
Az energiaárak emelkedése miatt emelkednek az élelmiszerárak: az év végéig 5-7 százalékkal
kell többet fizetnünk az alapélelmiszerekért. A jövõ év elején újabb árugrás jöhet, addig biz-
tosítanak ugyanis utánpótlást a hazai alapanyag-tartalékok. Az élelmiszergyártók elégedetle-
nek az áremelés mértékével: úgy vélik, hogy a viszonylag alacsony árak csak a minõség rová-
sára tarthatóak. Az Országos Fogyasztóvédelmi Hivatal a vásárlók éberségében bízik, köny-
nyen a kosarunkba kerülhet olyan vaj, amely csak „nyomokban” tartalmaz tejet. 7. oldal 
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
20 oldal
Ára: 1,5 lej 

VII. évfolyam,
210. (1530.) szám

w
w

w
.m

a
s

z
o

l.
ro

BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3288 ▲
1 amerikai dollár 3,0897 ▼
100 magyar forint 1,4363 ▼

Tülekedés Szent Demeternél

Több ezer zarándok tülekedett tegnap a
bukaresti ortodox érsekségnél azért, hogy
néhány másodpercre Szent Demeter erek-
lyéinek közelébe férkõzhessen.

Vezércikk 3

Animációs világnap Nagyváradon

Filmvetítésekkel és a
romániai animáció
helyzetérõl tartott elõ-
adásokkal ünnepli az
animáció világnapját
ma és holnap a nagy-
váradi Metrion Egyesü-
let. Bemutatják az idén
elhunyt román animá-
ciós óriás, Luminiþa
Cazacu Pin-Pin kaland-
jai címû alkotását is.

Aktuális 3

EU-s kampó 
a végelgyengülõknek
Mi következik ebbõl? Hogy azok a tagor-
szágok is számíthatnak erélyes EU-s be-

avatkozásra, amelyek esetleg a
Görögországéhoz hasonló

helyzetbe kerülnek. Itt van
mindjárt Románia: a buka-
resti kormány éppen Gö-
rögország helyzetével rio-
gatta folyamatosan polgá-

rait, hogy aztán azok
most jól becsapva érez-
hessék magukat. 

Salamon 
Márton László

Kultúra 6

Csaknem nyolc órán át tartó
tárgyalás után az euróövezet

vezetõi tegnap hajnalra megálla-
podtak az európai adósságválsá-

got kezelõ átfogó tervrõl. A dön-
téseket az EU vezetõi és az elem-
zõk is üdvözölték, a tõzsdék pedig
pozitívan reagáltak. Traian Bãses-

cu államfõ szerint az EU-csúcson
Románia választ kapott korábban
megfogalmazott aggodalmaira. 
2. és 3. oldal 

Élelmiszer: drágább 
vagy rosszabb legyen?

Mai mellékletünk:

Meghosszabbíthatják a nép-
számlálás határidejét, ha a

kérdezõbiztosok nem tudják tar-
tani az ütemtervet. A Boc-kabinet
ma dönt errõl az Országos Sta-
tisztikai Hivatal helyzetjelentése
alapján. Az adatrögzítést nehezí-
ti, hogy a számlálóbiztosoknak
vissza kell térniük azokhoz a ház-
tartásokhoz, ahol korábban nem
rögzítették a személyi számokat.
Az RMDSZ  forró drótján to-
vábbra is érkeznek az adatrögzí-
téssel kapcsolatos panaszok. Sep-
siszentgyörgyön egy állami hiva-
tal alkalmazottait arra szólították
fel Antal Árpád polgármester sze-
rint, hogy ne nyilatkozzanak ar-
ról, honnan költöztek a megye-
székhelyre. 7. oldal 

Tovább tarthat 

a népszámlálás

A „Merkozy”-tandem keresztülvitte akaratát az EU-tagországok állam- és kormányfõinek találkozóján

Fellélegzett az Európai Unió

Az élelmiszerárak az elmúlt hónapokban csökkentek a jó agrártermésnek köszönhetõen. A trend azonban az év utolsó felében megfordul Fotó: ÚMSZ/archív

Szombatról vasárnapra virradó éjszaka

áttérünk a téli idõszámításra: hajnali 4-kor 

3 órára kell visszaállítani az óra mutatóit!
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Röviden

Parasztpártiak jártak az államfõnél

Két órát tárgyalt tegnap az államfõ a két
szárnyra szakadt Kereszténydemokrata
Nemzeti Parasztpárt képviselõivel. Az
egyik szárny alelnöke, Aurelian Pavelescu
szerint Traian Bãsescu közvetíteni próbált
a konfliktusban álló felek között, és a tár-
gyalásokon nem került szóba az a lehetõ-
ség, hogy a Parasztpárt csatlakozzon a
Demokrata Liberális Párt köré csoporto-
suló Népi Mozgalomhoz. A másik szárny
vezetõje, Victor Ciorbea nem kívánt nyi-
latkozni a Cotroceni-palotában elhangzot-
takról.

Egyre több a halott 
a törökországi földrengésben

Egyre növekszik a törökországi földren-
gés halálos áldozatainak a száma. A ha-
tóságok jelenleg 523 halottról és 1650 sé-
rültrõl tudnak – írja a BBC. Eddig 185
embert mentettek ki a romok alól. A ha-
tóságok szerint több mint kétezer épület
dõlt össze a vasárnapi 7,2-es földmozgás-
ban. Egy 19 éves diákot csütörtökön ás-
tak ki, miután 90 órát volt beszorulva egy
összedõlt ház alá. Mind a mentõegységek
munkáját, mind a fedél nélül maradt em-
berek életét nagyon megnehezíti, hogy
esik az esõ és a hó. 

Izraeli légicsapás a Gázai övezetre

Izraeli harci gépek három légicsapást
mértek tegnapra virradóra a Gázai övezet
déli részére, válaszul arra, hogy korábban
palesztin területrõl három rakétával tá-
madták a zsidó államot – közölte az izra-
eli hadsereg egyik szóvivõje. Az izraeli
gépek a Hán-Júnisztól keletre és nyugatra
fekvõ területet, és a Gázai övezetet uraló
Hamász szélsõséges mozgalom katonai
szárnyának, az Ezzedín el-Kasszám Bri-
gádok egyik bázisát támadták. Sem a pa-
lesztin rakétatámadásnak, sem az izraeli
válaszcsapásnak nem voltak áldozatai.

Ügyészi vizsgálat 
a horvát kormánypárt ellen

Illegális pártkasszák miatt vizsgálatot in-
dított a horvát kormánypárt ellen a kor-
rupció és szervezett bûnözés elleni harcot
szolgáló ügyészi iroda (USKOK) – jelen-
tette be tegnap a miniszterelnök.
Jadranka Kosor közlése szerint a vizsgá-
lat arra az idõszakra irányul, amikor Ivo
Sanader korábbi kormányfõ állt a Horvát
Demokratikus Közösség (HDZ) élén.
Sanader 2009 júliusában mondott le a
kormány és a HDZ élén betöltött posztjá-
ról. 2010 decemberében Salzburg környé-
kén õrizetbe vették, miután hazája ügyé-
szi szervei nemzetközi körözést adtak ki
ellene korrupció gyanúja miatt. Idén
Ausztria kiadta õt Zágrábnak, elsõ pere e
hónap végén kezdõdik. Azzal vádolják,
hogy törvénysértõ eszközökkel próbált
tömött kasszát létrehozni pártja, a Hor-
vát Demokratikus Közösség számára.

Felére csökkent 
a Fidesz támogatóinak aránya

A teljes felnõtt lakosság körében továbbra
is jelentõsen vezet a Fidesz-KDNP, an-
nak ellenére, hogy az elmúlt egy évben
folyamatosan olvad a támogatottságuk.
Tavaly november óta a felére csökkent a
kormánypártok szimpatizánsainak ará-
nya, írja a Tárki legújabb felmérésének
összegzésében. Mint írták, az MSZP és
az LMP tábora azóta – kis kilengések el-
lenére – lényegében stagnál, a Jobbiké vi-
szont megduplázódott, csakúgy, mint a
bizonytalanoké. Az október 13-a és 18-a
között elvégzett, ezer felnõtt megkérdezé-
sén alapuló felmérés szerint a Fidesz-
KDNP szavazótábora a teljes felnõtt la-
kosság körében a szeptemberi 24 száza-
lékról októberre 23 százalékra, a szocia-
lista párté pedig 10 százalékról 11 száza-
lékra módosult.

Hírösszefoglaló 

Megszülettek azok a dönté-
sek az euróövezeti országok

állam- és kormányfõinek tegnap
hajnalban véget ért brüsszeli ta-
lálkozóján, amelyekkel remé-
nyeik szerint sikerül kezelni a
zónában kialakult adósságválsá-
got, és visszanyerni a nemzetkö-
zi pénzügyi piacok bizalmát. A
döntések azon részét, amelyek
közvetlenebbül érintik az
euróövezeten kívüli európai
uniós tagországokat, így Romá-
niát is, nem 17-es körben, ha-
nem az azt megelõzõen tartott
27-es körû, teljes EU-csúc-
stalálkozón hozták meg. Ezek
kulcseleme az európai bankok
feltõkésítésének szabályairól
született megállapodás.

A 27-ek döntése

Az elfogadott és közzétett hi-
vatalos szöveg tartalmazza a leg-
alább 9 százalékos tõkemeg-
felelési mutató követelményét,
továbbá azt is, hogy ezt minden
banknak jövõ júliusig teljesítenie
kell. Az Európai Bankhatóság
(EBA) számításai szerint a tõke-
emelés összes igénye 106,4 milli-
árd euró lesz.

Az átfogó stratégia másik ele-
meként a Brüsszelben tárgyaló
euróövezeti vezetõk kompro-
misszumra jutottak a bankszek-
tor képviselõivel a velük szemben
fennálló görög adósság felének
leírásáról. Közlésük szerint ösz-
szesen mintegy 100 milliárd
eurónyi adósság leírásáról van
szó, és ennek eredményeképpen
az évtized végére a görög állam-
adósság a bruttó össztermékhez
képest a jelenlegi 160-ról 120 szá-
zalék közelébe csökken. Görög-
ország számíthat a számára már
nyáron kilátásba helyezett új hi-
telprogram jóváhagyására is.

Az uniós vezetõk döntöttek ar-
ról is, hogy ezer milliárd euróra
növelik annak az úgynevezett
Európai Pénzügyi Stabilitási
Eszköznek (EFSF) a hatóerejét,
amely az esetlegesen fizetési
gondokkal szembesülõ, további
euróövezeti országok kisegítésé-
re használható. A kibõvített alap
az újonnan kibocsátott kötvé-
nyek értékére garanciát tud vál-
lalni, másfelõl az eurózónán kí-
vüli befektetéseket is fogadhat.

Ez a mechanizmus a kormány-
fõi tanácsot elnöklõ Herman
Van Rompuy szerint képes lesz
arra, hogy tûzfalként megaka-
dályozza az adósságválság to-
vábbterjedését. Az átfogó cso-
maghoz tartozik a gazdasági fe-
gyelem és együttmûködés to-
vábbi szigorítása. 

Az uniós vezetõk külön üdvö-
zölték azt, hogy Olaszország to-
vábbi reformok beindítására vál-
lalt kötelezettséget. Rómának
azért kell mozdulnia ezen a té-
ren, mert a bruttó össztermékhez
viszonyítva 120 százalékos ál-
lamadóssága egyre inkább ag-
gasztja a nemzetközi pénzügyi
piacokat.

José Manuel Durao Barroso,
az Európai Bizottság elnöke ki-
jelentette: a meghozott döntések
bizonyították, hogy az EU min-
dent megtesz a közös pénz stabi-
litásának megõrzéséért. Van
Rompuyjel együtt kifejezte ab-
béli meggyõzõdését, hogy az el-
határozott átfogó stratégia segít
visszanyerni a bizalmat az euró-
övezet és a közös valuta iránt.
Elégedettnek mondta magát a
döntésekkel Angela Merkel né-
met kancellár és Nicolas
Sarkozy francia köztársasági el-
nök is, Jeórjiosz Papandreu gö-
rög kormányfõ pedig országa
életében új korszaknak ítélte a
mostani megállapodások nyo-
mán körvonalazódó helyzetet.

Helyes irányú,
de lassú lépések

Az euróövezeti csúcson szüle-
tett döntéseket egybehangzóan
üdvözölték a sajtó és az elemzõk.
A elsõ német kommentárok érté-
kelése szerint az adósságválság
rendezése érdekében fontos lépés
történt elõre, de az út neheze még
hátravan. A kommentárok több-
sége kiemelte, hogy Angela
Merkel kancellár a csúcs egyik fõ-
szereplõje volt, és sikerrel érvé-
nyesítette a csaknem teljes parla-
menti konszenzus nyomán meg-
fogalmazott német törekvéseket. 

Az értékelések szerint a legna-
gyobb kérdõjel továbbra is Gö-
rögország jövõjének alakulása, a
görög vállalások betartása. Az or-
szág megmentésének kilátásaival
kapcsolatosan ugyanakkor a
kommentárokból erõteljesebb op-
timizmus csendült ki mint a ko-
rábbi uniós csúcsok után. Ennek
kapcsán az elemzõk arra mutat-
tak rá: az adósságok 50 százalé-
kának leírásával reális esély nyílt
arra, hogy a görög államadóssá-
gokat 2020-ra a bruttó hazai ter-
mék 120 százalékára csökkent-
sék. Ez – mint fogalmaztak – még
mindig különlegesen magas
ugyan, de jobb kiindulópont az
ország talpra állásához. 

Angela Merkel kancellár
Brüsszelbõl sugárzott kora regge-
li rádiónyilatkozatában azt hang-

súlyozta, hogy „rendkívül elége-
dett” a csúcs eredményeivel. Elis-
merte, hogy a válságot nem lehet
egy csapásra megoldani, de úgy
értékelte, hogy Brüsszelben fon-
tos csomagtervet fogadtak el a na-
gyobb stabilitás biztosítása érde-
kében. Helyes irányú, de „fájdal-
masan lassú” lépéseknek minõsí-
tették csütörtöki értékeléseikben
londoni pénzügyi elemzõk az
euróövezeti adósságválság rende-
zésérõl tartott EU-csúcs eredmé-
nyeit. Az elsõ londoni elemzések
kiemelik, hogy az értekezlet való-
jában nem döntött a bankok feltõ-
késítésérõl, hanem csak elõírta
számukra a tõkemegfelelési ráta
emelését.

Ugyanezt emelték ki tegnapi
értékelésükben az egyik vezetõ
londoni pénzügyi elemzõköz-
pont, a Centre for Economics and
Business Research szakértõi is. A
ház szerint az euróövezeti bankok
ténylegesen nem kaptak pénzügyi
segítséget, csak „megmondták ne-
kik”, hogy emeljék tõke-
megfelelési mutatóikat 9 száza-
lékra, vagyis a Bázel III. kocká-
zatfedezeti elõírásokban szereplõ
7 százalékos minimumcél fölé.
Az ehhez szükséges tõkét a ban-
koknak kell megtalálniuk, és ez a
gyakorlatban csak a hitelezés
visszafogásával – és így a növeke-
dés további lassulásával –, vagy
külsõ befektetõk bevonásával le-
hetséges. 

ÚMSZ

„Politikailag nem korrekt kol-
lektív jogokról beszélni Brüsz-

szelben, mégis meg kell ragad-
nunk minden alkalmat arra, hogy
elmondjuk: egy kisebbség számá-
ra nem elegendõek az egyéni jo-
gok. Ez most ismét bebizonyoso-
dott, amikor egy kis létszámú, az
anyanyelvéért, a közösségi jogo-
kért küzdõ kisebbség, a svédor-
szági számi közösség törekvései-
vel szembesültünk” – fogalma-
zott Winkler Gyula, az RMDSZ
európai parlamenti képviselõje a
frakcióközi kisebbségi munkacso-
port tegnapi strasbourgi ülésén.
Hozzátette: kizárólag a kollektív
jogok biztosítják mindazokat a
jogi eszközöket, amelyek egy kö-
zösség megmaradását szavatol-
ják. Az ülésen a svédországi szá-

mi kisebbség ifjúsági szervezete, a
Sáminuora képviselõi beszéltek
közösségük legfontosabb gondjai-
ról. A tanácskozás második felé-
ben Korhecz Tamás, a vajdasági
Magyar Nemzeti Tanács
(VMNT) elnöke és Beretka Ka-
tinka, a Tanács oktatási ügyekkel
foglalkozó jogtanácsosa a vajda-
sági magyar önrendelkezés intéz-
ményét mutatták be, amely konk-
rét eszközökkel rendelkezik a ma-
gyar oktatás, mûvelõdés, média
és ifjúság területén.  

Winkler azt javasolta a vajdasá-
giaknak, hogy érdekérvényesíté-
sükben használják ki a Szerbia
csatlakozásáig hátramaradó idõt,
hiszen Románia és Szlovákia pél-
dájából egyértelmûen látszik,
hogy a csatlakozást követõen az
EU nem kéri számon tagállamain
a politikai döntéseket. 

Hírösszefoglaló

Pánikszerûen menekülnek az
emberek Bangkokból, miután

a hatóságok arra figyelmeztettek,
hogy a megáradt folyók napokon
belül elárasztják a kilencmilliós
thaiföldi fõvárost. A kormány öt-
napos munkaszünetet rendelt el
Bangkokban és a katasztrófa súj-
totta területeken. „Elõször hasz-
nálom az evakuálás szót. És most
elõször kérek mindenkit, hogy
hagyja el a várost” – mondta a
bangkoki polgármester. 

A fõváros utcáin csütörtökön
tegnap dugók alakultak ki, tízez-
rek árasztották el a busz- és vasúti
pályaudvarokat. Hírügynökségek
helyszíni beszámolóikban úgy jel-
lemzik a helyzetet, hogy Bangkok
„lassan, de biztosan” víz alá ke-
rül. A fõváros északi negyedei

már jórészt vízben állnak. A ható-
ságok 19 városnegyedben rendel-
ték el a lakosság kötelezõ evakuá-
lását. 

Az ár tetõzését helyi idõ szerint
szombat estére várják, amikor a
Csaophraja folyó vízszintje 2,65
méter lesz, vagyis elméletileg 15
centiméterrel haladja meg a fõvá-
rosi védõgátak magasságát. Ha-
bár a folyó rövid ideig fog tetõzni,
minden bizonnyal átszakítja a töl-
téseket és zsilipeket, és elárasztja
Bangkok nagy részét. A folyó ma-
gassága a hét elején már megha-
ladta a korábbi 2 méter 27 centi-
méteres rekordot, amelyet 1995-
ben mértek. 

Sok üzletben már csak jegyre
adnak rizst és tojást, hogy meg-
akadályozzák a felvásárlást. Né-
hány helyen már kifogyóban van-
nak az ásványvízkészletek is. 

Kitört a pánik Bangkokban

Fellélegzett az Unió

José Manuel Barroso EU-fõbiztos és Silvio Berlusconi olasz államfõ megkönnyebbülten mosolyognak

„Nem elég az egyéni jog”
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Pofonegyszerûen oldották
meg végül az Európai

Unió állam- és kor-
mányfõi szerda esti,

csütörtök hajnalba
nyúló találkozójukon
a görög problémát: az

Athént fenyegetõ fi-
zetésképtelenség
úgy kerülhetõ el,

hogy a görög adósság kereken felét, száz-
milliárd eurót egész egyszerûen elenged-
nek. Azazhogy ráveszik az európai banko-
kat, „önként” mondjanak le arról a pénz-
rõl, amellyel Athén tartozik nekik. Cseré-
ben megnövelik ezermilliárd euróra az
úgynevezett Európai Pénzügyi Stabilitási
Eszköz (EFSF) hatóerejét, amibõl azok-
nak a bankoknak a feltõkésítését állják,
amelyek képtelenek önerõbõl ezt megolda-
ni. Magyarán, uniós állampolgárok
adóeuróit használják fel arra, hogy kihúz-
zák a bajból a másik bajbajutott uniós
tagállamot. Persze, nem szolidaritásból
meg emberszeretetbõl, hanem jól felfogott
saját érdekbõl: a mai, globalizált pénz-
ügyi világban annyira összefonódott min-
den és mindenki, hogy – egymáshoz kötö-
zött alpinistákként – az egyik lezuhanó
húzza magával a többit is.
Mi következik ebbõl? Hogy azok a tagor-
szágok is számíthatnak erélyes EU-s be-
avatkozásra, amelyek esetleg a Görögor-
szágéhoz hasonló helyzetbe kerülnek, il-
letve hogy a többi eladósodott ország is
követelheti adott esetben adósságainak
leírását. Itt van mindjárt Románia: a
bukaresti kormány éppen Görögország
helyzetével riogatta folyamatosan polgá-
rait, hogy aztán azok most jól becsapva
érezhessék magukat. Hiszen lám, a görö-
gök jól éltek, „pazaroltak”, most mégsem
rajtuk csattan az ostor. Míg a súlyos
megszorításokat elszenvedõ „aszkéta” ro-
mán állampolgárok bérét kormányuk hi-
ába vágta le, hiába adózta meg a nyug-
díjukat, az optimista nyilatkozatok és az
örökös önfényezés ellenére a helyzet jobb-
ra fordulásának legkisebb jele sem látha-
tó. Sõt, a megígért bérkiegészítésnek és a
már törvénybe foglalt nyugdíjemelésnek
is búcsút inthetnek immár Románia
közalkalmazottai, nyugdíjasai. Még
örülhetnek, ha nem lesznek újabb levá-
gások, vagy nem üt be az athénihoz ha-
sonló krach, és nem következik be – a
külföldi bankok kilátásba helyezett és to-
vábbra sem kizárható kivonulása esetén
a romániai tõkepiacról – az állam fize-
tésképtelensége. 
Igaz, tegnap hajnal óta már azt is tud-
juk, hogy erre a senki által nem kívánt
forgatókönyvre is lenne megoldás: a többi
uniós ország nem engedné bezuhanni Ro-
mániát a szakadékba, nehogy õket is ma-
gával rántsa. Kérdés viszont, hogy ez
meddig folytatható így, hiszen lassan
már több lesz a végelgyengülés elõtt álló,
lezuhanni készülõ hegymászó, mint a
kampókba kapaszkodó alpinista. 

EU-s kampó 
a végelgyengülõknek

Salamon 
Márton László

Cs. P. T. 

Románia az EU-csúcson
megnyugtató válaszokat ka-

pott korábbi aggodalmaira – je-
lentette ki az Európai Unió ál-
lam- és kormányfõinek szerda
esti találkozója után az államfõ.
Brüsszeli sajtótájékoztatóján
Traian Bãsescu arra a döntésre
utalt, hogy feltõkésítési kötele-
zettségük teljesítése érdekében
az anyabankok nem menekítik
ki a külföldi leánybankjaiknál ki-
helyezett tõkeállományukat;
eszerint a romániai leánybankok
továbbra is elegendõ tõkével ren-
delkeznek majd ahhoz, hogy a
vállalkozók hiteligényét és nem
utolsó sorban a román költségve-
tési hiányt finanszírozni tudják.
Az államfõ tájékoztatása szerint
az elkövetkezendõkben a jegy-
bank nyomon követi majd a Ro-
mániában mûködõ külföldi tõke-
állományának mozgását. „Ha a
tõkeállomány egy bizonyos szint
alá csökken, azonnal jelezzük az
anyabanknak, amelynek intéz-
kednie kell, hogy a tõkekivitel
megszûnjön” – vázolta az EU-
csúcson elfogadott garanciákat
az államfõ.

Nem lesz bérlevágás

Mihai Tãnãsescu, a Nemzet-
közi Valutaalap romániai képvi-
selõje szerint jó hatással lesznek
Romániára az EU-csúcson ho-
zott döntések. Szerinte a pozitív
hatások már érzékelhetõk: meg-
ugrottak a tõzsdei árfolyamok,
felélénkült a pénzpiac. „A lej-
euró árfolyam stabil lesz” – jó-
solta a pénzügyi szakember. Sze-
rinte jogosak voltak Traian
Bãsescu költségvetési deficit fi-
nanszírozásával kapcsolatos ag-
godalmai. „A bankpiacon jelen-
leg kevés és drága a hitel. Ezért
minél kevesebbet kell költekez-
nünk, hogy minél kevesebb köl-
csönre szoruljunk” – magyaráz-
ta. Hozzátette, szerinte nem lesz
szükség a nyugdíjak és bérek

csökkentésére jövõre Romániá-
ban a deficit leszorításához.

Victor Ponta: 
az emberek sínylik meg

Az ellenzéki Szociál-Liberális
Szövetség (USL) társelnöke,
Victor Ponta ezzel szemben úgy
véli, a szerda esti EU-csúcs dön-
téseinek az adófizetõ uniós pol-
gárok isszák meg a levét. „El-
vesszük a pénzt az emberektõl,
és odaadjuk a bankoknak. Ez
volt a döntések logikája” – véle-
kedett a politikus. Szerinte a
döntések hátterében az áll, hogy
Nicolas Sarkozy francia elnök és
Angela Merkel német kancellár
is választásokra készül. „Így ért-
hetõ, hogy inkább a bankok ér-
dekeit védik, nem az emberekét”
– fogalmazott. Ponta szerint az
államfõ brüsszeli útja elõtt meg-
fogalmazott aggodalmai annak
elismerését jelentik, hogy Romá-
nia továbbra is nagyon nehéz
helyzetben van.

Winkler Gyula 
nem félti a bankokat

Winkler Gyula európai parla-
menti képviselõ, gazdasági sza-
kpolitikus kérdésünkre úgy érté-
kelte: az EU-csúcson hozott
döntések közvetlenül nem, de
közvetve mindenképpen érintik
Romániát is. „Ha az euróövezet
elindul a stabilitás útján, s erre
van remény, akkor ez Romániá-
nak is jobb perspektívákat je-
lent” – fogalmazott. Kérdésünk-
re, miként sikerült szerinte meg-
gyõznie az EU vezetõinek a ban-
kokat arról, hogy engedjék el
Görögország adósságának felét,
Winkler így válaszolt: „Kissé le-
egyszerûsítve: azt mondták ne-
kik, ha az euróövezet bukik, ti is
buktok. Ez hatott”. Az EP-
képviselõ hozzátette, az érintett
pénzintézmények esetében nem
veszteséget, inkább a várható
nyereség csökkenését jelenti a
görög tartozás elengedése. 

Román lapszemle

A romániai autótulajdonosok közel fele
nem tudja beszerezni gépkocsijára a téli
gumit. Miután november 1-jétõl kötele-
zõ minden autót „téliesíteni”, az abron-
csok 30–40 százalékkal drágultak, de
emellett a beszerzésük is nehéz, mivel a
legtöbb raktárból kifogyott a termék.
(Adevãrul) Sorin Ovidiu Vântu vissza-
szerezte a Realitatea TV-t Sebastian
Ghiºától, akivel tavaly öt évre szóló bér-
leti szerzõdést kötött – derül ki abból a
felvételbõl, amelyen Bogdan Chireac ar-
ról mesél Corina Drãgotescu televíziós
újságírónak, hogy hogyan gratulált a
„mogulnak”. A felvétel október 23-án
készült, nem sokkal azután, hogy a
Realitatea TV-bõl kivált a Ghiºã által ve-
zetett RTV. (Evenimentul zilei)

Bãsescu már nem aggódik

Kovács Zsolt

Kovászna megye önkormány-
zata tegnapról hétfõre halasz-

totta a szokásos havi ülését, ame-
lyen többek között arról döntenek
a tanácstagok, hogy megszerve-
zik-e azt a népszavazást, amely
során Székelyföld egységérõl
dönthetnek a polgárok. Fazakas
Tibor, az MPP országos alelnöke,
tegnap kifejtette: kínkeservesen si-
került napirendre tûzni a terveze-
tet, de kérdéses, hogy sikerül-e
megszavaztatni. Az önkormány-
zat négy bizottságában az
RMDSZ-esek ellene szavaztak, és
Fazakas szerint ebbõl is látszik,
hogy az RMDSZ számára kényel-
metlen ez a téma. Antal Árpád
sepsiszentgyörgyi polgármester
arra hívta fel a figyelmet, hogy az
MPP tervezete hiányos, hiszen a
közigazgatási egység módosítása-
kor pontosan le kell szögezni an-
nak a határait és központját. Ta-
más Sándor tanácselnök pedig ki-
fejtette, a kezdeményezés politikai
nyilatkozatnak jó, de határozat-
tervezetnek nem felel meg.  

Hétfõn döntenek
a népszavazásról

A jövõ évi költségvetés nem teszi lehetõvé a bérek és nyugdíjak
emelését az elsõ félévben – erõsítette meg tegnap Elena Udrea a
büdzsé tervezetérõl kiszivárgó információkat, melyekrõl tegnap
lapunk is beszámolt. A fejlesztési miniszter szerint a juttatások
növelése a második félévben is csak akkor kerülhet szóba, ha a
költségvetés bevételei ezt megengedik. Udrea megerõsítette azt is,
hogy a kormány sürgõsségi rendeletben halasztja el az egységes
nyugdíjtörvény által elõírt nyugdíjemelést. 

Elena Udrea: béremelés legfennebb júliustól

ÚMSZ

Több ezer zarándok tüleke-
dett tegnap a bukaresti orto-

dox érsekségnél azért, hogy né-
hány másodpercre Szent Deme-
ter ereklyéinek közelébe férkõz-
hessen. A sorban állók személyi

igazolványaikat, pénztárcáju-
kat, autókulcsukat, óráikat érin-
tették a kegytárgyakhoz, mely-
nek földöntúli erõket tulajdoní-
tanak. 

A zarándokok többsége egész
éjszaka virrasztott, hogy az
ereklye közelébe jusson, így el-

vesztették türelmüket, amikor
egy órára – az érsekségen tar-
tott mise idejére – leállt a sor.
Így kisebb rendbontás tört ki,
ám sérülések nem történtek.
Szent Demeter a román orto-
dox egyház egyik legtiszteltebb
szentje. 

Tülekedés Szent Demeternél

„Választ kaptunk aggodalmainkra” – mondta Traian Bãsescu Brüsszelben
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Sokan már szerda este beálltak a sorba az érsekségnél, hogy az ereklye közelébe juthassanak Fotó: Tofán Levente
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A romániai on-line alá-
írásgyûjtõ oldalak meg-

erõsítik azt a vélekedést, mi-
szerint Románia valóságos
Abszurdisztán. Ezekbõl az
oldalakból ugyanis kiderül,
hogy az ország lakossága a
legelképesztõbb ügyeket vall-
ja magának, a leglehetetle-
nebb követeléseket kész alá-
írásával támogatni. Mindeb-
bõl arra is következtethetünk,
mennyire siralmas manapság
az ország értékrendje.

Ceauºescu, a hõs

Néhány éve a közvéle-
mény-kutatások is igazolták
annak tényét, hogy Románi-
ában egyre többen sírják visz-
sza a kommunizmus idõsza-
kát, a Ceauºescu-féle „arany-
kort”. Az interneten most
aláírásgyûjtés indult annak
érdekében, hogy nyilvánítsák
mielõtt nemzeti hõssé a volt
kommunista diktátort, a „ro-

mán nép legszeretettebb fi-
át”, Nicolae Ceauºescut. Az
akció kezdeményezõi szerint
ugyanis „a kommunizmus
idején sok gyárat építettek,
erõs volt az ipar és a mezõ-
gazdaság. 1989-ig nem tarto-
zott milliárdokkal a Nemzet-
közi Valutaalapnak az or-
szág. A jövõ a jelen áldoza-
ta”. Ezt a szöveget eddig kö-
zel félezren írták alá, egyben
azt is javasolva, hogy alakít-
sák újra a Román Kommu-
nista Pártot. 

