap hatályba is lépett,
1316. számú kormányhatá-
rozat, amely 577 milliárd fo-
rint maradványt képeztet és
37,5 milliárd forintot zárol a
központi költségvetésbõl fi-
nanszírozott ezerféle intéz-
mény és szervezet büdzséjé-
bõl, a te felügyeleted alá esõ
területet, jelesül a tág érte-
lemben vett magyar kultúrát
aránytalanul sújtja. Azt is
mondhatnánk, és nem túloz-
nánk, hogy felmérhetetlen és
beláthatatlan, csak hosszú,
keserves munkával reparál-
ható, sok tekintetben pedig
helyrehozhatatlan pusztítást
végez a magyar kultúra élõ
szövetében, és kikezdi, elrág-
ja ennek az országnak a leg-
szebb és legemelkedettebb
hagyományait. Mi csak sejt-
jük, te bizonyára már tudod,
hogy a minisztériumodra, a
Nefmire kirótt összesen 107
milliárdos elvonás (a „ma-
radványképzési” és „zárolá-
si” kötelezettség – ezek mi-
benlétérõl kedves olvasóink
beloldalainkon nyernek szí-
ves tájékoztatást) milyen

arányban, hány milliárd fo-
rint erejéig érinti a kulturális
(és felsõoktatási) intézmény-
rendszert – de lesz az pár tíz-
milliárd, a nyakunkat rá. És
ehhez jön még, jobban
mondva emellett száll még el
2012-tõl ezen intézmények
bérkeretének a – pletykák
szerint – 20 százaléka.

Mindez két dolgot jelent.
Az államtitkárságod fel-

ügyelete alá tartozó intézmé-
nyek már eddig is feszített,
már az idén is többször visz-
szavágott költségvetése any-
nyira leszûkül, hogy képtele-
nek lesznek a nekik – számos
esetben – törvényben elõírt
feladatokat ellátni. A másik
pedig: azok az emberek, akik
ma még ezekben és a hason-
ló funkciójú intézmények-

ben, civil és egyéb szerveze-
tekben dolgoznak, ezrével, tí-
zezrével maradhatnak nem-
hogy állás és megélhetés, de
minden további perspektíva
nélkül. Hiszen mindaz, amit
eddigi életükben tanultak,
mindaz a tudás, amit elsajátí-
tottak és aminek a tovább-
adását annak idején életpá-
lyájuknak választották, egy
pillanat alatt leértékelõdik, és
– látszólag legalábbis – fölös-
legessé válik. Mi lesz ezekkel
az emberekkel – egyetemi
oktatókkal, könyvtárosok-
kal, levéltárosokkal, tudósok-
kal, muzeológusokkal, mû-
vészekkel? Akik abban a ma-
gától értetõdõ hitben tanul-
ták meg a szakmájukat, és
végezték eddig a munkáju-
kat, hogy az elengedhetetlen,
megkérdõjelezhetetlen része
a nagyobb közösség, a nem-
zet mindennapi életének - en-
nélfogva a nemzet gondosko-
dik is szerény megélhetésük-
rõl. (...)

Mint azt te, az egykori ki-
sebbségi értelmiségi miná-
lunk sokkal jobban, ha nem
is tudod, de érzed, érezted a
bõrödön, ez a nemzet is a
kultúrának köszönheti azt,
hogy egyáltalán létezik.
(Nem mintha ebben külön-
böznénk más nemzetektõl.)
Elõször is a szó történeti ér-
telmében: azon intézmények
között, amelyeket a kormá-
nyod most hidegre készül
tenni, és amelyeknek a mun-
katársait kiszórja az utcára,
mint pár szakadt, telefirkált
tavalyi tankönyvet a lomtala-
nításkor, ott vannak a nem-
zet legrégebbi intézményei is
– a nagy múzeumok, mint a
Nemzeti vagy a Természet-

tudományi, az Országos
Széchényi Könyvtár, a Nem-
zeti Színház. A Magyar Tu-
dományos Akadémia –
melytõl az általunk becsült
pár tízmilliárdon felül von el
több mint 9 milliárdot a
1316-os. Ezeket annak ide-
jén, a reformkorban nagy-
szerû férfiak alapították és
gazdagították, akik egyszer-
re voltak a tudomány és a
haza odaadó rajongói. (Egy
rakás nonkonformista, fur-
csa alak egyébként.) Ezt az
örökséget, ezt a tudást, ezt a
nyelvet aztán nemcsak meg-
õrizték, de gazdagították is a
következõ generációk. Hol
jól, hol rosszabbul – de odá-
ig például, hogy szükségte-
lennek és fölöslegesnek nyil-
vánítsák, senki nem merész-

kedett volna el. (Géza! Szé-
pen kérünk, ne mondd erre
azt, hogy neked meg a kor-
mányodnak is hû, de fontos
ez az örökség meg ez a ha-
gyomány. A faszt fontos. Ha
az lenne, nem nyírnátok ki
õket. Azzal meg, hogy
eközben van képetek olyan
szavakkal öblögetni reggel is,
este is, mint „haza”, meg
„nemzeti büszkeség”, meg
„hagyomány”, csak megve-
tésnek teszitek ki magato-
kat.) És tudod mit, kedves
Államtitkár Úr – ez, és nem
más tartja egyben a nemze-
tet mind a mai napig. A na-
gyok mellett a többi kisebb
intézmény és szervezet és
személy – múzeum, könyv-
tár, kultúrház, könyvkiadó,
klub, játszóhely, ilyen szín-
pad, olyan ösztöndíj, amo-
lyan kiállítóhely. Nem a jóis-
ten, és nem is a fõnököd te-
remti a nemzetet – hanem az
emberek és a gondolatok, a
kreativitás eme bonyolult há-
lózata. Az, hogy van valami-
féle közös tudás, közös refe-
renciakeret, ami lehetõvé te-
szi, hogy egyáltalán tudjuk,
mirõl beszél a másik - ami
ugyebár az egymással való
kulturált érintkezés alapfelté-
tele lenne. Sõt, továbbme-
gyünk. A haza tartalma ép-
penséggel ennek a kultúrá-
nak a nagyszerûsége, az a
minõsége, hogy ahányan va-
gyunk, annyifélék, de min-
denki talál benne valamit,
ami kissé elemeli a minden-
napi élettõl, és amit szeretni,
hovatovább amiért rajongani
érdemes. 

És õszintén reméljük, azt
sem kell bizonygatnunk leg-
alább teelõtted, hogy nem

valamiféle elitista, értelmisé-
gi nyavalygás ez: hisz jól tu-
dod, hogy például a magyar
közmûvelés milyen kiterjedt
interfészen érintkezik a szé-
les néptömegekkel. (Jártál-e
már például a Múzeumok
Éjszakája c. rendezvényen?
Ha nem, mindenképpen ér-
demes lenne egyszer megte-
kintened.) De tudod mit,
kedves Géza? Még ha nem is
abban mérnék a kulturális
intézményrendszer „hasz-
nát”, hogy mennyire haté-
kony a tudás, valamiféle tu-
dás közössé tételében – mi-
közben persze abban is mér-
jük –: szerinted elképzelhetõ-
e gazdag és virágzó ország
anélkül, hogy ne igyekezne
biztosítani a szabad gondol-
kodás ezernyi kisebb és na-

gyobb fórumát és terét és he-
lyét? Akarod-e, kedves Géza,
hogy a hülyék nemzete le-
gyünk? És kérünk szépen, ne
gyere avval, hogy a sok ala-
nyi költõt vagy amatõr szín-
játszót, helytörténeti múzeu-
mot vagy skandinavistát mi-
ért kéne „az adófizetõk pén-
zén” hizlalni, meg hogy
ezek mind ingyenélõk, és
„tartsák el magukat”. Te is
tudod, hogy ez lehetetlen –
miközben a „haszon”, amit
a nagyobb közösségnek
„hajtanak”, a maga nehezen
megfogható mivoltában is
evidens.

Tudod, hogy ez sötét de-
magógia, ami már a kérdés-
feltevésben is hazudik.
Kedves Géza! Eddigi állam-
titkári ténykedésed – és leg-
alább magunk közt ne ala-
koskodjunk – sok vizet való-
jában nem zavart, volt pár
hóbortos, a maguk megvaló-
síthatatlanságával együtt hol
meghökkentõ, hol komikus
ötleted, meg néhány, hát, ne-
hezen kimagyarázható dön-
tésed. Ez idáig rendben is
lenne. A tizenhárom-tizen-
hatos azonban, úgy érezzük,
téged is válaszút elé állít. Azt
kéne eldöntened most, hogy
te, pár nagyszerû, a magyar
irodalom legszûkebb antoló-
giáiban is szereplõ vers szer-
zõje, az egykori csavargó
költõ, adod-e a neved a ma-
gyar kultúra felszámolásá-
hoz. És névbõl neked is csak
egy van.

Még azt tudjuk elképzelni,
hogy most is, midõn levelün-
ket írjuk, oroszlánként küz-
desz. 

Maradtunk tisztelettel.
A szerk

A demokrácia mint áldozat

Bibó István – több tiszteletet érdemelne... Szõcs Géza – fontos neki az örökség? Orbán Viktor – a félelem bére
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Politikai 
fejlõdések?

