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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3564 ▼
1 amerikai dollár 3,2348 ▲
100 magyar forint 1,3892 ▲

Vezércikk 3

Rácsok mögött 
a liliomtipró tanár

Huszonkilenc napos elõzetes letartóztatás-
ba helyezte tegnap a sepsiszentgyörgyi bí-
róság a kiskorú diáklányt megrontó sepsi-
szentgyörgyi zongoratanárt. Tatár Gergely
beismerte: nem egy, hanem két tanítvá-
nyával is létesített szexuális kapcsolatot az
elmúlt években.

Társadalom 7

Budapestrõl jött a sugárzás

Valószínûleg egy budapesti intézet volt a
forrása az Európa több országában mért
megemelkedett jódizotópszintnek – közöl-
te tegnap a Nemzetközi Atomenergia-
ügynökség: szeptember 8. és november
16. között innen kerülhetett a légkörbe a
jód 131-izotóp.

Aktuális 2

Aknamunka
A jövõ évi választásoknak az RMDSZ
valahogy úgy indul neki, ahogyan három
éve az európai parlamentieknek: jó esélye
van elérni önmagában is a bejutáshoz

szükséges ötszázalékos küszö-
böt, de igen kellemetlen meg-

lepetések is érhetik, ha ez
mégsem sikerül. A kocká-
zatot úgy lehet elkerülni,
ha az RMDSZ átad befu-
tó helyeket Tõkéséknek –

aminthogy már vannak
is erre a szándékra uta-
ló jelek.

Salamon 
Márton László

Csikktûzmentes ország
Csak a csökkentett gyúlékonyságú cigaretták forgalmazhatók az EU területén

Mai mellékletünk:

Várhatóan csak jövõ hétfõn
tárgyalja a Legfelsõbb Bíró-

ság a 94 ezer euró kenõpénz el-
fogadása miatt 29 napos elõzetes
letartóztatásba helyezett Sorin
Apostu fellebbezését. A kincses
város polgármesterének beadvá-
nya jó eséllyel ugyanarra a sors-
ra juthat, mint a Radu Bicáé,
akit tegnap függesztett fel me-
gyei alelnöki tisztségébõl a
Kolozs megyei prefektus.  
3. és 4. oldal

Apostu Bica

nyomdokaiban?
„Románia 1968-as közigaz-
gatási felosztását újra kell

gondolni, de nem lehet egyik
napról a másikra, baltával me-
gyéket létesíteni” – jelentette ki
tegnap Kelemen Hunor, az
RMDSZ elnöke a Kós Károly
Akadémia Alapítvány által szer-
vezett marosvásárhelyi vitaesten.
A résztvevõk arra a kérdésre ke-
resték a választ: van-e szükség
közigazgatási átszervezésre Ro-
mániában? Az est házigazdája
Markó Béla volt, elõadói Tamás
Sándor, a Kovászna megyei ta-
nács elnöke, Csutak István fej-
lesztéspolitikai szakértõ, vala-
mint Novák Zoltán történész. 
3. oldal 

HIRDETÉS

Bukaresti olvasóink figyelmébe

A 2012-es évre Bukarest, Lipscani utca 29-
31. szám alatti szerkesztõségünkben fizet-
hetnek elõ az Új Magyar Szóra, december
20-ig, hétfõtõl csütörtökig 10-16, pénte-
ken 10-14 óra között. Ne felejtse el meg-

újítani elõfizetését!

Romániai megyésítés baltával?

Árucsere. A bukaresti kereskedõk többsége tegnap már a csökkentett gyûlékonyságú cigarettákat helyezte a polcra

Annak ellenére, hogy tegnaptól csupán a csökkentett gyúlékonyságú cigaretták forgalmazha-
tók az EU területén, Romániában sok olyan kereskedõ akad, aki még hírbõl sem hallott az új
rendelkezésrõl, és továbbra is a „hagyományos” dohányterméket forgalmazza. A fogyasztóvé-
delmi hivatal már megkezdte az ellenõrzéseket. Egyelõre csak figyelmeztetnek, ám a késõbbi-
ekben akár hétezer lejes bírságot is kiróhatnak a szabályszegõkre. Az uniós rendelkezést tûzvé-
delmi szempontok indokolták: a tûzesetek felét eldobott cigarettacsikkek okozzák. 7. oldal 

Fotó: Tofán Levente

A marosvásárhelyi vitaest házigazdája Markó Béla (jobbra) volt Fotó: Antal Erika
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Röviden

Izraelben tárgyalt Borbély László

Borbély László környezetvédelmi és erdé-
szeti miniszter tegnap befejezte kétnapos
izraeli útját, amelynek során a vízme-
nedzsmenttel, a megújuló energiákkal és a
környezetvédelemmel kapcsolatos nem-
zetközi kiállításon és konferencián vett
részt. Az eseményen Ovidiu Gabor, a Ro-
mán Vízügyi Hatóság fõ-igazgatóhelyette-
se is jelen volt. 

Orbánék szóba állnak az IMF-fel

Az IMF szokásos éves gazdaságpolitikai
konzultációjának keretében a magyar kor-
mány megkezdi a tárgyalásokat egy új tí-
pusú együttmûködésrõl a Nemzetközi Va-
lutalappal – jelentették be Budapesten. A
hírre hirtelen javulással többheti mélypont-
ra süllyedt a londoni kereskedésben a ma-
gyar államadósság-törlesztési kockázat biz-
tosítási tranzakcióinak árazása.

Balesetet szenvedett Verestóy Attila

A Kolozs megyei Kõrösfõ közelében bal-
esetet szenvedett tegnap délután Verestóy
Attila RMDSZ-es szenátor, aki személy-
gépkocsijával egy nyerges vontatónak üt-
között. A politikust a kolozsvári sürgõssé-
gi kórházba szállították, ahol ellátták sérü-
léseit, állapota nem súlyos. A rendõrségi
jelentés szerint a szenátor szabálytalanul
elõzött, és nem vette idõben észre a köze-
ledõ nyerges vontatót.

A MOGYE ügye Strasbourgban

A marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszeré-
szeti Egyetemen (MOGYE) kialakult hely-
zetrõl tartott tájékoztatót Strasbourgban az
Európai Parlament kisebbségi frakcióközi
munkacsoportjának tegnapi ülésén Brassai
Attila. A csoport azt követõen hallgatta
meg a MOGYE tanszékvezetõ professzo-
rát, hogy az egyetem szenátusa több alka-
lommal is elutasította a törvény alkalmazá-
sát és az önálló magyar nyelvû kar létreho-
zását. Winkler Gyula, az RMDSZ európai
parlamenti képviselõje emlékeztette kollé-
gáit: ismét olyan témával szembesülnek,
amikor egy EU-tagállamban élõ nemzeti
kisebbség jogait a többség semmibe veszi.

Határon túli választójog

Várhatóan ma nyújtják be az új választójo-
gi törvény tervezetét a Országgyûlésnek. A
Fidesz keddi elnökségi ülésén jóváhagyott
javaslata szerint a jövõben három névjegy-
zék lenne: a magyarországi választásra jo-
gosultak névjegyzéke, a határon túl élõ,
magyar állampolgársággal rendelkezõké és
egy nemzetiségi névjegyzék. 

Létrejött a diaszpóra tanács

Megközelítheti a 200 ezret az év végére az
állampolgársági kérelmek száma, és várha-
tóan a százezredik eskütétel is megtörténik
– közölte Semjén Zsolt magyar miniszterel-
nök-helyettes a Magyar Diaszpóra Tanács
tegnapi alakuló ülésén Budapesten.

Rálõttek a Fehér Házra

Merényletre készülhetett a 21 éves Oscar
Ramiro Ortega-Hernandez (képünkön), akit
a Fehér Házra nagy távolságból leadott lö-
vések ügyében vettek õrizetbe. Az amerikai
elnökök védelmét ellátó Secret Service ked-
den fedezett fel egy lövedéket a Fehér Ház
egyik ablakában, valamint egy másikat az
épület külsõ falában. 

Hírösszefoglaló

Valószínûleg egy budapesti
intézet volt a forrása az Euró-

pa több országában mért meg-
emelkedett jódizotóp-szintnek –
közölte tegnap a Nemzetközi
Atomenergia Ügynökség (NAÜ)
a magyar Országos Atomener-
gia Hivatal (OAH) tájékoztatása
alapján. Az OAH közlése sze-
rint nagy valószínûséggel a bu-
dapesti Izotóp Intézet Kft.-tõl,
szeptember 8. és november 16.
között kerülhetett a légkörbe a
jód 131-izotóp – állt az ENSZ
atomenergia-felhasználást ellen-
õrzõ ügynökségének közlemé-
nyében. A magyar intézet
gyógyászati, kutatási és ipari fel-
használásra állít elõ radioak-
tív izotópokat.

A közlemény felidézte, hogy a
légkörben mért izotópszint na-
gyon alacsony, és nem jelent
egészségügyi veszélyt. „Ha vala-
ki egy egész éven át belélegezné a
mérésben kimutatott mennyiségû
jódot, akkor éves szinten 0,01
mikrosievert terhelés érné a szer-
vezetét. Összehasonlításként: az
átlagos éves háttérsugárzás mér-
téke 2400 mikrosievert” – közölte
a bécsi székhelyû NAÜ. A budai
hegyekben, Csillebércen mûkö-

dõ izotópgyár kéményén keresz-
tül hónapokon át az elvártnál na-
gyobb mértékben szökött a jód-
131 izotóp – tudatta az Izotóp In-
tézet Kft. cégvezetõje. Környei
József ugyanakkor hangsúlyozta:
ez nem jelenti azt, hogy õk okol-
hatók a Közép-Európa légteré-
ben mért magasabb radioaktív
sugárzásért, de azt elismerte,

hogy „valamennyi értékkel hoz-
zájárulhattak”. 

A jód-131 izotópot orvosi célra,
elsõsorban a pajzsmirigy vizsgá-
latára és gyógyítására alkalmaz-
zák, amelyet az Európai Unióban
csak néhány helyen – Lengyelor-
szágban, Hollandiában, Belgium-
ban, Franciaországban és Ma-
gyarországon – gyártanak. A tel-

lúr nevû elemet kutatóreaktorban
besugározva jön létre a 8 napos
felezési idejû jód-131 izotóp,
amelyet speciális leválasztás és
feldolgozás során lehet alkalmas-
sá tenni orvosi felhasználásra.
Magyarországon 1964-ben kez-
dett el radioaktív izotópokat gyár-
tani az Izotóp Intézet, amely
1993 óta mûködik kft.-ként. 

ÚMSZ

Az Arab Liga három napot
adott a szíriai rezsimnek arra,

hogy állítsa le a rendszerellenes
tüntetõk elleni erõszakkampá-
nyát, különben gazdasági szank-
ciókkal fog szembesülni – jelen-
tette be a szervezet szerdai rabati
rendkívüli külügyminiszteri talál-
kozója után a katari külügymi-
niszter. Hamad bin Dzsászim bin
Dzsábir ász-Száni sejk szerint a
szervezet már fel is kérte szakér-
tõit, hogy készítsék el a büntetõ-
intézkedések tervezetét. A katari
külügyminiszter nem rejtette vé-
ka alá, hogy fogytán az Arab Li-
ga türelme. Mint fogalmazott:
ami a béke-erõfeszítéseket illeti, a
szervezet „szinte már az út végé-
re ért”. Az Arab Liga szombaton
felfüggesztette Szíria szervezetbe-
li tagságát, és a rabati tanácskozá-
son megerõsítették ezt. 

Ultimátumot 

kapott Szíria

ÚMSZ

Az európai uniós tagországok
készülõ nemzeti romastraté-

giájának ellenõrzésére és mara-
déktalan végrehajtására helyezték
a hangsúlyt az Európai Parla-
ment plenáris ülésének szerda es-
ti vitájában felszólalók, akik arra
is felhívták a figyelmet, hogy a ro-
mák beilleszkedésének segítését
célzó erõfeszítésekben az unió
még csak az út elején tart. A ma-
gyar képviselõk közül a téma EP-
jelentéstevõje, Járóka Lívia (Fi-
desz) felhívta a figyelmet a hátrá-
nyos helyzetû kistérségeket beha-
tároló európai válságtérkép meg-
alkotására és a 2013 után kezdõ-
dõ többéves pénzügyi keret sza-
bályainak átalakítására is. Az uni-
ós illetékesek a vitában emlékez-

tettek arra, hogy az év végéig
minden EU-tagországnak el kell
juttatnia Brüsszelbe nemzeti ro-
maprogramját, amely a keretstra-
tégia alapján készült. Az
RMDSZ-es Sógor Csaba szerint a
romák jelenlegi problémáinak
megoldása az unió, a tagállamok
és a roma közösségek részérõl
egyaránt óriási erõfeszítéseket
igényel. Hangoztatta: az unió te-
rületén meg kell szüntetni az
olyan áldatlan állapotokat, hogy
például egyes tagországokban a
kisebbségek létét is tagadják, vagy
õket kollektíven sújtó törvények
vannak életben. Mint mondta,
olyan programokat kell finanszí-
rozni, amelyek hozzájárulnak a
roma közösségek társadalmi be-
fogadásához elsõsorban az okta-
táson és a munkán keresztül. 

Romastratégia az unióban
Munkatársunktól

Feltételezések szerint politiku-
sok, illetve bevándorlói háttér-

rel rendelkezõ közéleti személyi-
ségek ellen is támadást tervezett
az elmúlt hét végén felszámolt,
legkevesebb 10 gyilkosság elköve-
tésével vádolt német neonáci cso-
port. A szövetségi bûnügyi hivatal
(BKA) tegnapi közlése szerint er-
re utalhat, hogy a merénylõk ki-
égett zwickaui lakóházában egy
88 nevet tartalmazó névsorra
bukkantak. A listán a többi között
néhány olyan parlamenti képvise-
lõ neve szerepelt, akik a szélsõ-
jobboldal elleni harc legkövetke-
zetesebb szereplõi voltak. A 88
feltüntetett személy között volt
több németországi török, illetve
más iszlám szervezet néhány ve-

zetõje is. A szövetségi fõügyész
ugyanakkor azt hangoztatta: a lis-
ta nem jelent egyértelmû bizonyí-
tékot a tervezett támadásokra. Er-
re viszont az egyik érintett Bun-
destag-képviselõ úgy reagált:
„Biztos, hogy nem karácsonyi üd-
vözletet akartak küldeni nekünk”.
A közelmúltban feltárt brutá-
lis neonáci gyilkosságsorozat
nyomán növekszik a félelem a he-
lyi muszlim és török szervezetek
körében. Aiman Mayzek, a Né-
metországi Muzulmánok Köz-
ponti Tanácsának elnöke na-
gyobb védelmet követelt az állam-
tól a szélsõjobboldallal szem-
ben. Hasonló igénnyel lépett fel
Kenan Kolat, a több mint 3 milli-
ós németországi török közösség
vezetõje is. A hatóságok ígéretet
tettek erre. 

Rettegnek a muszlimok

Gy. Z.

A pénzügyi szigort, a növeke-
dést és a társadalmi igazsá-

gosságot jelölte meg kormánya
központi céljaként Mario Mon-
ti új olasz miniszterelnök a ró-
mai parlament felsõházában
megtartott beszédében. Monti le-
szögezte, hogy Európa jövõje
Olaszországtól is függ: az euró
vége Európát az ötvenes évekbe
taszítaná vissza. A szenátus teg-
nap este döntött, a képviselõház
pedig ma szavaz a programról.
Miután Lukasz Papadímosz kor-
mánya szerda este bizalmat ka-
pott az athéni parlamentben,
Görögországban megkezdõdtek
a tárgyalások a magánszféra hi-
telezõivel egy kötvénycsere-prog-
ramról, amely mintegy 100 milli-
árd euró leírását tenné lehetõvé
az adósságállományból. Evan-
gelosz Venizelosz pénzügymi-
niszter elmondta: a korábban is-

mertetett tervek szerint a bankok
minden 100 eurós adósság után
15 euró készpénzt és 35 eurónyi

30 éves lejáratú görög állampa-
pírt kapnának, 6 százalékos ho-
zammal. 

Dolgoznak az új kormányok

A budapesti Izotóp Intézet Kft. bejárata. A létesítmény az izotópgyártás magyarországi fellegvára

„Sugárzott” Budapest 

Fotó: MTI

Donald Tusk kijelölt lengyel miniszterelnök (képünk jobbra) tegnap
– azt követõen, hogy a Belweder-palotában tájékoztatta Bronislaw
Komorowski államfõt az új kabinet névsoráról – tegnap ismertette
új kormánya összetételét. A Polgári Platform (PO) és a Lengyel
Parasztpárt (PSL) új koalíciójában a kulcstárcák közül a külügy, a
pénzügy és a nemzetvédelmi tárcák gazdái nem változtak. Az új
kormányban négy nõ kapott tárcát. Tusk ma tartja meg expozéját
a szejmben, a bizalmi szavazásra szombaton kerül sor. 

Négy nõ kap tárcát a lengyel kabinetben
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„Én a magam részérõl Tõ-
kés Lászlót nem tudom az

RMDSZ képviselõjének
tekinteni, soha nem is

volt az. Az Erdélyi
Magyar Nemzeti Ta-
náccsal kötöttünk egy

egyezséget, ami
alapján fölvettük õt
a listára, de õ

RMDSZ-es csak akkor volt, amikor ebbõl
valami hasznos formai következménye szár-
mazott, például így lehetett tagja a néppárti
frakciónak. De õ soha, egyetlen pillanatig
sem tekintette magát RMDSZ-es képviselõ-
nek” – fogalmaz a Népszavának a napok-
ban adott interjúban Markó Béla. Az
RMDSZ volt elnöke megemlíti, hogy õ ma-
ga ajánlotta fel 2009-ben Tõkés Lászlónak:
legyen listavezetõ az RMDSZ Európai par-
lamenti listáján. „Így tettem lehetõvé szá-
mára, hogy most leragasztgassa az RMDSZ
plakátjait Brüsszelben” – utal Markó a
nemrégiben, az Európai Parlamentben tör-
tént botrányos esetre, amikor Tõkés és a Fi-
desz-frakció bojkottálta a volt RMDSZ-
elnök brüsszeli elõadását – az EP-alelnök te-
võlegesen, anarchista módjára, a magyaror-
szági kormánypárt EP-képviselõi pedig tün-
tetõ távolmaradással.
Markó lényegében azt mondja most ki, ami
azóta is közszájon forog: hogy az RMDSZ
ellen hosszú-hosszú évekig aknamunkát vég-
zõ Tõkés Lászlónak biztos brüsszeli képvise-
lõi mandátumot ajánlott fel, tálcán. Vagyis,
hogy ezzel a magyar érdekvédelmi szervezet
nem tett egyebet, mint hogy (a babérokon
kívül) pénzt, paripát és fegyvert szolgálta-
tott, önként, annak a személynek és a körü-
lötte levõ csoportosulásnak, aki/amely
egyetlen célul az RMDSZ ellehetetlenítését,
tönkretevését tûzte ki maga elé. 
Tõkés László 2009-ben ugyanis már csak az
n-edik mandátumát töltõ, egyházkerületé-
ben igencsak elkopott tekintélyû püspök volt,
politikusként pedig egy gyakorlatilag három
személybõl álló, jogilag be sem jegyzett ala-
kulat vezére. Függetlenként igen kevés esély-
lyel indult volna neki az európai parlamenti
választásoknak, így kapva kapott az
RMDSZ ajánlatán, besétálva az Európai
Parlamentbe az eléje terített piros szõnyegen.
És innen már csak egy lépés volt hátra ah-
hoz, hogy – a Fidesz kormányrajutását kö-
vetõen – elfoglalhassa az államfõvé avan-
zsált Schmidt Pál helyét az EP alelnöki szé-
kében. A magas tisztséggel járó eszközöket –
pénzt, tekintélyt, hatalmat – azonban, mint
várható volt, Tõkés arra használta fel, hogy
az RMDSZ ellenében építkezzen: közeli em-
bereit európai parlamenti állásokhoz juttat-
va tovább lojalizálja, pártsejteket hozzon lét-
re „demokráciaközpontok” fedõnéven, illet-
ve ellenpártot jegyeztessen be, akár
aláíráshamisítások árán is.
A jövõ évi parlamenti választásoknak az
RMDSZ valahogy úgy indul neki, ahogyan
három évvel korábban az ominózus európai
parlamentieknek: jó esélye van elérni önma-
gában is a bejutáshoz szükséges ötszázalékos
küszöböt, de igen kellemetlen meglepetések is
érhetik, amennyiben ez mégsem sikerül. A
valóban létezõ kockázatot úgy lehet csupán
elkerülni, ha az RMDSZ átad befutó helye-
ket Tõkéséknek – aminthogy már vannak is
erre a szándékra utaló jelek. 
Hacsak saját hibájából nem tanult a Szö-
vetség...  

Aknamunka

Salamon 
Márton László

Antal Erika

Az önkormányzatokban van
a romániai magyarság legna-

gyobb ereje Markó Béla minisz-
terelnök-helyettes szerint, ezért
nem mindegy, hogy milyen jelle-
gû lesz az elkövetkezõ közigaz-
gatási rendszer. Az RMDSZ volt
elnöke a Kós Károly Akadémia
Alapítványnak a marosvásárhe-
lyi Bernády Házban megtartott
Van-e szükség közigazgatási átszerve-
zésre Romániában? címû, tegnap
esti vitaestje házigazdájaként fo-
galmazta meg véleményét. Az
Erdélyi Magyar Televízióval közö-
sen szervezett rendezvényt
Gáspárik Attila, a marosvásárhe-
lyi színház igazgatója moderálta,
elõadói Kelemen Hunor
RMDSZ-elnök, Tamás Sándor, a
Kovászna Megyei Tanács elnö-
ke, Csutak István fejlesztéspoliti-
kai szakértõ, valamint Novák

Zoltán történész voltak. Kelemen
Hunor ismertette az RMDSZ ál-
láspontját a nagyobbik koalíciós
partner által kezdeményezett
újramegyésítési tervezetrõl.
Hangsúlyozta a kérdés fontossá-
gát az erdélyi magyar közösség
számára, és ismertette azt a válto-
zatot, amelyet a szövetség is tá-
mogathatónak tart. Elmondta, a
közigazgatási reform ötlete nem
új keletû, hiszen már a Nãstase-
kormány idején megrajzoltak
egy-egy térképet, amely azon túl,
hogy a sajtóba is alig szivárgott ki,
nem valósult meg. „Az 1968-as
közigazgatási felosztást újra kell
gondolni, különösképpen az euró-
pai uniós csatlakozás tükrében, de
nem lehet egyik napról a másikra,
baltával felszámolni a megyéket,
és régiókat létesíteni” – mondta
az RMDSZ elnöke. Hozzátette: a
közigazgatási reformot alaposan
elõ kell készíteni, közvitára, tanul-

mányokra van szükség. „A polgá-
roknak azt kell érezniük, hogy a
mindennapi ügyintézés kevesebb
erõfeszítést igényel” – mondta.

Tamás Sándor Kovászna me-
gyérõl és a mai székelyföldi viszo-
nyokról, Csutak István az autonó-
mia lehetõségeirõl beszélt.

Novák Zoltán az utóbbi 50-60
év romániai közigazgatási átszer-
vezésének történetét ismertette.
Rámutatott: háromszor, 1950-
ben, 1952-ben és 1968-ban történt
jelentõs átszervezés, amelyek
nagymértékben érintették az erdé-
lyi magyarságot is. „Az 1968-as
megyésítést jóval nagyobb elõké-
szítés elõzte meg, mint a most kö-
vetkezõ átszervezést” – fogalma-
zott Novák, aki párhuzamot vont
az akkori és jelenlegi politikai
konstellációk között, hangsúlyoz-
va azokat a konfliktusokat is,
amelyek az akkori kis- és nagyobb
közösségek között feszültek. 

Román lapszemle

Francia kollégáik kérésére 30 román
rendõr járõröz majd a karácsonyi ünne-
pek környékén Párizs utcáin. A „vendég-
munkások” feladata lesz lefülelni a  ro-
mán zsebtolvajokat. (Jurnalul naþional) 
A szigetországi bulvárlapok szerint Ka-
talin hercegnõ hat hetes terhes. A fiatal
pár már neveken gondolkodik, amennyi-
ben fiuk születne akkor azt Edwardnak,
Mihálynak vagy Fülöpnek keresztelnék,
a lányra pedig Alice vagy Rose nevek
várnának. (Jurnalul naþional)

Megyéket baltával?

Kovács Zsolt

A hatóságok akarata ellenére
próbálják belerángatni a sepsi-

szentgyörgyi önkormányzatot a
Székely Mikó Kollégium vissza-
szolgáltatásának ügyébe. Antal
Árpád sepsiszentgyörgyi polgár-
mester sajtótájékoztatóján el-
mondta: a kollégium épületét a re-
formátus egyháznak visszaszol-
gáltató bizottság tagjai ellen indí-
tott per, és az ezt követõ hatósági
akciók bizonyítják, hogy az álla-
mi intézmények próbálnak bele-
folyni a nemzetpolitikai ügyekbe.
Antal Árpád emlékeztetett, hogy
a visszaszolgáltatási bizottság tag-
jai ellen indított pert azért vitték el
Sepsiszentgyörgyrõl Buzãuba,
mert a vád szerint a háromszéki
városban olyan a hangulat, hogy
az igazságszolgáltatás nem tudja
végezni a munkáját. „Ezt követõ-
en a buzãui bíróság folyamatosan
különféle felkérésekkel bombázza
a sepsiszentgyörgyi önkormány-
zatot, annak ellenére, hogy mi vi-
lágosan leszögeztük: nem kívá-
nunk részt venni a perben, mivel
az önkormányzat úgy véli, nem
érte anyagi kár az épület vissza-
szolgáltatásával” – mondta el An-
tal Árpád. Hozzátette: a bíróság
legutóbbi kérdéseire is ezt vála-
szolták, de furcsamód ezt követõ-
en a polgármesteri hivatalban
megjelent a számvevõszék és

ugyanazokra a kérdésekre kere-
sett választ, amiket korábban a bí-
róság igényelt. A sepsiszentgyör-
gyi elöljáró úgy véli: ez a per arra
szolgál, hogy elbátortalanítsa a
mindenkori visszaszolgáltató bi-
zottságok tagjait, hogy ne merje-
nek visszaadni semmit a magyar
történelmi egyházaknak, és még
azt is elvennék, amit korábban
visszaadtak. Mint arról beszámol-
tunk a sepsiszentgyörgyi Székely
Mikó Kollégium épületének állí-
tólagos törvénytelen visszaszol-
gáltatása miatt az Országos Kor-
rupcióellenes Igazgatóság (DNA)
emelt vádat Markó Attila, kisebb-
ségügyi államtitkár, Marosán Ta-
más az Erdélyi Református Egy-
házkerület volt jogtanácsosa és
Clim Silviu, az igazságügyi mi-
nisztérium volt jogtanácsosa el-
len. Õk hárman voltak a Székely
Mikó Kollégium épületét a refor-
mátus egyháznak visszaszolgálta-
tó restitúciós bizottság tagjai. A
DNA szerint a három vádlott
2002-ben egy nem érvényes 1990-
es telekkönyvi kivonat, és egy ro-
mán nyelvre le nem fordított te-
lekkönyv alapján adták vissza a
református egyháznak a Székely
Mikó Kollégium épületét, és ezzel
1,3 millió euróval károsították az
államot. Az ügy legutóbbi, hétele-
ji tárgyalásán a bíróság nem ho-
zott semmilyen érdemi döntést. A
per december 13-án folytatódik. 

Folytatódott a Mikó-per:

akadályoznák a restitúciót? 

M. Á. Zs.

„A Demokrata Liberális Párt-
ban uralkodó viszonyok láttán

elképzelhetõ, hogy kellemes meg-
lepetésben lesz részünk a Traian
Bãsescu felfüggesztésére kiírt sza-
vazáskor” – fogalmazott tegnap
Lia Olguþa Vasilescu szociálde-
mokrata szóvivõ. Hozzátette: az
ellenzéki Szociál-Liberális Szövet-
ség (USL) nem rendelkezik kellõ
számú vokssal a törvényhozás-
ban, ezért a kezdeményezés sike-
réhez mindenképpen szükségük
lenne arra, hogy a kormányt tá-
mogató pártokból is minél több
honatya megszavazza az államfõ
felfüggesztését. Mint ismeretes, a
Bãsescu leváltását eredményezõ
procedúra esetleges elindítása
azután került ismét napirendre,
hogy az államfõ a közrádiónak
adott interjúban leszögezte, füg-
getlenül az Alkotmánybíróság
döntésétõl, jövõre sem nõnek
majd a bérek és nyugdíjak. Emil
Boc kormányfõ demagógnak és
felelõtlennek nevezte az ellenzéki
pártok tervét, szerinte az USL
„két évvel a gazdasági válság ki-
robbanása után sem tudja, hogy
milyen világban élünk”. Idõköz-
ben arra is fény derült, hogy a
PSD azért akarja leváltani a sze-
nátus elnöki tisztségébõl  Geoa-
nát, mert nem szeretné, ha a Bã-
sescu felfüggesztését célzó kezde-
ményezés sikere esetében ideigle-
nesen az alakulat volt elnöke ven-
né át az államfõi teendõket. „Nem
akartam azt, hogy Mircea Geoa-
nát kizárják a pártból, azt szeret-
tem volna, ha átveszi a külpoliti-
kai bizottság vezetését. Elmagya-
ráztam neki, hogy nem bízom
benne, ezért állítanám Titus Cor-
lãþeant az õ helyére” – fogalma-
zott Victor Ponta PSD-elnök. 

Bãsescu utódját

keresi a PSD 

M. Á. Zs.

Bár eredetileg már a héten
kellett volna tárgyalja a fõvá-

rosi Legfelsõbb Bíróság a 94 ezer
euró kenõpénz elfogadása miatt
29 napos elõzetes letartóztatásba
helyezett Sorin Apostu fellebbe-
zését, a Kolozs megyei Ítélõtábla
késlekedése miatt erre várhatóan
csak jövõ hétfõn kerülhet sor. 

