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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3585 ▲
1 amerikai dollár 3,1626 ▲
100 magyar forint 1,4209 ▲

Lefújták a görög népszavazást

Visszavonta a sok vihart kavart népszava-
zási javaslatát Papandreu görög kormány-
fõ tegnap. A politikus szerint erre nem
lesz szükség, ha sikerül megegyeznie az
ellenzékkel. A BBC közben úgy értesült,
hogy Papandreu lemond, és szakértõi kor-
mány alakul Athénban. 

Vezércikk 3

Aktuális 2

Társadalom 7

Kenyér és cirkusz
A megszorítások sora nem ér itt véget,
hanem jövõre folytatódik. A kormány
képtelen az államkassza bevételeinek nö-

velésére, így csak a kiadások
további csökkentésével képes

egyensúlyban tartani a düle-
dezõ országszekeret. No
meg az IMF kegyelemke-
nyerével: a Valutaalaptól
felvett újabb kölcsönök-

kel, amelyeknek kama-
tait hamarosan el kell
kezdeni kifizetni. 

Salamon 
Márton László

„Szépen zöldül” Hargita megye

Hargita megye élen jár a Környezetvédelmi
Alapból finanszírozott integrált ivóvíz- és
csatornarendszerek építését, felújítását és
bõvítését célzó program pályázatainál – je-
lentette ki Borbély László környezetvédelmi
és erdészeti miniszter Csíkszeredában.

Farkas István

Téli sportok, kalandturizmus
és más szabadidõs tevékeny-

ségek székelyföldi szintû kínálatát
mutatja be a bukaresti Romexpo
egyik pavilonjában felállított, teg-
nap délben megnyitott Székely-

föld-stand. A vasárnapig tartó tu-
risztikai vásáron a székely párt
jelképezõ bábukat ezúttal télies
környezetbe helyezték, a me-
nyecskét szánon, a góbét pedig sí-
lécen láthatják. A látogatókat
azonban jobban vonzotta a szé-
kely „terülj-terülj asztalka”, az

apró kockákra vágott szalonnát és
sajtot két kézzel tömték szájukba
a „turizmusra” éhesek, az élelme-
sebbek pedig a magukkal hozott
szatyorba is bõven pakoltak a pi-
tyókás kenyérbõl, illetve a na-
gyobb sajt- és sonkaszeletekbõl.
Folytatása a 3. oldalon

Engedetlen elöljárók
Nem hajlandók bírságolni a személyi számuk közlését megtagadó személyeket

Mai mellékletünk:

Antal Erika

A Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem

(MOGYE) „lassan a törvényen
kívül kerül” azáltal, hogy nincs
érvényes egyetemi chartája – je-
lentette ki tegnap az MTI-nek
Markó Béla oktatásért felelõs mi-
niszterelnök-helyettes, miután a
MOGYE szenátusa a szaktárca
utasításával dacolva szerda
délutáni ülésén nem volt hajlandó
beépíteni az egyetemi chartába a
magyar tagozat létrehozását lehe-
tõvé tevõ cikkelyeket. Markó sze-
rint az egyetem továbbra sem tart-
ja tiszteletben a törvényt, így a
szaktárca így nem fogadhatja el
az intézmény mûködési szabály-
zatát. Folytatása a 3. oldalon 

Markó: törvényen

kívül a MOGYE

M. Á. Zs.

Traian Bãsescu államfõ teg-
nap arra szólította fel a bírá-

kat, hogy amikor bizonyos társa-
dalmi kategóriák jövedelmének
csökkentését elõíró törvények el-
lenében hoznak ítéletet, akkor ne
csak a kártérítések összegét hatá-
rozzák meg, hanem azt a forrást
is jelöljék meg, amelybõl az ösz-
szegeket kifizetheti az állam.
Hozzátette,  a bércsökkentés kap-
csán hozott bírósági ítéletek 9
milliárd lej kifizetésére kötelezik
az államot. „Maholnap azt is bí-
rósági döntés fogja elõírni, hogy
ki legyen Románia államfõje” –
ironizált Bãsescu. 
Folytatása a 3. oldalon 

Vegyétek és egyétek. Gyorsan fogyott a bukaresti Romexpo székely standján kínált óriási házikenyér A szerzõ felvétele

Kedves olvasónk!

Az utóbbi idõben ismét megszaporodtak a
posta által kézbesített Új Magyar Szó-elõfi-
zetésekkel kapcsolatos panaszok. Ha bár-
milyen problémával szembesül lapunk pos-
tai kézbesítését illetõen, kérjük, jelezze
Béres Attila terjesztési menedzsernek a
0788-318-353 telefonszámon vagy a
difuzare@maszol.ro e-mail címen. 

Köszönjük!

Bírálat a bíráknak

ÚMSZ-összeállítás

Nem hajlandók megbírságolni
az erdélyi polgármesterek azo-

kat a személyeket, akik nem közöl-
ték személyi számukat a kérde-
zõbiztosokkal a népszámláláskor.
A törvény szerint az adat közlésé-
nek megtagadásáért ötezer lejig
terjedõ bírság jár, amelyet a helyi
önkormányzatoknak kell behajta-
niuk. A polgármesterek azonban
lázadoznak a rájuk rótt feladat el-
len, arra hivatkozva, hogy az Or-
szágos Statisztikai Intézet (INS)
félretájékoztatta a lakosságot a sze-
mélyi számmal kapcsolatban. Ezt
elsõként Ilyés Gyula szatmárné-

meti városgazda tette szóvá, aki új-
ságírói kérdésre válaszolva kifa-
kadt: „hogyan bírságolhat meg egy
állami intézmény olyasvalakit, akit
egy másik állami intézmény félre-
vezetett?” A polgármester arra
utalt, hogy a népszámlálás elsõ
napjaiban az INS szóvivõje közöl-
te: a személyi szám közlése nem
kötelezõ. A szóvivõt utóbb me-
nesztették, s az intézmény kényte-
len volt helyesbíteni: a személyi
számot kötelezõ bediktálni kérde-
zõbiztosnak, az adatközlés megta-
gadásáért pedig bírság jár.

„Bírságoljon az INS, ha akar.
Évek óta zajlik a népszámlálás
szervezése, Szatmárnémetibe még-

is csak az utolsó pillanatban érkez-
tek meg a kérdõívek. A népszámlá-
lás elsõ napja elõtt egész éjszaka
benn kellett tartanunk a városházi
alkalmazottainkat, hogy az adat-
rögzítés reggel zökkenõmentesen
elkezdõdhessen. És most pont az
INS emleget bírságokat?” – zúgo-
lódott Ilyés Gyula. A polgármester
szerint a bírságok behajtása amúgy
sem könnyû feladat. „Tanúkra van
szükség, jegyzõkönyvekre… Ro-
mániában nem olyan könnyû bír-
ságokat behajtani. Ha pedig bünte-
tek, tényleg azt hiszik, hogy az
érintettek ki is fogják fizetni?” – so-
rolta ellenérveit az elöljáró.
Folytatása 7. oldalon Ilyés Gyula Fotó: Tofán Levente

Kelendõ Székelyföld Bukarestben
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Röviden

Letartóztatták a kamionsofõrt

A tököli rabkórházba szállították azt a ro-
mán kamionost, aki az a magyarországi
M43-as autópályán hétfõre virradóan tör-
tént, tizennégy halálos áldozatot követelõ
balesetet okozta, miután a Szegedi Városi
Bíróság tegnap harminc napra elrendelte
elõzetes letartóztatását. Újabb mûtét vár
még a napokban arra a férfira, aki a tizenöt
személyes kisbuszban utazók közül egyedü-
liként élte túl a tömegszerencsétlenséget ?
közölte Molnár Zsolt, a Szegedi Tudo-
mányegyetem Aneszteziológiai és Intenzív
Terápiás Intézetének vezetõje.

Az LMP segít az UMDSZ-nek

Az LMP segítséget ígért az Ukrajnai Ma-
gyar Demokrata Szövetségnek (UMDSZ) a
magyarigazolványok kiadásával kapcsola-
tos ügyben – jelentették be tegnap a két
szervezet budapesti megbeszélését követõ-
en. A magyar Külügyminisztérium tavaly
októberben egy vizsgálatot követõen dön-
tött úgy, hogy a magyarigazolványokkal
kapcsolatos rendezetlen körülmények miatt
felfüggeszti az UMDSZ jogát a vízumok
beszerzéséhez szükséges támogató nyilat-
kozatok kiadására.

Komptûz a Vörös-tengeren

Kigyulladt és elsüllyedt egy komp tegnap a
Vörös-tengeren. A több mint 1200 utast ki-
mentették, halálos áldozat nincs, mindösz-
sze hatan sérültek meg – közölték az egyip-
tomi hatóságok. A hajó a jordániai Akaba
kikötõjébõl tartott az egyiptomi Nuveibába.
Az utasok zömmel hazafelé tartó egyipto-
mi vendégmunkások voltak.

Katalin hercegnõ jótékonykodik

Az éhínség sújtotta kelet-afrikai országokba
tervez látogatást Katalin cambridge-i her-
cegnõ (Vilmos herceg felesége), hogy ezzel
teremtsen nemzetközi figyelmet és nyújtson
segítséget az elmúlt ötven év legsúlyosabb
szárazságával küzdõ régió éhezõ gyermeke-
inek. A hercegnõ az ENSZ Gyermekalap-
jának (UNICEF) koppenhágai központi
raktárában tett látogatása során adott elõ-
ször interjút azóta, hogy a brit királyi csa-
lád tagja lett. Egy segélymunkás azt is el-
árulta, hogy elõször Kenyába kíván utazni.

Békítik Belgrádot és Pristinát

Szerbiának és Koszovónak folytatnia kell a
párbeszédet, és Belgrádnak fokoznia kell
erõfeszítéseit, hogy rendezõdjenek kapcso-

latai Pristinával – jelentette ki Jerzy Buzek,
az Európai Parlament elnöke (képünkön)
tegnap a szerb parlament képviselõi elõtt.

Obama a legbefolyásosabb

Egy helyet javítva tavalyi eredményén a do-
bogó legfelsõ fokán végzett idén Barack
Obama amerikai elnök a világ legbefolyá-
sosabb embereinek versenyében – derül ki a
Forbes címû amerikai üzleti magazin minap
közzétett listájából. A 2010-ben aranyérmet
szerzett Hu Csin-tao kínai elnök az idén a
harmadik helyre csúszott vissza, a második
helyen pedig Vlagyimir Putyin orosz mi-
niszterelnök végzett, akinek minden esélye
megvan arra, hogy 2012-ben ismét Orosz-
ország elnöke legyen. 

Gy. Z.

Visszavonta a sok vihart ka-
vart népszavazási javaslatát

Jeórjiosz Papandreu görög kor-
mányfõ tegnap. Mint ismeretes,
az európai mentõcsomagról
szóló referendum hírére gyorsan
reagált a piac, az európai tõzs-
dék azonnal zuhanni kezdtek, és
esett az euró árfolyama is. A
szocialista politikus szerint a ref-
erendumra nem lesz szükség, ha
sikerül megegyeznie az ellenzék-
kel. A konzervatívok délután je-
lezték, hogy hajlandóak lenné-
nek támogatni az európai men-
tõcsomagot. A múlt héten aláírt
megállapodást a közeljövõben

ratifikálná a parlament – jelen-
tette be a konzervatívok vezére,
Antonis Samaras.

Átmeneti kormány alakul?

A BBC úgy értesült, hogy Pa-
pandreu lemond. A kormányfõ
távozásának hírére az európai
tõzsdeindexek erõsödni kezdtek
abban bízva, hogy mindenkép-
pen elmarad a bejelentett népsza-
vazás. Az elsõ hírek szerint Gö-
rögországban szakértõi kabinet
alakul, amely addig lesz kormá-
nyon, amíg a mentõcsomaggal a
kapcsolatos megszorító intézke-
déseket elfogadják. Utána új vá-
lasztásokat írnak ki. Az átmeneti

kormányban kizárólag szakértõk
vennének részt, a kormány élén
egyes hírek szerint az Európai
Központi Bank görög alelnöke,
Loukas Papademos állna.

Párizs és Berlin ultimátuma

Az eurózóna válsága és a vi-
lággazdaság lassulása határozza
meg a világ 19 legfejlettebb gaz-
daságú, illetve vezetõ feltörekvõ
országát, valamint az Európai
Uniót tömörítõ csoport, a G20-
ak kétnapos csúcstalálkozóját,
amely tegnap délután kezdõdött
meg a dél-franciaországi Cannes-
ban. A görög népszavazásról tör-
tént hétfõi meglepetésszerû beje-

lentés teljesen felborította a G20-
ak találkozójának tervezett me-
netrendjét, amelyet a világgazda-
ságban láncreakciót is indítható
görög belpolitikai válság alakulá-
sa tovább módosíthat. Párizs és
Berlin szerda este ultimátumot in-
tézett Athénhoz, amelyben arra
szólították fel a görögöket, hogy a
meglepetésszerûen kiírt népsza-
vazáson arról döntsenek: ki akar-
nak-e lépni az eurózónából vagy
sem. A világ „jó hírekre vár Gö-
rögországból, és nem egzotikus
vagy populista bejelentésekre” –
mondta az orosz elnök a találko-
zón. Dmitrij Medvegyev hozzá-
tette: „Remélem, hogy nem kell
túl sokáig várnunk.” 

Hírösszefoglaló

A brit The Guardian címû lap
tegnapi cikke szerint az

Egyesült Államok és Nagy-Bri-
tannia felkészült egy esetleges
Irán elleni támadásra. Az újság
azt írja: Amerikát különösen ag-
gasztja, hogy Teherán nem akar-
ja leállítani urániumdúsítási
programját. A sajtóhírek arról
szólnak, hogy Nagy-Britannia
készen állna a segítségre az Irán
elleni katonai mûveletben, bár a
brit kormány néhány tagja ellen-
zi az ilyen jellegû kalandot. Brit
értesülések szerint, ha sor kerül
egy Irán elleni beavatkozásra, az
Egyesült Államok brit hajókról,
és az Indiai-óceánon lévõ brit
fennhatóság alatt álló Diego
Garcia szigetrõl fog rakétákat in-
dítani. A The Guardian cikke sze-

rint az Irán elleni csapáshoz a
Moammer el-Kadhafi diktátor
rendszerét megdöntõ, Líbia elle-
ni sikeres hadjárat „hozta meg a
kedvet”. 

Netanjahu, Barak és Avigdor
Liberman külügyminiszter állító-
lag a katonai beavatkozás mellett
van, és próbálja meggyõzni a kor-
mány többi, befolyásos tagját,
akik inkább a gazdasági nyomás-
gyakorlást részesítik elõnyben. 

Teherán is megszólalt az ügy-
ben: Irán kész „megbüntetni” a
szuverenitását megsértõ akció-
kat, függetlenül az elkövetõtõl.
„Az Egyesült Államok pontosan
tudja, hogy a cionista rezsim tá-
madása nem csak az említett re-
zsimnek, hanem Amerikának is
hatalmas károkat fog okozni” –
jelentette ki tegnap egy iráni ka-
tonai vezetõ. 

Iránt is bombázni fogják?

ÚMSZ

Újabb kísérletet tesznek több
ország aktivistái, hogy hajóik-

kal áttörjék a Gázai-övezet köré
vont izraeli blokádot. Az Saoirse
és a kanadai Tahrír nevû hajó a
dél-törökországi Fethiye kikötõjé-
bõl futott ki Rhodosz szigete irá-
nyába – közölte Selçuk Ünal, az
ankarai külügyminisztérium szó-
vivõje tegnap a CNN török nyelvû
adásában. A hajókon tartózkodó
27 aktivista Írországból, Ausztrá-
liából, az Egyesült Államokból és
más országokból érkeztek, hogy

egyebek mellett gyógyszereket
szállítsanak. Török állampolgár
nincs a fedélzeten – tette hozzá
Ünal.

Közben Izrael, amely 1949 óta
tagja az UNESCO-nak, tegnap
ugyancsak befagyasztotta költség-
hozzájárulását, miután a szerve-
zet teljes jogú tagnak fölvette a
palesztinokat. 

Benjamin Netanjahu izraeli
miniszterelnök a döntést azzal in-
dokolta, hogy a palesztin fél csak
mímelte hajlandóságát a béketár-
gyalások folytatására. Izrael éves
tagdíja 1,45 millió eurót tesz ki. 

Újabb segélyek Gázának

MTI

Mérföldkõnek nevezte Anders
Fogh Rasmussen tegnap

Brüsszelben, hogy a szövetség
irányítása alatt kiképzett afga-
nisztáni biztonsági erõk létszá-
ma túllépte a 300 ezres határt. A
NATO-fõtitkár kiemelte, hogy
Afganisztánban a biztonsági el-
lenõrzés átadása a helyieknek az
elõzetes elképzelések szerint ha-
lad. A Líbia elleni nemzetközi
fegyverembargó még érvényben
van, és az ENSZ minden tagálla-
mának kötelessége gondoskodni
a betartásáról, annak ellenére,
hogy a NATO befejezte a térség-
ben zajló mûveletét – figyelmez-
tetett egyúttal Rasmussen. A NA-
TO új stratégiai koncepciója, a
megújuló szövetség kiállta elsõ

erõpróbáját Líbiában – lapította
meg ugyancsak tegnap, de már
Budapesten Kövér László a XV.
nemzetközi NATO-konferenci-
án. A megmérettetést jelentõ arab
tavasz során bebizonyosodott: ha
a helyzet úgy kívánja, az európai
szövetségesek képesek az élre áll-
ni, és az atlanti szervezet azonna-
li egységes fellépésével kell szá-
molni – hangsúlyozta megnyitójá-
ban a magyar Országgyûlés elnö-
ke. Martonyi János magyar kül-
ügyminiszter szintén azt emelte ki
elõadásában, hogy a NATO a líbi-
ai válság megoldásában kimagas-
lóan jól teljesített. Hende Csaba
magyar honvédelmi miniszter
szerint Magyarország kibervédel-
mi stratégiát dolgoz ki, erre a hon-
védelmi tárca jövõ évi költségveté-
se külön forrást tartalmaz. 

Rasmussen: sikeres a NATO

Ebédelnek a G-20-ak. Angela Merkel magyaráz, mögötte Nicolas Sarkozy mintha rimánkodna a szemközt ülõ, zord képet vágó Jeorjiosz Papandreunak

Lefújták a népszavazást
Mégsem ír ki referendumot a görög kormány az európai mentõcsomagról

Ha bombák hullanának az égbõl. Izraeli katonák hadgyakorlatot tartanak



ÚMSZAKTUÁLIS2011. november 4–6., péntek–vasárnap www.maszol.ro 3

Panem et circenses, azaz
kenyeret és cirkuszt kell
adni a népnek, amint
azt már Néró óta tud-

juk. Tudja ezt na-
gyon jól Traian
Bãsescu román ál-

lamfõ is, aki már
elsõ elnöki mandá-
tumát is egy ilyen,

a hatalomgyakorlást erre a két elemre le-
egyszerûsítõ választási jelszóval nyerte el.
„Éljen... jól!” – szalutált hamis mosollyal
az egykori hajóskapitány a jól ismert vá-
lasztási plakátokon, kenyeret és cirkuszt
ígérve népének.
És amíg az ország 7 százalékos gazdasági
növekedést produkált, addig nem is volt
ezzel igazán baj. A kenyeret biztosította a
liberális kormányzat, az állandó cirkuszt
pedig az államfõ. Ez a „munkamegosz-
tás” vált azonban semmivé a 2008-as vá-
lasztásokkor, amikor a Nemzeti Liberális
Párt nem tudta feljebb tornászni hagyo-
mányosan 20 százalék körüli népszerûség-
ét annak ellenére, hogy õ szervezte meg a
szavazást. (Pedig Romániában Caragiale
óta közismert, hogy nem az számít, ki
szavaz, hanem az, hogy ki számolja a
szavazatokat.)
A liberálisok azonban csak a kormányzás
mûvészetéhez értettek, a választások saját
elõnyre történõ megrendezéséhez nem (oly-
annyira nem, hogy Tãriceanu még szava-
zás elõtti hetekben is öngyilkos módon, a
törvényt kihirdetõ államfõ ellenében sem
volt hajlandó ötven százalékkal megemelni
a tanárok bérét), így következett az az idõ-
szak, amikor mind a cirkuszt, mind pedig
a kenyeret az elnöknek kellett biztosítania.
Na jó, utóbbit Emil Bockal és pártjával
együtt. És ekkor kezdõdtek a bajok.
A 2009-ben Romániában is beköszöntött
gazdasági válság ugyanis nem kegyelme-
zett: nem lehetett a szaktudást ravaszko-
dással, politikai trükkökkel helyettesíteni.
Egyre kevesebb lett a kenyér, és egyre több
a cirkusz. A hét százalékos gazdasági nö-
vekedést ugyanakkora csökkenés követte, a
Tãriceanuéktól követelt ötvenszázalékos
béremelés helyett Boc huszonötszázalékos
bérlevágással „jutalmazta” a tanárokat és
a többi közalkalmazottat, nem beszélve a
munkanélküli és a gyermeknevelési segély
megnyirbálásáról. Az áfaemelés égig röpí-
tette az árakat, így a kisnyugdíjasok sem
úszták meg szárazon – még azok a kevesek
sem, akikre nem vonatkozott a nyugdíjadó
kiterjesztése. 
És a megszorítások sora – most már egé-
szen biztos – nem ér itt véget, hanem jö-
võre folytatódik. A kormány képtelen az
államkassza bevételeinek növelésére (sõt, a
befektetõi kivonulások és a várható bank-
tõke-kivonások miatt a bevételek további
csökkenése következik), így csak a kiadá-
sok további csökkentésével képes egyen-
súlyban tartani a düledezõ országszekeret.
No meg az IMF kegyelemkenyerével: a
Nemzetközi Valutaalaptól felvett újabb
kölcsönökkel, amelyeknek kamatait ha-
marosan el kell kezdeni kifizetni. 
És akkor lesz itt nemulass.

Kenyér és cirkusz

Salamon 
Márton László

Folytatás az 1. oldalról

A Románia igazságszolgáltatási
reformját és a korrupció vissza-
szorítását monitorozó bizottság
gyûlésén felszólaló Traian Bãses-
cu felhívta a figyelmet az állam
esetében a hatalommegosztás
egyensúlyának fontosságára.
„Az igazságszolgáltatás autonó-
miát élvez a döntéshozás szem-
pontjából, és ez így rendben is
van. Azonban léteznie kell egy-
fajta belsõ kontrollnak” – jelen-
tette ki az államfõ, aki helytelení-
tette a bíróságok viszonyulását a
bércsökkentésre vonatkozó tör-
vényekhez. Mint hangsúlyozta,
ezek a törvények kiállták az Al-
kotmánybíróság próbáját, a bíró-
ságok mégis sorozatosan igazat
adnak azoknak, akik pert indíta-

nak a bércsökkentés miatt.
Bãsescu azt is nehezményezte,
hogy míg ezek a perek gyorsan
lezárulnak, addig más perek éve-
kig elhúzódnak. 

Az államfõ arra is felhívta a bí-
rák figyelmét, hogy az igazság-
szolgáltatás nem veheti át a kor-
mány hatásköreit, valamint ön-
mérsékletet kellene gyakorolniuk
az uniós projektekre kiírt pályá-
zatok gyõzteseinek eldöntésé-
ben. „Nagyon veszélyes dolog-
nak tartom, hogy a bíróságok na-
gyon sokszor beleszólnak a köz-
beszerzési pályázatok gyõztesei-
nek eldöntésébe. Számos alka-
lommal fordult már elõ, hogy
ötödik, hatodik helyezett cégek
fellebbezését helybenhagyják” –
feddte meg a bírákat Traian
Bãsescu. Hozzátette: ennek az a

veszélye, hogy az Európai Bi-
zottság megvonja a projektek fi-
nanszírozását. „Nemrég kap-
tunk figyelmeztetést a Bizottság-
tól, hogy nem hajlandóak támo-
gatni a dél-erdélyi autópálya
azon szakaszának a megépítését,
amelynek kivitelezõjét a bíróság
döntötte el” – fogalmazott
Bãsescu. Az államfõ szerint az
sincs rendjén, hogy a szaktárcák
belsõ ellenõrzési testületeinek
döntését számos alkalommal bí-
rálták fel a törvényszékek, így
több, rosszul teljesítõ vagy kor-
rupcióval vádolt intézményveze-
tõt kellett visszahelyezni tisztsé-
gébe. „Jóemberek, nem lehetnek
mindenhatóak: törvényhozók,
végrehajtók és igazságszolgálta-
tás is!” – fakadt ki a bírák ellen
Traian Bãsescu. 

Román lapszemle

Andrei Chiliman, a fõváros I. kerületének
polgármestere eltévesztette az évszakot:
ahelyett, hogy a küszöbön álló tél elõtt a
hóeltakarítási munkálatokat készítenék
elõ, alkalmazottai virágokat ültetnek az
utak mentén. (Puterea) 120 év börtönbün-
tetésre ítélhetik azt a hackert, aki szep-
temberben feltörte Scarlett Johannson e-
mailfiókját, majd az amerikai színésznõ-
rõl ott talált meztelen fényképeket nyilvá-
nosságra hozta. (România liberã) Euró-
pai összehasonlításban Románia és Bul-
gária vezeti azt a statisztikát, amely az
egy háztartásban élõ három generáció
arányát illeti. Romániában a lakosság kö-
zel egynegyede megõrizte a hagyomá-
nyos családmodellt. (Adevãrul)

Bírálat a bíráknak
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A székely köményestõl meg-
eredt nyelvû asszonyok nem
szégyellték kérni azt, ami épp
elfogyott. „Mi örülünk, hogy
ilyen kelendõ a székely portéka,
de a jó ízlésnek is van határa ” –
méltatlankodott az asztalért fe-
lelõs székelyföldi panziós. „Lel-
künket tettük ki azért, hogy iga-
zi székely terméket hozzunk
ide, de úgy látom, a minõség he-
lyett a mennyiség a nyerõ. A
szilvaíz bezzeg senkinek sem
kell, pedig kézzel szedett és vá-
logatott szilvából készült, erede-
ti rézüstben” – tette hozzá szo-
morúan. Králik László Attila,
Kovászna megye menedzsere
azonban sokkal derûlátóbb. „A
gasztronómia is a turizmus ré-
sze. Örömmel tölt el, hogy az
egyiptomi standról nem fogy-
nak úgy a finomságok, mint ná-
lunk” – mondta mosolyogva. A
székely stand házigazdája sze-
rint a hároméves vásárjelenlét
alatt a stand hírnevet szerzett a
Romexpón, ami a panziók ki-
adott szobáinak számában is
megmutatkozik.

„Azt tapasztaltuk, hogy kü-
lön-külön, a megyék nevével ke-
vésbé »eladható« a turisztikai
brand, a Székelyföld vagy a
Þinutul Secuiesc vonzóbb” –
magyarázta lapunknak Klárik
László Attila, hogy a három szé-
kelyföldi megye miért egy stand-
nál népszerûsíti turisztikai kíná-
latát. Mint mondja, külön-külön

nem vehetik fel a versenyt a
Prahova völgyével, de együtt
már „át tudják csalni még egy
hegyen a fõvárosiakat”. Hangsú-
lyozta: a Székelyföld leginkább
gyógyfürdõivel, lovas program-
jaival vonzza a fõvárosi turistá-
kat, a tehetõsebbek pedig akár
vadászszenvedélyüknek is hó-
dolhatnak. „Jó látni, hogy míg
az elsõ években a Þinutul
Secuiesc országos hisztériát vál-
tott ki, mára, a következetes
munkának köszönhetõen, Szé-
kelyföld egy történelmi és kultu-
rális régióként jelenik meg anél-
kül, hogy ez különösebb szenzá-
ciónak számítana” – nyilatkozta
a Székelyföld-standdal kapcso-
latban Tánczos Barna vidékfej-
lesztési államtitkár. 

A székelyföldi turizmust be-
mutató asztalokkal szemben ka-
pott helyet a Borszéket népsze-
rûsítõ impozáns stand is, ame-
lyet Mik József polgármester is
elkísért a fõvárosba. „Egy több-
éves, 25 millió eurós projekt ke-
retében azt igyekszünk elérni,
hogy Borszék ne csak az ásvány-
vizet palackozó városként éljen
a köztudatban, hanem visszatér-
jünk oda, ahol száz évvel ezelõtt
voltunk, a gyógyhatású borvize-
irõl híres városhoz” – nyilatkoz-
ta lapunknak a polgármester.
Hangsúlyozta: a várost a turisz-
tikai minisztérium is prioritás-
ként kezeli, támogatta a sípálya
megépítésének projektjét, illetve
a gyógyközpont felújításának
tervét is. 

Kelendõ a Székelyföld... 

ÚMSZ

Románia nem nemzetállam,
és megtörténhet, hogy az

RMDSZ nem szavazza meg az al-
kotmánymódosítást, ha az alap-
törvénybõl nem kerül ki ez a kité-
tel – jelentette ki tegnap Frunda
György, a szövetség Maros me-
gyei szenátora annak kapcsán,
hogy az RMDSZ képviselõházi
frakciója a nemzetállam meghatá-
rozás törlését kezdeményezte az
alkotmány elsõ cikkelyébõl. A
Radio France Internationale-nak
(RFI) nyilatkozó Frunda leszö-
gezte: miközben egyes országok
az elsõ világháború után, sõt már
az elõtt nemzetállamként határoz-
ták meg magukat, a második vi-
lágháborút követõen, az ötvenes
években éppen Franciaország, a
nemzetállam meghatározás kita-
lálója iktatta ki alkotmányából ezt
a meghatározást. Ioan Oltean, a
Demokrata Liberális Párt (PDL)
fõtitkára szerint „nagyon egysze-
rû oka” van annak, hogy alakula-
ta ellenzi az RMDSZ javaslatát.
Az ÚMSZ kérdésére válaszolva
emlékeztetett arra, hogy az alkot-
mány 152. cikkelyének elsõ be-
kezdése kimondja: a Románia
nemzetállami jellegére, független-
ségére és feloszthatatlanságára vo-
natkozó alkotmányos paragrafus
nem lehet módosítás tárgya.
„Ezért sem értem, miért erõlteti
az RMDSZ a nemzetállamiságra
vonatkozó cikkely módosítását” –
mondta lapunknak a politikus.
Ezzel szemben Frunda György
arra hívta fel a figyelmet, hogy a
nemzetállami önmeghatározás el-
lentétben áll az alkotmány más
cikkelyeivel, amelyek viszont jo-
gokat biztosítanak a Romániában
élõ kisebbségek számára. 

Oltean: nemzet-

állam vagyunk!
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Markó Béla kifejtette: az egyetem-
nek – akárcsak a többi romániai
felsõoktatási intézménynek – a
napi munkában különbözõ mi-
nisztériumi jóváhagyásokra van
szüksége, ezért a szaktárcának ha-
tározottan ki kellene nyilváníta-
nia, hogy nem támogatja a
MOGYE különbözõ igényeit, ké-
réseit, ha nem tartja tiszteletben a
törvényt. A miniszterelnök-he-
lyettes hangsúlyozta: nem kellene
idejutni, mert ezt megsínylik a di-
ákok és az oktatók, ezért jó lenne,
ha a MOGYE román oktatói rá-
jönnek arra, hogy idõnként
kompromisszumot kell kötni. Rá-
mutatott: a MOGYE ügye politi-
kai kérdéssé vált, hiszen úgy
ahogy az RMDSZ támogatja a
magyar oktatók igényeit, úgy a ro-
mán oktatók mögé felsorakoztak
a román pártok is. Markó el-
mondta: a MOGYE kapcsán sa-
ját koalíciós partnereiben sem bí-
zik, ezért – mint mondta – elõbb-
utóbb a kormánykoalíció napi-
rendjére kerül a MOGYE, vala-
mint általában az új oktatási tör-
vény alkalmazása. Ez utóbbi üte-
mével ugyanis Markó elégedetlen,
hiszen számos határidõt túllépett
a minisztérium, több területen
nem tudta életbe léptetni a jogsza-
bályt, amely elsõsorban az
RMDSZ jóvoltából született meg
– fûzte hozzá. „Nem tudom elfo-
gadni, hogy van egy jó oktatási
törvény, amelynek alkalmazásért
most állóháborúba kell keveredni,

ahelyett hogy az új lendületet
adott volna a romániai és ezen be-
lül a romániai magyar oktatás-
nak” – mondta Markó Béla.

