
Antal Erika

Vass Leventét indítja maros-
vásárhelyi polgármesterjelölt-

ként az RMDSZ. A városi vá-
lasztmány tegnap este 44-28
arányban döntött az Egészség-
ügyi Minisztérium tanácsosa ja-
vára Csegzi Sándor jelenlegi al-
polgármester ellenében. Vass Le-
vente lapunknak megerõsítette, a
többség rá szavazott. „A szerve-
zet bizalma megtiszteltetés szá-
momra, örvendek neki. Induláso-
mat még jóvá kell hagynia az
RMDSZ több fórumának, meg-
látjuk, hogy a továbbiakban ho-
gyan és milyen formában lépünk
tovább” – mondta az ÚMSZ-nek
Vass . Folytatása a 3. oldalon 

Hívatlan vendégek érkezhetnek a hazai lagzikra: speciális ellenõrzõ bizottság járja majd a ze-
nés rendezvényeket, szigorúan behajtják a szerzõi jogdíjakat. A Román Szerzõi Jogi Hivatal
frissen közzétett rendelkezése szerint valamennyi olyan rendezvényen elhangzó melódiáért fi-
zetni kell, amelyen egy családnál vagy szûk baráti társaságnál nagyobb közönség van jelen,
de havidíjat fizet majd az a taxis is, akinek autójában szól a rádió. A legnagyobb illeték 300
lej, egy átlagos esküvõ, keresztelõ 60 lejbe kerül. A zenészek szerint átláthatatlan a rendszer,
eddig a jogdíjak jelentõs része a jogvédõ hivatal háza táján „veszett el”. 7. oldal 
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3148 ▼
1 amerikai dollár 3,1455 ▲
100 magyar forint 1,4767 ▼

„Médiacéh” nyílt Kolozsváron

Megnyílt tegnap a Kolozsvári Magyar Mé-
dia, Tudományos és Kulturális Központ a
felújított egykori Lázár-házban. Az új in-
tézményben a Minerva Mûvelõdési Egye-
sület és a Kós Károly Akadémia Alapít-
vány égisze alatt tudományos, kulturális és
médiaprogramokat szerveznek.

Vezércikk 3

Nem sietnek a megyékkel

Annak ellenére, hogy Emil Boc miniszterel-
nök korábban közölte: november 15-ig dû-
lõre szeretne vinni a koalícióban az ország
közigazgatási felosztásának kérdését, a De-
mokrata Liberális Párt egy ideje nem hoza-
kodott elõ új megyésítési javaslatokkal. 

Kultúra 6

Aktuális 2

Mennyi az AN(ny)I?
Az ügynökség tulajdonképpen a követke-
zõket közli a nyilvánossággal: „X. Y. po-

litikus bûnös, ezért értesítettük
az ügyészséget.” Magyarán,
az intézmény elõbb kimond-
ta az ítéletet, utána értesítet-
te az illetékes szervet, amely

eldönti: megalapozottnak
tartja-e a törvényszegés
gyanúját, és ha igen, vá-

dat emelhet a poli-
tikus ellen.Cseke Péter Tamás

Feszült  a viszony 
Washington és Teherán között

Iránnak súlyos következményekkel kell
számolnia a Szaúd-Arábia washingtoni
nagykövete ellen tervezett merénylet miatt
– jelentette ki Joe Biden amerikai alel-
nök. John Kerry, a szenátus külügyi bizott-
ságának elnöke lehetségesnek látja a kato-
nai válasz lehetõségét is. 

Aktuális 3

Románia és Bulgária schen-
geni csatlakozását támogató

határozatot fogadott el tegnap az
Európai Parlament. A nagy több-
séggel megszavazott dokumen-

tum felszólítja az EU-tagországok
állam- és kormányfõinek taná-
csát, hogy tegye meg a szükséges
lépéseket Bukarest és Szófia csat-
lakozása érdekében. 3. oldal 

Nótavám a lagzikon
Hatósági segédlettel hajtják be a zenés rendezvényekre kirótt szerzõi jogdíjat

Rendõr vezetheti el a menyasszonyt és a võlegényt, ha a lagzi szervezõi nem fizetnek szerzõi jogi illetéket a Román Szerzõi Jogi Hivatalnak Fotó: archív

Mai mellékletünk:

Két és fél százalékkal drágul
az elektromos áram január el-

sejétõl. A kormány szándékai
szerint a bevételtöbblettel azokat
a vállalkozókat kívánják támogat-
ni, akik úgynevezett megújuló
energia (például szél) hasznosítá-
sával állítják elõ az áramot. Az
áramszolgáltatók 2008 óta kötele-
sek úgynevezett zöld bizonylato-
kat vásárolni, ezeknek  az értékét
pedig visszafordítják a megújuló
áram gyártására. Az energiaható-
ság szerint a ráfordítás hosszú tá-
von megtérül. 7. oldal

Jövõtõl drágul 

a villanyáram

Marosvásárhely:

Vass a jelölt

Az EP nagy szavazatöbbséggel fogadta el a Schengen-határozatot

EP-határozat Schengenért
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Röviden

Budapest élesen bírálja Szerbiát

A magyar kormány erkölcsileg, jogilag és
politikailag is elfogadhatatlannak tartja a
szerb vagyon-visszaszármaztatási és kár-

pótlási törvényt – jelentette ki tegnapi sajtó-
tájékoztatóján Martonyi János (képünkön),
aki szerint „komoly gond” lesz abból, ha
Szerbia nem oldja meg ezt problémát. A
magyar külügyminiszter annak kapcsán be-
szélt minderrõl, hogy az EU-tagjelölti jog-
állás megadását javasolta Szerbiának szer-
dán az Európai Bizottság. Martonyi arra a
kérdésre, hogy Magyarország vétójoggal él-
e decemberben, amikor a tagállamok kor-
mányait képviselõ Európai Tanács dönt,
Szerbia megkapja-e a hivatalos EU-tag-
jelölti státust, azt mondta: a magyar kor-
mány akkor hozza meg döntését, amikor
ez a helyzet elõáll.

Radicová távol marad a V4-ektõl

Megszavazta második menetben az Euró-
pai Pénzügyi Stabilitási Eszköz (EFSF) jog-
köreinek bõvítését a szlovák parlament teg-
nap. Ugyancsak elfogadta a választási idõ-
szakot lerövidítõ alkotmánytörvényt a tes-
tület. Közben Iveta Radicová szlovák kor-
mányfõ az országában kialakult belpolitikai
helyzetre való tekintettel lemondta részvé-
telét a négy visegrádi ország mai prágai mi-
niszterelnöki csúcstalálkozóján. Radicová
kormánya kedd este bukott meg, mivel a
parlament akkor nem hagyta jóvá a bizalmi
szavazással összekötött voksoláson az
euróövezeti pénzügyi stabilitási mechaniz-
mus bõvítését.

Törökország elégedetlen az EU-val

Törökország egyetlen célja az EU-val foly-
tatott tárgyalásokkal a teljes jogú tagság el-
érése – jelentette ki Egemen Bagis török
Európai Unió-ügyi miniszter, s egyben éle-
sen bírálta az Európai Bizottság jelentését,
amely országát elmarasztalja.

Autópálya Makótól a román határig

Több mint százmilliárd forint értékben
döntött vidéki nagyberuházások támogatá-
sáról a magyar kormány: ezek között a leg-
jelentõsebb tétel az M43-as megépítése Ma-
kó és a román határ között. Giró-Szász
András kormányszóvivõ tegnap Budapes-
ten azt is közölte, hogy a 23 kilométernyi
autópálya megépítésére megszavazott tá-
mogatás 65 milliárd forint, amelybõl 40
milliárdot az Európai Unió áll.

Marad a lengyel kormánykoalíció

A lengyelországi parlamenti választásokon
gyõztes Polgári Platform (PO) országos el-
nöksége jóváhagyta, hogy a kormányzó
párt ismét kössön koalíciót eddigi partneré-
vel, a Lengyel Parasztpárttal (PSL). A len-
gyel sajtó értesülései szerint Donald Tusk
miniszterelnök kizárta a választásokon har-
madik helyen végzett Palikot Mozgalmával
(RP) kötendõ koalíciót.

Százezer eurós jutalom

Hans-Peter Friedrich német belügyminisz-
ter szerint az elmúlt három napban hét he-
lyen összesen tizenöt gyújtóbombát találtak
a hatóságok pályaudvarokon, illetve vasúti
sínpályák közelében Berlinben. Százezer
eurós jutalmat ajánlott fel a német vasút
annak, aki nyomra vezeti a rendõröket a
rejtélyes robbanószerkezetek ügyében. 

ÚMSZ-összeállítás

Iránnak súlyos következmé-
nyekkel kell számolnia a Sza-

úd-Arábia washingtoni nagykö-
vete ellen tervezett merénylet mi-
att – jelentette ki szerdán a CBS
televíziónak Joe Biden amerikai
alelnök. A washingtoni kormány
hivatalosan ugyan csak az iráni
Iszlám Forradalmi Gárda külföl-
di mûveletekre szakosodott
Kudsz (Jeruzsálem) Különítmé-
nyének néhány vezetõjét gyanú-
sította meg, de szakértõi szinten

azt feszegetik, hogy vajon pusz-
tán az elitegység néhány tagja
önállósította-e magát, avagy a
legfelsõ teheráni körök tudtával
folyt az összeesküvés. A Kudsz
Különítmény ugyanis – akárcsak
a gárda – közvetlenül a legfõbb
vallási vezetõ, Szajed Ali
Hamenei ajatollah irányítása alá
tartozik.

Hillary Clinton amerikai kül-
ügyminiszter kijelentette, hogy a
leleplezett merénylet a terroriz-
musnak nyújtott iráni támogatás
„veszélyes kiterjesztésének” jele,

amelynek nemzetközi választ kell
maga után vonnia. Clinton telefo-
non szólította fel kollégáit az ösz-
szeesküvés elítélésére, Susan Rice
ENSZ-nagykövet pedig szemé-
lyesen számolt be a Biztonsági
Tanács tagjainak a merényletterv-
rõl. 

John Kerry, az amerikai szená-
tus külügyi bizottságának elnöke
lehetségesnek látja a katonai vá-
lasz lehetõségét is. „Nem hiszem,
hogy jelenleg bármilyen lehetõsé-
get is ki kellene zárni” – jelentet-
te ki Kerry. A szenátor elmondta,

hogy a kormányzat tájékoztatta a
törvényhozás hírszerzési, kato-
nai, belbiztonsági és külügyi bi-
zottságának tagjait a feltételezett
összeesküvés részleteirõl. 

Az amerikai pénzügyminiszté-
rium bejelentette, hogy feketelis-
tára tette a Mahan Air iráni ke-
reskedelmi légitársaságot. Az in-
doklás szerint a Mahan Air kato-
nákat szállít kiképzésre Irán és
Szíria között, valamint lehetõvé
teszi, hogy iráni tisztségviselõk és
fegyverek titokban külföldre jut-
hassanak. 

Hírösszefoglaló

Meglepõen és szokatlanul
sok közúti közlekedési baleset

történt tegnap a reggeli órákban
Magyarországon. Három nõ és
két férfi áldozata van a 21. szá-
mú fõúton bekövetkezett ütkö-
zésnek. A helyszínelés során ki-
derült, hogy a Hatvan irányából
Salgótarján felé közlekedõ Ford
Transit eddig tisztázatlan körül-
mények között áttért a másik for-
galmi sávba, majd frontálisan üt-

között a Salgótarjánból Pásztóra
tartó menetrend szerinti autó-
busszal. Mind az öt halálos áldo-
zat és a két sérült a kisbuszban
utazott, a másik jármûvön öten
sérültek meg. A baleset egyik
szemtanúja szerint a kisbusz so-
fõrje elaludt vagy rosszul lett ve-
zetés közben. Két ember meghalt
egy balesetben a 54. számú fõ-
úton, Császártöltés és Kecel kö-
zött, ahol személygépkocsi és
áruszállító furgon ütközött egy-
mással. Az elsõ információk sze-

rint az autóban csak a sofõrök
utaztak, és mindketten olyan sú-
lyos sérüléseket szenvedtek,
hogy a mentõk már nem tudtak
rajtuk segíteni, a helyszínen
meghaltak. Súlyos baleset történt
kora reggel a 81-es úton, Ma-
gyaralmásnál: egy személygép-
kocsi és egy kisbusz ütközött ös-
sze. Vélhetõen úgynevezett utol-
éréses balesetrõl van szó. Nyol-
can súlyosan, négyen könnyeb-
ben sérültek meg a karambol-
ban. 

Sok baleset a magyar közutakon

ÚMSZ

Nyolc ember meghalt, ami-
kor szerdán lövöldözés tört ki

a Seal Beach nevû kaliforniai vá-

roskában, Los Angeles közelé-
ben. A feltételezett tettest a rend-
õrök a bûncselekmény helyszíné-
tõl mintegy egy kilométerre fog-
ták el, amint egy fehér kisteher-

autóval igyekezett elmenekülni a
helyszínrõl. A letartóztatott fe-
hér férfi, aki golyóálló mellényt
viselt, nem tanúsított ellenál-
lást. A véres incidens okairól a
rendõrség még nem adott ki tájé-
koztatást, csak annyit közölt:
vizsgálják, hogy milyen kapcso-
lat lehetett a magányos támadó
és a Salon Meritage-ban lelõtt
emberek között, és mi lehetett a
gyilkos indítéka. Az áldozatok
között fodrászok és ügyfelek is
vannak, köztük a szalon tulajdo-
nosa. Szemtanúk elbeszéléseire
és helyi forrásokra hivatkozó saj-
tóinformációk szerint a támadó
az egyik fodrásznõ elvált férje
volt. A férfi és a nõ között elmér-
gesedett a kapcsolat a gyermek-
elhelyezés tekintetében támadt
vita miatt. A férfi neve Scott
Dekraai. 

Ámokfutó Kaliforniában

ÚMSZ

A líbiai felkelõk egyik katonai
parancsnoka cáfolta tegnap,

hogy elfogták a bukott líbiai dik-
tátor, Moammer el-Kadhafi egyik
fiát, Mutaszimot. A Kadhafi-fiú
elfogását a líbiai hatalmat gyakor-
ló Átmeneti Nemzeti Tanács
(ÁNT) egyik magas rangú tiszt-
ségviselõje jelentette be elõzõ
nap. Az ÁNT vezetõ embere
ugyanis azt mondta szerdán,
hogy Mutaszimot apja, Moam-
mer el-Kadhafi szülõvárosában,
az ostromlott Szirtben fogták el
kedd este, amikor családjával
együtt gépkocsival menekülni
próbált onnan. Bengáziba szállí-
tották át, ahol már meg is kezdõ-
dött a kihallgatása – tette hozzá
akkor a tisztségviselõ. „Nem igaz,
hogy Mutaszimot elfogták volna,
de vannak olyan foglyaink, akik
azt állítják, hogy Moammer el-
Kadhafi Szirtben van” – közölte
tegnap Viszám ben Ahmed, a
szirti front egyik hadmûveleti pa-
rancsnoka. Dzsalál el-Gallál, az
ÁNT bengázi szóvivõje is úgy
nyilatkozott, hogy nem tud
Mutaszim elfogásáról. Az ÁNT
szirti harcosai tegnap arról szá-
moltak be, hogy az elõzõ napon a
városban elfogták Hálid Tantus lí-
biai fõmuftit, a Kadhafi-rendszer
legmagasabb rangú muzulmán
vallási méltóságát, aki a felkelés
alatt mindvégig támogatta Kad-
hafit. A felkelõk az eddigi legna-
gyobb szabású támadást indítot-
ták szombaton Szirt ellen, amely-
nek védelmét éppen Mutaszim el-
Kadhafi irányította. Szirt teljes el-
foglalása révén az ÁNT harcosai
két hónappal a fõváros bevétele
után gyakorlatilag egész Líbiára
kiterjesztenék az ellenõrzésüket.
Közben iszlám állam megalapítá-
sára sürgette a Kadhafi uralmát
megdöntõ líbiai erõket az al-
Kaida nemzetközi terrorhálózat
vezére, az algériaiakat pedig arra,
lázadjanak föl országuk vezetõi
ellen. A líbiai forradalmároknak
meg kell óvniuk az elért eredmé-
nyeket a nyugati összeesküvések-
tõl – mondta Ajman az-Zavahri,
a május elején Pakisztánban meg-
ölt Oszama bin Laden utóda az
interneten szerdán megjelent leg-
újabb, 13 perces videoüzeneté-
ben. Az algériaiakat arra buzdí-
totta, hogy kövessék Tunézia és
Líbia példáját, és lázadjanak föl
„a zsarnok” Abdel-Azíz Bute-
flika elnök uralma ellen.  

Elfogták

Kadhafi fiát. 

Vagy mégsem?

Feszült a viszony Iránnal
Washingtonban nem zárják ki a katonai válasz lehetõségét sem

Nyolc halott maradt a helyszínen. A gyilkos golyóálló mellényt viselt

Öt halottat követelt a baleset. A hirtelen jött meleg figyelmetlenné teszi a jármûvezetõket Fotó: MTI
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Aki már olvasta az Orszá-
gos Feddhetetlenségi Ügy-
nökség, a híres-hírhedt
ANI közleményeit, talán
megérti, miért forr fel a vé-

re azoknak a politikus-
nak, akikrõl ezek a

közlemények szólnak. Az
egyik legutóbbi tájékozta-
tó anyag például a közvé-

lemény tudomására hozza, hogy „X. Y.
képviselõ megszegte az összeférhetetlensé-
gekrõl és a korrupció megelõzésérõl szóló
2003/161-es törvényt, mert...”, és itt kö-
vetkeznek a honatya által elkövetett állító-
lagos törvénytelenségek. A közlemények
rendszerint így zárulnak: „az ANI értesí-
tette a legfõbb ügyészséget az esetrõl”. Az
ügynökség tulajdonképpen a következõket
közli a nyilvánossággal: „X. Y. politikus
bûnös, ezért értesítettük az ügyészséget”.
Magyarán, az intézmény elõbb kimondta
az ítéletet, utána értesítette azt a – Romá-
niában egyetlen – illetékes szervet, amely a
felsorolt cselekedetek alapján eldönti: meg-
alapozottnak tartja-e a törvényszegés gya-
núját, és ha igen, vádat emelhet a politikus
ellen a bíróságon.
Nem kell jogásznak lenni ahhoz, hogy
megértsük az érintett képviselõk vagy sze-
nátorok, más köztisztségviselõk felháboro-
dását, hiszen egy ügynökség ország világ
elõtt bûnösnek nyilvánította õket még az-
elõtt, hogy ügyükben jogerõs bírósági ítélet
született volna. RMDSZ-es szavazónak
sem kell lenni ahhoz, hogy egyetértsünk
Márton Árpád képviselõvel akkor, amikor
ezt a jogilag is képtelen helyzetet törvény-
módosítással próbálja korrigálni. 
Csakhogy az RMDSZ-es politikus a jelek
szerint a fürdõvízzel együtt a gyereket is ki-
önteni készül. Megvonná az adatszerzés jo-
gát attól az intézménytõl, amely éppen arra
hivatott, hogy a köztisztségviselõk vagyon-
nyilatkozatának és bevallott üzleti érdekelt-
ségeinek hitelességét ellenõrizze. Emellett el-
zárná a nyilvánosság elõl a vagyonnyilat-
kozatokat, miközben egy német, magyar
vagy angol polgár bármikor bepillantást
nyerhet választottja anyagi helyzetébe. 
Ráadásul mindezt Márton Árpád szeren-
csétlen momentumban teszi: amikor az
ANI-közleményeknek az RMDSZ-es politi-
kusok visszatérõ fõszereplõi. Módosításait
tavaly, az ügynökség tevékenységét szabá-
lyozó új törvény vitájakor is javasolhatta
volna, ám a jogszabályt akkor a frakciója
egyöntetûen megszavazta.
A momentum azért is szerencsétlen, mert
köztudott, hogy egyes uniós tagállamok Ro-
mánia schengeni csatlakozását összekapcsol-
ják az igazságügyi reform folyamatának
megfigyelésére hozott, úgynevezett együtt-
mûködési és ellenõrzési mechanizmussal.
Ennek egyik pontja szerint az ország vállal-
ta, hogy az ANI-t hatékonnyá teszi. Emlé-
kezetes, hogy 2006 végén támadások érték
az RMDSZ-t az ügynökségrõl szóló törvény
megnyirbálásért. Akkor az EU-csatlakozás
volt a tét. Most miért ne lehetnének újra a
magyarok a bûnbakok, ezúttal a schengeni
csatlakozás elodázása miatt?
Márton Árpádnak abban igaza van, hogy
sehol Európában nincs ANI-hoz hasonló
intézmény. Románia szégyene, hogy
Brüsszel egy ilyen ügynökségben látja a
korrupcióellenes küzdelem hatékonyságá-
nak garanciáját. Ezért azonban nem kelle-
ne az Európai Uniót hibáztatnia.

Mennyi az AN(NY)I?

Cseke 
Péter Tamás

Cs. P. T., M. Á. Zs.

Annak ellenére, hogy Emil
Boc miniszterelnök korábban

közölte: november 15-ig dûlõre
szeretne vinni a koalícióban az
ország közigazgatási felosztásá-
nak kérdését, a Demokrata Libe-
rális Párt egy ideje nem hozako-
dott elõ új megyésítési javaslatok-
kal. Máté András, az RMDSZ
képviselõházi frakcióvezetõje
szerint az e heti koalíciós tanács-
kozáson a nagyobbik kormány-
párt nem hozta szóba Románia
területi-adminisztratív felosztá-
sát.  Nem állhatott elõ javaslatok-
kal az új megyetérkép megrajzo-
lásával megbízott koalíciós bi-
zottságban sem, ugyanis  a testü-
let ezen a héten még csak nem is
ülésezett. „Számomra titok, mi-
kor ülésezik legközelebb a bizott-
ság” – mondta Máté. A képviselõ
kérdésünkre leszögezte: az
RMDSZ továbbra sem tartja pri-
oritásnak Románia megyéinek
átrajzolását, függetlenül attól,
hogy a PDL milyen új elképzelé-
sekkel áll elõ. „Errõl csak a 2012-
es választások után érdemes be-
szélni” – hangsúlyozta.

A Demokrata Liberális Párt
(PDL) eközben cáfolta, hogy az
egykori Magyar Autonóm Tarto-
mány körvonalait követõ ajánlat-
tal próbálja meggyõzni az
RMDSZ-t arról, hogy támogassa
az ország területi-adminisztratív
újraosztását. Sever Voinescu, a
nagyobbik kormánypárt szóvivõ-
je tegnap leszögezte: az RMDSZ-
szel és a többi koalíciós partnerrel
folytatott tárgyalások nem térké-
pek alapján zajlanak, a PDL pe-
dig sohasem javasolta és nem tá-
mogatja, hogy az 1952 és 1968
között létezetthez hasonló auto-
nóm magyar tartomány jöjjön lét-

re. A szóvivõ közölte, az ország
közigazgatási átszervezése alap-
vetõ fontosságú a fejlesztés szem-
pontjából, ezért a nemzeti érdek
az, hogy még a jövõ évi önkor-
mányzati és parlamenti választá-
sok elõtt megvalósuljon. 

Voinescunak azt követõen kel-
lett nyilvánosság elé állnia, hogy
a Gândul szerint a PDL egy, az
ország 1960 és 1968 közötti köz-
igazgatási felosztására emlékezte-
tõ térképet javasolt kompromisz-
szumos javaslatként az RMDSZ-
nek, amely nem a jelenlegi me-
gyék határain alapulna. A 12
vagy 14 tartomány egyes megyék
felszámolása nyomán jönne létre.
Például Fehér megyén Kolozs és
Hunyad megye osztozna, Szilágy

megye egy része a Körösök vidé-
ke, másik része Kolozs régió része
lenne. Brassó régió elnyelné
Szeben és Kovászna megyék te-
rületét, Bákó pedig megkapná
Neamþ megyét. Továbbá ismét
közigazgatási-területi egységet al-
kotna a Bánság, Máramaros és
Olténia történelmi régió, Moldva
történelmi régió pedig két részre
szakadna. A PDL állítólagos el-
képzelésében Székelyföld két
részre oszlana: az egyik része
Maros, illetve Hargita megye
nagy részére terjedne ki,
Kovászna megye pedig Brassó ré-
gióhoz kerülne. Abban az eset-
ben, ha az RMDSZ ezt a változa-
tot ellenezné, akkor George
Scripcaru brassói polgármester, a

PDL egyik alelnöke elképzelését
próbálná életbe léptetni a nagyob-
bik kormánypárt, éspedig meg-
tartanák az elképzelésben szerep-
lõ területi-közigazgatási határo-
kat, de Székelyföldet különálló
kulturális entitásként ismernék el.
Lia Olguþa Vasilescu, a Szociál-
demokrata Párt szóvivõje szintén
tegnap leszögezte: a román állam
sohasem engedhet a székely régió
kérdésében.

A PDL és Traian Bãsescu ál-
lamfõ korábban azt javasolta,
hogy a jelenlegi nyolc gazdasági
fejlesztési régió kapjon közigazga-
tási státust, az RMDSZ ugyanak-
kor ezt elvetette, mivel a nyolc
mamutmegyében kedvezõtlen
lenne a magyarság számaránya. 

Román lapszemle

Octavian Bot liberális képviselõ olyan tör-
vénytervezetet nyújtott be, amely utcára
tenné Ion Iliescut, Emil Constantinescut
és Mihály királyt. A honatya azzal se ért
egyet, hogy a volt államfõk a hivatalban
levõ elnök fizetésének 75 százalékát kap-
ják életük végéig, a juttatást 30 százalékra
vágná. (România liberã) Egy temesvári
mosodában azért verték meg Costel
Busuioc énekest, mert számlát kért a szõ-
nyegét kimosó cégtõl. (Adevãrul)

Nem sietnek a megyékkel

ÚMSZ

Románia és Bulgária schen-
geni övezethez történõ csat-

lakozását támogató határozatot
fogadott el tegnap az Európai
Parlament (EP). A nagy több-
séggel megszavazott – nem tör-
vényerejû – dokumentum sze-
rint az uniós tagállamoknak fél-
re kell tenniük a nemzeti pop-
ulizmust, és kizárólag az elõre
megállapított csatlakozási krité-
rium alapján kell ítélkezniük. A
képviselõk felszólították az EU-
tagországok állam- és kormány-
fõinek tanácsát, hogy tegye meg
a szükséges lépéseket Bukarest
és Szófia csatlakozásának érde-
kében. Az EP már júniusban is
megszavazott egy állásfoglalást,
amelyben támogatta a schengeni
övezet bõvítését. 

Miközben az unióhoz 2007-
ben csatlakozott Románia és
Bulgária az Európai Bizottság és
az EU-tagállamok többségének
értékelése szerint is eleget tesz a
schengeni tagság kritériumainak,
Hollandia és Finnország ellenál-
lása miatt eddig nem született
döntés a két ország befogadásá-
ról a belsõ határellenõrzéstõl
mentes övezetbe. Hága és Hel-
sinki szerint a két balkáni ország-
ban túlságosan elterjedt a kor-
rupció és a szervezett bûnözés ,
ezért kockázatos lenne beenged-
ni õket a schengeni övezetbe. 

Az egy nappal korábban le-
folytatott plenáris vitában a kép-
viselõk túlnyomó többsége
amellett érvelt, hogy ne alkal-
mazzanak kettõs mércét. Jerzy
Buzek EP-elnök arra hívta fel a
figyelmet, hogy Románia és
Bulgária megérdemli a schen-
gen-tagságot, ugyanis teljesítet-
ték a csatlakozás feltételeit. Gál
Kinga fideszes EP-képviselõ
hangsúlyosan emlékeztetett ar-
ra, hogy az unió korábban már
sokszor követett el - késõbb ne-
hezen helyrehozható - hibát a
kettõs mérce alkalmazásával.
Ezt szerinte most nem szabad
megismételni. Tabajdi Csaba
úgy fogalmazott, hogy ez a
mostani vita az európai szolida-
ritás válságát mutatja – azt,
hogy még mindig vannak az
unióban elsõ- és másodrendû
tagállamok. Az ellenoldal részé-
rõl a holland Peter van Dalen
azzal igyekezett plasztikussá
tenni az elzárkózók érveit, hogy
az állami mentõövre rászoruló
Dexia bankház esetét hozta fel
hasonlatként. Mint mondta, a
Dexia „átment minden vizs-
gán”, jól szerepelt a stressz tesz-
teken, mégis bajba került. Sze-
rinte Románia és Bulgária is hi-
ába vizsgázott le eredményesen
a technikai kritériumok teljesí-
tésébõl, schengeni tagságuk ese-
tén súlyos problémák keletkez-
nének. 

EP-határozat Schengenért
Cs. P. T.

Tíz százalékos béremelésben
részesítené két RMDSZ-es po-

litikus azokat a köztisztviselõket,
akik beszélik a térségükben élõ ki-
sebbségek nyelvét. Máté András
és Márton Árpád indítványa
azokra a hivatalnokokra vonatko-
zik, akiknek településén a kisebb-
ségek részaránya meghaladja a
húsz százalékot. Máté Andrástól
megtudtuk, a javaslatra azokra a
magyar köztisztviselõkre is vonat-
kozik, akik történetesen a székely-
földi hivatalokban dolgoznak.
„Tervezetünkkel arra akarjuk mo-

tiválni elsõsorban a román anya-
nyelvû hivatalnokokat, hogy ta-
nulják meg az általuk kiszolgált
kisebbség nyelvét” – magyarázta a
politikus, aki szerint a bérpótlékot
nem az állami költségvetésbõl, ha-
nem a helyi önkormányzatok bü-
dzséjébõl fedeznék. A két képvise-
lõ már benyújtotta tervezetét,
amely három jogszabályt módosí-
tana: a köztisztviselõk jogállására
vonatkozó 1999. évi 188. számú
törvény, a diszkrimináció vala-
mennyi formájának megelõzését
célzó 2000. évi 137. számú kor-
mányrendelet, valamint a helyi
közigazgatási törvényt. 

