
Fleischer Hilda

„Éppenséggel Emil Boc kije-
lentése, miszerint az ország te-

rületi-közigazgatási felosztásakor
nem vehetõ tekintetbe az etnikai
komponens, vall etnikai megkö-
zelítésre” – perelt a kormányfõvel
Markó Béla kormányfõhelyettes.
A Mediafaxnak  az RMDSZ elnö-
ke elmondta, nem szabad szem
elõl téveszteni, hogy Romániá-
ban vannak hagyományos, etni-
kailag is különálló régiók. „Ez a
valóság, aki ezt nem ismeri el, az
a valóságot akarja megmásítani”
– fogalmazott Markó, hozzátéve,
a jelenlegi felosztás legnagyobb
problémája éppenséggel az, hogy
mesterséges régiókat hozott létre.
Folytatása a 3. oldalon 

Alulról indulva lép Kolozsvár
Nagyszeben nyomdokaiba 

Kolozsvár és az egész régió adottságait ala-
pul véve lehetne olyan programot létrehoz-
ni, amely sikerre vinné a város Európa kul-
turális fõvárosi törekvéseit. Ennek lehetõsé-
gérõl tárgyaltak a közvitasorozat elsõ állo-
másán a Kolozsvár 2020 kezdeményezõi. 
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2311 ▲
1 amerikai dollár 3,4437 ▲
100 magyar forint 1,4987 ▼

Tusványos – nyílt lapokkal

„A tavalyi részvétel királycsinálónak bizo-
nyult mindkettejük számára, ezért esély van
arra, hogy idén is eljönnek” – reagáltak az
idei Tusványos szervezõi az ÚMSZ azon
kérdésére, dolgoznak-e azon, hogy Traian
Bãsescu államfõ és Orbán Viktor miniszter-
elnök ismét asztalhoz ülhessen a Bálvá-
nyosi Nyári Szabadegyetemen.

Aktuális 3

Kultúra 8

Vezércikk 2

Aktuális 2
Pozsony pártján Brüsszel

Sólyom László magyar államfõ megakadá-
lyozott szlovákiai látogatásával kapcsolat-
ban a szlovák kötelezettségszegésre történõ
magyar hivatkozás megalapozatlan – közöl-
ték tegnap Brüsszelben.

Mentség és magyarázat

A taláros testületnek nem szabad arra fi-
gyelnie, hogy közeledik a Nemzetközi
Valutalap ülése, milliók hétköznapi életét
befolyásolhatja a döntése, hogy mit mond

róla a média, hanem csu-
pán önmaga jogtudomá-
nyi érveivel és érveléseivel
kell foglalkoznia. A jelek
szerint erre a tegnapi hat
óra nem volt elegendõ, és
nem kizárt, hogy még két-

szer ennyi is kevésnek
bizonyul.

Székedi Ferenc

Mai mellékletünk:

ÚMSZ

„Az érvek ütköztetésével el-
húzódott az idõ, és nem tisz-

táztuk, hogy ki mit is fogad el” –
magyarázta tegnap lapunknak
Puskás Bálint alkotmánybíró azt,
hogy miért függesztette fel a talá-
ros testület ma reggelig a bér- és
nyugdíjcsökkentések elleni felleb-
bezések ügyében tartott ülését.
Hozzátette: reméli, ma születik is
döntés, de ehhez mindenképp ar-
ra van szükség, hogy a tagok fris-
sen, nyugodtan lássanak munká-
hoz. Az Alkotmánybíróságnak öt
fellebbezést kell megtárgyalnia.
Folytatása a 3. oldalon 

Döntés elnapolva
Sebesi Karen Attilát és Deme-
ter András Istvánt javasolta a

román közszolgálati televízió és
rádió igazgatótanácsába a Szövet-

ségi Állandó Tanács – tudta meg
lapunk. Demeter kedden akár a
rádió elnöki tisztségét is megkap-
hatja. 2. oldal 

Az állami szubvenció megvonása után akár kétszeres árat is kell fizetnie a fogyasztónak egy gigakalória energiáért Fotó: Mediafax/archív

Izzasztó a meleg víz ára
Nem nyújt támogatást a kormány a lakosságnak a hõenergia kifizetésére

Etnikum 
fölötti régiók?

Demeter akár rádióelnök lehet

Országszerte jelentõs erõfeszítéseket tesznek a nagyvárosok önkormányzatai, hogy

pótolják a távhõ- és melegvíz-szolgáltatás kiesõ kormányzati támogatását. Ezentúl 

ugyanis az önkormányzatokra vagy a fogyasztóknak a hõenergia reális árát kell

kifizetniük, így akár duplájára is nõhetnek a kiadások. Bukarestben és Kolozsváron 

már körvonalazódik, hogy kinek mennyi segítség jár. A székelyföldi önkormányzatok

egyelõre nem is hisznek a támogatás megvonásában. 7. oldal 

Sebesi Karen Attila és Demeter András István  Fotók: ÚMSZ/archív
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Hírösszefoglaló

Sem az uniós szerzõdés, sem a
másodlagos jogforrások ren-

delkezései nem vonatkoznak va-
lamelyik tagállam államfõjének
egy másik tagállamban teendõ lá-
togatására, ezért az Európai Bi-
zottság véleménye szerint Só-
lyom László köztársasági elnök
tavaly augusztusi, megakadályo-
zott szlovákiai látogatásával kap-
csolatban a szlovák kötelezettség-
szegésre történõ magyar hivatko-
zás megalapozatlan – közölték
tegnap Brüsszelben. Az EU leg-
fõbb végrehajtó testülete szerint
az említett jogforrások „szövegé-
bõl, összefüggéseibõl, valamint
céljából következik, hogy a sza-
bad mozgás joga kizárólag ma-
gánjogi jogalanyként, nem pedig
egy tagállam vagy egy harmadik
ország államfõjeként illeti meg a
polgárokat”. Az államfõkre a
nemzetközi jog szabályai vonat-
koznak – szögezte le az Európai
Bizottság (EB), hozzátéve: az uni-
ós intézmények nem rendelkez-
nek hatáskörrel arra vonatkozó-
an, hogy a tagállamok közötti két-
oldalú diplomáciai kapcsolatokat
szabályozó nemzetközi jogi nor-
mákat módosítsák.

Magyarország folytatja

Külügyminisztérium álláspont-
ja szerint Szlovákia 2009. augusz-
tus 21-én nem tagadhatta volna
meg, hogy Sólyom László köztár-
sasági elnök belépjen az ország
területére, így Magyarország foly-
tatni fogja a Szlovákia ellen indí-
tott eljárást az Európai Bíróság
elõtt – közölte a tárca szóvivõi
irodája tegnap az MTI-vel. A Kül-
ügyminisztérium indoklásul a
személyek szabad mozgásáról
szóló irányelvre hivatkozik.
Mint írják, Magyarország nem-

csak arra szeretne választ kapni,
hogy a szlovák hatóságok dönté-
se sérti-e az uniós szerzõdéseket,
hanem arra is, hogy az irányelvet
minden uniós polgárra ugyanúgy
kell-e alkalmazni, vagy van-e
olyan személyi kör (például köz-
jogi méltóságoké, hivatalos dele-
gációké), akikre az irányelv sza-
bályai nem érvényesek.

Pozsony önvizsgálatra
inti Budapestet

A szlovák külügyminisztérium-
nak meggyõzõdése, hogy Sólyom
László megakadályozott tavalyi
révkomáromi látogatásának ügye
az egyik félnek sem használt, s
hogy az ügy az Európai Bizottság
döntésével befejezõdik. Pozsony
azt reméli, hogy az EB állásfogla-
lása „ugyanakkor önvizsgálatra
való ösztönzésként fog szolgálni
azok számára, akik a vétkest csak

az egyik oldalon látták” – jelen-
tette ki Peter Stano, szlovák kül-
ügyi szóvivõ csütörtökön. A mi-
nisztérium az EB határozatát a
szlovák érvelés megerõsítéseként
értékeli.

Mint ismert, Szlovákia 2009.
augusztus 21-én megtagadta,
hogy Magyarország elnöke szlo-
vák területre lépjen. Magyaror-
szág ezért kötelezettségszegési el-
járást kezdeményezett Szlovákiá-
val szemben. Budapest szerint
Pozsony megszegte az európai
uniós jog rendelkezéseit – neveze-
tesen az unió polgárainak és csa-
ládtagjaiknak a tagállamok terü-
letén történõ szabad mozgáshoz
és tartózkodáshoz való jogáról
szóló 2004/38/EK irányelvet. Az
eredeti magyar kérés az volt,
hogy a brüsszeli végrehajtó testü-
let indítson Szlovákia ellen köte-
lességszegési eljárást. A bizottság
válasza azonban akkor az volt,

hogy az adott körülmények kö-
zött nincs lehetõsége ilyen eljárást
indítani, mivel az egyik tagállam
államfõjének egy másik tagállam-
ban teendõ hivatalos látogatására
nem vonatkoznak az uniós jog
rendelkezései. A bizottság szerint
a tagállamok kizárólagos joga az
õket érintõ kétoldalú diplomáciai
kapcsolatok irányítása. 

Ezután kezdeményezte hivata-
losan maga a magyar kormány a
Szlovákia elleni eljárást, ez volt
ugyanis az elõfeltétele annak,
hogy az esetleges bizottsági eluta-
sítás nyomán Magyarország kere-
setet nyújthasson be Szlovákia el-
len a luxembourgi székhelyû Eu-
rópai Bíróságnál. Az uniós eljá-
rásrend értelmében ugyanis mie-
lõtt egy tagállam keresetet nyújt
be egy másik tagállam ellen az
Európai Bírósághoz, a bizottság
indoklással ellátott véleményt ad
ki. 

Pozsony pártján Brüsszel
Európai Bizottság: Sólyom kitiltása nem volt uniós kötelezettségszegés

Hírösszefoglaló

Oroszország képes lesz a
csúcstechnológián alapuló

gazdaság meghonosítására – szö-
gezte le Dmitrij Medvegyev orosz
elnök, aki egyesült államokbeli
látogatásának szerdai napját a ka-
liforniai Szilícium-völgyben töl-
tötte. Az orosz államfõ a Twitter
közösségi portál helyi székhelyén
bejegyezte elsõ tweetjét, vagyis
üzenetét, amelyben jelezte, hogy
„a portálon van”. Hangsúlyozta:
elnökségének egyik prioritása,
hogy Oroszországban is kiépül-
jön az a korszerû csúcstechnoló-
giai hálózat, amely a Szilícium-
völgyben már megvalósult. 

Moszkva tervei szerint az
oroszországi innovációs központ
a fõváros környékén, Szkolkovó-
ban épülne meg. Medvegyev az
amerikai innovációs és csúcstech-
nológiai erõfeszítések vívmányai-
val ismerkedett egyesült államok-
beli látogatásának elsõ szakaszá-
ban. Az orosz államfõ már koráb-
ban hangsúlyozta: útjának célja,
hogy látogatása eredményeként
teljes értékû kapcsolatok jöjjenek
létre a csúcstechnológiát alkalma-

zó amerikai vállalatok és az orosz
fél között. Utóbbi várakozási sze-
rint az amerikai befektetõket nem
hagyja majd hidegen a Szkolk-
ovóban kiépítendõ innovációs
központ. Medvegyev kaliforniai
vállalatlátogatásai konkrét ered-
ménnyel is jártak: John Cham-
bers, a Cisco vezetõje jelezte,
hogy vállalata az elkövetkezõ 10
évben egymilliárd dollárt szándé-
kozik Szkolkovo fejlesztésébe be-
fektetni. 

Az orosz elnök a Ciscón kívül
felkereste a Twitter és az Apple
cégeket is, valamint járt a Yandex
orosz internetes cégnél, amelynek
Kaliforniában amerikai leányvál-
lalata van. Medvegyev beszédet
mondott a Stanford Egyetemen,
melyben ismertette 10 pontból ál-
ló tervét, amely országa gazdasá-
gi felemelkedését célozza. Fontos-
nak tartotta az egészségügyi és a
oktatási rendszer reformját. Han-
goztatta: Oroszországnak az in-
novációs fejlesztések egyik vezetõ
hatalmává kell válnia. Az orosz
elnök Kaliforniából Washington-
ba repült, ahol tegnap – lapzár-
tánk után – Barack Obama ameri-
kai elnökkel tárgyalt. 

Medvegyev: a Szilícium-
völgybõl a Fehér Házba

Cs. T. P.

Sebesi Karen Attilát és Deme-
ter András Istvánt javasolta a

román közszolgálati televízió és
rádió igazgatótanácsába az
RMDSZ Szövetségi Állandó Ta-
nácsa (SZÁT) – tudta meg la-
punk. A javaslatokat a szombaton
ülésezõ Szövetségi Képviselõk Ta-
nácsának (SZKT) is meg kell erõ-
sítenie. Amint beszámoltunk róla,
a döntés után a SZÁT tagjai elzár-
kóztak attól, hogy nyilvánosságra
hozzák a jelöltek nevét. „Úgy
döntöttünk, hogy az SZKT ülésé-
ig ez nem tartozik a közvélemény-
re. A többi párt sem hozta nyilvá-
nosságra jelöltjei nevét” – mondta
lapunknak Olosz Gergely képvise-
lõházi frakcióvezetõ. Felvetésünk-
re, miszerint a liberálisok jelöltjei
már ismertek, a politikus azt
mondta: úgy tudja, a PNL módo-
sítani készül elképzelésein.

Sebesi Karen Attila – aki jelen-
leg a Román Televízió Kolozsvári
Stúdiójának a fõmunkatársa – la-
punknak tegnap elmondta: eleget
tett örömmel tett eleget az
RMDSZ felkérésének, hisz egy-
részt „belsõ ember”, aki másképp

látja az intézmény helyzetét, más-
részt pedig éveken keresztül a pót-
tag volt a rádió igazgatótanácsá-
ban. Sebesi korábban az RMDSZ
ügyvezetõ elnökségének mûvelõ-
dési alelnökeként és a kolozsvári
Agnus rádió fõszerkesztõjeként te-
vékenykedett.

Demeter András István „meg-
tiszteltetésnek és provokációnak
nevezte” a SZÁT döntését. Kele-
men Hunor mûvelõdési miniszter
jelenlegi tanácsadója azonban
szombatig nem kívánta kommen-
tálni jelölését. „Ha az SZKT jóvá-
hagyja, csak akkor leszek az
RMDSZ jelöltje” – nyilatkozta az
ÚMSZ-nek a temesvári magyar
színház volt igazgatója, aki a
Tãriceanu- kormányban mûvelõ-
dési államtitkár is volt.

Amint arról lapunkban beszá-
moltunk, egy korábbi koalíciós al-
ku révén Demeter András István-
nak jó esélye van arra, hogy a rá-
dió elnöki tisztségét is megkapja.
„Úgy néz ki, ebbe az irányba ha-
ladnak a dolgok” – mondta teg-
nap lapunknak neve elhallgatását
kérve a demokrata-liberálisokkal
tárgyalásokat folytató RMDSZ-es
politikusok egyike. 

Demeter András István 
akár a rádió elnöke is lehet

Sólyom László államfõt tavaly augusztusban megállították a komáromi hídon a szlovák hatóságok Fotó: archív

Az Alkotmánybíróság nem
része a bírósági hierarchiá-
nak, azaz nem az igazság-

szolgáltatás valamiféle
olyan fellebbviteli szerve,
ahová a korábbi döntések-
kel elégedetlen felek folya-

modhatnak, hanem
kizárólag jogértel-

mezéssel foglalkozó testület. Voltaképpen
azt vizsgálja, hogy egy adott jogszabály
egészében vagy részleteiben ellentétes- e
vagy sem az Alkotmánnyal, illetve a benne
foglalt alkotmányos elvekkel. Ha úgy talál-
ja, hogy igen, akkor ezt a rendelkezést al-
kotmányellenesnek nyilvánítja és vizsgált
formájában kiiktatja a jogrendbõl. 
Következésképpen a tegnapi hat órás ülé-
sén a hasonló romániai testületnek arról
kellett volna döntenie, hogy a Boc-kor-
mány megszorító intézkedései ellentmonda-
nak-e vagy sem a romániai Alkotmány kü-
lönbözõ cikkelyeinek, ha pedig úgy találja,
hogy igen, akkor a friss jogszabályok nem
a végsõ aláírás jogát birtokló elnöki hiva-
tal, hanem a parlament fele indulnak újra-
fogalmazás és újratárgyalás céljából. A
szakmán kívül kevesen tudják, hogy az Al-
kotmánybíróság létrehozatalának gondola-
ta egy olyan, Prágában született, osztrák-
amerikai jogtudósnak a nevéhez fûzõdik,
aki többek között részt vett a nürnbergi per
elõkészítésében is. Nos, az 1973-ban, ki-
lencvenkét éves korában elhunyt Hans
Kelsen jogelméleti munkáiban egyértelmû-
en leszögezte: az alkotmányjogot el kell vá-
lasztani az erkölcstõl, tisztán kell tartani a
politikától, a filozófiától, sõt még az igaz-
ságosságtól is, mivel ez utóbbi egy esz-
ményt fogalmaz meg és nem tudományos
jellegû, ha úgy tetszik, az érvényes jogi
döntések csak jogi normákkal alapozhatók
meg. Következésképpen Alkotmánybíróság
nem számolhat a politikai pártok állásfog-
lalásaival, a vizsgált jogszabályok társa-
dalmi elõzményeivel vagy következményei-
vel, hanem csakis a jogtudománnyal. Egy-
részt ez a tény illetve az alkotmánybírók
több parlamenti ciklust átfogó kinevezésé-
nek és elmozdíthatatlanságának a gyakor-
lata hívatott biztosítani az alkotmánybíró-
ságok teljes függetlenségét, azaz voltakép-
pen társadalmilag légüres térben, pusztán
a jogtudomány eszközeivel kell meghozzák
döntéseiket. 
A Boc-kormány parlamenti jóváhagyású
megszorító intézkedéseinek alkotmányossá-
gát vizsgáló bukaresti testületnek tehát
nem szabad arra figyelnie, hogy közeledik
a Nemzetközi Valutalap ülése, hogy milli-
ók hétköznapi életét befolyásolhatja a dön-
tése, hogy az alkotmánybírókat milyen in-
tézmény vagy melyik párt javasolta és azok
hogyan gondolkodnak a témáról, hogy mit
mond róla a média, hanem csupán önma-
ga jogtudományi érveivel és érveléseivel kell
foglalkoznia. A jelek szerint erre a tegnapi
hat óra nem volt elegendõ és nem kizárt,
hogy még kétszer ennyi is kevésnek bizo-
nyul. A halasztásnak tehát megvan a ma-
gyarázata. Bármilyen típusú befolyásolás
érvényesülésének azonban nincs és nem le-
het mentsége. 

Mentség és magyarázat

Székedi Ferenc

Román lapszemle

Súlyosan beteg a Ceauºescu rendszer udva-
ri költõjeként ismert Adrian Pãunescu, aki
közéleti tevékenységét romló egészségi ál-
lapota ellenére sem kívánja felfüggeszteni.
(Adevãrul)  Országos virág-akcióba kezd
a romániai rendõrség, elkoboznak a pia-
cokról minden szál virágot, amelynek ere-
detét az árus nem tudja igazolni. (Gândul)
 Románia az egyik legfontosabb heroin-

folyosó, itt halad keresztül a nyugat-euró-
pai piacra szánt kábítószer jelentõs része.
(România liberã)  Naponta több száz kül-
földre települt román állampolgár tér haza
azért, mert a válság következtében meg-
szûnt korábbi, jól jövedelmezõ állása, nem
„éri meg” emigrációban élni. (Sãptãmâna
Financiarã)



Folytatás az 1. oldalról

Markó szerint hagyományo-
san egybetartozó területeket
azért vágtak ketté, hogy
egyetlen régiónak se legyen
magyar többsége. „Itt van
például a Székelyföld esete.
Aki nem ismeri el a létezé-
sét, az a realitásokkal dacol”
– figyelmeztetett az
RMDSZ elnöke, hangsú-
lyozva, hogy a jelenlegi me-
gyék nem felelnek meg a
gazdasági és régiófejlesztési
kritériumoknak. 

Emil Boc miniszterelnök
egy tegnapi regionalizációs
szemináriumon tartott elõ-
adásában úgy vélte, hogy az
ország régiós felosztásának
nem lehet etnikai összetevõ-
je. „A régiókat nem szabad
etnikai tartalommal megtöl-
teni, mert akkor megmásíta-
nánk az egész tárgyalás kiin-
dulópontját. Olyan régiókat
kell létrehoznunk, amelyek
megfelelnek az uniós tagság-
gal járó szubszidiaritási el-
veknek, és segítenek nekünk
abban, hogy hatékonyabban
mûködtessük a közszolgálta-
tásokat” – fejtette ki a kor-
mányfõ. 

Hozzátette: ha arra a kö-
vetkeztetésre jutnak, hogy a
régiókat jogi státussal is fel
kell ruházni, akkor az alkot-
mányt módosítani kell, mivel
az jelenleg egységes állam-
ként határozza meg Románi-
át, s ez kizárja annak a lehe-

tõségét, hogy föderalizáljuk
az országot. 

A parlamentben tartott
konferencián az RMDSZ-t
képviselõ Tánczos Barna ál-
lamtitkár azt hangsúlyozta,
hogy a szövetség négy éve
próbálja felhívni a figyelmet
arra, hogy a jelenlegi romá-
niai régiók nem felelnek meg
az unió régiókra vonatkozó
elõírásainak. Elmondta, a
1059/2003-as direktíva értel-
mében a régiókat földrajzi,
társadalmi, gazdasági, törté-
nelmi, illetve kulturális krité-
riumok alapján kellene meg-
határozni, s ennek megfele-
lõen, az RMDSZ és a szak-

emberek is egy tudományos
alapú régióátszervezést java-
solnak, amely alátámasztaná
azt a verziót, hogy Hargita,
Kovászna és Maros megyék
egy régióba szervezhetõek.
Tánczos szerint a régiók gaz-
dasági fejlesztése szempont-
jából alapvetõ feltétel a jelen-
legi helyzet mihamarabbi or-
voslása, s így annak megfé-
kezése is, hogy az erõsebb,
jobb fejlesztési kapacitással,
nagyobb erõforrásokkal ren-
delkezõ megyék továbbra is
mágnesként vonják el az uni-
ós forrásokat a kevésbé fej-
lett területektõl. A konferen-
cián felszólaló Vasile Blaga

belügyminiszter azt rótta fel
a román pártoknak, nem ké-
pesek elvonatkoztatni a Szé-
kelyföld fogalmától, amikor
szóba jön a régiók átszerve-
zése. 

Mint ismeretes, az
RMDSZ 2008 októberében
nyújtotta be régióátszervezé-
si törvénytervezetét a szená-
tusba. A jogszabály feldara-
bolná a jelenleg létezõ régió-
kat: nyolc helyett tizenhat ki-
sebb és öt makrorégiót „hoz-
na létre”. A felsõház február-
ban hallgatólagosan elfogad-
ta a jogszabályt, amely így az
ügydöntõ képviselõház elé
került. 
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Etnikum fölötti...
Folytatás az 1. oldalról

A közalkalmazotti bérek
25, és a nyugdíjak 15 szá-
zalékos csökkentését az el-
lenzéki pártok mellett a
Legfelsõbb Bíróság is meg-
támadta. Mint ismeretes, a
bizalmatlansági indít-
vánnyal párhuzamosan a
kormányt támogató pártok
és az ellenzékiek azért is
„vérre menõ” harcot vív-
tak, hogy kik foglalják el a
taláros testületben megüre-
sedett három alkotmánybí-
rói tisztséget. Végül a koa-
líciós pártoknak sikerült át-
vinniük akaratukat, így a
testületben jelenleg 5-4 ará-
nyos többségbe kerültek a
„kormányhû” tagok. Ép-
pen ezért, Olguþa Vasilescu
szociáldemokrata szenátor
tegnap megelõlegezte,
hogy ha a bírák elutasítják
fellebbezésüket, akkor az
Európai Emberjogi Bíró-
sághoz (CEDO) és az Eu-
rópai Bírósághoz fordulnak
jogorvoslatért. Az ellenzé-
kiek kételkedését a taláro-
sok pártatlanságát illetõen
Traian Bãsescu államfõ egy
korábbi nyilatkozata is alá-
támasztja, ugyanis Petre
Lãzãroiu alkotmánybíró
beiktatása alkalmával sokat
sejtetõen megjegyezte: „a
következõ idõszakban
olyan fontos döntéseket
kell hozniuk, amelyek a
gazdasági válságból való
kilábalást érintik”. 

Taláros döntés 
elnapolva

TEKT, SZKT és EMEF
Marosvásárhelyen 

Markó Béla szövetségi el-
nök ma délutánra összehív-
ta a marosvásárhelyi Kul-
túrpalota Kistermébe a Te-
rületi Elnökök Konzultatív
Tanácsának (TEKT) ülését.
A tanácskozás napirendje:
tájékoztatás a kormányzati
tevékenységrõl és a kor-
mánykoalíciós együttmûkö-
désrõl, az SZKT ülésének
elõkészítése, valamint a
Szövetségi Állandó Tanács-
ban jelenlévõ területi elnö-
kök kijelölése. Holnap dél-
elõtt a Bernády Házban
ülésezik az Erdélyi Magyar
Egyeztetõ Fórum (EMEF).
A tanácskozáson jelen lesz
Markó Béla az RMDSZ el-
nöke, valamint Tõkés Lász-

ló, az EMNT elnöke is.

Budapest siet
az elbírálásokkal

Az év végéig elbírálhatják
azoknak a határon túli,
hosszabb ideje Magyaror-
szágon élõ magyaroknak
az állampolgársági kérel-
mét, akiknek az ügye elhú-
zódik – mondta Répás
Zsuzsanna nemzetpolitikai
helyettes államtitkár teg-
nap az MTI-nek. Répás
Zsuzsanna hangsúlyozta:
az állampolgársági törvény
elõkészítésekor érzékelték,
hogy ezen a téren problé-
ma van, ezért úgy szeret-
nék alakítani a fejlesztése-
ket, hogy azokat a kérel-
meket, amelyeket eddig be-
nyújtottak a hosszabb ideje
Magyarországon élõ, hatá-
ron túli magyarok, az év
végéig elbírálják. Minderre
azért van szükség, mert az
Országgyûlés által elfoga-
dott és az egyszerûsített
honosításról szóló törvény
csak a 2011. január 1-je
után benyújtott kérelmekre
vonatkozik majd. 

„Csalizsidók” 
az antiszemiták ellen

Az antiszemita támadások
jelentõs növekedése miatt
az amszterdami hatóságok
„csalik” bevetését fontolgat-
ják: ortodox zsidónak öltö-
zött, fedett rendõröket kül-
denének az utcákra, akik
azonnal õrizetbe vennék a
gyalázkodó vagy erõszako-
san fellépõ gyanúsítottakat,
és ezzel elrettentenék az
esetleges további támadó-
kat. Az elképzelést határo-
zottan támogatja a hollan-
diai Izrael Tájékoztatási és
Dokumentációs Alapítvány
(CIDI). A „csalizsidók” be-
vetését nemrégiben egy
amszterdami szociáldemok-
rata politikus, Ahmed
Marcouch javasolta. A mu-
zulmán politikus így reagált
egy TV-adásra, amelyben ti-
tokban filmre vett muzul-
mán fiatalokat mutattak,
akik a hitleri köszöntéssel
inzultáltak és megfenyeget-
tek egy rabbit a nyílt utcán.
A CIDI adatai szerint ag-
gasztóan megszaporodtak
az ilyen fajta támadások
Hollandiában.

Sipos M. Zoltán

„A tavalyi részvétel ki-
rálycsinálónak bizonyult

mindkettejük számára, ezért
jó esély van arra, hogy idén
is eljönnek” – reagáltak az
idei Tusványos szervezõi az
Új Magyar Szó azon kérdésé-
re, hogy dolgoznak-e azon,
hogy Traian Bãsescu román
államfõ és Orbán Viktor ma-
gyar miniszterelnök ismét
asztalhoz ülhessen a Bálvá-
nyosi Nyári Szabadegye-
tem és Diáktábor huszon-
egyedik kiadásán. Ugyan-
csak jó esélyt látnak arra,
hogy tetõ alá hozzanak egy
nyilvános Erdélyi Magyar
Egyeztetõ Fórum-ülést
Markó Béla RMDSZ-elnök
és Tõkés László EMNT-
elnök részvételével. 

A szabadegyetem tegnap
Kolozsváron tartott elsõ hi-
vatalos sajtótájékoztatóján
Sándor Krisztina fõszervezõ
elmondta, két irányelv alap-
ján alkották meg a progra-
mot: „Egyfelõl az erdélyi,
magyarországi és kelet-közép
európai politikai helyzet tem-
atizálásán túl azt szeretnénk,
ha idén a problémafelvetések
mellett a problémákra meg-
oldást kínáló beszélgetésekre
is sort kerítenének. A másik
irányelv pedig az volt, hogy
erõsítsék az erdélyi magyar-
ság identitástudatát és Er-
dély-képét. Mivel a „Nyílt la-
pokkal” jelszó alatt futó idei
szabadegyetem nemcsak
szakmai tábor, hanem ifjúsá-
gi fesztivál is, a szervezõk

gondoskodtak arról is, hogy
népszerû együttesek szóra-
koztassák a résztvevõket. 