Király András tanügyi államtit-
kár szomorúnak tartja, hogy a
MOGYE szenátusa a felsõoktatá-
si autonómia mögé bújva nem
akarja tiszteletbe tartani a törvé-
nyes rendelkezéseket. „Hullámo-
kat vetne, ha a minisztérium meg-
vonná az egyetem költségvetését,
de ebben az esetben tényleg lépni
kell valamit, és ha ezt kell meglép-
nie a minisztériumnak, akkor
meg fogja lépni szerintem, ha
nem billen helyre a józan esze ott
néhány embernek” – nyilatkozta
lapunknak az államtitkár. Hozzá-
tette, a törvényt akárhonnan ol-
vashatjuk és magyarázhatjuk, a
MOGYE többnyelvû multikul-
turális felsõoktatási intézmény,
amelyben mûködhet magyar ta-
gozat vagy magyar vonal. „Egy-
szerûen józan ésszel nem lehet
megérteni, hogy mit akarnak elér-
ni” – mondta Király András. 

A MOGYE szenátusának
egyik magyar tagja, Dr. Ábrám
Zoltán lapunknak elmondta, azt
várja az RMDSZ-tõl, hogy ültesse
tárgyalóasztalhoz az egyetem ve-
zetõségét, végsõ soron pedig akár
váltassa le a rektort vagy vonnják
meg a költségvetést. „De ez még
inkább elmérgesítené a hangulatot
és nem hozna megoldást. Erõ-
szakkal nem lehet semmit elérni,
mert ez újabb problémát szülne és
hosszú távon nem mûködne” –
fogalmazott az egyetemi tanár. 

Törvényen kívül a MOGYE?

Traian Bãsescu államfõ Cãtãlin Predoiu igazságügyi és Leonard Orban Európa-ügyi miniszter társaságában Fotó: presidency.ro
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Bogdán Tibor 

Romániában immár
semmi sem szent, min-

dent bemocskolnak. Miután
a sport a Ceauºescu-féle dik-
tatúra idején elsõsorban poli-
tika volt – a romániai sporto-
lók diadala nyugati ellenfe-
lekkel szemben a szocializ-
mus, de legfõképpen a „te-
hetséges román nép” felsõbb-
rendûségét volt hivatott bizo-
nyítani – az 1989. évi rend-
szerváltás után szinte kizáró-
lag üzletté vált.

Fûbe harapott 
gyepszõnyeg

Ezzel magyarázható, hogy
az országban egymást köve-
tik a botrányok, a bundák, és
immár – végre! – a letartózta-
tások, a bûnvádi kivizsgálá-
sok is.

Azt követõen, hogy idén
októberben 100 ezer érdeklõ-
dõ tekinthette meg a korsze-
rû bukaresti Nemzeti Arénát,

a Románia-Franciaország
avató-meccsen az újdonatúj
gyepszõnyeg már az elsõ per-
cek után tönkrement. Vagy,
stílusosabban fogalmazva,
fûbe harapott. A pálya legin-
kább frissen felszántott szán-
tóföldre emlékeztetett, csak
úgy röpültek szanaszét a
stoplis cipõk nyomán felsza-
kadozott fûcsomók.

A meccsre, de még inkább
a stadionra kíváncsi 55 ezres
szurkolósereg – amely koráb-
ban szó nélkül lenyelte, hogy
a román illetékeseknek nem
sikerült összehozniuk az nyi-
tómeccsként tervezett Romá-
nia–Argentína-összecsapást
– most már füttykoncertben
és pfujolásban tört ki, ami
igazán nem mondható ünne-
pi hangulatnak.

Márpedig az 55 ezer férõ-
helyes fõvárosi pálya koránt-
sem olcsón épült. A bukares-
ti fõpolgármesteri hivatal és a
Max Bogl cég között 2007-
ben aláírt szerzõdés eredeti-
leg 119 millió euróban hatá-

rozta meg a költségeket. Utó-
lag, a Sorin Oprescu fõpol-
gármester által aláírt kiegé-
szítõ kitételek értelmében
már 200 millió eurót kellett
kifizetni az építõnek. Mivel a
munkálatokba késõbb más
cégek is bekapcsolódtak, így
az összköltség 234 millió
euróra emelkedett. Összeha-
sonlításképpen: a hasonló tí-
pusú frankfurti, 52 ezer he-
lyes Commerzbank Arenát
126 millióból úszták meg az
illetékesek.

Kolozsvári panama

Kolozsvárott 2009 nyarán
kezdték el a Kolozsvár Aréna
építését. Költségeit akkor –
mint kiderült: túlságosan is
derûlátóan – 27,5 millió
euróban állapították meg.
Késõbb ezt az összeget közel
9 millió euróval kellett
ugyanis megpótolni, miután
a Kolozs megyei tanács ille-
tékesei nagy késõn rájöttek,
hogy az eredetileg elképzelt

formában a létesítmény nem
felel meg az UEFA elõírásai-
nak. A 30 ezres stadion építé-
sére így tehát összesen 36
millió eurót költöttek, igaz, a
létesítmény, az EUFA rang-
sorolásának megfelelõen az
Elite-kategóriába került.

A stadionavató pompásan
sikerült, a rock-muzsika több
mint 40 ezer rajongója uj-
jongta végig a Scorpions
koncertjét. A pompás tûzijá-
tékkal zárult nyitómérkõzés
a helybeli U és a Kuban
Krasznodar közötti barátsá-
gos találkozó is jó hangulat-
ban zajlott le, annak ellenére,
hogy Dan Petrescu csapata
4-0 arányban kalapálta el a
házigazdákat.

A botrány azonban ebben
az esetben sem maradhatott
el. Nemrégiben ugyanis tet-
ten érték a Kolozs megyei ta-
nács demokrata liberális alel-
nökét, Radu Bicát, amint 43
ezer lejes csúszópénzt foga-
dott el a helybeli üzletasz-
szonytól, a Frarom export-
Import cég tulajdonosától –
egyébként pártbeli kollégájá-
tól –, Aspazia Droniuctól a
stadion gondokságára meg-
hirdetett versenytárgyalás
megnyeréséhez hozzásegítõ
titkos információkért cseré-
ben. A Korrupcióelleni
Ügyészség adatai szerint az
alelnök markát összesen 25

ezer euró ütötte volna. Nem
kis pénz, de megérte volna az
áldozatot Droniuc részérõl,
hiszen cége számára az üzlet
havi 60 ezer eurót hozott vol-
na. Ráadásul a négy évvel ko-
rábban megalakult cég szék-
helye idén májusig Brânduºa
Mândru, úgyszintén demok-
rata liberális helyi tanácsos la-
kásán volt – az pedig már
csak hab a tortán, hogy
Mândru asszony 2000 és
2004 között az ugyancsak de-
mokrata liberális és szintén
kolozsvári Emil Boc jelenlegi
miniszterelnök képviselõházi
irodájának tanácsosa volt.
Radu Bica jelenleg 29 napos
elõzetes letartóztatásban van.

A letiltott stadion

Az elõzõ két sportlétesít-
mény árához képest a
ploieºti-i Ilie Oanã stadion
már mondhatni potom pén-
zért épült meg: csupán 18
millió eurójába került tulaj-
donosának, a helyi tanács-
nak. Igaz, ez is több, mint az
eredetileg beütemezett 11
millió euró. Ennek ellenére
igencsak korszerûnek tekint-
hetõ, az EUFA-rangsorban
három csillagos sportlétesít-
ményként szerepel, ami má-
sodik minõségi kategóriát je-
löl. Ez egyben azt jelenti,
hogy egyaránt vendégül lát-

hatja a Bajnokok Ligának
mérkõzését, de az Európa Li-
ga elõdöntõit is. Ráadásul
maga az építés is igen hamar
befejezõdött: a 2010-ben in-
dult munkálatok után idén
már fel is avathatták a 15 ezer
helyes stadiont.

A lézeres elõadással, vala-
mint a neves tenor, Vlad
Miriþã fellépésével indult
stadionavatón a hazai labda-
rúgás egykori nagyjai – Gicã
Hagi, Gicã Popescu, Viorel
Moldovan, Didi Prodan és
társaik – játszottak egymás
ellen (vagy még inkább: egy-
mással) élményfocit a
Ploieºti-i Petrolul „nagy öre-
geivel”. 

Persze a botrány sem vára-
tott sokáig magára: a Petrolul
Steaua elleni bajnoki mérkõ-
zésén a helybeli szurkolótá-
bor egyik huligánja, Dragoº
Enache a magukra alvó biz-
tonságiakra ügyet sem vetve,
a vendégek számára megítélt
büntetõ alkalmával berohant
a pályára, és leütötte a piros-
kékek játékosát, George
Galamazt. A következmény:
a támadót elõzetes letartózta-
tásba helyezték, a meccset 3-
0 arányban a vendégek javára
ítélték meg, a vadiúj, ultra-
modern pályától pedig hat
forduló erejéig búcsút vehet-
nek az új sportlétesítményük-
re  oly büszke ploieºti-iek. 

Stadionok, ünnepek, ünneprontók
Az ország három különbözõ városában – Bukarestben,

Ploieºti-en és Kolozsvárott – átadott három új, szupermo-

dern, az európai és világszínvonalnak minden szempontból

megfelelõ stadion avató ünnepségeinek örömébe nem kevés

üröm vegyült. Az ünnepséget egyaránt elrontották huligán

szurkolók, illetve panamázó, megvesztegethetõ illetékesek.

Gy. Z.

A bangkoki hatóságok ar-
ra figyelmeztették a kül-

városok árvíz sújtotta lakos-
ságát, hogy a gátzsilipek
megnyitásával a thai fõváros
központját is elöntheti a víz,
és közölték: az elsõ számú
cél most már az, hogy a cent-
rumot kíméljék meg az ára-
dástól. A zsilipeket a hadse-
reg és a rendõrség õrzi. E hét
elején ugyanis emberek szá-
zai követelték a lehetõ leg-
gyorsabb vízelvezetést, azzal
vádolva a hatóságokat, hogy
feláldozzák õket. Szuk-
humbhand Paribatra, Bang-
kok kormányzója azonban
közölte, hogy határozottan
szembe kell szállnia a kisebb-
ség követeléseivel a többség
érdekében. 

Jönnek a krokodilok

A szokásosnál jóval kiadó-
sabb, a nyár közepe óta tartó
idei monszunesõzések miatt
megáradtak a folyók, aminek
következtében hatalmas víz-
mennyiség indult meg Bang-
kok felé, sarat és szennyezõ
anyagokat szállítva magával.
A thaiföldi kormány nem tud
minden rászorultat megfele-

lõ védelemben részesíteni.
Egyes külvárosi részeken éle-
lemhiány lépett fel, és járvá-
nyos betegségek ütötték fel a
fejüket. A hivatalos adatok
szerint a regisztrált halálese-
tek száma 384. A fõváros ön-
kormányzatának egyik szó-
vivõje szerint egyszerûen le-
hetetlen mindenki segítségé-
re sietni. A hatóságok nem
rendelkeznek elégséges szá-
mú jármûvel ahhoz, hogy
naponta háromszor ivóvizet
és élelmet osszanak szét a víz
alá került utcácskák lakóinak
– mondta az illetékes. Ezért a
veszélybe került embereknek
maguknak kellene felkeresni-
ük a központi segélyhelyeket
– fûzte hozzá a szóvivõ, saj-
nálattal állapítva meg: a lako-
sok elutasítják, hogy a men-
tõalakulatok befogadó he-
lyekre szállítsák õket.

Az ENSZ humanitárius
ügyekért felelõs szervezeté-
nek (OCHA) helyi irodája
szerint az elöntött területe-
ken a helyzet válságosra for-
dult. Ezrek menekültek el
Bangkokból, amelyet az el-
múlt fél évszázad legnagyobb
árvize változatlanul fenyeget.
A 9 milliós városban meg
nem erõsített hírek szerint az
elöntött utcákra krokodilok

is bejutottak, ami egyáltalán
nem meglepõ, mert a kroko-
dilfarmok jelentik a thaiföldi
turizmus egyik fõ látványos-
ságát. (A szintén árvíz sújtot-
ta õsi fõváros, Ayutthaya vá-
rosban már megjelentek kro-
kodilok.)

„Szárazföld” 
és klongok

A Save the Children nevû
segélyszervezet szóvivõje
szerint ijesztõ híreket halla-
nak a vízben úszkáló kí-
gyókról és krokodilokról,
miközben minden nap lát-
nak gyerekeket játszani, fü-
rödni a vízben, vagy éppen a
száraz területekre átkelni.
Thaiföld kétharmad része
valóságos tengerré vált. A
vízi élet mindazonáltal nem
idegen az ország lakosságá-
nak, hiszen a legtöbb város

klongokra, azaz csatornákra
épült. (Eredetileg Bangkok
is vízen, cölöpökön nyug-
szik, és csak a most vesze-
delmessé vált Chao Phraya
folyótól a városközpont felé
esõ negyedek számítanak
összefüggõ „szárazföldnek”,
a másik partra alapvetõen
szintén a klongok a jellem-
zõek. A fõ közlekedési esz-
köz az ilyen negyedekben,
valamint a vidéki települé-
sek zömén nem kerekeken
gördül, hanem vízen siklik.
A turisták elsõsorban
Damnoen Saduakról, azaz
az úszópiacról ismerhetik
ezt a világot, ahol mindenki
ad és vesz – természetesen
csónakból csónakba.

A bangkoki áruházak pa-
lackozott vizet próbálnak
nagy mennyiségben besze-
rezni, miután a város ivóvíz-
készletei olyan területeken

találhatók, amelyeket helyen-
ként kétméteres víz borít. A
boltok polcait víz híján sörrel
töltötték fel. A fõváros utcáin
forgalmi dugók alakultak ki,
tízezrek árasztották el a busz-
és vasúti pályaudvarokat. A
hatóságok 19 városnegyed-
ben rendelték el a lakosság
kötelezõ evakuálását.

Gazdasági károk

A thaiföldi jegybank jelen-
tõsen rontott idei gazdasági
növekedési elõrejelzésén,
részben az országot sújtó ár-
víz miatt. A természeti ka-
tasztrófa jelentõsen visszave-
tette a termelést és a belföldi
keresletet, de eközben az ex-
port is lassult a globális gaz-
daság növekedésének mér-
séklõdésével. A thaiföldi
GDP több mint 60 százalé-
kát adja az export. A thaiföl-

di központi bank elõrejelzése
szerint a hazai össztermék
idén 2,6 százalékkal nõ a jú-
liusban várt 4,1 százalék he-
lyett, és a tavalyi 7,8 százalék
után. Délkelet-Ázsia máso-
dik legerõsebb gazdasága 0,2
százalékkal szûkült a máso-
dik negyedévben az elõzõ há-
rom hónaphoz képest a Ja-
pánt sújtó márciusi földren-
gés és szökõár nyomán, ami
miatt komoly zavarok kelet-
keztek az ellátási láncokban.
A harmadik negyedévben a
thaiföldi gazdaság már ma-
gához tért, miután a feldol-
gozóipar termelése visszaállt
a normális szintre, most
azonban a súlyos árvizek
okoznak komoly károkat a
mezõgazdaságnak és az ipar-
nak. A hatóságok szerint
Thaiföld rizsföldjeinek ne-
gyede tönkremehet.

Hetek óta víz alatt áll a
thaiföldi Ayutthaya tarto-
mányban található Honda
autógyár. A nemzetközi kon-
szern közölte, hogy a felére
csökkentik a termelést az
amerikai és a kanadai gyá-
rakban, mert a thaiföldi ára-
dások alkatrészhiányt okoz-
tak. A délkelet-ázsiai ország-
ban tartó áradás több ipari
parkot is elöntött, és több
százezer ember maradt mun-
ka nélkül. A tevékenységüket
felfüggesztõ nagyüzemek kö-
zött van a Nikon, a Toyota és
a Honda bangkoki gyára is.
Több száz üzemet be kellett
zárni, különösen az autó- és
az elektronikai iparban na-
gyok a károk. 

Az évszázad árvize sújtja Thaiföldet
Az árvíz sújtotta Bangkok peremvá-
rosainak feldühödött lakosai a gátzsi-
lipek megnyitását próbálták elérni, 
hogy ezzel segítsék az otthonaikat 
elöntõ hatalmas mennyiségû víz
gyors elvezetését.

Thaiföld: tájkép – árvíz közben. Menteni a menthetõt



(Életképek) A kórház–társadalom párhuza-
mot – amit bátorkodtam egy hete elõvezet-
ni – most újabbal bõvíthetjük ki: a kórházi
élet sokban hasonlít a vasúti pályaudvar-
okéra. (Következetességemet bizonyítandó:
utánagondolva a pályaudvar–társadalom
metafora ugyancsak megállja a helyét, vagy
tévednék?) Szóval, mitõl is pályaudvar? A
folyosói zsibongás csak egy az azonossá-
gok közül, de: itt is emberek jönnek-men-
nek; az élet éjszaka sem áll meg; a masi-
niszta (kezelõorvos) pedig mindent elkövet,
hogy a helyes sínpáron és sebességgel fus-
son elõre a kezelés.
Így, ennek megfelelõen utazott el a kórte-
rembõl – amely immár második hete ideig-
lenes otthonom – két betegtárs, és jött he-

lyettük két másik. Egyikük
helyét egy idõs logomán
foglalja el – a késõbb vi-
selkedése által igazolt el-

sõ benyomások, vala-
mint a hangja és a fin-

torai nyomán
Pitbull bácsinak ne-
vezem el – olyan-
nyira alázatosan ag-

resszív, hogy a nõvé-

rek kedvesen mosolyognak rá, miközben a
foguk közt szûrve sziszegik: „hogy dögöl-
nél meg!”
Egyetemi klinikáról lévén szó, rendszere-
sen látogatnak hallgatói csoportok is, okta-
tó orvos irányításával. Természetesen
Pitbull bácsi is megkapja a
magáét, õ pedig végelátha-
tatlan elbeszélésbe kezd –
ezt nem elõször, és nem is
utoljára nekünk is végig
kell hallgatnunk – orvosi
mûhibákról, félrekezelé-
sekrõl, gyógyszer- és ke-
nõcscserékrõl, a feneke partjáról (sic!), sa-
többi, satöbbi. Kis idõ után gátat kívánok
szabni kínjaimnak, és elõveszem a lapto-
pot, írok. Pitbull bácsi hosszasan figyel, az-
tán hozzám lép: „Elnézést, kedves beteg-
társam! Bocsánat, hogy megkérdezem. Re-
gényt ír?” „Olyasmit.” „Mert látom, hogy
gépel, gépel. Ezek szerint – s a homlokára
mutat – a saját gógyijából ír?”
Abszurd – ezúttal hármas – beszélgetés
fültanúja vagyok vasárnap. A szereplõket
az egyszerûség kedvéért számokkal jelö-
löm. 1. Hát kérem, a kilencvenharmadik
percben a Fradi kapott még egy gólt. 2.

Zolikám (ez én vagyok), maga egy isten!
(Csak tudnám, miért?) 3. Így lett kettõ-
null. Láttam! 2. A Csaba is mindjárt indul
vissza. 3. Különben éhen maradok… 1.
Persze! A Zete gyõzött… 3. Még vizet se
hoztak! 2. A fürdõben eldugult a lefolyó.

3. Raguleves volt. 1. Csak
tudnám, ki volt ma sza-
badnapos. Kérem szépen,
nem a Nyíregyháza volt
szabadnapos? 3. Otthon
hagytam. A szomszéd
majd beteszi. 1. Mert a
Fradi így is hatodik, jobb

a gólkülönbsége. 2. Nem, a Fradinak jobb
a gólaránya, ezért hatodik. 3. Mi volt ott-
hon? 1. Mindjárt az elsõ percben kapufa.
3. Na ebbõl igyon, Zoltánka, úgyse fogja
kitalálni, milyen szörp. („Bodza” – vágom
rá. Elképed.) 1. Mert még három forduló
hátravan. És még hosszasan folytatódik a
süketek párbeszéde.
Este kezelésre megyek, bekent fejemre
megkapom a szokásos gézturbánt. A folyo-
són jól öltözött öregúr állít meg: „Mikor
volt a mûtét?” – kérdi. „Nem volt mûtét.
Fejpakolás.” „Aha! Mert volt itt, kérem, a
minap egy fiatalember, annak annyira

megégett a feje a napon, hogy szabályosan
meg kellett skalpolni, a helyére a lábszárá-
ról ültettek át bõrt. Magával nem ez van?”
„Nem, csak krémes pakolás.” „Nahát, en-
nek örülök” – teszi hozzá. Majd szinte lé-
legzetvétel nélkül folytatja: „Szóval, mikor
volt a mûtét?” Jössz te még az én utcámba
– gondolom nagy gonoszan. Másnap
megint találkozunk, már várt rám. „Lá-
tom, bekenték!” – mondja büszkén. „Nem,
kiszedték a varratokat” – válaszolom. Az-
óta nem szól hozzám.
Az egyik külsõ kezelés után az asszisztens-
nõ tanácsolja: hétvégén menjek ki a kertbe
kicsit sétálni. Kérdem tõle, hogyan gondol-
ja: teljesen bezsírozva? „Akkor mást mon-
dok” – javasolja –, „van itt szemben egy
nagyon szép múzeum…” Délután bejön
egy pap is – amolyan Tamás atya a Jóban
Rosszban címû szappanoperából (a különb-
ség csupán az, hogy reverenda helyett prak-
tikusabb öltözetben, papi civilben van; ez
egyébként is életszerûbb, igaz, kevésbé lát-
ványos, pontosabban színpadias), és föl-
ajánlja a szolgálatait. Ha kedvem tartja,
fölvehetem a halottak szentségét. „Atyám”
– szól a válaszom –, egyelõre nem aktuális.
Jöjjön úgy negyven év múlva…”

Yossarian balján a tiszthelyettes nem hatódott meg.
– Ki nem szarik erre? – mondta fáradtan, és befordult a másik
oldalára aludni. A texasiról kiderült, hogy jóindulatú, nagylelkû és
kedves ember. Három nap múlva mindenki utálta.
Társaságában kellemetlen rángások futkároztak végig az
érzékenyebb gerinceken, tágult is mellõle mindenki – mindenki,
kivéve a katonát fehérben, akinek nem volt más választása. A
Katona Fehérben a lába ujjától a feje búbjáig gipszbe és gézbe volt
pólyáivá. Volt két használhatatlan lába, és volt két használhatatlan
keze. Éjszaka csempészték a kórterembe, az embereknek fogalmuk
sem volt, hogy közöttük van, amíg reggel föl nem ébredtek, és meg
nem látták a csípõbõl fölmeredõ két furcsa lábat, a függõlegesen
kipányvázott két furcsa kart. Mind a négy végtag furcsán kikötve a
levegõben sötéten függõ ólomsúlyokhoz, s õ meg se moccant soha.
A kötésbe nyílást vágtak mindkét karjának hajlata fölött, ezeken át
táplálták valami átlátszó folyadékkal egy átlátszó üvegedénybõl.
Egy béna nikkelcsõ meredt ki ágyékánál a gipszbõl, amelyhez egy
vékony gumicsõ csatlakozott, ezen keresztül távozott el a
veseürülék, és csepegett szakszerûen egy átlátszó, zárt edénybe a
padlón. Mire a padlón álló edény megtelt, a könyökénél a tápláló
edény kiürült, úgyhogy a kettõt csak ki kellett gyorsan cserélni, és
az a valami csepeghetett beléje vissza. A katona fehérben tulaj-
donképpen láthatatlan volt, kivéve egy csorba fekete üreget a szája
fölött. 

Joseph Heller: a 22-es csapdája. Fordította Papp Zoltán
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A zászlóval és a himnusszal mindig megvezetik Kö-
zép-Európa népeit. Ha kicsi a kenyér és foltos a
nadrág, akkor több a zászló, gyakoribb a himnusz.
Sokan emlékszünk még: mi zászlót és himnuszt
adott Ceauºescu a havi egy kiló cukor, egy liter olaj,
egy kiló csirkeláb és tizenöt liter benzin mellé! Már
csak maradék humorunk éltetett bennünket: „Mit
számít az, hogy kint a fenekünk, ha büszke hazafiak
lehetünk!” Még mennyire büszkék voltunk! Fõleg a
többségiek, akikrõl történészeik nem gyõzték hang-
súlyozni, hogy õk voltak a legigazabbak és legvité-
zebbek. Ajaj!
De ne nevessünk, s még csak ne is kuncogjunk, mert
a krízis árnyékában a zászlóval és a himnusszal is-
mét megvezetnek bennünket, románokat, magyaro-
kat, határok nélkül! Láttuk, csepp hiányzott, hogy
az oktatásban és az állami intézményekben nem tet-
ték mindennapossá a himnuszt. Talán csak a kiváló
román élclap, a Caþavencii mentette meg a helyzetet
visszhangos karikatúrájával. Fiatal pár szerelmeske-
dik, s a helyzet elõtt azt kérdi a legény: „Nem kelle-
ne elõbb elénekelnünk a himnuszt?!” (Mellesleg
eszembe jut, Pesten mennyire lenemzetárulóznák
mostanában az olyan újságot, amely a himnusz kap-
csán ilyesmit merne megjelentetni!)
A zászlós játék évek óta tart. Fõleg Székelyföldön,
ahol a nemzetvédõk több zászlóval akarják bizonyí-
tani jelenlétüket. Mert több pénzt õk sem tudnak fej-
lesztésekre kikuncorogni a bukaresti kormánytól. Pe-
dig az lenne az igazi, a megnyerõ, ha nem dumál-
nak, de tesznek is valamit lakóhelyükért. Ám miért,
mikor a zászló mindig kéznél van, s õk bárhová ki és
feltûzhetik!
Hervasztó, hogy ez a játék újabban a jó együttélés
szigetének számító Szatmárban is megkezdõdött.
Bizonyságként: csak helyzetre vár, a szunnyadó
nacionalizmus bárhol felütheti fejét! A román pár-
tok megunták, hogy (a szavazók jóvoltából!) im-
már nyolc éve nem csak a megyét, de Szatmárné-
metit is magyarok vezetik, s a válság hatására, a
megszorító intézkedések nyomán kialakult helyze-
tet zászlóval próbálják kezelni, hisz látják, több el-
osztható pénzük nekik se lesz. Mint hírül adtuk, a
városi tanács megszavazta: Szatmárnémetiben ál-
lítják fel az ország legnagyobb zászlaját, amely
száz négyzetméter selymével a hatvan méteres ár-
bocról fennebb emelkedik, mint az Erdély legma-

gasabb épületének számító helyi köz-
igazgatási palota 87 méteres tornya!

Az ellenszavazó RMDSZ semmi
érve nem számított, hogy az emlí-
tett torony is elég magas, meg út-

javításra se jut elég pénz, meg a pe-
dagógusok fizetése is éppen csak
kijön! A mega-zászló ugyanis két-
százezer lejbe kerülne! Hacsak a
Caþavencii nem találja ezt is köz-

röhejesnek! Sike Lajos
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Délután bejön egy pap
is, fölajánlja a szolgála-
tait. Ha kedvem tartja,
fölvehetem a halottak
szentségét. 

Gyulay Zoltán

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A köszönet legszebb formája: az õszinteség.” 
Kosztolányi Dezsõ

Õszinteségi roham

Katona Fehérben

Játék a zászlóval 
A nap címe. Milyen játékot ûz Geoanã a
PSD-ben, Adevãrul

Magyarázat. A legkézenfekvõbb magyará-
zat arra, amit Mircea Geoanã egyre elkín-
zottabb arccal és ugyanakkor egyre kihí-
vóbban a pártján belül mûvel, még a politi-
kai témákkal nem különösen foglalkozó
Adevãrul újságíróit is gondolkodásra kész-
tette. És rájöttek arra, amit mi már régen,
évek óta mondunk: a „tökfilkó” összeját-
szik a hatalommal. S ha még tovább gon-
doljuk a dolgot, rájöhetünk, hogy ennek mi
az oka: zsarolás. (Mint érzékletesen kifejez-
tük, szorítják a tökit.) Végül is lehet, hogy
nem is olyan ostoba, hanem készakarva
tesz eleget ostobán a kényszernek, hogy ez
legyen könnyen felismerhetõ. Nehéz az
élet! Fontos a politika, de a család még
fontosabb… Ezt Geonã is tudja.

Hõ-hõ-hõzöngés és dinomdánom. Jól sej-
tettük, hogy a Caþavencii nem hagyja ki az
Év fotójának a megkommentálását. Ismerik
az esetet, ugye: Szebenben, Andrei ªaguna
kanonizálási ünnepsége-ceremóniája kap-
csán, Traian Bãsescu is beszédet mondott –
a templomban. (A felszólalás nyomán so-
kakban felmerült, hogy ezt a ªagunát talán
kissé túlzás volt szentté avatni.) Utána cso-
portkép készült, középen – sok koronás
egyházi fõtõl körülvéve – maga az államfõ
produkálta magával sodró röhejeinek egyi-
két, ellenállhatatlanul disszonáns üzenetet
fogalmazva meg. A Caþavencii szerint ezt:
„Hö-hö-hõ! Vagányul beálcáztátok magato-
kat Halloweenre, fiúk! Ha este elhozzátok
azt a kolostori bort is, megígérem, hogy én
is jövök néhány apácanõvérrel, a párttól.
Fenébe is, egyszer hal meg ªaguna!”

A nap álhíre. Az államfõ zseniális javasla-
tára alapozva – miszerint a bíráknak gon-
doskodniuk kell az ítéleteik vonzataként
fellépõ költségek fedezésérõl, anyagi forrá-
sainak megjelölésérõl – ezután több bírósá-
gon banktisztviselõk fognak igazságot szol-
gáltatni, másfelõl a szabadságvesztés mint
ítélet megszûnik, miután a börtönök költ-
ségvetésébe a bíráknak nincs betekintésük.
Roberta Anastase vezetésével pedig a felsõ-
ház egy olyan törvénytervezeten dolgozik,
amely megtiltja a bíráknak az ítélkezést
azokban az ügyekben, amelyeknek anyagi
következményeik vannak. 
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Több mint 250 ezer lejjel
támogatja idén Hargita

Megye Tanácsa a megyében
található történelmi mûem-
lékek védelmét az erre a cél-
ra kialakított pályázati prog-
ramja révén – a 22 benyúj-
tott pályázat közül a megyei
tanács szakemberei 17 pá-
lyázatnak ítéltek meg támo-
gatást. Ezek fõként templo-
mok felújítását célozzák, de
a sikeres pályázatok között
található a magántulajdon-
ban levõ, utolsóként mûkö-
dõ lövétei ványoló és a  csík-
szentmihályi vízimalom fel-
újítása is. „Történelmi mû-
emlékeinket meg kell véde-
nünk akkor is, ha gazdasági
szempontból nehezebb idõ-
szakot élünk. Ezek az érté-
keink az egyetemes magyar
kultúrának a részét képezik,
ittlétünk, történelmi múl-
tunk bizonyítékai” – indo-
kolta Borboly Csaba a me-

gyei tanács mûemlékvédel-
mi programjának célját. A
Hargita megyei tanács elnö-
ke hangsúlyozta, olyan
programok támogatását vál-
lalták fel, ahol halaszthatat-
lan a közbelépés. Mint
mondta, ezek közül egyik
legfontosabb a csíkszent-
mártoni templom, ame-
lynek értékekei méltóak a
turisták érdeklõdésére. Fü-
löp Otília fõépítész szerint a
templom jelenlegi állapota
„deformált állapot, stabili-
tás szempontjából komoly
problémák mutatkoznak,
egy esetleges földrengés vég-
zetes is lehet a templomhajó
boltozatára nézve”. Gergely
András polgármester szerint
megvannak a szükséges en-
gedélyek és tervek a felújí-
táshoz, így most jutottak el
egy olyan szakaszhoz, hogy
a konkrét munkálatok is el-
kezdõdhetnek. „Három sza-
kaszra bontható az össz-
munkálat, amelybõl jelenleg

az elsõt, a strukturális meg-
erõsítést kezdtük el. Ennek
az összköltsége elõrelátha-
tólag mintegy 500 ezer lej
lesz. Újra kell építeni a sé-
rült boltíveket, a tetõt, meg-

oldani a vízelvezetést” – is-
mertette a szükséges mun-
kálatokat a polgármester,
majd hozzátette: tervezik a
külsõ és belsõ festést, illetve
a berendezés felújítását. 

