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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3757 ▼
1 amerikai dollár 3,3084 ▼
100 magyar forint 1,5248 ▲

Vezércikk 3

Romániai felmérés: 
toleranciából elégtelen 

A romániai állapotokra jellemzõ adat az,
hogy a lakosság 79 százaléka nem hallott
a pozitív diszkriminációról, és 43 százalé-
kának nagyon rossz a véleménye a ro-
mákról – derül ki CSOP közvélemény-ku-
tató intézet felmérésébõl.

Háttér 4

Sorsközösség
Az ellenzék most boldogan öleli keblére
áruló politikai ellenfeleit – nem egy eset-
ben saját „tékozló fiait” –, hiszen segítsé-

gükkel többségbe kerülhet a
törvényhozásban, meg-
nyerheti a választásokat,
így, hosszú kihagyás után

visszatérhet a hatalom hú-
sosfazekához. Örömmá-
morában még nem gon-
dol arra, hogy királysá-

ga pünkösdi lesz.Bogdán Tibor

A  május  1-jjei  munkaszünet  miatt  következõ  
lapszámunk  május  2-áán,  szerdán  jelenik  meg.

Sipos M. Zoltán

Mindössze 19 ezer eurót fizet
vissza a magyar államnak a

Mátyás-szobor restaurálására kül-
dött pénz el nem költött részébõl
a kolozsvári városháza az 55 789
euróból, amit a budapesti Nemze-
ti Erõforrás Minisztériuma köve-
tel a kincses város vezetésétõl –
döntötte el tegnapi ülésén a helyi
önkormányzat. „Értetlenül fo-
gadtuk a közel 60 ezer eurós ös-
szeg visszaigénylését” – nyilat-
kozta megkeresésünkre Csoma
Botond RMDSZ-es városi taná-
csos. Folytatása a 7. oldalon 

ÚMSZ

„Az RMDSZ felkészült a jú-
niusi önkormányzati válasz-

tásokra, készen áll a megméret-
kezésre. Hiteles jelöltjeink van-
nak, a 2008 és 2012 között elért
eredményekre és választási
programunkra építünk, valamint
a jelöltjeink elismertségére, meg-
bízhatóságára” – jelentette ki
tegnap Kolozsvárott Kelemen
Hunor szövetségi elnök. Hozzá-
tette: az RMDSZ 9492 jelöltet
állít országszerte, többet, mint
négy évvel ezelõtt. Mindeköz-
ben Kolozsváron és Nagyvára-
don is vehemens adok-kapok
helyzet alakult ki az RMDSZ és
az EMNP között, megelõlegez-
ve a vérre menõ választási kam-
pányt. 3. oldal 

Megrövidítik

Budapestet?

Mai mellékletünk:

RMDSZ: tízezer

fõs jelöltcsapat

Még három napig Szentgyörgy
marad Erdély központja

Tartalmas kulturális hetet követõen még
tartalmasabb vásári hétvégét ígér a Szent
György Napok. Erdély legnagyobb város-
ünnepének elsõ részét hagyomány szerint
a kulturális eseményeknek szentelték.

Kultúra 6

Társadalom 7
„Piknikõrök” készenlétben

A hétvégén kezdõdõ négynapos vakációra
nem csak a lakosság, de a különbözõ intéz-
mények is fokozottan készülnek. A környe-
zetvédelmi õrség és az állami erdészet több
mint ezer alkalmazottja fog járõrözni a leg-
népszerûbb kirándulóhelyek környékén, és
az esetleges szemetelõket megbírságolják.

A közalkalmazotti bérek eme-
lésének lehetõségérõl is tár-

gyalt tegnap Traian Bãsescu ál-
lamfõ a Nemzetközi Valutaalap

küldöttségével, amely felülvizsgá-
lat céljából látogatott a fõvárosba.
Ez Jeffrey Franks delegációvezetõ
utolsó látogatása. 3. oldal

Fehér vagy fekete? Az ellenzéki bizalmatlansági indítvány sorsáról titkos (urnás) szavazásal döntenek ma a képviselõk és szenátorok

Béremelés IMF-engedéllyel

Jeffrey Franks tegnap utoljára tárgyalt Traian Bãsescuval Fotó: Mediafax

Pengeélen a kormány
Ma szavaznak a parlamentben az ellenzék bizalmatlansági indítványáról

A szükséges 231-bõl 225 „biztos” szavazatra számít ma az ellenzék a bizalmatlansági in-
dítvány parlamenti vitáján, amelynek végkimenetele a Szociál-Liberális Szövetség (USL)
több vezetõ politikusa szerint nem kétséges: megbukik az Ungureanu-kormány. Optimiz-
musukat a független honatyák tegnap estig még bizonytalan kimenetelû szavazatára és a
kormánypártiak utolsó perces átállására alapozzák. A koalíció képviselõi és szenátorai
részt vesznek a parlamenti vitán, ám nem szavaznak az indítványról. Kelemen Hunor
RMDSZ-elnök szerint nincs esély arra, hogy ma megbukjon a kormány. 3. oldal 

Fotó: archív
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Röviden

Halálos helikopter-baleset

Lezuhant tegnap egy utasokat szállító he-
likopter a Tulcea megyei Ostrov közelé-
ben, a balesetben többen meghaltak – kö-
zölte több hírforrás. Az elsõ jelentések
szerint a Moldovai Köztársaságból érke-
zõ, szovjet gyártmányú, eredetileg mezõ-
gazdasági munkálatokra használt két heli-
kopter repült tegnap a Duna romániai tér-
ségében, amikor az egyik gép váratlanul
lezuhant. A fedélzeten öt személy tartóz-
kodott. A hírtelevíziók úgy tudják, a gé-
pen tartózkodók közül senki sem élte túl
a balesetet.

Három napig lehet még pályázni

Már csak három nap van hátra a „Szülõ-
földön magyarul” program pályázati határ-
idejébõl, a március 15-én indított program
ugyanis április 30-án lejár. A májusi pos-
tai bélyegzõvel beérkezõ pályázatokat ér-
vénytelennek minõsítik. A Bethlen Gábor
Alapkezelõ Zrt. által meghirdetett ma-
gyarországi pályázat a határon túl élõ ma-
gyar óvodásoknak, iskolásoknak és felsõ-
oktatásban magyarul tanuló fiataloknak
nyújt oktatási-nevelési támogatást. A pá-
lyázat lebonyolításával megbízott Romá-
niai Magyar Pedagógusok Szövetsége a
tervek szerint júniusban elkezdheti a tá-
mogatások folyósítását.

Cozma-ügyben ma ítélet várható

A Marian Cozma megölése miatt folyó
perben ma hirdethet jogerõs ítéletet a
Gyõri Ítélõtábla. Az MKB Veszprém és a
román kézilabda-válogatott tagját 2009.
február 8-án gyilkolták meg a veszprémi
Patrióta lokál elõtt, a segítségére sietõ
sporttársait, a szerb Zarko Sesumot és a
horvát Ivan Pesicet pedig életveszélyesen
megsebesítették.

Nõtt a Dacia forgalma

Nõtt a Renault-csoporthoz tartozó Dacia
Automobile forgalma: tavaly 3,1 milliárd
eurós, a 2010. évinél 15,5 százalékkal na-
gyobb bevételt könyvelt el a cég. A Dacia
exportja csaknem 14 százalékkal nõtt, a
hazai piacon pedig több mint 20 százalék-
kal bõvültek a cég bevételei. A hazai pia-
con értékesített Daciák felének megvétele-
kor használtak fel a vásárlók roncsautó-ér-
tékjegyeket. A nettó nyereség 65 millió
euró volt, ami 8 százalékos visszaesést je-
lent az elõzõ évhez képest. A román gyár-
tó 328 ezer autót adott el tavaly, ennek
több mint a fele a 2010-ben piacra dobott
Duster hobbiterepjáró volt.

Gingrich is visszalép

Newt Gingrich republikánus elnökjelölt-as-
piráns (képünkön) a jövõ kedden hivatalo-
san is bejelenti, hogy visszalép a választási
küzdelembõl. A 68 éves volt képviselõházi

elnök „több mint feltehetõen” azt is be fog-
ja jelenteni, hogy támogatásáról biztosítja
a republikánus elnökjelöltségért folytatott
küzdelemben fölényesen vezetõ Mitt
Romney-t. Romney volt massachusettsi
kormányzó mellett így már csak a tökélete-
sen súlytalan Ron Paul texasi képviselõ
maradt versenyben azért, hogy november
6-án a hivatalban lévõ elnök, Barack
Obama kihívója lehessen.

Gy. Z.

Csaknem ezren tüntettek teg-
nap Kijev központjában, az

ukrán parlament épületének kö-
zelében. Azt követelték, hogy a
kormány maradéktalanul fizesse
ki a csernobili atomerõmûvi bal-
eset következményeinek felszá-
molásában részt vevõk rokkantsá-
gi nyugdíját. A tiltakozók azzal
vádolták az ukrán kormányt,
hogy a Csernobilban megnyomo-
rodottak nyugdíjával igyekszik
betömni a költségvetési lyukakat.

Tegnap egyébként megkezdõ-
dött a csernobili atomerõmû ne-
gyedik reaktora fölé emelt szarko-
fág új védõburkolatának össze-
szerelése. Az ünnepélyes munka-
kezdésen – amelyet a csernobili
nukleáris katasztrófa 26. évfordu-
lójára idõzítettek – jelen volt Vik-
tor Janukovics ukrán államfõ és
annak a 21 államnak a nagyköve-
te, amely anyagilag is támogatja a
védõburkolat megépítését. A ra-
dioaktív anyagok kibocsátását
csökkentõ burok négy futballpá-
lya nagyságú és 120 méter magas
lesz. A régi szarkofág melletti te-
rületen szerelik össze, és kész álla-
potban tolják a betonba temetett
reaktor fölé. A fõvállalkozó a
Novarka francia konszern, amely
többtucatnyi ukrán alvállalkozót
foglalkoztat. A 2015 októberéig
tartó munkálatok mintegy 990
millió euróba kerülnek, az anyagi
fedezet nagy részét egy 2011. áp-

rilisi adományozói konferencián
gyûjtötték össze. A csernobili
atomerõmû 4. reaktorblokkjában
1986. április 26-ra virradóra tör-
tént robbanás.

Komoly hibák elõzték meg a 26
évvel ezelõtti csernobili katasztró-
fát, az áldozatok számáról azon-
ban máig nincs pontos adat. A
Nemzetközi Atomenergia Ügy-
nökség hivatalosan 56 olyan áldo-
zatot tart nyilván, aki bizonyítot-
tan a robbanás következtében ve-
szítette életét, a valós szám azon-

ban nagyjából négyezerre tehetõ.
A katasztrófa egyesek szerint az
üzemeltetõk hibájából követke-
zett be, mások úgy tartják, hogy a

szabályozórudakkal kapcsolatos
tervezési problémák miatt. A
szovjet kormány egyik vélemény
mellett sem foglalt állást. 

Lemondta május közepén esedékes ukrajnai útját Joachim
Gauck új német államfõ, aki más európai államfõkkel találkozott
volna Jaltában. Döntésének oka a bebörtönzött és megbetegedett
ellenzéki vezetõ, Julija Timosenko iránt érzett aggodalom. A po-
litikusnõ gyakorlatilag Viktor Janukovics ukrán elnök bosszú-
hadjáratának áldozata, aki 2004-ben épp Janukovics ellen vette
át a narancsos forradalom vezetését.

Elkezdõdött Kijev hivatalos büntetése

Hírösszefoglaló

Rogán Antal reálisnak tartja,
hogy két-három hét múlva

megkezdõdjenek az IMF/EU-
hiteltárgyalások Magyarország-
gal, és úgy vélte, a megállapodás
a második negyedév végére meg
is születhet. A Magyar Ország-
gyûlés gazdasági bizottságának
fideszes elnöke egy kereskedelmi
tévé tegnap reggeli mûsorában
megerõsítette: a hitelkeret elneve-
zésétõl függetlenül a kormány to-
vábbra is egyfajta védõhálóként
tekint a csomagra, lehívni nem
szeretné. Kedvezõ fejlemény az

Európai Bizottság bejelentése ar-
ról, hogy megkezdõdhetnek a tár-
gyalások Magyarországgal a

pénzügyi segítségrõl, ám a segít-
ség tényleges megszerzéséhez ve-
zetõ folyamat „bizonytalan lesz”,

és az EU-döntés nyomán sem
múltak el az országgal kapcsola-
tos hosszú távú aggályok – közöl-
te tegnapi londoni állásfoglalásá-
ban a Fitch Ratings. A hitelminõ-
sítõ hozzátette, hogy az EU-beje-
lentés hatására nem módosul a
magyar adóbesorolás negatív ki-
látása. Az Európai Bizottság
pénzügyi szankció kiszabását kéri
az Európai Unió Bíróságától Ma-
gyarországra, Bulgáriára, Len-
gyelországra és Szlovákiára, mi-
vel a 2010. decemberi határidõre
nem ültették át nemzeti jogukba a
hulladékokról szóló uniós keret-
irányelvet. 

IMF: közel az egyezség

Újabb szarkofág Csernobilban

Újabb betonszarkofágot vonnak a negyedik blokk köré. Ünnepséget tartottak a jeles alkalomból

ÚMSZ

Kína a következõ öt évben
meg akarja duplázni kereske-

delmi forgalmát Lengyelország-
gal – közölte Ven Csia-pao kínai
miniszterelnök tegnap Varsó-
ban, a Lengyelország–Közép-
Európa– Kína gazdasági fóru-
mon elhangzott megnyitó beszé-
dében. A kínai miniszterelnök
elmondta, hogy országának és
Lengyelországnak hosszú távú
terve van az együttmûködés el-
mélyítésére. Donald Tusk len-
gyel miniszterelnök beszédében
Kínát és Közép-Európát a siker
és a fejlõdés jelképeinek nevezte.
„Kína és a közép-európai orszá-
gok reménységet jelentenek a jö-
võre, az egész világ jobb jövõjére
nézve” – mondta. A kelet- és kö-
zép-európai országokról szólva
Tusk kijelentette, hogy ez a poli-
tikai és gazdasági stabilitás térsé-

ge, amely mind nagyobb gazda-
sági szerepet játszik. Ahogyan
növekszik Kína jelentõsége a vi-
lággazdaságban és a nemzetkö-
zi politikában, ugyanúgy nö-
vekszik a kelet- és közép-euró-
pai országok jelentõsége az EU-
ban és az európai földrészen –
hangsúlyozta. A tanácskozáson
jelen volt Orbán Viktor magyar
kormányfõ is, aki szerint Euró-
pát adóssághalmok alól kell ki-
ásni, s ebben olyan szövetsége-
sekre van szükség, mint Kína.
A magyar miniszterelnök úgy
vélte: Európa az átépítésének
sebessége és mértéke csak a má-
sodik világháború utáni újjáépí-
téshez hasonlítható. A gazdasá-
gi témájú csúcstalálkozót Ven
Csia-pao kínai miniszterelnök
európai körútjának keretében
szervezték meg. A tanácskozá-
son a térség 16 országa képvi-
seltette magát. 

Varsó és Peking hidat épít 
Kovács Zsolt

A nitritszennyezés veszélyeire
hívta fel tegnap a figyelmet

Korodi Attila környezetvédelmi
miniszter a tápanyagszennyezés
integrált ellenõrzésérõl szóló,
Kovásznán megtartott konferen-
cián. A tárcavezetõ rámutatott:
fõként a vidéki településeken je-
lent gondot ez a szennyezés, mi-
vel a gazdák a házak és a kutak
közelében tárolják az istállótrá-
gyát. A program során tájékoztat-

ják a lakosságot a problémáról, a
veszélyeztetett térségekben pedig
szakembereket képeznek ki, vala-
mint módosítják a vonatkozó tör-
vénykezést is – mondta Korodi. 

A miniszter tegnap négy há-
romszéki település csatorna-
rendszerének megépítését célzó
szerzõdést írt alá Sepsiszent-
györgyön. Elmondta: Bardóc,
Esztelnek, Gelence és Zágon-
bárkány összesen 21 millió lejt
kap erre a célra a Környezetvé-
delmi Alapból. 

Vidéken mérgez a nitrit

Janez Potocnik EU-biztos. Napi 15-67 ezer euró lehet a büntetés

Egy nappal korábban, bukaresti sajtótájékoztatóján Korodi Attila
közölte: 2012-ben leállíthatják a roncsautó- és a zöldház-progra-
mot a Környezetvédelmi Alap pénzhiánya miatt. „Az idén sokkal
kevesebb a rendelkezésünkre álló pénz, ezért kénytelenek va-
gyunk megszakítani az év elején megkezdett programot” – nyilat-
kozta a miniszter. Az idei roncsprogram alig egy hónappal ezelõtt
kezdõdött el, s az erre szánt alapok 30 ezer használt autó bezúzá-
sára elegendõek. 

Korodi: leállhat a roncsautóprogram



Árulót kiáltanak a de-
mokrata liberálisok –
mintha csak korábbi
önmagukat vádolnák.
Mintha megfeledkeztek
volna arról, hogy saját
pártjukat is „párt-
ütõk” segítségével hoz-
ták létre, erõsítették

meg. A Demokrata Liberális Párt egyrészt
a Nemzeti Megmentési Frontból kivált –
azaz tömörülésüket eláruló – politikusok ál-
tal létrehozott Demokrata Pártból jött létre,
és azt késõbb a nemzeti liberálisoknak hátat
fordító, azaz a hûségre úgyszintén nem so-
kat adó érdekemberekbõl álló Liberális De-
mokrata Párt beolvasztásával erõsítették
meg. Ideológia híján pedig a távozók mind-
össze egy „L”-betût vittek magukkal koráb-
bi pártjukból. Jó üzletet kötöttek, hiszen cse-
rében – Traian Bãsescu államfõ árulókat
jutalmazó hathatós közbenárásával –fontos
tisztségeket, a párt választási listáin befutó
helyeket, mindezzel pedig hatalmat jelentõ
pénzt, és pénzzé váltható hatalmat kaptak.
Érthetetlen tehát mostani felháborodásuk, a
„tavaszi dezertálás” miatt, hiszen az árulók
hivatása éppen az árulás. Eddigi pályafutá-
suk ismeretében teljesen természetes, hogy
menekülnek a süllyedõ (párt)hajóról, hogy
majd az ellenzék soraiban folytassák ugyan-
azt, amit a kormánypártban tettek: (ideig-
lenes) pártjuk utasításának megfelelõen sza-
vazzanak, a pártklientúra íratlan szabálya-
it betartva kényelmes szinekúrákban helyez-
zék el rokonaikat, érdekszférájukhoz tartozó
embereiket, mindeközben persze saját fene-
ketlen zsebükrõl sem megfeledkezve. Igazság
szerint nem is tekinthetõk õk árulóknak, hi-
szen semmit sem árultak el. Nem volt ideo-
lógiájuk, doktrínájuk, hitük, amihez hûsé-
gesek maradhattak volna, cserében viszont
nem tántorodtak el egyetlen céljuktól, a ha-
rácsolástól és az azt lehetõvé tevõ hatalom
megtartásától. Árulás esetén csupán a szó-
szegésnek, a lopásnak, a csalásnak fordít-
hattak volna hátat, gesztusuk tehát egyene-
sen üdvözölhetõ lett volna. Csakhogy mind-
errõl szó sincs, hiszen nyilvánvalóan azért
álltak át a választásokat feltehetõen megnye-
rõ szociáldemokratákhoz, nemzeti liberáli-
sokhoz, konzervatívokhoz, hogy továbbra is
zavartalanul hazudozhassanak, dézsmál-
hassák a közpénzeket, becsaphassák válasz-
tóikat. A Szociál-Liberális Szövetség most
boldogan öleli keblére áruló politikai ellenfe-
leit – nem egy esetben saját, megtérõ „tékoz-
ló fiait” –, hiszen segítségükkel csakhamar
többségbe kerülhet a törvényhozás mindkét
házában, megnyerheti a választásokat, így,
hosszú kihagyás után visszatérhet a hata-
lom húsosfazekához. Örömmámorában még
nem gondol arra, hogy királysága pünkösdi
lesz. Aki egyszer már elárult valakit-valamit
az megteszi másodszor, akárhányszor csak
szükséges a fennmaradásához. Nem kétséges
tehát, hogy az árulókra építõ szociál-liberá-
lisok sem kerülhetik el az árulókból lett de-
mokrata liberálisok sorsát.

Sorsközösség 

Bogdán Tibor

Román lapszemle

Az ellenzék által beterjesztett tanügyi tör-
vénytervezet megkönnyítené a magán-
egyetemek felszámolását, figyelmen kívül
hagyva az ott tanuló diákok érdekeit.
(Evenimentul Zilei) Várhatóan 51 száza-
lékkal nõ 2012-ben Sierra Leone GDP-je.
A világ legnagyobb gazdasági növekedése
Frank Timiº román üzletembernek kö-
szönhetõ, aki tavaly Tonkoliliben elkezd-
te a 10 milliárd tonnás vasérctartalék ki-
termelését. (Capital) Florin Cãlinescu
színész értetlenül áll 24 éves fia öngyil-
kossága elõtt. A televíziós mûsorvezetõ
szerint semmi nem jelezte elõre a tragédi-
át, gyereke kiegyensúlyozott, sikeres fiatal
színész volt. (Adevãrul) A román értel-
mezõ szótár legújabb kiadásában finomí-
tották a cigány szó jelentését. További 30
szócikket úgy módosítottak, hogy annak
magyarázata ne legyen sértõ a roma ki-
sebbség számára. (Jurnalul Naþional)

Folytatás a 1. oldalról

„Az RMDSZ felkészült a júniusi
önkormányzati választásokra,
készen áll a megméretkezésre.
Hiteles jelöltjeink vannak, a
2008 és 2012 között elért ered-
ményekre és választási progra-
munkra építünk, valamint a je-
löltjeink elismertségére, megbíz-
hatóságára” – jelentette ki teg-
nap Kolozsvárott Kelemen Hu-
nor szövetségi elnök. A Szövet-
ségi Állandó Tanács ülését köve-
tõen az RMDSZ elnöke a Szö-
vetség választási programját és
jelöltlistáit ismertette egy sajtótá-
jékoztató keretében. 

„2012-ben az RMDSZ 9492 je-
löltet állít országszerte, többet,
mint 2008-ban. 13 megyében in-
dítunk jelöltet a megyei önkor-
mányzat elnöki tisztségére: Arad,
Beszterce-Naszód, Bihar, Brassó,
Hargita, Fehér, Kovászna,
Kolozs, Maros, Máramaros,
Szatmár, Szilágy, és Temes me-
gyékben. A szövetségnek 317 pol-
gármesterjelöltje lesz, 8459 helyi
tanácsosjelöltje és 703 megyei ta-
nácsosjelöltje. Ez a 2008-as ará-
nyokhoz képest növekedést mu-
tat, hiszen idén például 500-zal
több helyi tanácsosjelöltünk van”
– ismertette Kelemen Hunor. 

Kolozsváron nem lesz 
közös jelöltlista 

Sikertelenül zárultak tegnap a
három magyar párt Kolozs me-
gyei vezetõinek tárgyalásai, így
már biztosnak vehetõ, hogy nem
lesz közös tanácsosjelölt-listája az
RMDSZ-nek, az EMNP-nek és
az MPP-nek. Az egyeztetés után
mind az RMDSZ, mind pedig az
EMNP közleményében a másik
felet okolta az összefogási próbál-
kozás kudarcáért. Máté András
Levente, az RMDSZ Kolozs me-
gyei elnöke szerint az EMNP és

az MPP elutasította a szövetség
„méltányos ajánlatát”, hogy a tu-
lipán választási jele alatt közösen
kérjék a kolozsvári magyarok
szavazatát. „Úgy ítéljük meg, a
jelenlegi helyzetben nem enged-
hetjük meg magunknak, hogy vá-
lasztóinkban zûrzavart keltsünk,
és ebbõl adódó távolmaradásuk
révén kockára tegyük képviseleti
esélyeinket a helyi testületekben”
– fogalmazott Máté. 

Ezzel szemben az EMNP „kö-
zös, koalíciós lista létrehozását,
teljes összefogást” ajánlott. To-
vábbá készek lettek volna támo-
gatni az RMDSZ polgármester-
jelöltjét és megyei tanácselnök-
jelöltjét is. „Az EMNP nem
mond le az új egység megterem-
tésérõl, ezért folytatja együttmû-
ködési tárgyalásait az MPP ko-
lozsvári szervezetével, a civil
szervezetekkel, az erdélyi ma-
gyar egyházakkal” – fogalmaz-
nak a néppártiak. 

Tõkés nem büszke 
az RMDSZ-esekre

Ugyancsak tegnap Tõkés Lász-
ló, az EMNP védnöke Nagyvá-
radon indított vehemens táma-
dást az RMDSZ országos és par-
tiumi vezetõi ellen. A sajtótájé-
koztató keretében közzétett
„Nagyváradi nyilatkozat” szerint
a nagyváradi magyarság nem le-
het büszke a magyar vezetõk ed-
digi teljesítményére, ezért a kö-
zösségbõl sokan román jelöltekre
készülnek szavazni a júniusi
helyhatósági választásokon. A
dokumentum szerint a város és a
megye vezetõségében magyarok
által betöltött kulcspozíciók elle-
nére a magyar érdekképviselet
nem volt képes olyan szervezeti
és szakmai teljesítményt nyújta-
ni, amely arról gyõzte volna meg
a nagyváradiakat, hogy érdemes
magyar politikus kezébe adni a
város irányítását. 

Tõkés állításaira Szabó Ödön,
az RMDSZ Bihar megyei ügyve-
zetõ elnöke rendkívüli sajtótájé-
koztatón reagált. Elmondta, az
RMDSZ-jelölteket két évtizede
elõválasztással választják ki,
amelyre bármely, szavazati jog-
gal rendelkezõ helybeli jelent-
kezhet, így a módszer teljesen
demokratikus. Hozzátette, re-
kordrészvétellel bonyolították a
szavazást a legtöbb településen.
Az õt ért vádakra Cseke Attila,
az RMDSZ nagyváradi polgár-
mesterjelöltje közleményben vá-
laszolt, felszólítva Tõkést Lász-
lót, hogy hozza nyilvánosságra
azokat a korrupciós ügyeket a bi-
zonyítékok társaságában, ame-
lyekhez neki köze lenne. „Tõlem
idegen ez a típusú politizálás.
Ezért, a továbbiakban nem kívá-
nok ilyen hangvételû nyilatkoza-
tokra reagálni, ez az elsõ és utol-
só alkalom, amikor megteszem”
– szögezte le Cseke. 
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A közalkalmazotti bérek eme-
lésének lehetõségérõl is tár-

gyalt tegnap Traian Bãsescu ál-
lamfõ a Nemzetközi Valutaalap
(IMF) bukaresti küldöttségével,
amely felülvizsgálat céljából láto-
gatott a fõvárosba. A csütörtöki
megbeszélésrõl az elnöki hivatal
adott ki közleményt, amely meg-
említi, hogy a tárgyalásokon szó
esett egyebek között a bérek eme-
lésének lehetõségérõl, miután a
kormány 2010-ben 25 százalékkal
csökkentette azokat. Ebbõl 2011
elején mintegy 13 százalékot vis-
szaadtak, és még körülbelül
ugyanennyit kellene kapniuk a
közalkalmazottaknak ahhoz,
hogy fizetésük ismét elérje a 2010-
es szintet. Románia az Európai
Bizottságot is értesítette már szán-
dékáról, hiszen a legutóbb frissí-
tett konvergenciaprogramba is be-
lefoglalta a bukaresti kabinet,
hogy az év második felétõl bér-
emelést tervez. A megbeszélés ele-
jén Bãsescu arról biztosította az
ország nemzetközi hitelezõit,
hogy Bukarest az idén is betartja a
pénzügyi fegyelmet annak ellené-
re, hogy választási évben ez nagy
kihívást jelent. 

Béremelés 

IMF-engedéllyel

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök bízik a szövetség jelöltjeinek elismertségében, megbízhatóságában Fotó: Sipos M. Zoltán

Tízezres jelöltcsapat

ÚMSZ-összeállítás

Az ellenzék tegnap esti nyil-
vántartása szerint csupán „né-

hány” támogató voksra volt még
szükségük ahhoz, hogy a bizal-
matlansági indítványról szóló
mai parlamenti szavazáson meg-
buktassák az Ungureanu-kor-
mányt. Pontos számot a Szociál-
Liberális Szövetség (USL) politi-
kusai azért nem tudtak mondani,
mert az utóbbi napokban folya-
matos volt a migráció a kormány-
pártokból a szociáldemokraták és
a liberálisok irányába, s a függet-
len honatyák szavazata az utolsó
pillanatig bizonytalan volt.

Hat szavazat hiányzik?

Az USL társelnöke Victor
Ponta tegnap délután azt nyilat-
kozta, hogy az ellenzék képvise-
lõinek és szenátorainak száma
már 225-re nõtt. A kormány
megbuktatásához 231 szavazatra
van szükség. A politikus közölte,
bár a szavazás titkos, mind a 225
ellenzéki honatya felemelt kézzel
megmutatja, hogy milyen színû
golyót helyez el az urnákban.
Ponta szerint erre azért van szük-
ség, hogy ellensúlyozzák azt az
ellenzéki „propagandát”, misze-

rint az indítványt még az USL
politikusai sem támogatják
mindannyian. A Nemzeti Libe-
rális Párt alelnöke, Dan Radu
Ruºanu szerint csupán négy sza-
vazatuk hiányzik ahhoz, hogy
megbuktassák a kormányt. Az el-
lenzéki politikus a független hon-
atyák várható támogatására ala-
pozta optimizmusát. A parla-
mentben jelenleg összesen 11
független képviselõ és szenátor
tevékenykedik, a Mediafax kérdé-
sére pedig hárman közölték:
megszavazzák az indítványt, töb-
ben pedig azt nyilatkozták, hogy
csak az utolsó pillanatban döntik
el, miként járnak el.

A koalíció a padban ül

A kormánypártok képviselõi és
szenátorai – akárcsak a korábbi
ellenzéki indítványokról szóló
szavazásokkor – ma részt vesz-
nek az ülésen, ám nem járulnak
az urnák elé – közölte tegnap a
koalíció döntését Vasile Blaga. A
szenátus demokrata liberális ház-
elnöke elismerte, megtörténhet,
hogy a nemzeti kisebbségek kép-
viselõi nem tartják be a koalíciós
egyezséget, és mégis leadják a
szavazatukat, ám szerinte a kor-
mány megmaradása mellett vok-

solnak majd. Blagának meggyõ-
zõdése, hogy az Ungureanu-
kabinet a helyén marad, a bizal-
matlansági indítvány kudarcba
fullad.

Kelemen optimista

Hasonlóan vélekedett tegnapi
kolozsvári sajtótájékoztatóján az
RMDSZ elnöke is. Kelemen Hu-
nor szerint a koalíciónak meg-
van a többsége, és nincs esély ar-
ra, hogy a bizalmatlansági indít-
ványt megszavazzák. „Mindez
abban az esetben, ha a koalíció
fegyelmezetten mûködik, ha
nem lesznek árulások, utolsó
perces átállások, és ha a koalíció
képviselõi és szenátorai nem a
koalíció ellen, hanem mellette
szavaznak. Ebben a pillanatban
megvan a kormányzás folytatá-
sához szükséges szerény többség
a parlamentben. Az RMDSZ
képviselõi és szenátorai jelen
lesznek, biztosítjuk a mûködés-
hez szükséges kvórumot, felszó-
lalunk a parlamenti vita során,
elmondjuk a véleményünket a
bizalmatlansági indítványról és
az ország helyzetérõl, és bizto-
san nem szavazunk a kormány, a
koalíció ellen” – szögezte le Ke-
lemen Hunor. 