Liviu Antonesei 

Itt az õsz, és közeleg egy új
választási ciklus – a politika
színterén mindenféle esemé-
nyek zajlanak. A címet kér-
dõjellel írtam, mert nem va-
gyok biztos benne, hogy fel-
tétlenül „fejlõdésrõl” beszél-
hetünk, csak ha a szót semle-
ges, „fejlemény”  értelmében
használjuk, anélkül, hogy
bármiféle értékelést jelente-
ne. A pozitív jelek közé so-
rolnám Eckstein úr lemondá-
sát a cotroceni-i tanácsosi
posztjáról, jellembeli  külön-
bözõség miatt Verespatak ké-
nyes kérdésében. Ha emléke-
zetünkbe idézzük az egész-
ségügyi miniszter régebbi le-
mondását is, arra a következ-
tetésre jutunk, hogy az
RMDSZ politikusainak fia-
tal generációja kevésbé haj-
landó kínos kompromisszu-
mokra, kevésbé „elrománo-
sodott”, mint a régi nemze-
dék, ami azt jelenthetné,
hogy ennek az ideológiai
szempontból szivárványsze-
rû pártnak van bizonyos ké-
pessége a megújulásra, ami
nehezen képzelhetõ el a ro-
mán pártok esetében. Egy
másik jó jel szerintem Lãzã-
roiu úr, volt cotroceni-i taná-
csos és meteorikus munka-
ügyi miniszter visszadobása
a semmibe, ahonnan jött. Ha
a cotroceni-i uraság is meg-
unta a Hófehérke-féle mesé-
ket és más „szociológiai” di-
verziókat, világos, hogy az if-
jú Venturiano túlságba vitte a
szerepjátszást! Mint az vár-
ható volt, az „egységes ellen-
zék” táborában, a PC-ben, az
egyik politikai bárkából a
másikba ugrálás pártjában,
megkezdõdött a mozgoló-
dás. Hogy több jelölthelyet
akar a helyhatósági választá-
sokon, s ha nem kapja meg,
saját jelölteket állít, satöbbi.
Egyelõre a nyomás a párt te-
levíziós csatornáiban látható,
ahol a „koalíciós kollégák”
jelenései korántsem rejtélyes
módon megritkultak. Vilá-
gos, hogy a PNL elhamar-
kodta a felixi párttal kötött
szövetséget, mint ahogy a
PSD is hasonlóképpen járt
el, amikor elfogadta ezt a
csoportosulást, amely immár
többször is elárulta az USL-
ben. Ha lenne egy kis vér a
szerszámukban, Antonescu
és Ponta uraknak ki kellene
zárniuk a szövetségbõl ezt a
politikai tákolmányt, amely
egy televízióból született. És
bízzák a „Népi Mozgalom”
gondjaira. Ez utóbbinak a
PDL-n kívül fel kellene ölel-
nie az alsógatyák generálisá-
nak pártját, továbbá a néptri-
bünét, amely ugyancsak egy
botránylapból született meg,
egy másikat, amelyik egy fo-
cicsapatból bújt elõ, és – pour
la bonne bouche – a „nép te-
levíziójából” alakultat is. En-
nél népibbet nem hiszem,
hogy el lehetne képzelni! Két

kérdésem azért lenne. Az el-
nök miért a nagyobbik lányát
küldte el bejegyeztetni e poli-
tikai csoda nevét az OSIM-
nál, és nem egy régi politikai
harcostársát? Már csak az el-
sõ fokú családtagjaiban bízik
meg? A második – mit tesz-
nek majd az útitársak? Nem
Ungureanu, Baconschi vagy
Paleologu urakra gondolok.
Õk méltóságteljesen hivat-
kozhatnak a pártfegyelemre,
vagy, Uram bocsá`, éppen-
séggel az állam érdekeire.
Voinescu úr pedig, ez az ér-
dekes politikai Keljfeljancsi,
semmire sem kell hogy hivat-
kozzon harsány opportuniz-
musán kívül. Hanem a pár-
ton kívüliekre gondolok,
mint Liiceanu, Patapievici,
Cãrtãrescu, Mihãieº urak
stb., akik közül többen kifeje-
zetten szélsõségellenesek, s
akiket a néptribün a România
Maréban közölt „halállistá-
ra” tett a kilencvenes évek-
ben. Vagy talán úgy vélik, az
idõ minden bûnt elmos, és az
europarlamenti néptribün
szalonképessé lett? Jó. De
akkor tudjunk mi is róla!
(Fordította: K. B. A.)

PDL-s trombita

Clarice Dinu

Ahelyett, hogy komolyan
beszélne a költségvetésrõl és
a jövõ évre vonatkozó intéz-
kedésekrõl – különösen,
hogy semmi jele a válságból
való kilábalásnak –, a PDL a
választási rendszer módosí-
tásával foglalja le a közvéle-
ményt, összekapcsolva a vá-
lasztások összevonásával. De
amikor a köztudatba bedobta
a „gyõztes mindent visz”
változatot, nem tett egyebet,
mint újabb botrányt robban-
tott ki a koalícióban – eléggé
kicsit ahhoz, hogy a koalíció
ne robbanjon fel, de eléggé
nagyot, hogy a közvéle-
ményt lefoglalja. Teszi ezt
közel két hónapja, hétrõl hét-
re, minden egyes koalíciós
összejövetel alkalmával.
Kezdetben az RMDSZ nem
akart vegytiszta névre szóló
szavazást, és kompenzációt
kért. Kompenzáció legyen! –
mímelte a kompromisszu-
mot a PDL. Ellenben indu-
lásból elutasította az
RMDSZ által javasolt német
modellt, amely szerint a vá-
lasztó listára és személyre
egyaránt szavaz. Kis idõ el-
teltével megcsiklandozta az
RMDSZ-esek fantáziáját
egyfajta kompenzációs listá-
val, amelyre azonban nem
szavaznának a választók:
azok a jelöltek kerülnének fel
a kapott voksok sorrendjé-
ben, akik nem jutottak az el-
sõ körben mandátumhoz,
közülük választanának ki
annyit, amennyi ahhoz kell,
hogy a pártok az országos
szinten elért eredményüknek
megfelelõ számú képviselõt
küldjenek a parlamentbe.
Miután a javaslat nem aratott

sikert, egy héttel késõbb újab-
bal álltak elõ: a mandátumo-
kat közvetve kapnák a kerü-
letükben második helyen
végzett jelöltek. Alaposabb
vizsgálat után nyilvánvaló,
hogy egyik javaslat sem ve-
hetõ komolyan, hiszen felve-
ti annak a lehetõségét, hogy
egy-egy kerületet több tör-
vényhozó is képviseljen, míg
másokat egy sem, ami az
egész rendszert felborítja.
Nem véletlen, hogy elsõsor-
ban éppen ezt találta kivetni-
valónak az RMDSZ. Ám a
PDL-sek ügyesen kiterjesz-
tették az egyezkedést a terü-
leti átszervezésre és az alkot-
mánymódosításra (bónusz-
ként a parlamenti képviselõk
számának csökkentésére), il-
letve a levélben történõ sza-
vazásra, holott ezeket a kez-
deményezéseket az RMDSZ
korábban kivétel nélkül nyil-
vánosan elvetette. Kelemen
Hunor azzal fenyegetõzött,
hogy megbuktatja a koalíciót
egy esetleges bizalmatlansági
indítvány alkalmával, mi-
helyt az említett elképzelések
kormányzati felelõsségválla-
lásként konkrét formát ölte-
nek. Azonban nagyon való-
színû, hogy a PDL nem
megy el a kormány megbuk-
tatásáig, hiszen érdeke sok-
kal inkább a jelenlegi állapo-
tok fenntartása, pláne hogy
az RMDSZ nem látszik el-

szántnak a radikálisabb lépé-
sekre, és a PDL-s bárók sem
remegnek a várakozással teli
izgalomtól a reformok halla-
tán, még ha Traian Bãsescu-
val párosban vállalták is.
Ilyen körülmények között a
területi átszervezés, az alkot-
mány módosítása és a vá-
lasztási reform tûnik a leg-
megfelelõbb kampánytémá-
nak a jövõ évi választásokra.
A PDL a stratégiai „egy min-
denki ellen” játékot játssza,
mivel az nyerõnek bizonyult,
amikor a párt ellenzékben
volt, de akkor is, amikor kor-
mányozott. Miként a fekete
özvegy, a PDL is partnereit
felfalva biztosítja saját túlélé-
sét, a választásokon. Így bánt
el a Parasztpárttal, a PNL-
vel és a PSD-vel is, most az
RMDSZ-en a sor. Ugyanis
ha az ígéreteit nem váltja be,
sokkal könnyebb azzal véde-
keznie, hogy nem hagyják,
mint hogy nem akar.

P.S. Megjegyzendõ, hogy
pár hónapja Ioan Oltean
PDL-fõtitkár sietett kijelen-

teni a Gândulnak adott inter-
júban: ha az RMDSZ nem
fogadja el a „8+2” javaslatot,
a demokrata-liberálisok jege-
lik az ügyet a 2012-es válasz-
tások utáni idõszakra. (For-
dította: Sz. L.)

Legionárius 
Mozgalom? 
Isten õrizz!

Ion M. Ioniþã

Húsz év után eljutunk a
jobboldali totalitarizmus esz-
méihez? 

