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Ismét az RMDSZ politikájá-
val szembeni összefogásra,

egységes alternatíva kidolgozásá-
ra ösztönözte az „erdélyi magyar
jobboldalt” Szász Jenõ, a Magyar
Polgári Párt (MPP) elnöke. Ko-
lozsváron tartott tegnapi sajtótá-
jékoztatóján hozzátette: pártja
kész együttmûködni az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanáccsal
(EMNT) függetlenül attól, hogy a
Tõkés László által vezetett szerve-
zetnek sikerül-e vagy sem beje-
gyeztetnie az Erdélyi Magyar
Néppártot (EMNP). A jövõre
esedékes helyhatósági választáso-
kon az MPP felajánlja saját jelölt-
listáját akár az EMNT-nek, akár
a Székely Nemzeti Tanácsnak.
Folytatása a 3. oldalon 

új magyar szó
2011. február 4–6., péntek–vasárnap

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
20 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2609 ▲
1 amerikai dollár 3,0921 ▲
100 magyar forint 1,5807 ▲

Szegedi „leleplezte” Becalit

„A magyargyûlölõ politikus”, George
Becali tegnap nem személyesen jelent meg
az Európai Parlament üléstermében, hanem
szavazókártyájával egyik titkára próbált
meg észrevétlenül szavazgatni – közölte 
a Jobbik EP-képviselõje, Szegedi Csanád.

Örökifjú Sepsiszentgyörgy

Ötszázötvenedik születésnapját ünnepli
Sepsiszentgyörgy ebben az évben. Az évfor-
dulóra egész éves programsorozattal készül
a város. Új Szent György-szobrot avatnak,
új várostörténeti könyvsorozat készül, de
lesz sport és könnyûzene is.

Aktuális 2

Vezércikk 3

Aktuális 3
Februártól nõnek a nyugdíjak 

A januárra járó, idei elsõ bérek és nyugdí-
jak napokban esedékes kifizetésének al-
kalmát ragadta meg Emil Boc kormány-
fõ, amikor bejelentette: valamennyi közal-
kalmazott februárban kapja meg elõször a
15 százalékkal magasabb fizetését, és
nõnek bizonyos nyugdíjak is.

Kultúra 6

Aknamezõn 
az ellenzék
Szerencsétlen taktikát választott a Szoci-
áldemokrata Párt annak bebizonyítására,
hogy alternatívát jelent a hatalomra.

Amikor politikusai – életképes
gazdasági elképzelések kidol-
gozása helyett – a sikkasztás-
sal vádolt Constantin
Nicolescu  tanácselnökkel

szolidarizálva utcára vo-
nultak, veszélyes terepre
tévedtek: a korrupióel-

lenes küzdelem ak-
namezõjére.Cseke Péter Tamás

Mai mellékletünk:

Idõs „árvák” menedéke
Öregek otthonává alakulnak a kis hatékonyságú romániai kórházak

Szász háborút,
Antal békét akar Precedens nélküli, rajtaütés-

szerû akcióban hetvenhét
vámtisztet és határrendõrt vettek
tegnap õrizetbe Siret város
vámjánál, akik a gyanú szerint ci-

garettacsempész-hálózat tagjai.
Egyes vélekedések szerint az ak-
ció azt volt hivatott bebizonyíta-
ni: az ország megérett a schen-
geni csatlakozásra. 7. oldal 

„Schengen-akció” a vámnál

Omar Szulejmán frissen ki-
nevezett egyiptomi alelnök

tegnap szózatot intézett az
egyiptomi néphez, nyugalomra
intve a feleket, és bocsánatot kér-
ve a sérülést szenvedett ellenzé-
kiektõl. Megfigyelõk szerint ez
arra enged következtetni, hogy
az államfõ a távozását készíti
elõ, amire a tüntetõk máig adtak
határidõt. Hoszni Mubarak
álamfõ ellenfelei és hívei tegnap
is elkeseredett utcai harcokat
vívtak egymással. Az elnök em-
berei szabályos hajtóvadászatot
rendeznek a külföldi újságírók
ellen is. 2. oldal 

Sajtóüldözés 

Egyiptomban

Idõsek otthonává alakítaná át azokat a kórházakat az Egészségügyi Minisztérium, ahol a
betegellátás nem mûködik kellõ hatékonysággal. A Romániai Városok Szövetsége tiltako-
zik, mert a polgármesterek úgy vélik: sérti az önkormányzati hatáskört a minisztériumi
kezdeményezés. Az idõsotthonok mûködtetõi viszont azt mondják: tartozik az állam a
gondoskodással, egyre több az olyan itthon élõ rászoruló, akinek fiatalabb hozzátartozója
külföldön dolgozik. A magánintézetekben az ellátási díj átlaga 1200-1400 lej, akinek erre
nincs pénze, az csak államilag finanszírozott ellátásban reménykedhet. 7. oldal 

A kommandósok 77 személyt tuszkoltak rabszállító autóba Fotó: Mediafax

A magán idõsotthonokban az ellátási díj átlaga 1200-1400 lej havonta, az állami otthonokban legkevesebb 515 lejt kell fizetni Fotó: ÚMSZ/archív



Hírösszefoglaló

Félelmetes hóvihar söpört vé-
gig az Egyesült Államok terü-

letének csaknem felén, a Közép-
nyugat egyes részein hatvan cen-
timéteres hóréteget és legkeve-
sebb 12 halottat hagyva maga
mögött. A heves havazás miatt
tízmilliók maradtak otthon, kö-
zülük több százezren áramszol-
gáltatás nélkül. Chicagóban 51
centiméternyi hó hullott, ami a
város történetében a harmadik
legnagyobb mennyiség. A New
York-i Central Parkban korcso-
lyapályához hasonlóvá váltak az
utak. A szinte példa nélküli ha-
vazás a légiközlekedésben is
gondokat okozott: a héten össze-
sen 13 ezer járatot töröltek, ami
a legsúlyosabb fennakadás volt
az idei télen. A kemény téltõl
leginkább megviselt északkeleti
országrészben több épület, köz-

tük egy bostoni repülõgép-han-
gár is összedõlt a jéggé összefa-
gyott hó súlya alatt. 

Egészen másfajta ítéletidõ
tombol a déli féltekén: Ausztrália
belsõ területei felé, északnyugat-
ra tart az évszázad legerõsebb,
Yasi névre keresztelt hurrikánja,
amelyet a viharskála legerõsebb
fokozatára, vagyis ötösnek jelöl-
tek, s óránkénti 290 kilométeres
széllökések kísérik. A vihar ház-
tetõket tépett le, fákat csavart ki,
villanyvezetékeket szaggatott le,
áramkimaradást okozva Queens-
land partvidékén. Áldozatok sze-
rencsére nincsenek, ami annak
köszönhetõ, hogy a hatóságok
több ezer embert menekítettek ki
a veszélyzónából, miközben a
ciklon megkímélte Cairns és
Townsville városát. A Yasi erejét
tegnap már kettes fokozatúra mi-
nõsítették le, de továbbra is heves
esõzések kísérik. 
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Röviden

Idén nem csökken a TVA

Románia gazdasági helyzete nem engedi
meg, hogy módosítsák a tavaly 5 százalék-
kal megemelt, 24 százalékos hozzáadottér-
ték-adót (TVA) – jelentette be Dan Tudor
Lazãr pénzügyminisztériumi államtitkár.
Szerinte akkor sem csökkennének az árak,
ha kisebb volna a TVA, a módosítás pedig
megzavarná az adórendszert. A Nemzetkö-
zi Valutaalap romániai megbízottja szerint
az intézkedés nem volt eléggé hatékony, és
nem gyûlt be a remélt összeg. 

A PD-L proaktív kommunikációja 

Munkaidõben nem vesz részt többé a
Demokrata-Liberális Párt (PD-L) egyetlen
képviselõje és szenátora sem a hírtelevíziók
vitamûsoraiban, a parlamenti folyosókon
felállított stúdiók vendégeiként csak a napi-
renden szereplõ témákban nyilatkoznak. A
nagyobbik kormánypárt új kommunikációs
stratégiáját kidolgozó Cezar Preda, PD-L-
alelnök szerint a pártok eddig hagyták,
hogy a hírtelevíziók saját kényük és kedvük
szerint tematizáljanak. 

A szenátus elõtt az új CSM-tagok 

A szenátus plénumának újabb szavazással
kell megerõsítenie a Legfelsõbb Bírói Ta-
nács (CSM) új tagjait annak a három bírá-
nak a kivételével, akiknek mandátumát az
Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek
nyilvánította. A taláros testület tegnapi ál-
lásfoglalása szerint Dan Lupaºcu és Lidia
Bãrbulescu bíró, valamint Dan Chiujdea
ügyész helyének betöltésére újabb válasz-
tást kell majd kiírni. Az Alkotmánybíróság
elrendelte a két civil jelölt, Corina Dumit-
rescu, a Dimitrie Cantemir egyetem rektora
és Victor Alistar, a Transparency
International romániai ügyvezetõ igazgató-
ja lecserélését. 

Dzurinda „új szelekrõl” beszél

Új szelek fújnak a szlovák–magyar kapcso-
latokban, de az nem volna jó, ha túl na-
gyok lennének a várakozások – véli Miku-
lás Dzurinda szlovák külügyminiszter (ké-
pünkön) abban az interjúban, amelyet az Új
Szó címû pozsonyi magyar napilap közölt

tegnap. A szlovák oktatásügyi miniszter,
Eugen Jurzyca pedig arról beszélt a Plus 7
dní címû szlovák társadalompolitikai heti-
lapban, hogy támogatni tudná, ha az or-
szág magyar tannyelvû iskoláiban idegen
nyelvként oktatnák a szlovák államnyelvet. 

Éhségsztrájkol két kubai

Éhségsztrájkot kezdett két kubai politikai
fogoly, hogy így kényszerítse ki szabadlábra
helyezését. Diosdado González és Pedro
Argüelles napok óta csak vizet iszik.
González felesége, Alejandrina García a
múlt héten ugyancsak éhségsztrájkot kez-
dett, hogy rákényszerítse a hatóságokat fér-
je elengedésére.