Bár sokan hajlamosak len-
nének azt hinni, hogy nagy-
részt a kommunista eszmék-
ben megcsontosodott, idõ-
sebb nemzedék tagjai csatla-
koztak a felhíváshoz, ez alig-
ha lehet így igaz, hiszen kö-
zülük csak igen kevesen hasz-
nálnak számítógépet, navi-
gálnak az interneten.

Érdekes módon a jelenkor
politikusaival szemben már
sokkal kevésbé elnézõek az
aláírók: Több petíció is van,
amely Emil Boc miniszterel-

nök vagy Traian Bãsescu
azonnali menesztését köve-
teli. Több, mint százan egye-
nesen a parlamenti képvise-
lõk eutanáziájára (elaltatásá-
ra) is szavaztak, mert szerin-
tük a honatyák képtelenek
elfogadható megoldást talál-
ni a kóbor kutyák problémá-
jára. Megjegyzésként ehhez
csak annyit fûzhetünk, hogy
az elaltatásra aligha lenne
szükség: amint azt a sajtó
már számtalanszor ékesszó-
ló felvételekkel bizonyította,
honatyáink minden külsõ
beavatkozás nélküli is jókat
tudnak szundikálni az ülés-
teremben.

Darwin és a pápa ellen

Hihetetlenül sokan vannak
azok, akik Isten léte, az em-
ber bibliai teremtéstörténete
mellett teszik le voksukat. Õk
egyszerûen nem hiszik el a
darwini fejlõdéstannak azt a
kitételét, miszerint az ember
a majomtól származik. Az
elméletet elvetõ aláírók kom-
mentárjaikkal és aláírásukkal
hajlandóak tanúsítani azt,
hogy az embert Isten terem-
tette, a saját képére, az elsõ
ember tehát Ádám volt, és az
õ oldalbordájából lõn Éva;
mindkét lénybe a Teremtõ le-
helt életet. Következéskép-

pen tehát az élet egyetlen for-
rása Isten.

A darwini tanokkal szem-
ben fellépõk ugyanakkor dur-
vának és elfogadhatatlannak
tartják annak a tábornak az
álláspontját, amely véget vet-
ne, legalább is az iskolákban
a „vallásos indoktrináció-
nak”. Egyikük az erre felszó-
lító falragaszt legszívesebben
hatalmas fehér kereszttel má-
zolná be.

Sokan vannak olyanok is,
akik például XVI. Benedek
pápa esetleges romániai láto-
gatása ellen gyûjtenek aláírá-
sokat. Õk nem föltétlenül az
ellentáborba tartoznak, hi-
szen jórészük nem ateista; in-
kább meggyõzõdéses és bi-
gott román ortodox vallású-
akról van szó, akik korábban
– akárcsak annak idején ma-
ga a román ortodox egyház
feje, Teoctist pátriárka –II.
János Pál pápa romániai útja
ellen is felemelték szavukat.

Kötelezõ 
sörfogyasztás

Persze a „filozófiai” tartal-
mú követelések mellett igen
sok egyszerûbb, egészen hét-
köznapi, mondhatni prózai,
földhözragadt ügy szolgála-
tában is szép számmal gyûl-
nek az aláírások. 

Alighanem megrögzött
Red’s Sun fogyasztó lehet an-
nak az internetes ûrlapnak az
elindítója, aki azt akarná el-
érni, hogy törvényileg köte-
lezze a Kaufland áruházlán-
colat számára kedvenc sörfaj-
tájának árusítását. Az akció
kezdeményezõje még e sörfé-
leség fogyasztásának kötele-
zõvé tételét is elképzelhetõ-
nek tartja. A petíciót egyene-
sen a Boc-kormánynak címe-
zik (helyesen, hiszen Traian
Bãsescu államfõhöz a whis-
ky-fogyasztás fellendítéséért
kellene folyamodniuk), arra
szólítva fel Elena Udrea ide-
genforgalmi miniszter ass-
zonyt, „támogassa ezzel az
intézkedéssel az Ursus sör-
gyárat, mert ezzel igazi em-
lékmûvet állít magának, a ro-
mán nép pedig hûségesen
fogja õt szolgálni”.

Feltehetõen azonban a ro-
mán népnek – egyelõre – nin-
csenek ilyen szándékai, hi-
szen a virtuális folyamod-
ványt eddig mindössze há-
rom személy írta alá – közü-
lük legkevesebb egy éppen
maga a szerzõ lehet.

Egész sor kezdeményezést
lehet aláírni különféle nem-
zetközi rock-sztárok románi-
ai meghívásának és koncer-
tezésének támogatása érde-
kében. A legtöbb aláírást ka-

pott sztárok között szerepel
többek között Lil Wayne il-
letve Eminem, de minden-
képp a Robbie Williams kon-
certjét szorgalmazó folya-
modvány a legérdekesebb.
Amellett ugyanis, hogy meg-
próbál az emberek érzelmei-
re hatni, még ötleteket is ja-
vasol arra, hogy miként le-
hetne elegendõ számú alá-
írást összegyûjteni. „Most
valóra válhat egy álom.
Robbie Williams a múlt hé-
ten azt nyilatkozta, eljön Ro-
mániába, ha azt 20.000 em-
ber szeretné. Egyetlen dolog
szükséges: írd alá és küldd el
az ismerõseidnek is! A leg-
gyorsabban úgy lehetne ösz-
szegyûjteni, hogy elküldöd
legalább 200 embernek, any-
nyi a messenger listádon is
van. Ha ebbõl csak százan ír-
ják alá és küldik tovább 200
ismerõsüknek, és azok közül
is csak száz írja alá, már az
10 000 ember, hiszen
100x100=10 000.” A lelkes
matematikus-aktivistának
azonban mindeddig csupán
590 aláírást sikerült össze-
gyûjtenie. Ami több, mint
19 400-zal kevesebb a szük-
ségesnél. Ha tehát hihetünk
a matematikának, akkor
aligha lesz egyhamar Robbie
Williams koncert Romániá-
ban. 

Az internetes Abszurdisztán
A „filozófiai” tartalmú követelések
mellett igen sok egyszerûbb, egészen
hétköznapi, mondhatni prózai, 
földhözragadt ügy szolgálatát is szép
számban vállalják fel az internetes 
oldalakon. 

MTI/ÚMSZ

Hoffmann Rózsa magyar
oktatási államtitkár a köz-

nevelési törvénytervezetben
látja a magyarországi oktatás
megreformálásának zálogát,
a dokumentum legnagyobb
érdemei között tartja számon
azt, hogy a nevelést, vagyis a
teljes személyiség formálását
állítja a pedagógiai tevékeny-
ség középpontjába. 

Nemzeti alaptanterv

A törvénytervezet támoga-
tói úgy vélik, hogy miután
2003-ban kivették a nemzeti
alaptantervbõl a kötelezõen
tanítandó ismereteket, a jog-
szabály most felhatalmazást
ad majd a kormánynak arra,
hogy megalkossa azt az új
nemzeti alaptantervet, amely
elõírja a mindenki számára
egységesen biztosított és egy-
ségesen továbbítandó tartal-
mat, a magyar és az egyete-
mes mûveltség minimumát. 

További pozitívumként
hozzák fel azt is, hogy ismét
beindítják majd az oktatás-
ügy külsõ szakmai ellenõrzé-
sét. A jelenlegi törvényterve-
zet fõ céljai közé tartozik a te-
hetséggondozás, továbbá a
leszakadás megállítása,

amely lehetõvé teszi, hogy a
nagyon nehezen fejlõdõ
gyermekek kis létszámban le-
gyenek fejleszthetõk normál
évfolyamban. Az óvoda fõ-
szabály szerint – 2014-tõl – 3
éves kortól lesz „általánosan
kötelezõ”, egyes nagycsalád-
oknak azonban lesz lehetõsé-
gük arra, hogy ne adják 3
éves kortól óvodába a gyer-
mekeiket. A második Szé-
chenyi-terv keretében egyéb-
ként jelentõs óvodaépítési
program indul majd.

Kiszámítható életpálya

A magyar államtitkár el-
mondásának megfelelõen a
pedagógusok számára kiszá-
mítható életpályát biztosíta-
nak. Munkaidejük a magyar
társadalomban szokásos heti
40 órán belül marad, ám a
munka intenzitása változni
fog, ugyanakkor minden ta-
nár érezhetõen többet keres
majd. Az új pedagógus-bér-
tábla számítási alapja a mini-
málbér lesz – ami a jövõ évtõl
90 ezer forint –, és ahhoz vi-
szonyítva 180-200 százalé-
kon állapítja meg az induló
fizetést, ezért bírja el az új
rendszer az olyan viszonylag
kisebb összegeknek a meg-
szüntetését, mint például bi-

zonyos pótlékok.
A budapesti illetékesek

nem tagadják a pedagógus-
elbocsátás lehetõségét, abban
az esetben, ha csökken a
gyermekek száma, ám arra
ígéretet tesznek, hogy köz-
ponti utasítás alapján nem
kerül majd sor sem leépíté-
sekre, sem pedig intézmény-
bezárásra. Ugyanakkor azt is
leszögezik, hogy jóllehet a jö-
võben általánosan az állam
lesz minden intézmény fenn-
tartója, ám az önkormány-
zatok mint fenntartók „visz-
szaszerzõdhetik” iskoláikat.

A szakma 
(ellen)véleménye

A civil társadalom, oktatá-
si szakértõi és ellenzéki pár-
tok azonban élesen bírálják
az új törvénytervezetet.

A Pedagógusok Demokra-

tikus Szakszervezetének el-
nöke levélben kérte az or-
szággyûlést, halassza tavasz-
ra a dokumentum elfogadá-
sát. Addig elkészíthetõk azok
a – ma hiányzó – háttérszá-
mítások, hatástanulmányok,
melyek kellõképpen elõkészí-
tik a megszületendõ jogsza-
bály gazdasági, szakmai hát-
terét. Ez alatt le lehet folytat-
ni azokat a – valódi – érdek-
egyeztetési folyamatokat,
melyek hiánya „fájóan ta-
pasztalható” az elõterjesztés-
ben – írta Mendrey László
aki „az ország, a nemzet, és a
közoktatás érdekében” szá-
mít az együttmûködésre. Az
érdekvédõ szerint a jogsza-
bály-kezdeményezés több
olyan pontot tartalmaz, mely
a késõbbiekben komoly fe-
szültségek forrásává válhat.

A Magyar Rektori Konfe-
rencia szerint jelentõsen át

kell dolgozni a felsõoktatási
törvény tervezetét, mivel az
jelenlegi állapotában nem kí-
nál megoldást a felsõoktatás
valódi problémáira. A testü-
let szerint a javaslatban meg-
határozott célok között
ugyan a kormánnyal közö-
sen meghatározott célkitûzé-
sek szerepelnek, ám az azok-
ra adott válaszok egy része
éppen a kívánttal ellentétes
hatást váltana ki. A doku-
mentum sem a tudomány-
egyetemeknek, sem a fõisko-
láknak nem biztosítja a fejlõ-
dés lehetõségét: elõbbiek szá-
mára nem garantálja a ki-
emelkedõ teljesítmény támo-
gatását, utóbbiakat elzárja a
fejlõdés lehetõségétõl azzal,
hogy a mesterképzésbõl ki-
zárja õket. Noha a törvény-
tervezet bevezetõje hivatko-
zik az európai egyetemek
Magna Chartájára – amely

deklarálja, hogy a felsõokta-
tás csak akkor tudja teljesíte-
ni küldetését, ha az intézmé-
nyek számára garantált a tel-
jes körû autonómia –, a szö-
veg részletes elemzése nyil-
vánvalóvá teszi, hogy az in-
tézmények mozgástere rend-
kívül korlátozott lenne, meg-
határozó kérdésekben valódi
döntési kompetenciájuk
megszûnne. A tervezet ered-
ménye egy központilag köz-
vetlenül irányított, a felsõok-
tatás tartalmi kereteit és min-
dennapi mûködését rendeleti
úton szabályozó rendszer lét-
rehozása lenne – állítják a
testület képviselõi.

Az intézményvezetõk azt
is sérelmezik, hogy a felsõok-
tatás mûködési kereteit való-
jában nem a törvény, hanem
rendeletek határoznák meg,
amelyek tartalma egyelõre
nem ismert, emiatt lényegi
kérdésekrõl nem lehet társa-
dalmi vitát folytatni.

Az MSZP hangadó politi-
kusa, Hiller István volt okta-
tásügyi miniszter egyenesen
azt állítja, hogy a köznevelé-
si törvény tervezete „úgy
rossz, ahogy van, diákoknak
és tanároknak egyaránt,
ezért vissza kell vonni”. A
dokumentum bizonytalansá-
got okoz a közoktatásban,
„az államtitkár asszony
pénzt ígér, de egy fillérje
sincs a költségvetésben a
köznevelési törvény megva-
lósítására” – vélekedett,
hangsúlyozva, hogy csupán
a pedagógus-életpályamodell
elindítása és az ígért béreme-
lés több mint 160 milliárd fo-
rintba kerülne. 

Köznevelési törvény – érvek, ellenérvek
Átfogó társadalmi vitát váltott ki 
Magyarországon a budapesti kor-
mány által kedden elfogadott közne-
velési törvénytervezet, amely október 
végén-november elején kerülhet 
az Országgyûlés elé.

Hoffmann Rózsa magyar oktatási államtitkár. A köznevelési törvénytervezet dicsérete 



Óriási nagy közhely, szégyellem is leírni: a
kórház a társadalom leképezése.
Gyurkovics Tibor 1978-ban írt szatirikus
drámája, a Nagyvizit ugyanúgy az akkori
kor viszonyait mutatta be egy kórterem
hétköznapjain keresztül, mint Alekszandr
Szolzsenyicin tíz esztendõvel korábban
született Rákosztálya (más fordításban: Rá-
kos kórterem címû regénye). Hogyan is pró-
bálkozhatnék a nagy alkotók nyomába sze-
gõdni (bár egy Nobel-díj – nem bánom, le-
gyen: egy Kossuth-díj – nem tenne rosszat
a lelkivilágomnak; de szerénységem okán
még csak nem is álmodozom róluk). Most
mégis ebbe a világba csöppentem bele: ép-
pen egy hete, pénteken kaptam a telefont,
egy kedves nõi hang közölte, hogy hétfõn

ürül egy ágy, „szeretettel vár-
nak”.
Mivel az utóbbi tizenegy
esztendõben ez a hatodik

alkalom, hogy kórház-
ba kell feküdnöm,

mondhatni, rutinosan
készültem az újabb
nagy kalandra. (Volt,
hogy a szilvesztert, a
születésnapomat

vagy a húsvétot ünnepeltem bent – most
halottak napja következik.) Ilyenkor min-
denféle cuccot bepakolok a csomagjaimba
– mind közül a legfontosabbak: egy nagy-
és egy kispárna (ez utóbbit a fejemre téve
alszom), alvómaszk és füldugó (mert min-
dig van a kórteremben, aki
horkol – nem tagadom, én
is), egy hordozható lapos-
televízió, s persze rengeteg
olvasnivaló. Az olyan ap-
róságok, mint a sószóró –
mivel az ebédlõben egy tá-
nyérra teszik ki, és min-
denki a kezével csippent belõle (elfelejtet-
tem mondani: ideiglenes otthonom a bõr-
klinika!) –, már említésre sem érdemesek.
Egy kórház egyébként kiválóan alkalmas
arra, hogy megtörje az embert, elvegye a
tartását, a méltóságát, megszüntesse a sze-
méremérzetét. Mást ne mondjak, ott állok
tök pucéran a kezelõben, a nõvér pedig a
fejem búbjától a talpam közepéig beken va-
lami agresszív kenõccsel, ami még a pizsa-
ma anyagát is szétmarja; az intim helyekre
is jut a szerbõl, amit illendõ szemrebbenés
nélkül elviselnem, s ha valami netán mégis
mocorogna (ami – valljuk be – az én ko-

romban azért már teljesítmény, de nem di-
csekedni akarok), hát az elõkészített ken-
dõjével hirtelen odacsap, így aztán vissza
az egész. A legvégén pedig hosszú gézcsík-
ból hatalmas turbánt teker a fejemre.
Ezeket a sorokat már kora hajnalban írom:

egy kórházban ugyanis sok
mindent lehet, de gyógyul-
ni nehezen. El nem tudom
képzelni, hogy a betegek
miért félnek úgy a friss le-
vegõtõl, mint ördög a töm-
jénfüsttõl. A nyitott abla-
kot rögvest becsukatják. A

fûtõtest maximumon üzemel – a szellõzte-
tés éjjel-nappal a folyosóra történik. Olyan
ez, mint a fehérnemûcsere a szovjet hadse-
regben: Szergej cserél Ivánnal – hiszen a
kórtermek levegõje így csak egymással ke-
veredik. 
Amikor pedig eljõ a hajnal, elszabadul a
pokol. Az amúgy is visszhangos folyosón
valamiért a nõvérek, a konyhások és a se-
gédszemélyzet egyéb tagjai valamilyen,
számomra kifürkészhetetlen okból csakis
kiabálva képesek kommunikálni egymás-
sal. Õket is megelõzi azonban a kórterem-
bõl, ahol én is fekszem, az elsõ két ágyon

fekvõ beteg (az enyém a negyedik, az ab-
laknál; nyilvántartásom szerint én vagyok
a 4/4-es – még szerencse, hogy nem
III/III-as): a sarkon még nem fordult be
az elsõ villamos, õk már dörgõ basszus-
hangon társalognak. Aztán elkezdenek
nyitott fürdõajtónál hosszan és jólesõn zu-
hanyozni (persze, külön-külön – ahogy a
nappalos nõvér mondta). Nem használ
sem az alvómaszk, sem a fejre tett kispár-
na, sem a füldugó: a fény és a zajok, a szi-
pákolás, a krákogás, a szellentés (elné-
zést), nem beszélve a zubogó vízrõl,
amely – akárcsak a folyosó – a visszhan-
gos zuhanyozóban megsokszorozódott
hanggal bombázza az idegeimet. Az orvo-
sok és a nõvérek pedig nem értik, hogy
lelkiismeretességük dacára késik a
gyógyulás. Igaz a 4/2-es ehhez hozzárak-
ja még a magáét: szigorú diéta mellett
fiókjában ott a fokhagymás-fûszeres kol-
bász, és félóránként eltûnik, hogy bár tilos
az egész kórház területén, a fél tüdejével
valahol elszívjon egy cigarettát.
Mondom: kórház, társadalom mind egyku-
tya. Mindkettõ tele van betegekkel és beteg
emberekkel.
De az is lehet, hogy én deviálok. 

Emigránsok persze minden nemzet történetében voltak már, sõt –
nem is kis számban – olyanok is, akik hosszabb-rövidebb idõ után
visszatértek hazájukba s ott éltek tovább. Ennyiben a moszkovita
emigráció is rokon az eddig ismert emigrációkkal. Minden más-
ban azonban különbözik. (…)
Társadalmi szerepükre legjellemzõbb – a hivatás- és küldetéstuda-
tuk. A moszkovita emigráns a háború befejeztével nemcsak egy-
szerûen visszatért hazájába, hanem határozott és biztos küldetés-
sel tért vissza. Ez természetesen nem egyszerûen azt jelenti, hogy
a moszkovita egy idegen hatalom – ez esetben a Szovjetunió – fi-
zetett ügynökeként, kémjeként vagy megbízottjaként jött haza,
noha erre is akad példa. Ez a világosabb, nyilvánvalóbb, egysze-
rûbb eset. A bonyolultabb dolog, amikor egyfelõl a kötelezõ fel-
adat, másfelõl valami elhivatottságféle fûti. A magasabb, bizalma-
sabb megbízatásnak, amelyet hazatérése elõtt Moszkvában kiosz-
tottak rá, egyik alapfeltétele a megbízhatóság, s a moszkoviták ál-
talában megbízható emberek.
Magatartásuk alapja a feltétlen szovjethûség, a lojalitás tûzön-ví-
zen keresztül ahhoz az országhoz, amely éveken át menedéket
adott nekik. Ez a magatartás – bizonyos fokig – érthetõ, elfogad-
ható is. Az elfogadhatatlan benne az, hogy a moszkovita minden
érdeket, a legnemzetibbet is ideértve, gondolkodás nélkül hajlan-
dó alávetni a szovjet érdeknek. Küldetésük, megbízatásuk – és hi-
vatásuk – valódi célja voltaképpen ez: egy idegen nemzet érdekei-
nek elõõrsei, képviselõi, helytartói – tulajdon nemzetükön belül. 

Aczél Tamás – Méray Tibor: Tisztító vihar (1958)

Kórházi blog

ÚMSZVÉLEMÉNY2011. október 28–30., péntek–vasárnap   www.maszol.ro 5

Az én korosztályom még emlékezhet arra a bot-
rányra, amely az 1970-es években az Élet és Irodalom
(ÉS) egyik cikke nyomán pattant ki. Faragó Vilmos
azt írta, hogy egyetlen országból sem ment annyi
feljelentés a Gestapóhoz, mint Magyarországról. A
magyar társadalom java tiltakozott. Illyés Gyula vá-
laszát még ma is õrzöm valahol. (Mert abban a
rossz korban az ÉS meg több pesti lap sok erdélyi
városban kapható volt, ma viszont csak a bulvársaj-
tó van jelen!) Azt kérdi Illyés: honnan szedte a szer-
zõ az adatokat? Álljon vele elõ, ki számolta meg,
hozza nyilvánosságra!
A hónapokig tartó vitából nem csak az derült ki,
hogy óvakodni kellene az ilyen túlzó, s az egész
nemzetet sértõ kijelentésektõl, de az is, hogy talán a
kelletténél nagyobb bennünk a hajlam a másokra
való mutogatásra, bajaink ellenlábasainkon való
számonkérésére, politikai és egzisztenciális céljaink
eléréséhez nem egyszer feljelenteni sem átallunk!
A tapasztalatok alapján nem mondanám, hogy
ilyen ügyekben a románok jobbak vagy rosszabbak.
De a sajtóból egyértelmûen az jön le, hogy a nem-
zetközi szervezeteknél ritkábban jelentgetik egy-
mást, mint a magyarok. Nem emlékszem, hogy
Nãstase, Ponta netán Vadim Tudor Brüsszelbe fu-
tott volna, mert Bãsescu, Boc vagy akár más párt-
juknak nem megfelelõ döntést hozott. A román
nemzet egységének, s egyazon akarata (látszatá-
nak!) ügye sokkal fontosabb számukra mintsem
hogy nemzetközi fórumokon panaszkodjanak,
ócsárolják egymást. Sajnos, a magyar politikusok,
az ilyen „csekélységre” nem adnak. Emlékezzünk
csak, milyen lármát csapott az ellenzék külföldön a
Fidesz-kormány sajtótörvénye vagy az új alkot-
mány kapcsán. Mennyivel hitelesebb s hatásosabb
lett volna a külföld bírálata, ha maga veszi észre a
demokrácia-mínuszokat! Ugyanakkor ne feledjük:
az MSZP és a széthullt SZDSZ csak visszaadta a
kölcsönt. A Fidesz és személyesen Orbán Viktor
korábban többször is bevádolta, feljelentette Brüsz-
szelben a kormányzó balliberálisokat. Mit sem tö-
rõdve az ország hírével .
A hazai sajtóban olvasom: Tõkés László feljelentet-
te Markó Bélát (már megint?!) az EP Néppárt-frak-
ciójában, méghozzá cián-ügyben, bár Markó egé-
szen másról, a kisebbségi jogokról tartott Brüsszel-
ben elõadást. Lám, a dörzsölt politikus még a cián-

ból is tud kisebbségi ügyet csinálni, jólle-
het az RMDSZ-ben nem született ci-
ánpártoló határozat! De mit számít
ez, ha Tõkés Néppártja minden-
áron ki akarja ütni az RMDSZ-t. 
Különben egyetértek (talán az ol-
vasó is!) említett cikk írójával:
„Képviselõinket nem azért küldtük
Brüsszelbe, hogy egymás ellen har-
coljanak, sokkal inkább, hogy meg-

védjék kisebbségi érdekeinket!” Sike Lajos
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El nem tudom képzelni,
hogy a betegek miért
félnek úgy a friss 
levegõtõl, mint ördög 
a tömjénfüsttõl. 

Gyulay Zoltán

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A legtöbb ember vagy nem elég okos, 
vagy nem elég buta ahhoz, hogy boldog legyen.” 

Voltaire

A túlélõ

Voltaképpen ügynökök

Jelentgetés
A nap címe. Nãstase: A Ponta – kormány-
fõ, Antonescu – államelnök páros nincs kõ-
be vésve, Evenimentul zilei

Magyarázat. Hoppá! Két megrázó változat
adódik: 1. Nãstaseék rájöttek, hogy a román
választók elõszeretettel voksolnak „eltérí-
tett” jelöltekre (lásd a Stolojan helyére ön-
feláldozóan beugrott Traian Bãsescut). Te-
hát az USL megváltoztatja a képletet, és
nem a PNL adja az államelnököt, hanem a
PSD (a PNL-nek meg marad a kormány,
esetleg...); hogy a csavar dupla legyen, az il-
letõ elnökjelölt nem is a kis Victor Titulescu
Ponta lesz, hanem mondjuk a mestere, men-
tora: A. Nãstase. 2. Ezt persze elõ kell ké-
szíteni, ehhez agy kell, és hát hol lenne az
agy, ha nem Adrian Nãstasénál, valamint a
mély európai kapcsolatokkal rendelkezõ
uralkodói családnál? Ezért kerül mindin-
kább elõtérbe a sajtóban Adrian Nãstase és
a király – és ezért próbálják az igazságszol-
gáltatás karmai közé juttatni Traian
Bãsescut.

Nos, mitõl is félnek a románok? A többi
lappal egyetemben a Jurnalul naþional is is-
merteti annak a közvéleménykutatásnak az
eredményét, amely a „románok” félelmeit
térképezi fel. Legtöbben szeretteik elveszté-
sétõl félnek (37 százalék), és nagyon sok
megkérdezett – az összesnek 31 százaléka –
attól is, hogy maga lesz súlyos beteg. A
pénzhiány is elõkelõ helyen szerepel, ezt
magunk is osztjuk; ugyanakkor a lapok ki-
emelik, hogy viszonylag kevesen vannak be-
rezelve egy földrengés miatt. Egyszóval ez a
felmérés sem hozott meglepetést. S mivel ez
egy személyes rovat, írjuk le, mitõl félünk
leginkább mi magunk: elsõsorban attól,
hogy elveszítjük szeretett lapunkat, aztán,
hogy nem leszünk egészségesek (testileg,
szellemileg), hogy leadjuk a másnapi szá-
mot, és persze attól is, hogy a lapunk króni-
kus pénzhiánya akuttá válik. 

A nap álhíre. Az Országos Politikatörténeti
Kutatóintézet kutatói értékes dokumentum-
ra bukkantak a huszonegyedik század elejé-
rõl. A Cireºica (Cseresznyécske) mulatóhely
panaszkönyvébe, egy pénteki napon, záróra
elõtt, reszketeg betûvel egyetlen szót, egy je-
lentésekkel teli nevet írt be a viselõje:
Traian.



Sipos M. Zoltán

Ki mint veti táncát – népké-
zláb fantázia címmel új

mûsorral lép a magyar népi
hagyományok iránt érdeklõ-
dõ, a népi muzsikát és tánco-
kat kedvelõ közönség elé a
kolozsvári Ördögtérgye Nép-
táncegyüttes. Az Orza Cãlin
által rendezett táncelõadás,
amelyet a Kolozsvári Ma-
gyar Operában mutatnak be,
mind a táncok elõadási mód-
jában, mind pedig az együt-
tes életében új távlatokat
igyekszik nyitni. „Az a leg-
rosszabb bennetek, ti fölma-
gasló emberek, hogy nem ta-
nultatok meg táncolni úgy,
ahogy táncolni kell – túltán-
colni saját magatokon! Mit
számít, hogy félresikerültek
vagytok?” A koreográfus és
az együttes tagjainak közös
mûhelyét Nietzsche Zara-
thusztrájának fenti gondolatai
vezették – mondja az elõadás
rendezõ-koreográfusa. Orza
Cãlin hozzátette, a néptánc
mûfaján belül és annak hatá-
rait feszegetve próbáltak meg
közelebb lépni a tánc jelensé-
géhez és valóságához, mint-
egy belülrõl megkeresni a
táncban-való-lét igazát.
„Minden elõadásunk meg-
rendezésekor arra törek-
szünk, hogy a táncosok a
színpadon is átéljék a tánco-
kat. Aki még soha nem volt
egy olyan közegben, ahol
ezeknek a táncoknak a tán-
colása természetes, az na-

gyon szépen táncolhat, de
nem érzi át azt, amit egy fa-
lusi ember táncolás közben
átérez. Ennyiben nem eltérõ
ez az elõadás a többitõl” –
magyarázta lapunknak Both
József, a táncegyüttes vezetõ-
je. Hozzátette, a tavalyi Feke-
tetó címû elõadásuk egy vá-
sárról szól, ahol elvileg min-
den megtörténhet: kapcsola-
tok, szerelmek születnek, a
mostani elõadás pedig in-
kább a tánccsoportról, a tán-
cosok személyes érzelmeirõl
a tánchoz fûzõdõ viszonyu-
lásukról szól. Both szerint a
táncelõadás hangulati ívét a
hétköznapi élet humoros
vagy éppen drámai pillanata-
inak könnyed füzére képezi.
A mûsorban a hagyomány
által átörökített formáknak
és tartalmaknak ma is érvé-
nyes megfogalmazását kere-
sik. Hitük szerint a tánc mint
létforma nyújtja a legegye-
dibb létkarakterisztikát. Ki
mint veti táncát... úgy tárja
fel belsõ valóságát – folytat-
hatnánk az ismert közmon-
dást sajátos értelmezésben.
Weöressel együtt így gondol-
ják: a tánc „...ember-erõvel
így teremt – egy lépésbõl
végtelent”. Az egy éve folya-
matosan készülõ, többször
megváltoztatott elõadás kü-
lön érdekessége, hogy a tán-
cosoknak a Kolozsvárról és
környékérõl elszármazott
zenészekbõl álló magyaror-
szági Gázsa zenekar húzza
majd a talpalávalót. 
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Antal Erika

Harmadik alkalommal
szervezik meg a hétvé-

gén Marosvásárhelyen a Ko-
lozsváron, illetve Budapes-
ten végzett  fiatal mûvészet-
történészek tudományos
konferenciáját. A konferen-
cia ma reggel kilenc órakor
Soós Zoltán, a Maros Me-
gyei Múzeum igazgatója kö-
szöntõjével indul; a Páz-
mány Péter Katolikus Egye-
tem Mûvészettörténet Tan-
székét Szakács Béla Zsolt
tanszékvezetõ, a kolozsvári-
akat pedig Kovács Zsolt, a
Babeº–Bolyai Tudomány-
egyetem oktatója képviseli a
megnyitó ünnepségen. Or-
bán János szervezõ, a Maros
Megyei Múzeum munkatár-
sa lapunknak elmondta, a
kétnapos elõadássorozat
anyagából a közeljövõben

egy kötet kiadását is tervezi.
A fiatal mûvészettörté-

nész az ÚMSZ-nek hangsú-
lyozta, a konferenciát 2007-
ben indították, azzal a céllal,
hogy a frissen diplomázott,
illetve még pályájuk elején
álló mûvészettörténészek-
nek lehetõséget nyújtson a
bemutatkozásra, a kutatása-
ik eredményeinek ismerteté-
sére. „Az elõadások témáit
nem határoztuk meg elõre,
csupán az volt a szempont,
hogy valamennyi kapcso-
lódjon az erdélyi mûvésze-
tekhez” – magyarázta la-
punknak Orbán. Az érdeklõ-
dõk negyven, az erdélyi mû-
vészethez kapcsolódó elõ-
adást hallgathatnak végig –
ma többek között a gyulafe-
hérvári székesegyházról, a
középkori falképek világá-
ról, a csíkszeredai Mikó-vár-
ról, a 18. századi erdélyi

arisztokrácia mûvészeti ízlé-
sérõl és a régi Marosvásár-
hely ötvöseinek tevékenysé-
gérõl.  De a kortárs témák
iránt érdeklõdõk, Vass Ta-
más marosvásárhelyi grafi-
kus életmûvéhez kapcsoló-
dó új kutatási eredmények-
kel is megismerkedhetnek,
illetve Vilhelm Károly és
Elekes Károly mûvészetével
kapcsolatos elõadásokat is
hallhatnak.  Holnap délelõtt
elsõsorban a régi mûvésze-
tekkel foglalkozó történésze-
ké a fõszerep: örmény
nyomtatványok grafikáiról,
rátétes hímzéssel készült 18.
századi textíliákról hallha-
tunk; több elõadás a sírem-
lékszobrászat és a temetke-
zési szertartások világát idé-
zi. Délután a historizmusé
és a századforduló építésze-
téé a fõszerep, három elõ-
adás hangzik el a színház-
építészet tárgykörébõl, a
marosvásárhelyiek pedig a
Sándy Gyula és Nagy Gyõ-
zõ építészetérõl szóló, helyi
vonatkozásokat is bõven tag-
laló elõadásoknak örülhet-
nek ismét. A konferencia
utolsó elõadásán a század-
forduló nõi építészeinek pá-
lyájáról lesz szó. 