Pengeélen Ungureanu kormánya
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Hogyan látja Románia
lakossága a diszkriminá-

ció kérdését és miként viszo-
nyul a jelenséghez – ezt ku-
tatta az Országos Diszkrimi-
náció Elleni Tanács megren-
delésére készült legfrissebb
felmérésében a TNS CSOP
közvélemény-kutató intézet.

Erõs romaellenesség

A felmérés tanúsága sze-
rint a hátrányos megkülön-
böztetés tekintetében nem
történt lényeges javulás Ro-
mánia uniós tagságának öt
éve alatt. Mi több, 31 száza-
lék egyenesen azt állítja,
hogy az uniós tagság idején
fokozódott a romákkal és
az idõsekkel szembeni
diszkrimináció. A minta-
csoport több mint fele
mindezt a gazdasági helyzet
megromlásával, a válsággal
magyarázza, 33 százalék el-
lenkezõ véleményen van.

A diszkriminációt valós
problémának tartja a lakos-
ság nagyobbik része: 51 szá-
zalék állította azt, hogy a je-
lenség az ország idõszerû
gondjai közé tartozik. Ezzel
szemben 44 százalék csak
kis és igen kis mértékben vé-
li jelentõsnek a problémát. A
hátrányos megkülönbözte-
tés a mintacsoport tagjainak
49 százaléka szerint gyakori,
illetve nagyon gyakori jelen-
ség Romániában, 11 száza-
lék úgy véli, hogy ilyesmi
csak nagyon ritkán vagy
egyáltalán nem fordul elõ.

A jövõt illetõen a vélemé-
nyek megoszlanak: 20 szá-
zalék szerint a jelenség vár-
hatóan gyakoribbá válik, 15
százalék szerint ritkább
lesz, 51 százalék meggyõ-
zõdése, hogy megmarad a
jelenlegi szinten.

A közvélemény-kutatásból
kitûnik, hogy az országban
még mindig erõs az intole-
rancia a különféle kisebbsé-
gekkel szemben. A legna-

gyobb elutasítás a romákkal
szemben nyilvánul meg: a
megkérdezettek 43 százaléka
van rossz és nagyon rossz vé-
leménnyel róluk. A romák jó
tulajdonságai között 64 szá-
zalék elsõ helyen az összetar-
tást említi, 29 százalék me-
résznek és bátornak mondja
a romákat, 18 százalék pedig
magabiztosnak tekinti õket.
Rossz tulajdonságaik közül a
megkérdezettek 46 százaléka
a lustaságot, 45 százaléka az
agresszivitást, 35 százaléka a
becsületesség hiányát említi
a leggyakrabban.

A lakosság nem egészen
50 százalékát zavarja a roma
etnikumú személy közelsége,
kevesebb, mint ötven száza-
lék állítja ennek ellenkezõjét.

Ugyanakkor a megkérde-
zettek túlnyomó többsége
elismeri, hogy a hátrányos
megkülönböztetésnek kitett
társadalmi kategóriákat el-
sõsorban a romák alkotják,
majd a testi és szellemi fo-
gyatékosok, a HIV-fertõzöt-
tek, a hajléktalanok, az ár-
vák a drogfüggõk következ-
nek a sorban. A magyarok-
ról 5 százaléknak van na-
gyon jó, 31 százaléknak jó,
13, továbbá 3 százaléknak
rossz, illetve nagyon rossz
véleménye, 41 százalék

semleges álláspontra helyez-
kedik, a zsidóság esetében a
számsor így alakul: 4, 33,
41, 6 és 2 százalék.

Munkalehetõség 
és diszkrimináció

A HIV-fertõzöttek, illetve
AIDS-betegek esetében 77
százalék úgy véli, õk nehe-
zebben találnak állást egész-
séges társaiknál. Az elhe-
lyezkedés tekintetében 69
százalék elismeri, hogy a ro-
mán nemzetiségûek köny-
nyebben találnak munkát a
romáknál, 54 százalék látja
úgy, hogy a magyar kisebb-
ségnek azonos esélyei van-
nak az alkalmazásnál a ro-
mánokkal és mindössze 38
százalék állítja ennek ellen-
kezõjét, 3 százalék pedig
egyenesen a magyar ajkúak
elõnyérõl beszél. Vallás és
nem szerint vizsgálva az el-
helyezkedési lehetõségeket,
a lakosság ilyen vonatkozás-
ban nem érzékel különöseb-
ben hátrányos megkülön-
böztetést. Így 79 százalék
van azon a véleményen,
hogy mind az ortodox,
mind a más vallásúak egy-
forma eséllyel találhatnak
munkát; 65 százalék látja
úgy, hogy ilyen szempont-

ból teljes az egyenlõség a
nemek között és csupán 24
százalék ismeri el a férfiak
elõnyösebb helyzetét.

Ennek ellenére 34 száza-
lék állítja, hogy általában vé-
ve létezik a diszkrimináció
férfi és nõ között. Ez 58-58
százalék szerint elsõsorban a
munkahelyen, illetve a veze-
tõségi tisztségek megszerzé-
sében nyilvánul meg, 54 szá-
zalék szerint a politikai élet-
ben mutatkozik meg.

A lakosság 62 százaléka a
férfit tekinti családfõnek,
több mint fele pedig a háztar-
tási munka elvégzésére kor-
látozná a szebbik nem képvi-
selõinek tevékenységét. 

Mi számít 
diszkriminációnak?

Az Országos Diszkrimi-
náció Elleni Tanács létezé-
sérõl a lakosság 49 százalé-
ka hallott; 65 százaléka
úgy tartja, hogy az intéz-
mény eleget tesz a hátrá-
nyos megkülönböztetés le-
küzdésében ráháruló fel-
adatoknak, 20 százalék bí-
zik a tanácsban. A megkér-
dezettek több mint egyhar-
mada szerint a tanácsnak
elsõsorban a diszkriminá-
ció megelõzésével kellene

foglalkoznia, 23 százalék a
diszkrimináció kivizsgálá-
sát és megbüntetését, 17
százalék pedig a hátrányos
megkülönböztetés jelensé-
gérõl való tájékoztatást je-
löli meg az intézmény leg-
fõbb feladataként.

A felmérés készítõi azt is
megvizsgálták, mit tart
diszkriminációnak a lakos-
ság. Ezek szerint 90 száza-
lék annak tekinti azt, ha egy
romát etnikuma miatt elbo-
csátanak állásából; 86, to-
vábbá 84 állítja ugyanazt
abban az esetben, ha egy
terhes nõ munkaszerzõdését
várandósága miatt bontják
fel, illetve ha egy idõs sze-
mélyt kora miatt nem alkal-
maznak. Ugyanennyien te-
kintik hátrányos megkülön-
böztetésnek azt, ha egy
HIV-fertõzött gyermeket
nem fogadnak be az iskolá-
ba, 85 százalék lát diszkri-
minációt abban, hogy egy
fizikai vagy szellemi fogya-
tékost nem engednek a ko-
rának megfelelõ más gyer-
mekekkel játszani.

A romániai állapotokra jel-
lemzõ adat az, hogy a lakos-
ság 79 százaléka nem hallott
a pozitív diszkriminációról,
és mindössze 16 százaléka ál-
lítja ennek ellenkezõjét. 

Felmérés: toleranciából elégtelen 

ÚMSZ

„A szólásszabadság kér-
dése ma talán idõszerûbb,

mint máskor, hiszen ma
nemcsak a sajtószabadság,
de az egész európai demok-
ratikus értékrend is egy hang-
súlyos értékválságon megy
keresztül. Míg a kilencvenes
években egyértelmûnek lát-
szott, milyen értékrendet kell
magunkévá tennünk, úgy tû-
nik, hogy mire mi is részesei-
vé váltunk ennek az európai
közösségnek, éppen ezeket
az értékeket kérdõjelezik
meg nagyon sokan, beleértve
a sajtó szerepét, a sajtó füg-
getlenségét, objektivitását és
korlátait is” – jelentette ki
Markó Béla, a Kós Károly
Alapítvány elnöke szerdán
este, egy Marosvásárhelyen
tartott közéleti fórumon. 

A szólásszabadság korlá-
tairól szóló, a Kós Károly
Akadémia Alapítvány és az
Erdélyi Magyar Televízió
(ETV) által közösen szerve-
zett kerekasztal-beszélgeté-
sen Majtényi László, az
ORTT volt elnöke, Kós An-
na televíziós fõmunkatárs, a
Marosvásárhelyi Mûvészeti
Egyetem dékánja, Kovács Pé-
ter, az RMDSZ fõtitkára, va-
lamint Szász Attila, a Ma-
rosvásárhelyi Rádió magyar
adásának megbízott fõszer-
kesztõje értekezett az erdélyi
magyar sajtó helyzetérõl, a
médiavilágban jelentkezõ új
kihívásokról és a szólássza-
badság idõszerû elméleti és
gyakorlati vonatkozásairól.
Moderátor Gáspárik Attila,
a marosvásárhelyi Nemzeti

Színház fõigazgatója, az Or-
szágos Audiovizuális Ta-
nács volt alelnöke, házigaz-
da pedig az alapítvány elnö-
ke, Markó Béla volt.

„Hazudni márpedig 
nem szabad”

„Ma is érvényes Deák Fe-
renc megállapítása a
sajtótószabadságról, misze-
rint a sajtótörvénynek egyet-
len mondatot kellene tartal-
maznia: azt, hogy hazudni
márpedig nem szabad. A
mai kor kérdése azonban az,
hogy szabad-e igazat mon-
dani a sajtóban” – mondta
Majtényi László. A magyar-
országi médiaszakember, aki

átfogó képet nyújtott az 1989
elõtti és utáni magyarországi
sajtó helyzetérõl, kifejtette,
korántsem elégedett a ma-
gyar médiaállapotokkal, hi-
szen ma egyértelmûen politi-
kai és gazdasági tényezõk
korlátozzák a magyar sajtó
szabadságát. 

A magyar közszolgálati
média politikai okokból
nem szabad és egyáltalán
nem hiteles, a kereskedelmi
médiumok egy részének sza-
badságát, az objektív tájé-
koztatást pedig az õket bir-
tokló tulajdonosi körök, vál-
lalkozások révén gazdasági
szempontok korlátozzák.
„Ma azonban korszakvál-
táshoz érkeztünk, amikor a

mindenkori politikai hata-
lomnak igen korlátozott le-
hetõségei vannak a sajtósza-
badság elleni fellépésre: a
hatalom hegemóniára töre-
kedhet ugyan, de ma már
nem tudja monopolizálni a
sajtót, az információáram-
lást” – mutatott rá Majtényi
László, aki szerint ugyanak-
kor a kereskedelmi sajtó sem
tekinthetõ az objektív tájé-
koztatás fórumának, hiszen
e médiaorgánumok célja
nem alapvetõen a hitelesség,
hanem a pénzügyi haszon.
„Ez nemcsak ebben térség-
ben, hanem a világban min-
denhol így van: mindenhol
történnek elfogadhatatlan
dolgok, azonban a különb-

ség a jogállam és nem jogál-
lam között az, hogy egy jog-
államban következményei
vannak a sérelmeknek” –
mondta a médiaszakember.

Erdélyi sztereotípiák

Kós Anna úgy értékelte, a
politikai és gazdasági oldal-
ról történõ korlátozási törek-
vések mellett fõként az ön-
cenzúra az, amely szintén je-
lentõsen gyengíti a sajtó sza-
badságát. Nem kevésbé ártal-
mas lehet a sztereotípiák al-
kalmazása az újságírásban.
Erre példaként a fõként a Du-
na Televízió által generált
Erdély-imázst említette,
amely az erdélyi magyarokat
„skanzenben élõ, ökrös sze-
keret hajtó” emberekként
mutatja be, és ezt az imázst
az erdélyi tudósítók elõszere-
tettel táplálják, mintegy meg-
felelve a megrendelõ elvárá-
sainak. Romániában van saj-
tószabadság, csak nem sza-
bad a sajtó – mondta Kovács
Péter fõtitkár, aki szerint ez
az ellentmondás csupán lát-
szólagos, hiszen ma Románi-
ában bármilyen témáról lehet
írni, amennyiben az adott té-
ma – a politikai, gazdasági
érdekeltségekbõl fakadóan –
megfelel valamelyik lapnak.
Kovács Péter szerint egy má-
sik anomália, hogy Románi-
ában nem eldöntött kérdés
még, maga a szakma hatá-
rozza meg az általa elõállított
sajtótermékek színvonalára,
hitelességére vonatkozó mér-
cét, vagy teljességgel az olva-
sók igényeire kíván válaszol-
ni. „Pontosabban, ki nevel

kit: a sajtó a népet, vagy a
nép a sajtót?” – tette fel a kér-
dést a fõtitkár. 

Paradigmaváltás

Gáspárik Attila szerint a
sajtó ma egy paradigmaváltá-
son megy keresztül, ugyanis
az internetalapú információ-
közlés kifejlõdésével a hagyo-
mányos értelemben vett sajtó
szerepe csökkent, ez tovább
nehezíti az erdélyi magyar
sajtó helyzetét, amely amúgy
sem képes önálló módon
megállni a szûk médiapia-
con.

Szász Attila szerint a ro-
mániai tapasztalatok azt mu-
tatják, hogy a sajtópiacot
uraló kereskedelmi média
számára nem elsõsorban a
szabadság kérdése a legfon-
tosabb, hanem a profit. A
Marosvásárhelyi Rádió ma-
gyar adásának megbízott fõ-
szerkesztõje szerint Románi-
ában a sajtó bulvárosodása,
az ebbõl kifolyólagos kény-
szerek, a folyamatos szenzá-
cióhajhászás, a magánéletet
sértõ információk terjesztése
rontják a médiavilág hitelét. 

Pozitívumként hangzott
el, hogy az erdélyi magyar
lapok etikai-erkölcsi értelem-
ben konzervatívabbak a ro-
mániai vagy a nyugati orszá-
gok sajtójához képest, ennek
bizonyítéka az is, hogy az el-
múlt húsz év alatt bulvársaj-
tó nem honosodott meg Er-
délyben.

A beszélgetésrõl készült
felvételt az Erdélyi Magyar
Televízió április 30-án hétfõn
8-tól közvetíti. 

A romániai állapotokra jellemzõ
adat az, hogy a lakosság 79 százalé-
ka nem hallott a pozitív diszkriminá-
cióról, és 43 százalékának nagyon
rossz a véleménye a romákról.

A marosvásárhelyi kerekasztal-beszélgetés házigazdája Markó Béla (állva) volt Fotó:  Antal Erika

Értékválság vagy paradigmaváltás?



Nézem, nézem a rajzot a székely legény-
kérõl, akinek ruházatát a jövõ hónap kö-
zepén a brüsszeli pisilõ kisfiú szobra fog-
ja viselni, és csak nem megy valami a fe-
jembe. Tényleg lehetséges, hogy ekkorát
sercintsünk a nagy európai folyamba, és a
legényke baljában valóban cigaretta dísze-
leg? Most, amikor végre egyre több or-
szágban tiltják be a nyilvános pöfékelést?
Mert igaz, hogy az aprócska szobor sem
követ el valami túlságosan illedelmes cse-
lekedetet, de az egészben mégis ott van a
kellõ (és megbocsátó) báj. Hanem a do-
hányzás, az a büdös bagó, az bizony nem
EU-konform.
Hacsak nem székely (magyar) virtusról
van itten szó – az európai statisztikák ta-
núsága szerint mind Románia, mind pedig

Magyarország élen jár a ba-
gózásban –, hogy majd mi
megmutatjuk azoknak a
burzsujoknak, hol is lakik
az Úristen. Történelmi ta-

nulmányaimból, ame-
lyeket a múlt század
dicsõ hatvanas éveiben
folytattam, még jól
emlékszem arra a

részre, amikor Kolumbusz Kristóf meghó-
dítja Amerikát. Útjának gyümölcsei közé
tartoztak a gyarmatáruk, közéjük pedig a
dohány; a kereslet-kínálat korai gyakorlata
alapján természetesen borsos áron (hogy
stílusos maradjak), ezért a dohányzás pri-
vilégiuma megmaradt az uraknak, a pór-
nép számára pedig egye-
nesen törvények tiltották
az élvezetét – mondta
rosszallóan a történelem-
tanárunk, és nagyot szip-
pantott a kezében tartott
staubból, mivel akkoron
már bárki szabadon ron-
gálhatta a saját és a másoddohányosok tü-
dejét. Akár tanórán is.
A diákvirtus azt kívánja, hogy a szünetek-
ben õ maga is rágyújtson, hol máshol,
mint természetesen a WC-n, bár õszintén
megvallom, ennek a rossz szokásnak én
soha nem hódoltam. Úgy voltam vele,
mint a szexszel: kacérkodtam ugyan a
gondolattal, de minek sietni? Általános
másodikba jártam, amikor szereztem egy
szálat. A szüleim átugrottak szomszédol-
ni, én pedig rágyújtottam. Az elsõ slukk
után belehajítottam a játékváram hátsó ré-

szébe gondosan odahelyezett pohár vízbe,
és a projektet késõbbre halasztottam. (Ha-
zatértük után nemdohányzó szüleim úgy
tettek, mintha semmi bûzt nem éreznének,
de gyanúsan sokszor elmentek a játékvár
mellett.) És a szex? Persze, hogy játszot-
tam a lányokkal papás-mamást meg orvo-

sost – egészen addig,
amíg valamelyik felnõtt
ránk nem nyitott. Ezt a
projektet is elnapoltam.
Már dolgoztam, amikor
féllegálisan (értsd: a szü-
leim elõtt titkolva) ismét
cigarettához nyúltam. És

egyre többet és többet szívtam. Már nem-
csak cigarettát, hanem szivart és idõnként
pipát is. (Szivarjaim nagy többségét Kubá-
ból hoztam, menet közben óvatlanul mia-
mi barátaimnál felejtettem. Utánam küld-
ték: felét kicserélték gyönge hollandra.)
Már el-elkezdtem a napi negyedik doboz
cigit is fölbontani (édesapám mértéke sze-
rint), amikor hirtelen megcsömörlöttem, és
elnyomtam. Ahogyan édesapám ötvenhá-
rom évesen. Pedig akkor már régóta a leg-
károsabb fajtát szívtam: mentolosat. De
mert egy szippantás után arra kényszerül-

tem, hogy elnyomjam, megfogalmazódott
bennem a gondolat: maradjunk is így! És
elkezdtem magam sokkal kellemesebben
érezni, nemcsak fizikálisan, hanem mentá-
lisan is: végre elmúlt az a szorongató ér-
zés, amely elfogott, valahányszor olyan
társaságba keveredtem, ahol az egyedüli
bagós én voltam.
Azóta megrögzött antinikotinista vagyok,
aki nem tudja megérteni, hogy a tiltó tör-
vények hatására immár zárt helyre (néha
egyenesen a tilosban járva, és felnõttként a
WC-be) kényszerülve miért érzik sokan
úgy, hogy munka közben staubnyi szünetet
tartva elmennek rossz levegõt szívni. Szen-
vedélybetegek vagytok – mondom ilyenkor
a szemükbe, amellyel még csak meg sem
szégyenülve csupán a sûrû füst okozta irri-
táció miatt pislognak olyan sûrûn.
Milyen pályát fog ez a székely legényke ci-
garettával a kezében befutni? Kérlek,
nyugtassatok meg, hogy pusztán a rajzon
egy mégoly fölösleges folthatásról van szó,
és a brüsszeli kisfiú nem kényszerül majd
a WC-re, még ha épp a kisdolgát végzi is.
Egyebekben jelentem, hogy a szex projekt
– már tisztesség ne essék szólván – ezzel
szemben változatlanul aktuális.

Az erõszakmentesség nem azt jelenti, hogy közömbösséget
kell mutatnunk a problémákkal szemben. Ellenkezõleg, fontos,
hogy teljes odaadással foglalkozzunk velük. Csak ezt úgy kell
tennünk, hogy ne csak a mi hasznunkra váljon. Nem szabad
megsértenünk mások érdekeit. Az erõszakmentesség emellett
nem csupán az erõszak kiküszöbölése; tartalmazza a könyörü-
letességet és a gondoskodást is. (...)
Hogyan fogjunk hozzá? Saját magunkkal kezdhetjük. Meg kell
próbálnunk nagyobb távlatokban gondolkodnunk, és az adott
helyzetet minden szögbõl meg kell vizsgálni. Fõként akkor, ha
problémákkal szembesülünk, hajlamosak vagyunk arra, hogy
csak saját nézõpontunkból mérlegeljünk. Sõt, gyakran szándé-
kosan figyelmen kívül hagyjuk a helyzet más aspektusait. Ez
gyakran rossz következtetésekhez vezet. Ezért fontos, hogy
szélesebb perspektíváikban lássuk a dolgokat.
Rá kell ébrednünk, mások is a társadalom részét képezik.
Gondoljunk úgy a társadalomra, mint egy testre, melyhez el-
választhatatlanul hozzátartozik a lába, a keze; és a láb, a kéz
más-más szerepet kap mûködésében. Ha valami történik a láb-
bal, a kéznek kell lenyúlnia segítséget nyújtani.
Hasonlóképpen, ha a társadalomban következik be valami baj,
akkor a mi dolgunk, hogy kiküszöböljük azt. (...)
Törõdnünk kell a környezetünkkel is. Az otthonunk – egyetlen
otthonunk! (...) Azt hiszem, a mi kis kék bolygónk tökéletesen
megfelel nekünk. Ha tönkretesszük, vagy nemtörõdömségbõl
nagy kárt teszünk benne, akkor hova mehetünk? Saját érde-
künkben óvnunk kell környezetünket.

A Dalai Láma: Nyitott szívvel
Fordította: Frigyik László

Dohányzik és pisil?
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Az újvárosi állomásról autóstoppal megyek a
kõszeg remetei szõlõhegynek. Az Avas belseje felé
tartó kocsik a vasúti átkelõnél kötelezõen megáll-
nak, nem gond a továbbjutás. Nem volt rá példa,
hogy az avasi román autósok (hetven százalékuk
nyugaton dolgozik) pénzt fogadtak volna el tõlem.
Mind azt válaszolják: szívesen, máskor is! Rendsze-
rint megkérdik: minek köszönhetõ, hogy a remetei
alsóbb rendû út észrevehetõen jobb állapotban van,
mint az országos jelentõségû fõút, amelyrõl Újvá-
rosban letértek? Válaszom: „Az RMDSZ-nek, még
pontosabban Markó Bélának!” Aztán csodálkozó
érdeklõdésükre elmondom, hogy négy éve, az akko-
ri választások elõtt, Markó Remetén járt és népgyû-
lésen találkozott a falu lakosságával, akik leginkább
az újvárosi út rossz állapotára panaszkodtak. Az el-
nök úr megígérte, ha jól szavaznak, akkor mielõbb
rendbe teszik az utat. Miniszterelnök-helyettesként
joga volt ilyesmit ígérni. 
A végrehajtás Csehi Árpád megyei tanácselnökre
maradt, aki azért is fontosnak tartotta a nagyjaví-
tást, mert a Remete fölött áll Erdély egyetlen Szé-
chenyi István tiszteletére (még 1861-ben!) emelt
szabadtéri emlékoszlopa, amelynél rendszerint az
õ jelenlétében minden szeptember elsõ szombat-
ján Kárpát-medencei ünnepségen idézzük meg a
reformkor legnagyobb alakjának szellemiségét.
Az akkori közvetlen beszélgetésen a szövetségi el-
nök megemlítette: Panek Zoltán író barátja sok szé-
pet mesélt neki gyermekkori élményei nyomán (ap-
ja molnár volt a helyi malomban)
Kõszegremetérõl, ahova nyaralni járt. Azt tõlünk
tudta meg, hogy Remete hamarabb állított Panek-
nek emléktáblát, mint Kolozsvár (ha egyáltalán ál-
lított!), ahol legtöbbet élt és alkotott. 
Mivel a kisebb közösségek jobban megõrzik a neves
emberek emlékét, csaknem biztosra vehetõ: annak
okán, hogy egy évig Remetén tanított, Kocsis Ist-
ván József Attila-díjas írónak is hamarabb lesz már-
ványtáblája a kis avasi magyar faluban, mint Ko-
lozsváron vagy Budapesten, ahol negyedszázada él.
De azt is le merem írni: ha Markó Béla akár egy
szûkebb nyarat itt töltene, aminek két-három vers-
ben is nyomát hagyná, elõbb felkerülne neve ven-
déglátó házának falára, mint a kézdivásárhelyi és
marosvásárhelyi otthonára. 
S persze, az út... Jó emlékeztetni nemcsak a reme-

teieket, de sok száz erdélyi magyar falu
lakosságát: mi mindent köszönhetnek
az RMDSZ parlamenti és kormány-
zati jelenlétének! Jó utakon kívül új
iskolákat, ivóvizet, sportcsarnokot,

templomfelújításokat, s erõsebb anya-
nyelvet! Különben az a két avasi le-
gény, akivel legutóbb utaztam, azt
mondta: ha az RMDSZ így betart-
ja szavát, akkor megfontolják, hogy

õk is rászavaznak! Csak rajta!Sike Lajos
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Horváth Szekeres István

Minden napra egy mondás

„Az értelem már önmagában is bizonyos túlzás, 
és megbontja az arc harmóniáját. Mihelyt leül

az ember gondolkozni, csupa orr lesz, csupa 
homlok vagy más efféle szörnyûség.” 

Oscar Wilde

Újonc

Távlatosan

Úti élmény

És elkezdtem magam sok-
kal kellemesebben érezni,
nemcsak fizikálisan, ha-
nem mentálisan is.

Gyulay Zoltán

A nap címe. Anastase csodával határos mó-
don túléli a mészárlást, Iulian Leca, Ziare.com

Magyarázat. Mi derülhet ki egy heves vérû
sakál és egy buta tyúk vitájából, viszályából:
ezt írja meg a sajtófigyelõ portál szerzõje.
Victor Ponta pillanatok alatt elhíresült felelõt-
len megjegyzésérõl van szó, miszerint egyes –
persze pédélés – politikusokat (mintha) lelõni
sem lehet. Persze szó sincs halálos fenyege-
tésrõl vagy akár felbujtásról, csak egy hülye
metaforáról, a gyûlöletbeszédhez közel esõ
óvatlan nagyotmondásról. Amiért vélemé-
nyünk szerint Victor Pontának azonnal bo-
csánatot kellett volna kérnie. Na de jön
Roberta Anastase, és mint egy fellökés után
percekig fetrengõ focista, hisztériásan azt ál-
lítja, hogy nekije halálfélelme van, mert az
életére tör az ellenzék vezére. Tény, hogy az
ilyen beszédet ki kell zárni a politikai életbõl.
(Akármennyire kifejezi egyes felhergelt kibi-
cek, értsd választók idegállapotát, illetve pont
azért.) No de mi legyen az Anastase-félékkel,
akik rátesznek egy lapáttal hisztériából? Ami-
kor e sorokat írjuk, még nem pofozott fel sen-
ki senkit, de hátha a szavazás alatt a parla-
mentben tömegverekedés tör ki, s elõkerül
néhány sörnyitó és kötõtû is… Ön kinek
szurkol?

Minden vagy nem semmi. Sok mindenre ma-
gyarázat az utóbbi napokban a bizalmatlan-
sági indítvány. A nagyobbik kormánypárt ke-
belében megoszlanak a vélemények: egyesek
szerint sikerül az ellenzéknek megbüntetni és
leváltani a kormányt, mások szerint nem. A
léc rezeg, valóban, az izgalom maximális. (Ír-
ja a Curierul Naþional is.) Ha a kormány ma-
rad, köszönetet mondhat az RMDSZ-nek. Ha
az ellenzék kormányra kerül, ígérete szerint
azonnal törvényt hoz a parlamenti képviselõk
ide-oda vándorlásának megtiltására. 

A csábító megérdemelt büntetése. Ion
Barbu a tegnapi Adevãrulban filozofikus han-
got üt meg. Karikatúráján ketten poharaz-
nak, beszélgetnek: „Tudd meg, ha egy párt
elcsakliz tõled egy parlamenti képviselõt,
nincs kegyetlenebb büntetés annál, hogy
hagyod…”

A nap álhíre. A világ nem dõl össze.
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Kovács Zsolt 

Tartalmas kulturális hetet
követõen még tartalma-

sabb vásári hétvégét ígér a
Szent György Napok. Erdély
legnagyobb városünnepének
elsõ részét hagyomány sze-
rint a kulturális események-
nek szentelték, így az elmúlt
napokban zsúfolásig megtel-
tek a színház-, koncert- és ki-
állítóterek. Tegnap este Mága
Zoltán hegedûvirtuóz és ka-
marazenekara adott nagy si-
kerû hangversenyt a sepsi-
szentgyörgyi Krisztus Király
templomban. Az azt megelõ-
zõ sajtótájékoztatón a hege-
dûmûvész elmondta, hogy
mindig a közönség és a kon-
certterem függvényében állít-
ja össze repertoárját, így Sep-
siszentgyörgyön vegyes mû-
fajú koncertet adott, amely-
ben szerepeltek a legnagyobb
magyar zeneszerzõk, Liszt,
Kodály és Bartók mûvei, de a
népszerû Enescu-feldolgo-
zás, a Pacsirta is. Mága Zol-
tán ugyanakkor bejelentette:
a magyar kormánytól ígére-
tet kapott, hogy néhány hó-
napon belül önálló szimfoni-
kus zenekart alapíthat. A
Szent György Napok kereté-
ben zenei ínyencségnek szá-
mított a svájci Musick’s

Delight viola da gamba kon-
certje, amelyre ugyancsak a
Krisztus Király katolikus
templomban került sor. A vi-
ola da gamba egy vonós
hangszer, amely hat, egymás-
tól kvartra hangolt, középen
pedig egy tercre hangolt húr-
ral rendelkezik. A hangszer
1400 körül fejlõdött ki, a re-
neszánsz, illetve a barokk ze-
ne egyik fõ hangszere volt. 