Õrizetbe vételek Moszkvában

A moszkvai Domogyedovo repülõtéren el-
követett öngyilkos merénylet ügyében több
gyanúsítottat õrizetbe vettek, és vannak fel-
tételezések arról is, hogy kik szervezték a
36 ember és a merénylõ életét kioltó akciót
– jelentette Dmitrij Medvegyev elnöknek
tegnap Alekszandr Bortnyikov, a Szövetségi
Biztonsági Szolgálat (FSZB) igazgatója.

Gy. Z.

Kairó véres káoszba merült,
az erõszak a korábbinál is

jobban kiszélesedik. Egy külföl-
dit, aki éppen a Mubarak elnök
elleni ellenzéki tüntetéseknek
helyszínül szolgáló Tahrír (ma-
gyarul: a Szabadság) téren tar-
tózkodott, halálra vertek. Az
egyiptomi fõvárost lövöldézések
és gyújtogatások sújtják. Tegnap
is folyamatosan röpködtek a
Molotov-koktélok, sokaknak
égési sérüléseket okozva, több
épület lángokban állt. Mubarak
ellenfelei és hívei a tegnap regge-
li órák óta elkeseredett utcai har-
cokat vívnak egymással. A men-
tõsök a nyílt utcán varrják össze
a sérültek sebeit. A halottak szá-
ma nagy valószínûséggel már
meghaladja a háromszázat.

Az egyiptomi államügyészség
kiutazási tilalmat rendelt el há-
rom korábbi miniszter ellen,
bankszámláikat pedig befagyasz-
tották. A katonaság páncéloso-
kat vetett be a Mubarak által
megfizetett verõemberek ellen,
így kívánják megakadályozni a
két tábor közötti összecsapáso-
kat. A hadsereg lezárta a Tahrír
tér felé vezetõ utakat és hidakat
is. A hatalmához ragaszkodó ál-
lamfõ támogatói késekkel és bo-
tokkal fegyverezték föl magukat,
és Gíza városrészben a Nílus túl-

oldalán gyülekeztek, hogy a köz-
pontba vonuljanak.

Megfigyelõk arról tudósítanak,
hogy Mubarak elfogott híveit erõ-
szakkal vonszolják el, s nem lehet
tudni, mi történik velük. Azok az
ütlegelések azonban, amelyeket
menet közben kénytelenek elvi-
selni, nem sok jót sejtetnek: min-
denki kínzásról és brutális kihall-
gatási módszerekrõl beszél. Fiata-
lok egy csoportja a kerítésen át-

ugorva Alexandriában és Kairó-
ban megszállta az SOS-gyermek-
falut – céljuk a fosztogatás.

Az elnök emberei szabályos
hajtóvadászatot rendeznek a kül-
földi újságírók ellen is. Számos
riportert és operatõrt – köztük a
Realitatea Tv stábját – megvertek,
felszerelésüket elvették. Négy új-
ságírót õrizetbe is vettek, egyikü-
ket kémkedés vádjával átadták a
titkosszolgálatnak. Az eljárás in-

doka, hogy egyikük sem rendel-
kezik forgatási engedéllyel. Cris-
tian Zãrescu a román hírtévé ri-
portere elismerte, valóban nem
rendelkeztek érvényes engedély-
lyel, mivel a minisztériumot,
ahová kérelmüket benyújtották,
egyszerûen lerombolták, így nem
is áll módjukban engedélyek kiál-
lítása. A bódéba, ahová a román
hírtelevízió csapatát bekísérték,
további négy forgatócsoportot is
bevittek.

Az a tény, hogy tegnap Omar
Szulejmán frissen kinevezett alel-
nök intézett televíziós szózatot az
egyiptomi néphez, nyugalomra
intve a feleket, és bocsánatot kér-
ve a sérülést szenvedett ellenzéki-
ektõl, megfigyelõk szerint arra
enged következtetni, hogy Muba-
rak a távozását készíti elõ. Az el-
nök lemondására a tüntetõk máig
adtak határidõt. 

Sajtóüldözés Kairóban
Folytatódtak az összecsapások az elnök ellenfelei és hívei között

Tevével a tömegben. Mubarak hívei második napja csapnak össze a rendszer ellenzõivel, egy külföldit agyon is vertek

Miközben a népe egyre szegényebb, a családja szégyentelenül gaz-
dagodik: a Mubarak-klán vagyona a sajtó tudósításai szerint meg-
haladja a 40 milliárd dollárt. A vagyon egyiptomi, londoni, pári-
zsi, dubaji és frankfurti ingatlanokból, illetve jobbára külföldi
számlákon elhelyezett pénzbõl áll, az Egyesült Államokban,
Nagy-Britanniában és nem utolsó sorban Svájcban. Becslések sze-
rint az elnök 10 milliárd, felesége, Suzanne 3–4 milliárd, fiuk, az
állítólag Angliába menekült Gamal 17 milliárd, másik gyermekük,
Alaa pedig 8 milliárd dollárral rendelkezik. 

Mubarakék vagyonát 40 milliárd dollárra becsülik

Ítéletidõ a tengerentúlon

MTI/OS

„A szélsõséges, magyargyûlö-
lõ román politikus, George

Becali hírhedten a legpasszívabb
képviselõje az Európai Parla-
mentnek – olvasható Szegedi
Csanád, a Jobbik euroképvise-
lõjének a MTI Országos Sajtószol-
gálatán keresztül kiadott közle-
ményében. – Az EP hivatalos sta-
tisztikája szerint Becali a plenáris
ülések csupán 32,53 százalékán
vett részt, ezzel a 736 képviselõ
közül a 736. helyet foglalja el.” A
tegnapi plenáris ülésen „talán ép-
pen ezen a szégyenletes arányon
próbált javítani. A probléma csu-
pán abból kerekedett ki, hogy
nem személyesen jelent meg az
ülésteremben, hanem képviselõi
szavazókártyájával egyik titkára

próbált meg észrevétlenül szavaz-
gatni. A román politikus meg is
úszta volna az esetet, ha nincs a
közelben Szegedi Csanád. A Job-
bik alelnöke észlelte a csalási kí-
sérletet, és azonnal ügyrendben
kért szót. A levezetõ elnök mint-
egy 10 perc késéssel adott szót a
Jobbik politikusának, aki jegyzõ-
könyvbe vetette a munkahelyi
politikusbûnözési kísérletet. Az
EP Szegedi Csanád bejelentése
alapján kivizsgálja az esetet,
amelytõl a román politikus nem
sok jót várhat” – áll a közlemény-
ben. Szegedi Csanád egyébként
szerda éjjel egyperces hozzászó-
lásában sajnálattal emlékeztetett
arra, hogy Románia elnöke a na-
pokban ismételten kijelentette:
nem támogatja a székely területi
autonómiát. 

Szegedi Csanád „leleplezte”
Brüsszelben George Becalit

Hoszni Mubarak
egyiptomi elnök el-
lenfelei és hívei teg-
nap is elkeseredett
utcai harcokat vív-
tak egymással. Az
elnök emberei sza-
bályos hajtóvadá-
szatot rendeznek a
külföldi újságírók
ellen is. A Realita-
tea Tv stábját is
megverték, s tévé-
sek felszerelését el-
vették.



ÚMSZ

Csak két társelnökén keresztül
kapcsolódna egymáshoz a

Szociáldemokrata Párt (PSD) és a
Jobboldali Szövetség (ACD),
ugyanis a Szociál-liberális Szövet-
ség nevet viselõ ellenzéki struktú-
rának nem lesznek egyéb, közös
vezetõségi testületei. A holnap
délután aláírandó együttmûködé-
si szerzõdés kimondja, hogy vitás
kérdésekben Victor Ponta szociál-
demokrata és Crin Antonescu li-
berális elnök hivatott majd közve-
títeni, viszont ha ez sikertelennek
bizonyul, akkor három-három fõs
békéltetõ bizottságot állítanak fel.
A kétszakaszos protokollum rész-
letesen kitér a 2016-ig, illetve
2019-ig elérendõ célokra, amelyek

megvalósulásának elõfeltétele,
hogy minél hamarabb megbuktas-
sák az Emil Boc vezette kormányt
és felfüggesszék Traian Bãsescu
államfõt. A PSD és ACD vezetõi
megegyeztek abban, hogy paritá-
sos alapon indítanak közös jelöl-
teket a soron következõ helyható-
sági és parlamenti választásokon,
egyetlen kiválasztási szempont-
ként a felmérések eredményeit ve-
szik alapul. Kisebb problémát
okozott a fõvárosi együttmûkö-
dés, ugyanis a Bukarestben job-
ban helyezett liberálisok azt sze-
retnék, ha külön listákon indul-
hatnának. 

A PSD-vel való szövetkezésnek
amúgy jó nevû kritikusai is van-
nak liberális oldalon. Legkitar-
tóbbnak Ludovic Orban, a PNL

volt elsõ alelnöke mutatkozik, aki
értelmetlennek látja a paktumot.
„Ezzel az együttmûködéssel tulaj-
donképpen keresztet vethetünk a
PNL jobboldali jövõjére. Közép
és hosszú távon elsorvasztjuk ma-
gunkat, másodrendû, az
RMDSZ-hez hasonló »mérleg
nyelve« leszünk” – fogalmazott
Orban. Hozzátette: a maga részé-
rõl garantálhatja, hogy sose fog a
PSD-politikusnak kampányolni. 