Az Adevãrulban közölt leg-
frissebb vezércikkében Ion
Cristoiu a közvita asztalára
tesz egy olyan kérdést,
amely senkit sem hagyhat
közömbösen: a Legionárius
Mozgalom ilyen vagy olyan
formában való újjászületésé-
nek lehetõségét a mai Romá-
niában. Ion Cristoiu Nicolae
Brebant idézi, akinek meg-
gyõzõdése, hogy a jelenség
elkerülhetetlenül megismét-
lõdik. Higgadtan mérlegelve,
találhatunk néhány olyan
elemet, amelyek egy ilyen
következtetéshez vezetnének
el. Elsõsorban, Románia
gazdasági válságban van. A
romániai vezetõ osztály úgy

döntött, hogy a válság min-
den terhét a lakosságra hárít-
ja. Így történik ez mindenütt
a világon, ahol megszorító
intézkedéseket vezetnek be.
A nagy pénzügyi intézetek
olyan erõsek, hogy megta-
gadják vállalni a maguk
okozta veszteségeket. Az el-
szegényedett lakosság, a
munkahelyek nélkül maradt
fiatalság ideális terepet jelent
egy ilyen „mozgalom” meg-
gyökeresedéséhez. Másod-
szor, a román társadalom az
értékek mély válságát éli. A
politikusoknak sikerült elve-
szíteniük a lakosság bizal-
mát, a vezetõk aljas viselke-
désükkel sárba tiporják a de-
mokráciát, a szélhámosság
és faragatlanság sikeres mo-
dellé vált. Harmadszor, az
állam intézményeit felelõt-
len módon elhiteltelenítet-
ték. A jogállam uralma és te-
kintélye padlón van. Min-
denki meg van gyõzõdve ar-
ról, hogy mindaz, ami ebben
az országban történik, a po-
litikai játszmák, intervenci-

ók, a pénz vagy a hatalomért
folytatott harc által diktált
parancsok eredménye. Ne-
gyedszer, a románok meg-
alázottnak érzik magukat sa-
ját hazájukban, s e megaláz-
tatás a határokon túl is is-
métlõdik. Kimondani, hogy
román vagy, sokszor azzal a
kockázattal jár, hogy tolvaj-
nak, koldusnak vagy útonál-
ló banditának tartanak. Ám-
de bármily megalázottak is,
az emberekben, a lényük
mélyén fojtottan izzik a
büszkeség és méltóság para-
zsa. Még a patriotizmusé is.
Az ilyen érzelmeket feléb-
reszteni képes politikai moz-
galom robbanásszerûen
megnövekedhet. Jó vagy
rossz irányban. A két világ-
háború közötti Románia is-
merte a hasonló körülmé-
nyeket, Corneliu Zelea
Codreanu pedig az a kariz-
matikus vezér volt, aki ösz-
szefogta és kihasználta
mindezeket a frusztrációkat.
A Legionárius Mozgalom
totalitárius párt volt. A moz-
galom célja a demokrácia és
az alkotmányos jogok felszá-
molása volt. A legionárius
álom a diktatúra bevezetése
volt bûncselekmények útján.
Zelea Codreanu saját kezé-
vel ölt, a politikai gyilkosság
pedig a legionáriusok gyako-
rolt módszere volt. Vegyük
hozzá az ugyanolyan gyilkos
antiszemitizmust, és meg-
kapjuk egy vegytiszta fasisz-
ta állam receptjét. A fasiszta
és a kommunista totalitariz-
mus között nincs nagy kü-
lönbség, egyébként a legio-
náriusok egy részét a kom-
munisták visszanyerték,
hogy aztán a szocialista
gulágban szenvedjenek. Va-
jon megoldás-e Románia
számára a kommunista dik-
tatúra megdöntése, hogy
húsz évvel késõbb az ország
eljusson a jobboldali totalita-
rizmus eszméihez? Igen,
szükségünk van karizmati-
kus vezetõkre. De olyanok-
ra, akik a demokráciáért, ne
pedig ellene cselekedjenek.
(Fordította: K. B. A.)

A gazdaság-
élénkítés visszaüt

Andrew Berg, 
Jonathan G. Ostry, IMF
A fejlett országok jelentõs

része megszorításokkal
igyekszik lehetõséget terem-
teni a gazdasági növekedés-
hez. Az IMF kutatói óvnak
attól, hogy ez a politika az
egyenlõtlenséget növelje,
mert az aláásná a hosszú tá-
vú növekedést.

„Túl azon, hogy az egyen-
lõtlenség növeli a pénzügyi
válság kockázatát, a belpoli-
tikai instabilitás lehetõségét
is fokozza, és ezzel csökkenti
a befektetõi bizalmat. Az
egyenlõtlenség megnehezíti
a szükséges, ám kemény vál-
ságintézkedések bevezetését,
egyebek között az adósság-
válság elkerüléséhez szüksé-
ges adóemelést és a költség-
vetési kiadások csökkentését.
Az egyenlõtlenség továbbá

azzal jár, hogy a szegényeb-
bek nem jutnak hitelhez, és
ezért nem tudják képezni
magukat, de vállalkozást
sem tudnak indítani” – fog-
lalja össze nemrégiben lezá-
rult kutatásainak eredményét
a Nemzetközi Valutaalap két
kutatója, Andrew Berg és
Jonathan G. Ostry. Közgaz-
dászok évtizedek óta vitat-
koznak az egyenlõség és a
termelékenység közötti
összefüggésrõl. A jobboldal
rendszerint alaptételként ke-
zeli, hogy a gazdasági növe-
kedés fordított arányban áll a
társadalmi igazságossággal:
minél kevesebbet áldoz egy
ország a kevésbé produktív
szegények támogatására, an-
nál nagyobb a növekedés. A
jóléti kiadások ugyanis a te-
hetséges egyének és a sikeres
vállalkozások forrásait
apasztják. Az újraelosztás rá-
adásul elkényelmesíti a segé-
lyezetteket. Berg és Ostry
azonban arra jutott, hogy a
tények nem igazolják ezt a
feltételezést. Az elmúlt évti-
zedek növekedési mutatói-
nak összevetése azt igazolja,
hogy „az egyenlõség nagy-
mértékben hozzájárul a gaz-
dasági növekedés fenntartá-
sához”. A szerzõk statiszti-
kái igazolták, hogy a politi-
kai intézményrendszer stabi-
litása, a gazdaság nyitottsá-
ga, a mûködõtõke-beáramlás
és a versenyképesség fontos a
tartós növekedésben. Ám
mindennél fontosabb a társa-
dalmi egyenlõség: minél na-
gyobb a szegények és a gaz-
dagok közötti szakadék, an-
nál kevesebb az esélye a tar-
tós növekedésnek. A szerzõk
elismerik, hogy a gazdasági
növekedés megindítását elõ-
segíthetik a megszorítások.
Amennyiben azonban az új-
raelosztás szintje alacsony
marad, a növekedés gyorsan
kifullad. Berg és Ostry sze-
rint ennek nemcsak az az
oka, hogy erõs középosztály
nélkül nincs belsõ kereslet.
Hanem az is, hogy a növeke-
dés elsõdleges élvezõi a poli-
tikai és a gazdasági elitek,
akik egyre erõsebbé válva ké-
pesek a növekedés fenntartá-
sához szükséges reformokat
megakadályozni. Inkább a
szegényekre hárítják az
elõbb-utóbb szükségessé váló
kiigazítások árát, mintsem
hogy lemondjanak az õket
megilletõ javak egy részérõl.
Ennek következtében erõsö-
dik a politikai instabilitás és a
bizonytalanság, ami pedig
süllyedõ spirálba taszítja a
gazdaságot. A teendõkkel
kapcsolatban azonban Berg
és Ostry nagyon óvatosan fo-
galmaz. Bevallják, hogy nem
tudják a tartós növekedés re-
ceptjét. Elismerik, hogy rö-
vid távon szükséges lehet a
megszorítás, különösen, ha
növeli a termelékenységet, és
vele az újraelosztható va-
gyont. A statisztikák alapján
azonban arra figyelmeztet-
nek, hogy a gazdaságélénkí-
tés és a válságkezelés csak
akkor lehet sikeres, ha elõ-
nyeit széles rétegek élvezik.
(metazin.hu)

Sever Voinescu – az 
értelmiségibõl lett politikus

Dan Diaconescu 
– a semmibõl lett politikus

Falánk mozgalmak és diverziók
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Czédly József

A Hivatalos Közlöny szeptem-
ber 28-i, 689. számában je-
lent meg a kormány
922/2011 sz. határozata az
októberben megtartandó
népszámlálás egyes részlet-
kérdéseinek szabályozásáról.
Tekintetel arra, hogy az idei
népszámlálás létkérdése a
romániai magyar közösség-
nek, az alábbiakban ismerte-
tem az említett jogszabály
fontosabb rendelkezéseit.

A népszámlálást Románi-
ában 2011. október 20. és
31-ke között bonyolítják le.
A kijelölt népszámlálók a
kérdõívekbe a 2011. október
20-ki, 0,00 órakkor érvény-
ben levõ adatokat írják be.
Ez a pontosítás nagyon je-
lentõs azok számára, akik-
nek családi helyzetében vagy
háztartásában változás tör-
tént a népszámlálás megha-
tározott idõpontja és a kér-
dõívek kitöltésének dátuma
között. Így például egy októ-
ber 21-én elhalálozott csa-
ládtagot be kell írni a kérdõ-
ívbe akkor is, ha a népszám-
lálásra vonatkozó adatfelvé-
telkor már nem volt életben.

Pontosították azt is, ki
szolgáltathatja az adatokat
azokról, akik ideiglenesen
nem tartózkodnak lakhely-
ükön. (Ez lehet állandó vagy
ideiglenes lakhely – domicil-
iu sau reºedinþã).

A szabályozás ideiglene-
sen nem tartózkodónak azo-
kat a személyeket tekinti,
akik kevesebb mint 12 hó-
napja hiányoznak lakhelyük-
rõl. Ezek adatait megadhatja
egy másik, a lakhelyen tar-
tozkodó, teljes mértékben
beszámítható személy, az
adatokat jól ismerõ (perti-

nens) szomszéd, vagy meg-
szerezhetõk helyi hivatalok
nyilvántartásából.

Azok a személyek, akiknek
az adatait valamilyen külön-
leges ok miatt nem írták be a
népszámlálás kérdõívébe kö-
telesek legkésõbb 2011. októ-
ber 31-ig felkeresni az ideigle-
nes tartózkodási helye szerin-
ti illetékes népszámlálási bi-
zottságot és kérni felvételüket
a népszámlálás adattárába.