Régészeti konferencia Gyergyószentmiklóson

Ma kezdõdik Gyergyószentmiklóson a Tarisznyás
Márton Múzeumban a vasárnapig tartó 9. Erdélyi Ma-
gyar Régészeti Konferencia. A megnyitó után Vincze
Zoltán Pósta Béla tanítványai címmel tart elõadást, majd
a Signa praehistorica címû kiadványt, illetve a Erdély és
kapcsolatai a kora népvándorlás korában címû, az 1960-as
években Gyergyószárhegyen végzett ásatások anyagát
is tartalmazó könyvet mutatják be. Szombaton õskor,
ókor, népvándorláskor, középkor témákban közel hat-
van elõadás hangzik el, többek között a 60-as években
Gyergyószárhegyen feltárt régészeti leletek mellett, az
idén ugyanott végzett ásatások feltárásairól is. Vasár-
nap a gyergyószárhegyi Lázár-kastélyt, a ferences ko-
lostort, a római katolikus templomot, illetve a gyer-
gyószentmiklósi örmény templomot veszik „nagyító
alá” a konferencián részt vevõ régészek.

Elsõ regényes szerzõé 
a Goncourt-díj

Alexis Jenni 48 éves gimná-
ziumi biológiatanár elsõ re-
génye, a L’art français de la
guerre (A háború francia mûvé-
szete) címû mûve kapta meg
szerdán a legrangosabb fran-
cia irodalmi díjat, a Gon-
court-t. Az eddig 56 ezer
példányban elkelt klasszikus
stílusú epikus mû Franciaor-
szág 1940 utáni véres törté-
nelmét dolgozza fel a francia
közéletet jelenleg is foglal-
koztató nemzeti identitás és
a gyarmatosító háborúk
problémáján keresztül. A
Goncourt-díj ugyan jelképes
pénzjutalommal – 10 euró-
val – jár, ám hatása jelentõs:
a díjazott könyvet ugyanis a
francia olvasók legalább 400
ezer példányban szokták
megvásárolni.

Könyvritkaságot loptak a
Frankfurti Könyvvásáron

Elloptak egy ritka, 16. száza-
di portugál könyvet a világ
legnagyobb könyvvásárán,
Frankfurtban a múlt hónap-
ban – jelentette be szerda es-
te a helyi rendõrség. A 18 500
euróra becsült értékû köny-
vet 1542-ben írta Damiao de
Gois portugál humanista fi-
lozófus, Erasmus barátja és
tanítványa. A harmincolda-
las kötet a Hispania damiani
a goes equitis lusitani címet vi-
seli. Az értékes kötetet a
könyvritkaságokra speciali-
zálódott Asher kiadó kiállí-
tási standjáról vitték el.
Szakértõk úgy vélik, hogy a
különlegesség becsült értéké-
nek akár tízszeresét is meg-
érheti a gyûjtõk számára.

Röviden Megújuló templomok

Vakaria Béla lelkész a csíkszentmártoni templom hajóját mutatja

ÚMSZ

Harmadjára szervezi
meg az írók-költõk, a

könyvek és az olvasók ünne-
pét, a Könyvmaratont Nagy-
váradon a Várad kulturális
folyóirat, a Riport Kiadó és
az Europrint nyomda. A III.
Nagyváradi Könyvmaraton
ma délután 4 órakor kezdõ-
dik a felújított Szigligeti
Színházban. A szervezõk el-
mondása szerint a hagyomá-
nyokhoz híven szépiroda-
lommal és tényirodalommal
ismerkedhet meg a közön-
ség. Ma este 8 órától Markó
Béla költõi és publicisztikai
munkájának friss termését
mutatja be, holnap este pedig
a magyarországi Zalán Tibor
író, drámaíró, költõ legújabb
kötetével ismerkedhetnek
meg az irodalomkedvelõk.
Budapestrõl érkezik a
Könyvmaratonra legújabb
regényével a kolozsvári szár-
mazású Papp Sándor Zsig-
mond. A Riport Kiadó új
szépirodalmi sorozatában
verskötettel jelentkezik Kin-
de Annamária, regénnyel
Sorbán Attila. Szilágyi Ala-
dár harmadik riportköteté-
ben a többség-kisebbség
szemszögébõl vizsgálja a ro-
mán-magyar együttélést, Si-
mon Judit pedig Halasi Er-
zsébet színmûvész pályafutá-
sáról írt könyvet. Demény
Péter kolozsvári író, költõ a
nyomtatás alatt lévõ mesere-
gényébõl olvas fel, Székely
Ervin pedig publicisztikai
kötettel áll elõ. Bemutatko-
zik, a magyarországi Libri és
a Noran Libro Kiadó, továb-
bá a Spanyolnátha címû inter-
netes irodalmi folyóirat. 

Határ menti

könyvmaraton

Hírösszefoglaló

Zsúfolásig telt a budapes-
ti Nyitott Mûhely, ahol

bemutatták Bodor Ádám
Kossuth-díjas író új regényét,
a Verhovina madarait. A
könyvbemutatón Szegõ Já-
nos kritikus, szerkesztõ be-
szélgetett az íróval Bodor
Ádám felhívta a figyelmet,
hogy a könyv címében sze-
replõ Verhovina a valóság-
ban is létezik – a szó ruszin
és ukrán nyelven felvidéket
jelent –, a regény azonban
egy képzelt helyszínen ját-

szódik, valahol a Kárpátal-
ján. „A településen nem jár-
tam, és azt hiszem, ezek után
nem is merek odamenni” –
tette hozzá. A regény jelen-
idejérõl az író szûkszavúan
nyilatkozott, szerinte az ak-
kor játszódik, amikor az ol-
vasó akarja. Mint mondta, is-
mer olyan vidékeket a Kár-
pátokban, ahol a regényhez
hasonló, „archaikus erkölcsi
viszonyok” élnek a 21. szá-
zadban is. A kisebb történet-
elemekbõl, elbeszélésmozai-
kokból panorámaszerûen fel-
épülõ regény keletkezésérõl

elmondta, elõször az elbeszé-
lõt és a helyszínt találta ki,
ami már kiadott egy környe-
zetet. Aztán benépesült ez a
hely. „Én sem tudom na-
gyon, hogy történnek meg
ezek a dolgok” – zárta le a
kérdést az író, aki az utolsó
pillanatig, a nyomdába kül-
désig dolgozott a könyvön.
„Úgyis az lesz a könyvbõl,
amit az olvasó elképzel. És ez
így van rendjén” – fogalma-
zott Bodor Ádám, majd hoz-
zátette: azért ír, hogy „meg-
ajándékozza az olvasókat kü-
lönféle látványokkal”. 

FELHÍVÁS

A Környezetvédelmi  és  Erdészeti  Minisztérium versenyvizsgát hirdet. Az írásbeli vizsga 2011.

november 28-án 10 órakor lesz, az interjú pedig 2011. november 30-án az alábbiak szerint:

–  tanácsadó, 1-es szakmai fokozat, ideiglenes poszt, felsõbb fokú szakmai munkatárs – Hulla-

dék Adminisztrációs Fõosztály, a Hulladékadminisztrációs és Veszélyes Hulladékok Igazgatóság

keretében.

A beiratkozáshoz szükséges iratcsomót a hirdetés Hivatalos Közlönyben való megjelenésétõl

számított  8 napon belül kell eljuttatni a Környezetvédelmi és Erdészeti Minisztérium székhelyé-

re (Bd. Libertãþii, nr. 12, Sector 5, Bucureºti).

A verseny szabályzata, a részvétel feltételei, a bibliográfia, a verseny idõpontjai, a jelentkezéshez

szükséges iratok listája megtalálható a hivatal székhelyén és honlapján, a www.mmediu.ro-n.

Bõvebb információ a 021/ 408.95.71-es telefonszámon.

FELHÍVÁS

A Környezetvédelmi  és  Erdészeti  Minisztérium versenyvizsgát hirdet. Az írásbeli vizsga 2011.

december 6-án 10 órakor lesz, az interjú pedig 2011. december 8-án az alábbiak szerint:

– tanácsadó, 1-es szakmai fokozat, ideiglenes poszt, szakmai asszisztens – Végrehajtó Fõosz-

tály, az Erdészeti és Erdõfejlesztési Igazgatóság keretében

A beiratkozáshoz szükséges iratcsomót a hirdetés Hivatalos Közlönyben való megjelenésétõl

számított 20 napon belül kell eljuttatni a Környezetvédelmi és Erdészeti Minisztérium székhe-

lyére (Bd. Libertãþii, nr. 12, Sector 5, Bucureºti).

A verseny szabályzata, a részvétel feltételei, a bibliográfia, a verseny idõpontjai, a jelentkezéshez

szükséges iratok listája megtalálható a hivatal székhelyén és honlapján, a www.mmediu.ro-n.

Bõvebb információ a 021/ 408.95.71-es telefonszámon.

FELHÍVÁS

A Környezetvédelmi  és  Erdészeti  Minisztérium versenyvizsgát hirdet. Az írásbeli vizsga 2011.

november 28-án 10 órakor lesz, az interjú pedig 2011. november 30-án az alábbiak szerint:

– tanácsadó, 1-es szakmai fokozat, ideiglenes poszt, szakmai asszisztens – a Biodiverzitás

Igazgatóság keretében

– tanácsadó, 1-es szakmai fokozat, ideiglenes poszt, felsõbb fokú szakmai munkatárs – a

Biodiverzitás Igazgatóság keretében.

A beiratkozáshoz szükséges iratcsomót a hirdetés Hivatalos Közlönyben való megjelenésétõl

számított 8 napon belül kell eljuttatni a Környezetvédelmi és Erdészeti Minisztérium székhelyé-

re (Bd. Libertãþii, nr. 12, Sector 5, Bucureºti).

A verseny szabályzata, a részvétel feltételei, a bibliográfia, a verseny idõpontjai, a jelentkezéshez

szükséges iratok listája megtalálható a hivatal székhelyén és honlapján, a www.mmediu.ro-n.

Bõvebb információ a 021/ 408.95.71-es telefonszámon.

HIRDETÉS

Megjelent az új Bodor-regény
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Folytatás az 1. oldalról

A szatmárnémeti polgármes-
ter mellé felsorakoztak a la-
punk által kérdezett erdélyi
városvezetõk is.

„Éppen ma (tegnap – szerk.
megj.) beszéltem errõl Ilyés
Gyulával, és meggyõzõdé-
sem, hogy igaza van” –
mondta az ÚMSZ-nek Lász-
ló Attila, Kolozsvár alpolgár-
mestere. Az elöljáró szerint
az INS kétszeresen is önel-
lentmondásba keveredett. „A
kérdezõbiztosok eligazításá-
ra szolgáló statisztikai hivata-
li útmutató 61. oldalán feke-
te-fehéren az áll: a megkérde-
zett személyeknek jogukban
áll megtagadni az azonosító-
szám közlését. Nagyon távol
állnak a valóságtól azok, akik
most szankciókat emleget-
nek” – mondta László Attila.

Egyetért Ilyés Gyulával
Nagyvárad alpolgármestere,
Biró Rozália is. Tájékoztatá-
sa szerint a városházán még
nem született döntés arról,
hogy büntetik-e azokat a pol-
gárokat, akik nem adták meg
a személyi számukat a
kérdezõbiztosoknak, ám sze-
mélyes véleményként el-
mondta: a népszámlálás
szervezetlenül zajlott. „Nem
a lakosokat kell megbüntetni
azért, hogy központi koordi-
náló intézmény félreérthetõ
utasításokat és információ-
kat közöl. Sokkal inkább a

közszférában dolgozó felelõ-
söknek kell ezért a következ-
ményeket viselnie” – fogal-
mazott Biró Rozália. Az al-
polgármester a félretájékoz-
tatással járó további kelle-
metlenségnek nevezte, hogy
miután megtudta, kötelezõ a
személyi szám rögzítése, a
népszámlálónak vissza kel-
lett térnie azokba a lakások-
ba, ahol ezt az adatot nem
kapta meg. „Lehet, hogy a
kérdezõbiztosok éppen emi-
att nem is tudták megszá-
molni a nagyváradiak hat
százalékát” – mondta az
elöljáró.

Utólag pótolható

Hasonlóképpen nyilatko-
zott lapunknak Bunta Leven-
te, Székelyudvarhely polgár-
mestere is. „Ha egy mód van
rá, mi nem fogunk a büntetés
eszközével élni” – mondta az
elöljáró, hangsúlyozva, hogy
a városban amúgy is nagyon
alacsony azoknak a száma,
akiknek a népszámlálás alatt
nem rögzítették a személyi
azonosítószámát. Ezt meg-
erõsítette lapunknak Nagy
Zsigmond, az udvarhelyi
népszámlálási bizottság
egyik koordinátora is. „Meg-

vannak a forrásaink arra az
estre is, ha valakit nem ér-
nénk el, hogy ismét megtud-
juk tõle ezt az adatot, de bün-
tetni nem fogunk, hisz min-
denkinek megvan így is a ba-
ja, senkinek sem hiányzik a
bírság” – jelentette ki a bi-
zottság tagja. 

Marosvásárhelyen is in-
kább kikeresik a megkérde-
zettek személyi számát ab-
ban az esetben, ha ez az
anyag hiányzik a kérdõívrõl.
Lehetõségünk van arra, hogy
más adatbázisokból keressük
ki a személyi számokat és így
pótoljuk azt a hiányt, amit

esetleg a népszámláló bizto-
sok vagy a félretájékoztatott
lakosok okoztak. Büntetni
semmi esetre sem fogunk
senkit” – nyilatkozta lapunk-
nak Csegzi Sándor alpolgár-
mester.

Nem jár szankció 
az elöljáróknak

A lapunk által kérdezett
városvezetõk és népszámlá-
lási illetékesek még nem tud-

tak pontos statisztikát arról,
hogy hány regisztrált sze-
mélynek hiányzik az azono-
sítószáma. Ezt az adatot a
legtöbb településen jövõ hét
elejére ígérték. Ladányi
László Hargita megyei pre-
fektus szerint a bírságolást
megtagadó polgármesterek-
nek nem kell szankcióktól
tartaniuk. „A törvény szerint
nem csak a városháza bün-
tethet, hanem a rendõrség is”
– magyarázta. 

Székelyföldön nem módosult az etnikai arány, véli Antal
Árpád. Sepsiszentgyörgy szociológus végzettségû polgár-
mestere a népszámlálás elõzetes adatait elemezve kifej-
tette: Kovászna és Hargita megyékben alacsonyabb a né-
pességfogyás aránya, mint az országos átlag, így elkép-
zelhetõ, hogy a magyar közösség nem fogyott olyan mér-
tékben, mint a román. Antal Árpád hozzátette:
Kovászna és Hargita megyék városaiban észlelhetõ jelen-
tõsebb népességcsökkenés, de ugyanekkor megnõtt a kör-
nyezõ falvak lakossága. Így például az elmúlt kilenc év-
ben megnõtt a megyeszékhely közelében lévõ Árkos,
Illyefalva vagy Réty lakossága, ami a városról falura ván-
dorlással magyarázható, mondta a polgármester. Hozzá-
tette: a kilenc évvel ezelõtti adatokhoz képest Sepsiszent-
györgyön 8,5 százalékos, Csíkszeredában 11,9 százalé-
kos a népességcsökkenés, mindkettõ alacsonyabb, mint
az országos átlag, kivételt képeznek a jelentõs vonzerõvel
bíró nagyvárosok, mint Kolozsvár, Temesvár, Iaºi vagy
Constanþa. Antal Árpád szerint Erdélyben 2002-ben 19,6
százalék volt a magyar közösség aránya, akkor azonban
Kolozsváron Gheorghe Funar polgármester által irányí-
tott számlálóbiztosok radírral kezükben számolták a ma-
gyarokat. A polgármester feltételezése szerint az idei nép-
számlálási eredmények akár az erdélyi magyarság ará-
nyának növekedését is mutathatják. 

Antal Árpád: nõhetett a magyarok aránya

Engedetlen polgármesterek

HIRDETÉS

Egyelõre nincs adat arról, hányan nem közölték személyi számukat a kérdezõbiztosokkal

ÚMSZ

Hargita megye élen jár a
Környezetvédelmi Alap-

ból finanszírozott integrált
ivóvíz- és csatornarendszerek
építését, felújítását és bõvíté-
sét célzó program pályázatai-
nál – jelentette ki Borbély
László tegnap Csíkszeredá-
ban. A környezetvédelmi és
erdészeti miniszter a megye
polgármestereivel, a minisz-
tériumnak alárendelt intéz-
mények vezetõivel, valamint
közbirtokosságok vezetõivel
találkozott a megyeházán. 

A találkozón bemutatták
Hargita Megye Tanácsának
az integrált hulladékkezelés-
rõl, az ivóvíz- és csatorna-
hálózatokról és a környezet-
védelmi területekrõl szóló
projektjeit. Mint elhangzott,
Hargita megyébõl érkezett

be a legtöbb kérelem a Zöld
Ház programra, és a megye
élen jár a Környezetvédelmi
Alapból finanszírozott in-
tegrált ivóvíz- és csatorna-
rendszerek építését, felújítá-
sát és bõvítését célzó pályá-
zatok terén is. Utóbbiaknál
Hargita megyébõl 12 pro-
jektet fogadtak el, amelyek
finanszírozási szerzõdésé-
nek aláírása folyamatban
van; értékük 79,67 millió
lej, ebbõl a Környezetvédel-
mi Alap támogatása pedig
67,66 millió lej.

Szóba került az integrált
hulladékkezelés kérdése is.
Hargita megye a hulladékok
integrált menedzsmentrend-
szerének fejlesztése és a
szennyezett területek rehabi-
litációja céljából több mint
35 millió euró értékben nyúj-
tott be pályázatot, és a mi-

niszter ígérete szerint év vé-
gig aláírják erre a szerzõdést. 

A környezetvédelmi mi-
niszter kiemelte a kerékpár-
utak építését célzó progra-
mot, amelyre idén 37 tervet
fogadnak el. Januártól újabb
kiírásra lehet pályázni – kö-
zölte Borbély László, arra
biztatva a polgármestereket,
éljenek azzal a lehetõséggel,
hogy a jelenlegi csapat dolgo-
zik a minisztériumban. A mi-
niszter azt is elmondta, hogy
zöldövezetek kialakítására a
januártól induló programban
csak városok és municípi-
umok pályázhatnak.

A találkozó végén Borboly
Csaba, Hargita Megye Taná-
csának elnöke ajándékot
nyújtott át a miniszternek, a
csomag újrahasznosítható
anyagból készült golyóstolla-
kat tartalmazott. 

Fotó: MTI

Borboly Csaba tanácselnök és Borbély László miniszter Lövétén az együttmûködésre koccintott

„Zöldül” Hargita megye



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 Ingatlanpiac
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 Az eltűnt idő
nyomában
0.05 BBC Click (ism.)
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8.10 Kolumbusz Kristóf
8.40 Szimba, 
az oroszlánkirály
9.05 A mesemondó 
(rajzf. sor.)
9.35 Káprázat és csoda
Fővárosi Nagycirkuszban
10.30 Szerelmes földrajz
11.00 Egészség +
11.30 Heuréka! Megtalál-
tam!
12.00 Munka-Társ
12.30 Határtalanul 
magyar
13.02 Híradó
13.15 Lyukasóra
13.45 Vannak vidékek
14.15 Felfedező úton a
Robinson család
15.15 Hogy volt!? 
- Sinkovits Imre
16.10 Lélek Boulevard
16.40 Veszélyben
17.10 A színes fátyol
(am. rom. dráma, 1934)
18.35 Magyar történelmi
arcképcsarnok
19.00 Híradó
19.30 Pannonia 
3 keréken
20.00 Goldoni:
Mirandolina 
(színházi felv.)
22.30 Palmetto 
(német-am. thriller, 1998)
0.20 Dunasport
0.40 Síró játék
(angol filmdráma, 1992)
2.40 Parancsra születtek

Prima Tv, 20.30
Mr. és Mrs. Smith

Minden családnak van rejtegetnivalója, apró-cseprő, kisebb-
nagyobb titka mindnek van. De amit a látszólag átlagos élet-
vitelű Smith házaspár takargat a külvilág és egymás elől,
hát olyan biztosan kevésnek van. Jane és John valójában
jólfizetett, megbízhatóan hatékony munkát végző bérgyil-
kosok, akik ráadásul két, egymással szemben álló szerveze-
tet szolgálnak.

TV2, 20.35
Lovagregény

William Thatcher nemcsak kiváló szájhős, hanem első osz-
tályú szédítő is, akinek csupán egy rang hiányzik a teljes si-
kerhez. Mivel az nem terem minden bokorban, hát hazudik
egyet magának, amikor Sir Ector a lovagi tornán jobblétre
szenderül. Felveszi a vértezetét, és néhai ura nevében meg-
nyeri a díjat. Hamarosan víg cimboráival egyik tornáról jár-
nak a másikra, és William igazi sztár lesz.

m1, 22.50
Apacsok

A Kishorváth élete első filmjének rendezésére készül, a for-
gatókönyvét éppen a Kuratórium vizsgálja. A filmterv nagy-
apja történetét meséli el, aki a ‘60-as évek elején az ‘56 utá-
ni passzív ellenállás egy különös formáját választotta. Tár-
saival indián-törzset alapítanak, mokaszint húznak, és kivo-
nulnak a társadalomból. Ezt a játékot szigorú erkölcsök ural-
ják, amelyeket a törzs tagjai véresen komolyan vesznek.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
7.05 Főtér
7.55 Opera Café
10.00 A Biblia 
gyermekeknek
10.30 Szót kér 
a természet!
10.31 Mézga Aladár 
különös kalandjai
11.00 Hogy volt!?
12.50 Arborétumok, 
gyűjteményes kertek
13.01 Századfordító 
magyarok
13.55 Pro natura
14.45 Kismaszat 
és a Gézengúzok 
(magyar ifjúsági f.)
16.00 Kultúrkontroll
16.25 Angi jelenti
16.50 A megsebzett 
bolygó
17.20 Anno
17.45 mtv Hangerő
18.35 Az emlékezet hely-
színei
19.05 Mi micsoda
19.30 Esti mese
19.55 Montalbano fel-
ügyelő (olasz krimisor.)
21.00 Híradó este
21.29 Sporthírek
21.35 Macskafogó 
(anim. f.)
23.10 Gasztroangyal
0.00 Telesport 
- OTP Bank Liga
Budapest Honvéd- Pécsi
MFC bajnoki labdarúgó
mérkőzés

7.30 Top Shop
9.20 Kölyökklub
Björn mackó kalandjai, 
Éliás, a kis mentőhajó,
Yakari, Szilveszter és
Csőrike kalandjai, Hupikék
törpikék
10.00 Nyugi, Scooby!
(animációs vígj.)
11.15 Winx Klub 
(olasz anim. sor.)
11.45 Asztro Show
12.40 Házon kívül 
(ism.)
13.10 Autómánia
13.45 Jéglovagok 
(dok. sor.)
14.50 Míg a halál el nem
választ (am. vígj. sor.)
15.20 Sue Thomas 
- FBI (am. sor.)
16.25 A halál 50 órája
(am. háborús filmdráma,
1965)
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 Gyilkos 
a nyomodban 
(kan.-am. thriller, 2006)
2.20 Corinna 
(német vígj. sor.)
2.55 Fókusz Plusz (ism.)

7.00 Látlelet a Földről
7.25 Tv2 matiné
11.05 Egyik kutya, 
másik nem!
11.35 Bajnokok Ligája
magazin (ism.)
12.05 Így készült: 
Miss Saigon című musical
az Operett Színházban
(ism.)
12.35 Babavilág
13.05 Tűsarok
13.35 9 hónap
14.05 Gyilkos számok
(am. krimisor.)
15.05 Autóguru
15.35 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
16.30 13-as raktár 
(angol drámasorozat)
17.30 Második élet 
(am.-kol.-mex. sor.)
18.30 Hawaii Five-0
(am. sor.)
19.30 Tények
20.00 Magellán
A TV2 tudományos maga-
zinja
20.35 Lovagregény 
(am. kalandf., 2001)
23.10 Gyilkosok gyilkosa
(am. akcióf., 1998)
Közben: Kenósorsolás
1.00 Holtak szigete
(Holtak háza)
(kan.-am.-német
akcióthriller, 2003)
2.35 EZO.TV
3.35 Kalandjárat (ism.)

10.40 Trendközelben
11.10 Szex és New York
light (sorozat) 12.10
Greek, a szövetség (soro-
zat) 13.05 Luxusdoki (so-
rozat) 14.00 Szívek szállo-
dája (sorozat) 16.00 Vér-
mes négyes (sorozat)
16.30 Mike és Molly (sor.)
17.00 Két pasi (sorozat)
17.30 Beugró Plusz 18.35
(sorozat) 20.00 Columbo
(am. krimi) 21.05 Monk
(krimisorozat) 22.50
Interjú a vámpírral (am.
horror)

9.00 Sport.ro Hírek 10.00
Sport.ro Hírek 11.00 Pon-
tos sportidő 13.00
Sport.ro Hírek 14.00
Europa League összefogla-
ló 15.00 Sport.ro Hírek
15.05 Fogadás a félelem-
mel 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 0.00 Poker
Big Game

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 Az ördög jobb és bal
keze (olasz vígjáték)
13.25 Nagy zűr Korzikán
(francia vígjáték) 15.10
Wing Commander - Az
űrkommandó (am.-lux.
akciófilm) 17.05 A függet-
lenség napja (am. akció-
film) 19.45 Száguldás gyil-
kosságokkal (amerikai
akció-vígjáték) 22.00
Csúcsformában (amerikai
akció-vígjáték) 23.50 Mil-
liókért a pokolba (am.
akciófilm)

9.00 Nem ér a nevem
(sorozat) 9.30 Reaper - Dé-
monirtók (sorozat) 10.30
Vén tengeri medvék (am.
romant. vígjáték) 12.30
Kanal-D Hírek 13.15 Ked-
ves barátnőm (ismétlés)
16.00 D-Paparazzi (ismét-
lés) 16.45 Akarsz milli-
omos lenni? 18.45 A nap
híre 19.00 Kanal-D Hírek
19.45 Ez Románia! 20.30
Clejaniak 22.00 Találd
meg a családomat 23.30
Ha eljő a Pillangók ideje
(amerikai dráma)

8.00 Lakatos Iván: Élő vi-
zeink 8.30 Zene 8.45 Ízelí-
tő, ismétlés 9.00 Néptánc
9.30 Hitélet, ismétlés
10.00 Made in Hungary
10.15 Néptánc 16.00 Hit-
élet, ismétlés 16.30 Piac-
tér, ismétlés17.30 Hargita
Magazin, ismétlés 18.30
Híradó 19.00 Erdélyi Kávé-
ház 19.30 Híradó 20.00
Piactér, ismétlés 20.30
Híradó 21.00 Kultúrcsepp,
ismétlés 21.30 Híradó
22.00 Többszemközt,
ismétlés 22.30 Híradó

TV2
7.00 Anno
7.25 Angi jelenti (ism.)
7.55 Opera Café
Benne: Híradó, sporthírek,
időjárásjelentés
10.00 Delta
10.25 Mozdulj!
10.55 Csodabogarak 
(animációs sor.)
11.25 Neked pörög a dob!
(ismerett. f.)
12.30 Most a Buday!
13.01 Hírek
13.05 Múlt-kor
13.35 Zöld Tea Öko-
magazin
14.05 HungarIQ
14.35 Natúra
15.05 Erdőjárók
15.35 Valaki - Gábor Eme-
se képzőművész
16.00 A természet csodái
- Különleges állatkölykök
16.55 Macskafogó 
(magyar-kanadai-NSZK
anim. f., 1986)
18.35 Gasztroangyal
19.30 SzerencseSzombat
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 A Cég - A CIA regé-
nye (amerikai minisor.)
22.50 Apacsok 
(magyar filmdráma, 2010)
0.05 José Carreras kon-
cert
1.00 Sporthírek
1.10 Koncertek az A38
hajón

6.15 Teleshopping
6.55 Románia hímnusza
7.00 Disney Klub
7.55 Zoom
8.10 Az ember és az idő
9.30 Babamágia
10.00 Légy okos szülő!
10.30 Lökött profeszor
11.00 e-Fórum 
(ism.)
11.30 Ahogy elő van írva
12.00 Pro Patria
12.30 Az én Európám
13.00 Professzionisták 
- talk show
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.30 UEFA Champions
League Magazin
15.00 Egyszer az életben
- szórakoztató műsor
(ism.)
17.00 Találkozunk 
a TVR-ben! 
(live)
18.45 TeleEnciclopedia
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.00 Nosztalgikus évek
23.00 Professzionisták
0.10 Eltáncolt szerelem
(francia-svájci film, 2007)
1.55 Retrovizor
2.50 Hírek, 
időjárásjelentés 
(ism.)
3.45 Dana kertjében 
- kulináris műsor 
(ism.)

5.30 Happy Hour 
(ism.)
6.30 Star Wars: 
A klónok háborúja 
(amerikai anim. sorozat)
7.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
10.00 Mi történik doktor
úr?
10.45 Fogadás az élettel
(román sorozat) (ism.)
11.45 Fogadás az élettel
(román sorozat) (ism.)
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 Zsenikém 
- Az ügynök haláli 
(amerikai akció-vígjáték,
2008)
23.00 Törés
(amerikai krimi, 2007)
1.30 Zsenikém 
- Az ügynök haláli 
(amerikai akció-vígjáték,
2008) (ism.)
3.00 Törés
(amerikai krimi, 2007)
(ism.)

4.45 Közvetlen hozzáfé-
rés (ism.)
7.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
10.00 Trisztán és Izolda
(német-angol-amerikai ka-
landfilm, 2006)
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 Amerikai pite 6 
- Béta-ház 
(amerikai vígjáték, 2007)
0.30 Trisztán és Izolda
(német-angol-amerikai ka-
landfilm, 2006) (ism.)
2.30 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (ism.)
3.15 Amerikai pite 6 
- Béta-ház 
(amerikai vígjáték) (ism.)

5.30 Szerelem és árulás
(ism.)
7.00 Fején a nagyvilág
7.30 Teleshopping
8.00 Földindulás
New Yorkban
(am. katasztrófa f., 1999)
(ism.)
10.00 Teleshopping
10.30 Autófórum
11.00 Stílustitkok 
– life style magazin
11.30 Sport, 
diéta és egy sztár
12.00 Az 5 csillagos ott-
hon
12.30 Mondenii 
(ism.)
13.00 Az égig érő paszuly
legendája 
(amerikai kalandfilm,
2001)
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 Mr. és Mrs. Smith
(amerikai akció-vígjáték,
2005)
23.15 Szerelem és árulás
(amerika, film, 2. rész)
1.30 Hírek, 
időjárásjelentés (ism.)
2.30 Szerelem és árulás
(amerika, film, 2. rész)
(ism.)