Az ellenzéki szövetség hat-
alomátvételi törekvéseibe adott
belátást tegnap Ilie Sârbu, a PSD
szenátusi frakcióvezetõje, aki az
RFI-nek adott interjújában sejtel-
mesen elmondta: egy-két hóna-
pon belül, de lehet, hogy már jövõ
héten a koalíciós alakulatok elve-
szítik felsõházi többségüket. 
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Nagyon szerencsétlen takti-
kát választott a Szociálde-

mokrata Párt annak
bebizonyítására, hogy

üdvözlendõ alternatívát je-
lent a jelenlegi hata-
lomra. Amikor politi-
kusai – meggyõzõ erejû
gazdasági elképzelések
kidolgozása helyett – a

sikkasztással vádolt Constantin Nicolescu
Argeº megyei tanácselnökkel szolidarizálva
utcára vonultak, veszélyes terepre tévedtek: a
korrupcióellenes küzdelem aknamezejére,
amelyen Traian Bãsescu államfõvel és párt-
jával szemben egyszer már elvéreztek. A ki-
élesített robbanótöltetek: Adrian Nãstase és
a többi, korrupció vádjával bíróság elé állí-
tott vagy bûnvádi eljárás alatt lévõ PSD-s
politikus, akik hétfõn szószólói voltak a
Nicolescu õrizetbe vétele ellen tiltakozó tün-
tetéseknek.
Rosszul választották meg a szolidarizáló
akció kezdeményezõi a jelszavaikat is.
Visszatetszõ ugyanis, ha azok vádolják az
igazságszolgáltatásba történõ beavatkozás-
sal, politikai nyomásgyakorlással az állam-
fõt, akiknek tiltakozó zaja beszûrõdik a tár-
gyalótermekbe, és akik burkoltan megfe-
nyegetik a tanácselnök õrizetbe vételét ki-
mondó bírónõt – ahogyan azt Victor Ponta
pártelnök is tette.
Nagyon vékonyak – nevezhetnénk röhejesek-
nek is – a Constantin Nicolescu mellett szó-
ló szociáldemokrata érvek. „És mi van, ha
itt-ott megszegte a törvényt? Nem hazavitte
az uniós pénzeket, a megyének lopott” – bi-
zonygatta Viorel Hrebenciuc a tanácselnök
ártatlanságát. Jobb híján politikai érvekkel
hozakodott elõ Nicolescu jogi képviselõje is.
„Ha el is követte mindazokat a bûncselek-
ményeket, amelyekkel vádolják, védencemet
akkor sem lett volna szabad letartóztatni.
Számításba kellett volna venni mindazt a
jót, amit tanácselnökként Argeº megyéért
tett” – vélekedett az ügyvéd. A gyanúsított
egészségügyi állapotára történõ hivatkozást
már nem is emlegetjük.
Természetesen megtörténhet, hogy a szociál-
demokraták taktikáját a kényszer szülte.
Megyei tanácselnökeik nélkül a pártkassza
üresen állna, mozgósító erejük hiányában a
PSD szavazóbázisa a választásokon otthon
maradna. Így Constantin Nicolescu õrizetbe
vételének hírére végigfuthatott a riadalom a
párton: „Létezik, hogy már tanácselnökeink
sem érinthetetlenek?! Tennünk kell gyorsan
valamit, amíg még nem késõ!”
Bármi is járt Victor Pontáék fejébe az utcai
tiltakozások megszervezése elõtt, legalább a
történelembõl tanulhattak volna. Néhány
éve több tucat PSD-s politikus Adrian
Nãstase akkori miniszterelnökkel az élen az
ügyészség elé vonult tiltakozásul amiatt,
hogy képviselõtársukat, a korrupcióval vá-
dolt Gabriel Bivolarut õrizetbe vették. 
Bivolarut utóbb öt év börtönre ítélték. Jog-
erõsen.

Aknamezõn 
az ellenzék

Cseke 
Péter Tamás

Ellenkoalícó alakul
Szociálliberális Szövetséget alkot a PSD és a PNL

ÚMSZ

A januárra járó, idei elsõ bé-
rek és nyugdíjak napokban

esedékes kifizetésének alkalmát
ragadta meg Emil Boc kormány-
fõ, amikor egy televíziós mûsor-
ban bejelentette: valamennyi köz-
alkalmazott februárban kapja
meg elõször a 15 százalékkal ma-
gasabb fizetését. Mint ismeretes, a
kormány múlt év végén döntött
úgy, hogy a tavaly júliusban 25
százalékkal csökkentett közalkal-
mazotti béreket nem helyezi visz-
sza korábbi szintjükre, azzal érvel-
ve, hogy a költségvetés csak 15
százalékos emelést bír el. Azt
azonban nem tudta megmondani,
hogy a közalkalmazotti fizetések
mikor térhetnek vissza a júniusi
szintre. A kormányfõ emellett be-
jelentette, hogy a tavaly év végén
elfogadott új nyugdíjtörvény értel-
mében több mint másfél millió ro-
mániai nyugdíjas járandósága is
emelkedni fog februárban. El-
mondta, azoknak a nyugdíja nõ
átlagban 93 lejjel, akik nehéz
munkakörülmények között dol-
goztak. Ugyanakkor számos
nyugdíjas január 1-jétõl kisebb
nyugdíjat vehetett kézhez, miután
a kormány növelte az egészség-
ügyi járulékot fizetõk körét, csök-
kentve azok számát, akik eddig já-
rulékfizetés-mentességet élveztek.
Ez utóbbi intézkedés a kisnyugdí-
jasokat is érintette. A munkaügyi
minisztérium legfrissebb statiszti-
kája szerint tavaly novemberben
1377 lej volt a nettó átlagbér Ro-
mániában, az átlagnyugdíj értéke
743 lej. Mint ismeretes, a kor-
mány 2009-ben 20 milliárd eurós
hitelt vett fel az IMF-tõl , ame-
lynek keretében számos meg-
takarítási intézkedésre, egyebek
között 25 százalékos bércsökken-
tésre kényszerült.

Folytatás az 1. oldalról

Ha viszont a Tõkés vezette szer-
vezet kezdeményezésére megszü-
letne az EMNP, Szász Jenõ a két
párt koalíciójának létrehozását ja-
vasolja az RMDSZ ellenében.

Szász Jenõ „udvarlása” azon-
ban eleve kudarcra van ítélve,
ugyanis – mint Toró T. Tibor, az
EMNT ügyvezetõ elnöke koráb-
ban lapunknak elmondta – a Tõ-
kés László nevével fémjelzett
nemzeti tanács, illetve jövendõ
EMNP „senkivel sem hajlandó
együttmûködni valaminek az elle-
nében, ha szövetkeznek, akkor va-
lamiért szövetkeznek”. Toró
hangsúlyozta, az EMNP autono-
mista párt lesz, így célja elérése ér-
dekében el tudják képzelni a pár-
beszédet más alakulatokkal, va-
gyis az MPP-vel és az RMDSZ-
szel is. „Nem a polgári párttal, ha-
nem Szász Jenõvel nehéz párbe-
szédet folytatni, különösen azóta,
hogy megpróbálja lejáratni Tõkés
Lászlót, az EMNT elnökét” –
mondta el lapunknak Toró. 

„Valószínû, Szász Jenõ nem
nézte meg a saját pártja által készí-
tett kutatásokat, mert már abból
kiderül, hogy elvetette a sulykot,
amikor azt mondta, hogy ha a
nemzeti oldalon összefognak,
Sepsiszentgyörgyön hatvan száza-
lékot sikerül szerezni az RMDSZ

ellenében” – reagált az MPP-
elnök felvetésére tegnapi sajtótájé-
koztatóján Antal Árpád is. Sepsi-
szentgyörgy polgármestere szerint
Szász nem gondolta át bejelenté-
sét, eddig ugyanis arról beszéltek,
hogy ahol többségben van a ma-
gyarság, a magyar szervezetek ver-
senyezhetnek, most a választási
törvény módosításával új helyzet
áll elõ. „Ha az egyfordulós polgár-
mester-választásokat bevezetik,
csak akkor lehet magyar–magyar
verseny, ha az illetõ településen a
magyar lakosság aránya 70 száza-
lék fölött van, ellenkezõ esetben
félõ, hogy a román jelölt nyer” –
fejtette ki Antal Árpád, aki szerint
ebbõl kiindulva alig maradt Szé-
kelyföldön olyan város, ahol meg
lehet kockáztatni a magyar–ma-
gyar versenyt. A sepsiszentgyörgyi
elöljáró ezért jobbnak tartja, ha
Szász Jenõ háborús üzenetére bé-
keüzenetet küld vissza. Antal Ár-
pád hangsúlyozta, a választási tör-
vény módosulása teljesen újraérté-
keli a magyar–magyar kapcsolato-
kat. Ugyanakkor leszögezte: sze-
rinte minden erdélyi magyar poli-
tikai szervezet a nemzeti oldalon
van. „Mivel tett többet a nemze-
tért Gyergyószentmiklós vagy
Kézdivásárhely többségi MPP-s
tanácsa és polgármestere, mint az
RMDSZ-es városatyák?” – tette
fel a kérdést. 

Szász Jenõ hadat üzenne,

Antal Árpád békét ajánl

Victor Ponta és Crin Antonescu a jelenlegi kormány megbuktatását reméli az ellenzéki koalíciótól

Februártól nõnek 

a nyugdíjak

Fotó: Mediafax

Román lapszemle

Míg a romániai orvosok nyugaton vállal-
nak munkát, addig az õ helyüket a Mol-
dovai Köztársaságból érkezõ társaik ve-
szik át. A Pruton túli szakemberek szerint
Kolozsvár igazi nyugat az õ országukban
uralkodó körülményekhez képest. (Ade-
vãrul) A brassói Monica nevû tehén
csodalénye az otthonául szolgáló farm-
nak – a szarvasmarha napi 50 liter tejet
ad, és ezzel csúcstartó az országban, hisz
közönséges társai csupán 8-20 litert tejel-
nek. Click!)  Az étrendkiegészítõk közé
sorolják február végétõl azokat a termé-
szetgyógyászatban használatos szereket,
amelyek nem rendelkeznek hivatalosan
elismert szakvéleményezéssel. Törvény
készül a gyógyteák forgalomból való vég-
leges kivonására, amelyeket még az ét-
rendkiegészítõ termékek listájáról is le
szeretnének venni. (Puterea)

ÚMSZ

„Koltón annyira elmérgesed-
tek az emberek közötti viszo-

nyok a helyi magyar közösség-
ben, hogy már nem is tudjuk,
van-e ebbõl kiút” – jellemezte la-
punknak a Máramaros megyei
nagyközségben uralkodó állapo-
tokat Kovács Péter. Az RMDSZ
területi szervezetekért felelõs
ügyvezetõ alelnökét annak kap-
csán kérdeztük, hogy Koltón
pattanásig feszült a helyzet a he-
lyi szervezetben történt legutób-
bi tisztújító gyûlés után. A Króni-
ka beszámolója szerint többen az
RMDSZ nagybányai területi
szervezeténél és az ügyvezetõ el-
nökségen akarják megfellebbez-
ni a gyûlés döntéseit, arra hivat-
kozva, hogy a helyi RMDSZ-
elnök, Incze Zoltán törvénytele-
nül járt el: a január 31-én meg-
tartott tisztújító gyûlést nem hir-
dette meg a sajtóban, ráadásul a
jelöléseket az elnök pékségében
kellett leadni. 