Miközben a kincses város de-
mokrata-liberális elöljárója az
Ítélõtábla alagsori fogdájában
várja ügye kimenetelét, addig az
ellenzék azt követeli Florin
Stamatian Kolozs megyei pre-
fektustól, hogy kezdeményezze
a városgazda felfüggesztését. Lia
Olguþa Vasilescu, a Szociálde-
mokrata Párt (PSD) szóvivõje
szerint a PDL-t a korrupt polgár-
mesterek pártjának is lehetne ne-
vezni azok után, hogy Vâlcea és
Craiova után Kolozsváron is ke-
nõpénz elfogadásán kapták em-
berüket. „Nem lehet véletlen,
hogy Radu Bica, a Kolozs me-
gyei Tanács alelnöke után a me-
gyeszékhely polgármestere is le-
bukott. Mi történik Emil Boc
uradalmában” – tette fel a kér-
dést a PSD-s szenátor. Hozzátet-
te, nem elhanyagolható a minisz-
terelnök felelõssége, ugyanis õ
emelte ki õket, különösképpen
Apostut, aki „mielõtt Boc
’kitalálta volna’ teljességgel is-
meretlen volt a politikai élet-
ben”. A kormányfõ a szerda esti
kabinetülés után ismételten le-

szögezte, hogy sem neki, sem a
kabinet más tagjának nem volt
tudomása arról, hogy Cãlin
Stoia üzletember miket ígérgetett
partnereinek. Az Országos Kor-
rupcióellenes Igazgatóság
(DNA) által lehallgatott Stoia 10
százalékos részesedést kért egy
Argeº megyei üzletembertõl cse-
rébe azért, hogy a kormány tar-
talékalapjából 1 millió eurót irá-
nyíttasson cége felé. 

A Sorin Apostu kolozsvári
polgármester dossziéjával szoros
összefüggésben levõ Radu Bica
megyetanácsi alelnök ügye jelen-
tõsen elõrehaladottabb stádium-
ba került. Mivel a Legfelsõbb Bí-
róság elutasította a két hete
ugyancsak elõzetes letartóztatás-
ban levõ PDL-s politikus felleb-
bezését, Florin Stamatian pre-
fektus tegnap felfüggesztette
tisztségébõl Radu Bicát. A meg-
üresedett tisztség sorsáról a me-
gyei tanács következõ ülésén
döntenek. Az Alin Tiºe vezette
testület Bica felfüggesztésével je-
lenleg egyetlen alelnökkel ren-
delkezik az RMDSZ színeiben
mandátumot nyert Fekete Emõ-
ke személyében. A demokrata-li-
berális politikust kenõpénz elfo-
gadásával vádolja a DNA, mivel
a gyanú szerint összesen 25 ezer
eurót kapott egy vállalkozótól,
hogy annak segítsen megszerez-
ni a Kolozsvár Aréna karbantar-
tási munkálatait. A kenõpénz el-
sõ részletének átvételekor érték
tetten. 

Bica nyomdokaiban Apostu

Vitaest a Bernády Házban: Gáspárik Attila, Novák Zoltán, Kelemen Hunor, Csutak István és Tamás Sándor A szerzõ felvétele
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Bogdán Tibor 

A hatalmas csúszópén-
zeket követelõ – és zse-

brevágó – kolozsvári polgár-
mestert azért kellett õrizetbe
venni, mert alapos volt a
gyanúja annak, hogy továb-
bi korrupciós ügyeket terve-
zett, továbbá minden való-
színûség szerint megsemmi-
sítette volna a terhelõ bizo-
nyítékokat. 

Kenõpénzben 
nem válogatott

A kolozsvári táblabíróság
hosszan részletezi Sorin
Apostu bûncselekményeit.
Mint kiderül, a polgármester,
tisztségét és befolyását, kap-
csolatait kihasználva a pol-
gármesteri hivatal által meg-
kötött csaknem minden üzle-
ti szerzõdést „megbundá-
zott”, közbenjárásáért pedig
jókora összegeket vágott
zsebre. 50 ezer eurót kapott a
Groupe Frarom Agent bizto-
sítási cég fõnökétõl, Aspazia
Droniuctól, annak fejében,
hogy biztosította az üzletasz-
szonyt: õ nyeri meg a kolozs-
vári közszállítási vállalathoz
jármûveinek 2010. évi bizto-
sítására kiírt „versenytárgya-
lást” is. Droniuc a 2009-2011
közötti idõszakban is számít-
hatott a városatya támogatá-
sára, amiért is összesen

200 ezer lejt utalt át „mento-
rának”.

Sorin Apostu markát 45
ezer euró ütötte a város köz-
tisztaságának biztosítására
kiírt licitálás alkalmával is:
ezúttal Bratner Ceres ver-
senytárgyalást megnyerõ cé-
ge, a Total Trading Company
megbízottja, Cãlin Mihai
Stoia juttatta el az összeget a
„segítõkész” polgármester-
hez. A cég ezért az összegért
azonban csak a város egyik
felében mûködhetett. Apostu
a fennmaradó városrészt a
demokrata liberálisok buka-
resti „szemétkirályának” és
médiacézárának, Silviu
Prigoanának „adta ki” – nem
tudni pontosan mennyiért.
Az viszont bizonyos, hogy a
polgármester lakásán a
Prigoana cége, a Rosal által
kibocsátott benzinkártyákat
találtak, amelyek nyilván a
„hálapénz” egy részét képez-
ték. A városatya igencsak
élelmesnek bizonyult, és még
a Kárpátokon túlról a város-
ba érkezõ dinnyeárusokon is
50 ezer eurót keresett: ennyit
szedett össze az utcai árusítá-
si engedély kibocsátása fejé-
ben jogtalanul megkövetelt
összegekbõl.

Sorin Apostut nem lehet
azzal vádolni, hogy a „hála-
juttatások” tekintetében túl-
ságosan válogatós lett volna.
Benzinjegyeken kívül példá-

ul ingyenes nyaralást is elfo-
gadott. Így például a polgár-
mesteri hivataltól tavaly a vá-
rosban elhelyezendõ 300 tér-
figyelõ kamera felszerelésére
egymillió euró értékû megbí-
zatást kapott Electrogrup Rt
tulajdonosa, Simion Mure-
ºan idén augusztusban tíz na-
pos ingyenes üdülésre invitál-
ta a görögországi Halkidiki-
ben lévõ villájába. Az üzlet-
ember az oda-vissza repülõ-
jegyet is fizette. Szeptember-
ben bécsi kirándulásra fize-
tett be a polgármester számá-
ra, aki októberben öt napos

dubai kiruccanást is megkö-
vetelt magának és családjá-
nak – persze ezúttal is repülõ-
jegyestõl. E kirándulások ér-
tékét a táblabíróság illetéke-
sei szerényen mindössze
5000 euróra taksálták. 

Leplezési manõverek

A kolozsvári táblabírák ál-
tal összeállított dossziéból
ugyanis kiderül: a városatya
tisztában volt azzal, hogy tör-
vénytelenséget követ el, tuda-
tában volt, hiszen folyamato-
san megtett mindent a nyo-
mok eltüntetéséért, azért,
hogy törvényes látszatot ad-
jon törvényszegéseinek. 

Gondja volt arra, hogy a
kenõpénzek ne közvetlenül
õhozzá kerüljenek. Ezeket az
összegeket a megvesztegetõ-
nek felesége, Monica Apostu

ügyvédi irodájához kellett
befizetniük, jogi tanácsadás
ürügyével. Csakhogy az
igazságszolgáltatás illetéke-
seinek feltûnt a(z egyébként
nem is nehezen észlelhetõ)
körülmény, miszerint az ügy-
védi irodához folyamatosan
érkeznek jelentõsebb össze-
gek, bár a cég gyakorlatilag
semmilyen ügyvédi tevé-
kenységet nem folytat.
Amint jelentésében a kolozs-
vári táblabíróság fogalma-
zott: az ügyvédnõ „folyama-
tosan vakáción volt”. 

Emellett Apostu az ügyle-
teiben érintett üzletemberek-
kel való kapcsolattartásra ki-
zárólag e célra fenntartott
mobiltelefon-kártyákat hasz-
nált, így próbálva elejét venni
a lehallgatásnak. A telefon-
beszélgetések tolvajnyelven
folytak, igyekeztek elkerülni

a beszélgetés tulajdonképpe-
ni témájának konkrét megne-
vezését.

Ráadásul a városatya
„ügyfeleivel” csakis a kolozs-
vári polgármesteri hivatal
parkolójának ötödik emele-
tén találkozott, amely „kívül
esett a hatóságok által ellen-
õrizhetõ zónán”.

Négy négyzetméter

Sorin Apostu elõzetes le-
tartóztatásának napjait hírek
szerint Románia egyik leg-
rosszabb hírû fogdájában töl-
ti a kolozsvári rendõrségen.
Az alagsorban található épü-
letrészben 23 cella van, ösz-
szesen 65 hellyel. Apostu két-
ágyas cellája mindössze 4
négyzetméteres, mellékhelyi-
ségekkel nem rendelkezik.
Az ablaktalan cellában folya-
matosan ég egy neoncsõ, és
olyan szûk a hely, hogy járni
jóformán nem lehet, így gya-
korlatilag egész nap a prics-
csen kell heverni. Az itteni
körülményeket korábban a
súlyos gázolás miatt letartóz-
tatott volt Kolozs megyei pre-
fektus, Cãlin Platon is megis-
merhette, aki senkinek sem
kívánja az általa megtapasz-
taltak átélését. Az ágynemût
nem cserélik, mivel a bünte-
tõintézmény mosógépe egy
éve nem mûködik.

A koszt távol áll attól,
amihez a városatya még sza-
badlábon hozzászokott: a
vasárnapi menüben például
reggelire vegyes ízet, telemea
túrót és teát, ebédre burgo-
nyakörítéses bécsi szeletet,
vacsorára pedig töpörtyûkré-
met kapott. 

Bestseller lehet az „Apostu-krimi”
Krimibe illõ történet a kolozsvári polgármester, Sorin
Apostu korrupciós ügye, telefonlehallgatásokkal, titkos ran-
devúkkal, számítógép- és mobiltelefon-cserékkel, tolvajnyel-
ven folytatott telefonbeszélgetésekkel. A kolozsvári táblabí-
róság 64 oldalas jelentésébõl igazi bestseller születhetne.

Gy. Z.

José Manuel Barroso, az
európai uniós végrehajtó

testület elnöke személyesen
ismertette a hét elején a bi-
zottság munkaprogramját az
Európai Parlament stras-
bourgi plenáris ülésén. A fõ
jelszavak: stabilitás, felelõs-
ségvállalás, növekedés, mun-
kahelyteremtés, szolidaritás,
valamint „nagyobb nyoma-
ték biztosítása az unió szavá-
nak a nagyvilágban”.

Egysebességes 
marad Európa

Jövõre szeretne eljutni a
bizottság a pénzügyi ágazat
reformjának lezárásához,
különös hangsúlyt helyezve
a befektetõk védelmére. To-
vábbi lehetõségeket keres a
testület az egységes uniós

belsõ piac kiaknázására is.
Kiemelt cél a kereskedelmi
megállapodások széles köré-
nek elõmozdítása. Az EB
2012-ben 129 új kezdemé-
nyezést tervez, valamint to-
vábbi intézkedéseket az uni-
ós jogszabályrendszer egy-
szerûsítésére és az admi-
nisztratív terhek csökkenté-
sére.

„Tovább kell mélyíteni az
euróövezeten belüli integrá-
ciót a nemzetközi gazdasági
válság leküzdésének érdeké-
ben, de ez nem hozhatja hát-
rányos helyzetbe a tíz többi
EU-tagállamot” – hangoztat-
ta Barroso, elutasítva az
egyes tagországok által szor-
galmazott „többsebességes
Európát”. „Az euró nem lesz
erõsebb és stabilabb, ha az
unió széttagolódik” – mond-
ta. Barroso szerint a válság
most már rendszerjellegûvé

vált, és leküzdése komoly
erõfeszítéseket kíván minden
tagállamtól. „A piaci táma-
dások ellen egyetlen tagor-
szág sem immunis” – fûzte
hozzá. A bizottság elnök úgy
vélte, hogy az európai uniós
alapszerzõdés további módo-
sítása is szükségesnek látszik,
de a jelenlegi válsághelyzetre
ez nem jelentene közvetlen
megoldást. Hozzátette: a
módosításról folyó gondol-
kodás nem lehet ok arra,
hogy késlekedjenek a válság-
kezeléshez szükséges más in-
tézkedésekkel. 

Viták a bizottságon 
belül is

Az unió tagországai kö-
zött, de a közösségen kívül is
rendkívüli figyelmet keltettek
azok a szigorú új szabályok,
amelyeket az Európai Bizott-
ság javasolt a hitelminõsítõ
intézetekre vonatkozóan. A
felvetett rendelkezések között
szerepel a hitelminõsítõk vál-
togatásának rendszere, az
uniós tõzsdefelügyeleti ható-
ság (ESMA) illetékességének
valamelyes növelése, az ügy-
nökségek jogi felelõsségre vo-
násának megkönnyítése. A
bizottság szeretné elõmozdí-

tani, hogy a tõzsdei alapke-
zelõk és késõbb a biztosítók
függõsége csökkenjen a hitel-
minõsítésektõl.

A témáért felelõs Michel
Barnier biztos azt mondta,
hogy a bizottság nem tett le a
minõsítések ideiglenes fel-
függesztését célzó kezdemé-
nyezésrõl, és a hivatalos elõ-
terjesztést ezzel kapcsolat-
ban nem vetette el, csak elha-
lasztotta, mivel több idõre
van szükség az elképzelés
elõkészítéséhez. Nem titkol-
ta, hogy egyes felvetések már
a brüsszeli bizottságon belül
is vitákat váltottak ki, az ere-
detileg tervezett lépések egy
részét a testület nem is hagy-
ta jóvá. A bizottságon kívüli
bírálók szerint az átmeneti
minõsítési tilalom a szándék-
kal ellentétben valójában nö-
velné a bizonytalanságot a
piacokon. Nem szerepel a
felvetések között egy uniós
hitelminõsítõ ügynökség lét-
rehozása sem, amiért szintén
már a hét elején bírálatok ér-
ték a brüsszeli testületet, má-
sok mellett a szocialista EP-
frakció részérõl. Az európai
ügynökség pártolói azért is
sürgetik ennek felállítását,
mert jelenleg az összes meg-
határozónak tekintett minõ-

sítõ cég amerikai. A végül ej-
tett javaslat mögött az az eu-
rópai elégedetlenség állt,
hogy a három nagy intézet
(Standard& Poor’s, Fitch,
Moody’s) sokszor csak olajat
öntött a tûzre, amikor olyan
országok besorolását rontot-
ta le, amelyek állampapírpia-
cán már elég nagy volt a
nyomás.

A hitelminõsítõk ellen

Egy európai hitelminõsítõ
létrehozásának esélyeirõl
Winkler Gyula, az RMDSZ
európai parlamenti képvise-
lõje az ÚMSZ-nek azt nyilat-
kozta, hogy nem lehet pusz-
tán politikai akarattal megte-
remteni, mivel a piacon hite-
les intézményekre van szük-
ség, kialakulásuk pedig hosz-
szú folyamat. „Keretekre
szükség van, ám a szabadpi-
ac mechanizmusait semmi-
vel sem lehet helyettesíteni,
így a bizalmat sem lehet
egyik pillanatról a másikra
kivívni” – summázta az EP-
képviselõ.

„A hitelminõsítõk nem
rendelkeznek jogkörrel az
országok minõsítésére, kizá-
rólag vállalatokkal foglalkoz-
hatnak, de ezt a munkát sem

végzik jól” – jelentette ki
Giró-Szász András magyar
kormányszóvivõ a minap az-
zal összefüggésben, hogy a
Fitch Ratings negatívra ron-
totta Magyarország adós-
kockázati besorolását. Giró-
Szász szerint a hitelminõsí-
tõk nem tudták elõre jelezni
a világgazdasági válságot, ki-
váló besorolást adtak például
a Lehman Brothers amerikai
befektetési banknak is,
amelynek 2008-as összeom-
lása a világgazdasági válság
elmélyüléséhez vezetett. „És
ez nem a magyar kormány
vagy a kormányszóvivõ véle-
ménye. Ezt a francia nemze-
ti bank elnöke mondta” – tet-
te hozzá.

Széles körû megütközést
keltett Lengyelországban is,
hogy a Moody’s hitelminõsí-
tõ intézet a hét elején nega-
tívra rontotta a lengyel bank-
szektor hitelessége értékelé-
sének perspektíváját. A hely-
zet annál is inkább abszurd –
írta a Gazeta Wyborcza címû
napilap –, mert a Moody’s le-
minõsítése alig néhány nap-
pal azt követõen történt,
hogy a vezetõ lengyel bankok
történetük legjobb pénzügyi
eredményeit hozták nyilvá-
nosságra. 

Új Európa – részben régi módszerekkel
Európa megújításáért száll síkra jövõ
évi munkaprogramjában a brüsszeli
bizottság, amely meghallotta ugyan
néhány tagország tiltakozását a nem-
zetközi hitelminõsítõkkel kapcsolat-
ban, saját ilyen szervezetet azonban
egyelõre mégsem hoz létre.

Narancsvörös barátság: a kincses város volt és jelenlegi városatyja: Emil Boc és Sorin Apostu Fotó: archív



Ami jó, az jó. Ebben nincs, nem is lehet
vita. Az viszont több mint figyelemremél-
tó, hogy Budapesten megrendezték az or-
szágos vitaverseny döntõjét. Ha valamire,
hát erre igazán szükség van, nehogy már
kihaljon a magyarból a vitázhatnék. Foly-
tatom a beszámolót: összesen tizenhat csa-
pat mérkõzött meg egymással a selejtezõk
során, a végsõ összecsapásban pedig már
csak négy együttes folytatta a disputát az
ország legjobb vitázója címért.
Repes a szívem. A rendezõk még ideológi-
át is gyártottak a rendezvényhez: Magyar-
ország és az Európai Unió egészének
hasznot hozott a verseny, a források egyik
leghatékonyabb elköltése „a kimûvelt em-
berek további mûvelése” – mondta a sajtó-

tájékoztatóval egybekötött
megnyitón a magyar kül-
ügyminisztérium EU-
elnökségi kommunikációs

fõosztályvezetõje, aki
még azt is hozzátette:

„Cicerókat képez-
nek” a magyar el-
nökség számára.
Akkor tehát nincs

veszve semmi. Bár a

versenyt középiskolások számára hirdették
meg, a soros magyar elnökség pedig az
Európai Unióban immár negyedik hónapja
befejezõdött, egyhamar nem is kerül újra
sor rá, hiszen pillanatnyilag huszonhét tag-
országot kell valamilyen módon besorolni,
szóval ha valamire, hát er-
re a versenyre úgy volt
szükség, mint a falat ke-
nyérre. Egyszerû formál-
logikai egyenlet alapján
ugyanis levezethetjük a kö-
vetkeztetést: a hivatalos
Magyarország – és itt most az összes oldal
értendõ – egyszerûen imád vitázni. Imádja
a parttalan, bár idõkeretek közé szorított
vitát a budapesti Parlamentben, imádja
Strasbourgban, ahol minden további nélkül
tetemre lehet hívni a magyar miniszterel-
nököt, legföljebb majd hasonló tónusban õ
is válaszol, imádja az újságok hasábjain,
imádja az utcán – ne is cifrázzuk olyan na-
gyon tovább: imádja mindenütt.
De jaj, hát mi is történnék velünk, ha nem
volna utánpótlás? Mi volna a „turáni átok-
kal”, ha a jövõ nemzedéke elfelejtené,
vagy soha meg sem tanulná, miként is kell
vitázni? Nehogy már az egyetértés, az ér-

telmes párbeszéd, a kompromisszum tudo-
mányát sajátítsák el, igaz? Amikor az új-
ságírás tudományát igyekeztem elsajátíta-
ni, különleges feladatot adott föl az egyik
tanárunk: írjunk úgy két filmkritikát, hogy
az egyikben megdicsérjük az alkotást, a

másikban pedig épp ellen-
kezõleg, az erényeit figyel-
men kívül hagyva kizáró-
lag a hibáit domborítjuk
ki.
Nem mondom, jó lecke
volt, de nem ment. Vagy –

vagy. Gondoltam legalábbis, ha egyszer
tetszik a film, azt írom meg (lássuk be,
minden mûkritika szubjektív), ha meg
nem tetszik, akkor azt. De mindkettõt? Ma
már látom, hogy nagyon is az életre igye-
kezett ez a feladat nevelni: arra, hogy a
mindenkori megrendelõ igényeinek miként
lehet megfelelni. És sajtószabadság ide,
sajtószabadság oda, ez olyan sokat nem
változott, csak éppen eszközeiben korsze-
rûsödött. Ha pedig az ifjúságot is erre ne-
veljük, akkor éppenséggel a fennálló prob-
lémáinkat prolongáljuk, így bizony csak
vitázni, vitatkozni lehet majd továbbra is
egymással, nem pedig egyetérteni.

Néhai feleségem imádott vitatkozni.
Rendszerint elalvás elõtt kezdett rá – so-
ha nem értettem. Persze én volnék a leg-
boldogabb, ha ezek a semmire sem jó vi-
táink még ma is tartanának, de az értel-
müket változatlanul nem értem. Ha an-
nakidején is létezett volna ilyen verseny,
jó eséllyel indulhatott volna. Én kevésbé:
nem a korommal jár, hanem a habitusom-
mal, hogy soha nem szerettem – és talán
nem is tudtam jól – vitázni. Valahogy na-
gyon fölösleges mûfajnak tartottam min-
dig is, családi életben, közéletben, politi-
kában egyaránt. Ha valakinek véleménye
van, mondja el, lehetõleg értelmesen, de
nem bántón, nem vita közben az agyagba
döngölve a szemben álló felet, hanem az
egyetértést keresve. Tudom, nem könnyû,
ezért talán éppen errõl kellene még ideje-
korán diákversenyeket rendezni. S akkor
talán a jövõnek is lesz értelme, az utá-
nunk és az utánatok következõk végre
párbeszédet folytatnak majd, nem pedig
vitákat.
Sikerült eljutnom az általános jókívánság-
ok szintjére, sajnálom. Mégis remélem,
érthetõ voltam. Igen vagy nem: errõl most
nem nyitok vitát.

De mivel a gyermekeket teherhordók szállították háncsputtonyok-
ban, amelyekbe a jó kihasználtság okán egyszerre négy csecsemõt is
begyömöszöltek, s ezért a halálozási arány útközben rendkívül ma-
gas volt; következésképp a teherhordóknak csak megkeresztelt és
szállítólevéllel ellátott gyermekeket volt szabad szállítani – a levelet
Rouenban le kellett pecsételtetni –; s mivel a Grenouille gyerek meg
sem volt keresztelve, sõt még neve sem volt, amit a szállítólevélbe
beírhattak volna; a rendõrség részérõl megengedhetetlen eljárás lett
volna gyereket névtelenül lerakni a gyûjtõhely küszöbére (ami per-
sze egy csomó formalitást kiküszöbölt volna). Így tehát, mivel az
idõ is sürgetett, La Fosse rendõrtisztviselõ elállván eredeti szándé-
kától, eltekintett azoktól a bürokratikus intézkedésektõl, amelyek a
csecsemõ ügyének egyszer s mindenkori lezárásához szükségeltet-
tek, és utasítást adott, hogy a fiúcskát nyugta ellenében adják le va-
lamelyik egyházi intézménynél, ahol megkeresztelik, és majd dönte-
nek további sorsáról. A Saint-Martin utcai Saint-Merri-kolostorban
szabadultak meg tõle. A gyermek a keresztségben a Jean-Baptiste
nevet kapta. S mert a priornak e napon jókedve volt, és mert a jóté-
konykodásra szánt összeget sem merítették még ki teljesen, nem
küldték tovább a gyermeket Rouenba, hanem elhatározták, hogy a
kolostor költségén felhizlalják. E célból átadták õt a Rue Saint-
Denis-n lakó Jeanne Bussie nevû dajkának, aki fáradozásaiért egy-
elõre heti három frankot kapott. 

Patrick Süskind: A parfüm. Fordította Farkas Tünde 

Vitaverseny
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Nem most írjuk le elõször: a Romániában befekte-
tett magyarországi tõke 90 százaléka a Kárpátokon
túlra, fõleg Bukarestbe irányul. Nyavalyás tõkéje,
nem tudja, hogy inkább a magyarok lakta vidékek-
re, kiváltképpen a Székelyföldre kellene mennie,
hadd erõsödjön ezzel is a határokon átívelõ ma-
gyar nemzeti összetartozás. A rohadt kapitalista
csökevény csak azt tudja, hogy mind több profitot
kell termelnie, azért oda megy, ahol ennek na-
gyobb az esélye. Csupán most, miután igazi nem-
zeti ügyek kormánya vezeti az anyaországot, lát-
juk, milyen kár, hogy a magántõkének (mert dön-
tõen az jön hozzánk) nem parancsol az állam, hi-
szen Schmitt Pál elnök úrnak csak egy szavába ke-
rülne Háromszékre vagy a Hargita alá parancsol-
nia. S akkor Kövér László házelnök és házi foci-
csapata nem birkalegelõn rúgná a bûrt gyergyói ba-
rátaival, hanem valódi angol pázsiton, és házilag
pancsolt köménymagos pálinka helyett valódi skót
viszkivel kínálnák. 
Sebaj, ami késik, nem múlik. Az EMNT által kez-
deményezett és a magyar állam nagylelkû pénzügyi
támogatásával induló Mikó Imre terv a magyarok
lakta erdélyi területeket vette célba. Hogy mennyi
pénzzel, ezt egyelõre nem tudjuk, de sejtjük az
olyan jelekbõl, mint az, hogy a jövõ évi magyar
költségvetésen (akárcsak nálunk ) máris hatalmas
lyuk tátong, s mint a napi hírekbõl halljuk: mind
több iskolát és diákétkezdét kell bezárni, mert nincs
mibõl fizetni a fûtést, illetve az élelmet és a sze-
mélyzetet. 
De kit érdekel ez, ha a Mikó terv, mint olvassuk,
megalapozza Erdély gazdasági talpraállítását. Mert
így népszerûsítik az EMNT és a EMNP vezetõi és
aktivistái. Lám, ami nem sikerült az RMDSZ-nek
huszonkét évig, az sikerülhet az EMNP-nek jóval
rövidebb idõ alatt. Egy kis nekibuzdulással, ami az
RMDSZ-bõl mindig hiányzott, a látható alapot már
egy év alatt, pontosabban a jövõ évi választásokig
lerakná. Jut eszünkbe a buzgalomról a bölcs Mao,
kínai pártelnök nagyugrása, amelynek alaptézise az
volt, hogy három év megfeszített munka, tízezer év
boldogság. Ha hallgat az  EMNT-re és az EMNP-
re, az erdélyi magyarság is ugorhat egy nagyot.
Meg repülhet, mivel a hatékonyabb erdélyi pénzügyi
és más intézményrendszer kiépítése, az autonóm
gazdaságfejlesztése mellett, a regionális reptérháló-

zat kialakítása is a konkrét célkitûzések
közt van. Mert hát, mint a terv egyik
neves elõadója mondta: ”Azé lesz
Erdély, aki jobban szereti.” Ami azt
is jelentheti, hogy mégsem kell pénz

Erdélyhez, elég ha nagyon szeretjük.
S ha nagyon-nagyon szeretjük,
máris felülhetünk az EMNP regio-
nális repülõjére, amely varázslatos
tájakra, a mennyei békébe röpíthet

bennünket.Sike Lajos
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A hivatalos Magyar-
ország – és itt most az
összes oldal értendõ –
egyszerûen imád vitázni.

Gyulay Zoltán

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Semmi sem fontosabb, mint hogy az embernek
az érthetetlennel állandó kapcsolata legyen.” 

Hamvas Béla

Elégedetlenség

Végcél: a kolostor

Repülhetünk 
A nap címe. A maffia táncol a kormány
asztalán, de Boc ártatlan, ziare.com

Magyarázat. Jajajaj! Nagy a baj! Több
mint öt évvel ezelõtt, amikor Traian
Bãsescu megkezdte nemes gerillaháború-
ját a Tãriceanu-kormány ellen, az Elena
Udrea emlegetett rózsaszín cetliktõl felajz-
va, a „nagy ember” azt mondta: „a maffia
a kormány asztaláig jutott”. Most, Sorin
Apostu ide, Sorin Apostu oda, a kormány
ártatlan: Boc ártatlan, õ megvesztegethe-
tetlen stb. „Sok mítosz van ezen a vilá-
gon”, jegyzi meg epésen a lapszájt. 

Az eltúlzás mûvészete. Ha egyébre nem,
hát arra jó volt a Geoanã-cirkusz, 1. hogy
árnyékában meghúzódva ne verjen fel ép-
pen akkora port az Apostu-ügy (közben
kiderült, hogy Apostu négyezer eurókat
kért piaci árusítóhelyekért, és hogy a bece-
neve régóta „Fifty-Fifty”), 2. hogy a kari-
katuristák, az élclapok egyre jobb poéno-
kat találjanak ki. A Caþavencii címoldalán
a híres és emlékezetes kép, amelyen
Traian Bãsescu meglegyint egy gyereket –
csakhogy most Victor Ponta legyinti meg
Mircea Geoanát, közben azt „mondva”:
„Esküszöm, hogy nem gyomroztam meg
és az arcába sem sújtottam ököllel ezt a
gyermekeszût.” Errõl sok minden eszünk-
be juthat, többek között az ominózus eset,
amely elásni látszott Bãsescut az elnökvá-
lasztáson. Végül kiderült, hogy a felvételt
megmanipulálták (különben is, az undorig
és idegbajig ismételgették), Bãsescu pedig
megúszta. Nem bûnhõdött azért, ami tör-
tént, mert valakik – óvatlanságból? ostoba-
ságból? szándékos ferdítéssel? – eltúlozták,
túljátszották a helyzetet. Az ilyen diverzió
kedvenc fegyvere Traian Bãsescunak,
olyan ez, mint amikor a tolvaj megeskü-
szik, hogy nem atombombát lopott, ami-
bõl egyesek azt a következtetést vonják le,
hogy nem is lopott egyáltalán... 