6.30 Szétépítők 
– Viharálló házak
7.00 Hogyan készült?
Fahordó, 
Tűzcsap, 
Autóülés, 
Katódsugárcső, 
Rozsdamentes acél, 
Futballsisak, 
Gyantaszobrocska
8.00 Autókereskedők  
- Citroen
9.00 Óriás költöztetők
10.00 Para? Normális?
11.00 Állítólag...
12.00 A túlélés 
törvényei 
- Montana
14.00 Édesvízi szörnyek 
- Európai emberevő
16.00 Állítólag... 
- Tengeribetegség
17.00 Aranyláz 
Alaszkában 
- Életveszélyben
18.00 Óriás költöztetők
19.00 Mocsári macsók
20.00 Szén
21.00 A mérnök szemével
22.00 Iparkodjunk 
- Szén
23.00 Kíváncsiság
- Élhetünk örökké?
0.00 Kényszerleszállás 
a Hudson folyón
1.00 Hétpróba 
a világ körül
2.00 Keith Barry trükkjei
- Rablók és pandúrok
3.00 Megrázó történetek

8.00 Építészet
8.30 Szentek 
és mesterségek
9.00 Balkáni szokások
10.00 Young Dracula
(angol vígjátéksorozat)
11.10 Jó lovam,
Mississippi 
(német vígjáték, 2007)
12.55 Egészségpasztilla
13.10 Hétvége kettesben
(live)
15.10 Montalbano 
felügyelő 
(olasz krimi)
16.50 A divat világa
17.00 Vésd a fejedbe 
- informatív műsor
18.00 Román útlevél
19.00 Moira Orfei cirkusz
- Olaszország
20.00 Răzushow
21.00 CSI: 
A helyszínelők 
(amerikai-kanadai krimiso-
rozat)
21.50 Egészségpasztilla
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Gitárok ideje
0.00 Murdoch nyomozó
rejtélyei 
(kanadai-angol sor.)
0.55 Egészségpasztilla
(ism.)
1.10 Montalbano 
felügyelő 
(olasz krimi) (ism.)
2.45 Young Dracula 
(ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

SZOMBAT
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MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ



8.30 Lányok meglepeté-
sekkel 9.00 Smile TV
9.30 Eli Stone (am.
sorozat) 10.30 (am. rajz-
film) 12.30 Hírek 13.15
Találd meg a családomat
(ismétlés) 15.00 Clejaniak
16.45 Akarsz milliomos
lenni? (ismétlés) 17.45 Ez
Románia! 18.45 A nap hí-
re 19.00 Hírek 19.45 D-
Paparazzi 20.30 Szemek
az árnyékban 22.00
Gengszter románc (ameri-
kai romantikus vígjáték,
2003)

8.00 Híradó
8.30 Soroló
A vidék magazinja
9.05 (ism.)
9.30 Európai híradó
(ism.)
10.05 Péntek 8 (ism.)
Mondatvadászat
11.05 Célpont (ism.)
Oknyomozó riportműsor
11.30 Napról napra
Belpolitikai összefoglaló
12.05 Civil kaszinó
13.00 Déli híradó
13.40 Közvetlen ajánlat
14.05 Sportré
14.30 Ősök tere (ism.)
15.05 Tíz perc (ism.)
15.30 Visszajátszás
16.00 Híradó
16.30 Befutó London (ism.)
17.05 Garázs (ism.)
17.30 GyógyHír
18.00 Híradó
18.30 Hírvilág
19.05 Bruttó (ism.)
19.30 Keresztmetszet 
Riportmagazin
20.00 Híradó
20.30 Napról napra (ism.)
21.05 Kontraszt
22.00 Híradó 21
22.30 Versus
23.05 Vetítő
Válogatás magyar doku-
mentumfilmekből
23.06 Mámó (magyar
dokumentumf.)
0.05 Kontraszt (ism.)
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6.15 Gazdakör (ism.)
7.05 Hókusz-Pókusz Cir-
kusz
7.15 Az Ótestamentum
7.45 Kolumbusz Kristóf
8.10 Szimba, az oroszlán-
király
8.35 A mesemondó
9.00 Káprázat és csoda
Fővárosi Nagycirkuszban
10.00 Eucharist együttes
koncertje
10.30 Élő egyház
11.00 Isten kezében
11.30 Beavatás
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 védve
16.15 Utókor
16.45 Múltidéző
17.15 Ember a híd alatt
(magyar f. dráma, 1936)
18.30 Magyar történelmi
arcképcsarnok
19.00 Híradó
19.35 Heti Hírmondó
20.05 Önök kérték!
21.00 Az üldözők 
(am. western, 1956)
23.00 Klubszoba
23.55 Dunasport
0.10 Élet a Marson
1.05 Luther (angol sor.)

TV2, 21.05
Oviapu 2.

Az Oviapu óvó bácsijai olyan helyre merészkednek, ahová
eddig még soha: a táborba. Charlie és Phil, a világ legelvete-
mültebb gyerekvigyázói nyílt terepen teszik próbára képes-
ségeiket. Irányításuk alatt a srácok sportolnak és sátraznak,
no meg a felnőtteket is gatyába rázzák. Charlie-t és a Drift-
wood tábor lurkóit kemény fából faragták.

m2, 22.05
Rózsadomb

A 10 éves Panka és Miksa idilli gyermekkorukat élik a szigo-
rúan őrzött rózsadombi villában. A film szinte egyetlen hely-
színe a villa és a kert. Az eseményeket a gyerekek szemszö-
géből látjuk. A szülők, az egyszerű sorból “kiemelt” vonalas,
mélyen hívő Teréz és a nála kb. 20 évvel idősebb nagypolgá-
ri zsidó családból származó Pálfi Gábor, nagyon elfoglaltak -
az “új világot” építik.

m1, 22.30
Bábel

Fegyverlövés dörren a marokkói sivatagban. Ez indítja el
egy amerikai turistapár küzdelmét a túlélésért, és köti őket
a világ másik három pontján lévő emberekhez. Két marokkói
fiúhoz, akik akaratlanul bűnözőkké válnak, egy dadushoz,
aki két amerikai gyermeket igyekszik átcsempészni a mexi-
kói határon, valamint a siket, problémás japán tinédzser ap-
jához, akit a rendőrség köröz.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
7.55 Opera Café
10.00 Mesék
11.00 Enid Blyton kaland-
film sorozata
(angol ifj. sor.)
11.25 Amika (sor.)
11.35 Az utolsó mohikán
(anim. sor.)
12.00 Sarah Jane kaland-
jai (sor.)
12.30 Most a Buday!
13.15 Katolikus krónika
13.40 Három királyfi, 
három királylány
14.05 Aki megvall engem
14.30 A Biblia a magyar
képzőművészetben
14.45 A sokszínű vallás
14.55 Örömhír
15.20 Útmutató
15.50 A megsebzett boly-
gó (magyar sor.)
16.15 Csavargások 
Afrikában
16.45 Erkel 
(magyar játékf., 1952)
18.40 Az emlékezet hely-
színei
19.10 Mi micsoda
18.35 Esti mese
19.55 Montalbano 
felügyelő
(olasz krimisor.)
21.00 Híradó este
21.35 A Lényeg
22.05 Rózsadomb 
(magyar filmdráma, 2003)
23.40 Telesport
1.20 Hogy volt!?

8.00 Kölyökklub
Benne: Björn mackó ka-
landjai, 
Éliás, a kis mentőhajó,
Yakari, 
Szilveszter és Csőrike ka-
landjai
Hupikék törpikék
11.00 Trendmánia
11.35 Teleshop
12.35 Törzsutas
13.00 Magyar 
autósport-magazin 
13.15 Forma-1 Magazin
13.40 Robin Hood
(angol kaland sor.)
14.40 Merlin kalandjai
(angol sor.)
15.30 Sue Thomas 
- FBI (am. sor.)
16.30 Eltűntnek nyilvánít-
va (am.-kan. sor.)
Közben: 17.00 Hatoslottó-
sorsolás
17.35 Kaland 
a szavannákon
(auszt.-francia kalandf.,
2006)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 ValóVilág (2011)
(élő) - Párbaj
22.50 Heti hetes
Vidám, aktuális talk-show
Utána: RTL-hírek
0.10 Sűrűbb, mint a vér
(am. krimi, 1998)
2.05 Portré
Riportmagazin
2.40 (vígj. sor.)

7.15 Az idő örvényében
7.45 Tv2 matiné
10.30 Nagy Vagy!
11.25 Ability 
- a képességek próbája
11.55 Stahl konyhája
12.30 Kalandjárat
(ism.)
13.00 Borkultusz
13.30 Talpig nő
(magazinműsor)

14.00 Több mint Testőr
(életmódmagazin)
14.30 Simlis Jack,
karibi szuperkém
(am.-új-zél. kaland sor.)
15.00 ÖsszeEsküvők
(valóságshow) Össze-
Foglaló
16.05 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
17.00 Lovagregény
(am. kalandf., 2001)
(ism.)
19.30 Tények Hírműsor
20.00 Napló
Mérlegen a valóság
20.35 Napló Extra
21.05 Oviapu 2. 
(am. vígj., 2007)
22.55 Frizbi 
- Hajdú Péterrel
Közben: Kenósorsolás
23.55 TotalCar
0.25 Célkeresztben
(am. krimisor.)
1.20 A fejnélküli asszony
(arg.-francia-olasz thriller)
2.50 EZO.TV

11.00 SZéptestben 11.30
Édes kísértések 12.00
MaxxMotion 12.30 A
nagy házalakítás 14.25
(olasz sorozat) 15.50 Né-
gy Esküvő 2. 16.05
ÁlomÉpítők 2. 17.55 Sze-
mélyes vonatkozás (am.
dráma) 20.05 Harmadik
műszak (soozat) 21.05
CSI: A helyszínelők (krim-
isorozat) 22.00 Született
detektívek (am. krim-
isorozat) 22.55 Kutyám,
Jerry Lee 2. (am. akció-
vígjáték)   

10.00 Hírek 10.05 Pro
Motor 11.00 Pontos
sportidő 13.00 Hírek
14.00 Ploiesti harcosok
14.30 Favágó Világbaj-
nokság 15.00 Sport.ro
Hírek 15.05 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 Ultimate Fighting
Championship 23.00 Gi-
gászok harca

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 (mexikói
sorozat) 20.30 A szerelem
győzelme (sorozat) 22.00
Perro amor (amerikai
sorozat) 0.00 Szerelem-
könnyek (román sorozat)
1.00 Clase 406 (mexikói
sorozat)

8.05 Televíziós vásárlás
11.15 Az ördög jobb és bal
keze 2. (olasz akció-víg-
játék) 13.35 Száguldás
gyilkosságokkal (amerikai
akció-vígjáték, 1976)
15.50 Csúcsformában
(amerikai akció-vígjáték,
1998) 17.40 Szerencse
dolga (am. vígjáték, 2007)
20.00 Az ügyfél (am.
thriller, 1994) 22.15 Ve-
szett vad (am. akciófilm,
2003) 0.00 Nyomd a ló-
vét! (am. akcióthriller,
2000)

8.00 Zene 8.45 Ízelítő
ism. 9.00 Vándor Attila: Az
aranykor öröksége, ism.
9.30 Metszet, ism. 10.00
Útmutató 10.15 Értékeink
16.00 Piactér 16.30 Neve
és hivatása... 17.00 Hit-
élet, ism. 17.30 Erdélyi Ká-
véház ism. 18.00 Retropo-
lisz, ism. 18.30 Híradó
19.00 Kultúrcsepp, ism.
19.30 Híradó 20.00 Táj-
kép, ism. 20.30 Híradó
21.00 Híradó 22.00 Met-
szet, ism. 22.30 Híradó
23.00 Többszemközt, ism.  

TV2
7.55 Opera Café
10.00 Engedjétek hozzám
10.05 Így szól az Úr!
10.10 Katolikus krónika
10.40 Három királyfi, há-
rom királylány
11.05 Aki megvall engem
(ism.)
11.30 A Biblia a magyar
képzőművészetben
11.40 A sokszínű vallás
11.55 Örömhír
12.20 Református 
ifjúsági műsor
12.30 Útmutató
13.01 Hírek
13.05 Szellem 
a palackból...
13.35 Anno
14.05 Rózsadomb 
(magyar film, 2003)
15.45 Út Londonba
16.15 Telesport
16.50 OTP Bank Liga
Videoton FC - Újpest FC baj-
noki labdarúgó-mérkőzés
19.05 Déltenger kincse
(sor.)
19.55 A Lényeg
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Magyarország, 
szeretlek!
22.30 Bábel 
(fr.-am.-mex. f. dráma,
2006)
0.50 Isten minden 
gyermeke tud táncolni 
(am. filmdráma, 2007)

7.00 Disney Klub
7.55 Zoom
8.10 A hit világa 
– 1. rész (live)
10.00 Dana kertjében
10.35 A falu élete
11.50 Mezőgazdasági 
percek
12.00 A falu élete
13.00 Sajtó és hatalom
(live)
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.30 Nemzetközi Cirkusz
Előadás
15.00 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
21.00 Distractis Show
(szórakoztató műsor)
21.35 Alatriste kapitány
(francia-spanyol-amerikai
kalandfilm, 2006) 
Sz.: Viggo Mortensen, Ele-
na Anaya, Eduard Fernán-
dez
0.00 100%-ban garantált
1.00 Dănutz S.R.L. 
– 1-2. rész
2.50 Találkozunk 
a TVR-ben 
- talk show (ism.)

6.30 Star Wars: 
A klónok háborúja 
(anim. sor.)
7.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
10.00 20 év után
(talk show)
11.00 Cápasrác 
és Lávalány kalandjai
(amerikai családi kaland-
film, 2005)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
13.05 Apropo TV 
- szórakoztató műsor
14.00 Legend 
of the Seeker 
(amerikai akció sorozat)
15.45 Románia hangja 
- szórakoztató műsor
(ism.)
18.00 Románia szeretlek!
19.00 Hétvégi Pro Tv 
hírek, sport, 
időjárásjelentés
20.30 Daredevil, 
a fenegyerek
(amerikai kalandf., 2003)
22.45 Leon, a profi 
(francia-am. akcióf., 1994)
1.45 Apropo TV 
- szórakoztató műsor
(ism.)
2.30 Románia szeretlek! 
- kulturális magazin 
(ism.)
3.15 Leon, a profi 
(francia-am. akcióf., 1994)
(ism.)

5.00 Csodakutyák 2. 
- Az ebdoktorok 
(amerikai családi vígjáték,
2006)
7.00 Híradó, Sport (live)
10.00 Billy Madison 
- A dilidiák 
(amerikai vígjáték, 1995)
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)
23.00 Koponyák 3. 
(kanadai thriller, 2003)
1.00 A fenébe is 
- szórakoztató műsor
2.15 Billy Madison 
- A dilidiák 
(amerikai vígjáték, 1995)
(ism.)
3.45 Koponyák 3. 
(kanadai thriller, 2003) 

6.00 Tanulj, álmodj, sze-
ress! (ism.)
7.00 Kandikamera
7.30 Teleshopping
8.00 Stílustitkok 
– life style magazin 
9.00 Fintescu hídja
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 Mondenii 
- szórakoztató magazin
(ism.)
13.00 Idősek és nyugtala-
nok (ism.)
13.30 Miss vidéki lány 
- reality show (ism.)
15.30 Kötekedők 
krónikája 
- szórakoztató magazin
(ism.)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Anyacsere 
- reality show
22.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
0.00 Titkos szerelmek 
(telenovella)
1.00 Hollywoodland
(amerikai krimi, 2006)
3.00 Hírek 
(ism.)

6.30 Szétépítők 
- Ami a festékben van
7.00 Hogyan készült?
Tűzoltó-berendezés, 
Fánk, 
Lengéscsillapító
8.00 Autókereskedők  
- Bentley
9.00 Hogyan csinálják?
Pilkington üveg, 
acél, 
cipzár, 
plazmatévé
10.00 Újjáépítők 
- Brushtang
11.00 Amerikai hotrodok 
- Hotrodverseny
12.00 Nagymenők 
négy keréken
13.00 Autókereskedők
15.00 Óriás költöztetők
16.00 Kíváncsiság  
- Van-e teremtő?, 
Élhetünk örökké?
18.00 Édesvízi 
szörnyek 
- Dzsungel
19.00 Egyszemélyes 
hadsereg
20.00 Így működik 
a Világegyetem 
- Szupernóvák
21.00 Autókereskedők 
- Bond Bug
23.00 Újjáépítők 
- 71-es Dodge Challenger
1.00 Óriás költöztetők
2.00 A fegyverkovács 
- Különleges fegyver 
a különleges alakulatnak

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 A Vadmacska 
kanyon foglyai 
(amerikai-kanadai kaland-
film, 1998)
16.50 A divat világa
17.00 Balkáni szokások
18.00 Kaland 
és természet
18.30 Csavargó halász
19.00 Szélességek
19.30 Nagy lábon 
- kulturális magazin
20.10 Nászút 
az anyámmal 
(amerikai vígjáték, 2006)
22.00 Hírek
23.00 AG Weinberger 
zenei műsora
0.00 Murdoch
nyomozó rejtélyei
(kanadai-angol sor.)
0.55 A divat világa 
(ism.)
1.10 A Vadmacska 
kanyon foglyai 
(amerikai-kanadai kaland-
film, 1998) (ism.)
2.45 Young Dracula 
(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 Operett
17.25 Rádióistentisztelet evangélikus egyház
17.55 Hírek, adászárás

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
10.00 Egyházi műsor

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
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8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Szerencse dolga
(amerikai vígjáték) 13.25
Alkímia (am. romantikus
vígjáték) 15.00 A betola-
kodó (angol-kan. akció-
film) 16.45 Murdoch nyo-
mozó rejtélyei (kanadai kri-
misorozat) 18.25 Fél láb-
bal a Paradicsomban
(olasz vígjáték) 20.20 Or-
szágúti bunyós (am. akció-
film) 22.00 Kickboxer
(am. akciófilm) 23.50 Fe-
kete kutya (am.-angol-fran-
cia akciófilm)

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 Szü-
reti vigadalom, ism. 10.40
Zene 16.00 Híradó 16.15
Kultúrcsepp, ism. 16.35
Kárpát Expressz 17.00 Át-
járó 17.30 Híradó 17.50
Egészséges percek 17.55
Könyvajánló 17.57 Életké-
pek 18.00 Genezis 18.30
Híradó 19.00 Piactér
19.30 Híradó 20.00 Laka-
tos Iván: Alakok tájban Do-
kumentumfilm, 1. rész
21.00 Piactér 21.30 Hír-
adó 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 Perro
amor (am. sor.) 23.30 Sze-
relemkönnyek (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 0.15 (fran-
cia-amerikai-belga-mexikói
krimi)

KANAL D
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7.30 Híradó
7.35 Kisváros (ism.)
8.15 Megyejáró
8.30 Híradó
8.40 MacGyver (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 Végjáték 
(kan. krimisor.) (ism.)
11.00 Család-barát
12.00 Isten kezében
(ism.)
12.25 Hazajáró (ism.)
13.02 Híradó
13.15 Kívánságkosár
15.10 Heti Hírmondó
(ism.)
15.40 Csellengők (ism.)
16.10 Klubszoba (ism.)
17.05 Balassagyarmat
kincsei
17.20 Híres zeneszerzők
nyomában
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 (vígj. sor.)
22.15 Hírek
22.30 Gyökerek 
(am. sor.)
0.00 Sportaréna
0.55 Dunasport
1.05 Tudatom veletek,
megvagyunk

TV2, 12.25
Egy hét Pesten és Budán

Egy idős férfi negyven év elmúltával kényelmes nyugalmá-
ból egy különös telefonhívás hatására visszatér szülőhazájá-
ba. Találkozik régi szerelmével és megtudja, hogy múltjuk-
ban számos titok rejtőzik, mellyel szembesülnie kell. Nem
csak kettőjük sorsát érinti a múlt, hanem még két másik nő
életét is gyökeresen megváltoztatja ez a látogatás. Hogyan
alakul a férfi és a három nő kapcsolata.

Antena1, 20.20
Lopakodók 3

Thomas Beckett őrnagy az amerikai tengerészgyalogság leg-
veszedelmesebb mesterlövésze. Drogbárók, bérgyilkosok és
kegyetlenkedő katonai vezetők után most a legkomolyabb el-
lenfelével kell szembeszállnia. Egykori barátja, Paul Finnegan
mégsem esett el bevetés közben, és most nemcsak Amerikát,
de az egész világot veszélyeztető akcióba kezdett.

TVR2, 23.35
Kikötõi hírek

Amikor Quoyle, a boldogtalan, magányos New York-i végleg
elveszti tőle rég elhidegült feleségét egy autóbalesetben, az
élete örökre megváltozik. A gyásztól lesújtva visszavonul
nagynénjével és kislányával Új-Fundlandra, ősei rejtélyes
otthonába. Egy kis halászvárosban a helyi lapnál kap újság-
írói állást. Minden újabb cikk megírásával nő Quoyle érzé-
kenysége a csalafinta közösség iránt.
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6.55 Ma Reggel
10.00 A Tízparancsolat
ma
10.45 Magyar rock
11.40 Együtt
12.35 Szép otthonok, 
remek házak
13.01 Híradó délben
13.19 Sporthírek
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Napló
14.00 Közvetítés 
a parlament üléséről
17.30 Jelfák 
- Mindenfajta szélnek
17.40 Szellem 
a palackból...
18.05 Vízkincs (dok. sor.)
18.35 Família Kft. 
(magyar vígj. sor.)
19.00 Angyali érintés
(am. sor.)
19.50 Esti mese: 
A bűvös körhinta,
Thomas, a gőzmozdony
20.10 Különleges 
mentőalakulat 
(auszt. sor.)
21.00 Híradó este
21.29 Sporthírek
21.35 McLeod lányai
(auszt. kaland sor.)
22.20 Maradj talpon!
23.15 24 (am. sor.)
23.55 Stingers 
(auszt. krimisor.)
0.45 Az Este
1.15 On The Spot: India
2.05 Bűvölet (olasz sor.)

6.45 Top Shop
7.10 Fókusz Plusz Maga-
zin (ism.)
7.45 Fókusz Reggel
Közszolgálati magazin
8.35 Sztármagazin
8.45 Reggeli - Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
10.25 Rubí, 
az elbűvölő szörnyeteg
(mex. sor.)
11.20 Top Shop
13.10 Asztro Show
14.10 A szív útjai 
(török sor.)
15.10 A szív útjai 
(török sor.)
16.10 Második esély
(am.-mex.-kol. sor.)
17.15 Sarokba szorítva
(am. sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
Közszolgálati magazin
Utána: ValóVilág Klikk
21.20 Barátok közt 
(magyar sor.)
22.00 ValóVilág (élő) 
- Aréna
23.05 Showder Klub
0.15 Minden, 
amit mindig is tudni akar-
tál a Pókerről...
0.50 Reflektor
1.05 Odaát 
(am. akció sor.)
2.00 Egy call girl titkos
naplója (angol sor.)

7.00 Magellán (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
A TV2 reggeli magazinmű-
sora
10.40 Stahl konyhája
(ism.)
10.05 Babapercek
11.00 Teleshop
12.25 Egy hét Pesten 
és Budán 
(magyar f. dráma, 2003)
14.10 Eva Luna 
(am.-mex. sor.)
15.10 EZO.TV
16.10 Rex felügyelő 
(osztrák-német-olasz krim-
isor.)
17.10 Második élet 
(am.-kol.-mex. sor.)
18.15 Update Konyha
18.20 Eva Luna 
(am.-mex. sor.)
19.30 Tények
20.20 ÖsszeEsküvők
(valóságshow) 
- A Küzdelem
21.35 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 NCIS 
(amerikai krimisor.)
23.20 NCIS: 
Los Angeles (krimisor.)
Közben: Kenósorsolás
0.20 Aktív Exrtra
0.50 Esküdj! 
- éjszakai-show
1.25 Hírműsor
2.00 EZO.TV

10.05 Nyomtalanul (is-
métlés) 11.00 Kutyám,
Jerry Lee 2. (am. vígjáték)
12.50 Topmodell leszek!
13.40 Feleségcsere 14.40
Őrangyal (am. sorozat)
15.40 Doktor House (soro-
zat) 16.35 Nyomtalanul
(krimisorozat) 17.30 Gyil-
kos számok (ism.) 19.20
Jóbarátok (ismétlés)
20.20 Két pasi (sorozat)
21.15 Doktor House (am.
sorozat) 22.15 A lény (am.
sci-fi) 0.20 Esküdt ellensé-
gek (sorozat)

10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.00 Pontos sport 14.00
Prosport óra 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
Sport.ro Hírek 22.00 KO
királyok 23.00 Sport.ro
Hírek

TV2
7.55 Ma Reggel
Benne: Híradó, sporthírek
10.00 Bűvölet (olasz sor.)
11.00 Déltenger kincse
(auszt.-fr. sor.)
11.55 Az emlékezet hely-
színei (dok. sor.)
12.30 Napirend előtt
13.01 Híradó
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Roma Magazin
14.30 Domovina
15.00 Társbérletben 
a tárgyakkal
15.30 Budapest 
természeti értékei
16.00 Angyali érintés
(am. sor.)
16.50 Különleges mentő-
alakulat (auszt. sor.)
17.40 MM
A megoldások magazinja
18.40 Észak és Dél 
(am. kaland sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Kékfény
22.10 Hacktion 
(magyar akció sor.)
23.00 Az Este
23.35 Átok 
(magyar játékf.)
0.10 Aranymetszés
1.05 HungarIQ
1.30 Sporthírek
1.40 Észak és Dél 
(am. kaland sor.) 
(ism.)

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia, 
nap mint nap! (live)
10.10 Lee Sun:
Vihar a palotában 

(koreai sor.)
11.25 Sajtó és hatalom
(ism.)
12.20 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
17.30 Nem felejtelek el
(orosz romant. f., 2009)
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 Nem felejtelek el
(ism.)
2.20 Prim Plan 
(ism.)

6.00 Cápasrác 
és Lávalány kalandjai
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek,
Könyvbemutató
10.00 The legend of the
seeker (am.sor.) (ism.)
11.00 Nevess csak! 
(am. vígj. sor.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, sport
14.00 Apropo TV 
(szórakoztató műsor)
(ism.)
15.00 Román Komédia
Társaság (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-
sor.)
0.00 Románia szeretlek!
(ism.)
1.00 Pro Motor 
(ism.)

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
8.00 Reggeli matiné 
-  műsora (live)
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
- reality show (ism.)
11.30 Nálam az irányítás
- reality show
13.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak
- reality show (ism.)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
- talk show
Simona Gheorghe műsora
19.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
20.20 Lopakodók 3 
(amerikai akciófilm, 2004)
22.00 Lale 
(török sorozat)
23.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
23.45 Egy bűnös show 
- Dan Capatos műsora
(live)
1.00 Lopakodók 3 
(amerikai akciófilm,
2004) (ism.)
3.00 Lale 
(török sorozat) (ism.)

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

6.30 Szétépítők 
- Otthonunk melege
7.00 Hogyan készült?
Bronzharang, 
Fa légcsavar, 
Faszénbrikett, 
Gázkandalló
8.00 Autókereskedők
9.00 Hogyan csinálják?
10.00 Hogyan készült?
11.00 A túlélés törvényei
- Nagyvárosi túlélő
12.00 Amcsi motorok 
- Peavey 1
13.00 Autókereskedők 
- Jensen Interceptor
14.00 Autókereskedők 
- Porsche 911 Targa
15.00 Kíváncsiság 
- Ősember
16.00 Hogyan készült? 
- Kombinált csavarkulcsok
17.00 Amcsi motorok 
- Peavey
18.00 Autókereskedők 
- Ford Cosworth
19.00 A túlélés 
törvényei
20.00 Állítólag...
21.00 Hogyan készült?
22.00 Kíváncsiság 
- Élhetünk örökké?
23.00 Keith Barry
trükkjei 

- A randevú
0.00 Autókereskedők 
- Mini Moke
2.00 A túlélés 
törvényei
3.00 Állítólag...

8.00 Hannah Montana
(amerikai sorozat)
8.35 Nyomoz a tanárnő
(olasz sorozat)
9.30 Topping (ism.)
10.30 Nagy lábon
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Bazár
12.35 Biznisz óra
13.25 Egészségtabletta
13.30 Jamie 
gasztroforradalma
14.00 Építészet
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Nyomoz a tanárnő
(olasz sorozat)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
18.30 Răzushow 
- szórakoztató műsor
19.30 Oroszlánok arénája
- reality show
20.25 Biznisz óra
21.10 Késhegyen
22.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
23.00 Minden pénzt meg-
ér
23.35 Kikötői hírek 
(amerikai filmdráma,
2001)
1.30 Autó mánia
2.00 Răzushow 
- szórakoztató műsor
(ism.)
2.50 Biznisz óra 
(ism.)
3.40 Vallomások (ism.)

2.00 Éjszakai váltás
8.00 Hírek, sport
8.10 Hangoló
9.50 Hírek, műsorism.
15.00 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
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Ma a Károlyok, Karolák,
Mózesek ünnepelnek.
A Károly  régi magyar sze-
mélynév, a török eredetû
karul, karvaly madárnév-
bõl származik.
A Karola a Károly férfinév
latin alakjának, a Caro-
lusnak a nõi párja.
A Mózes bibliai férfinév.
Valószínûleg egyiptomi
eredetû. Népies magyará-
zat szerint a jelentése: víz-
bõl kihúzott.
Szombaton Imre és Zaka-
riás napja lesz.
Vasárnap Lénárd-nap.

Évforduló
• 1083 – Imre herceget
szentté avatják.
• 1846 – Benjamin Palmer
szabadalmaztatja a mûlá-
bat.
• 1945 – Megalakul az
UNESCO.
Szombat, november 5.
• 1930 – Sinclair Lewis, el-
sõ amerikai íróként, Irodal-
mi Nobel-díjat kap.
• 1955 – Megnyitják a Bé-
csi Állami Operaházat.
Vasárnap, november 6.
• 1860 – Az Amerikai
Egyesült Államok elnöké-

vé választják a köztársaság-
párti, rabszolgaságellenes
Abraham Lincolnt.
• 1921 – a Nemzetgyûlés – a
magyar történelem folyamán
harmadszor – kimondja a
Habsburg-ház trónfosztását.

Vicc
Kovács és a felesége a sztrá-
dán hajtanak:
– Micsoda vademberek van-
nak! – szól Kovács – Ez a
BMW-s is egy õrült! Leg-
alább félórája százhetvennel
jön mögöttünk!

Recept
Diós-mézes puszedli
Hozzávalók: 28 dkg liszt, 14
dkg cukor, 1 kávéskanál szó-
dabikarbóna, 1-1 kávéskanál
õrölt fahéj és szegfûszeg, 7
dkg darált dió, 2 evõkanál
langyos méz, 2 tojás.
Elkészítés: Az egészet össze-
gyúrjuk, lisztezett gyúró-
deszkán két ceruza vastagsá-
gúra kinyújtjuk, kiszaggat-
juk. Sütõpapírral borított tep-
sibe rakjuk, vizes kenõtollal
megkenjük és negyed dióge-
rezdeket nyomunk rá. 160
fokos sütõben 10-12 percig
sütjük.