„Kiszálláson vagyok, még
nem jutott el hozzám a panaszo-
sok fellebbezése, de azt tudom,
hogy a feszültségek Koltón nem
új keletûek” – mondta az ÚMSZ-
nek Kovács. Tájékoztatása sze-
rint jómaga és Takács Csaba
ügyvezetõ elnök is többször járt
már a községben, hogy a kedé-
lyeket megpróbálja lecsillapítani.
„Nagyon sajnálatos, hogy Mára-
maros megye egyetlen magyar

többségû településén ilyen hely-
zet alakult ki. A megoldás kulcsa
a helyiek kezében van, ilyesmit
az ügyvezetõ elnökség nem tud
megoldani” – magyarázta az al-
elnök. Kovács emlékeztetett, tet-
tek próbálkozásokat a táborok
kibékítésére, ám rövid fegyver-
szünet után valamelyik fél rend-
szeresen megszegte a kialakított
egyezségeket. „Urnás elõválasz-
tásokat tartottunk, hogy az ke-
rüljön fel a jelöltlistákra, akiket
az emberek akarnak. Az alulma-
radt jelöltek errefel beléptek a
Magyar Polgári Pártba. Olyan is
volt, hogy az RMDSZ-esek az
MPP-nek kampányoltak. Koltón
feje tetejére állt a világ” – mond-
ta Kovács Péter.

Téglás Lajos alpolgármester
szerint a akkor kezdõdtek a fe-
szültségek a helyi magyar kö-
zösségben, amikor Koltó 2004-
ben önálló község lett. „Akkor
Incze Zoltán lett a polgármes-
ter. 2006-ban rá akarta tenni a
kezét a közbirtokosságra. Ez a
koltói lakosokat felháborította.
Végül referendumot írt ki az ön-
kormányzat a polgármester le-
váltására” – mondta a Króniká-
nak Téglás Lajos alpolgármes-
ter. A népszavazás meghiúsult,
nem volt meg a kötelezõ fele
plusz egy kvórum, így a polgár-
mester maradt. Incze Zoltán a
lapnak tagadta a vádakat. Sze-
rinte a tisztújítás is szabályosan
zajlott le. 

Elmérgesedõ helyzet Koltón
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B. T.

Az RMDSZ kongresszu-
si dokumentumainak

legnagyobb része – mond-
hatni: sajnálatos módon –
õrzi idõszerûségét, „okirati-
lag tanúsítva”, hogy mennyi
idõ ment kárba a román po-
litikai osztály reformoktól
való félelme miatt. Ugyanak-
kor a tények erejével bizo-
nyítja azt is, hogy a románi-
ai magyarság képviseleti
szerve kellõ idõben felismer-
te az ország elõtt álló legfon-
tosabb feladatokat, és követ-
kezetesen síkraszállt megva-
lósításuk mellett. 

Temesvár szelleme

Joggal érzi hát magát a
múltból a jelenbe repítõ idõ-
gép utasának az, aki végig-
böngészi az RMDSZ eddigi,
kilenc kongresszusán elfoga-
dott határozatokat, nyilatko-
zatokat, álláspontokat.

Az RMDSZ már 1990 ta-
vaszán, az elsõ, nagyváradi
kongresszuson hozott hatá-
rozatában csatlakozott a
megszületése óta a demokra-
tikus haladás melletti elköte-

lezettség amolyan próbakö-
veként számon tartott Te-
mesvári Nyilatkozathoz, el-
kötelezve magát a forrada-
lom gyõzelemre juttatása
mellett. Egyben gondosan ár-
nyalt is, leszögezve: „tiszta
embernek minõsül mindenki
– a volt párttagok is –, aki a dik-
tatúra éveiben nem tagadta
meg magyarságát, nem volt a
diktatúrarendszer kisebbség-
ellenes politikájának, elíté-
lendõ intézkedéseinek szol-
gája, elvakult végrehajtója”. 

Temesvár szelleme a kö-
vetkezõ kongresszusokon is
visszatért: 1991-ben, második
kongresszusán az RMDSZ
ennek jegyében támogatta,
az elsõ politikai erõk között,
a szekus-dossziék átvilágítá-
sát. 1993-ban pedig, a har-
madik kongresszuson, az
RMDSZ kiállt a temesvári
kiáltvány 8. pontja mellett.

Anyanyelvû oktatás, 
kisebbségi kérdés 

A teljes körû anyanyelvi
oktatási hálózat kiépítését az
RMDSZ kezdettõl fogva lét-
kérdésnek tekintette a romá-
niai magyarság szempontjá-

ból, így az elmaradhatatlan
követeléssé lett az RMDSZ
kongresszusain. Már Nagy-
váradon is a leghatározottab-
ban fogalmazódott meg az
elvárás, egy évre rá, Maros-
vásárhelyen az RMDSZ
konkrétan követelte a meg-
szüntetett magyar iskolák,
oktatási intézmények, így a
kolozsvári Bolyai Tudo-
mányegyetem visszaállítását.
Ugyanitt figyelmeztetett a la-
kosság fizikai és szellemi al-
kotóerejét egyaránt fenyegetõ
emigráció veszélyére is.

A Brassóban megtartott
negyedik kongresszusán „a
két világháború közötti hír-
hedt Anghelescu-törvény szel-
lemiségét” tükrözõ, jogfosztó
oktatási törvénytervezet ellen
emelte fel szavát – a kérdés
csak tavaly oldódott meg
megnyugtatóan, amikor be-
indulhatott az oktatási rend-
szer decentralizációja és re-
formja is, amelynek fontossá-
gát viszont már az RMDSZ
ötödik kongresszusa hangsú-
lyozta. Az RMDSZ már elsõ
kongresszusain síkraszállt a
romániai magyarság jogi stá-
tusának meghatározása mel-
lett, e célból a kisebbségi kér-
dés demokratikus rendezésé-
re szólította fel az Ideiglenes
Nemzeti Egységtanácsot, sa-
ját dokumentumaként fogad-
ta el a kolozsvári szervezet
által megfogalmazott nyilat-
kozatot a közös földrõl, a
nemzeti totalitarizmus ellen,

a második kongresszuson pe-
dig román-magyar kerekasz-
tal összehívását kezdemé-
nyezte. A további kongresz-
szusokon – így a brassói, ötö-
diken – fellépett az erõszakos
beolvasztás, a kisebbséglakta
övezetek demográfiai össze-
tételének megváltoztatása el-
len, a kisebbségi kérdés meg-
oldásának alapjaként pedig a
szubszidiaritás elvét határoz-
ta meg. Szatmárnémetiben
tartott hetedik kongresszusán
határozatot fogadott el a ro-
mániai magyarság népesedé-
si helyzetének javításáról,
megfelelõ népesedési politika
kidolgozását sürgetve.

Alapvetõ követelés: 
az autonómia

Az RMDSZ-kongresszu-
sokon elfogadott dokumen-
tumokban visszatérõ motí-
vum az autonómia kérdése
is. Már az elsõ rendezvényen
megfogalmazódott a kulturá-
lis autonómia gondolata,
amely – a területi autonómi-
ával együtt a legutóbbi kong-
resszusokon is hangsúlyos
szerepet kapott. A nyolcadik
kongresszuson a kulturális és
területi autonómiáról szóló
külön határozat erõsítette
meg a probléma megoldásá-
nak szükségességét, a multi-
kulturális értékek hatékony
védelme és a szülõföldön va-
ló megmaradás biztosítéká-
nak tekintve a „közösségi ön-

kormányzatnak” ezeket a
formáit. A legutóbbi kong-
resszuson a Mi uniónk, a mi
Európánk címmel elfogadott
nyilatkozatban pedig az
RMDSZ felteszi és meg is
válaszolja a kérdést: milyen
autonómiát, milyen Székely-
földet akar a romániai ma-
gyarság, leszögezve: a Szé-
kelyföldet egységes keretbe
foglaló, az ott élõ magyarok
és románok sajátos problé-
májára egyaránt megoldáso-
kat találó autonómiára, mun-
kahelyet teremtõ, a helyi kö-
zösségeket gazdaságilag
megerõsítõ Székelyföldre van
szükség.

Régiók átrajzolása

„Az RMDSZ elsõrendû
politikai célkitûzésének te-
kinti a gazdasági válságke-
zelés és kibontakozás szol-
gálatát”… Mintha az
RMDSZ csak mostanság fo-
galmazta volna meg e célki-
tûzését, amely azonban a
harmadik kongresszuson ke-
rült bele a kongresszusi do-
kumentumba. Kisebbségvé-
delmi politikája mellett
ugyanis a romániai magyar-
ság képviseleti szerve mindig
is fontosnak tartotta hozzájá-
rulni az ország általános
gondjainak megoldásához is.
Már 1990-ben, Nagyváradon
leszögezte: elkötelezetten tá-
mogatja a valódi demokrácia
szellemének meghonosításá-

ra, intézményrendszerének
kiépítésére, az ország alkotó-
erõinek összefogására irá-
nyuló törekvéseket.

Ötödik kongresszusán
„kormánykoalíciós cselekvé-
si prioritásai között” határoz-
ta meg az euroatlanti integrá-
ciót, a privatizáció felgyorsí-
tását, a „piacérzékeny mun-
kaerõképzést”, a megfelelõ
szociális védelmet, az egész-
ségügyi szolgáltatások szer-
vezeti hálózatának decentra-
lizációját (ami mostanság va-
lósul meg, magyar miniszter
vezetésével).