Bérpótlék nyelvtudásért

Folytatása a 3. oldalon

A tegnapi vesztes, Csegzi Sándor
úgy értékelte a választmány dön-
tését, hogy az RMDSZ most egy
új arcot akar megmutatni. „Én
Marosvásárhely új arcát mutat-
tam be programomban. Ismertet-
tem, amit eddig elértünk, és elõre-
vetítettem a következõ idõszak
feladatait. Bárki lesz a polgármes-
ter ezeket a programokat véghez
kell vigye” – mondta el lapunknak
Csegzi, majd sok sikert kívánt le-
gyõzõjének. Pokorny László vá-
lasztmányi tag lapunknak úgy ér-
tékelte a tegnap este történteket,
hogy a jelöltek bemutatkozását

követõ tapsból már szinte nyilván-
való volt, hogy ki kapja a szavaza-
tok többségét. A mostani döntést
Borbély László, az RMDSZ poli-
tikai alelnöke már a hét elején
megelõlegezte, amikor leszögezte,
mindennél fontosabb, hogy a ma-
gyar szervezetek közös jelöltet ál-
lítsanak. Mint ismeretes, Vass ne-
ve azt követõen merült fel lehetsé-
ges jelöltként, hogy az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács
(EMNT) is bizalmat szavazott ne-
ki. Jakab István, az EMNT Maros
megyei szervezetének elnöke a
tegnapi döntés után örömét fejez-
te ki, amiatt, hogy az RMDSZ is
az összefogásban gondolkodik. 

Marosvásárhely: Vass a jelölt

A Magyar Autonóm Tartományban az 1956-os népszámlálás szerint a lakosság 77 százaléka magyar volt 
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Gy. Z.

A hírügynökségek június
végén jelentették: az izra-

eli miniszterelnök elfogadja a
német közvetítést kormánya
és a palesztin radikális szer-
vezet, a Hamász közötti fo-
golycserérõl. Benjamin
Netanjahu szavai szerint an-
nak ellenére fogadták el Ber-
lin javaslatát, hogy „nem volt
könnyû az izraeli állam szá-
mára”. A német kezdemé-
nyezés egyensúlyt teremt
„egyfelõl Gilád Salit szaba-
don bocsátása, másfelõl az
izraeli polgárok életének és
biztonságának” a védelme
között – mondta Netanjahu.
A kormányfõ akkor nem bo-
csátkozott részletekbe. Most
viszont kiderült: a fogolycse-
re meglehetõsen aránytalan –
ugyanakkor azt üzeni: egyet-
len izraeli állampolgár élete
ezer palesztinét is megéri.

Német közvetítés

A Hamász sokáig nem rea-
gált a német indítványra
– fûzte hozzá a kormányfõ.
Berlin már évek óta igyeke-
zett közvetíteni a Hamász és
Izrael között. Gilád Salit iz-
raeli katonát éppen öt eszten-

deje ejtették foglyul Gázában
radikális palesztin szerveze-
tek, köztük a Hamász, amely
a túsz elengedése fejé-
ben ezer palesztin rab szaba-
don bocsátását követelte. A
24 esztendõs francia–izraeli
kettõs állampolgár katona
fogsága alatt mindössze há-
rom levelet, egy hang- és egy
videoüzenetet küldhetett a
családjának, és Netanjahu
döntésének az idején egészen
2009 októbere óta nem volt
róla semmi életjel. A legfris-
sebb fejlemény: az izraeli
kormány jóváhagyta ezen a
héten, kedd éjszakai ülésén a
Hamásszal kötött fogolycse-
re-megállapodást. A kor-
mánytagok 26 igen és 3 nem
szavazat mellett fogadták el
az egyiptomi közvetítéssel
létrejött egyezséget, amely-
nek értelmében visszanyeri
szabadságát Gilád Salit, az
izraeli hadsereg tizedese.
Benjámin Netanjahu izraeli
miniszterelnök elõzõleg beje-
lentette: ha minden a tervek
szerint alakul, néhány napon
belül épen és egészségesen
visszatérhet a családjához Iz-
raelbe Gilád Salit. Szavai sze-
rint a kormány elé terjesztett
megállapodás szövegérõl az
elõzõ hét csütörtökén szüle-

tett megállapodás, amit ked-
den írtak alá.

Köztörvényesek nem 

„Ez egy szimbolikus nap,
egyszerre szomorú és öröm-
mel teli. A kormánynak öt
év, pontosan 1935 nehéz nap
és hosszú éjszaka után sike-
rül hazahoznia a fiamat.
Gratulálok a kormányfõnek
ezért a bátor döntésért” –
mondta Salit apja. A Gázai
övezetben több tízezres ün-
neplõ tömeg gyûlt össze az-

nap este a fogolycsere-megál-
lapodás hírére. Az emberek
az ellenállás gyõzelmét ün-
nepelték Dzsabalíjában, a ka-
lifák mecsetjénél. A Hamász
damaszkuszi emigrációban
élõ politikai vezetõje a pa-
lesztin nép nagy gyõzelmé-
nek minõsítette a megállapo-
dást. „A megállapodás értel-
mében ezer fogoly, köztük 27
nõ szabadon engedését értük
el. „Az izraeli hatóságok két
szakaszban helyezik szabad-
lábra az érintett foglyokat:
egy héten belül 450 palesztin
rab, a többi pedig két hónap
múlva térhet haza” – jelentet-
te ki a Hamász vezetõje. A la-
tin-amerikai körúton tartóz-
kodó Mahmúd Abbász pa-
lesztin elnök is üdvözölte és
nemzeti sikernek nevezte a
fogolycserét elõirányozó
megállapodást. Az izraeli ha-
tóságok kedd este cáfolták

azokat a híreket, hogy a fo-
golycsere keretében vissza-
nyerné szabadságát az ötszö-
rös életfogytiglanira ítélt
Marván Bargúti, a paleszti-
nok egyik nemzeti hõse, a
második intifáda vezetõje,
valamint a 30 év börtönnel
sújtott Ahmed Szaadat, a
Népi Front Palesztina Fel-
szabadításáért nevû radikális
szervezet vezetõje is.

Ron Arad esete

Hasonló nagyszabású ak-
ciót hét esztendõvel ezelõtt
hajtottak végre Izrael és a
Hezbollah között. A három-
éves tárgyalásokat követõ
egyezmény értelmében Izra-
el több mint négyszáz – több-
ségükben palesztin – szélsõ-
ségest engedett szabadon. A
fogolycsere lezárásakor Izra-
el ötvenkilenc Hezbollah-

aktivista holttestét adta át a
szervezetnek. A harcosok
Dél-Libanon izraeli megszál-
lása idején estek el, de izraeli
területen temették el õket. Az
ötvenkilenc koporsót szállító
vöröskeresztes konvoj Na-
kránál lépte át az izraeli–liba-
noni határt. Az átvett kopor-
sókat a Hezbollah aktivistái
libanoni zászlókba burkol-
ták, majd három, plexifalú
kamionra téve indították
õket útnak Bejrútba.

A foglyok szabadon enge-
déséért és a holttestek vissza-
szolgáltatásáért cserébe a
Hezbollah akkor egy három
éve elfogott izraeli üzletem-
bert (élve) és három izraeli
katona holttestét adta át Izra-
elnek. A zsidó állam ugyan-
akkor információt követelt a
Hezbollahtól Ron Arad nevû
pilótájáról, akinek a gépét
1986-ban lõtték le Libanon
fölött. Maradványai azonban
nem kerültek elõ, noha a síi-
ta szervezet 2005 elején át-
adott bizonyos emberi ma-
radványokat a közvetítõk-
nek, de az Aharon Farkas ve-
zérõrnagy vezette vizsgálóbi-
zottság kiderítette, hogy nem
Arad holttestérõl van szó.
Németország azóta is folytat-
ja a közvetítést a két fél kö-
zött, újabb fogolycsere (fo-
golycserék) reményében. Ag-
godalomra adhat azonban
okot a Hezbollah azon kije-
lentése, miszerint a jövõben
újabb emberrablásokat követ-
nek majd el pusztán azért,
hogy még több, izraeli fog-
ságban lévõ harcosukat sza-
badítsák ki. 

Egy az ezerhez: furcsa fogolycsere
Jóváhagyta az izraeli kormány a Hamásszal kötött fogoly-

csere-megállapodást. A megegyezés értelmében a radikális

szervezet néhány napon belül szabadon engedi az öt éve

fogságában lévõ izraeli katonát. Cserébe a zsidó állam 

ezernél is több palesztin rabot enged el. A megállapodást az 

izraeli és a palesztin vezetõk is hatalmas sikerként értékelték.

Bogdán Tibor 

Tíz év alatt, 1992 és 2002
között 187 296 fõvel csök-

kent a romániai magyar la-
kosság száma, ez arányszám-
ban kifejezve 0,7 százalékos
visszaesést jelent. A legutób-
bi népszámlálás adatai sze-
rint így az országban élõ ma-
gyar közösség az összlakos-
ság mindössze 6,6 százaléká-
nak felelt meg, az 1992. esz-
tendei 7,03 százalékkal
szemben.

A Középrégióban 
a legtöbb a magyar 

Erdélyben a lakosság szá-
ma egy évtized alatt
537 680 fõvel fogyatkozott,
ehhez ez ott élõ magyar ki-
sebbség az említett 187 296
személlyel „járult hozzá”.
A 2002. évi adatok szerint a
magyarság döntõ többsége

a 16 erdélyi megyében él. A
Kárpátokon túli országrész-
ben mindössze 15 680 sze-
mély vallotta magát magyar
nemzetiségûnek.

Érdekes a lakosság nemze-
tiségi összetételének régiók
szerinti alakulása. Az ország
jelenlegi, nyolc régiós területi
felosztását alapul véve a leg-
kisebb magyar lakossággal,
1297 fõvel a Dolj, Gorj,
Mehedinþi, Olt és Vâlcea me-
gyét magában foglaló Dél-
nyugati Régió rendelkezik. A
román után a második legné-
pesebb lakosság itt a 48 950
fõs roma közösség, de jóval
húszezren felül élnek a tér-
ségben lipovánok, törökök és
tatárok is.

A legtöbb magyar a Fehér,
Brassó, Kovászna, Hargita,
Maros és Szeben megyébõl
álló Középrégióban él, szá-
muk itt 755 455 volt 2002-
ben. Csaknem 100 ezer fõvel

ebben a térségében is a ro-
mák alkotják a második leg-
nagyobb közösséget, a lét-
számbélileg utánuk követke-
zõ kisebbség nem egészen 15
ezer fõvel, messze leszakad-
va, a német.

Jelentõs magyar közösség
található az Északnyugati
Régiót alkotó Bihar,
Beszterce-Naszód, Kolozs,
Máramaros, Szatmár és Szi-
lágy megyében is, létszáma
529 204 fõ. A roma közösség
szempontjából a már említett
Közép-, valamint a több,
mint 98 ezer roma etnikumú
lakossal rendelkezõ Déli Ré-
gió után a térség a harmadik
legjelentõsebb, több, mint 96
ezer romával.

Bukarestben 2002-ben
6028 magyar számoltak ösz-
sze, de roma etnikumúként
is csupán nem sokkal több,
mint 38 ezer személyt je-
gyeztek be. A roma szárma-
zású parlamenti képviselõ,
Mãdãlin Voicu azonban úgy
véli, ez az utolsó szám alig-
hanem rendkívül pontatlan,
az õ számításai szerint a ro-
mán fõvárosban mintegy
500 ezer roma él. A 2002. évi
népszámlálás szerint egyéb-
ként országos viszonylatban
is ennél alig valamivel több,

mindössze 535 140 roma ta-
lálható. 

Nemzetiség 
és anyanyelv

Miközben 2002-ben
1 421 807 személy vallotta
magyarnak magát, közülük
csupán 1 397 906 személy
tartotta anyanyelvének a ma-
gyart. Ugyanakkor viszont a
népszámlálás adatai szerint
1 443 970 magyar anyanyel-
vû polgára van az országnak.
Az eltérések onnan adódnak,
hogy miközben 33 901 ma-
gyar nemzetiségûnek nem
magyar az anyanyelve, addig
13 852 román, 23 950 roma,
6430 német, 630 zsidó, 307
csángó stb. jegyeztette be ma-
gát magyar anyanyelvûként.

Országosan egyébként a
németek száma 2002-ben
már nem érte el a 60 ezret, a
zsidóké pedig 6000 alatt volt.

Örvendetes azonban, hogy
az erdélyi magyarság részará-
nya nem csökkent jelentõ-
sebb mértékben a régió össz-
lakosságának tekintetében az
utóbbi másfél évszázad alatt.
A magyar közösség 1850-
1869 között közel 24 százalé-
kot jelentett, 1992-re nem
egészen 3 százalékkal lett ki-

sebb, a legutóbbi népszámlá-
lás alkalmával pedig 19,6
százalék volt; ekkor történt
meg elsõ ízben, hogy a ma-
gyarság lélekszáma 20 száza-
lék alá esett. 

Megyék szerint egyébként
a legstabilabb magyar lakos-
sággal Szilágy megye büsz-
kélkedhet, itt a magyar ajkú-
ak részarány mindvégig
megmaradt 20 százalék fö-
lött; az ellenkezõ végletet
Krassó-Szörény megye jelen-
ti, ahol a magyar közösség
létszáma alig haladja meg az
1,7 százalékot. 

A román lakosság egyéb-
ként Erdélyben már csaknem
három évszázada, a 18. szá-
zad óta túlsúlyban van.

Vallási megoszlás

Az ország lakosságának 99
százaléka valamilyen vallás-
hoz tartozónak mondta ma-
gát. A vallási megoszlás te-
kintetében, amint az várható
volt, a lakosság döntõ többsé-
ge, 86,4 százaléka, közel 19
millió fõ az ortodox egyház
híve. A görög-katolikusok
részaránya 0,9 százalék, ami
nem egészen 200 ezer sze-
mélyt jelent. Az erdélyi ma-
gyar történelmi egyházak kö-

zött 4,7 százaléknak megfele-
lõ, több, mint egymillió fõvel,
a római-katolikus vezet,
csaknem 700 ezerrel a refor-
mátus, 330 ezerrel, azaz 3,2,
valamint 1,5 százalékkal pe-
dig a pünkösdista hitvallású-
ak következnek. A baptista
egyháznak majdnem 130
ezer, az unitáriusnak közel
70 ezer híve van, ez 0,6 to-
vábbá 0,3 százalékkal egyen-
lõ. A római katolikusok leg-
nagyobb része, több, mint
734 ezer fõ Erdélyben él, a
Kárpátokon túli területeken
– Bacãu, Botoºani, Iaºi,
Neamþ, Suceava, Vaslui me-
gyében – , számuk kevéssel
haladja meg a 235 ezret; kö-
zéjük tartoznak a római-ka-
tolikus vallású csángók is.

Mivel azonban a vallással
kapcsolatos táblázatok nem
tartalmaznak egyben etnikai
felosztást is, így a felekezeti
hovatartozás tekintetében az
egyházak nemzetiség szerinti
megoszlását sok esetben csak
találgatni lehet. Az erdélyi
történelmi magyar egyházak
azonban együttvéve közel
másfél millió lelket számlál-
nak, bár ebbe a számba nyil-
vánvalóan beletartoznak az
Erdélyben élõ románajkú ró-
mai katolikusok is. 

Adatok a kisebbségekrõl 
Népszámlálás – 2011

Örvendetes tény, hogy a népszámlá-

lási adatok szerint az erdélyi ma-

gyarság részaránya nem csökkent 

jelentõsebb mértékben a régió összla-

kosságának tekintetében az utóbbi

másfél évszázad alatt.

Gilát Salit. Élete ezer arabéval felér. Az arab újság azt hivatott bizonyítani, hogy még életben van



Megint egy hír, amely erõsen ide kívánko-
zik; ki fog derülni, miért. „Huszonegy em-
ber halt meg eddig a szennyezett sárga-
dinnye okozta lisztéria-fertõzéstõl az Egye-
sült Államokban, és további száz fertõzött-
rõl tudnak az egészségügyi hatóságok – kö-
zölte az amerikai járványügyi hivatal. A
járvány július végén ütötte fel a fejét. Ed-
dig húsz szövetségi államban történtek
lisztéria-baktérium okozta megbetegedések.
A megbetegedéseket okozó, Rocky Ford
fajtájú szennyezett sárgadinnye a Jensen
Farms termelõtõl került forgalomba. A cég
eddig háromszázezer ládányi dinnyét hí-
vott vissza, de mindeddig nem sikerült ki-
deríteni, hogy a termesztés, a szüretelés, a
raktározás vagy a szállítás melyik fázisában

és pontosan mi okozhatta a
fertõzést. A megbetegedett
emberek túlnyomó többsé-
ge hatvan év feletti. Az or-

vosok fokozott figye-
lemmel kísérik két fer-

tõzött nõ várandóssá-
gának a lefolyását,
mert a liszterózis ve-
téléshez és a magzat
elhalásához vezethet.

A halálos áldozatok számát illetõen a mos-
tani lisztéria-járvány túltesz a két évvel ez-
elõtti, fertõzött mogyoró okozta szalmonel-
lajárványon, amely kilenc halálos áldozatot
követelt. Akkoriban hétszáz embert fertõ-
zött meg a baktérium. A lisztéria-fertõzés
az élelmiszeripari termé-
kek szaga vagy állaga
alapján nem ismerhetõ fel,
laboratóriumi vizsgálattal
lehet csak kimutatni a bak-
tériumot, amely magas lá-
zat, erõs fejfájást és há-
nyingert okoz. A betegség gyakran végzõ-
dik halállal, fõként a legyengült immun-
rendszerû idõsebbeknél.”
Keserû kilátások. Egyrészt azért, mert
most már igencsak súrolom a hatvanadik
éves kort, tehát fél lábbal – no még nem a
sírban – a lisztéria-fertõzés legveszélyezte-
tettebb célcsoportjába tartozom. (A gyer-
mekszülés bizonyos objektív okokból nem
fenyeget.) Másrészt pedig be kell vallanom
olthatatlan vonzódásomat a sárgadinnyé-
hez, ez a szenvedélyem dicsérteti velem a
globalizáció hatásai közül azt az egyetlen
egyet, amelynek jóvoltából a sárgadinnye
megszûnt idénygyümölcsnek lenni, így az

év háromszázhatvanöt napján hozzáférhe-
tõ. (Sõt: szökõévekben háromszázhatvan-
hatszor – ez a bónusz.)
Édesapám volt nagy sárgadinnyés, gyakor-
ta õ is vásárolt – azoknak olyan ízük volt,
mint a töknek –, de a beszerzés anyám

alapfeladata volt. Az én
megszületésemet nem fe-
nyegette lisztéria, mert
édesanyám utálta (õ gö-
rögdinnyés volt), és ami-
kor engem várt, gyakorta
kapott apám kedvencétõl

émelygést. Így tehát nem mondhatom,
hogy a sárgadinnye imádatát az anyatejjel
szívtam volna magamba. Inkább az atyai
példa volt olyan ragadós (a büdössajtok
iránti vonzódásom is innen eredeztethetõ,
akárcsak a tengeri herkentyûkkel való ba-
rátságom.)
Számomra rossz sárgadinnye nem létezik.
Miközben atyám még a ragadósan édeset
is megcukrozta, én a mai napig teljesen
natúr eszem, legyen az mézízû, kissé már
alkoholosan erjedt, vagy kesernyésen-fa-
nyarkásan mandulára emlékeztetõ. S
ahogy magának a gyümölcsvonzalomnak
a gyökerei gyermekkoromban keresen-

dõk, ugyanígy a vágy is: egyszer szeret-
nék annyi sárgadinnyét enni, hogy a füle-
men jön ki.
Bekövetkezett. Feleségemmel és akkor még
szófogadó két fiammal Ciprusban nyaral-
tunk. A szállodában a svédasztalos ebéd-
hez az úszómedence partján terítettek. S
nekem csak csettintenem kellett, fiaim már-
is hozták az ezüsttálcára halmozott gyü-
mölcsöt. Közben pedig monokinizõ, szõke
és sudár skandináv lányok libegtek fel és
alá – Istenem, ez maga volt a teljes kielégü-
lést nyújtó földi Paradicsom.
És akkor most itt ez a lisztéria. Pedig már
úgy sem ehet az ember aggodalmak nélkül
szinte semmit: a marhákat a szivacsos agy-
sorvadás, a csülkösöket a láb- és körömfá-
jás, a szárnyasokat a madárinfluenza fe-
nyegeti, a halakat pusztítja a kiömlõ olaj,
és egyébként is túl magas a higanytartal-
muk. Ilyenkor kezd az ember gyanakodni,
hogy ezek a fertõzések nem valamely lob-
bycsoport érdekeit szolgálják-e? Mondjuk
egy rambutánt (más néven hamist licsit)
termelõét – elvégre az még nem annyira
népszerû. Távol-keleti gyümölcs, és ma-
napság egyébként is minden ott készül, on-
nan érkezik… 

Amikor a nyugat-afrikai Abeokuta alakéja, vagyis királya meg-
hal, a fõemberek levágják a fejét, és egy nagy agyagedénybe he-
lyezve átadják az új uralkodónak; ez szolgál a király fétiséül,
amely iránt tisztelettel kell viseltetnie.
Néha — nyilvánvalóan azért, hogy biztosabban örökölje a kirá-
lyi nemzetség mágikus és egyéb képességeit — az új uralkodó-
nak ennie kell halott elõdje húsából. Így Abeokutában nemcsak
a halott király fejét adták át utódának, hanem kivágták a halott
nyelvét is, és átnyújtották örökösének, hogy egye meg. Ezért,
amikor a bennszülöttek azt akarják kifejezni, hogy az uralkodó
kormányoz, ezt mondják: „Megette a királyt.” Ibadanban, a
nyugat-afrikai Lagosz belsõ vidékének egyik nagy városában
még mindig él ez a szokás. Amikor a király meghal, fejét levág-
ják, és elküldik névleges hûbérurának, az oyói alafinnak, Joruba-
föld fõkirályának, a szívét azonban utóda eszi meg. Nem sok év-
vel ezelõtt Ibadan egyik új királyának trónra lépésekor még elvé-
gezték ezt a szertartást.
Egészében áttekintve az elõzõekben felsorakoztatott bizonyító-
anyagot, joggal feltételezhetjük: a hiedelem szerint a megölt iste-
ni király vagy pap lelke utódába megy át. A Fehér-Nílus mentén
élõ sillukoknál, akik rendszeresen megölik isteni királyaikat,
minden királynak valóban el kell végeznie trónra lépésekor egy
szertartást, amelynek az a célja, hogy átvigyék bele ugyanazt a
szent és tiszteletre méltó lelket, amely minden uralkodó elõdjét
élettel telítette meg.

James G. Fraser: Az Aranyág. 
Fordította Bodrogi Tibor és Bónis György 

Sárgadinnye
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Csapadékosságkor esernyõszerkezettel vagy nejlon
fedõréteg-huzattal, eresz alá helyezkedõ behúzó-
dással, védekezésképességünk kreatív üzemelteté-
sének aktiválásával kíméljük bõrfelületünk száraz-
ság-érzését.
A bevezetõ mondattal szerintem semmi baj nincs. A
magyarul olvasó megérti, helyesírási, szóképzési,
mondatalkotási hiba nincs benne. Valami mégsem
jó. Csak annyi, hogy nem szoktunk így beszélni,
nem így használjuk az amúgy hibátlan szavakat,
nyelvtani eszközöket. 
Számtalan területe van életünknek, ahol – ha nem is
ennyire -, de rendkívül nyakatekert nyelvi formákkal
találkozhatunk. Csak példaképpen: a kocsmai italo-
zást követõ szóváltásban a gyanúsított a mintegy tíz
centiméter pengehosszúságú szúró-vágó eszközzel a
sértett hasfalában nyolc napon túl gyógyuló sérülést
ejtett… Vagy idézhetnénk bármely szakmai nyelv-
bõl a pontosság igényével megalkotott elborzasztó
szövegeket.
Ezeken belül külön állatfaj a politikai kommuniká-
ció nevû nyelvi erõszaktétel. Nem teszem meg azt,
hogy a kormányzati szóvivõktõl ideidézek fordula-
tokat, mondatokat hasonló szándékkal, mert ennyi-
re sem bírnák ki az elemzést. Mégis: ugyebár nem
kétkulcsos lesz az adórendszer, csak az átlagbér fe-
lett keresõk többet adóznak…A 27 százalékos áfa
nem megszorítás, adóemelés, hanem az elmúlt
nyolc év adóssága. Nem bajban vagyunk, hanem
olyan kísérlet részesei, amit a világ el akar tõlünk ta-
nulni.
Odáig szabályszerû a dolog, hogy a politikus akkor
hazudik, amikor kinyitja a száját. Nem várható el,
legalábbis a kommunikációs tanácsadók szerint sem-
miképp, hogy a hatalmat gyakorlók valami olyasmit
kimondjanak: elrontottuk, bocsánat. Volt egy ilyes-
fajta kiszivárogtatás pár éve, az õszödi zárt körben
elmondott miniszterelnöki beszéd, s azonnal kitörtek
a zavargások. Becsületes népünk elviseli, ha hazud-
nak neki, ám ennek beismerését azonnal bünteti. 
A hál’isten annak szól, hogy akkora a baj, már a
jobboldali közgazdák szerint is, hogy nincs más le-
hetõség, beszélni kell a problémákról. A sikerpropa-
ganda tarthatatlanná vált, az emberek akarata s a
kétharmad kifulladt, a valóság és a róla szóló be-
széd most a háborús propagandára hasonlít. Vissza
kell venni a magabiztosságból. Hál’isten csak az

õszinteség tud mûködni, külön-
ben nagy felfordulás lesz. 
Kommunikációs szempontból
a politikai közbeszéd terén lát-

ványos javulásnak nézünk elé-
be. Nem lesz jobb a közérze-
tünk, továbbra is a gödör alján

tartózkodunk, de az õszintébb
beszéd – remélhetõen – ned-
vesen tartja a puskaport. Meg

imádkozhatunk.Krebsz János

Lap-top
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Közben pedig mono-
kinizõ, szõke és sudár
skandináv lányok libeg-
tek fel és alá – Istenem.

Gyulay Zoltán

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Vannak események, amelyek élesen különválnak
a történések általános folyamatától, 
és úgy látszik, mintha a természeti 

fejlõdés részét alkotnák..” 
George Herbert Wells

Probléma

Eszem a szívedet!

Hál’isten
A nap címe. Miért siratja Iliescu Diaconescu
halálát? Sabina Fati, România liberã

Magyarázat. Legjobban mégis a volt állam-
elnök, Ion Iliescu jellemezte Ion
Diaconescut: párbeszédre nyitott, szelíd em-
ber volt. Hol vannak most a politikában a
párbeszédre nyitott, szelíd – tegyük hozzá:
mûvelt, jóérzésû, szavatartó, méltóságteljes –
politikus úriemberek? Nem õk, hanem a
macsók, a populisták, a nagyotmondók, a
mûveletlenek érvényesülnek! Traian Bãsescu
– aki lényegesen hozzájárult a Nemzeti Pa-
rasztpárt szétveréséhez – szintén méltatta Ion
Diaconescu érdemeit: „fontos szerepe volt
Románia demokratizálási folyamatában”.
Igen, a két emblematikus, nemeslelkû jobbol-
dali politikus, Corneliu Coposu és Ion
Diaconescu (hozzáuk lehet venni Ion Ratiut
is) emelkedett példája volt a felelõs, demok-
ratikus vezetõknek. Persze, hogy a post
mortem elismerésnek megvan a morális há-
tulütõje, hiszen Iliescu nem bánt valami kesz-
tyûs kézzel ezekkel a nagy öregekkel – de
mintha Bãsescu mégiscsak álságosabb lenne.
Nem csak azért, mert úgy tesz most is, mint
amikor korrupt létére elítélte a korrupciót
(Iliescu például nem korrupt!), hanem mert
részérõl minden gesztus a közvetlen politikai
érdek kifejezõdésének tûnik. Nehéz eldönte-
ni, ki ártott többet Diaconescu legnagyobb
szerelmének, a Nemzeti Parasztpártnak, Ili-
escu vagy Bãsescu!

Ki a populista? Ki a törvénytelen? Ki a ha-
zug? Minden belpolitikai újságírónak kötele-
zõvé kellene tenni, olvassa el a ziare.com por-
tálon az interjút Márton Árpáddal, aki úgy-
mond ki akarja csinálni az ANI-t, ezzel szem-
ben emiatt õt akarják kicsinálni – pusztán
azért, mert érvényesíteni akarja a törvény
mindenek fölöttiségét. A beszélgetés címe:
RMDSZ: Az ANI törvénytelenségeket mûvel,
Macovei tudta, hogy a törvény alkotmányel-
lenes. Milyen szépen is mondta Emil Boc,
hogy fel kell már hagyni a populizmussal!

A nap álhíre. A mostani kegyeletes hangu-
latban Emil Boc bevallotta, alig várja, hogy
megdicsérhesse Adrian Nãstase államférfiúi
nagyságát, eredményes miniszterelnöki tevé-
kenységét. 
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Sipos M. Zoltán

A kolozsvári Szabadság
napilap szerkesztõségé-

nek is otthont adó  egykori
Lázár-házban mûködik majd
a Kolozsvári Magyar Média,
Tudományos és Kulturális
Központ, amelynek megnyi-
tóünnepségét tegnap este tar-
tották a Jókai (Napoca) utca
16. szám alatti épületben. A
megnyitón Markó Béla, az
intézményt a kolozsvári Mi-
nerva Mûvelõdési Egyesület-
tel közösen mûködtetõ Kós
Károly Akadémia Alapít-
vány elnökeként  kifejtette:
Tibori Szabó Zoltán újságíró-
nak, a Minerva elnökének
köszönhetõa központ létre-
jötte, minthogy Tibori „ak-
kor is kitartóan hitt a köz-
pontban, amikor annak meg-
valósulása még illuzórikus-
nak tûnt”. Markó szerint az
épület, amelyben a központ
helyet kapott, már önmagá-
ban is jelentéssel bír. „Az
egykori Lázár család leszár-
mazottainak magántulajdo-
na, amely mostantól közös-
ségi tulajdonná vált és a ma-
gyar közösség céljait szolgál-
ja” – hangsúlyozta a Kós
Károly Akadémia Alapít-
vány elnöke. Tibori ki-
fejtette: a központ kulturális
és tudományos események-
nek kíván helyszínt biztosíta-
ni, tevékenységét kiterjesztve
médiaprogramokra, segítve
az oktatást és a kutatást is.