Sepsiszentgyörgyön ma
kezdõdik a városnapok vásá-

ri hétvégéje, amely rengeteg
koncertet, gasztronómiai
rendezvényt, kézmûves vá-
sárt foglal magában. Idén há-
rom jurtát állítanak fel a vá-
rosközpontban, egy-egy ilyen
építményben 4-6 lacikonyha
kap helyet, így a felszabaduló
helyekre sátrakat helyeznek
el, ahol a fesztivál közönsége
elfogyaszthatja ételét és ita-
lát. Újdonság a Silent Dance
nevû bulihelyszín, ahol egy-
szerre három lemezlovas ját-

szik elektronikus zene,  ame-
lyet fülhallgatókban lehet
hallgatni – így buli közben
mindenki egyénenként kivá-
laszthatja kedvenc dalát. Az
idei Szent György Napok
sztármeghívottja az ötven-
éves Omega zenekar, de
ezekben a napokban koncer-
tezik többek között az Irigy
Hónaljmirigy, a Boban és
Marko Markovici Orchestra
balkáni rézfúvós banda, a
Holdviola-, a Taxi együttes, a

Republic, az Iris, a Hooli-
gans és a Gringo Sztár is. A
városközponti tömegtõl me-
nekülõk körében várhatóan
népszerû lesz a Székely
Nemzeti Múzeum kertjében
berendezett Kultúrkert, ahol
a dzsessz, blues és világzenei
koncertek mellett lesz Borud-
var. Itt tucatnyi magyarorszá-
gi és hazai borász mutatkozik
be, szarvasgomba-ínyencsé-
geket kínálnak, a Paprika
Csárdában pedig anyaorszá-
gi szakácsok készítik Ma-
gyarország több tájegység-
ének hagyományos étkeit.
Idén újabb gasztronómiai re-
kord is megdõl, ugyanis a
sepsiszentgyörgyi Diószegi
László a tavalyi 54 kilogram-
mos kenyere után egy több
mint 100 kilogrammos pityó-
kás házikenyeret készít pék-
sége udvarán. A kenyeret in-
gyen osztják majd szét vasár-
nap, miután egy ökumenikus
istentisztelet keretében a tör-
ténelmi magyar egyházak lel-
készei megáldják azt. A vá-
rosnapok részletes programja
a www.szentgyorgynapok.ro
honlapon érhetõ el. A tom-
bolajegyet is tartalmazó
programfüzetek két lejért
megvásárolhatóak, és kétsze-
mélyes törökországi utazást
is lehet nyerni vele. 
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Moldvai csángó táncok 
Csíkszeredában

Moldvai csángó táncházzal
várják az érdeklõdõket áp-
rilis 30-án, hétfõn 17 órától
a csíkszeredai Városi Mû-
velõdési Ház Hunyadi
László kamaratermében. A
táncházban a Magyaror-
szágról érkezõ Berka együt-
tes muzsikál. Ott lesznek a
csíkszeredai csángó bentla-
kás diákjai is. A 2008-ban
alakult Berka Együttes a
moldvai és gyimesi csángó
népzene egyik legfiatalabb
és legenergikusabb formáci-
ója. Koncertjeiken nem
csak a „klasszikus” mold-
vai dallamok, hanem eldu-
gott, kisebb falvak feledés-
be merült, még nem hallott
dallamai is felcsendülnek.
2009 óta a zenekar négy-
szer járt Moldvában, és
évente 50-60 táncházat tart
Magyarországon. Elsõ le-
mezük 2010 decemberében
jelent meg Szûnjék meg bá-
nattól címen.

Mûsorváltozás 
a Figurában

Hétfõn, április 30-án szüne-
tel a tanítás az iskolákban,
ezért délután 4 órától elma-
rad a Figura Stúdió Színház
(Szép) új világ címû produk-
ciója, melyre érvényesek let-
tek volna a Salamon Ernõ-
bérletek.  Ehelyett május 7-
én, hétfõ délután 4 órától
várják a diákbérletes nézõ-
ket az elõadásra. 

Röviden

ÚMSZKULTÚRA

Szentgyörgy még három
napig Erdély központja

Sátor- és jurtaépítés a város szívében. Nem sokan fognak otthon ülni a következõ napokban Szentgyörgyön

HIRDETÉS



Folytatás az 1. oldalról

Tájékoztatása szerint a ma-
gyar állam összesen 363 ezer
eurót utalt át a városkasszába
a restaurálás finanszírozásá-
ra, s ebbõl közel húszezer
euró az az összeg, amit nem
használtak fel. 

„Az eredeti megállapodás
úgy szólt, hogy a támogatás-
ból felújítjuk a Mátyás-szo-
borcsoportot és a megmaradt
összegbõl Mátyás király szü-
lõházában emlékszobát ren-
dezünk be. Most visszakérik
ezt az összeget, és mi vissza
is fizetjük” – mondta el la-
punknak László Attila.  Az
alpolgármester szerint az ár-
folyamkülönbözet okozta,
hogy eltér a budapesti és a
kolozsvári számítás. 

A tegnap Kolozsváron tar-
tozkodó Kelemen Hunor
kulturális miniszter az
ÚMSZ-nek elmondta: a kér-
dés a mûvelõdési tárcát nem
érinti, Magyarország a támo-
gatást a kolozsvári önkor-
mányzathoz utalta, tehát a
helyzetet nekik kell megolda-
niuk.

Január óta kérik 
a pénzt

A kolozsvári Szabadság
napilap szerint Szõcs Géza, a
Nemzeti Erõforrás Miniszté-
rium kulturális államtitkára
még januárban levélben kérte

a kolozsvári polgármesteri
hivatalt, hogy fizesse vissza a
magyar költségvetésbõl a
szoborcsoport restaurálására
átutalt, de el nem költött ösz-
szeget. Az átirat szerint a ma-
gyar kormány 55 789 eurót
követel vissza a kolozsvári
városvezetéstõl.

Az Ora de ºtiri hírportál
szerint az önkormányzati
képviselõkn részére elkészí-
tett tájékoztató szerint a Má-
tyás-szoborcsoport restaurá-
lására a román és a magyar
állam összesen 688 422 eurót
költött. A kormányközi meg-
állapodás szerint a restaurá-
lás költségeit a két kormány
fele-fele arányban viselte, te-

hát a magyar félre esõ rész
344 211 euró.

Radu Moisin, Kolozsvár
megbízott polgármestere az
Ora de ºtiri portálnak elma-
gyarázta, a magyar kormány
400 ezer euróból kéri a visz-
szajárót, de a kolozsvári ön-
kormányzat számlájára való-
jában csak 363 151 euró folyt
be. „Ezt mi be tudjuk bizo-
nyítani” – nyilatkozta a meg-
bízott polgármester, aki sze-
rint minden bizonnyal vala-
mely magyarországi hivatal-
ban hibázták el a számítást.
Radu Moisin azt is hozzátet-
te, azért terjesztik a városi ta-
nács elé az ügyet, mert meg-
történhet, a városi tanácso-

sok azt javasolják majd, hogy
kérjék a magyar kormánytól
az összeg rendeltetésének a
megváltoztatását.

Becsült költség: 
800 ezer euró 

A szoborcsoport restaurá-
lásának a közös finanszírozá-
sáról 2008. november 22-én
Budapesten írtak alá szerzõ-
dést, a megvalósíthatósági ta-
nulmányban 800 ezer euróra
becsülték a munkálatok költ-
ségeit. A magyar Oktatási és
Kulturális Minisztérium
2009. március 3-án utalta át a
kolozsvári önkormányzatá-
nak a felújításhoz szükséges

összeg felét, közel 100 millió
forintot. A szoborcsoport res-
taurálására vonatkozó közbe-
szerzési eljárást a romániai
Concefa Rt. nyerte meg 380
ezer eurónak megfelelõ aján-
latával. 2009 júniusában két
pályázó cég, a nagyszebeni
Sinecon Kft. és a Kalória
Hõtechnikai Kft. is óvást ter-
jesztett be, de a szerzõdést az
önkormányzat a Concefa
RT-vel kötötte meg. A mun-
kálatokat 2010 júliusára kel-
lett volna befejezni, a kivite-
lezõ azonban többször is ha-
lasztást kért, és a restaurálás-
ra szánt pénzkeret kibõvíté-
sét igényelte. A felújított szo-
borcsoportot végül 2011. áp-
rilis 2-án avatták fel. 

Még áll a Iorga-tábla

2011 májusában a magyar-
ságra nézve sértõnek tekin-
tett feliratot tartalmazó tábla
jelent meg a szobor talapza-
tánál. „A csatában gyõzedel-
mes volt, csak saját nemzeté-
tõl szenvedett vereséget
Moldvabányán, amikor a
gyõzhetetlen Moldva ellen
indult” szöveggel. Az idézet
Nicolae Iorga román törté-
nésztõl származik. Kelemen
Hunor a restaurálás építési
engedélyében nem szereplõ
felirat eltávolítására szólítot-
ta fel a polgármesteri hiva-
talt, ezt azonban az önkor-
mányzat elutasította. 
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Semjén Zsolt kormányfõhelyettes és Kelemen Hunor (középen) együtt vágták el a szalagot Fotó: archív

Megrövidítik Budapestet?

ÚMSZ összeállítás

A hétvégén kezdõdõ
négynapos vakációra

nem csak a lakosság, de a kü-
lönbözõ intézmények is fo-
kozottan készülnek. A kör-
nyezetvédelmi õrség és az ál-
lami erdészet több mint ezer
alkalmazottja fog járõrözni a
legnépszerûbb kirándulóhe-
lyek környékén, és az esetle-
ges szemetelõket megbírsá-
golják. Május elsején a köz-
úti rendõrség legalább 500
helyen állít fel sebességmérõ
radarokat a tengerpartra és
hegyi üdülõtelepekre vezetõ
forgalmasabb utakon. Mun-
kájukat két helikopter is segí-
ti majd. „A Közúti Rendõr-
ség minden rendelkezésére
álló jármûvét, kiváltképp a
mérõeszközökkel felszerelte-
ket be fogja vetni. Emellett
két helikopter a DN1 és A2
útszakaszai fölött járõrözik
majd” – nyilatkozta Lucian
Diniþã, a Közlekedési Rend-
õrség fõparancsnoka. Hoz-
zátette, a visszatérõ forgalom
gördülékenysége érdekében
az országos utakat motorbi-
ciklis járõrök is ellenõrzik
majd.

Noha a majálisozók „ré-
me”, az utóbbi idõben sokat
emlegetett pikniktörvény
március óta hatályban van, a
hétvégén még nem büntethe-
tik a vadpiknikezést. A jog-
szabály szerint ételt és italt
csak a megjelölt területeken
lehet fogyasztani, magánte-
rületeken is csak a tulajdo-

nos engedélyével. „Akik ki-
mennek a szabadba, azok-
nak a magatartását már lehet
mérlegelni a pikniktörvény
alapján: nem azt, hogy hol,
hanem hogy hogyan” – nyi-
latkozta a napokban Korodi
Attila, környezetvédelmi mi-
niszter.

Kolozs megyében a lakos-
ság még szabadon eldönthe-
ti, hová megy ki május else-
jén – tudtuk meg a megyei
környezetvédelmi hatóság
igazgatójától. Imre Lenke la-
punk kérdésére elmondta, a
törvény még nagyon új,
ezért az önkormányzatok-
nak nem volt idejük megfele-
lõ lépéseket tenni a piknike-
zésre alkalmas területek kije-
lölésére. László Attila alpol-
gármester elmondta, noha
még nem sikerült teljesen
megfelelni az elõírásoknak, a
kolozsváriak az eddig meg-
szokott kirándulóhelyeken
ülhetik meg a munka ünne-
pét. „A Hójában és a Bükk-
ben elõkészítettük a területe-
ket. Ide szemétgyûjtõket is
felállítottunk, és május else-
jén tûzoltókat is kirendelünk
azokra a helyekre, ahol turis-
ták lesznek” – fogalmazott
az alpolgármester.

A Sepsiszentgyörgy kör-
nyéki kirándulóhelyeket ne-
héz úgy kialakítani, hogy
megfeleljenek a pikniktör-
vény elõírásainak, mondta el
lapunknak Czimbalmos-
Kozma Csaba. A sepsiszent-
györgyi városmenedzser sze-
rint elsõsorban a szemetelés

megelõzésére fektetik a
hangsúlyt, így hulladékgyûj-
tõ helyeket alakítanak ki, il-
letve május 1-e után a helyi
köztisztasági vállalat össze-
gyûjti a kirándulók szétszórt
szemetét. A szabályok betar-
tásában kiemelt szerepet kap
a tavaly létrehozott „zöld jár-
õr” csoport, amely nyolc
egyetemi hallgatóból áll. A
fiataloknak a köztisztasági
vállalat kerékpárokat bizto-
sít, így a hétvégén azok nyer-
gébõl fogják figyelmeztetni a
kirándulókat a szabályok be-
tartására.

Marosvásárhelyen – mint
minden évben – idén is má-
jus elsején nyílik a Víkend te-
lep. Csegzi Sándor alpolgár-
mester lapunknak elmondta,
az elõkészületeket befejezték:
felújították és kijavították a
medencéket, a sétányokat, a
padokat és a játszóteret. A
medencéket feltöltik, de na-
gyobb érdeklõdésre a fedett
úszómedencénél számíta-
nak. A majális a tõsgyökeres
marosvásárhelyieknek azt je-
lenti, hogy a Somostetõre lá-
togatnak. A pikniktörvényre
való tekintettel itt csak a kije-
lölt helyeken lehet majd sütö-
getni. A városháza erre a cél-
ra grillsütõket, folyóvizes
mosogató-alkalmatosságo-
kat, asztalokat, padokat is el-
helyezett. Aki nem tartja be a
szemetelésre vonatkozó elõ-
írásokat, büntetésre is szá-
míthat, hiszen a városi rend-
õrség járõrözni fog a hosszú
hétvégén. 

ÚMSZ

Május 5. és 13. között új-
ból Erdélyben vizsgálnak

a Nemzetközi Gyermekmen-
tõ Szolgálat (NGYSZ) ön-
kéntes orvosai. Az akcióban
45 orvos és egészségügyi
szakember vesz részt. Az
NGYSZ orvoscsoportja
évente kétszer látogat Hargi-
ta megyébe, ahol a megyei
kórházban, iskolákban, óvo-
dákban és egyéb gyermekin-
tézményekben szûrik, vizs-
gálják és gyógykezelik a rá-
szoruló gyermekeket. Az in-
tézményeket gyógyszerekkel,
gyógyászati segédeszközök-
kel, illetve szakmai tovább-
képzéssel is segítik. A koráb-
bi évekhez hasonlóan a
Gyermekmentõ Szolgálat
mozgó fogászati busza is
csatlakozik az úthoz. A ta-
valy Erdélyben végzett szûré-
sek során az orvosok lesújtó
eredményeket tapasztaltak: a
vizsgált közel 1200 gyermek
94 százalékának volt rossz
foga. Az önkéntes fogorvos-
ok a szûrés mellett tájékozta-
tást is tartanak a helyes
szájhigiénérõl. Az orvoscso-
port látogatásával egy idõben
idén is sor kerül az erdélyi
gyermek és ifjúsági focikupá-
ra Csíkszentdomokoson. A
gyõztes csapatokat az
NGYSZ vendégül látja a Fõ-
városi Önkormányzattal kö-
zösen szervezett idei buda-
pesti Városligeti Gyermekna-
pon, május 26-27-én. 

Önkéntesek 

Erdélyben

„Piknikõrök” készenlétben



7.00 Gazdakör
(ism.)
7.25 Talpalatnyi zöld
8.00 A néma levente 
(magyar f.)
9.50 Magyar elsők
10.05 Másfélmillió lépés
Magyarországon
11.00 Élő egyház
11.30 Isten kezében
12.00 Római katolikus
szentmise közvetítése
13.02 Híradó
13.15 Nyelvőrző
13.45 Akadálytalanul
14.15 Csellengők
14.40 Határtalanul ma-
gyar
15.10 Szerelmes földrajz
15.40 Hazajáró
16.10 Magyar történelmi
arcképcsarnok
16.30 A száztizenegyes
(magyar f.)
17.45 Azurexpress 
(magyar vígj.)
19.00 Híradó
19.30 Heti Hírmondó
20.00 Önök kérték!
21.00 A három testőr: 
A Milady bosszúja 
(fr.-ol. kalandf.)
22.40 Klubszoba
23.35 Dunasport
23.55 Pina Bausch 
- Táncoljatok, táncoljatok,
különben elvesztek
1.50 Határtalanul magyar
(ism.)

8.00 Zene 8.45 Ízelítő
9.00 A hétmérföldes
9.30 Metszet 10.00 Nép-
tánc 10.30 Hitélet 16.00
Piactér 16.30 Székelyföld
Magazin, ism. 17.00 Hit-
élet 17.30 Erdélyi Kávé-
ház 18.00 Többszemközt
18.30 Híradó 19.00
Kultúrcsepp 19.30 Híradó
20.00 Tájkép 20.30 Hír-
adó 21.00 Erdélyi Kávé-
ház 21.30 Híradó 22.00
Metszet 22.30 Híradó
23.30 Székelyföld Maga-
zin 0.00 Piactér

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Dirty Dancing (am.
sorozat) 11.55 Sugarlandi
hajtóvadászat (am. film-
dráma) 14.05 Szerelem a
Fehér Házban (amerikai
vígjáték) 16.15 Szép kis
nap! (am. romantikus
vígjáték) 18.15 Fantomas
visszatér (francia-olasz
vígjáték) 20.15 Amerikai
taxi (amerikai-francia víg-
játék) 22.00 Harcosok
börtöne (amerikai akció-
film) 23.45 Hős kerestetik
(am. akciófilm)

7.45 A lángoló ég alatt
(sorozat) 10.45 Elárult lé-
lek (sorozat) 12.15 A sors
ereje (sorozat) 14.30
Esmeralda (mex. sorozat)
15.30 Predesztináltak
(sorozat) 16.30 Mesés
hölgyek 17.30 A lángoló
ég alatt (mexikói sorozat)
19.30 Elárult lélek (mexi-
kói sorozat) 20.30 A sors
ereje (am.-mex. sorozat)
22.00 Lola (am.-mex.
sorozat) 23.30 Hét bűn
(brazil sorozat) 0.30 Me-
sés hölgyek

10.00 Híradás, Ultrarövid ráadás
11.00 Híradás, Gyermekműsor
12.00 Híradás
12.05 Igehirdetés, Délkör
13.00 Híradás
13.05 Szól a nóta
14.00 Híradó/Itthon, Erdélyben – faluműsor
15.00 Zenés üzenetek
16.00 Híradó
16.10 Zenés üzenetek
17.00 Brodway gyöngyszemei

8.30 Liceenii Rock ‘n’ Roll
(ismétlés) 10.30 A Place-
bo (francia misztikus film)
12.30 Hírek 13.30 Cancan
Tv (ismétlés) 15.45 A 90-
60-90-as menyasszony
17.45 Ez Románia! 18.45
A nap híre 19.00 Hírek
19.45 D-Paparazzi 20.30
Szemek az árnyékból
22.00 Hét év otthon –
reality show 23.30 A ma-
gányos férfi (török roman-
tikus dráma, 2008) 1.30
Szemek az árnyékból
(ismétlés)

8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Felfedező (ism.)
9.30 Európai híradó
(ism.)
10.05 Péntek 8 (ism.)
Mondatvadászat
11.05 Célpont (ism.)
Oknyomozó riportműsor
11.30 Napról napra
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
(ism.)
16.00 Híradó
16.30 Befutó London (ism.)
Az utánpótlás magazinja
17.05 Garázs (ism.)
17.30 GyógyHír
18.00 Híradó
18.30 Hírvilág
19.05 Bruttó (ism.)
19.30 Keresztmetszet
20.00 Híradó
20.30 Napról napra
Belpolitikai összefoglaló
21.05 Kontraszt
22.00 Híradó 21
22.30 Versus
23.05 Vetítő
Válogatás magyar doku-
mentumfilmekből
23.06 Irány Európa
(dokumentumf.)
0.05 Kontraszt (ism.)
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DUNA Tv, 21.00
A három testõr: A Milady bosszúja

D’Artagnan, a vagyontalan, ám bátor nemes megmentette a
francia királyné becsületét, s visszaszerezte Angliából a ki-
rályné gyémántos nyakláncát, Richelieu bíboros és szép
kémnője, a Milady minden gáncsoskodása ellenére. A nyak-
ék a király ajándéka volt, a királyné pedig meggondolatlanul
Buckingham hercegének adta szerelme zálogául.

RTL Klub, 21.00
Összekutyulva

Dave Douglas kerületi ügyész kapja a sok indulatot kiváltó
ügyet: a tiltott állatkísérletek folytatásával vádolt laborató-
rium védelmét. Felesége és gyerekei eddig sem sokat látták
a családfőt, de ez az ügy még messzebb sodorja őket egy-
mástól. Véletlen folytán Dave megfertőződik a szupertitkos,
genetikai mutációt előidéző szérummal.

m1, 23.25
Alatriste kapitány

A történet helyszíne a XVII. század királyi Spanyolországa,
IV. Fülöp gyenge és könnyen manipulálható monarchiáját egy
korrupt királyi ház irányítja. Intrikák és csalások, párbajok és
csaták, szerelem és utálat szolgálnak az “Alatriste kapitány”
díszletéül. Alatriste kapitány, az egyszerű katonából lett zsol-
dos kapitány a század polgárháborújának hősi alakja.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
8.20 Mesék
10.20 A hangyák mindent
tudnak
10.40 Fesztiválzenekar
10.55 Mikkamakka, gyere
haza!
11.25 Barátom, Bonca 
(ifjúsági f.)
12.30 Pocok, az ördögmo-
toros (sor.)
13.05 “Így szól az Úr!”
13.15 Katolikus krónika
13.40 Cigány pasztoráció
14.20 A Biblia a magyar
képzőművészetben
14.30 Református maga-
zin
14.55 Református ifjúsági
műsor
15.05 Jelenti magát Jézust
15.30 Az utódok remény-
sége
16.00 WTTC Túraautó VB
17.15 P@dtársat kere-
sünk
18.10 Esti mese
18.50 EuroChallenge Final
Four (élő)
Férfi kosárlabda bronz
mérkőzés
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Iskolások a határon
22.25 Hajnali háztetők
23.50 Videoton FC-Ferenc-
városi TC labdarúgó mér-
kőzés
1.30 Szeretettel Holly-
woodból

8.00 Kölyökklub
Garfield, 
Hupikék törpikék, 
Éliás, a kis mentőhajó,
Yakari, 
Lassie és a mentőcsapat,
Tűzoltó mesék, 
Szilveszter és Csőrike ka-
landjai, 
Hupikék törpikék
11.00 Trendmánia
11.35 Teleshop
12.30 Törzsutas
13.00 Míg a halál 
el nem választ 
(am. vígj. sor.)
13.30 Gossip Girl 
- A pletykafészek 
(am. sor.)
15.25 Hetedik érzék 
(am.-kan. sor.)
16.20 Tru Calling 
- Az őrangyal 
(am. akció sor.)
Közben: 17.00 Hatoslottó-
sorsolás
17.25 Elnökcsemete 
(am. vígj., 1996)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Cobra 11 
(német akció sor.)
21.00 Összekutyulva 
(am. családi vígj., 2006)
22.55 Heti hetes
Vidám, aktuális talk-show
Utána: RTL-hírek
0.15 Ketten Texasért 
(am. western, 1998)
2.10 Portré

7.45 Tv2 matiné
414-es küldetés, 
Bajkeverő majom, 
Fifi virágoskertje, 
Roary, a versenyautó
10.45 Nagy Vagy!
11.40 Beyblade
12.10 EgészségMánia
12.40 Kalandjárat (ism.)
13.10 Borkultusz 
(magyar kult. mag.) (ism.)
13.40 Stahl konyhája
14.10 Több mint TestŐr
14.40 A kiválasztott 
- Az amerikai látnok 
(am. sor.)
15.40 Monk 
- Flúgos nyomozó 
(am. krimisor.)
16.40 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
17.40 A medál 
(hongk.-am. vígj., 2003)
(ism.)
19.30 Tények
20.00 Napló
21.05 Szakíts, ha bírsz
(am. rom. vígj., 2006)
23.10 Frizbi Hajdú Péter-
rel (talk show)
Közben: Kenósorsolás
0.10 Elit egység 
(kan. akció sor.)
1.10 Bábel 
(francia-am.-mex. filmdrá-
ma, 2006)
3.30 EZO.TV
4.05 Napló (ism.)
Mérlegen a valóság

9.45 Anya, csak egy van!
10.15 EgészségŐr 10.45 A
nagy házalakítás 12.40
Trendközelben 13.10
Fletch 2. - Szenzációs aján-
lat (am. vígjáték) 15.00
Szex és New York light
(sorozat) 16.05 Éden Ho-
tel 2 (ism.) 18.05 Balek-
suli (am. vígjáték) 20.00
Négy esküvő 21.00 CSI
(sorozat) 22.00 A célsze-
mély (sorozat) 22.55 Aus-
tin Powers (am. vígjáték)
0.50 Sírba viszel (am.
vígjáték)

9.30 Hírek 10.00 Sport.ro
Hírek 10.05 Pro Motor
11.00 Pontos sportidő
13.00 Sport.ro Hírek
14.00 Ploiesti harcosok
15.00 Sport.ro Hírek
15.05 Fogaáds a félelem-
mel 16.05 Formula 2:
Algarve (live) 17.00 Mi-
tica ligája 18.00 Sport.ro
Hírek (live) 19.00 Box-
buster “Bute ellensége”:
Andre Ward 21.00
Sport.ro Hírek 22.00 A KO
szabályai 23.00 Show-
time 0.00 Hírek 

TV2
7.55 Ma Reggel
10.00 Engedjétek hozzám
10.05 Így szól az Úr!
10.10 Katolikus krónika
10.40 Cigánypasztoráció
(ism.)
11.15 A Biblia a magyar
képzőművészetben
11.30 Református magazin
11.55 Református ifjúsági
műsor
12.05 Jelenti magát Jézust
12.30 Az utódok remény-
sége
13.01 Hírek
13.05 Zegzugos történetek
13.35 Anno
14.05 Napló
14.10 Hajnali háztetők
(tévéjáték)
15.35 Napló
15.45 Út Londonba
16.15 Telesport
16.50 Videoton FC - Fe-
rencvárosi TC labdarúgó-
mérkőzés
19.00 Rex Rómában
(krimisor.)
19.50 A Lényeg
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.10 Magyarország, sze-
retlek!
22.25 Munkaügyek
23.25 Alatriste kapitány
(francia-sp.-am. kalandf.,
2006)
1.50 Engedd el!
(am. filmdráma, 2010)

7.00 Disney Klub
7.55 Zoom
8.10 A hit világa (live)
10.00 Dana kertjében
10.35 A falu élete
11.50 Mezőgazdasági per-
cek
12.00 A falu élete 
- kultúrális magazin
13.00 Sajtó és hatalom
14.00 Hírek, időjárásje-
lentés
14.30 EURO Magazin
15.00 Népi hagyaték
- szórakoztató műsor

16.00 Dănutz S.R.L. 
(szórakoztató műsor)
(ism.)
18.00 Joker, Lottó 5 /40,
Lottó 6/49 és Noroc sor-
solás
18.53 Hírek, 
időjárásjelentés
20.00 Híradó riportok
20.25 A Buddenbrook
család 
(német filmdráma, 2008)
21.25 Sztárgyár 
– verseny show
23.45 100%-ban garan-
tált
0.45 A Buddenbrook
család 
(német filmdráma, 2008)
(ism.)
1.45 A hó királya
(kolumbiai-francia-spanyol
akciófilm, 2004) (ism.)
3.20 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)

4.30 Pro Tv hírek, sport
(ism.)
6.00 Pro Motor 
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
sport
10.00 20 év után 
– talk show
11.00 Nagy akarok lenni
(amerikai vígjáték, 1988)
(ism.)
13.00 Pro Tv hírek, sport
13.05 Apropó-Tv 
– szórakoztató magazin
14.00 MasterChef 
(kulináris verseny show)
(ism.)
15.00 Tenisz: BRD
Năstase Ţiriac Trophy
2012
17.00 MasterChef 
(kulináris verseny show)
(ism.)
18.00 Románia szeretlek!
19.00 Hétvégi Pro Tv hí-
rek, sport, időjárásjelen-
tés
20.30 Az utolsó cserkész
(amerikai akciófilm, 1991)
22.30 Kéjutazás 
(amerikai horror, 2001)
0.30 Apropó-Tv 
– szórakoztató magazin
(ism.)
1.30 Az utolsó cserkész
(amerikai akciófilm, 1991)
(ism.)
3.15 Kéjutazás 
(amerikai horror, 2001)
(ism.)

4.45 Lale 
(török sorozat) 
(ism.)
5.28 Teleshopping
6.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
9.00 James Bond 
- A magányos ügynök 
(angol akciófilm, 1989)
12.00 Mester vagy! 
– informatív műsor
12.30 Tréfás történetek
13.00 Híradó, 
sport, időjárásjelentés
(live)
13.30 Gabi Firea Show
(szórakoztató magazin)
16.00 Híradó, 
sport, időjárásjelentés
(live)
16.15 Valhonnan ismerlek
– verseny show 
(ism.)
19.00 Híradó, 
sport, időjárásjelentés
(live)
20.20 A fenébe is 
– szórakoztató műsor
21.40 A kalandor 
(amerikai akciófilm, 1996)
23.45 A kilencedik kapu 
(spanyol-francia-amerikai
thriller, 1999)
2.30 Híradó, 
sport, időjárásjelentés
(live)
3.45 A kalandor 
(amerikai akciófilm,
1996) (ism.)

6.00 Ismerkedj, álmodj,
szeress! 
– life style magazin 
(ism.)
7.00 Kandikamera
7.30 Teleshopping
8.00 Ízek, három szakács
8.30 Ismerkedj, álmodj,
szeress! 
– life style magazin 
(ism.)
9.30 Ház, építés, design
10.00 Teleshopping
10.30 Fején a nagyvilág
11.00 Levintza bemutatja
11.30 Művésznek szület-
tem - verseny show
14.00 Mondenii 
– szórakoztató magazin
15.00 Idősek és nyugtala-
nok (ism.)
15.30 Kötekedők krónikája
– szórakoztató magazin
(ism.)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán 
– reality show
20.30 Anyacsere 
– reality show
22.00 Titkos szerelmek
(ism.)
23.00 Titkos szerelmek
(ism.)
1.00 Tíz 
(amerikai vígjáték, 2007)
3.00 Hírek, 
időjárásjelentés (ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Ki ad többet?
7.30 Licitvadászok 
- Céllövölde
8.00 Autókereskedők 
- Subaru Impreza WRX
9.00 Csúcsmotorok 
- Honda
10.00 Amcsi motorok 
- Családban marad
Chicago Black Hawks mo-
tor, 2. rész, Carolina
Carports motor, 1. rész
11.00 Amerikai hotrodok 
- 40-es Woodie
13.00 Autókereskedők
úton 
-  Citroen
15.00 Nagymenők négy
keréken
16.00 Roham 
a Juno partszakaszon
18.00 Amikor az időjárás
írta a történelmet
19.00 A szakma 
legjobbjai
20.00 X-Machines 
- A szupergépek
21.00 Dynamo 
- varázslat a világ körül
22.00 Mocsári favágók 
- A hit próbája
23.00 Keleti kopók
0.00 Megszöktem 
a börtönből
1.00 Katona dolog 
- Utászok
2.00 Mike Brewer:
Célkeresztben 
- Helikopterek

6.00 Minden pénzt megér
7.00 Teleshopping
8.00 Topping (ism.)
8.30 Románia ízvilága
9.00 Román útlevél 
(ism.)
10.00 Sztárgyár 
– verseny show
11.00 Motomágia
11.30 Környezeti info
12.00 Női siker
12.30 Bortestvérek
13.00 Jamie forradalma
13.35 Robbanásveszély
15.10 A Vlasinovok 
távozása 
(román történelmi film,
1982)
17.00 Balkáni szokások
18.00 Csavargó halász
18.35 Foci
19.30 Nagy lábon
20.00 Sztárgyár
20.30 Johanna nőpápa
(német-angol-olasz-spany-
ol filmdráma, 2009), 2.
rész
22.05 Lehet, hogy nem
tudtad
22.15 Pazvante chioru’
22.30 Hírek, időjárásje-
lentés
23.30 Sztárgyár
0.00 AG Weinberger ze-
nei műsora
1.10 Robbanásveszély
(ism.)
2.25 Bortestvérek (ism.)
3.05 Johanna nőpápa 2.
rész (ism.)

2.00 Éjszakai váltás
14.00 Hírek
14.10 Dalposta
15.30 Vidékről vidékre
16.00 Hírek
16.05 Vidékről vidékre
16.30 Aranyhangok
17.00 Operett
17.25 Rádióistentisztelet baptista műsor
17.55 Hírek, adászárás

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
10.00 Egyházi műsor

VASÁRNAP
2012. április 29.