Hetedik kongresszusán az
RMDSZ külön határozat-
ban, kiemelt feladatként
szorgalmazta az erdélyi tér-
ségek – az övezet sajátossága-
it figyelembe vevõ – fejleszté-
si programjainak kidolgozá-
sát, a székelyföldi megyék
külön fejlesztési régióba tör-
ténõ besorolását, a Székely-
földi Fejlesztési Ügynökség
létrehozását. Minderrõl újabb
határozat született meg a kö-
vetkezõ kongresszuson, sür-
getve a jelenlegi régiós felosz-
tás megváltoztatását, „a va-
lós földrajzi, társadalmi-gaz-
dasági, történelmi és kulturá-
lis sajátosságok” alapján. 

A legutóbbi RMDSZ-kon-
gresszus ismét ma is idõszerû
felszólítást fogalmazott meg,
figyelmeztetve: az ország nem
elégedhet meg az uniós csat-
lakozás puszta tényével – fel
kell zárkóznia az unióhoz. 

Tervek, célok, feladatok

Gyulay Zoltán

Aki csak ismerheti, úgy
beszél a nyolcvanhatszo-

ros válogatott kapusról, hogy
„halkszavú, finom úriem-
ber”. Magam is ilyennek is-
mertem meg a hetvenes évek
derekán, amikor egy közleke-
dési vállalat utazási irodáját
vezette, s emellett a cég ké-
sõbb sikereket is arató friss
futballcsapatát segítette. Mi
tagadás, felnéztem rá – mind
a mai napig –, mert olyan
személyiség, akinek a legsö-
tétebb idõkben sem roppant
meg a gerince.

Nem pénzen 
vett szerelem volt…

Papnak készült, futballista-
ként pedig inkább csatárnak.
Mégis kapus lett, akinek lát-
ványos vetõdéseit az akkori
kor szurkolói még akkor is
örökre az emlékezetükbe vés-
ték, ha nem volt televízió.
Azokban az idõkben még tö-
megesen volt szokás mecs-
csekre járni (a lelátókon pe-
dig nem törtek ki balhék), s

bár külföldre a magyar szur-
koló aligha kísérhette el ked-
venc csapatát, netán a válo-
gatottat, de Szepesi György
legendás rádióközvetítései és
a filmhíradók kópiái elhoz-
ták mindenkinek az esemé-
nyeket. Hallgattunk rádiót,
néztünk filmhíradót. Kívül-
rõl tudtuk – ma is! – az
Aranycsapat összeállítását,
és bámultuk Grosicsot, aki
elõször öltött kapusként feke-
te mezt magára (talán mert
eredetileg tényleg papnak ké-
szült). A Fekete Párduc
1953-ban a Wembley-ben ki-
védte a saját földjén eladdig
veretlen angol válogatott sze-
mét (a magyarok 6:3 arány-
ban gyõztek, s a budapesti
visszavágón még jobban
megalázták a „futball pápá-
it”: ekkor 7:1 volt a végered-
mény. Budapesten az a vicc
járta, hogy az angolok egy
hétre jöttek, és 7:1-re
mentek…)

Iszonyatos erõ volt Gro-
sicsban, amit a labdarúgás
valódi – és nem pénzzel ro-
borált – szerelme táplált. Pá-
lyájának koronáját nyilván-

valóan a helsinki olimpia
aranyérme jelentette, vala-
mint a három világbajnoki
részvétel, bár ez utóbbiak
egyszer sem sikerültek vá-
gyainak (vágyainknak) meg-
felelõen, bár ez egyszer sem
rajta múlt. Az Aranycsapat
1954-ben Bernben döntõt ját-
szott a korábban 8:3-ra már
megvert nyugatnémetekkel,
és 3:2-re kikapott.

Kicsinyes bosszú – 
nagyok részérõl

Négy évvel késõbb, 1958-
ban – az 1956-os vesztesége-

ket, mások mellett Puskás,
Czibor, Kocsis távozását el-
szenvedve – Svédországban
nem sikerült a csoportmérkõ-
zések után a továbbjutás, de
1962-ben Chilében ismét vil-
logott a magyar futball. A
legjobb négy közé jutás még-
is álom maradt, ám ez sem
Grosicson múlott: a cseh-
szlovákok lesgóllal gyõztek.

A Fekete Párduc, bár ere-
je teljében volt, kikezdték a
hatalom szurkapiszkái. Még
egy év, és 1963-ban a Nép-
stadionban a jugoszlávok el-
len átadta posztját a kapu-
ban, 1964-ben pedig –

ahogy mondani szokás –
szögre akasztotta a stoplis
cipõt, ez utóbbit jogos sértõ-
döttségbõl. Bármennyire
szerette volna ugyanis utol-
érni barátját, az egyetlen
százszoros magyar váloga-
tott Bozsik Józsefet, nem
engedték. Kicsinyes bosszú
volt ez a nagyok részérõl
azért, mert Grosics soha
nem rejtette véka alá a véle-
ményét a rendszerrõl, amely
mindvégig megkeserítette
az életét. Az utolsó csepp a
pohárban: nem engedték,
hogy a Ferencvároshoz
szerzõdjék. Mindenféle

„ügyeket” kreáltak vele
szemben, csempészést, disz-
szidálási kísérletet vetettek a
szemére, s bár volt is egyik-
ben-másikban némi igazság,
hasonló „stikliket” hallgató-
lagosan minden élsportoló-
nak engedélyeztek.

A nagy álom

Amióta elmentek a bará-
tai, már Grosics sem a régi.
Rosszullétei miatt eladta au-
tóját, tömegközlekedik. Még
olyan fiatalok is nagy-nagy
szeretettel közelítenek ilyen-
kor hozzá, akik soha nem
látták-hallották a játékát.
Apró elégtétel: 82. születés-
napján jelképesen, de szabá-
lyosan leigazolta õt a Fradi –
néhány percet védett is a
kezdõcsapatban. (Más kér-
dés, hogy ekkor sem zöld-fe-
hér, hanem fekete mezt öl-
tött magára.) Futballiskolát
neveztek el róla, így, még éle-
tében. Három szívinfarktus
érte, s az egyiknél, amikor el-
esett, eltört a bordája, amely
megsértette a tüdejét. Utána
még ötször járt így, s emiatt
két éve hosszú ideig kezelték
kórházban. Ma már egyetlen
álma van: igazi megtisztelte-
tésnek tartaná, ha beválasz-
tanák a Nemzet Sportolói
közé. Ha valaki, õ – Bu-
zánszkyval párban – megér-
demelné. 

Az Aranycsapat Fekete Párduca 
Ma 85 esztendõs Grosics Gyula, a 
Fekete Párduc. Az 50-es évek magyar
labdarúgásának Aranycsapatából rajta
kívül már csak a nála kilenc hónappal
idõsebb Buzánszky Jenõ van életben.

Az RMDSZ X. kongresszusa

Joggal érzi magát a múltból a jelenbe
repítõ idõgép utasának az, aki végig-
böngészi az RMDSZ eddigi, kilenc
kongresszusán elfogadott határozato-
kat, nyilatkozatokat, álláspontokat. 

(Fekete) párducugrás. Grosics bravúrosan öklözte ki a labdát



Az Országos Diszkrimináció-ellenes
Tanács felmérést készített arról, hogy mi-
ként ítélik meg egymást és önmagukat a
romániai nemzeti közösségek: a románok
és a kisebbségek. A románok saját magu-
kat tartják a legjobbaknak – a megkérde-
zetteknek 58 százaléka vélekedik így. De
a kisebbségek szerint is a románok a leg-
jobbak; e tekintetben 61 százalékos
arányban túllicitálják a többségieket. Te-
hát a romániai kisebbségek, legalábbis a
közülük megkérdezettek végtelenül lojáli-
sak. Akkor mi itt a gond? A románok azt
tartják magukról, hogy szorgalmasak, to-
leránsak, vendégszeretõk, nagylelkûek –
nem olyanok, mint Vadim Tudor, Funar,
a Nagy-Románia Párt vagy a talkshow-k
szereplõi: a mûsorvezetõk, a politikusok

szinte kivétel nélkül, illetve
a tengerparti szállodások
stb. Vagy tán az említet-
tek elenyészõ kisebbséget
alkotnak? Ki hitte volna!

A románok fõ hibája –
saját bevallásuk szerint
–, hogy széthúzóak,
gyávák, komolytala-

nok, nem mindig

becsületesek. Õk tudják. Én nem mernék
ilyesmit állítani.
A felmérés szerint a románok és a románi-
ai kisebbségek saját magukon kívül egyva-
lakit szeretnek: a németeket. Szerintük
minden német hozzáértõ, szorgalmas, be-
csületes, megbízható, törvénytisztelõ, udva-
rias és összetartó. Van egy
kis hibájuk: fösvények.
Különben a megkérdezett
románok 48 százaléka és a
kisebbségiek 58 százaléka
szerint a németek földre
szállt angyalok. Akkor mi-
ért adták el õket? Jó kérdés... A zsidók
megítélése amolyan fifty-fifty: összetartóak
és/de fösvények. 
Egyébként a válaszok többsége: „Nem tu-
dom”, „Nem nyilatkozom”. Valami nincs
rendben a kréta körül. Nem akarnak tudni
róluk? Vagy nem illik kimondani azt, amit
velük kapcsolatban tudnak, illetve tanultak
a szüleiktõl, akik végignézték a transznisz-
triai deportálást, a iaºi-i pogromot, a buka-
resti atrocitásokat stb., s feltételezhetõ,
hogy emiatt nem volt tiszta a lelkiis-
meretük?...
A magyarokról pedig már a rossz véle-

mény van többségben. A románoknak csak
34 százaléka vélekedik pozitívan rólunk, a
kisebbségiek közül pedig még kevesebben,
mindössze 30 százalék. Kifogásuk egybe-
hangzó: nem szeretik azt, hogy kiállunk a
kulturális önazonosságunkért, sem pedig
azt, hogy anyanyelvünket kívánjuk hasz-

nálni, sõt használjuk is, a
közhivatalokban. 
Vagy tán a felmérésbeli
megítélés nincs szinkron-
ban a valóságossal? A
színháziak például nem-
régiben áldották a magya-