2011. november 4–6., péntek–vasárnap   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Legyen elõvigyázatos. Keressen
befolyásos embereket a baráti kö-
rében, segítségükkel a problémás
ügyeket könnyedén megoldhatja.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Legyen felkészülve a gyors lépé-
sekre és a döntéshozatalra. Résen
kell lennie, hogy a kínálkozó le-
hetõségeket kihasználja. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Kitartását, szorgalmát sokan
csodálják, elismerik. Persze emi-
att vannak irigyei is, de azokkal
nem kell foglalkozni. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Megingott a hite. Ha úgy érzi,
hogy csapdába került, szánjon
idõt helyzete végiggondolására.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Ön kiemelkedõen kötelességtudó
és szorgalmas. Mivel megbízik a
saját képességeiben, kész szinte
bármilyen feladatba kezdeni.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Több pénz áll a házhoz. Érzéke
van arra, hogy másoknál hama-
rabb meglássa a lehetõségeket.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Elviselhetetlenül zajos szomszéd-
ja figyelmesebbé és megértõbbé
válik, ha udvariassággal próbál
jó kapcsolatot kialakítani vele.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Baráti körében sokan kérik most
a tanácsát személyes ügyekben,
de csak visszafogottan mondja el
a meglátásait. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Munkahelyén új feladattal bíz-
zák meg. A siker érdekében érde-
mes hízelegni a kollégáknak, sõt,
a fõnökének is.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Nagy ívben kerülje el a vitás
helyzeteket. Munka terén ra-
gaszkodjon a megszokott, napi
rutinhoz. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

A bolygóállás az üzleti és pénz-
ügyeknek kedvez. Munka terén
adja a maximumot. Partnerének
kedvességre van szüksége.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Igyekezzen elvégezni az ingatlan-
nal vagy üzlettel kapcsolatos te-
endõit. Tegye magát szabaddá a
hétvégére.

Horoszkóp
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fenntartja magának a jogot, hogy a

beküldött leveleket rövidítve, illetve

szerkesztve közölje.

Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

A hatos lottó nyerõszámai:

45, 40, 30, 37, 43, 27.

Amikor szabadon dönthe-
tünk, hogy mit cselekedjünk,
akkor általában egymást utá-
nozzuk. A szabadság csak ad-
dig fontos a legtöbb ember szá-
mára, amíg hiányát érzi.
Ahogy viszont valóban sza-
badságot kap a cselekvésre, el-
bizonytalanodik. Szabadnak
lenni nem könnyû. Döntéssel
és felelõsséggel jár. A szabad
ember számára nem mondja

meg senki, hogy mit kellene cse-
lekednie, éppen ezért önállóan
kell döntenie. Ez pedig a legtöbb
ember számára elhordozhatat-
lan teher. Nincs is túl sok szabad
ember ezen a világon. Van pár
akaratos ember, aki vezetni akar
másokat, vannak aztán a nagy
tömegek, akik vezetõt keresnek
maguknak, és végül vannak,
akiket a szívük és a bölcsességük
vezet. Õk a szabadok. 

Gondolatjel Visky István rovata
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Röviden
Végsõ búcsú 
Albert Flóriántól

Szombaton a róla elnevezett
stadionban vehetnek búcsút
a szurkolók a hétfõn hetven-
évesen elhunyt Albert Flóri-
ántól, az egyetlen aranylab-
dás magyar futballistától. 
A pálya mellett lévõ parko-
lót erre a napra megnyitják a
közönség számára. Albert
Flóriánt másnap délben, az
Óbudai temetõben helyezik
végsõ nyugalomra. A család
és az FTC arra kérik a szur-
kolókat, hogy „aki teheti, in-
kább szombaton rója le ke-
gyeletét a Császár elõtt”, mi-
vel a temetõ befogadóképes-
sége szûkös.

Emberi hiba volt

Az orosz légi biztonsági
szakértõk jelentése szerint
emberi hiba okozta a Loko-
motiv Jaroszlavl jégkorong-
csapat Jak-42-es gépének a
szeptemberi lezuhanását: a
felszállás során az egyik pi-
lóta véletlenül megnyomta a
féket, így a gép nem tudott
elég magasra emelkedni.
Alekszej Morozov, az orosz
Államközi Légiközlekedési
Bizottság vezetõje szerint az
nem egyértelmû, hogy az el-
sõ vagy a másodpilóta
nyomta-e meg a féket, elõbbi
ugyanis rosszullétre hivat-
kozva átadta az irányítást a
felszállás elõtt.

Büntetés és felmentések
Labdarúgás 

ÚMSZ

A labdarúgó-profiliga
(LPF) fegyelmi bizottsá-

ga csak szerdán késõ este ho-
zott döntést a vasárnapi
Petrol–Steaua bajnoki mér-
kõzésen történtekkel kapcso-
latban. A Florin Gâtejan alel-
nök vezette négytagú testület
döntése értelmében egy 60
ezer lejes pénzbírság mellett
a Prahova megyei gárda hat
mérkõzést kénytelen zárt ka-
pukkal megrendezni. A
ploieºti-i klubvezetés termé-
szetesen fellebbez az ítélet el-
len, s legalább annyit szeret-
ne elérni, hogy 12 évnél fiata-
labb gyerekek és nõk foglal-
hassanak helyet az új Ilie
Oanã Stadion lelátóin. Ez
pedig nem más, mint a török
precedens: szeptember 9-én
ugyanis a hasonló büntetés-
sel sújtott Fenerbahce bajno-
ki mérkõzését 46 ezren kö-
vették a helyszínen figyelem-
mel, de a szurkolósereg csak
hölgyekbõl és 12 évnél fiata-
labb gyerekekbõl állt. 

Ha nem enyhítenek bünte-
tésén, a Petrol a Marosvásár-
helyi MFC-t, a Pandurii
Târgu Jiut, a FC Vasluit, a
Kolozsvári U-t, a Concordia
Chiajnát és Brassói FC-t is
zárt kapuk mögött kénytelen
fogadni – tehát leghamarabb

2012. április 4-én, a Kolozs-
vári CFR 1907 elleni mérkõ-
zésen számíthat szurkolói je-
lenlétére. 

Valeriu Rãchitã szerint a
büntetés túlzottan szigorú,
miután a történtekért a biz-
tonságiak is legalább annyira
felelõsek. A Petrol mestere
szerint az élvonal újoncát fe-
nyegetõ anyagi érvágás vég-
zetes lehet a csapatnak, miu-
tán hat mérkõzésen komoly
bevételek mellett szponzori
támogatásoktól is eleshet. A

ploieºti-i klubvezetés bepereli
a biztonság õrzésére felkért
céget, amelyet elsõ fokon
mindössze 500 lej pénzbírság
befizetésére köteleztek.      

A LPF fegyelmi bizottsá-
ga ugyanakkor egyöntetû
döntéssel tekintett el Rãzvan
Stanca és Novak Martinovic
eltiltásától. Bár eredetileg
úgy nézett ki, hogy a kiállí-
tásért mindkét Steaua-
játékos kénytelen egy fordu-
lót kihagyni, végül megke-
rült a mentõ szabályzat-

elõírás. Az 57-es cikkely 4-es
pontja ugyanis kimondja,
hogy a játékostársa védel-
mére kelõ csapattárs nem
tiltható el, s Stanca hálóõr és
Martinovic is éppen ezt tette
a bizottság tagjainak megíté-
lése szerint. Valentin
Alexandru LPF-alelnök és
Mircea Sandu FRF-elnök is
jogosnak ítélte a fegyelmi bi-
zottság döntését. Utóbbi fel-
mentette a vádak alól Enes
Sipovicsot is: a Petrol bos-
nyák légiósát ugyanis azzal

gyanúsították, hogy eldugta
a George Galamazt leterítõ
Dragoº Enache viperáját. A
bizottság semmilyen bizo-
nyítékot nem talált a vádak-
ra, s maga Sipovics is azt
vallotta, hogy a szóban for-
gó tárgy nem a veszélyes
fémeszköz volt. 

A Steaua 3-0-s gólkülönb-
séggel kapta a ploieºti-i mér-
kõzés három pontját, ami azt
jelenti, hogy a góllövõlistán
Bicfalvi és Mihai Costea is
egy-egy találat nélkül marad. 

A Galamazt megtámadó
Dragoº Enache elõzetes le-
tartóztatásban marad, Ste-
aua-drukker édesapja pedig
azt tervezi, hogy a fia nevé-
ben személyesen kér bocsá-
natot a sértettõl. A sajtó utá-
najárt Rãchitã azon kijelen-
tésének, mely szerint Dragoº
Enache egy nemrégiben lét-
rejött szurkolói keménymag
tagja. Kiderült, hogy az állí-
tólag ittas és kábítószert is
fogyasztott 25 éves fiatalem-
bernek 2005. októberében,
több társával együtt már volt
baja a karhatalmiakkal. A
Gazeta Sporturilor képet is kö-
zölt arról a Petrol Román
Kupa- mérkõzésrõl, amely-
nek során a ploieºti-i szurko-
lók összecsaptak a csend-
õrökkel. A fotón jól kivehetõ
Enache, aki Petrol-sállal a
nyakában a legdühösebbek
közé tartozik. 

A 25 éves Dragoº Enachénak 2005-ben, több társával együtt már volt dolga karhatalmiakkal

Kosárlabda 

Turós-Jakab László

A férfi-kosárlabdabaj-
nokság negyedik fordu-

lójából elhalasztott mérkõ-
zést pótoltak szerdán este
Marosvásárhelyen, ahol a
BC Mureº 75-68-ra nyert a
bajnoki címvédõ U-Mob-
telco BT ellen. A kolozsvá-
riak végig loholtak az ered-
mény után, utoljára tizen-
egy pontos hátrányt farag-
tak le minimálisra, de miu-
tán az utolsó három perc-
ben nem tudtak gyûrûbe ta-
lálni, logikus vereséget
szenvedtek. Déri Csaba
együttesének legjobbja  Ja-
son Forte volt, aki 24 pont-
ját 12 lepattanóval toldotta
meg, s szépségdíjas zsákolá-
sokkal örvendeztette meg
szurkolóit. Legalább tíz
pontot szerzett Stãnescu
(19), Watson (16) és Cooley
(10) is, míg a másik oldalon
Marcel Þenter edzõ csak
Krsztanovics (20 pont, 9 le-
pattanó), Silvãºan (16p) és
Paul (15p) játékával lehet
bizonyos fokig elégedett. 

Hat forduló után a
giurgiui csapat két elhalasz-
tott mérkõzése miatt tovább-
ra is hiányos táblázaton már
csak egy csapat veretlen, a
Gaz Metan. A medgyesieket
egy pont hátránnyal követi a
Temesvári BC, s egyformán
kettõvel lemaradva a Maros-
vásárhely, a Nagyvárad, a
Kolozsvár és a meglepõ
Craiova. A iaºi-iak még egy-

szer sem nyertek, s a Dina-
mo, az Otopeni és a Csíksze-
reda is csak egy-egy alka-
lommal. 

A pontvadászat híre sze-
rint a csíkszeredaiak közmeg-
egyezés útján bontottak szer-
zõdést az amerikai Levi
Levine-nal. A vezéregyénisé-
ge, Chauncey Hardy tragikus
halálának traumáját kihevert
CSS Giurgiu új edzõvel foly-
tatja, Theo Evans helyét
ugyanis a szerb Djordje Jovi-
csics vette át.    

A hét végén a 7. forduló
mérkõzéseit rendezik meg az
alábbi menetrend szerint:
Craiovai SCM–BC Mureº,
Dinamo–Csíkszeredai Har-
gita Gyöngye (vasárnap, 18
óra, TVR 3 élõ), Nagyszebe-
ni CSU Atlassib–Medgyesi
Gaz Metan, CSU Asesoft
Ploieºti–Poli Iaºi, Temesvári
BC–Energia Rovinari (szom-
bat, 18 óra, TVR 3 élõ), CS
Municipal–BCM Piteºti, U-
Mobitelco BT–CSS Giurgiu,
Nagyváradi CSM–CS Oto-
peni. 

A nõi bajnokság 7. fordu-
lója keretében, szombaton az
alábbi mûsor szerint játsza-
nak: Marosvásárhelyi Nova
Vita–Aradi ICIM UVG,
Szatmárnémeti CSM–CS
Teleorman  Alexandria,
Gyulafehérvári CSU–Craio-
vai SCM, Temesvári BCM
Danzio–Rapid, Kolozsvári
U–CSM Târgoviºte, CSM
Sportul Studenþesc–Bball 6
Sepsi BC, Olimpia–Nagyvá-
radi CSM U, Politehnica
Iaºi–Brassói Galactica-
Olimpia.  

Bajnokverés Vásárhelyen  

Szerdán este második mérkõzését is megnyerte a nõi
Közép-Európai Liga (CEWL) 2011–12-es idényének két
román résztvevõje. Az A csoportban a Szatmárnémeti
CSM 82-63-ra nyert a szlovák ZBK Whirlpool Poprad
ellen és november 9-én a kvartett másik hibátlan csapa-
tának, a cseh Kara Trutnovnak lesz a vendége. A B cso-
portban az ICIM 79-60-ra verte idegenben a cseh
Slovanka MB ellen, és 9-én az eddigi egyetlen mérkõzé-
sét megnyert VS Prágát fogadja Aradon. A Maros-parti
gárda a CEWL címvédõje.

Veretlen román lányok 

Labdarúgás

ÚMSZ

Hiába játszott bátran, ne-
gyedik nekirugaszkodás-

ra sem tudott pontot szerezni
a labdarúgó-Bajnokok Ligája
C csoportjában az Oþelul: a
galaciak 2-0-ra kaptak ki az
Old Traffordon a Manches-
ter Unitedtól. Pedig kis sze-
rencsével Valencia korai talá-
latára Pena és Neagu már
szünetig válaszolni tudott
volna. De Gea és Grahovac,
a galaci kapus is jól védett,
mégis a hajrában ismét zör-
dült a háló: Rooney távoli lö-
vése Sârghin megpattanva
csapta be a bosnyák hálóõrt,
s a 2-0-lal a Vörös Ördögök a
kvartett élére ugrottak. 

Lisszabonban az FC Bázel
1-1-re mérkõzött a házigazda
Benficával, így a svájci csa-
pat versenyben maradt a to-
vábbjutásért. A november
22-i folytatásig az MU (8
pont, 8-4) vezet a Benfica
(8p, 5-2), a Bázel (5p, 6-7) és

az Oþelul (0p, 1-7) elõtt. 
Az A csoportban Mario

Gomez mesterhármasával a
Bayern München 3-2-verte a
Napolit, és ezzel nagyot lé-
pett a továbbjutás felé.
Gomez elsõ találata volt a
bajorok 250. gólja a BL-ben,
s egyben 700. találata a nem-
zetközi porondon. Az angol
listavezetõ Manchester City
nagyon simán intézte el a
Villarrealt: 3-0 idegenben,
Yaya Touré (2) és Balotelli
góljaival. A Bayern már to-
vábbjutott, a City az ötödik
fordulóban Nápolyba láto-
gat, azon a meccsen eldõlhet
el második továbbjutó kérdé-
se is. Az A csoport állása: 1.
1. Bayern 10 pont, 2. Man-
chester City 7, 3. Napoli 5, 4.
Villarreal 0. 

Cristian Chivu végig pá-
lyán volt a milánói San Si-
rón, ahol az Internazionale
2-1-re verte a francia bajnok
OSC Lille-t és biztosította he-
lyét a BL legjobb 16 csapata
között. A milánói összecsa-
pás góljait Samuel és Milito,

illetve De Melo szerezte. A
kvartett másik mérkõzésén a
Trabzonspor 0-0-ra végzett a
vendég Moszkvai CSZKA-
val, és ezzel életben tartotta
továbbjutási reményeit. A B
csoportban az Internazio-
nale (9 pont) vezet a CSZKA
Moszkva (5p, 7-5), a Trab-
zonspor (5p, 2-4) és az OSC
Lille (2p) elõtt. 

A D csoportbõl elsõként a
Real Madrid biztosította he-
lyét a jövõ tavaszi nyolcadön-
tõben, miután szerdán este 2-
0-ra nyert a francia Olym-
pique Lyon otthonában.
Cristiano Ronaldo duplázott,
és már száz gólnál tart a kirá-
lyi gárda színeiben. A nap
legfölényesebb sikerét a Zág-
rábi Dinamót 4-0-ra kitömõ
Ajax Amsterdam aratta. Van
der Wiel, Sulejmani, De
Jong és Lodeiro góljaival a
holland alakulat bejelentke-
zett a második helyre. A D
csoportban a 12 pontjával
már nyolcaddöntõs Realt az
Ajax (7p), a Lyon (4p) és
pont nélküli Zágráb követi. 

Még pont nélkül a galaciak 

Jason Forte, a BC Mureº játékosa

Ketten is ünnepeltek kedden este a Barce-
lona Viktoria Plzen elleni, 4-0-s BL-sikere
után. A katalán sztárcsapat üdvöskéje,
Lionel Messi triplázott a cseh bajnok ellen,
s az argentin ezzel immár 202. gólnál tart a
gránátvörös-kék alakulat színeiben. Az ar-
gentin csatárzseni kétszázadik találata
büntetõbõl született, s két akciógól követte.
Három nap leforgása alatt Messi másod-
szor triplázott, hiszen a szombati, Mallor-
ca elleni bajnoki mérkõzésen is három gól-
lal vette ki a részét az 5-0-s gyõzelembõl. A
Viktoria Plzen elleni mesterhármas immár

a 14. az argentin aranylabdás pályafutásá-
ban, s a 202 góllal Messi a második az FC
Barcelona eredményességi örökrangsorá-
ban. Az éllovas továbbra is Cesar Rodri-
guez, aki az 50-es években 235 alkalommal
zörgette meg az ellenfelek hálóját. Messi
kedden este azt nyilatkozta, hogy nem áll
szándékában megdönteni ezt a rekordot.
Azzal, hogy immár 877 perce nem kapott
gólt, Victor Valdes hálóõr klubcsúcsot dön-
tött. A korábbit Miguel Reina tartotta, aki
az 1972–73-as idényben 824 percig õrizte si-
kerrel a katalán kaput. 

Messi és Valdes is jubilált 

Fotó: Mediafax



Cseke Gábor

Mi az, ami arra késztet-
te, hogy az elbeszélésbõl re-
gényt formáljon?
– Ez az irodalmi kaland igen
tág dimenziókat nyitott. Mi-
vel 18 nyelvbõl 30 írótársam
43 idegen nyelvû kortárs
szerzõtõl fordított számom-
ra egy-egy mondatot, s az
eredeti novellámba ezeket
építettem be, a szövegem
egységesítõ jellege ellenére
nemcsak a történet maradt
több ponton nyitott, hanem
az alakok rendszere is héza-
gosnak, a novella szemlélete
pedig széttartónak látszott.
Ezen ugyan sokat javított az
a gesztus, amikor a már be-
épített mondatokat a novella
második, tömörebb változa-
tából kimetszettem, ám a ke-
rekebb, kompaktabb szöveg
alighanem túl sûrû lett, ne-
hezen tudta magában tartani
a szereplõim közötti és a tör-
ténet keltette feszültséget. A
novella „filozófiai” megter-
heltsége is túl nagy volt, a vi-
lág örök dolgait (szerelem,
élet, halál) érintõ nézetek
nem kerülhettek benne rész-
letes kifejtésre, inkább csak
metaforikus tömörségû uta-
lások jelölték ki valami kerek
élet- és világszemléletnek  a
sarkpontjait. Éreztem, ha
ezeket a kitüntetett pontokat
sikerülne vonalhálózattal
összekötnöm, felépülhetne
egyfajta, fõleg esztétikai
szempontból értékelhetõ
bölcselem. Saját filozófiát te-
remteni, még ha csak próza-
íróit is – igen nagy kihívás.
Mindez természetesen csak
akkor lehetséges, ha a cselek-
ményt, az alakok fejlõdését
és egymás közti viszonyát, a
családi és társadalmi deter-
mináltságokat sikerül megfe-
lelõen kidolgoznom, ráadá-
sul – és ez talán a legfonto-
sabb – ezt a kidolgozottságot
sikerül a szöveg szintjén
megvalósítanom. Egy ilyen
elképzelés messze túlmuta-
tott a novella vagy akár a
hosszabb elbeszélés határa-

in. Ugyanakkor azzal is tisz-
tában voltam, hogy a ben-
nem élõ regényideát lehetet-
len megvalósítani. Amit elér-
hetek, az csupán egy írói kí-
sérlet arra, hogy a bennem
felépülõ eszményt leképez-
zem szövegvalósággá...

Konkrétan hogyan zaj-
lott a munkafolyamat?
– Tervem megvalósítása két
újabb, jóval rövidebb novella
megírásával kezdõdött.
Ezekben egyfelõl tovább
szõttem a történet belsõ szá-
lait, feltártam bizonyos elõz-
ményeket, megírtam fontos
motiváló, hõsöm gyermek-
korára utaló epizódokat. A
második novellában egy el-
beszélõi trükköt is kieszel-
tem, amely aztán, úgy ér-
zem, regényem egyik jelleg-
zetességévé vált. Ennek lé-
nyege olyasmi, amivel ko-
rábbi, nagyobb lélegzetû epi-
káimban is kísérleteztem, és
amit szorgos önelemzõként
„az írói én multiplikációjá-
nak” neveztem el. Magya-
rán: egyfelõl igyekszem
megteremteni a regényben
„beszélõ” személy többala-
kúságát, másfelõl ezeket az
alakokat össze is mosom...
Volt tehát három novellám,
az õs-Tejmozi és két rövi-
debb, amelyek az elõbbi tala-
ján sarjadtak. Ettõl kezdve
évekig eredménytelenül pró-
bálkoztam azzal, hogy to-
vábbgörgessem hõseim tör-
ténetét. A szöveg ellenállt
annak, hogy lineáris módon
folytassam. Ezért a három
kispróza szövegét széthúz-
tam a megírni vágyott re-
gény üres terében, s a fehé-
ren maradt, tátongó héza-
gokba kezdtem el beleírni az
oda kívánkozó szövegeket.
Szinte azonnal látszott, ez a
technika átlendít a nehézsé-
geken, többek között azért,
mert az új szerkezetben re-
mek illeszkedési pontok
adódtak. A hézagokat gon-
dosan feltöltöttem elõ- és
utótörténetekkel, a halálról,
a nyelvrõl vagy a regényírás

lehetetlenségérõl szóló el-
mélkedésekkel, lírai kitérõk-
kel...

Regénybeli íróalteregója
megteszi, így talán nem hat
szentségtörésnek, ha arra
kérjük, mesélje el könyve
cselekményét, tartalmát.
– Egy szinopszisszerû tartal-
mi összefoglaló valószínûleg
igen száraznak hatna, már
csak azért is, mert bár való-
ban nagyon fontos a törté-
net, súlyt mégis a „hogyan”-
tól kap, attól, hogy miként
adom elõ. Ezen felül az el-
beszélt sztori mögött van
egy rejtett történet is, ame-
lyet utalásokból, elõzmé-
nyekbõl és következmények-
bõl az olvasónak kell meg-
fejtenie. De annyit talán el-
árulhatok, hogy hõsöm ku-
tató nyelvész, aki menekü-
lésben van. Menekül annak
a roppant adatbázisnak a sú-
lya alól, amit õ maga hozott
létre, s amelyre támaszkod-
va meg kellene oldania a
nyelv matematikai modelle-
zését. Menekül a szakmai
kudarc elõl. De menekül az
emlékeitõl is, szüleinek nyo-
masztó lelki jelenléte elõl:
anyja alakja azzal nehezedik
rá, hogy túlszereti, érzelmi-
leg kisajátítja; apja meg az-
zal, hogy eltaszítja és el-
hagyja, nem enged neki he-
lyet az életében (hõsöm
mégis kényszeresen látogat-
ja apját világvégi faházában
– egy ilyen alkalom képezi a
regény egyik keretét; ekkor
zarándokolnak el a „farkas-
sá vált” öreg ruszin sírjához;
a szimbolikus epizód egy-
ben a rejtett történet kulcsa).
Menekül iskoláskori önma-
gától, attól a szerencsétlen
fickótól, aki egyszer eltévedt
egy téli tájban, és a sehová le
nem ágazó úton mégsem tu-
dott visszatalálni saját biz-
tonságába. Menekül attól az
elhidegült lelkû önmagától,
aki nem kíváncsi hajdani
osztálytársaira, ezért nem
megy el az érettségi találko-
zókra; aki nem tud, nem

mer tartós párkapcsolatot ki-
alakítani, mert fél az érzelmi
függõségtõl. Menekülése
egyfelõl az írásba vezet,
másfelõl egy távoli, északi
városba, ahol vendégtanári
állást vállal, s ahol szolgála-
ti lakásának tengerre nézõ
ablaka elõtt kezd emlékezni
mindarra, amitõl elmene-
kült. Például arra, hogy ka-
maszkorában miként leste
meg a meztelen lányokat,
akik a papa aktképeihez áll-
tak modellt a fényes mûte-
remben.

Érzése szerint hogyan
aránylik az eredeti irodalmi
projekt a most megjelent re-
gényhez? És milyen érzel-
mek fûzik egyikhez is, má-
sikhoz is?
– Kezdjük a szövegarányok-
kal. Az õs-Tejmozi, azaz a
vendégmondatokat tartal-
mazó elbeszélés 70 ezer ka-
rakternyi. Ám a regény alap-
ját nem ez képezi, hanem a
redukált, vendégmondatai-
tól megfosztott, kényszerû
kerülõktõl mentes novella,
ez szûk 44 ezer karakter. A
regény pedig bõ 242 ezer. Az

arány tehet kb. 1:5. Mégsem
mondható az, hogy a regény
cirka 20 százalékát teszi ki
az eredeti novella, mert an-
nak szövege nemcsak „szét-
szóratott” a regény egészé-
ben, de át is formálódott,
hozzáigazodott például a
többszemélyûséghez és át-
esett több egybecsiszolási–
stilizációs folyamaton. Any-
nyi azonban bizonyos, hogy
a regény tartalmi keretét
mégis a vendégmondatok ih-
lette elõszöveg adja. A re-
gény, úgy érzem, méltó bete-
tõzése a beleépült összes
elõzménynek. És jólesik fel-
idéznem a régi interakciót is,
amely egyfelõl homlokiz-

zasztó írói koncentrációt igé-
nyelt, másfelõl önfeledt szel-
lemi játékot jelentett.

Melyik mûfajban érzi
igazán sikeresen-otthono-
san magát: lírában, prózá-
ban, közírásban?
– Költõként indultam, a vers
volt és maradt a legkedve-
sebb mûfajom. Legtöbb ar-
comat is talán itt tudtam
megmutatni. No meg: a köl-
tészet számomra megtartot-
ta különleges, mondhatni
ünnepi, emelkedett jellegét.
A vers emel ki a hétköznapi-
ságból. Prózában a mai na-
pig elveszettnek érzem ma-
gam, nehezen találok a han-
gomra; legjobbnak tartott
novelláimmal sem vagyok
elégedett. Talán a regénye-
imben sikerült legjobban lep-
leznem prózaírói esetlensé-
gemet. Közíró, ha vagyok,
nem teljesen önszántamból
és önkedvemre lettem, vala-
miféle muszáj-herkulesség
volt abban, hogy a nyolcva-
nas évek végétõl közügyek-
ben való állásfoglalásra, vé-
leménynyilvánításra adtam
a fejem. Elsõ írásaim, kell-e
mondanom, a kárpátaljai
magyarság helyzetét, nem-
zetiségi jogait érintették.
Ezekkel és fõleg a késõbbi
cikkeimmel, esszéimmel
szereztem talán a legtöbb ol-
vasót (és ellenlábast). A ki-
lencvenes években és a két-
ezresek elején szinte úgy
tûnt, ez lesz a fõ mûfajom.
Ám pár év és vagy kéttucat-
nyi elemzõ igényû írás után
egy kicsit megcsömörlöttem
azoktól a témáktól, amelyek-
ben korábban olyan fontos-
nak gondoltam hangomat
hallatni. Tanulmányokat,
esszéket, elemzõ cikkeket
ma már alig írok, közéleti té-
mákban legfeljebb írójegyze-
tekre ragadtatom magam.
Ha nem is kizárólagosan, de
lényegében visszatértem a
szépirodalomhoz, újra sok
verset írok, és lám, harminc-
valahány éves pályám során
a harmadik regényig is elju-
tottam.

Újra felépített Tejmozi
Balla D. Károly ungvári költõ, író „igen tág dimenziókat nyitó” irodalmi kalandjáról mesél

Költõ, író, közíró. Szülõvárosában él családjával. Itt érett-
ségizett és folytatott elõbb fizikusi, majd bölcsészeti egye-
temi tanulmányokat. Volt laboráns, majd évekig tan-
könyvkiadói korrektorként és szerkesztõként mûködött.
1989-tõl szabadfoglalkozású szerzõ. 1973 óta publikál.
Versei, novellái, esszéi, publicisztikai írásai, naplójegyze-
tei a magyar nyelvterület számos kiadványában jelentek
meg. Többtucatnyi, köztük néhány idegen nyelvû antoló-
giában, gyûjteményben szerepel írásaival. Húsznál több
önálló könyve jelent meg, közte három regény (Élted volt
regénye, 1998; Szembesülés, 2005; Tejmozi, 2011).

Balla D. Károly (1957, Ungvár)

Beszélgetõtársunk 2003-ban szokatlan irodalmi projektbe fo-

gott: íróbarátai által szállított vendégszövegekbõl kiindulva,

azok felhasználásával önálló elbeszélést írt Tejmozi címmel.

Ennek egyik változatát lapelõdünk, a Romániai Magyar Szó

Színkép melléklete 2005 februárjától kezdve öt héten át folyta-

tásokban közölte. Nemrég vehettük hírét, hogy a Magvetõnél

megjelent Balla D. Károly Tejmozi címû regénye. A Színkép

mint az írói folyamatban közvetlenül is érintett fórum számára, 

a szerzõtõl regénye megírásának körülményeirõl érdeklõdtünk.

úmszszínképHétvégi melléklet
Szerkeszti: Ágoston Hugó, Szonda Szabolcs

2011. november 4–6., péntek–vasárnap

Készült a Communitas Alapítvány támogatásával

Fotó: Balla Csönge
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Történészek, mûvészettörté-
nészek, pedagógusok szerint
is hiánypótló a Kolozsváros.
Milyen város? címû kiadvány-
sorozat, amelynek elsõ köte-
tét körülbelül egy évvel ez-
elõtt mutatták be (azóta még
egy kiadása megjelent), idén
õszre pedig várható a máso-
dik kötet is, amely a közép-
kori Kolozsvár után a várost
az Erdélyi Fejedelemség és a
reneszánsz korszakában fe-
dezteti fel a III–VII. osztá-
lyos gyermekekkel, mûem-
lék-pedagógiai módszereket
alkalmazva. Nem hagyomá-
nyos útikalauzról van tehát
szó, nem is tankönyvrõl, in-
kább munkafüzetrõl, amely-
nek célja: kézzelfogható,
megtapasztalható dolgok,
különbözõ stílusú és nehéz-
ségû feladatok révén megis-
mertetni történelmi ténye-
ket, elvont fogalmakat.

Gyakran látunk olyan vá-
rosnézõ csoportokat, ame-
lyekbõl az idegenvezetõ mo-
noton szövegére alig figyel
néhány ember, a többség
unottan és fáradtan bambul,
a hátsó sorokban állók pedig
már nem is titkolják érdekte-
lenségüket, egymással cse-
vegnek. Pedig felnõttekrõl
van szó – mégis, nekik is ki-
hívás izgalmassá, élménnyé
tenni a városvezetést, megra-
gadni a figyelmüket és elér-
ni, hogy meg is maradjon fe-
jükben mindaz, ami elhang-
zott. Hát még milyen nehéz
ez a gyermekekkel – leg-
alábbis addig, amíg meg
nem találjuk a megfelelõ
módszert. Egy pedagógu-
sokból és mûvészettörténé-
szekbõl álló kis kolozsvári

csapat, úgy tûnik, rátalált
egy remekül járható útra,
amelyen bárki követheti
õket, ha kezébe veszi és
használja a Donát Alapít-
vány gondozásában megje-
lent, Kolozsváros. Milyen vá-
ros? Fedezd fel a középkori Ko-
lozsvárt! címû munkát.