Mint megtudtuk, idén is
megtalálhatóak lesznek a
megszokottá vált sátrak és
elõadások. A megújuló ma-
gyarországi nemzetpolitika
jegyében több államtitkári
találkozót is szerveznek a tá-
bor idejére: magyarországi
és romániai ifjúságpolitiká-
ért felelõs államtitkárok fog-
nak aktuális ifjúságpolitikai
eszmecserét tartani egy-egy
elõadás keretében. A tábor-
nak idén olyan neves meghí-
vottjai is lesznek, mint Csete
Örs, Diószegi László,
Hoffman Rózsa államtitkár,
Répás Zsuzsanna határon
túli kapcsolatokért felelõs ál-
lamtitkár-helyettes, Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyet-
tes, Szalai Annamária,
Becsey Zsolt államtitkár, de
ott lesz Böjte Csaba atya,
Smaranda Enache, Remus
Cernea is. Egyébként a tábor
több programja azért nem
végleges, mert több meghí-
vott nem erõsítette meg még
részvételi szándékát. 

Mint a szervezõk elmond-
ták, idén a tábort pénztárca-
barát árakon rendezik meg,
egy sátorhely naponként 17
lejbe kerül majd, a kemping-
házikók egyhetes bérleti ára
370 lejre rúg. A szabadegye-
tem szervezõi a rendezvény
öt napja alatt mintegy har-
mincezer látogatóra számíta-
nak, azaz naponta 5000-7000
vendéget várnak az Olt-parti
táborhely területére. 

Tusványos – nyílt lapokkal

Röviden
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Bogdán Tibor

A Legfelsõbb Védelmi
Tanács szerdán megvitat-

ta Románia védelmi stratégi-
áját, amely, alcíme szerint az
eljövendõ nemzedékek biz-
tonságát és jólétét lenne hiva-
tott szavatolni. 

Politikai folyamat

A 29 oldalas dokumentum
elõszavát Traian Bãsescu ál-
lamfõ jegyzi. A bevezetõ rész
munkaeszközként határozza
meg a védelmi stratégiát,
amely az országot veszélyez-
tetõ „kockázatokat, fenyege-
téseket és sérülékenységeket”
hivatott kivédeni. Leszögezi:
a stratégia a fegyveres véde-
lem mellett más területekre is
vonatkozik, így a külpolitiká-
ra, a közrendre, a titkosszol-
gálatokra, az energetikai és
kibernetikai biztonságra, a
kritikusnak minõsülõ infrast-
ruktúrák biztonságára.

Románia védelmi stratégi-
ája többdimenziós, a katonai
vetület mellett politikai, gaz-

dasági, társadalmi és ökoló-
giai dimenziói is vannak.
Több irányvonalat követ, mi-
vel a biztonsági problémák
egyaránt jelentkezhetnek sé-
rülékenység vagy fenyegetés
formájában. De multifunkci-
onális is: eszközök széles ská-
láját fogja át, a katonai erõtõl
kezdve a diplomácián át egé-
szen a titkosszolgálatokig.

A nemzetbiztonság és -vé-
delem szavatolása politikai
folyamat, a legfõbb felelõsség
a kormányra és a parlament-
re hárul. Hatékonysága és le-
gitimitása érdekében a nem-
zetvédelmet és -biztonságot
demokratikus ellenõrzés
mellett kell szavatolni, a civil
társadalom részvételével.

A dokumentum megálla-
pítja: a biztonságot leginkább
befolyásoló tényezõ a global-
izáció marad, ezért realista és
pragmatikus személetmód
alapján kell felmérni a folya-
matból fakadó fenyegetése-
ket, de lehetõségeket is. Ro-
mánia legfõbb érdeke az,
hogy szomszédságában sta-
bil, virágzó és demokratikus

államok legyenek, ami a tér-
ségbeli béke, egyensúly és
gazdasági növekedés feltétele.

Belpolitikai téren a védel-
mi stratégia az állam korsze-
rûsítését támogatja, a jó kor-
mányzást pedig olyan esz-
köznek tekinti, amelynek út-
ján a demokrácia elvbõl a va-
lós élet részévé válik. Egyben
megkülönböztetett figyelmet
fordít az energetikai bizton-
ságra, amely egyszerre hatá-
rozza meg a társadalom tag-
jainak biztonságát és jólétét. 

A stratégia a nemzetbiz-
tonságot a nemzeti identitás
és értékek érvényesülése, az
állam léte és alapvetõ funkci-
óinak ellátása szempontjából
lényeges igényekként és tö-
rekvésekként határozza meg.
Országos biztonsági célként
tûzi ki az emberi jogok szor-
galmazását, a románok joga-
inak érvényesítését a világ
bármely részében, a nemzeti
kisebbségekhez tartozó sze-
mélyek jogainak tiszteletben
tartását, Románia korszerû-
sítését, nemzetközi befolyá-
sának növelését, a NATO és

az EU nemzetközi befolyásá-
nak fokozását.

Kockázat, fenyegetés, 
sérülékenység

A dokumentum a nemzet-
biztonságot fenyegetõ kocká-
zatokat, fenyegetéseket és sé-
rülékenységeket különböztet
meg. A kockázatokat annak
valószínûségében állapítja
meg, hogy számottevõ káro-
sodás éri a nemzetbiztonsági
érdekeket, értékeket vagy
célkitûzéseket; az ezeket ve-
szélyeztetõ fenyegetések kül-
sõ természetûek, a sérülé-
kenységek a társadalomból
fakadnak.

Kockázatot és fenyegetést
jelent a nemzetközi terroriz-
mus fokozódása, a tömeg-
pusztító fegyverek terjedése,
a határokon átnyúló szerve-
zett bûnözés, a kábítószer-
csempészés és -fogyasztás, a
Fekete-tengeri térség instabi-
litása, a Nyugat-Balkán öve-
zetében állandósuló bizony-
talanság, a nemzetközi pénz-
ügyi rendszer törékenysége,
hírszerzõ szolgálatok ellensé-
ges tevékenysége, az állam-
polgári szabadságjogokat, a
társadalmi összefogást vagy
az etnikumközi kapcsolato-
kat sértõ egyes radikális, irre-
denta vagy szélsõséges meg-

nyilvánulások. Sérülékeny-
séghez vezethet egyes állami
intézmények törvényalkal-
mazási kapacitásának csök-
kenése, egyes intézmények
központi és helyi szintû elpo-
litizálása, az állami intézmé-
nyek munkáját érintõ kor-
rupció, az adócsalás, a hibás
politikai döntéseket követõ
költségvetési egyensúlyvesz-
tés, az ország térségeinek el-
térõ fejlõdési szintje, a nega-
tív demográfiai tendenciák és
a lakosság elöregedése.

A felsorolásban szerepel a
hazai sajtókörökben máris
nagy felháborodást kiváltó
megállapítás, miszerint sérü-
lékenységi tényezõnek tekint-
hetõ az állami intézményeket
– a tévékenységükrõl közölt
hamis információkkal – befe-
ketítõ megrendelt sajtókam-
pány, a sajtótrösztök által a
politikai döntéshozatalra
gyakorolt nyomás, gazdasági
elõnyök érdekében.

Románia továbbra is ápol-
ja kapcsolatait az Egyesült
Államokkal, a Moldovai
Köztársaságra továbbra is
megkülönböztetett figyelmet
fordít, és úgy véli, az ország
uniós csatlakozásával felszá-
molhatják a nemzetet külön-
választó utolsó sorompót is.
Támogatja a NATO erõfeszí-
téseit a ballisztikus rakéták

elleni védelem biztosítására,
mivel az ország a NATO dél-
keleti térségében, destabilizá-
ló övezet közelében terül el,
ahol megnõ annak kockáza-
ta, hogy rakétatámadás éri.

Külön fejezet foglalkozik a
csalás és adócsalás leküzdé-
sével, fontosnak tartva min-
den gyanús üzleti mûvelet
nyomon követését, a jobb in-
formációcserét a bûnüldözõ
szervek között. 

Az energetikai biztonság-
gal foglalkozó fejezet a nyers-
anyag- és elsõsorban fölgáz-
és kõolajforrások változatos-
ságát célzó multinacionális
programok kidolgozását, a
vízi energia, az újratermelõ-
dõ energia termelésének nö-
velését, a villamos energia és
földgázpiacok versenyképes-
ségének fokozását tûzi célul.

Végül a stratégia nagy fi-
gyelmet szentel a kritikus inf-
rastruktúra védelmének is.
Kritikus infrastruktúrának te-
kinthetõ minden olyan funk-
cionális gazdasági entitás,
amely az egész társadalom
számára létfontosságú termé-
keket/javakat és közszolgál-
tatásokat biztosít, és amely-
nek megsemmisítése vagy
mûködésképtelenné tétele
súlyosan kihat a lakosságra
és az országos vagy regioná-
lis gazdaságra. 

Védelmi stratégia – 
sajtó, irredentizmus ellen

Gyulay Zoltán

Akkor még jobbára való-
di amatõrök sportoltak

az élvonalban, amikor a Ma-
gyar Köztársaság leendõ ál-
lamfõjének párhuzamos kar-
rierje elindult.

Párhuzamos karrier

És a magyar vívók is még a
világ élvonalába tartoztak:
tõrjeiktõl-kardjaiktól öt föld-
rész rettegett. Schmitt Pál
1955-ben kezdte párbajtõrö-
zõi pályafutását, amelyet kö-
zépiskolásként, egyetemi
hallgatóként, utóbb szállo-
dásként folytatott. S miköz-
ben a páston országos és vi-
lágbajnoki aranyakat, 1968-
ban Mexikóvárosban és
1972-ben csapatban olimpiai
bajnoki címet szerzett, a bu-
dapesti Hotel Astoriában az
igazgatóhelyettességig vitte.

Ez a párhuzamosság vé-
gigkísérte egész eddigi éle-

tét, mindkettõbõl sokat me-
rített: a sportból a küzdeni
tudást, a kitartást; a „civil”
munkából pedig a vezetõi
képességeket. Elsajátított öt
nyelvet: az angolt, a néme-
tet, a franciát és a spanyolt,
valamint alapfokon az
oroszt. Ezt a tudását késõbb
összes állomáshelyén kama-
toztatta: még a rendszervál-
tás elõtt az akkori sporthiva-
tal elnökhelyetteseként,
majd a Magyar Olimpiai Bi-
zottság fõtitkáraként, ké-
sõbb – a mai napig – elnöke-
ként (bejelentette: megvá-
lasztása esetén sportmegbí-
zatásairól lemond), a Nem-
zetközi Olimpiai Bizottság
több felelõs vezetõi poszt-
ján, a Népstadion és intéz-
ményei igazgatójaként, ma-
gyar nagykövetként Madrid-
ban, végül Bernben, az Eu-
rópai Parlament magyar
képviselõjeként, alelnöke-
ként (ezt a feladatot adta át
Tõkés Lászlónak).

Búcsú a motortól

Ezeket az adatokat akár
egy közepes lexikonból is
megismerhetjük, arról azon-
ban keveset árulnak el, hogy
kicsoda is valójában, milyen
ember Schmitt Pál. Jóképû,
mosolygós – ezt még ellensé-
gei is elismerik. Diplomata
módjára simulékony, ám ami
egy nagykövet esetében alap-
feltétel, azt a hozzá képest
másként gondolkodók visz-
szatetszõ tulajdonságként ér-
tékelik. Azt vetik a szemére,
hogy 1983 és 1988 között az
akkori Országos Testnevelési
és Sporthivatal elnökhelyette-
se volt, méghozzá miniszter-
helyettesi rangban (akkor! a
Kádár-kor végnapjaiban!),

így részesévé vált a Los An-
geles-i olimpia bojkottjának,
jóllehet mindenütt leírják,
hogy õ maga nem vett részt
az errõl döntõ szavazásban.

A feleségeiket használt öl-
tönyként cserélgetõ politiku-
sok (mert ilyenek is vannak)
táborában nem teszi népsze-
rûvé, hogy példás családi
élete sem enged fogást talál-
ni rajta. Felesége Makray
Katalin olimpiai ezüstérmes
tornásznõ (1964, Tokió), aki
három kislányukkal a hetve-
nes években egy ország ked-
vence volt az általuk veze-
tett tévétorna révén – akkor
még egyetlen televízió mû-
ködött. Alexa, Gréta és Pet-
ra azóta asszonnyá serdül-
tek, unokákkal is megaján-

dékozták a házaspárt. A le-
endõ elnök legnagyobb hob-
bija a motorkerékpározás,
nagykövetként és most a
magyar parlament elnöke-
ként is szívesen pattant nye-
regbe – errõl legfõbb közjogi
méltóságként és mint ilyen,
védett személyként le kell
mondania. A minap elbú-
csúzott ritkaságszámba me-
nõ 1942-es Harley David-
sonjától is: elárvereztette az
árvízkárosultak javára.

Komédia az egész?

Még meg sem választot-
ták, de a másik oldal részérõl
máris bírálatok érik, nem
csak az iménti okok, hanem
a jelölés módja miatt is. Nem

nélkülöz minden alapot az
állítás, hogy elõre lefutott
meccsrõl van szó – bár vívó-
ként soha nem ismert elõre
megnyert csörtét –, még le
sem zajlottak az április 11-i
választások, de neve máris
Sólyom László utódaként
forgott közszájon. S miköz-
ben Sólyom a szó szoros ér-
telmében maga alatt vágta a
fát, hiszen rövid idõn belül a
Fidesz által beterjesztett két
törvényt is visszaküldött
megfontolásra az országgyû-
lésnek, a kétharmados kor-
mánypárti szövetség egészen
szerdáig lebegtette a kérdést.
Csak ekkor érkezett meg
Bulgáriából, ahol éppen nya-
ral, Orbán Viktor levele,
hogy Schmitt Pált javasolja a
tisztségre. Ez az eljárás pedig
elegendõ muníciót adott a
szocialisták már leköszönt,
de még hivatalban lévõ párt-
elnökének, Lendvai Ildikó-
nak, hogy kijelentse: komé-
dia az egész.

A Fidesz–KDNP pártszö-
vetségnek kényelmes kéthar-
mados többsége van. S bár a
legnagyobb frakció vezetõje,
Lázár János szerint a szocia-
listák ellenjelöltje, Balogh
András bangkoki magyar
nagykövet is alkalmas volna
a posztra, semmi esélye. Az
eredeti szakmáját tekintve
történész Balogh tudja ezt:
az esélytelen nyugalmával
vág neki az asszónak. 

A sportban megedzõdött Schmitt Pál
Schmitt Pált, a magyar Országgyûlés
elnökét jelöli a Fidesz államfõnek. A
sportolóból lett politikusnak minden
esélye meg is van arra, hogy már az el-
sõ fordulóban gyõzzön. Kárpótlás a
2002 õszén megtartott budapesti fõpol-
gármesteri választáson Demszky Gá-
bortól elszenvedett vereségért?

Romániában nem várt felháborodást és éles bírálatokat vál-

tott ki az ország védelmi stratégiája, amely, rendes körülmé-

nyek között, csupán a titkosszolgálatok és a fegyveres erõk

körében tarthatott volna számot különösebb érdeklõdésre.

A leendõ elnök legnagyobb hobbija a motorkerékpározás Fotó: archív



Nemrég jelent meg egy regény (Ioana
Bradea: Scotch. Polirom, 2010), amely egy
elhagyott gyárról szól, de úgy, mintha egy
elhagyott országról beszélne, amelyik, leg-
alábbis részben, ipari temetõ. Legalábbis
részben, mert ugyanígy mondható mezõ-
gazdasági temetõnek is – az elhagyott
mtsz-épületek például ugyanolyan látványt
nyújtanak, mint az ipariak... De szép ha-
zánk szóba kerülhet mint iskolatemetõ,
kórháztemetõ, mûemléktemetõ, kultúrate-
metõ, üdülõhely-temetõ... és mindenek-
elõtt mint használt lelkek kivégzõtábora és
temetõje. Igen, errõl van szó, bármennyit is
kerülgetjük, illetve kerülgetik.
Ioana Bradea szerint a gyárbeli gépcsarnok
„meztelenre vetkõztetett emberi mell”.
„Kilátszanak a csontjai”, mármint a málla-

dozó vasbeton fémelemei. „A
téglák vércseppek.” A falak

között kóvályog néhány
munkás, keresi azt, ami még

mozdítható, ellopható, elad-
ható, hogy elõkerüljön a
mindennapi decire való,
hogy legyen még hangula-
ta hazamenni a munkás-

szállásra, amely szin-

tén eléggé romos, akár az ottani élet.
Mindannyian látjuk ezt, nem kell hogy re-
génybõl olvassuk, de hát... Minden város-
ban van legalább egy-két ipari romhalmaz,
s még jó, ha csak ennyi; minden határban
ott az mtsz-rom, csak ki kell nézni a vonat
ablakán, a kocsiból stb. 
Alighogy megtörtént a de-
cemberi államcsíny, máris
megjelentek a romok. Ele-
inte azt hihettük, hogy a
nép haragja, a múlttal való
szakítás lendülete tett rom-
má mindent. Valami ön-
pusztító nagy düh, a leszá-
molás szenvedélye. Aztán, látva a folytatást,
másra kellett gondolni: a hazai privatizálás
elsõ csodái e romok! Amikor adás-vétel nél-
kül privatizál, aki éri. És ez folyik azóta is.
Hát csoda, hogy a csõd szélén állunk? 
Ott kóvályog most is néhány munkás, haj-
dani munkahelyén. De hol vannak a többi-
ek? Szociális segélyen – itthon; vagy szedik
az epret, végzik a trógermunkát – külföld-
ön. 
Használt gyárak, használt emberek, hasz-
nált lelkek. Néha összecsõdíti õket párt-
feladatra valamelyik szakszervezet, hogy

tolvajt kiabáljanak õk, akik ... ki tudja,
mibõl élnek. Hogy verjék meg a politikai
ellenfélt, az értelmiségieket... Pardon, az
a bányászjáráskor volt! Ma már nem len-
ne kifizetõdõ. De az igen, hogy egy szak-
szervezet, amelyik busás hasznot húz a
metrólejáratokban mûködõ üzletekbõl,

politikai terrorakcióként
félnapra leállítja a föld-
alattit, megbénítva egy
kétmilliós város életét.
Mert akkor a megtévesz-
tett nép, a sok használt lé-
lek még hatalomra segít-
heti a terroristát... 

Egyébként a bizalmatlansági indítvány
szerzõi elárulták magukat. Cinikus nyuga-
lommal taglalták, hogy bár a helyzet nem
változott, az állami alkalmazottaknak és a
nyugdíjasoknak továbbra is ott van a kés a
nyakán, de õk – a nemrég még oly nagy
hangon hadakozó ellenzéki pártok – most
nem nyújtanak be újabb bizalmatlansági
indítványt. Megvárják a takarékossági in-
tézkedések hatását. Akkor lépnek, amikor
már vérzik az állami alkalmazottak és a
nyugdíjasok nyaka. Vagyis nem e halálra-
ítéltek megmentése a gondjuk, hanem a ki-

szolgáltatottak felháborodására, kormány-
ellenes indulatainak a kitörésére utaznak,
az érdekli õket. Mert akkor válnak kezelhe-
tõ politikai anyaggá, robbanó töltetté az ál-
dozatok, amivel õk szétlõhetik a kormányt.
Õket csak ez érdekli. Jegyezzük ezt meg!
Szerencsére vannak még mások is ebben az
országban. Nemrég értesültünk arról, hogy
Kolozsváron az egyik használaton kívüli
gyárban, a pemzligyárban: fiatal mûvészek
rendezkedtek be. Ott játssza például az elõ-
adását a színisek egy csoportja. De már
egy egész egyesületre való mûvész gyûlt ott
össze, állandósultak a rendezvények, s
nemrég olyan pályázatot nyújtottak be,
amelyik a gyár egykori dolgozói és a kör-
nyék, egy munkásnegyed lakóihoz szól: ki-
állítást rendeznének az õ hajdani világukat
jellemzõ tárgyakból, az e világról szóló
képzõmûvészeti alkotásokból, egykoriak-
ból és a fiatal képzõmûvészek mai munkái-
ból, irodalmi estet, színházi elõadást tarta-
nának a gyárban, megbeszélést a munkás
múltról és jelenrõl. Vagyis megszólítanák a
sok használt lelket, emberként kezelnék
õket, nem pedig a napi politika ágyútöltelé-
keként. 
Lényeges különbség. 

A nyers ópium soha nem okoz vagy okozhat az alkohol hatásá-
hoz hasonló közérzetet vagy állapotot, méghozzá nemcsak
hogy olyan mérvût nem, de egyáltalán, olyan jellegût sem;
nemcsak hatásának fokában, hanem minõségében is teljesen
más. A bor okozta kellemes érzés egyre fokozódik, eléri csúcs-
pontját és csökkenni kezd, az ópium okozta gyönyör azonban
nyolc-tíz óra hosszat is megmarad a tetõfokon, orvosi mûszóval
élve, heveny, a másik idült gyönyör, az egyik hirtelen fellángo-
lás, a másik egyenletes parázslás. A leglényegesebb különbség
azonban abban áll, hogy a bor szétzilálja, ellenben az ópium
kellõ mértékben élvezve soha nem sejtett rendbe hozza szellemi
képességeinket, tökéletes rendet, harmóniát hoz létre köztük. A
bor hatására elveszítjük uralmunkat önmagunk felett, az ópium
fokozott önuralomra serkent. A bor megzavarja a fejünket, el-
homályosítja ítélõképességünket, és az ittas ember érzelmi kitö-
réseinek, (…) természetfeletti csillogást és szertelen élénkséget
kölcsönöz; az ópium hatására ezzel szemben mind szemlélõ,
mind cselekvõ erõink nyugalomba és egyensúlyba kerülnek,
hangulatainknak és erkölcsi érzékünknek azt a természetes me-
legséget kölcsönzi, melyet értelmünkkel csak helyeselhetünk.
(…) Az ópium, akár a bor, szívünk és jóakaratunk túláradásá-
hoz vezet, de azzal a lényeges különbséggel, hogy ittassággal
együtt fellépõ hirtelen ellágyulásban mindig van több-kevesebb
érzelgõsség, ami a kívülállókra viszszataszítóan hat. (…) 

Thomas de Quincey: Egy angol ópiumevõ vallomásai. 
Fordította Tandori Dezsõ

Használt lelkek
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A Dél-Afrikában zajló foci-világbajnokság rikító színei-
vel és zajával, pocsék szervezésével és színvonalával
rengeteg kommentárt váltott ki, ami azonban a gyászo-
san szereplõ francia válogatottal történt, túlmutat a lab-
darúgás világán, mondhatni átvezet a társadalmi prob-
lémák jelenségkörébe. 
Mentség persze létezhet – például a játékosok fáradtsága
a megterhelõ idény után, a körülmények (az elcsigázott,
idegileg is kimerült játékosokat „kikapcsolja”, hiszteri-
zálja a vuvuzelák keltette õrületes zaj), és akárki akármit
mond, ezek nem hatnak egyformán minden csapatra –,
az ilyen magyarázatok mégis megkerülik a rossz szerep-
lés mondjuk úgy, szervi okait, azokat, amelyek minden
emberi alkotó tevékenység kerékkötõi: a szakmai inkom-
petenciát, a rossz szervezést és a széthúzást. 
Ebben a tekintetben általánosítható a francia labdarúgó
válogatott leszereplésének motívumai más társadalmi
folyamatokra és jelenségekre – és itt gondolhatunk akár
a politikai életre, vagyis a kormányzásra, a törvényho-
zásra is. A három csapás bármelyike külön elégséges a
kudarchoz, ám ha a szakmai inkompetencia, a rossz
szervezés és a széthúzás egyszerre „érvényesül”, akkor
a sikertelenség nem maradhat el. 
A franciák különben régóta játszanak csapnivalóan, a
selejtezõkbõl is szerencsével és némi csalással jutottak
ki Dél-Afrikába, az edzõjük, bizonyos Raymond
Domenech balfogásai pedig immár legendásak. (Az
egyik egykori nagy francia játékos szerint Franciaor-
szágnak XIV. Lajos óta nem volt olyan rossz edzõje,
mint Domenech...) Érdekes és rejtélyes módon a Fran-
cia Labdarúgó-szövetség mégis végig kitartott a kataszt-
rofális Domenech mellett. Vajon nagyon erõltetett a
párhuzam, ha arra gondolunk, hogy Traian Bãsescu új-
ra meg újra Emil Bocot rakta oda a román kormány
élére? És csoda, ha miniszterelnökünknek körülbelül
akkora a tekintélye, mint Franciaországban
Domenechnek? 
A francia kudarcot felfokozza a sérelem, ami a nemzeti
érzékenységet és büszkeséget érte. „Le jour de gloire est
arrivé!”, jelenti be optimistán a francia himnusz, most
pedig a gloire-t halálos seb érte. 
Ám nemzeti sérelem ide vagy oda, ha a társadalom ve-
zetésében történnek ilyen szarvashibák, akkor még sú-

lyosabb, mert azokat a népesség nem csupán
öntudatában és méltóságában, hanem lété-
ben sínyli meg. Márpedig, sajnos, nálunk
az elmúlt húsz év hosszas, idegölõ politikai

mérkõzései nyomán az ország lakossága,
a mindennapi emberek viselték a soroza-
tos kudarcok következményeit. 
Ezeket nehezebb jóvátenni és kihever-
ni, mint a mégoly megalázó szereplést

a sportpályákon... Ágoston Hugó

Lap-top
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Nem a mentés a gond-
juk, hanem a kiszolgál-
tatottak kormányellenes
indulatainak a kitörésére
utaznak.

Zsehránszky István

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Pesszimista az, aki panaszkodik a zajra, 
amikor a lehetõség kopogtat.” Oscar Wilde

Azonosulás

Kellemes kábulat

Ami több, mint

futballdráma

A nap címe. Nemzetvédelmi stratégia a
sajtó ellen, Jurnalul naþional.

Magyarázat. A Legfelsõ Védelmi Tanács
– amelyben, nota bene, magyar ember
még nem járt – ismét bebizonyította, hogy
semmi érzéke a demokráciához és a jogál-
lamisághoz. Egyedülálló dolog Európá-
ban, hogy a tömegtájékoztatást az államra
veszélyes tevékenységnek tételezik. Törté-
nik mindez „az utóbbi évtizedek román
történelmének legsötétebb periódusában”.
Többet kommentálni nem is érdemes, a
sajtó úgyis tele lesz a hírrel és a kommen-
tárokkal; annyit mindenesetre érdemes
megjegyezni, hogy Traian Bãsescu harca a
„mogulokkal” egyrészt eldõlni látszik,
másrészt új szakaszába lép. Mondhatni a
diktatóriális szakaszba. 

A rég beteg költõ. A Puterea (egy „másik
központi lapra” hivatkozva) arról ír, hogy
Adrian Pãunescu, a volt udvari költõ beje-
lentette saját közeli végét. Az a bizonyos
másik lap az Adevãrul, amelybõl megtud-
juk, hogy a dalnok súlyos májbajjal gya-
nús. (Miután eddig is cukorbajos volt.) A
cikk címe – Amikor Pãunescu szenvedése nem
költemény – érdekes kétértelmûsége ellené-
re nem helytálló, véleményünk szerint a
költõ igenis rövidesen verssé teszi a meg-
próbáltatásait. Egyelõre arról beszél, hogy
ellenségei örülhetnek, hogy nem tud kijár-
ni: ágyhoz van szegezve. Nem látjuk be,
miért örülnének az ellenségei az ellent-
mondásos, de már tökéletesen lejáratott
volt szenátor szenvedéseinek. 

Kívánság. Karikatúra az Academia
Caþavencuban (Mardale). Elkínzott ember
egy angyalféleséghez: „Mi a fenére gon-
doljak még? Reinkarnáljál engem bármibe,
ami nem fizet adót!” 

A nap álhíre. Az államelnök inkognitóban
lapunk szerkesztõségében járt, és a Véle-
mény oldal jegyzeteibe is beleolvasott,
hogy elejét vegye mindenféle ellene (va-
gyis az állam ellen), valamint az állam el-
len (vagyis ellene) szõtt támadásnak. Nyíl-
tan bevalljuk: ellenkezõleg, dicsérni akar-
juk és fogjuk körmünk szakadtáig és resze-
léséig, hiszen ilyen jó államfõje Romániá-
nak sohasem volt, nem is lesz a sifonér-
ban. 
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Baloga Tamás Erika, 
Sipos M. Zoltán

Az ország nagyvárosai-
nak önkormányzatai már

tényként kezelik a bejelen-
tést: a kormány nem támo-
gatja a továbbiakban a köz-
ponti költségvetésbõl a
távhõ- és melegvíz-szolgálta-
tást. A rezsiköltségek ezért
helyenként akár a duplájára
is nõhetnek. A lakosságra
terhelt rendkívüli mértékû ki-
adásnövekedés mérséklésén
sok helyen már most dolgoz-
nak a polgármesteri hivata-
lok. 

Nem fûtenek, 
nem mosdanak

Kolozsváron Sorin Apostu
polgármester bejelentette:
eddig mindenki kapott fûtés-
pótlékot, a jövõben azonban
a családi jövedelemtõl függ
majd a támogatás. A bérbe
adott ingatlanok és a cég-
székhelyként szolgáló laká-
sok esetében egyáltalán nem
járul hozzá a rezsiköltségek-
hez az önkormányzat. A tá-
mogatás megvonása jelentõs
érvágás: eddig 47 százalékos
hozzájárulással mûködtették
a rendszert, ennek felét a
kormány, felét az önkor-
mányzat állta. Mostantól
azonban harminc százalék-
kal nõnek a költségek. Emil
Miron, a Kolozsvári Hõszol-

gáltató Társaság (RAT) igaz-
gatója elmondta, az árnöve-
kedés függ az ingatlan alap-
területétõl, de száz lejnyi
többletkiadásra mindenki-
nek számítania kell.  