Szatmári munkatársunk
„megtollasodott”

Hétfõn délután 4 órakor mu-
tatják be a helyi filharmónia
nagytermében szatmárné-
meti munkatársunk, Tollaso-
dásom története címû új köny-
vét. Sike Lajos abból az al-
kalomból írta meg és adja ki
életpályája elsõ felének él-
ményeit és történéseit, hogy
immár 50 éve újságíróként
keresi kenyerét. A fél évszá-
zad külön érdekessége, hogy
lényegében végig ugyanan-
nál a lapnál dolgozott – pá-
lyafutását a Romániai Magyar
Szó lapelõdjénél, az Elõrénél
kezdte, ahová 1961 õszén
egy tehetségkutató pályázat
nyerteseként került, majd
1989 után a Romániai Ma-
gyar Szó, majd az Új Magyar
Szó munkatársa maradt.  

Összefogás 
a Nopcsák örökségéért

A Nopcsa bárók örökségé-
nek megmentéséért Alsó-
farkadin és Õraljaboldog-
falva községek önkormány-
zatával fog össze a Hunyad
Megyei Tanács. A cél a je-
lenleg omladozó szacsali
kastély felújítására, vala-
mint egy Nopcsa-emlék-
múzeum létesítésére. A tár-
sulás célkitûzése az is,
hogy Nopcsa Ferencre em-
lékezve paleontológiai inté-
zetet hozzanak létre. 

Röviden

Hírösszefoglaló

Nem hajlandó magyaráz-
kodni Tarlós István fõ-

polgármester Dörner
Györgynek az Új Színház
élére való kinevezése miatt,
sem itthon, sem külföldön.
Errõl Tarlós István a Hír TV
Rájátszás címû szerdai mûso-
rában beszélt. A mûsorveze-
tõnek arra a kérdésére, hogy
válaszolt-e a Német Színmû-
vészeti Akadémia levelére,
amelyben a szervezet arra
szólítja fel, hogy vonja vissza
az Új Színházzal kapcsolatos
döntését, azt mondta: vála-
szolt valakinek, aki érdekes
felvetéssel kereste meg.
„Nem tudom, hogy a német
mûvészeti akadémiának egy-
részt milyen információi van-
nak arról, hogy ki lett az

igazgató Budapest egyik leg-
kisebb színházában, más-
részt fogalmam sincs, hogy
ehhez mi köze van” – tette
hozzá. Tarlós István a kérdé-
sekre válaszolva egyebek
mellett azt mondta: Dörner
Györgynek színmûvészeti
diplomája van, és azért dön-
tött mellette, mert szerepelt
egy kulcsmondat az egyéb-
ként „nem túl színvonalas”
pályázatában. Eszerint len-
nie kell Budapesten egy
olyan színháznak, ahol
klasszikus magyar szerzõk
darabjait, klasszikus rende-
zésben mutatják be – fûzte
hozzá. Dörner György inten-
dánsáról Csurka Istvánról
azt mondta, hogy ha nem
politikusként, hanem dráma-
íróként gondolunk rá, akkor
kijelenthetõ, hogy „korunk
egyik legnagyobb drámaíró-
ja”. A Német Színmûvészeti
Akadémia levelére visszatér-
ve még azt is mondta, nem
gondolja, hogy uniós akció-
ról van szó, sõt azt sem, hogy
az akadémia magától „moz-
dult rá erre az érthetetlen ak-
cióra, az az érzésem, hogy
valakik már megint külföldre
rohangálnak panaszkodni” –
fûzte hozzá. A fõpolgármes-
ter hangsúlyozta: nem haj-
landó magyarázkodni, „meg-
hoztam egy döntést, attól,
hogy itt elõfeltételezésekkel
kiabálják tele fél Európát,
azért, mert egyetlen színház
vezetésében változás követ-
kezett be, nem ok arra, hogy
meggondoljam magam”. 

„Nem magyarázkodik”

Tarlós Új Színház-ügyben

Totka László

Filmvetítésekkel és a ro-
mániai animáció helyze-

térõl tartott elõadásokkal
ünnepli az animáció világ-
napját ma és holnap a nagy-
váradi Metrion Egyesület.
A határ-menti városban a
rendezvény szervezõi igazi
filmcsemegékkel szolgálnak,
köztük az idei Stuttgarti
Nemzetközi Animációs
Filmfesztivál díjnyertes al-
kotásai, ausztrál, horvát és
izraeli rövidfilmek, a Kecs-
kemétfilm Stúdió mesefilm-
válogatása, Jean-Loup Feli-
cioli és Alain Gagnol Egy
macska élete (Une Vie de

chat) vagy az idén elhunyt
román animációs óriás,
Luminiþa Cazacu Pin-Pin ka-
landjai címû alkotása. „A ro-
mániai animáció helyzetérõl
tartott kerekasztal egy sza-
bad beszélgetés akar lenni,
egyfajta terápia a felmerülõ
gondokra, véleményekkel,
javaslatokkal” – számolt be
az Új Magyar Szónak Balázs
Zoltán. A Metrion Egye-
sülett elnöke hangsúlyozta:
a hétvégén sorra kerülõ be-
szélgetések rendkívüli fon-
tosságúak a hazai animáció
szempontjából, amely „kór-
házi ágyon fekszik és minél
hamarabb reanimálni kell”.
Elmondása szerint nemcsak

anyagi nehézségekkel küz-
denek, nincs megfelelõ kom-
munikáció az egyes alkotók
és a lehetséges producerek
között. A szakmai beszélge-
tésen Bogdán Zoltán animá-
ciós filmrendezõ a budapesti
KGB Stúdió tevékenységét
mutatja be, Radu Vasile
Igazság ismert román rende-
zõ a zenés animációkról tart
elõadást. Az animációs vi-
lágnapi rendezvény része-
ként a Moszkva kávézóban
európai Disneylandet ren-
deznek be – a termeket nem
a kommersz rajzfilmek sze-
replõi, hanem mûvészibb al-
kotások figurái népesítik
majd be. 

Animációs világnap Váradon

Táncot vet az Ördögtérgye

Nagyváradon a román animációtörténet klasszikusa, az idén elhunyt Luminiþa Cazacu elõtt is tisztelegnek

Erdélyi mûvészettel, illetve 

mûvészettörténettel kapcsolatos,

több mint negyven elõadás hangzik

el a fiatal mûvészettörténészek 

hétvégi, marosvásárhelyi vándor-

konferenciáján.

T. L.

Harmadik alkalommal
szervez Könyvmaratont

a nagyváradi Szigligeti Szín-
ház elõcsarnokában novem-
ber 4-e és 5-e között a Várad
kulturális folyóirat. „Köny-
nyed, vidám hangulatú, ze-
nés beszélgetõs rendezvény a
cél, ahol az olvasni szeretõk
beszélgethetnek a szerzõk-
kel, akik maguk is felolvas-
nak friss alkotásaikból, a
Szigligeti Színház színmûvé-
szei és Tasnádi-Sáhy Noémi
színmûvésznõ pedig verseket
fognak szavalni” – fogalma-
zott a rendezvény tegnapi
sajtótájékoztatóján Simon
Judit, a Könyvmaraton szer-
vezõje. Az esemény sztár-
vendége Markó Béla lesz –
tudtuk meg Simon Judittól
–, a politikus-költõ Visszabon-
tás címû verseskötetét és Kié
itt a tér címû kötetét mutatja
be. A váradi rendezvényen
meghívottként szerepel Za-
lán Tibor író, költõ is, aki
Szétgondolt jelen címû kötetét
mutatja be, Demény Péter
kolozsvári író az elõkészület-
ben levõ Hóbucka Hugó a mó-
kusoknál címû meseregényé-
bõl olvas fel,  Papp Sándor
Zsigmond író, költõ pedig a
Semmi kis életek címû köny-
vét hozza magával. A
Könyvmaratonon két nagy-
váradi szerzõ könyvét is be-
mutatják,  Kinde Annamária
a Hóbanévad címû verseskö-
tetét, Sorbán Attila pedig A
püspök úr pálinkát iszik címû
regényét. 

Könyvmaraton 

Markó Bélával

Dörner György, a vita „tárgya”

Fókuszban az 
erdélyi mûvészet
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ÚMSZ-összeállítás

Mintegy 5–7 százalékkal
emelkedhetnek az élelmi-

szerárak az idei év utolsó hó-
napjaiban, 2012 pedig újabb
áremeléseket hozhat, az élel-
miszergyártáshoz szükséges
alapanyagok hazai tartalékai
ugyanis nem elégségesek a
téli idõszakra – figyelmeztet
az Országos Élelmiszeripari
Szakszervezet. Dragoº Fru-
mosu elnök az év végi ár-
emelést az energiaárak növe-
kedésével magyarázza.  „Az
energiaárak folyamatosan
nõttek az utóbbi egy évben,
az élelmiszerárak pedig nem
követték ezt a  tendenciát,
úgyhogy akár azt is mond-
hatnánk, hogy ami decembe-
rig történik, indokolt” –  nyi-
latkozta Frumosu. Az ipari
fogyasztók október elsejétõl 8
százalékkal fizetnek többet a
gázért, az elektromos áram
árát 4,5 százalékkal április-
ban emelték.  A húsipari ter-
melõket tömörítõ szakmai
szervezet, a Romalimenta el-
nöke, Sorin Minea szerint a
várható áremelés elfogadha-
tónak tekinthetõ, aggoda-
lomra csak a tíz százaléknál
nagyobb ármódosítás adhat-
na okot. 

Bizonytalan a jövõ

Az élelmiszerárak alakulá-
sát befolyásolja a lej-euró ár-

folyam alakulása és a búza
világpiaci ára. „Igen nehéz
helyzetbe kerülnek a terme-
lõk azért is, mert az utóbbi
években folyamatosan csök-
ken az élelmiszerfogyasztás.
Az utóbbi két évben majd-
nem 30 százalékkal költöttek
kevesebbet az emberek étel-
re, mint a válság elsõ évé-
ben” – emlékeztet a szak-
szervezeti vezetõ. 

A hazai élelmiszerforgal-
mazók a vásárlási szokások
átalakulásáról számolnak
be. „Az étolaj ára az utóbbi
években jelentõsen emelke-
dett, ezt a gyártók úgy pró-
bálják áthidalni, hogy két-
vagy ötliteres kiszerelésben,
némi árengedménnyel kí-
nálják az árut – magyarázza
Lázár Béla, egy marosvásár-
helyi szupermarket árube-
szerzõje. – A cukor ára is je-
lentõsen nõtt az elmúlt más-
fél év alatt. A jobb minõsé-
gû cukorból, amely néhány
éve még gond nélkül fo-
gyott, most kevesebbet vásá-
rolnak, az emberek a rosz-
szabb minõségû cukrot ke-
resik, amit korábban nem
tudtunk eladni”. 

A tejtermékek terén is je-
lentõs az árharc. „Attól füg-
gõen, hogy milyen márkát
választ a vásárló és hol szerzi
be, egy liter tejen akár 1 lejt is
lehet spórolni. A régóta meg-
szokott és forgalomban lévõ
termékek ára valóban sokat

nõtt, de újabb és újabb termé-
kek jelennek meg, ezeket pe-
dig  egyelõre  olcsóbban meg
lehet vásárolni” – részletezi
az árubeszerzõ. 

A Tejtermelõk  Munka-
adói Szövetsége közlemény-
ben figyelmeztet, hogy az
árak alakulását jelentõsen be-
folyásolja a hazai piac folya-
matos zsugorodása. „Az élel-
miszerpiacra általában jel-
lemzõ a fogyasztás csökkené-
se, de fokozottan érvényes ez
a tejtermékekre. Már most
tízszer kevesebb tejet fo-

gyaszt egy román állampol-
gár az unió többi országában
élõkhöz képest, és ha tovább
csökken a kereslet, annak ka-
tasztrofális következményei
lehetnek” – figyelmeztet a
szakmai szervezet.

Áremelés, hamisítás 

Az Országos Fogyasztóvé-
delmi Hivatal szerint az élel-
miszerárak emelkedése miatt
egyre több a kifogásolható
minõségû termék. A nemré-
giben tartott „kenyérrazzi-

án” több száz pékség bukott
le, és félmillió lej értékben
róttak ki bírságot, mert a ke-
nyér összetétele, súlya vagy
állaga nem felelt meg az elõ-
írásoknak. 

Sânziana Colibia, az Or-
szágos Fogyasztóvédelmi
Hivatal ellenõre szerint a
hús- és a tejtermékeket ille-
tõen is nagyon sok a vissza-
élés. „Visszatérõ probléma,
hogy a vajként árult termék
tulajdonképpen margarin,
legfennebb csak nyomokban
tartalmaz tejet, ezért kapha-

tó a valódi ár feléért. Na-
gyon oda kell figyelni az
összetételre a hús- és a tejter-
mékek vásárlásakor is” – fi-
gyelmeztet az ellenõr. A
gyártók azzal védekeznek,
hogy rá vannak kényszerítve
a minõségi kompromisszu-
mokra. „A liszt ára tavaly
harminc százalékkal drá-
gult, a kenyéré viszont csak
10–15 százalékkal emelke-
dett, ezért szaporodtak meg
a visszaélések” – véli Aurel
Popescu, a Malom- és Pék-
ipari Szakmai Szövetség el-
nöke. Ami az idei utolsó ne-
gyedévi áremelési elõrejelzé-
seket illeti, Popescu nem
hisz a pesszimista forgató-
könyvekben. „Nem számí-
tok jelentõs áremelésre, mert
az energiaárak nõttek
ugyan, de kiváló volt a búza-
termés, harminc százalékkal
csökkent a liszt ára” – indo-
kolta álláspontját. 

A Romalimenta élelmi-
szeripari szakmai szerveze-
tet vezetõ Sorin Minea úgy
véli, a húsiparban körülbelül
2 százalékos áremelés vár-
ható. „A húsipari termelõk
nem kockáztathatnak meg
ennél nagyobb áremelést, az
alapanyagárak azonban
10–15 százalékkal is emel-
kedtek. Ez a különbség ah-
hoz vezet, hogy a minõség
rovására maradnak alacso-
nyak az árak” – tette hozzá a
szakértõ. 

HIRDETÉS

Év végéig még kitart az olcsó hazai búza, jövõ évtõl azonban már elkerülhetetlenül nõ a kenyér ára 

Kovács Zsolt

Ma dönt a kormány ar-
ról, hogy  meghosszabbít-

ják-e a népszámlálás határ-
idejét. Ezt megelõzõen, szer-
dán jelentést kért a Boc-kabi-
net az Országos Statisztikai
Hivatal  vezetõjétõl, Vergiliu
Voineagutól arról, hogyan
halad az adatrögzítés. A hi-
vatalvezetõ elmondta: keddig
a hazai háztartások több,
mint 46 százalékába jutottak
el a kérdezõbiztosok. Ha
péntekig nem sikerül megfe-
lelõ ütemben haladni, akkor
a kormány módosítja az ere-
detileg október 31-re kitûzött
határidõt. Az adatfelvételt
nehezíti, hogy a hét folya-

mán jelentették be: az Orszá-
gos Statisztikai Hivatal ko-
rábbi közlésével ellentétben
kötelezõ az adatszolgáltatók
személyi számát is nyilván-
tartásba venni. 

A kérdezõbiztosok most
újra felkeresik azokat, akik
korábban nem nyilatkoztak a
személyi számukról és pótol-
ják a hiányzó adatokat. Az
adatrögzítés továbbra sem fo-
lyik zökkenõmentesen, az
RMDSZ forró drótjára folya-
matosan érkeznek a szabály-
szegésekrõl szóló bejelenté-
sek. Tegnap Antal Árpád,
Sepsiszentgyörgy RMDSZ-
es polgármestere arról szá-
molt be, hogy egy helyi álla-
mi intézmény alkalmazottait

körüzenetben szólították fel,
hogy ne nyilatkozzanak a
számlálóbiztosnak a migráci-
óra vonatkozó kérdésre, azaz
ne mondják el, hogy mikor
és honnan költöztek a város-
ba. A politikus nem kívánta
megnevezni sem az érintett
intézményt, sem a szabályel-
lenes körüzenet szerzõjét, de
arra szólította fel a város la-
kóit, jelezzenek minden, a
népszámlálás sikerét veszé-
lyeztetõ visszaélést. Hétfõn, a
népszámlálás utolsó napján a
sepsiszentgyörgyi városháza
26-os termében reggeltõl es-
tig számlálóbiztosok fogad-
ják azokat, akiket addig vala-
miért a kérdezõbiztosok nem
kerestek fel. 

Tovább tarthat a cenzus

Hírösszefoglaló

A gyergyóalfalvi alpol-
gármester halálát okozó

vadászfegyver vezetett a Csa-
la Zsolt gyilkosához – jelen-
tette be Bukarestben Marius
Iacob, a legfõbb ügyész he-
lyettese. Iacob elmondta, a
nyomozók a tett helyszínén
több üres töltényhüvelyt is
találtak, ezeken azonosítot-
ták az elsõrendû vádlott,
Lõrincz Róbert DNS-ét. 

Az áldozat felesége révén
derült ki, hogy Lõrincznek
2007-tõl két karabély volt ille-
gálisan a birtokába. A fegy-
vereket egy svájci állampol-

gártól kapta. A vádirat sze-
rint Lõrincz azzal indokolta
tettét, hogy  az alpolgármes-
ter szexuálisan molesztálta õt
három évvel korábban. A tet-
tes elmondta, az általa sérel-
mezett aktusra az alpolgár-
mester irodájában került sor.
A homoszexuális kapcsolat
úgy jöhetett létre – érvel
Lõrincz – hogy mindketten,
a késõbbi gyilkos és áldozat,
ittasak voltak. Az elkövetõ
azt is hozzátette, hogy 2010-
ben Csala megfosztotta õt
egy telek tulajdonjogától. A
vizsgálat során kiderült,
hogy a gyilkosság napján
Lõrincz Róbert arra kérte

Mészáros Józsefet, hogy gép-
kocsiján vigye hétvégi házá-
hoz, hogy elvegye fegyverét.
Lõrincz elmondta Mészáros-
nak, hogy az alpolgármester
lelövését tervezi. Miután a
fegyvert magukhoz vették,
Lõrincz álarcban és kesztyû-
ben az erdõn keresztül meg-
közelítette Csala Zsolt nyara-
lóját, majd lelõtte az alfalusi
alpolgármestert. A szeptem-
ber végén elkezdõdött perben
azonban Lõrincz Róbert
megváltoztatta a vallomását,
és azt mondta: Csala Zsoltot
egy ismeretlen román férfi öl-
te meg, aki tõle kapta a gyil-
kos fegyvert. 

DNS-vizsgálat Csala-ügyben

Élelmiszer: drágább vagy rosszabb?



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 Magyar Katalin
(magyar dokumentumf.)
0.05 BBC Click (ism.)
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8.10 Kolumbusz Kristóf
8.35 Szimba, az oroszlán-
király
9.00 A mesemondó 
(dán rajzf. sor.)
9.30 Daktari 
(am. kaland sor.)
10.30 Arcélek - Levente
Péter
11.00 Egészség +
11.30 A tudomány műhe-
lyében
12.00 Munka-Társ
12.30 Határtalanul ma-
gyar
13.02 Híradó
13.20 Nyelvőrző
13.45 Vannak vidékek
14.20 Felfedező úton a
Robinson család
15.15 Törzsasztal
16.15 Talpalatnyi zöld
16.45 Veszélyben
17.15 Egy férfi és egy nő
(francia rom. dráma,
1966)
19.00 Híradó
19.35 Pannonia 3 keré-
ken
20.00 Lolleh Bellon: 
Csütörtöki hölgyek
21.35 Barát helye, ellen-
ség helye (iráni filmetűd)
22.00 Egy gésa emlékira-
tai (am. filmdráma, 2005)
0.20 Dunasport
0.40 Derrick
(német krimisor.)
1.50 A reformáció dalai 

Pro Tv, 20.30
300

A görög-perzsa háborúban a görögök Marathon mellett i. e.
490-ben megállították az ellenséget. Tíz évvel később
Xerxes vezeti az újabb perzsa támadást. A poliszok Spárta,
Athén és Korinthosz vezetésével szövetkeznek. Az első ös-
szecsapásra a Thermopülai-szorosnál kerül sor, amelyet
Leonidas spártai király véd a néhány ezer fős seregével.

DUNA Tv, 22.00
Egy gésa emlékiratai

1929-et írunk. A szegény halászfaluban nevelkedő, kilenc-
éves Chiyót szülei egy kiotói gésa-háznak adják. A kislán-
nyal kegyetlen bánnak a ház tulajdonosai és Hatsumomo, a
főgésa. Akaraterejét azonban nem sikerül megtörniük, s mi-
után Hatsumomo riválisa, Mameha a szárnyai alá veszi,
Chiyoból Sayuri néven legendás gésa válik.

VIASAT3, 22.00
Az elnök zsoldosa

Jonathon Chase, a Dallas-i Egyetem távol-keleti tanszékének
karizmatikus professzora valójában kettős életet él, ő
ugyanis az elnök egyik legbensőbb titkos embere, akit külö-
nösen bizalmas és veszélyes ügyekkel bíznak meg. Amikor a
First Lady-t elrabolják és Rio de Janeiróba hurcolják, termé-
szetesen Jonathon-ra hárul a feladat, hogy kihozza az elnök
feleségét az emberrablók fogságából.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
7.55 Opera Café
9.10 Csudaszombat!
9.21 Dalos filmek
9.40 Madárovi
10.21 Versfilmek Mome
10.40 Mackó élet, mackó
álom
11.05 Rózsaszín bicikli
11.22 Tom Sawyer ka-
landjai (am. f.)
13.03 Versfilmek Mome
13.51 Mackó élet, mackó
álom
14.11 Hattyúk tava Báb-
színház
15.05 Állatmentők
15.30 Mackó élet, mackó
álom
16.00 Igazi Kincskereső
16.26 Csudacsalád 
(3. rész)
16.40 Rózsaszín bicikli
17.11 Mire képesek 
a kutyák?
18.20 Csudacsalád 
(4. rész)
18.36 Hogyan viselked-
nek a kutyák és az embe-
rek?
18.55 A tábor királya
(kan. családi vígj.)
20.30 Red Bull Liszt
Remix
21.00 Híradó
21.35 Jane Goodall
22.00 MOME Anim
Premier

22.25 Rózsaszín bicikli
22.35 Red Bull Liszt 

7.30 Top Shop
9.20 Kölyökklub
Björn mackó kalandjai, 
Éliás, a kis mentőhajó,
Yakari, 
Szilveszter és Csőrike ka-
landjai, 
Hupikék törpikék
11.10 Forma-1 (élő) 
- Indiai Nagydíj
Buddh International
Circuit, Greater Noida
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Autómánia
13.50 Pick Szeged-MKB
Veszprém férfi kézilabda
bajnoki mérkőzés 
(élő)
15.30 Míg 
a halál el nem választ 
(am. vígj. sor.)
16.05 Döglött akták
(amerikai krimisor.)
17.05 Nevem: Senki
(olasz-francia-NSZK akció-
vígj., 1973)
19.30 Híradó
20.00 Fókusz Plusz
20.30 X-Faktor (2011)
- Döntő
Tehetségkutató show-mű-
sor
23.20 ValóVilág 
- Összefoglaló (élő)
Utána: RTL-hírek
0.35 A begyűjtő 
(japán akcióf., 2002)
3.00 Fókusz Plusz 
Magazin (ism.)

7.00 Látlelet a Földről
7.25 Tv2 matiné
11.10 Egyik kutya, 
másik nem!
11.40 A világ legerősebb
emberei
12.10 Bajnokok Ligája
magazin (ism.)
12.40 Babavilág
13.10 9 hónap
13.40 Tűsarok - Életmód,
divat, stílus - nőknek
14.10 Walker, 
a texasi kopó (am. sor.)
15.10 Autóguru
15.40 Gyilkos számok
(am. krimisor.)
16.35 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
17.30 Második élet 
(am.-kol.-mex. sor.)
18.30 Eva Luna 
(am.-mex. sor.)
19.30 Tények
20.00 Magellán
A TV2 tudományos maga-
zinja
20.35 Lara Croft:
Tomb Raider 2. 

- Az élet bölcsője 
(am.-német-japán akcióf.,
2003)
22.50 Serenity 
(am. sci-fi akcióf., 2005)
Közben: Kenósorsolás
1.10 Terror a sötétben
(am. f. dráma, 2001)
2.50 EZO.TV
3.50 Kalandjárat (ism.)

9.30 Zsírégetők 10.30
Trendközelben 11.00 Top-
modell leszek! 11.55 Greek,
a szövetség (sorozat)
12.50 Luxusdoki (sorozat)
13.40 Szívek szállodája
(sorozat) 15.35 Vérmes né-
gyes (sorozat) 16.05 Mike
és Molly (sorozat) 16.35
Két pasi (sorozat) 17.05
Beugró Plusz 18.10
Jumanji (amerikai film)
20.10 KicsiKÉM - Sir Aus-
tin Powers 2. (amerikai víg-
játék) 22.00 Az elnök zsol-
dosa (am. akciófilm)

9.00 Sport.ro Hírek
10.00 Sport.ro Hírek
11.00 Pontos sportidő
13.00 Sport.ro Hírek
14.00 Román Kupa, Te-
mesvár 15.00 Sport.ro Hí-
rek 15.25 Formula 2 -
“Románia pole-position”
(live) 16.00 Mitica ligája
18.00 Sport.ro Hírek
19.00 Mitica ligája 20.15
Ne kezdj ki Seagal-al
21.00 Sport.ro Hírek
22.00 Wrestling SMACK,
Showtime 23.00 Fogadás
a félelemmel

8.15 A csábítás földjén
(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. sorozat) 19.30 A
csábítás földjén (mexikói
sorozat) 20.30 A szerelem
győzelme (mexikói soro-
zat) 22.00 Perro amor
(amerikai sorozat) 23.30
Szerelemkönnyek (román
sorozat)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Minden nap kará-
csony (amerikai vígjáték)
12.55 Édes kis malackám
(am.-angol vígjáték)
14.55 Bagolyvédők (am.
vígjáték) 16.40 Férjhez
mész, mert azt mondtam
(am. vígjáték) 18.35 Enni-
való a csaj (am. vígjáték)
20.20 Pofa be! (fr.
vígjáték) 22.00 Jackie
Chan: Első csapás (auszt.-
hongk.-orosz vígjáték)
23.35 Philadelphiai zsaru
(am. vígjáték)

9.00 Nem ér a nevem
(amerikai sorozat) 9.30
Reaper - Démonirtók (am.
akció sorozat) 10.30 Mar-
lowe (am. családi kaland-
film) 12.30 Kanal-D Hírek
13.15 Kedves barátnőm
(ismétlés) 16.00 D-Papa-
razzi (ismétlés) 16.45
Akarsz milliomos lenni?
18.45 A nap híre 19.00
Kanal-D Hírek 19.45 Ez
Románia! 20.30 Clejaniak
- szórakoztató műsor
22.30 Találd meg a csalá-
domat

8.00 Magyar Tamás: Su-
ba subával 8.30 Zene
8.45 Ízelítő ism. 9.00
Néptánc 9.30 Hitélet ism.
10.00 Made in Hungary
10.15 Néptánc 16.00 Hit-
élet ism. 16.30 Piactér,
ism. 17.30 Hargita Maga-
zin 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,
időjárás
10.00 Delta
10.30 Mozdulj!
11.00 Aranymetszés (ism.)
11.55 Családom és egyéb
emberfajták (am. sor.)
12.15 Gyerekjáték a szá-
mítógép
12.30 Most a Buday!
13.01 Hírek
13.05 Múlt-kor
13.35 Zöld Tea Ökomagazin
14.05 HungarIQ
14.35 Natúra
15.05 Erdőjárók
15.35 Valaki 
- Konok Tamás
16.05 A természet csodái
- Különleges állatkölykök
17.00 Végtelen történet
(NSZK-am. fant. kalandf.,
1984)
18.35 Gasztroangyal
19.30 SzerencseSzombat
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 A Cég 
- A CIA regénye 
(am. minisor.)
22.50 Hamvai Kornél:
Szigliget
1.25 Miller 2009! 
(koncertf.)
2.15 Sporthírek
2.25 Koncertek 

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
12.30 Az én Európám
13.00 A Román Televízió
dokumentumfilmjei
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
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 Dupla identitás 
(amerikai filmdráma, 
2007)
2.00 A 60-as évek 
hallhatatlanjai 
(angol dokumentum soro-
zat)
2.30 Sport (ism.)
2.45 Hírek, 
időjárásjelentés 
(ism.)
3.40 Zoom (ism.)
3.45 Dana kertjében 
- kulináris műsor 
(ism.)

5.30 Happy Hour 
(ism.)
6.30 Star Wars: 
A klónok háborúja 
(amerikai anim. sor.)
7.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
10.00 Mi történik doktor
úr?
10.30 Fogadás az élettel 
(román sorozat) 
(ism.)
11.30 Fogadás az élettel 
(román sorozat) (ism.)
12.30 Nevess csak! 
(amerikai vígjáték sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
13.05 Legend 
of the Seeker 
(amerikai akció sorozat)
14.00 Érted táncolok 
- verseny show (ism.)
Ştefan Bănică 
és Iulia Vântur műsora
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 300 
(amerikai történelmi drá-
ma, 2007)
23.00 Banki meló 
(angol krimi, 2008)
1.30 300 
(amerikai történelmi drá-
ma, 2007) (ism.)
2.30 Banki meló 
(angol krimi, 2008) 
(ism.)

4.45 Közvetlen hozzáférés
(ism.)
Simona Gheorghe műsora
7.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
10.00 Jackie Chan: 
Ikerhatás 2. 
(hongkongi akció-vígjáték,
2004)
12.00 Xena 
(amerikai kaland sorozat)
13.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés 
(live)
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
Mirela Boureanu Vaida 
műsora
16.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés 
(live)
17.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés 
(live)
20.20 X-Faktor 
- verseny show
22.30 Zéró gyanúsított
(amerikai thriller, 2004)
Sz.: , 
0.30 Pánik a fedélzeten 
(am. katasztrófa film, 
2005)
2.15 Jackie Chan: 
Ikerhatás 2. 
(hongkongi akció-vígjáték,
2004) (ism.)