A nap álhíre. Traian Bãsescu derûsen fo-
gadta újabb felfüggesztési kísérletének a
hírét; kijelentette: õ nem azt mondta,
hogy az alkotmánybíróság döntése ellené-
re nem emelnek fizetést és nyugdíjat, ha-
nem azt, hogy az alkotmánybíróság dön-
tése ellenére sem lehet emelni. Vagy for-
dítva. 
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ÚMSZ-összeállítás

Csupán a csökkentett
gyúlékonyságú cigaretták

forgalmazhatók tegnaptól az
Európai Unió területén, no-
vember 17-étõl ugyanis élet-
be lépett az EU tagállamai-
ban a dohányárukra vonat-
kozó új termékbiztonsági
szabvány. Az Országos Fo-
gyasztóvédelmi hatóság el-
nöke, Constantin Cerbulescu
közölte: a termékek elõállító-
it 3 ezer lejtõl 30 ezer lejig, a
kereskedõket hétszáz lejtõl 7
ezer lejig terjedõ bírsággal
sújtják, ha nem tartják be az
uniós elõírásokat.

Van, ahol hírét 
sem hallották

Az uniós szintû korlátozá-
sok híre azonban nem jutott
el a dohányárut is forgalma-
zó üzletek és kereskedések
mindegyikébe. Kolozsváron
akadt olyan bolt is, amely-
nek elárusítója még csak
nem is hallott az új típusú,
„tûzbiztos” cigarettáról.
„Nem hallottam errõl az új
hóbortról. Mi még a hagyo-
mányos cigarettákat árusít-
juk, és úgy tudom, van belõ-
lük még bõven raktáron”
–mondta el kérdésünkre egy
vegyesbolti eladó. A jelenség
általánosnak mondható Ko-
lozsváron: lapunk tudósítója
egyetlen üzletet sem talált,

ahol önkialvó cigarettát áru-
sítottak. Akadt azonban
olyan üzlet, ahol már tudtak
a rendeletrõl. „Az üzletveze-
tõ említette, hogy mihelyt el-
fogy a nálunk kapható ciga-
rettakészlet, magától kialvó
cigarettát fogunk árusítani”
– mondta egy másik üzlet el-
adója. 

Marosvásárhelyen is akadt
olyan bolt, amelyben hírét
sem hallották az önkialvó ci-
garettának, ám a megkérde-
zett kereskedõk többsége ar-
ról számolt be, hogy ismerik
az uniós rendelkezést, és
igyekeztek is idõben lecserél-
ni az árukészletet. „A beszál-

lítóink is szóltak a változá-
sokról, de mi is követjük a
törvénykezést, hiszen csak
így maradhatunk meg a pia-
con” – mondta lapunknak
Viorica Cosmin, a Dacia pi-
ac melletti egyik kisbolt tulaj-
donosa.

Jankó Attila, a sepsiszent-
györgyi Lucifer nagybani le-
rakat vezetõje lapunknak el-
mondta: készültek az önkial-
vó cigaretták bevezetésére.
Mint mondta, a cigarettagyá-
rak már év elején jelezték a
forgalmazóknak a váltást, il-
letve egy hónapja elkezdték
legyártani az új terméket. A
Lucifer nagybani lerakat 1-2

hete a partner üzleteket már
ilyen önkioltós cigarettával
látja el. 

A székelyudvarhelyi keres-
kedõk elõtt sem ismeretlen a
tegnaptól érvényes rendelke-
zés, mint mondták: már kö-
rülbelül másfél hónapja zaj-
lik a készlet kicserélése. „Mi-
vel a cigaretta viszonylag
gyorsan fogyó terméknek
számít, mostanra csak igen
kevés helyen maradhatott a
régi áruból”– mondta Geréb
Margit, az egyik székelyud-
varhelyi kisbolt ügyvezetõje,
aki úgy tudja, hogy a készle-
ten lévõ „hagyományos” ci-
garettát az árukészlet kime-

rüléséig még szabad forgal-
mazniuk. 

UV-lámpával ellenõrzik

Kolcsár Béla, a Hargita
Megyei Fogyasztóvédelmi
Hivatal vezetõje azonban azt
nyilatkozta lapunknak, hogy
a tegnapi napig fel kellett szá-
molni a készleteket, tehát ré-
gi cigaretta nem maradhatott
forgalomban. A Kovászna
Megyei Fogyasztóvédelmi
Hivataltól megtudtuk, ellen-
õreik UV-lámpával vizsgál-
ják meg, hogy régi vagy új tí-
pusú cigarettát árusítanak-e a
kereskedõk. Orbán Bara Ju-
dit sepsiszentgyörgyi fo-
gyasztóvédelmi felügyelõi
szerint elsõ körben nem bün-

tetik, csak felszólítják a sza-
bályszegõket. 

Az uniós rendelkezésnek
értelemszerûen a tûzoltók
örvendenek a legjobban. Az
önkioltós cigaretta bevezeté-
sétõl azt remélik, hogy lé-
nyegesen csökken majd a
tûzesetek száma – mondta el
lapunknak  Maria Veronica
Cocerhan. A tûzoltóság Ko-
vászna megyei szóvivõje
szerint üdvözlik az intézke-
dést, mivel minden eszten-
dõben többször elõfordul-
nak olyan tûzesetek, ame-
lyek feltételezett oka az,
hogy valaki gondatlanul el-
dobja az égõ cigarettacsik-
ket, vagy pedig nem elég kö-
rültekintõ az elszívott ciga-
retta kioltásánál. 

„Csikktûzmentes” ország

HIRDETÉS

Miért „tûzbiztos” az új cigaretta?

Az csökkentett gyúlékonyságú cigaretták papírján két vagy
három égésgátló gyûrû található. A gyûrût vastagabb pa-
pírréteggel hozzák létre, és ha a dohányzó nem szívja a ci-
garettát, meggátolja a papír továbbégését, így a parázs nem
ég el a szûrõig, mert az elsõ gyûrûnél kialszik. Sok esetben
az így nyert idõ elég ahhoz, hogy a fa vagy egyéb gyúlé-
kony anyag ne kapjon lángra. Az Amerikai Egyesült Álla-
mokban, Kanadában, Ausztráliában és tavaly április óta –
az Európai Unió tagországai közül elsõként – Finnország-
ban is alkalmazzák az önkialvó cigarettákat. Az északiak-
nál az új szabvány alapján gyártott termékek bevezetése
óta 43 százalékkal csökkent a cigaretta által okozott tûz-
esetekbõl származó halálos balesetek száma. Romániá-
ban az új típusú cigaretta ára változatlan marad; a dobo-
zokon nincs jelzés, amely megkülönböztetné a klasszikus
cigarettától, ezért a vásárlók többsége, ha találkozott is
ilyennel, nem biztos, hogy észrevette a változást. 

Kovács Zsolt

Székelyföld–Csángóföld
támogatási programot in-

dít a sepsiszentgyörgyi és
Kovászna megyei önkor-
mányzat – jelentette be sajtó-
tájékoztatóján Antal Árpád.
Sepsiszentgyörgy polgármes-
tere szerint a két önkormány-
zat jövõ évi költségvetésében
különítenek el pénzösszege-
ket annak érdekében, hogy
egy közösségfejlesztõ egyesü-
leten keresztül támogatni
tudják a csángó gyerekek ma-
gyar oktatását, illetve segítik
a keresztszülõ programot is,
amely révén egy-egy székely-
földi család támogat csángó
fiatalokat. A sepsiszentgyör-
gyi önkormányzat felvette a
kapcsolatot a Hegyeli Attila
által képviselt Moldvai

Csángómagyarok Szövetsé-
gével, amely támogatásra
ajánlott néhány Bákó megyei
csángó települést. Antal Ár-
pád szerint év végéig meglá-
togatják ezeket a települése-
ket, és eldöntik, hová juttat-
ják a támogatásokat. Az elöl-
járó szerint ez az akció a
2009-ben indított szórvány-
programhoz hasonlít, azáltal
fõként a Hunyad megyei ma-
gyar közösséget támogatják.
„Lesz majd, akinek szúrja a
szemét, hogy miért költünkk
pénzt Hunyad és Bákó me-
gyében, de fontosnak tartjuk
ezt megtenni, hiszen a sepsi-
szentgyörgyi és háromszéki
önkormányzatok költségve-
tése számára nem túl nagy
összegekrõl van szó, amelyek
viszont sokat segítenek a
szórványban élõ vagy csán-

gómagyar közösségeken” –
fejtette ki Antal Árpád. Hoz-
zátette: a népszámlálási ada-
tokban meglepte õt az, hogy
Sepsiszentgyörgyön mintegy
100 személy vallotta magát
csángónak, katolikusnak és
román anyanyelvûnek, ezért
a következõkben szeretnének
jobban odafigyelni erre a kö-
zösségre. A polgármester
szerint összesítették a nép-
számlálási ûrlapokat, ame-
lyekben már a magyarokhoz
kódolták a magukat székely
nemzetiségûnek vallókat, és
így még inkább a magyar kö-
zösség javára módosult a sep-
siszentgyörgyi népszámlálási
eredmény. E szerint a három-
széki megyeszékhely lakossá-
gának 76,8 százaléka magyar
és 21,9 százaléka román
nemzetiségû. 

Csángó támogatási program

K. Zs.

Huszonkilenc napos elõ-
zetes letartóztatásba he-

lyezte tegnap a sepsiszent-
györgyi bíróság a kiskorú di-
áklányt megrontó sepsi-
szentgyörgyi zongoratanárt.
Tatár Gergely beismerte:
nem is egy, hanem két tanít-
ványával is létesített szexuá-
lis kapcsolatot az elmúlt
években. A Kovászna me-
gyei ügyészség szerda este
vette õrizetbe a pedagógust.
Mint arról beszámoltunk, a

sepsiszentgyörgyi Plugor
Sándor Mûvészeti Líceum
41 éves zongoratanárát egy
14 éves diáklány naplója
buktatta le, aki leírta, hogy
több ízben létesítettek sze-
xuális kapcsolatot. A lány
szülei a naplót elolvasva ér-
tesültek az esetrõl, és ked-
den panaszt tettek a rendõr-
ségen. A zongoratanárt
szerdán kísérték be a rend-
õrségre, ahol kiskorúval lé-
tesített szexuális kapcsolat
gyanújával indítottak ellene
bûnvádi eljárást. A kihallga-

tások során arra is fény de-
rült, hogy a középkorú pe-
dagógus az elmúlt években
két tanulóját, egy 14 és egy
16 éves lányt is megrontott.
A zongoratanárt felfüggesz-
tették állásából, nem kap fi-
zetést és nem léphet az isko-
la területére. Keresztély Ir-
ma fõtanfelügyelõ a szerdai
tantestületi ülést követõen
azt nyilatkozta, hogy a kö-
vetkezõ idõszakban iskola-
pszichológusok segítenek az
érintetteknek feldolgozni az
esetet. 

Rácsok mögött a liliomtipró

A csökkentett gyúlékonyságú cigaretta önmagától kialszik, ha nem szívják Fotó: Tofán Levente



Ady-zarándoklat
Érmindszentre

Az Erdélyi Magyar Kár-
pát-Egyesület és a szatmári
Kölcsey Kör 22. alkalom-
mal rendezi meg holnap az
Érmindszenti zarándokla-
tot. Muzsnay Árpád fõ-
szervezõ lapunknak el-
mondta, ezúttal is számos
neves vendég lesz jelen és
mond beszédet a szülõház
kertjében, az Ady-szobor
elõtt tartandó ünnepségen,
köztük Szilágyi Mátyás ko-
lozsvári fõkonzul, Szili Ka-
talin országgyûlési képvise-
lõ, Tõkés László, az Euró-
pai Parlament alelnöke,
Csehi Árpád, a megyei ta-
nács elnöke, Seszták Osz-
kár, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei önkormány-
zat elnöke,  L. Simon
László budapesti költõ,
Schönberger Jenõ szatmári
megyéspüspök, Bölcskei
Gusztáv debreceni és
Csûry István nagyváradi
református püspök. 

Franciaországé 
a Lux-díj

A Kilimandzsáró hava címû
francia film kapta az idei
Lux-díjat, az Európai Par-
lament (EP) filmes kitünte-
tését – jelentette be Jerzy
Buzek, az EP elnöke szer-
dán a testület strasbourgi
plenáris ülésén. A Robert
Guédiguian rendezte alko-
tás a hivatalos méltatás
szerint „a mai társadalmi
igazságtalanságokat, a po-
litikai és szakszervezeti
konfliktusokat” elemzi, és
„a türelem mellett érvel”.
A történet szerint egy há-
zaspárt, amely régóta ter-
vezi utazását a Kiliman-
dzsáróhoz, brutálisan kira-
bolnak. Kiderül, hogy a
bûncselekményt az egykori
szakszervezeti aktivista férj
egyik volt munkatársa szer-
vezte, akit ugyanúgy elbo-
csátottak állásából, mint a
férjet. 

A Davila-Interfest-en 
az aradiak

Két produkcióval szerepel
az Aradi Kamaraszínház a
Piteºti-en megrendezésre
kerülõ 15. Nemzetközi
„Davila-Interfest” Stúdió-
színházi Fesztiválon. A
nemzetközi seregszemlén,
a Kvartett, valamint a Ru-
dolf Hess tízparancsolata cí-
mû elõadásokat láthatja a
közönség és a szakmai zsû-
ri. Az év folyamán mind-
két elõadás több díjban is
részesült; Gyergyószent-
miklóson, a IX. Nemzeti-
ségi Színházi Kollokviu-
mon Éder Enikõ, a Kvartett
fõszereplõje elnyerte a leg-
jobb nõi alakítás díját, az
elõadás pedig a zsûri kü-
löndíját kapta. Harsányi
Attila, a Rudolf Hess tíz-
parancsolata címû produk-
cióban a legjobb színészi
alakítás díját nyerte el a
nagyváradi XVII. Rövid
Dráma Hete Fesztiválon és
a nagybányai XIX. Nem-
zetközi Atelier Színházi
Fesztiválon. 

ÚMSZ-összeállítás

„A sajtóban és Szatmár-
németi életében nagy vi-

hart kavaró felmondások és
az ezek mentén kibontako-
zott nyilatkozatháború” kap-
csán közös sajtónyilatkozatot
adtak ki tegnap a Szatmárné-
meti Északi Színház Harag
György Társulatának tagjai.
A színház alkalmazottai ab-
ban a reményben foglaltak
közösen állást, hogy azzal
pontot tehetnek „a szomorú,
és mindenki számára ártal-
mas ügynek a végére”, annak
érdekében, hogy a továbbiak-
ban háborítatlanul folytat-
hassák munkájukat, „a szín-
ház pedig arról szóljon, ami-
rõl szólnia kell: közös alko-
tásról, színészek és közönség
találkozásáról, jó elõadások
létrehozásáról”.

Amint arról lapunkban
már beszámoltunk, a határ-
menti színháznál azután
mérgesedett el a viszony,
hogy felmondott Rappert
Gábor és Nagy Csongor-
Zsolt, a társulat két színésze. 

Bûnbakot keresnek…

Nagy Csongor, a társulat
egyik sztárszínésze egy héttel
ezelõtti nyílt levelében azt fej-
tegette, hogy az anyagi prob-
lémákon túlmenõen is ko-
moly gondok vannak a szín-
házban, és hogy Keresztes
Attila mûvészeti vezetõ nem
hajlandó a gondokkal foglal-
kozni, amiért õ kénytelen
volt otthagyni a társulatot.
Vádjaira a társulatnál 2001
óta dolgozó Lõrincz Ágnes
válaszol, aki szerint a szín-
házban és a színház körül
„minõség és mûvészi színvo-
nal elleni puccs zajlik”.
„Most Keresztes Attilán pró-
bálja elverni a port, mind a
politika (ami nem lep meg),
mind a kollégák, akik talán
saját félelmeiket, önmaguk-

kal való elégedetlenségüket
próbálják igazolni, leplezni
ezáltal. És bár elég sok min-
dent megértem már, igazgató
is voltam a társulatnál, szóval
tudom, kitõl mi várható –
most mégis meglepetés ért” –
írja Lõrincz Ágnes. 

A társulat volt vezetõje
után Bessenyei István színész
is nyílt levélben foglalt állást,
nyugalomra intve a feleket. 

„Ez az egész botrány las-
san a színház ügyének árt, a
társulatot emészti fel, és a
kollégák munkáját veszélyez-
teti” – írja a társulat legidõ-
sebb aktív színésze, aki sze-
rint az évadtervet akkor is tel-
jesíteni kell, ha magánember-
ként nem tudnak megegyez-
ni a felek, aztán évad végén
eldöntheti a társulat, hogy ki-
nek kell mennie.

„Elmentetek, és recseg-ro-
pog minden. Az egész évad
veszélyben forog. A tömeg
pedig skalpot akar – a Ke-
resztes skalpját. Természetes

is, mert a nézõ, aki rajong ér-
tetek, és nem látja át a belsõ
mûködést, a kockázatokat, ki
másra is mutathatna rá, mint
a fõnökre?” – üzeni Besse-
nyei a két távozónak,Nagy
Csongornak és Rappert Gá-
bornak, hangsúlyozva, hogy
nem egyedül Keresztes fele-
lõssége a béke és nyugalom
biztosítása.  A társulat tagjai
által aláírt tegnapi levél eh-
hez hasonlóan leszögezi:
„Két vezetõ színész hirtelen
távozása rányomja bélyegét
bármely társulat életére és
hangulatára, és megingathat
egy egész évadot. Egy mûvé-
szeti igazgató meggondolat-
lan eltávolítása azonban
romba is döntheti azt.”

... nõt találnak 
helyette

Az ügyben felszólalt Nagy
Csongor felesége, Némethy
Zsuzsa színésznõ is, aki elfo-
gadhatatlannak tartja, hogy

a hamis vádak miatt Keresz-
tes Attilát állítsák pellengér-
re. „A zavaró tényezõ Nagy
Csongor szemében nem Ke-
resztes Attila volt – hanem
én” – szögezi le nyílt levelé-
ben a színésznõ, aki sejtetni
engedi, hogy az egész ügy
hátterében egy szerelmi há-
romszög áll, amelynek õ a
csúcspontja. Erre enged kö-
vetkeztetni az a tény is, hogy
Keresztes a társulati gyûlé-
sen megkérdezte mindkét
színészt hogy visszavonják-e
a felmondásukat, ha õ le-
mond az igazgatói posztról.
Ugyanakkor kijelentette,
hogy a jövõ évadtól elhagyja
a szatmári társulatot, „nem
Keresztes Attila miatt, ha-
nem a békesség miatt, hogy
mindkét kiváló színészünk
visszajöhessen, és nyugodt
körülmények közt tudjon
dolgozni, mindenféle zavaró
tényezõ és hangulatkeltõ,
klikkesedést elõidézõ sze-
mély hiányában”. 
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Három hónapon belül el-
készülnek a székelyud-

varhelyi Székely Támadt-vár
restaurálási tervei, a várfalak
állapotának felmérése után
pedig jövõ évben elkezdik a
felújítási munkálatokat. A
Kulturális és Örökségvédel-
mi Minisztérium egy nagy-
szebeni és egy marosvásárhe-
lyi céget bízott meg a várfa-
lak restaurálási terveinek el-
készítésével. Guttmann Sza-
bolcs építész-urbanista, a
nagyszebeni cég tulajdonosa
az Udvarhelyi Híradó címû
helyi lapnak elmondta, a res-
taurációs tervek elkészítését
terepszemle, állagfelmérés,
történelmi, topográfiai, geo-
lógiai tanulmányok, illetve
statikai felmérések elkészíté-
se elõzi meg, és ezek eredmé-
nye alapján lehet majd meg-
határozni azt, hogy milyen
beavatkozásokra lesz szükség
a várfalak esetében. „Ezek ál-
lapotáról egyelõre nem sokat
tudni, körülbelül két hónap
múlva lesz pontosabb ké-
pünk a helyzetrõl” – jelentet-
te ki a lapnak Guttmann, aki
éveken át Nagyszeben fõépí-
tésze volt – abban az idõszak-
ban is, amikor a város elnyer-
te az Európa Kulturális Fõ-
városa címet. Elmondása
szerint a várfalak rehabilitá-
ciója akár már jövõ évben el-
kezdõdhet, ha a szakminisz-
térium és a helyi önkormány-
zat megfelelõ mértékben fi-
nanszírozni tudja majd a
munkálatokat. Mint ismere-
tes, a Székely Támadt-vár ta-
valy került be az Országos
Restaurálási Programba,
ugyanis  az elmúlt évtizedek-
ben folyamatosan romlott az
állapota, fõként a falak eseté-
ben van égetõ szükség az ál-
lagmegõrzési és restaurálási
munkálatra. Nemrégiben a
vár körül csatornázási mun-
kálatokba kezdtek, a polgár-
mesteri hivatal mulasztása
miatt azonban régészeti fel-
ügyelet nélkül dolgoztak a
munkások. 

Várfelújítás

Udvarhelyen

A közvélemény Keresztes Attilát okolja a szatmári színházgondokért, Némethy Zsuzsa viszont saját magát

Szatmári színházbéke  
Sajtónyilatkozatban tisztázzák a felmondások hátterét a színészek

Sipos M. Zoltán

Feledhetetlen komolyze-
nei premiert ígér ma esti

koncertjén a kolozsvári fil-
harmónia – a zenei intéz-
mény történetében elõször
szólal meg az üstdob mint
szólóhangszer: a 2008-ban
elhunyt berlini üstdobos és
zeneszerzõ, Werner Thäri-
chen op. 34-es versenymûve
csendül fel a kincses város-
ban. 

„A Szimfonikus fiesta címet
viselõ koncert vendégzené-
sze nem kisebb mûvész, mint
az évek óta Németországban
élõ Herczeg Tibor üstdobos.
Szokatlan a mû, szokatlan a
hangulat, amit áraszt, de egy
ilyen kaliberû zenei alkotás-
hoz megfelelõ mûvész is kell,
és azt gondolom, hogy
Herczeg Tibor kiválóan adja
majd elõ a beígért zeneszer-
zõk alkotásait” – nyilatkozta
lapunknak Marius Tabacu.

A filharmónia igazgatója
hozzátette: a szóban forgó
Werner Thärichen-mûvet
még soha nem játszották Ro-
mániában. „Számomra is
meglepetés a Thärichen-
versenymû, hiszen olyan ze-
nei világot ismertem fel,
amelyrõl tudomásom volt
ugyan, de hallani még nem
hallottam” – mondta lapunk-
nak Tabacu.

Herczeg Tibor a Szabadság
címû kolozsvári napilapnak
hangsúlyozta: Thärichen-
versenymûvét már évekkel
ezelõtt el szerette volna ját-
szani Romániában, ám ez
eddig nem sikerült. „Thä-
richen mûve mérföldkõ az
üstdobversenyek sorában.
Miután a barokk korban ke-
letkezett néhány üstdobver-
seny, utána évszázadokon át
nem érdekelte a zeneszerzõ-
ket az üstdob, mint szóló-
hangszer. A XX. század ele-
jén azonban a zeneszerzõk új

korszakot nyitottak e téren,
még Bartók Béla is” – ma-
gyarázta a mûvész. 

A hangverseny karmestere
az osztrák Gottfried Rabl,
aki a berlini filharmonikusok
legendás üstdobosának mûve
mellett Erdélyben kevésbé is-
mert és játszott zeneszerzõk
mûveit is vezényli majd – így
Copland, Revueltz, Marquez
vagy Ginastera amerikai ze-
neszerzõk alkotásai is hallha-
tóak lesznek. Tabacu elmon-
dása szerint Rabl azért vá-
lasztotta a dél-amerikai zene-
szerzõket, mert azok mûvei-
nél „a ritmus különös fontos-
sággal bír”. Mint mondta, a
különbözõ karakterû dara-
bok között van vidám, dina-
mikus és van szomorúbb mû
is. „Igazából olyan lesz ez a
pénteki hangverseny, mint
egy jókedvû parti, ezért a
Szimfonikus fiesta cím” – fo-
galmazott az Új Magyar Szó-
nak Marius Tabacu. 

Szimfonikus fiesta, üstdobbal



Ma Jenõ, Ottó napja lesz.
A Jenõ férfinév az egyik
magyar honfoglaló törzs
nevébõl származik, török
eredetû, a jelentése: tanács-
adó, bizalmas.
Az Ottó a német Otto név-
bõl származik, a jelentése
birtok, vagyon.
Szombaton Erzsébet napja
lesz.
Vasárnap a Jolánok és
Amáliák ünnepelnek.

Évforduló
• 1820 – Nathaniel B.
Palmer felfedezi az utolsó
kontinenst, az Antarktiszt.
• 1928 – Elkészül az elsõ
szinkronizált rajzfilm,
Walt Disney Steamboat
Willie címû filmje, melynek
fõszereplõje Mickey egér.
Szombat, november 19.
• 1608 – A Szent Koroná-
val magyar királlyá koro-
názzák II. Mátyást, a koro-
názási szertartáskor a dra-
périán elõször szerepelnek
a piros-fehér-zöld színek.

Vasárnap, november 20.
• 1849 – Átadják a budapesti
Széchenyi lánchidat.

Vicc
– Halló, rendõrség? Tegnap
este bejelentettem, hogy el-
tûnt az anyósom. Nos arról
volna szó, hogyha tettek már
valamit, álljanak le. Ne keres-
sék.
– Talán megkerült a hölgy?
– Nem, aludtam egyet a do-
logra. 

Recept
Spenótgaluska
Hozzávalók: 30 dkg spenót,
1 tojás, 10 dkg vaj, annyi liszt
amennyit felvesz, só, törött
bors.
Elkészítés: Megfõzzük, le-
szûrjük, és apróra összevág-
juk a spenótot. Elkeverjük a
tojással, 5 dkg olvasztott vaj-
jal és annyi liszttel, hogy ga-
luskakeménységû masszát
kapjunk.  Sóval, törött bors-
sal ízesítjük, és forrásban le-
võ sós vízbe szaggatjuk.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Csillaga önkifejezésre ösztönzi.
Természetébõl adódóan maga-
biztos, bármit elérhet. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Ne sajnáljon magától néhány
percet, hogy elmélyedhessen gon-
dolataiban és  tervezzen.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Szükségét érzi a szakmai tovább-
képzésnek, és annak, ha elisme-
rik munkáját.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Hiába próbál úrrá lenni a gond-
jain, ha a problémaeltussoló ter-
mészete teljesen megbénítja. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Kiáll egy barátságos alak mel-
lett, emiatt párkapcsolatában az
indulatok magasra csaphatnak. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Úgy érzi, hogy a munkahelyén
kizsigerelik, és családtagjai az ön
nyakán élnek.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Nehezen magyarázza ki magát,
ha nem teljesít egy közepesen ne-
héz feladatot. Otthon sem jó kifo-
gás a fáradtság.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Párjával egyik érzelmi kitörésbõl
a másikba esnek. Törekedjen a
párkapcsolati egység megõrzésére.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Vonakodik kifejezni érzelmeit. A
fogyó Hold ösztönzi, hogy meg-
oldja régóta húzódó családi prob-
lémáját.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Bolygója fokozott népszerûséget
jelez, amit bölcsességének kö-
szönhet. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Minden helyzetben maradjon hû
a barátaihoz, és értékelje a szere-
tetüket s nagyrabecsülésüket.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Váratlan és szokatlan események
történhetnek önnel. Bátran ha-
gyatkozzon a megérzéseire.

Horoszkóp
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Ne használj nagy szavakat je-
lentéktelen dolgokra. Beszé-
dünk sokszor furcsa utakon
jár. Úgy gondoljuk, hogy mi
magunk is megnövünk és
nagyszerûek leszünk, ha be-
szédünkbe nagyszerû kifejezé-
seket keverünk. Így aztán a ci-
põfûzõ bekötésébõl hatalmas,
csodálatos esemény, a virág
megöntözésébõl pedig nagy-
szerû és fantasztikus cselekedet

lesz. Sokszor észre se vesszük,
hogy így mennyi ostobaságot
hordunk össze. Akik viszont
hallgatják azt, amit mondunk,
azok minden bizonnyal észreve-
szik. Légy alázatos a beszéded-
ben. Érezd meg, hogy melyik do-
loghoz milyen szavak illenek. A
nagy szavakkal dobálózó ember
nem nagyszerûvé, hanem nevet-
ségessé válik. Minden szónak he-
lye és ideje van. 

Gondolatjel Visky István rovata

Az Állatorvosok és Ápolók Szakszervezete

(ÁÁSZ) támogatni szeretné a magyar nem-

zetiségû kollégákat is. Odafigyelünk a szak-

mai érdekekre, különösképpen a tagok ese-

tében. Az ÁÁSZ független minden más szakszervezettõl, akcióit tel-

jesen független módon szervezi. Az érdekeltek további tájékoztatást

kaphatnak a www.smavif.com honlapon.

ÁÁSZ
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9.05 A mesemondó 
(rajzf. sor.)
9.35 Daktari (am. sor.)
10.30 Szerelmes földrajz
11.00 Egészség +
11.30 Heuréka! 
Megtaláltam!
12.00 Munka-Társ
12.30 Határtalanul ma-
gyar
13.02 Híradó
13.15 Lyukasóra
13.45 Vannak vidékek
14.20 Felfedező úton 
a Robinson család
15.20 Hogy volt!?
16.15 Lélek Boulevard
16.45 Veszélyben
17.15 Ördögszoros 
(am. western, 1950)
19.00 Híradó
19.30 Pannonia 
3 keréken
20.00 Nyikolaj Erdman:
Az öngyilkos 
(színházi felv.)
22.45 Nászút Vegasba
(am. vígj., 1992)
0.20 Dunasport
0.35 Ragyogás
(angol-am. thriller, 1980)
2.40 Kézjegy

DUNA TV m1 m2 RTL
KLUB HÍR TV

7.55 Opera Café
10.00 A Biblia 
gyermekeknek
10.30 Mézga Aladár 
különös kalandjai
10.55 Hogy volt!?
13.01 Századfordító 
magyarok
13.55 A hét műtárgya
14.00 Pro natura
14.50 Angi jelenti
15.15 A megsebzett 
bolygó
16.50 Anno
17.15 Old Boys 30 
(koncertf.)
18.45 Az emlékezet 
helyszínei
19.15 Mi micsoda
19.40 Esti mese
20.05 Szerelem 
a Hohenstein-kastélyban
(német sor.)
21.00 Híradó este
21.29 Sporthírek
21.35 Mackómentő akció
(am. családi vígj., 2009)
23.05 Gasztroangyal
23.55 Telesport - OTP
Bank Liga
1.35 Anyám! 
(am. vígj., 2007)

7.30 Top Shop
9.20 Kölyökklub
11.00 Winx Klub 
(anim. sor.)
11.30 Asztro Show
12.30 Házon kívül (ism.)
13.00 Autómánia
13.40 Jéglovagok
14.40 Őslények kalando-
rai (angol kaland sor.)
15.40 Sue Thomas 
- FBI (am. sor.)
16.40 Döglött akták
(am. krimisor.)
17.40 001 - Az első
bevetés (német-am.-angol
akcióf., 2006)
19.30 Híradó
20.00 Fókusz Plusz
20.30 X-Faktor (2011) 
- Döntő
Tehetségkutató show-mű-
sor
22.50 ValóVilág 
- Összefoglaló (élő)
Utána: RTL-hírek
0.10 Kritikus pont 
(am. akció-vígj., 1999)
2.05 Róma 
(angol-am. kaland sor.)
3.10 Fókusz Plusz Maga-
zin (ism.)