„Én azt fontolgatom, hogy
a télen lemondok mindenne-
mû fûtésrõl és a melegvíz
használatról is. Talán egy
elektromos rezsót, ha na-
gyon hideg van, beállítunk,
de másra biztosan nem lesz
pénzünk, kiváltképp, hogy a
nyugdíjunkat is csökkentik.
Már nem is szégyellem el-
mondani, hogyan élünk” –
nyilatkozta egy reményvesz-
tett Monostor negyedben élõ
tömbházlakó. Az intézkedés
értetlenséget váltott ki az
egyetemisták körében is.
„Többségünk bérelt lakás-
ban lakik, akkor azt jelenti,
hogy ezeknek a lakrészeknek
a fûtése fog nagyon sokba
kerülni? És ezt a magasabb
számlát kompenzálják majd
nekünk, mint nappali tago-
zatos hallgatóknak? Vagy ez
már nem is számít, hogy
egyetemisták vagyunk?” –
sorjázta kérdéseit a megle-
pett fiatal. 

Bukarestben Sorin Op-
rescu fõpolgármester szintén
jövedelemalapú támogatást
ígért az itt élõknek. A tervek
szerint azok a családok ré-
szesülnek támogatásban,
amelyeknél az egy fõre esõ
bevétel nem haladja meg a

havi 1500 lejt. Bukarestben a
kolozsvári 30-35 százalékos
növekedéshez képest is jóval
magasabb lesz az árugrás: itt
éves átlagban 72, a téli sze-
zonban 65 százalékkal nõ-
nek a kiadások. Várhatóan a
fõvárosi lakosok 48 százalé-
ka részesül majd valamilyen
mértékû támogatásban.
Oprescu úgy nyilatkozott,
különösen odafigyelnek

majd a kisgyerekesekre, a
nagycsaládosokra és a nyug-
díjasokra. A tervek szerint a
minimálbérbõl és nyugdíjból
élõk száz százalékos támo-
gatásban bízhatnak. Azok
azonban, akiknek a jövedel-
me magasabb (körülbelül 1,7
millió felhasználó) három-
szor annyit fizetnek meleg
vízért, mint amennyit eddig
fizettek.

Hárítanak 
és reménykednek

Hargita megyében – ahol
az országos átlagnál hide-
gebb telek miatt stratégiai
kérdés a fûtés- és melegvíz-
ár – egyelõre nem hisznek az
érintettek a fülüknek. „Nem
tartom valószínûnek azt,
hogy megvonják a távhõ-
szolgáltatóknak nyújtott ál-

lami támogatást” – nyilat-
kozta lapunknak Ráduly
Mihály, a székelyudvarhelyi
távhõszolgáltató, az Urbana
Rt. igazgatója. Az intéz-
ményvezetõ úgy véli, ha
mégis bekövetkezik a nem
várt fordulat, akkor az ön-
kormányzatoknál a labda.
„Ha az elõállítás költségeit a
továbbiakban fokozottan
tudják támogatni a polgár-
mesteri hivatalok, akkor a
lakosok bízhatnak az alacso-
nyabb fogyasztói árban” –
mondta az igazgató.

„Ha tényleg igaz a hír, ak-
kor az katasztrófát jelent – fo-
galmazott borúlátóan Bunta
Levente Székelyudvarhely
polgármestere, aki rögtön
mérsékelte is elõrejelzését. –
Bármennyire is rossz hír,
nem ér váratlanul bennünket,
a magunk módján évek óta
készülünk erre, a modernizá-
cióban bízunk. Abban, hogy
a kazánházak korszerûsítésé-
vel, az alternatív hõenergia
hasznosításával szinten tud-
juk tartani az árakat.”

Ráduly Róbert, Csíkszere-
da polgármestere lapunk kér-
désére kifejtette: a helyi ön-
kormányzat mindent meg-
tesz az árak mérséklése érde-
kében. Arra azonban a ko-
lozsvári és bukaresti elöljá-
rókkal ellentétben nem kap-
tunk konkrét választ: van-e
már terv az ármérséklés ho-
gyanjára. 

A meleg víz árát növelhetni, ha júlistól megdrágul a földgáz is

Megizzaszt majd a meleg víz ára

Fotó: ÚMSZ/archív

Kovács Zsolt

„Az önkormányzatiság
elleni merényletre készül

a kormány” – figyelmeztetett
tegnapAntal Árpád sepsi-
szentgyörgyi polgármester,
aki nehezményezi, hogy a
kormány csökkentené a visz-
szaosztott adók mértékét.  A
Boc-kabinet által elõkészített,
az önkormányzatokra vonat-
kozó pénzügyi törvénymó-
dosítás – állítja az elöljáró –
„megfojtja” az érintett intéz-
ményeket, mert a személyi
jövedelemadóként befizetett
összegekbõl a jelenleginél 22
százalékkal kevesebb pénzt

hagyna helyben. „Ha ez a
tervezet életbe lép, a polgár-
mestereknek nem marad más
feladatuk, mint aláírni az al-
kalmazottak fizetésívét, mert
semmilyen munkálatra nem
lesz fedezet” – jelentette ki
Antal Árpád. Hozzátette a
jelenleg érvényben lévõ jog-
szabályok szerint a lakosság
jövedelemadójának 47 száza-
léka kerül az önkormányzat-
ok kaszájába, a kormány – a
frissen napvilágot látott ter-
vek szerint – ezt 35 százalék-
ra szeretné csökkenteni. A jö-
vedelemadók további 13 szá-
zaléka a megyei tanácsokhoz
kerül, de a kormány azt ter-

vezi, hogy a jövõben ezt az
arányt 9 százalékra csökken-
ti. A személyi jövedelemadó
22 százalékáról a helyi köz-
pénzügyi hivatalok dönte-
nek, õk osztják vissza a tele-
pülések költségvetésébe. A
személyi jövedelemadó bi-
zonyos része ugyancsak
helyben marad, de a vissza-
osztás arányát a kormány 16
százalékra csökkentené – fi-
gyelmeztet a sepsiszentgyör-
gyi polgármester. Szakértõk
szerint ez az intézkedés
nagymértékben nehezíti a
kormány által eddig szorgal-
mazott decentralizációs ter-
veket. 

„Megfojtják” a városházákat
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Baló Levente

Kolozsvár és az egész ré-
gió adottságait alapul vé-

ve lehetne olyan programot
létrehozni, amely sikerre vin-
né a város Európa Kulturális
Fõvárosi törekvéseit. Ennek
lehetõségérõl, a nehézségek-
rõl tárgyaltak tegnap a közvi-
ta-sorozat elsõ állomásán az
AltArt Alapítvány, a PONT
Csoport, az Ecsetgyár és a
Soul for Europe szervezetek
alkotta Kolozsvár 2020 kez-
deményezõi. 

Fontos a hozzáállás

A találkozáson elhangzott
néhány keserû megjegyzés-
bõl is kitûnt: ahhoz, hogy a
tíz éves terv sikerrel végzõd-
jön és a várt gazdasági és tár-
sadalmi fellendülést meghoz-
za, nagyon mélyrõl kell in-
dulni. A kincses város jelen-
tõs kulturális intézményei sú-
lyos gondokkal küszködnek,
amiket elõbb orvosolni kell,
hogy rájuk alapozva meg le-
hessen nyerni az Európa
Kulturális Fõvárosa címet
2020-ban.

A kezdeti lendületet jól
megalapozza a város önkor-
mányzatának hozzáállása,
amint a tanácskozáson is el-
hangzott: Kolozsvár polgár-

mesteri hivatala felkarolta és
partneri kapcsolatot vállalt
ezzel az alulról jövõ, civil
szervezetek által indított kez-
deményezéssel. 

A kultúra 
a haladás motorja

Szakács István, az AltArt
Alapítvány elnöke ismertette
a terveket, elmondva, hogy
ez a projekt nemcsak Kolozs-
várt érinti, hanem az egész
régiót és ennek tudatában
szeretnék bevonni a tervezés-
be és kivitelezésbe az érintet-
teket. „A kultúra a társadal-
mi haladás motorja lehet,
ezért fontos a Kulturális Fõ-
város cím a régió minden
tagja számára” – fejtette ki
Szakács. A projekt erõssége
éppen az, hogy „alulról in-
dul”, bázisa tehát Kolozsvár
és a régió civil társadalma, és
így esély van arra, hogy a kö-
vetkezõ tíz év politikai válto-
zásaitól függetlenül megvaló-
suljon a terv.

A megbeszélésen részt
vett Sorin Apostu Kolozsvár
polgármestere is, aki el-
mondta: a város erõssége ép-
pen a nyelvi és kulturális
sokszínûségében rejlik. „Bár
a kulturális fõváros címre
sokan fognak pályázni, mi
elsõsorban saját magunkkal

fogunk versenyezni” – hang-
súlyozta. 

Mozgósítani kell
az erõforrásokat

Farkas András, a Pont
Csoport elnöke, a beszélge-
tés moderátoraként elmond-

ta: ez a kezdeményezés a vá-
ros 2010–2020 közötti regio-
nális fejlesztését tûzi ki céljá-
ul, ennek része a Kolozsvár
2020 – Európa Kulturális
Fõvárosa projekt, mely a
kulturális erõforrások mobi-

lizálása révén Kolozsvár és
Erdély fenntartható fejlesz-
tésének egyik alappillére le-
het. A közvitán szintén
résztvevõ Nele Hertling,
Berlin Európa Kulturális Fõ-
városának a mûvészeti igaz-
gatója, azt hangsúlyozta,
hogy arra is gondolni kell mi

lesz a várossal akkor, ha már
lejár az a bizonyos egy év.
Elõre meg kell fontolni, be
tudja-e a város építeni a jö-
võjébe annak az idõszaknak
a nyereségeit, vagy pedig
marad a sok félbemaradt

projekt és esetleg az adóssá-
gok. A Soul For Europe ala-
pítvány részérõl Rariþa
Zbranca, a cím elnyerésének
a procedúráját mutatta be,
valamint az ezzel járó gaz-
dasági tevékenységet. Nagy-
szebenben – a város 2007-
ben Európa Kulturális Fõvá-

rosa volt – egy befektetett
euró 8–9 további eurót ho-
zott, a várost abban az év-
ben egymillió turista látogat-
ta meg és Európa öt legnép-
szerûbb turisztikai célpontja
közöt szerepelt.

A megoldásra váró 
problémák

A hozzászólások során
Tompa Gábor felszólalásá-
ban a szkepszisét fejezte ki,
elmondva, hogy miközben
az általa vezetett Kolozsvári
Állami Magyar Színház eu-
rópai intézménnyé vált, eb-
ben a munkában a város ve-
zetõsége nem támogatta.
Kétkedését fejezte ki amiatt
is, hogy a sajtó, mint a kö-
zösséggel való kommuniká-
lás csatornája, legtöbb eset-
ben elmarasztalással vagy
éppenséggel közönnyel fo-
gadja a haladó törekvéseket.
Cãlin Stegerean, a Kolozsvá-
ri Mûvészeti Múzeum igaz-
gatója elmondta, az általa
vezetett intézmény szeretne
házigazdája lenni a 2020-as
eseményeknek, de ahhoz
még nagyon sok akadályt
kell leküzdeniük. A múzeum
épületét renoválni kell.
Marius Tabacu, a kolozsvári
filharmónia igazgatója el-
mondta, azon túl, hogy to-
vábbra sincs épülete az intéz-
ményüknek, a napi megélhe-
tés gondjaival küszködnek,
mint ahogy minden állami-
lag finanszírozott intézmény,
ebben a helyzetben nehéz ar-
ra gondolni, hogy 2020-ban
mi lesz. 
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Simon Judit, Kisvárda

Tavaly ismét változott a
fesztivál elnevezése. Mi ér-
telme van a névváltoztatás-
nak?
– Magam is úgy véltem,
hogy nincs értelme a határon
túli jelzõnek (2008-ban még
Határon Túli Magyar Szín-
házak Fesztiválja név alatt
futott a rendezvény, szerk.
megj.), hiszen az Európai
Unión belül gyakorlatilag
nincsenek határok. Ez Ro-
mánia, Szlovákia esetében
egyértelmû, Ukrajna és Szer-
bia esetében is könnyebb lett
a kommunikáció, nem ütkö-
zik akadályokba, hogy utaz-
zanak. Azt javasoltam, hogy
a kisvárdai találkozót nevez-
zük Európai Magyar Színhá-
zak Fesztiváljának. Az euró-
pai nem az uniós tagságot je-
lezte volna, hanem a fesztivál
szellemiségét, azt, hogy
ezekben a régiókban mûvészi
értékeket teremtenek a ma-
gyar színházak. Végül – tu-
domásom szerint – a kisvár-
dai önkormányzat döntött
úgy, hogy a fesztivál a Ma-
gyar Színházak Kisvárdai
Fesztiválja nevet viselje.  

Ön válogatta az elõadá-
sokat a fesztiválra. Milyen
szempontok szerint hívta
meg a versenyben részt vevõ
és a versenyen kívüli elõ-
adásokat?
– Az egyetlen szempont az,
hogy miként hat rám az elõ-
adás.  Az a fontos számom-
ra, hogy jelentõs, értékes
elõadások kerüljenek a ver-
senybe. Ebbõl nem az követ-
kezik, hogy a versenyen kí-
vüli elõadások kevésbé érté-
kesek. Annyi a különbség,
hogy a versenyen kívüli pro-
dukciók esetében a szóra-
koztatás az elsõdleges szem-
pont. Ezekkel a szélesebb
közönségrétegnek szóló elõ-
adásokkal azt szeretnénk

több-kevesebb sikerrel meg-
mutatni, hogy lehet minõsé-
gi elõadásokkal is szórakoz-
tatni, azaz a mûfaj nem
mentség a színvonaltalan-
ságra. Azért mondom, hogy
több-kevesebb sikerrel, mert
csak abból lehet válogatni,
amit a színházak az elõzõ
évadban bemutattak.
Amennyiben nincsenek iga-
zán erõs elõadások, akkor a
fesztiválprogram is kevésbé
erõs. Persze az is benne van
a pakliban, hogy én válasz-
tok rosszul. 

Évek óta figyelemmel kí-
séri a Magyarországon kí-
vüli színházak munkáját.
Észlel-e változásokat, fejlõ-

dési folyamatot az erdélyi
színházak esetében?
– Érzékelhetõ a fejlõdés.
Rendkívül erõs színház a ko-
lozsvári és a sepsiszentgyör-
gyi, jelentõs elõadásokat hoz-
nak létre. Nagyon örültem a
csíkszeredai társulat Liliom
címû elõadásának, mert ed-
dig úgy éreztem, hogy kere-
sik az utat, de nem lépnek
elõre. Ez az elõadás azt bizo-
nyítja, hogy elindultak egy
úton, és a siker a társulatot is
megerõsítette. Szintén nagy
öröm volt számomra az, ami
a nagyváradi társulatnál tör-
tént: maguk érezték szüksé-
gét a változásnak, és nagyon
jó irányba indultak. Dimény
Levente vezetésével jó szelle-
miségû lett a munka, a társu-
lat. Biztató az itt bemutatott
Mauzóleum címû elõadásuk.
A szatmári társulat a fiatal
Keresztes Attila vezetésével
boldogan dolgozik, jó talál-
kozások jönnek létre. Akkor
is nagyon fontos, hogy a szí-
nészek Mohácsival dolgoz-
hattak, ha magam nem tar-
tom annyira jónak a POSZT-
ra meghívott Veszett fejsze cí-
mû darabot. Temesváron is
nagyon izgalmas elõadások
jönnek létre, jó szellemben
dolgoznak, és nagyon sajná-
lom, hogy nem lehet itt a
fesztiválon az UNITER-díjas
elõadásuk. 
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„Érzékelhetõ a fejlõdés”
Interjú a kisvárdai fesztivál mûvészeti tanácsadójával

Harmincéves a csíki 
Régizene Fesztivál
Baloga-Tamás Erika

Különleges, emlékidézõ
rendezvényt ígérnek

idénre a csíkszeredai
Régizene Fesztivál szerve-
zõi. Július 8-a és 11-e között
ugyanis harmincéves jubile-
umát ünnepli a rendezvény,
a koncerteknek nagyobb-
részt a Mikó-vár udvara ad
otthont (rossz idõ esetén a
Csíki Játékszín), de a csík-
somlyói kegytemplom, a
csíkszeredai Szent Ágoston-
templom és a gyergyószárh-
egyi Lázár- kastély is hely-
színe lesz egy-egy hangver-
senynek. A fesztivál idén is
változatos programot kínál
a komolyzene kedvelõinek,
számos hazai és külföldi
együttes elõadása közül vá-
logathatnak az igazi ínyenc-
ségre vágyók. A fellépõk kö-
zött lesz az Ausztriából ér-
kezõ Unicorn, a Musica
Profana és a Musica
Historica Magyarországról,
a Barokk Fesztiválzenekar
tagjai pedig Romániából, il-
letve Németországból érkez-
nek; a hazaiak közül a
Schola Cantorum Farkas-
lakáról, a Dargason és a
Flauto Dolce Kolozsvárról,
a Kájoni Consort Barótról, a
Collegium Nagykárolyból, a
Lyceum Consort Bukarest-
bõl és a Codex Sepsiszent-
györgyrõl, illetve Csíkszere-

dából. Újra köszönthetjük a
fesztivál egyik régi vendégét
Kobzos Kiss Tamást, aki ez-
úttal kettõs ünneplést tervez:
idén lesz hatvan éves, ugyan-
akkor huszadszor lép fel a
csíkszeredai Régizene Fesz-
tiválon – ezt a törökországi
Erdal Salikoglu és az anyaor-
szági Musica Historica
együttessel tartott koncertjén
ünnepli meg. Nem hagyható
ki a felsorolásból Györfi Er-
zsébet (Csíkszereda) és Ele-
kes Emõke (Patakfalva) kon-
certje, valamint a Barozda
együttes záróelõadása sem,
amely a Kájoni együttessel
közösen indította útjára – ez-
elõtt harminc évvel – a
Régizene Fesztivált. Az ese-
ményt a Hargita Megyei Kul-
turális Központ szervezi,
társszervezõ Hargita Megye
Tanácsa és Csíkszereda Pol-
gármesteri Hivatala, fõvéd-
nöke pedig Kelemen Hunor
mûvelõdési miniszter. 

A fesztivál megnyitóján a
rendezvény történetét átte-
kintõ kiadványt is bemutat-
ják, melynek szerkesztésében
közremûködött Cseke Gábor
újságíró, illetve Simon Jó-
zsef, a Barozda együttes ve-
zetõje. Ezenkívül július 5-e és
10-e között zajlik a Régizenei
Nyári Egyetem a csíkszere-
dai Nagy István Mûvészeti
Líceumban, amelyen nyilvá-
nosak az  elõadások. 

Alulról indulva lépne Kolozsvár
Nagyszeben nyomdokaiba  

Izgalmasak, érdekesek az idei, huszonkettedik Magyar
Színházak Kisvárdai Fesztivál elõadásai. A rangos szín-
házi szemlérõl Szûcs Katalin Ágnes kritikust kérdeztük.

A város vezetõi a civil szervezetek és a jelentõsebb kulturális intézetek vezetõivel tanácskoztak
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8.30 Mesék
9.25 Négyszögletű kerek
erdő
9.45 Főzés? Gyerekjáték!
9.55 Dunáról fúj a szél
10.00 Cimbora
10.25 Kutyaélet
10.50 Vissza Sherwoodba!
(sor.)
11.15 Az egyházi művészet
11.55 Vigyázó szemekkel
12.45 Híradó
13.05 Isten kezében
13.35 EtnoKlub
14.50 Daktari (am. sor.)
15.45 Floyd
16.15 Tér-Hatás
16.40 Magyar elsők
17.05 Egy hazában élünk
17.55 Népi Kultúra
18.30 Kirakat
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 “A zene az kell”
20.30 A klastrom titka (an-
gol rom. vígj.)
22.05 Dunasport
22.20 Lélek Boulevard
22.50 Nincs bocsánat (am.
western, 1992)
0.55 Drogtanya (am.-kan.
krimi)

DUNA TV m1 m2 RTL
KLUB HÍR TV

8.55 Hogy volt?!
10.35 MIÉRT?
12.00 Hagyományok Háza
12.25 Arborétumok
12.35 Pintér Györgyi
13.01 Európa Magyaror-
szágon
13.25 Kézfogás
13.50 Videolevél
14.20 Képzelt szemtanú
15.10 Koncertek az A38
hajón
16.00 Mindentudás Egye-
teme
16.55 Magyar elsők
17.10 Drogfutár
17.50 A hangszerkészítés
mesterei
18.20 A négy páncélos és
a kutya (sor.)
19.00 Angyalbőrben (sor.)
20.00 Mese
20.30 Sztársáv
21.00 Híradó este
21.25 Zsüti, a slágerkirály
21.25 A fekete város
(sor.)
22.25 Maupassant törté-
neteiből (sor.)
23.25 Scheherezade a
rendőrségen (német krimi)
0.55 Ez történt Ma Reggel

8.00 Kölyökklub
11.00 Slayers
11.25 Hívjon! Játsszon!
Nyerjen!
12.25 A dadus 
(am. vígj. sor.)
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Autómánia
13.45 Daybreak 
- Időbe zárva 
(am. krimisor.)
14.40 Forma-1 (élő) 
- Európa Nagydíj - Valen-
cia Street Circuit, Valen-
cia, Spanyolország
16.25 Őslények 
kalandorai 
(angol kaland sor.)
17.20 Öröm az ilyen szü-
lő (am. akció-vígj., 1979)
19.30 Híradó
20.00 Fókusz Plusz 
Magazin
20.30 Dr. Dolittle 2.
(amerikai családi vígj.,
2001)
Utána: RTL-hírek
22.10 Con Air - A fe-
gyencjárat 
(amerikai akcióf., 1997)
0.25 A pokolból 
(am.-angol-cseh thriller)

7.25 Tv2 matiné
10.30 Mókás állatvilág
11.00 Szurikáták 
udvarháza
11.30 Doktorológia 
Leslie Nielsen módra
12.00 A világ legerősebb
emberei
12.30 Két TestŐr
13.00 Babavilág
13.30 A láthatatlan em-
ber (sor.)
14.30 A kiválasztott - Az
amerikai látnok (am. sor.)
15.30 Rejtélyek kalando-
rai (sor.)
16.30 Doktorok 
(amerikai sor.)
17.30 Trinity kórház 
(am. sor.)
18.30 Knight Rider 
(am. sor.)
19.30 Tények
20.05 Magellán
20.35 Vihar (amerikai 
akciófilm-sor.) 1-2. rész
Közben: Kenósorsolás
23.55 Kvízió - Különki-
adás
1.55 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
2.45 Kalandjárat (ism.)

8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Befutó Az utánpótlás
magazinja
9.30 BBC Reporters
10.05 Felfedező
10.30 Arcok a liftben
11.05 Különkiadás
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 BBC Click
14.30 Negyedik
15.05 Garázs
15.30 BBC Hard Talk (ism.)
16.05 Zöld övezet (ism.)
16.30 Balaton Bike Fest
(ism.)
17.05 Értékmentés más-
ként (ism.)
17.30 Európai híradó (ism.)
18.00 Híradó
18.30 Célpont (ism.)
19.05 Sziluett
20.00 Híradó
20.30 Riasztás (ism.)
21.05 Civil kaszinó (ism.)
22.00 Híradó 21
22.30 BBC Hard Talk
(ism.)
23.05 Arcok a liftben (ism.)
23.30 BBC Híradó
0.05 Vetítő (ism.)

TV2
6.50 Ma Reggel
9.00 Híradó
9.10 Európa Magyarorszá-
gon
9.40 Szezon 2010
10.10 Mesék
12.00 Ötösfogat (sor.)
12.30 Sötét jóslat
13.01 Hírek
13.10 Fogadóóra
13.35 Design
14.05 FIFA 2010 (élő)
Koreai Népi Demokratikus
Köztársaság - Elefántcsont-
part
19.20 Életképek (sor.)
20.00 SzerencseSzombat -
Luxor sorsolás
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
21.00 SzerencseSzombat -
Luxor sorsolás
21.10 FIFA 2010 (élő)
Nyolcaddöntő
C csoport 1. - D csoport 2.
Élő közvetítés Dél-Afrikából
23.35 Hírek
23.40 Sporthírek
23.50 Mámor (am. film-
dráma, 2003)
1.30 FIFA 2010 (élő)
Ez történt ma...

7.25 Az emlékek éneke...
(ism.)
8.00 Disney Klub (rajzfil-
mek)
9.00 FIFA 2010, Svájc-
Hondurasz
10.55 FIFA 2010, studió
11.30 Hannah Montana
(sor.)
12.00 A család sztárja
13.00 Európa minket is
érint
13.45 FIFA 2010, info
14.00 Hírek
14.15 Életre szóló utazás
(ism.)
14.45 Kabaret
16.35 FIFA 2010, világbaj-
nokság, info
16.50 FIFA 2010
19.00 Népi hagyományok
20.00 Hírek
20.45 Sport
21.00 FIFA 2010, világbaj-
nokság, live
21.20 FIFA 2010, világbaj-
nokság
23.30 FIFA 2010, stúdióbe-
szélgetés
0.10 Egy perc sport
0.15 FIFA 2010, világbaj-
nokság, nyolcaddöntők

TVR 1

8.35 Cimbora (ism.)
9.05 Négyszögletű 
kerek erdő
9.25 Főzés? Gyerekjáték!
9.35 Pingvinek vándorlása
11.00 Istentisztelet
12.30 Jelfák
12.45 Híradó
13.05 Élő egyház
13.30 Élő népzene
14.00 Csellengők
14.30 A férfi mind őrült
(magyar vígj.)
15.55 Dunáról fúj a szél
16.00 A világ konyhái
16.35 Muzsikál a mozi
17.15 Afrika színei
18.05 Mese
18.40 Arcélek
19.00 Híradó
19.30 Divathét
20.00 Pata-csata (dél-af.-
am. vígj.)
20.10 Tony Vilar igaz törté-
nete (olasz f. dráma)
21.40 “Ima 
Magyarországért”
22.00 Heti Hírmondó
23.05 Ponyvaregény - Pulp
Fiction (am. krimi)
1.35 Kézjegy (ism.)

DUNA TV m1 m2 RTL
KLUB HÍR TV

8.55 Mesék
9.30 Spuri
9.55 Derek, a fenegyerek
10.20 Sarah Jane kaland-
jai
10.45 Utánam, srácok!
(sor.)
11.20 Az aranyrózsa bar-
langja (ol. f.)
13.15 Katolikus krónika
13.40 Útmutató
14.05 Tanúságtevők
14.30 A sokszínű vallás
14.45 Református magazin
15.45 Az imádság ereje
16.00 Ars Hungarica
16.25 Női szemmel
16.50 Jankovics Marcell
műsora
17.40 Egy önéletrajz vázla-
ta (am. f.)
19.05 Múlt-kor speciális
19.35 Közeli, távoli, tájak
20.30 Mese
21.00 Híradó este
21.25 “Játszani is engedd...
22.00 “Szabadság, te szülj
nekem rendet”
23.15 Mámor (am. f.)
1.00 Címlapsztori (am.
vígj.)

7.30 Top Shop
8.00 Kölyökklub
11.00 Trendmánia
11.30 Hívjon! Játsszon!
Nyerjen!
12.35 meneTrend
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Dáridó Lajcsival Mu-
zsika és szórakozás
13.40 Red Bull Air Race
2010 - New York
14.15 Magyar autósport-
magazin
14.30 Forma-1 - Európa
Nagydíj Valencia
A futam közvetítése élő-
ben
Utána: 17.00 Hatoslottó-
sorsolás
17.10 Míg a halál el nem
választ (am. vígj. sor.)
17.40 Jenki Zulu (dél-af.-
am. vígj., 1994)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Cobra 11 (német
sor.)
21.00 Apáca-show (am.
vígj., 1992)
23.05 Halálos fegyver 4.
(am. akció-vígj., 1998)
1.40 Portré

7.45 Tv2 matiné
10.40 Mókás állatvilág
11.10 Tv2 matiné
12.10 Világszám
12.40 Stahl konyhája
13.10 Kalandjárat
13.40 Száguldó vipera
(am.-német sor.)
14.40 Hegylakó (kan.-
francia sor.)
15.45 Álomgyári feleség
(am.-auszt. vígj. sor.)
16.45 Crusoe (am.-angol-
kan. kaland sor.)
17.45 Lökött örökösök
(angol vígj.)
19.30 Tények
20.00 Napló
21.05 Számkivetett (ame-
rikai kalandf., 2000)
23.50 Menekülés
Absolomból (am. akcióf.,
1994)
2.00 A Bond-koktél (angol
dok. musical)
2.30 A szó: Bond
3.00 James Bond: Szágul-
dás Londonban
3.20 EZO.TV
4.10 Napló (ism.) Mérle-
gen a valóság

8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Balaton Bike Fest
(ism.)
9.30 Felfedező (ism.)
10.05 Péntek 8 (ism.)
11.05 Célpont
11.30 Napról napra
12.05 Civil kaszinó
13.00 Déli híradó
13.30 Közvetlen ajánlat
14.05 Különkiadás
16.05 Arcok a liftben (ism.)
16.30 Befutó (ism.)
Az utánpótlás magazinja
17.05 Garázs
17.30 GyógyHír - Egészség-
ügyi magazin
18.00 Híradó - Friss napi in-
formációk
18.30 Hírvilág
19.05 Keresztmetszet
20.00 Híradó
20.30 Napról napra (ism.)
Belpolitikai összefoglaló
21.05 Kontraszt
22.00 Híradó 21
22.30 Értékmentés más-
ként (ism.)
23.05 Vetítő
0.05 Kontraszt (ism.)