4.00 Lara Croft: 
Tomb Raider 2. 
- Az élet bölcsője (ism.)
7.00 Fején a nagyvilág
7.30 Teleshopping
8.00 DOA: 
Élve vagy halva 
(amerikai-német-angol ak-
ció-vígjáték, 2006)
10.00 Teleshopping
10.30 Autófórum
11.00 Stílustitkok 
– life style magazin
11.30 Sport, 
diéta és egy sztár
12.00 Az 5 csillagos ott-
hon
12.30 Mondenii (ism.)
13.00 Életre kelt napló
(amerikai családi vígjáték,
2006)
15.00 Horia akadémiája
16.30 Anyacsere 
- reality show
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán 
(ism.)
20.30 Ítéletnap
(amerikai akcióf., 1999)
23.15 Forrest Gump 
(amerikai filmszatíra,
1994)
1.30 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
2.30 Ítéletnap 
(amerikai akcióf., 1999)
(ism.)

6.30 Szétépítők 
– Ablak a világra
7.00 Hogyan készült?
Beágyazott szálmintás
üveg, 
halcsali, 
lakóautó
8.00 Autókereskedők 
– Range Rover
9.00 Óriás költöztetők
10.00 Para? 
Normális?
11.00 Állítólag...
12.00 A túlélés 
törvényei 
- Jake Gyllenhaal 
próbatétele
14.00 Édesvízi szörnyek
16.00 Állítólag... 
- Vodkamítoszok
17.00 Aranyláz 
Alaszkában 
- Elérni az alapkőzetet
18.00 Óriás költöztetők 
- Megajachtok
19.00 Mocsári macsók
20.00 Szén
21.00 A mérnök szemével
22.00 Iparkodjunk 
- Gumi
23.00 Kíváncsiság 
- Ősember: 2. rész
0.00 Olajkatasztrófa
2010: 
Versenyfutás az idővel
1.00 Egy idióta külföldön 
- Újra otthon
2.00 Keith Barry trükkjei 
- Autókereskedők
3.00 Megrázó történetek

8.00 Építészet
8.30 Szentek és mestersé-
gek
9.00 Balkáni szokások
10.00 Young Dracula 
(angol vígjátéksorozat)
11.10 Kutyavilág 
(amerikai vígjáték, 1995)
12.50 Egészségpasztilla
13.10 Puzzle 
- Hétvége kettesben (live)
15.10 Montalbano 
felügyelő 
(olasz krimi, 2008)
17.00 Vésd a fejedbe 
- informatív műsor
18.00 Román útlevél
19.00 5 perc hírnév
20.00 Răzushow
21.00 CSI: A helyszínelők
(amerikai-kanadai krimiso-
rozat)
22.00 Hírek, időjárásjelen-
tés
23.00 Gitárok ideje
0.00 Murdoch 
nyomozó rejtélyei 
(kanadai-angol sor.)
0.55 Egészségpasztilla 
(ism.)
1.10 Montalbano 
felügyelő 
(olasz krimi, 2008) (ism.)
2.55 Young Dracula 
(angol vígjátéksorozat) 
(ism.)
3.40 Murdoch 
nyomozó rejtélyei 
(olasz krimi, 2008)
(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 Havi Agytakaritás, Zenenegyed
17.30 Sorsok az operaszínpadon
17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

SZOMBAT
2011. október 29.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ



8.30 Lányok meglepeté-
sekkel 9.00 Smile TV
9.30 Eli Stone (amerikai
sorozat) 10.30 (amerikai
vígjáték) 12.30 Hírek
13.15 A magányos (török
romantikus dráma) 15.15
Clejaniak 16.45 Akarsz
milliomos lenni? (is-
métlés) 17.45 Ez Romá-
nia! 18.45 A nap híre
19.00 Hírek 19.45 D-Pa-
parazzi 20.30 Szemek az
árnyékban 22.00 Tágra
zárt szemek (amerikai-an-
gol filmdráma)

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 Ri-
portmagazin
20.00 Híradó
20.30 Napról napra (ism.)
21.05 Kontraszt
22.00 Híradó 21
22.30 Versus
23.05 Vetítő
Válogatás magyar doku-
mentumfilmekből
23.06 Az eltűnt idő 
nyomában 
(magyar dokumentumf.)
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6.15 Gazdakör (ism.)
7.05 Töf-töf elefánt
7.15 Az Ótestamentum
7.40 Kolumbusz Kristóf
8.05 Szimba, 
az oroszlánkirály
8.35 A mesemondó
9.05 Daktari 
(am. kaland sor.)
10.00 TÉRkép ráadás
10.30 Laskói református
istentisztelet és püspökbe-
iktatás
12.00 Világ-nézet
13.02 Híradó
13.15 Élő népzene
13.45 Hazajáró
14.15 Rosszcsont kaland-
jai (am. sor.)
15.15 Csellengők
15.45 Törvény által véd-
ve
16.15 Utókor
16.45 Múltidéző
17.15 Havasi napsütés
(magyar rom. film, 1941)
19.00 Híradó
19.30 Heti Hírmondó
20.05 Önök kérték!
21.00 Mága Show 
(magyar szór. műsor)
22.30 Klubszoba
23.25 Dunasport
23.40 Élet a Marson
0.35 Luther 
(angol sor.)
1.40 Múltidéző (ism.)
2.05 Élő népzene (ism.)
2.35 A három Torda

VIASAT3, 21.00
Elsõ a szerelem

A frissen elvált, 37 éves Rafi, aki a divat világának kifino-
mult, magasabb szféráiban mozgó, katolikus, ám vallását
nem gyakorló fényképész-producer, egy szép napon megis-
merkedik Daviddel, a 23 éves zsidó származású szobafestő-
vel. Egy szempillantás alatt egymásba szeretnek. David és
Rafi előtt nagy feladat áll: nemcsak a köztük lévő 14 év kor-
különbséggel kell megküzdeniük.

TV2, 21.05
Oviapu

Mikor a két reklámzseni, Charlie és Phil új fejlesztésű zöldsé-
ges müzlije totális katasztrófának bizonyul, elveszítik állásu-
kat és feleségeik kényszerülnek munkába állni. Charlie és
Phil azonban nem bírja soká a tétlenséget. Elhatározzák,
hogy nyitnak egy ovit, és ezzel elkezdődik a kedves kalandok
mulatságos sorozata. A váratlan siker újabb megpróbáltatá-
sok elé állítja a két jó barátot.

RTL Klub, 22.25
A szállító 2.

A szállító hallgatag férfi. Sohasem kérdez, csak megbízáso-
kat teljesít. Hideg és érzelemmentes. Frank Martin megbíza-
tása ezúttal minden eddiginél egyszerűbb: egy kisfiút fuva-
roz az iskolába. Nem sejti, hogy hamarosan halálos játszmá-
ba keveredik a gyermekkel, amikor az egyik kolumbiai drog-
báró végezni akar egy összejövetelen Amerika legjobb kábí-
tószer-ellenes nyomozóival.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
7.55 Opera Café
10.00 Mesék
11.00 Amika (sor.)
11.10 Kristályküldetés
11.35 Hajrá, Becky! (sor.)
11.55 Sarah Jane kaland-
jai (sor.)
12.30 Most a Buday!
13.05 “Így szól az Úr!”
13.15 Katolikus krónika
13.40 Református
magazin
14.05 Református 
ifjúsági műsor
14.15 Az utódok 
reménysége
14.40 A Korál-sziget
együttes
14.55 Evangélikus 
istentisztelet
16.00 A megsebzett bolygó
16.30 Erdély aranykora
(tévéf.)
17.50 Zorán koncert
18.45 Az emlékezet 
helyszínei
19.15 Mi micsoda
18.40 Esti mese
19.05 Lindbergh, 
a magányos sas
20.00 Kitüntetések átadása
21.00 Híradó este
21.35 A Lényeg
22.00 Átok 
(magyar f., 4. rész)
22.30 Kölyök (magyar f.)
0.00 Telesport
1.45 Erdély aranykora
(magyar f., 1-2. rész)

8.00 Kölyökklub
Benne: Björn mackó ka-
landjai, 
Éliás, a kis mentőhajó,
Yakari, 
Szilveszter és Csőrike ka-
landjai
Hupikék törpikék
11.05 Forma-1(élő) 
- Indiai Nagydíj
- Buddh International Cir-
cuit, Greater Noida
13.40 Magyar 
autósport-magazin
13.55 Trendmánia
14.25 Törzsutas
14.55 Merlin kalandjai
(angol sor.)
15.50 Sue Thomas 
- FBI (am. sor.)
16.50 Eltűntnek 
nyilvánítva 
(am.-kan. akció sor.)
Közben: 17.00 Hatoslottó-
sorsolás
17.50 Lagzi-randi 
(am. rom. vígj., 2005)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 ValóVilág 
(2011) (élő) 
- Kiválasztás
22.25 A szállító 2. 
(francia-am. akcióthriller,
2005)
Utána: RTL-hírek
0.15 Az elveszett zászlóalj
(am. háborús filmdráma,
2001)
2.05 Mi, ha nem magyar?

7.15 Látlelet a Földről
7.45 Tv2 matiné
10.30 Nagy Vagy!
11.25 Ability 
- a képességek próbája
11.55 Stahl konyhája
12.25 Kalandjárat (ism.)
13.00 Borkultusz
13.30 Talpig nő 
(magazinműsor)
14.00 Több mint TestŐr
(életmódmagazin)
14.35 Simlis Jack, 
a karibi szuperkém 
(am.-új-zél. kaland sor.)
15.25 ÖsszeEsküvők
(valóságshow) 
ÖsszeFoglaló
16.35 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
17.30 Lara Croft: 
Tomb Raider 2. 
- Az élet bölcsője 
(am.-német-japán akcióf.)
(ism.)
19.30 Tények Hírműsor
20.00 Napló
Mérlegen a valóság
20.35 Napló Extra
21.05 Oviapu
(am. vígj., 2003)
23.00 Frizbi 
- Hajdú Péterrel
Közben: Kenósorsolás
0.00 TotalCar
0.30 Knight Rider 
(am. sor.)
1.25 Emma titka 
(német rom. vígj., 2006)

10.00 SZéptestben 10.30
Édes kísértések 11.00
MaxxMotion 11.30 A nagy
házalakítás 13.25 Jack
Hunter - A menny csillaga
(amerikai kalandfilm)
15.20 Négy Esküvő 2.
16.25 ÁlomÉpítők 2.
17.30 Good Will Hunting
(amerikai filmdráma,
1997) 20.00 Harmadik
műszak (sorozat) 21.05 El-
ső a szerelem (angol ro-
mantikus vígjáték, 2005)
23.05 Kutyám, Jerry Lee
(am. akció-vígjáték, 1989)

10.00 Sport.rHírek
10.05 Pro Motor 11.00
Pontos sportidő 13.00
Hírek 14.00 Favágó vi-
lágbajnokság 14.30 Pon-
tos sportidő 14.55 For-
mula 2 15.35 Fogadás a
félelemmel 16.00 Mitica
ligája (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.00 Mitica ligája (live)
20.00 A fény harcosai
21.00 Sport.ro Hírek
22.00 Halálos csapások
22.30 Gigászok harca
23.30 Sport.ro Hírek

8.15 A csábítás földjén
(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 Énekes izompacsirta
(amerikai vígjáték) 13.20
Akit Buldózernek hívtak
(olasz-NSZK akció-vígjá-
ték) 15.35 Kelly hősei (ju-
goszláv-amerikai háborús
filmdráma) 18.20 Jackie
Chan: Első csapás (auszt.-
hongkongi-orosz akció-
vígjáték) 20.00 Láncreak-
ció (am. akciófilm, 1996)
22.00 Vörös zsaru (ame-
rikai akcióf., 1988) 0.05
Nyomás alatt (amerikai
thriller, 1997)

8.00 Zene 8.45 Ízelítő ism.
9.00 Székely Róbert: Akio,
a japán néptáncos, ism.
9.30 Metszet ism. 10.00
Útmutató 10.15 Értékeink
16.00 Piactér 16.30 Neve
és hivatása... 17.00 Hitélet
ism. 17.30 Erdélyi Kávéház
ism. 18.00 Retropolisz ism.
18.30 Híradó 19.00 Kul-
túrcsepp ism. 19.30 Híradó
20.00 Tájkép ism. 20.30
Híradó 21.00 Híradó
22.00 Metszet, ism. 22.30
Híradó 23.00 Többszem-
közt, ism.

TV2
7.25 KorTárs
7.55 Opera Café
10.00 Engedjétek hozzám
10.10 Így szól az Úr!
10.15 Katolikus krónika
10.40 Református magazin
11.05 Református 
ifjúsági műsor
11.15 Utódok reménysége
11.40 A Korál-sziget
együttes
12.00 Evangélikus 
istentisztelet
13.01 Hírek
13.05 Zegzugos 
történetek
13.35 Anno
14.05 Kormorán
14.35 Kölyök 
(magyar film, 1959)
16.15 Telesport
16.50 Telesport (élő) 
- OTP Bank Liga
DVSC-TEVA - Budapest
Honvéd bajnoki labdarúgó-
mérkőzés
19.05 Déltenger kincse
(auszt.-francia kaland sor.)
19.55 A Lényeg
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Magyarország, 
szeretlek!
22.30 Míg végül semmid
sem marad 
(német filmdráma, 2010)
0.05 Hannah és nővérei
(am. vígj., 1986)
1.45 Sporthírek

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 Film Comedy 
Nemzetközi Fesztivál, 
Kolozsvár
15.00 Népi hagyaték
16.00 TVR 55
17.00 Dănutz S.R.L. 
(szórakoztató műsor) 
– 1-2. rész
19.00 Jóker, Lottó 5 /40,
Lottó 6/49 

és Noroc sorsolás
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.10 Distractis Show
(szórakoztató műsor)
21.40 Oly sokáig szerette-
lek (francia-német filmdrá-
ma, 2008)
23.40 100%-ban garan-
tált
0.40 Dănutz S.R.L. – 1-2.
rész
2.30 Találkozunk a TVR-
ben - talk show (ism.)
3.55 Film Comedy Nem-
zetközi Fesztivál (ism.)

6.30 Star Wars: 
A klónok háborúja 
(anim. sor.)
7.00 Pro Tv hírek, sport
10.00 20 év után i 
(talk show)
11.00 Egetverő szenzáció
(amerikai vígj., 1998)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport
13.05 Apropo TV 
- szórakoztató műsor
14.00 A vadon mélyén 
- Sárga kutya kalandjai
(amerikai kalandfilm,
1995)
15.45 Románia hangja 
- szórakoztató műsor
(ism.)
18.00 Románia szeretlek!
19.00 Hétvégi Pro Tv
hírek, 

sport, 
időjárásjelentés
20.30 Utazás 
a Föld középpontja felé
(am.-kan. kalandf., 2008)
22.30 Dick és Jane 
trükkjei 
(amerikai vígjáték, 2005)
0.30 Apropo TV 
- szórakoztató műsor
(ism.)
1.30 Utazás a Föld közép-
pontja felé 
(amerikai-kanadai kaland-
film, 2008) (ism.)
3.15 Dick és Jane trükkjei
(amerikai vígjáték, 2005)
(ism.)

5.45 Xena 
(amerikai kaland sorozat)
(ism.)
7.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
10.00 Látogatók
Amerikában 

(francia-amerikai vígjáték,
2001)
12.00 Xena 
(amerikai kaland sorozat)
13.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés (live)
14.00 X-Faktor 
- verseny show (ism.)
16.00 Híradó, 
sport, időjárásjelentés
16.30 SuperBingo 
Metropolis 
(verseny show) (live)
19.00 Híradó, 
sport, időjárásjelentés
(live)
20.20 A fenébe is 
- szórakoztató műsor
21.45 X-Factor 
- Szavazás 
(verseny show)
22.45 Könnyező harcos
(amerikai akciófilm, 1995)
0.45 A fenébe is 
- szórakoztató műsor
2.15 Híradó, sport,
időjárásjelentés (ism.)
3.00 Xena 
(amerikai kaland sorozat)
(ism.)
3.45 Könnyező harcos
(ism.)

6.00 Tanulj, álmodj, sze-
ress! (ism.)
7.00 Kandikamera
7.30 Teleshopping
8.00 Fintescu hídja
9.00 Stílustitkok 
– life style magazin
9.30 Ház, építés, design
10.00 Teleshopping
10.30 Fején a nagyvilág 
- szórakoztató műsor
11.00 Levintza bemutatja
11.30 Tanulj, álmodj, sze-
ress!
12.30 Idősek és nyugtala-
nok (ism.)
13.00 Miss vidéki lány 
- reality show
15.00 Forrest Gump
(amerikai filmszatíra,
1994) (ism.)
18.00 Hírek,
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye
a tortán 
- reality show
20.30 Anyacsere
- reality show

22.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
23.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
0.00 Titkos szerelmek 
(telenovella)
1.00 Fél Nelson
(amerikai filmdráma,

2006)
3.00 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)

6.30 Szétépítők 
- Tűzben égve
7.00 Hogyan készült?
Fényhíd, 
repülőgépmodell, 
fém pergődob
8.00 Autókereskedők 
- Frogeye Sprite
9.00 Hogyan csinálják?
Eiffel-torony, 
Hódeszkák, 
Koffeinmentes kávé
10.00
11.00 Amerikai 
hotrodok 
- Hotrodverseny
12.00 Nagymenők 
négy keréken
13.00 Autókereskedők
15.00 Óriás költöztetők
16.00 Állítólag... 
- Acélbetétes amputálás
17.00 Kíváncsiság 
- Ősember
18.00 Édesvízi 
szörnyek 
- A gyilkos hal
19.00 Gyalogszerrel 
az Amazonas mentén 
- Brazílián át 
az Atlanti-óceánig
20.00 Így működik 
a Világegyetem
21.00 Autókereskedők 
- Triumph Stag, 
Lotus Elan
23.00 Újjáépítők 
- Régi Mustang
1.00 Óriás költöztetők
2.00 A fegyverkovács

8.00 Vésd a fejedbe 
(ism.)
9.00 Román útlevél
10.00 Young Dracula 
(angol vígjátéksorozat)
11.00 Motomágia
11.30 Női siker
12.00 Jamie 30 perces
ebédje
13.10 Hétvége kettesben
(live)
15.10 Barlangember 
(am. vígj., 1981)
16.45 A divat világa
17.00 Balkáni szokások
18.00 Kaland 
és természet
18.30 Csavargó halász
19.00 Olimpiai magazin
19.30 Nagy lábon 
- kulturális magazin
20.10 Anyegin 
(angol-am. filmdráma,
1999)
22.00 Hírek
23.00 AG Weinberger ze-
nei műsora
0.00 Murdoch nyomozó
rejtélyei 
(kan.-angol sor.)
0.55 A divat világa 
(ism.)
1.10 Anyegin
(angol-am. filmdráma,
1999) (ism.)
2.55 Young Dracula 
(angol vígjátéksorozat)
(ism.)
3.50 Murdoch nyomozó
rejtélyei (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 római katolikus 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
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8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Scooby-Doo és a
szamuráj kardja (amerikai
anim. film) 12.35 Idegölő
(magyar vígjáték, 2006)
14.35 Pofa be! (francia
akció-vígjáték, 2003)
16.15 Két tojás száz bajt
csinál  (amerikai családi
vígjáték, 1993) 18.00
Sárkányszív (amerikai ak-
ciófilm, 1996) 20.00 Trója
(amerikai -máltai -angol
történelmi kaladfilm,
2004) 23.00 Nyolc préda
(am. thriller, 2008) 

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 Zöld övezet (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 Keresztmetszet
(ism.)
Riportmagazin
17.05 Célpont (ism.)
Oknyomozó riportműsor
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Hírvilág (ism.)
19.20 Stopper
20.00 Híradó
Friss napi információk
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.00 Híradó
23.30 BBC Reporters
(ism.)
0.05 Rájátszás (ism.)

10.15 Néptánc 10.30
Szüreti vigadalom ism.
10.40 Zene 16.00 Híradó
16.15 Kultúrcsepp ism.
16.35 Kárpát Expressz
17.00 Átjáró 17.30 Hír-
adó 17.50 Egészséges
percek 17.55 Könyvajánló
17.57 Életképek 18.00
Genezis 18.30 Híradó
19.00 Piactér 19.30 Hír-
adó 20.00 Neve és hiva-
tása... 20.30 Lakatos
Iván: Élő vizeink 21.00 Pi-
actér 21.30 Híradó 22.00
Átjáró 22.30 Híradó

ETV

8.15 A csábítás földjén
(sorozat) 9.45 Együtt
mindörökké (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 (sorozat) 19.30 A
csábítás földjén (sorozat)
20.30 A szerelem győzel-
me (sorozat) 22.00 Éjsza-
kai történetek 22.30
(am. sor.) 23.30 Szere-
lemkönnyek (sorozat)

7.30 Családi történet (tö-
rök (sorozat) 9.30 Tele-
shopping 10.00 Kedves
barátnőm 12.30 Kanal-D
Hírek 13.15 Légy az
enyém 15.15 A szív úrnője
(török sorozat) 16.45 Cél-
pontban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 A szívnek paran-
csolni nem lehet (török
drámasorozat) 22.00 Sze-
mek az árnyékban 23.30
Kanal-D Hírek 0.30 Chu-
pacabra (angol-amerikai
horror, 2003)

KANAL D
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7.30 Híradó
7.40 Kisváros (ism.)
8.30 Híradó
8.35 MacGyver 
(am.-kan. sor.) (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 Hol volt, hol nem
volt...
10.25 Bobó könyve 
(magyar mesef.)
11.05 Család-barát
12.00 Élő egyház (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 A tészta útja
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 Farkasokkal tán-
coló (am. kalandf., 1990)
1.35 Dunasport
1.45 Sportaréna
2.40 Költők társaságában
2.50
3.05 Élő egyház (ism.)
3.35 Család-barát (ism.)

RTL Klub, 20.05
A Karib-tenger kalózai 2. - Holtak kincse

Jack Sparrow kapitánynak természetfeletti kalózokkal gyű-
lik meg a baja: kiderül ugyanis, hogy egy régi vérszerződés
miatt még mindig a legendás Davy Jones, a Repülő Hollandi
nevű szellemhajó kapitányának adósa. Jacknek mihama-
rább rendeznie kell a tartozását, különben örök átokra és
szolgaságra ítéltetik. A kapitány zűrjei miatt meghiúsul Will
Turner és Elizabeth Swann kisasszony esküvője.

m1, 21.15
Õsz New Yorkban

Will élvezi az agglegényéletet. Imád főzni, imádja az étter-
met, melynek tulajdonosa és legfőképpen, imádja a nőket.
Javíthatatlan cinikus és alkalmatlan a hűségre. Ám egy es-
te egy étteremben ismerős arcot pillant meg: egy fiatal lány-
ban régi szerelmét véli felismerni. Nem véletlenül. Charlotte
anyja sok évvel ezelőtt a szerelme volt. E találkozással Will
számára újra kezdődik a fiatalság.

DUNA Tv, 22.30
Farkasokkal táncoló

Tennessee-ben javában dúl a polgárháború. Dunbar had-
nagy az áthelyezést választja a nyugati frontra - egy hőstett
elismeréseként. Amikor megérkezik a Sedgewick erődbe, rá
kell döbbennie, hogy az már régóta magányosan áll, és ő az
egyetlen lakója. Hamarosan kapcsolatba kerül a sziú törz-
zsel, köztük a szent emberrel, a harcossal, a törzsfőnökkel,
valamint Álló Ököllel.

DUNA TV

ACASÃ

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV

6.55 Ma Reggel
10.00 Egy múzsa emlékei 
10.55 Magyar rock
11.50 Budapest természe-
ti értékei
12.15 Nekem ne lenne
hazám?
12.30 Társbérletben 
a tárgyakkal
13.01 Híradó délben
13.05 Alma Mater
13.55 Századfordító 
magyarok
14.45 Szabadlábon 
Zemplénben
15.15 Zegzugos 
történetek
15.40 Erdély aranykora
(magyar tévéf., 2. rész,
1989)
17.00 Zorán koncert
17.50 A lator 
(olasz-francia vígj., 1979)
19.40 Esti mese: 
A bűvös körhinta, 
20.05 John Fitzgerald
Kennedy
21.00 Híradó este
21.29 Sporthírek
21.35 Az ideális vő 
(francia-belga-svájci
tévéf., 1. rész, 2008)
23.15 Maradj talpon!
0.05 Stingers 
(auszt. krimisor.)
0.55 Akiket bivalyok visz-
nek a mennybe
1.35 On the Spot: 
Etiópia

6.30 Top Shop
8.00 Kölyökklub
Benne: Björn mackó ka-
landjai, 
Kisvakond, 
Yakari, 
Szilveszter és Csőrike ka-
landjai, 
Hupikék törpikék, 
Tűzoltó mesék,
Garfield és barátai
12.00 A kétbalkezes 
Cupido (brazil vígj., 2003)
13.45 A szeretet 
ösvényén
(am. filmdráma, 2001)

15.30 Soha többé 
Halloweent! 
(am.-auszt. vígj., 2001)
17.35 Seriff az égből
(olasz akció-vígj., 1979)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 A Karib-tenger 
kalózai 2. 
- Holtak kincse 
(am. kalandf., 2006)
23.00 ValóVilág 
(2011) (élő) - Aréna
Valóságshow, 
Összefoglaló
0.10 Minden, amit mindig
is tudni akartál a Pókerről
de eddig nem merted meg-
kérdezni
0.45 A gazdagok
is ölnek néha 

(kan. thriller, 2005)
2.30 Asszonymaffia 
(sor.)

7.00 Tv2 matiné
Chuggington, Ni Hao Kai-
Lan, Dora, a felfedező,
Jimmy Neutron kalandjai
10.50 Stahl konyhája
(ism.)
11.00 Babapercek
11.10 Teleshop
12.45 Ház a szigeten
(am.-kan. filmdráma,
2008)
14.30 EZO.TV
15.30 Eva Luna
(am.-mex. sor.)
16.30 Rex felügyelő 
(osztrák-német-olasz krim-
isor.)
17.30 Második élet 
(am.-kol.-mex. sor.)
18.25 Update Konyha
18.30 Eva Luna 
(am.-mex. sor.)
19.30 Tények
20.20 ÖsszeEsküvők
(valóságshow) 
- A Küzdelem
21.35 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.15 Aktív
22.50 NCIS (am. krimisor.)
23.50 NCIS: 
Los Angeles (krimisor.)
Közben: Kenósorsolás
0.45 Aktív Exrtra
0.50 Esküdj! 
- éjszakai-show
1.25 EZO.TV
2.00 Made in America
(francia-am. vígj., 1993)

10.30 Első a szerelem
(ang. vígjáték) 12.30 Top-
modell leszek! 13.25 Fele-
ségcsere 14.25 Kutyám,
Jerry Lee (am. vígjáték)
16.25 Nyomtalanul (krimi-
sorozat) 17.30 Hókusz
Pókusz (ismétlés) 19.20
Jóbarátok (ismétlés)
20.20 Két pasi - meg egy
kicsi (sorozat) 21.15 Le a
fejjel! (magyar vígjáték)
23.15 A kárhozottak ki-
rálynője (am.-auszt. thril-
ler) 1.15 Esküdt ellenségek
(sorozat)

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 Pon-
tos sportidő 18.00
Sport.ro Hírek 19.00 Pon-
tos sportidő 19.05 Infor-
mációk 20.00 Pontos
sportidő 20.05 Red Bull X-
Fighters World Tour 21.00
Hírek 22.00 Local Kombat
Superstars 23.00
Sport.ro Hírek

TV2
7.55 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, 
sporthírek
9.55 Grimm meséiből: 
A békakirályfi 
(német családi film)
11.00 Koldus 
és királylány
(olasz-német kalandf., 1.
rész, 1997)
12.25 Rákóczi tolmácsa 
- Ibrahim Müteferrika
(dokumentumf.)
13.01 Hírek
13.05 "Egy szelet kenyér"
(dokumentumf.)
13.50 Vuk 
(magyar rajzf.)
15.10 Lovas a sötétben
(olasz drámasorozat)
17.00 Kormorán
18.05 Fekete gyémántok
(magyar játékf., 1. rész,
1976)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Ősz New Yorkban
(amerikai romantikus film,
2000)
23.00 Soul Kitchen 
(német vígjáték, 2009)
0.40 HungarIQ
1.10 Sporthírek
1.20 “A Mester zárva
tartja műhelyét”
2.10 J. S. Bach: 80. 
(Reformáció) kantáta

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, 
időjárásjelentés
14.45 Curier TV (live)
15.15 Teleshopping
15.30 Krónika 
– magyar nyelvű műsor
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Mindörökké veled?
18.25 A palota legendái:
A szelek királya 
(dél-koreai drámasor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
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 Mindörökké veled?
(ism.)
2.25 Prim Plan 
(talk show) (ism.)

6.00 20 év után (ism.)
7.00 Pro Tv hírek,
Könyvbemutató
10.00 A vadon mélyén 
- Sárga kutya kalandjai
(amerikai kalandfilm,
1995)
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 
(szórakoztató műsor)
(ism.)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport,
időjárásjelentés
20.30 Fogadok az élettel
(román sorozat)
22.30 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
23.00 A rejtély 
(amerikai -kanadai thriller-
sorozat)
0.00 Románia szeretlek!
(ism.)
1.00 Pro Motor 
(ism.)

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
8.00 Reggeli matiné 
- Răzvan és Dani műsora
(live)
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
- reality show (ism.)
11.30 Nálam az irányítás
- reality show
13.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
- reality show (ism.)
16.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
- Simona Gheorghe 
műsora
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
20.20 Beowulf, a hős 
(amerikai kalandf., 2007)
22.00 Nárcisz: 
Törvénytelen szerelmek 
(sor.)
23.15 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
23.50 Egy bűnös show 
- Dan Capatos műsora
(live)
1.05 Beowulf, a hős
(amerikai kalandf., 2007)
(ism.)
3.00 Híradó, Sport (ism.)

6.00 A cseresznye a tor-
tán (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?
11.00 A túlélés törvényei
- Csendes-óceáni sziget
12.00 Amcsi motorok 
- Go Daddy 1.
13.00 Autókereskedők 
- Ferrari 308 GT4
14.00 Autókereskedők
- Mercedes Cosworth
15.00 Kíváncsiság 
- Ősember
16.00 Hogyan készült?
Ceruza, 
Kávé, 
Fémfeldolgozás
17.00 Amcsi motorok 
- Go Daddy 2.
18.00 Autókereskedők 
- Mini 1000 City
19.00 A túlélés 
törvényei 
- Jake Gyllenhaal 
próbatétele
20.00 Állítólag...
21.00 Hogyan készült?
22.00 Kíváncsiság 
- Ősember
23.00 Keith Barry 
trükkjei 
- Rablók és pandúrok
0.00 Autókereskedők 
Jaguar E-Type
2.00 A túlélés 
törvényei 
- Jake Gyllenhaal 
próbatétele
3.00 Állítólag...

8.00 Hannah Montana
(amerikai sor.)
8.35 Familie Dr. Kleist
(német sorozat)
9.30 Öt perc hírnév (ism.)
10.30 Nagy lábon
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Bazár
12.35 Biznisz óra
13.25 Egészségtabletta
13.30 Jamie gasztrofor-
radalma
14.00 Építészet
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Familie Dr. Kleist
(német sorozat)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek, időjárásje-
lentés
18.30 Răzushow 
- szórakoztató műsor
19.30 Oroszlánok arénája
- reality show
20.25 Biznisz óra
21.10 Késhegyen
22.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
23.00 Minden 
pénzt megér
23.35 Öten 
a mennyországból 
(amerikai filmdráma,
2004)
1.00 Răzushow 
- szórakoztató műsor
(ism.)
1.50 Minden pénzt megér
(ism.)
2.20 Auto-mánia (ism.)