BUKARESTI RÁDIÓ



10.00 Átjáró 10.30 Kár-
pát Expressz 16.00 Híradó
16.15 Kultúrcsepp 16.35
Kárpát Expressz 17.00 Ze-
ne 17.30 Híradó 17.50
Egészséges percek 17.55
Könyvajánló 17.57 Életké-
pek 18.00 Néptánc 18.30
Híradó 19.00 Piactér
19.30 Híradó 20.00 A szé-
kely - festékes készítő
20.15 Zene 20.30 Kós
Károly Akadémia 21.30
Piactér 22.00 Népzene
22.30 Híradó 23.00 Nap-
raforgó

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Szép kis nap!
(amerikai romantikus víg-
játék) 13.10 Én és a goril-
lám (amerikai-japán ka-
landfilm) 15.00 Már me-
gint bérgyilkos a szomszé-
dom (am. vígjáték) 16.55
Amerikai taxi (am.-francia
vígjáték) 18.40 Taxi 2.
(francia vígjáték) 20.20
Pofa be! (francia vígjáték)
22.00 A maszk (am. akció-
vígjáték) 23.55 A klánok
háborúja (kínai-japán-dél-
kor. akciófilm)

9.00 A lángoló ég alatt
(ismétlés) 10.30 Elárult lé-
lek (mexikói sorozat)
12.00 A végzet hatalma
(sorozat) 14.15 Esmeralda
(sorozat) 15.15 Otthoni re-
ceptek 15.30 Predesztinál-
tak (sorozat) 17.30 Titkok
a múltból (mexikói soro-
zat) 19.30 Elárult lélek
(mexikói sorozat) 20.30 A
végzet hatalma (sorozat)
22.30 Elátkozott szerelem
(sorozat) 23.30 Hét bűn
(sorozat) 0.30 Igaz törté-
netek

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság
12.00 Híradás
12.10 Művelődési hírek
12.35 Kispad - sportműsor
13.05 Zenés üzenetek.
14.00 Híradás, KultúrPresszó
15.00 Híradás, KultúrPresszó
16.00 Híradás, Sport, Rádióújság, Majális

7.30 A szív utjai (török
sorozat) 8.45 Pilótafele-
ségek 10.00 Kedves ba-
rátnőm – szórakoztató
műsor 12.30 Hírek 13.15
Légy az enyém 15.15 Egy
lépéssel a boldogságtól
(török sorozat) 16.45 Cél-
pontban 18.45 A nap híre
19.00 Hírek 20.00 A szív-
nek parancsolni nem lehet
(sor.) 22.30 Cancan TV
0.30 Hírek 1.30 Ezel
(sorozat) 3.00 A szívnek
parancsolni nem lehet
(ismétlés)

7.00 Befutó (ism.)
Az utánpótlás magazinja
7.30 Soroló (ism.)
A vidék magazinja
8.00 Híradó
9.05 Kontraszt (ism.)
10.05 Napról napra (ism.)
Belpolitikai összefoglaló
10.30 BBC Hard Talk
(ism.)
11.00 Híradó
11.30 Európai híradó
(ism.)
12.05 Zöld övezet (ism.)
12.30 Bruttó (ism.)
13.00 Déli híradó
13.45 Közvetlen ajánlat
14.05 Ázsia (ism.)
14.30 Garázs (ism.)
Ahonnan az autózás indul!
15.05 Civil kaszinó (ism.)
16.00 Híradó (ism.)
16.30 BBC Reporters
(ism.)
A BBC riportműsora
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 Keresztmetszet
(ism.)
Riportmagazin
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6.35 Élő egyház 
(ism.)
7.05 Isten kezében 
(ism.)
7.30 Klubszoba 
(ism.)
8.25 Törzsasztal 
(ism.)
9.20 Misi, a víziszörny
(angol-német családi
kalandf., 2005)
11.00 Család-barát
11.50 1 könyv
12.00 A botcsinálta doktor
(magyar tévéf., 2011)
13.02 Híradó
13.15 Kívánságkosár
15.15 Illényi Katica és
testvérei (koncertf.)
16.15 100 éve történt
16.20 Rebecca, 
az első feleség 
(olasz filmdráma, 1. rész,
2008)
18.00 Kisváros (s)
19.00 Híradó
19.40 Egy tiszta nő
(angol-am. sor.)
21.25 Háború a nemzet
ellen (dok. sor.)
22.45 Dunasport
22.55 Tűzveszély 
(francia-angol-dél-af. film-
dráma, 2006)
0.35 Sportaréna
1.30 A. Vivaldi: Négy évszak
2.25 Élő egyház (ism.)
2.50 Medicik és magya-
rok (ism. f.)

RTL Klub, 21.50
Hidalgo – A tûz óceánja

Frank T. Hopkins, a hajdani cowboy annak idején maga volt
a két lábon járó legenda, mára azonban a férfi (és kedves lo-
va, a Hidalgo nevű musztáng) napja leáldozott. Hazájuk
számkivetettjeiként mindkettejüknek bizonyítania kell, ami-
kor Hopkinst - első amerikaiként - meghívják az arábiai siva-
tag lélekölő terepén megrendezendő „A tűz óceánja” elneve-
zésű 3.000 mérföldes túlélési versenyre.

m1, 22.40
Üvegtigris

Az Üvegtigris hat barát pár eseménytelen napjának történe-
te. Lali, az amerikamániás büfés, aki az Üvegtigris nevű ro-
zoga, útszéli büfékocsi tulajdonosa; Gaben, az autónepper,
Róka, a piti csencselő; Sanyi a félnótás hajléktalan; Csoki,
aki mindig arról szövegel, hogy majd szerez pénzt és el-
megy Amerikába; és Cingár, aki a többiek idegeit nem kí-
mélve szaxizik.

DUNA Tv, 22.55
Tûzveszély

Dél-Afrika a múlt század viharos nyolcvanas éveiben.
Patrick Chamusso az egyik olajfinomítóban dolgozik műve-
zetőként. Nem érdekli a politika, egészen addig, míg ártatla-
nul börtönbe nem zárják őt és a feleségét. Nic Vos ezredes,
a rendőrség embere megpróbál befurakodni Patrick és csa-
ládja életébe. Az akció megrémiszti és megdöbbenti, ugyan-
akkor felnyitja a szemét.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.55 Ma Reggel
10.00 A Szövetség
10.55 P@dtársat kere-
sünk
11.50 Hagyományok őrzői
12.05 Magyar rock
13.01 Híradó délben
13.25 Vízkereszti 
boszorkányok 
(olasz vígj., 2009)
15.10 Vers mindenkinek
15.15 A végzet asszonya
(magyar tévéjáték)
16.05 Família Kft. 
(magyar sor.)
16.35 MacGyver (sor.)
17.25 Enid Blyton 
kalandfilm sorozata 
(angol ifj. sor.)
17.55 A Nyereg Klub
(sor.)
18.20 Lizzie McGuire 
(am. sor.)
18.40 Robbie, a fóka 
(német sor.)
19.30 Esti mese
20.05 Fekete macska
(magyar tévéf., 1972)
21.00 Híradó este
21.35 Ábel az országban
(magyar vígj., 1. rész,
1994)
22.35 A névtelen vár 
(magyar sor.)
23.35 Alatriste kapitány
(francia-sp.-am. kalandf.,
2006)
2.00 Házaspárbaj 
(olasz sor.)

7.30 Top Shop
8.00 Kölyökklub
Benne: Björn mackó ka-
landjai, 
Hupikék törpikék, 
Éliás, a kis mentőhajó,
Yakari, 
Lassie és a mentőcsapat,
Tűzoltó mesék, 
Szilveszter és Csőrike ka-
landjai, 
Hupikék törpikék
11.00 Míg a halál 
el nem választ 
(am. vígj. sor.)
12.00 A fehér csóka 
(am. vígj., 2003)
13.45 Viszem a bankot
(am. akció-vígj., 1990)
15.30 Szívtelen bosszú
(am. filmdráma, 1997)
17.25 Csonthülye 2.
- Csapás a múltból 

(am.-indiai-dél-af. vígj.,
2008)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Alvin és a mókusok
(amerikai animációs
vígjáték)
21.50 Hidalgo 
- A tűz óceánja 
(am. kalandf., 2004)
Utána: RTL-hírek
0.30 Rómeó és Júlia 
(am. filmdráma, 1996)
2.50 Hülyeség 
nem akadály 
(amerikai-auszt. vígjáték
sorozat)

7.00 Aktív Extra (ism.)
7.25 Tv2 matiné
Benne: 414-es küldetés,
Bajkeverő majom, 
Fifi virágoskertje, 
Roary, a versenyautó,
Eperke legújabb kalandjai,
Chuggington, 
Kedvenc kommandó,
Beyblade
11.55 EZO.TV
13.30 Múmia 
- Az elveszett tekercs nyo-
mában 
(am. anim. f., 2002)
14.45 A kiválasztott 
- Az amerikai látnok 
(am. sor.)
15.45 Monk 
- Flúgos nyomozó 
(am. krimisor.)
16.45 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
17.45 Cápamese 
(am. anim. f., 2004)
19.30 Tények
20.35 Aktív
20.05 Shrek 2. 
(am. anim. f., 2004)
21.50 NCIS (am. krimisor)
22.50 NCIS: Los Angeles
(am. krimisor.)
Közben: Kenósorsolás
23.50 Hatalmas szív
(am.-angol filmdráma,
2007)
1.50 EZO.TV
2.25 Aktív Extra (ism.)
2.50 Vers éjfélkor

10.15 Gyilkos számok
(ismétlés) 11.10 Fletch 2. -
Szenzációs ajánlat (am.
vígj., 1989) 13.05 Balek-
suli (am. vígjáték, 2006)
(ismétlés) 15.00 Austin
Powers - Aranyszerszám
(am. vígjáték, 2002)
(ism.) 16.55 Le a fejjel!
(magyar vígjáték, 2004)
18.40 Damaszkusz kincse
(olasz kalandf., 1998)
20.30 Jóbarátok (ameri-
kai sorozat) 21.25 Két pa-
si (am. sorozat) 22.20
Éden Hotel 2.   

9.00 Sport.ro Hírek 10.00
Pontos sportidő 12.00
Pontos sportidő 13.10
Pontos sportidő 14.00
Sport.ro Hírek 14.10 Pon-
tos sportidő 15.00 Pro-
sport óra 16.00 Sport.ro
Hírek 16.30 Pontos sport-
idő 18.00 Sport.ro Hírek
19.00 A KO királyai
20.00 Információk 21.00
Sport.ro Hírek 22.00
Boxbuster: Floyd May-
weather 22.15 Wrestling
WWE Superstars 23.00
Sport.ro Hírek

TV2
6.23 A Lényeg
6.55 Roma Magazin
7.25 Domovina
7.55 Ma Reggel
Közéleti műsor
10.00 Rex Rómában
(osztrák-német-olasz kri-
misorozat)
10.50 Koldus 
és királylány 
(olasz-német kalandf., 1.
rész, 1997)
12.25 A világ meséi
13.01 Híradó
13.05 Zöld Tea
13.40 A Szövetség
14.35 Marslakók 
(ism.)
15.05 Archer kalandja
(ausztál kalandfilm, 1985)
16.50 Retró kabaré
17.20 William és Kate
- egy álom valóra vált

(amerikai -angol életrajzi
dráma, 2011)
18.55 Sharpay csillogó
kalandja 
(amerikai vígjáték, 2011)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.10 Marslakók 
(magyar sor.)
21.40 Hacktion 
(magyar akció sorozat)
22.40 Üvegtigris 
(magyar vígjáték, 2001)
0.25 Éjszakai rohanás
(amerikai kalandfilm,
1988)

7.00 Reggeli híradó
9.10 A palota legendái:
Jumong herceg 
(dél-koreai sorozat)
10.15 Nemzetközi cirkusz
előadás
10.50 Arthur: 
Maltazár bosszúja
(francia film, 2009)
12.30 Sztárgyár 
– verseny show
12.45 A palota legendái:
Gyebaek 
(koreai drámasor.)
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.45 Teleshopping
15.30 Magyar 
adás az egyesen
16.50 A tízedik királyság
(kaland sorozat)
17.40 A palota legendái:
Gyebaek 
(koreai drámasor.)
18.53 Hírek
20.00 Prim Plan 
(talk show)
21.10 Intelligens Románia
22.10 Apám nevében
(angol-ír életrajzi dráma,
1993)
0.25 Éjszakai beszélgeté-
sek (talk show)
1.25 A tízedik királyság
(kaland sorozat) 
(ism.)
2.15 Sajtó és hatalom
(ism.)
3.10 Sztárgyár 
– verseny show (ism.)

5.00 20 év után 
(ism.)
6.00 Románia szeretlek!
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
sport
10.00 Fiatal és nyugtalan
(ism.)
11.00 Apósok akcióban
(Öröm az ilyen szülő) 
(am. akció-vígj., 1979)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport
13.30 Apropo Tv
14.30 Román komédia
társaság (ism.)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató magazin
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Fogadás az élettel
(román sorozat)
22.30 Keresd a nőt! 
(amerikai romantikus víg-
játék, 1998)
1.00 Las fierbinţi 
(román vígjáték sorozat)
(ism.)
2.00 Románia szeretlek!
(ism.)
3.00 Pro Tv hírek, 
sport
3.30 Keresd a nőt! 
(amerikai romantikus víg-
játék, 1998) (ism.)

6.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
8.00 Reggeli matiné 
- Razvan és Dani műsora
10.00 A barbár hercegnő
(amerikai kalandfilm,
2009)
12.00 Az elveszett 
ereklyék fosztogatói
(német-francia-am. kaland
sor.)
13.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
(reality show)
16.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáférés
(talk show 
Simona Gheorghevel)
19.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
20.20 Johnny English
(angol vígj., 2003)
22.15 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
23.00 Egy bűnös show 
- Dan Capatos műsora
1.00 A barbár hercegnő
(amerikai kalandfilm, 
2009) (ism.)
3.00 Szibád kalandjai
(kanadai kaland sorozat)
3.45 Közvetlen hozzáfé-
rés (ism.)

7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 Ismerkedj, álmodj,
szeress! (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
10.30 Zöld arc (talk
show)
11.30 Teleshopping
12.00 Senki sem tökéle-
tes (román sor.)
12.30 Művésznek szület-
tem (ism.)
13.00 Teleshopping
13.30 Kandikamera
13.45 Teleshopping
14.15 Szívek találkozása
(indiai sorozat)
15.00 Mindent az anyák-
ról
16.00 A cseresznye a tortán
17.00 Lököttek 
(román sor.)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 Mondenii 
(szórakoztató műsor)
21.45 Idősek és nyugtala-
nok
22.15 Lököttek 
(román sor.)
23.15 Focus Monden
23.45 CSI: A helyszínelők
(am.-kan. krimisor.)
0.30 Művésznek szület-
tem
1.00 Hírek (ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Ki ad többet? 
- DeLorean időgép
7.30 Licitvadászok
8.00 Autókereskedők 
- Jaguar E-Type
9.00 Hogyan készült?
10.00 Hogyan csinálják?
Szuperszonikus légi mu-
tatványok, 
sílesiklópálya, 
sushi
11.00 Állítólag... 
- Népszerű mítoszok
12.00 Megavilág
13.00 Autókereskedők
15.00 Újjáépítők 
- Chevy Nova
16.00 Ki ad többet? 
- Szellemidéző tábla
16.30 Hogyan készült?
17.00 A túlélés 
törvényei
19.00 Autókereskedők
úton
21.30 Hogyan készült?
22.00 Vakmerők 
- A jégember
23.00 Gyomorforgatók
0.00 Egy idióta külföldön 
- Találkozás a gorillával
1.00 Autókereskedők 
- BMW 635csi
2.00 Chris Ryan 
bemutatja: 
Rendőrségi 
elit alakulatok
3.00 A túlélés 
törvényei 
- Moab sivatag

6.00 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
7.00 Teleshopping
8.10 A Vlasinovok 
távozása 
(román történelmi f.)
(ism.)
10.00 Sztárgyár
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Légy formában!
12.30 Jamie 30 perces
ebédje
13.00 Városi kaland (ism.)
14.00 Együtt Európába
15.10 Merlin 2. 
- A varázslóinas 
(amerikai-kanadai kaland-
film, 2006)
16.45 Pazvante a kancsi
17.00 Vallomások
18.00 Info+
18.15 Sztárgyár
18.45 Mestersége: író
18.55 IT zon@
19.30 Oroszlánok arénája
20.30 Biznisz óra
21.30 Késhegyen
22.30 Hírek, sport,
időjárásjelentés
23.30 Sztárgyár 
– verseny show
0.00 Jazz
0.55 Ma a holnapról
(ism.)
1.30 Oroszlánok arénája
(ism.)
2.20 Sztárgyár – verseny
show (ism.)
2.45 Biznisz óra (ism.)
3.40 Késhegyen (ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

HÉTFŐ
2012. április 30.

BUKARESTI RÁDIÓ



9.30 A székely 10.00 Nép-
zene 10.30 Kárpát Expres-
sz 11.00 Kós Károly Aka-
démia 16.00 Híradó 16.15
Piactér ismétlés 16.35
Kárpát Expressz 17.00
Néptánc 17.30 Híradó
17.40 Izelítő 18.50 Egész-
séges percek 18.00 Zene
18.30 Híradó 19.00 Met-
szet 19.30 Híradó 20.00
Erdélyi Kávéház 20.25 Élő
vizeink 21.00 Híradó
21.30 Metszet 22.00 Nép-
tánc 22.30 Híradó 23.00
Napraforgó

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Fedőneve: Pipő
(amerikai-német animá-
ciós film) 12.40 Pandaka-
land Kínában (am. családi
kalandfilm) 14.10 Rövid-
zárlat (am. vígjáték) 16.05
A maszk (am. akció-vígj.)
18.00 Mrs. Doubtfire - Apa
csak egy van (amerikai
vígjáték) 20.20 Hiperván-
dor (am. sci-fi) 22.00 Gyil-
kos nap (amerikai akció-
thriller) 0.30 Kémjátszma
(német-amerikai-japán kri-
mi, 2001)

9.00 Titkok a múltból
(sorozat) (ism.) 10.00
Teleshopping 10.30 El-
árult lélek (sorozat) 12.00
A végzet hatalma (sorozat)
14.15 Esmeralda (sorozat)
15.30 Predesztináltak
(sorozat) 16.30 Igaz törté-
netek 17.30 Titkok a múlt-
ból (sorozat) 19.30 Elárult
lélek (sorozat) 20.30 A
végzet hatalma (sorozat)
22.00 Éjszakai történetek
22.30 Elátkozott szerelem
(sorozat) 23.30 Hét bűn
(sorozat)

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.30 Gazdaélet 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Híradás,
KultúrPresszó 15.00 Híradás, KultúrPresszó, Könyv és le-
meztéka 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás
17.15 Művelődési hírek, Csendestárs, Kertész rovat

8.45 Pilótafeleségek (izr.
sorozat) 10.00 Kedves ba-
rátnőm 12.30 Kanal-D Hí-
rek 13.15 Légy az enyém
14.45 Teleshopping 15.15
Egy lépésre a boldogságtól
(sorozat) 16.45 Célpont-
ban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 A szívnek paranc-
soni nem lehet (sorozat)
22.30 Cancan TV 0.30 Ka-
nal-D Hírek 1.30 Ezel
(sorozat) 3.00 A szívnek
parancsoni nem lehet
(sorozat)

7.00 Paletta
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.00 Garázs - Ahonnan
az autózás indul!
10.30 Soroló
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Hírvilág (ism.)
12.05 Sportré (ism.)
12.30 Retrográd (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama, Köz-
vetlen ajánlat
14.05 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Keresztmetszet (ism.)
Riportmagazin
15.30 Ikon (ism.)
16.00 Híradó
16.30 Globál (ism.)
17.05 Stopper (ism.)
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Zöld övezet
Környezetvédelmi magazin
19.20 Panaszkönyv
20.00 Híradó
Friss napi információk
20.30 Riasztás
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.00 Híradó
23.30 Retrográd
0.05 Rájátszás (ism.)
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6.25 Gazdakör
6.40 Roma Magazin
7.05 Domovina 
7.35 Scientia Hungarica
8.30 Az állatok világa
9.05 Myrsky, a juhászkutya
(finn családi film, 2008)
10.40 Zebra
11.00 Család-barát
11.50 1 könyv
12.00 Kivilágos kivirrad-
tig (magyar tévéf., 2005)
13.02 Híradó
13.20 Kívánságkosár 
15.15 Illényi Katica és
testvérei
16.25 Rebecca, 
az első feleség (s)
18.00 Kisváros (s)
19.00 Híradó
19.35 Egy tiszta nő (s)
20.25 Egy tiszta nő 
(sor.)
21.20 Úrvacsora 
(svéd filmdráma, 1963)
22.40 Dunasport
22.45 Az ígéret szép szó
(szerb-fr. vígj., 2007)
0.50 Lamantin Jazz Fesz-
tivál
1.30 Lélek Boulevard
1.55 Magyar elsők
2.15 Tengerek világa
2.45 Zebra
3.05 Nyelvőrző (ism.) 
3.35 Család-barát 
(ism.)
4.30 Kívánságkosár
(ism.)

TV2, 20.05
Harmadik Shrek

Nem mindenki akar király lenni. Amikor Shrek feleségül vet-
te Fionát, eszébe sem jutott, hogy egyszer Túl az Óperencián
trónjára akarják majd ültetni. Ám apósa, az öreg Harold ki-
rály váratlanul megbetegszik és Shreket tekinti a trón váro-
mányosának. A birodalom húzódozó jövendő királya vagy
talál maga helyett valaki mást a munkára, vagy élete hátra-
lévő részét uralkodással kell töltenie.

m1, 21.10
Gettómilliomos

A legnépszerűbb vetélkedő, a Legyen Ön is milliomos! indiai
változatában a tizennyolc éves, gettóból származó Jamal
Malik egyetlen lépésre van a húszmillió rúpiás főnyeremény-
től. Már csak a döntő kérdés van hátra. A játékvezetőnek,
Prem Kumarnak egyáltalán nem tetszik a helyzet alakulása,
az, hogy egy senki került helyette a reflektorfénybe.

DUNA Tv, 21.20
Úrvacsora

A trilógia második filmjében Bergman még mélyebbre ás az
emberi lélek feltárásában. A Tükör által homályosan
szeretet-Isten problémájának helyébe itt a szerelem-
szeretet-Isten komplexus lép. Főhőse a közép-svédországi
Dalarna tartomány egyik kis falujának papja, a már nem
egészen fiatal Tomas Ericsson lelkész.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
7.55 Ma Reggel
10.04 Rejtélyek Tesz-Vesz
városban (s)
10.25 A bűvös körhinta
(s)
10.35 Enid Blyton kaland-
film sorozata
11.05 A Nyereg Klub (s)
11.30 Lizzie McGuire (s)
11.55 WTA
13.01 Hírek
13.05 Jelképtár
13.10 A múzsa csókja
13.40 Magyar elsők
13.55 Lovas magazin
14.25 1100 év Európa kö-
zepén
14.55 A névtelen vár (s)
15.55 Família Kft. (s)
16.25 MacGyver (s)
17.20 Enid Blyton kaland-
film sorozata
17.45 A Nyereg Klub (s)
18.10 Lizzie McGuire (s)
18.35 Robbie, a fóka (s)
19.20 Rejtélyek Tesz-Vesz
városban (s)
19.40 A bűvös körhinta
(s)
19.55 Csipkerózsika
(mesef.)
21.00 Híradó este
21.30 Ábel az országban
(s)
22.35 Halhatatlanok Tár-
sulata
23.25 Gettómilliomos
(ang.-am. filmdráma,
2008)

7.30 Top Shop
8.00 Kölyökklub
Benne: Björn mackó ka-
landjai (korhatár nélkül),
Hupikék törpikék, 
Éliás, a kis mentőhajó,
Yakari, 
Lassie és a mentőcsapat,
Tűzoltó mesék, 
Szilveszter és Csőrike ka-
landjai, 
Hupikék törpikék, 
Frédi és Béni, avagy a két
kőkorszaki szaki
11.05 Mélytengeri élővi-
lág
11.45 A javulás útja 
(am.-kan. filmdráma,
2003)
13.35 Hullajó hullajelölt
(francia vígjáték, 1971)
15.25 Az oroszlán 
(fr. akcióf., 2003) 
17.30 Aranyeső Yuccában
(olasz western-vígj.,
1981)
19.30 RTL Klub Híradó Es-
ti kiadás
20.00 Dr. Dolittle 
(amerikai családi vígjáték,
1998)
21.35 Godzilla 
(am. fant. akcióf., 1998)
Utána: RTL-hírek
0.20 Jackie Brown 
(am. krimi, 1997)
Sz.: Pam Grier, 
Samuel L. Jackson,
Robert Forster

7.00 Tv2 matiné
Benne:, 414-es küldetés,
Bajkeverő majom, 
Fifi virágoskertje, 
Roary, a versenyautó,
Eperke legújabb kalandjai,
Chuggington, 
Kedvenc kommandó
11.00 Lucky Luke 
- Irány a vadnyugat 
(francia animációs film)
12.35 A Jetson család
(amerikai animációs film,
1990) 
14.05 Híd Terabithia 
földjére
(am. családi kalandf.,
2007)
15.55 Lökött örökösök
(ang. vígj., 1993)
17.35 Lemony Snicket 
- A balszerencse áradása
(amerikai családi vígjáték,
2004)
18.20 Update Konyha
(magyar főzőshow)
18.25 Tiltott szerelem 
(s)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Harmadik Shrek
(am. animációs film,
2007)
21.50 Zorro álarca 
(am. kalandf., 1998)
0.20 Lesz ez még így se!
(am. romantikus vígj.,
1997)
2.50 My Fair Lady 
(am. musical, 1964)

9.55 Gyilkos sorok (soro-
zat) 10.50 Damaszkusz
kincse (olasz kalandfilm,
1998) 12.45 Drágám, ter-
hes vagyok! (am. vígjáték,
1988) 14.50 Astro Boy
(hongk.-am.-japán anim.
film, 2009) (ism.) 16.40
Jane Eyre (angol min-
isorozat, 1-2. rész, 2006)
(ismétlés) 18.45 Damasz-
kusz kincse (olasz kaland-
film, 1998) 20.30 Jóba-
rátok (sorozat) 21.25 Két
pasi (ism.) 22.20 Éden Ho-
tel 2. 

9.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Pontos sportidő
13.10 Pontos sportidő
14.00 Sport.ro Hírek
14.10 Pontos sportidő
15.00 Prosport óra 16.00
Sport.ro Hírek 16.30 Pon-
tos sportidő 18.00
Sport.ro Hírek 19.00
1000 halálos történet
20.00 Információk 21.00
Sport.ro Hírek 22.00
Boxbuster: Floyd
Mayweather 22.15 Local
Kombat csillagok

TV2
6.25 Hajnali gondolatok
6.30 Anno 
- Sztahanovista mozgalom
6.55 Srpski Ekran
7.25 Unser Bildschirm
7.55 Ma Reggel
Benne: Híradó, sporthírek
10.00 Grimm meséiből:
Csipkerózsika 
(ném. mesef.)
11.00 A világ meséi 
(s)
11.20 Koldus 
és királylány 
(olasz-német kalandf., 2.
rész, 1997)
13.01 Hírek
13.05 Mindenből egy van
(s)
14.00 Hacktion (s) (ism.)
15.00 Vodafone Belvárosi
Nagydíj (élő)
Élő közvetítés Budapestről
18.00 Koncert Majális
Színpadon: Compact
Disco, Caramel, Tolvai Re-
náta, Kállay-Saunders
András, Puskás Péter, 
Fábián Juli
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.10 Gettómilliomos
(ang.-am. filmdráma,
2008)
23.10 MR2 Akusztik+ a
Müpából
0.35 Tudorok (s)
1.30 A rejtélyes XX. szá-
zad

7.00 Reggeli híradó
9.10 A palota legendái:
Jumong herceg 
(drámasor.)
10.20 Népi hagyaték
12.00 Üzlet és pénzügyek
12.30 Sztárgyár
12.45 A palota legendái:
Gyebaek 
(koreai drámasor.)
14.00 Hírek
14.45 Teleshopping
15.30 Európai roma
16.00 Magyar nyelvű mű-
sor az egyesen
16.50 A tízedik királyság
(kaland sorozat)
17.40 A palota legendái:
Gyebaek 
(koreai drámasor.)
18.53 Hírek, 
időjárásjelentés
20.00 Híradó plusz 
– a nap válaszai
21.00 Gray anatómiája
(amerikai dráma sorozat)
22.50 A divat világa
23.10 Rendészet, 
nyelvészet 
(román filmdráma, 2009)
1.10 A tízedik királyság
(kaland sorozat) 
(ism.)
2.00 Visszajátszás 
(ism.)
3.10 Sztárgyár 
(ism.)
3.20 Hírek, 
időjárásjelentés 
(ism.)

6.00 Happy Hour (ism.)
7.00 Pro Tv hírek,
időjárásjelentés
10.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat) (ism.)
11.00 Fogadás az élettel
(román sorozat)
12.00 Fogadás az élettel
(román sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
13.45 Lois és Clark 
(amerikai sor.)
15.00 Lois és Clark 
(amerikai sor.)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport,
időjárásjelentés

17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 MasterChef 
(kulináris verseny show)
22.30 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
23.00 Dexter 
(amerikai sorozat)
0.00 MasterChef 
(kulináris verseny show)
(ism.)
2.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés 
(ism.)

6.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
8.00 Reggeli matiné 
- Razvan és Dani műsora
11.00 Johnny English 
(angol vígjáték, 2003)
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
13.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
16.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
(talk show) (live)
Simona Gherghe műsora
19.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
20.20 Csillagháló 
– új szezon
22.15 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
23.00 Egy bűnös show
Dan Capatos szórakoztató
műsora
1.00 Boogie 
(román film, 2007)
Sz.:Dragoş Bucur, 
Mimi Brănescu, 
Adrian Văncică
3.00 Szinbád kalandjai
(kanadai kaland sorozat)
3.45 Közvetlen hozzáférés
(talk show) (ism.)