TV2
9.10 Főtér
10.05 “Így szól az Úr!”
10.15 Katolikus krónika
10.40 Útmutató
11.05 Semmi szenvedés
11.30 A sokszínű vallás
11.45 Református maga-
zin
12.10 Református ifjúsági
műsor
12.20 Az evangélikus
egyház szeretetszolgálata
12.45 Az imádság ereje
13.01 Hírek
13.10 Sport7
13.35 Kell egy csapat
14.05 FIFA 2010 (élő)
Az előző napi 21.30-as
mérkőzés ismétlése
19.05 Panoráma
19.35 Hogy volt!?...
20.30 Híradó este
20.55 Szabadság napja
bejelentkezés
21.00 FIFA 2010 (élő)
Nyolcaddöntő
B csoport 1. - A csoport 2.
23.40 Kultúrház
0.35 Hírek
0.45 FIFA 2010 (ism.)
Ez történt ma...

8.00 Rajzfilmek
9.00 FIFA 2010, nyolcad-
döntők (ism.)
10.55 FIFA 2010
11.10 A falu élete
12.30 Nem vagyok hajlan-
dó felejteni
13.00 Politikai beszámoló
13.45 FIFA 2010 világbaj-
nokság, beszámoló
14.00 Hírek
14.15 Életre szóló utazó
14.45 Arthur és a vil-
langók (animációs f.)
16.35 FIFA 2010 (Live)
16.50 FIFA 2010, nyolcad-
döntő
19.00 Román divathét, Iasi
19.35 Loto 6/49 és Noroc
sorsolás
20.00 Hírek
20.45 Sport
21.00 FIFA 2010, beszámo-
ló
21.20 FIFA 2010, nyolcad-
döntők
23.30 FIFA 2010, stúdióbe-
szélgetés
0.10 Egy perc sport (ism.)
0.15 FIFA 2010, nyolcad-
döntők (ism.)

TVR 1

7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Isten kezében (ism.)
9.30 Világvándor
9.55 Töf-töf elefánt
10.00 Marsupilami
10.25 Kicsi Maciusz király
10.35 Mikor érünk már
oda?
10.45 A dzsungel könyve
11.10 Zorro (am. sor.)
11.35 Ködbe vésző emlékezet
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Térkép
15.40 Erőtér
16.15 Halld Izrael
16.45 Heuréka! Megtalál-
tam!
17.10 Második esély 
(am.-mex.-kol. sor.)
18.05 25. szélességi fok
Délre (sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Derrick (krimisor.)
21.00 Híradó
21.05 Közbeszéd
21.30 A nagy meccs (sp.-
német vígj.)
23.30 Híradó
23.55 Sporthírek
0.00 Sakk-matt

DUNA TV m1 m2 RTL
KLUB HÍR TV

6.50 Ma Reggel
10.00 Mesék
10.45 Derek, a fenegyerek
(sor.)
11.30 Slovenski Utrinki
11.55 Együtt Velünk élő ki-
sebbségek
12.20 retrock Boldog dal;
Nagy
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Full HD
14.00 Közvetítés a parla-
ment üléséről
17.30 Bűvölet (olasz sor.)
18.20 Magyar rock (ism.)
19.10 1100 év Európa kö-
zepén
19.40 Bob, a mester
19.50 Thomas, a gőzmoz-
dony
20.00 Budapest
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.25 Afrika gyöngyszeme
(sor.)
22.15 Stingers (sor.)
23.00 Záróra - Bán János
23.55 McLeod lányai (sor.)
0.40 Videojátékok az értel-
münk ellen

7.00 Fókusz Plusz (ism.)
7.25 Fókusz (ism.)
7.55 Reggeli Ébresztőshow
10.05 Te vagy az életem
(arg. sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Hívjon! Játsszon!
Nyerjen!
14.30 Fél kettő
15.25 Kung-fu 
(am.-kan. akció sor.)
17.25 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (mex. sor.)
18.25 Mónika - A
kibeszélőshow
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 Vacsoracsata
21.05 Fókusz
21.40 Barátok közt 
(magyar sor.)
22.20 Hazudj, ha tudsz!
(am. krimisor.)
23.20 A rejtély 
(am.-kan. thrillersor.)
Utána: RTL-hírek
0.25 Poker After Dark
2009
1.20 Reflektor
1.35 Kóla, puska,
sültkrumpli 
(dokumentumf.)

7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.25 EZO.TV
11.55 Teleshop
12.25 Mezítlábas 
szerelem 
(német rom. vígj.)
14.20 Kvízió
15.50 Egy tini naplója
(német vígj. sor.)
16.20 Capri - Az álmok
szigete (olasz sor.)
17.25 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
18.25 Joshi Bharat
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Monk - Flúgos nyo-
mozó (am. krimisor.)
21.10 Aktív
21.50 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.25 NCIS (am. krim-
isor.)
23.25 Gyilkos számok
(am. krimisor.)
Közben. Kenósorsolás
0.25 Különleges ügyosz-
tály - Párizs (fr. krimisor.)
1.25 Tények Este

7.00 Befutó (ism.)
7.30 Soroló (ism.)
8.00 Híradó
9.05 Kontraszt
10.05 Különkiadás (ism.)
12.05 Arcok a liftben
(ism.)
12.30 Hírvilág (ism.)
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Soroló (ism.)
14.30 Garázs (ism.)
Ahonnan az autózás indul!
15.05 Európai híradó
(ism.)
15.30 Napról napra (ism.)
Belpolitikai összefoglaló
16.05 Péntek (ism.)
17.05 Célpont (ism.)
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Panaszkönyv
19.05 Vonalban
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta - Vitamű-
sor újságírókkal
23.05 Ősök tere
23.30 Pálya
0.05 BBC World Híradó
0.30 Panaszkönyv (ism.)

TV2
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Színészpalánták
(olasz sor.)
11.00 Hogy volt!?... Extra
11.55 Parlamenti Napló
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (ma-
gyar sor.)
14.35 Roma Magazin
15.05 Domovina
15.35 Teadélután
16.20 Körzeti híradó
16.35 Hírek
16.45 FIFA 2010 (élő)
Nyolcaddöntő
E csoport 1. - F csoport 2.
19.10 Hírek
19.15 Pörög az élet!
(auszt. sor.)
19.40 McLeod lányai
(auszt. kaland sor.)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
21.00 FIFA 2010 (élő)
FIFA 2010 (élő)
Nyolcaddöntő
G csoport 1. 
- H csoport 2.
23.40 Az Este - Hétfő
0.05 Hírek

7.00 Hírek, Sport
8.00 Ébresztő
9.00 FIFA 2010
Argentina-Mexikó
10.55 FIFA 2010, stúdióbe-
szélgetés
11.35 Szerelmes Don Juan
(argentin sorozat)
12.35 A palota ékköve
(sor.)
13.45 FIFA 2010, beszámoló
14.00 Hírek, Sport
14.45 Egyszerűen ízletes
15.35 Krónika
16.35 FIFA 2010
16.50 FIFA 2010, nyolcad-
döntők
18.50 A palota ékköve (sor.)
20.00 Hírek,
Időjárásjelentés
20.40 Sport
21.00 FIFA 2010, beszámo-
ló
21.20 FIFA 2010, nyolcad-
döntők
23.30 FIFA 2010, stúdióbe-
szélgetés
0.00 Hírek, Időjárásjelentés
0.15 FIFA 2010, nyolcad-
döntők (ism.)
2.10 FIFA 2010, 
nyolcaddöntők (ism.)

TVR 1
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7.00 Pro Tv hírek, sport
10.00 Mi történik, doktor
úr?
10.30 Átváltoztatjuk
(ism.)
12.00 Pro Motor (ism.)
13.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
13.15 Micsoda hercegnő
(amerikai vígjáték, 1994)
15.15 Családi kupa 
(amerikai vígjáték, 2006)
17.15 A vadon mélyén 
- Sárga kutya kalandjai
(amerikai kalandfilm,
1995)
19.00 Hétvégi Pro Tv 
hírek, sport, 
időjárásjelentés
20.30 A hálózat csapdájá-
ban 
(am. akcióf., 1995)
Sz.: Sandra Bullock,
Jeremy Northam
23.00 Mad Max 
(auszt. akcióf., 1979)
1.00 A hálózat 
csapdájában 
(am. akcióf., 1995) 
(ism.)
3.30 Mad Max 
(ism.)

7.00 Híradó, Sport
9.00 Karate kölyök 3.
(amerikai családi
kalandf., 1989)
11.00 Városvédő szün-
idősök 
(amerikai családi film,
2004)
13.00 Híradó
13.30 Kikezdesz a sző-
kékkel? (ism.)
15.00 Egyedül a sztárral
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
16.30 Mr. Bean 
(angol vígjáték sorozat)
17.00 Michael Jackson -
Gone Too Soon 
(am. dok. f.)
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.30 Barátaim 
az elefántok 
(indiai filmdráma, 1971)
22.30 Zsaruk a pácban
(amerikai akciófilm,
2001)
0.30 Film 100%
1.00 Karate kölyök 3.
(amerikai családi
kalandf.) (ism.)
3.00 Híradó (ism.)

8.00 W.I.T.C.H., a tini-
boszorkányok
8.30 Xyber
9.00 Micimackó
9.30 Autofórum
10.00 Teleshopping
10.30 Ingatlan Blitz
11.00 Sport, 
diéta és egy sztár
11.30 Ötcsillagos otthon
12.30 S.O.S. 
- mentsétek meg a házam
13.30 Hipnózis, az ész já-
tékai
14.30 A fáraó bosszúja
(amerikai kalandfilm,
2006), 2. rész (ism.)
16.30 Vita a konyhában
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 Tarzán 
(amerikai dokumentumf.)
21.30 A gazdagság ára
(amerikai thriller, 1996)
0.30 Szelíd Ben: A fekete
arany 
(amerikai kalandf., 2003)
2.30 Hírek, 
időjárásjelentés 
(ism.)
3.30 Hipnózis, az elme já-
tékai (ism.)

7.00 Túlélés törvényei
8.00 Viharvadászok
9.00 Végzetes másodper-
cek
10.00 Amcsi motorok
11.00 Csúcsmotorok 
- Yamaha
12.00 Újjáépítők
13.00 Édesvízi szörnyek -
Óriás kajmánhal
14.00 Viharvadászok -
Kansasi kaland
15.00 Végzetes 
másodpercek
16.00 A történelem előtti...
- New York
18.00 Time Warp 
Amikor megáll az idő

20.00 EVO  
Egy toronyház születése
21.00 Trükkös tesók
Badger minitank
22.00 Time Warp  Amikor
megáll az idő
23.00 Hogyan készült
0.00 Katasztrófa. ahogy én
láttam
0.30 Végzetes 
másodpercek
1.00 Ross Kemp
2.00 Valódi helyszínelők
3.00 A túlélés törvényei

8.00 FIFA 2010, stúdióbe-
szélgetés
8.30 Ég és föld között
9.00 Figyelem gyerekek!
9.35 Szabad a szembejövő
sáv
10.30 IT Zon@
11.00 Az én költségveté-
sem
11.35 FIFA 2010
Portugália-Brazília
13.30 Figyelem, éneke-
lünk!
14.55 Forma 1 VB, Európa
nagydíj
16.00 Közelről a világ
16.30 Sikerkép
17.00 Gitárok ideje
18.00 Románia-Nagy Bri-
tannia férfi röplabda mér-
kőzés
19.30 Oroszlánok arénája
20.30 Románia-Nagy Bri-
tannia női röplabda mérkő-
zés
22.00 Hírek, időjárásjelen-
tés
23.10 Vihar Afrikában 
(német romant. dráma)
0.50 FIFA 2010, beszámoló
1.15 Szabad a szembejövő
sáv (ism.)

TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV DISCOVERY

7.00 Hírek 11.00 Külön ki-
adás 12.00 Tenisz, Wimb-
ledon 13.00 Hírek 14.00
Dubai World Cup 2010, ló-
verseny 15.05 Tenisz,
Wimbledon (live) 17.00
Külön kiadás 18.00
Sport.ro Hírek (live) 19.00
Vakációs játékok 20.00
Fogadás a félelemmel
21.00 Sport.ro Hírek
21.30 Wrestling SMACK
22.30 Local Kombat
Superstars: Ionuţ Iftimoaie
23.30 World Cup of Poker

9.45 A kötelék (sor.)
10.45 Teleshopping 11.15
Mexikói utazás 12.30
Mindörökké együtt (sor.)
13.30 Terra Nostra (sor.)
15.30 Viktória (sor.)
16.30 A kötelék (sor.)
17.30 Hetedik mennyor-
szág 18.30 Mindörökké
együtt (sor.) 19.30 Szívek
iskolája (sor.) 20.30 Fű-
szerek hercegnője (Szere-
lemmel fűszerezve) (am.-
angol dráma) 22.30 Vipe-
rafészek (sor.)

SPORT.RO ACASA

FILM+ HALLMARK

8.10 A király testőre (am.
kalandf.) 10.00 Televíziós
vásárlás 13.05 A kincses
sziget gyermekei 2. (új-
zél. f.) 14.40 Tuti tipp a
túlvilágról (auszt. vígj.)
16.30 Lassie (am.-fr.-ír
kalandf.) 18.15 Asterix és
a vikingek (anim. f.)
19.40 Mi kell a nőnek?
(am. vígj.) 22.00 X-Men -
A kívülállók (am. akcióf.)
23.50 Alvilági játékok
(am. thriller)

8.00 Nash Bridges (ameri-
kai sorozat) 13.00 Rejté-
lyek asszonya: Rejtélyes
hétvége (am. krimi, 2005)
15.00 A rúzs színe (am.
életr. film, 2006) 17.00
Titkos kötelék (am. film-
dráma, 2009) 19.00 A fér-
jem védelmében (am. sor.)
21.00 Amy-nek ítélve (am.
sor.) 22.00 Erica világa
(kan. vígj. sor.) 0.00 Az ár-
tatlanság eladó (am.-kan.
filmdráma, 2004)   

6.00 Pro Motor (ism.)
7.00 ProTv hírek, sport
Mi történik, doktor úr?
10.00 20 év után
11.00 Családi kupa 
(amerikai vígjáték, 2006)
(ism.)
13.00 ProTv hírek, időjá-
rás
13.05 Szeretném en!
(ism.)
14.00 A vadon mélyén -
Sárga kutya kalandjai
(amerikai kalandfilm,
1995)
15.45 Sólyomasszony
(amerikai fantasztikus
kalandfilm, 1985)
18.00 Románia, szeret-
lek – kultúrális magazin
19.00 Hétvégi Pro Tv hí-
rek
20.30 Ocean’s Eleven -
Tripla vagy semmi 
(am.-auszt. akció-vígj.,
2001)
23.15 Repülő erőd 
(amerikai akciófilm,
1995)
2.00 Ocean’s Eleven -
Tripla vagy semmi (ism.)

7.00 Híradó, Sport
9.00 B.D. riadót fúj 
(román vígjáték, 1970)
11.00 A tolvajok 
hercegnője 
(amerikai kalandfilm,
2001)
13.00 Híradó, sport
13.30 Mr. Bean 
(angol vígjáték sorozat)
14.00 Akikre büszkék
vagyunk! 
- A hónap dolgozója 
(amerikai vígjáték,
2006)
16.00 Híradó, sport
16.30 Mr. Bean 
(angol vígjáték sorozat)
17.00 Sárkányszív 
(am. akcióf., 1996)
19.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
20.00 SuperBingo Met-
ropolis
23.30 Késő bosszú
(amerikai akció-vígjáték,
2002)
1.30 A tolvajok herceg-
nője (amerikai kaland-
film, 2001) (ism.)
3.00 Híradó, sport

7.00 Kandikamera
8.00 Varázslók
8.30 Xyber
9.00 Micimackó
9.30 A ház: építkezés és
design
10.00 Teleshopping
10.30 Nyakamban az
egész világ
11.00 SOS - mentsétek
meg a házamat
12.00 Levintza bemutatja
12.30 Galileo – szórakoz-
tató műsor
13.00 Hírességpróba
14.00 Focus Monden
14.30 10 éves a Krónika
16.00 Szelíd Ben: A feke-
te arany (amerikai kaland-
film, 2003)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 Az égig érő paszuly
legendája (amerikai ka-
landfilm, 2001)
21.30 Perpatvar a kony-
hában (reality show)
23.00 Találkozás a sötét-
ben – reality show
0.30 Szép és rossz
2.30 Hírek, sport

7.00 Hogyan készült
8.00 Tornádók nyomában
- Extázis
9.00 Amerikai favágók
10.00 4x4 versenyláz -
Aki sokat markol
11.00 Ötödik sebesség
12.00 Amerikai hotrodok
13.00 Time Warp - Ami-
kor megáll az idő
15.00 Amerika legőrül-
tebb versenyei
16.00 Hogyan működik...
17.00 A jövő fegyverei -
Intelligens fegyverek
18.00 Hogyan készült
19.00 Tornádók nyomá-
ban
20.00 Amerikai favágók -
Esőben, sárban
21.00 Hogyan működnek
a gépek?
22.00 -178 kg - - Sikerült!
23.00 Éljük túl a kataszt-
rófát
0.00 Ross Kemp - Gengsz-
terbandák nyomában
1.00 Végzetes másodper-
cek
2.00 Töréspont - Termo-
sztát

8.30 A térképen túl (ism.)
9.00 Motomágia
9.30 Mosoly négy keré-
ken
10.00 Farm - magazin
11.00 Csavargó halász
11.35 FIFA 2010, nyolcad-
döntők
13.30 Jamie Oliver va-
rázslói
14.00 Studio F1 (live)
14.55 Forma 1 világbaj-
nokság, Európa Nagydíj
17.00 Zene
18.00 Nyomoz a tanárnő
(olasz vígjáték sorozat)
19.00 FIFA 2010, nyolcad-
döntők
21.00 Heuréka (amerikai
kaland sor.)
22.00 Hírek, sport, időjá-
rás
23.10 Románia-Nagy-Bri-
tannia röplabda mérkőzés
0.45 FIFA 2010, összefog-
laló
1.05 Bazár (ism.)
1.35 Vihar Afrikában (né-
met romantikus filmdrá-
ma) (ism.)
3.05 Motomágia (ism.)
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7.05 Pro Motor, premier
8.00 Sport.ro Hírek 11.00
Külön kiadás 12.00 Bajno-
kok dinasztiája 13.00
Sport.ro Hírek 14.00 Teve-
futtatás, Dubai 2010
15.05 Fogadás a félelem-
mel 16.00 Szőkevadászat
17.00 Külön kiadás 18.00
Sport.ro Hírek (live) 19.00
Külön kiadás 20.00 A vi-
lág harcosai 21.00 Hírek
22.00 UFC 105: Randy
Couture - Brandon Vera
0.00 Hírek   

8.15 Szívek iskolája 9.45
A kötelék (sor.) 11.15 He-
tedik menyország 12.30
Mindörökké együtt (sor.)
13.30 Terra Nostra (sor.)
15.30 Viktória (sor.)
16.30 A kötelék (sor.)
17.30 Hetedik meny-
ország 18.30 Mindörökké
együtt 19.30 Szívek isko-
lája (sor.) 20.30 Miről ál-
modik a lány? (amerikai
vígjáték) 22.45 Viperafé-
szek (sor.) 0.45 Terra
Nostra (sor.)

SPORT.RO ACASA
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8.10 Lassie (am.-francia-ír
családi kalandf., 2005)
10.00 Televíziós vásárlás
13.05 A felkelés (indiai
életr. drám., 2005) 15.50
Szinglik előnyben (am. vígj.,
2002) 17.50 Szuperzsaru
(am. akció-vígj., 1980)
19.50 Piedone Afrikában
(olasz-NSZK vígj., 1978)
22.00 X-Men 2. (am. fant.
akcióf., 2003) 0.20 Halál-
osztó (am. horror, 1997)

9.00 Angyali érintés (am.
sor.) 10.00 Amy-nek ítélve
(am. sor.) 11.00 Rejtélyek
asszonya (am. krimi) 13.00
Titkos kötelék (am. filmdrá-
ma) 15.00 A szerelem örök
(am. rom. film, 2006) 17.00
Esküvőláz (am. rom. dráma,
2008) 19.00 Erica világa
(kan. vígj. sor.) 21.00 A fér-
jem védelmében (am. sor.)
23.00 Szabadság, minden-
áron (kan. krimi, 2009)

7.00 Pro Tv hírek
9.55 Könyvbemutató
10.00 Románia szeretlek
(ism.)
11.00 Szeretném én!
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárás
13.45 Sólyomasszony
(amerikai fantasztikus
kalandf., 1985)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek
17.45 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport
20.30 Egy intelligens lány
(amerikai életrajzi film,
2008)
22.30 Pro Tv hírek, 
sport
23.00 Terminátor 
- Sarah Connor krónikái
(amerikai sor.)
0.00 Egy intelligens lány
(amerikai életrajzi f.)
(ism.)
2.00 Pro Tv hírek 
(ism.)

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt 
Razvannal és Danival
10.00 Sajtószemle 
Mircea Badeaval
11.00 Mr. Bean 
(angol vígjáték sorozat)
12.00 Miami Vice 
(ism.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Sárkányszív 
(am. akcióf., 1996)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés
19.00 Híradó, Sport, 
időjárásjelentés
20.30 Halálos 
felfedezés 
(kanadai akciófilm, 2004)
22.30 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.30 Dan Capatos 
szórakoztató műsora
1.00 Halálos felfedezés
(kanadai akciófilm, 2004)
(ism.)
3.30 Közvetlen hozzáférés
(ism.)

7.00 Kandikamera
7.30 Testvérek (am. sor.)
8.20 Sport Florentinaval
8.30 Teleshopping
9.00 Szakértő
10.00 Senki 
sem tökéletes
10.30 Az elvarázsolt szív
nyomában (ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Született feleségek
(sor.)
15.00 Az égig érő paszuly
legendája (amerikai ka-
landfilm, 2001)
17.00 Szakértők
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Találkozás a sötét-
ben – talk show
22.00 Focus Monden
22.30 Lököttek
23.15 Veszélyes terepen
(kan.-angol-lux.
akcióthriller, 1996) 
2. rész
1.00 Hírek (ism.)
2.00 Lököttek (ism.)

7.00 Motorkerékpár-építő
VB
8.00 Újjáépítők
9.00 Hogyan csinálják?
9.30 Hogyan működik?
10.00 Piszkos munkák
11.00 Amcsi motorok
12.00 Iparkodjunk
13.00 Túlélés törvényei
14.00 Ötödik sebesség
14.30 Végzetes 
másodpercek
15.30 Hogyan készült?
17.00 Állítólag...
18.00 Végzetes 
másodpercek
19.00 Hogyan 
működnek a gépek?
20.00 Túlélés törvényei -
Dominikai Köztársaság
21.00 Hogyan készült?
Sebészkés / Oajfesték
22.00 Végzetes 
másodpercek
22.30 Élet a halál után
23.30 Valódi helyszínelők
0.30 Tetkóvadász 
– Etiópia
1.30 Éljük túl 
a katasztrófát
2.30 Végzetes 
másodpercek

7.00 Mindig optimistán
(ism.)
7.50 Ismerd meg a romá-
nokat
8.00 FIFA 2010, stúdió
8.35 Figyelem, énekelünk
10.00 Hírek
10.20 Találkozunk
11.30 Hírek
11.50 FIFA 2010, nyolcad-
döntők
13.45 Teleshopping
14.30 eForum
15.00 Együtt Európába
16.00 Mindig optimistán
(sor.)
17.00 Párizsi jóbarátok
(francia sor.)
18.00 Euronews
18.15 A világ városai
18.45 FIFA 2010
19.00 FIFA 2010, nyolcad-
döntők
21.00 Az oroszlánok arénája
22.00 Hírek
23.10 Visszajátszások
0.30 Forró helyzetek 
(angol vígjáték sor.)
1.25 FIFA 2010, beszámoló
1.50 Zene (ism.)
2.45 Lehet, 
hogy nem tudtad
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7.00 Hírek 10.00 Pontos
sportidő 12.00 Sport.ro Hí-
rek 13.10 Pontos sportidő
14.10 Külön kiadás 15.00
Sport.ro Hírek 15.05
Wimbledon tenisz 17.00
Pontos sportidő (live)
18.00 Sport.ro Hírek (live)
19.00 Dinamo Bucureşti -
Maccabi Haifa barátságos
mérkőzés 21.00 Sport.ro
Hírek 22.00 Local Kombat
Superstars 23.00
Wrestling SMACK 0.00 Ér-
zéki ajkak...

9.45 A kötelék (sor.)
11.15 Hetedik meny-
ország (sor.) 12.30 Mind-
örökké együtt (sor.)
13.30 Teleshopping
14.00 Ana két arca (sor.)
15.30 Viktória (sor.)
16.30 A kötelék (sor.)
17.30 Igaz történetek
18.30 Mindörökké együtt
(sor.) 19.30 Szívek iskolá-
ja (sor.) 20.30 Predeszti-
náltak (sor.) 21.30 Analia
másik arca (sor.) 22.30
Éjszakai történetek

SPORT.RO ACASA
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8.05 Tűzkígyó (kan.-am.
horror) 10.00 Televíziós vá-
sárlás 13.00 A sárkányölők
legendája (am. kalandf.)
14.30 A Midsomer gyilkos-
ságok (sor.) 16.25 Lavina
(kan.-am. akcióf.) 18.05 Kö-
telék nélkül (am. akcióf.)
20.00 X-Men 2. (am. fant.
akcióf.) 22.20 Rendőraka-
démia 4.. Zseniális amatő-
rök az utcán (am. vígj.)
23.55 Vörös kommandó 2.
(kan. thrill.)

10.00 Kisvárosi gyilkossá-
gok (sor.) 12.00 Amy-nek
ítélve (sor.) 13.00 Őran-
gyal (sor.) 14.00 Nash
Bridges (sor.) 15.00 Kisvá-
rosi gyilkosságok (sor.)
17.00 A rúzs színe (am. f.)
19.00 Amy-nek ítélve
(sor.) 20.00 Nash Bridges
(sor.) 21.00 Őrangyal
(sor.) 22.00 Jeanne d’Arc
(kan. kalandf., 2/2. rész)
2.00 Charlie angyalainak
másik élete (am. f. dráma)

magyar nyelven a regionális
stúdiók középhullámú adásá-
ban 15.00 Híradó 
15.10 Hétvégi magazin

8.00 Jó reggelt, Erdély!, Hír-
adás, Majális, Telefontár-
sasjáték, Nyelvőr, Világjárók
10.05 Térerő 14.00 120
perc. A hétvége eseményei,
Jó rájuk emlékezni, Templo-
maink, Portréműsor Kabaré,
Vetélkedő 16.00 Híradó, Ötó-
rai tea. Megy a magnó,
Súrlott grádics, Régi rádió-
sok, A hét zeneműve, Vers-
műsor, Gramofon, A hét zene-
műve, Színek és formák

2.00 Éjszakai váltás 8.00
Hírek, műsorism., sport
8.30 Körhinta, Zenenegyed
9.25 Cifra palota 9.55 Hí-
rek, műsorims. 15.00 Slá-
gerlista 16.00 Hírek,
műsorism. 16.10 Lemezlo-
varda 16.30 Érintő 17.00
Láthatár 17.30 Sorsok az
operaszínpadon 17.55 Hí-
rek, műsorism.   

BUKARESTI RÁDIÓ

Marosvásárhelyi rádió

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport,
Rádióújság - Hasznos tudni-
valók 12.00 Híradás 12.10
Művelődési hírek 12.35 Kis-
pad - sportműsor 13.05 Ze-
nés üzenetek 14.00 Délutá-
ni váltás - tájékoztató és szó-
rakoztató műsor Hírnegyed-
óra 16.00 Híradás, Sport,
Rádióújság 17.00 Híradás,
Közérzet, Törvénytár 
17.55 A nap hírei röviden

2.00 Éjszakai váltás. 
8.00 Hangoló 
9.50 Hírek, műsorism. 
15.00 Slágeróra 
16.00 Hírek 
16.15 Hétköznapok 
igazsága 
17.00 Nap-óra 
17.30 Zenelánc 
17.55 Hírek, műsorism.

BUKARESTI RÁDIÓ

Marosvásárhelyi rádió

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

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

10.00 Híradás, 
Ultrarövid ráadás 
11.00 Híradás, 
Gyermekműsor 
12.00 Híradás 
12.05 Igehirdetés, Délkör 
13.00 Híradás 
13.05 Szól a nóta, Itthon, 
Erdélyben – faluműsor. Bür-
kös, Szeben megye (ism.) 
14.00 Zenés üzenetek 
16.00 Híradó 
16.10 Zenés üzenetek 
17.00 Vasárnapra 
válogattuk

2.00 Éjszakai váltás 
14.00 Műsorism. 
14.05 Dalposta 
15.40 Vidékről vidékre
16.25 Körhinta, Zenenegyed 
7.15 Római katolikus egyhá-
zi műsor 
17.58 Műsorism.   