Mint hangsúlyozta: a Miner-
va tulajdonát képezõ házban
megnyíló központ összekap-
csolja a kolozsvári magyar
médiát, médiatörténetet és
médiaarchívum-tevékenysé-
get az egyetemi oktatással és
kutatással, vagyis az alap-
képzés, a mesteri és a dokto-
ri programok különbözõ tu-
dományos rendezvényeivel,
kutatási munkáival. A köz-
pont alappillérét az ingatlan-
ban mûködõ Szabadság napi-
lap és a köréje szervezõdõ
médiatevékenység képezi,

azt kiegészíti majd a Babeº-
Bolyai és a Sapientia média-
szakkollégiumai által kezde-
ményezett oktatási és kutatá-
si tevékenység, amely az
egyesület birtokában lévõ
gyûjteményekre épül. Az
egyesület elnöke példaként
említette, hogy a Minerva
birtokában van 30-35 ezer
sajtófotó, amelyek az elmúlt
50 évben készültek, ezekbõl
a központ idõszakos kiállítá-
sokat szervez majd. Tibori
szerint a közeljövõben multi-
médiás erdélyi sajtófotó-kiál-

lítást terveznek, mely az el-
múlt húsz év termésébõl
nyújt válogatást.

A tegnap esti megnyitóün-
nepségen bemutatták a Fûz-
fa Balázs magyarországi iro-
dalomtörténész által vezetett
Savaria University Press Ala-
pítvány gondozásában meg-
jelent Dsida Jenõ összegyûjtött
versei címû kötetet. Láng
Gusztávval, a kötet szerkesz-
tõjével Kántor Lajos kolozs-
vári irodalomtörténész és
Markó Béla az est házigaz-
dája beszélgetett. 

Röviden

Dsidára emlékeznek 
Marosvásárhelyen

A Kós Károly Akadémia
Alapítvány ma délután 5
órakor, a marosvásárhelyi
Kultúrpalota kistermében
Dsida Jenõ összegyûjtött verseit
tartalmazó kötetet mutat be.
A rendezvényen jelen lesz
Láng Gusztáv, a kötet szer-
kesztõje, valamint Fûzfa Ba-
lázs, a könyvet gondozó
Savaria University Press
Alapítvány elnöke is. A
Dsida-kötetrõl a szerkesztõ-
vel Kántor Lajos, Kovács
András Ferenc és Markó Bé-
la beszélget.

Kulturális kitüntetés 
Demeter Andrásnak

Frédéric Mitterrand, a Fran-
cia Köztársaság mûvelõdési
és kommunikációs miniszte-
re 2011-re a Mûvészetek és
Irodalom érdemrend tiszti
fokozatával tüntette ki De-
meter András Istvánt, a Ro-
mán Rádiótársaság elnök-ve-
zérigazgatóját. Rajta kívül
Romániából Marius Sala, a
Román Akadémia alelnöke
és Virgil Niþulescu, a Román
Paraszt Múzeum vezérigaz-
gatója veheti át a kitüntetést.
A magas rangú elismerés
azokat jutalmazza, akik je-
lentõset alkottak a mûvelõ-
dés, a mûvészetek és az iro-
dalom terén, illetve hozzájá-
rultak a kultúra közvetítésé-
hez Franciaországban és a
világon. Az érdemrendet a
díjazottaknak október 18-án
adja át Henri Paul, Francia-
ország bukaresti nagykövete.

Felújítják 
a székelykapukat

Felújítanak a Székely Nem-
zeti Múzeum tulajdonában
lévõ öt székelykaput – érte-
sült a Kolozsvári Rádió. Varga
Mihály igazgató szerint a
legrégebbi kapu Dálnokról
való, és 1733-ban faragták.
A restaurált székelykapukat
a sepsiszentgyörgyi székely-
múzeum udvarán állítják
majd fel. A polgármesteri hi-
vatal és Kovászna megye tu-
rizmusfejlesztési egyesülete
idén 10 ezer lejt szán a
Székelykapuk elnevezésû
programra. Ennek keretében
a helyi hatóságok támo-
gatják azokat, akik konzer-
válják a régi székelykapukat
vagy újakat építenek.

Elindult 
a WEBKastély vetélkedõ

Hegedüs Csilla miniszteri
tanácsos, a Transylvania
Trust ügyvezetõ igazgatója,
Farkas András, a PONT
Csoport elnöke és Balázsi-
Pál Elõd, a Transindex fõ-
szerkesztõje tegnap sajtótá-
jékoztatón mutatta be az
erdélyi kastélyok és kúriák
múltját, jelenét és jövõjét
helyi szemmel megmutató
online projektet. A
WEBkastély vetélkedõ a
szervezõk elmondása sze-
rint az Erdélyben közel 600
településen található kas-
tély vagy kúria népszerûsí-
tését, értékeinek megismer-
tetését tûzte célul. 

HIRDETÉS

Markó Béla, Láng Gusztáv, Kántor Lajos és Fûzfa Balázs a kolozsvári médiaközpont-nyitón

Turós-Jakab László

Szatíra, komédia, irónia
és paródia – ezekkel a fil-

mes mûfajokkal találkozha-
tunk a ma kezdõdõ tíznapos
Comedy Clujon. 

A három nagy kolozsvári
filmszínházban,  a Iulius
Mall plázamozijában, vala-
mint a Tranzit-házban és két
belvárosi kávézóban mint-
egy száz film kerül vászon-
ra. A szervezõk elsõdleges
célja a szórakoztatás mellett
„a komédia fogalma jelenté-
sének bõvítése” – ezért a leg-
különbözõbb, a világ min-
den tájáról érkezett filmek-
kel próbálják tágítani a ko-
lozsváriak „filmes tudását”. 

Emellett az ínyenceket
panoráma, dokumentum-
film, illetve rádió és televí-
zió- reklám szekcióval is
várják a szervezõk. A har-
madik alkalommal megren-
dezésre kerülõ fesztiválon
az elmúlt évekkel ellentét-
ben idén nemcsak egész es-
tés alkotásokat láthatnak a
mozikedvelõk, hanem a kü-
lönbözõ országok filmsza-
kos diákjainak rövidfilmjeit
is, amelyek külön szekció-
ban versengenek az elsõ dí-
jért. A szervezõk elmondá-
sa szerint ezzel szeretnének
hagyományt teremteni, a
rövidfilmek bemutatásával
létrehozva egy „minifesz-
tivált” a Comedy Clujon
belül. 

A versenyfilmek kategóri-
ájában Románia, Görögor-
szág, Olaszország, Svájc,
Tajvan, Kína, Oroszország,
Németország és Nagy Bri-
tannia filmmûvészei mutat-
koznak be. 

Az ítészek között, olyan
nagy neveket találni, mint
Dennis Dreith, amerikai
filmzeneszerzõ, Rolf Ru-
diger Hamacher média-
szakember és filmkritikus,
Noel Witts színikritikus,
Roger Grosvold norvég új-
ságíró és filmkritikus, vala-
mint Matjaz Javšnik, szlo-
vén színész. 

A kortárs román filmmû-
vészetet George Achim idén
készült Visul lui Adalbert, va-
lamint Adrian Sitaru Din
dragoste, cu cele mai bune
intenþii címû alkotása. A
fesztiválon, amely utolsó
három napján Tordára láto-
gat – emellett vetítik Ion
Luca Caragiale mûveinek
mozgóképes adaptációit,
valamint a Monty Python
társulat alkotásait. A tízna-
pos rendezvényen két work-
shop is várja a filmbarátokat
– az alkotói mûhelyekben a
rajzfilmgyártás és a filmze-
ne körüli munkálatokba
nyújtanak betekintést. 

A Comedy Cluj idén is a
román vígjáték nagy egyéni-
ségeit köszönti életmû-díjjal,
ezúttal Draga Olteanu-
Matei színésznõ kapja az el-
ismerést. 

Comedy Cluj: vígjáték-

hullám a kincses városban

A szerzõ felvétele

MTI

Nyilatkozatban biztosít-
ja szolidaritásáról Márta

Istvánt 12 romániai magyar
társulat vezetõje – köztük
Gáspárik Attila, Tapasztó
Ernõ és Parászka Miklós –
kiemelve: megdöbbenéssel
vették tudomásul az Új
Színház igazgatóváltásáról
szóló híreket, és aggódva fi-
gyelik egy 13 éve tartó szín-
vonalas, szakmailag ered-
ményes munkafolyamat hir-
telen félbeszakítását. Az
MTI-hez tegnap eljuttatott
közlemény szerint a románi-
ai magyar színházak meg-
szólítva érzik magukat a bu-
dapesti Új Színház ügyében,
mivel az igazgatói székéért
versenybe szállt pályázók ki-
emelten fontosnak tartják a
határon túli magyar színhá-
zakkal történõ kapcsolattar-
tást és együttmûködést.
„Mint a romániai magyar
színházakat tömörítõ érdek-
védelmi szövetség létrehozá-
sának kezdeményezõi, meg-
döbbenéssel vettük tudomá-
sul az elmúlt napokban az
Új Színházban bekövetke-
zett igazgatóváltás hírét” –
olvasható a nyilatkozatban.
A színházigazgatók hangsú-
lyozzák: szervezetüktõl ide-
gen minden kirekesztõ, szél-
sõséges nézet, és kötelessé-
güknek érzik fellépni, ami-
kor a politikai döntések so-
rán mellõzik a szakmai
szempontokat. 

Támogatják

Márta IstvántMédiacéh Kolozsváron 
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Kovács Zsolt

Rendõr vezetheti el a
menyasszonyt és a võle-

gényt, ha a lagzi szervezõi
nem fizetnek szerzõi jogi il-
letéket: nemcsak a „zene-
adó” szigorodott, de a behaj-
tás módja is. A Román Szer-
zõi Jogi Hivatal (ORDA) el-
lenõrei razziázhatnak a ven-
déglátó-ipari egységekben,
sátoros lagzikon; az ellenõr-
zést a rendõrség munkatársai
is segítik. A szakmai szerve-
zet elnöke, Ana Achim el-
mondta: nagyon sokan ren-
deznek zenés mûsorokat, es-
teket vagy használják a zene-
számokat arra, hogy vállal-
kozásuk népszerûbb, jöve-
delmezõbb legyen, az alko-
tók pedig nem részesülnek
megfelelõ mértékben abból a
nyereségbõl, amely a mûve-
iknek is köszönhetõ. Fizetni
kellene ugyanis minden
olyan nyílt vagy zárt térben
elhangzó zenéért, amelyet
egy családnál vagy szûk ba-
ráti társaságnál nagyobb kö-
zösség hallgat.

Alkotók és behajtók

Az illeték mértéke a ren-
dezvény léptékétõl függ: egy
taxis az autójában hallható
rádióadások, lejátszott zene-
számok után 15 lejt fizet
majd havonta, egy esküvõ,
keresztelõ 60 lejt „kóstál”,

nagyobb összejövetelek ese-
tében azonban a befizetett
összeg elérheti a 300 lejt is.
Az esküvõszervezõk a zene-
szerzõk szövetségének hon-
lapján elérhetõ bankszámla-
számon utalhatják át a rájuk
esõ díjat, falvakon a polgár-
mesteri hivatalokhoz kell for-
dulni, itt az önkormányzatok
utalják tovább a kedvezmé-
nyezettekhez a bevételt. Ar-
ról is nyilatkozni kell, hogy
mekkora teremben zajlik a
zenés esemény, és mellékelni
kell az elõadott-lejátszott ze-
neszámok listáját, ez alapján
részesülnek majd az alkotók
a bevételbõl. 

Lõrincz Imre, a Zeneszer-
zõk Szövetségének Kovászna
megyei képviselõje lapunk
érdeklõdésére elmondta: ez a
jogszabály eddig is létezett,
most viszont kibõvítették a
díjkötelesek körét, emelked-
tek a szerzõi jogdíjak is. Az
érdekvédõ úgy tapasztalta, a
legnagyobb gondot eddig a
díjak behajtása jelentette. 

Eltérített jogdíjak 

A szigorítás sem az alko-
tók, sem a illetékfizetésre kö-
telezettek támogatását nem
élvezi. „Higgye el, én legjob-
ban azt szeretném, ha az au-
tómban nem szólna semmi-
lyen zene. A kedves kliensek
azonban, fõleg ha illuminált
állapotban szállnak be, gyak-

ran követelõznek. Megrende-
lik a rádióadót, a zenei stí-
lust, amit az utazás alatt hal-
lani akarnak. Hogy én hogy
tudok szenvedni az éjszakai
maneleadásoktól! Inkább ne-
kem járna a veszélyességi
pótlék” – fakadt ki Kozma
Péter marosvásárhelyi taxis,
aki hozzátette: tapasztalatai
szerint minden ilyen illetéket
szigorúan behajtanak a hoz-
zá hasonló kisvállalkozótól. 

B. Mihály, egy sepsiszent-
györgyi rendezvényszervezõ
cég tulajdonosa lapunknak
úgy nyilatkozott: elvben

egyetért a szerzõi jogdíjak ki-
fizetésével, de úgy  tapasztal-
ja, hogy a befizetett összeg
többnyire nem jut el a jogo-
sultakhoz. „A székelyföldi
esküvõkön és rendezvénye-
ken magyar elõadók, együt-
tesek lépnek fel, illetve ma-
gyar zenét játszanak, és elõ-
fordult néhányszor, hogy
magyarországi együttesek
visszautasították a meghí-
vást, arra hivatkozva, hogy
Romániából nem kapják
meg az õket megilletõ szer-
zõi jogdíjakat” – panaszolta
B. Mihály. Mint hangsúlyoz-

ta: nem átlátható, hogy a Ro-
mániai Zeneszerzõk Szövet-
sége milyen elõadókat képvi-
sel, és hova kerül a pénz. A
háromszéki zenészek között
elterjedt az a meggyõzõdés,
hogy a rendezvények után
befizetett összegek fõként a
„befutott” román zeneszer-
zõk zsebébe kerülnek. A sep-
siszentgyörgyi rendezvény-
szervezõ járható útnak tartja,
hogy az esküvõknek és ke-
resztelõknek helyet adó ven-
déglõtulajdonosok vállalják a
többletkiadásokat, hiszen
övék a bevétel. „Nagyon va-

lószínû, hogy ha át is vállal-
ják majd a szervezõk, vala-
milyen úton úgyis tovább há-
rítják a megrendelõkre” – ve-
títette elõre a várható árnöve-
kedést a lapunknak nyilatko-
zó üzletember. 

Gázsi, saccra

„Óriási a zûrzavar, a jogdí-
jakból befolyt összeg nem jut
el oda, ahová kellene” – fo-
galmazott lapunknak Dancs
Árpád. A Dancs Markets
sepsiszentgyörgyi lemezki-
adó producere szerint a pénz
valahol az Román Szerzõi
Jogi Hivatal és a mûvészek
között akad el. A vendéglõk,
panziók nagy része eddig is
kifizette a jogdíjakat, azon-
ban nem az elõírásoknak
megfelelõen, és nem annyit,
amennyit kellene. „Ez az
egész rendszer rosszul van
felépítve. Bonyolult listát kell
vezetni, amelyet a legtöbben
nem töltenek ki, azt sem tud-
ják, hogy hogyan kell” – ma-
gyarázta Dancs Árpád, aki
szerint sokan „a hasukra
csapva” fizetnek jogdíjat, és
nem aszerint, hogy melyik
elõadó melyik zeneszámát
játszották. A producer tudni
véli, hogy az eddig befolyt
összeg jelentõs részét a szer-
zõi jogvédõ szervezet vezetõi
között osztották el. Tavaly
ilyen jogcímen 68 ezer euró
gyûlt össze. 

Zenevámot vetnek ki a lagzikra

HIRDETÉS

Az új rendelkezés szerint a sátras zenélésért is fizetni kell, nyílt téren sem szabad ingyen szórakoztatni

ÚMSZ

Tíz üdülõ kapott fürdõ-
városi rangot, az errõl

szóló határozatot azért fo-
gadta el a kormány, mert a
következõ években a hazai
gyógyturizmus fejlesztése ki-
emelt fontosságú. Az Egész-
ségügyi Minisztériumhoz
tartozó Országos Rehabilitá-
ciós, Orvosfizikai és Balne-
oklimatológiai Intézet szak-
értõinek értékelése és a helyi
önkormányzatok javaslatai
alapján Amara, Cãlimãneºti-
Cãciulata, Félixfürdõ, Govo-
ra, Herkulesfürdõ, Kovász-
na, Olãneºti-fürdõ, Szováta,
Techirghiol és Vízakna érde-
melte ki a balneoklimatoló-

giai központ minõsítést.
Ezekben a belföldön már is-
mert és népszerû üdülõkben
a meglévõ természeti adott-
ságokat használják fel terá-
piás célra. 

A tervek szerint azonban a
gyógyszeres kezelések mel-
lett életmódprogramokat,
wellness-szolgáltatást bizto-
sítanak, illetve diagnosztika-
központokat is mûködtet-
nek. Az ide látogató betegek
segítséget kapnak a gyógy-
uláshoz, a pihenni vágyók
pedig minõségi szabadidõs
programokon vehetnek
részt. A terápiás, rehabilitá-
ciós vagy megelõzõ kúrák
iránt – a fent jelzett települé-
sek természeti adottságai mi-

att – várhatóan külföldrõl is
érdeklõdnek majd, ezért a ki-
emelt gyógyüdülõkben jelen-
tõs befektetések, korszerûsí-
tések lesznek. 

A legnépszerûbbek az ás-
vány- és hévízfürdõk, a
gyógyhatású iszapok és a
mofetták. A gyógyfürdõk-
ben ideg- és bõrbántalmak-
ra, nõgyógyászati problé-
mákra, endokrinológiai ese-
tekre, anyagcsere-betegsé-
gekre kínálnak kezelési
programokat. Ugyancsak
ezekbe a központokba vár-
ják a mozgásszervi betegsé-
gekben szenvedõket, a reu-
matikus, légzõ-, emésztõ- és
érrendszeri problémákkal
küzdõket. 

Kinek jár a fürdõvárosi rang?

Hírösszefoglaló

Két és fél százalékkal nõ
január elsejétõl az elekt-

romos áram ára, a kormány
hét közepén elfogadott sür-
gõsségi kormányrendelete a
zöld, úgynevezett megújuló
energia elõállítását kívánja
ezzel a pluszbevétellel tá-
mogatni. A tervek szerint a
következõ néhány évben 4-5
milliárd eurót fordítanak
megújuló energia elõállítá-
sára. Az áramszolgáltatók
2008 óta kötelesek úgyneve-
zett zöld bizonylatokat vá-
sárolni, ezeknek  az értékét
pedig visszafordítják a meg-

újuló áram gyártására. A
tervek szerint 2015-re az or-
szágban felhasznált elektro-
mos áram 35 százalékát
megújuló energiaforrásból
kell majd biztosítani. A be-
fektetés érinti a fogyasztói
árat is, a jövõ év eleji áreme-
lés egyhavi 50 lejes kiadás
esetében 1,25 lejes emelést
jelent majd. A zöld bizony-
latok egységára – az elektro-
mos áram elõállításának
technológiájától és fogyasz-
tástól függõen – 27 és 55
euró között változik. Az
áramszolgáltatók számára
az energiaárakat szabályozó
hatóság, az ANRE határoz-

za meg azt, hogy milyen ér-
tékben kell zöld bizonylatot
vásárolniuk. Azok a magán-
fogyasztók, akik rendelkez-
nek megújuló energiaforrás-
sal, árcsökkentést kérhetnek
attól az áramszolgáltatótól,
amellyel szerzõdésben áll-
nak. A tavalyi év végén Ro-
mániában összesen 462
MW teljesítményû szélerõ-
mû mûködött, az idei év vé-
gére ez már elérheti az
1000MW kapacitást, jövõre
pedig a szám megduplázód-
hat: így például 7,7 millió
fogyasztó szükségleteit fe-
dezhetik szélenergiából elõ-
állított árammal.

Jövõ évtõl nõ az áram ára



8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Befutó
Az utánpótlás magazinja
9.30 Iskolapélda (ism.)
10.05 Felfedező
10.30 BBC Click
A BBC informatikai maga-
zinja
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 Elfelejtett ének -
Makovecz monológ
0.05 BBC Click (ism.)
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7.10 Kolumbusz Kristóf
7.35 Szimba, az oroszlán-
király
8.05 A mesemondó 
(dán rajzf. sor.)
8.35 Daktari 
(am. kaland sor.)
10.30 Arcélek
11.00 Egészség +
11.30 A tudomány 
műhelyében
12.00 Munka-Társ
12.30 Határtalanul 
magyar
13.02 Híradó
13.15 Nyelvőrző
13.45 Vannak vidékek
14.15 Felfedező úton a
Robinson család 
(új-zél. kaland sor.)
15.15 Törzsasztal
16.10 Talpalatnyi zöld
16.40 Veszélyben
17.15 Csapdahelyzet 
(am. thriller, 1953)
18.20 Az állatok nyelve
19.00 Híradó
19.35 Pannonia 
3 keréken
20.00 Molnár Ferenc: 
A jó tündér 
(magyar színházi felv.)
22.00 Bronxi mese 
(am. krimi, 1993)
0.00 Dunasport
0.15 Alkonyattól pirkada-
tig (am. akcióf., 1996)
2.05 Edvin Marton élő
koncert - Zürich

m1, 21.15
Agora

I.sz. 4. század, Egyiptom, a Római Birodalom uralma alatt.
Alexandria utcáin vallási indíttatású erőszakos zavargások
törnek ki, melyek a híres Könyvtárat, az akkori világ szelle-
mi központját fenyegetik. A Könyvtárban rekedt briliáns
asztronómus, Hypatia és tanítványai harcba szállnak, hogy
megmentsék az ősi világ bölcsességét. Közülük ketten a nő
szívéért is versengenek.

m2, 21.35
Az álmodó

Ben Crane a legjobb tréner a lovaspályán, ám karrierje egy
csapásra véget ér, mikor díjnyertes lova, Sonya eltöri a lá-
bát. Palmer, a tulajdonos számára értéktelenné válik mind
ló, mind pedig a gondozója, ezért kirúgja Bent és csapatát a
lóval együtt. Sorsuk kilátástalannak tűnik, ám ekkor Cale,
Ben lánya lehetetlen kéréssel fordul apjához: gyógyítsák
meg Sonyát, hogy újra versenyezhessen.

DUNA Tv, 22.00
Bronxi mese

A kilencéves Calogero New York olaszok lakta negyedében,
Bronxban él a szüleivel. Apja, a buszvezető Lorenzo vasszi-
gorra neveli őt, de egyúttal igyekszik a legtöbbet nyújtani
neki és megóvni az utca kegyetlenségétől. A fiú szemtanúja
lesz egy gyilkosságnak, de a rendőrök erőteljes ráhatása el-
lenére sem hajlandó azonosítani az elkövetőt.

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 A 3 kismalac és a
farkasok
11.00 Nem ér a nevem,
káposzta a fejem!
11.30 Kisokos
12.00 Boszorkánypalánta
(magyar tévéf., 1988)
13.01 Momentán
13.25 Éretlenek (magyar
sor.)
14.20 Gyermekkor
15.10 A korral jár?
15.55 Angi jelenti
16.25 A megsebzett boly-
gó (magyar sor.)
16.50 Anno
17.15 Miklósa Erika és
David D’Or koncertje
18.10 Városrajzolatok -
Budapest
18.35 Az emlékezet hely-
színei
19.05 Mi micsoda
19.30 Esti mese
20.00 Montalbano fel-
ügyelő (olasz krimisor.)
21.00 Híradó este
21.29 Sporthírek
21.35 Az álmodó (ameri-
kai családi film, 2005)
23.20 Telesport
0.10 Gasztroangyal
1.00 Videoton FC-
Kecskeméti TE bajnoki lab-
darúgó mérkőzés

7.40 Forma-1 (élő) 
- Koreai Nagydíj
9.20 Kölyökklub
Éliás, a kis mentőhajó,
Frédi és Béni, 
avagy a két kőkorszaki
szaki
11.05 Winx Klub
(anim. sor.)

11.30 Asztro Show
12.30 Házon kívül (ism.)
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Autómánia
13.40 Jéglovagok 
(am. dok. sor.)
14.40 Forma-1 
- Koreai Nagydíj
Jeonnam, Dél-Korea 
- Korean International
Circuit 
16.25 Döglött akták 
(am. krimisor.)
17.20 Bunyó karácsonyig
(olasz-német-am. vígj.,
1994)
19.30 Híradó
20.00 Fókusz Plusz
20.30 X-Faktor (2011)
Tehetségkutató show-mű-
sor
23.30 ValóVilág 
- Összefoglaló (élő)
Utána: RTL-hírek
0.45 Szörnyek szigete
(am. akcióf., 2005)
2.35 Állati dumák 
(angol-am. anim. sor.)
3.00 Fókusz Plusz Maga-
zin (ism.)

7.00 Látlelet a Földről
7.25 Tv2 matiné
Benne: 414-es küldetés,
Fifi virágoskertje, 
Roary, a versenyautó,
Eperke legújabb kalandjai
11.25 Egy tini naplója
(vígj. sor.)
12.15 Bajnokok Ligája
magazin (ism.)
12.45 Babavilág
13.15 9 hónap
13.45 Tűsarok 
- Életmód, divat, stílus 
- nőknek
14.15 Walker, 
a texasi kopó 
(am. sor.)
15.15 Autóguru
15.45 Gyilkos számok
(am. krimisor.)
16.45 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 Bean
- az igazi katasztrófafilm 

(angol-am. vígj., 1997)
22.15 Kivonat (am. rom.
vígj., 2009)
Közben: Kenósorsolás
0.20 A terror arca 
(am. akcióf., 2003)
2.00 EZO.TV
3.00 Kalandjárat (ism.)

9.35 Zsírégetők 10.40
Trendközelben 11.10 Top-
modell leszek! 12.05
Greek, a szövetség (soro-
zat) 13.00 Luxusdoki
(sorozat) 13.55 Szívek
szállodája (sorozat) 15.55
Vérmes négyes (sorozat)
16.20 Mike és Molly
(sorozat) 16.45 Két pasi
(sorozat) 17.10 Beugró
Plusz 18.15 Lucky Luke
(olasz-am. western-vígj.)
20.00 Columbo (am. kri-
mi) 22.00 Kísérleti patká-
nyok (am. thrill.)

9.00 Hírek 9.10 America’s
Cup Magazine 10.00
Sport.ro Hírek 11.00 Pon-
tos sportidő 13.00
Sport.ro Hírek 14.00 Örül-
jünk a focinak 15.00
Sport.ro Hírek 15.05 Foga-
dás 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
Sport.ro Hírek 22.00
Wrestling SMACK,
Showtime 23.30 Fogadás
a félelemmel

8.15 Analia másik arca
(amerikai sorozat) 9.45
Együtt örökké (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. sor.) 19.30 A csá-
bítás 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 Porco Rosso - A mes-
terpilóta (animációs film)
12.55 Hullámok szárnyán
(am. vígjáték) 14.50 Ne-
vem: Senki (ol.-fr.-NSZK
vígjáték) 17.00 Ping-Pong:
Az ököl színre lép (am.-
hongk. vígjáték) 18.30
Csonthülye (amerikai-dél-
af. vígjáték) 20.30 Gagyi
mami (amerikai-német
vígjáték) 22.15 Terror a
tenger alatt (amerikai-
angol-bolgár film) 0.00
Nitro (kan. akciófilm)

9.00 Nem ér a nevem
(sorozat) 9.30 Reaper - Dé-
monirtók (amerikai akció
sorozat) 10.30 Egymásra
utalva (amerikai-kanadai
kalandfilm, 2003) 12.30
Kanal-D Hírek 13.15 Ked-
ves barátnőm (ismétlés)
16.00 D-Paparazzi (ismét-
lés) 16.45 Akarsz milli-
omos lenni? 18.45 A nap
híre 19.00 Kanal-D Hírek
19.45 Ez Románia! 20.30
Esküvő meglepetésekkel
22.45 Véletlen anya - real-
ity show

8.00 A nyolclábú buckala-
kók, dokf. 8.30 Zene 8.45
Ízelítő ism. 9.00 Néptánc
9.30 Hitélet ism. 10.00
Made in Hungary 10.15 45
Perces Megálló, ism.
16.00 Hitélet ism. 16.30
Országos fogathajtó baj-
nokság, ism. 18.30 Híradó
19.00 Erdélyi Kávéház
19.30 Híradó 20.00 Piac-
tér 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!
11.00 Aranymetszés
11.55 Családom és egyéb
emberfajták (am. sor.)
12.20 Gyerekjáték a szá-
mítógép
12.30 Most a Buday!
13.01 Hírek
13.05 Múlt-kor
13.35 Zöld Tea
14.05 HungarIQ
14.35 Erdőjárók
15.05 Valaki 
- Irimiás Balázs építész
15.35 Vilmos herceg és
Catherine - Királyi esküvő
(am. dokumentumf.)
16.55 Az álmodó 
(am. családi film, 2005)
18.40 Gasztroangyal
19.30 SzerencseSzombat
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Agora 
(spanyol-máltai történelmi
dráma, 2009)
23.20 Pánik 
(magyar romantikus vígjá-
ték, 2008)
0.55 Early Music 
(koncertf.)
1.45 Sporthírek
1.55 Koncertek az A38
hajón

6.55 Románia hímnusza
7.00 Disney Klub
7.55 Zoom
8.10 Az ember és az idő
9.30 Babamágia
10.00 Légy okos szülő!
10.30 Lökött profeszor
11.00 e-Fórum
11.30 Ahogy elő van írva
12.00 Pro Patria
13.00 A Román Televízió
dokumentumfilmjei
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.30 UEFA Champions
League Magazin
15.00 Egyszer az életben
- szórakoztató műsor
(ism.)
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 A Tellier ház 
(francia filmdráma, 2008)
1.45 A 60-as évek 
hallhatatlanjai 
(angol dokumentum soro-
zat)
2.15 Ahogy elő van írva
(ism.)
2.45 Hírek,
időjárásjelentés 
(ism.)
3.40 Zoom (ism.)

6.30 Star Wars: 
A klónok háborúja 
(anim. sor.)
7.00 Pro Tv hírek, sport
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.)
13.00 Pro Tv hírek, sport
13.05 Legend 
of the Seeker 
(amerikai akció sorozat)
14.15 Pókember 2. 
(amerikai kalandfilm,
2004)
17.00 Kenguru Jack 
(am.-auszt. akció-vígj.,
2003)
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Csúcsformában 2.
(amerikai akció-vígjáték,
2001)
22.30 A pofonok földje
(kínai-hongkongi akció-víg-
játék, 2004)
0.30 Local Kombat Piatra
Neamţ
2.00 Pro Tv hírek, sport
(ism.)
3.30 A pofonok földje 
(kínai-hongkongi akció-víg-
játék, 2004) (ism.)