Különösképen felhívom a
figyelmét az egyetemisták-
nak, diákoknak, szabadsá-
gon-kiszálláson levõknek,
akik a népszámláláskor diák-
otthonban, szállodákban
vagy más turisztikai tartóz-
kodási helyen, valamint
azoknak akik öregek ottho-
nában, gyermekvédelmi ott-

honokban, egészségügyi in-
tézményekben, éjszakai szál-
lásokon vagy iskolai táborok-
ban laknak. Mindezen sze-
mélyek adatainak bevezetése
a népszámlálási kérdõívekbe
az illetõ intézmény admi-
nisztrátorának a feladata, te-
hát vele kell felvenni a kap-
csolatot, hogy helyes adatok
kerüljenek az összeírásba.

Fontos rendelkezés, mi-
szerint a begyûjtött adatokat
tilos a statisztikai célon kívül
más téren felhasználni, mint
például esetleges jogok vagy
kötelességek megállapításá-
ra. Tehát a bevallott vagyo-
nok, keresetek nem szolgál-
hatnak adókötelezettségek
kiszabására.

Ismeretes, a népszámlálási
íveket kizárólag román nyel-

ven nyomtatták ki. Viszont
minden egyes népszámláló-
nál kötelezõen meg kell le-
gyen, az esetleges félreérté-
sek elkerülése végett, a 6 leg-
fontosabb kérdõív magyar
nyelvû változata és magya-
rázata. Ezek a következõk:

– a G. Hu jelzésû – a ház-
tartások;

– a Lc Hu jelzésû – a laká-
sok és épületek;

– az M. Hu jelzésû – a kül-
földre távozott személyek;

– a P. Hu jelzésû – a jelen
levõ személyek ;

– a PPI. Hu jelzésû – a
hosszabb idõre eltávozott
személyek;

– a TP Hu jelzésû – az ide-
iglenesen tartozkodó szemé-
lyek összeírására vonatkoz-
nak.

Deák Levente

Az 1864 óta hatályos polgári
törvénykönyv helyét 2011.
október 1-tõl a 2009. évi 287.
törvénnyel elfogadott új pol-
gári törvénykönyv veszi át,
amint ezt a 2011. évi, a tör-
vénykönyv hatálybalépteté-
sérõl rendelkezõ 71. törvény
kimondta. (Lásd a 2011. évi
409. Hivatalos Közlönyben).
A 71. törvény azonban nem-
csak a hatálybalépés napját
mondja ki, hanem egyúttal
közel háromszáz helyen mó-
dosítja a még hatályba sem
lépett törvénykönyvet, majd
pedig elsõsorban az általá-
nos rendelkezésekrõl szóló I.
fejezetben és a X., a zárófeje-
zetben elvi jelentõségû sza-
bályokat, nemkülönben át-
meneti rendelkezések egész
sorát foglalja jogszabályi ke-
retbe. (Az új törvényköny-
vet, most már a 71. törvény-
nyel eszközölt módosítások-
kal együtt a 2011. július 15-i

505. Hivatalos Közlönyben tet-
ték közzé.)

Még mielõtt ennek a tör-
vénykönyvnek és a 71. tör-
vénynek néhány elõírását is-
mertetném vagy inkább ma-
gyaráznám, szólnom kell ar-
ról az elõállt helyzetrõl,
hogy a törvénykönyvet még
egy ideig a régi polgári per-
rendtartási törvénykönyv
alapján kell majd alkalmaz-
ni, mert az új eljárási tör-
vénykönyvet még nem fo-
gadták el. Hogy ez milyen
megoldható vagy megoldha-
tatlan helyzeteket, nehézsé-
geket fog okozni, azt ma
még megjósolni sem lehet.
Gondoljunk csak arra, hogy
a bíróságok területi és fõleg
tárgyi illetékességét, ezt a
megoldandó jogviták mi-
lyensége, a polgári keresetek
fajtája stb. szerint az eljárási
törvénykönyv rögzíti. A ket-
tõnek „kéz a kézben” kelle-
ne mennie, legalábbis ne-
künk ezt tanították a kolozs-

vári jogi karon. Most tehát –
remélhetõleg csak átmeneti-
leg – más lesz a gyakorlat, s
az új jogásznemzedék meg-
birkózik majd ezzel a nem
mindennapi, nem szokvá-
nyos feladattal is. Ezzel kap-
csolatban olyan ellenérvet is
olvastam, hogy ez az új pol-
gári törvénykönyv egy auto-
nóm jogszabály, vagyis önál-
ló szabályegyüttesként vagy
– gyûjteményként is alkal-
mazható, amiért nem volt
feltétlenül szükséges a két
törvénykönyv egy idõben
történõ hatálybaléptetésére.
Vajon tényleg így lenne?

Túl a fentieken (bár nem
igazán tudom túltenni ma-
gam a mai felelõs szakembe-
reink fenti érvein), a 71. tör-
vénynek néhány elvi elõírá-
sát próbálom a következõk-
ben magyarázni. A 223. sza-
kaszban, tehát a záróren-
delkezések fejezetében olvas-
ható az, hogy ettõl eltérõ, ki-
fejezett törvényi elõírás hiá-

nyában az új polgári tör-
vénykönyv hatályba lépésé-
nek napján már folyamatban
levõ polgári és kereskedelmi
perekben a megkeresett bíró-
ságok a keresetbenyújtás pil-
lanatában hatályban volt
anyagi és eljárási szabályok
(conform dispoziþiilor legale
materiale ºi procedurale în
vigoare la data când acestea
au fost pornite) alapján jár-
nak majd el. Tehát a már fo-
lyó perekben a régi jogsza-
bályok tovább élnek. Külön-
ben ennek a jogszabálynak,
az új polgári törvénykönyv-
nek nincs visszamenõ hatá-
lya, hanem azokra a jogvi-
szonyokra kell azonnal al-
kalmazni, amelyek hatályba-
lépése után születtek, ame-
lyekbõl az eldöntésre váró
jogviták keletkeztek.

Egy másik elvi jelentõsé-
gû rendelkezés szerint a régi
Ptk. és egyéb jogszabályok
szerint az új törvénykönyv
hatálybalépésének napján

semmis, érvénytelen vagy
egyéb okok miatt hatástalan
jogi aktusokat továbbra is a
a régi jogszabályok szerint
kell majd elbírálni, azaz
ezeket még akkor sem kell
érvényeseknek tekinteni, ha
az új szabályok mást mon-
danának.

A 71. törvény felsorol
olyan jogviszonyokat, ame-
lyek ugyan a régi törvény
idején születtek, de amelyek-
nek joghatásai már az új tör-
vény hatálya alatt élnek to-
vább. Ezek között említi a
személyek jog- és cselekvõ-
képességével, leszármazásá-
val, házasságával, örökbefo-
gadásával, eltartási kötele-
zettségével összefüggõ hely-
zeteket, aztán a tulajdoni
jogviszonyokat, a szomszéd-
ságból eredõ kapcsolatokat.
Az ezekbõl a jogviszonyok-
ból levezethetõ vagy ezek
alapján keletkezett jogvitá-
kat már az új törvénykönyv
elõírásai szerint kell elbírál-

ni, ezekre az új törvényt fog
kelleni alkalmazni.

Egy ilyen vadonatúj,  ek-
kora mennyiségû és ilyen je-
lentõségû joganyag minden
részletére kitérni lehetetlen.
Csak példaként említem,
legfõképpen a határidõk vo-
natkozásában mindenkép-
pen újszerû, bizonyára a na-
gyobb jogbiztonság elérését
célzó elbirtoklás vagy jog-
szerzõ elévülés intézményét
(uzucapiunea sau prescripþia
achizitivã).

A kérdés igen összetett.
Most errõl csak annyit, hogy
majd a joggyakorlatnak kell
megválaszolnia: az új Ptk.
hatálybaléptetése után a már
beindult elbirtoklási határ-
idõknél a régi, a hosszabb,
mondjuk a régi Ptk. szerinti
30 éves vagy az új 10, eseten-
ként 5 éves határidõket kell
majd az elbirtoklás megítélé-
sénél alapul venni. De errõl
részletesebben majd egy más
alkalommal.

Az új polgári törvénykönyvrõl

Pontosítások 
a népszámlálásról

Cz. J.

Az új polgári törvény-
könyv (Codul civil) októ-
ber 1-jei hatályba lépése
szükségessé tette az állam-
polgárok személyi adatai-
nak tárolására szolgáló
nyilvántartás (anyakönyv
– evidenþa actelor de stare
civilã) vezetésére és az ezt
a szolgáltatást végzõ hiva-
talok által kiállított okmá-
nyok elkészítésére vonat-
kozó szabályozások egybe-
hangolását az új jogsza-
bállyal. Ezt a célt szolgálja
a Hivatalos Közlöny szep-
tember 30-i, 694. számá-
ban megjelent törvényere-
jû sürgõsségi kormányren-
delet (O.U.G. 80/2011),
ennek lényegesebb rendel-
kezéseibõl ismertetek
egyeseket az alábbiakban.

A születést, házasságot és
az elhalálozást igazoló ok-
mányokat továbbra is két
eredeti példányban kell ki-
állítani. Újdonság az, ahol
megteremtették a szükséges
logisztikai feltételeket, a
második példányt elektro-
nikus úton kell kiállítani és
ugyancsak elektronikus for-
mában kell majd bevezetni
az esetleges utólagos válto-
zásokat az anyakönyvi nyil-
vántartásba.