BUKARESTI RÁDIÓ

Marosvásárhelyi rádió

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ
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Röviden
Anelka szerzõdést hosszabbított

A labdarúgó-világbajnokságról hazazavart
Nicolas Anelka tegnap egy évvel meghosz-
szabbította szerzõdését az angol élvonal
bajnokánál, a Chelsea-nél. „Azzal a szán-
dékkal érkeztem annak idején a Chelsea-
hez, hogy ennél a klubnál tovább maradok,
mint a korábbiaknál. Szeretem Londont, és
szeretem ezt a nagyszerû klubot is, amely-
ben kiváló futballistákkal játszhatok együtt,
úgyhogy boldoggá tesz a szerzõdéshosz-
szabbítás” – idézi a klub honlapja a 31
éves, egykor világvándor francia csatárt,
akinek új szerzõdése 2012-ig szól. Carlo
Ancelotti, a Chelsea menedzsere is elége-
dettségének adott hangot az aláírással kap-
csolatban, felidézvén, hogy az ezredfordu-
ló tájékán a Juventus edzõjeként már sze-
rette volna szerzõdtetni a franciát.

Alonso óvatos reményeket 
fûz az új Ferrarihoz

Az Európa Nagydíjon mutatkozik be a Fer-
rari autójának B-változata, amelyen a kü-
lönleges kialakítású kipufogó jelenti a leg-
fõbb változtatást. A maranellóiak közel fél
másodperces gyorsulást várnak a tuningolt
F10-tõl, de Fernando Alonso ettõl még
nem látja csapatát automatikusan a me-
zõny élén. „Elégedettek vagyunk az elvég-
zett munkával, jól felszerelt autóval érke-
zünk Valenciába, ugyanakkor nagyon visz-
szafogott reményeink vannak” – mondta a
helyszínen. 

Talmácsi kilencedik 
az elsõ szabadedzésen

Talmácsi Gábor a kilencedik helyen vég-
zett a gyorsaságimotoros-világbajnokság
Holland Nagydíjának elsõ, csütörtöki sza-
badedzésén a Moto2 géposztályban. A tré-
ningen az olasz Andrea Iannone volt a leg-
gyorsabb, megelõzve a spanyol Toni Eliast
és a thaiföldi Ratthapark Wilairotot.

NHL: Henrik Sedin lett
az idény legjobbja

A svéd Henrik Sedint, a Vancouver
Canucks csatárát választották meg az
észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL)
2009/2010-es szezonjának legértékesebb
játékosává (MVP). A kiváló center az alap-
szakasz legeredményesebbje lett 112 pont-
jával, mégis kissé meglepõ volt sikere, mert
sokan az orosz Alekszandr Ovecskin (Wa-
shington Capitals) gyõzelmét várták. A
szavazáson végül Sedin 46, az elõzõ két
szezonban elsõ Ovecskin pedig 40 szavaza-
tot kapott.

Elhunyt a Bundesligában 
edzõsködõ Berger

Hosszan tartó, súlyos betegség után el-
hunyt Jörg Berger, az 1. FC Köln, az
Eintracht Frankfurt és a Schalke korábbi
vezetõedzõje. 65 évet élt. Berger évek óta
küzdött a rákkal, többször is megmûtötték.
A szakember legutóbb az Arminia
Bielefeld kispadján ült, de korábban sok
csapatnál megfordult, többek között az 1.
FC Köln, az Eintracht Frankfurt és a
Schalke 04 szakmai munkáját irányította.

A Kovács-Janics duóé a páros

Bár az elmúlt hétvégi válogatón csak má-
sodik lett, a várakozásoknak megfelelõen
mégis a kétszeres olimpiai bajnok Kovács
Katalin, Janics Natasa duó képviselheti
majd Magyarországot 500 m-en a jövõ hét-
végi, spanyolországi kajak-kenu Európa-
bajnokságon. Ennek az az oka, hogy a
klasszis egységet Szabó Gabriellával pár-
ban legyõzõ Kozák Danuta egyesben indul
ezen a távon, s mivel duplázásra nincs le-
hetõség, a páros marad Janicsnak és Ko-
vácsnak. A világbajnoki címvédõ nõi né-
gyes ugyanakkor átalakul: Janics és Kovács
helyett Szabó, illetve Csipes Tamara ülhet
be Kozák és Benedek Dalma mellé.

Labdarúgás

Hírösszefoglaló

A címvédõ olasz válogatott
elképesztõ izgalmak köze-

pette 3-2-es vereséget szenvedett
a szlovák csapattól a dél-afrikai
labdarúgó-világbajnokság F cso-
portjának tegnapi zárófor-
dulójában, és így nem jutott a
legjobb 16 közé. A szlovákok
csoportmásodikként továbbju-
tottak. Az elsõ félidõben a szlo-
vákok jóval veszélyesebben ját-
szottak, és Vittek találatával tel-
jesen megérdemelten szereztek
vezetést. Az olaszok elképzelés
nélkül játszottak. A folytatásban
mindent megtett a címvédõ,
Lippi hamar kihasználta mind-
három cserelehetõségét. Az ola-
szoknak semmi sem sikerült. A
73. percben Vittek második gól-
ja úgy tûnt, eldönti az összecsa-
pást, ám Di Natale szépített, így
az utolsó percekben hatalmas
izgalmakat hozott a játék,
Quagliarella lesrõl talált be. Az

utolsó pillanatokban kinyíltak
az olaszok, a szlovákok azon-
ban a csereként beálló Kopunek
rendkívül okos góljával bebizto-
sították gyõzelmüket, igaz,
Quagliarella még szépíteni tu-
dott, de a címvédõ így is bú-
csúzni kényszerült. A vábák tör-
ténetében az olasz válogatott
tegnapi búcsújával negyedszer
fordult elõ, hogy a címvédõ
együttes már a csoportkör után
kiesik.

Paraguay a legjobb 
tizenhatban

A paraguayi válogatott gól
nélküli döntetlent játszott az új-
zélandiakkal az F csoport tegna-
pi zárófordulójában, s ezzel a
kvartett elsõ helyezettjeként be-
jutott a legjobb 16 közé. Az el-
lenfél búcsúzott. Az elsõ játék-
rész paraguayi labdabirtoklási
fölényt hozott, de ez helyzetek-
ben nem igazán nyilvánult meg.

A szünet után kissé kiegyenlítet-
tebb lett a küzdelem, amely
azonban jobbára csak a me-
zõnyben zajlott, a kapuk alig-
alig forogtak veszélyben, így vé-
gül maradt a gól nélküli döntet-
len.

Németország és Ghána 
együtt mennek tovább

Szerda este a német váloga-
tott Mesut Özil góljával 1-0-ra
nyert a ghánai csapat ellen a
dél-afrikai labdarúgó-világbaj-
nokság D csoportjában. Az
elõzõ vb-n házigazdaként
bronzérmes európai csapat a
nyolcaddöntõben az õsi rivális
angolokkal találkozik, Ghána
pedig az Egyesült Államokkal
csap össze a legjobb 16 között.

Az ausztrál válogatott legyõz-
te Szerbiát a dél-afrikai labdarú-
gó-világbajnokság D csoportjá-
nak szerdai mérkõzésén, de
egyik csapat sem jutott a nyol-
caddöntõbe.

Eddig a legjobb tizenhat közé
jutott csapatok: Uruguay , Me-
xikó, Argentína, Koreai Köztár-
saság, Egyesült Államok, Ang-
lia, Németország, Ghána, Hol-
landia, Paraguay, Szlovákia ,
Brazília. Az olaszok (kék mezben) nem úgy játszottak, mint akik a legjobb 16 közé szeretnének jutni Fotó: fifa.com

Rali

Turós-Jakab László

Pénteken és szombaton a
kincses város környékén

rendezik meg a 2010-es orszá-
gos rali-bajnokság negyedik fu-
tamának számító Kolozsvár-ra-
lit.  Horaþiu Savu, a rendezõ
Savu Racing sportegyesület
vezetõje örül , hogy ismét sik-
erült összehozni a versenyt, de
dohog, amiért nem jött össze a
Kelet-Európa Kupa sorozatába
való felvétel. A bajnoksá eddigi
három futamát mindig más
nyerte: a Brassó környéki Tess
Rally-t a Kolozsvári Napoca
Rally Academy tagja, Bogdan
Mariºca, az Argeº-ralit a ma-
gyarországi Szabó Gergõ, a
Marosvásárhely-ralit a szintén
szomszédos országbeli Spitz-
müller Csaba. A pontverseny-
ben Bogdan Mariºca (BMP
Motorsport, 52p) vezet Dan
Gartofan (BKP Racing, 43p) és
Szabó Gergõ (Hiparion, 43p)
elõtt, de Valentin Porcisteanu
(Vallinno Rally Teram, 28p) és
Marco Tempestini (Motorhome
NRT, 27p) sem mondott le baj-
noki álmairól. 

Motorzúgás
Kolozsváron

Tenisz

T. J. L.

Kedden kezdõdött, de csak
tegnap fejezõdött be Wimb-

ledonban minden idõk leghosz-
szabb teniszmérkõzése, amely
minden eddigi csúcsot megdön-
tött. Az amerikai John Isner (23.)
és a francia Nicolas Mahut szer-
dán este 6-4, 3-6, 6-7 (7), 7-6 (3),
59-59-es állásnál szakította meg
másodszorra elsõ fordulóbeli
összecsapását, akkor már 10 órá-
ja játszottak. A két játékos termé-
szetesen megdöntötte a világcsú-
csot az egy mérkõzésen ütött
ászok szempontjából is, Isner vé-
gül 112-ig, Mahut pedig 103-ig
jutott. Tegnap még 20 gémet ját-
szottak, végül Isner 70-68-ra
nyerte a döntõ játszmát és beju-
tott a második fordulóba, ahol a
holland Thiemo De Bakkerrel ta-
lálkozik. A maratoni Isner–Ma-
hut mérkõzés 665 percet tartott.

Idei második wimbledoni mér-
kõzésén sem remekelt a hatszo-
ros gyõztes svájci Roger Federer,
aki csak 6-3, 6-7 (4), 6-4, 7-6 (5)
után tudta megtörni az ismeret-
len szerb Ilija Bozoljac ellenállá-
sát. A legjobb 32 közé jutott
Victor Hãnescu is, aki 6-4, 6-4, 3-

6, 6-3-ra verte a török Marsel
Ilhant. A román játékos azzal a
német Daniel Brands-szal talál-
kozik, aki eddig két oroszt bú-
csúztatott, Igor Andrejevet és a
hetedik helyen kiemelt Nyikoláj
Davigyenkot.

A magyar Arn Gréta ma a
francia Marion Bartolival (11.)
játszik a legjobb 16 közé jutásért.
Tegnap négy román játékos is pá-

lyára lépett a második forduló ke-
retében, de csak Alexandra
Dulgheru tudott nyerni: 6-2, 6-0
az olasz Romina Sarina
Oprandival. A 31. helyen kiemelt
játékos legközelebb azzal az észt
Kaia Kanepivel mérkõzik. Ra-
luca Olarunak az orosz Marija

Sarapova (1-6, 4-6), Monica
Niculescunak pedig az olasz
Flavia Pennetta (1-6, 1-6) paran-
csolt megálljt. További eredmé-
nyek: Robin Söderling (svéd, 6.)
– Marcel Granollers (spanyol) 7-
5, 6-1, 6-4, Jo-Wilfried Tsonga
(francia, 10.) – Alexander
Dolgopolov (ukrán) 6-4, 6-4, 6-7
(5), 5-7, 10-8, Julien Benneteau
(francia, 32.) – Andreas Beck (né-

met) 3-6, 6-2, 4-6, 7-6 (5), 6-3,
Victoria Azarenka (fehérorosz,
14.) – Bojana Jovanovski (szerb)
6-1, 6-4, Klara Zakopalová (cseh)
– Aravane Rezai (francia, 18.) 5-
7, 6-3, 6-3, Agnieszka Radwan-
ska (lengyel, 7.) – Alberta Brianti
(olasz) 6-2, 6-0. 

Csúcsot döntöttek Wimbledonban

„Most már nem lehet játsza-
dozni. A vébé abba a szakaszá-
ba érkezett, amikor már gyõzni
kell” – kommentálta lapunk-
nak a tegnapi nap mérkõzéseit
Muzsnay Zsolt. Az egykori vá-
logatott labdarúgó – aki jelen-
leg a hegyközpályi Bioland
edzõje – szerint a franciák bú-
csúja nem jelentett számára
meglepetést, az olaszok hazau-
tazása azonban igen. „Az olas-
zok számomra érthetetlen foci

játszottak. Nem úgy kezdték a
Szlovákia elleni mecscset, mint-
ha az életük múlna rajta, pedig
nyerniük kellett, ha a másik
meccstõl függetlenül akartak to-
vábbjutni. A szlovákok határo-
zottabbak voltak, többet birto-
kolták a labdát” – mondta a
szakember. Muzsnay szerint a
vébé tartogathat még meglepe-
téseket, bár nem hinné, hogy a
spanyolok az olaszok sorsára
jutnának.

Szakmai szemmel – Muzsnay Zsolt

Arrivederci, Dél-Afrika!
A franciák után az olaszok is búcsúznak a világbajnokságtól

Ezek meddig bírják még? Nicolas Mahut, John Inser és a bíró
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Legújabb filmje, a Bib-
liothéque Pascal – számom-
ra legalábbis – furcsa mó-
don a Csendes éjjel végzõ-
dik. Van erre magyarázat,
vagy csak egyszerûen így
jött?
– Minden a végén múlik egy
filmnek. Sokat gondolkod-
tunk azon, hogy milyen ze-
ne lehetne a legvégén, és
azért döntöttünk – majdnem
az utolsó pillanatban – a
Csendes éj mellett, annak elle-
nére, hogy a zeneszerzõ
gyönyörû motívumokat írt
meg a végére, mert nem
akartam filmzenét használ-
ni, hanem olyant szerettem
volna, ami a filmben több-
ször visszatér úgy, hogy va-
lahonnan behallatszó zene.
Kipróbáltunk slágereket is,
de nem volt jó egyik sem –
valahogy leminõsítette az
egészet. A Csendes éj azért is
fontos, mert a film nagyon
sokszor járja körbe azt a
gondolatkört, hogy az em-
bernek miért van szüksége
mesékre, miért él benne ez
az igény már gyerekkorától
kezdve, miért kell egy gye-
reknek már ötéves korában
naponta kiszakadni a való-
ságból azáltal, hogy mesét
mondunk neki, és addig
nem bír elaludni, amíg ezt a
mesét meg nem kapja, amíg
át nem ugrik ezáltal egy má-
sik univerzumba, és tulaj-
donképpen ebben a másik
univerzumban alszik el.
Hogy miért ez az igény az
emberben, miért gondoljuk
azt, hogy a felnõtt embernek
nincs szüksége ilyenfajta tör-
ténetekre. Ezeket a történe-
teket, miután úgy gondol-
juk, hogy nincs rá szükség,
felváltja az alkohol, a kábí-
tószer, a tévé. Mert utóbbi is
arról szól, hogy átemel egy
másik univerzumba. Bekap-

csoljuk a tévét, belökünk
egy sört, és szépen kicsordu-
lunk ebbõl a hétköznapi vi-
lágból. Vagy éppen beme-
gyünk a templomba. Olyan
félistenekbe, tiszta emberek-
be kapaszkodunk, akiktõl
nagyon messze vagyunk, a
tisztaságuktól is. A média-
sztárokban, a színészekben,
azokban az emberekben,
akikben hinnünk kellene, fo-
lyamatosan csalódunk. Én
is. Nagyon nagy szükségem
lenne olyan színészekre,
akikre például felnézhetnék,
de ezek a színészek elkezde-
nek reklámokban játszani,
és már nem lesznek a példa-
képeim. Tulajdonképpen ez
vezetett el engem gondolati-
lag a Csendes éjhez.

Ön vallásos nevelést ka-
pott?
– Nem kaptam vallásos ne-
velést, idõnként azonban
mégis a templomban talá-
lom magam kétségbeesé-
semben, vagy ezekben az
univerzumokban. Ott va-
gyok a templomban, nem tu-
dom, mit keresek ott, való-
színûleg meg akarok nyu-
godni. Át akarok lépni vala-
mi tiszta helyre. És ezt is je-
lenti a Csendes éj. Szövegileg
pedig azt is, hogy a csendes
éjben mi játszódott le. Ironi-
kus utalás az éjszaka sötétjé-
re. Harmadrészt a Csendes éj
gyerekkorom alaphimnusza,
a karácsonyhoz, családhoz,
szeretethez kapcsolódik,
mindahhoz, ami hiánya a fõ-
szereplõnek. Tehát ahhoz,
ami nincs.

Egy film mennyire tudja
áthelyezni nézõjét egy má-
sik univerzumba?
– A filmnek és amúgy a mû-
vészeteknek ez az „áthelye-
zés” az óriási lehetõsége,
hogy miközben kivonja az
embert a forgalomból rövi-

debb-hosszabb idõre, nem
egészségtelen módon, infor-
mációkat, tapasztalatokat is
átad. Tehát egy olyan kirán-
dulás, amely alatt az ember
rengeteg mindennel gazda-
godhat. Én hiszek ebben,
ezért csinálok filmeket,
ezért mondok el folyamato-
san történeteket. Nekem
elemi igényem ez. Úgy az
átadás, mint a megélés. Ha
ez nem lenne, és ezek nagy
szavak, valószínûleg nem is
tudnék létezni, belepusztul-
nék. Ha ez nincs, és ez idõn-
ként elõfordul az életem-
ben, elkezdek elsorvadni,
közelinek érzem a végemet.
És ez tényleg így van, jön a
depresszió, a tökéletes kilá-
tástalanság, és abban a pilla-
natban, hogy fölmerül egy
film lehetõsége – és itt most
nem anyagi, egzisztenciális
dologról van szó –, annak a
lehetõsége, hogy bele tudok
zuhanni egy másik világba,
ki tudok bontani, meg tu-
dok mutatni egy másik vilá-
got, ezáltal életre kelek, és
megoldja az életemet két-
három évre.

A Bibliothéque Pas-
calnak mennyire kell kizök-
kentenie nézõjét?
– Itt éppen az volt a cél, a kí-
sérlet célja, hogy egy ilyen
történetet ne realista módon
adjunk elõ. Nagyon mese-
szerû az egész, sõt, a keret-
történet által idézõjelbe is
van téve, hogy még jobban
eltávolodhasson tõle a nézõ.

Szerintem érzõdik rajta
egyféle realizmus.

– Hát az igaz, hogy nagyon
sok mindent a hétköznapok-
ból vettem. Nagyon kevés
olyan dolog van a filmben,
amit én találtam ki. Ami a
Pascalban játszódik, bár-
mennyire is bizarr, azokat én
megtaláltam, még a vá-
kuumágyat is. Az ezredfor-
duló Európájának motívu-
mait gyûjtögettem össze és
fûztem egybe ebben a film-
ben. Ugyanígy a patakban
ugráló román srácokat is ott
találtuk, csak megismételtük
a motívumot, mert nagyon
tetszett a kontraszt, hogy
míg Nyugat-Európa egyik
végén, a Fekete-tenger köze-
lében az öröm formája ez,
egy ilyen archaikusabb for-
ma, addig a másik oldalon,
az óceán partján a fojtás, ful-
ladás, halálközeli állapot
szükséges.

Ha már a románoknál
tartunk: a kerettörténet
mintha „román újhullá-
mos” lenne…
– Ez így jött. Bár nem szán-
dékos, de forgatás közben
éreztem, hogy ez nagyon
emlékeztet egy román film-
re. Én nagyon szeretem a

román filmeket, és ilyen ér-
telemben felfogható egyfaj-
ta hommage-ként is az új
román filmek felé, ami ke-
retbe zárja az én magyar
utamat. Tehát a film elindul
ezzel a szürke, egyszerû
plánozású, iszonyúan nyers
elmesélésmóddal, és nem
így folytatódik, hanem el-
kezdõdik egy sokkal kötet-
lenebb elbeszélésforma, egy
sokkal meseszerûbb. Úgy
érzem, nekem ez az utam,
én ezen az úton csináltam jó
néhány filmemet. Tulajdon-
képpen ezt fogja keretbe.
Nekünk Magyarországon
nyilvánvalóan önálló utat
kell követni, attól függetle-
nül, hogy látjuk azt, hogy a
románok nagyon nagy sike-
reket aratnak ezekkel a
dokumentarista-realista fil-
mekkel.

Milyen a viszonya a ro-
mán rendezõkkel, színé-
szekkel?
– A Pascalban játszó román
színészekkel például – nyu-
godtan mondhatom – na-
gyon közeli baráti kapcsolat-
ban vagyok. Vannak olyanok
köztük, akikkel nem elõször

dolgozok együtt. Oana
Pellea a Fehér tenyérben ját-
szott, Andi Vasluianut, mint
személyt, már nagyon régóta
keresem, régóta várok egy
ilyen színészre, mint õ, akin
keresztül annyira egyenes
módon meg tudok nyilvá-
nulni. Nagyon jó médium.
A következõ filmemben,
filmjeimben is szeretném
„használni”.

Hatnak önre valamilyen
formában a román rende-
zõk?
– Ezek az emberek kivételes
történelmi helyzetben kivé-
teles tehetséggel nyúlnak
iszonyúan jó témákhoz. Úgy
Corneliu Porumboiu, mint
Cristian Mungiu, Radu
Munteanu vagy Cristi Puiu.
Figyelemmel követem és
szeretem a filmjeiket, de kü-
lönösen közel nem állnak
hozzám. Nagyon redukáló-
dott az, hogy én mit szere-
tek, és mi az, ami rám hatás-
sal van. A kortárs filmmûvé-
szek közül egyetlen embert
sem tudnék mondani, az
egész világról.

Folytatása a 2. oldalon

Beszélgetõtársunk az új magyar filmes

generáció egyik kiemelkedõ képviselõ-

je. A kolozsvári Erdélyi Nemzetközi

Filmfesztivál idei kiadásán – ahol a

Magyar Nap keretében mutatták be

legújabb filmjét, a részben Marosvá-

sárhelyen forgatott, sepsiszentgyörgyi

történetet feldolgozó Bibliothéque Pas-

calt – invitáltuk mikrofon elé, és töb-

bek között legújabb alkotásáról, csa-

ládról és munkáról, a színész–rendezõ

viszonyról kérdeztük õt.

A Színház- és Filmmûvészeti Egyetem el-
végzése után, a 90-es évektõl színészként
dolgozott. 2000-ben készítette el Macerás
ügyek címmel elsõ játékfilmjét, amely
2001-ben a Magyar Filmszemlén elnyerte
a legjobb elsõ filmnek járó díjat, Kijevben
pedig kiérdemelte a MOLODIST film-
fesztivál különdíját. Következõ játékfilm-
je, a Tamara 2005-ben elnyerte az Avancai
Filmfesztivál fõdíját. Harmadik nagyjá-

tékfilmje, az önéletrajzi vonatkozású Fe-
hér tenyér meghívást nyert a Cannes-i Ren-
dezõk Két Hete programjába, és több más
jelentõs nemzetközi fesztiválon is ért el si-
kereket. 2007-es tévéfilmje, az Off Holly-
wood nemzetközi premierjét az Edin-
borough-i Filmfesztiválon tartották. A
Bibliothéque Pascal az ötödik játékfilmje,
ezzel elnyerte a 41. Magyar Filmszemle
fõdíját, az Arany Orsót.

Elemi igényem a mesélés
Hajdu Szabolcs rendezõ úgy véli, a jó film olyan „kirándulás”, amely kikapcsol és gazdagít egyben

Fotó: Kováts Dániel

Hajdu Szabolcs (1972, Debrecen): filmrendezõ
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Hajdu Szabolcs ötödik
nagyjátékfilmje, az erdélyi
történetet erdélyi helyszíne-
ken (is) erdélyi szereplõkkel
(is) feldolgozó Bibliothèque
Pascal azt hiszem, minden
idõk, ha nem is a legjobb, de
legmarkánsabb magyar
nagyjátékfilmje. A Macerás
ügyekkel, a Tamarával és a
Fehér tenyérrel hírnevet szer-
zõ rendezõ jelen filmjével is-
mét bizonyítja, hogy olyan
filmes, akinek alkotásait
nem lehet kiszámítani, mi
több, az elõzõ filmjeibõl
megismert stílusjegyeit is hi-

ába várjuk el, ugyanis min-
dig új utakat keres, amelye-
ken haladva megoszthatja
közönségével meséit.

A film története tíz évvel
ezelõtt egy novellában bon-
takozott ki Sepsiszentgyör-
gyön, ezt Hajdu addig dédel-
gette, amíg nagyjátékfilm lett
belõle. Nagyot hibáznánk,
ha a filmet valamilyen mû-
fajba belepréselnénk, ugyan-
is mind a történet, mind a
„színrevitel” annyira devi-
áns, hogy szegényítenénk a
mûalkotást, ha „újhullámos-
nak”, „mágikus-realistának”

vagy esetleg „minimalista-
naturalistának” neveznénk.
Mindezekbe a kategóriákba
beleillik, és mégsem.

A történet középpontjá-
ban egy fiatal erdélyi lány,
Mona áll, aki egyedül neve-
li kislányát, Vioricát – a
szürke hétköznapok világát
színes mesevilággal helyet-
tesítve. Egyszer csak megje-
lenik eltûnt apja, aki beteg-
ségére hivatkozva Németor-
szágba kísérteti magát –
Vioricát a gyámhatóság
„gondjaira bízva”. Csakha-
mar kiderül azonban, hogy
az apa nem beteg, hanem
csóró lett, ezért prostitúció-

ra kényszeríti lányát – a lon-
doni, Bibliothéque Pascal
fedõnevû excentrikus bor-
délyházban.

Mona a szexrabszolgaság
test- és lélekpusztító angliai
börtönébõl szürreális álom-
világba menekül, ahol a gro-
teszk és a mindennapi jele-
netek jól megférnek egymás
mellett. A visszataszító de
stilizált, képzelt jelenetek
azonban kitûnõen rímelnek
arra, amit megél, elszenved
a valós életben. Fantáziálga-
tásai „találnak” az extrava-
gáns nemi igényekkel fellé-

põ kliensek fantáziálgatásai-
val, azonban nála a túlélés
eszközei, míg azoknál a
megélést szolgálják. Mona
kiszolgáltatottsága, megalá-
zottsága és az átélt kínok el-
lenére, józan és jelenlévõ
marad. Erõt merít ahhoz,
hogy megszabaduljon, ha-
zajöjjön, marad ereje arra is,
hogy harcoljon gyermeke
gyámságának visszanyerésé-
ért. Az értetlenkedõ bürok-
rácia számára képtelenség
közvetíteni azt, amin õ át-
ment, mert számukra ez
csak egy paragrafus, csak
egy sor, míg számára az ott
megéltek nem kvantifikál-

hatóak, ily módon nehezen
is elmesélhetõek.

A luxusbordélyban átélt
szenvedések megjelenítése
nem viszi el az alkotást a
„kiszolgáltatott nõ sajnál-
tatása” típusú filmek felé.
Mona vagy bármely sorstár-
sa mindig cinikusan-tragiku-
san éli meg az álca felölté-
sét, a valamely híresség bõ-
rében (ruháiban) való rejtõz-
ködést. A szadista tulajdo-
nos, Pascal ezzel a különle-
ges szolgáltatással tulajdon-
képpen megadja a lehetõsé-
get áldozatainak, hogy eltá-

volodjanak önmaguktól, és
a rajtuk elkövetett testi-lelki
erõszakot ne vegyék maguk-
ra, hanem úgy értelmezzék
azt, hogy csak a jelmezt éri
(emlékezetes kosztüm ilyen
szempontból például a
Jeanne d’Arc-öltözet és a
Desdemona-ruha). A külön-
bözõ történelmi vagy fiktív
szereplõk képére kikészített
luxusprostituáltak által te-
remtett „korhû” hangulatot
kitûnõen oldja a film zenéje,
amely tulajdonképpen meg-
teremti a hidat Mona sze-
mélyes világa és a brit kínzó-
kamrában el- és megszenve-
dett valóság között. A zene
egyszerre beleoldja az ottani
hangulatba a hõsnõt és eltá-
volítja attól, de a nézõt is,
aki megérti ebbõl, hogy az
igazi halál és az elviselhetet-
len szenvedés is csak játék a
Hatalom számára. Az em-
pátiát nélkülözõ apa, a
gyámhatóság által képviselt
állam számára Mona törté-
nete nem fájdalmas, hanem
csak kellemetlen. Olyasmi,
amit be kellene öltöztetni
ahhoz, hogy tálalni lehessen
a közvélemény elõtt.

A szereplõk játéka a film
groteszkségébõl és szomo-
rúságából kifolyólag okosan
visszafogott, viszont egyál-
talán nem érezzük termé-
szetesnek – és pont ez a
„természetellenesség”, ez a
kényszerítettség érzése te-
remti meg a film allegorikus
alaphangulatát. Mindannyi-
an kiszolgáltatottak va-
gyunk, és azok elõtt a legin-
kább, akikben feltétel nélkül
megbízunk.