2.00 Éjszakai váltás
8.00 Hírek, sport
8.10 Hangoló
9.50 Hírek, műsorism.
15.00 Sláeróra
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 31.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ
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Ma a Simon és Alfréd ne-
vûek ünnepelnek.
A Simon a Simeon név gö-
rög Szimón alakváltozatá-
ból ered.
Az Alfréd germán eredetû
férfinév. Elemeinek jelenté-
se: tündér + tanács.
Szombaton Nárcisz napja
lesz.
Vasárnap az Alfonzok és
Fannik ünnepelnek.

Évforduló
• 1636 – Megalapítják a
Harvard Egyetemet.
• 1871 – Henry Morton
Stanley megtalálja David
Livingstone-t a Tanganyi-
ka-tó melletti Udzsidzsi-
ban.
• 1886 – Leleplezik a New
York-i Szabadság-szobrot.
Szombat, október 29.
• 1863 – Megalakult a
Nemzetközi Vöröskereszt.
• 1958 – Borisz Paszternak
visszautasítja az irodalmi
Nobel-díjat.
Vasárnap, október 30.
• 1883 – Románia csatlako-
zik a Hármas Szövetség-
hez.

• 1894 – Daniel M. Cooper
szabadalmaztatja a blokkoló-
órát.

Vicc
Gazsi vágtat le bicajjal a
hegyrõl. Elé ugrik egy rend-
õr:
– Állj meg, Gazsi! Nincsen
lámpád!
– Ugorj, rendõr! Fékem sin-
csen.

Recept
Õszi vegyes lekvár
Hozzávalók: 70 dkg csipke-
bogyó, 60 birsalma, 50 dkg
szõlõ,  15 dkg kökény, 15 dkg
galagonya, 70 dkg cukor, víz.
Elkészítése: A gyümölcsö-
ket alaposan megmossuk, a
birsalmát kimagozzuk, a bo-
gyókat nagyjából lecsumáz-
zuk. Nagy lábosba tesszük
õket, ebben fõzzük, míg a
csipkebogyó meg nem puhul
a szétfõtt szõlõ levében. Bot-
mixerrel összedaráljuk.
Elõször nagyobb lyukú,
majd finomabb szûrõn át-
küldjük az egészet. Vissza-
tesszük a tûzre és cukorral
felforraljuk, üvegekbe töltjük.

2011. október 28–30., péntek–vasárnap   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Ma foglalkozzon az igazán fon-
tos dolgokkal. Jó alkalom kínál-
kozik arra, hogy kicsit komforto-
sabbá tegye otthonát.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Valaki már régóta szeretne szo-
ros barátságba kerülni önnel, de
a körülmények valahogy mindig
meggátolták ebben. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Figyeljen arra, hogy ápolt külse-
jével mindig jó benyomást tegyen
másokra. Nem árt óvatosnak
lennie azzal, aki közeledni akar.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

A hét utolsó munkanapján még
feltámad a munkakedve egy kis
idõre. Az elõredolgozás meg-
könnyíti a jövõ hetet. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Túl sok feladatot adott magá-
nak. Most a megvalósításon van
a sor. A magánéletében kisebb
probléma adódhat, de ez pozitív
hatással lesz önre.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

A csillogás mögött mindig a va-
lóságot keresse, mert akinek akár
egy pillanatra is elvakul a látása,
az inkább várjon, míg az éles lá-
tás visszatér.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Szervezetten lát feladatához, és
mindent elvégez, ami a munká-
ját illeti. Késõbb egy személyes
probléma megzavarja ezt a ma-
gabiztos légkört.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Ma jó lenne befejezni azt a mun-
kát, amibe már korábban bele-
kezdett. Utána viszont nem árta-
na lazítani. Itt az idõ, hogy ked-
vére kibeszélgesse magát.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Rossz közérzete miatt talán or-
voshoz is szalad, aki megnyug-
tatja és eloszlatja aggodalmait.
Kellõ önismerettel ezt önmaga is
megteheti.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Igyekezzen kézben tartani az ese-
ményeket a nap folyamán. Dél-
után már minden téren kedve-
zõbb helyzet alakul ki. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Legyen határozott, és bátran áll-
jon ki saját érdekei mellett. Min-
den helyzetet alaposan mérlegel-
jen, fontolja meg, hogy mit tesz.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Hangulatingadozásokat hozhat
a mai nap. Véleményét maga-
biztosan hangoztassa, ezzel mély
benyomást gyakorolhat a kör-
nyezetében lévõkre.
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A hatos lottó nyerõszámai:

20, 49, 21, 15, 19, 2.

Sokkal könnyebb harcolni egy
elvért, mint megtartani azt.
Az embernek mindig szüksége
van elvekre, gondolatokra, esz-
mékre, amiért harcoljon. Az
ostoba ember is eszmékért har-
col, olyan eszmékért, amelyek
neki hasznot hoznak. Néha el-
szégyelljük magunkat és kiál-
lunk az egyetemes igazságos-

ság és a szegénység eltörléséért,
szót emelünk a diktatúrák ellen
és büszkék vagyunk civil öntuda-
tunkra. Kezdd el otthon gyako-
rolni ezeket az elveket, és akkor
rájössz két dologra. Egyrészt ar-
ra, hogy ezeket mennyire nehéz
megélni, másrészt arra, hogy
megélve elveidet sok örömöt adsz
a körülötted élõknek. 

Gondolatjel Visky István rovata
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Röviden
Eltiltották Ninel Miculescut

A Nemzetközi Súlyemelõ-szövetség örökös
eltiltással sújtotta Ninel Miculescut, miu-
tán a sportoló másodjára is megbukott a
doppingvizsgálaton. A 26 éves, kétszeres
világbajnoki ezüstérmes és háromszoros
Európa-bajnok elõször 2006-ban bukott le,
akkor két évre tiltották el a tiltott szerek fo-
gyasztása miatt.

Balkán atlétája lehet Bianca Perie

Bianca Perie is szerepel az év legjobb balkán
atlétája címre jelöltek listáján. A 21 éves,
többszörös junior világbajnok kalapácsvetõ
felnõttként az idén érte el pályafutása eddigi
legjobb eredményét, s a hatodik helyen vég-
zett a világbajnokságon.

Ismét élen az Oltchim

A címvédõ Râmnicu Vâlcea-i Oltchim nõi
kézilabdacsapata ismét visszaállt az összesí-
tett élére, miután tegnap 35-21-re legyõzte a
Bákói CSM alakulatát. Az élvonalbeli baj-
nokság hatodik fordulójában korábban el-
maradt, s most bepótolt találkozón elért si-
ker után 12 pontja lett az alakulatnak. Radu
Voina tanítványai viszont nem pihenhetnek
sokat, vasárnap 13 órától ugyanis Oroszor-
szágban, a Volgográdi Dinamo ellen lépnek
pályára a Bajnokok Ligája D csoportjában.

Ismét a Kárpátok Trófeájáért játszanak

Ezúttal Piatra Neamþon rendezik meg az
immár hagyományos Kárpátok Trófeája el-
nevezésû férfi-kézilabdatornát, amelyen az
idén Ukrajna és Jordánia lesz a trikolórok el-
lenfele. A mától vasárnapig tartó viadalról a
DigiSport csatornái Románia A csapatának
mérkõzéseit sugározzák élõben, ma 19 órá-
tól Jordánia, holnap 17 órától Románia B
válogatottja, vasárnap 11 órától pedig Ukraj-
na legjobbjai lesznek az ellenfél.

Több pénzt kaphatnak az olimpikonok

A Román Sport- és Olimpiai Bizottság meg-
emelte a olimpiai keret egyes tagjainak szánt
prémiumok összegét, mivel sikerült két új tá-
mogatóra szert tenniük. Egyelõre a férfi ke-
nu páros, valamint a nõi vívók, cselgáncso-
zók és asztaliteniszezõk részesülhetnek na-
gyobb jutalomban.

Épülhet a Forma–1-es 
pálya Szocsiban

Oroszország kormánya közel 200 millió dol-
lárt (kb. 42,8 milliárd forint) különített el a
Szocsiba tervezett Forma–1-es pálya megépí-
tésére. „Az állam 5,8 milliárd rubelt, valami-
vel több mint 195 millió dollárt szán erre a
projektre, ugyanakkor ez csak a pálya meg-
építésére lesz elegendõ” – nyilatkozta Alek-
szander Ivanov, a Krasznodar régió helyettes
kormányzója, s hozzátette az Orosz Nagydíj
megrendezéséhez szükséges további költsé-
geket a szponzori és magánbefektetõi pénz-
bõl fedezik majd. A Forma–1 kereskedelmi
jogait birtokló Bernie Ecclestone tavaly hét
évre szóló szerzõdést kötött a régió kor-
mányzójával, ennek értelmében 2014-tõl
2020-ig a 2014-es téli olimpiának is otthont
adó Szocsiban kerül majd sor minden évben
az orosz GP-re. 

Ezrek búcsúztatták Simoncellit

Több ezer szurkoló búcsúzott tegnap Marco
Simoncellitõl, aki vasárnap, a gyorsaságimo-
toros-világbajnokság Malajziai Nagydíján
szenvedett halálos balesetet. A rajongók ki-
vetítõkön követhették figyelemmel a gyász-
szertartást Corianóban, abban a városban,
ahol az olasz versenyzõ felnõtt. A 24 éves
korában elhunyt, világbajnok sportoló szim-
patizánsai virágokat, leveleket és zászlókat
helyeztek az épület lépcsõire. A templomi
búcsúztatáson a családtagok és barátok mel-
lett több versenyzõtárs is részt vett. Simon-
celli koporsóján ott volt a sisakja, az oltár
mellett pedig két motorkerékpárja állt.

Kíméletlen volt a Dinamo
Labdarúgás

ÚMSZ

Alaposan megszórta ellenfe-
lét a Dinamo élvonalbeli fut-

ballcsapata a Román Kupa nyol-
caddöntõjében, szerda este és si-
kerével továbbjutott a torna ezen
szakaszából. A bukarestiek a
Turnu Severin-i Gaz Metant
kapták ellenfélként, s nem is iga-
zán tartottak a második liga kö-
zépmezõnyében lébecoló alaku-
lattól. Elbizakodottságukért
majdnem megfizettek, legalább-
is a találkozó elején, amikor utat
engedtek az ellenfél támadásai-
nak. Vancea be is talált Nau-
movski kapujába, de a gólt les
miatt érvénytelenítette a játékve-
zetõ. A váratlan esemény vi-
szont felébresztette a dina-
mósokat, akik ezután már bün-
tettek. Elõször Liviu Ganea (37.
perc), majd Luchin (41. perc)
volt eredményes, a térfélcserét
követõen pedig Ganea megsze-
rezte a második találatát (60.
perc), s Þucudeanu (74. perc),
valamint Pãun (84. perc) is meg-
zörgette a severini hálót. Az 5-0-
s gyõzelemmel tehát magabizto-
san jutott tovább a Dinamo, s
csatlakozott a már korábban
kvalifikált Medgyesi Gaz Me-

tan, a Galaci Oþelul és a Târgu
Jiu-i Pandurii alkotta kerethez. 

Tegnapi lapzártánkig további
két alakulat, a Vaslui és a plo-
ieºti-i Petrolul harcolta ki a to-
vábbjutást, elõbbi a Galaci Du-
nareát gyõzte le 4-1-re, míg utób-
bi a ploieºti-i Astrát múlta felül
1-0-ra. A Rapid–Otopeni- és a

Temesvári FC–Steaua-találkozó
lapzártánk után fejezõdött be.

Mától már az élvonalbeli lab-
darúgó-bajnokság 13. fordulóját
rendezik, ahol a Galaci Oþelul–
Medgyesi Gaz Metan-meccs
nyitja a sort este 21.30 órától. A
további program: holnap: Spor-
tul Studenþesc–Tg. Jiu-i Pandurii

(15 óra), Ceahlãul Piatra Neamþ–
Nagyszeben (19 óra), Kolozsvári
Universitatea–Dinamo (21.30
óra); vasárnap: Vaslui–Marosvá-
sárhely (19 óra), Ploieºti-i Pet-
rolul–Steaua (21.30 óra); hétfõ:
Chiajna–Mioveni (18 óra), Rapid
–Ploieºti (19.30 óra), Brassó–Ko-
lozsvári CFR (21.30 óra). 

A Dinamo megerõltetés nélkül jutott tovább a nyolcaddöntõbõl, 5-0-ra verte a Turnu Severin-i Gaz Metant

Miticã Dragomir szerint 

„nem ártottak” Mititelunak
Labdarúgás
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Dumitru Dragomir idege-
sen, a rá váró újságírókkal

kiabálva hagyta el az Országos
Korrupcióellenes Igazgatóság
(DNA) bukaresti székhelyét
tegnap, miután õt is behívatták
a Craiovai Universitatea futball-
klubjának kizárása ügyében. A
román Profi Labdarúgóliga
(LPF) elnöke ellen ugyanis
szintén bûnvádi eljárást indított
az ügyészség, õt is hivatali visz-
szaéléssel gyanúsítják, akárcsak
társait a Román Labdarúgó-
szövetség (FRF) végrehajtó bi-
zottságából. A craiovaiak ideig-
lenes kizárásáról szóló határo-
zatot aláírók már szerdán láto-
gatást tettek a DNA-nál, már
csak Mircea Sandu, a FRF el-
nöke maradt hátra, õt mára hív-
ták be.

Amint arról korábban beszá-
moltunk, Adrian Mititelu, a
Craiova tulajdonosa október
elején panaszolta be a sportági
szövetség vezérkarát, s ötven-
millió eurós kártérítést szeretne
kapni. A DNA egyelõre meg-
alapozottnak érzi az ügyet, az
ügyészek szerint ugyanis a
FRF egy érvénytelen szabályra
hivatkozva hozta meg döntését
júliusban, amellyel több mint
egymillió eurós kárt okozott a
klubnak, s még a fellebbezés le-
hetõségét sem biztosították
Mititelunak. Csakhogy Drago-
mir szerint ez nem helytálló,
mert a craiovaiaknak lehetõsé-
gük lett volna a Nemzetközi
Sportdöntõbírósághoz fordul-
ni, vagy esetleg pert indítani a
bizottság döntése ellen, s ha ott
nyertek volna, az ideiglenes ki-
zárást azonnal visszavonták. A

történethez az is hozzátartozik,
hogy Mititelu csapatát a klub
hatalmas adósságai miatt és
megfelelõ stadion hiányában
kizárták az élvonalból, a
2011–2012-es bajnoki szezont a
másodosztályban kellett volna
lejátszania. Dragomir pedig
úgy véli, Mititelu éppen azért
nem fordult a sportbírósághoz,
mert ha netán mégis visszave-
szik a szövetségbe, ki kellett
volna fizetnie az adósságot
Victor Piþurcának és az állam-
nak, arra pedig úgysem lett vol-
na pénze. „Mititelu nem veszí-
tett semmit, épp ellenkezõleg,
nyert az ügyön, mert így sem-
mit nem kellett költenie” – nyi-
latkozta tegnap a LPF elnöke,
de azért azt is hozzátette: Ha a
közgyûlés nem szavazza meg a
végrehajtó bizottság kizárásról
szóló javaslatát, minden vissza-
tér a normális kerékvágásba,
azaz a Craiova ismét pályára
léphet.” Játékosai azonban nin-
csenek, hiszen az ideiglenes ki-
zárással automatikusan a fut-
ballisták is szabadon igazolha-
tóvá váltak, s gyorsan szétszé-
ledtek. Emiatt felmerült a gya-
nú, hogy a kizárás éppen azért
történt, mert a végrehajtó bi-
zottság tagjai érdekeltek voltak
abban, hogy egyes klubok in-
gyen megszerezzék a Craiova
futballistáit.

Azt még nem lehet tudni,
hogy lesz-e vádemelés az ügy-
ben, a meghallgatások ugyanis
csak két hét múlva kezdõdnek,
de többen már most az ideigle-
nes lemondást várják el
Dragomirtól és Sandutól. A
LPF elnöke ezt visszautasítja,
kijelentette, hogy a bûnvádi eljá-
rás még nem teszi vádlottá, s
szerinte csak buták mondaná-
nak le. 

Tovább menetel a Levante
Labdarúgás

Hírösszefoglaló

Tovább menetel a Levante
futballcsapata a spanyol élvo-

nalbeli bajnokságban, s újabb há-
rom pontot szerezve õrzi vezetõ
helyét a tabellán. A meglepetés-
gárda ezúttal a vendég Real
Sociedad ellen gyõzött 3-2-re a
hétközi, 10. forduló szerdai játék-
napján. Most viszont a Real Mad-
rid sem hibázott, így visszavette a
második helyet a kedden szintén
gyõztes Barcelonától. A Primera
División szerda esti eredményei:
Real Mallorca– Sporting Gijón 1-
2, Real Madrid–Villarreal 3-0,
Getafe–Osasuna 2-2, Levante–
Real Sociedad 3-2, Rayo Valleca-
no–Málaga 2-0, Zaragoza–Va-
lencia 0-1. A tegnap esti két mér-
kõzést lapzártánk után rendezték.

Olaszországban az AC Milan
négy gólt rúgott a vendég Par-
mának, az Inter viszont csak egy
1-1 arányú döntetlent ért el Ata-
lantában. A Lazio és az Udinese
is botlott a hétközi fordulóban,
így a Juventus a tabella élére állt.
A Seria A 9. fordulójának szerdai
eredményei: AC Milan–Parma 4-
1, Atalanta–Internazionale 1-1,
Cesena–Cagliari 1-1, Chievo–Bo-
logna 0-1, Genova–Római AS 2-
1, Lazio–Catania 1-1, Nápoly–
Udinese 2-0, Novara–Siena 1-1.

A Palermo–Lecce-találkozót lap-
zártánk után rendezték. 

Németországban kupamecs-
cseket rendeztek, s a Schalke (2-
0-ra verte a Karlsruhét), a
Mainz (1-0, Hannover), Hertha
(3-0, Essen), Kiel (2-0, Duis-
burg), Nürnberg (2-1, Erzge-
birge Aue), Bayern München (6-
0, Ingolstadt) és a Stuttgart (3-0,
Frankfurt) jutott a legjobb tizen-
hat közé.

Angliában szerda este a Black-
burn és a Chelsea is csak hosz-
szabbítás után jutott tovább a Li-
gakupa nyolcaddöntõjébõl. Elõb-
bi a Newcastlet ejtette ki 4-3-mal,
míg utóbbi az Everton ellen nyert
2-1-re. A Liverpool 2-1-re gyõzött
a Stoke City otthonában, míg a
Manchester City a Wolverhamp-
ton elleni 5-2-es sikerével jutott a
legjobb nyolc közé.

Hétvégén már mindenhol baj-
noki meccseket rendeznek, így
Magyarországon is, ahol ma a
DVTK–Haladás-találkozó nyitja
meg az élvonalbeli pontvadászat
14. fordulóját. Holnap Pápa–Vi-
deoton, PMFC–Gyõr, Kapos-
vár–Vasas, Paks–Zalaegerszeg,
Újpest–Kecskemét párosításban
mérkõznek a csapatok. A vasár-
nap, itteni idõ szerint 17 órakor
kezdõdõ Debrecen–Honvéd-
rangadót az m1 élõben közvetíti,
majd a Siófok–Ferencváros csa-
tája zárja az etapot. 

Pavelt akarják a játékosok
Tenisz
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Románia Davis-kupa csapa-
tának játékosai tiltakoznak a

Román Teniszszövetség (FRT)
döntése ellen, és továbbra is
Andrei Pavelt akarják kapitá-
nyuknak. Victor Hãnescu és négy
társa szerint a szervezet vezetõta-

nácsa nem szakmai szempontok
alapján, hanem szubjektív okok
miatt döntött a sportoló leváltása
mellett, Pavel ugyanis mindig
maximálisan támogatta a csapa-
tot és sokat segített nekik. Kije-
lentették, csak akkor fognak is-
mét szerepelni a csapatban, ha a
FRT elnök Ruxandra Dragomir
visszavonja a döntést és ismét
Andrei Pavel lesz a kapitány. 



Antal Erika

Hogyan történik az aka-
démikussá avatás?
– A határon túli magyarok
köztestületi tagok lehetnek,
az akadémikusok között te-
hát külön kategóriát képez-
nek. Akadémikussá válasz-
tásom 2010. május 3-án tör-
tént meg, most került sor a
székfoglaló elõadásra,
amely egy régi gyakorlat, jel-
képes aktusa annak, hogy a
kutató a legmagasabb tudo-
mányos fórum tagjává vált.
Szimbolikus összejövetel,
ahová meghívót kapnak az
akadémia, a szakosztály tag-
jai és az akadémia doktorai.
Olyan ünnepség, ahová a
családtagokat, barátokat,
munkatársakat is meghívja
az ünnepelt. Kihasználtam
az alkalmat, és meghívtam a
családomat, a közelebbi er-
délyi munkatársakat, törté-
nészeket és a magyarországi
szakmabeli barátaimat is.
Levéltáros vagyok, a legtöbb
meghívottam az archívu-
mokban dolgozik. Eljött
Szász Zoltán történész, Szö-
gi László, az ELTE könyv-
tárának fõigazgatója, több
magyar levéltár igazgatója,
például a fõvárosi levéltár-
tól, Debrecenbõl, Veszprém-
bõl és máshonnan. Erdély-
bõl is érkeztek, többen Ma-
rosvásárhelyrõl, Gyergyó-
szentmiklósról, Csíkszere-
dából, Udvarhelyrõl, de Ko-
lozsvárról is. Amikor belép-
tem a terembe, meglepve ta-
pasztaltam, hogy a hallgató-
ság soraiban mennyi az is-
merõs arc. Jólesõ érzés volt,
hogy ezek az emberek végté-
re is az én tiszteletemre
gyûltek össze. Csíkszeredai
kisunokám székely ruhába
öltözött, rendkívül nagy si-
kere volt, amint megjelent a
teremben. Amikor a diplo-
mát átvettem és a gratuláci-
ókat fogadtam, mellettem
állt, kezében az oklevéllel.

A székelység múltját
több évtizede kutatja, en-
nek a kitartó munkának az

eredménye az akadémiai
tagság?
– Meglepetésemre lettem
akadémikus. Soha nem gon-
doltam volna, hogy ennyire
megbecsül a szakma, hiszen
az ember tudományos mun-
káját elsõsorban azok tudják
értékelni igazán, akik az
eredményeit értik és élvezik.
Váratlanul ért, hogy felvettek
a jelöltlistára, csupán azután
tudatosodott bennem a do-
log, hogy az akadémia részé-
rõl megkerestek, állítanám
össze és küldeném be megje-
lent írásaim publikációs jegy-
zékét, s emellett az úgyneve-
zett „citációs jegyzéket” is.
Ezen azt tüntettem fel, hogy
a különbözõ írásaimat má-
sok hányszor és hol használ-
ták, idézték. Bizony, több hó-
napi munkámba került, míg
ezt a kettõt összeállítottam,
és amikor elkészültem, ma-
gam is meglepõdtem: több
mint 250 írásom jelent meg
különbözõ helyeken és kiad-
ványokban, jelölésem idején
18 könyv szerzõségét vallhat-
tam magaménak, szaktanul-
mányaim száma pedig 150
körül mozog. Úgy látszik, az
akadémikusok közül néhá-
nyan úgy ítélték meg, hogy
ez a teljesítmény megüti a
tagjelöltség mércéjét, így ke-
rültem fel arra a bizonyos vá-
rakozólistára. Három akadé-
mikusnak kellett jelölnie, kö-
zülük egy lehetett határon tú-
li – esetemben Pölöskei Fe-
renc Budapestrõl, Orosz Ist-
ván Debrecenbõl és Egyed
Ákos Kolozsvárról. Egyik
magyarországi akadémikust
sem ismertem személyesen
korábbról, õk is csak az írása-
imból ismertek... A jelölése-
ket a szakosztályok döntik el.
Nemcsak az írásaim listáját
kérték, de a könyveimrõl és
rólam fotókat, felvételeket a
munkahelyemen, az elõadá-
sokról, ahol szerepeltem.
Vaskos dokumentációt kel-
lett összegyûjtenem. Csak
akkor nyugodtam meg vég-
érvényesen, amikor ténylege-
sen bekerültem az akadémi-
kusok sorába.

Mivel készült a székfog-
laló elõadásra?
– Mindenképpen egy komo-
lyabb témát kell erre az alka-
lomra választani, ez képvi-
seli ugyanis az illetõ kutatási
területét, elfoglaltságát, eset-
leg kedvenc témáját. Nekem
öt is volt, valamennyi a Szé-
kelyföld történetével kapcso-
latos, gondoltam arra, hogy
írhatnék a történeti szimbó-
lumokról, vagy a Székely-
föld társadalmi viszonyait
boncolgathatnám, végül úgy
döntöttem, hogy a 18. szá-
zad elejének népességi vi-
szonyait elemzem, tudniillik
egy ötkötetes sorozatban ki-
adtam ennek az idõszaknak
a székelyföldi népesség-
összeírásait. Ugyanakkor e
korszak pestisjárványaival is
foglalkoztam, a járványnak
a lakosságszám alakulására
gyakorolt hatását is vizsgál-
tam, és ellentmondást fedez-
tem fel: miként lehetséges,
hogy a pestis olyan sok em-
bert ragadott el, és az össze-
írások kevéssé tükrözik ezt?
Hogyan lehet a valós helyze-
tet feltárni? Erre szántam ezt
az elõadást. Elemeztem az
összeírásokat, megállapítot-
tam, hogy egy-egy összeírás-
ból milyen társadalmi réteg
hiányzik, milyen összeírá-
sok kallódtak el, semmisül-
tek meg. Megállapítottam
az összlakosság családon-
kénti számát, hiszen az ösz-
szeírások alapja a család,
nem az egyes személyek.
(Ebben különbözik a mo-
dern számlálásoktól.) A
szakmai körökben általáno-
san elfogadott szorzót hasz-
náltam én is, vagyis a 18.
században egy család átlag-
ban öt személybõl állott. De
ott volt az 1718–19-es nagy
pestis, amely Székelyföld la-
kosságának 40 százalékát el-
pusztította. Konkrét egyedi
esetek alapján próbáltam
megállapítani, melyik a he-
lyes szorzó. Az eredmény:
egy család 3,2, illetve 3,5
személy nagyságú lehetett
akkoriban. Ezzel a családok
számát beszorozva kitûnt,

hogy a Székelyföld lakossá-
ga több mint ötvenezer fõvel
csökkent!

Tulajdonképpen korrek-
ciós munkát végzett...
– Úgy van, hiszen a külön-
bözõ vidékekre vonatkozó
kutatások szintén foglalkoz-
tak demográfiai kérdésekkel,
ám senki sem vette tekintet-
be azt, hogy a 18. század ele-
jére vonatkozóan nem lehet
az 5-ös szorzót használni. A
székfoglaló utáni beszélgeté-
sekbõl is kitûnt, hogy ez a
szemléletmód, amellyel én
az összeírásokat kezeltem,
újdonság. Ugyanakkor arra
is kitértem, hogy a népesség-
csökkenés nemcsak a társa-
dalmi, de az etnikai viszo-
nyokban is módosulást ho-
zott. Hiszen a lakosság egy
része a pestis idején elpusz-
tult, másik része elmenekült.
A nemesek és a szabadren-
dûek visszatértek a járvány
elmúltával, de az elvándo-
rolt jobbágyok nem. Renge-
teg jobbágytelek maradt üre-
sen, helyükbe fõként a hatá-
rokon túlról vagy a várme-
gyékbõl jött szolgáló embe-
reket telepítettek, akiknek az
etnikuma román volt.

Mivel jár az akadémiai
tagság?
– Elsõsorban kötelezettség-
gel. Ugyanis az akadémikus
kötelessége az, hogy tovább
szolgálja a magyar tudomá-
nyosságot, annak súlyát, je-
lentõségét gyarapítsa az
egyetemes tudományosság-

ban. Nem ülhet a babérjain.
Jól hangzik a cím, de több
felelõsség végsõ fokon,
amely arra kötelez, hogy
bármilyen körülmények kö-
zött helyt álljon, és saját
szaktudománya becsületét
védje az ember. Azzal jár,
hogy folytatni kell a kutatá-
sokat, és a források alapján
múltunk egy-egy fehér foltját
vagy elferdített vetületét kell
eltüntetni, kiigazítani. Eb-
ben áll a történész feladata.

Min dolgozik jelenleg?
– Több dolog is foglalkoztat.
Mindig három-négy, esetleg
öt vasat is a tûzben tartok.
Amikor egy témával foglal-
kozom, akkor az egyéb té-
mákra vonatkozó informáci-
ókat is gyûjtök. Sokszor pár-
huzamosan dolgozom: egy
ideig egyik kérdést vizsgá-
lom, azután egy másikat.
Hogy melyiknek mikor ju-
tok a végére, az az adott kö-
rülmények függvénye. Ami
számomra sürgetõ, az Ma-
rosvásárhely történetének
folytatása, hiszen 1848-ig
megírtam. Ugyanakor be
kell fejeznem a Székely székek
a 18. században címû forrás-
kötet kiadását, és van egy ré-
gi kötelezettségem: Búzás-
besenyõ története. A külön-
bözõ tanulmánykötetek fel-
kéréseit nem illik viszszauta-
sítani, nem is beszélve arról,
hogy az Erdélyi Múzeum-
Egyesület marosvásárhelyi
fiókjának elnökeként ma-
gam is szervezek tudomá-
nyos ülésszakokat, sõt, ta-

nulmányköteteket szerkesz-
tek kiadásra. Ez mind-mind
rengeteg idõt jelent, és azt
szeretném, ha egyik sem
szenvedne halasztást. Köze-
lebbrõl a Mentor kiadásában
jelenik meg a Marosvásárhelyi
személyiségek címû tanul-
mánygyûjtemény. Készülõ-
ben van a Maros megyei ma-
gyarság történetébõl harmadik
kötete, ezt majd a tavasz fo-
lyamán adom át a kiadónak.
Ugyanakkor egy kutatócso-
port tudományos irányítója-
ként a 19. századi székelyföl-
di helynevek többkötetes
gyûjteményén munkálko-
dom. Van egy másik szív-
ügyem is, hiszen évszázadok
óta párhuzamos az erdélyi
történet kutatása: egyféle-
képpen írják a román és
másképpen a magyar törté-
nészek. A közeledés nagyon
lassú, én úgy próbálom ke-
zelni, hogy román kiadvány-
okban az erdélyi, elsõsorban
a székelyföldi románság tör-
ténetére vonatkozó tanulmá-
nyokat adok közre. Az elsõ
tanulmányom ezen a téren a
Gyergyói-medencében talál-
ható román települések ki-
alakulása és az ezzel kapcso-
latos kérdések taglalása volt.
Meglepetésemre elfogadták,
értékelték. Tehát a román
történészek részérõl is van
befogadókészség, ha az em-
ber megalapozott, komoly
tanulmányt mutat be. Elfo-
gadják, tudomásul veszik.
Ezen a téren mi, erdélyi ma-
gyar történészek, sokkal töb-
bet tehetünk.

A szakmai elismerés kötelez
Beszélgetés Pál-Antal Sándor marosvásárhelyi történésszel, a Magyar Tudományos Akadémia friss tagjával

A román történészek nyitottak a magyar kutatók álláspontja

iránt, a megalapozott tanulmányokat a szakma elfogadja –

vélekedik beszélgetõtársunk, az ismert marosvásárhelyi tör-

ténész, nyugalmazott levéltáros, aki idén õsszel tartotta

székfoglaló értekezését Budapesten, a Magyar Tudományos

Akadémián. Pál-Antal Sándor azt vallja: egyetlen akadémi-

kus sem ülhet a babérjain, aktívan tovább kell szolgálnia a

magyar tudományosságot.