4.45 Közvetlen hozzáfé-
rés (ism.)
Simona Gheorghe műsora
7.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
10.00 Beethoven 
nagy áttörése 
(amerikai családi film,
2008)
12.00 Xena 
(amerikai kaland sorozat)
13.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
14.00 Jöttem, láttam, 
beköltöztem 
(am. vígj., 1992)
Goldie Hawn, 
Steve Martin, 
Dana Delany, 
Julie Harris, 
Donald Moffat,
Peter MacNicol
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (live)
17.00 Impact Point
(amerikai thriller, 2008)
Sz.: Brian Austin Green,
Melissa Keller
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (live)
20.20 X-Faktor 
- verseny show
23.20 Stephen King: 
Halálsoron 
(amerikai fantasztikus
thriller, 1999)
2.30 Impact Point 
(amerikai thriller, 2008)
(ism.)

6.00 A cseresznye 
a tortán
7.00 Fején a nagyvilág
7.30 Teleshopping
8.00 Kortárs Kung Fu 
stílusok (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 Bűnös viszonyok
(angol-amerikai filmdrá-
ma, 2006)
16.30 Anyacsere 
- reality show
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán (ism.)
20.30 Rád vagyok kattan-
va (amerikai romantikus
vígjáték, 2000)
22.30 Legyőzhetetlen
(am. életr. drám., 2006)
0.30 Vihar után 
(amerikai thriller, 2001)
2.30 Legyőzhetetlen 
(am. életr. drám., 2006)
(ism.)

6.30 Szétépítők 
– Fa
7.00 Hogyan készült?
Golfütő, 
ostya, 
drót, 
kábel, 
vonatkerék
8.00 Autókereskedők 
– Land Rover Discovery
9.00 Óriás költöztetők 
- Megajachtok
10.00 Para? Normális?
11.00 Állítólag... 
- Defekt
12.00 A túlélés törvényei
- A vörös sziklák vidékén
14.00 Édesvízi szörnyek
16.00 Állítólag... 
- Valkür hadművelet
17.00 Aranyláz
Alaszkában 
- Mindent egy lapra
18.00 Óriás költöztetők 
- Óriás tengeralattjáró
19.00 Mocsári macsók
20.00 Licitvadászok 
- A gengszter whiskey-je,
Céllövölde
21.00 A mérnök szemével
22.00 Iparkodjunk 
- Üveg
23.00 Kíváncsiság
- Hogyan alakult ki Ameri-

ka?
0.00 Wikileaks: 
veszélyes igazság
1.00 Egy idióta külföldön 
- Brazília
2.00 Ez csak üzlet

8.00 Építészet
8.30 Szentek és mester-
ségek
9.00 Balkáni szokások
10.00 Ki vagy, doki? 
(ang. sor.)
11.00 Liga 2: 
Juventus Bucureşti-CSM
Vâlcea mérkőzés (live)
13.10 Hétvége kettesben
(live)
15.10 Montalbano 
felügyelő: 
Hamis játékok
(olasz krimi, 2006)
17.00 Vésd a fejedbe 
- informatív műsor
18.00 Román útlevél
19.05 Al Bano koncert
20.10 Szerelem 
a négyzeten 
(amerikai romantikus víg-
játék, 2000)
22.00 Hírek,
időjárásjelentés
23.00 Gitárok ideje
0.00 Murdoch nyomozó
rejtélyei 
(kanadai-angol sorozat)
0.55 Montalbano 
felügyelő: 
Hamis játékok 
(olasz krimi, 2006) 
(ism.)
2.35 Ki vagy Doki? 
(angol kaland sorozat)
(ism.)
3.35 Murdoch nyomozó
rejtélyei (kanadai-angol
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 Körhinta, Zenenegyed
17.30 Sorsok az operaszínpadon
17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

SZOMBAT
2011. október 15.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ



8.30 Lányok meglepeté-
sekkel 9.00 Smile TV 9.30
Eli Stone (am. sorozat)
10.30 Earth Minus Zero
(am. film) 12.30 Hírek
13.15 Vacanţa Mare Re-
loaded (ismétlés) 14.15
Esküvő meglepetésekkel
16.45 Akarsz milliomos
lenni? (ismétlés) 17.45 Ez
Románia! 18.45 A nap híre
19.00 Hírek 19.45 D-Pa-
parazzi 20.30 Szemek az
árnyékban 22.00 Nyomo-
rultak (am.-angol-német ro-
mantikus dráma)

8.00 Híradó
8.30 Soroló
A vidék magazinja
9.05 Felfedező (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 
Riportmagazin
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 Fotográfiák (ma-
gyar dokumentumf.)
0.05 Kontraszt (ism.)
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6.15 Gazdakör (ism.)
7.10 Hókusz-Pókusz 
Cirkusz
7.15 Az Ótestamentum
7.45 Kolumbusz Kristóf
8.10 Szimba, 
az oroszlánkirály
8.35 A mesemondó
9.05 Daktari 
(am. kaland sor.)
10.00 Isten kezében
10.25 Élő egyház
11.00 Unitárius istentisz-
telet Nagyajtáról
12.00 Világ-nézet
13.02 Híradó
13.15 Élő népzene
13.45 Hazajáró
14.20 Rosszcsont kaland-
jai (am. sor.)
15.15 Csellengők
15.45 Törvény 
által védve
16.15 Utókor
16.45 Múltidéző
17.20 Egy őrült éjszaka
(magyar vígj., 1970)
19.00 Híradó
19.30 Heti Hírmondó
20.00 Önök kérték!
21.00 Mága Show 
(magyar szór. műsor)
22.30 Klubszoba
23.30 Dunasport
23.45 Élet a Marson
0.40 Luther (angol sor.)
1.30 Koncertek az A38
hajón
2.35 Múltidéző (ism.)

TV2, 21.05
Charlie angyalai: Teljes gázzal

A szexi angyalok visszatérnek, hogy megküzdjenek a gonosz
exangyallal. Az érzéki és angyali szépségű lányok és segítő-
társuk, Bosley feladata, hogy visszaszerezzék a gyűrűket,
amikben a nemzeti tanúvédelmi program résztvevőinek ada-
tai találhatóak. Beletaposnak a gázba és indul a fergeteges
iram, ami senkit nem kímél. Reszkessetek gonoszok, újra itt
vannak az angyalok.

m1, 22.30
A bombák földjén

Az Irakban dolgozó amerikai bombaosztag tagjai talán a vi-
lág legveszélyesebb munkáját végzik. Nap mint nap bombá-
kat hatástalanítanak a háborús övezet kellős közepén. Éle-
tük azon múlik, hogy sikerül-e a megfelelő zsinórt elvágni
idejében, mielőtt valaki felrobbantaná az elrejtett tölteteket.
Számukra Bagdadban mindenki potenciális ellenség, ezért
belső konfliktusaik ellenére össze kell tartaniuk.

RTL Klub, 23.45
A hajsza

Jack Hammondot egy fatális félreértés következtében be-
börtönzik. Éppen az egyik börtönből szállítják egy másikba,
amikor kihasználva a meglazult őrzést, megszökik. A nagy
szabadság reményében Mexikó felé veszi az irányt. Éppen
csak betér egy benzinkúthoz, ahol két okoskodó rendőrt
vesz észre. Hogy elkerülje a velük való találkozást egy fegy-
vernek látszó tárggyal, ami nem más, mint egy csokoládé.

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 
kalandjai (sor.)
12.30 Most a Buday!
13.15 Katolikus krónika
13.40 Útmutató
14.05 Tanúságtevők
14.55 Kérdések 
a Bibliában
15.10 Református 
magazin
15.35 Református 
ifjúsági műsor
15.45 Balatonfelvidéki 
református templomok
16.00 Kultúrák és vallá-
sok az ókor romjain
16.15 A megsebzett bolygó
16.55 Csavargások 
Afrikában
17.20 Balázs Elemér- 
koncert
18.10 Városrajzolatok
18.35 Az emlékezet 
helyszínei
19.05 Mi micsoda
19.30 Esti mese
19.55 Montalbano 
felügyelő (sor.)
21.00 Híradó este
21.35 A Lényeg
22.00 Átok (játékf.)
22.30 Telesport
23.20 Gerolsteini kaland
(magyar vígj.)

8.00 Kölyökklub
Benne: Björn mackó ka-
landjai, 
Éliás, a kis mentőhajó
8.35 Forma-1 (élő) 
- KoreaiNagydíj
Jeonnam, Dél-Korea 
- Korean International Cir-
cuit
11.05 Trendmánia
11.35 Teleshop
12.35 Törzsutas
13.00 RTL Klub Híradó
13.15 Merlin kalandjai
(sor.)
14.15 Magyar autósport-
magazin
14.35 Forma-1 (élő) 
- KoreaiNagydíj
Jeonnam, Dél-Korea 
- Korean International Cir-
cuit
Utána: 17.00 Hatoslottó-
sorsolás
17.10 Míg a halál el nem
választ (vígj. sor.)
17.35 Spionfióka 
(amerikai akció-vígj.,
1991) (12)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 ValóVilág (2011)
(élő) - Kiválasztás
22.25 Heti hetes
Utána: RTL-hírek
23.45 A hajsza 
(amerikai akcióf., 1994)
1.25 Portré
2.00 Totál szívás 
(am. krimisor.)

7.15 Látlelet a Földről
7.45 Tv2 matiné
11.00 Született kémek
11.30 Avatár 
- Aang legendája 
(anim. sor.)
12.00 Ability
12.30 Stahl konyhája
13.00 Kalandjárat
13.30 Borkultusz (ism.)
14.00 Talpig nő 
(magazinműsor)
14.30 Több mint TestŐr
(életmódmagazin)
15.00 Simlis Jack, 
a karibi szuperkém 
(am.-új-zél. sor.)
15.50 Bean 
- az igazi katasztrófafilm
(angol-am. vígj., 1997)
17.30 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
18.25 ÖsszeEsküvők
(valóságshow)
19.30 Tények
20.00 Napló
20.35 Napló Extra
21.05 Charlie angyalai:
Teljes gázzal 
(amerikai akció-vígj.,
2003)
23.05 Frizbi Hajdú Péterrel
0.05 TotalCar
0.35 Knight Rider 
(am. sor.)
1.30 Mária, 
a skótok királynője 
(angol filmdráma, 1972)
3.40 EZO.TV

9.35 Szex és New York
light (sorozat) 10.50 Szép-
testben 11.20 Édes kísér-
tések 11.50 MaxxMotion
12.20 A nagy házalakítás
14.15 Jack Hunter (am.
kalandfilm) 16.10 Houdini
(am. filmdráma) 18.05 Fe-
lejtsd el Párizst! (am. rom.
vígjáték) 20.05 Harmadik
műszak (sorozat) 21.05
CSI (sorozat) 22.00 Szüle-
tett detektívek (sorozat)
22.55 Amerikai pite: A
szerelem Bibliája (am.
vígjáték)

10.00 Hírek 11.05 Pro-
Motor 11.00 Pontos
sportidő 13.00 Sport.ro
Hírek 14.00 Ploiest-i har-
cosok 14.30 Pontos
sportidő 15.00 Sport.ro
Hírek 15.05 Fogadás a
félelemmel 16.00 Mitica
ligája 18.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 19.00 Pontos
sportidő (live) 20.00 A
fény harcosai 21.00
Sport.ro Hírek (live)
22.00 Mitica ligája
23.00 Gigászok harca
0.00 Sport.ro Hírek

8.15 Analia másik arca
(sorozat) 9.45 Együtt
örökké (sorozat) 12.30 A
kötelék (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 (mexi-
kói sorozat) 20.30 A sze-
relem győzelme (sorozat)
22.00 Perro amor (ameri-
kai sorozat) 0.00 Szere-
lemkönnyek (román soro-
zat) 1.00 Clase 406 (mexi-
kói sorozat)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Rudi malac újra szá-
guld (német családi film)
12.55 Ping-Pong (ameri-
kai-hongkongi vígjáték)
14.25 Sofőrlecke (angol
filmdráma) 16.15 Gagyi
mami (amerikai-német
vígjáték) 18.05 Csonthü-
lye 2. (am.-indiai-dél-af.
vígjáték) 20.00 Csillagok
háborúja (am. sci-fi kaland-
film) 22.25 A Mars szelle-
me (amerikai sci-fi akció-
film) 0.10 Időbűnök (spa-
nyol thriller)

7.30 Kultúrcsepp 8.00 Ze-
ne 8.45 Ízelítő, ismétlés
9.00 A hétmérföldes, is-
métlés9.30 Metszet, is-
métlés 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-
métlés20.30 Híradó 21.00
Híradó 22.00 Metszet, is-
métlés 22.30 Híradó
23.00 Többszemközt, ism.

TV2
7.00 Esély
7.25 KorTárs
7.55 Opera Café
10.00 Engedjétek hozzám
10.10 Katolikus krónika
10.40 Útmutató
11.05 Tanúságtevők
(ism.)
11.30 Tanúságtevők
11.55 Kérdések 
a Bibliában
12.10 Református 
magazin
12.35 Református 
ifjúsági műsor
12.45 Balatonfelvidéki 
református templomok
13.01 Hírek
13.05 Zegzugos
történetek
13.35 Anno
14.05 Tokaj szőlővesszein...
14.35 Gerolsteini kaland
(magyar rom. vígj., 1957)
16.50 Telesport
16.50 Újpest FC - ZTE FC
bajnoki labdarúgó-mérkőzés
19.05 Déltenger kincse
(auszt.-francia kaland sor.)
19.55 A Lényeg
20.30 Híradó este
21.15 Magyarország, 
szeretlek!
22.30 A bombák földjén
(am. filmdráma, 2008)
0.35 Rekviem 
egy álomért 
(am. filmdráma, 2000)
2.15 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
14.30 Nemzetközi cirkusz
előadás
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 sorsolás
19.40 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.00 Distractis Show
(szórakoztató műsor)
21.35 Az utolsó légió 
(angol-olasz-francia-tunézi-
ai akcióf., 2007)
23.25 100%-ban garan-
tált
0.25 Dănutz S.R.L. 
– 1-2. rész
2.15 Találkozunk a TVR-
ben - talk show (ism.)
3.40 Hírek (ism.)

6.30 Star Wars: 
A klónok háborúja 
(anim. sor.)
7.00 Pro Tv hírek, 
sport, i
dőjárásjelentés
10.00 20 év után 
(talk show)
11.00 Kenguru Jack 
(am.-auszt. akció-vígj.,
2003) (ism.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
13.05 Apropo TV 
- szórakoztató műsor
14.00 Csúcsformában 2.
(amerikai akció-vígjáték,
2001)
15.45 Románia hangja 
- szórakoztató műsor
(ism.)
18.00 Románia szeretlek!
19.00 Hétvégi Pro Tv hí-
rek, sport, időjárásjelen-
tés
20.15 Román komédia
társaság 
- szórakoztató műsor
21.15 A sötétség határán
(angol-amerikai thriller,
2010)
23.45 Apropo TV 
- szórakoztató műsor
(ism.)
0.45 Románia szeretlek!
(ism
3.15 A sötétség határán
(angol-amerikai thriller,
2010) (ism.)

4.45 Beethoven 
nagy áttörése 
(amerikai családi film,
2008) (ism.)
7.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (live)
10.00 Jöttem, láttam, 
beköltöztem 
(amerikai vígj., 1992)
(ism.)
12.00 Xena 
(amerikai kaland sorozat)
13.00 Híradó, 
sport, időjárásjelentés
(live)
13.45 X-Faktor 
- verseny show (ism.)
16.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
16.30 SuperBingo 
Metropolis 
(verseny show) (live)
19.00 Híradó, 
sport, időjárásjelentés
(live)
20.15 A fenébe is 
- szórakoztató műsor
22.00 Kémjátszma 
(angol- amerikai krimi,
2001)
0.45 A fenébe is 
- szórakoztató műsor
2.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés (ism.)
2.45 Xena 
(amerikai kaland sorozat)
(ism.)
3.30 Kémjátszma 
(angol- amerikai krimi,
2001) (ism.)

4.30 Rád vagyok 
kattanva 
(amerikai romantikus víg-
játék, 2000) (ism.)
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 króniká-
ja (ism.)
18.00 Hírek, időjárásje-
lentés
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.)

6.30 Szétépítők 
- Beton
7.00 Hogyan készült?
Szörfdeszka, 
matrica, 
szendvicskeksz, 
beton tetőburkoló
8.00 Autókereskedők 
- BMW M3
9.00 Hogyan csinálják?
Egy kilométer vastag ke-
mény szikla, 
narancsszüret, 
üveghajlítás
10.00
11.00 Amerikai hotrodok 
- Hotrodverseny
12.00 Nagymenők négy
keréken
13.00 Autókereskedők
15.00 Óriás költöztetők
16.00 Állítólag...
- Mission Impossible
maszk
17.00 Kíváncsiság 
- Hogyan alakult ki Ameri-
ka?
18.00 Édesvízi 
szörnyek 
- Japán szörnyek
19.00 Kényszerleszállás 
a Hudson folyón
20.00 Így működik
a Világegyetem

21.00 Autókereskedők
23.00 Újjáépítők 
- Chevy Nova
1.00 Óriás költöztetők 
- Megajachtok
2.00 A fegyverkovács

8.00 Vésd a fejedbe 
(ism.)
9.00 Román útlevél
10.00 Ki vagy, doki? 
(angol kaland sor.)
11.00 Motomágia
11.30 Femina
12.00 Jamie 
30 perces ebédje
13.10 Hétvége kettesben
(live)
15.10 Téli napforduló 
(angol-német rom. dráma,
2003)
16.45 Egészségpasztilla
17.00 Balkáni szokások
18.00 Kaland 
és természet
18.30 Csavargó halász
19.00 UEFA Champions
League Magazin
19.30 Nagy lábon
- kulturális magazin
20.00 Răzushow 
- szórakoztató műsor
21.00 CSI: A helyszínelők
(amerikai-kanadai krimiso-
rozat)
22.00 Hírek
23.00 AG Weinberger 
zenei műsora
0.00 Murdoch nyomozó
rejtélyei 
(kan.-angol sor.)
0.55 Téli napforduló 
(angol-német rom. dráma,
2003)
2.30 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 református 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

10.00 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

VASÁRNAP
2011. október 16.
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8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Nevem: Senki
(olasz-francia-NSZK vígjá-
ték) 13.20 Gyilkos fullánk
(amerikai-kanadai kataszt-
rófa film) 14.55 Kölcsön-
kenyér visszajár (amerikai
filmdráma) 16.50 Én va-
gyok Batman! (amerikai
akció-vígj.) 18.35 Az ötö-
dik hős (amerikai akció-
film) 20.15 Kalandtúra
(német-amerikai thriller)
22.00 Hős kerestetik (am.
akciófilm) 23.45 A behaj-
tók (am. akció-vígjáték)

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 (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 (ism.)
0.05 Rájátszás (ism.)

10.15 Vendégváró, is-
métlés 10.30 Átjáró
16.00 Híradó 16.15 Kul-
túrcsepp, ismétlés 16.35
Kárpát Expressz 17.00 Át-
járó 17.30 Híradó 17.50
Egészséges percek 17.55
Könyvajánló 17.57 Életké-
pek 18.00 Zene 18.30 Hír-
adó 19.00 Piactér 19.30
Híradó 20.00 Neve és hi-
vatása... 20.30 Vékás Pé-
ter: Veress Ferenc dokf.
21.00 Piactér 21.30 Hír-
adó 22.00 Átjáró 22.30
Híradó 

ETV

8.15 Analia másik arca
(sorozat) 9.45 Együtt
örökké (sorozat) 12.45
Mesés hölgyek 14.15
Clase 406 (sorozat) 15.30
Amor real (sorozat) 16.30
Igaz történetek 17.30 Lola
(amerikai sorozat) 18.30
A lángoló ég alatt (soro-
zat) 19.30 A csábítás föld-
jén (sorozat) 20.30 A sze-
relem győzelme (sorozat)
22.00 Éjszakai történetek
22.30 Perro amor  (am.
sorozat) 23.30 Szerelem-
könnyek (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 Kanal-D
Hírek 0.30 Női vonalak
(amerikai-német vígjáték,
2000)

KANAL D

ÚMSZTVMÛSOR www.maszol.ro   2011. október 14–16., péntek–vasárnap10

7.30 Híradó
7.35 Kisváros (ism.)
8.30 Híradó
8.35 MacGyver 
(am.-kan. 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 Korea, Kína 
és Japán kultúrájának 
története
18.00 Kisenciklopédia
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 or-
vosság (német vígj. sor.)
22.15 Hírek
22.30 A jövő kezdete
(am. filmdráma, 2000)
0.30 Sportaréna
1.25 Dunasport
1.35 Az a nap a mienk
volt (dokumentumf.)

TV2, 12.35
Pinokkió

Geppetto mester magányosan éli mindennapjait. Egyik nap
azonban a háza előtt talált tuskóból készít egy fabábut, akit
Pinokkió névre keresztel. Másnap reggelre aztán, a mester
legnagyobb döbbenetére, a kis bábu egyszer csak életre kel.
Geppetto ettől kezdve a fiaként tekint rá, és mindent meg-
próbál elkövetni azért, hogy Pinokkió iskolába járhasson.

DUNA Tv, 22.30
A jövõ kezdete

Az iskolába érkező új tanár nem túl egyszerű házi feladattal
lepi meg diákjait: váltsák meg a világot. Aki jó jegyet akar év
végén, az tesz valamit, amitől jobbá válnak a dolgok. Ez per-
sze csak vicc. De Trevor komolyan veszi. Fantasztikus tervet
eszel ki, amely, ha beválik, fokozatosan tényleg mindent át-
alakíthat. Csupán három emberen kell segítenie hozzá.

Antena 1, 1.05
Max Havoc - Tûzgyûrû

Max Havoc, az egykori kick-boksz világbajnok vonzza a bűnö-
zőket, bármerre jár, mindig megtalálják. Max fotósként érke-
zik Roger Tarso szállodájába, hogy fotósorozatot készítsen a
gyönyörű teniszcsillagról, Suzyról. Tarsóról azonban hamar
kiderül, hogy terrorizálja a környéket, ráadásul egykor ellen-
fele volt a ringben, és évek óta arra vár, hogy visszavágjon.

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 természe-
ti értékei
12.15 Magyarországi nép-
táncok
12.30 Társbérletben a tár-
gyakkal
13.01 Híradó délben
13.19 Sporthírek
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Napló
14.00 Közvetítés a parla-
ment üléséről
17.30 Magyar elsők
17.45 Zegzugos történe-
tek
18.10 McLeod lányai
(auszt. kaland sor.)
18.55 Angyali érintés
(am. sor.)
19.40 Esti mese
20.05 Sólyom és galamb
(olasz sor.)
21.00 Híradó este
21.29 Sporthírek
21.35 Maradj talpon!
22.30 24 (am. sor.)
23.15 Stingers 
(auszt. krimisor.)
0.00 Az Este
0.35 Párizsi helyszínelők
(fr. krimisor.)
1.20 Bűvölet (olasz sor.)
2.15 Alma Mater
3.10 Magyar rock
4.05 Pecatúra

6.30 Top Shop
7.00 Fókusz Reggel
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli
Reggeli magazinműsor
10.05 Rubí, 
az elbűvölő szörnyeteg
(mexikói sorozat)
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
Közszolgálati magazin
21.20 Barátok közt 
(magyar sor.)
22.00 ValóVilág (élő) 
- Aréna 
- összefoglaló
23.10 Showder Klub
Vidám show-műsor
0.15 Minden, amit mindig
is tudni akartál a Póker-
ről...
0.55 Reflektor 
- Sztármagazin
1.10 Totál szívás 
(amerikai krimisor.)

7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.40 Stahl konyhája
(ism.)
10.50 Babapercek
11.00 Teleshop
12.35 Pinokkió 
(olasz-angol kalandf.,
2008) 2/1. rész
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 (valóságshow) 
- A Küzdelem
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 Hírmű-
sor
1.55 EZO.TV
2.30 Üzenet a túlvilágról
(kan.-am. filmdráma,
2008)

10.50 Houdini - A halál
cimborája (am. filmdráma)
12.45 Topmodell leszek!
13.40 Feleségcsere 14.40
Őrangyal (sorozat) 15.40
Doktor House (sorozat)
16.35 Nyomtalanul (krimi-
sorozat) 17.30 Gyilkos
számok (ismétlés) 19.20
Jóbarátok (ismétlés)
20.20 Két pasi  (sorozat)
21.15 Doktor House (soro-
zat) 22.15 Az igazság ne-
vében (am. akciófilm)
0.20 Esküdt ellenségek
(sorozat)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.10 Pontos sport 14.00
Sport.ro Hírek 15.00
Sport.ro Hírek 15.10 Pon-
tos sportidő 16.00 Sport.
ro Hírek 16.30 Pontos
sportidő 18.00 Sport .ro
Hírek 19.00 Pontos sport-
idő 19.05 Információk
20.00 Pontos sportidő
20.15 1000 halálos törté-
net 21.00 Hírek 22.00 A
KO királyai 23.00 Sport.
ro 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.)
12.30 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 termé-
szeti értékei
16.00 Angyali érintés
(am. sor.)
16.50 Sólyom és galamb
(olasz 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 Hacktion 
(magyar akció sor.)
23.05 Az Este
23.40 Átok 
(magyar f., 3. rész)
0.10 Aranymetszés
1.05 HungarIQ
1.30 Sporthírek
1.40 Észak és Dél 
(am. kaland sor.) (ism.)
2.30 MM (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.)
12.20 TVR 55
12.40 A palota legendái:
A szelek királya 
(dél-koreai drámasor.)
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:
A szelek királya
(dél-koreai drámasor.)
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 (ism.)

5.30 Pro Motor (ism.)
6.00 20 év után (ism.)
7.00 Pro Tv hírek,
Könyvbemutató

10.00 Fagypont 
- Jégkorszak Miamiban
(am.-kan. katasztrófa f.,
2005)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
14.00 Apropo TV 
(szórakoztató műsor)
(ism.)
15.00 Román Komédia
Társaság
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
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 Gheo-
rghe műsora
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
20.00 Liga 1: 
FC Ceahlăul Piatra Neamţ-
Dinamo mérkőzés 
(live)
22.00 Nárcisz:
Törvénytelen szerelmek
(sor.)
23.15 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
23.50 Egy bűnös show 
- Dan Capatos műsora
(live)
1.05 Max Havoc 
- Tűzgyűrű 
(am. akcióf., 2006)
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
9.00 Hogyan csinálják?
10.00 Hogyan készült?
Agyagkorsók, 
baromfifelvágottak,
versenyautómotorok
11.00 A túlélés 
törvényei
12.00 Amcsi motorok
13.00 Autókereskedők
14.00 Autókereskedők
úton 
- Land Rover
15.00 Kíváncsiság 
- Mikor jön el a világvége?
16.00 Hogyan készült?
Agyagkorsók, 
baromfifelvágottak,
versenyautómotorok
17.00 Amcsi motorok 
- A színfalak mögött
18.00 Autókereskedők 
- Alfa Romeo Spider 
Veloce
19.00 A túlélés 
törvényei - A vörös sziklák
vidékén
20.00 Állítólag... 
- Defekt
21.00 Hogyan készült?
22.00 Kíváncsiság 
- Hogyan alakult 
ki Amerika?
23.00 Keith Barry trükk-
jei
0.00 Autókereskedők 
- Volvo P1800S
2.00 A túlélés 
törvényei

8.00 Hannah Montana
(am. sor.)
8.35 Familie Dr. Kleist
(német sor.)
9.30 Al Bano koncert
(ism.)
10.30 Nagy lábon
11.00 Vallomások 
(ism.)
12.00 Bazár
12.35 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 Răzushow 
- szórakoztató műsor
19.30 Oroszlánok arénája
- reality show
20.25 Biznisz óra
21.10 Késhegyen
22.00 Hírek, sport
23.00 Minden pénzt meg-
ér
23.30 30 Rock
(amerikai vígjáték sor.)
0.00 Csillagközi romboló
(amerikai-angol akció sor.)
0.55 Răzushow 
(ism.)
1.50 Minden pénzt megér
(ism.)
2.20 Auto-mánia (ism.)
2.50 Biznisz óra (ism.)
3.40 Vallomások (ism.)

2.00 Éjszakai váltás
8.00 Hírek, sport
8.10 Hangoló
9.50 Hírek, műsorism.
15.00 Slágeróra
16.00 Hírek
16.15 Hétköznapok igazsága
17.00 Nap-óra
17.30 Zene, zene, zenelánc
17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár
15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 Kulturális mozaik

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság
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 17.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ



Ma az Ilona, Alán,
Bocsárd nevûek ünnepel-
nek.
Az Ilona nõi név, a Heléna
régi magyarosodott alak-
változata, amelyet a közép-
kor óta használnak ebben a
formában. A magyar
nyelvbe szláv közvetítéssel
került.
Alán kelta eredetû angol
névbõl származik.
A Bocsárd bizonytalan ere-
detû férfinév, talán össze-
függ a Bocsárd helységnév-
vel, amely a régi magyar
bocsár szóból származik,
aminek a jelentése: kádár,
pohárnok.
Szombaton Teréz és Aran-
ka napja lesz.
Vasárnap Gálok és Amb-
rusok ünnepelnek.

Évforduló
• 1911 – Budapesten be-
jegyzik az elsõ magyar
filmvállalatot, a Hunnia
Filmgyárat.
• 1912 – Theodore Roose-
velt amerikai elnök ellen
merényletet követnek el a
Milwaukeeban, kampánya
közben. Beszédét lõtt sebé-
vel is megtartja.
Szombat, október 15.

• 1619 – Bethlen Gábor erdé-
lyi fejedelem birtokába kerül
a pozsonyi várban õrzött
Szent Korona.
• 1750 – Megindul a menet-
rendszerû postakocsijárat
Bécs és Buda között.
Vasárnap, október 16.
• 1701 – Megalapítják a Yale
Egyetemet.
• 1897 – Megnyílik a buda-
pesti Magyar Színház.
• 1906 – Törvényesítik a pros-
titúciót Magyarországon.

Vicc
– Te Jenõ, hallottad, hogy a
Tibi kórházban van?
– Ne mondd, tegnap láttam
egy szõke bombázóval!
– Éppen ezért! A felesége is
látta...

Recept
Pikáns céklasaláta
1 dl olívaolajjal, 3 evõkanál
ketchuppal, 1 citrom levével,
1 dkg sóval 2 kávéskanál bor-
sikafûvel, fél csomó finomra
vágott snidlinggel, petrezse-
lyemzölddel, és ízlés szerint
mézzel dresszinget készí-
tünk. Megfõzünk 80 dkg cék-
lát, megtisztítjuk és felkock-
ázzuk. Ráöntjük a dresszin-
get, és hûtve tálaljuk.