Továbbra is érvényben
maradt az a rendelkezés
miszerint a születési bizo-
nyítványok kiállításánál,
valamint más anyakönyvi
okirat elkészítésénél a veze-
ték és keresztnevet az illetõ
személy anyanyelvén, latin
ábécé betûit használva, kell
beírni. Amennyiben ezt,
vagy a családi állapotra vo-
natkozó más adat feltünte-
tését az anyakönyvvezetõ
(ofiþerul de stare civilã)
megtagadja, bírósághoz le-
het fordulni orvoslásért. A
bíróságon be lehet mutatni
bármilyen érvényes bizo-
nyítékot a családi állapot

(starea civilã) helyes beve-
zetésére az anyakönyvi
nyilvántartásba és az ok-
iratok elkészítésére, ameny-
nyiben a szóba nforgó ada-
tokról:

– nem létezik anyakönyvi
nyilvántartás;

– az anyakönyvi nyilván-
tartás elveszett vagy meg-
semmisült részben vagy tel-
jesen;

– nem lehetséges külföld-
rõl beszerezni a szükséges
anyakönyvi bizonylatot
vagy anyakönyvi kivonatot;

– az anyakönyvi okirat el-
készítését elmulasztották
vagy megtagadták. 

A gyermek család- és ke-
resztnevét a polgári tör-
vénykönyv elõírásai alapján
kell megállapítani (84. cik-
kely) és az anyakönyvbe be-
vezetni. A vezetéknevet a le-
származás (filiaþie) alapján
örökli az újszülött és a csa-
ládi állapot megváltozása
alkalmával lehet megváltoz-
tatni. Ha a szülõknek nincs
közös vezetéknevük, akkor
mindkettõjük által aláírt
nyilatkozat alapján kell be-
vezetni az anyakönyvbe az
újszülött nevét és keresztne-
vét. Ha nincs közös meg-
egyezés, akkor a gyámható-
ság dönt a gyermek nevérõl
és keresztnevérõl, és közli
ezt késedelem nélkül az
anyakönyvezetõnek. Talált,
illetve ismeretlen szülõk ál-
tal nemzett gyermekek ese-
tében polgármesteri végzés
(dispoziþia primarului) álla-
pítja meg az újszülött veze-
ték és keresztnevét. Ennek a
gyermek elhagyottságát
megállapító jegyzõkönyv el-
készültétõl számított 30 na-
pon belül kell megtörténnie.

Románia állampolgárai a
jövõben adminisztratív
úton, a törvény betartásá-
val változtathatják meg ve-
zeték és keresztnevüket,
vagy csak az egyiket a kettõ
közül.

Változások 

az anyakönyvvitelben
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Quimby-turné

Helyszínek: Székelyudvar-
hely, Siculus Ifjúsági Ház,
október 7., péntek, 20 óra,
Nagyvárad, a Malom októ-
ber 8., szombat, 20 óra. A je-
gyek ára elõvételben 25 lej.
A jegyek ára a helyszínen:
30 lej. Bõvebb információ:
www.quimby.hu

A Codex koncertje

Helyszín: Bukarest, Ma-
gyar Kulturális Intézet, ok-
tóber 7., péntek, 19 óra.

Zenei újdonságot ígér a
Codex régizene-együttes tur-

néja. Az együttes tevékeny-
ségének célja az erdélyi kéz-
iratok feldolgozása és köz-
kinccsé tétele – ezúttal a még
kiadatlan Sepsiszentgyörgyi
kottás kéziratból dolgoznak
fel és játszanak mûveket, tár-
sítva más erdélyi források-
ban fellelhetõ barokk kori
zenemûvekkel.

ZakuszkaFeszt 2011

Helyszín: Kolozsvár, Spritz
Café. Dávid Ferenc u. 15,
október 8., szombat, 19 óra.

Idén második alkalommal
szervezik meg a házi za-
kuszkák nagy megméretteté-

sét. A II. Zakuszkológiai
Csúcstalálkozón a közönség
lesz a versenyzõ és a zsûri is
egyben: mindenkinek leg-
alább egy üveg zakuszkával
és egy recepttel kell jönni (ez
a belépõ!). Akár saját, akár
ismerõsök, rokonok fõztjé-
vel versenybe lehet szállni. A
résztvevõk étvágyát erdélyi
muzsikával növelik.

Elõadás 
Csíkszeredában

Helyszín: a város polgár-
mesteri hivatalának  gyûlés-
terme, október 7, pénteken
délután 18.00 óra.

A Honfoglalás elõttõl az Eu-
rópai Unió utánig is elõadás-
sorozat keretében Wittner
Mária 1956-os halálraítélt,

országgyûlési képviselõ Az
1956-os magyar forradalom
üzenete minden idõknek cím-
mel tart elõadást. Az elõ-
adás keretében, részletek lát-
hatók a Hóhér, vigyázz címû
portréfilmbõl.

Mindennapi 
varázslatok

Helyszín: Csíkszereda,
Hamupipõke bérlet, október
7., péntek, 11 óra, Csíkszere-
da, Kis herceg bérlet október
7., péntek, 14 óra 30 perc,
Csíkszereda, Nagy Imre
zöld színû bérlet október
11., kedd, 12 óra 30 perc,
Csíkszereda, Nagy Imre sár-
ga színû bérlet október 12.,
szerda, 12 óra 30 perc.

Mindennapi Varázslatok –

mesejáték nemcsak gyere-
keknek. A Budaházi Attila
által írt és rendezett elõadás,
a Mindennapi varázslatok a
család egybenmaradásának
problematikáját járja körül.
Az elõadás gyerekszereplõk
bevonásával született.

Családi nap

Helyszín: Csíkszereda,
Nagy Imre Galéria (cím:
Csíkzsögöd, Nagy Imre utca
175.)

A Csíki Székely Múzeum
különleges kalandra hívja a
közösen tanulni, szórakozni
vágyó látogatókat a zsögödi
Nagy Imre Galériába. A
rendezvény minden korosz-
tály számára alkalmat kínál
arra, hogy Nagy Imre festõ

életmûvét, alkotásának hely-
színét, a szülõházát, a róla
szóló filmeket, kiadványo-
kat egy helyen láttassa.

Program: 10.00 óra sza-
badtéri családi játékok a ga-
léria udvarán, Zsögödi emlé-
keink – óriásmontázs-készí-
tés az otthonról hozott ké-
pekbõl, képeslapokból, em-
léktárgyakból. nagy rajzolás:
Az ember, a víz és az erdõ
Nagy Imre festészetében,
különbözõ technikák kipró-
bálása a Nagy István Mûvé-
szeti Líceum diákjainak irá-
nyításával. 12.00: Filmvetí-
tés, 15.00: Kerekecske eszten-
dõcske, Gyermekkoncert Or-
bán Ferenc és barátai elõ-
adásában. 16.00 Mi maradt
meg? – ügyességi és okossá-
gi családi vetélkedõ.

Programajánló

A pikkelysömör tünetei
nemtõl és kortól függetlenül
megjelenhetnek, kialakulá-
sában genetikai és környe-
zeti faktorok egyaránt szere-
pet játszanak. A tünetek ke-
zelésével legjobb, ha bõr-
gyógyászhoz fordulunk. A
kozmetikai cégek egyre
újabb termékeket jelentet-
nek meg a pikkelysömörös
tünetek ápolására, a szak-
ember sokat segíthet a szá-
munkra megfelelõ készít-
mény kiválasztásában is. A
szakorvostól hasznos élet-
módbeli tanácsokat is kap-
hatunk, amelyekkel a beteg-
ség kezelése eredményeseb-
bé tehetõ. A pikkelysömör
kezelésének sikere ugyanis
nagymértékben függ a beteg
életvitelétõl is.

A pikkelysömör, orvosi
nyelven pszoriázis a bõrt,
hajas fejbõrt, körmöket, ízü-
leteket érintõ betegség. Meg-

jelenhet minden életkorban,
akár születéskor, akár 80
éves kor felett is. A tünetek
elsõ megjelenési ideje legjel-
lemzõbb fiatal felnõttkor-
ban, ekkor gyakran a hajas
fejbõrön észlelhetõk elválto-
zások. A betegség tünetei
annyira jellegzetesek, hogy
a bõrgyógyászati vizsgálat
alapján felállítható a diagnó-
zis, csak ritkán van szükség
szövettani vizsgálatra. A di-
agnózis felállítását követõen
az orvos értékelve a
pszoriázisos tüneteket, fi-
gyelembe véve a társbetegsé-
geket, az életkort, a beteg
nemét, választja a beteg szá-
mára legkedvezõbb, legered-
ményesebb kezelést. A beteg
részletes kikérdezése után
tanácsokat ad az életmódbe-
li változtatásokra is.

A pszoriázis ma még vég-
legesen nem gyógyítható,
de tünetmentesíthetõ beteg-

ség. A tünetmentes idõszak
változó, esetenként több év
is lehet. Ahhoz, hogy ezt el-
érjük, fontos, hogy az élet-
móddal kapcsolatos változ-
tatásokat is betartsuk, a te-
rápia sikerességéhez elen-
gedhetetlen az orvos-beteg
együttmûködése. A tünete-
ket az életmód, a dohány-
zás, a testedzés, a stressz, a
napfény, és egyéb környeze-

ti hatások is befolyásolják.
A pszoriázis nemcsak bõr-
tünetekkel járó betegség, a
pikkelysömörben szenve-
dõknél magasabb a szívbe-
tegségek és a stroke veszélye
is. A kockázat csökkenthe-
tõ, ha a betegek kiemelt fi-
gyelmet fordítanak az
egészséges étkezésre és a
rendszeres testedzésre, a
normál testsúly fenntartásá-

ra. A pszoriázisos bõrtüne-
tek napfény, fototerápia ha-
tására is javulhatnak, de eh-
hez is kérjük szakember ja-
vaslatát.