úmszszínképHétvégi melléklet
Szerkeszti: Ágoston Hugó, Szonda Szabolcs
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Cseke Gábor

A szabadulómûvész elér-
hetõ a Magyar Elektroni-
kus Könyvtárban (MEK).
Milyen helyet foglal el
munkásságában ez a naplót
és verseket tartalmazó kö-
tet?
– Minden bizonnyal ez az a
munkám, amelyre a legke-
vésbé lehet csak mint „iro-
dalmi mûre” gondolni.
Vagy ha más tud is, én nem-
igen. Így hát számomra több
is, kevesebb is az irodalom-
nál. Az áttelepedés elõzmé-
nyeirõl szólnak a Kolozsvári
versek, az áttelepedésrõl A
nagy E betû naplója, az átte-
lepedés utáni két-három év-
rõl a Budapesti versek sorai.
A könyv mindhárom részé-
ben az életnek olyasféle réte-
geibõl szól az író, ahol nem-

igen lehet hosszasan tartóz-
kodni. Akaratlanul is valami
tragikus végkifejlet sejlik elõ
a könyv lapjain, bármennyi-
re is egy ezzel éppen ellenke-
zõ várakozás jegyében író-
dik. S amit sejtünk, az be is
következik: az utolsó lapon
kiderül, hogy ezt a könyvet
– ezt az életet, ezt az irodal-
mat – nem lehet folytatni.
Valamivel el- és le kell szá-
molni. A harmadik részben
meg is indul egyfajta vissza-
számlálás, a huszonvala-
hány budapesti vers fordított
sorrendben kap helyet a
könyvben: nem eljutunk va-
lahová, hanem visszajutunk
az elsõ budapesti versig.
Oda, ahol kérdés, hová és
hogyan tovább. Nálam ez az
állapot aztán hét évet tartott.
Nagyregény címû válogatott
verseskötetemben ezt az idõ-

szakot egy üres lap jelzi. A
meg nem írott költemények
emlékhelye.

A MEK-be kerülés elõtt
alkalma volt tizenhat év
után ismét, a szerzõ min-
denre figyelõ szemével elol-
vasni könyve kéziratát. Mi-
lyen benyomással maradt?
– Meg kell mondanom
õszintén, miután átolvastam
a szöveget, néhány igen
mély lélegzetet kellett ven-
nem. Hiszen oldalról oldalra
nemcsak azzal szembesül-
tem, amit az elõbb mond-
tam, hanem azzal a kérdés-
sel, hogy az azóta lejátszó-
dott, illetve hát megélt mai
történelem, magán- és köz-
életi értelemben, hitelesnek
fogadhatja-e az én akkori,
nagyon személyes látlelete-
met. Mondom ezt már csak

azért is, mert amikor az
egyik lapban hosszabb rész-
let jelent meg az akkor még
készülõ kötetbõl, az általam
igen tisztelt és szeretett Ta-
más Gáspár Miklós írt ne-
kem egy igen felháborodott
levélkét, amelyben kifogásol-
ta, hogy mennyire nem valós
képet nyújt könyvem a buda-
pesti román nagykövetség
elõtt szervezett tüntetésük-
rõl, mondván, elbagatellizál-
tam annak jelentõségét. Szó-
val ennek a könyvnek, két
évtized múltán, a TGM sze-
mével nézve is hitelesnek
kell lennie.

A könyv kritikai fogad-
tatása jó, értõ volt ugyan,
de hamar a mindennapok
érdektelenségébe fulladt.
Volt-e ennek dacára vala-
miféle utóélete ennek az
igen fontos mûnek?
– A MEK-en elérhetõ szöveg
végén olvasható a munkám-
ról akkor megjelent két kriti-
ka is. Az egyiket Kõrössi P.
József írta az ÉS-ben, a mási-
kat Kedves Csaba a Hitelben.
Ennél többrõl nem tudok. A
lelõhelyeket azért jelöltem
meg, hogy érzékeltessem, mi
ebben számomra az érthetet-
len. Nem az, hogy „csak” két

kritika volt, hanem hogy az
erdélyi magyar irodalom
egyetlen egy írásban sem ref-
lektált a könyvre. (Ugyan-
ilyen értetlenséggel nyugtáz-
tam az utóbbi években példá-
ul Köntös-Szabó Zoltán Tria-
non gyermekei címû erdélyi re-
gényfolyamának agyonhall-
gatását.) Az én szabaduló-
mûvészem aztán megjelené-
se után két évvel nagyobb
nyilvánosságot kapott azál-
tal, hogy Babiczky László
rendezésében Bálint Márta,
Marosvásárhelyrõl áttelepe-
dett színmûvésznõ visszafo-
gottan is felfûtött „rádiószín-
házi” elõadásában bemutatta
a Magyar Rádió. Ez a világ-
hálón ma is meghallgatható,
a Magyarvagyok.com archívu-
mában. Ám hogy „miként”
is került oda, nem tudom.

Ha a Színkép olvasói de-
dikációt kérnének öntõl
virtuális könyvére, mit írna
számukra?
– Egy mondatot a könyv 29.
oldaláról: „Délután kikerül
az elsõ eladott tárgy a laká-
sunkból: egy nagy tükör.
Szinte jelképes a dolog: eddi-
gi életünk felszámolása az-
zal kezdõdik, hogy eltûnik
az, amiben visszatükrözõd-
tünk.”

A szabadulómûvész visszatér
Fontos Kenéz Ferenc-mû vált olvashatóvá a Magyar Elektronikus Könyvtárban

Kedves Csaba 
recenziójából

A közreadott naplórészlet:
A nagy E betû. Áttelepedési
napló 1987 októberétõl 1989
márciusáig. Izgalmas, olvas-
mányos krónika, dokumen-
tum. Az emigráció vagy a
hazatérés felé vezetõ min-
dennapok eseménysora. De
mit jelent az emigráció, és
mit jelent a hazatérés? E kér-
dések kimondva vagy meg-
fogalmazatlanul ott sorjáz-
nak a napi feljegyzésekben, a
kétely, a bizonyosság, az iga-
zolás és önigazolás, az egyé-
ni és közösségi sors, vélemé-
nyek és ellenvélemények, a
félelem és remény kereszttü-
zében. Így válik közüggyé e
szubjektív írásmû...

A nagy E betûbõl

88. február 2. Tegnap a vi-
lág több országában tiltako-
zó megmozdulást szerveztek
a román nagykövetség elõtt
az itthoni diktatúra ellen.
London és Párizs után most
már Varsóban, Prágában és
Budapesten is. Pesten, dél-
után négy órakor, mintegy
350–500 fõnyi tömeg vonult
föl csendben a román követ-
ség elé, T.G.M. beszélt. Szo-
lidaritásra szólította fel az
egybegyûlteket. „Éljen a ro-
mán–magyar barátság!”,
„Jogot a román népnek és az
együttélõ nemzetiségeknek!”
– hirdették transzparenseik a

követségek elõtt. Nem hi-
szem, hogy az utóbbi két-há-
rom évben áttelepedett írók
közül valaki is ott lett volna.
S én? Ha én kinn lennék
már, akkor ott lettem volna?
Nem hiszem. Hogy ne tud-
jak visszajönni? Anyámhoz,
testvéremhez? Hogy ne en-
gedjék õket hozzám? Teg-
nap, ugyancsak a Charta 77
kezdeményezésére – a rádió-
hírek szerint – a világ több
nagy városában éhségsztráj-
kot tartottak értünk. Nekem
szabad-e ennem aznap, ami-
kor egyesek értem egy napot
éheznek?... Ebédünk krump-
lipaprikás volt, kis sonkával,
savanyú káposztával... (...)

88. február 6. V. Lacival
találkoztam. „Mit csináljak,
megyünk, lassan készülõ-
dünk mi is kifele. Pár napja
telefonon felhívtam a követ-
séget, elmondtam, mi a hely-
zet, április ötödikére pro-
gramáltak. Akkor föl kell
mennem Bukarestbe.” Öt-
venéves mérnök. A lányuk
pár hónapja disszidált titok-
zatos módon Svédországba.
Állunk az utcán, a fõtér kö-
zelében. „Apám, nekem
olyan idegen ez a város, már
olyan idegen, hogy azt hi-
szem, nincs olyan városa a
világnak, ahol idegenebbül
érezném magam!”

Délután kisebbik lányom
szülõi értekezletérõl jövet P.-
vel futok össze. A hagyo-
mányõrzõk, az istápolók

csoportjába tartozik. Köny-
vet írt az eltûnõ, a lassan föl-
számolódó régi Kolozsvár-
ról. A maradók természetes
elégtételével nyugtázza,
hogy most, a magyar kor-
mánybejelentések után, itt
nálunk hirtelen szinte telje-
sen leálltak a folyamatban le-
võ kitelepedési ügyek. „Itt
nem rólad van szó, sajná-
lom, hogy neked éppen most
leállt az ügyed, de hogy úgy,
egészében megállt minden,
nem tehet senki egy lépést
sem kifele innen, annak csak
örülni tudok. Igenis marad-
jon mindenki, ha nem mehet
mindenki.” (...)

88. február 8. Este közve-
títés a Dolgozók Tanácsa or-
szágos ülésérõl. A pártfõtit-
kár tételesen kimondja: „A
szocialista országokkal álta-
lában jó kapcsolatban állunk
– csak a szomszédos Magyar
Népköztársasággal nem.” A
televíziós beszéd után döb-
benten ülünk a szobában.
Remeg az egész belsõm. Mi
ez? Mi következik? Reggel
befutnak az elsõ hírek: állító-
lag ma reggel már visszatérí-
tették a határtól az elsõ ki-
utazni akaró turistákat. Az
útlevélosztályon kifüggesz-
tik, hogy márciusig semmi-
lyen útlevélkérést nem fo-
gadnak el. Az újabb ro-
mán–magyar konfliktus hi-
vatalos bejelentése, illetõleg
hivatalos elismerése minden
bizonnyal újabb „hideghá-

borús” szakaszt jelent a két
ország kapcsolatában. Teg-
napelõtt fogadta a fõnök az
amerikai külügyminiszter-
helyettest, aki emberjogi és
nemzetiségi ügyekben akart
tárgyalni. A tévéhíradó be
sem számolt a találkozóról.

Az új magyar kormányál-
láspont – Magyarország egy
van a világon, nyilván oda
fordulnak a világ magyarjai,
ha bajuk van, ha máshol
nem érzik otthon magukat,
itt kell befogadni õket – bizo-
nyára a kinti fejekben is el-
mozdulást idéz majd elõ. Ed-
dig a „nektek ott a helyetek”
kényelmébõl nézhették itteni
életünk alakulását. Most a
magyar kormány észrevéteti
a magyar állampolgárral,
hogy eddig nem gondolko-
zott jól. Pedig õ gondolkod-
hatott volna jól is. Az állam-
politikában meg kell érjen ez
a helyzet, de a rokonok fejé-
ben ott lehetett volna eddig is
az a természetes felismerés,
hogy nekünk is jogunk van
Magyarországra.

88. február 13. Hûségnyi-
latkozatok a lapokban Ro-
mánia kormánypolitikája
mellett. Románok-magyarok
testvéri egyetértésben ítélik el
Magyarország uszító, sovi-
niszta, revansista politikáját.
Lányomat ma reggel kereste
egy nõ az egyetemen. Kollé-
ganõi mondták, az iránt ér-
deklõdtek, az anyja párttag-
e? Furcsának tûnik a dolog.
Az egyetemen a kolléganõi
nem tudnak semmit beadott
kitelepedési kérésünkrõl. Ne-
hogy az elmenésünk érdekel-
je azt a nõszemélyt. Ugyanis
éppen ma hallottam: most

már nemcsak a Nyugatra tá-
vozókat, de a Magyarország-
ra áttelepedõket is rögtön ki-
teszik az egyetemrõl, ha ki-
derül a dolog. Volt olyan pél-
da is, hogy negyedéves mér-
nökhallgatót utolsó vizsgái
elõtt csaptak ki az egyetem-
rõl, mert kiderült a család ki-
telepedése. Mikor aztán
tényleg elmentek, semmilyen
igazolást nem adtak neki,
hogy négy éven át egyetemi
hallgató volt. Kinn kezdheti
újra a felvételinél.

Tegnap este megint végig-
tárgyaltuk a feleségemmel a
jövõnket. Lassan olyan lesz
ez már, mint a tévézés. Este
kilenckor leülünk egymás
mellé a konyhaasztalhoz, s
tizenegyig folyik a „belsõ ve-
títés”: így lesz, úgy lesz. S
minden este megnyugodva
zárjuk le a bizonytalanságot:
jól tettük, hogy elindítottuk
az ügyet.

„Nem baj, majd nyerek ott
a lottón ötmilliót, s akkor
nem lesz gond a lakás, a meg-
élhetés!”, mondogatom néha,
viccesen. Mire a feleségem:
„Hogy, hát te ott is munka
nélkül akarsz megélni?”

88. február 16. Ismerõ-
söm fia nem jött vissza Pest-
rõl. Fiatal villanyszerelõ.
Hazatelefonált, hogy jól van,
de egyelõre nem tudott elhe-
lyezkedni. Menni akar to-
vább, Svédországba.

Az anyja, kétségbeesésé-
ben, vissza akarja „hozatni”
a fiát. A rendõrséghez akar-
nak fordulni. „Megõrültél? –
mondja a sógora. – Hát mit
gondolsz, milyen sors várna
arra a fiúra, ha visszajönne?
Akárhogy ígérnék is, hogy

így nem lesz baja, úgy nem
lesz baja, a határnál már le-
szállíthatnák a vonatról, s vi-
hetnék is másfele! Örök éle-
tében ott szerepelne a dosszi-
éjában ez a dolog.” Amúgy
is szerepel már egy-két terhe-
lõ adat: a fiú vasútipari szak-
középiskolában végzett, de
nem itt, Kolozsváron helyez-
ték el, hanem elküldték a
Duna-csatornához – az or-
szág másik végibe. Elment,
dolgozott egy ideig. A máso-
dik halálos kimenetelû mun-
kabaleset után, melynek
szemtanúja volt, otthagyta a
hõsi építkezést, s hazajött
Kolozsvárra. Persze, azóta
nem tudott elhelyezkedni,
mert hiszen beírták a munka-
könyvébe, hogy önkényesen
bontotta föl a munkaszerzõ-
dését. Így hát most kinn ma-
radt Pesten. Nagy zûrzavar
lehet a szívében és fejében:
nagyapja csendõrparancsnok
volt Magyarországon, erre
az apja, hogy ezt eltussolja,
az ötvenes években beállt
Kolozsváron szekusnak.
Évekig dolgozott ott, majd
miután menesztették, beke-
rült egy vállalathoz irodai
munkára. Aztán onnan is ki-
kopott, s lett belõle asztalos,
ami eredetileg is volt. Aszta-
losként sajtólevelezõ lett, ne-
kikezdett szívvel-lélekkel ter-
jeszteni a magyar sajtót. Mi-
után ennek is vége szakadt,
nem kellett már a munkásle-
velezõ, az egyház környékén
keres menedéket. Egyházfi
lett. A fia Pesten maradt, s
menni akar Svédországba.
Mikor véletlenül összefutok
vele, óvatosan így köszönt:
„Hogy vagyunk, hogy va-
gyunk, Kenéz elvtársam?”

Kenéz Ferenc

A szabadulómûvész 

Kenéz Ferenc költõ, író
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Közel két évtizede jelent meg Budapesten, pár évvel a szerzõ Kolozsvárról való áttelepedése után Kenéz Fe-
renc naplója, A szabadulómûvész, a naplóbeli feljegyzésekre közvetlenül „rímelõ” verseivel együtt, amelyek
összehangzóan a szülõhely elhagyásának kényszeres abszurditását, ellentmondásosságát és elkerülhetetlen-
ségét járták körül. A karcsú kötet korlátozott példányszámú megjelenése azóta a feledés homályába került,
s néhány recenziót leszámítva gyakorlatilag visszhangtalan maradt... Szeptember végétõl azonban szövege,
az általa kiváltott kritikai visszhanggal együtt, szabadon elérhetõ a Magyar Elektronikus Könyvtárban
(http://mek.oszk.hu/09900/09908). Számunkra egyáltalán nem érdektelen újraolvasni ezt a sokjelenté-
sû, idõben vissza- és elõremutató mûvet. A szerzõ is megérezhette a naplójában rejlõ rendkívüli, olykor kel-
lõen ki nem aknázott gondolati mélységeket, amelyek a Kárpát-medencei egzisztenciák sajátos többrétûsé-
gébõl eredeztethetõk, s számos motívumát kiindulópontnak használva azóta megírta Kolozsvár-oratóriu-
mát is (Szabadnak lenni mit jelent?), amelyet idén augusztus 21-én a Kossuth Rádióban sugároztak, kitû-
nõ szereposztásban. Az esemény kapcsán kérdeztük a szerzõt a nem mindennapi visszatérésrõl.
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Szenátor és képviselõ 
hölgyek és urak!

Több mint hatvan év telt el
azóta, hogy utoljára a román
nemzethez szóltam a parla-
ment emelvényérõl. A nép
legitim képviselõinek meghí-
vása örömmel és reménység-
gel tölt el.

A legelsõ feladatunk ma
megemlékezni mindazok-
ról, akik meghaltak a függet-
lenségünkért és a szabadsá-
gunkért az összes általunk
vívott háborúkban és a dik-
tatúrát megdöntõ 1989. de-
cemberi eseményekben.
Nincs jövõ, ha nem tisztel-
jük a múltunkat.

Az utóbbi húsz év demok-
ráciát, szabadságot és jólét-
kezdetet hozott. Az emberek
utaznak, megvalósítják ál-
maikat, megpróbálnak csalá-
dot és egzisztenciát teremte-
ni a jövõ nemzedékek jóléte
érdekében. Románia sokat
fejlõdött az utóbbi két évti-
zedben.

Az európai Románia léte
ma a parlament létezésén
alapszik. Utunk az Európai
Unióba és a NATO-ba a sza-
badság és a demokrácia irá-
nyába törekvõ 1989 utáni
törvényhozás révén vált
visszafordíthatatlanná.

De a politika kétélû fegy-
ver. A demokrácia és a sza-
badságok garanciája, ha a
törvények és az intézmények
tiszteletben tartása mellett
gyakorolják. Ám a politika
káros is lehet az állampol-
gárra nézve, ha az erkölcs
mellõzésével, a hatalom egy-
személyessé válásával és az
állami intézmények elsõdle-

ges feladatának figyelmen kí-
vül hagyásával alkalmazzák.

A romániai élet számos te-
rülete fejlõdött tovább a vál-
ság ellenére, mert hozzáértõ-
en és szabadon kezelték. A
mûvészek, a katonák, a dip-
lomaták és köztisztviselõk
igyekeznek teljesíteni köte-
lességüket annak ellenére,
hogy erõsen próbára teszi

õket a pénzhiány, és intéz-
ményi szintû elbizonytalaní-
tás folyik. Teljesítik köteles-
ségüket az olyan intézmé-
nyek, mint a Román Tudo-
mányos Akadémia és a Ro-
mán Nemzeti Bank, noha a
mai világban nem kapják
meg a kellõ tiszteletet, a ro-
mán társadalom értékrendjé-
nek megfelelõen.

Elszomorít, hogy két évti-

zeddel a demokráciához va-
ló visszatérést követõen idõs
és beteg emberek megalázó
helyzeteknek vannak kitéve.

Romániának infrastruktú-
rára van szüksége. A korsze-
rû autópályák, kikötõk, re-
pülõterek adják független ál-
lamunk erejét. A mezõgaz-
daság nem a történelmi múlt
ágazata, hanem a jövõé. Az

iskola jelentette és jelenti a
társadalom alapkövét.

A királyné és jómagam,
családjainkkal együtt, foly-
tatjuk, amit mindig is tet-
tünk: támogatjuk Románia
alapvetõ érdekeit, orszá-
gunkban a kontinuitást és a
hagyományokat.

Nem szólhatok a nemzet-
hez anélkül, hogy ne tennék
említést a Királyi Családról

és fontosságáról az ország
életére nézve. A korona nem
egy múltbéli jelkép, hanem
függetlenségünk, szuvereni-
tásunk és egységünk egyedi
kifejezõdése. A korona az
Állam kifejezõdése annak
történelmi folytonosságá-
ban, illetve a Nemzet kiala-
kulásáé. A korona erõsítette
meg Romániát lojalitásával,

bátorságával, tiszteletével,
komolyságával és szerénysé-
gével.

Szenátor és képviselõ 
hölgyek és urak!
A demokratikus intézmé-

nyek mûködését nemcsak
törvények vezérlik, hanem
erkölcs és kötelességtudat is.
A hazaszeretet és a hozzáér-
tés a közélet legfontosabb el-

vei. Bízzatok a demokráciá-
ban, az intézmények külde-
tésében és az azokat irányító
szabályokban!

A holnap nem képzelhe-
tõ el erkölcs, hit és emléke-
zet nélkül. A cinizmus, a
szûk érdekek és a gyávaság
nem szabad hogy kitöltse
életünket. Románia a törté-
nelmi nagyjaink által tuda-
tosan és nagyvonalúan
szolgált eszmények révén
haladt elõre.

1989-ben tekintélyes han-
gok szólaltak fel Románia
mellett a földkerekség vala-
mennyi tájáról. Csatlakoz-
tak a fiatalok áldozatához,
amely megdöntötte a nem-
zeti létre megsemmisítõen
ható zsarnokságot. Húsz év
múltán eljött az idõ, hogy
nyilvános szerepléseink tel-
jes mértékben és véglegesen
szakítsanak a múltra jellem-
zõ viselkedéssel. A demagó-
giának, a képmutatásnak, a
primitív önzésnek, a hata-
lomhoz való ragaszkodás-
nak és az önkénynek nincs
keresnivalója 2011-ben a ro-
mán intézményekben. Ezek
inkább az 1989 elõtti évekre
emlékeztetnek.

Úgy illik, hogy meg-
birkózzunk a jelennel, és ké-
szüljünk a jövõre. Szom-
szédjainkkal és testvéreink-
kel összefogva igyekezzünk
újra öntudatosaknak és tisz-
teletre méltóknak lenni.

Hosszú, néhol örömteli és
sokszor szomorú esemé-
nyekben gazdag életem so-
rán a román nemzetet szol-
gáltam. Nyolcvannégy évvel
azután, hogy királlyá koro-
náztak, habozás nélkül

mondhatom a román nem-
zetnek:

A legfontosabb, amire tö-
rekedni kell – a szabadság és
a demokrácia után –, az ön-
tudat és a méltóság. A ro-
mán elitnek ebben nagy a fe-
lelõssége.

A demokráciának gazda-
gítania, nem pedig szegényí-
tenie kell a kormányzás mû-
vészetét. Romániának,
ahogy Európa más országai-
nak is, megbecsült és hozzá-
értõ kormányosokra van
szüksége. 

Nem szabad elfeledkezni
soha a román emberekrõl és
a román földrõl, akiket és
amit elvettek tõlünk Európa
befolyási övezetekre való fel-
osztása során. Nekik joguk-
ban áll eldönteni, hogy or-
szágunkban akarnak-e élni,
vagy megmaradnak tõlünk
elválasztva. A mai Európá-
ban a népek és a határok
nem a politikusok döntései
eredményeiként változnak.
Valamennyi románért es-
küdtem, és esküm érvényes
ma is. Õk is részei a nemze-
tünknek, és ez örökre így
marad.

Csak tõlünk függ, hogy a
haza szilárd lesz, gazdag és
megbecsült világszerte.

Romániát nem úgy tekin-
tem, mint apáink örökségét,
hanem mint olyan országot,
amelyet gyermekeinktõl vet-
tünk kölcsön.

Isten minket úgy segéljen!
Mihály R

(Elhangzott Bukarestben,
2011. október 25-ikén. 

Fordította: Sz. L.)

I. Mihály beszéde 
Románia parlamentjében

Az évforduló

Ünnepi rendezvények so-
rával ünnepelte fennállásá-
nak 950. évfordulóját a
Hohenzollern-ház nemesi
család és uralkodói dinasztia
Németországban.

„Szeretnénk emlékezni
családunk több évszázados
történelmére és bemutatni,
hogy az idõk során megszer-
zett felelõsségünket ma is
megõriztük” – mondta el
Károly Frigyes, Hohenzol-
lern-Sigmaringen hercege, a
sváb Hohenzollern-ág feje.

A rendezvénysorozat egyik
csúcspontja A Hohenzol-
lernek 950 éve – Ruhák, ha-
talom, történelem címû átfo-
gó kiállítás a Sigmaringen-
kastélyban.

Júliusban történelmi dísz-
lakomát rendeztek, amelyre
Károly-Antal herceg születé-
sének kétszázadik évforduló-
ja alkalmából többek között
elkészítették azokat az étele-
ket, amelyeket a herceg
aranylakodalmán, 1884-ben
is felszolgáltak.

A második, azaz a porosz
Hohenzollern-ág soraiból

porosz királyok és német
császár is kikerült a történe-
lem során. Jelenlegi feje,
György Frigyes porosz her-
ceg. A szerteágazó porosz
ághoz képest a sváb ág a tör-
ténelem során megõrizte
székhelyét, tagjai jelenleg is
Sigmaringenben élnek. A
két, 1214-ben kettévált ural-
kodói ág közös gyökerei egé-
szen 1061-ig nyúlnak vissza.

A szakítás

Nem kis meglepetést kel-
tett a bejelentés: a román ki-

rályi család minden történel-
mi és dinasztikus kapcsola-
tot megszakít a német
Hohenzollern-házzal, és le-
mond a Hohenzollern-Sig-
maringen cím használatáról. 

A bejelentés értelmében
így a Hohenzollern-Sigma-
ringen ház helyett a román
uralkodói ház kifejezés hasz-
nálandó. Az 1947-ben a
kommunisták által lemon-
dásra kényszerített uralkodó
gyakorlatilag csak megerõsí-
tette nagyapja, I. Ferdinánd
1921-es döntését, amelynek
célja az volt, hogy biztosítsa
a román királyi család nem-
zeti jellegét és függetlenségét.

Mihály király bejelentésé-
ben a román történészek egy
része csak „belpolitikai rek-
lámfogást” vél felfedezni.
Emlékeztetnek arra, hogy
1916-ban I. Ferdinánd hábo-
rúba lépett a Központi Ha-
talmak ellen, és mivel éppen
saját német dinasztiájára
„emelt kardot”, gyakorlati-
lag kizárták a Hohenzollern-
házból. Ion Bulei történész
értetlenül fogadta Mihály ki-

rály bejelentését, úgy vélte,
hogy csupán „PR-fogásról”,
„arculatjavító intézkedésrõl”
van szó. Adrian Ciupala, a
bukaresti egyetem történe-
lem szakának történész pro-
fesszora megkockáztatja azt
a feltételezést is, hogy a köz-
lés hátterében belpolitikai
szándék húzódik meg, és
még csak nem is a királyi há-
zé. A történész sejteni enge-
di, hogy a jelenlegi kor-
mánykoalíció népszerûség-
vesztésébõl adódóan “egye-
sek” a jövõ évi választásokra
gondolva monarchista párt
létrehozását tervezik Romá-
niában, amely éppen a
„nemzeti jelleget” hangsú-
lyozná. E feltételezés szerint
a felmérésekben egyre jobb
népszerûségi mutatókkal
rendelkezõ szociáldemokra-
ta és liberális ellenzéktõl
akarnának így szavazatokat
elhódítani a monarchista
párt révén; egy másik feltéte-
lezés lehet az, hogy – tekint-
ve az ellenzéki szövetség és
Iliescu elnök teljes mellszé-
lességgel való kiállását a volt

uralkodó mellett – ellenke-
zõleg, széles körû összefogás
készül a jelenlegi hatalom
súlyos megbuktatása érdeké-
ben. A királyi ház tagjai ter-
mészetesen cáfolták, hogy
bármilyen részt akarnának
vállalni a romániai belpoliti-
kai életben.

A Hohenzollern-Sigma-
ringen-ág kétségtelenül a je-
lentõs európai dinasztiák kö-
zé tartozó Hohenzollern-
házhoz tartozik. Románia
1866-ban választotta uralko-
dójának I. Károlyt, aki 1866
és 1881 között hercegként,
1881 és 1914 között már ki-
rályként uralkodott. Õt kö-
vette I. Ferdinánd (1914–
1927), I. Mihály (1927–
1930), II. Károly (1930–
1940), majd ismét I. Mihály
(1940–1947). Õt azután a
kommunista hatalom elül-
dözte az országból. Ma
azonban Romániában nagy
tisztelet övezi az egykori
uralkodót, akit – bár Romá-
nia államformája köztársa-
ság – mindenki csak Mihály
királynak nevez. (Á. H.)

A Hohenzollernek évezrede és jelene
Még ez év tavaszán két „lazán összefüggõ” uralkodói hírre fi-

gyelt fel a világ közvéleménye: a német Hohenzollern-ház ne-

mesi család és uralkodói dinasztia márciusban kezdte ünnep-

léssorozatát fennállásának 950. évfordulóján; másfelõl május-

ban a román királyi család bejelentette, hogy minden történel-

mi és dinasztikus kapcsolatot megszakít a német Hohenzo-

lern-házzal, és lemond a Hohenzollern-Sigmaringen cím hasz-

nálatáról. Tekintsünk röviden e hírek mögé a Mult-kor.hu re-

mek történelmi portál két cikkének segítségével.
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Románia 
szerencséje 
és a politikusok

Florian Bichir

Úgy meguntam a politiku-
sokat, mint a vackort. A zse-
niális Victor Eftimiu szavai-
val: „Meguntam a gazfickó-
kat, adjatok egy gazembert!”
Ugyanazok a haszontalan
viták, ugyanazok a gorom-
baságok, amelyek már súrol-
ják az „Anyád ...ját!” Csupa
agresszíven meddõ, teljesen
értelmetlen, öncélú vita.
Ugyan nem semmirekellõk
vezetnek-e bennünket 1990-
tõl? Nem semmiháziak ve-
zetnek-e, akiknek nincs más
céljuk, mint a meggazdago-
dás? Nem szélhámosok? Ta-
lán túl sokszor hallottuk
már, hogy a forradalmak,
társadalmi megrázkódtatá-
sok, viharok után felszínre
kerül a szemét. A mélység
mocskos habja! Azt nem
vártam, hogy az 1989-es ka-
vargás után a friss demokrá-
cia partján megjelenik majd
Aphrodité. De mit vétett ez
a nép, hogy semmiháziak és
rohadékok kerítsék hatal-
mukba? És a szemtelenség
csimborasszója, hogy ez a –
munkahelyen kupálódott –
söpredék nem akar távozni.
Azt állítják, õk profik, õk al-
kotják a – micsoda arcátlan
pofátlanság (mondaná An-
gelo Niculescu tanár úr) – a
politikai osztályt! Nem áll-
hatom meg, hogy fel ne idéz-
zem a híres politikus Petre P.
Carpot. Egy igazi, kétségte-
lenül elhivatott politikust,
nem mint a mai pojácák.
Köztudott, hogy a moldovai
junimista megátalkodott né-
metbarát volt, talán nevelte-
tése és Németországban vég-
zett tanulmányai folytán is.
Az 1914. évi Koronataná-
cson a konzervatív Carp volt
az egyetlen román politikus,
aki igazat adott az idõs I.
Károly királynak abban,
hogy Románia a központi
hatalmak mellett lépjen be a
háborúba. A király tisztelte,
és õ volt az egyetlen, akinek
mind az öt ujját odanyújtot-
ta kézfogáskor. A sors és a
gondviselés akaratából az or-
szág végül is az antant olda-
lán lépett be a világháború-
ba, és 1918-ban megvalósult
Nagy-Románia évszázados
álma. Ámultan e történelmi
sikertõl, halálos ágyán az
agg politikus – a modern Ro-
mánia egyik megalkotója, „a
nemzet atyja”, ahogy az
amerikaiak hívják – ezeket
az emlékezetes szavakat
mondta: „Romániának
olyan nagy szerencséje van,
hogy semmi szüksége politi-
kusokra.” Igen, kis hazánk-
nak akkora szerencséje van,
hogy máig fennmaradt.
Hogy ezután mi lesz, csak a
Jóisten tudja. Mert a mai po-
litikai osztály teljesen más.
Soha a történelem során Ro-
mániára nézve nem jelentett
akkora veszélyt, mint most
ez a hidra, a politikai osztály.