rokat, mert a romániai magyar mûvelõdési
miniszter megmentette a színházakat a po-
litikusok fösvénységétõl, kapzsiságától,
szûklátókörûségétõl stb. Vagy lehet, hogy
román polgártársaink észrevették azt is,
hogy az RMDSZ bizonyos fokig mérsékel-
te a kormány buzgalmát, nem hagyta,
hogy minden terhet a kis pénzûek vállára
tegyen. Persze ezek nem látványos dolgok,
nem olyanok mint a nagy felvonulások, cir-
kuszok a köztereken. De részünkrõl ilyes-
mi nem is volt megígérve...
A magyaroknál már csak a romák rosszab-
bak. Õk – a válaszok aránya szerinti sor-

rendben – agresszívek, lusták, becstelenek,
egyáltalán nem tisztelik a törvényt. Rom-
lott a megítélésük! Régebbi közvélemény-
kutatások szerint elsõsorban tolvajok vol-
tak és lusták, újabban lettek agresszívek...
De a megkérdezettek szerint van a romák-
nak egy jó tulajdonságuk is: egységesek. Ez
aztán a meglepetés! Vajon minek alapján
állítják ezt róluk? Tudomásom szerint Ro-
mániában a romák mintegy 90 (szó szerint:
kilencven) vagy annál is több pártra sza-
kadtak. Ezért van mindössze egyetlen kép-
viselõjük a Román Parlamentben; ha egy-
ségesek lennének, akkor több képviselõjük
és szenátoruk lenne, mint az RMDSZ-nek.
A felmérés vitathatatlan értéke, hogy rámu-
tat három nagy gondra. Elõször is arra,
hogy Romániában az etnikumközi kapcso-
latokat a nemzeti közösségek egymás felü-
letes megítélése alapján mûködtetik. To-
vábbá: mind a többség, mind a kisebbségek
ragaszkodnak az elõítéleteikhez. S a har-
madik betegség: akárcsak a XIX. század-
ban és a XX. század nagy nemzeti felbuz-
dulásai és katasztrófái idején, megvakít
bennünket – mindannyiunkat! – az öntöm-
jénezés. De jó lenne, ha valaki megcáfol-
hatná mindezt! 

Az asszony hozzátartozói elõtt eldicsekedett, mily nagy meg-
tiszteltetésben részesítette õt Anubis. Férjének bejelentette, hogy
Anubis isten meghívta lakomára és ágyába. Férje beleegyezett,
hiszen jól ismerte felesége szemérmetességét. 
Paulina tehát elment a templomba, s midõn vacsora után elér-
kezett a lefekvés ideje, a pap bezárta a kaput, és a szentélyben
eloltotta a lámpákat. Mundus, aki már elõre elrejtõzött ottan,
bejött az asszonyhoz, és egész éjjel élvezte öleléseit, mert õt az
asszony Anubis istennek hitte. (...) Paulina pedig kora hajnal-
ban visszatért férjéhez, elmondta neki Anubis isten megjelené-
sét. (...)
Az eset után harmadnapra találkozott vele Mundus, és így szólt
hozzá:
– Paulina, kétszázezer drachmát megtakarítottál nekem, holott
a tied lehetett volna, s te mégis kielégítetted gerjedelmemet. (...)
Nagy elégtétel volt nekem, hogy Anubis neve alatt élvezhettem
a gyönyörûséget.
Az asszony pedig, mikor így tudomást szerzett a férfi aljasságá-
ról, megszaggatta ruháját, elmondta férjének, milyen szégyen
esett rajta, és könyörögve kérte, hogy legyen segítségére.
Férje az egész esetet bejelentette a császárnak. Tiberius gondos
vizsgálatot indított, s végül a papokat is, Idét is, aki a gyaláza-
tos tervet kieszelte, és az asszony szerencsétlenségének oka volt,
keresztre feszíttette. Azután leromboltatta a templomot, és Isis
szobrát a Tiberisbe dobatta. Mundust számûzte, és ezt a bünte-
tést elegendõnek is tartotta, hiszen a fiatalembert a szerelem so-
dorta bûnbe.

Josephus Flavius: Paulina szentséges éjszakája. Fordította Révay József

Ahogy mi kinézünk 
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Jó félévnyi kormányzás elteltével, tudván és megta-
pasztalva, hogy csodák márpedig nincsenek, még min-
dig várakozó állásponton lennék annak kérdésében,
hogy a parlamentáris demokráciákban ritkának számí-
tó kétharmados hatalmi túlsúly ritka kiváló lehetõség
rendbe tenni egy elmaradott ország gazdaságát és köz-
állapotait, vagy nagy lépés a diktatórikus megoldások
irányába.
Politológusok és gondolkodók vagy-vagyként rágják
lassan egy éve ezt a kérdést, közben kezdünk ráébred-
ni, hogy e kettõ egymást feltételezi, szemtanúi és ala-
nyai vagyunk mindannak, amit egy fegyelmezetten
mûködõ gépezet mint akarat végigcsinál velünk, raj-
tunk, felettünk.
Kellett ehhez megelõzõen húsz év vitatkozós parla-
mentarizmusa, amelynek idejében csak gyûlt az állam-
adósság, folytak el a közpénzek, mutyizós, segélyezõs,
álmegoldásos szövevénnyé vált a társadalom. Ebbõl
elegünk van – szólt az össznépi közhangulat –, jöjjön a
rend, a fegyelem, az elszámoltatás, az akarat. A fejlett,
gazdag országoknak való a sok vita, a kormánypárt
kontra ellenzék, az idõhúzás fényûzése. Nálunk ez
mindig komédiába, demagógiába, népbutításba fordul,
lásd, mire jutottunk vele!
Most megkaptuk az ellenkezõjét. Nincsenek hosszadal-
mas viták a parlamentben, a kétharmaddal a reggel ki-
lenckor felvetett kérdést fél tízkor már törvénybe lehet
foglalni, a köztársaság elnöke délután aláírja, másnap
megjelenik a közlönyben. Ilyen egyszerû. Ha valahol
hiba csúszik a gyors eljárásba, a kétharmaddal azonnal
korrigálható. Néhány értelmiséginek ez nem tetszik, de
azokat simán lekommunistázzuk, a nép elégedett, nem
csökkennek a népszerûség százalékos arányai. 
Aki Európától vár ebben a helyzetben beleszólást, na-
gyot csalódik: az EU az összes parlamentjével, bizott-
ságával és tanácsával ingyencirkusz, mint tapasztalhat-
tuk. Hetekig, hónapokig üléseznek, de se a Benes-
dekrétumokról, se a szlovák nyelvtörvényrõl nem volt
mondanivalójuk, bezzeg a magyar médiatörvény ki-
ütötte náluk a biztosítékot. 
A szép új világ viszont telítve van bizonytalansággal és
félelemmel. A központi akarat könyörtelenül végigfut
a gépezeten, a hatalom lomha haragja lecsap és dédel-
get, kiszámíthatatlan, mert maga nem tudja, hol a ha-
tár. Ám amikor a balga nép egyszerre észreveszi, hogy

soha nem látott magasságban az
üzemanyagár, drágul a kenyér, emel-
kedik a fûtésszámla, egyre nõnek a
belvízzel fedett területek … Ezek álta-

lában világgazdasági és természeti
okok következményei, de hagyomá-
nyosan a kormányokat szokták okol-
ni értük. 

És akkor el lehet gondolkodni,
hogy mit csináltak rosszul.

Lap-top
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Van a romáknak egy jó
tulajdonságuk is: 
egységesek. Ez aztán 
a meglepetés!

Zsehránszky István

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A gyógyszertudomány azon alapul, hogy 
szórakoztatja a pácienst, míg a természet 

meggyógyítja a betegséget.” Voltaire

Izé

A büntetés

A rendszer 
logikája

A nap címe. Hogyan süllyed el az ellen-
zék, Alina Mungiu-Pippidi, România
liberã.

Magyarázat. Hát hiszen látjuk. 

Anania. A Romlib másik érdekes kérdését
a lap vezércikkében teszi fel Sabina Fati:
Ki bocsátja meg Anania érsek bûneit? „A
Bánság érsekétõl, Nicolae Corneanutól el-
térõen, aki már 1990-ben nyilvánosan elis-
merte együttmûködését a Szekuritátéval és
bocsánatot kért a bûneiért, a kolozsvári ér-
seknek már nem jutott idõ egy hasonló
gesztusra. Bartolomeu Anania – író, szer-
zetes, a legionárius mozgalom aktivistája,
kommunista börtönök foglya, akit a
ceauºescui pátriárkák rehabilitáltak és a
tengerentúlra küldtek – nemrég felbukkant
a Szekuritáté dossziéiban Apostol néven.”
Ez elõtt az ember elõtt tiszteleg most
mély, hivatalos gyászban Kolozsvár. Nem
csodálkoznánk, ha nevét együtt emleget-
nék a nemzeti kommunista érzelmûek az
Adrian Pãunescuéval – most biztosan
együtt vannak õk ketten, de nem vennénk
mérget rá, hogy a mennyországban.

Antibösze. Ahogyan Ludovic Orban fenn-
tartja ellenkezésével az „izgalmat” a libe-
rális körökben (vagyis hogy a jobb PNL-
nek nem kellene leállnia a bal PSD-vel),
úgy Vasile Blaga is igyekszik ébren tartani
az érdeklõdést a PD-L pártügyei iránt,
ugyanakkor persze a belsõ demokrácia ké-
jes látszatát keltve. Indul vagy nem indul
Blaga a párt elnöki székéért folyó verseny-
ben? Ez itt a kérdés, a Cotidianul szerint is.
A lap viszont felvet egy tényleg izgalmas
értelmezési lehetõséget: Blaga fõ célja nem
a pártelnökség, hanem annak megakadá-
lyozása, hogy Traian Bãsescu kerüljön a
PD-L élére. Ami valljuk be, nemes cél, ér-
demes a volt vámosnak drukkolnunk. De
azért a józan kételyünket se veszítsük el:
mûbalhéról van szó...

A nap álhíre. Tart a vita arról a rendõrrõl,
akit rajtakaptak, amint nem hagyta meg-
vesztegetni magát: egyesek szerint azért
különítették el, mert turnéra viszik, hogy
mutogassák (a pókfejû emberrel együtt),
mások szerint azért, hogy a társai ne lin-
cselhessék meg. 