7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 Viceversa (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Titkos szerelmek
(ism.)
10.30 CSI: A helyszínelők
(krimisor.) (ism.)
11.30 Teleshopping
12.00 Senki sem tökéle-
tes (román sor.)
12.30 Művésznek szület-
tem
13.00 Teleshopping
13.30 Kandikamera
13.45 Teleshopping
14.15 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Mindent
az anyákról
16.00 A cseresznye
a tortán
17.00 Lököttek 
(vígjáték sorozat) (ism.)
18.00 Hírek,
Időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 Dredd bíró 
(amerikai akciófilm, 1995)
22.15 Lököttek 
(vígjáték sorozat)
23.15 Focus Monden
23.45 CSI: 
A helyszínelők 
(amerikai-kanadai krim-
isor.)
0.30 Művésznek szület-
tem (ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Horgászat puszta
kézzel 
- Harcsázás puszta kézzel
10.00 Aranyláz 
Alaszkában
Holtszezon, 
A színfalak mögött, 
Roham után
13.00 Állítólag... 
- A piszkos tizenkettő
Földön, sínen, 
levegőben,
Víz a köbön, 

Kedvenc helyszíneink
16.00 A kommunista
17.00 A WFO 
archívumából 
- Polski Fiat, 
Ha nincs fürdőszoba
18.00 Amcsi motorok 
- Családban marad 
- Mikey döntése
19.00 Lehetséges lenne?
Ironman, 
Batman és a kígyónő,
Röntgenszemüveg és más
csodák, 
Dr. Electric, 
Popeye és a robotkígyó
22.00 Állítólag... 
- A mítosz bosszúja
23.00 Viharvadászok
0.00 X-Machines 
- A szupergépek
1.00 Hogyan készült? 
- Mintás üveglapok, 
utazóládák
2.00 Autókereskedők 
- Mazda MX5

6.00 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
7.00 Teleshopping
8.00 Pazvante a kancsi
(ism.)
8.25 Merlin 2. 
- A varázslóinas 
(amerikai-kanadai kaland-
film) (ism.)
10.00 Sztárgyár
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Biznisz óra (ism.)
13.00 Késhegyen
14.00 Együtt Európában
15.10 Merlin 2. 
- A varázslóinas 
(amerikai-kanadai kaland-
film, 2006), 2. rész
16.45 Lehet, 
hogy nem tudtad
17.00 Vallomások
18.00 Info+
18.15 Sztárgyár 
– verseny show
18.45 Foci
20.15 Mestersége: író
20.30 Biznisz óra 
– informatív műsor
21.30 Késhegyen
22.30 Hírek, 
időjárásjelentés
23.30 Sztárgyár 
– verseny show
0.00 Jazz
0.55 Autómánia
1.30 Foci
2.20 Sztárgyár 
– verseny show (ism.)
2.45 Biznisz óra (ism.)
3.40 Késhegyen (ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek, sport 8.10 Hangoló 9.50
Hírek, reklám 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek, rendezvény-
ajánló 16.15 Észbontó 17.00 Nap-óra 17.30 Népzene
17.55 Hírek, műsorismertető

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

9.00 Hírek 9.40 8 és fél 10.00 Napközben 11.00 Hírek
12.05 Élhető világ 12.30 Vendég a háznál 13.00 Déli kró-
nika 13.40 Magánhangzó 14.05 Rádiószínház 14.30 Tanú-
im lesztek! 15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 16.45 Zöld-
övezet 18.30 Krónika 19.00 Közéleti ütköző 19.15 Magán-
hangzó 19.30 Határok nélkül 20.25 Tetten ért szavak
20.50 Jó éjszakát! 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap törté-
netei 23.25 Esti beszélgetés

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 Aranyemberek – magyarok Bukarestben

KEDD
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BUKARESTI RÁDIÓ



Ma Zita, Péter napja van.
A Zita a magyarba a német
nyelvbõl került át, ott a Fe-
licitász név becézett formá-
ja, és c-vel is ejtik. Az olasz
Zita név is c-vel ejtendõ, je-
lentése: hajadon.
A Péter férfinév a görög
Petrosz név latin Petrus
alakjából származik, amely
a szikla jelentésû petra szó-
ra vezethetõ vissza.
Holnap a Valéria, Bulcsú
és Pál nevûek ünnepelnek.
Vasárnap Antónia és Kata-
lin napja van.

Évforduló
• 1791 – Ezen a napon szü-
letett Samuel Morse ameri-
kai festõmûvész, feltaláló.
Április 28., szombat
• 1131 – Megkoronáz-
zák II. Béla királyt.
Április 29., vasárnap
• 1885 – Elsõ alkalommal
vizsgázik nõ az Oxfordi
Egyetemen.

Vicc
Tegnap beállított hozzám

egy Tyrannosaurus Rex és
Hamlet. Volt nagy dínóm,
dánom.

Recept
Fokhagymaleves
Hozzávalók: fél zellergumó,
1 szál sárgarépa, fél szál pó-
réhagyma, 1 kisebb fej vörös-
hagyma, 5 gerezd fokhagy-
ma, kevés margarine, csipet-
nyi egész köménymag, 1 csa-
pott evõkanál liszt, 2 szem
szegfûbors, petrezselyemzöld
õrölt gyömbér, só.
Elkészítése: A felforrósított
margarinban kipattogtatjuk a
köménymagot, majd bele-
tesszük a kockára vágott
vöröshagymát és a felkariká-
zott póréhagymát. Ha félig
megpárolódott, belereszeljük
a sárgarépát és a zellert. Meg-
hintjük a liszttel, s 1-2 percig
pirítjuk, majd felöntjük 1 liter
vízzel. Ekkor beletesszük az
összezúzott fokhagymákat,
sóval, szegfûborssal és gyöm-
bérrel ízesítjük. Fedõ alatt
készre fõzzük. Petrezselyem-
zölddel megszórva tálaljuk.

2012. április 27–29., péntek–vasárnap   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Ismerõsei csak tréfálkoznak, ne
vegye a szívére a dolgot. A szavak
ugyan mélyen sérthetik, de nem
azért, mintha bántani akarnák. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Csendesen telik el a nap. Ez a
csend azonban figyelmeztetés is:
talán itt az ideje, hogy valami-
lyen lépések kezdeményezésével
maga menjen elébe a sorsának. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Lehet, hogy a legnagyobb baja a
kiegyensúlyozatlanság. Hol a bõ-
ség, hol a szûkség a gondja. Most
valószínûleg az, hogy túl sok a
munkája. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Jobban szeretné, ha kicsit késõbb
kelne fel a nap. Pedig az is meg-
oldás lenne, ha korábban bújna
ágyba.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Egy kedves ismerõse látogathatja
meg önt a mai napon. Váratla-
nul éri a vizit, és feszengve is érez-
heti magát. Az ön személye fon-
tosabb , mint a körülmények.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Ön béketûrõ alkat, ma mégis
megeshet, hogy valaki kihozza a
sodrából. Meglehet, a leghelye-
sebb mód, ha kiadja a mérgét. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

A Mérlegeknek ma nem várt ne-
hézségekkel kell megküzdeniük.
Ne adja fel a harcot, vágjon hoz-
zá jó képet. Azzal most többre
megy, mint a nyílt csatározással.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Egy igen nehéz idõszakon van
túl, és úgy gondolja, megérde-
melne egy kis lazítást. Valóban,
itt az ideje, hogy valami kelle-
messel is foglalkozzon.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Ha nem csak a saját problémájá-
val foglalkozik, akkor talán több
örömet lelhet az életében. Vvi-
gyázzon, mert akarva-akaratlan
is átvállalhat lelki terheket.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Feledje a tévénézést erre a hétvé-
gére! Foglalkozzon végre a csa-
ládjával, szervezzen programot a
szabadba. És ezúttal végre ne
hallgassa meg a kifogásaikat. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Ma nem csak önnek lesz szüksé-
ge híres találékonyságára: valaki
a segítségét kérheti egy ügyben.
Utat mutathat, hogyan is lehet-
ne elvágni a gordiuszi csomót. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Óvatosabban kellene lavíroznia,
ha nem akar két szék között a
pad alá esni. Ügyeljen a fair play
szabályainak betartására. 

Horoszkóp
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ÚMSZ

Várhatóan péntekig elké-
szülnek azok a hivatalos

dokumentumok, amelyek
szükségesek a nemrégiben
megalakult Román Triatlon
Szövetség önálló mûködésé-
hez – tájékoztatott a szövet-
ség vezetõsége. A Román
Kerékpár és Triatlon Szövet-
ségbõl közel két éves jogi és
adminisztratív huzavona
után vált ki április közepén a
triatlon szakosztály. Az önál-
ló Román Triatlon Szövetség
alapjait tizenegy klub, a fõvá-
rosból a Bucharest Sport
Club, a CS Delfinul, a CSM
Olimpia, a CS Smartateltic
és az Înot Club Energy,
Konstancáról az Atena Club,
Brãiláról a CSM, Tusnádról
a CS Extreme, Marosvásár-
helyrõl a CS Master Ski&
Bike, Temesvárról a CS Ride
Competition és Sepsiszent-
györgyrõl a CS Tri-Aluta. A
Román Triatlon Szövetség
elnöke Adrian Nanulescu, az
Antena Group korábbi ve-
zérigazgatója, triatlonista, al-
elnökök Rãzvan Florea úszó,
többszörös országos bajnok,
olimpiai bronzérmes és Vlad
Stoica, a bukaresti Smartat-
letic klub triatlonistája. A
szövetség fõtitkára Klosz Pé-
ter, a Master Ski&Bike klub
ügyvezetõ igazgatója, edzõje
pedig Daniel Nistoroiu elis-
mert tréner. Klosz Péter szö-
vetségi fõtitkár a Román
Triatlon Szövetség vezetõsé-
gének nevében elmondta, a
szakmai szervezet elsõdleges
célkitûzései között szerepel
lehetõséget biztosítani azok-
nak a profi sportolóknak,
akik versenyszerûen kívánják
ûzni, illetve azoknak is, akik
a mozgás öröméért választ-
ják ezt a sportágat. „A triat-
lon a jelen kor szabadidõ- és
megnövekedett egészségtu-
datának megtestesítõje” –
vallják a Román Triatlon
Szövetség alapítótagjai, akik
a versenyek színvonalának
emelésével valamint jobb
„propaganda” használatával
illetve tájékoztatással azt sze-
retnék elérni, hogy Romániá-
ban egyre nagyobb tömege-
ket mozgasson meg ez a
sportág. „Szeretnénk hang-
súlyosan hozzájárulni a rend-
szeres sportolás, az egészsé-
ges életmód iránti igény fel-
keltéséhez, valamint a társa-
dalmi öntevékenység, a kö-
zösségi élet kibontakozásá-
hoz” – hangsúlyozzák az ala-
pítók. A triatlonszövetség
részt vesz az állami sportfel-
adatok ellátásában is, képvi-
seli sportágának és tagjainak
érdekeit valamint bekapcso-
lódik a nemzetközi sportszer-
vezetek tevékenységébe. Az
alapítók úgy gondolják, hogy
a kezdeti nehézségek ellenére
a Román Triatlon Szövetség
megalapításával kiemelt fi-
gyelmet kap a sportág, új le-
hetõségeket tárva fel elõtte.
A Román Triatlon Szövetség
által szervezett elsõ verseny a
Marosvásárhelyen szervezett
Országos Duatlon Bajnokság
lesz május 20-án. Kapcsolat-
tartó személy: Klosz Péter –
0743 416 873, klosz_peter@
yahoo.com. 

Labdarúgás

T. J. L. 

A spanyol – és nem csak
– szurkolók nagy bántá-

ra nem lesz FC Barcelona–
Real Madrid álomdöntõ a
labdarúgó-Bajnokok Ligájá-
ban: a katalán sztárcsapat
után a Mourinho-legénység
is elbcsúzott a legrangosabb
sorozattól. 

Kassai Viktor bíráskodása
mellett az elsõ félidõ intenzív
küzdelmet hozott. A magyar
sípmester már a 6. percben
büntetõt ítélt a hazaiaknak,
miután Di María lövését kéz-
zel hárította Alaba. A 11-est
higgadtan értékesítette Cristi-
ano Ronaldo. A Bayern
azonnal válaszolt, de az óriá-
si helyzetet Robben kihagyta.
A 14. percben Ronaldo ka-
pott remek gólpasszt Öziltõl
és nem hibázott, 2-0. A por-
tugál csatárzseni tizedik gól-
ját lõtte idénybeli tizedik BL-
mérkõzésén. 

A bajorok nem adták fel,
újabb lehetõségeket dolgoz-
tak ki, s a 27. percben sikerült
megszerezniük a továbbjutá-
si reményeiket életben tartó
találatot: Gomezt gáncsolta
Pepe (aki sárga lapot is ka-
pott), a büntetõt pedig
Robben vágta nagy erõvel a
jó irányba mozduló Casillas
hálójába, 2-1. 

A második játékrész Ba-
yern-fölényt és Real-kon-
trákat hozott, s Gomez volt
az aki elpuskázta az üdvözí-

tõ gól lehetõségét. Az ered-
mény a hosszabbításban sem
változott, s jöhettek a tizen-
egyesek. A büntetõpárbaj
nyitányán Alaba 19 évét
meghazudtoló magabiztos-
sággal talált be, Ronaldo lö-
vését azonban hárította
Neuer. Gomez se hibázott,
Kaká lövésénél azonban is-
mét védett a német kapus. A
harmadik párban müncheni
részrõl Kroos hibázott, mad-
ridiról Xabi Alonso viszont
nem. Lahm lövését hárította
Casillas, majd Sergio Ramos
bombázott a kapu fölé és

Schweinsteiger készülõdhe-
tett neki. A német óriási hi-
degvérrel lõtt a kapu jobb
sarkába, ezzel a Bayern 3-1-
re nyerte a büntetõpárbajt és
biztosította helyét a május
19-i döntõben. A nagy finá-
lét éppen a Bayern otthoná-
ban, a müncheni Allianz
Arénában rendezik, ahol a
Chelsea lesz a német alaku-
lat ellenfele. 

A játékvezetõket rendsze-
resen értékelõ portál, a
Worldreferee.com Kassai mad-
ridi teljesítményérõl azt írja,
mindkét büntetõ elég vitatott

ítélet volt, és a magyar bíró
nem volt következetes a sár-
ga lapok kiosztásában. A
portál azt is megemlíti, hogy
mintha a második gól elõtt
C. Ronaldo párcentis lesrõl
indult volna, viszont dicséri
Kassait, amiért nem tördelte
szét a játékot. Az értékelés-
ben szerencsésnek nevezik
Kassait, akit eléggé tiszteltek
a csapatok ahhoz, hogy ne le-
gyen parázs hangulatú a
meccs a vitatott ítéletek után.
A magyar sípmester összesen
hét sárga lapot mutatott fel,
négyet a németeknek. 
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Röviden
Copil is elbúcsúzott

Utolsó románként Marius
Copil búcsúzott a Bukarest-
ben zajló 450 ezer eurós sa-
lakpályás tenisztornán: teg-
nap a 7. helyen kiemelt len-
gyel Lukasz Kubot 6-3, 6-3-
ra nyert ellene. A mai ne-
gyeddöntõben a magyar Ba-
lázs Attila a belga Xavier
Malisse-szal találkozik. 

Ploieºti-en az SZKC 

A férfi kézilabda Nemzeti
Liga 23. fordulójában a Szé-
kelyudvarhelyi KC szomba-
ton Ploieºti-re látogat. Ma
Szatmárnámeti–Dinamo Cã-
lãraºi mérkõzéssel indítanak,
szombaton Kolozsvár–Stea-
ua, Temesvár–Bákó, Torda–
CSM és Târgu Jiu–Krassó-
szörény HC-találkozókat
rendeznek. A bajnoki címvé-
dõ Konstanca vasárnap fo-
gadja Suceava együttesét. 

Esélyesek gyõzelmei 

A nõi kézilabda Nemzeti Li-
ga 23. fordulójának eredmé-
nyei: Brassói Corona–Zilahi
HC 22-22, Kolozsvári U-
Jolidon–Nagybányai HCM
37-24, Bákói CSM–Krajovai
SCM 21-22, Galaci Oþelul
HC–Konstancai Neptun 28-
26, Oltchim–Dévai Cetate
41-26,  HCM Roman–CSM
Ploieºti 23-19, Bukaresti
CSM–HC Dunãrea Brãila
26-24. Az Oltchim (42) ve-
zet a Kolozsvár (36), a Zila-
hi (31) és a Brãila (30) elõtt,
a Déva (12) és a Bákó (11)
van kiesõ helyen. 

Gyászban a spanyolok 

Bajorok örömmámorban, görnyedt madridiak. Mindkét spanyol csapat kiesett a BL-küzdelmekbõl

Szövetkezõ

triatlonisták

Kosárlabda

Turós-Jakab László

Az alapszakaszgyõztes
CSM Târgoviºte elsõ-

ként jutott be a nõi kosárlab-
da-bajnokság döntõjébe miu-
tán szerdán este 71-66-ra ver-
te Marosvásárhelyen a Nova
Vitát. A bajnoki címvédõ
Aradi ICIM UVG 58-68-ra
kikapott Szatmárnémetiben,
így ebben az elõdõntõben
szombaton, Aradon születik
döntés.  

A 9-12. helyekért, tegnap:
CS Municipal Sportul Stu-
denþesc–Kolozsvári U 67-62
– a gyõztesek 2-0-lal nyerték
a párharcot. Szintén Buka-
restben a Rapid legyõzte a
Brassói Olimpiát (69-51), s a
két csapat ma másodszor
mérkõzik meg egymással. A
párharc gyõztese a 9. helyért
játszik a CSM Sportullal, a
vesztes pedig a 11.-ért a Ko-
lozsvári U-val.

A bukaresti 39-93-at kö-
vetõen a Bball 6 Sepsi BC
tegnap is kikapott a Buka-
resti Olimpiától és kiesett
az élvonalból. A másik bú-
csúzó szombaton dõl el,
amikor a Nagyváradi CSM
U–Poli Naþional meccset
rendeznek. Az állás 1-1,
Nagyváradon ugyanis a
moldvaiak nyertek (68-57),

Iaºi-ban pedig az erdélyiek
(61-60). 

A férfiak bajnokságában
négy csapat maradt verseny-
ben a címért. A többiek már
nem játszanak helyosztót,
így sorrendjük végleges: 5.
Maros KK, 6. Nagyváradi
CSM, 7. Bukaresti CS Muni-
cipal, 8. Energia Rovinari, 9.
BCM U Piteºti, 10, Nagysze-
beni CSU Atlassib, 11. SCM
U Craiova, 12. CSS Giurgiu,
13. Buk. Dinamo, 14. Csík-
szeredai Hargita Gyöngye
KK, 15. Poli Iaºi. A vissza-
vágókat megelõzõen vissza-
lépett CS Otopeni mellett a
Poli Iaºi távozott az élvonal-
ból. 

Az eldõntõ-sorozatok há-
rom gyõzelemig tartanak.
Az elsõ és második össze-
csapásokat Medgyesen és
Temesváron, a harmadikat
és a negyediket pedig Brazi-
on és Kolozsváron rendezik
meg. Ha ötödik meccsre is
szükség lesz, azt ismét
Medgyesen és Temesváron
rendezik meg. A Digi Sport 3
mindent élõben közvetít
szombaton és vasárnap:
Medgyesi Gaz Metan–CSU
Asesoft Ploieºti (18.15, illet-
ve 18 óra) és Temesvári
BC–Kolozsvári U-Mobitel-
co BT (mindkétszer 20 óra).
A sorozatok május 5-én és 6-
án folytatódnak. 

Nyolcan küzdenek

két bajnoki címért  Sznúker 

Turós-Jakab László

Huszáros hajrával jutott
a legjobb 16 közé Ryan

Day a sheffieldi Crucible
Színházban zajló sznúker-
világbajnokságon. A walesi
játékos 6-4-re vezetett Ting
Csün-hujjal szemben, de a
továbbiakban a kínai klasszis
zsinórban öt frame-et húzott
be. A tizediket már nem tud-
ta megnyerni, Day ugyanis
hozta az utolsó négyet. 

Este a világelsõ Mark Sel-
by lett a nyolcadik búcsúzó a
kiemeltek közül. A makacs
nyakfájással küzdõ angol
nem tudott lépést tartani a
honfitárs Barry Hawkins-

szal, aki 10-3-ra nyert. Szin-
tén este, Allister Carter 8-1-re
nyerte a Mark Davis elleni
angol tizenhatoddöntõ elsõ
felvonását. 

Tegnap folytatódott a Car-
ter–Davis párharc, amelyet
elõbbi 10-2-re nyert meg. Az
angol David Gilbert és az
ausztrál Neil Robertson nyol-
caddöntõjében utóbbi 5-3-ra
vezet a mai folytatásig. 

Este befejezõdött Williams
és Csuang találkozója és „fél-
idejéig” jutott a Joe Perry–
Stephen Maguire nyolcad-
döntõ is. Utóbbi párban ma
16.30 órától folytatódik a
küzdelem, s 21 órától Gilbert
és Robertson is dûlõre viszi a
dolgot 12 órakor megkezdõ-
dött meccsen. Minden bi-

zonnyal az éjszakába nyúló-
an születik döntés a John
Higgins–Stephen Hendry
skót nyolcaddöntõben,
amelynek elsõ félidejét déltõl
rendezik. 16.30-tól megkez-
dõdik a Ryan Day–Cao
Jüpeng találkozó is. 

Szerdán Mark Allen hin-
tett hamut a fejére és nyílt le-
vélben kért bocsánatot min-
denkitõl, akit a hét elején
megbántott. A Cao Jüpeng
ellen elvesztett mérkõzést kö-
vetõen az északír játékos
sportszerûtlennek titulálta el-
lenfelét és a vádat az összes
kínai sznúkeresre kiterjesz-
tette. Miután azonban Allen
nem elõször vádol keresetlen
szavakkal, a büntetés aligha
marad el. 

Már a világelsõ is kiesett

Labdarúgás

T. J. L.

A hétközi 23. forduló
mérkõzéseit rendezték

meg a labdarúgó Liga-3-ban.
Az ötödik csoportban: Ka-
ránsebesi Autocatania–Resi-
cabányai ªcolar FC 4-0,
Kisbecskereki Nova Mama
Mia–Belényesi Bihorul 1-2,
Petrozsényi Jiul–Temesréká-
si ACS 1-0, Facsádi Flacãra
–Temesvári Poli II 1-2, Érmi-

hályfalvi Unirea–Aradi Glo-
ria CTP 1-0, Borossebesi
Naþional–Vajdahunyadi FC
0-3, Resicabányai Gloria–Öt-
halom 0-2, Piski CFR Mar-
mosim–Temesgyarmat i
Millenium 2-1. Élmzõny: 1.
Temesrékás 49 (41-15), 2.
Vajdahunyad 47 (39-13), 3.
Karánsebes 44 (35-22), 4. Be-
lényes 43 (41-27). 

A hatodik csoport ered-
ményei: Kolozsvári Sãnã-
tatea–Kolozsvári U II 4-1,
Zalatnai SK–Arnyosgyéresi

Seso 1-2, Szászrégeni Avân-
tul–Marosvásárhelyi MFC II
3-0, Besztercei Gloria II–
Zilahi FC 0-1, Kolozsvári
CFR II–Tordai FCM (volt
Szászfenesi Unirea) 2-1,
Brassói SCM Crona–Tat-
rangi Unirea 1-0, Dési
Unirea–Jádi Voinþa 1-1,
Nyárádtõi Unirea–Szatmár-
németi Olimpia 0-0. Élme-
zõny: 1. SCM Corona  55
pont (43-6), 2. Olimpia 50
(38-16), 3. U II 40 (42-27), 4.
Tatrang 38 (38-26). 

Liga-3: meglepetések nélkül   



Zsehránszky István

Nagyon izgalmas lehet
ez az elõadás, a Mesés férfi-
ak szárnyakkal. Annyi szer-
zõje van, díjat kapott a
POSZT-on. Kérem, beszél-
jen egy kicsit magáról a
mûrõl, amit színpadra visz-
nek. Az egyik szerzõ orosz,
úgy sejtem, õ az eredeti da-
rabot írta Gagarinról és az
orosz ûrhajósokról. Aztán
ezt „feldúsította” Szénási
Miklós költõ és Lénárt
Ödön pap–tanár és író szö-
vege. Hogyan jött létre ez a
produkció?
– Oleg Zsukovszkij, aki az
elõadásban a kicsi királyt
játssza, úgy három évvel ez-
elõtt hozott nekem egy dia-
lógust, Gagarin és Tyitov
párbeszédét, egy leginkább a
huszadik század eleji orosz
avantgárd költészethez ha-
sonló stílusú szöveget. Elol-
vastam, és rögtön jeleztem
Olegnek, hogy én ezt nagy-
színpadi produkcióként tud-
nám elképzelni. Akkor el-
kezdõdött egy hosszú
anyaggyûjtési folyamat.
Rengeteg dokumentumot
kaptam részben tõle, rész-
ben moszkvai ismerõseim-
tõl. Tavaly volt az elsõ ûr-
utazás ötvenedik évforduló-
ja, és ennek kapcsán elkezd-
tek olyasmikrõl publikálni,
amikrõl korábban nem is
hallhattunk.

Államtitok volt hosszú
ideig...
– Lassan összeállt valami, de
zavart, hogy a nõi vonal hi-
ányzik, és a háttér is... Akkor
Szénási Miklós költõ, publi-
cista barátommal beszélget-
tünk róla...

És õ azonnal szerzett két
nõi szereplõt.
– Nem. Rájöttünk, hogy a
dokumentum-anyagokban
azért szerepelnek nõk is:
Koroljovnak a felesége és a
kislánya például, egy egé-
szen drámai történet van a
háttérben. Az igazság az,
hogy az összes szereplõ tör-

ténete megér egy-egy színda-
rabot, annyira izgalmas.
Már egy éve kutattuk a rész-
leteket, és még mindig nem
voltam megelégedve az ered-
ménnyel. Elkezdtük próbál-
ni a Mesés férfiakat...

De továbbra is hiányoz-
tak a szárnyak. Aztán meg-
kerültek.
– Miután Pécsen, a Dóm-
ban felújítottuk Gyilkosság a
székesegyházban címû elõadá-
sunkat, és azt közvetítette a
Duna TV, kaptam egy leve-
let egy apácától, sajnos, nem
tudom most megmondani a
nevét... Levelében megkö-
szönte az elõadást, és el-
küldte nekem Lénárt Ödön
kötetét. Abban találtam egy
drámát. Amikor olvasás
közben a feléig értem, érez-
tem, hogy ez nekem részint
sok, részint távoli. Valószí-
nûleg én ezt sohasem fogom
megrendezni. Aztán a darab
végén ott volt a legenda ere-
deti szövege: a negyedik ki-
rály története.

Szóval a negyedik királyt
Lénárt Ödön szövege hozta
be?
– Így van. Elolvastam, és ott
helyben megkönnyeztem,
egyszerre világos lett szá-
momra, hogy ez hiányzik
még az elõadásból...

És azonnal ki is osztotta
a negyedik királyt az orosz
darab szerzõjének. És õ be-
szél is a színpadon, vagy
csak játszik?
– Énekel. Oleg Zsukovszkij
már játszott nálam a Halotti
pompában. Remek színész,
mozgásszínészként a Derevo
nevû világhírû táncegyüttes-
ben szerepel most is. Drez-
dában él, különben péter-
vári, és a híres Formalnij
Színháznak volt a vezetõ szí-
nésze. Tehát egy komoly
mûvész, és kötõdik már
Debrecenhez. Megkapta ezt
a szerepet, elkezdtünk pró-
bálni. Rögtön világossá vált,
hogy itt két síkról van szó:
egy vízszintesrõl, ez a kis ki-

rály – cárevics – elindul,
mert meghallotta, hogy
megszületett a nagy király,
és harminchárom évet uta-
zik, nyomorog, s amikor
odaér, a nagy királyt kereszt-
re feszítik. Ezzel párhuza-
mosan pedig fut egy másik
történet: egy eszeveszett,
emberi áldozatokat nem kí-
mélõ – vagy, hogy úgy
mondjam –, az egyik fan-
tasztikus történet az orosz
rakétaprogramból; Sztálin-
tól, de tulajdonképpen már
Ciolkovszkijtól kezdve egé-
szen az embert szállító raké-
ta kilövéséig.

És a kis király, a cárevics,
végül is a mennybe megy.
Rakéta nélkül. Hogy lehet
ez?
– Nem akarom elmondani,
az elõadás válaszolja ezt
meg. Mindenesetre õ itt lenn
a földön mozogva, a lován,
aztán gyalog, sokkal maga-
sabbra jut el, mint azok, akik
nagy feszültségek közepette
az égbe lövetik magukat, és
megállapítják, hogy nem la-
kik ott senki.

Ez felfedezésnek kevés...
Kár volt érte akkorát repül-
ni.
– Van egy ilyen párhuzam.
Közvetve...

Vagyis nem kell rakétára
ülni ahhoz, hogy az égbe
jussunk.
– Pontosan így.

Hanem, úgy vettem ki
legalábbis az elõadásról
írott szövegekbõl, önma-
gunk megismerése az az út,
amely az égbe is vezethet,
hogyha...
– Így van. Még egy érdekes,
menet közben történt változ-
tatás: elõször úgy gondol-
tam, elindulunk Ikarosztól,
és nagy, repüléstörténet
szempontjából izgalmas ese-
ményeken keresztül, például
Leonardón át, eljutunk a
mába. Aztán ez az egész
sztálini világ, ez a rakéta-
program felemésztett min-

dent. Úgyhogy beszélünk mi
Ikaroszról, egy pillanatra
megjelenik Leonardo da
Vinci is, de a történet rohan
az itt és mostba, a sztálini vi-
lágba, majd a hruscsoviba,
amikor fölrepül a rakéta.

Tehát van mementójelle-
ge is az elõadásnak, emlé-
keztetés egy letûnt világra.
Gondolatgazdag produk-
ció, érdemes megmutatni
Bukarestben is. Mit vár et-
tõl a vendégjátéktól?
– Úgy gondolom, hogy a ro-
mán színház még mindig a
világ egyik legizgalmasabb
színháza...

Az orosz után. Vagy az-
zal együtt?
– Együtt. Ahogy ezt ki-
mondtam, máris elbizonyta-
lanodom, ha arra gondolok,
hogy a német színház nagy-
hatalom, bár az a színházi
esztétika, amit megvalósít,
illetve a megszólalási módja
tõlem idegen. Vagy távol áll.
Ez külön beszélgetés témája
lehetne... Azzal is jelzem hó-
dolatomat a román színház
iránt, hogy már két elõadást
rendezett nálunk Silviu
Purcãrete, Debrecenben, és
most tervezgetjük a harma-
dikat... Neki nagyon tetszett
a Mesés férfiak szárnyakkal, za-
varba ejtõ elragadtatással be-
szélt róla. Én pedig régóta
rajongója vagyok az õ mun-
kásságának, úgyhogy ez szá-
munkra nagyon-nagyon
megtisztelõ kapcsolat. Ami
pedig a mostani történetet il-
leti: román színházi szakem-
berek jöttek Debrecenbe,
igyekszem aktív kapcsolatot
tartani velük, látták az elõ-
adást, közöttük volt a Buka-

resti Nemzeti Színház dra-
maturgja is, tetszett nekik, és
meghívták. Így indult el...
Örvendtem a meghívásnak,
és fölajánlottam, hogy mi is
vendégül látjuk a Bukaresti
Nemzeti Színházat; úgy néz
ki, az õsz folyamán meg is
történik a viszontlátogatás
Debrecenbe, amire büszke
vagyok. Remélem, hogy ez
most Bukarestben egy
hosszútávú kapcsolat elsõ
eseménye lesz.

Valóban jó lenne, ha
hosszútávú kapcsolat ala-
kulna ki. Nemrég, talán egy
éve, a Bukaresti Nemzeti
Színház mûsorán megjelent
egy magyar darab, a Thuró-
czy Kataliné. Ilyesmi nem
volt idõtlen idõk óta...
Ugyancsak nyitásnak te-
kinthetjük azt, hogy a Bu-
karesti Nemzeti Színház
szintén a múlt évadban be-
mutatott egy török darabot,

a Hólavinát. Izgalmas mû,
érdemes lenne, hogy a ma-
gyar színházak is foglalkoz-
zanak vele. Tehát a Buka-
resti Nemzeti Színház im-
már észreveszi a szomszé-
dokat is. Egyébként nemrég
láttam egy jó elõadást Deb-
recenbõl, a Fodrásznõt a
sepsiszentgyörgyi Reflex
fesztiválon. Egy fiatal
orosz rendezõ állította szín-
re, új orosz dráma, és na-
gyon izgalmas dolgokat
mutat be. Olyasmit, ami
szó szerint érvényes itt is,
Romániában. Lehet, hogy
Magyarországon is érvé-
nyes, de Románia valahogy
közelebb áll ahhoz a keleti
világhoz, ami Oroszország-
ban van...
– Biztos, hogy érvényes Ma-
gyarországon is, mert az
egyik sikerdarabunk a Fod-
rásznõ. Nagyon sokszor, több
évada játsszuk már, úgyhogy
szereti a magyar közönség.