(...) Joggal írta Florin
Constantiniu akadémikus:
„A politikusok vandálok
módjára cselekedtek, min-
dent szétvertek és kifosztot-
tak. A mongolok, a magya-
rok, a törökök, a németek,
az oroszok nem ártottak
annyit a románoknak, mint
a december utáni politikusok
két évtized alatt. Midõn évek
múltán megírják majd a mai
idõk történelmét, nem lesz
elég átok elítélni azokat, akik
odahatottak, hogy Románia
elszalassza a felemelkedés és
jólét nagy lehetõségét, és
koldusbotra jusson”. Kik en-
nek az országnak a vezetõi?
Ma Románia az RKP appa-
rátusából származó politikai
osztállyal „rendelkezik”,
amely „a munkahelyen szer-
zett képesítést” és egyetlen
célja a megtollasodás. Régen
az ország értelmisége Nyu-
gaton tanult. A nagy törté-
nész, Ion Bulei, kiszámolta,
hogy 155 miniszterbõl,
ahány 1866 és 1916 között
volt Ó-Romániában, 101 Pá-
rizsban tanult. Fõleg jogot.
Az 1900. évben, például, a
120 elmozdíthatatlan bíró
közül 50 Nyugaton tanult, a
2000 ügyvéd közül pedig
400 külföldön szerzett diplo-
mát. „A 3000 értelmiségi kö-
zül 1102 végezte tanulmá-
nyait az országban, 717
Nyugat-Európában, 771 Kö-
zép-Európában, 41 Kelet-
Európában, 32 pedig Dél-
Kelet-Európában. 1800 és
1900 között mintegy 10 000
délkelet-európai fiatal rész-
ben vagy egészében nyugat-
európai egyetemeken végez-
te tanulmányait, nem keve-
sen közülük ott is doktorál-
tak. És a politikusokat fõ-
ként közülük választják ki”,
írja Ion Bulei. Ennek az or-
szágnak a legnagyobb prob-
lémája: a politikusok! 
(Fordította: K. B. A.)

Matolcsyáda

Aczél Endre

Amerika maga a tökély,
ezt tudjuk. Hogy egy gyors
példával éljek: Ronald Rea-
gan és George W. Bush elnö-
köknek sikerült tökélyre fej-
leszteniük azt a (hamis, de
mindmáig virulens) ultrali-
berális közgazdasági alapve-
tést, hogy az adók csökken-
tése egy ideig ugyan az álla-
mi bevételek zsugorodásá-
hoz vezet, de „késõbb” a
gazdaság növekedését és ez-
zel párhuzamosan e bevéte-
lek növekedését indukálja.
Az eredmény közismert: e
két elnöknél jobban se elõd-
nek, se utódnak nem sikerült
az amerikai államháztartást
eladósítania. De hogy föld-
rajzilag közelebbi példával
éljek, egy szociáldemokrata
német politikus, Hans Eichel
a pénzügyminiszteri szék-
ben, amelyet a „balos”
Lafontaine-tõl vett át, olyan
sikeresen reformálta meg a
társasági adót (2001), hogy
Helmut Schmidt „Altkanz-
ler” szerint egy teljes éven át

egy fillér se került az állam-
kasszába ebbõl a forrásból.

Ilyenformán kénytelen va-
gyok kíváncsian várni, hogy
az, amire Matolcsy minisz-
ter olyan büszke (egykulcsos
szja, a társasági nyereségadó
csökkentése 500 millióig)
milyen hozammal jár. Egy-
elõre csak azt látom, hogy a
növekedés „kissé” várat ma-
gára, a fogyasztás nem emel-
kedett (a tendenciája se az,
hogy fog), és nem a „magyar
családok”, miként a minisz-
ter hazudta, jöttek ki jobban
az egykulcsos szja-ból 500
milliárddal, hanem a legjob-
ban keresõ magyarok. A ma-
radék 90 százalék jövede-
lemcsökkenést könyvelt el.

De a miniszter legalább
brutális, antipopulista, ultra-
liberális õszinteséggel nyilat-
kozott. Kimondta, hogy a
személyi jövedelemadó nem
a társadalmi igazságosság ér-
vényesítésére való, arra a po-
litikai eszközök (vajon mi-
lyenek?) alkalmasabbak. A
mindenkori jóléti államok
adóprogresszivitását ezzel a
miniszter kihajította az abla-
kon, és tegnapi expozéjában
óvta a parlamentet attól,
hogy „a Nyugat vermébe es-
sék”. Na, ezt is megértük!
Nyugat-Európa immár nem
ideál, hanem verem. Bár én
szívesen beleesnék egy svéd
verembe vagy egy holland-
ba, nem folytatom, mert ma-
gánügy.

Ámbátor Matolcsy nem
azért a miniszterelnök
„jobbkeze”, hogy mentorá-
hoz hasonlóan ne vezesse
meg a magyar dolgozó né-

pet. A parlamenti expozéban
azzal állt elõ, hogy az Or-
bán-kormány nem a jövedel-
meket, hanem a fogyasztást
kívánja adóztatni. Ilyet már
sokszor hallottunk, ez nem
közgazdasági nonszensz,
csakhogy: az áfa, a jövedéki
adó, a forgalmi adó, a „zöld-
adónak” elkeresztelt chip-
sadó mindenkit sújt, mert
keresni nem mindenki keres
(egy szállal nincs kevesebb
munkanélküli, mint volt,
„valódi munkahelyek” nem
létesülnek, csak közkény-
szermunkák), viszont vala-
mennyit mindenki fogyaszt,
és onnan már betonbiztos az
állami jövedelem. Ez az ér-
telme a fogyasztás adóztatá-
sának. Ám hogy épp ezzel
emelkednénk mi az „európai
liberális demokráciák” fölé,
amelyek a nemzetgazdasági

miniszter szerint nem lesz-
nek képesek helytállni a glo-
bális adóversenyben, az pa-
tent ostobaság. Két fokozat-
ban is. Egyrészt sajnos még
mindig kozmikus távolság-
ban vagyunk attól, hogy
nyugat-európai szintû GDP-t
produkáljunk, és én egyetlen
olyan adatot sem láttam,
amelyik a közeledésrõl szól-
na. Másfelõl mi nem Nyu-
gat-Európa fejlettebb felével
versenyzünk, hanem a tõ-
lünk keletre levõkkel, tehát
olcsóbb munkaerõt, na-
gyobb állami kedvezményt,
jobb adókörnyezetet kíná-
lunk. De milyen áron? Ezt
tessék számolgatni, mert az
áldozat a magyar társada-
lom mindama szférája (okta-
tás, egészségügy, szociális el-
látás), ahol féltékenyen kéne
õriznünk az „európai liberá-
lis demokráciák” felé tartó
vívmányainkat. Épp erre
nem lesz pénz. 

Kéne egy 
Medvegyev

-él

Ki emlékszik rá, hogy a
Fidesz – akár hatalmon volt,
akár nem – valaha is kiha-
gyott egyetlen alkalmat
1956. október 23-a „nagy-
gyûléssel” való felidézésére,
és persze az általa éppen
népszerûsítendõnek gon-
dolt, konokul szocialista s
fõként Gyurcsány-ellenes

szlogenek népszerûsítésére,
a hallgatóság tapsainak be-
gyûjtésére? Idén viszont a
forradalom 55. évfordulója
központilag nem létezõnek
nyilváníttatott, mert Orbán
Viktornak Brüsszelben van
dolga. Szijjártó szerint ott
fogja védelmezni „a magyar
érdekeket”, ami már csak
azért is érdekes, mert felüle-
ten sincs közünk az euróvál-
sághoz, nem lévén eurónk s
így kötelességünk se, hogy a
bajba jutott eurósokat ki-
mentsük, s ha igen, mennyi-
vel (ellentétben szegény szlo-
vákokkal, ahol a kormány is
belebukott ennek a kérdés-
nek a megválaszolásába).
Ergo Brüsszelben semmi-
lyen közvetlen magyar érdek
nem kerül majd szóba, az vi-
szont szóbeszéd tárgya Bu-
dapesten, hogy a Fidesz egy-

szerûen nem mer nagygyû-
lést tartani a Vezér nélkül.
Látnivalóan fél attól, hogy
Schmittre vagy Kövérre
(Semjénre? ha-ha) nem se-
reglenek össze a mezei ha-
dak, ezek a szónokok senkit
se érdekelnek, mert a kor-
mányzó párt tábora úgy szo-
cializálódott, hogy vagy Vik-
tor, vagy senki. A mi
Putyinunk mellett még egy
Medvegyev sincs.

Felvilágosodással 
az erõszak ellen 

Steven Pinker
A modernitást romantikus

bal- és jobboldali kritikusai
egyaránt az erõszak és a
pusztítás korának tekintik.
Az amerikai pszichológus
szerint tévesen. A számok
ugyanis azt mutatják, hogy a
fejlett és modern világban az
erõszak egyre inkább vissza-
szorul. „Azt állítom, hogy
szemben az elterjedt véleke-
déssel, a kilengések és meg-
torpanások ellenére hosszú
távon csökken az erõszak.
Ennek fényében pedig reha-
bilitálnunk kell a modernitás
és a haladás gondolatát. Há-
lásnak kell lennünk a civili-
záció intézményeiért és a fel-
világosodásért, amely mind-
ezt lehetõvé tette” – foglalja
össze Steven Pinker, a Har-
vard Egyetem pszichológusa
a Természetünk jó angyalai,
avagy miért csökken az erõ-
szak címû, október elején
megjelent több mint 800 ol-
dalas könyvét az Edge tudo-
mányos portálon. A husza-
dik század borzalmainak
eleven emléke miatt sokan
gondolják, hogy az erõszak
nemhogy csökken a civilizá-
ció terjedésével és a modern
technika fejlõdésével, hanem
épp ellenkezõleg, növekszik.
A romantizáló jobb- és bal-
oldalon egyaránt divatos a
modern világ rémtetteit a
modern individualizmus, a
szekularizáció illetve a tech-
nikai racionalitás következ-
ményeként beállítani. Pinker
célja annak bizonyítása,
hogy a modernitás elõtti
idõk idealizálása megalapo-
zatlan. Mint arról a Metazin
is beszámolt, nem igaz
ugyanis, hogy a háborús
pusztítás csak az újkorban
harapódzott el. Pinker sta-
tisztikák alapján állítja, hogy
a világ össznépességéhez vi-
szonyítva a huszadik század
a világháborúk, a holo-
kauszt, a sztálini és a maói
terror ellenére az emberiség
egyik legbékésebb idõszaka
volt. A második világháború
népességarányosan nincs az
emberiség tíz legpusztítóbb
konfliktusa között. Az erõ-
szak visszaszorulása nem
csak a háborús áldozatok
arányának csökkenésével
mérhetõ. Általában jellem-
zõ, hogy kevesebben halnak
erõszakos halált, illetve az is,
hogy az erõszak minden for-
májával szemben nõ az el-
utasítás. (...) Az állam elõtti
idõket, vagyis a filozófusok
által természeti állapotnak
nevezett idõszakot Thomas

Hobbes „mindenki harca
mindenki ellen” állapota
uralta. Kormányzat nélkül
mindenkinek magának kel-
lett fellépnie a potenciális el-
lenségek ellen – márpedig
potenciális ellenség volt szin-
te mindenki. Nem meglepõ,
hogy régészeti kutatások
szerint az ekkoriban élt em-
berek 15 százaléka erõsza-
kos halált halt. A brutálisnak
tartott huszadik században
már csak 3 százalék volt az
arány, és a 21. század eddig
eltelt évtizedében mindössze
0,03 százalék. Az erõszak al-
kalmazásának állami mono-
póliuma tehát hatékony el-
lenszere az anarchiának és a
vérontásnak. A központi ha-
talom megerõsödésével és a
jog uralmának megszilárdu-
lásával a középkor óta csök-
kent az erõszak. A középko-
ri Anglia lakóinak ötvenszer
nagyobb esélyük volt, hogy
gyilkosság áldozataivá válja-
nak, mint a mai Nagy-Bri-
tannia polgárainak. Ebben
persze szerepe volt a keres-
kedelem elterjedésének is: a
hosszú távon elõnyös csere
miatt ésszerûtlenné vált a
fosztogatás és a hódítás. 

Az ipari forradalom és a
felvilágosodás humanizmu-
sa újabb lökést adott az erõ-
szak visszaszorításához.
Pinker szerint az általános
mûveltség terjedésének kö-
szönhetõen az emberek kifi-
nomultabbak, humánusab-
bak, meggondoltabbak és
együttérzõbbek lettek. A tu-
datlanság felszámolásával és
a tudományok fejlõdésével a
gyûlöletkeltõ elõítéletek fel-
számolásában is nagy elõre-
lépés történt. 

A második világháború
óta eltelt hatvanhat év külö-
nösen békésnek számít. A
demokráciák számának nö-
vekedésével, a kereskedelem
globalizációjával, a gyarmati
birodalom felbomlásával, a
nemzetközi emberi jogi nor-
mák elterjedésével és a nem-
zetközi szervezetek megerõ-
södésével nemcsak az álla-
mok közötti katonai konflik-
tusok, de a polgárháborúk is
ritkábbá váltak. És persze
közben felgyorsult a mûvelt-
ség terjedése is: évtizeden-
ként három ponttal nõ az
emberek intelligenciahánya-
dosa. A fegyveres konfliktu-
sok ma leginkább a bukott és
a gyenge államokban jellem-
zõek. Bár az évszázados
trendek óvatos optimizmus-
ra adnak okot, Pinker elis-
meri, hogy nincs garancia az
erõszak jövõbeli csökkenésé-
re. Nagy kockázat, hogy az
atomfegyverek terrorista
kézre juthatnak, s hogy a klí-
maváltozás nyomában víz-
és élelemhiány léphet fel.
Eddig azonban alaptalannak
bizonyultak a modernitással
szembeni romantikus vádak.
Az idealizált rousseau-i ter-
mészeti állapot sokkal brutá-
lisabb és embertelenebb volt,
mint a technikai fejlõdés és a
globális kereskedelem által
uralt, varázstalanított mo-
dern világ – foglalja össze
legfontosabb megállapításait
Pinker. (metazin.hu)
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Csak néznek és döntenek...

Matolcsy György 
– mindent megindokol

Emil Boc 
– a kitartó
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Czédly József

A múlt heti Törvénytárban
megkezdtem az oktatás szín-
vonalának emelésére szolgá-
ló intézkedések ismertetését.
Ezúttal a „Második esély”
programnak azt a fejezetét
mutatom be, mely az alsó
középiskolai színtet
(învãþãmântul secundar infe-
rior) elvégezni, illetve szak-
mai képesítést kívanóknak
akar lehetõséget adni a to-
vábbtanulásra, valamint az
„Iskola utáni iskola (ºcoala
dupã ºcoala)” programot
mely a szülõk válláról kíván-
ja levenni a gyermekek neve-
lésével járó kötelezettségek
egy részét.

I. A „Második esély”
megadása alsó középiskolai
szinten

A programnak ez a része
azok számára készült, akik
betöltötték 14. életévüket, de
nem végezték el a gimnáziu-
mot, és emiatt nincs lehetõ-
ségük szakmai képesítést
biztosító oktatásban részt
venni. Ez esetben az oktatás
4 évig tart, a tanfolyamokat
hetenként tartják, és ezek ke-
retében egyaránt biztosítják
az alapfokú, valamint a
szakmai képzést. A program
idõtartama rugalmas. Egyé-
nenként a tanulmányi idõt
meg lehet rövidíteni, mind
az alapfokú oktatás, mind a
szakmai képzés terén, ha a
részt vevõ személy bebizo-
nyítja, hogy rendelkezik a
megfelelõ felkészültséggel.
Ugyanúgy, ha az érdekelt
személy nem képes elsajátí-
tani az elõírt idõszakban a
szükséges ismereteket, a ta-
nulmányi idõt meg lehet
hosszabítani, vagy túlórák

bevezetésével többletsegítsé-
get adni.

A tanulmányi idõ I. évét
az alapfokú ismeretek elsajá-
títására fordítják, a II. évtõl
kezdve kerül sor a szakmai
képzésre. A III. tanulmányi
év befejezése után a tanuló
választhatja azt a lehetõsé-
get, hogy részt vesz egy 720
órai idõtartamú gyakorlati
képzésen, melynek alapján a
IV. tanulmányi év befejezése
után 2. szintû szakmai képe-
sítést nyer (calificare profe-
sionalã de nivelul 2).

A „Második esély” prog-
ram alsó középiskolai szintû
oktatás keretén belül létreho-
zandó osztályoknak legkeve-
sebb 8, legtöbb 15 tanulója
lehet. Ahol legalább 8 tanuló
kéri, az oktatást meg lehet
szervezni a nemzeti kisebb-
ségek egyik nyelvén is. Be-
iratkozhatnak mindazok a
személyek, akik betöltötték
14. életévüket, és befejezték
elemi iskolai tanulmányai-
kat, illetve félbehagyták az
V., VI., VII. gimnáziumi osz-
tályt. Akik elvégezték a VII.
osztályt, azok egyenesen a
II. tanfolyami évre iratkoz-
hatnak be. Beiratkozásra egy
évben kétszer van lehetõség,
januárban vagy szeptember-
ben, ennek alapján a tanul-
mányi idõ februárban, illetve
októberben kezdõdik meg.

Az alapfokú oktatás napi
4-5 órát tarthat, a szakmai
képzés napi 5-6 órát. A tanu-
lási dõ lehet hétközben, dél-
után vagy este, szombaton-
ként vagy az iskolai szüni-
dõk idején. Az órák látogatá-
sa kötelezõ, felmentést kap-
hatnak azok:

– akik a tanulmányi idõ
megkezdése elõtt alávetik
magukat ismereteik kiértéke-

lésének és bebizonyítják,
hogy elsajátították a tanfo-
lyamon elõadandó tananya-
got;

– a tanuló rendelkezik egy
olyan igazolással, amely bi-
zonyítja idegen nyelvi, illet-
ve számítástehnikai felké-
szültségét, és ennek alapján
mentesíthetõ az ezeket az is-
mereteket tartalmazó órák
látogatásától;

– a tanuló bizonyítja, hogy
dolgozik abban a szakmá-
ban, amelyre a program ke-
retén belül felkészül, ez eset-
ben mentesíthetõ a szakmai
ismereteket tanító órák láto-
gatásától és a szakmai gya-
kornokság idejének letöltésé-
tõl;

– rendelkezik egy szakmai
képzésre feljogosított intéz-
mény igazolásával, misze-
rint van már szakmai kép-

zettsége. A „Második esély”
program alsó középiskolai
oktatás osztályait elvégzõ
személyek ugyanolyan jogo-
sultságokat nyernek, mint a
kötelezõ iskolai oktatás más
végzõsei. Mint ilyenek, foly-
tathatják tanulmányaikat, a
törvény elõírásai alapján, a
középiskolai oktatás felsõ
szintjén.

II. Az „Iskola utáni isko-
la” program

A Hivatalos Közlöny októ-
ber 20-i, 738. számában je-
lent meg az oktatásügyi mi-
niszter 5.349/2011 sz. Ren-
delete mely elfogadja és
közzéteszi a szakminisztéri-
um „Iskola utáni iskola”
programját (Programul
SDS), melynek célja, hogy
a kötelezõ iskolai oktatás
kiegészítõ programja le-

gyen, és mint ilyen lehetõ-
séget adjon az iskolai tanul-
mányok elsajátításának
megerõsítésére és felgyorsí-
tására, nevelõi, szórakozta-
tó és szabadidõs tevékeny-
ségek felhasználásával. Az
SDS program egyaránt vo-
natkozik az elemi, illetve
gimnáziumi oktatásban
részt vevõ diákok jobb fel-
készítésére.

SDS program bevezetését
elõirányzó projektet az okta-
tási intézmények készíthetik
el a helyi szükségletek felmé-
rése alapján, a diákok, szü-
lõk, oktatók, helyi közössé-
gek és más intézmények be-
vonásával. Különös tekintet-
tel kell lenni a hátrányos
helyzetben levõ gyermekek
szükségleteire.

Az oktatási intézmények
ügyvezetõ tanácsai január-

február folyamán kell hogy
felmérjék a jövõ tanév kez-
detével megindítandó „Isko-
la utáni iskola” program
szükségességét és lehetõsége-
it és ennek alapján benyúta-
niuk az illetékes megyei tan-
felügyelõségre véleményezés
végett az erre vonatkozó
programot.

A programot le lehet bo-
nyolítani az iskola rendelke-
zésére álló helységeikben,
más iskolában, gyermek-
klubokban, iskolai sport-
klubokban, helyi hatóságok,
kormányzaton kívüli szerve-
zetek, egyházak által felaján-
lott helyiségekben. Tilos a
politikai pártok, a hatóságok
által nem engedélyezett, va-
lamint az oktatói személy-
zethez tartozó helyiségek
használata.

Az SDS program lebonyo-
lítható a kötelezõ iskolai óra-
rend elõtt vagy után, ennek
idõbeosztása függvényében.
Ha a program elemi iskolába
járókra vonatkozik, akkor
egy másfél órás szünetet kell
tartani a kötelezõ órák után,
melyet étkezésre és szabadté-
ri elfoglaltságra kell fordíta-
ni. Az étkezés lehet az iskolai
vagy más étkezdében, meg
lehet szervezni cateringrend-
szerben, otthonról hozott éle-
lem alapján. A program idõ-
tartama nem meghatározott
de nem lehet kevesebb, mint
12 óra hetenként.

A programot finanszíroz-
ni lehet: a helyi költségvetés-
bõl; európai vagy országos
alapokból; iskolai vagy isko-
lán kívüli tevékenységbõl,
szponzorok segítségével, a
szülõk hozzájárulásával; az
állami költségvetsébõl, ha
hátrányos helyzetû gyerme-
kekkel foglalkozik.

Deák Levente

A 2011. július 15–17-i lap-
számunk Törvénytár rovatá-
ban a halottá nyilvánítási el-
járás szabályairól volt szó az
akkor hatályos jogszabályok,
nevezetesen az 1954. évi 31.
és 32. törvényerejû rendelete-
tekben foglaltak alapján. Az
ismertetõt akkor azért tartot-
tam szükségesnek közölni,
mert egy konkrét jogesetet 5
évvel a személy eltûnése után
sem zárta le a halottá nyilvá-
nítás kimondásával az igaz-
ságszolgáltatás, ami, egyebek
mellett az eljárás elhúzódá-
sára, annak bonyolultságára
figyelmeztetett. Már akkor
utaltam rá, hogy az új Ptk.
ezt úgy próbálja orvosolni,
hogy az eljárás elsõ szaka-
szát, az eltûntté nyilvánítást
kivette a törvénykönyvbõl, a
bíróság megkeresését meg-
elõzõ, ún. várakozási idõt pe-
dig a holttá nyilvánítás ma
már egyetlen szakaszában az
eddigi 4 évrõl 2 évre rövidí-
tette le, a határidõt mint ed-
dig is, az eltûnés napjától
számítva. Akkor azt is ígér-

tem, hogy az új törvény-
könyv hatálybalépése után
egy ismertetõben ezekre a
szabályokra visszatérek, an-
nál is inkább, mert azt a pert,
amelyre utaltam, még min-
dig nem zárja le jogerõs és
viszszavonhatatlan ítélet.

Amikor ennek megírásá-
hoz adatokat gyûjtöttem,
majd pedig átnéztem az új
Ptk. és az ezt hatályba lépte-
tõ 2011. évi 71. törvény vo-
natkozó elõírásait, rájöttem,
hogy a kérdés – a törvényal-
kalmazás szempontjából leg-
alábbis – bonyolultabb, mint
kezdetben gondoltam. Elõ-
ször is, az eddigi törvényal-
kotási gyakorlattal szakítva,
a halottá nyilvánítás anyagi
szabályai kikerültek a külön
törvénybõl (a fent említett
31. törvényerejû rendelet-
bõl), és bekerültek a polgári
törvénykönyvbe, közelebbrõl
a 49–57. szakaszokba, mi-
közben az eljárási szabályok
a perrendtartási törvény-
könyvben kapnak majd he-
lyet, abban a 2010. évi 134.
törvényben, amelyet elfogad-
tak ugyan, de amelynek ha-

tályba léptetése még várat
magára. Ezeket ugyan rész-
ben pótolják az 1954. évi 32.
törvényerejû rendeletbõl ha-
tályban tartott elõírások (a
30–43. szakaszok), de azok
nem térnek ki olyan helyze-
tekre, amelyeket a hatályon
kívül helyezett 1954. évi, a fi-
zikai és a jogi személyekrõl
szóló 31. törvényerejû rende-
let 16. és következõ néhány
szakasza tartalmazott. A
konkrét ügyben a megkere-
sett másodfokú bíróságnak
most már ebben a kialakult
helyzetben kell döntést hoz-
nia, és egyebek mellett el kell
döntenie, hogy a régi, de idõ-
közben hatályát vesztett 31.
törvényerejû rendelet alapján
oldja meg a felfolyamodást,
vagy pedig az új Ptk. említett
szakaszai alapján határoz.
Eldöntésre vár ugyanis a
holttá nyilvánítás napjának
megállapítása, ami egyéb-
ként a jogvita lényege, mert
az máig vitatott és nem egy-
értelmû, hogy mikor látták
utoljára életben az illetõt. Eb-
ben a helyzetben a törvény
azt mondta ki – és ez a mai

hatályos szövegben sem vál-
tozott –, hogy ilyen helyzet-
ben a halál bekövetkezésének
vélelmezett napja a megkere-
sési határidõ (a régi törvény
szerint a 4 év, az új szerint a
2 év) leteltének utolsó napja.
Ez pedig távolról sem mind-
egy, mert az idõs, most már
biztosan halott személynek
nyugdíja és egyéb járandósá-
ga addig megilleti, ti. a halot-
tá nyilvánítás kimondásának
napjáig õt életben levõnek
kell tekinteni. (a 31. törvény-
erejû rendelet 19. szakasza
szerint.)

A 71. törvény, amely az új
Ptk. hatályba léptetését elren-
delte, a halottá nyilvánítási,
még a régi szabályok szerint
beindított perekkel kapcso-
latban külön nem rendelke-
zik, vagy legalábbis ilyen ér-
telmû tételes szabályt nem
találtam a vonatkozó fejezet-
ben. A 223. szakasz az,
amely követendõ átmeneti
eljárási szabályként mondja
ki, hogy kifejezett, eltérõ ren-
delkezés hiányában az új
Ptk. hatályba lépésének nap-
ján már folyamatban levõ pe-

res ügyekben továbbra is a
keresetbenyújtás pillanatá-
ban hatályban volt törvényt
kell alkalmazni, vagyis a régi
jogszabályt. De vajon a 71.
törvénynek nincs olyan elõ-
írása, amely ettõl eltérõ sza-
bályként értelmezhetõ?

Az általános rendelkezése-
ket tartalmazó I. fejezetben
két olyan elvi jelentõségû
elõírás is szerepel, amelyek
talán segítenek eligazodni
ebben a nem könnyen el-
dönthetõ kérdésben. A 71.
törvény 3. szakaszában az
áll, hogy az új Ptk. hatály-
balépése elõtt megkötött jogi
aktusok, tettek, tények jog-
következményei csak olya-
nok lehetnek, mint amelye-
ket a megkötés, az elkövetés
és keletkezésük, bekövetke-
zésük idején hatályban volt
törvény elõírt. Ebben a meg-
közelítésben a halál vélelme-
zett idõpontja akár a 4. év
utolsó napja lehet, tehát a ré-
gi törvény szerinti, mert el-
lenkezõ esetben az új Ptk.
szerint ezt a 2. év végére kel-
lene tenni, aminek mások,
elõnytelenebbek lennének,

elsõsorban az anyagi követ-
kezményei (kevesebb nyug-
díjhátralék, a hagyaték meg-
nyitásának megváltozott
idõpontja és egyebek).

A másik rendelkezés, ami
a 71. törvény 5. szakaszának
2. bekezdésében olvasható,
úgy szól, hogy – több eset
mellett – a személy helyzeté-
vel, jog- és cselekvõképessé-
gével  kapcsolatos, a régi
Ptk. hatálybalépése elõtt szü-
letett joghelyzeteknek a kö-
vetkezményeire, ha ezek „át-
nyúlnak” az új Ptk. utáni
idõre is, már ennek az utób-
binak az elõírásait kell alkal-
mazni. Ebbõl viszont akár
az is levezethetõ, hogy ese-
tünkben az új törvény a ha-
tályos és alkalmazandó.
Utolsó megjegyzésem az,
hogy az új polgári perrend-
tartási törvénykönyv, ha ér-
vényben lenne, ebben a kér-
désben igencsak segített vol-
na a helyes törvényértelme-
zésben, annál is inkább, mert
a 2010. évi 134. törvény III.
címe a halottá nyilvánítás el-
járási szabályait részletekbe
menõen tartalmazza. 

Ismerjük meg az új polgári törvénykönyvet (3)

A halottá nyilvánítás szabályai
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Az oktatási színvonal emelése
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Fuvolaest

Helyszín: EMKE Györ-
kös Mányi Albert Emlékház
(Kolozsvár, Republicii/Ma-
jális u. 5/1.), október 30-án,
vasárnap, 18 órától.

Fellépnek Réman Zsófia
és Szarvas Anna, a gyõri
Széchenyi István Egyetem
Varga Tibor Zenemûvészeti
Intézetének hallgatói.

Vaknyugat

Helyszín: Csíkszereda,
Csíki Játékszín, Hunyadi
László Kamaraterem. Idõ-
pontok: október 28., péntek,

19 óra, november 3., csütör-
tök, 19 óra.

Kortárs ír szerzõ, Martin
McDonagh darabját, a
Vaknyugatot mutatja a Csíki
Játékszín. A négyszereplõs
stúdióelõadás rendezõje
Parászka Miklós.

Szép Ernõ: Lila ákác

Helyszín: Kézdivásárhely,
Vigadó Színházterem (Gá-
bor Áron tér 21. szám). Idõ-
pontok: október 28., péntek,
19 óra, október 30., vasár-
nap, 17 óra.

„Játszódik Pesten, a víz-
özön elõtt” – írta a darab cí-
me alá Szép Ernõ. A közel

százéves történet azonban
ma is friss és tiszta, mint az
elsõ szerelem.

Liliomfi

Helyszín: Szatmárnémeti,
Északi Színház. Idõpontok:
október 28., péntek, 19 óra,
október 29., szombat, 11
óra, október 29., szombat,
19 óra, október 30., vasár-
nap, 19 óra, október 31., hét-
fõ, 18 óra.

Kosaras, szüreti bál

Helyszín: Kolozsvár, Já-
nos Zsigmond Unitárius
Kollégium Felvinczi György
díszterme (Kolozsvár, Kos-
suth L. / 1989. Dec. 21. út,
9. szám.). Idõpont: október
28., péntek, 19 óra.