7.25 Tv2 matiné
11.25 Egyik kutya, másik
nem!
11.55 Bajnokok Ligája ma-
gazin (ism.)
12.25 Babavilág
12.55 Tűsarok
13.25 9 hónap
13.55 Gyilkos számok
(am. krimisor.)
14.55 Autóguru
15.25 Xena
(am. kaland sor.)
16.30 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
17.30 13-as raktár 
(angol drámasorozat)
18.30 Hawaii Five-0 
(am. sor.)
19.30 Tények
20.00 Valami Amerika 2.
(magyar vígjáték, 2008)
22.20 Peacemaker
(amerikai akcióf., 1997)
Közben: Kenósorsolás
0.35 Fénysebességen
(am. sci-fi, 2006)
2.15 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
3.15 Kalandjárat (ism.)
3.40 Teleshop
4.10 Animációs filmek

8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Befutó
9.30 Iskolapélda (ism.)
10.05 Felfedező
10.30 BBC Click
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
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.)
20.00 Híradó
20.30 Retrográd (ism.)
21.05 Civil kaszinó (ism.)
22.00 Híradó 21
22.30 Riasztás (ism.)
23.06 Határtalan szellem
0.05 BBC Click (ism.)

TV2
7.55 Opera Café
10.00 Delta
10.30 Mozdulj!
11.00 Aranymetszés
11.55 Családom és egyéb
emberfajták (am. sor.)
12.15 Gyerekjáték 
a számítógép
12.30 Most a Buday!
13.01 Hírek
13.05 Tudomány 
2011-2031
13.35 Zöld Tea
14.05 HungarIQ
14.35 World Music Expo
15.05 Erdőjárók
15.35 Valaki
16.05 A természet csodái
17.05 Mackómentő akció
(am. családi vígj., 2009)
18.35 Gasztroangyal
19.30 SzerencseSzombat
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Anyám! 
(am. vígj., 2007)
22.50 Balázs Fecó 60 éves
0.40 Testvérek közt 
(am. filmdráma, 2006)
2.15 Sporthírek
2.25 Koncertek az A38
hajón

6.55 Románia hímnusza
7.00 Disney klub
7.55 Zoom
8.10 Az ember és az idő
9.30 Babamágia
10.00 Légy okos szülő!
10.30 Lökött profeszor
11.00 e-Fórum (ism.)
11.30 Ahogy elő van írva
12.00 Pro Patria
12.30 Az én Európám
13.00 Professzionisták
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
21.00 Nosztalgikus évek
23.00 Professzionisták
0.10 Kettős élet 
(am. filmdráma, 2007)
2.00 Népi hagyaték 
(ism.)
2.50 Dana kertjében
(ism.)

TVR 1

7.45 Kolumbusz Kristóf
8.10 Szimba, 
az oroszlánkirály
8.35 A mesemondó
9.05 Daktari (sor.)
10.00 TÉRkép ráadás
10.30 Élő egyház
11.00 Isten kezében
11.30 Új nemzedék
12.00 Világ-nézet
13.02 Híradó
13.15 Élő népzene
13.45 Hazajáró
14.15 Rosszcsont kaland-
jai (am. sor.)
15.20 Csellengők
15.50 Törvény által védve
16.20 Utókor
16.50 Múltidéző
17.20 Méltóságos kisasz-
szony (magyar f., 1936)
18.30 Virágzó Magyarország
19.00 Híradó
19.30 Heti Hírmondó
20.00 Önök kérték!
21.00 Waterloo Híd
(am. dráma, 1940)
22.50 Klubszoba
23.45 Dunasport
0.00 Élet a Marson
0.55 Underground (jug. f.)

DUNA TV m1 m2 RTL
KLUB HÍR TV

7.55 Opera Café
10.00 Mesék
11.00 Enid Blyton kaland-
film sorozata (sor.)
11.25 Amika (sor.)
11.35 Az utolsó mohikán
12.00 Sarah Jane kaland-
jai (sor.)
12.30 Most a Buday!
13.15 Vallási műsorok
15.30 Papírhídon
16.00 A gepida királyok
aranykincsei
16.20 A Moira Orfei Cirkusz
17.20 Csavargások Afriká-
ban
17.45 4 Illényi a Művésze-
tek Palotájában
18.45 Az emlékezet hely-
színei
19.15 Mi micsoda
19.45 Esti mese
20.05 Szerelem a Hohen-
stein-kastélyban (sor.)
21.00 Híradó este
21.35 A Lényeg
22.05 Átok 2. (sor.)
22.30 Othello Gyulaházán
(magyar f.)
0.00 Telesport
1.40 Hogy volt!?

8.00 Kölyökklub
11.00 Trendmánia
11.35 Teleshop
12.35 Törzsutas
Utazási magazin
13.00 Magyar autósport-
magazin
13.15 magazin
13.40 Robin Hood 
(angol kaland sor.)
14.35 Merlin kalandjai
(angol sor.)
15.35 Sue Thomas 
- FBI (am. sor.)
16.40 Eltűntnek nyilvánít-
va (am.-kan. akció sor.)
Közben: 17.00 Hatoslottó-
sorsolás
17.40 Richie Rich 
- Rosszcsont beforr 
(am. vígj., 1994)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 ValóVilág (2011)
(élő) - Párbaj
22.45 Heti hetes
Utána: RTL-hírek
0.05 Beépített feleség
(kan. krimi, 2007)
1.55 Portré
2.30 Egy call girl titkos
naplója (angol sor.)

7.45 Tv2 matiné
10.30 Nagy Vagy!
11.25 Ability
11.55 Stahl konyhája
12.25 Kalandjárat (ism.)
13.00 Borkultusz
13.30 Talpig nő
14.00 Több mint TestŐr
14.30 Simlis Jack, 
a karibi szuperkém 
(am.-új-zél. kaland sor.)
15.00 ÖsszeEsküvők
16.10 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
17.10 Valami Amerika 2.
(magyar vígj., 2008)
(ism.)
19.30 Tények Hírműsor
20.00 Napló
20.35 Napló Extra
21.05 A múmia visszatér 
(am. kalandf., 2001)
23.30 Frizbi Hajdú Péter-
rel
Közben: Kenósorsolás
0.30 TotalCar
1.00 Célkeresztben 
(am. krimisor.)
1.55 A hét kard legendája
(dél-kor.-hongk.-kínai ak-
cióf., 2005)

8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Ingatlanpiac (ism.)
9.30 Európai híradó (ism.)
10.05 Péntek 8 (ism.)
Mondatvadászat
11.05 Célpont (ism.)
11.30 Napról napra
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 Ri-
portmagazin
20.00 Híradó
20.30 Napról napra (ism.)
21.05 Kontraszt
22.00 Híradó 21
22.30 Versus
23.05 Vetítő
23.06 Játék a tér

TV2
7.00 Esély
7.25 KorTárs
7.55 Opera Café
10.00 Vallási műsorok
11.50 Balatonfelvidéki 
református templomok
(ism.)
12.05 Szlovákok az evan-
gélikus egyházban
12.30 Papírhídon
13.01 Hírek
13.05 Szellem a palackból...
13.35 Anno
14.05 Othello Gyulaházán
(magyar tévéf., 1966)
15.40 Olimpiai magazin
16.10 Telesport
Vasas-Híd - DVSC-TEVA baj-
noki labdarúgó-mérkőzés
19.05 Déltenger kincse (sor.)
19.55 A Lényeg
20.30 Híradó este
21.15 Magyarország, 
szeretlek!
22.30 Spíler 
(angol akcióf., 2008)
0.25 Milk 
(am. dráma, 2008)
2.30 Sporthírek
2.40 Koncertek az A38
hajón

7.00 Disney Klub
7.55 Zoom
8.10 A hit világa (live)
10.00 Dana kertjében -
kulináris műsor
10.35 A falu élete
11.50 Mezőgazdasági per-
cek
12.00 A falu élete
13.00 Sajtó és hatalom 
14.00 Hírek
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 sor-
solás
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.00 Distractis Show
(szórakoztató műsor)
21.35 Vízbe fojtott bűnök
- Jindabyne 
(ausztrál dráma, 2006)
23.45 100%-ban garan-
tált

TVR 1

8.30 Híradó
8.40 MacGyver (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 Végjáték
(krimisor.) (ism.)
11.00 Család-barát
11.50 Élő egyház (ism.)
12.30 Hazajáró (ism.)
13.02 Híradó
13.15 Kívánságkosár
15.15 Heti Hírmondó
(ism.)
15.45 Csellengők (ism.)
16.15 Klubszoba (ism.)
17.10 Jöjjön velünk 
Barcaság fővárosába
18.15 Kisváros (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 Dunasport
0.10 Sportaréna
1.05 Kosáry Domokos ol-
vasónaplója
2.05 Váczi Dániel Trió

DUNA TV m1 m2 RTL
KLUB HÍR TV

6.55 Ma Reggel
10.00 A Tízparancsolat ma
10.45 Magyar rock
11.40 Natúra
12.05 Vadlúdsokadalom
Tatán
12.30 Társbérletben 
a tárgyakkal
13.01 Híradó délben
13.19 Sporthírek
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Napló
14.00 Közvetítés 
a parlament üléséről
17.30 Magyar elsők
17.45 Szellem a palackból...
18.10 Vízkincs
18.40 Família Kft. (sor.)
19.05 Angyali érintés
(am. sor.)
19.50 Esti mese
20.10 Különleges mentő-
alakulat (auszt. sor.)
21.00 Híradó este
21.29 Sporthírek
21.35 McLeod lányai
(sor.)
22.20 Maradj talpon!
23.15 24 (am. sor.)
0.00 Caterina és a lányok
(olasz sor.)
0.50 Az Este

7.10 Fókusz Plusz Maga-
zin (ism.)
7.45 Fókusz Reggel
8.35
8.45 Reggeli 
- Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
10.25 Második esély
(am.-mex.-kol. sor.)
11.20 Top Shop
13.10 Asztro Show
14.10 A szív útjai 
(török sor.)
15.10 Tucker, 
az autóbolond 
(am. filmdráma, 1988)
17.15 Sarokba szorítva
(amerikai sorozat)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
Utána: ValóVilág Klikk
21.20 Barátok közt 
(magyar sorozat)
22.00 ValóVilág (élő) 
- Aréna
23.10 Showder Klub
0.15 Minden, amit mindig
is tudni akartál 
a Pókerről...
0.50 Reflektor
1.10 Odaát (akció sor.)

7.00 Magellán (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.30 Stahl konyhája
10.35 Babapercek
10.40 Teleshop
12.15 Behálózva 
(am. vígj., 1987)
14.15 Eva Luna 
(am.-mex. sor.)
15.15 EZO.TV
16.20 Rex felügyelő
(osztrák-olasz krimisor.)
17.25 Második élet 
(am.-kol.-mex. sor.)
18.15 Update Konyha
18.25 Eva Luna 
(am.-mex. sor.)
19.30 Tények
20.20 ÖsszeEsküvők
21.15 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.00 NCIS 
(amerikai krimisor.)
23.00 NCIS: 
Los Angeles (krimisor.)
Közben: Kenósorsolás
0.00 Aktív Exrtra
0.30 Esküdj! 
- éjszakai-show
1.05 Tények Este
1.40 EZO.TV

7.00 Befutó (ism.)
7.30 Soroló (ism.)
8.00 Híradó
9.05 Kontraszt (ism.)
10.05 Napról napra (ism.)
10.30 BBC Hard Talk
(ism.)
11.00 Híradó
11.30 Európai híradó (ism.)
12.05 Ingatlanpiac (ism.)
12.30 Bruttó (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama
14.05 Ázsia (ism.)
14.30 Garázs (ism.)
15.05 Civil kaszinó (ism.)
16.00 Híradó (ism.)
16.30 Keresztmetszet (ism.)
17.05 Célpont (ism.)
Oknyomozó riportműsor
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Hírvilág (ism.)
19.20 Stopper
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
23.00 Híradó
23.30 BBC Reporters
(ism.)
0.05 Rájátszás (ism.)

TV2
7.55 Ma Reggel
10.00 Afrika
gyöngyszeme (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 termé-
szeti értékei
15.55 Lássuk Indonéziát!
16.10 Angyali érintés
(am. sor.)
17.00 Különleges mentő-
alakulat (sor.)
17.45 MM
18.40 Család csak egy van
(sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Kékfény
22.10 Hacktion (sor.)
23.05 Az Este
23.40 Átok 2. (magyar sor.)
0.10 Aranymetszés

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
14.45 Curier TV (live)
15.15 Teleshopping
15.30 Magyar nyelvű 
műsor az egyesen
17.00 Hírek
17.30 Erdőn, 
hegyen, leláncolt szívek
(orosz sorozat)
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 Négy szem közt
23.10 Visszajátszás
0.30 Éjszakai beszélgetések

TVR 1
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7.00 Pro Tv hírek, sport
10.00 Mi történik doktor
úr?
10.45 Fogadás az élettel
(román sorozat) 
(ism.)
11.30 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 A Karib-tenger 
kalózai 
- A Fekete Gyöngy átka
(amerikai kalandfilm,
2003)
23.30 Local Kombat
Frankfurt
1.00 A Karib-tenger 
kalózai 
- A Fekete Gyöngy átka
(ism.)
3.30 Pro Tv hírek, sport
(ism.)

5.00 Közvetlen hozzáférés
(ism.)
7.00 Híradó, Sport
10.00 Mambómánia 
(angol-ír romantikus vígjá-
ték, 2000)
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
22.45 Amerikai pite 5. 
- Pucér maraton 
(amerikai vígjáték, 2006)
0.45 Mambómánia (an-
gol-ír romantikus vígjáték,
2000) (ism.)

7.00 Fején a nagyvilág
7.30 Teleshopping
8.00 The Bike Squad
(amerikai f.) (ism.)
10.00 Teleshopping
10.30 Autófórum
11.00 Stílustitkok
11.30 Sport, 
diéta és egy sztár
12.00 Az 5 csillagos ott-
hon
12.30 Mondenii (ism.)
13.00 Hercegnő Védelmi
Program 
(amerikai vígjáték, 2009)
15.00 Horia akadémiája
16.30 Anyacsere
18.00 Hírek,
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán (ism.)
20.30 Hölgyválasz 
(amerikai romantikus víg-
játék, 2004)
22.30 Christmas in Love
(olasz romantikus vígjáték,
2004)
1.00 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
2.00 Christmas in Love
(ism.)

6.30 Szétépítők
7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők 
- Porsche 911 Targa
9.00 Óriás költöztetők
10.00 Para? Normális?
11.00 Állítólag...
12.00 A túlélés 
törvényei
13.00 Mike Brewer: 
Célkeresztben
14.00 Egyszemélyes had-
sereg
15.00 Édesvízi szörnyek 
- Alaszkai szörny
16.00 Állítólag... 
- Szeletelt repülőgép
17.00 Para? 
Normális?
18.00 Óriás költöztetők
19.00 Mocsári macsók
20.00 Szén
21.00 A mérnök szemével
22.00 Iparkodjunk
23.00 Kíváncsiság 
- A gonosz természete
0.00 Óriásrengés: 
Az óra, 
amely megrázta Japánt
1.00 Hétpróba 
a világ körül
2.00 Keith Barry trükkjei

8.30 Szentek és mester-
ségek
9.00 Balkáni szokások
10.00 Young Dracula 
(angol vígjátéksorozat)
11.00 Liga 2: ALRO Slati-
na - FC Bihor labdarúgó
mérkőzés (live)
13.10 Puzzle 
- Hétvége kettesben (live)
15.10 Montalbano 
felügyelő: 
Papírhold 
(olasz krimi, 2008)
17.00 Vésd a fejedbe
18.00 Román útlevél
18.50 A divat világa
19.00 Circo Massimo
fesztivál
19.55 A divat világa
20.00 Răzushow
21.00 CSI: A helyszínelők
(sor.)
21.50 Egészségpasztilla
22.00 Hírek
23.00 Gitárok ideje
0.00 Murdoch nyomozó
rejtélyei (kanadai-angol
sor.)
0.55 Montalbano 
felügyelő: 
Papírhold (ism.)

TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV DISCOVERY

9.00 Sport.ro Hírek 10.00
Sport.ro Hírek 11.00 Pon-
tos sportidő 13.00
Sport.ro Hírek 14.00 Örül-
jünk a focinak 15.00
Sport.ro Hírek 15.05 Foga-
dás a félelemmel 16.00
Mitica ligája 18.00
Sport.ro Hírek 19.00 Miti-
ca ligája 20.15 Ne kezdj ki
Seagal-al 21.00 Sport.ro
Hírek 22.00 Wrestling
SMACK 23.00 Fogadás a
félelemmel 0.00 Poker Big
Game III 

8.15 A csábítás földjén
(amerikai sor.) 9.45
Együtt örökké (sor.) 12.30
A kötelék (sor.) 14.30
Clase 406 (sor.) 15.30
Amor real (mexikói sor.)
16.30 Igaz történetek
17.30 Az örökösök (am-
kol. sor.) 19.30 A csábítás
földjén (mexikói  sor.)
20.30 A szerelem győzel-
me (mexikói sor.) 22.00
Perro amor (amerikai sor.)
23.30 Szerelemkönnyek
(román sor.)

SPORT.RO ACASA

ETV Kanal D

8.00 Magyar Tamás: Gyön-
gyök és pitykék 8.30 Zene
8.45 Ízelítő ism. 9.00 Nép-
tánc 9.30 Hitélet ism.
10.00 Népzene 10.15 Nép-
tánc 16.00 Hitélet 16.30
Piactér 17.30 Hargita Ma-
gazin  18.30 Híradó 19.00
Erdélyi Kávéház 19.30 Hír-
adó 20.00 Piactér 20.30
Híradó 21.00 Kultúrcsepp
ism. 21.30 Híradó 22.00
Többszemközt ism. 22.30
Híradó 23.30 Tájkép

9.00 Nem ér a nevem
(sor.) 9.30 Reaper (sor.)
10.30 Ma ko Po lo (tajvani
akciófilm, 1975) 12.30 Ka-
nal-D Hírek 13.15 Kedves
barátnőm (ism.) 16.00 D-
Paparazzi (ism.) 16.45
Akarsz milliomos lenni?
18.45 A nap híre 19.00
Kanal-D Hírek 19.45 Ez Ro-
mánia! 20.30 Clejaniak
22.00 Véletlen anya 0.00
Exorcism (amerikai horror,
2006) 2.00 Kanal-D Hírek

7.00 Pro Tv hírek, sport
10.00 20 év után
(talk show)
11.00 Még zöldebb 
a szomszéd nője 
(amerikai vígjáték, 1995)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
13.05 Apropo TV 
- szórakoztató műsor
14.00 Legend 
of the Seeker 
(amerikai akció sorozat)
15.00 Románia hangja 
- szórakoztató műsor
(ism.)
18.00 Románia szeretlek!
19.00 Hétvégi Pro Tv 
hírek, sport, 
időjárásjelentés
20.30 A szellemlovas
(am.-auszt. akciófilm,
2007)
22.45 Csak egy kis panic
(amerikai vígjáték, 1999)
1.00 Apropo TV 
- szórakoztató műsor
(ism.)
1.45 A szellemlovas 
(am.-auszt. akcióf., 2007)
(ism.)

7.00 Híradó, Sport (live)
10.00 Talpig zűrben 
(am. vígj., 1990)
12.00 Xena 
(amerikai kaland sorozat)
13.00 Híradó, 
sport, időjárásjelentés
(live)
13.30 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 Határtalan indulat
(am. akcióf., 2008)
0.45 A fenébe is 
- szórakoztató műsor
2.15 Talpig zűrben
(am. vígj., 1990) (ism.)
3.45 Határtalan indulat
(am. akcióf.) (ism.)

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, szeress!
12.30 Mondenii 
- szórakoztató magazin
(ism.)
13.00 Idősek és nyugtala-
nok (ism.)
13.30 Miss vidéki lány 
- reality show (ism.)
15.30 Kötekedők króniká-
ja (ism.)
18.00 Hírek
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 Hírek (ism.)
2.00 Miss vidéki lány 

6.30 Szétépítők 
- Tégla
7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők 
- Jeep CJ7
9.00 Hogyan csinálják?
Golyóálló mellények, 
Robotok, Ejtőernyősök
10.00 Újjáépítők 
- Ébresztő
11.00 Amerikai hotrodok 
- ‘42-es Woodie
12.00 Nagymenők 
négy keréken
13.00 Autókereskedők
15.00 Óriás költöztetők
16.00 Kíváncsiság 
- Mikor jön el a világvége?
18.00 Édesvízi szörnyek
- Óriás kajmánhal
19.00 Egyszemélyes 
hadsereg 
- Félelem nélkül
20.00 Idegen bolygó
21.00 Autókereskedők
- Jaguar E-Type

23.00 Újjáépítők 
- Munka a SEMA-n
1.00 Óriás költöztetők
2.00 A fegyverkovács -
AK-47-es hangtompító

8.00 Vésd a fejedbe (ism.)
9.00 Román útlevél
10.00 Young Dracula 
(vígjátéksor.)
11.00 Motomágia
11.30 Női siker
12.00 Jamie 30 perces
ebédje
13.10 Hétvége kettesben
(live)
15.10 Száguldás a lejtőn
(am. családi f., 2007)
16.50 Egészségpasztilla
17.00 Balkáni szokások
18.00 Kaland 
és természet
18.30 Csavargó halász
19.00 Szélességek
19.30 Nagy lábon
20.10 Bosszúálló angyal
(am. western, 2007)
21.40 A divat világa
21.50 Egészségpasztilla
22.00 Hírek
23.00 AG Weinberger ze-
nei műsora
0.00 Murdoch 
nyomozó rejtélyei 
(kan.-angol sor.)
0.55 Bosszúálló angyal
(ism.)

TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV DISCOVERY

10.00 Hírek 10.05 Pro
Motor 11.00 Pontos sport-
idő 13.00 Sport.ro Hírek
14.00 Ploiesti harcosok
14.30 Pontos sportidő
15.00 Sport.ro Hírek
15.05 Fogadás a félelem-
mel 16.00 Mitica ligája
(live) 18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.00 Mitica ligája
(live) 20.00 A fény harco-
sai 21.00 Sport.ro Hírek
22.00 Ultimate Fighting
Championship 23.00 Gigá-
szok harca

8.15 A csábítás földjén
(sor.) 9.45 Együtt örökké
(sor.) 12.30 A kötelék
(sor.) 14.30 Clase 406
(sor.) 15.30 Amor real
(sor.) 16.30 Mesés höl-
gyek 17.30 Az örökösök
(sor.) 19.30 A csábítás
földjén (mexikói sor.)
20.30 A szerelem győzel-
me (sor.) 22.00 Perro
amor (amerikai sor.) 0.00
Szerelemkönnyek (román
sor.) 1.00 Clase 406 (me-
xikói sor.) 

SPORT.RO ACASA

ETV

8.00 Zene 8.45 Ízelítő 9.00
Vékás Péter: A Divaldok
9.30 Metszet 10.00 Útmu-
tató 10.15 Értékeink 16.00
Piactér 16.30 Kultúrcsepp
17.00 Hitélet ism. 17.30 Er-
délyi Kávéház 18.00 Re-
tropolisz 18.30 Híradó
19.00 Kultúrcsepp 19.30
Híradó 20.00 Tájkép ism.
20.30 Híradó 21.00 Híradó
22.00 Metszet 22.30 Hír-
adó 23.00 Többszemközt

9.00 Lányok meglepetések-
kel 9.30 Eli Stone 10.30 A
legyőzhetetlen Shaolin (ak-
cióf.) 12.30 Hírek 13.15 Ne-
vessünk 13.45 Találd meg
a családomat! 15.15 Cleja-
niak 16.45 Akarsz milli-
omos lenni? 17.45 Ez Ro-
mánia! 18.45 Hírek 19.45
D-Paparazzi 20.30 Szemek
az árnyékban 22.00 A Só-
lyom végveszélyben (am. f.
dráma)

7.00 Pro Tv hírek,
Könyvbemutató
10.30 The legend 
of the seeker (ism.)
11.30 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
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

23.00 A mentalista 
(amerikai krimisor.)
0.00 Románia szeretlek!
(ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Reggeli matiné 
- Răzvan és Dani műsora
(live)
10.00 Sajtószemle 
- Mircea Badeaval
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
- reality show (ism.)
11.30 Nálam az irányítás 
- reality show
13.00 Híradó, Sport
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
- reality show (ism.)
16.00 Híradó, Sport
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
- talk show
Simona Gheorghe műsora
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
20.20 Johnny English
(angol vígj., 2003)
22.00 Lale 
(török sorozat)
23.00 Híradó, Sport
23.45 Egy bűnös show 
- Dan Capatos műsora
(live)
1.00Johnny English 
(angol vígj., 2003) (ism.)

7.30 Az 5 csillagos otthon
(ism.)
8.00 Családban (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
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 Miss vidéki lány
22.15 Lököttek 
(román sorozat)
23.15 Mondenii 
(szórakoztató műsor)
23.45 NCIS 
(amerikai krimisor.)
1.00 Fintescu hidja (ism.)

7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők
9.00 Hogyan csinálják?
10.00 Hogyan készült?
11.00 A túlélés 
törvényei
12.00 Amcsi motorok
- A Nemzetőrség
13.00 Autókereskedők 
- Jaguar E-Type
14.00 Autókereskedők
- Jaguar XJS
15.00 Kíváncsiság  
- Van-e élet Mike-on?
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok 
- A nevem Earl
18.00 Autókereskedők
19.00 A túlélés 
törvényei 
- A borneói dzsungel
20.00 Állítólag...
21.00 Hogyan készült?
22.00 Kíváncsiság
- A gonosz természete
23.00 Para? 
Normális?
0.00 Autókereskedők 
- Frogeye Sprite
2.00 A túlélés 
törvényei 
- Costa Rica-i esőerdő

8.00 Nyomoz a tanárnő
(olasz sorozat)
9.10 Száguldás a lejtőn
(amerikai családi film,
2007)
10.45 Egészségtabletta
10.50 Vallomások (ism.)
11.50 Bazár
12.25 Biznisz óra
13.15 Topping
14.00 Építészet
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Nyomoz a tanárnő
(olasz sor.)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
18.30 Răzushow 
- szórakoztató műsor
19.30 Oroszlánok arénája
20.25 Biznisz óra
21.10 Késhegyen
22.00 Hírek, sport
23.00 Minden 
pénzt megér
23.35 Drezda 
- A pokol napjai 
(német háborús filmdrá-
ma, 2006), 1. rész
1.15 Răzushow 
- szórakoztató műsor (ism.)

TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV DISCOVERY

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 Pontos
sportidő 18.00 Sport.ro
Hírek 19.00 Pontos sport-
idő 19.05 Információk
20.00 Pontos sportidő
20.05 Red Bull X-Fighters
World Tour 21.00 Sport.ro
Hírek 22.00 Local Kombat
23.00 Sport.ro Hírek

8.15 A csábítás földjén
(sor.) 9.45 Együtt mind-
örökké (sor.) 12.45 Mesés
hölgyek 14.15 Clase 406
(sor.)15.30 Amor real
(sor.) 16.30 Igaz történe-
tek 17.30 Lola (amerikai
sor.) 18.30 A lángoló ég
alatt (sor.) 19.30 A csábí-
tás földjén (sor.) 20.30 A
szerelem győzelme (sor.)
22.00 Éjszakai történetek
22.30 Perro amor (am.
sor.) 23.30 Szerelemkön-
nyek (sor.)

SPORT.RO ACASA

10.15 Néptánc 10.30 Átjá-
ró ism. 10.40 Zene 16.00
Híradó 16.15 Kultúrcsepp
ism. 16.35 Kárpát Expres-
sz 17.00 Átjáró 17.30 Hír-
adó 17.50 Egészséges per-
cek 17.55 Könyvajánló
17.57 Életképek 18.00
Néptánc 18.30 Híradó
19.00 Piactér 19.30 Hír-
adó 20.00 Lakatos Iván: A
honfoglaló magyarok mű-
vészete 20.30 Kós Károly
Akadémia 21.00 Piactér 

7.30 Családi történet (sor.)
9.30 Teleshopping 10.00
Kedves barátnőm 12.30
Kanal-D Hírek 13.15 Légy
az enyém 15.15 A szív úr-
nője (török sor.) 16.45 Cél-
pontban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek 20.00
A szívnek parancsolni nem
lehet (török drámasor.)
22.00 Szemek  az árnyék-
ban 23.30 Kanal-D Hírek
0.30 Pterodactyl - Szár-
nyas gonosz (am. horror)

magyar nyelven a regionális
stúdiók középhullámú adá-
sában
15.00 Híradó
15.10 Hétvégi magazin

8.00 Jó reggelt, Erdély!
Híradás, Telefontársasjáték,
Nyelvőr, Világjárók
10.05 Térerő
14.00 Híradás, Aranysza-
lagtár, Alternatívzene
16.00 Híradó
Ötórai tea: Megy a magnó,
Súrlott grádics, A hét zene-
műve, Versműsor, Gramo-
fon

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 operaszín-
padon
17.55 Hírek, műsorism.