A szomszédokra is figyelve
Vidnyánszky Attila rendezõ úgy véli, a román színház ma is az egyik legizgalmasabb teátrum a világon

Színházi rendezõ. 1985-ben diplomázott az Ungvári Álla-
mi Egyetemen, 1992-ben elvégezte a Kijevi Színmûvésze-
ti Fõiskolát. 1992-tõl a beregszászi Illyés Gyula Magyar
Nemzeti Színház alapító igazgatója, 1994-tõl fõrendezõje
és mûvészeti vezetõje. Rendez a kijevi Orosz Nemzeti
Színházban, a budapesti Nemzeti Színházban, a volt Ju-
goszláviában és Szlovákiában is. 2004-tõl egy évig a Ma-
gyar Állami Operaház fõrendezõje volt. 2006-tól a debre-
ceni Csokonai Színház mûvészeti igazgatója, 2007-tõl a
színház igazgató–rendezõje, idén márciustól a Kaposvári
Egyetem Színházi Intézetének vezetõje. Közel száz szín-
padi rendezés áll mögötte a magyar és a nemzetközi drá-
mairodalom nagyjaitól is. 1997-ben elnyerte a toruni fesz-
tivál rendezõi díját, 2000-ben Ukrajna érdemes mûvésze
elismerésben részesült. 2002-ben Jászai Mari-díjat, majd
fõvárosi színházi díjat, 2004-ben színikritikusi díjat, 2006-
ban Magyar Mûvészetért Díjat kapott. 2005-ben a Ma-
gyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszttel tüntették ki.
2005-tõl a Magyar Mûvészeti Akadémia tagja, 2011-ben
megkapta a Kossuth-díjat.

Vidnyánszky Attila (1964, Beregszász)

A napokban, április 25-én és 26-án Bukarestben vendégszere-

pel a debreceni Csokonai Színház, a Mesés férfiak szárnyakkal

címû elõadásával. A román fõvárosbeli fellépések elõtt beszél-

gettünk a produkció rendezõjével, a vendégszereplésre érkezett

társulat igazgatójával. Vidnyánszky Attilát azonban természe-

tesen nem csupán errõl a darabról kérdeztük, hanem az ehhez

elvezetõ alkotói folyamatokról szintén, de közben szó esik a

kortárs színház érdekes kapcsolódási pontjairól is.

úmszszínképHétvégi melléklet
Szerkeszti: Ágoston Hugó, Szonda Szabolcs
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Készült a Communitas Alapítvány támogatásával

F
o

tó
: 

7
o

ra
7
.h

u



Farkas István

„Agyonlõnek, babám,
agyon is gyilkolnak,/Jaj a
nagy utaknak, nem jöhetek
vissza,/Agyonvernek, anyám,
agyon is gyilkolnak,/Jaj, pe-
dig nem loptam, bûntelen a
lelkem” – éneklik Sára Sán-
dor 1962-es, Cigányok címû
filmjének elején. A cigányul
elhangzó dalt az utóbbi – ci-
gányellenes – idõben több-
ször dúdolgattam, legutóbb
például Fliegauf Benedek
berlini Ezüst Medve-, illetve
az Európa Tanács FACE-
díját elnyerõ, Csak a szél címû
filmjének megtekintése után.

A Berlinále második leg-
rangosabb díjával elismert
produkció a 2008–2009-es
magyarországi romagyilkos-
ságok hatására született,
amatõr színészekkel. Távol
áll tõle a politikai állásfogla-
lás és tulajdonképpen nem
más, mint mûvészi reflexió a
történtekrõl – ennek ellenére
mondanivalója annyira el-
tolja a hangsúlyokat, hogy
szinte lehetetlen mûalkotás-
ként tekinteni rá. Ezt a filmet
(is) csak szeretni vagy nem
szeretni lehet – középút
nincs, ahogy a témától való
távolságtartás sincs, ugyanis
ez esetben az erkölcsi és az
esztétikai hatás nem választ-
ható el egymástól. Hogy pe-

dagógiai szempontból
mennyire helyes ez a pro-
dukció, abba nincs értelme
belemenni, hiszen a roma la-
kossággal szembeni elõítéle-
tektõl túlcsorduló nézõi lé-
lekben semmiféle nyomot
nem fog hagyni, és nem vál-
toztat az „idegengyûlölet klí-
máján”.

A film cselekménye tulaj-
donképpen egyetlen napról
szól – de a puszta játéknál
sokkal többrõl: betekintést
nyerhetünk az „árnyékos ol-
dal” lakóinak lelkivilágába,
és ízelítõt kapunk a minden-
napi, intézményesült rassziz-
musból.

Az alkotás, bár a roma-
gyilkosságok ihlették, nem a
mészárlást mutatja be, ha-
nem „félig dokumentarista”
módon egy roma anya és két
gyermeke átlagos hétköz-
napját. A társadalom pere-
mére taszított fõszereplõink
minden igyekezetükkel
azon vannak, a nézõk több-
ségéhez hasonlóan, hogy el-
hitessék magukkal: tulaj-
donképpen nem történt/tör-
ténik semmi rossz, nincs sö-
rétes puska, nincs olyan ras-
szista, aki meghúzná a ra-
vaszt. A film utolsó percei-
ben eldördülõ lövések, per-
sze, kijózanítóak, de túl ké-
sõn világítanak rá a rideg va-
lóságra.

Arra a valóságra, amely
Sára Sándornak a cikk elején
említett, ötven évvel ezelõtt
készített filmje óta végered-
ményben semmit nem válto-
zott. A cigányok „ember-
számba vétele” fél évszázad
alatt sem ért révbe, életkörül-
ményeik, munkalehetõsége-
ik, iskoláztatásuk, illetve a
velük szemben tanúsított
„fehér emberi” magatartás
ugyanúgy nem változott. A

Cigányokban elhangzó „Ha
megnövök, tanítónéni
leszek…”, „Ha megnövök,
gazdagságban járok…” típu-
sú gyermeki álmodozások
Fliegauf Benedek Csak a
széljében még csendesebb ki-
áltásként hatnak. Megvaló-
sulásukra ha adtak is némi
reményt ötven évvel ezelõtt,
az Ezüst Medve-díjas film
arról számol be: ezek a gye-
rekek örülhetnek, hogy él-

nek. Még akkor is, ha 2012-
ben is ugyanazt mondhatják
el, mint Sára filmjének egyik
szereplõje: „Harminc éves
vagyok, de még nem feküd-
tem ágyban”.

A film legnagyobb erõssé-
ge a bátor témaválasztás,
amely mind rendezõi, mind
pedig nézõi szempontból ki-
hívás. Fliegaufnak budapesti
értelmiségiként kellett bele-
helyezkednie a romák félel-

meibe, nekünk, nézõknek
pedig kényelmes moziszék-
bõl kell szembesülnünk
mindazzal, amivé tettük a
társadalmat. A film befoga-
dásában az amatõr szerep-
lõk játéka sokat segít, akár-
csak a naturalista helyszínek
és a minimalista zene, amely
már néhány akkorddal fe-
szültséget kölcsönöz a film-
nek. Egy dolgot róhatunk fel
hiányosságként: a rendezõ
nem magyarázza a rasszis-
ták tetteit, pedig igazán kí-
váncsi lennék arra, hogy mi
indít valakit ártatlan (r)o-
(má)k legyilkolására.

Fliegauf filmjében össze-
fonódik az erkölcsi indíttatás
és mûvészi-egyéni felelõsség
hangsúlyozása. Sötétebb ké-
pet fest ugyan a romákról,
mint Dusan Rapos Cinka
Pannája vagy Tony Gatlif
Bolond idegenje (Gadjo dilo),
azonban a jelenlegi cigány-
ügy rendezéséhez ilyen, a
társadalmi jelenségekre ref-
lektáló, tabudöntõ „grandió-
zus romadrámákra” van
szüksége a társadalomnak.
Még akkor is, ha sokan, pél-
dául a Közigazgatási és Igaz-
ságügyi Minisztérium, a film
világpremierje után igyekez-
tek hangsúlyozni külföld fe-
lé: az alkotás nem metaforá-
ja annak, ahogyan a romák-
kal bánnak a magyarok.
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Mozivászon

Csak az elõítélet

A mûvész megtörülte agya-
gos kezét, és érdeklõdõ kife-
jezést erõltetve arcára, a ha-
lál felé fordult.

– Mit óhajtasz tehát?
– El akarlak vinni – mond-

ta a halál nagyképûen.
Habozott.
– Látom azonban – tette

hozzá kényszerülten –, hogy
még nem fejezted be a szob-
rodat.

– Még nem – bólintott a
mûvész.

– Nos, alkudhatsz velem,
tekintve, hogy rokon a szak-
mánk – mondta a halál. –
Egyazon megrendelõnek
szállítunk mindketten, az
örökkévalóságnak. Én is for-
mát adok a változékonynak,
oldozgatom a tér, az anyag
és az idõ bilincseit…

– Csak semmi metafizika
– vágott közbe a mûvész fa-
gyosan –, nagy kontár vagy.

– Gondolod? – vigyorgott
a halál.

– Mindenesetre amatõr.
Adj még egy napot, hogy be-
fejezzem a szobrom.

– Elég lesz egy nap?
– Bõven.
– Jó. Kapsz egy napot

még. Agyagod van?
– Van.
– Akkor hát iparkodj –

mondta a halál, és magára
hagyta a mûvészt.

Másnap újra megjelent a
kis mûteremben.

– Elkészültél? – kérdezte.

– Eredj a pokolba – kiál-
totta a mûvész idegesen.

– Hohó, kedves kartársam
– mondta a halál szemtele-
nül –, letelt az idõd, viszlek.

Megnézte a készülõ alko-
tást.

– Hiszen tegnap óta sem-
mit sem haladtál!

– Semmit.
– Azt mondtad, elég lesz

egy nap.
– Úgy látszik, tévedtem.
– No de semmit sem dol-

goztál…
– Kevés az agyag – vont

vállat a mûvész. – Kicsi a
mûterem.

– Hát jó – mondta a halál.
– Neked adom ezt a hegyet
itt, s ezt a völgyet itt. Mennyi
idõ kell?

– Nem tudom. Tíz nap.
– Kapsz száz napot – je-

lentette ki a halál nagylelkû-
en, és megint távozott.

Letelt a száz nap, s a halál
újra megjelent.

– Itt vagyok – mondta.
– Gyerünk – mondta a

mûvész.
– Hadd látom a szobrodat.
– Hagyjad. Gyerünk csak.
– Miért? Talán még min-

dig nem fejezted be?
– Nem.
– Ej, hát mit csináltál száz

napig?
– Semmit.
– Kétségbeejtõ. – Megnéz-

te a szobrot, s azon csak-
ugyan semmi változás sem

látszott. – Már régen el kel-
lett volna vigyelek. Szörnyû-
séges vagy. Úgy látszik, tu-
dod, hogy nem vihetlek el
addig, amíg be nem fejezted
a mûvedet.

– Nem tudtam.
– Magasabb helyrõl jött ez

a nyomatékos utasítás.
Hagynom kell, hogy elké-
szítsd a szobrodat, mert mû-
vészeted is a mi ügyünket
szolgálja. Fontos, bizalmas –
evvel a jelzéssel kaptam az
aktát. Mit ábrázol majd vol-
taképpen ez a szobor?

– Az életet. Teljes szépsé-
gében.

– Nem is értem – düny-
nyögte a halál.

– Én értem.
– Egyszóval, mire van

szükséged?
– Arra, hogy hagyj békén.
– Megkapod az országot

itt körülötted.
– Kevés – mondta a mû-

vész.
A halál összeráncolta

homlokcsontját.
– Jó – mondta –, megka-

pod az egész világot, tenge-
rekkel és egekkel és Carrara
minden márványával.

– Kevés – mondta a mû-
vész.

– Kevés! Kevés! Mi kell
hát neked? A végtelenség, a
korlátlan végtelenség?

– A korlátlan végtelenség
– mondta a mûvész.

– Micsoda gyerekesség ez

– mondta a halál. – Hát le-
gyen a tiéd. Szabad vagy. Az
idõ is a tiéd. De tudjad, ab-
ban a szempillantásban itt
vagyok érted, amint befejez-
ted a mûvedet.

El sem búcsúztak. A mû-
vész nevetve nézett a halál
után. Övé volt megint a kor-
látlan végtelenség. Határidõ
nem volt kikötve. Vett egy
marék agyagot, s egy fél nap
alatt kényelmesen befejezte
mûvét.

A halál ugyancsak elcso-
dálkozott.

– Azt hittem – mormogta
–, hogy mindenáron élni
akarsz. Miért siettél úgy?

– Egy csöppet sem siet-
tem. Már csak egy félnapi
munkám volt hátra.

– De ezt nem tudtad sem
egy nap alatt, sem száz nap
alatt bevégezni, amíg korlát-
lan idõt nem kaptál rá.

– Nem tudtam – nevetett a
mûvész.

– S most tiéd lehetne az
élet, a végtelenség. És ilyen
könnyen lemondasz róla?
Visszaadod?

A mûvész nem felelt, csak
nevetett tovább.

– Mehetünk? – kérdezte a
halál.

– Mehetünk.
A mûvész nyakára csavar-

ta kedves, piros sálkendõjét,
berakta szekrényébe a szana-
szét heverõ poharakat, s egy
régi dalt dudorászva, amely-
re vanszteppet táncolt egy-
kor, elindultak. Esti hét óra
volt. A halál fecsegett errõl-
arról, kaszája ingadozott a
vállán.

Ráérõsen lépegettek a
völgy oldalában, csenevész
bokrok, lucfenyõk között.

Száz éve született a modern
magyar irodalom egyik megha-
tározó, nagy hatású alkotója, a

fenti sorok szerzõje.. Az itt ol-
vasható szöveg forrása: Digitá-

lis Irodalmi Akadémia.

Ottlik Géza

A mûvész és a halál

Tabudöntögetõ, merész, ám szükséges témát választott Fliegauf Benedek legutóbbi,
Csak a szél címû filmjében
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„Ottlik életmûve igen kicsi, ho-
lott szakadatlanul dolgozott.
Mûfordításainak száma sokkal
nagyobb, mint eredeti mûveié.
Regénye, kisregényei, novellái,
tanulmányai, kisebb esszéi és kri-
tikái együtt beleférnek öt nem túl
terjedelmes kötetbe. De az aggo-
dalmas pontosság, a magamagá-
val folytatott alkudozás minden
szóért, és a meg nem alkuvás sem gondol-
kozásban, sem stilisztikában felettébb mun-
ka- és idõigényessé tette ezt a lankadatlan
értéktermelést. – Mûveinek jellege: lélekta-
ni. Az emberek egymás közti viszonyainak,
köztük nem utolsósorban a végtelen arcú
szerelemnek, a cselekedet erkölcsi megítélé-
sének világa ez. A magánélet értéke, vonzó
és riasztó mozzanatai, tehát – habár társa-
dalmon belül játszódó események ezek –

merõben politikamentes témakör.
Olyan korban, olyan egymás
után következõ korszakokban,
amikor hivatal, kritika és ezek kö-
vetkeztében sajtó és kiadó minde-
nekelõtt politikát várt el az iroda-
lomtól. A senkivel se kollaboráns
és senkivel sem ellenzékieskedõ
Ottlik – ha néha évekig is szürke-
ségbe húzódott – itt is megtalálta

a lét lehetõségét, majd a létjogosultságot,
idõvel a József Attila-, végül a Kossuth-díj-
jal jelzett teljes elismerést. Amikor 79 éves
korában meghalt, felettébb kis életmûvével
már afféle élõ klasszikusnak számított. Ez
az esztétikai érték feltétlen gyõzelme volt a
politika felett is, a népszerû irodalmi silány-
ságok felett is.” 

(Hegedüs Géza: 
A magyar irodalom arcképcsarnoka – részlet)

Ottlik Géza (1912–1990)
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Orbán igazság-
levele Clintonnak

Bednárik Imre

Kedves Hillary Clinton Kül-
ügyminiszter Asszony! Elnézést
kérek, amiért legutóbbi leve-
lemben félrevezettem Önt,
amikor megpróbáltam elosz-
latni a magyar média sokszí-
nûségével és a Klubrádió sor-
sával kapcsolatos aggodal-
mait. A Klubrádióval kap-
csolatban az elmúlt hóna-
pokban született bírósági íté-
letek, a pályáztatási eljárásról
napvilágra került informáci-
ók alapján arról kell tájékoz-
tatnom, hogy korábbi leve-
lem tartalmával ellentétben a
médiahatóság mégsem tett
meg mindent annak érdeké-
ben, hogy megõrizze ezt a
fontos hírcsatornát. Sõt bizo-
nyos jelek szerint arra törek-
szik, hogy elhallgattassa.

Engedje meg, hogy vázol-
jam a magyar médiahelyze-
tet. Az igazság az, hogy a rá-
diós és televíziós frekvenci-
ákról döntõ médiahatóság
egyáltalán nem független a
kormánytól. Hogy is lehet-
ne, amikor magam nevez-
tem ki az élére Szalai Anna-
máriát, pártom egykori tag-
ját és parlamenti képviselõ-
jét, aki médiaügyekben min-
dig is a Fidesz érdekeit kép-
viselte. Ellenzéki idõsza-
kunkban is bizonyította ezt,
amikor is sokat tett azért,
hogy az amerikai tulajdonú
Sláger és Danubius rádiók
helyett a Fidesz-közeli Class
FM és az MSZP-közeli Neo
FM kapja meg kéz a kézben
az országos kereskedelmi rá-
diók frekvenciáit.

Tudnia kell, hogy a sokat
vitatott magyar médiaszabá-
lyozás célja az, hogy a Szalai
Annamária által vezetett ha-
tóság felügyelje a teljes írott,
elektronikus és online sajtót,
elfoglalhassuk a közszolgála-
ti médiát, országos és helyi
szinten is a konzervatív kor-
mányhoz közel álló média-
hálózatot hozzunk létre. A
lehetetlenül magas bírságok
kiszabásának lehetõségével
sakkban tartsuk a kormány-
nyal vitatkozó, az ellenzék
álláspontját is bemutató or-
gánumokat. A frekvencia-
osztást állami monopólium-
nak tekintjük, magunk a
konzervatív rádiókat és tele-
víziókat preferáljuk. A ten-
derek során csak akkor hi-
vatkozunk a szabadpiacra, a
versenyképes pénzügyi aján-
lat szükségességére, ha azt
akarjuk elérni, hogy a kor-
mánnyal kritikus orgánu-
mok elhallgassanak. Ez tör-
tént decemberben is, amikor
a hatóság egy, a rádiós világ-
ban ismeretlen cég gyatra,
helyesírási hibákkal teli pá-
lyázatát hirdette ki gyõztes-
nek a Klubrádió elõtt, arra
hivatkozva, hogy õk tették a
legjobb pénzügyi ajánlatot.
Ugyan a bíróság két perben
(az egyikben jogerõsen) is a
Klubrádiónak adott igazat, a
hatóság fellebbezéssel és idõ-

húzással bizonytalanságban
tartja a rádió dolgozóit és
több százezer hallgatóját, ez-
zel figyelmezteti a többi füg-
getlen médiumot, hogy ha-
sonló sorsra juthat.

Tisztelt Külügyminiszter
Asszony! Tisztában vagyok
azzal, hogy az új médiasza-
bályozás is hozzájárul ah-
hoz, hogy immáron két éve
nem kapok meghívást a Fe-
hér Házba, és egyre inkább
elszigetelõdöm az európai
államok vezetõitõl is. Ezt
ugyan sajnálom, de szá-
momra fontosabb, hogy akár
kormányon, akár ellenzék-
ben vagyok, én ellenõrizzem
a magyar médiát.

Számítva diszkréciójára,
megértésében bízva, üdvözlettel:

Orbán Viktor, miniszterelnök

Véreskezû román 
kommunista 
pribék menedéke
volt Magyarország

Jakab Attila

A rendszerváltás utáni
Magyarország haláláig búj-
tatta a román kommunista
rezsim egyik legkegyetle-
nebb alakját, „a román Péter
Gábort”. Alexandru Drã-
ghici Antall Józsefnek és
Boross Péternek köszönhe-
tõen halhatott meg ágyban,
párnák közt – a román kor-
mány 1992-ben hiába kérte
Budapesttõl a kiadatását.

Boross Péter volt minisz-
terelnök szerint az állampár-
ti titkosszolgálatok ügynöke-
it ma bolygatni nem más,
mint „sérült lelkek” ambíci-
óinak a megnyilvánulása. Õ
ezt a kérdést különösen bo-
nyolultnak látja. Igaza van.
Tényleg bonyolult. A kom-
munista állambiztonsági
szervek ugyanis hatalmas in-
formációmennyiséget gyûj-
töttek össze; és együttmû-
ködtek egymással (pl. a ro-
mán Securitate és magyar
ÁVH 1956-ban). Hálózato-
(ka)t építettek és mûködtet-
tek. Még ma is érdemes a
mozaik darabjait apródon-
ként összerakni, habár elbor-
zasztó képet kapunk. Ebben
az esetben is kiderült ugyan-
is, hogy a de facto Boross Pé-
ter irányította magyar kor-
mány annak idején egy pro-
minens, véreskezû román
kommunista pribéknek nyúj-
tott menedéket, megmentve
õt a román igazságszolgálta-
tás karmaitól.

Alexandru Drãghici (1913.
szeptember 27.–1993. de-
cember 12., Budapest) Ghe-
orghe Gheorghiu-Dej román
kommunista pártvezetõ bi-
zalmi embere és közvetlen
munkatársa volt. 1952 és
1965 között belügyminisz-
terként – és az állambizton-
sági erõk (Securitate) vezetõ-
jeként – irányította a lakos-
ság bestiális terrorizálását és
a Román Kommunista Párt
teljhatalmának megszilárdí-
tását. Szerepe volt a vezetõ

román kommunista, Luc-
reþiu Pãtrãºcanu halálra ítél-
tetésében (1954).

Gheorghiu-Dej halála
után és Ceauºescu hatalom-
ra kerülésével azonban hát-
térbe szorult. Gyakorlatilag
azonnal leváltották a BM
élérõl (1965). A Központi
Bizottság titkára, majd a mi-
nisztertanács alelnöke lett.
Amikor a Párt Pãtrãºcanut
rehabilitálta (1968. áprilisá-
ban), Drãghici-ot minden
funkciójától és rangjától
megfosztották, kizárták a
Pártból, és egyszerû közka-
tonaként helyezték tartalék-
ba (1968. november 14.).
1969-ben egy állami gazda-
ság élére került, majd 1972-
ben nyugdíjazták. Nyugdíjá-
ból, mondhatni, fényûzõen
élt, pazar villában. 1989-ben
elutasította, hogy visszavé-
telét kérje a Pártba. 1991-
ben, amikor volt politikai

foglyok a felelõsségre voná-
sát kezdeményezték, Drã-
ghici a feleségével, Czikó
Mártával, családegyesítés cí-
mén, a lányához menekült
Magyarországra – miközben
fia Romániában maradt.

1992-ben a román kor-
mány kérte a kiadatását. A
kérelmet az Antall-kormány
azzal utasította el, hogy a
magyar jog szerint Drãghici
– többek között az erdélyi
magyarság tagjai, intézmé-
nyei, egyházai ellen is elkö-
vetett –  bûnei elévültek.

A magyar nemzeti-keresz-
tény kormány jóvoltából
Alexandru Drãghici ágyban
és párnák között halt meg
Budapesten, 1993-ban, mor-
bid módon ugyanazon a na-
pon, mint Antall József. Tet-
teiért soha nem kellett felel-
nie. Halála után a felesége
valamikor visszatért Romá-
niába a fiához. Drãghici Ma-
gyarországon minden inter-
jútól elzárkózott, és soha
semmiféle jelét nem adta an-
nak, hogy bármit is megbánt
volna egykori tetteibõl. Ami
Romániában közismert tény,
arról a magyarországi közvé-
lemény gyakorlatilag semmit
nem tud. Talán ideje lenne,
hogy az újságírók kicsikét be-
hatóbban érdeklõdjenek.

Elképzelhetõ, hogy Ale-
xandru Drãghici olyan tit-
kok tudója volt, ami nem tar-
tozik a pórnépre? Márpedig,
aki idõs korában joggal szá-
míthat életfogytiglanra egy
bíróság elõtt, könnyen válhat
bõbeszédûvé. Egy politikai-
lag érzékeny tárgyalás – kü-
lönösképpen, ha nyilvános –

mindig kiszámíthatatlan.
Jobb tehát nem kockáztatni.
Ki volt ebben az idõszakban
a magyar belügyminiszter?
Boross Péter (1990. decem-
ber 21.–1993. december 12).
Külügyminiszter: Jeszensz-
ky Géza (1990. május 23.–
1993. dec. 12.). Igazságügy-
miniszter: Balsai István
(1990. május 23.–1993. de-
cember 12.). Azt sem lenne
érdektelen kideríteni, hogy
Alexandru Drãghici lánya
(Alexandra) mikor és miért
költözött Magyarországra a
Kádár-korszakban. Érdemes
lenne tudni, hogy itt vajon
milyen életpályát/karriert si-
került befutnia.

Érthetõ, hogy Boross Pé-
ter nem híve annak, hogy a
kommunista közelmúlt aktá-
it turkálják. Ki tudja? Lehet,
hogy a Drãghici-ügyön kívül
(amely gyakorlatilag a
webrõl összeállítható) még

más csontvázak is kiborul-
nának a szekrénybõl. Esetleg
maga az egész szekrény a
magyar nemzeti-keresztény
politikai elitre borulhat.

Kövér László 
állapotai

Andrassew Iván

Bár fõszerkesztõnk kime-
rítõen és pontosan reagált
Kövér László szavaira, nem
hagy nyugodni, hogy milyen
kérdéseket vet föl, ha Kövér
úr nyikhaj, senkiházi, utolsó
tollforgató terroristáknak
csúfolhatta azokat az újság-
írókat, akik teljesítették köte-
lességüket és az ország népe
elé tárták az igazságot:
Schmitt Pál lopott. Bukásá-
ért nem a plagizáló volt elnö-
köt, hanem az újságírókat
gondolja felelõsnek. A
HVG.hu fõszerkesztõje sze-
rint Kövér úr feszült lehetett,
ezért nem gondolta át, mit
mond. Az a baj, hogy az ide-
iglenes magyar országelnök
szinte állandóan feszült, ami
nem abban nyilvánul meg,
hogy tikkel vagy malmozgat
az ujjaival, netán a körmét
rágja, hanem mond valami
olyasmit, amit kulturáltabb
körökben taplóságnak, bun-
kóságnak, búrparasztságnak
szokás gondolni. Szinte min-
den családban vagy baráti
körben elõfordul ilyen em-
ber: ha szeretjük, valami
gyógyászhoz tereljük, aki az-
tán jó szóval, fõzetekkel
vagy gyógyszerekkel kihoz-

za kínos állapotából. Igenis
kell beszélni arról, hogy Kö-
vér úr szemmel láthatóan és
füllel hallhatóan horpadt
mentális állapotban van, és
igenis az országgyûlés tagja-
inak kötelessége lenne illõ
tisztelettel fölvetni: tartozna
azzal, hogy egy orvos csa-
pattal megnézesse magát.
(Nyilván nem a Semmelweis
Egyetemrõl, hiszen vélhetõ-
en Kövér úr számára az otta-
ni professzorok is veszedel-
mes fölforgatók, netán ter-
rorsegédek.) Vegyék azt is fi-
gyelembe, hogy Kövér úr rö-
videsen saját fegyveres erõ
fölött rendelkezik majd,
amely nem csak az ország-
gyûlés épületében, hanem a
saját házunkban is erõszakot
alkalmazhat ellenünk. Ha
egy ilyen vizsgálat után a
konzílium azt hozza ki,
hogy Kövér László teljesen
normális, tehát alkalmas az

országgyûlés elnöki tisztére,
akkor is marad a kérdés. Ha
komolyan azt gondolja,
hogy egyrészt egy lopáson
kapott elnök elnök marad-
hat, másrészt az újságírónak
– és minden állampolgárnak
– nem hazafias kötelessége,
hogy egy vezetõ politikusról
a következmények mérlege-
lése nélkül leírja, kimondja,
az ország népe elé tárja, ha
olyan igazságot tud meg ró-
la, amely fölveti a méltatlan-
ság gyanúját, akkor még na-
gyobb a baj. Akkor Kövér
László erkölcsi értelemben
alkalmatlan. Ha ugyan érti
még valaki, hogy ez mit je-
lent.

Egy mondat 
az igazságról

A szerk.
Mi mindany-

nyian, akik
megírtuk, mi a véleményünk
Schmitt Pálról, a plágium-
botrány kipattanását követõ
szánalmas viselkedésérõl,
szóval mi, akik újságíróként
kétségkívül hozzájárulhat-
tunk a doktorátusától meg-
fosztott államfõ kényszerû
távozásához, nem tûrhetjük,
hogy Kövér László „nyik-
haj, senkiházi, utolsó, toll-
forgató terroristának” nevez-
zen bennünket, ezért provo-
káló üzenetét vagy úgy fog-
juk fel, mint primitív, para-
noiás dühkitörést, vagy pe-
dig azt mondjuk: Magyaror-
szág ideiglenes köztársasági
elnöke terrortámadást indí-
tott a sajtószabadság ellen!

A lobbista

Lázár György

(A spin doktor az a politi-
kai tanácsadó, aki a hírt úgy
pörgeti, hogy az pozitív üze-
netként jelenjen meg. Elsõ-
sorban a politikai kommuni-
kációs lobbistákra használ-
ják a kifejezést az USA-ban.)

Az ATV Egyenes Beszéd cí-
mû mûsorában Kurt Volker
volt amerikai NATO-nagy-
követ nemrég elmondta Kál-
mán Olgának, hogy nincs
nagy baj a magyar demokrá-
ciával, elvégre az sehol sem
tökéletes. Vannak döccenõk,
de jó irányba mennek a dol-
gok, és a viták is hasznosak.
A Heti Válasznak adott inter-
júban nem reagált Charles
Gati professzor kritikáira,
helyette elmondta, hogy
Gati kiváló tanár, hazafias
’56-os magyar, a demokrati-
kus értékek elkötelezettje, és
joga van véleményéhez.
Amerikában mindenki ki-
mondhatja, amit gondol. A
Magyar Külügyi Intézetben
a John Hopkins Egyetem tu-
dományos munkatársaként
tartott elõadást. Évekig élt
Magyarországon, és ért „va-
lamennyit az ország politi-
kájához”. Magyarországon
nem beszélhetünk Fehér-
oroszországhoz hasonló an-
tidemokratikus lépésekrõl,
és õ senkivel sem találkozott,
aki szerint a kormány bárkit
is elnyomna.

Volker kellemes, intelli-
gens ember. Megnyugtató
hallani, hogy „Magyaror-
szág nem tért le a helyes út-
ról”, és az amerikaiak is azt
akarják, mint a magyarok –
„Igazságosság, jólét, bizton-
ság, mely kiegészül a nemze-
ti büszkeséggel”. Nyugodt,
mértékadó, független véle-
mény ez. 