Krebsz János
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Kovács Zsolt

Városként való említésé-
nek 550. évfordulójának

megünneplésére készül idén
Sepsiszentgyörgy. Antal Ár-
pád tegnap bejelentette, hogy
az idei esztendõt ennek az
ünnepségnek szentelik, és
már dolgoznak az egész éves
programsorozat kialakítá-
sán. A polgármester elmond-
ta, hogy 1461-bõl származik
az a dokumentum, amely-
ben elsõ ízben tesznek emlí-
tést Sepsiszentgyörgyrõl,
mint mezõvárosról, és bár
vélhetõen ezt megelõzõen is
város volt, a történészekkel
egyeztetve arra jutottak,
hogy ezt a dátumot tekinthe-
tik a városi rang elnyerésé-
nek. Ötletként fogalmazó-
dott meg, hogy 5,50 lejt gyûj-
tenek lakosonként egy új
Szent György-szoborra is.
Antal Árpád szerint a város-
ban található „Süsü”-nek is
nevezett szoborhoz ragasz-
kodnak a lakók, az már a vá-

ros jelképévé vált, de szeret-
nének helyet adni egy másik
köztéri szobornak is, amely a
város névadóját egy hagyo-
mányosabb formában ábrá-
zolja. „Szobrászokkal egyez-
tetve a város vezetõsége úgy
döntött – közölte a polgár-
mester, hogy a kolozsvári
testvérek által 1373-ban ké-
szült Szent György-szobor
másolatát állíttatják fel Sep-
siszentgyörgyön is”. Meg-
tudtuk, hogy a legismertebb
Szent György-szoborról –
amelyet az Olt utca sarkánál
szeretnék elhelyezni – egy
budapesti egyetemnek van
joga másolatot készíteni. 

Bartha Mónika a városi-
mázs iroda vezetõje a sajtó-
tájékoztatón elmondta: az
egész éves rendezvénysoro-
zatnak három vonulata lesz
– helyet kapnak a kulturális,
a kreatív-interaktív és a szó-
rakoztató rendezvények is.
Fotó és rajzpályázatokat ír-
nak ki, kiállításokat szervez-
nek, lesz sport és könnyûze-

ne, 550 perces koncertsoro-
zat, illetve úgynevezett mag-
askultúra is. A rendezvény-
szervezõk célja, hogy min-
den korcsoportot elérjenek,
és be tudjanak vonni az ün-
neplésbe. Felelevenítik a régi
vásárokat is, illetve a kulturá-
lis rendezvények megszerve-
zésébe bevonják a városban
mûködõ mûvelõdési intéz-

ményeket is. Bartha Mónika
elmondása szerint tervezik
egy könyvsorozat kiadását
is, amelynek része Sepsi-
szentgyörgy képes története,
A Szent György legenda és egy
sepsiszentgyörgyi egyháztör-
téneti kiadvány. Az év végén
a rendezvénysorozatról meg-
írt és lefotózott anyagokat
könyvben adják ki. 

Röviden

Meghalt 
Maria Schneider

Elhunyt Maria Schneider
francia színésznõ, aki az
Utolsó tangó Párizsban címû
filmben Marlon Brando
partnereként lett világhírû.
A Párizsban élõ hírességet
hosszú betegség után teg-
nap reggel érte a halál, 58
éves korában. Maria
Schneider pályafutása során
több mint ötven filmben
szerepelt, a világhírnév már
19 évesen rátalált, amikor
Bernardo Bertolucci Utolsó
tangó Párizsban címû 1972-
es filmjében.

Megvannak a Magyar
Mûvészetért-díjasok

Magyar Mûvészetért Díjban
részesül idén Ivácson Lász-
ló néptáncos, a Háromszék
együttes koreográfusa, Ki-
csid Gizella sepsiszentgyör-
gyi színmûvész, a Kodály
Vonósnégyes, a dunaszerda-
helyi Kortárs Magyar Galé-
ria, Lukács Miklós cimba-
lommûvész, Páll Lajos fes-
tõmûvész, Petrás Mária
énekes, Szabadi Vilmos he-
gedûmûvész, Török-Illyés
Orsolya színmûvész, vala-
mint Hajdu Szabolcs rende-
zõ. A Magyar Mûvészetért
Tiszteletbeli Emlékdíjat
Nemeskürty Istvánnak ítél-
ték oda. A díjátadó gála áp-
rilis 9-én lesz Marosvásár-
helyen a Kultúrpalotában. 

Örökifjú Szentgyörgy
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Régi-új Kalotaszeg fotókon
Sipos M. Zoltán

A kalotaszegi falvak éle-
tét élményszerûen felmu-

tató, ugyanakkor tárgyszerû-
en dokumentáló fotótárlat
nyílt szerda este a kolozsvári
Állami Magyar Opera elõ-
csarnokában. A fényképek a
tavaly nyári zsoboki alkotó-
táborban jöttek létre: 25 fotó-
mûvész 104 alkotása került
kiállításra. Ebben a táborban
a fotósok arra vállalkoztak,
hogy feltérképezik és doku-
mentálják a kalotaszegi fal-
vak tárgyi örökségét. „Ez a
kiállítás õszinte: kendõzetle-
nül mutatja be a mai kalota-
szegi viszonyokat, az élõ ha-
gyományt a mai modern vi-

lágban. Nem egy megszépí-
tõ, romantikus képet mutat
az ott élõ emberekrõl, ha-
nem tényszerûen szembesít
azzal, hogy ennyit sikerült
megõrizni a hagyománya-
inkból, hogy itt állunk most”
– mondta el méltató beszé-
dében Szép Gyula, a kiállí-
tásnak otthont adó intéz-
mény vezetõje. A képanyag
létrehozói feladatuknak te-
kintik a vidék ma élõ kultu-
rális hagyományainak és tár-
gyi örökségének a dokumen-
tálását, mondta el lapunknak
Essig József kolozsvári fotó-
mûvész. „A 15 éve mûködõ
zsoboki képzõmûvészeti tá-
borba mindig hívtunk fotó-
sokat, elsõsorban azért, hogy

az alkotók munkafolyamata-
it, a tábort, a környéket meg-
örökítsék. Három éve jött
létre az elsõ fotómûvészeti
tábor, ekkor már elkezdtünk
nagyon rendszeresen dolgoz-
ni a dokumentáláson. Az át-
alakulásban levõ kalotaszegi
falvak életét, hagyományait,
akarjuk láthatóvá tenni,
megörökíteni mindazt, ami
még látható egy lassan eltû-
nõ világból” – meséli a tábor
megálmodójaként Essig Jó-
zsef. Hozzáfûzi: a munka
csak most kezdõdött, még
rengeteg feladat vár a fotog-
ráfusokra, akiknek eddig Ka-
lotaszeg vidékének körülbe-
lül egyharmadát sikerült be-
járniuk. 

A „Süsü” mellé újabb Szent György-szobrot rendelnének

Ötszázötvenedik születésnapját ün-
nepli Sepsiszentgyörgy ebben az év-
ben. Az évfordulóra egész éves prog-
ramsorozattal készül a város. Új
Szent György-szobrot avatnak, új vá-
rostörténeti könyvsorozat készül, de
lesz sport és könnyûzene is.

Vulcu: mi nem
gyászolunk
Totka László

„Nem halt meg a színház
Nagyváradon” – mondta

a román társulat új bemuta-
tóját megelõzõ sajtótájékoz-
tatóján Daniel Vulcu. Az ide-
iglenesen kinevezett igazgató
a váradi román színház „ha-
lálát gyászoló” tüntetésekre
válaszolt. Mint ismeretes,
hétfõn este több tucatnyian
tiltakoztak a város központ-
jában amiatt, hogy a megyei
tanács a román és a magyar
társulat szétválasztásáról
döntött. Az új román szín-
ház igazgatója más városok
példáját hozta fel, ahol senki-
nek nem jut eszébe az ellen
tiltakozni, hogy külön mûkö-
dik a román és a magyar
nyelvû társulat. Emlékezte-
tett, hogy Temesváron há-
rom különbözõ nyelvû szín-
házi intézmény mûködik. Az
erdon.ro arról számolt be,
hogy a kulturális minisztéri-
um átiratot küldött Radu
Þîrle megyei tanácselnöknek,
melyben jelzi: tudomásul vet-
te és egyetért a mûvelõdési
intézmények átszervezésével.
Kelemen Hunor miniszter a
levelet Gavrilã Ghilea prefek-
tus figyelmébe is ajánlja.
Mint ismert, a megszüntetett
Nagyváradi Állami Színház
igazgatója, Lucian Silaghi
felszólította a kormány meg-
bízottját, ne hagyja jóvá az
átszervezésrõl szóló megyei
tanácsi határozatokat. 

Szép Gyula operaigazgató, a házigazda (jobbra) méltatta a fotográfusok munkáját A szerzõ felvétele



Baloga-Tamás Erika

Majdnem kétezren támo-
gatták aláírásukkal azt a

kezdeményezést, hogy Csík-
szereda hivatalos megneve-
zése a továbbiakban ne
Miercurea Ciuc, hanem a
magyar helységnév legyen –
az aláírási íveket a napok-
ban iktatták az illetékesek. A
népszavazás kiírása érdeké-
ben még tavaly november-
ben kezdett aláírásgyûjtésbe
két csíkszeredai lakos, az el-
telt két és fél hónap alatt
1909 aláírást sikerült össze-
gyûjteniük. A kezdeménye-
zõk egyike a Székely Gárda
Kulturális és Hagyományõr-
zõ Egyesület alelnöke.  „A

törvény értelmében a város
öt százalékának támogatásá-
ra, azaz a legutóbbi nép-
számlálás eredményei alap-
ján, 1865 polgár aláírására
van szükség ahhoz, hogy el-
indulhasson a népszavazás
kiírásának procedúrája” –
nyilatkozta az aláírásgyûjtés
kezdetekor lapunknak Csibi
Barna. Koroda Attila, a tér-
ség parlamenti képviselõje,
szkeptikus a kezdeménye-
zéssel kapcsolatban, az
ÚMSZ-nek tegnap kijelentet-
te: „a történet nem lesz sike-
res”, mert egy ilyen lépéshez
nincs meg a román politika
támogatása. „Ettõl függetle-
nül úgy vélem, a felvetés jó
alkalom arra, hogy elbeszél-

gessünk arról, hogyan szü-
lettek a helységnevek a kom-
munizmusban” – figyelmez-
tetett Korodi.  A népszava-
zás idõpontját a következõk-
ben a városi önkormányzat
írja ki.  „Nem siettetjük a
döntést. Tisztában vagyunk
azzal, hogy az egy hosszabb
munkafolyamat, míg a ta-
nács asztalára kerül a téma.
Most egyelõre az aláírások
számát és hitelességét vizs-
gálják” – nyilatkozta a kez-
deményezés további sorsáról
Csibi Barna, aki hozzátette:
a megyeszékhely nevének
megváltoztatása nem a nép-
szavazás sikerétõl függ, eb-
ben a kérdésben a parlamen-
té az utolsó szó. 