A pikkelysömör kezelésé-
ben segítségünkre lehet, ha
tudatosan figyelünk ma-
gunkra és lejegyezzük, hogy
az adott idõszakban minek
hatására javultak, vagy rosz-
szabbodtak a tünetek. A ta-
pasztalatokat a késõbbiek-
ben a kezelõorvossal átbe-
szélve módosíthatjuk példá-
ul étkezési szokásainkat ez-
zel is megelõzve a tünetek
fellángolását. A panaszok
gyakran a menstruációs cik-
lus függvényében változnak,
de állapotromlást okozhat a
túl sok stressz is. A kettõ
gyakran összefügg egymás-
sal. A panaszok rosszabbo-
dása természetesen rontja a
betegek hangulatát, ugyan-
akkor a stressz is kiválthatja
a tünetek fellángolását – ma-
gyarázza a doktornõ. A pik-
kelysömör krónikus beteg-
ség, így kezelése sok türel-
met igényel a páciens részé-
rõl is. A gyógyszeres terápia
mellett a tudatos odafigyelés
elengedhetetlenül fontos az
eredményes kezeléshez.

Pikkelysömör 
- hogyan éljünk vele?

Vegyszerek alkalmazása he-
lyett a kutatók inkább a „jó
baktérium” segítségével pró-
bálják megtisztítani a kórhá-
zakat azoktól a kórokozók-
tól, amelyek minden tizedik
pácienst megfertõznek az in-
tézményekben.

Az alapelv a probiotiku-
mos italokhoz és tabletták-
hoz hasonló, amelyek a „jó”
baktérium segítségével gyõ-
zik le a „rosszat”. Az új tisz-
tító folyadék ilyen „jó” bak-
tériumot tartalmaz, amely
ezredére csökkenti a kóroko-
zók számát.

A felfedezést a Bourne-
mouthban tartott gyulladás-

megelõzési konferencián tet-
ték közzé. A kísérleteket tíz
forgalmas londoni rendelõ-
ben végezték, amelyeket elõ-
ször hagyományos szerekkel
tisztítottak, majd három hé-
ten keresztül az új talál-
mánnyal tartottak rendben.
A tapasztalatok azt mutat-
ták, hogy a jó baktérium
még akkor is pusztította a
károsakat, amikor már régen
befejezték a takarítást. Emel-
lett az olyan kórokozók,
mint a staphylococcus telje-
sen felszívódtak.

A Chemzyme Plus névre
keresztelt szer gyakorlatilag
felfalja a rossz baktériumo-

kat. A B. subtilis nevû bakté-
rium régóta használatos álla-
tok hasmenésének kezelésé-
re, és valószínû, hogy embe-
reken is hatékony lehet. A
szer egyik fejlesztõje Sean
Derrig mikrobiológus így
magyarázta a folyamatot:
„Miután a barátságos bakté-
rium elvégezte a feladatát,
hibernálódik, és csírává fej-
lõdik vissza. Ha azonban a
kórokozó újra feltûnik, õ is
aktivizálódik, és elpusztítja.
Mivel a rossz baktérium így
hamar eltûnik, nincs ideje
terjedni és mutálódni.”

A terméket az MRSA és
hasonló szuperbaktériumok

ellen is tesztelik. Szakértõk
szerint azonban még további
vizsgálatok szükségesek an-
nak megítéléséhez, hogy va-
lójában mennyire hatékony
a szer.

Idõközben egy másik ha-
sonló termék is napvilágot
látott. Kifejlesztõje, Tom
Pellereau, egy brit tévéshow-
ban mutatta be találmányát.
Terméke a C.difficile nevû
baktérium ellen véd, amely
évente több ezer ember halá-
láért felelõs.

A fejlesztõk a hipoklórsav
nevû vegyület erejét haszno-
sították, amelyeket a falósej-
teknek nevezett vérsejtek ál-

lítanak elõ az emberi szerve-
zetben. Azt eddig is sejtet-
ték, hogy a hipoklórsav haté-
kony lehet, ám az emberi
szervezeten kívül eddig labo-
ratóriumi körülmények kö-
zött is csupán néhány órán
át lehetett megtartani. Most
azonban, úgy tûnik, megta-
lálták a megoldást: nem sta-
bilizátort adnak hozzá, ha-
nem kivonnak belõle bizo-
nyos anyagokat, így segíte-
nek megóvni az állagát.

Az antibiotikummal ellen-
tétben a hipoklórsavnak nem
áll ellen semmilyen baktéri-
um, és 15 perc alatt kifejti a
hatását.

Vegyszer helyett barátságos baktérium

Hatvanéves vagyok, olyan vize-
lési panaszokat produkálok,
amik pár hónapja jelentkeztek:
gyakoribb éjszakai vizelés, gyen-
gébb vízsugár. Prosztatadaga-
natra gyanakszom, a valódi vizs-
gálat úgy tudom, nagyon kelle-
metlen. Lehet szó rákról, vagy
annak más tünetei (is) vannak?

Mindenekelõtt hangsúlyo-
zom, hogy ilyen esetekben
sem az internetes konzultá-
ció, sem az alábbiakban leírt
orientatív általános véle-
mény nem helyettesít egy ap-
rólékos szakorvosi vizsgála-
tot. Ha már a prosztatarákról
beszélünk, meg kell említeni,
hogy évente általában ezren
felül betegszenek meg, de kö-
zülük több százan meg-
gyógyulhatnak, ha idõben
észlelik a kórt. Az elhalálo-
zottak körében nagy szám-
ban vannak, akik alig jártak
szûrõvizsgálatra. Amíg még
jól gyógyítható, a rák teljesen
panaszmentes lehet. Ha van-
nak panaszok, azok nem ará-
nyosak a betegség súlyossá-
gával. Jelentkezhetnek vize-
lési nehézségek, potenciaza-
var és egyéb panaszok, de
ezek nem kizárólag a prosz-
tatarákra jellemzõek. A rák
ilyenkor már akkora lehet,
hogy kicsi a gyógyulás esé-
lye. Idõs korban fokozottan
oda kell figyelni, valamint,
ha a családban elõfordult
már ez a betegség. Megfelelõ
kezeléssel a prosztatarák
gyógyítható, a gyógyulás
esélye akár 90-95% is lehet.
Ennek szinte legfontosabb
feltétele, hogy a daganatot
korán észleljék. Ez kizárólag
rendszeres szûrõvizsgálattal
történhet, így korán, még a
panaszmentes idõszakban is
észlelhetõk a betegség tüne-
tei. Az utóbbi idõben fokoza-
tosan elérhetõvé válik a fortel
PSA otthoni szûrõvizsgálati
teszt, amely önvizsgálatra al-
kalmas orvostechnikai esz-
köz, a vérbõl mutatja ki az
emelkedett prosztataspecifi-
kus antigénszintet. Ez egy fe-
hérjeszerû anyag, amit a
prosztata sejtjei termelnek,
emelkedett szintje betegség-
re, akár rákra is utalhat. Po-
zitív eredmény esetén min-
denképpen orvoshoz kell
fordulni.

Dr. Gyõri György

Az orvos 
válaszol

Vörös, vaskos, pikkelyes foltok, melyek

elsõsorban a térdeken, könyököknél, fej-

bõrön és a testhajlatokban jelentkeznek.

Mit tegyünk, hogyan védekezzünk a pik-

kelysömör makacs, kiújuló tünetei ellen?
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Közepes fokozat

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

Készítette: Buna Botond

Elõzõ feladványunk megfejtése

A pályaudvaron beszélget két ember:
– Te mit teszel a környezetedért?
– … (poén a rejtvényben)

Vízszintes:
1. Házi pálinka (röv.). 3. A poén elsõ része. 12. Hosszú nye-
lû szúrófegyver. 13. Hidrogénklorid. 14. Horony, vájat. 15.
Svéd autómárka. 17. Hölgy. 18. Földönkívüli filmhõs. 19.
Kalendáriummal kapcsolatos. 21. Ennyivel kezdi! 22. Olasz
politikus volt (Aldo). 24. Puha csontszerû szövet. 25. Alma
(táj.). 26. Jobb ma ... veréb mint holnap ... túzok. 28. Polkalé-
pések! 29. ...-amit. 30. Nagyon régi közterület. 33. Katonai
parancs. 35. Pecsétet belenyom. 36. Így kezdõdik! 38. Szur-
kolók öröme-bánata. 39. A szív oldala. 40. Apu társa. 42.
Zümmög a méh. 44. Sejtfalak! 45. Párolt rizsbõl készült étel.
47. Ceylon része! 48. Bent elõállít! 49. Nobel-díjas kémikus
(György). 50. Czuczor Gergely álneve. 51. Öregedik a haja.
54. Keskeny váll.

Függõleges:
1. A poén második része. 2. Walt Disney kutyája. 3. Francia
zongoramûvész (Yves). 4. Madelon, az ... (Szerb Antal). 5.
Utánzata. 6. Vaj- vagy mogyorószín. 7. Arra a helyre taszít.
8. Ozmium vegyjele. 9. Mónika a barátnõi közt. 10. Magas-
ból zuhanó. 11. Tégladarab! 16. Bármely személy. 19. Ösztö-
kél. 20. Rotary Club (röv.). 21. Kolozsvári Grandpierre ...;
magyar író, mûfordító és kritikus. 23. Száll a madár. 25. Eset-
bõl tanuló. 27. Párban nyír! 29. Alkalom jelzõje. 31. Spanyol
autómárka. 32. Szenvedést okozó. 34. National Geographic
(röv.). 37. Finom, fehér vászon. 40. Az indiai MALÉV. 41.
Útépítõ. 43. Tiszta ár. 45. A tetejére telepedik. 46. Festõ
(Mór). 48. Virág elvtárs alakítója A tanúban (Lajos). 50. Szél-
hárfa. 52. Étlen séf! 53. Bent felhúz! 55. Pára cseppjei! 