2011. október 14–16., péntek–vasárnap   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Sokat javíthat az emberi kapcso-
latain, ha eléggé figyelmes. El-
nyerheti mások szimpátiáját, ha
érdeklõdik sorsukról.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Munkája és magánélete terén
egyaránt szenteljen figyelmet a
részletekre. Pénzügyeire most is
kiemelt figyelmet kell szánnia. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Ha vásárlásra szánja el magát,
csak azokat a dolgokat vegye
meg, amelyekre szüksége van. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Gondok adódhatnak a párkap-
csolatában. Egyikõjük módfelett
féltékenykedik, és sajnos nem
alaptalanul. 
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Érvényesülési gondjai lehetnek,
és ezt a környezete is észreveszi a
viselkedésén. Ne temetkezzen be-
le az önsajnálatba.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Aktív és mozgékony. Pillanatok
alatt képes kapcsolatot teremteni,
barátokat keresni. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Magabiztosságát és öntudatossá-
gát erõsíti a telihold. Végre for-
mába lendül, és már nem szorul
görcsbe a gyomra, ha az anyagi
helyzetére gondol. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

A hûvös reggelek még szokatla-
nok. Egészségét egy nátha vagy
kisebb fertõzés veszélyezteti.
Igyon sok forró teát.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Derûs hangulatban, kezdemé-
nyezõ kedvében van. Kár lenne
csupán pihenésre használni a kö-
vetkezõ napokat. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Magánélete kerül elõtérbe. Szin-
te egész nap a középpontban van,
a bolygók mégis arra figyelmez-
tetik, hogy hagyjon másokat is
érvényesülni.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

A pénzügyek kerülnek elõtérbe,
kicsit vissza kell fognia magát
költekezés alkalmával. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Aktív, mozgalmas lesz a mai
napja. Hagyja, hogy sodorják
magukkal az események.

Horoszkóp
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Ha el akarod mondani a másik
embernek az igazságot önma-
gáról, elõbb nevettesd meg. Kü-
lönben egy életre ellenséged lesz.
Nincs is más, amit jobban
gyûlölnénk, mint amikor vala-
ki megmondja az igazat ró-
lunk. Ráadásul úgy, hogy a szí-
vünk mélyén tudjuk is, hogy
igaza van. Sokkal könnyebb el-
viselni az igazságot, ha közben

nevet az ember. A jó idõben való
nevetés megtanít kinevetni ön-
magunkat. Az önmagán nevetni
tudó ember pedig kész elfogadni
a figyelmeztetést is. Ha valaki
mellénk áll és felajánlja, hogy
együtt nevet velünk hibáinkon,
és kész együtt nevetni velünk sa-
ját hibáin is, akkor egy olyan ba-
rátra leltünk, aminek értékét
alig-alig lehet felfogni. 

Gondolatjel Visky István rovata



Kosárlabda 

Turós-Jakab László

Amint az várható volt, a
média és a karhatalom

nyomása hamar megtette
hatását: fellibbent a fátyol
Chauncey Hardy erõszakos
halála ügyében. A két köz-
ponti sportnapilap szerint
megjelentek az elsõ vallo-
mások, amelyek fényt derí-
tenek az Emotione mulató-
ban szombatról vasárnapra
virradólag történtekre. 

A névtelenségét érthetõ
módon megõrizni kívánó
személy horrorisztikus be-
számolója a Libertatea ha-
sábjain látott napvilágot.
Az illetõ azt állítja, hogy a
mint mindig, ezúttal is min-
denkivel barátságos és köz-
vetlen amerikai kosaras sor-
ra vette a lányokat, rendre
megtáncoltatta õket. Utol-
jára a világhálón megjelent
képen látható szõke lányt
kérte fel, nem tudván, hogy
a helyi rendõrség egyik ve-
zetõjének sarja korábban
éppen az iránta táplált érzé-
sek miatt hagyta ott barát-
ját. A fiatalember jelen volt
a mulatóban, és adott pon-
ton három asztaltársával,
köztük Gypsy Gypsanuval
együtt váratlanul lerohanta
Hardyt. Valamelyikük egy

pezsgõs üveggel leütötte,
majd eszméletlenre verték
és rúgták. A tanú azt állítja,
hogy a lincselés végén meg
is taposták a fejét, majd el-
hagyták a mulatót. Minden
pár perc alatt zajlott le, tá-
vol a kosaras csapattársai-
nak asztalától, ezért állítják
most is, hogy semmit sem
láttak.  

Késõbb, amikor a táma-
dók megtudták, hogy bar-
bár cselekedetüknek a lehe-
tõ legsúlyosabb következ-
ménye lehet, tanácskoztak
és eldöntötték, hogy a tör-
vény elõtt legkevésbé „se-
bezhetõ” Ionuþ Adrian
Tãnãsoaia vegye magára az
egész felelõsséget. Gypsy
Gypsanu állítólag százezer

eurós „fajdalomdíj” fejében
elvállalta...

A tragédia többi mozza-
nata már ismert, sajnos
Chauncey Hardy halálához
az orvosok is hozzájárultak
azzal, hogy értékes idõt
vesztettek az ellenõrizetlen
információk készpénznek
vétele miatt. A mulasztá-
sok egész láncolatát elkö-

vetõ öt giurgiui orvos közel
60 ezer (új) lejes pénzbírsá-
got kapott, s a minisztériu-
mi vizsgálat még be sem fe-
jezõdött a fõvárosi Bag-
dasar Arseni Kórházban,
ahol szintén hibáztak a fe-
hérruhások.      

Edzõje, Theo Matthew
Evans, valamint csapattár-
sa, a szintén amerikai Justin
Neal Eller kíséretében Cha-
uncey Hardy koporsója el-
hagyta Romániát. Evans és
Eller sem kíván visszatérni
Romániába, s a CSS Giur-
giu másik amerikai idegen-
légiósa, LeVar Seals is szer-
zõdést bontott a férfi kosár-
labda-élvonal újoncával.
Ray Kraemer még nem
döntötte el, hogy mit fog
csinálni, Bojan Grubiszics
és a román játékosok vi-
szont már igen – maradnak. 

A giurgiui városatyák ja-
vaslatot terjesztettek elõ,
hogy a sportcsarnok az el-
hunyt amerikai kosaras ne-
vét viselje. A Román Ko-
sárlabda-szövetség bank-
számlákat nyitott a BRD
fõvárosi Calderon-fiók-
jánál: Chauncey Hardy tá-
masz nélkül maradt család-
ját lejjel lehet segíteni a
RO24BRDE410SV2752308
4100-as és valutával a
RO20BRDE410SV2752316
4100-as számlán. 
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Röviden
Udvarhelyi remények 

Négygólos hátrányt kell le-
dolgoznia az ausztrál Fivers
elleni férfikézilabda-EHF-
kupa-visszavágón a KC-nek
– a szombati mérkõzés 18
órakor kezdõdik Székelyud-
varhelyen. A férfi-Bajnokok
Ligájában a Konstancai
HCM lapzárta után fogadta
a szlovén RK Cimos Ko-
pert, a nõi BL-ben az Olt-
chim szombaton játszik ide-
genben a spanyol Itxako
Navarrával. 

Csonka fordulók 
kézilabdában 

A Konstancai HCM, a
Szélkelyudvarhelyi KC és az
Oltchim kontinentális kupa-
szereplése miatt csonka for-
dulókat rendeznek a kézilab-
da-bajnokságokban. A nõi
Nemzeti Ligában Craiova–
Buk. CSM, Brassó–Kolozs-
vár, Zilah–Roman, Brãila–
Galac, Nagybánya–Kons-
tanca és Déva–Ploieºti-mér-
kõzéseket rendeznek szom-
baton. A Bákó–Oltchim-ta-
lálkozót október 27-én pótol-
ják. A férfi-Nemzeti Ligá-
ban, ma: Târgu-Jiu–Kolozs-
vár; holnap: Suceava–Buk.
CSM, Bákó–Cãlãraºi; vasár-
nap: Konstanca–Brassó-
Szörény HC, Szatmárné-
meti–Steaua, Ploieºti–Torda.
A Temesvár–Székelyudvar-
hely-meccset november 9-én
pótolják. A 6. fordulóból el-
maradt mérkõzésen az SZKC
39-33-ra nyert szerdán este a
Bákói ªtiinþa ellen.       

Sorsoltak 
a pótselejtezõkre 

Az UEFA nyoni székházá-
ban tegnap kisorsolták a
2012-es labdarúgó-Európa-
bajnokság pótselejtezõinek
párosítását. A selejtezõk
nyolc csoportmásodikja az
alábbiak szerint küzd a négy
továbbjutó helyért: Törökor-
szág–Horvátország, Ész-
tország–Írország, Csehor-
szág–Montenegró, Bosznia-
Hercegovina–Portugália. 
Az elsõ mérkõzéseket no-
vember 11-én vagy 12-én
rendezik meg, a visszavágó-
kat pedig november 15-én. 

Elhunyt Oprea Vlase 

Nyolcvannégy eves korában
tegnap elhunyt Oprea Vlase,
a román kézilabda nagy
egyénisége. A kiváló sporto-
ló 1961-ben, 1970-ben és
1974-ben is tagja volt a vi-
lágbajnok román válogatot-
tnak, 1965-ben pedig BEK-et
nyert klubcsapatával, a Di-
namóval. 

Német gyõzelem 

A német válogatott sorozat-
ban ötödször nyerte meg a
férficsapatversenyt a lengyel-
országi Gdanskban zajló
asztalitenisz-Európa-bajnok-
ságon, miután szerda este 3-
0-ra legyõzte a 14-szeres Eb-
gyõztes svéd gárdát. A
bronzérmeket Ausztria és
Portugália szerezte meg, a
magyarok a 6., a románok
pedig a 14. helyen zártak. 

Meglincselték az amerikait

Világhálót bejárt képek: ezért a lányért kellett meghalnia Chauncey Hardynak (a háttérben balra)

Labdarúgás

ÚMSZ

A válogatott Eb-selejte-
zõs leszereplését követõ-

en a 10. forduló mérkõzései-
vel folytatódik a labdarúgó
Liga-1 2011-12-es idénye. 

Pénteken 19 órakor (Digi
Sport élõ), a Rapid a CS
Mioveni-t fogadja. A vendé-
gek kispadján új edzõ mutat-
kozik be, Mihai Stoichiþã, aki
azonban elöljáróban leszö-
gezte, hogy ne várjanak cso-
dát tõle. 

Szintén holnap Galacon a
forduló egyik érdekes mér-
kõzését vívja a bajnoki cím-
védõ Oþelul és az egyre ma-
gabiztosabb Astra. A plo-
ieºti-iek hét forduló óta ve-
retlenek és egy újabb sikerrel
dobogóközelbe kerülhetnek.
A 21.30-kor kezdõdõ mér-
kõzést a Digi Sport közvetíti
élõben. 

Szombaton három újonc is
pályára lép, Ploieºti-en a
Petrol a Nagyszebeni Voinþát
fogadja (18 óra, Digi Sport).
Este fél 10-kor a CFR 1907
lesz a Concordia Chiajna
vendége, s a kolozsváriak
nem rejtik véka alá, hogy
csak a gyõzelem számít ne-
kik elfogadható eredmény-
nek a sereghajtó újonc ottho-
nában. A Regieben a szintén
kiesõ helyen álló Sportul
Studenþesc a Marosvásárhe-
lyi MFC-t fogadja (15 óra,
Dolce Sport), s az összecsapás
totónyelven 1, x, 2-s.   

Vasárnap 19 órakor (Digi
Sport élõ) az U a Brassói FC
ellen feledtetné szurkolóival
a Kuban Krasznodar elleni
stadionavató kudarcot (0-4).
A forduló slágermérkõzését
este fél 10-kor vívja Vaslui-
ban az FC és a Steaua. A
moldvaiak ötödik és a
steauások nyolcadik helye
sem ad örömre okot, ezért a
két gárda várhatóan kemé-
nyen megküzd a három
pontért. A vendégek edzõjé-
nek, Ilie Stannak „csak”
egy-egy hátvéd, illetve kö-
zéppályás hiányzik a kezdõ-
tizenegyébõl, amelyben
Stanca, Martinovici, Geral-
do, Brandan, Prepeliþã,
Bourceanu, T. Bãlan, Tatu
és Rusescu kapna helyet.
Fõhet a feje Viorel Hizónak,
a házigazdák Liga-1-es kor-
elnök trénerének is, miután
kilenc játékosára nem szá-
míthat: Pavlovic eltiltását
tölti, Marius Constantin já-
tékjoga pedig továbbra is bi-
zonytalan, míg Cânu,
Gerlem, Gladstone, Bãlace,
Annang, Hugo Luz és
Sânmãrtean sérült. Miután
azonban a meccsnek óriási
a tétje, utóbbi még egy hosz-
szabb kényszerszünet koc-
kázatával is vállalni akarja a
szereplést. 

Rendkívül érdekesnek ígér-
keznek a hétfõi mérkõzések
is. A  Târgu Jiu a Medgyesi
Gaz Metant (18 óra, Digi
Sport), a Ceahlãul Piatra Ne-
amþ pedig az éllovas 20 óra,
Antena 1 és GSP Tv). 

Steaua–Vaslui-rangadóval

folytatódik a Liga-1 Kosárlabda

T. J. L. 

A harmadik forduló
mérkõzéseivel folyta-

tódnak a hét végén a kosár-
labda-bajnokságok. A szom-
batra tervezett Nagyszebeni
CSU Atlassib–CSS Giurgiu
mérkõzést elhalasztották,
csakúgy, mint a hétközi 4.
fordulóban esedékes CSS
Giurgiu–CSU Asesoft Plo-
ieºti-találkozót. A giurgiui
csapat jövõje a lehetõ legbi-
zonytalanabb, hiszen leg-
jobbja koporsóban tért haza
az Egyesült Államokba, s
további két tengerentúli játé-
kosa nem kívánja Romániá-
ban folytatni pályafutását. 

Ma Csíkszeredai Hargita
Gyöngye BC–Politehnica
Iaºi- és Temesvári BC–

Nagyváradi CSM-találko-
zókat rendeznek, utóbbiról
TVR Bega menti adója szá-
mol be élõben 18 órai kez-
dettel. 

A szombati összecsapások
közül a TVR3 választása a
bukaresti Dinamo–BCM Pi-
teºti-meccsre esett, amelyet
18 órai kezdettel közvetít
élõben. A CSU Asesoft
Ploieºti–CS Otopeni-talál-
kozóról a GSP Tv sugároz
élõben (20.15 órától), míg
Medgyesrõl, a Gaz Metan–
Marosvásárhelyi BC Mureº-
rangadóról a DigiSport (va-
sárnap, 20 órai kezdettel).
Szombaton még SCM U
Craiova–Energia Rovinari
és Bukaresti CS Munici-
pal–Kolozsvári U-Mobitel-
co-BT-mérkõzéseket rendez-
nek. Mindenhol a kezdõ síp-
szót megelõzõen egyperces

csenddel adóznak Chauncey
Hardy emlékének. Két for-
duló után a Gaz Metan, a
BC Mureº, a Nagyvárad, az
U-Mobitelco-BT és a Giur-
giu veretlen, míg a Ploieºti, a
Dinamo, a CSM, a Hargita
Gyöngye és a Iaºi nyeretlen.

A nõi bajnokságban ma
Temesvári BCM Danzio–
SCM U Craiova-mérkõzés
nyitja a sort. Szombaton
Bball 6 Sepsi BC–CST Ale-
xandria, Kolozsvári U–
Brassói Olimpia, Marosvá-
sárhelyi Nova Vita–Gyula-
fehérvári CSU, Buk. CSM
Sportul Studenþesc–Nagy-
váradi CSM U és Poli-
tehnica Naþional Iaºi–Buk.
Olimpia-mérkõzéseket ren-
deznek, a Szatmárnémeti
CSM vasárnap fogadja a
bajnoki címvédõ Aradi
ICIM-et. 

Halasztott a CSS Giurgiu 
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A két csapatverseny után
tegnap az elsõ egyéni ér-

meket osztották ki a Tokió-
ban zajló 43. tornász-világ-
bajnokságon. A nõi egyéni
összetettben Jordyn Wieber
gigászi csatában gyûrte le
Viktorija Komovát, az ameri-
kai csak 33 ezredponttal volt
jobb az orosznál: 59.382–
59.349. Wieber ugrásban, ge-
rendán és talajon, Komova
pedig felemáskorláton volt
jobb. A bronzérem egy kínai
tornászlánynak jutott, Csin-

nan Jeonak (58.598). 
A finálé 24 résztvevõje kö-

zött Ana Porgras (57.299) a
hatodik, Raluca Haidu
(54.814) pedig a tizennyolca-
dik helyet szerezte meg. A ro-
mán tornászok szerenkénti
pontszámai: Ana Porgras:
15.100 gerendán, 13.966 ta-
lajon, 14.100 ugrásban, 14.
133 felemáskorláton. Raluca
Haidu: 13.366 felemáskorlá-
ton, 14.416 gerendán, 13.566
talajon, 13.466 ugrásban. A
szerenkénti legmagasabb
pontszámok: felemáskorlát:
Komova – 15.400. ugrás:

Wieber – 15.716. gerenda:
Wieber – 15.266. talaj: Ale-
xandra Raisman (amerikai) –
15.900. 

Ma a férfi egyéni összetett-
ben osztanak érmeket, a ro-
mán Flavius Koczi a 14.
helyrõl vág neki és gyûrûn
kezd. A kvalifikációt a 21.
helyen zárt Marian Drãgu-
lescu nem épült fel sérülésé-
bõl, így elsõ számú tartalék-
ként a kanadai Nathan
Gafuik ugrott be helyette. A
világbajnokság a szerenkénti
döntõkkel (szombat és vasár-
nap) zárul. 

Tornász-vb: amerikai siker 



Antal Erika

Mi vonzotta az újság-
íráshoz, miért váltott szak-
mát?
– Tulajdonképpen nem vál-
tottam, mert mindig is írni
szerettem volna. Nyilván,
mint mindenki, én is költõ
szerettem volna lenni. Ver-
selgettem már gyermekko-
romban, a középiskolában
is. Dicsõszentmártonban, a
középiskolában elég mosto-
ha körülmények közé kerül-
tünk, ugyanis a magyar tago-
zat egy-egy „felmenõ osz-
tályból” állott, és még az
érettségi vizsgát sem Dicsõ-
ben tettük le, hanem össze-
csaptak a székelyudvarhelyi
„repülõ hadosztállyal”, a fel-
nõttekkel, az estisekkel, és
Erdõszentgyörgyön kellett
érettségiznünk. Én más tan-
tárgyat az irodalmon kívül
nem is szerettem, de ott nem
volt alkalmunk irodalmi kö-
rön részt venni, így eléggé le-
maradtam a nemzedékem-
tõl. Voltam magyar–történe-
lem szakos fõiskolai hallgató
Marosvásárhelyen, de ma-
gyar helyett történelmet taní-
tottak, Románia ókorát, és a
cucuteni-i kultúra sehogy
sem ment a fejembe, a sok
ócska cserép tudománya,
úgyhogy onnan kikoptam.
Aztán tanító bácsi lettem
Szászcsáváson. Nem egy
életre, de elég hosszú idõre
eljegyeztem magam a taní-
tással. Hosszas hányattatás
után végül is 1973-ban sze-
reztem tanári diplomát ro-
mán–magyar szakon, és ak-
kor kerültem Korondra, oda
is azért, mert vasúton ez volt
legközelebb a szülõfalum-
hoz. Tizenhét évet kibírtam,
mint szegényember a gazdag
faluban, családdal, három
gyerekkel. Úgy lemaradtam
az irodalomtól, a kortársa-
imtól, hogy csak 1974-ben
jelent meg az elsõ novellám
az Utunkban, és azért is szin-
te meglincseltek, mert valaki
magára ismert, és a piaci
kocsmában a rendõr fagga-
tott, hogy mit is írok én.
Megkérdeztem tõle, hogy mi

jót szokott magyarul olvas-
ni? Aztán megittunk egy
fröccsöt, és abbamaradt a ve-
szekedés.

De miért kellett még ti-
zenhét évet várnia, hogy új-
ságíró legyen?
– Az újságírás más mûfaj, de
azért itt, Erdélyben a kettõ,
az újságírás és a szépiroda-
lom némileg jegyben jár egy-
mással. Marosvásárhely zárt
város volt, én többször jöt-
tem volna a Népújság elõdjé-
hez, a Vörös Zászlóhoz,
amelynek volt egy mûvelõ-
dési oldala, a Figyelõ. Oláh
Tibor szerkesztette, aztán ké-
sõbb Nagy Miklós Kund, és
én oda rendszeresen írtam.
Írtam az Új Élet képes folyó-
iratnak, ott Nagy Pál volt a
szerkesztõ, õk szívesen vet-
ték volna, ha újságíróként ál-
landó munkatársuk leszek.
Azonkívül írogattam az
Elõrébe, az Ifjúmunkás maga-
zinmellékletébe, ott a boldog
emlékezetû Lázár László,
„Lazics” pátyolgatott, bizta-
tott, úgyhogy jöttem volna
én szívesen korábban is, de
hát nem lehetett. Csak 1990
márciusában, a marosvásár-
helyi események után telefo-
nált rám Nagy Miklós
Kund, hogy itt mindenki ki-
lép a szerkesztõségbõl, nem
lenne kedvem belépni? Egy
napi gondolkodási idõt kér-
tem, megbeszéltem a csalá-
dommal, másnap azt mond-
tam neki, akármikor szíve-
sen jövök. Az RMDSZ-t ak-
kor már Korondon is meg-
alakítottuk, annak vezetõje
voltam, aztán rájöttem,
hogy Korondon nem kell
védeni az érdekeinket, nem
nagyon van szükség ilyesmi-
re, hát nyugodt lelkiismeret-
tel jöttem el. Tizenhét év
alatt rosszat nem követtem
el, a legjobb tudomásom sze-
rint. 1990. május 3-tól már a
Népújság munkatársa vol-
tam. Szerencsére az egyik tá-
vozó újságíró hátrahagyott
egy garzont, amit megörö-
költem, késõbb azt elcserél-
tem egy háromszobásra, azt
aztán sikerült megvennem,

mai napig abban élek. Kü-
lönben nem tudom, hogyan
jutottam volna egyrõl a ket-
tõre, mert ahhoz nagyon ér-
tek, hogy szegény ember
maradjak.

Bár úgy tûnik, ez a váltás
mégsem múlt el nyomtanul,
hiszen az elmúlt tizenhét év
meg a korábbi tanítóskodás
valószínûleg befolyásolták
életét és írásait.
– Elkísért engem egész élet-
re szólóan az irodalom: ha-
todikos koromban tudato-
sult bennem az irodalom
vonzása, amikor a Toldit és a
János vitézt olvastam, mind-
kettõbõl sokáig tudtam kí-
vülrõl egész énekeket,
hosszú részleteket. Késõbb
taníthattam is ezeket. Fõleg
a magyar költészet, de a re-
gény is, Jókai kiváltképp, az-
tán Mikszáth váltak kedven-
ceimmé. Tanítás közben is
arra próbáltam figyelni,
hogy a gyermekek élvezzék
az irodalmat, ne legyen az
csupán száraz tananyag, és
ezt sikerült elérni. Bekap-
csolódtam a mûvelõdési
életbe. Már Csáváson nem-
csak tyúkszámláló biztos
voltam, „tyúkcenzor”, ha-
nem kórustag is. Bródy Sán-
dor A tanítónõjében ifj. Nagy
Istvánt alakítottam. Azok
voltak a boldog békeidõk!
Korondon már az elsõ esz-
tendõben beléptem a mû-
kedvelõ színjátszók közé,
aztán kórust alakítottunk.
Mûködött az idõ tájt a
Firtos irodalmi kör, inkább
csak a gyermekek részére,
azt kibõvítettük, és a parajdi
kollégákkal közösen életre
hívtunk egy kétévente meg-
szervezett irodalmi találko-
zót a Hargita megyében élõ
vagy onnan elszármazott, il-
letve oda kötõdõ írókkal,
költõkkel. Elég sokáig mû-
ködött, ikertalálkozók vol-
tak, egyik esztendõben
Korondon tartottuk, a má-
sik évben Parajdon, amíg be
nem tiltották ezt is a 80-as
évek elején. Egyben alkal-
mat adott arra, hogy szemé-
lyesen is megismerkedjek

írókkal. Meghívtuk, eljött
oda Kányádi Sándor, Sütõ
András, Bajor Andor, akit
ma is példaképemnek tekin-
tek, és büszke vagyok, hogy
egyik dedikációjában kollé-
gájának nevezett. Ezek a sze-
mélyes kapcsolatok szinte
maguktól kínálták a lehetõ-
séget, hogy az ott megfordu-
ló íróknak és szerkesztõknek
kéziratot küldjek, és így sok
türelemmel „bedolgoztam
magam” az írásba, a közlés-
be. Persze, nem mindennap
közöltem, de legalább ha-
vonta, kéthavonta. Aztán
Korond arra is módot adott,
hogy egy ízben, midõn több
idõm akadt, írtam egy kisre-
gényt is Dégi Gyurka pontozó-
ja címmel, amely az Igaz Szó
hasábjain jött folytatások-
ban, késõbb kiadták. Ez a
mozgás eredményezhette
azt is, hogy elsõnek az or-
szágban községi folyóiratot
indítottunk Hazanézõ cím-
mel, ez a mai napig megjele-
nik. Párját ritkítja, mert hir-
telen nem tudok olyan vidé-
ki közösséget, ahol ilyen so-
káig mûködött volna, pedig
én ’90 óta ott bábáskodtam
majdnem minden közmûve-
lõdési szervezõdés létrejötté-
nél Maros megyében, tehát a
Bernády Egyesületnél Szo-
vátán, ott voltam Erdõszent-
györgyön, Szászrégenben,
Dicsõszentmártonban a Si-
pos Domokos Egyesület
háza táján. Eljártam minde-
nüvé, nyomon követtem a
munkájukat, ha lehetett, ta-
nácsot adtam, hiszen ne-
künk már megvolt Koron-
don a miénk, a Firtos Mûve-
lõdési Egyesület. Sikerünk-

höz, persze, az is hozzájá-
rult, hogy Korond gazdag
község, és ott még áldoznak
az emberek a kultúrára.

Újságírás és szerkesztés
a napi munkája, hogyan si-
került elkerülnie azt, hogy
kiégjen?
– Borotvaélen táncol az, aki
erre adja a fejét. Igyekeztem
magamnak a kulturális
pászmát kihasítani a napi-
lapszerkesztésbõl és írásból,
ami nekem a leginkább
megfelel, mûvelõdési ese-
ményekre jártam, fõleg hét-
végeken. Igaz, hogy ez idõt
rabló, mert az ember hétvé-
gén megírna egy novellát, de
nem bántam meg, rengeteg
élményanyag gyûlt így ösz-
sze, és most a legfõbb gon-
dom az, miképpen bánhat-
nék ezzel az anyaggal, hogy
tudjam ezt úgy beszerkesz-
teni valamilyen irodalminak
nevezett szövegbe, hogy az
túlmutasson önmagán és az
olvasóknak is mondjon vala-
mit. Nem okozott különö-
sebb gondot a lapszerkesz-
tés. Talán az elején, a ’90-es
években, amikor a lelkese-
dés erõsebb volt, és az em-

ber mindenbe belevágott,
mindenhez hozzáfogott,
mindent megírt... Politizál-
tam, glosszákat írtam, a té-
vé, a rádió is érdekelt, a
táncmozgalom, aztán bizo-
nyos fokig ezek letisztultak.
A lapnál is tisztáztuk a mun-
kaköröket, és most elég jó
státusom van. Csak el nem
kiabáljam, ugyanis Nagy
Miklós Kund mellett a Mú-
zsa szerkesztésébe segítek be,
azonkívül kulturális, de bár-
milyen témát érinthetek,
nem korlátoznak: kicsi dol-
gokat, például egy-egy tár-
cát, tévéjegyzetet vagy ripor-
tot is írok. Persze, az effélé-
vel az ember eléggé elapróz-
za magát. Azon kívül a csa-
lád: három gyermeket nevel-
tünk föl, mindhárom itt él
Marosvásárhelyen, már há-
rom unokám is van. Én úgy
is tudok írni, ha közben bejá-
rok, úgy alakítottam ki a bio-
ritmusomat is, hogy hajna-
lok hajnalán kipattan a sze-
mem, és egészen hét óráig a
számítógép elõtt ülök, ha
épp nem írok, akkor témákat
gyûjtök. 

Folytatása a 14. oldalon

Életre szóló irodalom
Bölöni Domokos író szerint borotvaélen táncol az, aki az alkotást a szerkesztõi munkával egyezteti össze

Író, újságíró, szerkesztõ. Dicsõszentmártonban érettségi-
zett, majd román–magyar szakos tanári képesítéssel
Korondon tanított 1973–1990 között. 1990-tõl Marosvá-
sárhelyen él, a Népújság napilap újságírója, a lap Múzsa cí-
mû kulturális mellékletének szerkesztõje, a Súrlott Grá-
dics irodalmi kör vezetõje, az azonos nevû internetes por-
tál szerkesztõje. 1980-tól tíznél több kötete jelent meg, leg-
utóbbi munkái: Elindult a hagymalé (2009, Marosvásár-
hely), Micsobur reinkarnációja (2010, Marosvásárhely),
Küküllõmadár (2011, Székelyudvarhely), utóbbinak több
darabját a Színkép közölte.

Bölöni Domokos (1946, Dánya, Maros megye)

Beszélgetõtársunk a marosvásárhelyi Népújság napilap és

kulturális melléklete, a Múzsa szerkesztõje, írásaiban sok-

szor említi, hogy volt pedagógus, tanító és tanár, a falu vilá-

ga pedig egy életre megihlette. Bölöni Domokos bárkivel szí-

vesen beszélget, meghallgatja ismeretlen emberek történeteit,

de interneten is nyomoz téma után, figyeli a világ alakulását

és az emberek viszonyulását ehhez a világhoz. Írói, újságírói

mûhelyébe látogattunk el.