Ezt a kiadványt valóban
használni kell, arra született.
116 ötletes feladat teszi iz-
galmassá a várossal, ponto-
sabban a középkori Kolozs-
várral való ismerkedést.
Fórizs Enikõ és Zsigmond
Ilka, a kolozsvári Onisifor
Ghibu Elméleti Líceum ma-
gyar tagozatának oktatói, va-
lamint Veress Boglárka mû-
vészettörténész és múzeum-
pedagógus hiánypótló hon-
ismereti munkafüzettel ruk-
koltak elõ. Az a meggyõzõ-
dés vezette õket, hogy ha a
gyermekek maguk fedezik
fel a különbözõ érdekessége-
ket, nem kész információt
kapnak, hanem meg kell dol-
gozniuk a tudásért, akkor az
mélyen meg is marad ben-
nük. Ha nekik maguknak
kell kiszínezniük az Anjou-
címert, elválasztaniuk a sza-
vakat és kitenniük az írásje-
leket a csigavonalba tekere-
dett betûk közé, hogy meg-
tudják, Károly Róbert király
emelte Kolozsvárt városi
rangra, ha egy számtanfel-
adat által derítik ki, hány la-
kosa is volt Mátyás király
korában a városnak, ha ke-
resztrejtvényt megfejtve jön-
nek rá arra, hogy a polgárság
játszotta a fõ szerepet a hely-
ség fejlõdésében – akkor a
felfedezés élménye beléjük
rója az ismereteket. Felme-

rült az a gondolat is a helyi
pedagógusokban, hogy tör-
ténelem- vagy osztályfõnöki
órán használják a könyvet,
hiszen rendkívül alkalmas a
város múltjának megszeret-
tetésére.

A kötetet gazdagítják
Magdó Eszter fényképei a
mai napig fennmaradt mû-
emlékekrõl és Kürti Andrea
kedves rajzai a rekonstruált
városról, illetve azokról, akik
és ahogyan benne lakhattak.

A Kolozsvári Mûvészeti
Egyetem divattervezés sza-
kán végzett illusztrátor
érzelemdús, kifejezõ ábrái
nemcsak a gyermekek figyel-
mét kötik le. Magdó Eszter
mûvészettörténészi és fotog-
ráfusi szakértelemmel készí-
tett képei szintén kitûnõ
szemléltetõanyagként szol-
gálnak, ráirányítják a tekin-
tetet olyan meglepõ aprósá-
gokra is, amelyeket a szemlé-
lõdõ különben nem biztos,
hogy észrevesz. Például a
Szent Mihály-templom
szentélyének oszlopfõfarag-
ványain, fent a magasban,
sötétben rejtõzködõ vicces
életképeket maguk a szerzõk

is munka közben fedezték
fel. A fotós így vall egy má-
sik felfedezésérõl: „Szá-
momra a Farkas utcai temp-
lom belsõ berendezése jelen-
tett személyes felfedezést.
Vasárnaponként oda szok-
tam járni istentiszteletekre,
azonban egyszer sem tûnt fel
a berendezés igényessége.
Meglehetõsen jól szórakoz-
tam a szószék-korona csip-
kézett faragványain: szabad
szemmel nem látható, csak

lencse mögül érzékelhetõ,
hogy emberfejeket ábrázol-
nak.”

A szemlélõdésre komoly
hangsúlyt fektet a könyv,
négy helyszínt is ajánl (Óvár,
Fõtér, Farkas utca, Petõfi ut-
ca), ahonnan kezdeni lehet a
nézelõdést. A felfedezõút le-
het negyvenperces, de akár
másfél órás is, ezalatt pedig
tíz-tizenöt feladat végezhetõ
el. Fontos, hogy a gyerme-
kek lássák is azt vagy annak
a helyét, amirõl a könyvben
épp szó van. A könyv kom-
pozíciója úgy figyel a törté-
nelem kronológiájára, hogy
közben nem követ el zavaró
térbeli ugrásokat sem. A kü-

lönbözõ állomásokon megis-
merkedhetünk az akkori po-
litikai, vallási, mûvészeti és
mindennapi élet színeivel.
Játékosan, versbe szedett út-
mutatókkal, labirintuson át
keresve összekötõ utakat, fo-
galmakat szavakban vagy
képekben kifejezett jelenté-
sükkel társítva, idegen nyelvi
ismereteket is mozgósítva, a
gyermekek óriási tudáshal-
maz birtokába kerülnek, mi-
közben a tanulás folyamata
jó élményként marad emlé-
kezetükben. A Szent Mi-
hály-templom csúcsíves zá-
ródásait, faragott oszlopfõit,
díszes homlokzatát, freskóit,
festett üvegablakait, szár-
nyas oltárát vizsgálva, az
ezekhez fûzõdõ feladatokat
elvégezve, megértik a gótika
lényegét, és sok új kifejezés-
sel gyarapodik szókincsük is.
A Farkas utcai templom
elõtt állva nem hagyható vá-
lasz nélkül a kérdés, hogy
mitõl lett zöld a Szent
György-szobor, s miközben
megnevezik a rajta látható
összes állatot, és az arcát kö-
zel hozó fényképen megfej-
tik, mirõl árulkodnak voná-
sai, máris felelevenedik elõt-
tük a sárkányölõ legendája
is.

Vajon mi a cinterem, a ke-
rengõ, a refektórium? Mirõl
lehet felismerni egy-egy
szobron vagy festményen áb-
rázolt szentet? Mire utalnak
a beszélõ utcanevek? Miért
számítottak a törökök, a pes-
tis és a tûzvész a három leg-
félelmetesebb dolognak? Hol
és hogyan éltek a szerzete-
sek, milyen mesterségeket
ûztek a közemberek? Ezeket

a kérdéseket úgy fogalmazza
meg a kötet, hogy a gyermek
valóban kíváncsi lesz a vá-
laszra, sõt, nagy élvezettel
nyomozza ki azt. Élvezettel
fejtegetik szülõk és pedagó-
gusok is a leleményes felad-
ványokat.

Akik már megfejtették az
elsõ kötet minden feladatát,
kiszínezték, kivágták, bera-
gasztották, összekötötték, ki-
egészítették, amit lehetett,
hamarosan nekiláthatnak
kalandozni a reneszánsz Ko-
lozsvárt hasonló módon, de
sokkal több rajzzal bemutató
második kötetben. A tervek
szerint ezt követi majd a so-
rozat újabb három darabja: a
barokk, a reformkor és végül
a századforduló korszakát
feldolgozók.

A kérdésre, hogy tervez-
nek-e más városokról is ha-
sonló sorozatot, Zsigmond
Ilka, a munkacsoport veze-
tõje elmondta: „Felmerült
egy mûemlék-pedagógiai
mûhely létrehozásának ötle-
te is, amelybe bevonnánk
más városban élõ érdeklõ-
dõket is. Ez egyik fontos táv-
lati tervünk.” Veress Boglár-
ka elárulta, hogy nagy álma
egy olyan sorozat elkészíté-
se, amely Erdély veszélyez-
tetett mûemlékeit mutatja be
a  gyermekeknek. Az elsõ
kötet az alvinci kastélyról
fog szólni.

A következõ kötetekre a
várakozást talán könnyebbé
teszik az idõközben születõ
fordítások (már kapható ro-
mán nyelven), a poszterként
is megvásárolható várostér-
kép (Kürti Andrea rajza), va-
lamint a készülõ társasjáték.

Zsigmond Júlia

Városnézés játszva

Péter Árpád

Az 1987-es Wall Street (Tõzs-
decápák) második „felvoná-
sa”, a 2010-es Wall Street:
Money Never Sleeps (A pénz
nem alszik) címû brókerdrá-
ma csak Michael Douglas
parádés fellépésének köszön-
hetõen menekedett meg a
lagymatag lecsúszástól. Az
Oliver Stone által rendezett,
klasszikusnak szánt alkotás
végül alig haladta meg a köz-
helygyûjtemény-státust...

Szerencsénkre „a pénz
nem minden” és „az ördög
nem alszik” közhelyek kiak-
názása ezzel nem zárult le,
és 2011 õszén, az egyes
elemzõk szerint már elmúlt,
mások szerint csak most iga-
zán (be)következõ gazdasági
válság kapott fõszerepet a J.
C. Chandor által rendezett,
Margin Call (Pánik a Wall
Streeten) címû filmben.

A thrillerdrámának nem
Kevin Spacey a fõszereplõje,
nem Jeremy Irons, de még
csak nem is a kölyökképû
Zachary Quinto, hanem a
nagybetûs Pénz és – termé-

szetesen – a járulékai: a hata-
lom, a befolyás, a luxus. Az
emberek, a sorsok, sõt, az
életek fontossága is eltörpül
a „Disznófejû Nagyúr” fék-
telen tombolásában.

A téma eleve színészköz-
pontú, a feszültség keltését
és annak kiteljesítését oko-
san végzi a jól kiválogatott
gárda, és szintén a nézõ javát
szolgálja, hogy egyikük sem
ripacskodik bele a Fõszerep-
lõ cselekedeteibe. A bank-
rablós filmek legnagyobb
hátránya, hogy legtöbbször
kamaszos csínytevéssé mi-
nõsítik a súlyos bûncselek-
ményt, amolyan Robin
Hooddá nevezve ki a go-
nosztevõket. (Talán a 2008-
as Batman-film, a Chris-
topher Nolan fõszereplésé-
vel készült The Dark Knight –
A sötét lovag nyitójelenetei ér-
zékeltetik illõ módon a fe-
szültséget, és mutatják be
legjobban a törvénytelen
pénzeltulajdonítás valóban
tragikus vonzatait is.)

A Pánik a Wall Streeten
nem egy banknyi, hanem a
szó szoros értelmében egy

bolygónyi pénzösszeg erõ-
szaktól sem mentes elsik-
kasztásáról szól, és – magá-
tól értetõdõen – a tett vonza-

tai is globális léptékûek. Míg
Batman fõ ellensége, Joker
pár tucat embert „tett hideg-
re”, addig a New York,
Sanghaj, London tõzsdéin
tevékenykedõ, fehérgalléros
üzletemberek sok millió – fõ-
leg szegény vagy azzá tett –
ember éhhaláláért felelõsek.
Ennek a gondolatnak az ár-

nyéka kísért Chandor filmjé-
ben (aki a forgatókönyvért is
felelõs), és ugyancsak ennek
a szellemiségnek hûen itt
nem kisstílû „tõzsdemágust”
feszít a vászonra, mint aho-
gyan azt tette a Tõzsdecápák,
hanem, kitûnõen használva
a metonimikus történetszer-
kesztés által nyújtott lehetõ-

ségeket, magával ragadó,
hangulatos filmben mutatja
be nekünk a pénzügyi szak-
emberek túlélésért és min-
dennapi fényûzésért folyta-
tott harcát.

Szerencsénkre nem amo-
lyan Zeitgeist-stílû, mindent
és mindenkit leleplezõ doku-
mentumfilmmel van dol-
gunk, hanem ízig-vérig já-
tékfilmmel, amely azonban
a képernyõre vihetõ történet-
foszlányocskák révén igyek-
szik érzékeltetni a válság tel-
jes, globális hatásait. A fiktív
pénzügyi nagyvállalat belsõ
bugyraiból lassan a teljes
planétánkra kigyûrûzõ go-
noszság Stanley Tucci (aki
Eric Dale gazdasági elemzõ
„bõrét” viseli a filmben)
huncut vigyorától Demi
Moore (aki Sarah Robertson
néven nagyvállalati vezetõ-
ként szerepel) kétségbeesett
vicsorításáig ível, feszül, az-
tán elpattan. A nagy össze-
omlás elsõ óráit belsõ szem-
szögbõl elemzõ alkotás azon
volt, hogy ne fullassza kicsi-
nyeskedésekbe a Pénzzel
(mint „fõszereplõvel”) való
sáfárkodást, hanem minél
teljesebben éreztesse az elfo-
gult, csak saját érdekeiket
szem elõtt tartó Hatalmasok
gazdagságvágya által oko-
zott erkölcsi botlásokat.

Mozivászon

Kirabolt világ

Színészközpontú téma, jól kezelt feszültség és érzékletes, 
hiteles ábrázolásmód jellemzi a Tõzsdecápák második „felvonását”
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Orbán és 
a rabszolgák

A szerk.

Most már végképp nem
tudjuk, komolyan lehet-e
venni az ország kormányfõ-
jét. Mert azt még lenyeltük,
hogy Orbán Viktor legfonto-
sabb üzenete az uniós csúcs-
ról a magyar népnek még
Brüsszelbõl az volt: a legfon-
tosabb, hogy az euró stabili-
zálása nem kerül egyetlen
fillérünkbe sem. Mintha a
magyar a Holdon élne, és
nem Európa és az unió kel-
lõs közepén. De azt már vég-
képp nem tudjuk hová tenni,
hogy mint a közrádiónak ki-
jelentette: nem fog olyan or-
szágban élni, ahol egymillió
embernek kell szembenéznie
az adósrabszolgasággal. Tát-
juk a szánk. Ezt az egymilli-
ót nem bankárhordák rabol-
ták el. Ez az egymillió azzal
a tudattal vette fel devizahi-
telét, hogy az utána fizetett
kamat kisebb, mint a forint-
hitelé. És abban a tudatban
vette fel, hogy a jövõje van
annyira biztos, hogy vissza
is tudja fizetni. Semmi oka
nem volt mást gondolni –
nem sejthette a világválsá-
got és azt sem, hogy 2010
nyarán szabadságharcra in-
dulunk az IMF ellen. Az
orbáni adósrabszolgaság ak-
kor kezdõdött. Addig az or-
szág finanszírozható volt,
nem utolsósorban a 2008
õszén, a csõd ellen felvett
IMF-hitelnek köszönhetõ-
en. A Bajnai-kormány há-
rommilliárd euró IMF ké-
szenléti hitelkerettel adta át
az országot. Egy euró akkor
264 forint volt, ma 300 körül
mozog. Az ország kockázati
felára akkor 1,7 százalék,
ma 5,4 százalékra romlott,
és egylépésnyire állunk a
bóvli beruházási kategóriá-
tól, a tíz, befektetési szem-
pontból legkockázatosabb
ország között pedig a 8. he-
lyen állunk. Szörnyû hírünk
van. A kormányfõ 2014-ig
kénytelen lesz olyan ország-
ban élni, amilyenné a kor-
mánya tette. És kénytelenek
leszünk mi is.

Kis ember, 
hát itt a vége

Tóta W. Árpád

A gyorsnaszádnak a vitat-
hatatlan elõnyei mellett van
néhány hátránya is a tenger-
járóhoz, vagy a miniszterel-
nöki kikiáltó szavaival, anya-
hajóhoz képest. Az egyik,
hogy ha az anyahajón nem
figyelnek, akkor két másod-
perc alatt gyûrik a tenger alá
a rossz helyen lábatlankodó
gyorsnaszádot. A másik,
hogy az ilyen fürge kis ha-
jókból hamar kifogy a nafta,
és akkor be kell sorolniuk a
tankhajó mellé, különben
nincs továbbmenet. Éppen
ezért a könnyû hajók kapitá-
nyai tisztelettudóan visel-

kednek a tankerek személy-
zetével, és véletlenül sem
mutogatják feléjük a seggü-
ket. A magyar gyorsnaszád
ma az utolsó csepp üzem-
anyaggal hajózik, konkrétan
már a kölniket is elkobozták
a fedélzeten, hogy etessék a
motort. Az állampapírjaink
szó szerint a kutyának se kel-
lenek: a legutóbbi aukciót le
kellett fújni. Úgy hoppon
maradtunk, mint buta kofa a
rohadt almájával. Nemhogy
a szabad világ, de sem Kína,
sem szaúdi barátaink nem
kértek a friss, ropogós kötvé-
nyeinkbõl. Én simán el tu-
dom képzelni azt a reálpoli-
tikai szitut, amikor megéri
leszopni a világ legrosszabb
arcú gonosztevõit. viszont
ha mégse kapunk érte sem-
mit, akkor az eredmény any-
nyi marad, hogy leszoptuk a
világ legrosszabb arcú go-
nosztevõit, ingyen. Szere-
lembõl. Ezzel párhuzamo-
san két minõsítõnél is, vagyis
arra készülnek, hogy beol-
vassák a hangosbemondó-
ban: kérjük, vigyázzanak ér-
tékeikre, magyar befektetés-
sel ne próbálkozzanak. Az
euró b[ven 300 fölött, és
semmi jele annak, hogy ez
tartósan változna: a forint a
legnyomorultabb deviza az
egész földrészen. És már
csak két hónap van hátra az .
Nyakig a mélyvízben az el-
rugaszkodás elég merész
terv. Ennek a mostanra be-
érett szívásnak van egy ké-
zenfekvõ, világszerte alkal-
mazott ellenszere, ez pedig
az IMF-hitelkeret, és a vele
járó használati utasítás. Ju-
juj! De hát az IMF… az
olyan csúnya szó, mint a tan-
díj meg a vizitdíj! Azt nem
lehet! Azért nem lehet, mert
annak idején becsapták ma-
guk mögött az ajtót. Nem az
IMF felé, az nem egy érzel-
mes entitás. Hanem befelé.
Nem volt ám elég valami
olyan, hogy „pillanatnyilag
indokolatlannak tartjuk az
IMF-szerzõdést”. Nem, ha-
nem hétmérföldes feneket
kellett ennek keríteni, eposzi
kerekítve az ügybõl. Elga-
loppírozni oda, ahonnan
nincs visszaút. Mert olyan
jól hangzott. Most meg
imádkozhatnak a Radírpók-
hoz, ugyan tüntesse el min-
den nyomát a baromságok-
nak, amit akkor mondtak. A
jelen – tragikus – helyzetért
természetesen az elmúlt
nyolc év, azon belül is legin-
kább Sukoró a felelõs. De
abban az elmúlt nyolc évben
benne van a most elmúlt
másfél is, fiúk. Figyelemre
méltó, hogy a becsõdölt poli-
tikának pont ez a vezérfona-
la: a korábban óriási pofával
elõadott, végletes szövegek,
és a csapdák, amiket így fel-
állítottak. Más logikát nehéz
volna találni benne. Botrány-
nak, népirtásnak neveztek
mindent, amit most muszáj
lenne, ezért nem tehetik azt,
amit muszáj. Nem zárhat-
nak be egy kórházat vagy
egy iskolát, de még egy kis-
postát sem, mert ez falurom-
bolás lenne. Nem kérhetnek
részhozzájárulást az egész-

ségügyben és a felsõoktatás-
ban; éppen ezek helyett
kényszerülnek károsabb,
még kellemetlenebb megol-
dásokra. És további arcátlan
hazugságokra. Még a nyil-
vánvaló megszorítást se ne-
vezhetik nevén szerencsétle-
nek, mert az meg úgymond
nem vezet sehova. A nyil-
vánvaló megszorítást egyéb-
ként igyekeztek elkerülni.
Ezzel telt el a ciklusuk elsõ
harmada. Kapkodtak fûhöz-
fához, különadókhoz, álla-
mosításhoz, csak ne kelljen
beismerni, hogy amivel ha-
talomra kerültek, az ordas
nagy hazugság volt; illetve
azt, hogy Gyurcsány és
Bajnai ebben-abban talán
helyesen lépett, vagy próbált
lépni. Akkor éppen jó ötlet-
nek tûnt megcsapolni a go-
nosz nemzetközi tõkét, ha
ezzel el lehet odázni a beis-
merést. Sejthették, hogy et-
tõl Magyarország nem lesz
kívánatosabb befektetõi cél-
pont, annyira sötétek nem
lehetnek, hogy ezt ne tudták
volna. Hogy miben remény-
kedtek mégis, azt máig nem
tudjuk. Csak azt, hogy
elkúrták. Nemcsak a saját
másfél évüket: a miénket is.
Pont ugyanúgy, ahogy
Gyurcsány: nem merték
csökkenteni az állami kiadá-
sokat, miközben lemondtak
a bevételek jelentõs részérõl
(ld. „adócsökkentés kormá-
nya”). Nem mentség, csak
magyarázat, hogy Gyur-
csány ezt a választások meg-

nyerése érdekében követte
el, míg Orbánnak nem sike-
rült ilyen ügyesen idõzítenie.

Az unortodox gazdaság-
politika látványosan bec-
sõdölt. Az adócsökkentés
nem eredményezett több
magyar vállalkozást. Az
autoriter rablóhadjárat el-
ijesztette a külföldi tõkét,
amihez hozzájárultak az
antidemokratikus intézke-
dések. A keleti szél nem ért
ide. Az egymillió munkahe-
lyet már csak gúnyolódás-
ból említi bárki is. Ez, ura-
im, lószar. Karikás egyes.
Rosszabbul élünk, mint egy,
kettõ, négy, nyolc éve.
Nyolc évük volt tervezni.
Nyolc évük volt a házi fel-
adatra. A legalapvetõbb szá-
mításokra sem szakítottak
idõt. Innen még van kiút,
újrakezdeni sohasem késõ.
Most például arról kell dön-
teni, mi a fontosabb: az ál-
lamcsõd elkerülése, vagy
Orbán Viktor és barátai

egója. Még vissza lehet
somfordálni az IMF-hez, de
az annak a beismerése lesz,
hogy az eddigi kormányzás
bohóckodás volt.

Még adatott egy utolsó
esély, lehetõség egy katarti-
kus jelenetre, egy hõstettre.
Nagyjából úgy hangzana,
mint az Õszödi Nyelvemlék.
Ugyanaz az õszinte szembe-
nézés, a hibák és bûnök meg-
vallása, és a fogadalom,
hogy jóváteszi. Az egyház
ezt gyónásnak nevezi. Szé-
gyenteljes, önreflexív, néha
fájdalmas lelki folyamatok-
kal jár. Hõstetté attól válhat,
ha nem véletlenül kerül nyil-
vánosságra. Gyurcsány sor-
sát nem azzal lehet megha-
ladni, hogy az önkritika nem
hangzik el még szûk körben
sem. Csak azzal, ha elhang-
zik nyilvánosan.

Pofonok völgye

Megyesi Gusztáv

„Nagy pofon jött: Tarlóst
felszólították” – írja a 168
Óra honlapja, miután a Né-
met Színházmûvészeti Aka-
démia is tiltakozó levelet
küldött Dörner György Új
színházbeli kinevezése ellen.
„Újabb pofon a Tarlós-
Dörner párosnak” – írja a
hir24.hu portál is, miután
Sütõ András örökösei meg-

tiltották, hogy a Dörner-
Csurka-féle színház bemu-
tassa az író bármely darab-
ját. Korábban Jirí Menzel
tette ugyanezt, Christoph
von Dohnányi német kar-
mester pedig egyenesen az
operaházi fellépését mondta
le, mondván, nem akar
olyan városban vezényelni,
ahol „szélsõjobboldali anti-
szemitákat” neveznek ki egy
színház élére. Ennyi pofon
után, gondolná az ember, az
érintetteknek már rég a pad-
lón kellene aléltan feküdni-
ük, fõleg, hogy nemcsak ide-
ológiáról van szó, de közön-
séges, hétköznapi hazudozá-
sokról is: legutóbb, például,
az derült ki, hogy Dörner
már egy húsz éve megszûnt
kanadai színházzal akart
együttmûködni a pályázata
szerint, ráadásul olyan szín-
házzal, amelynek holoka-
uszt-túlélõ volt az alapítója;
Csurka menten szörnyet is
halt volna a díszbemutatón.

Történt valami a tiltakozá-
sok után? Az égvilágon sem-
mi, sõt tavasszal az Új Szín-
ház nyitóelõadásán megjele-
nik majd a honi közélet szí-
ne-java Schmitt államelnök-
kel az élen, s véresre fogják
tapsolni a tenyerüket, majd
lelkesen mondják a híradó
mikrofonjába, hogy na
ugye, nem lett semmi baj,
sõt láttak egy zsidó embert
is a nézõtéren, amint jól
érezte magát õ is (vö.
Schmitt minapi interjúját a
Spiegelben, miszerint a zsi-
dók jól érzik magukat Ma-
gyarországon, forrás: beszélt
is egyikkel), kár volt tehát
elõre a vészharangokat a fal-
ra festeni. Miért is történne
másképp? Legutóbb L. Si-
mon László, a Fidesz ön-
kéntes költõje, a parlament
kulturális és sajtóbizottságá-
nak az elnöke, legújabban a
pénzt ezután igazságosan el-
osztó Nemzeti Kulturális
Alap vezetõje az ATV-ben
úgy nyilatkozott, hogy „a
magyar értelmiségnek egy
jelentõs része, amely most
Dörnerékkel kapcsolatban
egyértelmû állásfoglalást
vár, mélyen hallgatott, ami-
kor 2006. október 23-án vé-
resre verték az utcán a ma-
gyar embereket”. Nem tu-
dom, értjük-e ezt a monda-
tot kellõ mélységében. Itt
van egy kormányhivatalnok
(aki körül az elkövetkezen-
dõ években költõk, írók,
szerkesztõk, színészek, ren-
dezõk, színigazgatók, filme-

sek, zenészek, képzõmûvé-
szek stb. hada fog a lehetõ
leglojálisabb arcát mutatva
kuncsorogni pénzért), és
nem tudni róla, hogy az
ilyen mondat nála munka-
helyi ártalom, vagy komo-
lyan is gondolja, nem mint-
ha a kettõ kizárná egymást.
Akkor viszont az immár a
kérdés, hogy érdemes-e még
bármiféle racionális érvvel,
netán tényekkel elõállni.
Nem mellesleg, ha valaki a
nácizmus és 2006. október
23. közé egyenlõségjelet
tesz, akkor az nem keveseb-
bet állít, mint hogy a II. vi-
lágháború óta Európa folya-
matosan lángokban áll,
minthogy mindennapra jut
valahol egy zavargás, amit a
rendõrök a híradók kamerái
elõtt brutálisan vernek szét,
az ártatlan tüntetõket pedig
rabomobillal a legközelebbi
haláltáborba viszik. Dörne-
réknek is kijár az ártatlanság
vélelme, teszi még hozzá L.

Simon; ezek után tessék vele
odaállni egy tévéstúdióban
kultúráról vitatkozni, majd
elolvasni az érkezõ kom-
menteket. Amivel éppen
nem azt akarom mondani,
hogy semmi értelme protes-
tálni. Sõt, amikor Pokorny
Lia, Hámori Gabriella vagy
épp Gáspár Sándor színmû-
vész a saját mûvészi pályáját
kockára téve el meri monda-
ni a véleményét Dörner ki-
nevezésérõl, Kulka Jánosék,
Hegedûs D. Gézáék pedig
utcai tüntetésen szólalnak
fel, az nemcsak hogy tiszte-
letre méltó, de meg is do-
bogtatja az ember szívét,
hogy mégiscsak érdemes,
függetlenül attól, hogy
mindebbõl a címzettek az
égvilágon semmit se értenek
és nem is akarnak. Kivétel,
persze, akad: amikor
Christoph von Dohnányi le-
mondta az operaházi föllé-
pését, a Fideszben kifejezet-
ten intellektuelnek számító
miniszteri biztos, Ókovács
Szilveszter a mûvészembe-
rek fájdalmával jelezte, hogy
mélységesen sajnálja a dön-
tést, mindazonáltal azonnal
megvizsgálja egy kártérítési
per indításának lehetõségét
a mûvésszel szemben. Pedig
akár Budai Gyulát is ráküld-
hette volna a mesterre.

Egyre 
ugyanolyanabb

Márton László

Barátom mutat egy névte-
len levelet, melyet édesapja
kapott (postán) 1951-ben, a
kitelepítések évében. A levél
felépítése: vádaskodás, rágal-
mazás, gyalázkodás, fenye-
getõzés. Úgyis ki fogják tele-
píteni, politikai okokból.
Középiskolai tanárnõ mutat
egy névtelen levelet, melyet
õ maga kapott (e-mailben) a
minap, 2011-ben. A levél fel-
építése: vádaskodás, rágal-
mazás, gyalázkodás, fenye-
getõzés. Úgyis ki fogják rúg-
ni, politikai okokból. Továb-
bi, szinte szó szerinti hason-
lóságok bemutatásától és ér-
tékelésétõl személyiségi jogi
okokból kénytelen vagyok
eltekinteni. Maradok az álta-
lános érvényû párhuzamok-
nál. Az emberi aljasság hat-
van év alatt semmit sem vál-
tozott. A megfélemlítés lég-
köre egyre ugyanolyanabb.
Egyetlen lényeges különbség
van: hatvan évvel ezelõtt
nem létezett elektronikus le-
velezés. 1951-ben a névtelen
levél szerzõjének el kellett
döntenie: kézzel vagy író-
géppel írja e írásmûvét, vagy
esetleg újságból kiollózott
betûket ragaszt-e egymás
mellé. A döntésbõl nem ér-
dektelen következtetéseket
lehetett levonni a névtelen le-
vélíró ízlésére nézve. Ma
már, a technika fejlõdésének
köszönhetõen, csak a névte-
len levélíró jellemérõl von-
hatunk le messzemenõ kö-
vetkeztetéseket.

Mi lesz ebbõl?