BUKARESTI RÁDIÓ

Marosvásárhelyi rádió

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

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

11.00 Híradás, Sport, Rá-
dióújság
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, Rá-
dióújság
17.00 Híradás, Figyelő
17.55 A nap hírei röviden

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

BUKARESTI RÁDIÓ

Marosvásárhelyi rádió

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

magyar nyelven a regionális
stúdiók középhullámú adá-
sában
10.00 Egyházi műsor

10.00 Híradás, Ultrarövid
ráadás
11.00 Gyermekműsor
12.00 Híradás
12.05 Igehirdetés, Délkör
13.00 Híradás
13.05 Szól a nóta
14.00 Itthon, Erdélyben
15.00 Zenés üzenetek
16.00 Híradó
16.10 Zenés üzenetek
17.00 Vasárnapra válogattuk

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
református egyház
17.55 Hírek, adászárás

BUKARESTI RÁDIÓ

Marosvásárhelyi rádió

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

Kanal D

ETV Kanal D
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Röviden

Labdarúgás

ÚMSZ

A válogatottnak a belgák
és görögök elleni barát-

ságos mérkõzései miatt meg-
szakadt labdarúgó-Liga-1-es
bajnokság a 14. forduló mér-
kõzéseivel folytatódik. A já-
tékosok fehér karszalaggal
lépnek pályára tiltakozáskép-
pen a profiliga (LPF) azon
kinyilvánított szándéka ellen,
hogy a jelenlegi 60-ról 90 na-
posra növelje azt az idõinter-
vallumot, amelynek lejárta-
kor egy játékos kérheti, hogy
szabadon igazolható legyen.   

Pénteken az újonc Petrol
és a Marosvásárhelyi MFC
összecsapása nyit, a 18
órakor kezdõdõ mérkõzés-
rõl a Digi Sport számol be
élõben. A bajnoki címvédõ
Oþelul 20.15 órától Galacon
fogadja a Sportul Studen-
þesc együttesét, errõl a talál-
kozóról a GSP Tv számol be
élõben. 

Szombaton két újonc ide-
genben lép pályára, a CS
Mioveni a Brassói FC (16
óra), a Nagyszebeni Voinþa
(18 óra) pedig a Dinamo ven-
dégeként. Este fél 9-kor, a
Gépész utcában csap össze a
két kolozsvári együttes, s a
CFR 1907 és az U rivalitása
cinikus felhangokat kapott a
héten. A „vasutas” klubveze-
tés minden eddiginél maga-

sabb jegyárakat szabott meg,
romániai viszonylatban pél-
dátlan, 35-tõl 50 euróig terje-
dõket. Így nem csoda, hogy
szerdán mindõssze 14 (!) ti-
kett lelt gazdára, és fennáll
annak a veszélye, hogy szinte
üres lelátók tátonganak majd
a kolozsvári derbin. A felhör-
dülés általános volt és a kin-
cses város határait túllépõ, de
a CFR 1907 vezetõségét nem
lehet eltántorítani azon szán-
dékától, hogy ily módon

csökkentse a forrófejûbb
szurkolók számát. Az U ve-
zetõ stábja visszautasította a
meghívóját, az ingyenje-
gyeket pedig megosztották a
„látogató” csapat szurkolói-
val, miután a 150-tõl 200 lejig
terjedõ jegyárak a legtöbb
CFR-szurkolónak is elérhe-
tetlenek. A 20.30-kor kezdõ-
dõ kolozsvári rangadóról is a
Digi Sport számol be élõben. 

Két érdekes összecsapásra
kerül sor vasárnap: a FC

Vaslui a Pandurii kiszámítha-
tatlan gárdáját fogadja 16
órától, a Ceahlãul pedig a
Steauát fél 9-tõl – e két hely-
színrõl is a Digi Sport sugároz
élõben. 

A hétfõi Rapid–Megyesi
Gaz Metan-találkozót a
Dolce Sport közvetíti 19 órá-
tól, a 14. forduló zárómér-
kõzését, a Concordia Chiaj-
na–Astra Ploieºti-meccset
pedig a Digi Sport (20.30
óra). 

Pászkány Árpádot és Iuliu Mureºant pellengérre állította a hazai futball-társadalom 

Visszalépnek 
a tornászlányok?

Az országos sporthatóság
(ANST) módosítaná a sport-
törvény életjáradékokkal
kapcsolatos cikkelyét: csak
30 éves kortól  folyósítaná
azokat. A változás nem érin-
tené azokat, akik már része-
sednek ezekben a juttatások-
ban. Így ahhoz, hogy felke-
rüljenek a listára, a torná-
szoknak például az év végé-
ig kellene kérvényezniük – a
jövõ évi olimpia után ugyan-
is már hiába tennék. Köny-
nyen megeshet tehát, hogy
Cãtãlina Ponor, Sandra
Izbaºa, Ana Porgras, Diana
Chelaru, Amelia Racea és
Raluca Haidu nen utazik
Londonba, ahol ebben az
esetben csak Larisa Iordache
képviselné a román színeket. 

Dragomir a DNA-nál

A Craiovai Universitatea ki-
zárásának ügyében, vádlott-
ként  hallgatták ki tegnap
délelõtt Dumitru Dragomirt.
A DNA-nál való idõzése
után a profiliga (LPF) elnö-
ke nem nyilatkozott a sajtó-
nak, részletek pedig egyelõre
nem szivárogtak ki. 

Oþelul–Vaslui a sláger

Tegnap kisorsolták a labda-
rúgó-Román Kupa negyed-
döntõinek párosítását: de-
cember 6–8. között Dinamo
–Petrolul-, Temesvári Poli–
Medgyesi Gaz Metan- és
Rapid– Pandurii-találkozó-
kat rendeznek. Az Oþelul–
Vaslui-mérkõzést máris elha-
lasztották, miután a galaciak
december 7-én vívják utolsó
BL-csoportmérkõzésüket a
Benficával.   

Pénzbüntetés 
a bakizóknak

A Medgyesi Gaz Metan férfi
kosárlabdacsapatának igaz-
gatótanácsa pénzbírsággal
sújtotta Ovidiu Teleaba ve-
zetõedzõt és a technikai stáb
többi tagját, miután közös
mûhibájuk miatt a csapat
zöld asztalnál, 0-20-szal
vesztett a CSU Asesoft
Ploieºti elleni hazai mérkõ-
zésen. A találkozón 11 má-
sodpercig öt idegenlégióssal
játszottak a medgyesi csapat,
ezt pedig a szabályzat tiltja. 

Indul
a tavaszi idény

A hétvégén a 16., azaz az
elsõ tavaszi fordulóval foly-
tatódik a magyar labdarúgó
OTP Bank Liga; a legérde-
kesebbnek ígérkezõ találko-
zóra Gyõrben kerül sor, aho-
va az ötödik helyen álló Bu-
dapest Honvéd látogat. A
listavezetõ Debrecen a Va-
sashoz látogat, míg a cím-
védõ Videoton a Siófokot,
az egyetlen nyeretlen csapat,
a Zalaegerszegi TE pedig a
harmadik helyen álló Dió-
gyõrt látja vendégül. A to-
vábbi mûsor: Pápa–Újpest
FC, Haladás–Pécsi MFC,
Kecskeméti TE–MVM Paks,
Ferencváros–Kaposvári Rá-
kóczi. 

Fociderbi Kolozsváron

Fotó: Mediafax

Teremlabdarúgás 

T. J. L. 

Kiütéses gyõzelemmel
kezdett a Rába ETO a

futsal UEFA-kupa elitköré-
ben: a magyar bajnok a szer-
da esti nyitófordulóban 9-2-
re nyert a grúz aranyérmes
Iberia Star Tbiliszi ellen. Az
értékes sikerbõl Artur Melo
tanítványai közül Elio
Fabian, Lódi és Al-Ioani két-
két, Gyurcsányi, Jeferson Da
Lima és Harnisch pedig egy-
egy góllal vette ki a részét.
Becsülettel helytállt Románia
bajnoka, a Marosvásárhelyi
City’us is, amely a házigazda
portugálok ellen kezdett. Az
elmúlt idényben döntõs
Sporting CP már 2-0-ra veze-
tett a 3. percben, Ignat a 7.-
ben szépített. Szünetben 4-1-
et mutatott az eredményjel-
zõ, a második játékrészben
azonban két vásárhelyi gól
következett, Ignat és Radu
három perc leforgása alatt
zörgetett hálót, 3-4. Leitao a
38. percben állította be az 5-
3-as végeredményt. Tegnap
este City’us–Iberia Star- és
Sporting CP–Rába ETO
mérkõzéseket rendeztek, a
sorozat szombaton délután
ér véget Rába ETO–City’us-
és Iberia Star–Sporting CP-
találkozókkal. Csak a kör-
mérkõzés gyõztese jut to-
vább, a jövõ áprilisi négyes
döntõbe. 

Hengereltek 

a gyõriek 

Kosárlabda

Turós-Jakab László

A legjobbja, Chauncey
Hardy halála elõtt veret-

len CSS Giurgiu második el-
maradt mérkõzését is elvesz-
tette, 74-79 Nagyszebenben,
a CSU Atlassibbal. Szerdán
este az újonc közel állt a bra-
vúrhoz, sokáig vezetett, majd
tartotta a lépést a hazaiakkal,
de a hajrára elfáradt. A zsi-
nórban hat vereségnél tartó
gyurgyevóiak a 13. helyig
csúsztak le a táblázaton.     

E hét végén a 9. forduló
mérkõzéseit rendezik meg,
három felvonásban. Ma este
8-kor, Kolozsváron, a bajno-
ki címvédõ U-Mobitelco BT
az Energia Rovinari együtte-
sét fogadja, a meccset a Digi
Sport 3 közvetíti élõben. A
kolozsváriak azért hozták
elõre bajnoki mérkõzésüket,
mert jövõ kedden Kraszno-
jarszkban vívnak Eurochal-
lenge Kupa-mérkõzést az
orosz BC Jenyiszejjel.

Szombaton CS Otopeni–
CSS Giurgiu (18 óra, TVR 3
élõ), Temesvári BC–Med-
gyesi Gaz Metan (17.30 óra,
Digi Sport 3 élõ), Nagyszebe-
ni CSU Atlassib–Craiovai
SCM CSS, CSU Asesoft Plo-
ieºti–Csíkszeredai Hargita
Gyöngye, Bukaresti CS Mu-
nicipal–Poli Iaºi. A Nagyvá-
radi CSM–BCM Piteºti-mér-
kõzést a Digi Sport 3 felvétel-
rõl közvetíti vasárnap, 20
órától. Szintén vasárnap, Bu-
karestben, a Dinamo a Ma-
rosvásárhelyi BC Mureºt fo-

gadja (18 óra, TVR 3 élõ). A
fordulót megelõzõen a 15
ponttal vezetõ temesváriakat
egyetlen pont hátránnyal kö-
veti nem kevesebb, mint hat
csapat. Ezek a téli szünetig
még hat rangadót vívnak egy-
mással: U-Mobitelco BT–
Gaz Metan (11. forduló),
CSU Atlassib–BC Mureº
(12.), Gaz Metan–Nagyvárad
(12.), CSU Atlassib–CSU
Asesoft (13.), CSU Asesoft–
BC Mureº (13.), U-Mobitelco
BT–CSU Atlassib (15.). 

Az alsóházban még nem
szerzett gyõzelmet a Poli
Iaºi, míg a csíkiak és az
otopeni-iek egy-egy, a gyur-
gyevóiak és a piteºti-iek pe-
dig két-két sikert arattak az
eddigi nyolc fordulóban. 

A nõi bajnokságban szer-
dán este még egy elmaradt
mérkõzést pótoltak, Szat-
márnémetiben a CSM 97-
58-ra verte a Kolozsvári U-t.
A hét végén a 10. forduló ta-
lálkozóit rendezik meg, töb-
bek közt az Aradi ICIM
UVG– Gyulafehérvári CSU-
és CSM Târgoviºte–Maros-
vásárhelyi Nova Vita-rang-
adókat.

Szombaton Brassói Galac-
tica-Olimpia–Craiovai SCM,
Rapid–Olimpia, Sepsi BC–
Politehnica Iaºi és Kolozsvá-
ri U–CSM Sportul Studen-
þesc mérkõzéseket rendez-
nek, a Temesvári BCM Dan-
zio vasárnap játszik Szatmár-
németiben. A BCT Alexand-
ria–Nagyváradi CSM U-
mérkõzést már korábban le-
játszották, 81-42-s hazai siker
született. 

Rangadók a palánkok alatt

Kézilabda

Hírösszefoglaló

Remek csapatteljesít-
ménnyel az MKB

Veszprém 29-24-re nyert a
német Füchse Berlin ottho-
nában a férfi kézilabda-Baj-
nokok Ligája 5. fordulójá-
nak szerdai játéknapján, és
ezzel igen kedvezõ helyzet-
be hozta magát a nyolcad-
döntõbe jutásért folyó küz-
delemben. A sikerrel a
Veszprém hatalmas lépést
tett a csoport második he-
lyének megszerzésére, de
az elsõ pozíció elérése sem
lehetetlen.

A B csoport másik mér-
kõzésén a spanyol Atlético
Madrid 37-29-re nyert a
lengyel Kielce otthonában,

a dán Bjerringbro-Silkebro
szombaton fogadja az
orosz Csehovszki Medve-
gyit. 

A csoport állása: 1.
Atlético Madrid 9 pont/5
mérkõzés, 2. MKB Veszp-
rém 8/5, 3. Füchse Berlin
5/5, 4. Kielce 4/5, 5.
Csehovszki Medvegyi 2/4,
6. Bjerringbro-Silkebro
0/4. A Veszprém legköze-
lebb november 27-én lép
pályára és a Berlint fogadja.

A BL másik magyar
résztvevõje, a három vere-
séggel és egy gyõzelemmel
álló Pick Szeged legköze-
lebb szombaton lép pályára
– minimális gyõzelmi esély-
lyel –, amikor is fogadja a
világsztárokkal felálló fran-
cia Montpellier-t. A D cso-
portban a dán Köbenhavn

(6 pont/3 mérkõzés) vezet a
Montpellier (6/4), a spa-
nyol León (5/4), a német
Kiel (3/3), a Pick Szeged
(2/4) és a szerb Belgrádi
Partizan (0/4) elõtt. 

A C csoportban négy
mérkõzés után is pont nél-
küli román bajnok
Konstancai HCM szomba-
ton Skopjéban lép pályára,
a HC Metalurg ellenében.
Ugyanaznap a lengyel
Orlen Wisla Plock a német
HSV Hamburgot fogadja.
Utóbbi 8 ponttal vezet a
szlovén RK Cimos Koper
(6), a HC Metalurg (5), az
Orlen Wisla (4), az orosz
Szentpétervár (34) és a
Konstanca (0) elõtt.    

A négy csoportból az el-
sõ négy jut tovább a nyol-
caddöntõbe. 

Veszprém-bravúr Berlinben

Jégkorong 

T. J. L.

A válogatottak akciói
miatt rövid idõre meg-

szakadt magyar–román jég-
korongbajnokság a két leg-
jobb hazai csapat brassói
rangadójával folytatódott. A
tavaly MOL Ligát nyert HSC
Csíkszereda 3-2-re nyert a
Cenk alatt a Corona Fe-
nestela ellen, és ismét az
Acélbikák elé ugrott a táblá-
zaton. A rendkívül sportsze-
rû légkörben lezajlott össze-

csapáson (8 brassói és 10 csí-
ki büntetõperc) Mihály Ede
(2) és Virág Csanád találatai-
val 3-0-ra vezettek a vendé-
gek, az utolsó negyedórában
azonban már csak brassó gó-
lok születtek, Fodor Csanád
és Andrej Rajcak révén. 

Ma este Ferencvárosi
TC–Dab.Docler-, HSC Csík-
szereda–Miskolci JJSE- és
Steaua Rangers–Újpesti TE-
mérkõzéseket rendeztek, va-
sárnap pedig HSC Csík-
szereda–Újpesti TE, Sapa
Fehérvári AV19–Dab.Doc-
ler, Brassói Corona Feneste-

la–Miskolci JJSE menetrend
szerint játszanak. 

Brassóban nyert Csíkszereda

A táblázaton
1. Csíkszereda 1714 0 3 82-33 41
2. Dab.Docler 1914 0 5 78-45 41
3. M. JJSE 1811 0 7 68-41 34
4. Brassó 2010 010 79-68 31
5. Fehérvár 2111 010 83-84 31
6. FTC 2010 010 67-71 29
7. Steaua 20 5 01562-108 18
8. Újpest 19 2 01750-119 7
A győzelemért 3 pont jár. Ha bünte-
tők vagy hosszabbítás után születik,
2-1 arányban oszlik a győztes és
vesztes között.  



Antal Erika

– Ilyenkor az embernek való-
ban kötelessége számot adni
önmaga elõtt és a városa
elõtt is, mindazok elõtt, akik
ismerik, hiszen tudják ró-
lam, hogy ezt csinálom, ez a
hivatásom, ez a szenvedé-
lyem. Ezen túl egy kultúrpa-
lotai kiállítás nehezebb do-
log, mert nagyon nagy a fe-
lület, alaposan át kell gon-
dolni, hogy mit válogat ösz-
sze az ember, ráadásul a het-
venéves beszámolónál nem-
csak a legfrissebb munkáit
állítja ki, de igyekszik egy át-
fogó képet adni az azelõtti
teljes munkásságáról. Ez-
elõtt tizenöt évvel volt ne-
kem kiállításom a Kultúrpa-
lotában, és azóta most szán-
tam rá magam újból. A
Bernády Házban pedig a
Banner Zoltán által írt, a
Pallas-Akadémia gondozá-
sában megjelent monográfia
bemutatójára rendeztünk
egy kisebb, néhány alkotást
bemutató kiállítást.

A képzõmûvészet kedve-
lõinek nagy esemény volt a
gyûjteményes tárlat és a
monográfia bemutatója is.
Ezek szerint a kiállítónak
is?
– Igen, nagyon nagy ese-
mény, az biztos. Nemcsak a
mûvek kiválogatása jelentett
feladatot, de azok felrakása
is, hiszen az fizikai munka,
amiben a férjemnek van óri-
ási szerepe, vagyis majdnem
õ viszi a hátán az egészet.
Egyébként az anyagom itt-
hon, úgymond, raktáron áll,
és nagyjából tudtam is, hogy
melyek azok a munkák,
amelyek fontosak és ame-
lyeknek szerepelniük kell.
Gyûjtõktõl nem kértem köl-
csön, mert a képeim nagy
része külföldön van, úgy-
hogy az már bonyolultabb
lett volna, onnan kölcsön-
kérni, elszállítani, visszakül-
deni. Nagyon sok kiállítá-
som volt Magyarországon,
Ausztriában is, és amiket ott

vásároltak meg, azok mind
ott is maradtak, vagy még to-
vább vándoroltak. Akkori-
ban ott sokkal könnyebben
vásároltak képeket, mint itt-
hon. Itthon nem volt rá
pénz.

A második monográfia
jelent meg önrõl, ezt ho-
gyan fogadta?
– Érdekes volt, mert amikor
az elsõrõl megtudtam, hogy
meg fog jelenni a Mentor
Kiadónál, méghozzá ez volt
az elsõ számú könyv, amivel
akkor, 1999-ben indította a
sorozatot a kiadó, amikor
felhívtak ezzel, nem hittem
el, mert én addig úgy éltem
az életemet, hogy nem volt
ilyen lehetõségem, alig-alig
jelent meg valami. Én vala-
hogy úgy gondoltam, hogy
monográfia már csak a ha-
lála után, post mortem je-
lenhet meg valakirõl. Nem
volt más tapasztalatom.
Persze, nagyon örvendtem
neki, és lassan-lassan hozzá-
szoktam a gondolathoz,
mert a sorozat folytatódott,
a csíkszeredai Pallas-
Akadémia is elindította a
saját sorozatát, sok képzõ-
mûvészrõl jelent meg azóta
könyv, úgyhogy ma már ez
mindennapi dolog. Az elsõ
kötetet Jánosházy György
írta, a másodikat Banner
Zoltán. Sokat beszélget-
tünk, de végül is a saját
meglátásaikat és gondolata-
ikat írták le. Jó érzés kézbe
venni egy ilyen könyvet, na-
gyon jó érzéssel viszonyul-
tam ehhez, örvendtem és
gondolom, hogy bárki így
lenne vele. Mert jólesik az
embernek az, ha bármilyen
elismerés származik a mun-
kájából, különösen, ha a
munkája életének a legfon-
tosabb része.

Sokan járnak tárlatnyi-
tókra, a vásárhelyi közön-
ség köztudottan nyitott, fo-
gékony, érdeklõdõ. Szok-
ta-e figyelni a közönséget,
azt, hogy változik-e, eset-

leg idõsödik-e, fiatalodik-e,
új arcok jelennek-e meg?
– Nagyon sok embert ismer-
tem meg a kiállításmegnyitó-
kon, akik valóban érdeklõd-
nek, és gyakran járnak az
ilyen rendezvényekre, de azt
vettem észre, hogy a fiatalok
inkább saját kiállításaikra
mennek el. Tehát fiatalok a
fiatalokéra. Van egy réteg,
akit érdekel az idõsebb gene-
ráció is, de az ifjúság nagy-
részt el van foglalva saját
magával.

Amikor ön huszonéves
volt, minden tárlatnyitón
jelen volt? 
– Igen. Akkor nem volt ek-
kora különbség a mûvészet
új ágazatai és a régebbi vo-
nulat között. Akkor nagyon
jelentõs esemény volt egy-
egy kiállítás megnyitója, em-
lékszem, hogy az elején, mi-
után én végeztem, a múze-
umban rendezték a tárlato-
kat. Aztán jóval késõbb ren-
dezték be, építették meg ezt
a mostani kiállítóterem-
együttest. Az a városnak ak-
kor nagy eseményt jelentett,
amikor a megyei tárlat meg-
nyílt, arra elment mindenki,
de fõleg a szakmabeliek nem
hiányozhattak.

Szívesen megnézi az új-
donságokat, eljár a fiatalok
kiállításaira is?
– Rendkívül érdekel minden,
a fiatal generációra is na-
gyon kíváncsi vagyok. Ter-
mészetsen a mûvészet nem
lezárt dolog, állandóan vál-
tozik, és végtelen árnyalatú
megjelenésekben láthatók a
próbálkozások. Ezeket majd
a jövõ eldönti. Az ember fi-
gyeli, persze, mert a szakmá-
ja érdekli és maga a mûvé-
szet sorsa is természetesen,
de ezt a jövõ fogja majd el-
dönteni.

Hogy látja, milyen irány-
ba halad a mûvészet?
– Minden változik, a mûvé-
szet is. Pillanatnyilag eléggé
zûrzavaros a helyzet, mint

ahogy a társadalom is az, fel-
fordulásos állapotban lele-
dzik. Valószínû, hogy a le-
tisztulás állapota is el fog kö-
vetkezni; hogy mikor, nem
tudom. Egyelõre ez a globa-
lizált szemlélet magához
vonzza a fiatalokat, úgy ér-
zem, ahány kiállításra beme-
gyek, szinte mindenhol
ugyanazt látom. Biztosan
megváltozik majd, mert az
ember lelkének szüksége van
a mûvészetre.

Ha bemegy egy barát, is-
merõs lakásába, gondolom,
a tekintete azonnal feltér-
képezi, hogy milyen képek
vannak a falon. Mik a ta-
pasztalatai errõl?
– Igen, ez szakmai betegség,
önkéntelenül így van. De
embere válogatja, hogy mit
tesznek a falakra, meg a la-
kás milyensége is, mert én
láttam olyan otthonokat is,
ahol például poszterek díszí-
tették a falakat, vagy bármi-
lyen más, nem hagyomá-
nyos dísztárgyak.

Mikor vett elõször ecse-
tet a kezébe?
– Ezt nem lehet ilyen adat-
szerûen meghatározni, mert
én csak arra emlékszem,
hogy mindig szerettem raj-
zolni, és semmi nem tudott
úgy lekötni, mint a rajzolás.
De, mondjuk, ezt észreve-
szem az unokáimnál is, és ál-
talában, gondolom, minden
kisgyermek így van ezzel,
vagyis a többsége a kisgyer-
mekeknek. Aztán, hogy vé-
gül is ez szenvedéllyé és hi-

vatássá válik, ez rengeteg
minden összetevõbõl bomlik
ki az idõk folyamán. Végül is
attól függ, hogy milyen hatá-
sok érik az embert kisgyer-
mekkorától, milyen a család
értékrendje, foglalkozása,
milyenek az olvasmányai,
milyen az iskola, ahová jár,
milyen tanárok kezébe kerül.
Tehát mindaz, ami õt körül-
veszi és idõvel meghatározza
a gondolkodását, kialakítja a
saját szemléletét. És ez
olyan, mint az ujjlenyomata
az embernek, tehát õ maga,
de ami mindabból a sok ha-
tásból és tanulásból szárma-
zik, és mindabból, ami õt kö-
rülvette, beleértve a társadal-
mi körülményeket meg a
történelmet is, meg mindent,
abból kialakul õ maga,
szemlélete, felfogása.

Ugyanez határozta meg
azt is, hogy éppen ezt foly-
tatta hivatásként?
– Van egy foglalkozás, amit
eldönt az ember, hogy ezt
szereti, ezt akarja csinálni,
ami nálam akkor dõlt el,
amikor bekerültem a mûvé-

szeti középiskolába. Akkor a
Kultúrpalota legfelsõ emele-
tén volt, és maga a Kultúrpa-
lota is – mint környezet –
annyira meghatározó volt,
tehát a szépség emberi tartal-
mának a fontossága, nem ki-
mondottan a szecesszió, ha-
nem a szépség. Az valahogy
belénk ivódott mindnyá-
junkba, és nagyon kevesen
vannak, akik nem ezt a pá-
lyát választották.

Akkor mondhatjuk,
hogy tulajdonképpen egy
töretlen pálya az öné?
– Igen, ez így van. Soha nem
is gondoltam arra, hogy va-
lami mást válasszak, nem
tudtam elképzelni magam-
nak mást. Támogattak eb-
ben a szüleim, a családom, a
környezetem is. Nemcsak az
otthoniak, de az a család is,
amelyet én építettem ma-
gamnak, nagyon mellettem
álltak. A férjem legfõkép-
pen, de hát kölcsönösen se-
gítjük egymást, hiszen õ fo-
tómûvész.

Folytatása a 14. oldalon

Mûvészet a léleknek
Kákonyi Csilla festõmûvész szerint 90 elõtt nem volt nagy különbség a mûvészet új ágazatai s a régi vonulat közt

Festõmûvész. 1966-ban diplomázott a kolozsvári Ion
Andreescu Képzõmûvészeti Fõiskolán. Marosvásárhelyen
él, szabadfoglalkozású mûvész. Festményei drámai alap-
hangú társadalmi témák ábrázolásai, továbbá tájképek,
csendéletek. 1974-tõl közel húsz egyéni kiállítása volt Ro-
mániában, Magyarországon, Ausztriában és Németor-
szágban, és számos válogatott csoportos kiállításon is részt
vett. 2004-ben a Kulturális Érdemrend Tisztikeresztje ro-
mán állami kitüntetésben részesült. Mûvészetérõl több
könyv jelent meg, legutóbb idén a csíkszeredai Pallas-
Akadémia Könyvkiadónál Banner Zoltán monográfiája.

Kákonyi Csilla (1940, Radnót)

Interjúalanyunk nemrég gyûjteményes kiállítással jelentke-

zett a Kultúrpalotában, azt követõen pedig a Bernády Ház-

ban volt látható néhány alkotása. Azt vallja, hogy a mûvészt

mindazok a hatások formálják, amelyek kisgyermekkorától

érik, az õt körülvevõ környezet, a család értékrendje, olvas-

mányai teszik azzá, amivé lesz. Kákonyi Csilla hetvenedik

születésnapjára jött létre a gyûjteményes tárlat, illetve jelent

meg a róla szóló monográfia. Beszélgetésünk elején a nem

mindennapi kiállításról kérdeztük.

úmszszínképHétvégi melléklet
Szerkeszti: Ágoston Hugó, Szonda Szabolcs

2011. november 18–20., péntek–vasárnap

Készült a Communitas Alapítvány támogatásával

A szerzõ felvétele
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Farkas István

Az öregedés kérdése, az
örök élet gondolata az idõ
visszafordíthatatlan múlásá-
nak társadalmi szintû tuda-
tosítása óta kísért. A kõkor-
szak megalitikus térkompo-
zíciói (lásd: Stonehenge), az
ókori civilizációk hatalmas
halotti építményei (például a
piramisok) mind-mind az
idõ sodrását megállítani hi-
vatott akadályok lettek vol-
na, hogy vagy építõiknek,
vagy a bennük „lakozók-
nak” (ebben az esetben leg-
többször halottaknak) bizto-
sítsanak örökös fennmara-
dást. A tudomány és a tech-
nika, helyesebben a sejtszin-
tû orvosi beavatkozások le-
hetõvé válása a mi korunk-
ban lobogtatta meg elõször a
testi regeneráció lehetõségét,
így a halhatatlanság, az
örökifjúság kérdése a mágia
birodalmából gyakorlatilag a
közvélemény által tapintha-
tó közelségbe került – amit
jól (vagy kevésbé jól) kihasz-
nál a filmmûvészet.

Darren Aronofsky 2006-
os, The Fountain (A forrás) cí-
mû filmjének konkvisztádo-
ra még az „örök élet” fáját
keresi, de a film jelenében
dolgozó orvos már biológiai-

lag is magyarázza a csodafa
gyümölcsének sejtmegújító
hatását.

A kortrendbe legutóbb
Andrew Niccol kapcsolódott
be, In Time (Lopott idõ) címû
filmjével, amelyben „mûsza-
ki közelségbe” hozza az
örök élet gondolatát, de a
túlstilizált allegória szeren-
csére nem merül ki a techni-
ka mitizálásában. Szintén
szerencsénkre sem az orvos-
tudományt, sem pedig ma-
gát a címadó fogalmat, tehát
az Idõt nem mitizálja. Igaz,
allegóriaként az ember igaz-
ságérzetét, a pozitív eszmé-
ket szolgáló forradalmár
alakját emeli ki, és még a
technikai részleteket is arra
használja, hogy a lehetõ leg-
emberibbé tegye az idõ után
és az idõ elõl egyszerre roha-
nó fõszereplõk jellemét.