úmszszínképHétvégi melléklet
Szerkeszti: Ágoston Hugó, Szonda Szabolcs

2011. október 14–16., péntek–vasárnap

Készült a Communitas Alapítvány támogatásával

A szerzõ felvétele
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Ismét „meglepetés-Nobel”
az idei irodalmi díjazott,
Tomas (Gösta) Tranströmer,
bár régóta esélyes, s nemcsak
hazájában különösen nép-
szerû, hiszen ötven nyelven
olvashatók a versei. Õ a har-
madik svéd irodalmi Nobel-
díjas (Selma Lagerlöf – 1909
és Eyvind Johnson – 1974
után), ám egész életében
pszichológusi mesterségébõl
élt, a költészetet csak „ma-
gánzó” módjára mûvelte, és
1990 óta, amióta agyvérzés
érte, egészen más személyi-
ségrõl lehet beszélni eseté-
ben, aki legyûrte az életve-
szélyes fizikai traumát, de
jobb oldalára lebénult, be-
szédkészsége megsérült, és
költészetének haikura han-
golásával, illetve félkezes
zongorajátékának kifejlesz-
tésével vágta ki magát a tehe-
tetlenségbõl.

Egy ilyen egyéni sors tük-
rében talán szikárnak, színte-
lennek és íztelennek tûnik az
a költészet, amit Tranströ-
mer mûvel. Stockholmban
élõ barátom errõl úgy fogal-
mazott: hiába próbálta ma-
gát ráhangolni az illetõ hul-
lámhosszára, a kép sehogy-
sem állt össze, számára a köl-
tõ „nem mond semmit”. Ám

a költõ hallatlan népszerûsé-
ge és a svéd líra eredendõ,
már-már végletes sallagtalan-
sága (nemcsak hogy nem
használják, de egyenesen
megvetik a sorok összecsen-
gését, így a rímet a könnyû-
zenei szövegekbe számûzik)
magyarázat lehet arra, hogy
nem minden egyetemes, ami
számunkra eszmény – és for-
dítva. A dolgot még tovább
bonyolítja az, hogy minden-
nek dacára Tranströmertõl
meglehetõsen sokat fordítot-
tak magyarra is (Thinsz Gé-
za, Mervel Ferenc, Tar Kár-
oly, Tõzsér Árpád), ugyanak-

kor õt sem hagyta hidegen a
magyar líra, Nemes Nagy
Ágnes, Weöres Sándor,
Nagy László, Szabó Lõrinc,
Illyés Gyula, Tandori Dezsõ
és Pilinszky János svédbe ol-
tott versei rá a tanúbizony-
ságok. Pilinszkyhez szoros
baráti szálak fûzték, 1969-
ben járt nála Budapesten, és
így emlékezik vissza találko-
zásukra: „Pilinszky albérlet-
ben lakik, a város közepén,
egyetlen szûköcske szobában
(mint a legtöbb kispénzûnek,

neki sem futja saját lakásra).
De csodálatos ember. Feled-
hetetlen estéket töltöttünk
együtt véget nem érõ beszél-
getéssel (tolmács nélkül) a
parányi szobában.”

Elképzelem azt is, mi lett
volna, ha véletlenül mégis
bejön az utolsó napok tipp-
rangsora, s Tranströmer he-
lyett a szintén már többször
javasolt Bob Dylanhez kerül
a Nobel-díj... Mennyi kifo-
gás, lamentálás és esztétizá-
lás folyna a csapból is egy

másik rendhagyó, szokatlan,
sémába nem illõ teljesítmény
okán. Mert ha jól megnéz-
zük, az emberek döntõ több-
sége csakis olyan alkotót en-
gedne zokszó nélkül a siker
vályújához, akit feltétel nél-
kül bálványozni képes, aki-
nek értékei képesek annyira
önállósulni, hogy mellettük
eltörpülnek, lényegtelenné
válnak a személyiségi jegyek,
az életrajzi adalékok, az íz-
lésbeli és politikai-szellemi
kötõdések, rokonszenvek, el-

lenérzések... De mert ilyen
alkotók vajmi ritkán tûnnek
fel, és a Nobel-díjat évente ki
kell osztani, a nyomás pedig
iszonyúan nagy a különbözõ
nemzeti javaslatok irányából,
be kell érnünk a sorozatos
októberi meglepetésekkel,
majd fokozatosan megszeret-
ve és kultúránkba beépítve a
díjra rendszerint érdemes
szerzõket.

Most éppen a nyolc-
vanesztendõs Tomas Trans-
trömert...

Cseke Gábor

Újabb Nobel-lecke: Tranströmer

A friss irodalmi Nobel-díjas
svéd Tomas Tranströmer
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Tomas Tranströmer

Haikuk

(Haikudikter)

I.
Villanyvezeték
feszül országos fagyban
északi zene.

*
A hófehér nap 
magában edz szemben a
halál-kék heggyel.

*
Nekünk élnünk kell
finom stílus füvében
kocsmakacajban.

*
Nyugszik már a nap.
Árnyékunk óriási.
Árnyék lesz minden.

II.
Az orchideák.
mellé tankhajók úsznak.
Telihold ragyog.

III.
Középkori vár
városnak nevezett szfinx,
üres arénák.

*
Falevél suttog:
egy vaddisznó orgonál.
És üt az óra.

*
És éj sodrásban
kelettõl nyugatig
a hold járásával.

IV.
Szitakötõ-pár
egymásba kapaszkodva
eltivornyázik.

*
Jelen az Isten.
Madárfüttyös alagút
után nyit kaput.

*
Ladik és hold.
Fény és csillagkép.
Tenger a neve.

Tél derekán

(Midvinter)

Kék ragyogás
szüremlik a ruhámból.
Tél derekán.
Jég-csörgõdobok 
csörömpölnek.
Szemem behunyom.
Van egy hangtalan világ
van egy rés
ahol a holtakat
átcsempészik a határon.

Tar Károly fordításai
(Forrás: Ághegy. Skandiná-

viai magyar irodalmi és mûvé-
szeti lapfolyam, 11–13. sz.,

1505–1507. old.)

Folytatás a 13. oldalról

– Ma már az internetrõl sok
mindent lehet összeszedni.
Olyan helyeken fordulok
meg a városban, ahol beszél-
getni tudok egyszerû embe-
rekkel is, rengeteg történet
ragad rám, és akkor még ott
van a gyermekkorom, a fia-
talságom élményanyaga, a
falusi élet, amit, ha megszo-
rulok, bármikor felidézhe-
tek.

Vajon a mai falu egy mai
fiatal számára ugyanilyen
bõséges élményforrást je-
lenthet?
– Másfajta élményt és talán
ihletet jelenthet és jelent is.
Olvasok egészen jó írásokat
fiataloktól a mai faluról, ter-
mészetesen más szemmel
látják, és a hozzáállásuk is
sokkal kritikusabb, ami ne-
kem nagyon tetszik. Le-
gyünk õszinték: mit írnak
meg az írók? Nosztalgiáznak
és hajlamosak elfelejteni azt,
ami csöppet sem volt jó
azokban az években. Engem
is megkísért néha ez a fajta
nosztalgiázás. Tudom, a falu
elnéptelenedik, mert nincs
munka, nincs munkaeszköz
és már az sincs, aki dolgoz-
zék. Elöregedtek mindenütt
a falvak, katasztrófa elõtt áll
az erdélyi falu. Ezt íróként
meg lehet jeleníteni, újság-
íróként el lehet kiabálni, de
nem sokat segít. Olyanok vá-
sárolják fel mindenhol a föl-
deket, akiknek pénzük van,
és ha a föld azé, aki megmû-
veli, akkor bizony a mi em-
bereink kiszorulnak, és a fa-
lunak annyi...

Leveleket gyûjt, bárkiét,
régieket-maiakat átvesz, el-
olvas, íróként hasznosítja,
gondolom...
– Szülõfalumban és a felesé-
gem falujában is szerencsém
volt néhány ilyen köteghez
hozzájutni, el akarták hajíta-
ni, mondták, hogy papír, új-
ságpapír kellene nekik. Be-
hoztak néhány levelet a
1900-as évektõl errefele, ak-
kor íródtak, amikor a kiván-
dorlási láz Amerikába ûzött
sok embert, és meglepetéssel
olvastam olyan dolgokat,
amelyek az ember képzeletét
felgyújtják. Egyfajta írói
kukkolás ez. Sok régi levelem
van otthon. Ami érdekes, azt
kiragadom, amit fel tudok
használni, azt elteszem.

Mondta, hogy a modern
kor technikáját is alkalmaz-
za, például az internetet.
– Minket nem tanított meg
senki az internethasználatra.
A laptól tanfolyamra küldték
a fiatalokat, tõlük kellett el-
lopnunk, mi, öregebbek,
hogy mint kell csinálni, leír-
tam a mûveletet és kénytelen
voltam megtanulni. Ha ada-
tokat kell keresni vagy gyûj-
teni, elfeledett íróktól, a mû-
velõdés jelentõs alakjairól –
ehhez kitûnõ eszköz. A Nyu-
gat például fent van a világ-
hálón, csemegézek belõle!

Az olvasóitól vannak
visszajelzései?
– Meghallgatom a szempont-
jakat, ha megállítanak az ut-
cán. Amikor íráshoz látok, a
közönséget is érzem. Nagy-
jából sejtem, hogy kiknek
írok. Enélkül nem is menne.

Életre szóló irodalom

Farkas István

Vannak olyan filmes mûfa-
jok, amelyek egyszerûen
nem tudnak kimenni a di-
vatból, a közönség érdeklõ-
dése évtizedeken át a fõso-
dorban tartja õket. Ebbe a
kategóriába tartoznak a
„bosszúfilmek” is – köztük
Olivier Megaton Colombiana
címû alkotása –, amelyek,
bár Quentin Tarantino és
Chan-Wook Park áldozatos
munkája révén jelentõs (po-
zitív) változáson mentek át,
lényegük megmaradt. A
mûfaj minden egyes képvi-
selõje ugyanarra a kaptafára
készül, ami elég hamar
unalmassá tehetné ezt a tí-
pusú filmet, amelybe újdon-
ságot csak a sérelemtõl a
bosszúig vezetõ út kanyar-
góssága hozhat, ám még eb-
ben a tekintetben is érhetnek
csalódások... Emlékezzünk
csak a 2009-es, F. Gary Gray
által rendezett Law Abiding
Citizen-re (Törvénytisztelõ pol-
gár), amely közhelyesen in-
dul, majd remekül „bepö-
rög”, majd csavaros, de nem
motivált véggel hatásvadász
groteszkbe fullasztja önma-
gát. Kár érte, hiszen a felesé-
gét és gyermekét elveszítõ, a
fájdalomba belebetegedõ
apa lelkivilágából sokkal
többet is ki lehetett volna
hozni.

A Transporter (Szállító) hár-
mas szériájával már bizonyí-
tó Olivier Megaton megfele-
lõ arányban elegyíti a
vendettafilmek kellékeit –

fegyverek, robbantások, vér-
fürdõ, akció, sötét múlt, jó
pasi, jó csaj, szex –, így sike-
resen ragadja magával a né-
zõt. A kilencéves Cataleyá-
nak a szeme láttára gyilkol-
ják meg a szüleit – õ azonban
megússza a mészárlást, és
Emilióval, a gengszter nagy-
bácsival az Amerikai Egye-
sült Államokba menekül. Ti-
zenöt évvel késõbb már profi
bérgyilkos Emilio „cégénél”,
de egy másodpercre sem tá-
gít kilencévesen szõtt tervé-
tõl: megtalálni szülei gyilko-
sát és megboszszulni halálu-
kat. Dolgát azonban nehezí-
ti, hogy a maffia mellett az
összes létezõ hatóság a nyo-
mában van – miközben õ
maga kettõs életet él. A bos-

szú órája közel, Cataleya
azonban választás elõtt áll:
ha ugyanis leszámol szülei
gyilkosával, kénytelen lesz
feladni mindent, amit a civil
életben elért.

A történet, minden egy-
szerûsége ellenére, különle-
ges hangulatot teremt a
mozisötétben, amely való-
sággal beszippantja a nézõt.
Megaton kitûnõen, már-
már mûvészien ábrázolja az
erõszak elemi erejét, rávilá-
gítva a vendetta igazi indíté-
kaira, elérve ezáltal azt,
hogy Cataleya ne sorozat-
gyilkosként, hanem roman-
tikus fogantatású igazság-
osztóként maradjon meg tu-
datunkban.

Nem állítom, hogy a

Colombiana fel tudja venni a
versenyt Quentin Tarantino
Kill Billjével vagy Chan-
Wook Park bosszútrilógiájá-
val (A bosszú ura, Oldboy, A
bosszú asszonya), viszont tö-
kéletesen illik a hasonszõrû
hollywoodi alkotások (pél-
dául: Jonathan Hensleigh –
A megtorló) sorába.

A film vállalja torz „feke-
te romantikáját”, így öniró-
niája megmenti attól, hogy
bunkó közhelysorozatnak
minõsítsük, és jegytépve me-
neküljünk ki a moziterem-
bõl. A tipikus figurákat meg-
személyesítõ szereplõk he-
lyenként túljátsszák a hely-
zeteket, a film mégsem esik
szét – összetartja az õsrégi
„szemet szemért” parancs.

Mozivászon

Romantikus bosszúidõk

Mûfajában nem áttörés, azonban jól megkomponált, izgalmas „bosszúfilm” 
Olivier Megaton Colombianája
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Rializmus

Széky János

2006. október 23-án Orbán
Viktor ellenzéki vezetõ ret-
tentõen lehordta a „Kelet ha-
zai helytartóit”, egyszerûb-
ben szólva a kommunistákat.
„A keleti politika nem tûri az
önállóságot, nem tûri a füg-
getlenséget, és nem tûri a sza-
badságot. Felszámolja az
emberek független életét vé-
dõ védvonalakat. Vagyonta-
lanná tesz, elszegényít, ki-
szolgáltatottá vetkõztet, ha
kell, megfélemlít. A hatalom-
tól függõ élet láncába fûz.”
Nem egészen másfél év múl-
va ugyanõ egy nem hivatalos
beszélgetésen, a Filmmûvé-
szeti Egyetemen kifejtette,
hogy három helyrõl kéne
Magyarországra behozni a
tõkét: Oroszországból, az
araboktól és („mérsékelten”)
Kínából. Ezek az országok,
ugye, klasszikusan keletiek.
Az ellenzéki vezetõ hozzá-
fûzte, hogy a politikai kap-
csolatokat persze „alacsony
szinten” kell tartani. Hogy ez
miképpen oldható meg olyan
országok esetében, ahol a ho-
ni tõke köztudomásúlag ösz-
sze van fonódva az állam-
mal, arra nem vesztegetett
szót. Ekkora diplomáciai
zseninek az ilyesmi potom-
ság. Azóta jóba’ lettünk a
vadkeleti Kínával (egyáltalán
nem mérsékelten), Egyip-
tommal (Mubarak rögtön
megbukott, hát pech), Sza-
úd-Arábiával (itt is alacsony
szinten vannak ám a politikai
kapcsolatok). Volt egy
Orbán–Putyin-találkozó is
tavaly november 30-án, csak
erre már senki sem emlék-
szik. Orbán elõtte azt remél-
te, hogy „lerakják majd a
XXI. századi típusú partneri
kapcsolat alapjait”. Az ese-
mény után a magyar fél nem
nyilatkozott, az orosz is csak
azt, hogy majd még tárgya-
lunk. (Megfejtés: Szurgut-
nyeftyegaz.) Ha nincs ez a
moszkvai pofon, most Pu-
tyint is szeretni kellene.  Vilá-
gos a kettõs taktika: egyfelõl,
amíg a maximális hatalom
megszerzéséhez és megtartá-
sához kell támogatás, Nyu-
gat iránti hûségnyilatkozato-
kat harsogni gondosan kivá-
lasztott politikusok fülébe. A
lényeg egy negatív tartalom:
annak hangoztatása – hol vi-
rágnyelven, hol a kriminali-
zálásig durva egyértelmûség-
gel –, hogy a gaz Ellen meny-
nyire oroszbarát. Másfelõl,
amikor a fent említett politi-
kusok nem hallják: udvarolni
a Keletnek. A Kelet ugyanis
sokkal kényelmesebb „XXI.
századi partner”: a pénzéért
nem vár el gazdasági racio-
nalitást; nem sértõdik meg
azon, ha a kormány a „nem-
zeti tõkét” favorizálja a nyu-
gatival szemben, nem izgatja
a joguralom; nem hisztizik
„félrevezetve” a sajtószabad-
ság miatt. Sõt. Jüan, riál kell.
Dollár, euró nem kell. A kép

úgy állna össze, hogy Orbán
szabadsághiányos politikai-
társadalmi rendszert kíván
megvalósítani keleti pénzen.
Erre független elemzõk ka-
pásból rávágnák, hogy rizi-
kó, de bejöhet, mert ha a gaz-
daság fellendül, a nép majd
megbocsátja. Én meg azt
mondom, hogy nem lendül-
het föl, mert Orbánék nem is-
merik a valóságot. Erre két
látványos példa is volt a mos-
tani rijádi tárgyalásokon. A
kisebbik: miniszterelnökünk
azt nyilatkozta, hogy miután
2002-ben a Fidesz elvesztette
a választást, a szaúdi kapcso-
lat „zátonyra futott”. Ehhez
képest: „Meggyõzõdésünk,
hogy Magyarország jövõje és
gazdasága igen ígéretes...
Magyarország gazdasága a
megfelelõ úton halad” –
mondta 2003-ban al-Válid
bin Talal szaúdi herceg, a ki-
rály unokaöccse, a világ 11.
leggazdagabb embere, miu-
tán találkozott Medgyessy
Péter jó úton haladó minisz-
terelnökkel. (A sivatagi hajó
csak 2005-ben, Gyurcsány
sajnálatos terroristázó szöve-
gével futott zátonyra.) A na-
gyobbik: Orbán azzal biztat-
ta vendéglátóit, hogy Ma-
gyarország egy-másfél év
múlva nagyon versenyképes
lesz, merthogy „Közép-Eu-
rópa lesz a földrészen a növe-
kedés új motorja”, és ebben a
Közép-Európában Magyar-
ország „központi helyet fog-
lal el”. Ha így hiszi, rosszul
hiszi. Még földrajzilag sincs
központi helyen, hanem Kö-
zép-Európa szélén – politika-
ilag és gazdaságilag meg vég-
képp kilóg a térségbõl. Átáll-
tunk a Kelethez, ahhoz, aki-
hez sikerült, és lehetünk
most már a helytartói Euró-
pa közepén, ennyi.

Zsolt könyve

Tóta W. Árpád

Trianon a belsõ ellenség
miatt lett, de utána nemzeti
feltámadás következett, ami
után ugyan megint Trianon
jött, de az már nem ér.
Semjén Zsolt agya kifürkész-
hetetlen, ám baljós.

„Külsõ ellenségeink csak ak-
kor tudnak legyõzni, ha a belsõ
hazaárulók hátba tudják szúrni

az országot. Nem szabad meg-
engednünk, hogy az ország élén

olyan figurák állhassanak,
mint Károlyi Mihály vagy

Linder Béla. Az önök fantáziá-
jára bízom, hogy az aktuális

hasonlatot továbbvigyék.”
Semjén Zsolt a Trianon-

simogató avatásán

Ha a nemzetpolitikai mi-
niszterelnök-helyettes úr kér,
akkor már kapom is a vál-
lamra a gurtnit, és viszem az
aktuális hasonlatot, bele a
naplementébe, fáradhatatla-
nul, ahogy csak a fantáziám-
tól telik. Nem könnyû fel-
adat, elég rossz fogás esik a
hasonlaton, emitt porlik,
amott nyálkás, de viszem én

lelkesen tovább. 1919-ben
rendkívül unortodox politi-
kusok kaparintották meg a
teljhatalmat Magyarorszá-
gon. Feltartották a nyálas uj-
jukat, megállapították, hogy
keleti szél fúj, és aztán elha-
tározták, hogy annak hátán
fognak itt berendezkedni.
Az új rendrõl viszonylag ho-
mályos elképzeléseik voltak,
de ezen a csekélységen átlen-
dítette õket a kéj, hogy végre
õk lehetnek az urak. Ezek az
unortodoxok egyáltalán
nem zavartatták magukat
holmi nemzetközi erõvi-
szonyoktól vagy attól, hogy
az elképzeléseiknek mennyi
realitása van. Annál inkább
foglalkoztatta õket a bosszú,
meg az, hogy senki ne meré-
szelje felvetni, mekkora vi-
lágraszóló idióták is õk. Ezt
el is érték hamar, nem szólt
nekik senki, hogy mit csinál-
nak rosszul. Aztán jött a kül-
sõ ellenség, és akkor kide-
rült. 1919 unortodoxai arról
ábrándoztak, hogy a pilla-

natnyilag még fenyegetõ és
ellenséges nyugati, továbbá
északi és déli világ úgyis ösz-
sze fog dõlni. Magyarország
messze elõttük jár, egyene-
sen példát mutat. Így aztán a
világforradalom végsõ gyõ-
zelme egyben az õ megdi-
csõülésüket fogja elhozni,
ezért nem is kell azzal törõd-
ni, hogy mit gondol a mi in-
tézkedéseinkrõl Párizs, plá-
ne Bukarest vagy Prága. Vé-
gül a belsõ hazaárulók bû-
nös bénázása nyomán kap-
tuk a nyakunkba Trianont.
Eddig világos és pregnáns.
Pontosan ezzel magyarázták
Németországban a csúfsá-
got, mivel ki kellett találni
valamit ahelyett, hogy a fel-
sõbbrendû nép egész egysze-
rûen alulmaradt. Trianon
után bezzeg nemzeti és ke-
resztény elkötelezettségû,
minden szempontból nagy-
szerû kormányzás követke-
zett, amely a Károlyi- és
Linder-féle figurákat nem
engedte az ország élére, az-
tán sehova; egy idõ után már
élni sem engedte õket. Sõt a
biztonság kedvéért senkit,
aki kicsit is hasonlított rájuk.
Merõ nemzetféltésbõl. És itt
kénytelen vagyok illedelme-
sen jelentkezni, segítsen már
az excellenciás nemzetstraté-
ga úr végigvinni a hasonla-
tot. Mert nekem itten azt ír-
ják a könyvek, hogy ennek a
feltámadásnak a végén külsõ
ellenségeink beleszántottak
minket a földbe, gyakorlati-
lag lassítás nélkül, vissza se

kellett váltani a tankban.
Végeredményben csontra
ugyanaz történt meg újra,
ami Trianonban. Holott,
mint azt Semjén miniszter-
helyettes Intelmeiben megál-
lapította, a magyar katonai
vereség elõfeltétele a belsõ
hazaárulók aknamunkája.
Mi a feloldása ennek a lát-
szólagos ellentmondásnak?
Belsõ hazaáruló lett volna
Horthy és Jány Gusztáv,
vagy hazudnak a könyvek,
és a második világháborút
pontozással mi nyertük? Ne-
talán kommunista szabotõ-
rök tízezrei sürgölõdtek az
országban háborítatlanul?

A tompa, földhözragadt
elme egyébként fennakadhat
eleve azon az elképzelésen,
hogy Magyarországot egy
pajzsgenerátor védi, amit
csak belülrõl lehet kikapcsol-
ni. A felületes szemlélõnek
úgy tûnhet, hogy a katonai
vereséghez elegendõ a job-
ban felszerelt, motiváltabb,
és vagy számosabb ellenség,

illetve ha az ország vezetése
rövid távú haszon reményé-
ben nekiugrik a fél világnak.
Ilyen kétségek a legigazabb
hívõket is gyötrik néhanap-
ján, õk azonban tudják, hogy
ilyenkor el kell hallgatni, ma-
gunk elé meredni, és azt mo-
tyogni: Kifürkészhetetlen
utak. Meg azt, hogy hiszem,
mert hihetetlen, vagy mert a
Jedi visszatérben is volt erõ-
tér. Nemcsak Semjén szöve-
gének befogadásakor segít a
korlátaink felismerése, az
egész ember egy nagy, sze-
derjes, felfakadt hittitok. Tel-
jesen érthetetlen, mi a funkci-
ója, kik ennek a terméknek a
célcsoportjai. Ha valaki ezzel
a teljesítménnyel próbálja
megfogni a vallásos magya-
rokat, akkor rettentõ rossz
véleménye lehet róluk. Hi-
szen a fent idézett hülyeség-
nél az utolsó pedofil plébá-
nos is összefüggõbb szpícset
rögtönöz bármirõl, részegen.
Az egyháznak meg a vallá-
sosságnak, de még a keresz-
tény politikának is vannak
komolyan vehetõ arcai, de
hogy Semjén a legalja, az
hétszentség. Illetve misztéri-
um. Kun Béláról is biztos so-
kan gondolták a tettei alap-
ján, hogy retardált elmebe-
teg. Aztán csodálkozhattak,
amikor hátba szúrta az or-
szágot, repülõre pattant, és a
pofájukba röhögött. (...) Hát,
idáig bírtam cipelni a hason-
latot. Kezdem érteni, de egy-
re kevésbé vicces. Semjén
Zsoltnak igaza van, csak nya-

katekerten fejezi ki magát:
tényleg nem tréfadolog, kik
vezetik az országot.

Ufóösszeesküvés 
Szent Gyurcsány
ellen

Para Kovács Imre
Jönnek a pomogácsok!

Nyilvánvaló, hogy Orbán
Viktort földönkívüliek irá-
nyítják, egyértelmûen kide-
rül ez a gyakori és követhe-
tetlen irányváltásokból, az
értelmetlen beszédekbõl.
Mindezt hagyományos, az-
az földi technológiával ké-
szült hajtómûvel lehetetlen
lenne megoldani, ilyen tudás
nincs a birtokunkban,
ugyanonnan jött ez is, mint a
tépõzár vagy a mikrochip, a
mélyûrbõl vagy a terek kö-
zötti térbõl. Mit akarhatnak
a földönkívüliek? Valószínû-
leg rájöttek, hogy nálunk rej-
tõzik Gyurcsány Ferenc, aki

ugyancsak földönkívüli, de
nem a kis szürkék közül va-
ló, hanem a nagy feketék
ügynöke, és a két civilizáció
háborúban áll. Ezért kell
most gyorsan letartóztatni,
aztán majd a cellájából tele-
portálják. A fenti az egyetlen
értelmes magyarázat arra,
hogy a Szeretett Vezér miért
akarja mindenáron ügyész-
ségi vizsgálat elé hurcolni a
volt kormányfõt, hiszen az
eddigiekbõl számára is egy-
értelmû lehet, hogy egy poli-
tikai hullát támaszt fel ép-
pen, pedig frakciótársa, Láz-
ár jobban igényelné ezen cse-
lekedetet. Gyurcsány Ferenc
viszont köszöni szépen, ép-
pen kezdett volna halványul-
ni, már rajta volt a szkafan-
dere, amikor az ûrrepülõté-
ren (nemzeti, naná) feltar-
tóztatták és reaktiválták eh-
hez a cirkuszhoz. Bár a ma-
gyaroknak tönkrement a rö-
vid távú memóriájuk, ilye-
ténképpen jobban emlékez-
nek Trianonra, mint 2005-re,
de azért néhányunknak ta-
lán még dereng, hogy
Gyurcsány Ferenc kormá-
nyozott akkoriban, és elkúrt.
Nem kicsit, hanem nagyon,
mint arról õ is megemléke-
zett, azaz nagy részben saját
maga felelõs azért, hogy
most a Fidesznek kétharma-
da van, és az ország olyan,
amilyen. Nem mondom,
hogy nem lehet tovább ron-
gálni, mert lehet, azt sem ál-
lítom, hogy nem létezik nála
tehetségtelenebb miniszterel-

nök, mert éppen most mun-
kálkodik egy, de mindezért a
szocik a felelõsök, õket pe-
dig Gyurcsány Ferenc vezet-
te, tehát nyugodtan nevez-
hettük volna bukott politi-
kusnak a Fidesz segítsége
nélkül.

Õk azonban képtelenek ki-
jönni a járókából, és addig
ütik a sztájlisztot, amíg me-
leg, ahelyett, hogy hagyták
volna elsüllyedni a honi poli-
tika lábszagú mocsarában.
Ez természetesen egyelõre
mûködik a fanatikus Fidesz-
szavazók értelmi szintjén, de
kiszámítható, hogy örökre
nem fog, mert azért annyira
senki sem lehet hülye, hogy
2013-ban is azzal vigaszta-
lódjon, miszerint Gyurcsány
Ferenc egyik kezével vörös-
iszappal teríti be a magyar
földet, másik kezével árvák
kenyerét veszi el, a harma-
dikkal pedig özvegyek vérét
szívja. (...) Kell tehát Gyur-
csány. Viszont rendkívül
kockázatos megtölteni vele a
híreket, mert mindenki tud-
ja, hogy amíg a címlapon
van, addig tök mindegy, mit
írnak róla a 36-odik oldalon.
Különösen igaz ez, ha ismer-
jük a választók olvasási szo-
kásait és azt a tényt, hogy je-
lentõs részük azt hiszi, Or-
bán elõtt Gyurcsány Ferenc
volt a miniszterelnök, és
még a végén visszahozzák
nekünk. Márpedig az elég
rettenetes volna, ha 2014-
ben kétharmaddal a szocia-
listák gyõznének, és megint
felpörögne a TSZ-elnök tem-
pó, a piti lopások elkezdõd-
nének újra, és beleõrülnénk
a szürkeségbe, tehetetlenség-
be, töketlenségbe és szájka-
ratéba. Mert amit Gyur-
csány Ferenc mondott, az
sokkal jobb, mint amit Or-
bán Viktor csinál, de tettei-
ket összehasonlítani nincs
módunk, mivel elõbbi gya-
korlatilag csak a megválasz-
tásával foglalkozott, mind-
egyik elképzelése megbukott
saját pártján, és elég átlátszó,
valamint nevetséges volna
mindenért a Fidesz álságos
és primitív szociális népsza-
vazását okolni. Márpedig
ennek az alattomos és jogta-
lan eljárásnak a végén egy
újjászületett politikai sztárt
fogunk kapni, öreg nénikék
fogják csókolgatni a kezét,
tüntetések zajlanak majd, a
rajongótábor megerõsödik,
Gyurcsány Ferenc pedig ma-
ga is elhiszi, hogy van egy
második esélye. Ha elítélik,
akkor mártír lesz és példa-
kép, ha nem tudják legalább
egy felfüggesztett büntetéssel
eltávolítani a politikából, ak-
kor pedig õ lesz a legtehetsé-
gesebb, legszebb és legjobb
magyar közszereplõ, aki bár-
mihez nyúl, az GDP-vé vál-
tozik. Ilyeténképpen nincs
más magyarázatom, mint a
földönkívüliek erõteljes és
határozott befolyása, ami
különösen Lázár Jánoson
látszik, de a többiek is benne
vannak, mert a másik ma-
gyarázat az lenne, hogy si-
mán csak hülyék, márpedig
az nem lehet. (...)