A kolozsvári unitárius
egyházközségek szüreti bált
szerveznek. A szüreti bál ke-
retében fellép a Tarisznyás
együttes. Belépõ 10 lej.

Csíkszeredai 
„Hargita Gyöngye” KK
Krajovai VSK

Helyszín: Csíkszereda,
Városi Sportcsarnok. Idõ-
pont: október 28., péntek, 20
óra. Belépõ: felnõtteknek 7
lej, diákoknak, nyugdíjasok-
nak 5 lej.

Selfish Murphy-koncert

Helyszín: Csíkszereda,
Back stage pub. Idõpont: ok-
tóber 28., péntek, 21 óra.
Mindenkit szeretettel vár-
nak egy jó kis ír muzsikára.

Aktív napok

Helyszín: Csíkszereda,
Központi park, október 28-
30.

A következõ programok
várják az érdeklõdõket: ala-
csony kötélpályás elemekre
alapozott kalandpark, futó-
verseny a Központi Parkban,
civil szervezetek vására.

Mustármag 

Helyszín: Székelyvécke,
október 30., vasárnap, 11
óra.

Wass Albert írásaiból ösz-
szeállított egyéni mûsort
mutat be Mustármag címmel
Kulcsár Székely Attila, a
Tomcsa Sándor Színház tár-
sulatának tagja. Zene: Kor-
morán. Az elõadás rendezõ-

je Csurulya Csongor, a hely-
szín pedig minden esetben
az adott település katolikus
vagy református temploma.

Henrik Ibsen: Nóra

Helyszín: Székelyudvar-
hely, Tomcsa Sándor Szín-
ház, október 30., vasárnap,
19 óra.

A Georgius és a Csíki 
kamarazenekar 
szimfonikus 
hangversenye

Helyszín: Sepsiszentgyörgy,
Tamási Áron Színház,
Nagyterem (Szabadság tér,
1. szám). Idõpont: október
28., péntek, 19 óra. A jegyek
ára 25 lej; nyugdíjasoknak,
diákoknak 12 lej.

Programajánló

A tampon nagyon kényel-
mes, egyszerû és tiszta meg-
oldást jelent a menstruáció
idején. De vajon biztonságos
is az egészségünkre nézve?
Nõgyógyászok gyakran
ajánlják inkább a betétet. Ha
mégis a tampon mellett dön-
tünk, akkor tudnunk kell né-
hány hasznos információt
azzal kapcsolatban, mi min-
dent okozhat a használata.

Méhszájseb
Akinek méhszájsebe van,

annak kimondottan nem ja-
vasolják a tampon használa-
tát, mivel a felhelyezés után,
még száraz állapotban dör-
zsölheti, irritálhatja a sebet,
amitõl az akár vérezni is
kezdhet. Külön veszélye,
hogy az innen eredõ vérzést
nem vesszük észre menstruá-
ció közben.

Kórokozók 
felhalmozódása
A tampon használata eleve

nem kedvez annak, hogy a
hüvely öntisztulási folyama-

tai zavartalanul mûködhesse-
nek. A tamponban felgyûlt
vérben, vagyis a hüvelyben,
felhalmozódhatnak olyan
kórokozók, amelyek komoly
fertõzéseket okozhatnak.

Izmok gyengülése
A tampon nem rugalmas,

nem hajlítható, ezért haszná-
lata közben nyomást gyako-
rol a hüvely falára. Emiatt
csökkenhet a hüvely falában
a véráramlás, ennek követ-
keztében pedig akadozhat a
tápanyagellátás.Ugyanemiatt
a hüvely oxigénellátásával is
gond lehet, és így elképzelhe-
tõ, hogy a normálisnál ko-
rábban gyengülnek majd
meg a hüvely izmai. Szeren-
csére a negatív hatások ellen
felléphetünk intim tornával,
ami segít megõrizni a hüvely-
izmok rugalmasságát.

Szárító hatás
A tampon funkciója a vér

felszívása, de sajnos nem
csak a vért, hanem a hüvely
nyálkahártyáján található

minden más nedvességet is
felszív. Így a hüvely kiszárad-
hat, megváltoztatva a termé-
szetes baktériumflórát. Innen
már egyenes út vezet a gom-
bás fertõzésekhez, amelyeket
ha nem észlelünk és keze-
lünk idõben, akkor komoly
és kellemetlen következmé-
nyei lehetnek.

TSS, vagyis toxikus sokk
szindróma

A jelenség lényege, hogy ha
a szervezetünkben jelen van
az úgynevezett Staphylococ-
cus baktérium, és ez találko-
zik a felhelyezett tamponnal,
akkor elkezd veszélyes mé-
reganyagot termelni, ami ki-
válthatja a toxikus sokkot. A
jelenség elég ritka, és kialaku-
lási folyamata még nem telje-
sen tisztázott, de az biztos,
hogy van összefüggés a tam-
ponok, egészen pontosan a
szuperabszorbens típusúak
használatával. A betegség tü-
netei: hányás/hasmenés, láz,
hámlás a tenyéren és a tal-
pon, napégésszerû foltok.

Problémás tamponhasználat

Arról már hallottunk, hogy
a tenyérbõl kiolvasható a
sorsunk, az azonban újdon-
ságnak számít, hogy a lábfe-
jünk segítségével egy komp-
lett személyiségelemzést el
lehet végezni. Legalábbis ezt
állítják a kínaiak és az india-
iak, náluk ugyanis több mint
ötezer éve gyakorolják a láb-
olvasást. Nem akarunk
megfosztani senkit az önis-
meret ezen módjától, ezért
megosztjuk a fõbb tudniva-
lókat.

Nagylábujj
Ha a nagylábujj sokkal

hosszabb a többinél, éles
eszû, kreatív gondolkodóra
vall, de nem feltétlenül tud
összpontosítani, és néha
nem látja át teljesen a felada-
tokat. Ha viszont a nagyláb-
ujj viszonylag kicsi, ez arra
utal, hogy kiválóan képes az
illetõ több feladat egyidejû,
hatékony megoldására.

Második lábujj
Minél hosszabb a máso-

dik lábujj, annál erõsebb a
vezetõi készség. Ez a dina-
mizmus azonban könnyen
diktátorkodásba csaphat át.
Az indián hagyomány sze-
rint a sasszemû anyák nem
engedték, hogy fiuk olyan
lányt vegyen feleségül, aki-
nek hosszú a második lábuj-
ja, mert ez arra utalt, hogy
házi sárkány lesz. A kismé-
retû második lábujj azonban
nem jelenti az ellenkezõjét.
Egyszerûen arra utal, hogy
a lábujj tulajdonosa kivárja
a megfelelõ alkalmat, érté-
keli a harmóniát, és nem
próbál meg fejjel a falnak
menni a problémák megol-
dásában.

Harmadik lábujj
A kínaiak az energiával,

lendülettel és akaraterõvel
hozzák összefüggésbe ezt a
lábujjat. Ha viszonylag

hosszú, azt jelenti, hogy hi-
hetetlenül energikus és lele-
ményes az illetõ. Ha rövid
ez a lábujjad, inkább az élet
örömeit élvezi. Szereti a
nyugalmat, és nem izgatja
fel magát sok mindenen.

Negyedik lábujj
A hosszú, egyenes negye-

dik lábujj családközpontú-

ságra utal. A lábujj elhajlása
a szeretteinkkel való kapcso-
lat megromlására utal. A kí-
naiak szerint az ilyen embe-
rek rendkívül érzékeny lel-
kûek és empatikusak. Ha vi-
szont ez a lábujj rövidebb,
akkor nem annyira fontos a
család és a társas kapcsolat,
inkább más dolgokra össz-
pontosítunk az életben.

Kislábujj
A rövid kislábujjal rendel-

kezõkre a gyerekes huncutság
jellemzõ. Kerülik a felelõssé-
get, hamar elunják magukat,
és állandóan újabb és újabb
szórakoztató tevékenységeket
keresnek. Ha valaki külön
tudja mozgatni a kislábujját a
negyedik lábujjtól, impulzív,
kalandvágyó és elbûvölõ sze-
mélyiséggel rendelkezik.
Azok, akik erre nem képesek,
többre értékelik a rutint, a biz-
tonságot és a lojalitást.

Fokozatosan csökkenõ
méretû lábujjak
A szép fokozatosan csök-

kenõ méretû lábujjak mód-
szeres, pontos és rendkívül
gyakorlatias személyiségre
utalnak. Az ilyen ember oda-
figyel a részletekre, és mindig
befejezi azt, amit elkezdett.

Széles lábfej
Az ilyen emberek állandó-

an mozgásban vannak, egy
pillanatra sem pihennek. A
kínaiak azt mondják, erõsen
megveti a lábát a földön.

Hosszú, keskeny lábfej
Az ilyen lábúak imádják a

kényeztetést, és nem bánják,
ha mások végzik el helyettük
a kemény munkát. Erõs esz-
tétikai érzékkel rendelkez-
nek, és szeretik a szépet a
környezetükben.

Talpív
A magas talpív a nagyon

önálló és önelégült emberek-
re jellemzõ. Sok idõt fordíta-
nak magukra, és néha azzal
vádolják õket, hogy már-
már antiszociálisak. Ha vi-
szont valaki átlagos vagy
alacsony talpívvel rendelke-
zik, szereti mások társasá-
gát, és eléggé extrovertált.
Szereti jól érezni magát, és
annak is örül, ha mások is
így éreznek.

Mit árul el rólunk a láb?
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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

– Kérem, bíró úr, én csupán egy formai hiba következtében
kerültem ide.

– Hogyhogy?
– … (poén a rejtvényben)

Vízszintes: 1. A poén elsõ része. 11. Farmermárka. 12. Sem-
melweis Orvostudományi Egyetem (röv.). 13. King ...; szab-
ványméret. 14. Részben gyagyás! 15. Békemadár. 17. Ki ...
tud?; egykori vetélkedõ. 18. Neki is jut. 20. Görög betû. 21.
Román fizetõeszköz. 23. Kérni kezd! 24. Kis Izabella. 26.
Számottevõen sok. 28. Antal becézve. 29. Részekre osztott.
30. Káliumatomok! 31. Német család, tagjai a telekommuni-
kációs ipar jelentõs alakjai. 33. Felelõs kiadó (röv.). 34. Csú-
szás. 35. Reteszelõ. 37. Kölnben szokásos. 39. Egyfajta ízelt-
lábú. 40. Erdészeti Lapok (röv.). 41. Rész. 42. Kettõt beolt!
43. Enikõ becézve. 45. Megahertz (röv.). 47. Hullám rezegte-
tése. 49. Króm vegyjele. 50. Öltöget. 52. Operai dalbetét. 53.
Kinek a tulajdona?

Függõleges: 1. Formálás. 2. Gyommal megtölt. 3. Emberi
erõforrás (röv.). 4. Férfielõd. 5. Roland becézve. 6. Görög
betû. 7. Neutrális. 8. Bent felsül! 9. ... Clijsters; belga
teniszezõ. 10. Rõtvad becézve. 16. Mészagyag, víz, homok és
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Jó magyarázat

Birsalmasajt
Hozzávalók: 4 db birsal-

ma, 400 g kristálycukor, 1 db
citrom leve.

Elkészítés: A birsalmákat
negyedekbe vágjuk, maghá-
zukat eltávolítjuk. Egy lábas-
ba tesszük a birsalma cikke-
ket, felengedjük vízzel, fél
citrom levét belefacsarjuk és
puhára fõzzük az almát. Le-
szûrjük, és mindegyik darab-
ról lehúzzuk a héjat. A puha
gyümölcsöt botmixerrel
vagy turmixban pürésítjük.
A birsalmapürét vastag falú
lábasban kevergetve felmele-
gítjük és hozzáadjuk a cuk-
rot. A maradék citrom levét
hozzáfacsarjuk, és az egé-
szet sûrûre fõzzük. Egy meg-
felelõ méretû formát fol-
packkal bélelünk, és beleönt-
jük a sûrû, forró masszát.
Miután kihûlt és megszilár-
dult annyira, hogy tartja a
formáját, kiborítjuk belõle
egy darab zsírpapírra és hû-
vösebb helyre költöztetjük,
ahol békén hagyjuk úgy egy
hétig, vagy amíg rendesen ki
nem szárad.

Birsalmakrémleves
Hozzávalók: 3-4 közepes

birsalma, 10 dkg cukor, 2 dl
tejszín, ½ vaníliarúd, 1 na-
gyobb darab fahéj, 7-8 szem
szegfûszeg, ½ citrom leve, 1
ek étkezési keményítõ, csipet
só.

Elkészítés: A birsalmának
kivágjuk a csutkáját, felszele-
teljük kis darabokra. Egy fa-
zékba tesszük, majd öntünk
hozzá annyi vizet, amennyi

bõven ellepi. A vaníliarudat
hosszában felvágjuk, egy
késsel kikaparjuk a magjait,
majd hozzáadjuk a leveshez
a fahéjjal, szegfûszeggel, cu-
korral, sóval, citromlével
együtt. Forrás után még 15
percig lassú tûzön fõzzük.
Besûrítjük a keményítõvel,
hozzáadjuk a tejszínt és még
egyszer felforraljuk. Zárjuk
le a tüzet alatta és botmixer-
rel pürésítsük. Langyosan
vagy hidegen, akár kis tej-
színhabbal a tetején fogyasz-
szuk.

Birsalmával 
rakott zöldbab
Hozzávalók: 10 dkg vad-

rizs, 1 kg bokorbab, 30 dkg
lencse, 3 fej hagyma, 6 ge-
rezd fokhagyma, 1 babérle-
vél, 10 dkg reszelt sajt, 10
dkg vaj, 2 ek liszt, 1,5 dl tej,
2 dl tejszín, 3 tojás, 1 tk pi-
rospaprika, 1 tk cayenne
bors, 2 tk szerecsendió, 1
nagy birskörte/alma, 2 ek
méz.

Elkészítés: Elõkészítjük a
rétegeket. A babot feldara-
boljuk és 5 dkg vajon, 2 ge-
rezd fokhagymán kevés víz-
zel puhára pároljuk fedõ
alatt. A lencsét a babérlevél,
2 fej hagyma, és 3 fokhagy-
ma kíséretében vízben meg-
fõzzük. Ha puha, szûrjük le,
és fogjuk fel a levét. A vad-
rizst fõzzük meg sós vízben.
A zöldbab és a lencse felét
vegyük ki egy-egy tálba. A
zöldbabhoz adjuk a tejszínt,
sót, borsot és 5 dkg reszelt
sajtot és bormixerrel pürésít-

jük. A lencsébõl kivesszük a
babérlevelet, de benne hagy-
juk a hagymát, és a fokhagy-
mát. Elfelezzük az adagot.
Az egyik felére rászórjuk a
pirospaprikát és cayenne
borsot, ízlés szerint sót. A
másik felét pürésítjük egy
kevés fõzõlével. A maradék
vajat felolvasztjuk egy ki-
sebb lábasban. Rászórjuk a
2 ek lisztet, és 1-2 percig
habzásig sütjük. Felöntjük
az elõre felmelegített tejjel és
csomómentesre keverjük.
Hozzáöntünk 3 dl lencse-
fõzõlevet is, sóval, borssal,
és a szerecsendióval ízesít-
jük. Ha kicsit kihûlt, beleüt-
jük a 3 tojást és simára ke-
verjük, hozzákeverjük a len-
csepépet, amit fentebb püré-
sítettünk. A maradék hagy-
mát felkarikázzuk és vajon
megpirítjuk. Közben felda-
raboljuk kockákra a birset és
elkeverjük a hagymával. Rá-
csurgatjuk a mézet, kevés vi-
zet teszünk alá, és fedõ alatt
félpuhára pároljuk. Összeál-
lítás: egy tálban leterítjük a
rizst. Rá a maradék zöldba-
bot. Rá a birset. Erre a len-
csét. És leöntjük a lencse-
krémmel. Megszórjuk a sajt

másik felével és 200 fokon
30-35 percig sütjük, amíg
szépen meg nem szilárdul a
krém.

Gyömbéres birsalmás 
csirkemell
Hozzávalók: 1 csirkemell-

filé, só, bors, 1 nagy birsal-
ma, 1 közepes fej hagyma, 1
citrom leve, méz, 1 tk õrölt
gyömbér, ½ tk õrölt fahéj,
kb. 4 dkg vaj.

Elkészítés: Egy lábosban
felforralunk vizet, beletesz-
szük a citromlevet és pici
mézet. A birsalmát cikkekre
vágjuk. Roppanósra fõzzük.
Mialatt fõ, falatnyi darabok-
ra felszeteljük a csirkemellet.
A gyümölcsnek a vízbõl ki-
véve kivágjuk a magházát és
a csirkével azonos méretû
kockákra vágjuk. Egy serpe-
nyõben vajon megpároljuk a
karikára szeletelt hagymát,
hozzáadjuk az õrölt fahéjat,
gyömbért és rátesszük a csir-
kemellet, sózzuk, borsoz-
zuk, pirosra sütjük, a végén
még egy tk-nyi mézzel átfor-
gatjuk.Félrehúzzuk, amíg
karamellizáljuk a birsalmát:
ehhez egy másik serpenyõ-
ben egy diónyi vajat és egy

tk-nyi mézet felolvasztunk és
rádobjuk a kockázott gyü-
mölcsöt. Átforgatjuk, amíg
szép piros, ragacsos nem
lesz. A legvégén adjuk hozzá
a húshoz. Meg lehet esetleg
szórni fenyõmaggal, vagy
mandulával.

Csípõs birskörtés csirke
Hozzávalók: 4 egész csir-

kecomb és 6 csirkeszárny, 3-
4 birskörtébõl készült kom-
pót, só. A csípõs mázhoz:
0,5 dl étolaj, 3-4 csilipaprika,
1 tk õrölt pirospaprika, 1 ek
méz, 1 gerezd zúzott fok-
hagyma, õrölt borskeverék.

Elkészítés: A csirkehúso-
kat besózzuk és bõrös felük-
kel felfelé, egy fedeles, sütõ-
ben használható edénybe
fektetjük. A csilipaprikák
magjait és ereit eltávolítjuk,
felaprítjuk, a máz többi hoz-
závalójával összekeverjük,
és bekenjük vele a csirkehú-
sokat. A mázas csirkék közé
helyezzük a birskörtedarabo-
kat, és a befõtt levével felönt-
jük. A csirkehúst 200 fokra
elõmelegített sütõben, fedõ
alatt 30 percig sütjük, majd
fedõ nélkül további 20-25
percig, míg piros nem lesz.

Birssel készült finomságok
A jó gazda október végéig
megejti a gyep utolsó kaszá-
lását, de ha eddig nem került
erre sor, még a napokban el-
végezhetjük. A fûmagasság-
ra ügyeljünk, mert ha na-
gyon alacsonyra nyírjuk, a
hamarosan bekövetkezõ fa-
gyok, károsíthatják a gyöke-
reket. Ajánlott a 8-10 cm-es
magasság. Ha csak tehetjük,
vékonyan szórjuk be érett
trágyával, amit majd az esõ
a talajba mos. Ha a gyepet
mûtrágya-adagolással kíván-
juk erõsíteni, akkor azt csak
a vegetációs idõszak kezde-
tén szórjuk ki. A levágott fü-
vet gereblyézzük össze, sose
hagyjuk a fû között elkor-
hadni, mert alatta elsárgul a
gyep. A pázsitba került ide-
gen gyomokat gyökerestõl
távolítsuk el. Sokan arról pa-
naszkodnak, hogy a pázsit
elmohásodott. Ilyenkor a ta-
lajt alaposan gereblyézzük
át. Ezáltal szellõsé válik. De
ha nagy felületen tapasztal-
ható a mohásodás, akkor a
gereblyézés elõtt a területet
mészporral kell beszórni. A
gyepen a levélréteg is egyre
vastagabb lesz, szükséges az
összegyûjtésük. A lombszí-
vóval csábítóbb a takarítás,
azonban a levelek mellett a
gép szívó hatásának sok ap-
ró élõlény is áldozatul esik.
Környezetkímélõbb megol-
dás tehát a levelek, összege-

reblyézése lehet. A leveleket
komposztálhatjuk a fûnyese-
dékkel együtt, de a cserepes
kertben is hasznosíthatjuk.
Halmozzuk fel azokon az
edényeken, amelyekben nyá-
ron évelõk nõttek. Zöldség-
hálót vagy fenyõágat hasz-
nálhatunk nehezéknek.

Sármási-Bocskai János 
kertészmérnök

Gyepkezelés

októberben

Kert-ész

A birs a Kaukázus vidékén õshonos gyü-

mölcs, az alma és a körte rokona. Léte-

zik birsalma és birskörte is, melyek csu-

pán alakjukban különböznek, ízük ha-

sonlóan fûszeres. Nyers fogyasztásra

egyik sem igazán alkalmas kemény és

igen fanyar gyümölcshúsa miatt, de

számtalan finomság készíthetõ belõle.

Összegyûjtöttünk párat.



A második „ember” rövide-
sen kaput nyit a harmadik
„embernek”, a november-
nek, és belépünk a tél torná-
cába. A környezetünkben
ilyenkor már csak azok a ma-
darak vannak jelen, amelyek
állandóan itthon élnek, nem
vándorolnak és még azok,
amelyek hozzánk érkeznek
telelni.

Október derekán láttam
csízt elõször az idén, a kis
madárcsapat egy magas nyír-
fa felsõ ágain kereste táplálé-
kát. Zöldessárgás, fekete sap-
kás (ami a hímekre jellemzõ)
madárkák kisebb méretûek
mint a verebek. Aki még
nem látott csízt, az a csic-
sörkére hasonló madárra
gondoljon. Nyolc példányból

állt a csapat, csüngtek az ág
végeken, hasonlóan, mint az
õszapók, és közben halk hí-
vogató hangjukon szólongat-
ták egymást.

Az ember azt hinné, hogy
nem táplálkoznak, hanem
csak énekelgetnek és közben
izegnek-mozognak az ága-
kon, s majd mikor megunják,
átrepülnek egy másik fára. A

valóságban másként van,
folyton kell hogy táplálkozza-
nak a kistestû madarak, pláne
télen, amikor a nappalok rö-
videbbek. A verébnagyságú
madarakat már az egynapos
koplalás is nagyon megviseli,
ami gyakran a pusztuláshoz
vezet. A kis madarak ezt pon-
tosan tudják, és minden lehe-
tõséget kiaknáznak, hogy
táplálékot szerzzenek, termé-
szetesen még arra is oda kell,
figyelniük, hogy a megszer-
zett táplálékból nyert energia
fedezze a ráfordított energia-
veszteséget, hiszen már az is
sok energiát felemészt, hogy
folyton figyelniük kell a rájuk
leselkedõ veszélyekre. És ak-
kor nem beszélve arról, mi-
kor megjelenik a rettegett el-
lenség, a karvaly. A hívogató
hangjuk többek közt a meg-
nyugtatásukat szolgálja, hogy
minden rendben van, min-
denki megvan, veszély nincs.
Tudják, több szem többet lát,
ami biztonságérzetet ad, és ez
megtartja az energiát. A táp-
lálkozás pedig a magevõ ma-
darakat nem gátolja meg a
„csevegésben”.

Kelemen László, Rara Avis
Madártani Egyesület

Tizenkét hónap a természetben
Az étellel is el lehet játsza-
dozni, mielõtt elfogyaszta-
nád. Egy ilyen vicces figurát
biztosan szívesebben elfo-
gyasztasz, mint egy megszo-
kott szendvicset. Lássuk, ho-
gyan készítheted el.

Szükséges anyagok, esz-
közök: finom kerek zsömle,
piros gyümölcsbõl készült
lekvár, banán, piros alma,
mazsola, kés, kenõkés.

Elkészítés: A kerek zsöm-

lét vízszintesen vágd kettõbe,
és kend meg gyümölcslek-
várral. Tehetsz alá egy kis va-
jat is, ha úgy jobban szereted.
Vágjál két karika banánt, az
lesz a rák szeme. Mazsola-
szemekbõl rakd ki a szájat és
a szemgolyót. Egy piros al-
mát vágjál kettõbe, majd a
képen látható minta alapján
vágd ki a rák lábait. Tedd a
helyére, és kész is van a fi-
nom vitamindús rák szendvi-
csed. Jó étvágyat!

Fogyasztható rák

Hétvégi mellékletünk Életmód és Csodavár oldalait
Orosz Anna szerkesztette

A szegény ember 
szerencséje

Hol volt, hol nem volt, élt
egyszer két szomszéd: az
egyik gazdag volt, a másik
szegény. A gazdagnak sok
pénze volt, a szegénynek
semmije. Egy vasárnap este a
szegény kint sétált és meglát-
ta, hogy a gazdag földjén va-
laki kaszál. Odament, és
megkérdezte:

„Miért dolgozol vasárnap?
És ki vagy te?”

„A gazdag gazda Szeren-
cséje vagyok, és nekem kell
lekaszálnom, amit õ soha le
nem kaszált.”

„No, ha a Szerencse vagy,
akkor miért nem jössz el so-
hasem énhozzám kaszálni?”

„Tehozzád nem mehetek,
mert nem úgy rendelkeztek.
Te kezdj el kereskedni, akkor
meggazdagodsz. A felesé-
gednek vannak csinos ruhái,
add el azokat, egyiket a má-
sik után, míg meg nem gaz-
dagodsz.”

Rendben, a gazda úgy is
tett, és láss csodát, rövid idõn
belül olyan gazdag lett, hogy
a pénzét szakajtóval kellett
mérni. De, szerencsétlensé-
gére, szakajtója még nem
volt, ezért átküldött a gazdag
szomszédhoz egy szakajtó-
ért. Az nagyon meglepõdött,
hogy mit kell mérnie szakaj-
tóval, ezért annak a fenekére
egy csepp enyvet tett.

A szomszéd miután lemér-
te a pénzét, visszaküldte a
szolgával a szakajtót, de a
pénzbõl egy az enyvhez ra-
gadt, és így a gazdag mind-
járt megtudta, hogy a szom-
szédja pénzt mért. Mit te-
gyen? Azon nyomban átsza-

ladt a szomszédhoz és meg-
kérdezte, hogy honnan szer-
zett ilyen gyorsan ennyi
pénzt.

„Honnan szereztem? – fe-
lelt a kérdésre kérdéssel. –
Kereskedéssel.”

Ezt hallva õ is mindjárt ke-
reskedni kezdett, eladta, ami-
je csak volt. De mi történt?
Így mindenét elvesztette és
teljesen elszegényedett.

Hazugságok

Voltak idõk, amikor hatal-
mas káposzták nõttek. De
milyen káposzták voltak
azok! Egy fejjel tele lett hét
hordó.

De micsoda hordók voltak
azok! Egy vasárnap három
bográcsnyi ételt fõztek belõ-
le.

De micsoda bográcsok vol-
tak azok! Egy bográcsnyi
étellel harminc férfi jóllakott.

De micsoda férfiak voltak
azok! A káposztához minden
férfi megevett három-három
vekni kenyeret.

De micsoda kenyerek vol-
tak azok! Három-három pud
rozsból készült mindegyik.

De micsoda rozs volt az!
Hét kalász volt minden szá-
lon.

De micsoda kalászok vol-
tak azok! Hét férfi hét héten
át kaszált minden kalászt.

Az ostoba férfi

Hol volt, hol nem volt, élt
egyszer egy ostoba legény,
aki, szerencsétlenségére, meg
akart nõsülni, de nem tudta,
hogy hogyan kérjen meg egy
lányt. Mi mást tehetett volna,
elküldte az anyját háztûzné-

zõbe. Rendben is volt, de az
anyának épp akkor keltettek
a libái. Kicsit körülnézett, el-
gondolkodott és kioktatta a
fiát:

„Ha a libák ki akarnak
menni a fészekbõl, hogy ki-
csit lubickoljanak a vízben,
ereszd ki õket, de hamarosan
hívd is vissza, hogy ki ne hûl-
jenek a tojások!”

Az anya elment, a legény
szigorúan nézte a libákat. De
egyszer az egyik kijött és gá-
gogva bele a folyóba. A fiú
hívja, egyre hívja, de csak
nem jön gyorsan vissza: ami-
kor õ a folyó egyik partján
van, a liba a másikon, majd õ
megy át a másikra, és a liba
jön erre a partra. A legény-
nek ekkor az eszébe jutott,
hogy a tojások még kihûlnek,
és ebbõl csak baj lesz! Gyor-

san be a fészerbe, és maga rá-
ült a tojásokra. Ült, csak ült.
Ekkor bejött a liba, de a le-
gény még mindig ott ült. A li-
ba kiabált:

„Eredj innen!” – de az csak
ott ült, nem mozdult a helyé-
rõl. Este megjött az anyja a
menyasszonnyal, és a legény,
mint egy gúnár, gágogva sza-
lad, hogy megnézze a lányt.
Az anyja azonban látva,
hogy mit csinált, felkiáltott:

„Jaj, te ostoba, jaj, te osto-
ba! No, ha te magad ülsz a li-
ba fészkében, mindent össze-
nyomtál, jaj, nézd csak meg,
hogyan nézel ki!”

Az ostoba megértette,
hogy összenyomta a tojáso-
kat, végigtapogatta magát –
no rendben van, hiszen ha
valaki dolgozik, mindig be-
piszkolhatja a ruháját, ho-

gyan is vigyázhatna rá.
De a menyasszonya össze-

ráncolta a homlokát és el-
gondolkodott: „Jó vége nem
lesz ennek, a legjobb lesz, ha
az éjszakának vége, én visz-
szamegyek.”

És éjjel így szól a võlegény-
éhez:

„Várj csak, várj, én mind-
járt bemegyek.”

De az ostoba ezt gondolta:
„Így nem lehet – az anyja
már szólt a vacsoránál:
»Fiam, most vigyáznod kell
arra, amit ma hoztam neked,
a feleség – drága kincs!«
Ezért kötélre kötöm, majd ki-
engedem.”

Rendben, kötélre kötötte,
majd kieresztette a menyasz-
szonyát, és mindjárt húzta is
vissza, de a lány eloldotta a
csomót, a kötél végére kötöt-

te a kecskét, maga pedig el-
szaladt. Az ostoba behúzta a
kecskét a szobába, simogatta,
simogatta a sötétben, és nem
tudta a dolgot megérteni,
ezért megkérdezte az anyját:

„Mama, mit keres ott a
padlón, a feleségemnek cipõ-
je van?”

„Igen, fiacskám, mint min-
den nõnek.”

A legény tovább simogat-
ta, majd megkérdezte:

„Anya, a feleségemnek
szarva is van?”

„Fiam, minden nõnek van-
nak szarvai.”

A fiú kitapintotta a kecske
szakállát. „Anya, a feleségem
egész arca szõrös.”

„Igen, fiam, sok nõnek
hosszú haja van, a tiednek is.”

Majd megérezte a kecske
farkát.

„Anya, a feleségemnek far-
ka van.”

Ezt az anya már nem értet-
te. Mi lehet az a farok, ezért
tüzet gyújtott és megnézte:

„Fiacskám, ez egy kecs-
ke!”

„Jaj nekem!” kiáltott fel a
legény. „Akkor õ elszökött
tõlem. Utána kell szalad-
nom.”

Szaladt, szaladt, utol is ér-
te, de a lány négykézláb át-
szaladt az útkeresztezõdé-
sen, a legény be a sötétbe,
elõtte egy kerítés! A legény
visszament egy fejszéért,
hogy kivágja a kerítést, de
amikor visszaért, a nõ már a
házban volt.

Nos, az ostoba legény így
maradt feleség nélkül, és az-
óta egy ostobának sem jut fe-
leség.

(Fordította: Dabi István)

Lett népmesék
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