A film története egy olyan
21. századi világban játszó-
dik, ahol a genetikai kódolás
miatt 25 éves korában min-
denki meghal, ha csak nem
szerez (akár munkával, akár
lopással) magának idõt (a
szó szoros értelmében), le-
gyen gazdag vagy szegény,
26 vagy 126 éves. A munká-
ért idõvel fizetnek, de idõvel
kell fizetni a kávéért vagy a
telefonálásért is, így az idõ

körül alakul ki a bûnözés –
ami, persze, csak Dayton-
ban, a gettóban létezik, a
gazdagok New Greenwich-e
mentes mindenféle földi
gondtól, nincs rohanás az
idõ után, hiszen lakói a szó

szoros értelmében idõmilli-
omosok. Az alkotás fõsze-
replõje Will (Justin Tim-
berlake), egy gettóbeli srác,
aki mindennap azzal ébred,
hogy 23 órája van hátra, és
egész nap az idejéért küzd,

mindaddig, amíg nem örö-
köl száz évet. Emiatt, persze,
gyilkossággal vádolják, bele-
szeret egy idõbankár lányá-
ba, a románc pedig alapjai-
ban forgatja fel az idõre épü-
lõ rendszer mûködését.

Az elsõ hallomásra kiszá-
míthatónak tûnõ cselekmé-
nyû mûvet, amelyben azon-
ban kellemesen csalódtunk
megtekintésekor, „Az idõ
pénz” szólás jellemzi a legtö-
mörebben. A szó szoros ér-
telmében az idõ után rohanó
fõszereplõk (a nõi fõszerepet
Sylvia Weis alakítja) számos
olyan eseménybe botlanak,
sok olyan akadályon gázol-
nak keresztül, amelyek ak-
kor is érvényben maradnak,
ha kiemeljük õket a film tu-
dományos-fantasztikus kö-
zegébõl. A társadalmi áthal-
lás azonban nem erõltetett,
nyugodtan hátradõlhetünk,
és hagyhatjuk, hogy elsodor-
jon a hol megapadó, hol fel-
duzzadó idõsodrás.

Allegóriával van dolgunk
– nem eklektikus, posztmo-
dern mozgóképpel, amilyen
például a szintén az idõ(k)
végezetének problematikáját
taglaló A torinói ló (Tarr Béla
2011-es alkotása) –, ezért
megengedett végkövetkezte-
tések levonása. Anélkül,
hogy erõltetett áthallásokra
hivatkoznánk, megállapít-
hatjuk, hogy az In Time tulaj-
donképpen védõbeszéd az
abszolút, idõtõl, kortól és
szokásoktól független Igaz-
ságért.

Mozivászon

Allegória idõmilliomosokkal

Folytatás a 13. oldalról

Sok mindent szoktak
mondani az ön képeirõl,
stílusáról. Hogyan alakult
így?
– Ez nem megfogható dolog.
Tulajdonképpen a stílus is
ugyanúgy alakul ki, mint a
szemlélet, ahogy mondtam,
és persze, vannak szakmai
oldalai is a dolognak, mert
ismerni kell, mint minden
szakmában, a szakmai fogá-
sokat, meglegyenek az esz-
közök elsõsorban, hogy azo-
kat úgy tudjam használni és
formálni, ahogy én akarom.
De maga a szemlélet, a stílus
az követhetetlenül alakul ki,
nem megfogható, mert ren-
geteg az intuíció, rengeteg
benne a nyomon követhe-
tetlen lelki tényezõ. Erre én
nem tudok dátumszerûen
válaszolni, hogy ettõl kezdve
én így festek. Ez fokozato-
san jött létre. Ha visszanézek
a korábbi alkotásokra, látok
különbséget, hiszen én ma-
gam is formálódom, alaku-
lok, nem maradok így. Ren-
geteg kifogásolnivalót talá-
lok, és rengeteg képemet
megsemmisítettem az elején,
amit utólag bánok is, de va-
lahogy abból is tanultam.
Persze, az ember ha használ-
ja eszközeit, akkor azok csi-
szolódnak maguktól is a
munka során, ezért én remé-
lem, hogy a tanulóéveimtõl
kezdve fejlõdtem is valamit.

Kisebb pasztellek állnak
itt a mûteremben, a tárla-
ton nagyméretû olajfestmé-

nyeket láthattunk. Mitõl
függ, hogy éppen min dol-
gozik?
– Egyszerre több munkán
dolgozom általában, mert az
ember bele-belefárad, és el-
jön egy olyan pillanat, ami-
kor már nem látja, hogyan
kell továbblépni... És akkor
befordítom a fal felé, és neki-
fogok valami egyébnek.
Amikor újra elõveszem, friss
szemmel jobban látom.

Mi az, ami a leginkább
foglalkoztatja?
– Az életem. Mindaz, amit
megélek, ami körülvesz, ami
hat rám. Az életemet festem,
mindazt, ami beletartozik,
amit megélek, amit átéltem.
De úgy gondolom, hogy a
mûvészet mindig is az em-
berrõl szólt, az ember sorsá-
ról, az ember végességérõl és
a végtelennel való szembefe-
szülésérõl. Nemcsak a kép-
zõmûvészetben, de a mûvé-
szet minden ágában.

Milyennek látja, hogyan
értékeli az életét?

– Gondolom, hogy az ember
élete nagyjából mindenkinél
egyforma. Attól függ, hogy
milyen szempontból nézi, de
az ember megél boldog pilla-
natokat is, meg szomorúakat
is. Nekem ez a mesterség,
hogy kifesthetem magam-
ból, ez egy terápia is, mert a
fájdalomból ha megszületik
valami, valami szép, akkor
az felemel, felülemel a bajo-
kon és ez sokat jelent.

Milyenek a visszajelzé-
sek az alkotásaira?
– Én ezekre nem is gondo-
lok, eszembe sem jut, de
nem is jutott. A dicséret jól
esik. Ilyen többször is elõfor-
dul, de ezek nem pecsétesek.
Pár évvel ezelõtt néhányan
Vásárhelyen nagyon szép el-
ismerésben részesültünk, ak-
kor kaptam egy tisztike-
resztet és ennyi, de mon-
dom, eszembe sem jut, nem
ezért dolgozom. Az már
nagy elismerés, hogy egy-
egy kiállításomra olyan so-
kan jönnek el, szakmabeliek
és civilek.

Hosszú lépések, fölfelé – állí-
tólag az orvosok szerint is
szíverõsítõ gyakorlat –, miért
ne gyõzném kifulladásig. Ez
az igazi sétány; körös-körül
minden néptelen, csak né-
hány munkás fordul felém,
lazsálva bagóznak az út
menti lépcsõn ülve. Ritka az
ilyen derûs delelõ, a napfény
nem is tûnik fáradtnak, fony-
nyadtnak. A tegnap esti zsú-
foltságban – hiába pislákolt,
piroslott világítva több ezer
gyertya – egy elejtett fém-
pénzt sem találtam volna
meg, ha visszafordulok,
nemhogy a fél pár kesztyû-
met. Már a kanyarnál tartok,
öntött betonkockákból épül
a cementútba torkolló mel-
léksétány, sietnem kell, még
messze a kopjafával megje-
lölt családi sír a tetõn. Egy
kicsit megkéstem, a CFR-
klinikán hiába kerestem a fi-
atal orvost, az alagsorban a
fül–orr–gége kabinet, akár-
csak tegnap délután, üres
volt, az emeleti szolgálatos
fülkében kedvesen válaszol-
tak: nem látták Fourat asz-
szisztens urat, fogalmuk
sincs, hol lehet, nem nagyon
ismerik… valóban külföldi,
talán francia (jól olvastad ki
a nevét, igazad volt), a múlt
héten itt asszisztált náluk.

Az este óta a temetõben
minden hulladékot össze-
szedtek, ráadásul nagy, feke-
te nylonzacskókba gyûjtve,
mindenütt csak a sepregetés
nyoma; a sírhoz közeledve
lehajolok egy-egy dagadozó

zacskó fölé, nincs gusztu-
som kézzel belenyúlni akár-
melyikbe is (elég, ha behu-
nyom a szemem, nehogy vá-
ratlanul a néhai, túlhajtott
fantáziájú gyermekké válva,
kétfejû, öt-hat végtagú em-
berállatot, ellopott híres cse-
csemõt pillantsak meg hirte-
len). Szerencsére sehol gya-
nús gübbenõ, sehol egy ár-
nyék, különben már csak a
föld alatti rejtekhelyébõl fél
évszázadonként elõtörõ ör-
dögi alak kurucos ostorcsat-
togtatására várnék.

Alig húsz, tizenöt lépés
választ el a Szovátán fara-
gott kopjafától. Talán most,
ott feljebb. Már nem velem
történik, ami ma megeshet
még, és ebbe az episztolába
belefér. Az elillanó, már az
sem az enyém. (Füstszagot,
enyhe perzselt szagot érzek,
fejem fölött egy rövid
szárnysuhanás, fogaim közt
a levegõt mintha ropogtatni
kéne, s madártoll perzselõd-
ne a novemberi verõfényben.
És a halottak arca, hihetet-
len! Lényüket eltakarja a tõ-
lük s az emlékeiktõl oly kü-
lönbözõ növényzet…)

Az árok szélén megpillan-
tom a feketeséget; levéldarab
és fû tapad hozzá.

A távolság még bemérhe-
tõ. Keserédes lég vesz körül,
lefelé szinte futva lépkedek.

„Onnan fentrõl jõ?” Sze-
rény öltözetû asszony, úgy
haladtam el mellette, hogy
rá se pillantottam. Nem fia-
tal, mosolya ráncokat terem,

holtbiztos hozzám intézte a
kérdést. A kezével is mutat-
ta, úgy teszek én is, kérdezek
vissza, a meredek út felé for-
dulva, hogy kit kellett volna
látnom, ma nem jártam ott
fenn, a Bölöni Farkas és a
Brassai síremlékére gondol?
„Ott, a Brassainál – mondja
–, onnan várom a férjemet
is, a dalárdával énekelnek.
Nem találkoztak?...” Kide-
rül, hogy egyidõsnek tetszet-
tem az õ urával és valahon-
nan ismerõsnek. Hát ennyi.
Távolodó léptek.

Kevés a csonkítatlan fako-
rona, ép öreg törzs; õk aján-
dékoznak meg a legmélyebb
értelmû hallgatással. Mind
kurtábbak a napok, a kint fe-
lejtett vederben holnap-hol-
napután megfagy a víz.

Egy megtalált fél pár kesz-
tyû; de ki találja meg az elfu-
serált életek értelmét. Egyál-
talán ki törõdik velük? Ha
csak át nem járják halottak
napja után a lelket az újabb
illúziók… Bár a frissen mo-
sott fülkagylóban sem ókori
jóslat, csak posztmodernnek
csúfolt, zsíros viccek kerin-
genek. S a Teremtõ, mint
holmi szenilis vénember,
idõnként úgy tesz, mintha
elszégyellné magát.

Otthon vár a frissen fõtt
kávé, az illata sejtelmesen
mintha már átjárná agy-
sejtjeimet, s a csészében az
az elvétett, nehezen oldó-
dó, fölös fél kanál cukor –
te ne tudnád? – kutyagumit
sem ér.

Mûvészet a léleknekLászlóffy Csaba

Episztolaegy fél pár kesztyûrõl
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Az In Time fõszereplõi a szó szoros értelmében világuk központi elemét, 
az idõt hajszolják

Kákonyi Csilla: Bohóckirály (olaj, farost, 1983)
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Népszava-interjú Markó Bélával

2009 õszén a román kor-
mányválság miatt elmaradt
a magyar–román közös kor-
mányülés. Azóta teljes jogú
kormány van mindkét or-
szágban és a tanácskozást
Bukarestnek kellene meg-
szerveznie. Miért nem tör-
tént eddig meg?
– A közös kormányülések
rendkívül hasznosak voltak,
mert olyan keretet hoztak lét-
re, amelyet mindenképpen ki
lehetett tölteni tartalommal.
Nem egyszerûen jelképes
események voltak, éppen
ezért rossz, hogy egy ideje el-
maradtak. Meg kell azonban
mondanom, hogy ez nem a
román kormányon múlott.
Mi többször is javaslatot tet-
tünk rá. Az új magyar kor-
mány azonban azzal érvelt,
hogy amíg készül a soros el-
nökségre, illetve amíg ellátja
azt, addig képtelen beiktatni
a sûrû programba. Július óta
viszont semmi sem történt,
és csak azt tudom mondani,
hogy szükség lenne rá.

Mindkét fõvárosból azt
halljuk, hogy történelmi
csúcson a magyar–román
államközi kapcsolat, mi-
közben látjuk, hogy elma-
radnak a legmagasabb szin-
tû találkozók, a miniszteri
szintûek is ritkulnak. Mivel
jobb most ez a viszony, mint
korábban?
– Én a történelmi jelzõvel
nem dobálóznék, ezt az utó-
korra bíznám. Azt gondo-
lom, hogy ha a konfliktusos
kilencvenes évekre gondo-
lunk, nos, ahhoz képest jó a
viszony. Ebben a pillanatban
nincsenek nagy vitás ügyek,
nincsenek konfliktusok, de
lehetne jóval szorosabb, jóval
gazdagabb ez a viszony. Ro-
mánia és Magyarország kö-
zött stratégiai partnerségnek
kellene lennie, a két ország-
nak a térség egészét megha-
tározó módon kellene
együttmûködnie. Ez viszont
még nem valósult meg..

Az viszont talán megkoc-
káztatható, hogy az
RMDSZ és a magyar kor-
mány viszonya történelmi
mélyponton van. Az
RMDSZ kongresszusa elõtt
arról beszéltek, ön azért vo-
nul vissza, hogy személye
ne legyen akadály a kapcso-
latokban. Most fölösleges-
nek tûnik ez a vezéráldo-
zat... Vagy mégsem az?
– Szeretném tisztázni: szó
sincs arról, hogy egyetlen
szempontot vettem volna fi-
gyelembe a döntés meghoza-
talakor. Lehetõséget akartam
adni a fiatalabb politikusi
gárdának, hogy szemléletét
érvényesítse minden téren,
beleértve valóban a Magyar-
országhoz és a magyar kor-
mányhoz fûzõdõ viszonyt is.
Úgy éreztem, hogy elnöksé-

gem 18 éve után ideje a vál-
tásnak az RMDSZ élén, és a
saját életemben is. A hang-
súlyátrendezés azért is indo-
kolt, hiszen a politika mellett
van más hivatásom is. De hi-
szem, hogy a magyar kor-
mány és az erdélyi politika
viszonya nem függhet attól,
hogy éppen ki az RMDSZ
elnöke, vagy Magyarorszá-
gon éppen melyik párt van
kormányon, mert ez a jövõn-
ket meghatározó kérdés.
Amiért ebben a pillanatban
valóban nem felhõtlen a vi-
szony, az nem személyi, ha-
nem koncepcionális kérdés.
Igaz, ilyen értelemben na-
gyon kötõdött az én szemé-
lyemhez is. Az elmúlt 20 év-
ben mindvégig azt mond-
tam, hogy az erdélyi magyar
közösségnek támaszkodnia
kell a magyarországi támo-
gatásra, de önállóan kell poli-
tizálnia Bukarestben és más-
hol is, mert az itteni politikai
vezetõk ismerik a legjobban
a közösség helyzetét, és egy
adott pillanatban õk tudják
eldönteni, melyik a helyes út.
Ezzel szemben sokszor meg-
tapasztaltam, hogy egyik
vagy másik párt, vagy politi-
kus megpróbálta csatlósként
kezelni az RMDSZ-t, vala-
miféle alárendeltségi vi-
szonyba bevinni. Azt gondo-
lom, az én nagy vétkem –
egyesek szerint a bûnöm – az
volt, hogy bárhonnan is jött
az ilyen próbálkozás, mindig
visszautasítottam. Én most is
egy ilyen sértettséget látok
odaát sokakban, amiért nem
vagyunk hajlandók aláren-
delni magunkat. De ez nem
lehetséges, mert abban a pil-
lanatban elveszítjük az önál-
lóságunka, és Bukarestben
nem tudunk helyt állni, rosz-
szak lesznek a döntéseink,
Ez nem érzelmi és nem sze-
mélyi kérdés, ez tény. Nagy
mulasztás az, hogy – fino-
man fogalmazva – nem iga-
zán szoros az együttmûkö-
dés, hogy nincs napi kapcso-
latunk a magyar kormány-
nyal, mert az mindenki javát
szolgálná.

Eddig minden kormány,
beleértve az elsõ Orbán-
kormányt is, elfogadta ezt
az álláspontot, és ha nem is
volt felhõtlen az RMDSZ és
a Fidesz viszonya, azért
1998–2002 között mégis-
csak együttmûködtek. Mi
változott az akkorihoz ké-
pest?
– Mindig az volt az elvem,
hogy a magyar kormány és
az RMDSZ kapcsolata nem
függhet semmilyen ideológi-
ától. Bár ez nem tetszett iga-
zán senkinek, mindenki „le-
nyelte”. Függetlenül attól,
hogy milyen pártok voltak
kormányon Budapesten,
megpróbáltam együttmû-
ködni, mert közös érdeknek
tartottam. Minden magyar
miniszterelnökkel kapcsolat-

ban voltam, néha egyetértet-
tünk, máskor vitáztunk, vol-
tak feszültségek, konfliktu-
sok is. Csakhogy az egyetér-
tés nyilvános volt, a viták és a
konfliktusok nem. Az elsõ
Orbán-kormánnyal nem volt
különösebben konfliktusos a
viszonyunk, nagyon sûrû
konzultáció jellemezte. Meg
kell mondanom, hogy ezt én
szorgalmaztam, mert tud-
tam, hogy vannak olyan elvi
kérdések, amelyekben nem
értünk egyet. Megítélésem és
emlékezetem szerint talán
sûrûbben is konzultáltunk,
mint más kormányokkal,
még akkor is, ha az akkori
partnereim erre nem így
akarnak emlékezni, vagy
nem így emlékeznek.

Hogyan jutottak el mégis
odáig, hogy – bár ön nem
szokott véletlenül kimonda-
ni dolgokat –, nemrég még-
is Budapestrõl érkezõ politi-
kai ciánszennyezésnek ne-
vezte a Tõkés László új nép-
pártját? Hogyan jutottak el
odáig, hogy Brüsszelben a
Fidesz EP-frakció nem vett
részt az RMDSZ rendezvé-
nyén, amelynek ön volt az
egyik elõadója és elõzõleg a
frakció naptárában is szere-
pelt.
– Egyelõre én is inkább csak
kérdésként fogalmazom
meg magamnak, hogy ho-
gyan jutottunk oda, hogy
egy erdélyi magyar politi-
kusnak – történetesen ne-
kem – azt kell látnom Brüsz-
szelben, hogy amit mondok,
nem érdekli az egyik anya-
országi párt egyetlen képvi-
selõjét sem. Ugyanakkor azt
is látom, hogy jó lenne, ha
m, erdélyi magyar politiku-
sok szétnéznénk a saját há-
zunk táján is. Tudom, nem
ártana, ha magam is bele-
gondolnék abba a kérdésbe,
hogyan jutottunk el oda,
hogy Tõkés László, az erdé-
lyi magyarság fontos szemé-
lyisége, akinek – ezt viszont
már elmondhatom, hiszen
bizonyos értelemben utókor
vagyunk – tényleg történel-
mi szerepe volt Romániá-
ban, volt püspökként és a to-
leranciát hirdetõ politikus-
ként minden toleranciáról
megfeledkezik, és plakáto-
kat ragasztgat. Szomorú és
nevetséges. Valami baj van
itt Erdélyben, ez tény, az pe-
dig másik kérdés, hogy mi
ennek a bajnak az oka, hon-
nan jött, vagy nem is jött se-
honnan, hanem mi alakítot-
tuk ki. Igen, én rendkívül
rossz kezdeményezésnek
tartom az Erdélyi Magyar
Néppárt létrehozatalát és
természetesen nagyon sú-
lyos szavakkal ítélem el azt,
hogy ezt Magyarországról
támogatják. Azért tartom
nagyon rossz dolognak ezt a
pártalapítást, mert senki
sem játszhatja ebben a kér-
désben az ártatlant, hogy

úgymond ezzel is meg kell
próbálkoznunk. Tõkés Lász-
lóék már megpróbálkoztak
egy pártalapítással, õk hoz-
ták létre a Magyar Polgári
Pártot, csak azt mások aztán
kiütötték a kezükbõl, de az-
zal sem tudták az RMDSZ-t
szétszedni. Most megint
megpróbálkoznak, hátha
így sikerül. És a kettõ között
volt egy összefogás. Hosszú
és nehéz tárgyalások után én
magam ajánlottam fel Tõkés
Lászlónak, hogy legyen lis-
tavezetõ az RMDSZ euró-
pai parlamenti listáján, ame-
lyet Magyar Összefogás lis-
tájának neveztünk el. Így
tettem lehetõvé számára,
hogy most leragasztgassa az
RMDSZ plakátjait Brüsszel-
ben. Ezért mondom, hogy
magunkba is kell néznünk
egy kicsit, nemcsak át Ma-
gyarországra.

Bár kívülrõl nézve akár
viccesnek is nevezhetném
ezt a szituációt, azért in-
kább csapdahelyzetnek ér-
zem. Talán a világon nin-

csen olyan párt, amely el-
tûrné, hogy a listavezetõje
folyamatosan a párt ellen
agitál, sajtótájékoztatón lép
fel ellene, leragasztja a pla-
kátjait és másokat is pártja
elleni bojkottra szólít fel,
nem mellékesen létrehoz
egy konkurens pártot. Tõ-
kés László ezek után is az
RMDSZ listavezetõje ma-
radt. Az RMDSZ nemhogy
nem rúgja ki, nem is rúghat-
ja ki, mert a jelenlegi körül-
mények között rá ütne visz-
sza. De mi az, amit tehet?
– Az RMDSZ nem párt, pár-
tokat Tõkés László hozott
létre. Mi kezdettõl fogva szö-
vetség voltunk, amelyben a
különbözõ vélemények meg-
férnek egymás mellett, de azt
hiszem, hogy például ez a
brüsszeli eset nem fér bele.
Én a magam részérõl Tõkés
Lászlót nem tudom az
RMDSZ képviselõjének te-
kinteni, soha nem is volt az.
Az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanáccsal kötöttünk egy
egyezséget, ami alapján föl-
vettük õt a listára, de õ
RMDSZ-es csak akkor volt,
amikor ebbõl valami hasznos
formai következménye szár-
mazott, például így lehetett
tagja a néppárti frakciónak.
De õ soha, egyetlen pillana-

tig sem tekintette magát
RMDSZ-es képviselõnek. És
attól függetlenül, hogy ez for-
mailag ebben a pillanatban
így néz ki, én sem tudom õt
annak tekintetni.

Jövõre parlamenti vá-
lasztások lesznek Romániá-
ban. Most már nem a nem-
zeti tanáccsal, hanem a
pártként bejegyzett EMNP-
vel kellene kiegyezniük.
Megismétlik az EP forgató-
könyvet, odaadják a befutó
helyek egy részét, fönntart-
va ezt a felemás, feloldha-
tatlan csapdahelyzetet,
vagy megkockáztatják a
megmérettetést, mint aho-
gyan a Szász Jenõ pártjával
tették 2004-ben és 2008-
ban? Szász mellett is ott
volt Tõkés, Orbán, jelen
voltak a kampányban is.
Veszélyesebbnek tûnik a
néppárt, mint az akkori
polgári párt?
– Az EP-választásokra ké-
szülvén, végül is meg tudtuk
kötni a szükséges kompro-
misszumot az akkori
EMNT-vel, amelynek a gár-
dája most ezt az új pártot lét-
rehozta. Ez azt bizonyítja,
hogy eléggé hajlékonyak és
kompromisszumkészek vol-
tunk, akkor, amikor úgy lát-
tuk, hogy másképpen ve-
szélybe kerülne az erdélyi
magyarság brüsszeli képvise-
lete. Azt látom, hogy ez a
párt egyelõre a plakátlera-
gasztó akciókon kívül nem
nagyon mutatott fel semmi-
féle programot, nem tudni
milyen alternatívában gon-
dolkodik ahhoz képest, amit
az RMDSZ Bukarestben vé-
gez. Egyetlen alapvetõ, egy-
ben veszélyes különbséget lá-
tok, mégpedig azt, hogy míg
az RMDSZ szerint, ha az er-
délyi magyarságnak nincs
képviselete a bukaresti parla-
mentben, akkor elveszítünk
egy rendkívül fontos eszközt,
és veszélyeztetjük a közösség
jövõjét, addig – legalábbis én
úgy látom – az EMNP nem
így gondolkodik. Nem va-
gyok meggyõzõdve arról,
hogy az a célja, hogy most
már õk is a román parla-
mentben képviselhessék a
magyarság céljait. Attól tar-
tok, hogy nekik az is ered-
mény lenne, ha meg lehetne
akadályozni az RMDSZ be-
jutását.

Manapság egyetlen euró-
pai párt népszerûségének
sem tesz jót a kormányzás.
Az RMDSZ is minden kor-
mánypártként töltött nap-
pal bejutási esélyeit veszé-
lyezteti. Kilépésével azon-
ban azt kockáztatja, hogy
olyan választási és közigaz-
gatási felosztási törvényt fo-
gadnak el, amellyel az erdé-
lyi magyarság talán örökre
elveszítheti a parlamenti
képviseletet. Meddig ma-
radnak?
– Ha a nagyobbik román
kormánypárt helyettesíteni
tudna bennünket mással a
kormányban úgy, hogy több-
sége legyen a parlamentben,
akkor fennállna a tényleges

veszélye a magyar közösség
számára hátrányos döntések
meghozatalának: gondolok
itt a választási törvény ilyen-
szerû módosítására, és min-
denekelõtt a regionális át-
szervezési javaslatra. Nem
támogattuk a regionális át-
szervezési koncepciót és ez
azóta is komoly sértettséget
eredményezett a fõ kor-
mánypárt egyes politikusai-
ban. Egy lappangó, de erõs
konfliktus van ezért köztünk.
Ha minket behelyettesíthet-
nének mással, abban a pilla-
natban elfogadnák ezeket az
intézkedéseket. Hogy együtt
tudunk maradni a jövõ évi
választásokig, az attól függ,
hogy a választási és regioná-
lis átszervezési törvény kap-
csán az érdekütközések erõ-
södnek föl, vagy partnereink
is felismerik, hogy ezeket a
dolgokat nem kell erõltetni,
hanem meg kell keresni azt,
ami együtt tart. Ha lesz ben-
nük, és az államfõben is ele-
gendõ bölcsesség, ahhoz,
hogy így viszonyuljanak a
következõ idõszakhoz, akkor
megmarad a koalíció. Ha vi-
szont kezdik felerõsíteni eze-
ket a számunkra elfogadha-
tatlan szándékokat, akkor
baj lehet belõle.

Az RMDSZ azonnal el-
utasította azt a román kül-
ügyminisztériumi javasla-
tot, hogy a határon túli és a
külföldön dolgozó románok
levélben szavazhassanak. A
magyar választójogi tör-
vény ugyanezt irányozza elõ
a külhoni magyarok számá-
ra. Mi ebben az esetben az
állásfoglalásuk?
– A szavazati joggal kapcso-
latosan többször elmondtam
a véleményem, és sokaknak
nem tetszett. Elmondom,
mik a kifogásaink a határon
túli románok szavazati joga
kapcsán, az analógiát ki-ki
megleli vagy sem. Ebben a
pillanatban az európai orszá-
gokban több millió román
vendégmunkás él, akik
egyébként román állampol-
gárok, szavazhatnak a kül-
képviseleteken. A levélben
szavazás megkönnyítené,
hogy élhessenek szavazati jo-
gukkal. A román politikusok
közül sokan azért ellenzik
ezt, mert csalástól félnek. De
legyünk jóhiszemûek. Ne-
künk, magyaroknak, elõny-
telen lenne, ha több százez-
res nagyságrendben jönne be
külföldrõl szavazat, mert az
lenyomná a mi szavazatará-
nyunkat. Nem kell többmilli-
ós nagyságrend, néhány
százezer is elnyomhatja vala-
mely irányba a parlament
összetételét. Ugyanakkor az
a véleményem, hogy ne azok
döntsék el az eljövendõ ro-
mán parlament összetételét,
s ezáltal az eljövendõ román
kormány sorsát, akik kül-
földön élnek, és ennek követ-
keztében más szempontok
szerint döntenek esetleg,
mint azok, akik naponta a
saját bõrükön tapasztalják,
mi a helyzet.

Az interjút Gál Mária készítette

A külhoni magyar szervezetek és a magyar kormány viszonya nem függhet a napi politikától, ezek-

nek a szervezeteknek önállóan kell politizálniuk ahhoz, hogy hatékonyak lehessenek. Az RMDSZ

volt elnöke, Románia miniszterelnök-helyettese szerint nehezen bár, de ezt eddig minden kormány

tudomásul vette. Markó Béla arra azonban egyelõre még keresi a választ, hogyan történhetett meg,

hogy „nincs szoros kapcsolat” a legnagyobb külhoni magyar párt és a budapesti kormány között.

„Létkérdés az együttmûködés”

Markó Béla kormányfõ-helyettes



ÚMSZ-SZÍNKÉPSZEMLE www.maszol.ro   2011. november 18–20., péntek–vasárnap16

Politika, fajankók 
és acsarkodók

Ion M. Ioniþã

1. PDL. „A miniszterel-
nök szintjére csak általános
jellegû információk jutnak el
bizonyos, potenciálisan bû-
nözõi hangulatról az adott
régióban, és sohasem konk-
rét adatok, konkrét szemé-
lyekrõl” – mondta Emil Boc,
miután Bãsescu elnök félre-
érthetetlenül kijelentette,
hogy a kormányfõ tudott
Apostu kolozsvári ügyletei-
rõl. Ez az elsõ alkalom, mió-
ta a Victoria-palotába költö-
zött, hogy Emil Boc közvet-
lenül ellentmond Traian
Bãsescunak. Nem jó jel a
számára. „Egyetértek, hogy
a párt megítélése nem a leg-
ragyogóbb annak fényében,
ami ezen a téren az utóbbi
idõben történt. Remélem, a
sorozat nem folytatódik,
nem jelenséggel állunk szem-
ben, ami nem hiányzott, és
nem hiányzik most sem. (...)
Ha úgy tetszik, ezért is szigo-
rítottunk az etikai kódexen,
hogy eltávolodjunk a téve-
désre hajlamos kollégáink-
tól” – nyilatkozta Ioan Olte-
an, a PDL fõtitkára. Õ az,
aki korábban mintha békát
nyelt volna – biztosan meg-
akadt a torkán egy comb.