Legalábbis annak tûnik.
Volker rutinos diplomata,
valóban volt amerikai NA-
TO-nagykövet, és tényleg a
John Hopkins Egyetem tu-
dományos fõmunkatársa,
de egy dolgot nem említ.
Azt, hogy lobbista is, egy
nagynevû washingtoni cég
vezetõ munkatársa, felada-
ta a Magyarországról alko-
tott kép „formálása”. Nem
titok ez, Volker munkaadó-
ja, a BGR Group tavaly je-
lentette be, hogy Volker te-
vékenységét az Orbán-kor-
mány olyan nagyra értékel-
te, hogy Schmitt Pál akkori
államelnök személyesen ad-
ta át neki a Magyar Köztár-
sasági Érdemrend tiszti-
keresztjét.

Volker még felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy „a Kár-
pát-medencében több tole-
ranciára, alázatra és önkriti-
kára van szükség”, majd elé-
gedetten távozott. Budapesti
missziója sikeres volt. A mé-
dia sem szellõztette meg,
hogy nem független véle-
mény az övé, hanem egy jól
fizetett lobbista kommuniká-
ciós mutatványa.

Mozaikok jelennek, jövõnek

Orbán Viktor 
– az õszinteség furcsa rohama

Kövér László – megoszt, 
holott egyesítenie kellene

Alexandru Drãghici 
– pribék és menekült
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Berobbanás 
veszély

Cristian Pîrvulescu

2009. október 13-a után,
amikor a parlament megvon-
ta a bizalmat a Boc-kor-
mánytól (anélkül, hogy a ka-
binet bukása új kormányt
eredményezett volna), most
elõször van esély arra, hogy
az USL által benyújtott bi-
zalmatlansági indítvány,
amelyrõl április 27-én szavaz
a két ház, átmenjen. A parla-
menti aritmetika napról nap-
ra az USL javára formálódik.
Már kedden, három nappal a
voksolás elõtt a szükséges
231 szavazatból az USL 221-
re számíthatott, miközben
alig egy nappal korábban az
ellenzéknek 216 embere volt.
Noha az aritmetika továbbra
is a kormány többségét mu-
tatja, a hatalom táborából va-
ló tömeges elvándorlás köny-
nyen az ellenzék javára bil-
lentheti a mérleget. Már a ti-
zenhét kisebbségi képviselõ
szavazata sem tûnik annyira
biztosnak, mint más bizal-
matlansági indítványoknál.
Az USL látszólag bebiztosí-
totta magát, pláne hogy az
UNPR-s honatyák lojalitását
sem szabad felülbecsülni.

Bármilyen taktikát választ
is Traian Bãsescu és a PDL
az elõzménytelen politikai
válság kezelésére, már nem
mûködik a Mircea Geoanã
felett 2009 decemberében
aratott pirruszi gyõzelme
után mesterségesen kialakí-
tott többség. Az erre a több-
ségre épített kormánynak
nincs parlamenti legitimitá-
sa, alakuljon bárhogyan a bi-
zalmatlansági indítvány sor-
sa. A kormány már azáltal
lehetetlen helyzetbe került,
hogy az USL megszerezte a
többséget a szenátusban:
nem mennek át a törvények,
amelyek esetében a szenátus
a döntõ ház. A kormányba
vetett bizalom összehasonlít-
hatatlanul alacsonyabb, mint
bármelyik korábbi választási
évben. Nem történt ilyesmi
sem a liberálisokkal 2008-
ban, sem a PSD-vel 2004-
ben, sõt még az Isãrescu-kor-
mánnyal sem 2000-ben – no-
ha akkor a parasztpártiak
alaposan megszenvedték a
CDR-kormányzást –, vagy a
PDSR-vel 1996-ban. A kor-
mányzás folytatása ilyen kö-
rülmények között, biztos és
legitim többség nélkül, nem-
csak a PDL-re nézve veszé-
lyes, hanem az ország stabili-
tására is. A túlzottan „meg-
személyesített” politizálás, a
Traian Bãsescu-kultusz, az
ideológiai „köd”, a PDL
„egészségtelen” növekedése
2006 és 2010 között, az IMF
megoldásainak kritikátlan
elfogadása az adott, zavaros
kormánytöbbség feltételei
mellett – mindez nem állhat-
ta ki a valóság próbáját. Ez-
úttal tehát, öt évi belpolitikai
elszigeteltség után, a PDL
egyensúlyát vesztett párttá
lett. 

Idõközben a dâmboviþai
politika laboratóriumaiban,
az USL megfojtására kifej-
lesztett populista játékszer, a
PPDD-OTV eljutott oda,
hogy lassan felfalja alkotó-
ját, vagyis a PDL-t. A rend-
szerellenes választók, az át-
menet vesztesei, akiket
könnyû manipulálni popu-
lista és elitellenes témákkal,
amelyeket Traian Bãsescu
már 2003–2004-ben átvett
Vadim Tudortól, új „gazdá-
ra” találtak Dan Diacones-
cuban. Úgyhogy a minden
oldalról támadott PDL, miu-
tán 2000 és 2004 között hõsi-
esen állta a PSD offenzívá-
ját, összeroppanás elõtt áll. 

Elsõ látásra ennek a vál-
ságnak az ellenzéki USL a
közvetlen nyertese, de az ál-
talános politikai helyzet és a
gazdasági kontextus csak rö-
vidtávon kedveznek neki. A
PDL berobbanásának biztos
haszonélvezõi a szélsõsége-
sek és a populisták lenné-
nek. Ha Mihai-Rãzvan
Ungureanu kormánya meg-
bukna a bizalmatlansági in-
dítvány nyomán, sürgõsen
megoldást kell találni, más-
különben a helyzet könnyen
elfajulhat, káoszba torkoll-
hat. És mivelhogy választá-
sok hiányában egyetlen kor-
mány sem lehet legitim és
nem lehet a politikai stabili-
tás biztosítéka, az elõreho-
zott választás marad tovább-
ra is az egyetlen józan meg-
oldás. Az ám, de ki józan
manapság Romániában?
(Fordította: Sz. L.)

Szitává lõve

Miruna Munteanu

Franciaországban minden
függõben van, nálunk nem.
A PDL a legyilkosabb ellen-
séggel szembesül: azzal az
általános meggyõzõdéssel,
hogy el fogja veszíteni a vá-
lasztásokat. A közvélemény-
kutatások, az utcai hurrogá-
sok, a pártból történõ dezer-
tálások – mind a választási
sorscsapás elkerülhetetlensé-
gére utalnak. Az érzékelést
éppen az elnöki alakulat csú-
csáról fokozzák. Hivatalosan
meg sem kezdõdött a hely-
hatósági választási kam-
pány, máris fogalmazódnak
a vesztesi beszédek. Elena
Udrea, a PDL bukaresti
szervezetének elnöke tegnap
hangsúlyozta, hogy egy ku-
darc felelõsségét nem lehet
egyetlen személy nyakába
varrni. Hogy ugye a döntése-
ket „csapatban” hozzák
meg, a tévedések tehát közö-
sek. Igyekezvén úgy feltûn-
ni, mint aki védelmébe veszi
Emil Bocot, a Cotroceni üd-
vöskéje tulajdonképpen ön-
nön politikai túléléséért tar-
tott védõbeszédet. Egyre
több hang követeli a fejét, õt
vádolva az általa vezetett
szervezet zuhanásáért. A
PDL számára a fõváros már
elveszett. Tudja ezt Bãsescu
is, Udrea is, tudja az utolsó

párttag is. A jelenség azon-
ban országos. Bizonyítják
ezt nem annyira a felméré-
sek, mint inkább a kétség-
beesés, amellyel a demokra-
ta-liberálisok igyekeznek
menekülni, idegen zászlókat
találva ki, amelyek alatt me-
netelve megszédíthetik a vá-
lasztókat. A PDL ország-
szerte szövetségek után ku-
tat. Nem, nem azért, mert
örvendene annak a negyed
százaléknak, amit némely, a
választások radarkészüléke-
in láthatatlan alakulat hoz-
na! E mikroszkopikus szö-
vetségesektõl nem várnak
egyebet, mint füstfüggönyt.
Zöld füstöt, hogy az elrejtse
a legkatasztrofálisabb és leg-
felelõtlenebb posztdecem-
brista kormányzás narancs-
színét. Mert, ugye, Emil Boc
a súlyos intézkedések válla-
lásával dicsekedett... Nos,
lám, az elszámolás pillanatá-
ban senki sem látszik hajlan-
dónak valamit is vállalni.
Tulajdonképpen ez az egyet-
len állandója annak a rend-
szernek, amely mûvészi tö-
kélyre vitte a következetlen-
séget. Senki sem vállalja pél-

dául a nyugdíjak hibás meg-
adóztatását. Az Alkotmány-
bíróság úgy döntött, hogy az
állam több mint egy évig
több pénzt zsebelt be az
egészségbiztosításra, mint
amennyit a törvény engedé-
lyezett volna. Fizet ezért a
„tévedésért” valaki? Sem a
volt miniszterelnök, Boc,
sem kormányának bárme-
lyik tagja nem kockáztatja
vagyoni felelõsséget vállalni
a nyugdíjasok zsebébõl kilo-
pott csaknem 300 millió
euróért. Legalább politikai-
lag felelniük kellene. A pilla-
nat közeleg. (Fordította:
K.B.A.)

PDL: a küszöbön 
álló katasztrófa

Ion M. Ioniþã

Miközben egész divíziók
állnak át a PDL-tõl az ellen-
séghez, a párt vezetõit pedig
kifütyülik, ha kimerészked-
nek az utcára, a demokrata-
liberális vezetés egyetlen re-
akciója: vádolni a politikai
migrációt és árulást. Igen, a
migrációt okkal kárhoztat-
ják. Igen, jogosan ítélik el az
árulást. De hogy is jött létre
a PDL? Mindenki elfelejtet-
te? Nem a liberális „mene-
kültek” álltak át tömegestül
Traian Bãsescu táborába,

amikor az javában háború-
zott Cãlin Popescu Tãricea-
nuval? (…) Valamennyien
fontos tisztséget kaptak, he-
lyet a jelöltlistákon, és termé-
szetesen élvezték Traian
Bãsescu támogatását, mi-
közben akkoriban az elnök
még igenis mozdonyként
fungált a választásokon.

Késõbb, a PDL kormánya
mögé ugyancsak a sokat pfu-
jolt politikai migráció elve
alapján állítottak többséget.
Elvekre szomjas és átérté-
kelt, ideológiai szeplõ nélkü-
li tündérek jutottak parla-
menti párthoz, illetve szelet-
hez a kormányzati tortából.
Most pedig erkölcsöt köve-
telnek, elveket és hûséget a
párt zászlajához! Amikor
felvették a migránsokat, ki-
mosdatták és összecsókolták
õket, rájuk bízták az élés-
kamra kulcsát, vajon mire
számítottak? Hogy ez a sze-
dett-vedett, politikai csonton
hizlalt lakájbanda, az állam
és a párt haszonlesõinek tö-
mege gondolkodás nélkül
feláldozza magát? Hogy vá-
sárra viszik a bõrüket, ami-
kor látják, hogy a párt vesz-

tésre áll? Hogy hálából ké-
szek harcolni a párt eszmé-
nyeiért?

A PDL vezetõi hozzá-
szoktak, hogy mindig min-
denkit át tudnak verni. Téve-
dés. Megjött a számla, az
idõt pedig nem lehet vissza-
fordítani. Ez nem jelenti azt,
hogy az USL helyesen jár el,
amikor összeszed minden-
kit, aki a kormánypártok kö-
rül él és mozog. Ha ugyan-
azon az úton indulnak el,
ugyanott fognak kikötni,
ahol a PDL. A lakosság unja
már ezt az állandó cserebe-
rét. Ha pedig Ponta és
Antonescu urak azt hiszik,
hogy az õ gyülevész haduk
jobb lesz a PDL-nél, ne cso-
dálkozzanak majd, ha a kö-
vetkezõ mandátumot Dan
Diaconescuval kell tölteni-
ük, együtt keresve Elodiát.
(Fordította: Sz. L.)

Csapda Pontának.
Barátjától, 
Antonescutól

Mircea Marian

Egyre gyakrabban látszik,
hogy Crin Antonescu nem
igyekszik tanulni Traian
Bãsescutól. Nincs egy hó-
napja, hogy az államfõ ké-
nyes helyzetbe hozta a PSD
elnökét, bejelentve, hogy fel-

ajánlotta Pontának a kor-
mányfõi tisztséget, az pedig
visszautasította, és a PNL el-
nöke máris teljesen azonos
politikai húzáshoz folyamo-
dott. „Az én álláspontom az,
hogy amennyiben a bizal-
matlansági indítvány át-
megy, (...) az USL-nek igényt
kell tartania a kormányalakí-
tásra, kormányfõnek pedig
(...) Victor Pontát kell jelöl-
ni” – jelentette ki Antonescu.
Pontát lehetetlen helyzetbe
hozták. Ha elfogadja, abba a
nevetséges helyzetbe kerül,
hogy kétszer egymásután
kérnie kell saját kormányá-
nak bukását, hogy teljesüljön
az elõrehozott választások
kiírásához szükséges feltéte-
lek egy része. Emellett, egy
elég rosszul teljesítõ gazda-
ság körülményei között,
Ponta akár néhány hónapos
kormányzás esetén is kérdé-
sessé tenné az USL esélyeit a
parlamenti választások meg-
nyerésére. Ha Ponta vissza-
utasítja az ajánlatot, ismét
egy tétovázó személynek
tûnne, aki menekül a felelõs-
ségvállalás elõl. A szociálde-
mokrata vezetõk látták a
csapdát, és nem tudják, ho-
gyan szabaduljanak ettõl a
forró gesztenyétõl. Arra a
kérdésre, hogy a bizalmat-
lansági indítvány megszava-
zása esetén elfogadja-e
Antonescu változatát, Ponta
kimérten válaszolt: „Megvi-
tatjuk majd az USL-ben, és
közölni fogjuk önökkel.”
Amit mondania kellett vol-
na, de nem volt bátorsága
hozzá, azt elmondta Ion Ili-
escu. „Én nem kalandoznék
el ebbe az irányba. (...) Én
úgy vélem, az USL-nek a vá-
lasztások adta új parlamenti
összetétel mellett kell vállal-
nia a kormányzást. Mert kü-
lönben, a parlament mai
struktúrájával ilyen felelõssé-
get felvállalni - eléggé kalan-
dossá válik a dolog.”  Kérem
észrevenni Iliescu ragaszko-
dását a „kaland” kifejezés-
hez. Amit hitem szerint
Antonescu elért: meggyõzte
Pontát, hogy mindent el kell
követnie az Ungureanu-kor-
mány megmentéséért. A
PSD elnöke egyszerûen nem
tudná, mit tegyen abban az
esetben, ha most egy átme-
neti kormányt kellene alakí-
tania. Az elõrehozott válasz-
tások kiírásának procedúrája
(amely nagymértékben függ
Bãsescutól) agyrém, egy
olyan miniszteri lista összeál-
lítása pedig, amely ne komp-
romittálja az USL-t a válasz-
tások elõtt, nagyon nehéz
lesz. Úgy látom, a PNL-ben
és a PSD-ben már javában
dúl az élet-halál harc a leen-
dõ kormány miniszteri bár-
sonyszékeiért. Ezzel szem-
ben Ponta azzal érvelhet,
hogy a parlamenti többség
szertefoszlása miatt megbé-
nult jelenlegi kormány hatal-
mon tartása még jobban el-
sorvaszthatná a PDL-re sza-
vazók táborát. Meggyõzõdé-
sem, hogy az indítvány sza-
vazásakor a PSD elnökének
több barátja elvéti az urná-
kat, és Ungureanu kormány-
fõ mellett voksolnak.

P.S. Érdekes Iliescu exel-
nök válasza arra a kérdésre,
hogy ki kellene-e termelni a
veraspataki aranyat: „Le-
het”! (Fordította: K.B.A.)

EU-párti 
nacionalizmus

Marek Magierowski, 
Uwazam Rze
A nacionalisták kezdettõl

ellenezték az EU-integrációt,
hiszen az csökkenti a nem-
zetállami szuverenitást. A
szeparatista és autonómia-
párti mozgalmak újabban
kezdik felismerni, hogy a ha-
tárok nélküli Európa segíthe-
ti a függetlenség kivívását.
„Sokáig az utca volt a
szeparatisták harctere: bom-
bákat robbantottak, rendõrö-
ket gyilkoltak és nyilvános
éhségsztrájkba kezdtek. Az
állam szétesésétõl tartó poli-
tikusok pedig Spanyolor-
szágtól Nagy-Britannián át
Franciaországig kegyetlen
brutalitással válaszoltak.
Mára azonban megváltoztak
a politikai körülmények” –
írja Marek Magierowski az
Uwazam Rze lengyel konzer-
vatív liberális hetilapban. A
katalán, a skót, a baszk és a
korzikai szeparatisták egyre
inkább lemondanak az erõ-
szakos eszközökrõl. Céljaik-
ról, a független állam, vagy
legalábbis az autonóm tarto-
mány létrehozásáról azon-
ban nem. Magierowski sze-
rint elsõsorban az EU-inte-
gráció áll a jelenség hátteré-
ben. Az EU-n belül ugyanis
erõsen csökkent a határok je-
lentõsége és a nemzetállami
szuverenitás. Az EU támo-
gatja a regionalizációt, a de-
centralizációt, ráadásul alap-
értéknek tekinti a kulturális,
a nyelvi és a nemzeti kisebb-
ségek védelmét, amelynek le-
hetséges eszközeként az au-
tonómiát is elismeri. Brüs-
szel nemcsak elfogadja, de
gyakran jelentõs pénzekkel
támogatja a határokon
átívelõ eurórégiók létrehozá-
sát és fejlesztését. Mindezt a
nacionalista és a szeparatista
csoportok is felismerték. „Az
önrendelkezés hívei ma brüs-
szeli irodákban, kulturális
események kapcsán és a regi-
onális nyelvek támogatásán
keresztül vívják harcukat” –
véli Magierowski. Kataló-
niában a spanyol némi túl-
zással idegen nyelvnek szá-
mít: jóformán nincs olyan ál-
talános iskola, ahol minden
tárgyat spanyolul lehetne ta-
nulni. Mivel az állami szuve-
renitás gyengül, a kormá-
nyok nem sokat tehetnek a
decentralizáció és a kulturá-
lis sokszínûség EU-s elveit a
zászlajukra tûzõ szeparatista
mozgalmak ellen. Az
elszakadáspártiak rendsze-
rint azt is fennen hangoztat-
ják, hogy ha függetlenné vál-
nának, akkor sem dõlne ös-
sze a világ, hiszen Skócia és
Katalónia önálló államként
is EU-tag maradna. Bár cik-
kében Magierowski csak
Nyugat- és Dél-Európával
foglalkozik, Kelet-Európá-
ban is megfigyelhetõ, hogy
az EU-bõvítés óta a mérsé-
kelt nacionalista pártok itt is
a decentralizáció és a kisebb-
ségvédelem uniós normáit
kihasználva törekszenek
megvalósítani a határok fe-
letti nemzetegyesítést, szem-
ben az EU-ellenes irredenta
és soviniszta nézeteket képvi-
selõ radikális szélsõjobbol-
dallal.

A zavar bõsége

M. R. Ungureanu miniszterelnök – elhervadott, mielõtt kinyílt?
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Czédly József

A Hivatalos Közlöny április 9-
i, 236. számában jelent meg
a mezõgazdasági és pénz-
ügyminiszter közös rendele-
te (Ordin 39/413/2012), a
termõföldterületért járó élet-
járadék (renta viagera) kifi-
zetését szabályozó miniszte-
ri rendelet (Ordin 1.272/
26.503/2005) kiegészítésérõl
és módosításáról.

Ismeretes, a hatályban le-
võ rendelkezések szerint,
mezõgazdasági életjáradék-
ra jogosultak mindazok a 62.
életévüket betöltött szemé-
lyek, akiknek birtokában leg-
több 10 hektárnyi, kültelken
fekvõ mezõgazdasági földte-
rület van, és akik ezt, élõk
között megkötött okmány
szerint, elidegenítik, haszon-
bérbe (arenda) adják vagy
szerzõdés alapján átadják
egy beruházónak. Jogosul-
tak mezõgazdasági életjára-
dékra azok a személyek is,
akik nem töltötték be 62.
életévüket, de I. vagy II. fo-
kú betegnyugdíjasok, mun-
kaképtelenek, és ezt bizo-
nyítják is egészségügyi szak-
bizottság által kiadott igazo-
lással. Ezt az igazolást éven-
te fel kell újítani, vagy meg-
szerezni a bizottság által
megállapítandó „felülvizs-
gálhatatlan (nerevizuibil)”
besorolást.

Az elidegenített illetve ha-
szonbérbe adott földterület
vagy 1989 elõtt szerzett tulaj-
don, vagy a 18/1991 számú

földtörvény, illetve az 1/
2000, a földtulajdon vissza-
szolgáltatását szabályozó tör-
vény, vagy a 247/2005, a tu-
lajdon és az igazságszolgálta-
tás reformjának törvénye
alapján megszerzett földterü-
let kell legyen, amelyet 1990
után nem idegenítettek el
élõk között megkötött okmá-
nyok alapján.

Jogosultak a mezõgazda-
sági életjáradékra azok a sze-
mélyek is akik nem adták be
földetrületüket a mezõgaz-
dasági termelõszövetkeze-
tekbe, és mint ilyenek kérhe-
tik földtulajdonuk igazolását
a megyei prefektúráktól, va-
lamint ezeknek és az elõzõ
bekezdésben említett módon
földtulajdont szerzett szemé-
lyeknek örökösei, amennyi-
ben örökösi jogállásukat
megfelelõ örökösödési ok-
mánnyal igazolják.

A naptári év végén hatály-
ba lépõ haszonbérbeadási
szerzõdés alapján a földtu-
lajdonosok jogosultak, a
szerzõdési évre, hektáron-
ként 50 euró életjáradékra.
Amennyiben a haszonbérle-
ti szerzõdés éve alatt, a szer-
zõdés érvényessége megszû-
nik a földterület elidegeníté-
se miatt, az egy évre járó 50
euró értékû életjáradékot,
idõtartammal arányosan, át-
számítják és az elidegenítés
napjától kezdve a volt föld-
tulajdonosnak jár az évi 100
euró értékû életjáradék. Az
életjáradék jár a haszonbér-
leti szerzõdés, illetve a tulaj-

don-elidegenítés hatályba lé-
pésének napjától számítva,
attól függetlenül, hogy mi-
kor nyújtották be az életjára-
dékot igénylõ kérvényt, ki-
véve ha az említett szerzõdé-
seket a kérvény beadása
elõtti évben kötötték meg, ez
esetben az életjáradék a kér-
vény benyújtása évének ja-
nuár 1-tõl jár.

A közös földtulajdonok
esetében az életjáradék
egyéneneként jár, arányosan
a közjegyzõ által, az érdekelt
felek megegyezése alapján,
megállapított tulajdonrésze-
sedéssel. Házastársak eseté-
ben, amennyiben életéve mi-
att csak az egyik házastárs
jogosult az életjáradékra, a
tulajdonrészesedés arányá-

ban állapítják meg az életjá-
radék nagyságát. Ha mind-
két házastárs betöltötte a tör-
vényben elõírt életkort, ak-
kor mindegyik fél számára,
külön-külön, állítják ki az
életjáradékra való jogosult-
ságot bizonyító könyvecskét
(carnet de rentier), a kifize-
tendõ életjáradék pedig sze-
mélyenként jár, a tulajdonré-
szesedés arányában.

Ennek a jogosultságot bi-
zonyító  könyvecskének ér-
vényességét évente kell látta-
mozni, minden év március
1-je és augusztus 31-e között,
a Mezõgazdasági Kifizeté-
sek és Közbenjárások  Or-
szágos Ügynöksége (Agenþia
de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã, APIA) bárme-

lyik megyei kirendeltségén.
Ezért személyesen kell eljár-
ni vagy megbízott/gond-
nok/gyám (mandatar/cura-
tor/tutore) segítségével.

A láttamozáshoz szüksé-
ges:

a) Az életjáradékra való
jogosultságot igazoló köny-
vecske;

b) A kérvényezõ személy-
azonossági igazolványa;

c) Betegek esetében az
egészségügyi szakbizottság
betegséget igazoló végzése,
eredetiben. Az ügynökségre
ennek másolatát kell leadni;

d) Ha a könyvecske látto-
mozását megbízott, gond-
nok vagy gyám útján igény-
lik szükséges ezeknek köz-
jegyzõ általi hitelesítése, il-

letve végleges és visszavon-
hatatlan bírósági határozat,
eredetiben;

e) 2011. szeptember
30.elõtt megkötött haszon-
bérleti szerzõdés esetében ez
feleljen meg az 1994. évi 16.
számú, haszonbérletrõl szó-
ló törvény elõírásainak,
2011. október 1. utáni szer-
zõdéseknek pedig a Polgári
Törvénykönyv (Codul civil)
rendelkezéseinek.

A kérvények benyújtásá-
nál az igénylõnél kell legyen
a kért okiratok eredetije.
Ezeket bemutatja  a kérvényt
átvevõ tisztviselõnek, aki hi-
telesíti az okiratok másolatát
amelyeket a kérvényhez csa-
tol,  az eredeti okiratokat pe-
dig visszaszolgáltatja.

Az életjáradékot lejben fi-
zetik ki, a kifizetés évére ér-
vényes, a Nemzeti Bank ál-
tal megállapított deviza ár-
folyam alapján. A mezõgaz-
dasági életjáradék személyre
szóló és átruházhatatlan,
csak az érintett veheti fel
személyesen vagy a hiteles
felhatalmazással bíró meg-
hatalmazott, elhalálozás
esetén az életjáradékra jogo-
sult törvényes örökösei.
Ezeknek a szóbanforgó évre
járó életjáradéket a követke-
zõ év november 30-ig fizetik
ki, miután bemutatják az
örökösödési jogot bizonyító
igazolást, az elhalálozási
bizonyítvány eredetijét,
valmint az életjáradékra va-
ló jogosultságot igazoló
könyvecskét.

Deák Levente

A fenti törvény megalkotása
és hatályba léptetése óta vé-
gig vita tárgya volt a nyugdí-
jasokat terhelõ egészségügyi
járulék kiszámítása, fizetése,
közelebbrõl a jogszabály
259. szakasza 2. bekezdésé-
ben olvasható elõírás értel-
mezése. A 2010. évi 107.
sürgõsségi kormányrendelet-
tel eszközölt módosítás nyo-
mán (a 2010. évi 830. Hivata-
los Közlönyben) a törvény
szövege nem lett egyértel-
mûbb, ellenkezõleg, újabb
teret engedett az eltérõ köz-
igazgatási és bírósági gya-
korlat megszületésének. A
vita tárgyát az képezte, hogy
a 740 lejt meghaladó nyugdí-
jakból a nyugdíj teljes össze-
gére számolták ki és abból
vonták le az 5,5 %-os járulé-
kot, tehát nem csak az emlí-
tett 740 lej és a tényleges
nyugdíj közötti különbözetet
terhelte a járulék befizetési
kötelezettsége, ahogy ezt pél-
dául a jövedelemadónál sza-
bályozták és számolták az
1000 lejt meghaladó nyugdí-
jak esetében.

Az Alkotmánybíróság
2012. március 13-án a 223.

és a 224. számú döntéseiben
– két, folyó perben megfogal-
mazott alkotmányellenessé-
gi kifogást tárgyalva – ki-
mondta, hogy az egészség-
ügyi törvény 259. szakasza
2. bekezdése akkor és úgy al-
kotmányos, ha az említett
egészségügyi járulékot csak
a 740 lejt meghaladó nyugdí-
jakból vonják le, de nem a
teljes nyugdíjból, hanem
csak az említett összeg és a
teljes nyugdíj közti különbö-
zetbõl.

Idõközben, egészen ponto-
san a 2012. április 18-i 256.
számú Hivatalos Közlönyben
mindkét alkotmánybírósági
döntést megjelentették, ezek
az interneten is elolvashatók
–, ismertté váltak tehát e ma-
gas bírói fórum jogi érvei.
Biztosan lesznek olyanok,
akiket a nem könnyen érthe-
tõ és követhetõ érvek és indo-
kok részleteikben is érdekel-
nek. Miután ugyanez az Al-
kotmánybíróság eddig követ-
kezetesen elutasította a ha-
sonló alkotmányellenességi
kifogásokat, arra kerestem a
választ, hogy miképpen tud-
ták az alkotmánybírósági tör-
vény 29. szakasza 3. bekez-
désében megfogalmazott

azon elõírást  „kikerülni”, el-
fogadható érvekkel alátá-
masztani, hogy ti. az egyszer
már meghozott döntés köti a
bíróságot. A 224. számú
döntésben találtam meg erre
a választ, éspedig egy koráb-
bi, a 2012. január 19-i 28.
számú döntés érveire történõ
utalásban, mely szerint akkor
csak azért nem mondták ki a
vitatott törvényszöveg alkot-
mányellenességét, mert a ki-
fogást, a 740 lej körül kibon-
takozó jogvitát nem alkot-
mányosságinak, hanem csak
egyes egészségügyi pénztá-
rak eltérõ szövegértelmezési
gyakorlatával összefüggõ vi-
tának tekintették. Vagyis –
érvelt most az Alkotmánybí-
róság – akkor érdemben nem
mondták ki a törvényszöveg
alkotmányellenességét, al-
kotmányosságát nem is vizs-
gálták, így erre ebben a most
tárgyalt két ügyben került
sor.

Mi következik most? A so-
kak által feltett vagy feltehe-
tõ kérdésre a választ az
1992. évi, többször módosí-
tott 47. számú alkotmánybí-
rósági törvény 31. szakasza
3. bekezdésében találjuk
meg. (A törvény újraközölt

szövegét a 2010. december
3-i 807. Hivatalos Közlönyben
olvashatjuk.) Ebben az áll,
hogy az alkotmánybírósági
döntés közzététele napjától
számítva a Parlamentnek
vagy a Kormánynak 45 nap
áll rendelkezésére ahhoz,
hogy a törvény szövegét az
Alkotmánnyal összhangba
hozza, azaz  belefoglalja a
vitatott tartalmú 3. bekez-
désbe azt, hogy a járulékot
csak a 740 lej feletti nyugdíj
összegére vagyis a nyugdíj-
különbözetre számolják ki és
tartsák le az egészségügyi
alap javára . Ha a jogalkotó a
45 nap alatt „nem lép”, a ha-
táridõ leteltének napján a
jogszabály említett szakaszá-
nak jogkövetkezményei
megszûnnek (isi inceteaza
efectele juridice la 45 zile de
la publicarea deciziei Curþii

Constituþionale in Monitorul
Oficial) A 45 nap alatt pedig
az említett törvényszakaszt
jogszerint felfüggesztettnek
kell tekinteni.

De mi lesz az eddig feltar-
tott járulékok sorsa, vissza-
kapják-e, mi lesz az eljárás?
Azt tudjuk, hogy perek soka-
sága vár még eldöntésre, és
nagyon sokan fordultak és
fordulnak kérésükkel a
területileg illetékes egészség-
ügyi pénztárakhoz, kérve a
járulékok visszafizetését. Ha
az említett jogszabály 259.
szakaszának 2. bekezdését
az itt vázoltak szerint módo-
sítani fogják, annak a tör-
vénynek nem lesz – mert az
Alkotmány szerint nem is le-
het – visszamenõ hatálya, te-
hát a keresetek, a kérelmek
jogalap nélkül voltak és ma-
radnak. Ha pedig a törvény-

módosítás elmarad, és 45
nap elteltével a kérdéses tör-
vényszakasz jogkövetkezmé-
nyei megszûnnek, az alkot-
mánybírósági döntések köz-
zétételének napjáig eszkö-
zölt járuléklevonások, -fel-
tartások jogalapja megma-
rad, és csak a 45 nap alatt
vagy az azután levont össze-
gek követelhetõk majd visz-
sza közigazgatási eljárásban
(kérvénnyel) vagy akár per-
ben is. Gondolom, mind-
ezek tudatában mondta és
mondja a szakminisztérium
és az Országos Egészségügyi
Pénztár azt, hogy a helyzetet
hivatalból õk fogják rendez-
ni, tehát per és kérvények
nélkül, de csak a jövõre néz-
ve, és nem visszamenõlege-
sen, amit az Alkotmány 147.
cikkének 4. bekezdése tétele-
sen így mond ki.