Bibliothéque Pascal – né-
met–magyar, 2010, 105 perc.
Rendezõ és forgatókönyv-
író: Hajdu Szabolcs, opera-
tõr: Nagy András. Szerep-
lõk: Török-Illyés Orsolya
(Mona Paparu), Andi Vaslu-
ianu (Viorel), Shamgar Am-
ram (Pascal), Rãzvan Vasi-
lescu (Gigi Paparu), Oana
Pellea (Rodica), Mihai
Constantin (Gicu), Hajdu
Lujza (Viorica).

Folytatás az 1. oldalról

Távol kell-e tartania
magát egy rendezõnek a
másik rendezõtõl?
– Egyszerûen nem hat rám.
Látom a trükkjeit, kiismer-
tem, de ennél tovább nem
hat rám.

A Bibliothéque Pascal
mondhatni családi pro-
dukció is, hiszen felesége
és kislánya is játszik ben-
ne. Milyen együtt dolgoz-
ni a családdal? Mennyire
társak az alkotásban?
– Teljesen természetes. Or-
solyával ez a negyedik kö-
zös filmünk. Sokkal köny-
nyebb egy olyan színésszel
dolgozni, aki tudja, hogy
mit akarsz – Orsolya a for-
gatókönyv elsõ verzióitól,
sõt, a szinopszistól folyama-
tosan együtt lélegzik a film-
mel. Minden apró változta-
tást megosztok vele, kiké-
rem a véleményét, tehát
pontosan tudja, hogy én ez-
zel a filmmel mit szeretnék,
nem kell magyarázzak neki
a forgatás során. Nagyon
gyors köztünk a kommuni-
káció, ami hatalmas elõny,
hisz a forgatáson minden
perc számít, nincs idõ értel-
mezgetni az egyes helyzete-
ket, jeleneteket, kapásból
meg kell tudni csinálni,
szinte elsõre. Fõleg egy
ilyen filmben, amikor azt
vállaljuk, hogy megpróbá-
lunk egy olyan európai szín-
vonalú filmet csinálni egy-
millió euróból, ami egyéb-
ként tíz-tizenöt millióba ke-
rülne. Az, hogy a kislá-
nyunk is benne van, egy
másik könnyebbség, ugyan-
is azt a helyzetet semmikép-
pen nem tudtam volna ke-
zelni, hogy ott van a forga-
táson a kisgyerek anyukája,
s nekem minden jelenet
után rá kell néznem, hogy
terhelhetõ-e a gyereke, érti,
nem érti, stb. Lujzáról pon-
tosan tudom, hogy mikor
fáradt, mikor kell szünetet
tartani, mi az, amit még
nem ért meg. Külön szeren-
cse, hogy két olyan ember-
rõl van szó, akit jó látni a
vásznon, szuggesztívek,
erõs a jelenlétük. Tulajdon-
képpen nagyon szerencsés
helyzet, hogy így dolgo-
zunk, így szeretünk dolgoz-
ni, és csak így tudunk dol-
gozni. Így tudunk élni. Mert
ez már összekapcsolódik.
Nem tudnám elképzelni,
hogy reggel felkelünk és ket-
ten két külön irányba me-
gyünk dolgozni, este meg
annyira fáradtak vagyunk,
hogy nem tudunk beszélget-
ni egymással.

Ez azt jelenti, hogy Tö-
rök-Illyés Orsolyának
mindegyik Hajdu Sza-
bolcs-filmben szerepet
osztanak?
– Nem. Nem errõl van szó.
A Fehér tenyérben például
nem szerepelt. De amikor
játszik egy filmemben, ami-
kor együtt dolgozunk, azok
életünk legjobb szakaszai.

S ha nem játszik, akkor
is részt vesz az alkotás-
ban?

– Ugyanúgy részt vesz a
munkában, rengeteget segít
a forgatókönyv megírásá-
nál, a forgatáson. Nagyon
sokat segít nekem, de úgy
gondolom, hogy ezek a pi-
henõk kifejezetten jót tesz-
nek neki. Nem erodálódik
színészként, friss tud ma-
radni. Tehát élvezi azt a
helyzetet is, amikor nem
játszik a filmben, de ismét-
lem, a legjobb az, amikor
végigküzdünk egy nagy
idõszakot egy filmmel, és
utána együtt tudunk elmen-
ni a fesztiválvetítésekre,
együtt tudjuk learatni a kö-
zös munka gyümölcsét.

A Pascalban – akárcsak
eddigi filmjeiben – nincs
mindent összemosó szink-
ron, mindenki a saját nyel-
vén beszél. Az anya példá-
ul mindig magyarul mesél
a gyerekének. Mi ennek a
jelentõsége?
– Ebben a filmben a fõsze-
replõ csak akkor beszél ma-
gyarul, ha a kislányával be-
szél, illetve akkor, amikor a
meséket mondja. Ez na-
gyon-nagyon erõsen mutatja
az érték megjelölését, illetve
az egyedüllétét. Magyaror-
szágon emiatt iszonyúan
szélsõségesnek érezték a fil-
met, többen szélsõjobbos-
nak titulálták. Amit értek,
hisz szándékos volt, hogy a
nyelvvel a magányt is érzé-
keltessem. A magányt,
amellyel nemcsak Erdély-
ben, hanem Európában is
élünk. Ez egy kicsit olyan
ebben a filmben, mint
Berettyószentmártonban,
ahol felnõttem. A határ
menti falucskában gyermek-
koromban románok, szlová-
kok, cigányok és magyarok
éltek együtt. Mindenkinek
megvolt a maga feladata – a
románok a juhokat õrizték,
a tótok dróttal foglalkoztak,
illetve henteskedtek, a cigá-
nyok napszámos munkát vé-
geztek, a magyarok meg
uraskodtak. Mindenki ma-
gyarul beszélt, a tótok azon-
ban amikor vágták a disz-
nót, bár végig magyarul be-
széltek, volt egy pillanat,
amikor átváltottak szlovákra
– a gyilkosság pillanatában
néhány mondatot szlovákul
mormolnak el magukban.
Ugyanez van ebben a film-
ben is. Nagyon-nagyon fon-
tos pillanatokban beszélünk
magyarul ebben a filmben,
ami jelzi az identitást, az
identitáshoz való kötõdést.

Elemi igényem a mesélés
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Lászlóffy Csaba

A gyógyító zene

rögeszmérõl

,,ha más terekbe illan át”
(Kovács András Ferenc)

Lépcsõkön botladozva, fekve
párnán, avaron, puha álom
és érdes árnyékú önkívület
közt kallódsz, a kivilágított
idõtlenséghez mérve sorsodat;
idegtánc, tûztánc – bõröd lángol –
kész õrület! A lelked ki se hûl,
a másik percben megkövül a test,
hiába volt minden önvédelem.

Zörgetnek; a durva daróc-idõk
motozó zsoldosai, vagy lehet,
egy sunyi szomszéd, beszari rokon
vizslató tekintete is elég!
Megtisztulni? – a lelki szennyet

lemosni? Jó, ha csak futkároz
rajtad a hideg. Ámde egy iszap-
magányú késõ délutánon
elõbb-utóbb kiver a láz, és
minden, a borostyánkõ-látszat
is rádfagy, s csak a rongyos, tépett
vitorlák képzete – sehol a bûn-
tudat! Jegecesedõ mélyvíz:
amint, süllyedõ úton, tetten-
ér: a hiányzó billentyûkön
(foghíjasan) mindenképp elkísér
a dallam halk szomorúsága.

Egy rezdülés – áttteszõ mozdulat,
a révülõ memóriazavar
nyugalma (avagy hazugság-esély?) –
a riadt ébrenléttel össze-
mosódó álomrajzás, hogy ne félj.
Rejtõzõ gének; halottnak hitt
hangokból felnövõ hit, ének;
érces ritmus, a renyhe fülbe
hulló, mint érdes visszhangú göröngy.
Blazírt fantáziával lebegõ,
felfûzött szivárványfénybuborék-,

vagy fémesen sötétlõ, csupagyöngy-
hangsorok!... S olykor, hogyha még a
pogány vágy megkísért, a csigolyák
csontbillentyûin a végképp süket
világot rémálmaiból fel-
rázni-riasztani (csak ennyi).
Semmi különös – remény? a bánat? –:
muzsikaszóval éjbe menni.

2009. október 10.

Homlokod 

láthatatlan sebhelyei

Amit a szél széttépett.
Amit a halál hidege széttépett.
Amit a évszázadok szeszélye szét-
szakított. Amit a vas közönye s a
végzetes vétkek szabdaltak szét.
És ami a bõség, az unalom pazarló
hullámaival sodródik szerte-
szét, mind szétebb.

Hajdu Szabolcs legújabb nagyjátékfilmje, a Bibliothéque Pascal 
különbözõ világokat játszik egymásba

Mozivászon

Kínok, szerepek
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Deficit demokráciából is
Egy golyó 
a sajtónak

Cristian Tudor Popescu

„Egy újságcikk veszélye-
sebb lehet egy puskagolyó-
nál!” Az egyetlen elnöki kije-
lentés ez, amelyet utalásként
felidézhetek a sajtónak mint
Románia „sebeszhetõ pont-
jának” a Legfelsõbb Védelmi
Tanács (CSAT) dokumentu-
maiban való megjelenése
után. A „katonás” kijelentést
Ion Iliescu volt elnök tette,
tréfás hangon, mintegy tíz
évvel ezelõtt. Az utóbbi húsz
esztendõ román vezetései-
nek közös magatartását feje-
zi ki: a politikus számára a
sajtó szerepe abban áll, hogy
minél pontosabban és gyor-
sabban közvetítse a lakosság
felé az õ üzeneteit. Tehát
hogy legyen szócsõ. Amint
már nem szócsõ, vagyis ami-
kor „cikkeket” produkál,
amikor saját hangon szólal
meg, beleszólva a politikus
és a lakosság párbeszédébe,
a sajtó veszéllyé válik. Ki-
nek, a politikusnak? Ó, de-
hogyis, az ország számára
lesz veszélyes, az országról,
hazácskánkról van szó, nem
rólam, mondja érzékenyen
az illetõ. Hallhattuk Ion Ili-
escut is, Emil Constanti-
nescut is, Adrian Nãstasét is
emlékezetes „szerelmi vallo-
másokat” tenni a sajtónak,
hogy elállítsák a lélegzetét.
Hallottuk õket, amint a sajtó
számlájára írták mindazt a
rosszat, ami az országra zú-
dult, és a kormányzás min-
den kudarcát. Ám az ilyen
megjegyzések sohasem öl-
töttek hivatalos formát, nem
kerültek be állami dokumen-
tumokba. A paragrafus,
amely most a sajtót a nemze-
ti lét sebezhetõ pontjának
nyilvánítja a CSAT stratégiai
dokumentumában a Bãses-
cu-rendszer abszolút premi-
erje. A sajtó nyilvánvalóan
súlyos  gondokkal küszkö-
dik, meglehet, súlyosabbak-
kal, mint a CSAT dokumen-
tumában szereplõ „hamis in-
formációk” és „a sajtótrösz-
tök nyomásgyakorlása a po-
litikai döntésekre”. De a saj-
tó problémáit külön kell ke-
zelni, és nem a CSAT-nak
kell kezelnie. Mindegyik új-
ságíró felelõs – egymaga
vagy együtt az alkalmazójá-
val – mindazért, amit ír,
mond és tesz. (…) Nem hi-
szem, hogy az újságírókkal
kivételezni kellene a hatósá-
gokkal való viszonyukban.
A rendõrség, az ügyészség,
az igazságszolgáltatás tegye
meg a kötelességét velük
szemben is, mint bármelyik
állampolgárral szemben. De
mi következne abból, ha a
sajtót mint intézményt ve-
szélyforrásnak nyilvánítanák
a nemzetbiztonságra? Mi-
lyen intézményeknek kellene
fellépniük elhárítani ezt a
kockázatot? Hát a Román
Hírszerzõ Szolgálatnak
(SRI), a Külföldi Hírszerzõ

Szolgálatnak (SIE), a kato-
nai elhárításnak, magának a
hadseregnek, a védelmi mi-
nisztériumnak, elvégre a
nemzetbiztonságról van szó
– vegyük hát célkeresztbe a
sajtót! Túl a helyzet groteszk
komikumán, itt a kommu-
nista diktatúra évtizedeinek
mélyébõl tör fel egy kény-
szerképzet: mindent, ami
nem tetszik a hatalomnak, a
legmagasabb és legsúlyosabb
kategóriába sorolni: a társa-
dalmi rend elleni szervezke-
dés, hazaárulás, merénylet a
nemzetbiztonság ellen. (…)
Nem hiszem, hogy ez a pa-
ragrafus elvezet újságírók le-
tartóztatásához a kormány
és az államelnök „megrágal-
mazásáért”. Dokumentum-
ba foglalása diverzió csupán,
amelynek célja elfeledtetni
az emberekkel, hogy mind-
azért, ami történik és ami
történni fog ezzel az ország-
gal, az egyedüli felelõsök a
jelenlegi hatalom képviselõi,
akiknek minden eszköz a ke-
zükben van, nem csupán a
golyóstoll vagy a számítógép
billentyûzete. A mostani ha-
talom számára az újságíró
nem létezik. Azok, akik nem
vesznek részt megrendelt
kampányokban, akiknek
nincsenek csodaautóik és
jachtjaik, akik becsületesen
akarják végezni a mestersé-
güket, nem léteznek a
Bãsescu-rendszer szemében.
Csak a trösztök léteznek,
azok jelentik a sajtót, csak
azok méltók a magas elnöki
gy?löletre. És ami számomra
a legaggasztóbbnak tûnik: ez
a rendszer bûnbakot keres.
Ugyanis ez azt jelenti, hogy
még a PD-L toszogatója
(mert Románia hajójának
parancsnoka sohasem volt)
sem látja a hajótörést a lát-
határon. (Fordította: Á. H.)

Boc úr 
szocializmusa

Ion M. Ioniþã

Túl sok idõ ment rá a Boc-
kormány átalakításáról szó-
ló vitára. Mintha egy ªeitan,
Funeriu, Vlãdescu távozása
alapvetõen változtatna a
dolgok folyásán. Nem. A fe-
jek lehullása csak illúzióját
keltheti a túlontúl felhevült
elmék lehûtésére hivatott in-
tézkedéseknek, mint aho-
gyan a csapat megtartása
sem más, mint illúzió, egy
olyan kabinet körüli egység
illúziója, amely elszánt arra,
hogy véghezvigye a nehéz,
de végül is gyõztes progra-
mot. A villogások és a hang-
zavar mögött, a snagovi er-
dõbeli titkos találkozók mö-
gött, a PD-L szekértáborai-
nak ütközetei mögött, ame-
lyeket most már nem érdek-
csoportoknak neveznek, ott
áll a romániai valóság. E te-
kintetben immár senkinek
nem lehet hazudni. 2010 de-
rekán országunk a gazdasá-
gi visszaesés teljében van.
Igaz, az elsõ évharmadban
nõtt a kivitel és az ipari ter-

melés, de összességében a
csökkenés 2,6 százalékos a
tavalyi év hasonló idõszaká-
hoz viszonyítva. Az állami
költsévetés bevételei tovább
zuhantak, különösen azok,
amelyek a hozzáadottérték-
adóból és a jövedéki adóból
származnak. Ezzel egyide-
jûleg a kiadások növeked-
tek. A következtetés egyet-
lenegy: csõd! Ki lehet rúgni
tíz Vlãdescut, egyre megy!
A kormány lelkes támogatói
azt állítják, hogy a bérek és
nyugdíjak kifizetése a hibás
az állam pénzügyeinek ka-
tasztrófájáért. Mások azon
örvendeznek botorul, hogy
vége a szociális állam balol-
dali víziójának. Politikai
analfabéták. Ha így lenne,
vajon nem Emil Boc „jobb-
oldali” kormányának lenne
kötelessége jólétet, gazdasá-
gi növekedést produkálni,
javítani az üzleti környeze-

tet és a szabad verseny kere-
teit? Nem az lett volna elvár-
ható, hogy a PD-L mint
jobboldali, népi-konzervatív
párt vezesse a román kapita-
lizmust a hatékonyság és fej-
lõdés új csúcsai felé? Na, és
mit tett? Táplálta ugyanazt a
klientélát, amelynek semmi
köze a versenykapitalizmus-
hoz. Akinek politikai háttere
van, az kap állami szerzõdé-
seket, amelyekbõl hatalmas
profitot zsebel be. Utána ki-
megy barátaival a strandra,
egy kis táblajátékpartira. A
komasági kapitalisták,
ahogy a kommunista Ion Ili-
escu nevezte õket, többet
nyúzzák az államot, mint
ötmillió nyugdíjas. Itt van a
bibi, Traian Bãsescu elnök
úr! Nem a nyugdíjasok dön-
tik romba az országot, ha-
nem a politikai klientéla üz-
letelései. Ugyanaz a Ion Ili-
escu mondta, hogy Nicolae
Ceauºescu besározta a szo-
cializmus nemes eszménye-
it. A jelenlegi „jobboldali”
kormány nem tesz egyebet,
mint besározza a kapitaliz-
mus nemes eszményeit. Ha
arra kényszeriteni a társada-
lom legszegényebb rétegeit,
hogy õk fizessék meg az ál-
lam erõforrásaihoz hozzáfé-
rõk szélhámosságát, ostoba-
ságát és kapzsiságát, jobbol-
dali kormányzást jelent, nos
akkor sürgõsen vissza kelle-
ne térnünk a kommuniz-
mushoz. Szerencsére nem
így van. A jobboldal esély-
egyenlõséget, gazdasági ha-
tékonyságot, termelékenysé-
get, hozzáértést és – nem

utolsósorban – társadalmi
szolidaritást jelent. A jobb-
oldali kormányzás leple
alatt Boc úr egy fordított
szocializmust kínál. Szét-
osztja a veszteséget a széles
tömegeknek, és a forrásokat
a pártkamarilla zsebébe
koncentrálja. Akármennyi
intézkedést hoz, Emil Boc
végül mindig ezt éri el. (For-
dította: K. B. A.)

A moderátor 
megbilincselése

Rodica Ciobanu

Azt hiszem, Dan Diaco-
nescunak tetszik, ahogy ki-
néz narancssárga trikójában,
megbilincselve. Magasba

tartott karokkal lépett ki a
DNA ajtaján, hogy minden-
ki lássa a bilincseit, és mint
meg nem értett hõs, egy ab-
szurd igazságszolgáltatás ál-
dozata kijelentette: „Az elsõ
újságíró vagyok, akit letar-
tóztattak egy promóért!”
Frissen, mosolyogva szállt
be a rendõrautóba, a fogdá-
ba menet alighanem arra
gondolt, milyen csúcsnézett-
séget hoz számára cellába
vonulása. A „megbilincse-
lés” az OTV tulajdonosa szá-
mára váratlan „élõ adást” je-
lent, ugyanolyan szenzáció-
sat, mint az, amelyben Tolea
a hóna alá kapta és betusz-
kolta a kukába, enyhe trau-
mát okozva ezzel neki.
Paranormális jelenség,
amelyben õ a hajnali 6-kor
az ágyából földöntúli lények
által elrabolt áldozat szere-
pét játssza. Megérte megsza-
kítania külföldi nyaralását,
hogy magánrepülõjén haza-
jöjjön ezért a nem várt reklá-
mért. Ami pedig a zsarolás
vádját illeti, amelyet állítólag
a „jövendõmondó” Pârvvel
együtt követett el a zarándi
polgármester ellen, azt
mondja, errõl fogalma sincs.
Különben a vád maga is
OTV-ésen hangzik: egy gya-
nús médium és egy multi-
milliomos tévétulajdonos
szövetkezése törvényellenes
célokért, hogy bizonyos pol-
gármestertõl 200 ezer eurót
sajtoljanak ki, megeléged-
vén, elsõ részletként, 30
ezerrel. A rá esõ rész
Diaconescunak alig lett vol-
na elegendõ üzemanyagra a

Bukarest-Monaco oda-visz-
sza repülõútra. Persze hogy
röhögnie kell. Õ ugyanis,
ahogyan a médiabizniszbeli
kollégája mondja róla, a
„magas ligában” játszik, va-
gyis nem törõdik holmi ap-
rópénzzel, hacsak éppen
nem gyötri a fukarsága. A
garzonlakásból sugárzott
adásokból tíz év alatt 33 mil-
lió euróra rúgó személyes va-
gyonra tett szert, csaknem
hatszor többre, mint az OTV
profitja. Hogy halmozta fel e
vagyont ilyen rövid idõ alatt?
Nincs más jámbor magyará-
zatom, mint az, hogy Dan
Diaconescu, noha nem lát-
szik annak, a befektetések és
pénzügyek zsenije, akit
Adrian Videanu is megiri-
gyelhet, aki a „saját kevésé-
bõl” palotát építtetett magá-
nak egy fél hektárra
Snagovon. A gyanúsított pá-
ros egyik ügyvédje szerint a

vádiratcsomó politikai indít-
tatású, és az OTV tulajdono-
sa ellen irányul – a „jövendõ-
látó” csak egyszerû gyalog a
sakktáblán, a hatalom rende-
lésére. A hatalomnak vi-
szont csalódottnak kellene
lennie, hiszen elveszít egy te-
levíziót, és zavartnak is, mert
egy lehetséges gyanúsítottat
zsirált. Traian Bãsescu elnök
tavaly november óta két
„Élõben – Dan Diacones-
cuval” adásban vett részt, és
megígérte, hogy idõnként el-
jön „a nép televíziójába”.
Követte õt Emil Boc és
Elena Udrea a vallomások
órájában, és így mindhár-
man hitelesítettek egy szen-
zációhajhász és nyálas
beszélgetõmûsort, párt- és
állami szószékké változtatva
a szemeteskukát. (...) Ami
pedig Dan Diaconescut ille-
ti, neki nincs miért szomor-
kodnia. Bizonyított tény,
hogy minden bilincses felvo-
nulás – amikor a bilincsek
nem a kishalakra kerülnek –
elõrelépést jelent az egyéni
pályán. Gigi Becali például
sosem jutott volna be az Eu-
rópai Parlamentbe, ha nem
szedték volna fel papucsban
és köntösben. Nem kizárt,
hogy az OTV tulaját élõben
láthatjuk majd, amikor beje-
lenti indulását az elnökvá-
lasztáson, ahogyan egy
dölyfkitöréses pillanatában
fenyegetõzött. A sitten eltöl-
tött huszonnégy vagy több
óra pedig elviselhetõ, ami-
kor tudod, hogy készen a
hajókirándulásra ott vár már
a jacht. (Fordította: K. B. A.)

Az ostobák 
anti-
szemitizmusa 

City Journal
Theodore Dalrymple

„Nem véletlen, hogy a
bölcsõtõl a sírig gondoskodó
jóléti állam prókátorai mind
Julius Nyerere nagy csodálói
közé tartoztak” – olvassuk a
City Journalben Theodore
Dalrymple, a harcos liberális
publicista tollából. Dalrym-
ple a nyolcvanas években or-
vosként járt Tanzániában,
ahol akkor már negyed szá-
zada Julius Nyerere államel-
nök igen lesújtó eredmény-
nyel próbálkozott meg az af-
rikai szocializmussal. A ká-
véexportra alapozott mezõ-
gazdaságot erõszakkal kol-
lektivizálta, a külkereskedel-
met pedig állami irányítás
alá vonta. Ezután nemhogy
más növények termesztése
fejlõdött volna, de még a ká-
vékivitel is csökkent. Az or-
szág hamarosan élelmiszer-
segélyre szorult. Voltaképp
Tanzánia legnagyobb ex-
portcikke a segélyek iránti
kérelemtömeg lett. Az appa-
rátus természetesen abban
volt érdekelt, hogy az ország
magatehetetlen maradjon,
különben nem lenne szükség
a segélyekre. Az egyszerû
emberek pedig látták, hogy
ha gondoskodni akarnak
gyermekeikrõl, akkor arra
kell törekedniük, hogy cse-
metéik bekerüljenek a se-
gélyosztó apparátusba. (...)
Manapság azt szokás sze-
génynek nevezni, aki az egy
fõre esõ átlagos jövedelem
felénél kevesebbõl él. Esze-
rint azonban elõfordulhat,
hogy hiába nõ mindenkinek
az életszínvonala, statiszti-
kailag mégis egyre több lesz
a szegény. Márpedig aki sze-
gény, azt a baloldaliak sze-
rint azonnal segélyezni kell.
Ezzel mindjárt mentesítik is
az illetõt attól, hogy tegyen
valamit magáért és a család-
jáért. E nagy jóság mögött
Dalrymple, a pszichiáter sze-
rint valójában a szegények
megvetése húzódik meg. A
szegénypártiak ugyanis azt
gondolják a szegény ember-
rõl, hogy képtelen segíteni
magán. Mondanunk sem
kell, hogy Dalrymple ko-
rántsem öncélúan emlegeti
Tanzániát és a csendes-óceá-
ni szigetvilágot. Úgy látja,
hogy Nagy-Britanniában na-
gyon is hasonló folyamatok
játszódtak le az elmúlt évti-
zedekben. Az állam adja ma
a közoktatás és az egészség-
ügyi ellátás javát, az ennek
megfelelõ alacsony szolgál-
tatási színvonalon és az ez-
zel járó magas adókért. Nem
véletlen, hogy az ország
pénzügyi válsághelyzetbe
került. „Valamikor az a
mondás járta, hogy az anti-
szemitizmus az ostobák szo-
cializmusa. Ma azt mond-
hatnánk – zárja fejtegetését
Dalrymple –, hogy a szocia-
lizmus az ostobák antiszemi-
tizmusa.” (metazin.hu)

Traian Bãsescu, Emil Boc, Dan Diaconescu – korunk hõsei
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Épül a Fidesz 
pártállama

Bauer Tamás

A fideszes többség meg-
szavazta az alkotmány újabb
módosítását, melynek alap-
ján az alkotmánybírákat je-
lölõ bizottságban eleve több-
sége van a Fidesz–KDNP-
nek. (Az eddig hatályos al-
kotmány szerint minden
frakció egy tagot jelölt a bi-
zottságba, így ehhez a kor-
mányoldal és az ellenzék
megegyezésére volt szük-
ség.) A Fidesz most azt jelöl,
majd azt választ meg alkot-
mánybírónak, akit akar.
Olyanokat jelöl majd, akik-
tõl azt várhatja, hogy egyet-
értenek majd vele, ezzel
megszûnik a törvényhozás
alkotmánybírósági kontroll-
ja. Ugyanígy, fideszes több-
séget teremtve választotta
meg az Országgyûlés kor-
mánytöbbsége a számvevõ-
szék elnökét és alelnökét je-
lölõ bizottságot. A számve-
võszék élére pedig a kéthar-
mados többség Domokos
Lászlót, a Fidesz elkötelezett
pártpolitikusát választja
meg. Újjáéled a Központi
Népi Ellenõrzési Bizottság,
mely mindenkit ellenõriz,
csak a kormányt nem. Köz-
társasági elnöknek a hírek
szerint azt a Schmitt Pált vá-
lasztják majd meg, akit Or-
bán Viktor elõbb fõpol-
gármester-jelöltként, utána
európai parlamenti listaveze-
tõként bízott meg a Fidesz
képviseletével, tehát õ is a
párt elkötelezett híve. Mint
egykor Dobi István vagy
Losonczi Pál, akik a párt
megbízásából lettek az Elnö-
ki Tanács elnökei. Schmitt
legfõbb ügyésznek, legfel-
sõbb bírósági elnöknek,
ombudsmannak is azt jelöli
majd, akit Orbán kíván, és a
törvényalkotással szemben
sem gyakorol majd semmifé-
le kontrollt. A választási eljá-
rási törvény módosításával
az Országos Választási Bi-
zottságot is a Fidesz válasz-
tottjaira cserélhetik le. Nem
várják meg a következõ or-
szággyûlési választást, mint
az eddigi szabályozás sze-
rint, még az önkormányzati
választások elõtt váltanak. A
választások tisztaságát se fel-
ügyelhesse más, mint õk ma-
guk. Demokrácián nem egy-
szerûen azt értjük, hogy az
ország élén álló politikusok
választás útján kerülnek ha-
talmi pozícióba, annak nél-
külözhetetlen alapja a hata-
lommegosztás. E logikára
épül az 1989-ben megalko-
tott magyar alkotmány is. A
választások arról szólnak,
hogy ki kormányoz, de a
kormánytöbbség hatalmát
számos fék és ellensúly kor-
látozza: olyan független in-
tézmények, mint a köztársa-
sági elnök, a számvevõszék,
a jegybank, a bíróságok, az
Alkotmánybíróság, az
ombudsmanok. Jobb híján –

a jegybankelnök kivételével
– ezek vezetõit is az Ország-
gyûlés választja, kivéve a
legfõbb ügyészt s a harmadik
fordulóban a köztársasági el-
nököt – nem az egyszerû
parlamenti többség. Az ilyen
választáshoz kétharmados
többséget kíván meg az al-
kotmány, melynek megalko-
tói annak idején azt feltéte-
lezték, hogy a kormány mö-
gött aligha áll kétharmados

többség. Az, hogy e tisztsé-
gekre kormányoldal és ellen-
zék egyetértésével lehet csak
jelölni, illetve megválasztani
valakit, a legfontosabb ga-
ranciája ezen intézmények
függetlenségének, hogy való-
ban fékekként és ellensúly-
okként mûködjenek a kor-
mánnyal és a parlamenti
többséggel szemben. Ha vi-
szont a fideszesek megfogal-
mazása szerint: „a jelölõbi-
zottság összetétele… a vá-
lasztópolgárok akaratából
létrejött parlamenti arányok-
hoz” igazodik, a kétharma-
dos többséggel rendelkezõ
Fidesz a független intézmé-
nyeket is teljesen az ellenõr-
zése alá vonja, s eltûnnek a
fékek és az ellensúlyok. Már-
pedig ahol ilyenek nincse-
nek, ott demokrácia sincs.
Melyik az a rendszer, amely-
ben minden köztisztség be-
töltõjét a kormányzó párt
választja ki? Ez a pártállam.
A pártállamnak éppen az
volt a lényege, hogy minden
köztisztség betöltõjét az ál-
lampárt bízta meg, neki vol-
tak felelõsek. A Fidesz most
ilyen rendszert alakít ki. A
képviselõi által benyújtott, a
média szabályozására vonat-
kozó törvényjavaslatokkal is.
A hírek szerint fideszes poli-
tikus – Szalay Annamária –
lép elõ a média kilenc évre
megválasztandó fõfelügyelõ-
jévé. Õ lesz Lakatos elvtárs.
Megint nem lesznek kor-
mánytól, kormánypárttól
független intézmények, Ma-
gyarország újra pártállam
lesz. Hogy továbbra is lesz-
nek-e választások, ahol több
párt is elindulhat? A Fidesz
a képviselõi létszámcsökken-
tésre hivatkozva máris úgy
alakította át az önkormány-
zati választási törvényt,
hogy a maga esélyeit javítsa,
a vetélytársak elindulását
megnehezítse. A kétszáz fõs
parlament ürügyén az or-
szággyûlési választási tör-

vényt is úgy készül átalakíta-
ni, hogy legnagyobb párt-
ként akkor is többsége le-
gyen a következõ parlament-
ben, ha a többi párttal szem-
ben a társadalomban már ki-
sebbségben lesz. Ennek meg-
könnyítésére vonja a már be-
nyújtott törvényjavaslatok-
kal teljes ellenõrzése alá a
médiát, körülbástyázva ez-
zel új pártállamát. 