Környezetbarát

Míg a fehér liliomot már au-
gusztusban át kellett ültetni,
a többi liliom ültetésére illet-
ve átültetésére október eleje
a legjobb idõszak. Ezek a nö-
vények majdnem mindegyi-
ke meleg, napos helyet és
megfelelõ vízelvezetésû ta-
lajt igényel. Ahol a talaj kö-
tött szerkezetû, ott homok-
kal és komposzttal javítsuk.
Az ültetõ gödör aljára egy
réteg kavicsot terítsünk szét,
erre kerüljön a homok,
amelybe a hagymákat ültet-
jük. Így a kötött szerkezetû
talajon is biztosíthatjuk a
megfelelõ vízelvezetést. A
hagyma fölé laza szerkezetû,
de tápanyagban gazdag talaj
kerüljön, hogy a gyökerek
elegendõ tápanyaghoz jussa-
nak. Szerves anyagként ne
istállótrágyát használjunk,
hanem tõzeggel és homok-
kal összekevert komposztot
keverjünk a földhöz. A lili-
omfélék kedvelik, ha a tövük
körüli talaj árnyékos. Ezt a
természetben a szomszédos
növények biztosítják. Ezért
ajánlatos az ültetés után a ta-
lajt érett komposzttal takar-
ni. Lehetõleg olyan helyre
ültessük a liliomot, ahol a
közelében talajtakaró növé-
nyek élnek, amelyek késõbb
ezt a feladatot ellátják. Az

ültetési mélység a hagyma
magasságának a kétszerese
legyen. A nagy, lapos hagy-
mák ültetési mélysége a
hagyma magasságának há-
rom-négyszerese. A nárcisz-
hagymákat is most ültetjük.
Humuszban gazdag, homo-
kos agyagtalajban fejlõdik a
legjobban. A friss istállótrá-
gyát nem tûri. A nedves, sa-
vanyú talajban elpusztul.

Sármási-Bocskai János 
kertészmérnök

Ültessünk 
liliomot

A XVI. század óta ismert
és termesztett növény Eu-
rópában is. Jelentõs karo-
tin- és C-vitamin tartalma,
antioxidáns hatása folytán
kedvelt csemege. Emellett
kitûnõ rostforrás tápértéke
és energiatartalma igen ma-
gas. Ugyanakkor magas ká-
lium-, foszfor-, vas-, réz-,
mangántartalma – kálium-
tartalma miatt pedig vér-
nyomáscsökkentõ és víz-
hajtó hatása is van. Csak-
nem kizárólag sütve szok-
ták fogyasztani, pedig szá-
mos más felhasználási
módra lenne lehetõség. Fel-
használja a cukrászipar és a
konzervipar is, például
kedvelt bébiételek, ivólevek
készülnek belõle.

Sütõtökkrémleves 
baconkoronával
Hozzávalók: 1kg sütõtök,

diónyi vaj, 1 ek méz, só,
bors, szerecsendió, 1dl tej-
szín, 4-5dl zöldségalaplé, 1
doboz bacon kisütve.

Elkészítés: A sütõtököt
feldaraboljuk, majd megsüt-
jük 200 fokon kb. 40 perc
alatt. Már a kezdésnél két
verzióval indíthatunk, vagy
a bacon zsírjába forgatjuk
bele a megsütött felkocká-
zott tököt, vagy egy diónyi
vajban. Egy gyors kis átfor-
gatás után hozzákeverjük a
mézet és addig kavargatjuk
míg a méz el kezd habosod-
ni. Ekkor jöhetnek a fûsze-
rek, és az alaplével való fel-
öntés. Lassú rotyogásban
összeforraljuk az ízeket.
Utolsó lépésként hozzákana-
lazzuk a tejszínt, egy utolsó
összerottyogtatás után már

tálalható is, megszórva ba-
conkockákkal.

Mézes sütõtök
Hozzávalók: közepes mé-

retû sonkatök, akácméz.
Elkészítés: A sonkatököt

megmossuk, kikanalazzuk a
magját, és feldaraboljuk. A
tepsibe sütõpapírt teszünk.
Elhelyezzük a sütõlapon a
sonkatök darabkákat, és
egyesével lecsurgatjuk õket
mézzel. Elõmelegített sütõ-
ben addig sütjük, míg a tök-
darabkák megpuhulnak, il-
letve a méz szépen karamel-
lizálódik.

Rizses sütõtökpüré 
babáknak
Hozzávalók: 2 kisebb sze-

let sütõtök, 1-2 ek rizs, 1/2
sárgarépa

Elkészítés: A sütõtököt
elõmelegített sütõben 160 fo-
kon megsütjük. A rizst meg-
mossuk, majd vízben puhára
fõzzük. A sütõtök húsát bot-
mixerrel pürésítjük. A rizst
villával szétnyomkodjuk
(esetleg ezt is pürésítjük),
majd összekeverjük a sütõ-
tökkel. Belereszeljük a sárga-
répát, azzal is elkeverjük.

Mézes-sütõtökös csirke
Hozzávalók: 50 dkg csir-

kemell, 1 kis fej vöröshagy-
ma, 3 ek olívaolaj, 1 sütõtök,
1 tk szerecsendió, 1 tk õrölt
gyömbér, 3-4 dl zöldség-
alaplé, curry, kevés fehér
bors, só, 3 ek méz-

Elkészítés: A csirkemellet
kis csíkokra vágjuk, a meg-
hámozott sütõtököt felkoc-
kázzuk. A hagymát felaprít-
juk és az olívaolajon üveges-

re pirítjuk. Beleszórjuk a fel-
csíkozott csirkemellet. Ami-
kor már megfehéredett kissé,
rászórjuk a curryt és pirítgat-
juk vele. Jöhet a só, a fehér
bors, a gyömbérpor és a sze-
recsendió. Felöntjük a leves-
sel és jöhetnek bele a sütõtök
darabkák. Így aztán kis lán-
gon fõhet 20-25 percet. Húsz
perc után lehet ellenõrizni:
ha a sütõtök már puha, ak-
kor kész. A végén rácsorgat-
juk a 3 ek mézet, azzal még
összerotyogtatjuk és kész.

Sütõtökös tészta
Hozzávalók: 1 fej vörös-

hagyma, kb. 4-6 gerezd fok-
hagyma, 15-20 dkg sütõtök,
10 dkg csípõs, füstölt kol-
bász, 0,5 l fõzõtejszín, 1,5 ek
reszelt parmezán sajt, chili-
paprika, petrezselyem, só,
bors, olívaolaj.

Elkészítés: A hagymát
összeaprítjuk, a sütõtököt 1
cm-es kockákra vágjuk,
majd olívaolajon elkezdjük
õket együtt párolni. Ha félig
már megpuhult a sütõtök,
hozzáadjuk a fölkarikázott
kolbászt. Borsozzuk, te-

szünk hozzá egy kevés sót.
Addig fõzzük, amíg a kol-
bász a zsírját jól kiengedi.
Ezután hozzáadjuk az ös-
szezúzott fokhagymát, és
amikor már érezzük a fok-
hagyma illatát, akkor önt-
jük föl a fõzõtejszínnel.
Hozzáadjuk a fölaprított
petrezselymet. Mikor ro-
tyog az egész, hozzáadjuk a
parmezán sajtot, ettõl fog
besûrûsödni. Ha a sajt besû-
rítette a mártást, jöhet hoz-
zá a csilipaprika. Rottyan-
tunk rajta egyet, és hozzáke-
verjük a kifõzött penne tész-
tát. A tetejét parmezánnal,
de akár trappistával is meg-
szórhatjuk.

Töltött sütõtök
Hozzávalók: 1 nagy sütõ-

tök fele, 1 bögre rizs, 2 bögre
víz, 10 dkg feta sajt, 1/2 cit-
rom leve, 1 nagy gerezd fok-
hagyma, pár levél friss roz-
maring, olívaolaj,só.

Elkészítés: A félbevágott
sütõtök belét kivájjuk. A
rizst sós vízben félpuhára
fõzzük. A rizsbe belekever-
jük a sütõtökgömböket, egy

gerezd áttört fokhagymát,
sót, rozmaringot, citromlét,
olívaolajat. A tök belsejét be-
kenjük olívaolajjal, beletölt-
jük a rizzsel elkevert sütõtök-
gömböket, becsomagoljuk
alufóliába, és másfél órát
sütjük 180 fokon. Kinyitjuk
a fóliát, beleforgatjuka a kis
kockákra vágott fetát, majd
még egy fél óráig sütjük.

Sütõtökös-sajtos spagetti
Hozzávalók: kb. 3 dl

sütõtökkrémleves, 50 g füs-
tölt sajt, zellerlevél (zeller-
szár), (fehér) bors, kakukkfû,
rozmaring (elhagyható), só,
fél cs (250 g) spagetti.

Elkészítés: A sajtot kis
kockákra vágjuk. A tésztá-
hoz a vizet kevés sóval felfor-
raljuk. A levest felmelegít-
jük, beleszórjuk az apróra
vágott zellerlevelet (és zeller-
szárat). A meleg levesbe
szórjuk a reszelt sajtot, és to-
vábbi fõzés közben olvadásig
kevergetjük. Ízlés szerint ka-
kukkfûvel, rozmaringgal, só-
val, (fehér) borssal fûszerez-
zük. A kifõtt spagettivel ösz-
szekeverjük.

Kert-ész

A sütõtök, a kukoricához és a burgo-

nyához hasonlóan, Amerika felfedezé-

se után került földrészünkre, õshazája

Közép- és Dél-Amerika trópusi vidéke

az inkák, a maják és az aztékok jelleg-

zetes táplálékai közé tarozott, Európá-

ban hamar közkedveltté vált.