Ugyancsak Traian Bãsescu
vonta le a következtetést:
„Az Apostu-ügy a kormány-
fõ megítélését rombolja, nem
a sajátját”. Az államfõ vá-
lasztási jóslattal is megpró-
bálkozott: „Ha a PDL nem
javít a korrupciós cselekmé-
nyekkel szembeni attitûdjén,
25 százalékra sincs esélye”.
2. PSD. „Nem hallottam na-
gyobb ostobaságról annál,
hogy valaki tálcán kínálja fel
az egyetlen tisztséget, amely-
lyel befolyásolhatja a tör-
vényhozásbeli politikát, de
ez a párt dolga. Szerintem
Mircea Geoanã helye nem a
PDL-ben van, és az UNPR-
ben sem” – mondja még
Traian Bãsescu. Egyesek erre
azt mondhatnák, hogy a
PSD nem az õ pártja, de
lám, az elnöknek errõl is van
véleménye. Sõt, véleményét
osztják bizonyos PSD-s
„nagyágyúk” is. Ion Iliescu:
„Jó lenne, ha Geoanã ma-
radna a szenátusban is, a
pártban is.” Késõbb árnyalt.
„Általában ellenzem az ext-
rém megoldásokat, bár néha
ezek bizonyulnak a leghelye-
sebbnek. Geoanã maga alatt
vágta el a fát.” (...) Victor
Ponta, a PSD elnöke: „Elve-
szíthetjük a szenátus elnök-
ségét, de amúgy sem a miénk
a tisztség. Hanem a Mircea
Geoanáé. A kérdés az, kié
lesz a tisztség”. PSD-s forrá-
sok: A PSD helyi vezetõinek
egy része, illetve néhány tör-
vényhozó támogatásáról biz-
tosította Mircea Geoanát ar-
ra az esetre, ha a november
22-re meghirdetett végrehaj-
tó bizottság és küszöbön álló
kizárása után új párt alapítá-

sa mellett dönt. 3. Theodor
Paleologu, a PDL képviselõ-
je, volt mûvelõdési miniszter
és dániai nagykövet: „Van
egy acsarkodó az Állandó
Büróban, aki jót akar nekem,
és idiótaságokat terjeszt.
Minden ökörség nagy hullá-
mokat ver.” Önök kire sza-
vaznak? (Fordította: Sz. L.)

Sorin Apostu 
a mumus 
szerepében

Sorin Avram

Traian Bãsescu megront
még egy barátságot. A Sorin
Apostu és Emil Boc közöttit.
Románia PDL-s elnöke kije-
lentette, hogy a PDL minisz-
terelnöke „minden kétséget
kizáróan” tudott a PDL-s ko-
lozsvári polgármester ügyé-
ben zajló vizsgálatról. Tehát
Sorin Apostunak értésére
adatott, hogy nem Traian
Bãsescu áll letartóztatása
hátterében, hanem barátja,
Emil Boc sportszerûtlensége.
Ami a nagyközönségnek
szóló üzenetet illeti, ez így
hangzott: amikor a korrupci-
óról van szó, az elnök és a
miniszterelnök nem ismer
sem anyát, sem apát, sem ba-
rátot, az igazságszolgáltatás
pedig nyugodtan teheti a dol-
gát. A TVR-ben sugárzott
monológjában Traian
Bãsescu azt is mondta: „Az
államfõt informálják a kor-
rupciós ügyekkel kapcsolat-
ban. Fõleg hogy a korrupciós
cselekedetekkel kapcsolatos
információszerzés kiemelt
célkitûzése a SRI-nek, a Ket-
tõ és egynegyed-nek és az ál-
lam összes intézményének.”
A választottakat tehát emlé-
keztették arra, hogy Románi-
ában nagyon sok különleges
szolgálat mûködik, amelyek
mind az elnök  úrnak dolgoz-
nak, és lehetetlen, hogy ezek
ne tudjanak minden egyes
ügyletrõl és a bezsebelt juta-
lékokról. A korrupció elleni
harc bajnoka, Traian Bãses-
cu azt is kijelentette a köz-
szolgálati televízióban:
„Nemcsak Kolozsról vannak
információink. Más megyék-
kel kapcsolatban is kapunk
információkat.” Ezt az üze-
netet is a honatyáknak, me-
gyei tanácselnököknek és
polgármestereknek címezte,
korra, nemre, felekezetre,
kapcsolatokra, politikai ho-
vatartozásra és lakhelyre való
tekintet nélkül. A kormány-
párt választottjainak meg
kellett érteniük, hogy ha nem
viselkednek rendesen, õk is
Sorin Apostu sorsára jutnak.
Ami az ellenzéki politikai
alakulatok választottjait ille-
ti, nekik meg kellett érteniük,
hogy ha majd felkérik õket,
hogy lépjenek át a PDL-be,
UNPR-be vagy a PP-DD-be,
azonnal tegyék meg. Romá-
nia PDL-s elnökének az
Apostu-ügyre vonatkozó ki-
jelentései hasonlóak azok-
hoz, amelyeket ugyanaz az
elnök ez év elején tett, köz-

vetlenül a Vama Siret-i letar-
tóztatások után. Akkor a jól
értesült Traian Bãsescu meg-
elõlegezte, hogy további le-
tartóztatások következnek a
határrendõrök és vámosok
körében. És bekövetkeztek.
(Fordította: K. B. A.)

Az utolsó 
csepp vérünkig

Friss Róbert

Stagnálást, legfeljebb egy
százalék növekedést jeleznek
az elemzõk 2012-re Német-
országnak a wiesbadeni szö-
vetségi statisztikai hivatal
tegnapi jelentésére hivatkoz-
va, szemben az eurót meg-
mentõ idei három százalék-
kal. Ezzel a prognózissal bi-
zonyosra vehetjük, hogy a
267,5 forint/euró árfolyamra
és másfél százalékos növeke-
désre (Brüsszel: fél százalék)
építõ jövõ évi magyar költ-
ségvetés – sajnos – összeom-
lik. Nem elég a sarokszámok
kiigazítása, a kabinet, aho-
gyan azt Orbán Viktor hétfõi
értesüléseink szerint maga
közölte, nekiláthat a büdzsé
újratervezésének. Világos le-
het mindenki elõtt az, amit a
Financial Times hétfõi szer-

kesztõségi blogja írt: „Ma-
gyarországnak meg lehetnek
a tartalékai ahhoz, hogy
2012 közepéig fedezze az ál-
lamadósság törlesztését és a
költségvetés hiányát, de a pi-
aci források nélkül az IMF-
hez kell majd esetleg fordul-
nia”. Erre az eshetõségre
mondta a közelmúltban zárt
körben a miniszterelnök: „ha
az IMF visszajön, én el...”,
ami azért több annál, mint
hogy Orbán Viktor egy
„IMF-diktátumos megszorí-
táson alapuló politikát nem
szeretne végrehajtani”. Nem
szeretne, de nem is biztos,
hogy módja lenne rá. A kor-
mány tavaly õsszel kipaterol-
ta az országból az IMF-et,
mondván, az országot kizá-
rólag szabadpiaci hitelekbõl
finanszírozza. Egész szabad-
ságharcos retorikáját, gazda-
ságpolitikáját makacs önhitt-
séggel erre alapozta. Hiába –
mondjuk – Románia példája,
amely az S&P-nél már a bóv-
li kategóriában van, ám az
IMF védõernyõje alatt mégis
olcsóbban jut hitelhez, mint
Magyarország. Az IMF
kényszerû, de mind többek
által elkerülhetetlennek tar-
tott „visszakönyörgésével” a

kormányfõ minden politikai
hitelét elveszítené. Ez az át-
szervezésnek álcázott meg-
szorítások következtében
már amúgy is fogytán. Na-
gyon ritkává válna körötte a
levegõ, még ha a parlamenti
kétharmad szilárdan kitarta-
na is mellette. Sõt még akkor
is, ha ezt az „arculatváltást”
a belsõ kör túlélhetõnek gon-
dolná azzal, hogy csak a
„jobbkezétõl”, Matolcsy
Györgytõl válna meg. Meg-
jósolhatatlan, hogyan reagál-
nának a piacok, hiszen a sza-
badságharc atyja mégiscsak
maga a kormányfõ. Bármi
történik is a következõ hetek-
ben-hónapokban, az ország a
gazdasági csõd és a politikai
bizonytalanság felé robog.
Még az is meglehet, hogy a
kormányfõ, felmérve a mara-
dásából következõ veszélye-
ket, távozik, s – bár az ellen-
zék kényszerítõ ereje halo-
vány – a görög vagy az olasz
minta nyomán megnyílik az
út egy válságkezelõ szakértõi
kabinet elõtt. Ám mi nem
ilyen „feladósnak” ismerjük
a miniszterelnököt. Inkább
olyannak, aki magasra tartott
zászlóval a lövészárok szélé-
re hág, s odaszólítja megfo-
gyatkozott, ám elszánt híveit,
hogy végsõ harcra buzdítsa
õket: szálljanak szembe a

nemzetközi pénzvilág ármá-
nyával. Mi pedig, a többség,
2012 közepén ott ülünk
majd, felélve az MNB tarta-
lékait, isten tudja, hány forin-
tos euró- és svájcifrank-árfo-
lyammal a végenincs szabad-
ságharcban – utolsó csepp
vérünkig.

A tizenötök

Váncsa István

Ujjong az ország: elkészült
a Nemzeti Együttmûködés
Rendszere által megrendelt
tizenöt reprezentatív fest-
mény, illetve egyelõre csak ti-
zennégy készült el, közülük
is az egyiken a mûvész még
dolgozik. Mi, szépre éhezõ
magyarok, örömtõl dobogó
szívvel vesszük tudomásul,
hogy a nemzet vagyona ti-
zenöt (tizenhárom és fél) ér-
tékes mûkinccsel gyarapo-
dott, és persze eszünk ágá-
ban sincs megkérdezni, mért
van az, hogy a Nemzeti
Együttmûködés Rendszere
újabban mecénásként dom-
borít. Nyilván azért van,

mert a szeretett vezetõnknek
a kerek világ ellen vívott har-
ca abba a szakaszába jutott,
amelyben már a mûvészek-
nek is csatasorba kell állniuk. 

Ami a beszerzési és egyéb
költségeket illeti, azokkal
végképp nem foglalkozunk,
három okból. Elsõsorban
azért, mert tapasztalatból
tudjuk, hogy vezetõink bár-
melyike egyetlen mondatá-
val százszor nagyobb kárt
okoz anélkül, hogy a hangját
fölemelné. Másodszor azért,
mert a legkevésbé se va-
gyunk meggyõzõdve arról,
hogy a Nemzeti Együttmû-
ködés Rendszere amit meg-
rendelt, azt ki is fizeti. Har-
madsorban azért, mert mi
nagyra becsüljük a szellem
embereit, legelsõsorban a
VV Esztert és a Kingát, Fe-
kete Pákót meg az összes
többi alkotómûvészt, aki
csak a világra jött. Történel-
mi hagyományai vannak en-
nek. „A magyar nép forrón
szereti íróját. Szereti, mert
érzi, hogy az író is forrón
szereti õt, s hogy az õ életé-
rõl, munkájáról, harcairól,
honszeretetérõl s fénylõ gyõ-
zelmeirõl ír.” Az idézet A
Magyar Írók Elsõ Kongres-
szusa (1951. április 27-30.)
határozatából való, és termé-
szetesen nemcsak az írókra,
hanem például a festõkre is
áll. Bár az igazat megvallva
õket hatvan évvel ezelõtt né-
mileg könynyebb volt szeret-
ni, mint mostanában. Akko-
riban csak ránéztünk például

Felekiné Gáspár Anni Füt-
työs kalauznõ címû alkotásá-
ra, és tüstént sikerült dekó-
dolnunk, hogy ez itten egy
dolgozó nõ, aki örül, hogy
fütyülhet, miután a Párt a
villamosra küldte õt, és a ke-
zébe fütyülõt adott. Ami vi-
szont a frissiben akvirált mû-
veket illeti, azokhoz egyelõre
nem mindig találjuk a kul-
csot mi, magyar emberek.
Például László Dániel Ráko-
si Mátyás kora címû festmé-
nyének nagyobbik részét
Mindszenty mellképe uralja,
noha emlékeink szerint Ma-
gyarországon abban az idõ-
ben nem a katolikus egyház
dominanciája érvényesült.
Ennél is talányosabb Koré-
nyi János Lovasroham (2006.
október 23.) címû alkotása,
melyen azt látjuk, hogy a ro-
hamrendõrnek öltözött, ru-
háján Police feliratot viselõ
Szent György lándzsáját egy
földön fekvõ fehér ruhás
szûz kebelébe döfi. Mármost
ez a kép, ahogy az összes
többi is, illusztrációként sze-
repelni fog az alaptörvény
díszkiadásában, ami pedig
valamennyi magyar otthon
féltve õrzött kincse lesz.
Unokánk tehát kíváncsian

belelapoz, majd keblünknek
szögezi a kérdést, hogy mért
van az ávós ezen a képen
Szent Györggyé fölstilizálva.
És hol vannak a 2006-os ese-
mények igazi hõsei, Satu és
Debil forradalmárok, akik a
köztereken való hugyozás
szabadságáért vívott harc
frontján értek el fényes gyõ-
zelmeket? Ezekre a kérdé-
sekre sajnos nincs válasz.
(...) Sajnos a Kerényi-
gyûjtemény darabjaival –
esztétikai színvonaluktól
függetlenül – nem sokra me-
gyünk. Unokánk némi segít-
séggel képes volt ugyan Ga-
lambos Tamás Nagy Imre új-
ratemetése címû festményén
az oszlop tetején ülõ zöld ka-
méleonban a temetés feled-
hetetlen szónokát felismerni,
viszont Kiss Tibor Trianon
címû alkotását látva tanács-
talanná vált, majd némi gon-
dolkodás után Apponyira
bökött és azt mondta, ezt
mintha már látta volna a té-
vében, valami öreg rocker,
Karadzics vagy kicsoda.
Jobb volt a helyzet Szinte
Gábor A dualizmus kora címû
alkotásával, mert azon ott
vannak a nevek. Unokánk
azonnal beazonosította Széll
Kálmánt, és mondta, hogy õ
a Moszkva tér. (...) Viszont a
magyar ember joggal várja
el, hogy a mûvész „az õ éle-
térõl, munkájáról, harcairól,
honszeretetérõl s fénylõ gyõ-
zelmeirõl” alkosson remek-
mûveket. Megfestésre alkal-
mas téma pedig annyi van,
hogy azt mi föl nem sorol-
hatjuk. Miniszterelnökünk
elbúcsúzik a Nemzetközi Va-
lutaalaptól. Visszaszerzi a
nyugdíjrendszert a tõzsdecá-
pák kezébõl. Új médiatör-
vényt ad Európának. Kon-
zultál a nemzettel. Kiveti a
bankadót és a válságadót.
Legyõzi az államadósságot.
Visszavezeti a munka világá-
ba az elesetteket. Brüsszel-
ben kokit, sallert osztogat.
Hatalmas panorámaképen
kell ábrázolni Magyarorszá-
got, amint gyorsnaszádként
sebesen siklik a háborgó ten-
geren, vitorláját keleti szél
dagasztja (vitorlás gyorsna-
szád), a parancsnoki hídon
Õ áll, és a jövõbe tekint. Kör-
ben hatalmas, süllyedõ euró-
pai hajók, fedélzeteikrõl két-
ségbeesett sokaság figyeli
távcsõvel a magyar naszá-
dot, hogy nem konvencioná-
lis létezéstechnikájának rész-
leteit kifürkéssze, de jaj! heli-
kopterek jönnek, ködgráná-
tokat lõnek a magyar naszád
köré, a többiek tehát nem
tudják ellesni a titkot, és így
hullámsírba vesznek, egyik a
másik után. (...) Végezetül a
legeslegfontosabb: maga a
fülkeforradalom. Elképzel-
hetetlen, hogy épp a magyar
történelem legfontosabb ese-
ményérõl ne szülessen mûal-
kotás, pláne, hogy az elõké-
pe is megvan, Delacroix
1830-ban megfestette, csak
néhány ponton kell tovább-
fejleszteni. Címe az lehetne,
hogy A Szabadság a népet a
fülkékbe vezeti, a többi
nagyjából ugyanaz, mint az
eredetin, csak itt a háttérben
látszik egy fülkesor, melyhez
hasonlót különféle szabadté-
ri fesztiválokon lehet megfi-
gyelni. Oldalt Satu áll a tehe-
nével, és vidoran integet.

A kitartás csapdái

Sorin Apostu – rég tudták,
mégis kibukkant

Traian Bãsescu – minden titkok
tudója, sõt haszonélvezõje

Orbán Viktor 
– a király félmeztelen
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Czédly József

Az október 21-i és 28-i Tör-
vénytárban ismertettük az ok-
tatásügyi minisztériumnak a
rendeleteit, melyeknek kö-
zös célja azoknak a szemé-
lyeknek nyújtani tanulá-
si/továbbtanulási lehetõsé-
get, akik valamilyen indok
miatt nem részesülhettek
életkoruknak megfelelõ idõ-
ben, elemi vagy alsó fokú kö-
zépiskolai oktatásban. Ezek
a rendeletek tartalmazzák
azokat a szabályozásokat
melyek lehetõvé teszik az
említett célt szolgáló tevé-
kenységek bevezetését, téte-
lesen: „A kötelezõ közokta-
tás csökkentett idõben mû-
ködõ osztályainak létrehozá-
sa” és „A második esély”
programokat.

Mindez, ami különben je-
lentõs teher a költségvetés-
nek, mivel az említett prog-
ramokat az állami, illetve he-
lyi költségvetés finanszíroz-
za, azon a szomorú tényen
kíván változtatni, miszerint
Romániában több mint 100
ezer gyermek, fiatal, illetve
nagykorú iskolázottsága na-
gyon alacsony színvonalú,
de jelentõs azoknak a száma
is, akik egyáltalán nem jár-
tak iskolába.

A Hivatalos Közlöny októ-
ber 10-i, 797. számában je-
lent meg az oktatásügyi mi-
niszter újabb hasonló célú
rendelete (Ordinul 5.575/
2011), mely ezúttal az ottho-
ni tanulás keret-módszerta-
nát fogadja el, és intézkedik
a kórházak keretén belül
megszevezhetõ csoportok/
osztályok létrehozásáról is.

A rendelet tárgya az ott-
hon történõ tanítás, illetve a
kórházak keretén belül létre-
hozható csoportok/osztá-
lyok megszervezése. Ezek-
ben az oktatási formákban
azok a gyermekek/fiatalok
részesülhetnek, akik mozgás-
képtelenek, krónikus vagy
hosszantartó betegségben
szenvednek, illetve hosszan
tartó lábadozásra kénysze-
rülnek, és emiatt nem járhat-
nak iskolába. A szabályozás
felsorolja azokat a betegsége-
ket, egészségügyi állapoto-
kat, melyek esetében meg le-
het állapítani a gyermek/fia-
tal fogyatékosságának foko-
zatát, ami az otthoni tanulást
indokolttá teszi. Ezek figye-
lembevételével az érdekelt
szülõ/gyám kérelmezheti az
otthoni tanulást. A kérvényt
a Megyei Humánerõforrás és
Oktatási Segédleti Központ
(Centrul judeþean de Resurse
ºi Asistenþã Educaþionalã-
C.J.R.A.E.) keretén belül
mûködõ szakértõi bizottság-
hoz lehet benyújtani, mellé-
kelve:

– az egészségügyi dosszi-
ét, mely tartalmazza egy
szakorvos által elkészített je-
lentést, ami javasolja az ott-
hon tanulás bevezetését, a
gyermek/fiatal egészségügyi
nyilvántartáslapját és egy
pszihológiai minõsítést;

– iskolai eligazítás okmá-
nyát, ezt a C.J.R.A.E. kere-
tén belül mûködõ szakértõi
bizottság állítja ki;

– személyi adatokat tartal-
mazó okmányok másolatát;

– a tanulmányi színvona-
lat igazoló okmányok dossz-
iéját;

– a diák szociális helyzeté-
rõl szóló jelentést.

A kérvény elfogadása után
megnevezik azt a tanintéze-
tet, melyre rábízzák az ott-
hon tanulás megszervezését.
Ez legtöbbször a diák lakó-
helyéhez legközelebb levõ is-
kola, melyet kijelölnek mint
ügyvivõi tanintézetet (uni-
tate ºcolarã rezidenþialã).
Ennek feladata elkészíteni a
gyermek/ fiatal képességei-
nek megfelelõ egyedi tanter-
vet és  az otthoni tanításra ja-
vasolt tanszemélyzet listáját
és ezeket benyújtani elfoga-
dás végett a megyei tanfel-
ügyelõségre.

Elemi iskolai fokozaton az
otthoni tanulás keretében
egy tanóra 45 percet tarthat,
középiskolai és líceumi fo-
kon 50 percet. Egy hét alatt

elemi iskolai szinten legtöbb
4 órát lehet tartani, közép- és
liceumi szinten heti 6 órát.
Az elõkészítõ és az I. és II:
elemi osztályok esetében he-
ti 1,5 órát kell fordítani a ro-
mán, valamint az anyanyelv
és irodalom tanítására, 1,5
órát számtan és 1 órát a kör-
nyezet megismerésének ok-
tatására. A III. és IV. osztály-
nak megfelelõ tanterv: 1 óra
román és anyanyelv és iro-
dalom, 0,5 óra egy modern
nyelv, számtan heti 1 óra, 0,5
óra történelem, 0,5 óra föld-
rajz, 0,5 óra természettudo-
mányok. Az elemi oktatás-
ban részt vesz heti 4 órai ok-
tatási idõvel egy segédtanító
is (învãþãtor de sprijin).

Gimnáziumi oktatás tan-
terve heti 1,5 óra román
nyelv és irodalom, számtan

heti 1,5 óra, történelem 0,5
óra, földrajz 0,5 óra, modern
nyelv heti 1 óra, természettu-
domány heti 0,5 óra.
Liceumi szintû tanterv: ro-
mán nyelv és irodalom heti 2
óra, modern nyelv heti 2 óra,
szaktantárgy heti 2 óra.

Ezenkívül tervbe kell ven-
ni heti 2 órával különleges
gyógykezelést (terápiát). Ez
lehet a tanuló egyedi helyze-
téhez alkalmazkodó pszi-
hológiai, mozgásterápiai, lé-
lektan-nevelõi vagy logopéd
oktatás. Az otthoni tanításba
bekapcsolódhatnak önkénte-
sen diákok, egyetemi hallga-
tók, kiegészítõ és szociali-
záló tevékenységek formájá-
ban.

Az ügyvivõi tanintézet
nyilvántartásba veszi az ott-
hon tanuló diákot, bevezeti a

megfelelõ osztály katalógu-
sába „otthon tanul” meg-
jegyzéssel, kinevezi az ottho-
ni oktatást végzõ tansze-
mélyzetet. Az elvégzett tan-
órákat bevezetik az ügyvivõi
tanintézet jelenléti naplójá-
ba, ennek valódiságát az ér-
dekelt szülõ/gyám aláírásá-
val hitelesíti.

A diákok tanulmányi elõ-
rehaladását félévenként érté-
kelik ki, erre 4 órát lehet
szánni. Amennyiben a sze-
meszter folyamán sor kerül
írásbeli vizsgára is, ezt a di-
ákkal 30 nappal elõzõleg kö-
zölni kell.

Krónikus betegségben,
idegbetegségben szenvedõ
diákok számára, amennyi-
ben a kórházban való kötele-
zõ tartózkodás meghaladja a
4 hetet, létre lehet hozni ta-
nulmányi csoportokat/osz-
tályokat. Ezeknek a meg-
szervezésénél figyelembe
kell venni a betegség jelleg-
zetességét, a kórházi kezelés
idõtartamát és a diákok ta-
nulmányi színvonalát.

Kórházi oktatást szervez-
hetnek:

– megyei (fõvárosi) tanfel-
ügyelõségek;

– megyei humánerõforrás
és oktatási segédleti közpon-
tok;

– A megyei tanfelügyelõ-
ségek által kijelölt tanintéze-
tek és az Egészségügyi Mi-
nisztériumhoz tartozó intéz-
mények;

– krónikus gyermekbeteg-
ségeket gyógyító gyermek-
kórházak;

– Mentálhigiéniai Köz-
pontok (Centre de sãnãtate
mintalã).

Deák Levente

Amikor megnyílik egy ha-
gyaték (az örökhagyó elha-
lálozásakor), az örökösök-
nek, legyenek õk törvényi
vagy végrendeleti örökösök
(moºtenitori legali sau testa-
mentari), esetleg mindkét
minõségben örökösi hiva-
tottsággal rendelkezõk (cu
vocaþie succesoralã), el kell
dönteniük: elfogadják az
örökséget, vagy lemonda-
nak errõl. A régi Ptk. 700.
szakasza szerint erre 6 hóna-
pos elévülési határidõ állt
rendelkezésükre, amit azon-
ban az új Ptk. 1 évesre vál-
toztatott meg (1103. szakasz
1. bekezdés). Ez az új vagy
meghosszabbított határidõ
azonban csak az új törvény-
könyv hatályba lépése, azaz
a 2011. október 1-je után
megnyílt hagyatékokra vo-
natkozik és alkalmazható.
Ha az örökhagyó a fenti idõ-
pont elõtt hunyt el, hagyaté-
ka elfogadását vagy az arról
történõ lemondást a régi
szabályok (törvény) alapján,
a 6 hónapos határidõben
kell megtenni. Ezt így, téte-
lesen, az új törvénykönyvet

hatályba léptetõ 2011. évi
71. törvény 91. szakaszában
találjuk meg, a jogszabályt
magát pedig a 409. Hivatalos
Közlönyben.

Még mielõtt az opciós
joggal kapcsolatos egyéb
tudnivalókat ismertetném,
fontosnak érzem megemlí-
teni azt, hogy mind az elfo-
gadást, mind pedig a lemon-
dást oszthatatlannak kell te-
kinteni, az abszolút sem-
misség szankciója mellett.
Ezt az új törvénykönyv
1101. szakaszában olvashat-
juk. De mit értünk ez alatt?
Azt, hogy egy örökséget el-
fogadni vagy errõl lemonda-
ni csak az egész hagyatékról
lehet, tehát úgy nem, hogy,
mondjuk, elfogadjuk a ház-
ingatlant, de lemondunk a
hagyatéki vagyontömegbe
tartozó, az örökhagyótól
maradt mezõgazdasági te-
rületekrõl. Ismerve a hazai
közjegyzõi gyakorlatot, na-
gyon sok esetben az örökö-
sök el szeretnének térni et-
tõl a szigorú szabálytól, és
elfogadásukat, de gyakrab-
ban lemondásukat feltéte-
lekhez kívánják kötni. Pél-
dául úgy, hogy egyik vagy

másik társörökösük javára
le szeretnének mondani az
örökségrõl. Ha mégis ezt te-
szik, egy ilyen, más örökös
javára történõ lemondás a
hagyaték hallgatólagos elfo-
gadásának minõsül (Új Ptk.
1101. szakasz 1. bekezdés,
b) és c) pont), és ennek alap-
ján  ingyenes vagy visszter-
hes élõk közötti jogügylet
megkötése következhet a
más javára történõ lemon-
dó, egyébként hallgatólagos
elfogadó örökös és a társ-
örökös, a társörökösök vagy
ezek örökösei között.

Gyakran elõfordul, hogy
az örökhagyó egyébként tör-
vényi örököseinek végrende-
letet is hátrahagy, akik aztán
választhatnak: törvényi örö-
kösként vagy végrendeleti
örökösként érvényesítik jo-
gaikat. A választás joga õket
illeti meg, amit a Ptk. 1102.
szakaszának 1. bekezdése
biztosítja számukra. Az em-
lített törvényszakasz 2. be-
kezdése az alól az általános
szabály alól egyetlen kivételt
említ, éspedig azoknak a tör-
vényi örökösöknek az esetét,
akiknek javára az örökhagyó
olyan végrendeletet, egészen

pontosan hagyományt
(legat) hagyott hátra vagy lé-
tesített, amelyben ugyan
köteles részüket érintetlenül
hagyta, de abban mégis tör-
vényi örökrészüknél keve-
sebbet biztosított. Ilyen hely-
zetben az érintett örökös
csak hagyományosként, az-
az végrendeleti örökösként
érvényesítheti jogait.

A választásra elõírt, most
már 1 éves határidõt, szok-
ványosnak tekintett esetben
(ez tehát az általános sza-
bály) az örökhagyó elhuny-
tától kell számítani (1103.
szakasz.) A kivételeket a 2.
bekezdés sorolja. Csak rövi-
den: azoknak a személyek-
nek esetében, akik az örök-
hagyó elhunyta után szület-
tek, és akiket örökösöknek
tekint a törvény, születésük
napjától; a halottá nyilvání-
tott örökhagyó esetében at-
tól a naptól számítva, ami-
kor az elhalás tényét anya-
könyvezték, kivéve, ha az
örökös már a halál anya-
könyvi bejegyzése elõtt bi-
zonyítottan ismerte a halál
bekövetkezésének tényé,
vagy tudomást szerzett a
holttá nyilvánítási bírósági

határozatról. Mindkét eset-
ben a határidõt az említett
napoktól kell számítani!
Egy másik eset az, amikor a
hagyományosnak ismernie
kellett vagy ismeri a javára
szóló végrendelet tartalmát,
bár magát a végrendeletet
csak az örökhagyó elhunyta
után találják meg. Végül,
amikor a öröklésre jogosult
személy (succesibilul) csak
azután szerzett tudomást,
vagy kellett volna tudomást
szereznie az örökhagyóval
fennálló, neki öröklési hiva-
tottságot biztosító rokoni
kapcsolatáról, miután az
örökség megnyílott, azaz az
örökhagyó elhalálozott. Az
utolsó két esetben vagy
helyzetben a választásra
megszabott, különben el-
évülési határidõt a tudo-
másszerzés napjától kell
számítani, vagyis nem az
örökhagyó elhunyta napjá-
tól.