Nem ismerik a valóságot
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Orbán Viktor – elõre-hátra 
a putyini úton

Semjén Zsolt – hittitkok 
és fura feltámadások

Gyurcsány Ferenc 
– akit mindig visszahoznak
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Született 
az USÁ-ban,
megölték 
Romániában

Ion M. Ioniþã

Chauncey Hardy lezárt
koporsóban tér haza. Az
utóbbi években több száz
amerikai fiatal tért így vissza
hazája földjébe. Jöttek Irak-
ból és Afganisztánból. De
Chauncey Hardy nem volt
katona. Õt hazája nem küld-
te harcolni sem az iraki siva-
tagba, sem az afgán hegyek
sziklás pusztáiba. Chauncey
Hardy csak egyetlen külde-
tést vállalt: hogy keressen
meg havi 1500 dollárt, ami-
bõl 1000 dollárt küldjön ha-
za édesanyjának. Ezért nem
kellett járõröznie Bagdad
vagy Kabul utcáin. Csak ko-
sárlabdáznia kellett Giurgiu-
ban, Romániában. Küldeté-
sét nem teljesítette. Édesany-
ja soha nem kap többé
Giurgiuból postázott csek-
ket, és valószínûleg soha
nem lesz annyi pénze, hogy
láthassa azt a sporttermet,
amelyben a fia életének utol-
só pontjait dobta. Chauncey
Hardyt nem temetik el kato-
nai tiszteletadással, mert
nem a harctéren esett el, ha-
nem egy közönséges klub-
ban ölték meg, ahol egy baj-
noki mérkõzésen aratott
gyõzelmet ünnepelt. És
mégis, Chauncey Hardy
„bevetésen eltûntnek” te-
kinthetõ, mint „missing in
action”, ahogy az amerikai-
ak mondják. A Romániát
uraló klánok láthatatlan
frontjára tévedt. Nem akart
õ ilyesmibe keveredni, és tu-
domása sem volt arról a va-
lóságról, amelynek áldozatá-
vá lett. Azokról a realitások-
ról, amelyek a politikusok, a
törvény emberei és az alvilág
közötti egyre szorosabb ösz-
szefonódásról tanúskodnak.
A giurgiui politikusok világa
szolidaritást vállalt a „Bu-
toane” klán világával. Cezar
Mãgureanu UNPR-s szená-
tor, a politikus, aki megjárta
a PNL-t és a PDL-t is, azt
mondja, elment a „Buto-
ane” család egy mulatságá-
ra, hogy jó hírüket keltse, és
a szavazatokra gondolt, mi-
vel „közelednek a választá-
sok”. Giurgiu polgármeste-
re, a liberális Lucian Iliescu
sem sokat tud arról, hogy vá-
rosában klánok léteznének.
A rendõrség még annyit
sem. Különben az elsõ felté-
telezés az eszméletlenül fek-
võ Chauncey Hardy láttán
az alkoholos kóma volt. Az
alvilág és az állam összekap-
csolódása közismert, és
idõnként fény is derül rá. Ta-
valy Neamþban a megyei
rendõrfõnök ªoric fõkapi-
tány, szende ábrázattal állí-
totta, hogy egy maffiajellegû
leszámolásba keveredett
szomszédai tiszteletre méltó
emberek, minthogy uzsora-
kamatból élnek. Bercea

Mondialra és komasági kap-
csolataira ugyancsak felfi-
gyelt a közvélemény. De
csak a jéghegy csúcsa látszik.
A politikusoknak szavaza-
tokra van szükségük. A klá-
nok pedig szervezett struktú-
rák, amelyekre építeni lehet
a választások napján. Ala-
csony választási részvétel
esetén, ahogy az a választók
kiábrándultsága miatt törté-
nik, a klánok gyõztessé tesz-
nek. A polgármestereknek és
az egyéni választási körzetek
választottainak szükségük
van ezekre a csapatokra.
Cserében politikai védelmet
biztosítanak. Ez a mélyreha-
tó korrupció – a korrupcióel-
lenes retorika mögött. A vé-
letlen folytán egy ártatlan
amerikai áldozatául esett e
realitásnak. Amerika elhatá-
rozta, hogy megvéd bennün-
ket rakétaelhárító pajzsával.
Itt az ideje, hogy a maffia el-
leni küzdelemre szakosodott
FBI-ügynököket is küldjön
ide. Ily módon saját polgára-
it is megvédené. 
(Fordította: K. B. A.)

Chauncey Hardy 
román álma

Lelia Munteanu

Egy szegény amerikai fia-
talember Romániába jött,
hogy itt boldoguljon. Egy
giurgiui kosárlabda-együt-
tesben. Jó játékos volt, talán
a legjobb, õ volt a csapat já-
tékmestere. Segítette a szüle-
it és lánytestvéreit. Román
álma akkor kezdett megcsil-
lanni, amikor egy olyan alak
mancsai közé került, akinek
a beceneve lefordításával a
nemzetközi hírügynökségek-
nek nem kell veszõdniük:
Gypsy Gypsanu. Az ipsének
azért öntötte el a vér az
agyát – mondta õ, védõügy-
védje jelenlétében –, mert
Hardy nem tudott románul,
s erre fel akkorát mázolt be
neki, hogy az meghallotta a
giurgiui kutyák vonítását.
(Annyi tisztségviselõ van eb-
ben az országban, aki nem
tud románul – nincs elegen-
dõ mancs, hogy megtanítsák
õket a román nyelvtanra.)
Ami ezután történt, azt
önök tudják, ha eddig nem
volt szerencséjük elhúzni in-
nen: a kosarast kórházba
szállították, elõbb alkoholos
kómát diagnosztizáltak
(nem ivott), aztán – valószí-
nûleg – kanyarót, majd rájöt-
tek, hogy nincs tomográfuk,
végül Bukarestbe vitték, ahol
meghalt a mûtõasztalon. Él-
hetett volna – talán már nem
kosarazhatott volna többé,
de csak talált volna valami
álmodnivalót és valami meg-
oldást, hogy segítse szüleit és
lánytestvéreit. 

Hogy folytassam? Ez a
legnehezebb szöveg, amit va-
laha is írtam. Mert Chaun-
cey Hardy román álma
elõbb az én álmom is volt, az
önök álma is volt. A mi ál-

munk, az ellenállóké, azoké,
akik még itt ülünk, ahol egy
ember élete régóta egy fleg-
mát sem ér. A román álom
az én álmom is volt. (Fordí-
totta: K. B. A.) 

Jól szól a 
(politikai) jövõ?

Liviu Antonesei

Ennyire erõs politikai fe-
szültséget – szerencsére csak
a közbeszéd és a nyilatkoza-
tok szintjén – nem éreztem a
kilencvenes évek óta, ami-
kor negyvenévi szünet után
elkezdõdött a politikai plu-
ralizmus helyreállítása. A

közbeszéd hangneme pol-
gárháborús „hõmérsékletû”,
megint csak szerencsére csu-
pán a szavak szintjén; remé-
lem azért, hogy a verbális
erõszak nem szül másfajta
erõszakot. Angliában a kor-
mány és az ellenzék egyfor-
mán „Õfelségéé”. Másutt a
bal és a jobb doktrínákban
és programokban vetélke-
dik, nálunk a „bal” és a
„jobb” utolsó csepp nyálig
küzd, egyik a másikára
okádva a véget nem érõ cím-
keáradatot, öv alatti ütése-
ket és féktelen gyalázkodást.
A fenti szavakat azért tettem
idézõjelbe, mert noha elke-
seredett politikai harc folyik,
a pártokat nem tudjuk egy-
mástól megkülönböztetni a
doktrínák alapján. Fogal-
mam nincs, hogyan helyez-
hetnénk el a bal-jobb tenge-
lyen holmi klientúrát, ese-
tenként maffiabeütésekkel,
amelynek egyetlen ideológi-
ája a populizmus, és egyet-
len jól meghatározott prog-
ramja a kleptokrácia. Cso-
dálkozhatunk ilyen körül-
mények között, hogy az or-
szág nem sokra vitte a forra-
dalom óta, hogy nem tu-
dunk valamirevaló, tûrhetõ-
en strukturált politikai pár-

tokat sem tud felmutatni
húsz év után? Sokáig re-
ménykedtem a pártok fiata-
lításában, hogy úgy mond-
jam: a természetes felfrissü-
lésükben. Sajnos a rosszban
megedzett „öregek” vagy a
„saját képükre és hasonla-
tosságukra” választottak fia-
talokat, vagy aszerint „for-
málták” õket. Az egyetlen
igazán új politikai kezdemé-
nyezés ez idáig az URR
volt, de a biztató kezdet
után eltûnt a rendkívül pola-
rizált 2004-es választások
nyomán. Az utóbbi idõben
nagy érdeklõdéssel követek
két fiatal, inkább értelmisé-
gi, mint szorosan vett politi-
kuscsoportot, amely az
interneten nyilvánul meg –
„criticatac” és „înliniedreap-
tã” –, amelyek megpróbál-

koznak két elméleti pólus ki-
alakításával, egyik a jobb-,
másik a baloldalon. Ezúttal
nem használok idézõjelet,
mert nyilvánvaló a törekvés
az ideológiai építkezésre. De
hogy, hogy nem, úgy tûnik,
a fiatalokat is megfertõzte az
öregek betegsége. Bár mind-
két weboldal tartalmaz hely-
zetelemzéseket – inkább a
baloldali, amelynek na-
gyobb a társadalmi érzé-
kenysége –, doktrína- vagy
programvázlatokat – ez a
jobboldali site-on szembetû-
nõbb –, rendkívül sok ener-
giát pazarolnak egymás tá-
madására! Se vége, se hosz-
sza a „bolsevik” és „fasisz-
ta” jelzõkkel való dobáló-
zásnak, mintha az ideológi-
ai harcot az egymásra vetett
„bélyegek” száma döntené
el, nem a felvetett és a meg-
felelõ pillanatban esetleg
megoldott problémáké. A
gyakorta megnyomott hang-
súlyok és a gyors reakciók-
ból fakadó elszólások ellené-
re sem hiszem, hogy az egy-
másra ragasztott címkék iga-
zak lennének. Az „öreg
politrukoktól” nem sokra
számíthatunk. Ezektõl a fia-
taloktól viszont elvárhatjuk,
hogy tudják: a jobb és a bal

nem valamiféle szégyenletes
kór, hanem egyformán legi-
tim politikai opció, a vita lo-
gikája pedig – bármennyire
heves vitáról legyen is szó –
elõbbre való a másik kiirtá-
sának logikájánál, legyen
szó akár csak verbális meg-
semmisítésrõl. Ha pedig va-
laha is áttérnek a valódi poli-
tikára – a jobboldalon máris
körvonalazódik egy politikai
pólus –, talán képesek lesz-
nek létrehozni a mai, pártok-
nak nevezett kontár szerke-
zeteknél jobbat, azaz dok-
trinárisan megfelelõen struk-
turált, szakértelemben bõvel-
kedõ valódi politikai építmé-
nyeket. Végsõ soron olyan
emberekrõl beszélünk, akik
közül sokan belülrõl ismerik
a nyugati egyetemeket, akik
éveken át a miénknél szoli-

dabb és hosszabb demokrati-
kus hagyományokkal ren-
delkezõ társadalmakban
éltek… (Fordította: Sz. L.)

Ideológiai
vákuumban 
a baloldal

Janet Daley

A brit baloldal továbbra
sem tér magához a tavalyi
választási vereségbõl. Ha-
gyományos szavazóbázisa, a
munkásság elfordult az új
Munkáspárt neoliberális po-
litikájától. A gazdasági vál-
ság miatt a szabadpiaci elvek
más rétegekben is egyre nép-
szerûtlenebbek.

„Milyen értékeket képvisel
a Munkáspárt? Mennyiben
járul hozzá a politikai közbe-
szédhez? Miféle világos al-
ternatívát kínál a választók-
nak?” – tette fel a kérdést
Janet Daley a Telegraph-ban.

A Munkáspárt tavalyi vá-
lasztási vereségét jobb- és
baloldali publicisták egy-
aránt a Tony Blair-féle politi-
ka, a hagyományos etatista
szocializmust a szabadpiaci

megoldásokkal ötvözõ Új
Baloldal kudarcaként érté-
kelték. A neoliberális elvek
felkarolása elidegenítette a
baloldal hagyományos tá-
mogatóit: a munkásokat és
az alsó középosztályt.

Sokan elsõsorban a kom-
munikáció gyengeségével
magyarázzák, hogy a jobbol-
dali kormány a kemény
megszorítások ellenére nép-
szerûbb a Munkáspártnál.
Daley szerint azonban nem
a kommunikáció felelõs a
népszerûtlenségért, hanem a
világos vízió hiánya. „Az
emberek látják, hogy a Mun-
káspárt megpróbál létrehoz-
ni egy koherens programot –
csakhogy eddig nem tudta
eldönteni, hogy kiket is szó-
lítson meg.” A párt vezetése
máig nem tisztázta, hogy in-
kább a régi szocialista esz-
mék segítségével próbálja-e
meg visszanyerni a hagyo-
mányos bázis támogatását,
avagy a közép felé nyisson,
és a középosztályt szólítsa
meg. Mindkét út kockáza-
tos, hiszen a harcias szak-
szervezeti retorika felmelegí-
tése ellenszenvet kelt a ko-
rábban felkarolt középosz-
tályban, a piacbarát jelsza-
vak viszont tovább erodálják
a baloldal támogatottságát a
leszakadók körében.

Ed Miliband, a Munkás-
párt tavaly megválasztott el-
nöke eddig középen próbált
egyensúlyozni, és az alsó kö-
zéposztályt célozta meg. Ez-
zel azonban nem sokra ment
– figyelmeztet Daley –, hi-
szen az alsó középosztály
meglehetõsen szûk réteg. Így
most sem a leginkább kiszol-
gáltatottak, sem a balra húzó
tehetõsebbek nem érzik ma-
gukénak a Munkáspárt poli-
tikáját. Arról nem is beszél-
ve, hogy a kétkulacsos politi-
ka valójában a jobboldalt
gyõzelemre vezetõ stratégia
utánzása. Mindezek fényé-
ben nem is meglepõ, hogy
Milibandet még a párton be-
lül is kevesen tartják alkal-
masnak a kormányfõi szerep
betöltésére.

Daley úgy látta, hogy a
baloldal megújulására a
Munkáspárt õszi kongresz-
szusán sem számíthatunk.
Ebben alighanem igaza is
lett. Miliband itt ismét a ha-
gyományos szocialista reto-
rikát vette elõ, és keményen
ostorozta az Új Baloldal
neoliberális politikáját. Más-
részt viszont kijelentette,
hogy számít a mérsékelt
konzervatív választók szava-
zataira. Ezt nyomatékosí-
tandó, utalt rá, hogy nem ve-
ti el a magántõke bevonását
az egészségügybe, és támo-
gatja, hogy a segélyen élõket
akár kemény lépésekkel is
visszatereljék a munka vilá-
gába.

Olyannyira törekedett rá,
hogy ne szerezzen ellensége-
ket, hogy alkalmasint támo-
gatókat sem sikerült maga
mögé állítania. Miliband
pártelnök beszédét még a
baloldal szimpatizánsai is
semmitmondónak érezték.
(metazin.hu)

Chauncey Hardy – egy amerikai Giurgiuban

Vad indulatok 
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Czédly József

A jelenlegi gazdasági válság
egyik kísérõje az állammal
szembeni adósság oly mérté-
kû növekedése, hogy az ve-
szélyezteti a költségvetés
egyensúlyát és az állam fo-
lyó kiadásaihoz szükséges
pénzügyi állomány biztosí-
tását. Ezen kívánt segíteni a
kormányzat, mikor a szep-
tember 5-ével hatályba lépett
pénzügyi törvénykönyv mó-
dosításai keretében (O.G.
30/2011 privind modificarea
Codului Fiscal, megjelent a
Hivatalos Közlöny szeptember
2-i, 627. számában) lehetõvé
tette a 2011. augusztus 31-i,
állammal szembeni tartozá-
sok kifizetésének megköny-
nyítését. Az említett tör-
vényerejû kormányrendelet
alkalmazását szabályozza a
pénzügyminiszter 2.604 sz.
rendelete, amit a Hivatalos
Közlöny október 6-i, 707. szá-
mában tettek közzé. Ennek a
fontosabb elõírásai a követ-
kezõk:

Az adósságok kifizetésé-
nek könnyítése vonatkozik
mindazokra a kötelezettsé-
gekre, melyeket az Országos
Pénzügyeket Kezelõ Ügy-
nökség (Agenþia Naþionalã
de Administrare Fiscalã-
ANAF), az Országos Vám-
hatóság (Autoritatea Naþio-
nalã a Vãmilor), vagy más a
pénzügyminisztérium kere-
tében mûködõ igazgatóság
állapított meg. Ezek az in-
tézmények jogosultak a tör-
vény által lehetõvé tett köny-
nyítések megadására is.

A folyó év augusztus 31-

én nyilvántartott, állammal
szembeni adósságok kifize-
tésére az alábbi könnyítése-
ket tették lehetõvé:

a) késedelmi büntetés
megsemmisítése, illetve az
adósság késedelem miatt ki-
rótt megnövelése (majorare
de întârziere) 50%-ának el-
engedése, amennyiben az
alapadósságot (obligaþiile
principale), a vele járó ka-
matokkal együtt kifizetik
vagy kiegyenlítik (prin com-
pensare) 2011. december
31-ig.;

b) a késedelmi büntetések
50%-os elengedése, valamint
az adósság késedelem miatt
kirótt 50%-os megnövelésé-
nek 50%-os csökkentése,
amennyiben  az alapadóssá-
got és a vele járó kamatokat
kifizetik vagy kiegyenlítik
2012. június 30-ig.

A késedelmi kamatok ese-
tében a felsorolt könnyítések
azokban az esetekben alkal-
mazhatók, ha ezeket ki-
egyenlítik a Pénzügyi eljárá-
sok törvénykönyve (Codul
de procedurã fiscalã) 111.
cikkelyében meghatározott
határidõben, éspedig ha a
késedelmi kamat nagyságát
a hó elsõ 15 napján közölték
akkor a következõ hónap 5-
ig, ha 16. és 31-e között kö-
zölték, akkor a következõ
hónap 20-ig.

A szabályozás 2011. au-
gusztus 31-i hátralékos alap-
adósságnak tekinti:

a) az adófizetõ által a 2011
agusztus 31-ig letett adóbeje-
lentésben (declaraþii fiscale)
megnevesített adókötelezett-
ségeket és/vagy az ANAF

által kibocsátott és az adófi-
zetõnek 2011. augusztus 31-
ig tudomására hozott végzé-
sekben megállapított adókö-
telezettséget;

b) a pénzügyminisztérium
igazgatóságai által kibocsá-
tott okiratokban (înscrisuri)
megnevesített és 2011. au-
gusztus 31-ig az adófizetõ
tudomására hozott adós-
ságtételek (titluri de creanþã).

Az alapadóssághoz tarto-
zó kamatnak tekintendõ a be
nem fizetett adókötelezett-
ség miatt kirótt 50%-os kése-
delmi tartozás növekedés és
a vele járó kamatteher. A be-
fizetések könnyítésére vonat-
kozó elõírások a 2006. janu-
ár 1. és 2010. június 30-a kö-
zötti késedelmi adónöveke-
désre vonatkoznak.

Alapadó-kötelezettségnek
tekintendõk azok az össze-
gek is, melyeket érvényes bír-
ság (amenzi exigibil) alapján
állapítottak meg, kivéve azo-
kat, melyeknek érvényessé-
gét felfüggesztették. Az érvé-
nyesség dátuma:

a) az ANAF által megálla-
pított bírságok esetében a
bírság megnevesítését tartal-
mazó  értesítés idõpontja;

b) jogerõs végrehajtási ok-
irat (titlu executoriu) dátu-
ma más intézmények által
kibocsátott bírságok eseté-
ben, amelyeket az ANAF-
hoz továbbítottak végrehaj-
tás végett.

A rendeletben szabályo-
zott könnyítések nem vonat-
koznak azokra az adókötele-
zettségekre, melyeket levo-

nás (proprire) alapján vagy
lefoglalt javak (bunuri
sechestrate) eladása alapján
szüntettek meg. 2011. októ-
ber 15-ig az illetékes hatósá-
gok megnevesítik azokat az
adófizetõket, akiknek az
adónyilvántartás szerint
2011. augusztus 31-én hátra-
lékos adókötelezettsége volt,
és értesítik az érdekelteket
milyen könnyítésekre adnak
lehetõséget a szabályozások.
A Hivatalos Közlöny október
10-i, 713. számában jelent
meg az ANAF 3.253 sz. ren-
delete, mely közzéteszi az
adókötelezettségek könnyí-
tését elfogadó végzések szö-
vegének mintáit.

Azok az adófizetõk, aki-
ket az illetékes hatóságok
nem neveztek meg adóköte-

lezettségük könnyítésére, de
úgy vélik, hogy rájuk is vo-
natkoznak a szóban forgó
szabályozások, kérhetik
helyzetük kivizsgálását,
melynek alapján az illetékes
hatóságok kötelesek tisztáz-
ni az adónyilvántartás és az
adófizetõ által bemutatott
adatok közötti esetleges kü-
lönbségeket, és a kérvény be-
adásától számított 5 napon
belül kell válaszolniuk a be-
adványra.

Ha a beadvány alapján
megállapított adókötelezett-
séget, az erre vonatkozó
közlemény idõpontjától szá-
mított 10 napon belül kifize-
tik vagy kiegyenlítik a pénz-
ügyi eljárások törvényköny-
ve 114. és 115 cikkelye elõ-
írásai szerint, akkor a pénz-
ügyi hatóságnak, a kiegyen-
lítés idõpontjától számított 3
napon belül, végzést
(decizie) kell kibocsátania,
amelyben megállapítja az
adókötelezettségre vonatko-
zó tényállást.

Ha a megkönnyített adó-
kötelezettséget nem fizetik
vagy egyenlítik ki a megálla-
pított határidõig, akkor az
adóhatóság visszaállítja a
könnyítés elõtti adókötele-
zettségre vonatkozó eredeti
helyzetet. Azok az adófize-
tõk, akik nem kérték az adó-
kötelezettségre vonatkozó
könnyítések megítélését és
idõközben befizették/ki-
egyenlítették adóhátralélu-
kat, kérhetik utólag a köny-
nyítések megítélését, és en-
nek alapján a nekik járó kö-
telezettség különbözet visz-
szatérítését.

Deák Levente

Az október elsején hatályba
lépett új polgári törvény-
könyv a polgári és családjogi
intézmények jelentõs részét
újszerûen, a mai viszonyok-
hoz igazított módon szabá-
lyozza. Így például a házas-
társak tulajdonszerzésének
módozatait, egészen ponto-
san  házasságuk alatt szer-
zett vagyonuk jogi helyzetét
is, amely a házasságot kötöt-
teknél nem minden esetben
lesz osztatlan közös vagyon
(proprietate comunã în
devãlmãºie sau devãlmaºã)
mint eddig, hanem – a meg-
kötött házassági szerzõdés-
ben választott forma szerint
– akár saját vagy külön va-
gyon is lehet.

A törvénykönyv II. címé-
nek, „A házasfelek vagyon-
nal kapcsolatos jogai és köte-
lezettségei” címû VI. fejeze-
tében – egyebek mellett – ar-
ról a házassági szerzõdésrõl
olvashatunk és tudhatunk
meg részleteket, amelyek
egyik legfontosabb kitétele
éppen a vagyonuk jellegének
megválasztására vonatkozik
(alegerea regimului matrimo-
nial). De még mielõtt a vá-

lasztható, különben három-
féle változatról szót ejtenénk,
kiemeljük a 330. szakasznak
azt az elõírását, mely szerint
az abszolút semmisség
szankciója mellett a házassá-
gi szerzõdést a felek, házas-
ságkötésük elõtt vagy alatt
kötelezõen közokirati formá-
ban (közjegyzõ által hitelesí-
tett formában) köthetik meg.
A házasságkötés elõtt kelte-
zett szerzõdés amúgy csak a
házasságkötés napjától fejti
ki joghatását, míg a házasság
fennállta alatti, a felek vá-
lasztotta naptól kezdõdõen,
vagy ha ennek napját a szer-
zõdés nem tartalmazná,
megkötése napjától. (330.
szakasz, 2. és 3. bekezdés.)
Fontos tudni azt is – és ezt a
332. szakaszban tételesen
megfogalmazták –, hogy a
házassági szerzõdés, amely-
nek tartalmát, kitételeit a tör-
vénykönyv nem korlátozza,
nem szûkíti le, nem sértheti a
felek egyenlõségének, a szü-
lõi jogok (együttes) gyakorlá-
sának és az öröklési rendnek
alkotmányos (egyetemes,
emberi jogi) elõírásait, jogel-
veit.

A házassági szerzõdés
harmadik személyekkel

szemben csak akkor lesz fel-
hozható, elõírásaira csak ak-
kor lehet majd hivatkozni,
ha nyilvántartásba veszik.
Errõl egy alsóbb szintû jog-
szabály külön is intézkedik,
nevezetesen az igazságügyi
miniszter 2011. augusztus
30-án kibocsátott 1786/C.
rendelete, amellyel a a há-
zassági szerzõdések közjegy-
zõi nyilvántartási jegyzéke
létrehozásának, az ebbe tör-
ténõ bejegyzésének és ezek
megtekintésének eljárási sza-
bályait rögzítették (a 2011.
szeptember 19-i 666. Hivata-
los Közlönyben). A Közjegy-
zõk Országos Szövetségénél
létesített vagy inkább létesí-
tendõ nyilvántartásba a hite-
lesítõ közjegyzõ köteles el-
juttatni a szerzõdést, elektro-
nikus úton, de papíralapú
formában is (eljárási szabály,
2. szakasz, 3. bekezdés).
Mindkét forma kötelezõ és
azonos erejû, érvényû. Ha
azonban ez a hivatalból esz-
közlendõ közlés és nyilván-
tartásba vétel valamiért el-
maradna, ezt a felek is
kérhetik.( Ptk. 334. szakasz,
3. bekezdés.)

Mit választhatnak a felek?
Választhatják az eddig is is-

mert és általános érvényû
együttes, közös, törvényes
vagyonközösséget (regimul
comunitãþii legale), amely-
nek meghatározása a követ-
kezõ: a házasság alatt, bár-
melyikük által szerzett javak
közösek, éspedig megszerzé-
sük pillanatától, kivéve a
340. szakaszban felsorolt ja-
vakat, amelyek közül, a tel-
jesség igénye nélkül kieme-
lem a házasságba hozott ja-
vakat, az örökölt és az aján-
dékba kapott javakat,
amennyiben az adományo-
zó azt vagy azokat csak egyi-
küknek ajándékozta.

A saját vagyon vagy az el-
különített vagyon (regimul
separaþiei de bunuri) a Ptk.
360. és következõ néhány
szakaszban kapott helyet, te-
hát ez is választható. Lénye-
ge az, hogy a felek kikötik:
minden, a házasság elõtt
szerzett vagyon, valamint a
házasság fennállta alatt
egyikük vagy másikuk által
szerzett vagyon a megszerzõ
házastárs kizárólagos (saját)
vagyonának számít. A tör-
vénykönyvnek a már emlí-
tett fejezetében, egészen
pontosan a 3. alfejezet 362.
szakaszában megjelenik a

házasfelek résztulajdona
(bunurile în proprietate
comunã pe cote-pãrþi) is,
mely résztulajdon a felek kü-
lön tulajdonának számít, és
– véleményem szerint – a
másik házastárs, résztulaj-
donos beleegyezése nélkül is
elidegeníthetõ lesz.

A harmadik és egyben
utolsó, de szintén választha-
tó vagyoni forma az egyez-
ményes vagyonközösség el-
nevezésû (regimul comu-
nitãþii convenþionale). A
366. szakaszban olvasható
meghatározás szerint ezt ak-
kor választják a felek, ami-
kor el kívánnak térni a tör-
vényes vagyonközösségre
érvényes szabályoktól. Pél-
dául úgy, hogy beveszik a
közös javak körébe a házas-
ság elõtt vagy alatt egyikük
vagy másikuk által megszer-
zett saját vagyont, vagy pe-
dig a szerzõdésbe iktatják a
túlélõ házastárs javára szóló
ún vagyoni többlet biztosítá-
sára vonatkozó záradékot.
(clauza de preciput, lásd a
Ptk. 333. szakaszában). En-
nek az a lényege, hogy a há-
zassági szerzõdésbe bele le-
het foglalni, a túlélõ házas-
társ javára szólóan azt a le-

hetõséget (jogot), hogy az
özvegy még  az örökség el-
osztása elõtt ingyenesen át-
vegye vagy megkapja a kö-
zös vagy a részarányos va-
gyon egy vagy több részét,
alkotó elemét. Az így aján-
dékba kapott javakat az
örökségbe nem kell betudni
(clauza de preciput nu este
supusã raportului donaþi-
ilor), ellenben ezt a rendel-
kezésre álló rész szintjére, a
kevesebbet kapott köte-
lesrészes társörökösök kéré-
sére, közjegyzõ elõtt vagy
perben le kell csökkenteni
(este supusã reducþiunii, în
condiþiile legii.) Az alkalma-
zandó törvény pedig nem
más, mint az új Ptk. 1096.
szakaszának 1. és 2. bekez-
dése, amit a 2011. évi, a tör-
vénykönyv hatályba lépteté-
sérõl rendelkezõ 71. törvény
iktatott be, módosításként a
333. szakasz  3. bekezdésé-
be. Ezekrõl a nem könnyen
érthetõ, az örökösödési jog
fontos intézményeirõl, igaz,
még a régi Ptk. alapján, az
Új Magyar Szó Törvénytár ro-
vatában, közelebbrõl a 2011.
január 14–16-i lapszámban
egy egész oldalas ismertetõt
közöltünk.

Ismerjük meg az új polgári törvénykönyvet (1)

A házassági szerzõdés vagyonjogi vetületei

„Adóamnesztia” adós cégeknek
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Sawomir Mrozek: 
Egy nyári nap

Helyszín: Sepsiszent-
györgy, Tamási Áron Szín-
ház, nagyterem (Szabadság
tér, 1. szám).

Elõadások: október 14.,
péntek, 19 óra, október 15.,
szombat, 19 óra.