Orbán Viktor – errare humanum est,
perseverare diabolicum

Bajnai Gordon – kormánya hárommilliárd euró 
IMF készenléti hitelkerettel adta át az országot
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Futballhuligánok 
és a szeku 

Adrian Pãtruºcã

A játékosok és a játékveze-
tõk kifutnak a pályára. Szép
a szerelésük. A mezük fölött
fehér trikót viselnek, ezekkel
a feliratokkal: „Nem az erõ-
szakra!” „Nem a rassziz-
musra!” Az új ploieºti-i sta-
dion pompásan mutat a vil-
lanyfényben. (...) Tizenöt
ezer szurkoló kórusban éne-
kel. A hangulat fantasztikus.
Akár a nagy európai mérkõ-
zéseken. „Lám, nálunk is le-
hetséges!”, gondolom, és va-
lami büszkeséggel vagyes ha-
zafias érzés környékez. De
mindjárt hányinger is elfo-
gott. Megfigyelték új milliár-
dosainknál, hogy hiába öl-
töznek a legdrágább divathá-
zaknál, hiába ülnek a leg-
fényûzõbb luxuskocsikba,
hiába töltik vakációjukat a
világ legegzotikusabb tájain,
messzirõl leri róluk a fara-
gatlan tuskóság? Elárulja
õket a zakójuk, amelyet nem
tudnak viselni, és amely úgy
fityeg rajtuk, mint a keríté-
sen. Elárulja õket a Maserati
ablakán a stoplámpánál ki-
köpött flegma. (...) Ugyan-
így a csinos ploieºti-i stadion
civilizált máza alól hamar
kibújt a faragatlanság. A va-
sárnapi gyászos események
nem véletlenek. Természetes
következményei annak,
hogy a futball, mint sok
egyéb ebben az országban
csavargók, tolvajok és parve-
nük bandájának kezére ke-
rült. A rablók szimatával
megérezték az üzletet. Ál-
lam az államban ez a banda,
azt állítják, csak a FIFA és
az UEFA szabályainak vetik
alá magukat, semmi közük a
román törvényekhez. A
Becali-, Mircea Sandu-,
Dragomir-félék példaképpé
váltak. A fiatalok szeretné-
nek olyanok lenni, mint õk,
mert lapáttal forgatják a
pénzt, odavágnak ököllel,
„smekkerek”, semmibe ve-
szik a törvényeket. A legel-
képesztõbb mozzanatok
nem a stadionban zajlottak
le, hanem a tévéstúdiókban.
A talpnyaló kommentátorok
egymással versengtek a
Becalihoz való dörgölõzés-
ben, hogy ki sajnálja jobban.
Mi több, versengve tanácsol-
ták neki, hogy hívja le a csa-
patát a pályáról, amikor a
meccs hivatalosan még nem
volt lefújva. (...) Amikor azt
mondta, hogy a Steaua játé-
kosait nem kellett volna kiál-
lítani – „miért, tán hagyták
volna letaposni magukat?”
(...), ezek a mûsorvezetõk,
ezek az újságírók a pártjukat
fogták. Ha lebélgilisztázta
vagy leköpte volna õket, ak-
kor is igazat adtak volna ne-
ki, nehogy már a celeb meg-
orroljon, vegye magát és a
nézettségért és moslékért
meghaló másik televizióhoz
menjen. Ezt a disznóságot
bujtogatásnak hívják. A játé-

kosokat arra biztatták, hogy
maguk tegyenek igazságot.
A következõ alkalommal
tudni fogják, mi a dolguk.
Mint a fõnökük, a nemzet
mentora, amikor ellopták a
gépkocsiját. Néhány nap az
õrizetesben, ahonnan szaba-
dulva ugyancsak a May-
bachjába ült be. A zsivány-
ság népszerûsítése a TV-ben!
Csak a maflák várnak arra,
hogy az állam tegyen nekik
igazságot. Mi, a „smek-
kerek” az állam és a törvé-
nyek fölött állunk! 1989 elõtt
a Ceauºescu-konvoj útvona-
la tömve volt szekusokkal.
Sokan civilben, hogy ne le-
hessen felismerni õket. Az
öltöny lógott rajtuk, „mene-
dékesen” voltak megnyírva,
nyakszirtjüket lebarnította a
nap, tekintetük bárgyú volt,
úgy néztek ki, mint akiket
most tereltek be a juhok mel-
lõl. (...) Mindenki felismerte
õket. Egyesek röhögtek raj-
tuk, mások féltek tõlük.
Egyik ismerõsöm mesélte,
hogy a rokona, aki nagyrit-
kán jött fel Bukarestbe, a
Calea Victorieien sétált, a ki-
rakatokat bámulta. Eleredt
az esõ. Egy fekete Dacia a
járda mellett haladva a tíz-
méterenként álló „fiúknak”
esõköpenyeket osztott. A mi
vidéki atyafink alighanem
hasonlított rájuk, mert elfo-
gadható állapotú esõköpeny-
nyel állított haza: „Öcsém,
mit siránkoztok ti itt, hogy
rossz a sorotok. Né, hogy
gondoskodik rólatok az ál-
lam: ahogy elered az esõ, in-
gyen osztja nektek a köpe-
nyeket!” 1989 után ezek a
nevetséges „útvonali” szeku-
sok, fõnökeik irányításával,
rátették kezüket az országra.
És kedvük szerint csinálnak
rendet, mint egykor a Calea
Victorieien tették. Az embe-
rek ma is félnek tõlük. A
nagy baj az, hogy megsoka-
sodtak azok akik, mint em-
berünk is, csodálják õket, és
örvendenek egy esõköpeny-
nek. Egy megbundázott
meccsnek. Egy verekedés-
nek. (Fordította: K. B. A.)

A tetovált muszkli 
rendet csinál

Ion M. Ioniþã

Elmúlt az az idõ, amikor
egyre ismételték a klisét,
hogy a románok szelíd, tole-
ráns nép. Nem hallottam,
hogy valamely más ország-
ban egyetlen hónap alatt
olyan súlyos incidensek tör-
téntek, mint amelyek Romá-
niában Chauncey Hardy ko-
sárlabdázó halálához és a
Steaua labdarúgójának, Ge-
orge Galamaznak a megtá-
madásához vezettek. Még
súlyosabb, hogy mindkét
esetben a sportvilág áldoza-
tairól van szó, egy olyan vi-
lág áldozatairól, amelynek
hivatása más példaképeket
és értékeket felmutatni, mint
amilyenek sajnos egyre
gyakrabban láthatók stadi-

onjainkban. A világsajtó be-
számolt arról, ami Romániá-
ban történik, egy olyan or-
szágban, amely egyre inkább
elszabadul a törvény ellenõr-
zése alól. Nincs mit csodál-
kozni, hogy ez történik. Na-
gyon sok éve a példaképfor-
málók az élet minden terüle-
térõl egyebet sem tesznek,
mint erõszakra uszítanak.
Egykoron szelídek voltunk,
húsz éve gyûlölködésbe, vi-
szályba és anarchiába süllye-
dünk. Ha az állam megszû-
nik mûködni, ha az igaz-
ság(szolgáltatás) csak az erõ-
seket szolgálja, ha az intéz-
mények leblokkoltak, nyil-
vánvaló, hogy a társadalmi
szabályok kötelmeitõl szaba-
don maradt teret csak a
nyers erõ, az ököl törvénye,
a klánok hatalma töltheti be.
Oda jutottunk, ahova elke-
rülhetetlenül jutnunk kellett,
a vezetõink ostobasága, kap-
zsisága és azon meggyõzõ-
dése miatt, hogy megosztás
révén jobban manipulálhat-
nak. A szüntelen botrányok,
a rágalmazás, a sértegetés,
az ellenfél kicsinálása visel-
kedési normává lett a román
társadalomban. Csodálko-
zunk-e, hogy a tetovált
muszkli csinál rendet Romá-
niában? Az államfõ minden-
kivel összekap, az újságírók-
tól a 90 éves királyig. Az el-
lenzék és a hatalom nem tár-
gyal már, csak szidja egy-
mást. A tévés sztárok egy-
mást átkozzák, a kecses
divák egyik kezükkel az el-

lenfél haját tépik, a másikkal
rokolyájuk alját szorongat-
ják, készen arra, hogy a fe-
jükre vessék. A klubtulajdo-
nosok naponta háromszor
esküsznek egymás halálára,
majd köldökükig vetik a ke-
resztet, és rohannak az
Athosz-hegyhez, hogy Isten
kegyeibe férkõzzenek. Mit
tegyen az utca, milyen pél-
dát vegyen a szurkolótábor?
A botot, a láncot, a kést, a
pisztolyt. Az erõs leigázza a
gyengét. Az öregeket bántal-
mazzák, mert túl lassan kel-
nek át az utcán. A gyerme-
keket elverik, mert gyerme-
kek. A nyugdíjasokat megró-
ják, mert felveszik a nyugdí-
jukat. A betegekkel rosszul
bánnak, mert õk csak teher a
nyakunkon. A tanárokat le-
szidják, mert keveset dolgoz-
nak, az orvosokat elûzik,

mert nincs szükségünk rá-
juk. Mi marad még nekünk?
A klánokkal paktáló (test-
vériesülõ) honatya. A mafi-
ozókkal bratyizó rendõrfõ-
nök. A vámtiszt, aki jó test-
vére a csempészeknek. A le-
fizetett játékvezetõ. A ha-
zugság, a szélhámosság, a
csalás. Az erõszak új vallása,
amelynek egyaránt áldoz
koldus és király. Számít-e
még, hogy az erõszak erõ-
szakot szûl, és ki kardot ránt,
kardtól vész el? 
(Fordította: K. B. A.)

A király sikere: 
egy magyarázat

Ovidiu Nahoi

Ki gondolta volna, hogy a
király beszéde ekkora vissz-
hangot vált ki a románok kö-
rében? A politikától megcsö-
mörlött utca embere hirtelen
a Mihály király parlamenti
jelenlétérõl beszél, és érdek-
lõdést mutat a múltbeli és a
jelenkori történelem e sze-
mélyisége iránt. Az emberek
vitáznak és véleményt cserél-
nek. „Mit szólsz a királyhoz?
Tetszett?” – A kérdés a leg-
különfélébb körökben hang-
zik el, amelyeknek ráadásul
semmi közük a politikához.
És minél élénkebb volt a vita
a köznép szintjén, annál in-
kább nõtt az idegesség – sut-
togják politikai körökben –

az elnök környezetében. Be-
szélik, hogy a király kilenc-
venedik születésnapja körüli
felhajtásban az elnök a sze-
mélye ellen irányuló összees-
küvést lát. Annál is inkább,
mivel állami intézmények –
vagy az állam intézményei
–, mint a parlament, a nem-
zeti bank, a CEC és bizo-
nyos mértékben a hadsereg,
kivették a részüket az ünnep-
lésbõl. A feszültség lerí az el-
nök munkatársairól – nekik
sem lehet könnyû –, az ál-
lamfõ gesztusai és nyilatko-
zatai pedig frusztráltságról
árulkodnak. „Most nagyon
aktív a monarchista hullám,
a PNÞCD meglovagolhat-
ná, pláne hogy a monarchis-
ta irányzatot jelenleg csak
olyan urak képviselik, mint
Ion Iliescu, Petre Roman,
Cãtãlin Voicu – láttam õket

a parlamentben” – reagált az
elnök, miután sietõsen ma-
gához rendelte a parasztpár-
ti vezetõket. Csakhogy úgy
tûnik, nem értette meg a lé-
nyeget. Az, hogy az elnök ál-
tal emlegetett politikusok,
ahogy mások is, a királyi pa-
lást szélébe kapaszkodnak,
hátha ezzel üthetnek egyet
Traian Bãsescun, végsõ so-
ron hozzátartozik a román
politikához. De az egyszerû
embert ez nem érdekli. Vé-
gül is szó sincs monarchista
hullámról. Kevesen, nagyon
kevesen azok közül, akik
manapság a király beszédé-
rõl csevegnek, „monarchis-
ták”, ahogy nem nevezhetõk
„republikánusoknak” sem.
A szíveket nem az államfor-
ma megváltoztatásának gon-
dolata dobbantotta meg. Az
emberek nem ezen törik a fe-
jüket. Számukra sokkal fon-
tosabb a küzdelem a min-
dennapi betevõért. Az embe-
rek egész egyszerûen egy új
Romániára vágynak, ka-
paszkodókra, hogy az or-
szág jó irányba forduljon. És
hirtelen a megszokott politi-
kai diskurzustól eltérõ beszé-
det hallottak. A király beszé-
de ráébresztette õket, hogy
van mire büszkének lenni
még a mostani szerencsétlen
idõszakban is. Sajnálatos,
hogy a többség által megvá-
lasztott, de valamennyi ál-
lampolgárt képviselõ elnök
ezt nem értette meg. És az
emberek változás iránti igé-
nyére a régi – és olcsó –
kombinatorikával és össze-
ugrasztó trükkökkel vála-
szolt. (Fordította: Sz. L.)

99 százalékos 
elégedetlen 
demokraták 

David Brooks

A Fogjaljuk el a Wall
Streetet mozgalmat egyelõre
a nagytõkeellenes düh viszi
elõre. De vajon a baloldali
elégedetlenek képesek-e
használható politikai progra-
mot megfogalmazni? Egyál-
talán, mennyire lehet sikeres
Amerikában a kapitalizmus-
ellenes retorika? „A mozga-
lom, amely a tisztességes 99
százalékot szembeállítja a
gonosz 1 százalékkal, nem
lesz képes érdemi oktatási,
egészségügyi, adóügyi re-
formjavaslatokat megfogal-
mazni. A gazdaság stagnálá-
sával és a társadalom polari-
zációjával kapcsolatban sem
tud mit mondani” – írja
David Brooks, a New York Ti-
mes házi konzervatív kolum-
nistája a Foglaljuk el a Wall
Streetet mozgalomról.
Brooks nem szíveli az ameri-
kaiak 99 százalékának ér-
dekképviseletét zászlajára
tûzõ mozgalmat. Nem mu-
lasztja el megemlíteni, hogy
a fõszervezõ Adbusters maga-
zin egy cikke néhány éve a
neokonzervatív zsidó értel-
miség befolyásával magya-
rázta az Egyesült Államok

szerinte túlzottan Izrael-ba-
rát külpolitikáját. Hozzáte-
szi: felmérések szerint a tün-
tetõk harmadának vélemé-
nye, hogy az Egyesült Álla-
mok ugyanolyan gonosz,
mint az al-Kaida. A kapita-
lizmusellenes düh azonban
kevés – véli Brooks. A tünte-
tõk eleddig nem álltak elõ
használható javaslatokkal. A
gazdagok megsarcolásával
kapcsolatos felvetéseik
ugyanis nem oldanák meg a
strukturális problémákat. Az
államadósság mindössze 2
százalékkal csökkenne, ha a
leggazdagabb egy százalék
jövedelmére és vagyonára je-
lentõs adót vetne ki a kor-
mány. A válság megoldásá-
hoz nem csak a leggazda-
gabbakra kellene terheket ró-
ni, hanem sokkal szélesebb
társadalmi rétegekre. Ez elõl
azonban a Demokrata Párt
is elzárkózik – emlékeztet
Brooks Obama választási
ígéretére, miszerint az adóre-
formokkal a társadalom 98
százalékának jól kell járnia.
Ilyen kampányígéretek mel-
lett azonban aligha remélhe-
tõk strukturális reformok. 

A baloldalon mégis egyre
többen támogatják a moz-
galmat. Több tucat vezetõ
baloldali értelmiségi vett
részt a New York-i megmoz-
dulásokon, többen beszédet
is mondtak. Volt, aki az eu-
rópai radikális jobboldalt is
lepipáló tõkeellenes cselek-
vési tervvel segítette a tünte-
tõket. Immanuel Wallerstein
baloldali globális rendszer-
kritikus az 1968-as diákmoz-
galmakhoz hasonlítja a tün-
tetéseket, hozzátéve, hogy a
Foglaljuk el a Wall Streetet
máris gyõzött. Stephen Walt
amerikai politológus a 99
százalék tüntetõit az 1968-as
diáktüntetõkön kívül az arab
tavasz forradalmaihoz is ha-
sonlítja, megjegyezve, hogy
a globális tüntetéshullám ki-
terjedtebb, mint az 1989-es
demokratikus felkelések –
igaz, hatása még nem olyan
jelentõs. Ahogyan a korábbi
esetekben, most is az elittel
szembeni elégedetlenség vi-
szi utcára az embereket. Ha-
sonló szellemben érvel Paul
Krugman Nobel-díjas köz-
gazdász, aki szerint a tünte-
tõk egyáltalán nem ostobák,
és felfogták a válság lénye-
gét: éppen ezért tiltakoznak
a felelõtlen bankok és a sze-
gények helyett a gazdagok
érdekét kiszolgáló politikai
elit ellen. A baloldali értel-
miségi szimpatizánsok több-
sége azonban nem ért egyet
Krugmannel, és úgy látja,
hogy a mozgalom nem fo-
galmaz meg világos politikai
célokat. (...) A tüntetõk ép-
pen azért vonultak az utcára,
mert a hagyományos politi-
kai intézmények nem képe-
sek a globális válság megol-
dására. Csak az a baj, hogy a
konkrét program nélküli
„globális aktivisták” a meg-
lévõ demokratikus intéz-
ményrendszer elleni tiltako-
zással könnyen elõsegíthetik
a demokrácia hanyatlását.
(metazin.hu)
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Jelenet a Petrolul–Steaua-meccsrõl
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Czédly József

Az október 14-i Törvénytár-
ban „Adóengedmények az
adós cégeknek” címmel is-
mertettük a kormány által
bevezetett intézkedéseket,
melyeknek célja az állammal
szembeni adósságok kifizeté-
sének megkönnyítése, egyes
kötelezettségeknek elengedé-
se (ezúttal pontosítok, a jel-
zett címbe hiba csúszott, az
ismertetõben bemutatott sza-
bályozások nemcsak a cégek-
re, hanem a természetes/fizi-
kai személyek adókötelezett-
ségeire is vonatkoznak). A
következõkben hasonló célú
rendelkezéseket ismertetünk,
mivel a Hivatalos Közlöny ok-
tóber 31-i, 764. számában
megjelent a pénzügyminisz-
ter 2.677/ 2011 sz. rendelete
a hatóságokkal szembeni kö-
telezettségek részletekben
történhetõ kifizetésének mó-
dozatairól.

A probléma nem új keletû,
a Hivatalos Közlöny 2011.
március 22-i, 200. számában
jelent meg az a törvényerejû
sürgõsségi kormányrendelet
(OUG 29/2011), mely lehe-
tõvé teszi a részletekben tör-
ténõ adótörlesztést. A tör-
vény szükségességét és sür-
gõsségét akkor a következõ
indokokkal támasztották
alá:

– a gazdasági válság hatá-
sára sokszorosan megnõtt a
hátralékos adókötelezettsé-
gek értéke;

– meg kell teremteni az
adóhátrálékok behajtásának
lehetõségeit;

– ilyen irányú ajánlás jött a
Nemzetközi Valutaalap
(FMI) részérõl is, melynek
alapján a román kormány
kötelezettséget vállalt az
adókötelezettségek részle-
tekben történõ befizetési le-
hetõségének bevezetésére:
egy ilyen jellegû szabályozás
közérdekû, megkönnyíti az
adófizetõk pénzügyi terheit.

A jogszabály alapján az
adófizetõk (jogi vagy termé-
szetes személyek) kérhetik
adókötelezettségük részle-
tekben való kifizetését, a
részletfizetés idõtartama
nem haladhatja meg az 5
évet. Adókötelezettségnek a
törvény értelmében minden
olyan a hatóságokkal szem-
beni tartozást kell tekinteni,
amit a Pénzügyek Országos
Ügyvezetésének Ügynöksé-
ge (Administraþia Naþionalã
de Administrare Fiscalã –
ANAF) kezel. Ilyenek az
adók, illetékek, hozzájárulá-
sok (impozite, taxe, con-
tribuþii) és más, az általános
költségvetéssel (bugetul gen-
eral consolidat) szembeni
tartozások és az ezekkel járó
mellékkötelezettségek (ka-
matok, komissziók stb.).

Nem lehet részletben fizet-
ni azokat a kötelezettsége-
ket, melyek:

a) természetes személyek
esetében az 500 lejnél, jogi
személyek számára az 1.500

lejnél kisebb tartozások;
b) melyek számára már

egyszer engedélyezték a
részletben való kifizetést;

c) melyek esedékessége a
pénzügyi igazolás (atestare
fiscalã) kibocsátási dátuma
után van;

d) melyeket kiegyenlítés
(compensare) formájában fi-
zetnek ki;

e) melyeket egy engedély,
vagy más hasonló okmány
kibocsátásáért kell kifizetni;

f) melyeket egy az ANAF-
on kívüli hatóság rótt ki;

g) az állami költségvetés
javára kirótt pénzügyi bünte-
téseket.

A pénzügyi kötelezettség
részletben való törlesztésére
jogosultak mindazok az adó-
fizetõk, akik:

– benyújtották valameny-
nyi, a szabályozásokban elõ-
írt adóbevallásukat (declar-
aþii fiscale);

– ideiglenesen nem rendel-
keznek a szükséges pénzügyi
kifizetõ eszközökkel, de fize-
tõképesekké válnak a részle-
tek kiegyenlítésének idõtar-
tamára;

– ne legyen ellenük fizetés-
képtelenségi eljárás (proce-
dura de insolvenþã) indítva;

– nem indítottak ellenük
feloszlatási eljárást;

– rendelkezzenek a szabá-
lyozásban elõírt garanciával.

A garancia lehet:
– az Állami Kincstár

(Trezoreria Statului) egyik
egységébe az adófizetõ nevé-
re letett pénzügyi eszközök
(mijloace bãneºti);

– bank által kibocsátott ga-
rancialevél;

– az adófizetõ tulajdoná-
ban levõ javakra kibocsátott
zárolási végzés (sechestru
asiguratoriu);

– az illetékes pénzügyi ha-
tóság nevére megkötött jel-
zálog (ipotecã) vagy kézizá-
log (gaj) szerzõdés, melyet
egy harmadik fél tehermen-
tes tulajdonára vetnek ki az
adókötelezettség részletei-
nek idõtartamára.

Ingó vagyon csak akkor
képezhet garanciát ha még
nem járt le az elõírt mûködé-
si ideje.

Az adókötelezettségek
részletben való kifizetését az
illetékes adóhatóságnál lehet
kérvényezni a titkárságnál
letett, vagy postán, térti ve-

vény (confirmare de primire)
formájában küldött igénylés
alapján. Az illetékes ható-
ságnak 60 nap alatt köteles-
sége választ adni a kérvény-
re. A kérvénynek tartalmaz-
nia kell:

a) az adófizetõ azonossá-
gának megállapítására szol-
gáló adatokat: név, kereszt-
név, a cég és megbízottjának
neve, lakhely/székhely,
pénzügyi adószám (cod de
identificare fiscalã), tele-
fon/fax, e-mail cím;

b) a részletfizetés idõtarta-
ma, évek, hónapok;

c) a részletfizetés teljes
összege felbontva adóne-
mekre;

d) az ideiglenes fizetéskép-
telenség okainak bemutatá-
sa.

Jogi személyek esetében
mellékelni kell:

– a pénzügyi hatóságok-
hoz letett legutóbbi évi pénz-
ügyi jelentés másolatát;

– a részletfizetési kérvény
dátumától számított utolsó 6
hónap bevételeit és kiadásait;

– a legutóbbi nyersmérleg
(balanþa de verificare) máso-
latát;

– a pénzügyi egyensúly
helyreállításának programját
(program de redresare).

Természetes személyek
esetében, ha létezik az utolsó
6 hónap bevételeit és kiadá-
sait tükrözõ naplót (registrul-
jurnal) és a pénzügyi egyen-
súly helyreállításának prog-
ramját.

Deák Levente

A római jogból eredendõen
az a szabály érvényesül a ha-
zai polgári jogban is, hogy: a
járulékos dolog osztja a fõ-
dolog sorsát, vagy: a járulé-
kos dolog a fõdolog tulajdo-
nosáé lesz. Még egyszerûb-
ben: a járulék járul a fõdo-
loghoz. (Sequitur suum prin-
cipale.) Mindezeket azért
hoztam szóba, amúgy beve-
zetõnek szánva, hogy olva-
sóink figyelmét felkeltsem az
új polgári törvénykönynek
azokra az elõírásaira, ame-
lyek a kényszerû közös tulaj-
donról szólnak (copropri-
etatea forþatã), és amelyek e
jog címzettjeinek, nemkü-
lönben a gyakorló jogászok-
nak peren kívüli vagy peres
eljárásban megoldást kínál-
nak. Ezen a területen – állí-
tom én – volt „javítanivaló”,
például a tömbházi lakások-
ban kialakított, közös tulaj-
donban levõ szárítóknak,
ún. mosóhelyiségeknek,
egyebeknek a közösbõl törté-
nõ leválasztásában és kizáró-
lagos tulajdonba adásában,
kétharmados többségi szava-
zattal, vagyis akkor is, ha a

tulajdonosok között nincs
meg a teljes konszenzus.

A kérdéssel, igaz, a régi
polgári törvénykönyv alap-
ján, lapunk 2009. szeptem-
ber 11-i számában, a Tör-
vénytárban már foglalkoz-
tam, amiért most csak azo-
kat a szabályokat foglalom
össze, amelyeket ma már
egy helyen, nem több jogsza-
bályban kell vagy lehet ke-
resni. A javakról szóló III.
könyv II. címe a magántulaj-
donról szól. Ennek az utób-
binak a IV. fejezet tartalmaz-
za a közös tulajdonra vonat-
kozó elõírásokat, s ennek 3.
alfejezete a 646. és követkzõ
szakaszokban részletesen
taglalja a minket ebben az is-
mertetõben foglalkoztató
kényszerû közös tulajdont.
De mit ért a törvénykönyv
kényszerû közös tulajdon
alatt? Elõrebocsátom: sok
mindent, amiért a felsorolás,
meglehet, nem is lesz teljes.
A 646. szakasz értelmében
kényszerû közös tulajdon-
ban levõnek számítanak, ki-
véve, ha errõl jogszabály
vagy jogi egyezség (aktus)
másként nem rendelkezik,
az ingatlan ún. közös részei,

azaz az a terület, amelyen az
építmény található, az épü-
let fundamentuma, a belsõ
udvar, a tulajdonokat elvá-
lasztó közös falak, a födém,
a teraszok, a lépcsõházak, az
alagsori helyiségek, ha nin-
csenek elosztva, aztán a kü-
lönféle, a lakásokon kívüli
vezetékek ( villany, víz, gáz,
esõvíz-elvezetõ csövek stb.),
egyéb közösen használt ja-
vak. Az említett törvénysza-
kasz 2. bekezdése szerint a
füstelvezetõk, a szellõztetõk
és  mosóhelyiségek és szárí-
tók az épület tulajdonosai-
nak használatában vannak
(közös tulajdonban), éspedig
az épület tervrajza megszab-
ta rendeltetésük szerint.

A fentieken kívül kénysze-
rû közös tulajdonnak minõ-
sülnek a két telket vagy tulaj-
dont elválasztó sáncok, fa-
lak, más elválasztó határje-
lek, amennyiben ennek el-
lenkezõje, tehát a kizáróla-
gos tulajdon léte a tulajdoni
jogcímbõl, a birtoklevélbõl,
más bizonyítékból kifejezet-
ten nem deríthetõ ki. (Ha az
egyik szomszéd elbirtoklás
nyomán szerzett kizárólagos
tulajdonjogot, ebben az eset-

ben sem beszélhetünk a fen-
tiek esetében kényszerû kö-
zös tulajdonról.)

A kényszerû közös tulaj-
donba tartozó javak „tára”
szinte kimeríthetetlen. Csak
röviden említem: ilyen a két
telek határán található ös-
vény, út, forrás és kút (646.
szakasz, 1. bekezdés, 2.
pont), vagy ugyanott, a 3.
pontban olvasható, több
„alapot”, értsd: épületet,
épületegyüttest kiszolgáló
hõközpont, más létesítmény,
a lakótelepi közös út, egye-
bek, valamint a 4. pont sze-
rint minden más olyan közös
tulajdon, amit jogszabály így
határoz meg. De kényszerû
közös tulajdonnak minõsül-
nek az idõszakos tulajdon-
ként megnevezett ingatlanok
(proprietatea periodicã),
amelyeket több személy, egy-
más után és ismételten hasz-
nál akkor, ha a használatba-
vételi idõszakok egyenlõek
vagy eltérõek,  de minden
esetben  csak akkor, ha ezt a
tulajdoni formát külön-
törvény másként nem szabá-
lyozza (Ptk. 687. szakasz).
Végül a Ptk. 1141. szakaszá-
ban említett családi emlékek,

levelek, naplók, fényképek,
iratok, stb. kényszerû közös
tulajdonban vannak, amit az
örökös családtagok csak osz-
tással tudnak megszüntetni,
felszámolni.

A 652. szakasz a kénysze-
rû közös tulajdonnak egy-
egy lakástulajdonosra „le-
osztott ” részarányát úgy ha-
tározza meg, hogy az egyen-
lõ az épület teljes hasznos la-
kófelületébõl a kizárólagos
tulajdonra (egy-egy lakásra)
esõ hasznos lakófelülettel.
Ez az eszmei hányad min-
den egyes saját tulajdonú la-
kás járuléka vagy tartozéka,
amirõl a lakástulajdonos kü-
lön nem rendelkezhet, vagy
megfordítva: csak a fõdolog-
gal együtt adhatja el azt,
vagy terhelheti azt meg,
mondjuk zálogjoggal (651.
szakasz).

A törvénykönyv lehetõsé-
get teremtett arra, hogy a
kényszerû közös tulajdont,
jogsértés, károkozás elkerü-
lésével egyik vagy másik
társtulajdonos kizárólagos
használatába adják. Ehhez
azonban a társtulajdonosok
kétharmadának beleegyzése
szükséges, amit a lakótársu-

lás (ha van ilyen) közgyûlé-
sén határozatba kell foglalni.
(650. szakasz.)

A 658. szakaszban foglal-
tak ismertetésével zárom írá-
somat. Ez adja meg a jogala-
pot a kényszerû közös tulaj-
donba sorolt épületrészek
eredeti rendeltetésének meg-
változtatásához, ezt is a már
említett kétharmados több-
séggel. Egy ilyen határozat
alapján a kényszerû közös
tulajdon szokványos és át-
meneti közös tulajdonná mi-
nõsül át (coproprietate obiº-
nuitã ºi temporarã), amit az-
tán valakinek a javára el is le-
het idegeníteni vagy jelzálog-
joggal meg lehet terhelni, ezt
is a társtulajdonosok kéthar-
madának beleegyezésével.
Azok, akik ellene szavaztak
vagy a döntéshozatalban
nem vettek részt, kártalaní-
tásra jogosultak, békés úton,
s ha ezt nem lehet kivitelez-
ni, polgári perben, amit
azonban nekik kell kezde-
ményezniük! Az eljárás
eredményét végül telekköny-
veztetni is kell, s ehhez to-
pográfus készítette doku-
mentáció is szükséges (658.
szakasz, 5. bekezdés).

Ismerjük meg az új polgári törvénykönyvet (4)

A kényszer(helyzet)bõl eredõ közös tulajdon

Az adókötelezettségek 
részletekben történõ kifizetése
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Henry Sugar barátja

Helyszín: Ariel Ifjúsági és
Gyermekszínház,  novem-
ber 8. (kedd) 19 órától és 12.
(szombat) 17 órától. Roald
Dahl különös történeteit
Puskás Gyõzõ viszi színpad-
ra, rendezõ Barabás Olga.

Erõss Zsolt: 
Magyarok a világ 
nyolcezresein

Helyszínek: Szováta, Pol-
gármesteri Hivatal, Fõ út
155, november 4., péntek,
18 óra.

Gyergyószentmiklós, Sa-
lamon Ernõ Gimnázium,

díszterem, Gyilkostó sugár-
út 5, november 5., szombat,
18 óra.

Nagybánya, Teleki Ma-
gyar Ház, Minerilor (Thö-
köly) u. 5–7., november 7.,
hétfõ, 18 óra.

Szatmárnémeti, Hám Já-
nos Római Katolikus Isko-
laközpont, díszterem, 1918.
December 1. u. 2., novem-
ber 8., kedd, 18 óra.

Erõss Zsolt felépülését kö-
vetõen egy újabb nyolcezres
csúcs sikeres megmászá-
sáról, a Magyarok a világ nyol-
cezresein elnevezésû expedí-
ciósorozat keretében szerve-
zett Lhoce-expedícióról fog
elõadásokat tartani.

William Shakespeare: 
A velencei kalmár

Helyszín: Bukarest, Or-
szágos Színházi Fesztivál
(FNT), Teatrul Bulandra,
Sala Izvor, Bd. Schitu Ma-
gureanu 1.

Idõpontok: november 4.,
péntek, 18 óra, november
5., szombat, 11 óra, novem-
ber 5., szombat, 18 óra.
Rendezõ: Bocsárdi László.

Georg Büchner: 
Leonce és Léna

Helyszín: Kolozsvár, Ko-
lozsvári Állami Magyar
Színház Stúdió, str. Emil
Isac nr. 26-28.

Idõpontok: november 5.,
szombat, 20 óra, november
19., szombat, 20 óra.

A több mint nyolcvan ap-
ró államból álló Németor-
szág idején íródott Leonce és
Léna a drámairodalom elsõ,
az emberi gondolkodás és
beszéd széthúzásához veze-
tõ, elszemélytelenítõ me-
chanizmusról szóló remake,
olyan vígjáték, amelyben a
szereplõk eljátszanak és
csintalan gyerekként meg-
rongálják halálgép-játéksze-
reiket, hogy megtalálhassák
saját szabadságukat.

19. Alter-Native 
rövidfilmfesztivál

Helyszín: Marosvásár-
hely, Kultúrpalota.

Idõpont: november 2-6.
A rendezvényre, az elõ-

zsûrizést követõen 23 or-
szág 56 filmje került be a 11

órás versenyprogramba.
Mindezek mellett 14

egész estés játékfilmet, köz-
tük több díjnyertes alkotást
is megnézhet a fesztivál kö-
zönsége. Esténként koncer-
tek, kiállítás. A napijegy 10
lej, az 5 napra szóló bérlet
ára 30 lej.