A mezõgazdasági életjáradék
módosított szabályozása

Alkotmányellenes egészségügyi törvény

A Hivatalos Közlöny április 9-i, 237. számá-
ban jelent meg az Egészségügyi miniszter
359/2012 sz. rendelete az újszülöttek nyil-
vántartásának új rendszerérõl. Ez ponto-
san meghatározza, milyen esetekben lehet
az újszülött magzatot élõnek nyilvánítani,
illetve halottnak tekinteni. Azt is elõírja,
hogyan kell eljárni mindkét esetben a ható-

ságoknak, melyek hivatottak az újszülöttek
nyilvántartásának vezetésére. Ugyancsak
pontosítja, mi a szerepe a szülést levezetõ
orvosnak a megszületett magzat élettani
helyzetének megállapításában. A halva
született csecsemõk szüleinek a joga, hogy
eldöntsék, kívánják elhamvasztatni, vagy
eltemetni a magzatot.

Az újszülöttek nyilvántartásának új rendszere
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Hókirálynõ

Helyszín: Székelyudvar-
hely, Mûvelõdési Ház. Idõ-
pont: április 27., péntek, 13
óra.

A gyergyószentmiklósi Fi-
gura Stúdió Színház klasszi-
kus mesével vendégszerepel
áprilisban: Andersen – J.
Svarc: Hókirálynõ címû me-
sejátékát nem csak a gyerek-
bérletes nézõknek ajánljuk.

Napjainkban egyre fonto-
sabb az alapvetõ emberi ér-
tékek hangsúlyozása, az ösz-
szetartozás, a család, a sze-
retet elsõbbsége a rideg ráci-
óval szemben. Egy kisfiú és
egy kislány történetét mesél-
jük el a gyerekkortól a fel-
nõtté válásukig, ahol a kis-

lány (Gerda) emberfeletti el-
szántsággal küzd meg a „hi-
deg” rációt megszemélyesítõ
Hókirálynõvel, csak hogy
visszakapja tõle, és hazavi-
gye a legjobb barátját, Kayt.

Jubileumi kiállítás

Helyszín: Kézdivásárhely,
Incze László Céhtörténeti
Múzeum. Idõpont: április
27., péntek, 17 óra.

A Nagy Mózes Elméleti
Líceum és az Incze László
Céhtörténeti Múzeum tisz-
telettel meghívja a kézdi-
vásárhelyi rajztagozatosok
40 év a mûvészet bûvöletében cí-
mû jubileumi kiállításának
megnyitójára. A jelenlévõ-
ket köszönti Bejan András

és Dimény Attila igazgató.
A kiállítást megnyitja Dr.
Mocsáry Gondos Beáta
igazgatóhelyettes.

Tûzmadár 
Kolozsváron

Helyszín: Kolozsvár, Irish
Music Pub. Idõpont: április
27., péntek, 21 óra. A 2011-
es Álmok album dalai elõ-
ször szólalnak meg Kolozs-
váron.

Szõke Nikoletta 
jazzkoncert

Helyszín: Kézdivásárhely,
Art Caffe. Idõpont: április
27., péntek, 21 óra 30 perc.

Szõke Nikoletta 1983-ban
született Zalaegerszegen ze-
nész családban. Négy éves,
amikor Budapestre költöz-
nek. Noha cimbalmos édes-

apja révén születésétõl zene
veszi körül, zenei tanulmá-
nyokat csak az érettségi vizs-
gát követõen kezd el folytat-
ni az ismert és elismert ma-
gyar jazzénekes, Winand
Gábor növendékeként 2002
januárjában. Alig fél évvel
az elsõ énekóra után már a
Magyar Rádió 6-os Stúdió-
jában koncertezik, melyet
élõben közvetítenek ország-
szerte.

Vársonkolyos Fesztivál

Helyszín: Vársonkolyos.
Idõpont: április 27., péntek –
április 29., vasárnap.

Fellépnek: Horace Dan D
(Techno), Dudu (DnB), MC
Tina (DnB), Morris (Dub-
step), DuBase (Dubstep),
Viktor Nagual (Trance/
ChillOut), Adrianho (Tech
House), Anas Hassani(Tech

House), MadLiquid (Dub/
DnB), Akula (Dubstep),
Replicator (DnB), K-rob
(DnB), Elix (DnB), Axel
(House), Bizare (House),
Matula (Breaks), Cheater
(Electro), Mozer (Breaks),
Anobium (Fidget House),
Acetonz (Liquid), Janis
Guest DJ (Cluj), Gizmo
(Deep House), Blackie
(Tech House), Trakz
(Trance), Flaavis (House),
Deepnb (Liquid), Klaus EB
(Oldschool Hip Hop),
Gezus (Hip Hop), Middlo-
ud (DnB), The Jacks (Rock),
Any Sound (Rock), VJ Nyx.

Tetoválás kiállítás

Helyszín: Kolozsvár, Up-
town Cafe. Idõpont: április
28., szombat, 19 óra.

Meghívott tetováló szalo-
nok: BasTatto & Gallery-

Art, Bizzart Tattoo és Old
Bastards Tattoo.

Balogh Béla elõadása

Helyszín: Csíkszereda,
Szakszervezetek Mûvelõdé-
si Ház. Idõpont: április 28.,
szombat, 19 óra.

Balogh Béla elõadásának
címe: A szeretet törvénye. Spi-
rituális utak és útvesztõk.

Családi nap 
a Hója erdõben

Helyszín: Kolozsvár, Hója
erdõ. Idõpont: április 28.,
szombat, 12 óra.

Lovasíjászattal, ökörsütés-
sel és koncerttel egybekötött
Családi nap lesz a Hója er-
dõben, a Majális réten. Lesz
cigányzene, bográcsozás, va-
lamint az egész napos prog-
ram zárásaként tábortûz.

Programajánló

Az idén elsõ számú kedvenc
pasztell színek mellett a má-
sik fõ trend az ébredõ termé-
szetre emlékeztetõ romanti-
kus virágminta, mely nagy
méretû, szinte élethû nagy-
ságban kerül vászonra. Eb-
ben a szezonban az az iga-
zán menõ, ha a legegysze-
rûbb szabást is feldobó min-
tákat keveri egymással. Lás-

suk, mit ajánlanak a divat-
diktátorok a virágminta-ked-
velõknek.

A Topshop kedveli a
designer-együttmûködése-
ket, a cég ezúttal a holland
származású, londoni szék-
helyû Maarten Van Der
Horsttal kollaborált. A terve-
zõ a 2012-es tavaszi szezon
kulcsfontosságú elemeit

használta fel a kollekció
megálmodásához, így a fõ-
vonalakat követve készítette
el Hawaii-mintás, merész
darabjait, melyeket nemcsak
a nyári szezonra ajánl.

Mary Katranzout a virá-
gos völgyeken kívül a min-
ták megtervezésénél az autó-
balesetek és az akváriumok
élõvilága is inspirálta. Köny-

nyû, szellõs selyemruháit uj-
jatlan, ¾-es ujjú és rövidujjú
fazonban is elkészítették. A
klasszikus, sokoldalú formá-
iról ismert tervezõ mintás
ruháinak minden nõi gard-
rób örülne. A hazai, megfi-
zethetõ márkák is felkészül-
tek a virágdömpingre, a ru-
haboltokban bõven találni
virágmintás ruhákat.

Nyári virágminták
A fogamzásgátlási módszer
kiválasztásánál figyelembe
kell venni a módszerek
megbízhatóságát a nem kí-
vánt terhesség kialakulásá-
val szemben.

Ha a fogamzásgátló tab-
letta szedése mellett dön-
tünk (csakis orvosi javaslat-
ra!), az mind a megbízható-
ság, mind a kényelem
szempontjából jó választás.
Mit kell tudni a tabletták
szedésének megkezdése
elõtt?

Íme a legfontosabb tudni-
valók: A fogamzásgátló
tablettáknak két nagy típu-
sa van: vannak a kombinált
fogamzásgátló tabletták,
melyek ösztrogént és gesz-
tagént (sárgatest-hormont)
is tartalmaznak, illetve a
csak progeszteron-szár-
mazékot (sárgatest-hor-
mont) tartalmazó tabletták.
Mindkettõ hatása visszafor-
dítható a tabletta szedésé-
nek abbahagyásával, azaz
csak szedésük ideje alatt
akadályozzák meg a teher-
beesést.

A fogamzásgátló tablet-
ták nagyon megbízhatóan
akadályozzák meg a nem
kívánt terhességek kialaku-
lását, de ehhez az szüksé-
ges, hogy mindig pontosan
szedjük a tablettát. Aki
most kezdi szedni, annak
érdemes órán vagy telefo-
non emlékeztetõt beállítani.

A fogamzásgátló tabletta
kiválasztásában kérjük a
nõgyógyász segítségét, aki
többféle tényezõt vesz fi-
gyelembe a fogamzásgátló
tabletta kiválasztásánál. Te-
kintettel van például a csa-
ládi kórtörténetre, azaz,
hogy van-e a családban
trombózishajlam, fiatal
korban elõforduló trom-
botikus betegségek, mell-
rák. Szintén fontos a fo-
gamzásgátló tabletta felírá-
sánál az egyén kórtörténet-
ét és betegségeit megismer-
ni. Különös tekintettel a
szív- és érrendszeri betegsé-
gekre, beleértve a magas
vérnyomást; fontos tudni,

hogy van-e az egyénnek cu-
korbetegsége, autoimmun,
daganatos betegsége, stb.

A fogamzásgátló tabletta
kiválasztásánál a nõgyógy-
ász figyelembe veszi az élet-
kort, a dohányzási szokáso-
kat, a lehetséges bõrgyógy-
ászati problémákat, az eset-
leges mellfájdalmat, a fáj-
dalmas menstruációt, stb. A
fogamzásgátló tabletta elsõ
felírásánál az orvos nõ-
gyógyászati vizsgálatot is
végez, illetve ezt követõen
rendszeresen figyelemmel
kíséri páciensét.

Ha egy fogamzásgátló
tabletta bevált egyik isme-
rõsünknek, barátnõnknek,
még nem jelenti azt, hogy
nekünk is az a leginkább
testreszabott fogamzásgátló
tabletta.

A fogamzásgátló tablet-
tákra legtöbb esetben érvé-
nyes, hogy a menstruáció
elsõ napján kell elkezdeni,
ha valaki a ciklus 2-5. nap-
ján kezdi el, akkor további
7 napig kiegészítõ óvszeres
védekezés szükséges. A tab-
letta mellé csomagolt beteg-
tájékoztatóban megtalál-
ható az adott készítményre
vonatkozó szedési utasítás.

Új, kombinált fogamzás-
gátló tabletta elkezdésénél
pecsételõ vérzés jelentkez-
het, mely a szedés elsõ há-
rom hónapjában nem te-
kinthetõ kórosnak. Ez vi-
szonylag gyakori jelenség,
emiatt nem javasolt idõ
elõtt abbahagyni a fogam-
zásgátló szedését. A csak
gesztagént tartalmazó fo-
gamzásgátló tablettáknál
szabálytalan idõközönkénti
hüvelyi vérzés jelentkezhet,
ez nem utal a tabletta hatás-
talanságára.

A fogamzásgátló betegtá-
jékoztatóját olvassuk el, és
õrizzük meg, a késõbbiek-
ben szükség lehet a benne
foglaltak ismeretére, példá-
ul antibiotikum szedésekor,
hasmenés, hányás esetén.

Amennyiben bármilyen
mellékhatást tapasztalunk,
keressük fel a nõgyógyászt.

Mit érdemes tudni, 
ha elõször szed valaki 
fogamzásgátlót?
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Közepes fokozat

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

Készítette: Buna Botond

Elõzõ feladványunk megfejtése

Egy controller nyári szabadságát karib-tengeri hajóúton tölti.
Miután sokat látott szemei megszokták az új környezetet, lel-
kesen a kapitányhoz fordul:
– Hihetetlen, mi minden belefér a kabinban levõ kis faliszek-
rénybe! A vállalatunknál is szükség lenne ezekre az ügyes
szerkezetekre, mert ott is kevés a hely!

Erre a kapitány: 
– Már megbocsásson uram, ... (poén a rejtvényben)

Vízszintes: 1. A poén elsõ része. 12. Kovászna megyei tele-
pülés. 13. Orrjelzõ. 14. Magához von. 15. Világhírû szálloda-
lánc. 17. Szakáll szálai! 18. Motorbelsõ! 19. Békafajta. 20.
Vacogás szava. 21. Ókori állam az Arab-félszigeten. 23. Kap-
szula. 24. Kovászna megyei település. 25. Értékes szõrme. 27.
Nincs megfûszerezve az étel. 30. Annyi ...; egyenlõ. 32. Sün-
disznó becézve. 33. A másik helyrõl. 36. Titulus. 38. Kolum-
busz Kristóf egyik hajója. 39. Kukucskál. 41. Bútortípus. 43.
Könyörög. 44. Távolságot pontosan bemér. 46. Kintrõl. 47.
Micsoda? 48. Vél. 49. Álhal. 50. Horgony, vasmacska. 52.
Mesebeli altatószer. 54. Grófság Nagy-Britanniában, székhe-
lye Maidstone.

Függõleges: 1. Nedves a levegõ. 2. Ezt követõen. 3. Módo-
sított a-hang. 4. Zöld Demokraták (röv.). 5. Ámbár, de. 6.
Téves a jegyzék. 7. Õrlõüzeme van. 8. Hitvesünk szüleje. 9.
Lett (rég.). 10. Ugyancsak. 11. Tolvaj madár. 16. Az osztrák
katonák csúfneve a kuruc korban. 19. ... Habsudová; szlo-
vák teniszezõ. 20. Hazai író (Tibor). 22. Mikrofonba felol-
vas. 24. Siralom. 26. Amerikai TV-csatorna. 28. Elvisel. 29.
A poén második része. 31. ...-nyáron; mindig. 34. Csúcs a
Mecsekben. 35. Hajlandóságot mutat valamre. 37. Délkelet-
ázsiai majomfajta. 40. Kendõ. 42. Papírra jegyzetelt. 44.
Áruházlánc. 45. Mihók mesetársa. 48. Elõtag: föld. 49. Ke-
serû gúny. 51. Kabay János monogramja. 53. Mûvelõdési
Központ (röv.) 

Hajón

Igen, vannak olyan növé-
nyek-szerencsére nem túl
sok –, amelyek egyes anyag-
cseretermékeik, hatóanyaga-
ik révén okai lehetnek egyes
tünetcsoportoknak. E növé-
nyek legfontosabbjait szeret-
nénk most bemutatni.

Erdeinkben, parkjaink-
ban, a kertekben gyakran ta-
lálkozhatunk az igen dekora-
tív saspáfránnyal.

Az igazi veszélyt az jelen-
ti, hogy a növényben találha-
tó rákkeltõ (karcinogén)
vegyület állati eredetû élel-
miszerekbe juthat át. Míg a
haszonállatok húsa nem, ad-
dig tejük sajnos szerepelhet
ilyen közvetítõként. A vizs-
gálatok és számítások szerint
például a szarvasmarhák
szervezetébe jutó rákkeltõ
molekula 8-10 százaléka vá-
lasztódik ki a tejjel, s az ilyen
tej fél liternyi mennyiségét
fogyasztó személy akár 10
mg karcinogén anyagot is
felvehet. Ráadásul a felvett
anyag hatásának hosszú ide-
ig semmi érzékelhetõ jele, tü-
nete nincs.

Mindössze néhány éve de-
rült fény arra, hogy a saspáf-
rány nemcsak tartalmazza a
veszélyes anyagot, hanem a
növénybõl a talajba is kerül-
het belõle, azaz van elvi lehe-
tõség az anyag mikro-
mennyiségének esetleg az
ivóvízbe jutására is. Mind-
ezek fényében a saspáfrány a
rákkeltõ hatású növények
sorának elsõ helyén áll.

A közönséges aggófû, a fé-
szekvirágzatúak családjának

tagja, viszonylag kistermetû,
lágyszárú, egy- vagy kétéves
növény. Levelei élénk zöl-
dek, szárnyasan hasogatot-
tak, szélük fogazott, az alsó
levelek nyelesek, a felsõk
szárölelõk, a levélváll füles.
A virágzás igen hosszú: már-
ciustól akár novemberig is el-
tarthat.

A növény – hasonlóan sok
más aggófû fajhoz – pir-
rolizidinvázas alkaloidokat
(legveszélyesebb a senecio-
non) tartalmaz, körülbelül
összesen 0,5 százaléknyi
mennyiségben. A növénnyel
szennyezett takarmányt fo-
gyasztó állatok esetében ag-
gófûmérgezés (szenciózis)
következhet be. A pirolizidin
alkaloidok oxigenáz enzi-
mek révén pirrolszár-
mazékokká alakulnak, me-
lyek a makromolekulák ké-
miai módosítása révén karci-
nogén hatásúak.

A martilapu egy érdekes,
szintén fészekvirágzatú, hen-
geres gyökértörzsû, évelõ faj.
Kora tavasszal (febru-
ár–március) jelennek meg a
virágok, majd csak ezt köve-
tõen fejlõdnek ki a levelek.
Az aranysárga, csöves és
nyelves virágokból álló vi-
rágzatok tõkocsányon nyíl-
nak, amelyet pirosas-barnás
pikkelylevelek borítanak.

A fekete nadálytõ erõteljes
gyökértörzsû, érdes hajtású,
évelõ növény, az érdes leve-
lûek családjának tagja. Szára
30-80 centiméter magas,
nagy tõlevelei (25 centiméte-
resek is lehetnek) tojásdadok

vagy lándzsásak, nyelesek.
A szárlevelek kisebbek. Virá-
gai különbözõ színûek lehet-
nek: általában a harang ala-
kú párta vörös, ibolyás, de le-
het sárgás vagy fehér is. Virá-
gai levélhónalji kunkorvi-
rágzatot alkotnak. A virág-
zás ideje: május-július kö-
zött. A nadálytõ Eurázsiá-
ban õshonos növény. Mo-
csárrétek, vízpartok, nedves
rétek igen gyakori, néhol tö-
meges faja. A nadálytõ leg-
fontosabb hatóanyaga a rák-
keltõ hatású szimfitin, amely
a növény levelében, gyökeré-
ben 0,2-0,3 százaléknyi
mennyiségben fordul elõ.

A közönséges farkasalma
hengeres, elágazó, taracksze-
rû gyökértörzsû növény.
Szára egyenes, 50-70 centi-
méteres, nem fásodó, felsõ
részében majdnem kúszó.
Levélállása szórt, levelei na-
gyok, bõrszerûek, mélyen
szíves alakúak. Virágai a le-
vélhónaljakban, leginkább

hármasával-ötösével nõnek.
A sárga virágok kétoldali

szimmetriájúak, forrtak. A
virágszerkezet sajátosan ala-
kult ki annak érdekében,
hogy a megporzó rovarok ne
távozhassanak virágpor nél-
kül. A farkasalmában gyan-
ták és éterikus olaj mellett –
fõként a földbeli szervében
és magjaiban – alkaloidszerû
arisztolochiasavat és keserû-
anyagokat találhatunk. A
növény (termések, magok)
nagyobb mennyiségének fo-
gyasztását követõen erõs
(néha halálos) mérgezés kö-
vetkezhet be, jellegzetes tü-
netektõl kísérve (hányás, a
gyomor és béltraktus ingerlé-
kenysége, görcsök, szívrit-
mus gyorsulása, vérnyomás-
csökkenés, vesepanaszok),
az arisztolochiasav azonban
hosszabb távon, kis dózisban
tumorképzõ, illetve mutáció-
kat létrehozó tulajdonságú.
A vegyület arisztolochia-lak-
tammá alakul, amely DNS-

molekulákhoz kapcsolódik,
kiváltva így a genetikai alap
súlyos következményû mó-
dosulását.

A kapotnyak kistermetû,
évelõ erdei növény, gyökér-
zete, gyökértörzse hengeres,
vízszintesen kúszó, szaga
borsszerû, íze csípõs, keser-
nyés. A talaj fölé egy 6-8 mm
vastag tengellyel emelkedik,
amelyet pikkelyes allevelek
borítanak. Örökzöld levelei
párosával, átellenesen nõ-
nek, hosszú nyelûek, vese
alakúak, bõrszerûek, színi
részük fényes. a kancsó ala-
kú, kicsi, hússzínû-barnás vi-
rágok hosszú kocsányúak,
legtöbbször az avar alatt rej-
tõznek. Virágzásuk korai, a
III-IV. hónapban nyílnak. A
virágok megporzását sajnos
és igen ritka módon csigák
végzik. Nyirkos, sötét lomb-
erdõkben, ligeterdõkben,
kertekben néhol tömegesen,
az aljnövényzetet meghatá-
rozó fajként jelenik meg.

A növény minden része 1-
2 százalékban illóolajat tar-
talmaz, amelynek fõ kompo-
nense (körülbelül 90 százalé-
kos arányban) az alfa- és
béta-azaron. Ezenkívül cse-
reanyagok, gyanták, nyálka-
anyagok fordulnak még elõ.
Valamikor gyógynövény-
ként is szerepelt (a teljes nö-
vény képezte a drogot, bele-
értve a gyökértörzset is), a
népgyógyászat hánytató-
szerként, vizelethajtóként al-
kalmazta. A növény mérge-
zõ hatása fõként azarontar-
talmával függ össze. Az
újabb kutatások arra utal-
nak, hogy az azaron és szár-
mazékai rákkeltõ hatásúak!

A bemutatott növények –
különösen az „elsõ számú
közellenség”, a saspáfrány –
rákkeltõ hatását egyértelmû
vizsgálatok igazolják. Bár
többségük nem szolgál köz-
vetlen emberi fogyasztásra,
hatásaikról, illetve e lehetõ-
ségekrõl jó tudni.

A növények gyógyító erejének sokfélesé-

ge napjainkban mind többünk számára

egyszerû, de igen fontos lehetõség a ter-

mészetesebb életre, illetve a kockázat-

mentes gyógyulásra. De vajon léteznek-e

olyan növények is, amelyek ellenkezõ,

azaz károsító hatásúak, netán egyenesen

okozói lehetnek egyes elváltozásoknak,

tüneteknek, betegségeknek?

Rákkeltõ növények

Fekete nadálytõ

Farkasalma Martilapu Saspáfrány

Kapotnyak Aggofû
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Végtelen hazugságok

Jól hallgassátok, hogy mit
fogok most mesélni! Egyszer
láttam két sült kakast, amint
repültek, nagyon gyorsan re-
pültek, és a hasuk az eget ér-
te, a hátuk a földet szántotta.

Egyszer egy kovács üllõ
meg egy malomkõ úszott na-
gyon lassan a Daugaván, a
parton egy béka ült és két
ekevasat falatozott. Ez éppen
Szent Iván napján történt.

És egyszer három férfi meg
akart fogni egy eleven nyulat.
Falábuk volt: az egyik vak
volt, a másik néma, a harma-
dik pedig nem tudta a lábát
mozdítani. De a vak elsõnek
pillantotta meg a nyulat, a
néma odakiáltott a sántának,
az pedig elkapta a nyulat.

Voltak, akik a szárazföld-
ön hajóval akartak menni, el
is úsztak a rozsföldön és az
erdõn át egy magas hegyig,
ott elsüllyedtek mindannyi-
an. A rák a kutya helyett nyu-
lat kergetett, és a háztetõn
egy tehén aludt, maga má-
szott fel oda.

És van egy ország, ahol a
legyek akkorák, mint miná-
lunk a kecskék.

De most már ki kell nyitni
az ablakot, hogy a hazugsá-
gok elrepülhessenek.

A nagy erõsek

Hol volt, hol nem volt, élt
egyszer egy férfi, akinek volt
egy fia. A fiú olyan erõs volt,
hogy az egész környéken
nem talált senkit, akivel össze

tudta volna mérni az erejét.
Ezért úgy döntött, hogy a
másik járásban kell ellenfelet
keresni. Elment egyik nap,
elment másik nap, de sehol
senkit sem talált. Végül be-
ment egy házba, ahol egy
öregasszony két szakajtónyi
lepényt sütött.

„Fiam, merre jársz itt?” –
kérdezte a legényt.

„Ellenfelet keresek, hogy
megbirkózhassam vele.”

„No, amikor megjön a két
fiam, akkor birkózhattok.”

Az öregasszony megsütött
még egy szakajtónyi lepényt,
és várta a fiait. Egy idõ múl-

va mindketten megjöttek,
mindegyiknek egy-egy szar-
vas volt a hóna alatt és egy-
egy õz a kisujján. Az anyjuk
eléjük tett egy-egy szakajtó-
nyi lepényt és a harmadik
szakajtóhoz hívja a vendéget.
Jóízûen elfogyasztották az
összes lepényt és kiittak fél-
félhordónyi sört.

A vendég azonban nem
tudta megenni az összes le-
pényt és kiinni a sört. Ezt lát-
va a legényeknek elment a
kedvük a birkózástól, és úgy
döntöttek, hogy inkább reg-
gel fognak megküzdeni.

Az öregasszony az egyik

fiának az egyik ajtó mellett, a
másiknak a másik ajtó mel-
lett ágyazott meg, a vendég-
nek pedig a szoba közepén.
Éjjel az egyik fiú tüsszentett,
de olyan hatalmasat, hogy et-
tõl a vendég elrepült a szoba
közepérõl a másik ajtóig,
pont a másik fiúra.

Ekkor az a fiú is tüsszen-
tett, és a vendég visszarepült
az elsõ fiúhoz, és ez így ment
egész éjjel, úgy repkedett,
mint egy tollpihe. Reggelre
õneki ment el a kedve a bir-
kózástól, mindjárt el is sza-
ladt, de a legények észrevet-
ték és szaladtak utána. Sze-

rencsére a szegény összefu-
tott egy férfivel, aki a vállán
hatalmas gerendát cipelt, és
megkérte, hogy mentse meg
az üldözõitõl. A férfi ledobta
a válláról a gerendát, elkapta
a legényeket, bedugta egyi-
ket a nadrágja egyik, a mási-
kat a nadrágja másik zsebébe
és így szólt: „No, most eredj
tovább, míg a zsebemben
vannak. Amikor már nem
foglak látni, kieresztem
mindkettõt!”

Otthon a fiú csodálkozva
mesélte: „No, még ilyet! Én
erõs vagyok, de addig men-
tem, míg nem találtam olya-

nokat, akiknek a kisujjuk is
erõsebb nálam. Ez a kettõ
erõs volt, míg nem akadt egy
harmadik, még erõsebb!”

A szerencse teljesített 
három kívánságot

Szerencse anyó egyszer,
amikor a világot járta, egy
késõ téli este bekopogtatott
egy magányos kis házba,
hogy megmelegedjen. Ami-
kor ment el, odahívta a gazd-
asszonyt és ezt mondta neki:
„Mivel megengedted, hogy
megmelegedjem, teljesítem
három kívánságodat.”

„Süljön kolbász a tûzhe-
lyen!” – mondta gyorsan a
gazdasszony. És a kolbász
azon nyomban meg is sült.

A gazda azonban felkiál-
tott: „Ej, te semmirekellõ!
Nõtt volna inkább az orrodra
a kolbász. Miért nem kíván-
tál pénzt, gazdagságot?”

Abban a pillanatban,
amint a gazda kimondta eze-
ket a szavakat, a nõ orrához
nõtt a kolbász, amit le nem
tudott onnan venni. Ekkor a
férfi megijedt és megkérte
Szerencse anyót, hogy vegye
le a felesége orráról a kol-
bászt.

Szerencse anyó le is vette,
miközben ezt mondta: „Os-
tobaságotokban nem ti vagy-
tok az elsõk, akik nem tudtá-
tok hasznát venni az ajándé-
komnak. Három dolgot
adtam, de ti hármat elvesz-
tettetek, Isten veletek!”

(Fordította: Dabi István)

Lett népmesék

Madárlesen címû verssel fo-
gadtak Bikfalván a Zöld utat
a turistáknak elnevezésû tá-
borban a sepsiszentgyörgyi
Mikes Kelemen Líceum elsõ
és harmadik osztályos tanu-
lói.

Új napra ébredt a világ,
Harmatos még fû, fa, virág.

Korán reggel ébred a kert
A sok madár dalolni kezd.

A lombsátor árnya alatt
Csicseregnek a madarak.
Köszöntik a virradatot,
Üdvözlik a kelõ napot.

Trillázásuk messzire száll,
Ébred tõle a zöld határ.

Kicsalják Ritát a kertbe,
Nézi õket elmerengve.

A madárdal bûvöletes,
Szebb, mint bármely CD-lemez.
Megtölti az ember szívét
Szebbé teszi az életét.

Megtudtam, hogy egy
hosszú lefutású, pontosab-

ban egyéves projektrõl van
szó, amiben a líceum min-
den diákja elsõ osztályostól
a tizenkettedik osztályosig
részt vesz. Dicséretes a kez-
deményezés, példaértékû, jó
látni, hogy tanárok, diákok
közösen tesznek konkrét lé-
péseket, hogy szebb von-
zóbb legyen a környezetünk.
Forró Viola és Balogh And-
rea tanítónõk felügyelete
alatt zajlanak az e heti prog-
ramok. Szelektív hulladék-
gyûjtés, szemétbõl mûvészet
témák mellett a vándorma-
darak is szerepet kaptak. Fi-
gyelemmel hallgatták az elõ-
adást a diákok, örvendetes,
hogy széleskörû ismeretük
van madaras témában. Az
elõadás végén „házi felada-
tot” is kaptak a lelkes diá-
kok: le kell rajzolniuk a két
közismert és közkedvelt ván-
dormadarukat, a fecskét és a
gólyát. A rajzok május tize-
dikén, a madarak és fák napi
ünnepségen lesznek megte-
kinthetõek a többi kreatív
munkákkal közösen a líce-
umban kialakított zöld sa-
rokban. Ebéd élõtt táncra is
sor került, mozgásra fogta a
gyerekeket Ida, az Ida
Aerobik oktatója, és rövid
idõ alatt megtanult egy kore-
ográfiát mindenki.

Kelemen László

Hétvégi mellékletünk Életmód és Csodavár oldalait
Orosz Anna szerkesztette

Tizenkét hónap a természetben
Nem kell mást tenned eh-
hez a hangulatos tárolóhoz,
csak kutass egyet a rongyos
zsákban, s amit találsz, ki-
vágod, és megvarrod.

Szükséges eszközök: ol-
ló, tû, varrócérna, kidobott
textíliák (fõként farmer).

Elkészítés: Alapnak ke-
ress egy nagyobb textilda-
rabot, ami körülbelül befe-

di az ágyad végét. Kinõtt,
kidobott farmernadrágok-
nak vágd le a zsebeit, majd
egyenként, szimmetrikusan
egymás mellé helyezve
varrd fel õket. A farmer-
nadrág dekékpántájával be-
szegheted, a nadrágszíj búj-
tatókból pedig akasztókat
varrhatsz rá. Apróságok tá-
rolására alkalmas. Jó szó-
rakozást!

Ágy végéhez 

rögzíthetõ játéktartó