A pártállam – diktatúra.

Mindig az volt. Hol kemény,
hol puha, de diktatúra. Van-
nak eszközei arra , hogy ha
már elegük van belõle az em-
bereknek, azt se juttathassák
kifejezésre a nyilvánosság-
ban és a választásokon. Ilyen
intézményeket alakítanak ki
ezekben a hetekben. Élnek a
kétharmados többséggel.
Hogy is mondta Orbán Vik-
tor? „Egyszer kell nyernünk,
de nagyon.” Ehhez kellett.

Pofonok 
a Fidesznek:
vissza 
a csigaházba

Aczél Endre

Téves számítások láncola-
ta árnyékolja be az új ma-
gyar kormány kül-, gazda-
ság- és „nemzetpolitikai”
belépõjét. Kétségkívül a
Brüsszelre és az IMF-re gya-
korolt kommunikációs nyo-
más volt a legsúlyosabb ba-
ki. Orbánéknak az a számí-
tása, hogy katasztrófa-
forgatókönyvek (Kósa,
Szijjártó) meglengetésével
lazítást eszközölhetnek ki
Magyarország hitelezõinél,
hiú ábránd maradt. Abban a
„görög hangulatban”, mely
ma foglyul tartja az uniót és
a piacokat, ez a kísérlet nem
lehetett eredményes. A mi-
niszterelnök kommunikáci-
ós trükkel próbálja egyensú-
lyozni a kommunikáci-
ósokat. A minapi uniós
csúcsértekezlet után „élen
haladónak” minõsítette kor-
mányát. Úgy tett, mintha
gazdaságstratégiai 29 pontja
(„a tennivalók gyors felisme-
rése”) sereghajtóból uniós
éllovassá minõsítette volna
át Magyarországot. Holott
nem azt csinálja, amit akart.
A 29 pont – Bod Péter Ákos

megfigyelése szerint – nem
más, mint hirtelenjében elõ-
húzott, takarékos B válto-
zat: nem koncepció termé-
ke, hanem a brüsszeli pofon
egyenes következménye.
Engedelmeskedés, besoro-
lás. Ettõl még a „hazafelé
kommunikáció” cseppet
sem változik; a minap
Matolcsy miniszter nevezte
hamis illúziónak – szemben
a világ mérvadó elemzõivel

– a „magyar beteg gyógyulá-
sát”. Amit egyfelõl értünk,
másfelõl nem. Természetes
igyekezet annak a látszatnak
a fölkeltésére, hogy a gazda-
ság szénáját a Fidesz-kor-
mány hozza rendbe. Nem
értjük azonban, hogy miért
kell folyvást tagadni a
Bajnai-kormány nemzetkö-
zileg elismert pozitívumait.
A mai kormány és miniszte-
rei így elveszítik szavahihe-
tõségüket –lám, Matolcsy
szavainak sem lett semmi
következménye immár. Se
tõzsdén, se forintban. A má-
sik nagy fejezet a nemzetpo-
litikáról szól. A szlovákiai
Bugár Béla új pártjával a
Híd-Mosttal – a történelmi
újdonságnak számító két-
nemzeti együvé tartozás
koncepciójával – kormány-
tényezõ lesz, miközben rivá-
lisa, Csáky Pál a Magyar
Koalíció Pártjával együtt ki-
bukott a parlamentbõl. A Fi-
desz minden tétjét az MKP-
ra tette, Bugárral szóba sem
állt. Mint kiderült, a szlová-
kiai magyarságnak legalább
a fele nem „vevõ” az MKP
nemzetpolitikai radikaliz-
musára, amelyhez a Fidesz
a könnyített kettõs állampol-
gárság felkínálásával járult
hozzá. Hogy mi zajlik a hát-
térben, arról Bugár nyíltan
beszélt: nem kíván Orbán
vazallusa lenni. És területi
autonómiát sem kíván a dél-
szlovákiai magyarságnak.
Az autonómia pillanatnyi-
lag Romániában (Székely-
földön) is kivihetetlen.
Bãsescu ezt még a múlt nyá-
ron kérlelhetetlenül tudomá-
sára hozta Orbánnak. Kér-
dés, mit kezd vele a Semjén
Zsolt által csúcsszinten kép-
viselt új nemzetpolitika.
Alighanem semmit. A mi-
niszterelnök-helyettes mina-
pi romániai körútján – a tu-
dósítások szerint –egy árva
szóval sem említette az au-
tonómiát. A kettõs állam-

polgárság ügyérõl pedig ele-
ve tudtuk, hogy a románok,
lévén e kérdésben pionírok,
egy rossz szót nem fognak
szólni. Legfeljebb bezsebelik
Semjén dicséretét: „köszön-
jük, hogy utánozhattunk
benneteket”. Közben
Schmitt Pál „15 millió ma-
gyar büszkeségét” véli fölfe-
dezni azután, hogy Tõkés
László az Európai Parla-
ment alelnöke (zsargonban:

díszpinty) lett, aki hálából
„a határon túliak házelnök-
ének” mondja Schmittet. A
kormányzásnak eddig ennyi
a hozadéka.

A sajtó 
szabadsága 

Mester Ákos

Múlt héten Kövér László-
nak arról a vadulásáról ír-
tam, hogy Gyurcsányt politi-
kai bûnözõnek nevezte, és
kilátásba helyezte a volt mi-
niszterelnök büntetõjogi fe-
lelõsségre vonását, eltünteté-
sét, politikai likvidálását.
Már akkor sejtettem, hogy
Fidesz-közeli orgánumok
felkapják a témát, és „fel-
sõbb” megrendelés alapján,
esetleg önszorgalmú buzgó-
ságból élénken helyeslik
majd az ellenfél bebörtönzé-
sét, illetve azt, hogy a kor-
mányzó pártszövetség hoz-
zájáruljon a volt miniszterel-
nök kiadásához egy esetle-
ges büntetõügyben. „Bár
már ott tartanánk” – sóhajt
fel a kormányhoz közel álló
napi kiadványban az idõn-
ként jobbszéli és egyben út-
széli hangot használó „pub-
licista”, aki szerint Gyur-
csány eltüntetése „mindnyá-
junknak jót tenne, még a vá-
lasztásokon laposra vert szo-
cialistáknak is”. Szerinte
csak az a baj, hogy a bûnül-
dözõ szerveknek rengeteg a
dolguk mostanában, „a bün-
tetés-végrehajtás is agyonter-
helt, túlzsúfoltak a börtönök,
sokszor hónapokat kell várni
a beutaltnak a neki járó
priccsért”. A továbbiakban
azon tûnõdik, hogy
Gyurcsány politikai bûnözõ-
e, és saját kérdésére termé-
szetesen õ maga válaszol:

„Igen, nincs rá jobb kifeje-
zés. Rafinált, trágár hara-
mia, aki egy országnak ásott
gödröt, ám most õ nem tud
kijönni belõle. Törpepapa-
gájjá lett, rikácsol, nyilván
attól retteg, hogy hamarosan
kalitkába zárják. Munkássá-
ga során pártját lefonnyasz-
totta, alvezéreit összeugrasz-
totta, tagságát leszalámizta,
saját fejére pedig csörgõsip-
kát húzott. A nép már ki-
mondta róla az ítéletet.” La-
mentálhatnék itt arról, hogy
mûfajilag mi a különbség a
glossza és a fogcsattogtatás
között, de fölösleges, inkább
rövidre fogom. Megítélésem
szerint az, aki hiányzó szak-
mai képességét aljaskodással
akarja kompenzálni, nem új-
ságíró, hanem közönséges
krakéler, aki még annyit sem
érdemel, hogy néven nevez-
zük. Ha valaki mégis kíván-
csi, hogy kirõl van szó, la-
pozzon az úgynevezett újság
ötödik oldalára; az illetõ
minden hétköznap odapisz-
kít a jobb alsó sarokba,
amely kijelölt helye neki eh-
hez a mûvelethez. És mégis,
és mindennek ellenére: senki
ne higgye, hogy egyetértek a
hatalomkoncentráló Fidesz
sajtótörvény-tervezetével,
amely a vélemény mûfajban
is elõírná az úgynevezett vá-
laszadási jogot. Ennek értel-
mében ugyanis – példánknál
maradva – nemcsak Gyur-
csány Ferencnek lenne lehe-
tõsége és joga, hogy tiltakoz-
zon a becsületét és emberi
méltóságát sértõ cikk ellen,
hanem a „kolléga úr” is
megereszthetne nekünk vá-
laszként valami bõdületes
felhorgadást, mi pedig köte-
lesek lennénk azt azonos he-
lyen és terjedelemben közöl-
ni. Szeretném az ilyesmitõl
megkímélni a 168 Óra olva-
sóit. Ám ha a parlamenti
patkó jobboldala megsza-
vazza a Fidesz törvényjavas-
latát, és a szerkesztõség
mégis szembeszegül vele,
akkor sajtóvétségért üldögél-
hetünk majd a vádlottak
padján. Pályatársaimnak azt
üzenem: elõbb-utóbb vala-
mennyiünkre sor kerül –
mindkét oldalon.

Magyarország 
a magyaroké

Nabo

Az orbanviktor.hu név-
adója huszonegy évvel egy-
kori beszéde után, ezúttal a
Kisfogház emlékhelyen je-
lentette ki, hogy szerinte
„1956 hõsei egy olyan orszá-
got akartak, (...) ahol Ma-
gyarország a magyaroké”.
Os hõsei pedig nyilván úgy
gondolták, Kirgizisztán a
kirgizeké. Ebbe az ideálba
eddig több száz üzbég halt
bele, és negyedmillió vált
földönfutóvá, keresve a visz-
szautat az „anyaországba”.
Ott az eszme már a töme-
gekbe hatolt. 

Szép új totális világ
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Orbán Viktor és a többiek – a teljhatalom bûvöletében
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Czédly József

A május 14-i Törvénytár-
ban „Pénzügyi válság – ho-
gyan tovább” címû ismerte-
tõmben foglalkoztam a kor-
mányzat azon terveivel,
melyekkel megkísérli
egyensúlyba hozni az or-
szág költségvetését. Azóta
átment a parlamenten, és
most van alkotmányossági
felülvizsgálaton az a két
törvény, melyek egyrészt a
költségvetésbõl fizetett al-
kalmazottak bérét kívánja
csökkenteni 25, a nyugdíja-
kat pedig 15 százalékkal.

Továbbá a Pénzügymi-
nisztérium honlapján köz-
zétették megvitatás céljából
annak a törvényerejû sür-
gõsségi kormányrendelet-
tervezetnek a szövegét,
mely a pénzügyi adótör-
vény (Codul fiscal) módosí-
tásával és kiegészítésével
különbözõ adónemek eseté-
ben ki akarja szélesíteni az
adófizetõi kötelezettséget.
Teszi ezt a kormány annak
ellenében, hogy az adótör-
vénykönyv 4. cikkelye ki-
mondja, a törvénykönyvet
csak törvény útján lehet
módosítani, általában 6 hó-
nappal a módosítások ha-
tályba lépése elõtt, és ezeket
csak a következõ pénzügyi
év kezdetével (január 1.) le-
het bevezetni. Nyilvánvaló-
an ez a szabályozástervezet
is felveti majd az alkotmá-
nyosság problémáját, de
minden bizonnyal, tekintet-
tel az ország pénzügyi gaz-
dálkodásának válsághelyze-
tére, a kormány érvényesí-
teni tudja majd az akaratát.
Ez késztet arra, annak elle-
nére, hogy csak törvényter-
vezetrõl van szó, hogy az
alábbiakban ismertessem a
benne foglalt fontosabb mó-
dosításjavaslatokat, annál is

inkább, mert ezek, ameny-
nyiben törvényes formát
nyernek, folyó év július 1-
jétõl fognak hatályba lépni.

Bevezetésül a tervezet ki-
terjeszti az úgynevezett
„függõségi tevékenység”
(activitate dependentã) fo-
galmát a másodállások ese-
tében mindazon természetes
személyekre, akik jövede-
lemre tesznek szert egy al-
kalmazotti viszonyban, és
mint ilyenek, jövedelemadó-
kötelesekké válnak. Ilyen
helyzetben vannak azok a
személyek, akikre az alábbi-
akban felsorolt esetek nek
legalább egyike vonatkozik:

a) a jövedelmet szerzõ
alárendelt viszonyban van a
jövedelmet kifizetõvel, illet-
ve a jövedelmet kifizetõ ve-
zetõ szervével, és teljesíti az
ez által elõírt munkafeltéte-
leket: a reá háruló feladato-
kat elvégzi, kijelölt munka-
helyen folytatja tevékenysé-
gét, betartja az elõírt mun-
kaprogramot;

b) tevékenységében a jö-
vedelmet szerzõ a jövedel-
met kifizetõ anyagi forrása-
it használja, valamint en-
nek megfelelõen felszerelt
munkahelyeit, munkaesz-
közeit, munkavédelmi fel-
szereléseit és az ehhez ha-
sonlókat;

c) a jövedelmet szerzõ
csak a fizikai munkájával
vagy szellemi képességeivel
járul hozzá a tevékenység-
hez, és semmi esetre sem
saját tõkéjével;

d) a jövedelmet kifizetõ a
tevékenység elvégzése érde-
kében fedezi a jövedelmet
szerzõ kiszállási költségeit
mint amilyenek: belföldi és
külföldi kiszállási-küldetési
díj és más ehhez hasonló
költségek;

e) a jövedelmet kifizetõ
fedezi a jövedelmet szerzõ

pihenõszabadsággal és be-
tegszabadsággal járó költ-
ségeit;

f) más olyan elemek, me-
lyek tükrözik a függõségi te-
vékenység tényét.

Amennyiben egyes tevé-
kenységeket úgy értékelnek
át, hogy megállapítják a
függõségi tevékenység té-
nyét, a törvény által elõírt
adók és szociális hozzájáru-
lások befizetése kötelezõ
mind a jövedelmet kifizetõ,
mind a jövedelmet szerzõ
számára.

Más fontos újdonság, a
törvénytervezet megszün-
teti a mikrovállalatok eddi-

gi mentességét a nyereség-
adó befizetésének kötele-
zettsége alól.

Ha egy személy olyan or-
szágban fizet be adót, amel-
lyel Romániának kettõs
adózás elkerülését szabá-
lyozó szerzõdése van, akkor
az ennek megfelelõ össze-
get le lehet vonni a románi-
ai adókötelezettségbõl. En-
nek feltétele, hogy ezt a
tényt az érdekelt megfelelõ
okmányokkal igazolja. Ha
olyan veszteségrõl van szó,
mely egy Európai Unión kí-
vüli országban vagy olyan
országban levõ állandó
székhelyû vállalkozásban

jött létre, mellyel Romániá-
nak nincs kettõs adózás el-
kerülését lehetõvé tevõ
szerzõdése, csak az illetõ
székhely elkövetkezõ 5 év-
ben teremtett jövedelmével
lehet fedezni.

A független tevékenysé-
get végzõk esetében,
amennyiben  nem  vesznek
igénybe alkalmazott mun-
kaerõt, a nettó jövedelem
összegét jövedelemnorma
alapján állapítják meg. Ezt
most azzal egészítették ki,
hogy a számításba vett jöve-
delemnorma nem lehet ki-
sebb, mint az országos leg-
kisebb bruttó fizetés 12-sze-
rese.

Változik a szellemi tulaj-
don alapján szerzett, adó
alá esõ nettó jövedelem ér-
tékének kiszámítása is. Az
eddigi 40% helyett, július 1-
jétõl a bruttó jövedelem ér-
tékébõl csak 20%-ot lehet
levonni költsémegtérítés cí-
mén. Ez a gyakorlatban azt
jelenti, hogy ezután a szel-
lemi termékek/szolgáltatá-
sok után 33%-kal nagyobb
adót kell majd fizetni. A
nagyszabású (monumentá-
lis) mûvészeti alkotások
esetében az eddigi 50% he-
lyett a bruttó jövedelem
25%-át lehet majd leírni
költségmegtérítés alapján.

Megszûnik az alkalma-
zottaknak juttatott bölcsõ-
dei kártya, pihenõszabad-
ság-kártya és az ebédjegyek
adómentessége is. Jövõ hó-
nap elsejétõl ezeknek érté-
kébõl 16%-t fognak levonni
jövedelemadó címén. Meg-
jegyzem, ezek kiosztásának
elõnye így sem szûnik meg
teljesen, mivel utánuk a jö-
võben sem kell szociális
hozzájárulásokat fizetni, te-
hát ezek a juttatások így is
kisebb költséget fognak je-
lenteni a munkaadónak,

mint a besorolás alapján ki-
fizetett bér. Ugyancsak meg-
szûnik az adómentessége az
elbocsátott személyzetnek
kifizetendõ és a leszerelt ka-
tonáknak járó végkielégítés-
nek (compensaþii).

A megtakarításokból
származó jövedelmek közül
megszûnik a banki letéte-
ken, folyószámlákon levõ
összegek után járó kamatok
adómentessége. Július 1-je
után a bankok kötelezettsé-
ge, hogy  amikor az említett
összegek után járó kamatot
elszámolják (kifizetik vagy
a számlára utalják), ennek
16%-át levonják, és mint jö-
vedelemadót a kincstárba
befizessék.

Szerencsejátékokból szer-
zett jövedelem adókulcsa
egységesen 25% lesz. Meg-
szûnik az a kivétel, amely
eddig a 10 000 lejnél kisebb
jövedelemre csak 20%-os
adót rótt ki.

Azoknak a természetes
személyeknek, akik kettõ-
nél több bérbe nem adott la-
kással rendelkeznek 2010-
ben, szeptember 30-ig a kö-
vetkezõ úgynevezett szoli-
daritási adót kell befi-
zetniük a helyi hatóság
számlájára:

– a tulajdonos lakhelyén
kívüli elsõ lakásért az ingat-
lanadó 50%-át;

– a lakhelyen kívüli má-
sodik lakásért az ingatlan-
adó 100%-át;

– a harmadik és az ezen
felüli lakásokért az ingat-
lanadó 200%-át.

Ismétlem, a fentiekben
bemutatott adóváltozások
még csak javaslat formájá-
ban voltak közzétéve.
Amennyiben az elfogadott
végleges szabályozás eltér
az eredeti szövegtõl, akkor
megtesszük majd a szüksé-
ges pontosításokat.

Új adók az törvénykönyvben

Deák Levente

Heti rendszerességgel
megjelenõ Törvénytár rova-
tunkban már több alkalom-
mal foglalkoztunk a túlélõ
házastársat megilletõ örök-
séggel, sorra véve azokat az
eseteket, amikor az elhunyt
házastársa közelebbi vagy
távolabbi vérrokonaival
tarthat jogot a hagyatékra.
A lényeg azon van: õ min-
den esetben örököse el-
hunyt férjének vagy felesé-
gének, azonban örökhánya-
da, részaránya attól függõ-
en változik, lesz kisebb
vagy nagyobb, hogy a társ-
örökös vagy -örökösök me-
lyik örökösi osztályba tar-
toznak az I–IV. osztály kö-
zül. Ebbõl az is következik,
hogy részaránya, öröksége
nagyságának meghatározá-
sához ismerni kell az örö-
kösi osztályok összetételét,
aztán pedig az 1944. évi, a
túlélõ házastárs öröklési jo-
gát szabályozó 319. törvény
elõírásait.

Kezdjük tehát ezt az is-
mertetõt az örökösi osztá-
lyok bemutatásával. Az I., a
leszármazók osztályába a
gyermekek, az unokák, a
dédunokák stb. tartoznak,
azzal a pontosítással, hogy
például az elõbb elhalt gyer-
mek helyett  éppen a helyet-
tesítés vagy képviselet jogin-
tézménye alapján (reprezen-
tarea succesoralã) annak
gyermeke, azaz az elhalt
nagyszülõ unokája örököl
egyenes ágon. Ez a helyzet a
leggyakoribb, amikor is a túl-
élõ házastárs örökrésze a ha-
gyaték egynegyedét teszi ki.

A II. örökösi osztályt ve-
gyes osztálynak is nevezik,
mert tagjai az elhunyt há-
zastárs különbözõ rokonsá-
gi fokú hozzátartozói lehet-
nek, éspedig szülei, testvérei
és utóbbiak leszármazói, de
csak negyed fokkal bezáró-
lag. A helyettesítés szabálya
itt is érvényesül, tehát a el-
hunyt házastárs testvérei,
helyettesítés alapján a test-
vérek gyerekei (õk az el-

hunyt III. fokú rokonai) és
ezek gyerekei (IV. fok) ol-
dalágon az elhunyt házas-
társával együtt örökölnek,
hacsak végrendelettel nem
zárták ki õket az örökség-
bõl. Mivel az elhunyt szülei
kivételével a többiek, az ol-
dalágiak, nem kötelesrészes
örökösök, azaz a törvény
számukra nem biztosítja ál-
talában a törvényes részük
felét kitevõ ún. köteles részt
(rezerva succesoralã), vég-
rendelettel kizárhatók az
örökségbõl. Ha azonban
nincs végrendelet, és az el-
hunyt a II. örökösi osztály-
hoz tartozó örökösöket
hagy hátra özvegye mellett,
ez utóbbi örökrésze egyenlõ
lesz a hagyaték egyharma-
dával, amennyiben az el-
hunyt mindkét vagy csak az
egyik szülõje él, és mellet-
tük vagy mellette testvér,
testvérek, elhalálozásuk ese-
tén leszármazottjaik is van-
nak. Amennyiben csak az
elhunyt szülei vagy csak az
egyikük él, illetve csak test-

vére vagy testvérei, ezek ko-
rábbi elhalálozása esetén le-
származottjaik, a túlélõ há-
zastársat a hagyaték fele il-
leti meg.

A III. osztályba a többi
felmenõ tartozik, tehát az
elhunyt nagyszülei, déd-
szülei stb. Ha az elhunyt túl-
élõ házastársa mellett csak a
nagyszülõk az örökösök, az
özvegy örökrésze egyenlõ a
hagyaték háromnegyed ré-
szével. Ugyanannyi akkor
is, ha a IV. osztályba tarto-
zó elsõ unokatestvérek vagy
az elhunyt nagybátyjai
vagy -nénjei örökölnek az
özvegy mellett, azzal a pon-
tosítással, hogy a IV. fokú
rokon elsõ  unokatestvére-
ket a  III. fokú rokon nagy-
bácsik és -nénik kizárják az
örökségbõl.

Ha azonban az elhunyt-
nak nincsenek az I–IV.
osztályba tartozó örökö-
sei, és nem készített vég-
rendeletet sem valaki javá-
ra, özvegye, azaz túlélõ há-
zastársa a teljes hagyaték

törvényes  örököse lesz.
Az elfogadott, kihirdetett,
de még nem hatályos új pol-
gári törvénykönyv ezeket a
szabályokat változtatás nél-
kül megtartja a vonatkozó
970–974. szakaszban, egy-
ben tovább biztosítva a túl-
élõ házastársnak a legtöbb
egy évre szóló lakhatási jo-
gát (dreptul de abitaþie) arra
a lakásra, amely a hagyaték
részét képezi, amelyben
benne lakott, de csak abban
az esetben, ha saját dologi
joga nincs egy más, megfe-
lelõ lakásra. E joga jelenleg
is, majd pedig az új Ptk. ha-
tálya alatt is addig áll fenn,
amíg új házasságot nem
köt, vagy amíg annak va-
gyonközösségi helyzetét
meg nem szüntetik, de
mindkét esetben legtöbb egy
évig, amit a hagyaték meg-
nyílásától (az örökhagyó el-
hunytától) számítanak.

A túlélõ házastársat emlí-
tett örökhányada mellett ki-
zárólagosan megilletik az
együttélésük alatt szerzett

bútorok és a háztartás egyéb
tárgyai, de csak abban az
esetben, ha a II–IV. örökösi
osztályba tartozókkal örö-
köl együtt. Ha örököstársai
az elhunyt leszármazói, az-
az az I. osztály tagjai, az in-
góságokra ezekkel együtt
tarthat igényt a már ismer-
tetett arányban (egynegyed
özvegyi rész).

Csak mint érdekességet
említem, hogy a hatályos
magyar örökösödési jogban
a túlélõ házastárs, amennyi-
ben leszármazókkal együtt
örököl, nem állagot, nem
tulajdonjogi részarányt, ha-
nem életfogytiglani haszon-
élvezeti jogot örököl fér-
je/felesége után, amit egy új
házasság megkötésével elve-
szít. Ez a haszonélvezeti jog
harmadik személy javára el-
idegeníthetetlen, de az ál-
lagtulajdonos élõk közötti
jogügylettel vagy a haszon-
élvezõ egyoldalú lemondása
nyomán még a haszonélve-
zõ elhunyta elõtt megsze-
rezheti azt.

A túlélõ házastárs öröklési jogáról
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Árpád-házi Magyar 
Szentek Napjai

Csíkrákoson június 24–27.
között tartják az Árpád-házi
Magyar Szentek Napjait.
Fõvédnök: Böjte Csaba
OFM.

A programból: pénteken
10 órától kirándulás lesz a
Csíki-havasokba a népi
Szent László-emlékekhez,
18 órától Kiss Dénes, a ma-
gyar nyelv kutatójának elõ-
adását tekinthetik meg, majd
21 órától sorra meggyúlnak
a fáklyák a Bogát-hegyi ká-
polna alatti muzsdákon.
Szombaton 10.30-tól Csá-
szár Attila, Csíkrákos polgár-

mesterének köszöntõjét a 11
órától kezdõdõ barantabe-
mutató követi, majd a Sikló-
si Kármentõ Ének- és
Néptáncmûhely elõadását
kísérhetik figyelemmel, illet-
ve verbunkos és legényes tán-
cokat láthatnak a Csalogány
Néptáncegyüttes elõadásá-
ban. 13 órától kezdõdik a
szentmise a 40 évesek kor-
társtalálkozójának tiszteleté-
re, a Kisboldogasszony Plé-
bániatemplomban. 14 órától
közös szabadtéri ebéd lesz,
15 órától pedig a
Csíkkarcfalvi Gyermek Fú-
vószenekar fellépését láthat-
ják Bálint Zoltán kántor és
karmester vezényletével.

15.30 és 17 óra között gyer-
mekprogramok várják a ki-
csiket, 17–19 óra között lo-
vas ügyességi versenyt tarta-
nak, 20.30 és 22 óra között
pedig a Szent László rockope-
ra õsbemutató elõadását lát-
hatják, 22 órától táncház
várja a népzene kedvelõit
Ségercz Ferenc vezetésével.
Vasárnap 10.30-tól ünnepi
szentmisét tartanak, 11.30-
tól pedig Szántai Lajos mû-
velõdéstörténész elõadását
hallgathatják meg magyar
szentjeinkrõl, melyet 12.30-
tól a székely fogadalomtétel
követ. 12.40-tõl mutatják be
Böjte Csaba OFM Út a végte-
lenbe címû könyvét. 14.30-tól
a tusnádi Szent László Gyer-
mekotthon, a háromgenerá-
ciós csíkrákosi néptánce-
gyüttes mûsora látható. 

Könyvbemutató 
Kézdivásárhelyen

A Vigadó kistermében jú-
nius 26-án, szombaton 11
órától bemutatják ft. Harai
Pál tb. kanonok, ny. med-
gyesi plébános A börtönévek
papi emlékei címû könyvét. A
közel százötven oldalas kö-
tet elõszavát msgr. dr.
Czirják Árpád Ferenc pápai
prelátus, a kolozsvári Szent
Mihály-templom nyugalma-
zott plébánosa írta, õ mutat-
ja be Kézdivásárhelyen a
könyvet, mely a helyszínen
megvásárolható.