A következõ szabály azok-
ra az örökösökre vonatko-
zik, akik bár egyelõre nem
éltek opciós jogukkal, tehát
nem fogadták az örökséget,
de le sem mondtak errõl, vi-
szont az örökhagyó javainak

leltárba foglalását kezdemé-
nyezték. (1104. szakasz.) Ha
ezzel a jogukkal éltek, ese-
tükben a választási határidõt
csak a leltárt tartalmazó
jegyzõkönyv közlésétõl szá-
mított két hónap leteltével le-
het lejártnak tekinteni, füg-
getlenül attól, hogy az örök-
ség megnyílásától mennyi
idõ telt el. Ezt a törvény-
könyv a határidõ elhalasztá-
sának vagy elnapolásának
nevezi. (Prorogarea ter-
menului pentru exercitarea
dreptului de opþiune.)

Végül azt a helyzetet is
szabályozza a törvénykönyv,
amikor egy örökös még az-
elõtt távozik az élõk sorából,
hogy egy, már a javára (is)
megnyílt örökséget elfoga-
dott vagy arról lemondott
volna, azaz nem élt választá-
si jogával. Az opciós jog
ilyenkor az elhunyt örökös
örökösére vagy örököseire
száll át (retransmiterea drep-
tului de opþiune), akiknek er-
re az 1 éves határidõbõl csak
annyi idejük marad, ameny-
nyi ebbõl jogelõdjük (aki he-
lyett tehát örökölnek) el-
hunytáig még nem telt le.
(Új Ptk. 1105. szakasz.)

Az otthoni tanulás lehetõsége

Ismerjük meg az új polgári törvénykönyvet (7)

Örökösödés. A választás joga



ÚMSZ-SZÍNKÉPÉLETMÓD www.maszol.ro   2011. november 18–20., péntek–vasárnap18

Magyar filmhét

Helyszín: Bukarest, Mu-
zeul Tãranului Român, Sala
Horia Bernea, belépés a str.
Monetãriei nr. 3 felõl.

Program: november 18,
péntek 16 órától: Apacsok
(2010) 80 perc, dráma, ro-
mán felirattal, 18 órától rö-
vidfilmek, 19.30 -tól Antigo-
né (2010) 152 perc, dráma,
román felirattal.

November 19, szombat 16
órától: Film.dok 2011 Ret-
rospektív, dokumentumfil-
mek, 18 órától Keleti szél
(2010) 80 perc, dokumen-
tumfilm, román felirattal, 20
órától Legjobb szándék (2011)
104 perc, dráma, magyar fel-
irattal.

November 20, vasárnap

17 órától BuSho rövidfilmek
120 perc, angol felirattal,
19.30 -tól A torinói ló (2011)
146 perc, dráma, román fel-
irattal.

Erdélyi prímások 
14. találkozója

Helyszín: Csíkszereda,
Városi Mûvelõdési Ház.
Idõpont: november 18., pén-
tek.

Csíkszereda kulturális
naptárának egyik ma már
elmaradhatalan eseménye
az Erdélyi Prímások Talál-
kozója, amielyre az idén no-
vember 17–18-án tizenne-
gyedszer kerül sor. 

Pénteken, 18-án este 7
órától a budapesti Liszt Fe-
renc Zenemûvészeti Egye-

tem népzene tanszékének di-
ákjai és tanáraik lépnek szín-
padra. A rendezvényt az es-
te 10 órakor kezdõdõ tánc-
ház zárja. A belépés díjta-
lan.

Hitelesség 
és protokoll 
a vezetõi szerepben

Helyszín: Kolozsvár, Aga-
pe vendéglõ, Szentegyház
(Iuliu Maniu) utca. Idõpont:
november 18., péntek.

Görög Ibolya, aki három
magyar miniszterelnöknek
is volt protokollfõnöke, elis-
mert szakíró, elõadó, tréner
fog elõadást tartani a cím-
ben szereplõ témáról.

A behajtó – fizikai 
– színházi elõadás

Helyszín: Sepsiszent-
györgy, Lajtha László Stú-

dióterem, Mihai Viteazul tér
15., november 18., péntek,
19 óra.

Bérház, élettérnek már
nem nevezhetõ nyiladékok-
kal, ablaktalan, ajtó nélküli
lakásokkal.., s az egyikben
egy nõ és egy férfi. Naponta
eladott apró kacatok, tehe-
tetlen körök valami kis köl-
csönért, kínos játékok a lát-
szat megtartásáért.., s aztán
már a látszat sem fontos..,
amikor csönget a Behajtó.
Rendezõ: Uray Péter.

Nemzetpolitika 
kereszténydemokrata 
szemmel

Helyszín: Kolozsvár, ko-
lozsvári evangélikus-lutherá-
nus templom és lutheránus
püspökség Reményik Sán-
dor Galériája, Kossuth La-
jos / 1989. December 21. ut-
ca 1-es szám. Idõpont: no-

vember 18., péntek, 18 óra.
Meghívott elõadó: Kal-

már Ferenc, KDNP-alelnök,
országgyülési képviselõ. Be-
szélgetõpartnerek: Gergely
Balázs és Papp Annamária.

Ajtót nyitok 
– verses elõadóest

Helyszín: Székelyudvar-
hely, Városi Könyvtár olva-
sóterme, november 18., pén-
tek, 19 óra.

József Attila, Dsida Jenõ
és Márai Sándor verseibõl
összeállított elõadóestre in-
vitálják az érdeklõdõket,
Turi Bálint vendégmûvész
produkciójára.

Lóháton Csíkcsicsótól 
Ópusztaszerig

Helyszín: Csíkszereda,
Sapientia EMTE, Nagy Au-
la. Idõpont: november 18.,

péntek, 18 óra. A fényképek-
kel ilusztrált élménybeszá-
molót, elõadást Lutz Leven-
te mutatja be.

Tasnádi István: 
Démonológia

Helyszín: Marosvásár-
hely, Mûvészeti Egyetem –
Stúdió Színház, Köteles Sá-
muel u. 6. Idõpontok: no-
vember 18., péntek, 19 óra,
november 20., vasárnap, 19
óra.

Amerikai gimnazisták új
Halloween-napi mûsorra ké-
szülnek egy musicallel Fred
Farelli és Malcolm Randell
ötlettárából, melyet a Fran-
kenstein ihletett. Malcolm a
hatás kedvéért megidézi
Byronék szellemét, akik meg
is jelennek, ám nem napja-
inkban, hanem 1816-ban a
Genfi-tó partján található
Villa Diodatiban.

Programajánló

A Dacia Duster mintáját
követve a hazai autómárka
új egyterûje is versenyautó-
ként debütál, ráadásul az el-
sõ ilyen típusú modell lesz,
amely rajthoz áll az Andros
Trophy jégralibajnokságon.
A Lodgy Glace névre ke-
resztelt négykerekûrõl a na-
pokban rántották le a leplet,
s akárcsak korábban a Da-
cia szabadidõ-autója, ez a
modell sem okoz csalódást.
Kifejezetten markáns di-
zájnt kapott, s noha a szé-
riagyártáskor vélhetõen le-
kerülnek a sportos elemek,
a hûtõrács, valamint az elül-
sõ és hátulsó lámpák formá-
ja véglegesnek tûnik. Várha-
tóan ez az a vonalvezetés,
amely majd a Loganok új

generációját is jellemezni
fogja. 

A december 3-án kezdõ-
dõ ralibajnokságon ismét
Alan Prost, valamint a fia,
Nicolas Prost és Evens
Stievenart vezeti majd az
egyterûeket. A motorházte-
tõ a Nissan 3 literes, 355 lõ-
erõs V6-os benzinmotorját
rejti, amelyhez egy hatse-
bességes szekvenciális váltót
és önzáró differenciálmûvet
társítottak. Az összkerék-
meghajtás sem hiányzik a
felszereltségbõl, s a verseny-
beállítások 

A Renault égisze alatt
egyre népszerûbbé váló Da-
cia kimondottan családi au-
tónak szánja legújabb csa-
ládtagját, emiatt is keresz-

telték Lodgynak. Hétüléses-
re tervezik, így minden bi-
zonnyal magasabb is lesz
mint a versenyautó, de ha
nem változtatnak sokat a je-
lenlegi formatervezésen, ak-
kor egy újabb versenyképes
modellel bõvíthetik a palet-
ták. A franciák természete-
sen sikert remélnek tõle, kü-
lönösen miután a Duster
több helyen is vezeti kategó-
riája eladási listáját, megala-
pozva ezzel a leendõ model-
lek iránti érdeklõdést. Azt
még nem tudni, hogy a
Lodgy szériautó milyen erõ-
forrással érkezik majd, arra
a jövõ évi Genfi Autószalo-
nig várni kell, a márkakeres-
kedésekben pedig csak azu-
tán lesz elérhetõ.

Jégre gurul a Dacia új egyterûje

Versenyautóként debütál a Dacia új egyterûje

A tengerentúlon gyûlt ösz-
sze az autógyártók elitje,
mivel ma megnyitja kapuját
az idei, Los Angeles-i Autó-
szalon. Ez az a seregszem-
le, ahol a hagyományos
modellek mellett valódi
amerikai izomautókat is le-
het látni, olyan autócsodá-
kat, mint a Dodge Charger
SRT8. De itt mutatkozik be
például a Land Rover DC
100 Sport Concept, a Chev-
rolet Camaro ZL1 Conver-
tible és a Ford Mustang va-
donatúj 650 lõerõs Shelby
GT 500-je is.

De hogy az európai pia-
cot se felejtsük ki: a kalifor-
niai városban rántják le a
leplet az újgenerációs Ford
Kugáról, amelyet a jövõ évi
Genfi Autószalonon hoz-
nak az öreg kontinensre. A
tengerentúlon Escape né-
ven debütáló hobbiterepjá-
rót már a One Ford filozó-

fia alapján tervezték, vonal-
vezetése az új Focust idézi.
A detroiti központban fej-
lesztették, s a hivatalos fo-
tók alapján sokkal nagyobb,
mint a korábbi Kuga. En-
nek ellenére Derek Kuzak,
a fejlesztési fõnök állítja: az
új Kuga alacsony fogyasz-
tását nehezen tudják majd
überelni a riválisok. Az eu-
rópai piacra nem hozzák el
a 2,5 literes, szívó négyhen-
geres benzines változatot,
hanem 1,6 literes és kétlite-
res EcoBoost benzinmotor
közül lehet majd választani.
A dízeles erõforrásokat vi-
szont kimondottan a hazai
piacra tervezik, az Egyesült
Államokban egyáltalán
nem lehet majd kapni.

A Mercedes-Benz ML63
AMG modellje is a tenge-
rentúlon mutatkozik be, s
az ígéretekhez hûen alapo-
san feltuningolták a motor-

ját: 5,5 literes biturbó V8-as
erõforrása akár 557 lõerõs
is lehet és 4,7 másodperc
alatt gyorsul nulláról száz-
ra. A Honda is Los Ange-
lest választotta a CR-V
újabb generációjának a le-
leplezésére, de azt még nem
tudni, hogy az európai mo-
dell is egyezni fog-e az ame-
rikai változattal.

Jubilált a Chevy

Fennállása századik év-
fordulóját ünnepelte ebben

a hónapban a Chevrolet, az
autómárka, amely szinte
egyé forrt az amerikai álom-
mal. Az 50-es évek Bel Air
modellje és a Corvettek,
vagy a híres izomautók, a
gyártószalagról 1967-ben
elõször legurult Camaro,
vagy a legendás Impala
mind olyan modellek, ame-
lyek egyes generációjáért
ma már rajongók hada to-
long. Utóbbi a Bel Air egy
különleges kiadásaként je-
lent meg elõször, majd 57-
ben beindult a szériagyártá-

sa. Nagyon gyorsan népsze-
rû lett. 1961-ben már 6,7 li-
teres, 360 lóerõs motorral is
kapható volt. Ez volt az
úgynevezett Impala SS,
amelyik külön modellsoro-
zattá vált. Noha a kevésbé
díszes ’67-es nem lett annyi-
ra sikeres a maga korában,
napjainkban több rajongója
is akad. A Corvettek forra-
dalmasították a motorgyár-
tást, s az 1955-ben kifejlesz-
tett V8-as small blocknak
köszönhetõen éveken ke-
resztül uralták a NASCAR-
t. A második generációja, a
Sting Ray ma is gyûjtõk ál-
ma, és azóta is folyamato-

san érkezik az újabb és
újabb változat. Számtalan-
szor újrarajzolták, s ma már
a hatodik generációnál tart.

Mindezt a svájci szárma-
zású, mérnök-autóverseny-
zõ Louis Chevrolet-nek és
William Durant-nak kö-
szönhetjük, akik 1911-ben
megalapították a híres det-
roiti gyárat, amely azóta a
világ negyedik legnagyobb
autógyárává nõtte ki ma-
gát. Az elmúlt években már
Európát is megcélozták, az
olyan újdonságaikkal pedig,
mint az elektromos Volt
biztosítják, hogy a Chevy
történelme tovább íródjon.

Amerikában debütál az új Ford Kuga
Az autósvilág a tengerentúlra összpon-

tosít: a Las Vegas-i SEMA Show után

ma megnyitja kapuját az idei Los An-

geles-i Autószalon.

A Los Angeles-i Autószalont a híres SEMA Show elõz-
te meg az Egyesült Államokban. Az épített és tuningolt
autókat felsorakoztató Las Vegas-i parádé immár a hiva-
talos gyártók számára is egyre népszerûbbé válik, a leg-
többen kifejezetten erre az alkalommra módosítanak
egy-egy modellt. Különlegességekbõl az idén sem volt
hiány, de hivatalos díjakat is kiosztottak: a legvagányabb
autónak járó elismerést a Chevrolet Camaro kapta, a
legvagányabb sportos egyterû a Fiat 500-asa lett, a 4x4-
es terepjárók kategóriájában a Jeep Wranglert díjazták,
míg a legjobb furgon kategóriában a Ford F-szériája vit-
te el a pálmát.

Tuningparádé Las Vegasban

A Focusra emlékeztet az új Ford Escape/Kuga
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Közepes fokozat

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

Készítette: Buna Botond

Elõzõ feladványunk megfejtése

A fõnök benyit az egyik irodába:
– Kovács úr! Már megint el van maradva a munkával?
– Miért?
– … (poén a rejtvényben)

Vízszintes: 1. A poén elsõ része. 12. Erõsen szándékozó. 13.
Nagyon elfáraszt. 14. ... hajrá! 16. Kopár. 17. Két kéve! 18.
Éjfélig ez van! 20. Ünnepélyes alkalmakkor viselt férfiölöny.
23. Kötésen lazít. 25. Padlót tisztít. 26. Ez utóbbi. 28. Taka-
rékos. 30. Rum, cukor és forró víz keverékébõl álló ital. 31.
Feladatként jut. 32. Nemesfém. 33. Hegycsúcs. 34. Gyáregy-
ség. 36. Szarvas nõsténye, szarvastehén. 37. Mártás, pác. 38.
Szarvasfajta. 39. Fogadkozásban elhangzó szó. 42. Sine anno
(röv.). 43. Kazinczy Ferenc monogramja. 45. Lelkész. 46.
Menekülésszerûen fut. 48. Németh László regénye. 51. Tû-
zön megpuhul a hús. 53. Nem mond igazat.

Függõleges: 1. Dombos a táj. 2. ÁÁÁ! 3. Ritka (ném.). 4.
Kisiparos. 5. Ujjával szétdörzsöl. 6. Ekeszarvak! 7. Rejtélyes.
8. Villámlevelezés, villámposta, drótlevél. 9. Ismert színész
(András). 10. Vákuum. 11. ... Ullmann; színésznõ. 15. Na-
gyon csodálkozik. 19. Közönséges, durva. 21. Moszkvára jel-
lemzõ. 22. ... Durrell; brit zoológus, író. 24. Népi hangszer.
27. Kijelentés. 29. Matrózital. 30. Görög NOB-jel. 31. A po-
én második része. 32. Fegyvertár, lõszertár. 34. Hallhatóan lé-
legzik. 35. ... Kornél éneke; Kosztolányi mûve. 37. Kapa ala-
kú fejsze. 40. Indusztria. 41. Katonai unió. 44. ... diavolo
(Auber). 47. Kábítószerféle. 49. Két óra a tegnapból! 50. Ma-
gyar Vöröskereszt (röv.). 52. Ügyintézõ (röv.)

Késésben

Két lány is kórházba került,
miután súlyos allergiás reak-
ciót váltott ki belõlük az álta-
luk használt hajfesték – írja a
Daily Mail. A tizennégy
éves Chloe Robbins egy
Halloween-parti alkalmából
festette feketére a haját.
Negyvennyolc órával késõbb
a fejbõre elkezdett viszketni,
majd nem sokkal késõbb az
arca annyira megduzzadt,
hogy a lány gyakorlatilag fel-
ismerhetetlenné vált, és még
a lélegzés is nehézségeket
okozott neki. Néhány nap-
pal késõbb a tizenhat éves
Bethany Murphy tapasztalt
magán hasonló tüneteket: õ
egy ideig még a szemét sem
tudta kinyitni, annyira beda-
gadt az arca.

A bûnös a hajfestékben ta-
lálható PPD (para-phenyle-
nediamine) nevû vegyület,
volt, amely a kellõen sötét

szín eléréséért felelõs, és ko-
moly allergiás reakciókat
válthat ki az arra hajlamo-
sakból. Használata azért is
különösen veszélyes, mert
nem feltétlenül azonnal
okoz problémát: sokan éve-
kig használhatják anélkül,
hogy bármi bajuk lenne tõle,
majd egyik napról a másikra
meglepetésszerûen jelenhet-
nek meg a súlyos tünetek.

A PPD-t tartalmazó haj-
festékeket az Európai Unió-
ban már betiltották, Nagy-
Britanniában viszont még
szabadon vásárolhatóak.
Az angol orvosok most
azért kampányolnak, hogy
ott is felhívják a figyelmet a
PPD veszélyeire, hiszen a
kozmetikai termékeket
gyártó cégek más-más né-
ven dobják piacra a PPD-t
tartalmazó készítményeket.
Ezek pedig súlyos problé-

mákat okozhatnak még
azoknak is, akik tisztában
vannak a saját allergiájuk-

kal, és figyelnek arra, hogy
milyen hajfestéket vásárol-
nak. Az allergiát okozó haj-

festékek egyik áldozata,
Bethany Murphy például
kimondottan odafigyelt a

vásárláskor, hiszen tisztá-
ban volt a PPD veszélyeivel:
õ valószínûleg pont ennek a
bevett szépségipari gyakor-
latnak esett áldozatául.

A PPD-t tartalmazó haj-
festékek szélsõséges esetben
akár halált is okozhatnak.
Néhány héttel korábban a ti-
zenhét éves Tabatha Mc-
Court a hajfestés után rosz-
szul lett, összeesett és a kór-
házba szállítás után nem
sokkal meghalt, a PPD szer-
vezetére gyakorolt hatása
miatt. A barátai beszámoló-
ja szerint a fiatal lány a festés
elkészülése után alig húsz
perccel sikítozni és hányni
kezdett, majd rongybaba-
ként rogyott össze. Halála
elõtt, már a kórházban pedig
száznyolcvanas pulzust mér-
tek nála, ami gyakorlatilag
megegyezik azzal, mintha
szívrohamot kapott volna.

Veszélyes hajfestékek

Ellepte a boltokat és a kira-
katokat az idei õszre felvo-
nultatott új csizmatrend.
Van közöttük visszafogot-
tabb és merészebb, elegáns
és hétköznapi. De ami a leg-
szembetûnõbb, az a megle-
hetõsen erõs fiús vonulat és a
bundás díszítések.

Fûzõs csizmák
A bebújós és cipzáras fa-

zonokat egy határozott len-
dülettel lökték le a kifutók-
ról a vad és látványos fûtõs
csizmák. Kicsit idõigényes
fel és le venni õket, de a di-
vat, az divat. Nem mindig a
kényelem a legfontosabb
szempont.

Térd fölött
Egy modern városi nõ ru-

határából nem hiányozhat-

nak a tûsarkú kollekciók.
Az idei trend a tûsarok és a
kerek orr, illetve továbbra is
velünk maradnak az ,,off
the knee” magas szárú fazo-
nok, melyek akár comb kö-
zépig is felérnek.

Bundás fazonok
A magas szárú csizmák és

a bokacsizmák szõrmékkel
díszítettek. Némelyiknek a

peremén fut körbe egy szõr-
megallér, más fazonoknál a
fûzõ mentén. A kívül csupa
szõrme eszkimó stílus is hó-
dít. A sportosabb és hétköz-
napi fazonokon is megjelen-
tek a prémgallérok. Igazi té-
li hangulatot varázsolva a
lábbeliknek.

Szegecsek és csatok
A városi jövés- menés-

hez válasszunk egy kényel-
mesebb csizmát, amely
jobban bírja a strapát. Eze-
ket a masszív fazonokat
szegecsekkel és csatokkal
tették nõiesebbé a terve-
zõk.

Bokacsizma
A bokacsizma az idei év-

ben is kitüntetett szerepet
kapott. Találunk közöttük

szép számmal lapos vagy
kissé hegyes sarkú csizmát.
A hétköznapi munka, a gye-
rekkel való séta nem jelent-
het bennük gondot. Aki vi-
szont nem vonzódik annyi-
ra a férfias megjelenéshez,
azoknak itt vannak a magas
sarkú változatok is. A boka-
csizma sok mindennel hord-
ható, farmerrel éppúgy tö-
kéletes, mint harisnyával.

Csizmadivat 2011–2012-es tél



Vadrécék! – szólt a kislá-
nyom, és a tó felé mutatott.
Lehúzódtunk az útról, ki-
szálltunk az autóból és táv-
csõvel figyeltük a tó közepére
tömörülõ récecsapatot. Negy-
venkét madarat számoltunk
össze, mind tõkés récék vol-
tak. Hamar kiderült, miért
csoportosultak a récék. Az
utóbbi napokban a kinti hõ-
mérséklet tartósan nulla fok
alatt volt, és befagyott a tó vi-
ze, igaz, még vékony a jégré-
teg, de ez is elég ahhoz, hogy
a récék ne tudjanak a víz kö-
zelébe kerülni és akkor to-
vább kell állniuk. Azonban
ezek a récék másként gon-
dolták, nem akartak még el-
menni, ezért közös erõvel lét-
rehoztak egy lihogót vagyis
egy jégmentes vízfelületet,
mégpedig úgy, hogy folya-
matosan mozogtak a vízen.

A szarka cserregve repült
el a fejünk fölött, felnéztem a
madárra, épp jókor, mert a
magasba vadludak húztak el.
A „V” alakzatú csapat csend-
ben, de határozottan repült
nyugat irányába, csak a szár-
nyuk suhogása hallatszott.
Máskor gágogásukkal hívták
fel magukra a figyelmet, le-
het, elvette kedvüket a befa-
gyott tó látványa, és azért
maradtak csöndben. Mire
Szende lányom is feltekin-
tett, már eltûntek a láthatár-
ról. Csend telepedett a kör-
nyékre, azon voltunk, hogy

menjünk tovább, amikor egy
széncinege hangja maradás-
ra késztetett. A kis sárga mel-
lényes madár ágról ágra
szállt, s közben cseverészett.
Észrevettük, hogy nincs
egyedül, a társa tízméteres
távolságból követte, bizonyá-
ra rovarlárvák után kutattak.
Tulajdonképpeni úti célunk
az volt, hogy a tóparti ma-
dáretetõbe eledelt viszünk. A
cinege amikor utolérte társát,
rövid idõre megpihentek,
azután egyikük, én úgy lát-
tam, hogy a tojó, a fa felsõ
ágaira szállt, így egymás fölé
kerülve folytatták útjukat.
Még hallani lehetett hangju-
kat, amikor egész közel hoz-
zánk, alacsonyan megjelent

egy õszapó. Szép látványt
tárt fel a természet elõttünk,
a távcsöveket leengedtük és
karnyújtásnyi távolságról fi-
gyeltük az érkezõ népes õsz-
apócsaládot. Talán nyolc
vagy kilenc tollgombóc akro-
batikus ügyességgel, cinkék-
hez hasonlóan, ágról ágra
szállva haladtak el az orrunk
elõtt, meg sem mertünk moz-
dulni. Aznapra nagyobb él-
ményre már nem is vártunk,
ezért nem maradt más hátra
mielõtt még hazaindultunk
volna, hogy kiszórjuk a ma-
gokat és felfüggesszük a sza-
londarabokat.

Kelemen László, Rara Avis
Madártani Egyesület

Tizenkét hónap a természetben

Hétvégi mellékletünk Életmód és Csodavár oldalait Orosz Anna szerkesztette

Hol volt, hol nem volt, élt
egyszer egy király, akinek
volt egy nagy rétje, ahol na-
gyon drága fû nõtt, de min-
den éjjel feltúrták azt a rétet.
A király nagyon csodálko-
zott: „Ki lehet az, aki így fel-
túrja a rétet?”

Hogyan tudhatná meg?
Megparancsolta legidõsebb
fiának, hogy õrködjön. A ki-
rály legidõsebb fia este ki is
ment a rét szélére, leült, hogy
õrködjön. De éjjel elálmoso-
dott, el is aludt, és reggel,
amikor felébredt, látta, hogy
a rétet ismét feltúrták.

A következõ éjjel a király a
középsõ fiát küldte. Az leült
a mezsgyén. Éjjel azonban
jött egy fekete bika, az öklel-
ni kezdett, ezért ez a fiú sem
tudott õrködni.

Harmadik éjjel a legfiata-
labb fiú ment ki a rétre, õ el-
bújt a sövény mögött, hogy
senki se láthassa meg. Várt,
egyre csak várta, hogy ki is
túrja fel a rétet. Hát mit lá-
tott? Éjfél körül három szár-
nyas lány jött. A mezsgyén
hagyták a szárnyaikat és
táncra perdültek a réten. De
a király fia közben titokban
elvette a legfiatalabb lány
szárnyait, és ismét a sövény
mögé ült. Miután kitáncolták
magukat, a lányok mentek
feltenni a szárnyaikat, de a
legfiatalabb nem találta az
övét.

Amint így keresték, a ki-
rályfi elõjött és a lányokhoz

ment, akik szörnyen meg-
ijedtek. A legfiatalabb lány
meglátva a fiú kezében a
szárnyait, könyörögni kez-
dett neki, hogy adja vissza. A
királyfi azonban kijelentette,
hogy addig nem adja vissza,
míg meg nem mondják,
hogy honnan jöttek. Sze-
gényke, nem akarta elárulni,
de amikor meglátta, hogy a
barátnõi már útra készülnek,
megmondta, hogy a holdon
túl a kilencedik földön élnek,
és az ördögnek szolgálnak.
No rendben!

Ekkor a királyfi visszaadta
a lánynak a szárnyait, de cse-

rébe elvette a lány kendõjét,
hogy bizonyítékként megmu-
tathassa az apjának, hogy vi-
gyázott a rétre.

Reggel a fiú megmutatta a
királynak a zálogba kapott
kendõt. Az apa végtelenül
boldog volt, hogy egyszer
legalább megtudta, hogy kik
azok, akik feltúrják a rétet. A
királyfi azonban nagyon sze-
rette volna még egyszer meg-
látni a lányt, ezért elhatároz-
ta, hogy elmegy a kilencedik
országba. Azonban egy baj
van: ki mondja meg, hogy
hol van az az ország?

Nem volt mit tenni, el kel-

lett mennie egy boszorkány-
hoz megkérdezni. Az min-
den állaton uralkodott. A bo-
szorkány összehívta az ösz-
szes állatot, de azok sem is-
merték a kilencedik országot.
Ekkor a boszorkány azt a ta-
nácsot adta a királyfinak,
hogy menjen el a nõvéréhez,
aki a halak úrnõje, és talán a
halak meg tudják mondani.

A fiú el is ment hozzá. Az
összehívta az összes halat, de
egyik sem hallott errõl az or-
szágról. Ez a boszorkány is
azt a tanácsot adta, hogy
menjen el a harmadik nõvé-
rükhöz, aki az összes madár

uralkodója, talán egyik ma-
dár tudni fogja. A királyfi el
is ment ahhoz a boszorkány-
hoz, aki összehívta az összes
madarat, de amikor megkér-
dezte, hogy tudják-e, hogy
hol van az az ország, mind-
egyik hallgatott. Azonban
egy pillanat múlva egy öreg
vetési varjú közölte, hogy is-
meri azt az országot, mert
három éve járt ott.

A király legkisebb fia meg-
örült és a boszorkánynak jó
fizetséget kínált, ha megenge-
di a varjúnak, hogy vigye el
abba az országba. Rendben
van, – a boszorkány bele-

egyezett. És akkor a királyfi
felült a varjú hátára. A ma-
dár felemelkedett a magasba
és elrepült a kilencedik or-
szágba, túl a holdon. Három
évig repült, és csak akkor ju-
tottak el arra a messzi földre.

A királyfi bement az ördög
házába, és ott találkozott a
lánnyal, akit keresett. Az kér-
te, hogy hagyja el az épületet,
mert itt az ördög lakik, és
amikor hazajön, azonnal
széttépi. A fiú azonban azt
felelte, hogy õ azért jött,
hogy darabokra vágja az ör-
dögöt. Az ördög szobájában
volt két kõedény: az egyik-
ben volt az erõ vize, a másik-
ban az erõtlenségé. A királyfi
kiitta az erõ vizét, és a helyé-
re a gyengeség vizét öntötte.

Hamarosan megérkezett
az ördög és mondta, hogy
emberszagot érez a szobá-
ban. Mindjárt odament az
erõ serlegéhez, és kiitta a vi-
zet belõle, és azonnal nagyon
gyenge lett. A királyfi, aki ed-
dig elrejtõzve figyelt, most
elõjött, kirántotta a kardját,
és levágta az ördög fejét.

A lány megörült, amikor
megpillantotta a fiú kezében
az ördög fejét. A királyfi ma-
gával vitte a lányt, felszálltak
a varjú hátára, hazarepültek,
ahol összeházasodtak, és
még mindig boldogan élnek,
ha meg nem haltak.

Lett népmesék
(Fordította: Dabi István)

Az ismeretlen keresése

HIRDETÉS
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