Sütõtök, a mézédes



A Rétyi-tó partjáról figyel-
tük kellemes napsütésben a
madarakat, tõkés récék,
szürke gémek kerültek nagy
többségbe a távcsõ elé az eu-
rópai madármegfigyelõ na-
pokon. Elsõként széncinege
hangjára lettünk figyelme-
sek és legalább öten irányí-
tottuk távcsövünket a hang
irányába. Még jó, hogy nem

repült el azonnal a cinege a
sok távcsöves ember láttán,
ugyanis meg vagyok gyõ-
zõdve, ennyi szempár még
nem figyelte egyazon idõben
a madarat. A sárga mellé-
nyes madár nem törõdött,
az égerfa ágai közt kutatott
rovar után, és közben „csin-
csin” hangot hallatott, mint-
ha csak úgy magának mond-

ta volna, hogy „itt sincs, itt
sincs”. Rövid idõ múlva át is
szállt a közeli fûzfára, de va-
lami miatt nem maradt, elre-
pült. Szerettem volna tudni,
hogy a fûzfán miért nem
kezdett rovar után kutatni.
Körülnéztem, ragadozó ma-
darat nem láttam, de ha lett
volna a környéken, a cinege
azt jelezte volna, a madár-

megfigyelõ csoport sem volt
olyan közel, hogy zavarta
volna, végül arra gondol-
tam, lehet a párja után re-
pült, akit a házak takarásá-
tól nem láttam.

Késõbb szarka repült át a
tó fölött, távolról varjak ká-
rogását hozta a lenge szél,
majd váratlanul a stégre ba-
rázdabillegetõ szállt. Néhá-
nyat lépett, megállt, hosszú
farkát óvatosan billegtette,
miközben minden távcsõ rá
szegezõdött. A karcsú ma-
dár tûrte, talán még élvezte is
a kiemelt figyelmet, nem is
mozdult, mondhatni pózolt,
akár a modellek a fotózás-
kor. De nem maradt sokáig
reflektorfényben, mert egy
csapat szürke gém rikkantot-
ta el magát a magasban,
ezért mindenki hátat fordí-
tott a billegetõnek. Mikor
visszafordultam, már sehol
nem láttam a billegetõt, lehet
megsértõdött, hogy figyel-
men kívül maradt.

Megszámoltuk a gólya mé-
retû madarakat és szám sze-
rint harmincegyen voltak,
így az idei madármegfigyelõ
napokon jegyzetfüzetünkbe
a szürke gémek kerültek be a
legtöbb egyedszámmal.

Kelemen László, Rara Avis
Madártani Egyesület

Tizenkét hónap a természetben
Színes kartoncsíkokból gyö-
nyörû falidíszt készíthetsz. A
méret rajtad múlik, vagy
azon, hogy mekkora helyed
van. Számtalan színt hasz-
nálhatsz, vagy készíthetsz
színkompozíciót is. Például
most az õszre hangolódva
sárgás-barnás-vöröses színvi-
lágot ajánlunk.

Szükséges eszközök: szí-

nes kartonlapok, olló, ra-
gasztó.

Elkészítés: a színes kar-
tonlapokat vágd kb. 2 cm
széles csíkokra, majd ra-
gaszd össze gyûrû formájá-
ban, és a kerek formát kicsit
nyomd meg. Ebbõl több szá-
zat készíthetsz. Majd kezdd
el virág formájában egymás
mellé ragasztgatni.

„Végtelen” virágfüzér

Hétvégi mellékletünk Életmód és Csodavár oldalait
Orosz Anna szerkesztette

Hol volt, hol nem volt, élt
egyszer egy csizmadia, aki
évenként három pár csizmát
csinált, és ez volt az egész évi
jövedelme. De nagyon szép
lábbeliket készített, olyant a
környéken senki sem készí-
tett. Ott évente háromszor
volt vásár. Egy ilyen vásár al-
kalmával a csizmadia oda-
adott egy pár csizmát a fiá-
nak, hogy vigye el a vásárba.

A fiú fogta a pár csizmát,
és elment. Mindenféle vevõ
odament hozzá, megkérdez-
te, hogy mennyibe kerül az a
szép csizma, de a fiú egy szót
sem felelt. Így leszállt az este,
és már minden vásáros el-
ment haza, de a csizmadia
fia még mindig ott állt a csiz-
mával. A királylány is elment
a vásárba sétálni egyet és
meglátta, hogy egy valaki
még ott áll egy pár csizmá-
val. Odament hozzá, és meg-
látta, hogy a csizma nagyon
szép, és megkérdezte, hogy
mennyibe kerül. A fiú így fe-
lelt: „Ha a ruháját felhúzza
térdig, a magáé lehet ez a pár
csizma.”

A lány körülnézett, és ami-
kor meglátta, hogy a közel-
ben nincs senki, felhúzta tér-
dig a ruháját és átvette a csiz-
mát. A fiú hazament – az ap-
ja kérdi tõle, hol van a pénz?
A fiú így felelt: „A csizmát
eladtam, de pénzt nem kap-
tam.”

Az apa összeszidta a fiát,
hogy többet ilyent nem tehet.
A következõ vásár alkalmá-
val egy másik pár csizmával
elküldte a fiút ismét a vásár-
ba, és ez alkalommal sem ad-

ta el. Amikor az összes keres-
kedõ elment, megint eljött a
királylány sétálni, és meglát-
ta, hogy ott áll a fiú egy pár
csizmával. A lány odament
és megkérdezte, hogy meny-
nyibe kerül, de az csak így fe-
lelt: „Húzd fel a ruhádat a
melledig, akkor neked
adom!”

A lány körülnézett, és ami-
kor meglátta, hogy a közel-
ben nincs senki, felhúzta a
melléig a ruháját és átvette a
csizmát. A fiú hazament – az
apja megkérdezte, hol van a
pénz. A fiú azt felelte, hogy
pénzt nem kapott. Az apa
most elverte a fiát, és ezt
mondta: „Mit képzelsz, ho-
gyan élünk így meg?”

De nincs mit tenni, a csiz-
mát eladták, pénz nincs. Az
apa odaadja a fiának a har-
madik pár csizmát is, de
most sem adja el senkinek.
Este megint ott volt a lány,
meglátta, odament, megkér-
dezte, hogy mennyibe kerül.
A fiú így felelt: „Húzd fel a
ruhád a nyakadig, akkor ne-
ked adom.”

A lány felhúzta a ruháját,
és elvitte a csizmát. A fiú ha-
zament – az apja kéri a
pénzt, de a fiúnak nincs mit
adnia. Ekkor az apa elkerget-
te hazulról a fiút. A fiú el is
ment, elszegõdött egy gazdá-
nál pásztornak. Annak az or-
szágnak a királya ekkor kihir-
dette, hogy feleségül akarja
adni a lányát, de csak ahhoz,
aki megnevezi azokat az
anyajegyeket, amik a lánya
testén vannak. Összegyûlt
sok királyfi, mindegyik fele-

ségül akarta a szép király-
lányt, de egyikük sem tudja,
hol vannak azok a jegyek. A
csizmadia fia is elment sze-
rencsét próbálni, de a lépcsõn
találkozott egy királyfival,
aki szintén háztûznézõbe ér-
kezett. Amikor megpillantot-
ta ezt az egyszerû legényt,
megkérdezte: „Hová mész?”

„Háztûznézõbe.”
„Ha te tudod, hol vannak

azok a jegyek, mondd meg
nekem!”

„Ha megtöltöd arannyal

ezt a sapkát, akkor megmon-
dom.”

A királyfi megtette, és
örült, hogy most elnyerheti a
királylány kezét. A csizma-
dia fia ezt mondta: „Arany
erdeje van, és a mellbimbói
között két gyémánt csillag.”

A királyfi boldogan besza-
ladt, de meggondolta magát,
hogy ilyen durván beszéljen,
és bocsánatot kérve azt
mondta, hogy még átgondol-
ja a dolgot. A csizmadia fia
fogta a pénzt, elvitte az apjá-

nak, és ezt mondta: „Tessék,
itt van egy pár csizma ára!”

Az apja is nagyon meg-
örült ennyi pénznek, de a fiú
másnap ismét elment háztûz-
nézõbe. Ekkor egy másik ki-
rályfival találkozott, és egy
másik sapkányi aranyat ka-
pott. Elvitte a pénzt az apjá-
nak, és õ maga ment ismét a
várba, ahol a harmadik ki-
rályfival találkozott, akitõl
harmadszorra kapott egy
sapkára való aranyat.

Eljött a negyedik nap, de

még mindig senki sem mond-
ta meg, hogy hol vannak az
anyajegyek. A csizmadia fia
ismét elment a várba, de ek-
kor egyenesen be a terembe,
ahol ott ült minden királyfi és
a király a királylánnyal. A le-
gény odament hozzájuk, és
beszélt azokról az anyaje-
gyekrõl. Habár felfedték azo-
kat, a király csak nem akarja
feleségül adni a lányát egy
csizmadia fiához. A király ek-
kor ezt mondta: „Én kivá-
lasztok egy királyfit is, és nek-
tek kettõtöknek kell bemenni
lefeküdni a lányom mellé.
Amikor reggel bemegyek fel-
kelteni titeket, az kapja meg a
lányomat, amelyik felé for-
dulva fog feküdni a lányom.”

A csizmadia fia elment
venni két üveg bort, de az
egyik üvegbe varázsport
szórt. Akkor a királyfival
együtt bement az egyik szo-
bába, és ott vártak. Amikor
éjjel a királylány elaludt, a
csizmadia fia inni kezd a bor-
ból. A királyfi kérte, hogy ne-
ki is adjon. A csizmadia fia
elõvette azt a boros üveget,
amelyikbe a port szórta és át-
adta neki. A királyfinak ha-
marosan megfájdult a hasa.
Kiszaladt, de a ruháját is be-
piszkolta. A királylány, ami-
kor megérezte a bûzt, átfor-
dult a csizmadia fia felé, és
visszaaludt. Reggel bement a
király és látta, hogy a lánya a
csizmadia fia felé fordulva al-
szik. Ezért õneki adta felesé-
gül a lányát.

Lett népmesék
(Fordította: Dabi István)

A hercegkisasszony anyajegyei
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Szürke gém
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