Kiállítás Erdõvidéken

Erdõvidék Múzeumának
Kászoni Gáspár Termében

ma 19 órakor Fehér János
mûvészettörténész megnyit-
ja A vargyasi Daniel család év-
századai címû kiállítást.

Jótékonysági koncert 
Aradon

Június 27-én, vasárnap 20
órakor az Arad-belvárosi re-
formátus templomban kon-
cert – Eminescu utca, 33.
szám. Adományait a szerve-
zõk elõre is köszönik. A
koncert teljes bevétele az ár-
vízkárosultaknak szánt
bankszámlára kerül.

Tornyai falunapok

Szombaton, június 26-án
kerül elsõ alkalommal meg-
rendezésre a Tornyai falu-
nap. A programsorozat öku-

menikus misével kezdõdik a
szerb ortodox templomban,
a többi rendezvényt – folk-
lórmûsor, szórakoztató mû-
sorok kicsiknek és nagyok-
nak egyaránt – is ennek
szomszédságában tartják.

Kaláka – 
jótékonysági koncert

Csíkszeredában, a Városi
Sportcsarnokban szomba-
ton, június 26-án 19.30-tól a
magyarországi Kaláka
együttes jótékonysági kon-
certet tart a fennállásának
huszadik évfordulóját ün-
neplõ Caritas gondozottjai
javára. Fellép: Becze Gábor,
Radványi Balázs és Gryllus
Dániel. A belépés ingyenes
– a helyszínen adományokat
fogadnak.

Programajánló

Strandra menni szerencsé-
re nemcsak 50 kiló alatt le-
het, és jócskán akadnak
olyan fazonok, amelyekben
némi súlytöbblettel is kiváló-
an lehet festeni. A sopánko-
dás helyett álljunk neki a le-

hetõ legjobb és legelõnyö-
sebb darabok felkutatásának,
és a trendek helyett elsõsor-
ban a saját alkatunkkal le-
gyünk tisztában. Fürdõruhát
soha ne úgy vegyünk, hogy
oké, most még kicsi, de két

hét múlva már belefogyok.
Legyen kényelmes, ne vág-
jon be sehol, ne szorítson.
Attól ugyanis nem karcsúb-
bak, hanem mindössze fe-
szültebbek leszünk.

Legnagyobb tévedés, hogy
a teltkarcsú lányok kizárólag
egyrészesben mutatnak jól:
aki arányosan telt, az kísérle-
tezzen bátran kétrészesekkel
is, a bugyira ráomló hassal
azonban célszerû nagyon vi-
gyázni. A kis bikiniket,
tangákat, hajszálvékony
pánttal ellátott apró csodákat
felejtsük el, maradjunk szigo-
rúan a hagyományos fazo-
noknál: vastag pánt, mereví-
tõ, jó kiképzésû és strapabíró
anyagok.

Csak azokkal a fazonokkal
kísérletezzünk, amelyeknél a
melltartó kosara rögzítve
van. Jó, ha a mell alatt átfutó
pántok is szélesebbek és
masszívabbak: kevés kiáb-
rándítóbb látvány akad, mint
amikor ezek a pántok beleha-
sítanak a bõrbe, vagy egysze-
rûen csak felcsúsznak mell-
középig, és hurkásra nyom-
ják a kebleket. A nyakba
akaszthatós fürdõruhákra ez
még inkább érvényes. A biki-
nialsó, tehát a bugyi ne le-

gyen megkötõs, ne legyen
tanga, és lehetõség szerint a
fehér színt is hanyagoljuk. Az
óriási virágmintákkal is bán-
junk óvatosan fenéktájon. Ha
kedveljük a sortos fazonokat,
válogassunk bátran, hiszen
ezek a combból is takarnak
néhány centit, ezek viszont
csak 165 centi fölött ajánlot-
tak: alacsony lányoknak nem
a legelõnyösebb ilyesmibe
bújni. A derékban nyitva ha-
gyott, csípõre engedett fazo-
nok, a trikinik (átmenet az
egy- és kétrészes fürdõruhák
között) között is találhatunk

megfelelõ darabot: ha effélé-
re esik a választásunk, a
diszkrétebb színvilágúakat
részesítsük elõnyben (ez
utóbbi szintén azoknak állhat
jól, akiken a súlyfelesleg szép
arányosan oszlik el).

Ha klasszikus, egyrészes
fürdõruhát szeretnénk válasz-
tani, a minél egyszerûbb fa-
zonokat keressük. Az aran-
nyal vastagon kivert, füg-
gõkkel-lifegõkkel-strasz-
szokkal, óriási márkajelzé-
sekkel ellátott feltûnõ holmi-
kat felejtsük el, a molettebb
testet ezek az extrák nem éke-

síteni, hanem csak csúfítani
fogják. Ha azonban mégis-
csak szeretnénk valahogy cif-
rázni a látványt, válasszunk
nagy kalapot, karkötõt meg-
felelõ fülbevalóval, érdekes
strandkendõt vagy bármit.
Szintén nem szerencsés, ha
olyan fürdõruhát veszünk,
amelyik itt-ott ki van vágva,
és elsõre roppant szexinek tû-
nik. A V nyakkivágás rendkí-
vül elõnyös moletteknek, mi-
vel optikailag nyújtja az ala-
kot. A hosszanti vagy átlós
irányban csíkozott dresszek
szintén vékonyítanak.

Sokan neki sem állnak fürdõruhát keres-

ni, mondván, minek, hiszen fazon ide

vagy oda, fedetlen a test és a pluszkilók

is. Tévedés. Elõnyös fazonokba bújva jó

pár kilót lecsalhatunk. Nézzük, milyen

darabokban érdemes gondolkozni, ha

strandra készülünk némi túlsúllyal.

Formás, napbarnított, pil-
lekönnyû. Nyáron mindany-
nyian ilyen lábakra vágyunk.
Viszont, hogy csodásan mu-
tasson a láb egy nõies szan-
dálban, ápolni, pihentetni és
kényeztetni kell. Egy szép és
bársonyos lábat nem csúfít-
hat visszér, narancsbõr, se-
bek, mindig egészséget és
harmóniát sugároz a test
többi részével együtt.

A súlyfelesleg, a mozgás-
szegény életmód, a lábbeteg-
ségekre való örökletes haj-
lam kockázati tényezõ, ezért
a szépségápolás mellett
ezekre is oda kell figyelni.

A bõrkeményedés általá-
nos probléma, okozója több-
nyire a kényelmetlen cipõ,
amely dörzsöli, így védeke-
zésre készteti és vastagítja a
bõrt. A puha talp érdekében
tegyünk egy lavór aljára si-
ma, tenyérnagyságú köve-
ket, és eresszünk rá hideg vi-
zet. Egy másik tálba enged-
jünk meleget, majd kezdjük
el taposni a köveket, és foly-
tassuk hideg vízben. Ezzel
az egyszerû módszerrel élén-
kíthetõ a vérkeringés, és sti-
muláljuk a szöveteket.

Vannak, akik fokozottan
hajlamosak a bõrkeménye-

désre. Áztatás után távolít-
suk el ezeket különféle esz-
közökkel, különben a bõr
fájdalmasan berepedezik,
mely akár nyílt sebbé is vál-
hat, így a fertõzések nyitott
kapuja lesz. Sarkunkat sa-
rokreszelõvel vagy habkõvel
reszeljük meg, míg talpunk-
hoz már komolyabb segít-
ségre van szükség. A talp
kérges részén a ráspolyt vagy
a pengét alkalmazzuk. Ha
befejeztük a bõr és egyéb kel-
lemetlenség eltávolítását, ak-
kor jöhet a körömápolás.

A meleg vizes áztatás is
népszerû lábfrissítõ. Leven-

dula-, mirha-, teacserje-,
mirtuszolajat cseppenthe-
tünk a vízbe, és pihentessük
a lábakat a finom aromá-
ban. Egy fárasztó nap után
pedig borsmentát tartalma-

zó ápolót használjunk, ami
hûsít, frissít és csökkenti a
duzzanatokat. Nagyon fon-
tos, hogy még mielõtt a pe-
dikûrhöz hozzákezdünk,
legalább 10-15 percig áztas-

suk a lábat vagy használjunk
bõrpuhító krémet. A lábfür-
dõ és a krém felpuhítja a tal-
pat és a körmöket, ezért
ilyenkor a legalkalmasabb
pedikûrözni. Ugyanakkor
egy kiváló gyógyfüves frissí-
tõ lábfürdõ nemcsak tisztán
tartja a lábat, de a vérkerin-
gését is javítja.

Mielõtt bárminemû színt
felvinnék körmünkre, azelõtt
ne felejtsük el megfelelõ for-
mára és fazonra levágni, le-
reszelni körmünket. Lehetõ-
leg egyenes formája legyen a
körömnek, mert így köny-
nyebben elkerülhetõk a kö-
röm szélén kialakuló benö-
vések. A körömágyra ránõtt
bõrt ne távolítsuk el, hanem
csak toljuk vissza.

Nyári lábápolás

Fürdõruhamustra: 
telteknek ajánlunk fazonokat
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Nehéz 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

– Jean, mondja meg a házmesternek, hogy hívjon fel!
– De neki nincs is telefonja, uram.
– … (poén a rejtvényben)

Vízszintes: 
1. A vicc poénja. 6. Kemény trópusi növény 11. ... Clark; a
Lánchíd építõje 12. Olyan módon 14. Szilajjá tesz 16. Alap-
mértékegység ezerszerese 17. Részben balga! 18. Nõi név 19.
Meghatározott 21. Rag, a -nél párja 22. Növény része 23. Té-
ves a jegyzék 24. Pál beceneve 25. Fehér virágú dísznövény
27. ... vagy semmi 29. Figyelmet felkeltõ és lekötõ 31.
Balatonfokajárhoz tartozó település 33. Nyári csapadék 35.
...-suta; ügyetlen 36. ... Allan Poe; amerikai költõ 37. Körte-
magok! 39. Helyben 40. Betakar 41. ... Sámuel; király 42. A
Loch Ness is ez! 43. Napnyugtakor 44. Kendert tör 46. Élet-
erõtõl duzzadó 49. Nagy testû, kihalt madár 50. Idõ elõtti  

Függõleges: 
1. Reparál 2. Arra a helyre borul 3. Orosz autómárka 4. Va-
lami (röv.) 5. Két bálna! 6. Gondolt 7. Goriot is ez Balzac
regényében 8. Naspolya magjai! 9. Kiegyenesedik 10. Lon-
donból való 13. Tömítõanyag 15. Kétkerekû jármû 20.
Christian ...; divatcég 21. Karácsony Benõ oldala ilyen 23.
... van belõle 24. Arcbõrre való kozmetikai készítmény 26.
Itt, e közeli helyen 27. Felpuffadt 28. Nyílás, rés 30. Nyelõ-
csõ 32. Megszidó 34. Strázsa posztol benne 36. Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem (röv.) 38. Letét 40. ... Kornél éne-
ke; Kosztolányi mûve 41. Lehullott falevelek tömege erdõ-
ben 43. Baszk terrorszervezet 45. Mesterséges nyelv 47. Er-
bium vegyjele 48. Bent kiír!  

Jean ...

A vaginizmus a hüvely al-
só harmadának kontrollál-
hatatlan, görcsös összehúzó-
dása. Megnehezítheti, ese-
tenként akár lehetetlenné is
teheti a hímvesszõ behatolá-
sát a hüvelybe. Bár összetett
problémáról van szó, mégis
kezelhetõ.

A vaginizmusnak külön-
bözõ fokozatai vannak. Eny-
hébb megnyilvánulásakor az
érintett nõ még képes felhe-
lyezni magának egy tam-
pont, de az intim együttlét
pedig fájdalommal jár. Sú-
lyosabb esetekben nem csak
a szexuális kontaktus lehe-
tetlen, hanem még a nõ-
gyógyászati vizsgálat is. A
legóvatosabb becslések sze-
rint is a nõk tizenhárom szá-
zaléka szenved a vaginiz-
mustól, emiatt a nõk párja is
biztosan szenved. Nem csak
a számadat miatt érdemes
ezzel a témával komolyab-
ban foglalkozni, hanem mert
a tünetek mögött, olyan lelki
tényezõk húzódhatnak meg,
melyeknek kezelésével a
vaginizmus gyógyítható.

Okok 
és összefüggések

Különösen az elsõdleges
vaginizmusnál tanácsolják a
nõgyógyászok pácienseik-
nek, hogy problémájuk or-
voslása érdekében – mivel
annak lelki okai lehetnek –
keressenek fel pszichotera-
peutát. A vaginizmusku-
tatáshoz kapcsolódó tanul-
mányok többsége is a lelki
háttér megtalálásának fon-
tosságára helyezi a hang-

súlyt. A legkülönbözõbb hi-
potézisek léteznek azzal kap-
csolatban, hogy miként ala-
kul ki a vaginizmus. Indoko-
latlan az a feltevés, mely sze-
rint a probléma hátterében a
férfiak iránti gyûlölet, avagy
leszbikus beállítódás áll, il-
letve nemi erõszak következ-
ménye. Ritkán váltja ki
egyetlen traumatikus él-
mény, kialakulása sokkal in-
kább hosszabb folyamat kö-
vetkezménye.

Mások úgy vélik, hogy a
probléma elsõsorban azokat
a nõket érinti, akik lelkileg
elhatárolják magukat em-
bertársaiktól, felelõsségtel-
jes állásban dolgoznak,
gyakran kell nemet monda-
niuk, és még szexualitásuk
felett is ellenõrzést akarnak
gyakorolni.

Helytelenül feltételezik
azt is, hogy a hüvely össze-
szorulása a szüzesség el-
vesztésétõl vagy a teherbe
eséstõl való félelem testi
megnyilvánulása. Hasonló-
képpen a tudat alatti elutasí-
tást sem lehet mindig az
okok közé sorolni.

A helytelen szexuális ne-
velés viszont fontos szerepet
játszhat: a terápiák során
ugyanis gyakran kiderül,
hogy a szülõk a szexualitást
helytelenül piszkos, elítélen-
dõ dologként állították be
gyermekük elõtt.

Van néhány általános jel-
lemzõ, amely valóban fele-
lõssé tehetõ a vaginizmus
létrejöttéért. A leggyakrab-
ban elõforduló ok, hogy a
nõk, különösen testi fejlõdé-
sük idõszakában, gyermek-

és tinédzserkorukban hosz-
szabb idõn keresztül folya-
matosan stressz alatt álltak,
amitõl feszültté és görcsössé
váltak. Egy bizonyos idõ el-
teltével gyakran tudatosodik
az érintettekben, fõleg az el-
sõdleges vaginizmusnál,
hogy voltaképpen nemcsak a
medencéjüket, hanem testü-
ket sem tudják ellazítani.

A vaginizmus kialakulását
elõsegítõ, még feltérképezet-
len, ám jóllehet egyáltalán
nem ritka jelenség az olyan
korai és intenzív önkielégí-
tés, amit a mielõbbi orgaz-
mus elérése érdekében, a hü-
velyi izomzat rendszeres és
erõs megfeszítése kísér. Ha

valaki kezdettõl fogva e
módszert részesíti elõnyben,
úgy járhat, hogy késõbb,
amikor nemi izgalmat érez,
az összehúzódás már auto-
matikusan bekövetkezik.

Egy másik gyakori ok a
mindennapos és hosszabb
ideig tartó vizelet-visszatar-
tás. Ez a probléma sok eset-
ben már gyerekkorban kez-
dõdik.

Ha az izom-összehúzódás
konkrét helyzetekben és ref-
lexszerûen következik be,
például orvosi vizsgálat vagy
aktus során, a pszichológu-
sok rendszerint tudat alatti
védekezésrõl beszélnek.
Ezekben a szituációkban a

védekezés oka nehezen meg-
határozható, és a vaginiz-
must erõs fájdalmak kísérik.

Kezelési módok

A nõgyógyász szerint elsõ
lépésben mindenképpen tisz-
tázni kell magunkban, hogy
ez nem betegség, hanem
olyan szexuális zavar, ame-
lyik bármikor, bármelyik nõ
életébe felbukkanhat.

Felelõtlenség azt ajánlani
egy vaginizmusban szenve-
dõ nõnek, hogy szexuális
érintkezés elõtt igyon alko-
holt, vagy vegyen be nyugta-
tószert. Kevéssé hatásos az
operatív úton történõ hü-
velytágítás is. Szerencsére a
vaginizmus többféle módon
is sikeresen gyógyítható.

Gyakran a legkézenfek-
võbb megoldásnak a pszi-
choterápia látszik. Mivel a
probléma meglehetõsen
sokrétû, a megterhelõ múlt-
ba fordulás helyett tanácso-
sabb a kezelést a jelenben,
az öszszeszorult vaginális
izomzatnál kezdeni. Tekin-
tettel arra, hogy a vaginiz-
musnak nincs konkrét terá-
piája, az érintett nõ alapve-
tõ feladata, hogy megtanul-
ja vagináját lassan és foko-
zatosan ellazítani, így a
rossz beidegzõdést ki lehet
iktatni.

A hüvelyizomzat tudatos
és váltakozó megfeszítése és
elernyesztése után ajánlatos
a gyakorlást elõbb a saját
ujj, majd a hüvelybe illeszt-
hetõ speciális – egyre na-
gyobb átmérõjû – segédesz-
köz használatával folytatni.
A gyakorlás ütemérõl min-
den érintett érzései szerint
maga dönt.

A leghatékonyabb eljárás
a hibás reflex felszámolására
a vaginatréning. Szintén ígé-
retes és mellékhatásoktól
mentes kezelési forma a
tantra jóga is. Segítségével a
páciens megtanulja izmait
kontrollálni, a stresszt és
szorongást oldani.

Mi a vaginizmus?
A legnagyobb hõfokon lángoló szere-

lem beteljesedését is megakadályozhat-

ja. A legfigyelmesebb partnert is kudar-

cok sorával szembesítheti. Egyszerre

két ember életét is megkeserítheti. Sze-

rencsére ritka probléma és gyógyítható

is: a vaginizmus.

Függetlenül attól, hogy széna-
náthaszezon van vagy nincs,
mégis tüsszentõrohamoktól
szenvedek. Sokféle gyógyszert ki-
próbáltam (kipróbáltak rajtam),
de elfogadható eredmény nélkül.
Milyen próbálkozások várnak
még rám?

Nagyon elképzelhetõ ilyen
esetben, hogy az allergia
okozóját az otthonában kell
keresni, esetleg egy ágyban
él az ellenséggel. Nehéz el-
képzelni, de minden lakás-
ban atkák milliói élnek. A
szabad szemmel nem látha-
tó, pókszerû állatkák mikro-
szkópikus méretûre töredez-
nek, levegõben szálló ürülék
az, ami kiváltja a jellegzetes
allergiás tüneteket, ha beléle-
gezzük vagy megérintjük.
Mivel az atkák a meleg, ned-
ves helyeket kedvelik, elõsze-
retettel telepszenek meg az
ágynemûben és a matrac-
ban. Emiatt van az, hogy az
allergiás szeme reggel és este
is vörös és viszket, továbbá
bõrkiütések, állandó tüsszö-
gés és légzési nehézségek
kínozzák. A lakáson belüli
allergének közül leggyakrab-
ban a házi poratka okoz lég-
úti allergiát. Hogy megbizo-
nyosodjon arról, valóban en-
nek az ürüléke váltja ki az al-
lergiás panaszait, érdemes
elvégeztetni egy allergiatesz-
tet. Ha beigazolódik a gya-
nú, a lehetõségekhez képest
atkamentesíteni kell a lakást.
Szerezzen be új matracot, a
paplanokat és a párnákat pe-
dig napos idõben szel-
lõztesse. Az ágynemûhuza-
tot legalább 60 fokon kell
mosni, a 90 fok még hatéko-
nyabb. Az olyan porfogókat,
mint a száraz virágok, a kár-
pitozott bútorok, a plüssál-
latkák, a vastag szõnyegek és
függönyök folyamatosan
portalanítani, tisztítani kell.
Legjobb, ha nedves mosással
tisztán tartható badlóbúrko-
latot rak le, és minden egyes
ablakra redõnyt szereltet.

Dr. Gyõri György, 
belgyógyász szakorvos

Az orvos 

válaszol
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Nádirigó jellegzetes kavi-
csoló hangja jól hallható volt,
mikor rátértem a tóhoz veze-
tõ földútra. Barázdabillegetõ
szaladt a poros úton, egy pil-
lanatra megállt, billentett a
farkával, majd szaladt tovább
zsákmány után. Láttam,
hogy apró kis szemével rám
tekintett, felmérte, mennyire
vagyok rá veszélyes. De úgy
tûnt, nem jelentek veszélyt,
mert sokáig közösen halad-
tunk a földúton. Távolról vö-
rös vércse kiáltását hozta a
lenge szél. Évek óta fészkel-

nek a fenyvesben, és mikor
tehetem, meglátogatom õket.
Kakukk kiáltása a mezõ fe-
lõl, a búbos banka névadó
„up-up-up” hangja a nyíres-
bõl felváltva szólt. A mada-
rak távol voltak, nem is lát-
tam õket, de hangjuk így is
jól hallható volt. Seregélyek
kis csapatokban húztak át a
tó fölött. Az elsõ rend fiókák
már közösen „legelésznek” a
mezõken. Számtalanszor
megfigyeltem a seregélyfió-
kák elsõ repülését. Bátortala-
nul, síró hanggal köröznek

az ismert költõterület fölött,
szülõi felügyelet mellett.
Majd egy szép napon más se-
regélycsapathoz csatlakozva
elhagyják a területet. A szü-
lõk másodköltésbe fognak.
Õszire ezek a kis csapatok
megduzzadnak, és akkor
már több százan, ezren jár-
ják a legelõket, szõlõtermõ
vidékeken a lugasokat, de
szívesen csemegéznek a bo-
dza érett termésébõl is. Este
a nádasokba húzódnak,
ilyenkor érdemes õket megfi-
gyelni. Emlékezetes õszi es-

téket töltöttem nádfoltok
mentén, ahová zsibongva
húztak be a seregélyek. Az
elsõ csapatok még jóval a
naplemente elõtt megérkez-
tek. Mikor a nádas fölé ér-
tek, úgy zuhantak be a ná-
dasba, mintha mágnes rán-
totta volna oda õket. Késõ
estig zsinatoltak, majd egy-
szerre elhallgattak. Ha ilyen-
kor valaki odatévedne, nem
is sejtené, hogy több száz
madár alszik a nádszállakon.
Hajnalban is megfigyeltem
õket, mikor egy csapatként
hagyták el a nádast.

Mezei poszáta röppent el
elõttem, rászállt egy elszá-
radt fekete ürömre, ami a sú-
lya alatt alábillent, de a ma-
dár ügyesen egyensúlyozva
megtartotta magát. Énekszó-
val tudatta a fészkelõ terüle-
te határát, ha vártam volna
és megfigyelem viselkedését,
be tudtam volna jelölni a
képzeletbeli költõterületét.

A gáton kilenc szürke gé-
met számoltam meg, egymás
mellett katonasorban álltak.
A táj csendes volt, a félénk
gémek nyugodtan álltak, töb-
ben behúzott nyakkal, lát-
szott rajtuk, hogy jól érzik
magukat, pihennek.

Kelemen László,  
Rara Avis 

Madártani Egyesület

Tizenkét hónap a természetben
Ne csüggedj el ha nem ne-

ked osztották az iskolában a
királyfi szerepét, készítsd el
otthon a saját koronádat, és
légy te a ház „kiskirálya”. Ez
a színes, vidám korona több
színû szívószálból készül,
nagyon gyorsan elkészíthe-
ted te is otthon.

Szükséges anyagok, esz-
közök: több színû hajlítható
szívószál, kemény papír, fó-
lia, ragasztó, olló.

Elkészítés: A kemény pa-
pírból vágj ki egy csíkot,
aminek a szélessége 7-8 cm,

a hossza pedig a fejed átmé-
rõje legyen. A papírra ra-
gassz egy dupla fóliát, ami
zsebszerûen van kettéhajtva.
A két réteg fólia közé rakd
sorba a színes pálcikákat, a
szivárvány színeinek megfe-
lelõ sorrendben. Minden
egyes pálcikát kenj be egy
kis ragasztóval, és úgy he-
lyezd a fóliába. Mikor betelt
a fólia a pálcikák végét haj-
lítsd kifele. Végül pedig ra-
gaszd össze a két véget,
hogy kör alakú legyen. Kész
is van a korona.

Királyi korona 

szívószálakból

Hétvégi mellékletünk Életmód és Csodavár oldalait
Orosz Anna szerkesztette

Egyszer volt, hol nem volt,
volt egyszer egy szegény em-
ber. Ez a szegény ember egy
reggel két tehenével elindult
a földjére szántani. Amint az
erdõ mellett megyen, egy-
szer csak hall valami bömbö-
lést és makogást. Bemegy az
erdõbe megnézni: vajon mi
lehet az? Hát látja, hogy egy
nagy medve verekedik egy
kis nyúllal.

– No, még ilyet se láttam
életemben – mondja a sze-
gény ember, és olyan jóízûen
kacagott rajta, hogy majd ki-
pukkadt.

– Ejnye, veszett-hordta em-
bere, hogy mersz te rajtam
kacagni? – rivallott rá a med-
ve. – No, ezért meglakolsz.
Tehenestõl együtt megeszlek.

A szegény ember bezzeg
most már nem kacagott. Na-
gyon kérte a medvét, hogy
ne egye meg, vagy ha már
csakugyan meg kell enni,
legalább estig ne egye meg,
ameddig felszántja a földjét,
szegény házanépe hogy ne
maradjon kenyér nélkül.

– No, hát estig nem bánta-
lak, de akkor megeszlek!

Avval a medve elment a
dolgára, a szegény ember pe-
dig búsan szántogatott, s
akármennyit gondolkozott,
nem tudta elgondolni, mivel
lehetne megengesztelni a
medvét... Délfelé odavetõ-
dött egy róka: észrevette,

hogy a szegény ember búsul,
kérdezte tõle, mi a baja, ta-
lán segíthetne rajta.

A szegény ember elmond-
ta, hogy járt a medvével.

– Ha csak ennyi a baj, azon

könnyen tudok én segíteni.
Kutyabajod sem lesz. De mit
fizetsz, ha megsegítelek?

A szegény ember nem tud-
ta, mit ígérjen, mert nemigen
volt mibõl, s a róka is sokat

kért. Végre kilenc tyúkban s
egy kakasban egyeztek meg.
Nehezen ígérte meg a sze-
gény ember, mert nem tudta,
hogy honnan teremti elõ; de
mégis megígérte.

– No, most már, szegény
ember, hallgass reám! Mikor
a medve estefelé idejõ, én
megbúvok a bokorban, s kür-
tölök, ahogy a vadászok
szoktak. Akkor a medve azt
kérdi: mi az? Te azt mondod:
vadászok jönnek. Erre a
medve megijed, s kér, hogy
bújtasd el. Te bebújtatod ab-
ba a szennyes zsákba, s meg-
mondod neki, hogy meg ne
mozduljon. Én akkor kijö-
vök a bokorból, s kérdem: mi
van abban a zsákban? Te azt
mondod: szenes tõke. Én
nem akarom elhinni, s azt
mondom: vágd abba a csúcs-
ba a fejszédet. Te fejszét
fogsz, s úgy vágod fejébe a
fejszédet, hogy a medve
mindjárt szörnyethal.

A szegény ember megör-
vendett a jó tanácsnak, s kö-
vette is. Minden úgy történt,
ahogy a róka mondta: a
medve pórul járt, s a szegény
ember megszabadult tehe-
nestõl.

– Nem megmondtam,
hogy így lesz? – mondta a ró-
ka. – Tanuld meg ebbõl, sze-
gény ember, hogy többet
ésszel, mint erõvel. De ne-
kem most dolgom van, haza-
sietek. Holnap elmegyek
hozzád a kilenc tyúkért és a
kakasért. Jó kövérek legye-
nek! Otthon légy, mert kü-
lönben megkeserülöd.

A szegény ember szekeré-

re vetette a medvét, vígan
tért haza, otthon jó vacsorát
csapott, jól aludt rája, s nem
sokat félt a rókától, mert
megtanulta tõle: többet ész-
szel, mint erõvel!

Reggel alig nyitotta ki a
szemét, már kopogtatott az
ajtón a róka, s kérte a kilenc
tyúkot és az egy kakast.

– Mindjárt, komám,
mindjárt, csak felöltözöm -
mondta a szegény ember.
Hamar felöltözött, de nem
nyitotta ki az ajtót, hanem
megállott a ház közepén, s
elkezdett csaholni, mint a
kutyák.

– Te szegény ember! Mi
tesz úgy, talán csak nem ko-
pó?

– Bizony, komám, kopó
az, mégpedig két kopó. Itt
aludtak az ágy alatt, ördög
tudja, honnan kerültek ide.
Megérezték a szagodat, ki
akarnak rohanni, alig tudom
már tartani õket.

– Csak addig tartsd, amíg
elfutok. Nem bánom, ma-
radjanak inkább neked a
tyúkok is, a kakas is.

Mire a szegény ember ki-
nyitotta az ajtót, a róka már
túl volt ungon-berken. Na-
gyot kacagott rajta, s még ta-
lán most is kacag, ha meg
nem halt.

Illyés Gyula:
Hetvenhét magyar népmese

A róka, a medve 
és a szegény ember

Seregély
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