Koszika Roll Over
koncert

Helyszín: Marosvásár-
hely, G. Café, november 5.,
szombat, 21 óra.

Silent Dance

Helyszín: Nagyvárad,
Juice Cafeehouse &
Lounge Bar, november 4.,
péntek, 23 óra.

Fejhallgató, több hang-

sáv – és ezen túl az sem egy
utolsó szórakozási lehetõ-
ség, hogy levesszük a fej-
hallgatót és körbenézzünk.
A zenét Dubase, Goranga
és Gizmo biztosítja. Belé-
pés ingyenes.

Alfred Jarry: 
Übü Király

Helyszín: Sepsiszent-
györgy, Lajtha László Stú-
dióterem, Szakszervezetek
Mûvelõdési Háza, Mihai
Viteazul tér 15., november
7., hétfõ, 19 óra.

A Budapesti Maladype
Színház elõadása. Az Übü
király Alfred Jarry fõmûve,
eredetileg – egy rennes-i
gimnáziumban írt – diák-
bohózat. Rendezõ: Balázs
Zoltán.

Programajánló

A környezetvédelem egyik
új, kiemelt feladata a zaj-
szennyezés elleni védelem.
Nem is sejtjük, mennyi káros
hatást von maga után az éle-
tünkben folyamatosan jelen
lévõ zaj. A motorizáció fejlõ-
désével és a forgalom növe-
kedésével egyre sürgetõbb el-
fogadható megoldást találni
károsító hatásának kiküsz-
öbölésére. Az ivóvizek és a
légszennyezés mellett a leg-
újabb veszélyforrás a zaj.

„A nagy zaj halált és sú-
lyos fogyatékosságot okoz-
hat, a környezeti veszélyek
közül csak a légszennyezett-
ség károsabb” – közölte az
Egészségügyi Világszervezet
(WHO) és az Európai Bizott-
ság Kutatóközpontja a zaj
hatásait vizsgáló jelentésé-
ben.

A zaj károsítja a szerveze-
tet. A környezet egyre roha-
nó és hangosodó életmódja
jelentõsen növeli a vérnyo-
mást – így gyengíti a szívet –,
illetve a stresszhormonok és

a zsírok vérben lévõ koncent-
rációját. Ezek felhalmozód-
hatnak, elzárhatják az ereket,
ami szívrohamhoz, rosszabb
esetben halálhoz vezethet. A
zaj emellett idegességet, al-
vászavarokat, dekoncentráci-
ót okoz, így a közérzet is
romlik.

Deepak Prasher, a guild-
fordi kórház kutatója azokat
a szívbetegségeket vizsgálja,

amelyeket a zaj okoz. Kuta-
tásaiban felhívja a világ kor-
mányainak figyelmét, hogy
figyelni és vizsgálni kell a zaj
okozta károsodásokat. Az
Európai Bizottság már lépett,
így maximalizálta az éjsza-
kai zajszintet, maximum 40
decibel a megengedett határ-
érték.

Megoldás lenne a halkabb
közlekedés, de a kutatók sze-

rint addig sem szabad karba
tett kézzel a csodára vár-
nunk, hanem halkabb jármû-
veket kell gyártani mind a
szárazföldi, mind a légi köz-
lekedésbe, emellett támogat-
ni kell a fõutak melletti zajvé-
dõ falak építését és a kettõs
rétegû ablakok beépítését a
háztartásokba.

A növényzet is képes hang-
szigetelõ funkciót betölteni,

ám sokkal csekélyebb mér-
tékben, és csak abban az eset-
ben, ha elég széles, magas és
sûrû. A közlekedési zajok
esetében az utak és autók mi-
nõségével is javíthatunk a
zajértéken. Amennyiben bu-
likról van szó, a Silent
Discók a legmegfelelõbbek
ebbõl a szempontból. Ezek-
nél minden személy fülhall-
gatót kap, és egyénileg szabá-
lyozhatja a hangerõt. Még az
egyes DJ-k által sugárzott
csatornák közt is váltogathat,
s mindemellett az ilyen klu-
bok tulajainak nem kell
csendháborítások miatt tarta-
niuk és a vendégeknek köny-
nyebb az egymás közti be-
szélgetés is. A zajszennyezés
esetében a megelõzés éppoly
fontos, mint a kárelhárítás,
így érdemes olyan eszközö-
ket venni, melyek minél ke-
vesebb decibellel árasztják el
környezetünket, és fontos az
is, hogy tiszteletben tartsuk
mindenkinek a csendhez va-
ló jogát.

A zaj halált okozhat
Zsibbadnak az ujjaim. A házi-
orvosom szerint alagút szindró-
mám van. Mit jelent ez és mire
számíthatok?
Ha a kézsebész is igazolja a
gyanút, mûtétre készüljön.
Az alagút szindrómák kórlé-
lektani alapja a végtagokon
futó idegek lefutása mentén
kialakuló leszorítás, ami mû-
ködéscsökkenéssel jár. Leg-
gyakoribb a csukló és a kö-
nyöktájon, a csuklótájon és a
tenyér felõli oldalon alakul
ki. Tünetei alapján könnyen
felismerhetõ: a hüvelyk, mu-
tató és a középsõ ujjon érzés-
zavar, zsibbadás alakul ki, a
tenyérben, illetve a csuklótá-
jon fájdalom jelentkezik. Az
alkar középvonalában futó
ideg nemcsak az érzésért,
hanem a hüvelykujj mozgá-
sáért is felel, ezért leszorítá-
sakor e mûködés gyengül,
vagy kiesik. Sorvad továbbá
a hüvelykujj tenyéri izom-
párnája, ami jól tapintható.
Ha a csuklótáji alagút ma-
gasságában, az ideg lefutásá-
nak megfelelõen ujjal meg-
ütögeti a beteg csuklóját, az
ujjakba sugárzó érzést érez.
A betegséget mûtéttel keze-
lik , ami a harántszalag hosz-
szanti felhasítását jelenti.
Szintén gyakori a könyöktá-
jon kialakuló alagút szindró-
ma, melynél a belsõ alkar-
csont felõli ideg érintett. Ez
is csontos, izmos felületen
fut, felette egy izmok között
feszülõ kötõszövetes lemez
húzódik, ami a leszorítást
okozhatja. A tünetek hason-
lóak: fájdalom az alkar belsõ
oldalán, zsibbadás és érzés-
zavar a gyûrûs és kisujjon. A
belsõ alkari ideg a kézen lé-
võ kisizmokat vezérli, alagút
szindrómánál ezek sorvadá-
sa, gyengülése észlelhetõ. A
kezelés itt is az ideg mûtéti
felszabadítása. A fenti két
kórképen kívül több hasonló
ismeretes, többek között a
középsõ ideg alkari szaka-
szán, vagy a belsõ alkari ideg
csuklótáji lefutásánál. A di-
agnózist az EMG (elektro-
mos izom mûködés vizsgá-
lat) és az ENG (elektromos
idegvezetési vizsgálat) segít-
ségével állítják fel.

Dr. Gyõri György

Az orvos 
válaszol

Hamarosan elképzelhetõvé
válik, hogy a disznók az
ebédlõasztalról a mûtõasz-
talra kerülnek át. Az állatok
szervdonorként való haszná-
lata az orvostudomány kö-
vetkezõ nagy kihívása: az
emberi transzplantációkban
részt vevõ állati szervek
megoldhatják a várólisták
problémáját.

A disznószívet például je-
lenleg szívbillentyû forrása-
ként használják, a billentyû
feladata, hogy a szíven belül
biztosítsa az egyirányú vér-
áramlást. A beavatkozás
elõtt a billentyût kémiai
módszerekkel kezelik, így
csökkentve annak idegensé-
gét. Ugyanis az idegen ere-
detû szövettel szemben fel-
lép az immunrendszer, és a
beültetett szerv kilökõdik.
Emiatt már olyan speciális
állatokat, ún. GTKO-disz-
nókat tenyésztenek, amely
genetikailag módosított faj-

ta, és sejtjei kevesebb im-
munreakciót kiváltó mole-
kulát tartalmaznak. A továb-
bi genetikai módosítások ki-
vitelezése továbbra is folya-
matban vannak, vagyis az ál-
lati eredetû szervátültetés
még évekig biztos nem terjed
el a klinikai gyakorlatban.

Mindazonáltal a teljes
szervek esetén ugyan egyelõ-
re nem, kis sejtcsoportok be-
ültetése esetén viszont vár-
ható siker. 1-es típusú cukor-

betegség esetén a hasnyálmi-
rigy inzulintermelõ sejtjei
pusztulnak el, emiatt szen-
ved zavart a vércukor szabá-
lyozása. Adná megát a lehe-
tõség, hogy külsõ, gyógysze-
res pótlás helyett új, inzulin-
termelésre képes sejteket ül-
tessenek be. És itt merülnek
fel forrásként disznó eredetû
sejtek – ugyanis az inuzulin-
terápia hajnalán az orvosok
disznóból kivont inzulint al-
kalmaztak.

James Gallagher, a BBC
egészségügyi rovatának szer-
kesztõje riportjában leírtja,
hogy a szervhiány égetõ
problémájára megoldást je-
lenthetne, ha az állati szerve-
ket emberekbe beültethetõvé
tennék.

Elvileg már számos alter-
natív technológia rendelke-
zésre áll a nem mûködõ em-
beri szervek pótlására, a
mechanikus mûszervektõl
egészen a szinte csodával
határos módon õssejtekkel
újranövesztett darabokig.
Nagyon kevés a szervdonor
a világ minden pontján. Ez
a szám akkor csökkenhetne
jelentõsen, ha az orvostudo-
mány elkezdene állatokban
gondolkodni. Xenotransz-
plantáció, így nevezik az ál-
latokból származó sejtek,
szövetek, szervek sebészeti
úton való emberi testbe he-
lyezését.

Az állati szervátültetések-

kel nem csak a szervkereske-
delem szûnne meg, de egész-
séges sejtek átültetésével
olyan betegségekre is gyógy-
módot találhatnának, mint
az 1-es típusú cukorbetegség
vagy a Parkinson-kór.

Ezzel kapcsolatban nem-
rég a Vatikán is kiadott egy
dokumentumot, amelyben
jóváhagyta állati szervek,
szövetek és sejtek átültetését
emberi szervezetbe. Csak
kiskorúak esetében tenne ki-
vételt a Szentszék. Etikai te-
kintetben a Vatikán úgy véli,
hogy az ilyenfajta átültetése-
ket a kiskorúak esetében til-
tani kellene, mert õk a dolog
kellõ ismerete híján nem ad-
hatják hozzá beleegyezésü-
ket. Ha azonban az életüket
kell megmenteni, a gyerekek
esetében is alkalmazható az
ilyen átültetés. A Vatikán az
Európa Tanács kérésére fo-
galmazta meg a véleményét
az ügyrõl.

Állati szervek emberi testben?
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Közepes fokozat

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

Készítette: Buna Botond

Elõzõ feladványunk megfejtése

Egy férfi sántikál az utcán, szembejön egy barátja:
– Hát veled mi történt?

– Csak egy kis futballsérülés.
– Nem is tudtam, hogy focizol.
– Á, dehogy! … (poén a rejtvényben)

Vízszintes: 1. A poén elsõ része. 12. Száját szélesre nyitja.
13. Entomológia. 14. Közeleg. 15. Ételt ízesít. 16. Lyukat ké-
szít. 17. Azonkívül. 18. Nyílást téglákkal elzár. 20. ... van ezt
kell szeretni. 21. A learatott gabonának egy ölnyi kötege. 23.
Okmány. 24. Erdélyi folyó. 25. Viktor becézve. 27. Matracbe-
tét! 28. ... McPherson; manöken. 29. Az egyik sark. 31. Fi-
nom, tompa fényû kelme. 33. Gyönyörû. 34. Versenyen Kí-
vüli (röv.). 36. ... Zamorano; veterán chilei labdarúgó. 37.
Snack ...; büfé. 38. Francia énekesnõ (Patricia). 40. Könyö-
rögve kérõ. 42. Európa kupa (röv.). 43. Pályafutás. 45. Hatá-
rozott névelõ. 46. A kályha sütõje. 47. Rendben van. 48. Kis
Erika. 49. Sokfajta. 52. Figura.

Függõleges: 1. Terület, vidék. 2. Az év csapadékos periódu-
sa. 3. Borókapálinka. 4. Bantu betûk! 5. Nagyon jó (biz.). 6.
Osztrák zeneszerzõ (Wolfgang Amadeus). 7. A közepén ele-
ven! 8. Foszlány. 9. Santa ...; bolíviai város. 10. Strasse (röv.).
11. Tétlen Eta! 15. Mese vége! 18. Szájba vesz. 19. Svéd fér-
fi név. 20. Szimmetrikus pár. 22. Kis csermely. 24. Ahhoz ha-
sonló. 26. Igevég. 28. Elnáspángol. 29. A poén második ré-
sze. 30. Szaporítósejt. 32. Kissé kései! 35. Ágay ...; magyar
szoprán. 38. Lépcsõ része. 39. Prakovszky a ... kovács (Mik-
száth). 41. Rõtvad becézve. 43. Udvar mögött van. 44. Evan-
gélikus Élet (röv.). 46. A -lag képzõtársa. 48. Az orrához. 50.
Két kázus! 51. Kútgém vége! 52. Lavór része! 

Veszélyes sport

Télen kénytelenek vagyunk
radikálisan megváltoztatni
bõrápolási szokásainkat, eh-
hez pedig elengedhetetlen,
hogy egy pár sûrûbb textúrá-
jú termékkel gazdagítsuk a
fürdõszobapolcot. Ahhoz,
hogy megküzdjünk a hideg-
gel, az eddigi könnyû hidra-
tálónkat érdemes lecserélni
egy össztevõkben gazda-
gabb termékre. A legjobb
egy olyan krém, ami tartal-
maz glicerint, E-vitamint és

aloét. Az elsõ kettõ segít
megtartani a bõrben a ned-
vességet, míg az aloe vera
biztosítja a bõr puhaságát és
simaságát. Pluszpont, hogy
serkentik a vérkeringést, így
egyrészt egészséges arcszínt
kölcsönöznek, másrészt ez-
zel elõsegítik a méreganya-
gok távozását a bõrbõl.

A hidratáló szeánsz kiegé-
szítéseképpen a szérum szin-
tén jó barátunk lehet a napi
ápolásban. A bõrápolást is

ugyanolyan rétegekkel kell
elképzelni, mint az amikor
rétegesen öltözködünk. A
szérum segít eljuttatni a ha-
tóanyagokat a bõr legmé-
lyebb rétegeibe is, egészen a
sejtekig. A kezeléseket nem
árt kiegészíteni omega3-zsír-

savakat tartalmazó ételekkel,
ezt különbözõ tengeri halak
– lazac, tonhal, makréla – és
magvak fogyasztásával jut-
tathatjuk a szervezetünkbe,
de a drogériákban kereshe-
tünk omega3-ampullákat is,
külsõleg alkalmazva. Fontos

tudni, hogy bármilyen új ke-
zelés, bõrápoló termék hasz-
nálata legalább 3-5 hetes tü-
relmi periódusokat igényel a
legoptimálisabb hatás elérés-
hez, illetve ahhoz, hogy a
bõr sejtjeinek felfokozott tel-
jesítménye megindulhasson.
Az elsõ felkenés után tíz
nappal észrevehetõ jelei lesz-
nek, hogy a száraz foltok el-
tûnni látszanak. Persze bel-
sõleg is tehetünk a ragyogó
arcbõrért, az elegendõ men-
nyiségû gyümölcs fogyasztá-
sával sokat tehetünk szerve-
zetünk vízháztartásáért, ez-
által pedig a hidratált arcbõr-
ért is, akárcsak a zöld teával,
ami tele van antioxidán-
sokkal és támogatja a bõr
belsõ védekezõképességét az
UV-sugarakkal szemben.
Ezenkívül a jó minõségû
biokozmetikumokkal is szép
eredményeket érhetünk el.

A testápolás esetében a
legfontosabb a rendszeres
radírozás, akár háromszor
is egy héten, mindig tisztál-
kodás után, mert ekkor a
gõz hatására még jobban ki-
nyílnak pórusaink. Ennél
többször viszont ne gyötör-
jük a bõrünket – fõleg ne
durva szemcsés anyagok-
kal. Ha mégis így tennénk,
a bõr természetes védekezõ-
képességét tennénk tönkre.
A hosszú, forró vizes tuso-
lásokat jobb elfelejteni,
mert lemossák a legfölsõ
hámréteget és innen egye-
nes út vezet a bõr kiszára-
dásához. Jól tesszük, ha zu-
hanyozás után még az eny-
hén nedves bõrünket ken-
jük át a hatóanyagban gaz-
dag testápolónkkal, mert
így sokkal mélyebb rétegek-
hez eljuttathatjuk a krémet
a felszínrõl.

Téli bõrszárazság
A bõrszárazság elleni hadjárat meg-

nyerhetõ. Nem kell belenyugodni a

hámló, száraz bõr érzésébe, legyen szó

a lábakról vagy éppen a hideg idõ beáll-

tával kísértõ fakó arcbõrrõl. Következ-

zenek a legjobb és legújabb szépségtip-

pek téli bõrproblémák ellen.

Nehéz a hidegben nõiesen és
csinosan kinézni. A jól meg-
választott és stílusosan hor-
dott pulóverrel azonban le-
hetséges. A következõkben
eláruljuk a pulóver viseleté-
nek fortélyait:

Viseljünk alatta 
megfelelõ alsónemût
A rosszul illeszkedõ, for-

mátlan melltartó tönkreteszi
a pulóver alatti karcsú szilu-
ettet. Ezért viseljünk egy tö-
kéletesen méretre és alakra
szabott melltartót. Ha valaki
szeretné elrejteni a nem kívá-
natos párnákat, érdemes né-
hány alakformáló fehérne-
mût is beszerezni.

Garbó
A hiedelmekkel ellentét-

ben a garbó nem unalmas: a
magas nyakú, feszes garbó
kiemeli az alakot és egyértel-
mûen szexi választás. A vé-
kony pamutanyagból készült
garbó tökéletesen követi az

alakot, hordható egy sikkes
mellény vagy kardigán alá,
de egy laza sállal, hosszú
nyaklánccal is feldobható.

Dzseki helyett kardigán
Dzseki vagy zakó helyett

választhatunk egy meleg,
lágy kardigánt is felsõru-
házatnak. A kötött kardigá-
nok kényelmesek és nõiesek.

A csavart kötésû 
klasszikus
Egy csavart kötésû puló-

ver idõtlen és elegáns öltö-
zet, amely farmerrel, szövet-
nadrággal és szoknyával is
hordható. Fekete szövet
vagy farmermellény alatt is
jól mutat.

Tároljuk 
megfelelõképpen 
Ha vállfán vagy kampóra

akasztva tároljuk a pulóvere-
ket, akkor súlyuknál fogva
megnyúlnak, deformálód-
nak. Szárításnál hosszában

végignyújtva szárítsuk (mi-
nél kevésbé tudjon elnyúlni),
a szekrényben pedig össze-
fogva tároljuk.

Rétegezzük
A pulóveres öltözetek sok-

féleképpen rétegezhetõk.
Egyrészt a kerek vagy V-nya-
kú pulóverek alá hordhatunk
kontrasztos inget vagy pólót.
Másik tipp, hogy a vékony
pulóverek fölé hordhatunk
sikkes mellényeket.

Hosszítsuk 
az alakot V-nyakkal
A V-nyakú pulóver hosz-

szabb nyak illúzióját kelti, ez
pedig az egész alakot meg-
nyújtja és vékonyítja. Ha
ilyen pulóvert hordunk, vi-
seljünk alá push-up melltar-
tót, az igazán szexi megjele-
nésért.

Karcsúsított szabások
Ha egy pulóver mindent

elrejt, akkor nem látjuk a csi-

nos, nõies alakot. Válasz-
szunk ezért a derékban szû-
kített, alakhoz illõ pulóvere-
ket. Egy hosszított aljú sik-
kes pulóver optikailag csök-
kenti a csípõméretet és kar-
csúsítja a derekat.

Kézi mosás
Gépi mosással a legtöbb

pulóver roncsolódik, ezért
csak kímélõ mosással, hideg
vízben ajánlott kötötteket
mosni. Száradni kinyújtva
terítsük ki, de úgy, hogy a sú-
lya ne húzza lefele, mert ak-
kor elnyúlik.

Hordjunk pólót alá
A pulóver gyakran irritálja

a bõrt, mert a gyapjús, kas-
míros anyagok viszketést
okozhatnak. Másik szem-
pont, hogy gyakran a puló-
verek gyér kötésûek és túl so-
kat megmutatnak. Egy test-
barát pamut póló vagy majó
elhárítja ezeket a kényelmet-
lenségeket.

Tippek, hogy ne legyen unalmas a pulóver



A madarak megfigyelése,
hogy bepillanthatok az éle-
tükbe, nagy izgalommal tölt
el, lehetek gyalog, autóban
vagy vonaton, rájuk figyelek
mindig. Legjobban mégis er-
dei sétáim során vagy tóparti
sétáimon szeretek madarász-
ni. Ritkán évente egyszer,
legfeljebb kétszer történik
meg, hogy autóból madará-
szok. A legutóbb is a jó idõ
ellenére autózásra szántam
el magam, ugyanis az utak
mentén is zajlik a madárélet,
amit érdemes szemügyre
venni, de a télire hozzánk ér-
kezõ gatyásölyveket is ha-
marabb lehet észrevenni or-
szágutak mentén. Természe-
tesen többször megállok, és
nagyobb távokat is megte-
szek gyalog, távcsõvel a ke-
zemben.

A várost épphogy elhagy-
tam, amikor a mezõn holló-
kat pillantottam meg. Ki-
szálltam az autóból, hogy
alaposabban szemügyre ve-
gyem az ékfarkú fekete ma-
darakat. Távcsövön át lát-
tam, hogy táplálkoznak, leg-

alábbis az öt madárból há-
rom egy tetembõl falatozott.
Egész közel mentem, kíván-
csi voltam, mit találtak, tud-
tam, ha meg is zavarom a
hollókat, amint elmegyek
vissza fognak szállni. Köze-
ledésemre felszálltak, de

csak a közeli nyárfáig men-
tek. A tetem nem volt más,
mint egy elpusztult róka,
már ami maradt belõle. Leg-
utóbb télen láttam hasonló
sorsra jutott rókát, akkor iz-
galmas volt a hóban árulko-
dó láblenyomatokat tanul-

mányozni. Mikor az autóba
visszaültem, már két madár
visszaszállt a tettemhez. Ve-
zetés közben az út menti
áramhuzalokat figyeltem, és
jó érzéssel vettem tudomá-
sul, hogy minden harmadik
negyedik oszlop közt nagy
õrgébics ült. Máshol pedig
seregélyeket, parlagi galam-
bokat láttam a huzalon meg-
pihenni, de egy hím vörös
vércse is távcsõ elé került.
Az oszlopok tetején egerész-
ölyvek ültek végtelen türe-
lemmel, majd Nagyboros-
nyó és Feldoboly közt meg-
láttam, amire titkon vágy-
tam egy gatyásölyvet. Sajnos
nem tudtam lefényképezni,
nagyon óvatos volt a madár,
de télen, amikor többen is
lesznek, remélem, készítek
néhány fotót.

Hazamenet vettem észre,
hogy több helyt is a mezõben
„T” fák vannak kihelyezve,
ennek hasznáról jövõ héten
számolok be.

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 meg-
szokott szendvicset. Lássuk,
hogyan készítheted el. Foly-
tatjuk a játékos ennivaló ké-
szítését.

Szükséges anyagok, esz-
közök: zöld alma, zöld vagy

sárga szõlõ, banán, mazsola,
fogvájó pálcikák.

Elkészítés: Az almát vágd
kettõbe, a fél almát fektesd le
egy tányérra. Ez lesz a polip
törzse. A szõlõszemekbõl ké-
szítsd el a polip lábait. A sze-
meket ketté tört fogvájó pálci-
kával rögzítheted egymáshoz.
A polip „arcát” banán kariká-
val és mazsolaszemekkel rak-
hatod ki. Jó étvágyat!

Fogyasztható polip

Hétvégi mellékletünk Életmód és Csodavár oldalait
Orosz Anna szerkesztette

Hol volt, hol nem volt, élt
egyszer egy gazda, akinek
három fia volt: két okos, egy
ostoba. Az idõsebbeket –
azokat az okosakat – kitanít-
tatta fazekasoknak, de az os-
tobát otthon tartotta, mert az
semmilyen munkára nem
volt alkalmas. De az ostoba
otthon sem sokat dolgozott,
többnyire csak a kemence-
padkán heverészett.

Késõbb, amikor az apjuk
meghalt, az idõsebb testvé-
rek, a fazekasok lettek a gaz-
dák az apjuk házában, és ki-
lökték onnan az ostobát,
mert az semmire sem képes.
Az ostoba elgondolkozott:
„No, ha semmire sem va-
gyok képes, akkor nem va-
gyok képes!”

De az okos testvérek, miu-
tán gazdák lettek, még oko-
sabbak akartak lenni: kiokos-
kodták maguknak, hogy ho-
gyan éljenek szolga nélkül,
elég, ha van egy lány házi-
asszonynak, de azt a kis föld-
darabot még maguk is meg-
mûvelhetik, és idõközben
csak fazekassággal foglalkoz-
nak, és így gyorsan, nagy
gyorsan meggazdagodnak,
vesznek még egy házat, talán
földet is, és úgy fognak élni,
mint Marci Hevesen, de az
ostobának nem kell semmit
adni, csak a maradékot, in-
gyen megszolgálhat, az élele-
mért.

És akkor az okos fivérek
teljesen átadták magukat a
munkának, erre kellett gon-
dolniuk: a vagyon hadd jöj-
jön magától át az ablakon, az
ajtón. Gyorsan szántottak,
gyorsan csinálták a fazeka-
kat, majd ismét gyorsan faze-

kakat, ismét gyorsan szántot-
tak – csak ezt. És amikorra
már az egész ház és udvar te-
le volt fazekakkal, csöbrök-
kel, az ostoba testvérüket el-
küldték egy nagy szekérrel
Rigába, hogy adja el mindet,
a lehetõ legdrágábban, és
hozza haza a pénzt – minél
többet, annál jobb!

Az ostoba azonban ezt
mondta: nem hozhatja min-
det, neki is kell valamennyi
pénz a kiadásra, de a testvé-
rei odavágták neki: „Nincs
eléggé tele a hasad? Még mi
másra kell pénz?”

„Az istenért, csak hozzá ne
nyúljon a pénzhez.”

Az ostoba így szólt: „Rend-
ben, nem nyúlok hozzá, még
csak rá sem nézek a pénzre!”
– és elment. A rigai piacon
megkérdezték: „Mennyit
akarsz darabjáért?”

„Mennyit akarok? Meny-
nyit is akarhatok? Rám pa-
rancsoltak, hogy ne nézzek a
pénzre, és akkor nem is aka-
rok ránézni. Vegyétek a faze-
kakat, és ne is kérdezzétek,
hogy mennyit akarok!”

Ah, te jóságos! A vevõk
megörültek, hogy ingyen
vannak a fazekak, – vették,
ahogy tudták, egymás kezé-
bõl rángatták. Még be sem
esteledett, de a szekér már ki
is ürült, és a legény fütyörész-
ve ment hazafelé.

Amikor hazaért, a testvérei
meg sem várták, hogy behajt-
son a kapun, máris kérdezték
tõle: „Te ostoba, hol a pénz?”

„Hol a pénz? A pénz Rigá-
ban van!”

„Hát akkor hol vannak a
fazekak, ha a pénz Rigában
van?”

„A fazekak is Rigában
vannak. Már a szekérrel töb-
bet is elvinnének, mint
amennyi nektek összegyûlt,
de a pénzt csak nem adják
hamarabb, amíg az összes fa-
zekat el nem viszik.”

A fivérek hallva, hogy a ri-
gaiak mennyire megkívánták
a fazekakat, sajnálták, hogy
több nincs; elküldték a rako-
mányt, majd egy másikat; és
az ostoba, ostoba is maradt,
de amit kell, azt meg kell ten-
ni, szembeszállhat az oko-
sakkal? Nem! Ezért csak tet-
te, tette a dolgát – és õsszel el-
vitte az utolsó rakományt is –
de most már meg kell hozni
az összes rakományért a
pénzt; ha nem, az okosak
már megmondták - megkese-
rülöd! Az ostoba elgondolko-

dott: „Drága dolog az élet, és
most vége lesz.”

De amint ment hazafelé,
egyszerre csak meghallott va-
lamit: a bokrok alatt rejtõzik
valaki. Amint közelebb ért
látja, tolvajok, az úton már
nem tudnak mindent tovább
vinni, valamit egy hókupac-
ba rejtettek. A legény így
gondolkodott: „Még össze-
akaszkodnék velük? Dehogy.
Hadd ássák el, és amikor el-
mennek innen, akkor lesz
rajtam a sor!”

Igen, így is történt: azok
ott elásták a holmit, és el-
mentek. Ekkor az ostoba a
két kezével kotorta a havat és
egy nagy ládát talált, tele
ezüstpénzzel, jól elrejtve.
Most mit tegyen? Hozott egy
szánkót és vitte a bátyjaihoz.

Másnap a tolvajok eljöttek
a kincsükért, de nem találták.
Hiába rabolták végig egész
Riga városát.

De az okos testvérek, ami-
kor megpillantották a renge-
teg pénzt, és megértették,
hogy ez nem tréfadolog,
megparancsolták az ostobá-
nak, amit másképpen meg
nem parancsoltak volna,
hogy nõsüljön meg. Mit te-
gyen, ha meg kell nõsülni,
meg kell, tiltakozni ellene
nem volt mersze.

Igen, és az okos testvérek
elkezdték megrendezni a
lakodalmat, egyáltalán
nem kérdezve, hogy lesz-e
menyasszony, vagy nem
lesz, és az ostobának el kel-
lett mennie Rigába vajért,
attól lesz bõkezû a gazdasz-

szony: túl sokat kívánt ma-
gának, és nincs olyan sok,
amennyire az esküvõn
szükség van.

Az ostoba elment Rigába,
megvásárolta a vajat, és el-
indult hazafelé – de mi tör-
tént! – bekövetkezett az ol-
vadás, helyenként már telje-
sen kopár a föld. Ezt gon-
dolta: „Hogyan kerülök így
haza? Ha a földön helyen-
ként nincs hó, oda a vaj!” –
tehát fogja csak a vajat, és
ment tovább az úton, amer-
re tudott. Ment, ment, de
oly csúszós volt, hogy kész
csoda, haza ért végül, a test-
vérei haragszanak, az egész
fürdõt megtöltötték sörrel,
hová tegye a vajat, ment
vissza, de ha már befûtöttek
a fürdõben, hadd fürödjön
tisztára az esküvõre!

Rendben, azok elmentek,
és õ befûtött.

Annyira befûtött, hogy a
melegben felforrt a sör, kilõt-
te a hordóból a dugót, a sör
elöntött mindent, végigfolyt
a padlón, az esküvõ elma-
radt.

Következõ õsszel azonban
már ez nem történhetett
meg, az ostoba maga rendez-
te meg az esküvõt, maga ke-
resett menyasszonyt, és min-
dent úgy elrendezett, aho-
gyan kellett.

Ez után az ostoba okosan
élt, olyan okosan, hogy még
az okos testvéreinek is
õhozzá kellett mennie taná-
csért. No, így esik a dolog,
ha valakit mások ostobának
tartanak.

Lett népmesék
(Fordította: Dabi István)

Így megy, 
amikor ostobának neveznek
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