Az Egy nyári nap címû da-
rab története két férfi talál-
kozásával kezdõdik. Elron-
tott, minden próbálkozásá-
ban zátonyra futott élete mi-
atti fájdalmában Lúz épp fel-
kötni készül magát egy park-
ban, amikor találkozik Sik-
kel. Hamar kiderül, hogy
mindketten ugyanarra ké-

szülnek: az öngyilkosságra.
Csakhogy míg Lúz befucs-
csolt élete, meghiúsult álmai
miatt szánja rá magát e két-
ségbeesett cselekedetre, Sik-
ket épp az örökké tartó siker
csömöre kényszeríti ugyan-
erre. Kilátástalan életútjaik
összevetését a Hölgy megje-
lenése zavarja meg, akinek
nagyon gyorsan sikerül telje-
sen összekuszálnia a két fér-
fi életét.

Váczi Dániel Trio 
székelyföldi turné

Helyszín: Sepsiszent-
györgy, Di Stefano bár, októ-
ber 14., péntek, 21 óra. 

Székelyudvarhely, G. ká-
vézó, október 15., szombat,
21 óra.

A 2001 õszén alakult trió
Váczi Dániel szerzeményeit
játssza. A szigorúan kompo-
nált témák közé nagyívû
improvizációk ékelõdnek.
Nagyvonalú egyensúlyozás
a dzsessz, a kamarazene és a
kortárs muzsika határvidé-
kén.

Henry Sugar barátja

Helyszín: Marosvásár-
hely, Ariel Ifjúsági és Gyer-
mekszínház, Posta utca 2.

Idõpontok: október 15.,
szombat, 17 óra, október
23., vasárnap, 19 óra.

Székelyudvarhely, Tomcsa
Sándor Színház, október
16., vasárnap, 17 óra.

Egyfelvonásos színmû
Roald Dahl történetei alap-
ján. Puskás Gyõzõ elõadá-
sa. Zongorán közremûkö-
dik: Apostolache Zénó.

Októberi vásárnap

Helyszín: Kolozsvár, Já-
nos Zsigmond Unitárius
Kollégium tornaterme
(1989. dec. 21. sugárút, 9.
szám), október 15., szom-
bat, 10 óra.

A János Zsigmond Unitá-
rius Kollégium és a Kolozs-
vár-Belvárosi Unitárius Egy-
házközség immár harmadik
alkalommal szervezi idén,
október 15-én az Októberi
vásárnap nevû kirakódó-
vásárt a kolozsvári unitárius
kollégium tornatermében. A
kirakódóvásárra, amelyen

többek közt rengeteg játék,
kézmûves foglalkozás és ér-
dekesség vár, minden érdek-
lõdõt várnak.

Bertalan István 
– Az emigráns bohóc

Helyszín: Kolozsvár, Qu-
adro Galéria (Napoca utca
2-4. szám, I. emelet, 64)

Nyitva: hétfõ – péntek
11.00 – 18.00

Megnyílt Bertalan István
Az emigráns bohóc címû kiállí-
tása. A tárlat Bertalan elsõ
kolozsvári kiállítása, ame-
lyen majdnem kizárólago-
san eddig ismeretlen mûvek
láthatóak. 

Egy ügynök halála

Helyszín: Kolozsvár, Ko-

lozsvári Állami Magyar
Színház (új stúdió), Str.
Emil Isac nr. 26-28, október
15., szombat, 20 óra.

Az elõadás egy férfi csa-
ládjának, tárgyainak és is-
merõseinek az összejövetele.
Isten hozott az ünnepségre!

JelesNapTár
– Mindszent hava

Helyszín: Kolozsvár,
EMKE Györkös Mányi Al-
bert Emlékház (Republicii /
Majális u. 5/1.), október
14., péntek, 16 óra.

A szürethez fûzõdõ nép-
szokásokkal, hagyományok-
kal lehet ismerkedni. A talál-
kozást szüreti táncház zárja.
Kérik a résztvevõket, hogy
hozzanak magukkal néhány
fürt szõlõt.

Programajánló

Kezdjük az idei kínálat for-
mavilágával. Az idei hideg
szezonban a cipõdivat a ma-
gas sarkakra épít, mely-
eknek minden fazonja – a
tûsaroktól kezdve a vasko-
sabb támasztékokon és plat-
formtalpakon keresztül, a
nõies forma határait fesze-
getõ telitalpas darabokig –
helyet kap a palettán. Meg-
határozó szerepet képvisel-
nek a legkülönfélébb csatok
és pántok, valamint a fûzõs
megoldások. A lapos irány-
vonalat a férfiasabb fazonok
képviselik, melyek töretlen
népszerûségnek örvende-
nek.

Az idei õszi-téli idõszak
cipõdivatja nem temeti el a
színeket, sõt inkább felerõsí-
ti azokat, már-már a nyári
színvilágot idézve, gazdag
árnyalatok izgalmas kombi-
nációit festve a komor év-

szakok kopár takarójára. A
legnagyobb változatosságot
a cipõk anyaga és mintái
mutatják. Teret hódít az
olasz divattervezõk védjegy-
ének számító kígyóminta,
de egyéb állatmintás anya-
gok is visszaköszönnek az
idei kollekcióban.

Az õszi és téli cipõdivat
legújabb kedvence az ele-
gáns lakkbõr, mely kissé
vintage beütést kölcsönöz.
Vitathatatlan, hogy gyönyö-
rû anyagról van szó, de ke-
vésbé sokoldalú és prakti-
kus, mint a hagyományos
bõr rokonai, viszont talán itt
a leghangsúlyosabbak a na-
gyobb felületen elnyúló szí-
nek variációi.

Évrõl évre közkedvelt a
tervezõk körében, így idén
is remek választásnak tûnik
a velúr. Hasonló színvilágú
ruhával tökéletes párosítás.

Sokszor alkalom szüli az
újabb cipõvásárlást. A nem
mindennapi események nél-

külözhetetlen darabja idén a
szatén. Hamarosan bekö-
szönt a bálok szezonja,

mely kiváló alkalmat te-
remt, hogy lábunkat ilyen
gyönyörûségekbe öltöztes-

sük, de akár egy hétköznap
esti viselethez is érdemes ezt
a stílust választani.

Cipõtrend a hideg évszakokra

A 2011-es õszi szépségtren-
dek valahol a XX. század el-
sõ felének decens glamúrja
és a legújabb, legmerészebb,
futurisztikus álmok között
lavíroznak. Jól látszik, hogy
a trendcsinálók nem akar-
nak vagy nem tudnak egyér-
telmûen állást foglalni a jövõ
hûvös és androgün szépsé-
gei, illetve a klasszikusnak
mondott szépségideál kö-
zött. Ez nekünk csak jó,
mert mindenben merítkez-
hetünk egy kicsit, ha vala-
mely irányzat nem tetszik,
simán átléphetünk rajta és
választhatunk egy másikat.

Póklábpillák
Ez tipikusan az a trend,

melynek kapcsán egy jó
ízlésû ember hosszú évekig
lesajnálón tekintett a reggeli
rohanásban – túladagolt
szempillafestékkel – mérté-
ket vesztett lányokra. A pók-
lábszerûre merevített pillák
nem tiltólistásak már, most
viszont nem hogy két, ha-
nem három-négy réteg fes-
tékkel húzzák át a smink-
mesterek modelljeik szem-
pilláit. Az biztos, hogy a drá-
mai hatás garantált. Legin-
kább festetlenül hagyott
szemhéjjal érvényesül.

Nudeajakfestés
Az elmúlt néhány szezon

óta fel-feltûnik a kifutókon,
de szerencsére sokat finomo-

dott a három évvel ezelõtti,
hullasápadtra alapozott ver-
ziók után. Ma már rengeteg,
bõrszínnel azonos, nude ár-
nyalatú rúzst találhatunk,
mely tökéletes választás le-
het a hétköznapokra. Felvi-
tele nem igényel jártasságot
a sminkelésben.

Francia csavart konty
Ez a frizura Hitchcock

filmjének hõsnõjére emlé-
keztet, a Madarak címû film-
bõl. Jean-Paul Gaultier rá-
adásul õsz hajkoronákkal te-
tézte az amúgy sem minden-
napos hajkölteményeket.
Hajmosás után jöhet egy kis
dúsító spray, majd szárítsuk
meg a hajat és jó alaposan fé-

süljük hátra az egész hajtö-
meget. A hajat aztán a fejte-
tõre emelve, (a kívánt ma-
gasságig felhúzva) egy fran-
cia csavarral alakítsuk ki a
végleges formát, gondosan
ügyelve rá, hogy a rögzítõ
hajtûk ne látszódjanak.

Szélfútta haj
Nem érdemes túl sokat

babrálni a spontán kapott
hajremekeket, egyszerûbb,
ha a kezünkkel igazgatjuk a
helyükre a szálakat. További
jó hír, hogy semmit sem kell
komolyan venni, a búra ki-
nézetûre lakkozott séróknak
leáldozott, és az a legjobb, ha
frizuraötleteinket csak fél-
útig valósítjuk meg.

Metálos-grafikus 
szemfestés
Végre vége a matt, füstös

szemfestés hegemóniájának,
jöhetnek a csillogó, metálfé-
nyû, krémes szemhéjfesté-
kek és a pigmentek. A vona-
lakat ezúttal nem kell elma-
szatolnunk, amibõl sokszor
csak a probléma adódott, így
erõteljes, határozott kontúr-
vonalakkal dolgozhatunk a
szem körül. Akár a „cicás”
szemfestési technikához ha-
sonlóan itt is kanyaríthatunk
a csillogó árnyalattal egy ívet
a szem külsõ csücskébõl.

Kék körmök
A régmúlt tinidiszkóit,

idézheti fel egy neonkékes

körömlakk. A mostani tren-
dek nagyot változtak, a ké-
kek szépek lettek és immár
nem a rövid, szögletes, ha-
nem az oválisra formázott,
hosszabb körmök viszik a
prímet.

Tökéletesnek látszó
arcbõr

Bár a pirospozsgás, egész-
séges arcbõrnél vonzóbb di-
vat nincsen (pláne, hogy év-
századok óta tartja magát),
ne akarjuk mindenáron el-
tüntetni több réteg alapozó-
val az utolsó kis heget és pi-
rosságot is az arcunkról. Vá-
lasszunk olyan alapozót,
mely láttatni engedi a bõr sa-
ját tónusát is.

Szépségtrendek õszre

Az évszakváltás legnagyobb dilemmá-

ját általában a cipõ okozza... Milyen

forma? Milyen szín? Magas vagy la-

pos? Szerencsére a 2011–2012-es õszi-

téli cipõtrend sokoldalú, így nem lesz

nehéz megtalálni a tökéletes példányt,

vagy példányokat.
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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

– Kisfiam! A te korodban George Washington osztályelsõ volt
az iskolában.
– Igen, papa … (poén a rejtvényben)

Vízszintes:
1. A poén elsõ része. 12. Megszüntetett. 13. Aréna. 14. Állít-
mány párja. 16. ... Ráby; Jókai mûve. 17. Részben látszik! 18.
Énekel. 20. Bagó egynemûi! 21. En passant (röv.). 23. Szõrös
a madár. 25. Gyilkoló. 27. Tetet. 29. Belül lyukas! 30. Juh-
szállás. 31. Valaki felé. 33. A poén harmadik, befejezõ része.
35. Amerikai rockegyüttes. 36. Francia névelõ. 38. Szökdö-
sik. 39. Az egyik szülõ. 40. Magyar színésznõ (Katalin). 42.
Dán autók jelzése. 43. Viadukton vannak! 44. Tisztítóeszköz.
45. Indiai légitársaság. 47. Mûkorcsolya eleme. 48. Csomót
bontogat. 50. Kevesbedik. 53. Abból az idõbõl való.

Függõleges:
1. A poén második része. 2. Konyhai edény. 3. Volt (lat.). 4.
Állandó, változatlan. 5. Ahhoz hasonló. 6. Regisztertonna
(röv.). 7. Diákpénztár (röv.). 8. Kocsmai kancsó. 9. Ázsiai sós-
tó. 10. Olimpiai szerv. 11. Puszták Népe (röv.). 15. Községnél
kisebb település. 18. Padló része! 19. Salt ... City; Utah fõvá-
rosa. 20. Mûködés ideiglenes felfüggesztése. 22. Nemes há-
tasló. 24. Mellette. 25. Herélt bika. 26. Egymás vállára borul.
28. Pépes étel. 30. Bájos, fiatal nõ megszólítása. 32. Építmény
legalsó része. 34. Háziszárnyas. 37. Nem arra. 40. Erdõt kö-
rüljár. 41. Bent ráül! 44. Tömött. 46. Mértani forma. 47. Evõ-
eszköz. 48. Okleveles (röv.). 49. Elõtagként: hegy. 51. Bent
nyel! 52. Local Terminal (röv.). 53. Rangos elõtag!

Vigyázzunk a párhuzamokkal

Sokan nem tudják, mit is
kezdhetnének a spárgával,
pedig konyhai felhasználása
szinte végtelen. A spárga mi-
felénk is egyre kedveltebb
lesz. Már nem csak éttermek
kényeztetnek minket finom
spárgaételekkel, hanem egy-
re többen készítik el otthon
is. Ehhez járulhatnak hozzá
a következõ kipróbált és be-
vált spárgareceptek is.

A spárga legértékesebb ré-
sze a feje (rügy vagy síp), en-
nek épségére érdemes külö-
nösen ügyelni vásárlásnál,
tárolásnál, de fõzésnél is.

A spárgát a felhasználása
elõtt elõ kell készíteni. Ez
azt jelenti, hogy megmos-
suk, a fás alját levágjuk és
zöldséghámozóval, vagy
speciális spárgahámozóval
meghámozzuk. A módszer
a fehér és zöld spárgánál el-
térõ. A zöld spárga esetében
elegendõ, ha az alját levág-
juk, és az alsó harmadát
meghámozzuk. Sõt, ha na-
gyon vékony és zsenge zöld
spárgával dolgozunk, elég
csak az alját levágni, hámoz-
ni nem kell. A fehér spárga
száraz, fás alját vágjuk le, és
az egész spárgát hámozzuk
meg. A hámozás a fej kör-
nyékén lehet vékonyabb, lej-
jebb szükség szerint.

Spárgafõzelék
Hozzávalók: 2 dkg vaj, 1

ek olívaolaj, 1 tk nádcukor, 1
csokor (50dkg) zsenge, zöld
spárga, 3 ek száraz fehérbor,
3 dl víz, só, 1 gerezd fok-
hagyma, csipetnyi sáfrány, 2
dl zsíros tejföl, 1 ek kukori-
cakeményítõ.

Elkészítés: Hevítsük fel a
vajat, olíva olajat a cukorral.
Amikor a cukor is felolvadt,
szedjük rá a megtisztított kb.
2 cm-es darabokra vágott
spárgát. 2 perc dinsztelés
után adjuk hozzá a bort, a
vizet. Sózzuk, reszeljük bele
a fokhagymát, adjunk hozzá
pici sáfrányt, amitõl szép
sárga színe lesz. Fõzzük kö-
zepes hõfokon kb. 8-10 per-
cig. Majd keverjük ki a tejfölt
a keményítõvel, és kevés for-
ró fõzõlével, habarjuk be ve-
le a fõzeléket. Pirított man-
dulás zsemlemorzsával is
megszórhatjuk.

Mini spárgás pite
Tészta hozzávalói: 1-1/4

csésze liszt, 1/2 csésze vaj
(hideg), csapott tk só, 2-3 ek
jéghideg víz. A töltelék hoz-
závalói: 10 dkg lágy kecske-
sajt, vagy kecskesajtkrém, 10
dkg natúr sajtkrém, 25 dkg
zöld spárga, 6-8 koktélpara-
dicsom, olívaolaj.

Elkészítés: A sütõt elõ-
melegítjük. A tészta hozzá-
valóit egy keverõtálban le-
hetõleg robotgéppel össze-
morzsoljuk. Ha az állaga

már morzsás, akkor kezdjük
a vizet hozzátenni kis ada-
gokban. Ha a tészta össze-
állt, tegyük papírba csoma-
golva hûtõbe 1/2 órára. A

spárgát sós vízben 2 percig
fõzzük, majd jéghideg vízbe
rakva állítsuk meg a fõzés
folyamatát. A kis tortács-
kaformákat vajazzuk ki, és
a kinyújtott tésztával bélel-
jük ki õket. A sajtkrémeket
keverjük össze. Kb. 1 evõka-
nálnyi sajtot tegyünk mind-
egyik tésztára, és a tetejü-
kön helyezzük el a spárgá-
kat, és a paradicsomokat.
Locsoljuk meg olívaolajjal,
és süssük õket 180 fokon kb.
15-20 percig.

Spárgakrémleves
Hozzávalók: 60 dkg fehér

spárga, 8 dl (instant) húsle-
ves, 20 dkg habtejszín, 4 ek
fehérbor, 10 dkg tejföl, só,
bors, cukor, 1/2 citrom.

Elkészítés: A spárgát
megpucoljuk, fás végét le-
vágjuk. A levágott végekkel
együtt a forró húslevesben
15 percig fõzzük. A spárgát
kivesszük, a végeket kidob-
juk, a levest szûrõn átszûr-
jük, és addig forraljuk, amíg
mennyisége kb. 2/3-ra csök-
ken. A megfõtt spárgát dara-
bokra vágjuk (a fejeket te-
gyük félre dekorációnak), a
tejszínnel, borral és tejföllel
együtt a leveshez adjuk. Fel-
fõzzük, majd a tûzrõl levéve
pürésítjük. Sóval, borssal,

cukorral és citromlével íze-
sítjük.

Spárga hollandi 
mártással
Hozzávalók: 500 g zöld

spárga, 3 vajas kifli, olíva-
olaj, 1 csokor friss kapor. A
hollandi mártáshoz: 3 tojás
sárgája, 1 tk citromlé, 1 ek
víz, só, fehér bors, cayenne
bors, citrom, 150 g vaj.

Elkészítés: A spárgát kb.
12 perc alatt pároljuk meg
vízgõzben. Készítsük el a
hollandi mártást. Ehhez a 3
tojás sárgáját keverjük ki a
pici vízzel, és az egy tk cit-
romlével, majd vízgõz felett,
folyamatos kevergetés mel-
lett fõzzük krémmé. Majd a
vajat kisebb darabokba ke-
verjük vele. Legvégül továb-
bi frissen facsart citromlével,
sóval, és a borsokkal ízesít-
sük. A kifliket vágjuk kariká-
ra, és több adagban, egy ser-
penyõben olívaolajon pirít-
suk meg. A pirított kiflikari-
kákat forgassuk át frissen vá-
gott kaporban. Tálalás: A
kiflikarikákat rakjuk egy la-
pos tányér közepére, virág-
szirom alakúra. Erre helyez-
zük a kb. 3-4 cm nagyságúra
vágott spárgákat, amiket a
hollandi mártással locsol-
junk meg bõven.

A zöldségek királya

Az unalmas házimunkák ta-
lán könnyebben elvégezhe-
tõk, ha arra gondolunk, hogy
nem csupán a lakás lesz
szebb és tisztább, de közben
égetjük a kalóriákat. Lendü-
letes és dinamikus ház körüli
munkák a szakértõk szerint
ugyanolyan hatásosak lehet-
nek a szervezetünkre, mint
egy fitneszprogram. Íme a
zsírégetõ házimunkák listája.

Szinte minden háztartás-
ban muszáj rendszeresen ta-
karítani, mosni, vasalni.
Ezeket a tevékenységeket
modern háztartási gépezetek

és tisztítószerek egyszerûbbé
tették, mégis kevés ember
akad, aki örömmel és lelke-
sedve végzi el ezeket a fel-
adatokat. Pedig ha a modern
tisztítószereket félretesszük,
a heti takarítás egy kimon-
dottan jó edzés lehet. Külö-
nösen hatásos a porszívózás,
portörlés és felmosás (kariz-
mokat használva). Egyórás
általános, könnyed házi-
munka is kb 200-250 kalóriát
éget.

Évszakonként ajánlatos az
ablakpucolás, szõnyegtisztí-
tás, függönytisztítás stb.

Ezek meglehetõsen fárasztó
és idõigényes munkák, hi-
szen komoly mozgást, nyúj-
tózkodást, verejtékezést igé-
nyelnek. Egy õszi nagytaka-
rítás közben több mint 1000
kalóriát is elégethetünk. A
tisztasági festés, barkácsolás
remek zsírégetõ gyakorlatok
lehetnek.

A kertészkedés az egyik
legjobb általános fitnesz-
program. Nem csupán sza-
bad levegõn vagyunk, de az
ásás, gyomlálás, hajolgatás,
cipelés, ültetés stb. minden
porcikánkat megmozgatja.

Zsírégetõ házimunkák



Hirtelen megváltozott az idõ-
járás, lehûlt a levegõ, és ha-
vazni is kezdett. Éppen Ré-
tyen voltam egy tóparti sétán
mikor szemerkélni kezdett az
esõ. Elõre lehetett tudni,
hogy idõváltozás lesz, hiszen
a híradóban bemondták, de
aki ismeri valamelyest az élõ
természetet, az abból is kiol-

vashatta. A cinegék másként
szóltak, a verebek viselkedé-
se is megváltozott, de még a
tyúkok is „megbokrosod-
tak”, nem akartak este elülni.

Azonban legfeltûnõbben a
varjak viselkedése jelzi az
idõváltozást, a lehûlést. Már
abból meg lehet ítélni, hogy
az õsz „öregedik”, amikor

megjelennek északról a veté-
si varjak, és ellepik a városo-
kat, falvakat. De még azt is,
hogy milyen lesz a vénasz-
szonyok nyara, vagy ha úgy
tetszik, az indián nyár, elõre-
jelzik a varjak. Amíg egy írat-
lan szabály szerint töltik nap-
jaikat, azaz nappal a mezõk-
re járnak, az éjszakákat a vá-

rosok parkjaiban töltik, tud-
hatjuk, hogy kedvez az idõ,
vagy amikor reggel magasra
száll a csapat, és úgy halad a
táplálkozási terület felé akkor
aznapra jó idõre számítha-
tunk. Azonban amikor a csa-
patnak nehezére esik kimen-
ni a mezõre, helyette a város-
ban szétszóródnak, esetleg a
közeli falvakban keresik fel a
diófákat, gyümölcsfákat és
vészjóslóan kárognak, akkor
esõre, havazásra számítha-
tunk.

Aki több idõt tölt el a var-
jak megfigyelésével, annak
könnyebben fog menni ez a
felismerés, tudni fog olvasni a
varjak viselkedésébõl. Érde-
mes a madarak társaságában
tartózkodni, figyelni õket, és
mint tudjátok, kedves gyere-
kek, a jegyzetfüzet és írószer
mindig legyen kéznél.

Reggel mikor elindultam,
azonnal észrevettem, hogy
sok varjú maradt a városban.
Nem mentek ki a mezõre, e
helyett a magánházak kertje-
iben a gyümölcsfákat, diófá-
kat lepték el, és mivel reggel
szép idõnek mutatkozott, ne-
hezen lehetett elképzelni,
hogy aznap még esõ is lesz,
de alig múlt el dél, mikor el-
eredt az esõ, késõbb már ha-
vazott is.

Kelemen László, Rara Avis
Madártani Egyesület

Tizenkét hónap a természetben
Színes és dekoratív edényalá-
tétet készíthetsz, amely az
asztal dísze lehet. Néhány
színes fonalmaradékot bizto-
san találsz otthon. Sok-sok
türelem kell hozzá.

Szükséges eszközök: egy
keményebb papír vagy mû-
anyag tányér, egy szög, mi-
nél több színû, vastag fonal.

Elkészítés: A tányér szélét
vágd körbe cikk-cakk formá-

ban, ahogy a képen látod,
majd a közepébe szúrj egy
vastagabb szöget. Véko-
nyabb fonallal pókhálószerû-
en hálózd be, a fonalat a
szöghöz és a kis karton há-
romszögekhez rögzítve.
Amikor elkészült a háló, el-
kezdheted a színes vastagabb
fonalakat variálva körbefûz-
ni. Középrõl, a szög körül in-
dítsál. Jó szórakozást!

Edényalátét

Hétvégi mellékletünk Életmód és Csodavár oldalait
Orosz Anna szerkesztette

A róka megette 
a medve mézét

Hol volt, hol nem volt, élt
egyszer egy medve, akinek
két szolgája volt, egy róka-
lány és egy farkasfiú. A
medve egyszer sétára indult,
és eljutott egy helyre, ahol
méhkasok álltak. Elvett
egyet, elvitte a házába, és
felállította a rét szélén. De a
róka is mindenféleképpen
meg akarta kóstolni a mé-
zet. Most ott van a méz a rét
szélén, de hogyan jusson
hozzá? A medve egy pilla-
natra sem engedi el a mun-
kából. De végül így szólt:
„Jövõ vasárnap estefelé ke-
resztelõbe kellene mennem
– eressz el!”

„Jól van” – felelte a medve,
„mosogasd el az edényeket,
akkor elmehetsz.”

A róka elmosogatott, és el-
ment. De nem, amint mond-
ta, a keresztelõbe, hanem a
rét szélére, a medve méhka-
sához, hogy mézet egyen.

Reggel a medve megkér-
dezte: „Kit kereszteltek
meg?”

„Az elsõ gyereket megke-
resztelték; de a következõ va-
sárnap megint keresztelõbe
kell mennem.”

„Jól van. Ha elmosogatsz
elõtte, elmehetsz.”

Vasárnap estefelé elmoso-
gatott a róka, és megint el-
ment mézet enni. Reggel a
medve megkérdezte: „Kit ke-
reszteltek?”

„A középsõt; de a követke-

zõ vasárnap megint kereszte-
lõbe kell mennem.”

„Jól van. Ha elmosogatsz
elõtte, elmehetsz.”

Vasárnap estefelé elmoso-
gatott a róka és megint el-
ment mézet enni. Reggel a
medve megkérdezte: „Kit ke-
reszteltek?”

„Megkeresztelték az utol-
sót.”

A róka teljesen kiürítette a
kast, és egy tányér mézet
még a házba is bevitt. Más-
nap a farkas délben egy ge-
rendán feküdt. A róka fogta a
tányér mézet, csendben oda-
lopakodott a farkashoz, be-
kente a száját mézzel, majd
odaszólt a medvének: „Nézd
csak, nézd, a te jó szolgád
mit tett! Kinyalta a méhkaso-
dat, és most egy gerendán el-
terülve hever – a szája még
fényes a méztõl.”

A medve ezt hallva, ször-
nyen ordítani kezdett; meg-
ragadta a farkas hátsó lábait,
és rázta, rázta, meg sem kér-
dezve, hogy bûnös-e vagy ár-
tatlan.

Különféle 
szerencse-állatok

Hol volt, hol nem volt, élt
egyszer egy férfi meg egy
nõ, három fiuk volt: kettõ
okos, egy ostoba. Az okos fi-
úknak az apjuk adott egy lo-
vat, hogy hozzanak rõzsét,
míg az ostobának azt a há-
tán kellett bevinni a házba.
Egyszer az okos fiúk, ami-
kor a rõzsét szállították,

megpillantottak egy békát az
úton, amint ott jajgatott. A
béka megkérte õket, hogy vi-
gyék át az árkon, de az okos
fiúk nem segítettek neki, sõt
egy bottal meg is ütötték. Az
ostoba jött a vállán a teher-

rel, és õ meghallgatta a béka
kérését. A béka megígérte,
hogy mindig segíteni fog ne-
ki. Hogy többet ne kelljen a
hátán vinni a rõzsét az osto-
ba fiúnak, a béka ajándéko-
zott neki egy fehér lovat.

Az ostoba fiú a rõzsével
egyszer a királyi vár mellett
haladt el. A király fiatalabb
lánya meglátva a fiút meg a
lovat, elnevette magát:
„Nézd, a bolondnak egy fe-
hér jutott!”

A fiú nagyon a szívére vet-
te a királykisasszony gúnyos
megjegyzését, így szólt: „Az
ördög vigyen el! Engem min-
denki ostobának tart.”

Az ördög azon nyomban
meg is jelent, és elvitte a her-
cegkisasszonyt valahová. A
király azonnal elindult meg-
keresni azt, aki elátkozta a
lányát. Maga is fegyvert fo-
gott a kezébe, és megparan-
csolta az embereinek, hogy
fegyverrel a kézben menje-
nek vele. Ha elhaladnak a
tettes mellett, a fegyverük
magától lõ. És így is volt,
amikor jött az ostoba, a
fegyver megszólalt. A király
kiadta a parancsot, hogy
dobják a tóba a bolondot.
De abban a tóban élt a béka,
akit megkért: „Békácska, bé-
kácska, segíts nekem ki-
mászni a partra!”

A béka kisegítette a bolon-
dot a partra, és megkérdezte:
„Szükséged van még valami-
re?”

„Szeretnék eljutni ahhoz a
hercegkisasszonyhoz, akit el-
átkoztam.”

Egy, kettõ – és ott is van. A
szegény hercegkisasszony ott
ül az erdõ mélyén, és sír. Ek-
kor a béka megkérdezte:
„Szükséged van még valami-
re?” „Szabadítsd meg a her-

cegkisasszonyt az ördögtõl,
és vigyél el mindkettõnket
annak a tónak a partjára,
amiben elmerültem. Ott építs
egy várat, amiben elélhe-
tünk!”

A béka megtette ezt, majd
beleereszkedett a vízbe. A ki-
rály hamarosan meglátta a
várat, és meghallotta, hogy
abban a várban él az ostoba
fiú az õ fiatal lányával. Meg-
haragudott, és a katonáit
küldte, hogy döntsék le a vá-
rat és vigyék haza a király-
lányt. De a béka nádassá vál-
toztatta a hadsereget. A ki-
rályné ment el a lányáért, de
a béka lóvá változtatta. Vé-
gül maga a király indult el a
királylányért. Most nem
olyan szigorú, de gondolko-
dik azon, hogy mi is lesz.
Megkérdezte: „A hadsere-
gem miért változott át nádas-
sá?”

„Azért, mert fel akarták
dúlni a váramat.”

„A királyné miért ló?”
„Azért, mert nagyon hara-

gosan jött.”
„Nos, és a nádas és a ló

visszaváltozhat emberré?”
„Igen, ha feleségül adod

hozzám a fiatalabb király-
lányt.”

A király megígérte, és a ná-
das visszaváltozott hadsereg-
gé, és a ló királynévá. És
most ott esznek-isznak az os-
toba legény és a királylány la-
kodalmában.

Lett népmesék
(Fordította: Dabi István)

Lett népmesék
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Vetési varjú


	p01
	p02
	p03
	p04
	p05
	p06
	p07
	p08
	p09
	p10
	p11
	p12
	szinkep_okt_14-16