Antal Erika, Kovács Zsolt

Elégtelen a hazai idõsellá-
tás – figyelmeztetett a na-

pokban az Egészségügyi Mi-
nisztérium, ezért a kórházre-
form idei céljai között a rend-
szer bõvítése szerepel. Jelen-
leg mindössze 25 államilag
finanszírozott intézmény
mûködik az országban 1570
ággyal – emlékeztetett Cseke
Attila tárcavezetõ. A tervek
szerint több olyan vidéki kór-
házat alakítanának át idõsek
számára, amelyeknek az ed-
dig teljesítménye a betegellá-
tás szempontjából nem bizo-
nyult hatékonynak. A rendel-
kezés ellen a napokban tilta-
kozott a Romániai Városok
Szövetsége. Bár a polgármes-
terek közül többen indokolat-
lannak tartják a miniszter
kezdeményezését, a rászoru-
lók szerint égetõ szükség van
a fokozottabb állami szerep-
vállalásra.

Elárvult öregek

„Jelentõs az igény az idõs-
otthonok iránt, és várhatóan
egyre többen érdeklõdnek
majd, mivel sok olyan fiatal
dolgozik külföldön, aki az
itthon maradó szülõkrõl
nem tud gondoskodni” – vá-
zolta a hazai ellátórendszer
mögött lévõ összefüggéseket
lapunknak Fülöp G. Ilona, a
marosvásárhelyi  Vártemplo-

mi Diakóniai Otthont mû-
ködtetõ Lazarenum Alapít-
vány elnöke. Ez az intéz-
mény 2003-ban nyílt, 35 idõs
személy költözött akkor be,
jelenleg 42 lakója van, és ha-
marosan 21 szobával bõvül
az otthon, ahová házastársa-
kat is befogadnak. „Bármi-
lyen is az érdeklõdés irán-
tunk, ha hatvannál kevesebb
ággyal mûködünk, akkor
nem rentábilis, mert szinte
ugyanannyi alkalmazottra
van szükség, mint ellátottra,
a kiadások pedig magasak.
Nagyon sok a jelentkezõ,

akik között nagyon sok a ro-
mán nemzetiségû is” – nyi-
latkozta az intézményveze-
tõ, aki úgy tapasztalja: a ro-
mán idõsek közül a tehetõ-
sebbek érdeklõdnek. Egy
kétágyas szobáért havi 1200,
míg külön szobáért 1400 lejt
kell fizetni. „Még Moldáviá-
ból is kérték, hogy fogadjunk
be egy idõs hölgyet, mert a
gyerekek külföldön dolgoz-
nak, nincs aki felügyeljen rá.
Nem tudom, honnan szerez-
tek tudomást rólunk” – ma-
gyarázta Fülöp G Ilona. Be-
számolt arról is: három sze-

mély helyzete próba elé állít-
ja az alapítványt. Az érintet-
teket gyerekeik „kiforgatták”
a vagyonukból, nem tudnak
az ellátásért fizetni, utcára
pedig – értelemszerûen –
nem kerülhetnek. „Az ál-
lamnak már 1990-ben ezzel
kellett volna foglalkoznia, hi-
szen nagyon sok a szegény
ember, akiknek nem telik
alapítványi ellátásra” –
mondta az otthon vezetõje.
Az állam a diakóniai otthon-
nak semmilyen támogatást
nem ad, de még adókedvez-
ményben sem részesíti. Van-

nak olyan gondozottak, akik
lakásukat az ellátás ellené-
ben az alapítványnak ado-
mányozták. Ez a fajta bevé-
tel sem jelent egyértelmûen
segítséget: a szervezet ugyan-
is magas adót fizet  az ingat-
lanok után. 

Ellátás szerencsével

Sövér Beáta idõs édesapját
több mint tíz éve az alsóide-
csi idõsotthonban helyezte
el. „Nagy szerencsénk volt,
mert ma már nem kapnánk
helyet, olyan sok a jelentke-
zõ” – mondta a hozzátarto-
zó, aki elégedett az állami
idõsotthonnal. A kétágyas
szobák lakóinak  nyugdíját
az otthon veszi fel, levonja
belõle az ellátás költségeit, és
a fennmaradó összeget átad-
ja a kedvezményezettnek.
Az otthont másfél évvel ez-
elõtt korszerûsítették, jól
mûködõ fûtésrendszer, fel-
újított fürdõszobák, ebédlõ
teszi kényelmesebbé az itt
élõk mindennapjait: vala-
mennyi szobában televízió is
van. A lakók kijárnak a falu-
ba, aki munkaképes, az dol-
gozhat is. Sokan a közeli
gyógyfürdõt is látogatják.
„Mikor bekerült édesapám
az otthonba, egy szerzõdést
írtunk alá, amelyben vállal-
tuk, hogy halála esetén mi
gondoskodunk a temetésé-
rõl, továbbá, ha kórházi ápo-

lásra szorul, akkor arról is
mi gondoskodunk” – ismer-
tette az ellátás feltételeit az
idõs ember leánya. 

Hideg elõl menekülnek

Bár az egészségügyi tárca
most az állami idõsellátás
rendszerét fejlesztené Ko-
vászna megyében, tavaly a
megszorításokra való hivat-
kozással megszüntették a
köpeci idõsotthont. Akkor az
intézményben kilenc idõs
ember lakott, többségüket a
váratlan intézkedés után ha-
zavitték a hozzátartozók,
volt, akit más intézménybe
helyeztek. A térségben jelen-
leg csak a hídvégi öregotthon
mûködik. Oda sokan a téli
hideg és a megnövekedett ki-
adások elõl menekülnek.
Liliana Cucu, az intézmény
igazgatója korábban érdeklõ-
désünkre arról számolt be,
hogy 110 idõs ember veszi
igénybe a gondoskodást, és
hárman vannak várólistán. A
számok folyamatosan változ-
nak, mert ha a bennlakók kö-
zül valaki meghal, azonnal
betöltik a helyét. Az otthont
Kovászna Megye Tanácsa
tartja fenn, és csak a megyé-
bõl fogadnak idõseket. A
gondozottak havonta nyug-
díjuk 60 százalékát fizetik be
az ellátásért cserébe,  de ez az
összeg nem lehet több, mint
havi 515 lej. 
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Idõs „árvák” végsõ menedéke

A marosvásárhelyi Vártemplom Diakóniai Otthon hamarosan 21 szobával bõvül

Hírösszefoglaló

Hetvenhét vámtisztet és
határõrt vettek tegnap

õrizetbe Suceava megyében,
a gyanú szerint az érintettek
cigarettacsempész hálózat
tagjai. A román–ukrán határ
mentén fekvõ város, Siret
közelében levõ átkelõjénél
dolgozó alkalmazottak nagy
mennyiségû zárjegy nélküli
cigarettát juttattak Ukrajná-
ból Romániába. A belügy-
minisztériumi sajtótájékoz-
tatón elhangzott, a csem-
pészhálózatot már hat hó-
napja megfigyelés alatt tar-
tották. A belügyi alkalma-

zottakat tömörítõ ProLex
szakszervezet vezetõje, Vasi-
le Lincu szerint látszatintéz-
kedésrõl van szó. Az érdek-
védõ úgy nyilatkozott: a
most leleplezett hálózat tag-
jai nem fõszereplõi az ügy-
nek, a csempészet igazi ha-
szonélvezõi valójában má-
sok. „Meglátjuk, a hatósá-
goknak lesz-e bátorságuk to-
vábbmenni” – mondta a
szakszervezeti vezetõ. Mari-
an Tutilescu, a belügymi-
nisztérium schengeni csatla-
kozásáért felelõs ügyosztá-
lyának vezetõje cáfolta,
hogy a Suceava megyei ak-
ció azt hivatott demonstrál-

ni: az ország megérett a csat-
lakozásra. „A cigaretta-
csempészet és az ebbõl faka-
dó veszteség az állam veszte-
sége, nincs köze ennek a le-
leplezésnek a csatlakozási
folyamathoz” – figyelmezte-
tett Tutilescu. „Remélem,
hogy külföldi partnereink az
ügy súlyának megfelelõen
fogják értékelni a tömeges
letartóztatást, de abban is bí-
zom, hogy sikerül felhívni a
közvélemény figyelmét a ha-
zai korrupció megengedhe-
tetlen mértékére” – tette
hozzá az osztályvezetõ, aki
bízik a nyomozás teljes sike-
rében. 

„Schengen-akció” a vámnál
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Csík: jöhet a népszavazás?

Fotó: Kádár Ittala Gyopár



Miniszter úr, már hosszú
ideje aktív szereplõje köz-
életünknek. Miért szeretne
az RMDSZ elnöke lenni? 
– Egyetemista koromtól már
a közéleti szerepet választot-
tam. Nem politikait, de köz-
életit. Újságot alapítottam,
szerkesztettem, írtam, csapa-
tot szerveztem, részt vettem a
közösségépítésben. És ami-
kor feladatot kaptam, azt el-
végeztem, de magam is ke-
restem a munkát, az újabb-
nál-újabb kihívásokat. 1997
januárjában a hívó szónak
engedelmeskedve vállaltam
politikai munkát. A Románi-
ai Magyar Demokrata Szö-
vetségben dolgozom azóta,
és 15 év alatt megtanultam,
hogy milyen a mi szövetsé-
günk. Alaposan ismerem
minden búját-baját, mint
ahogy a magyar emberek
problémáit, a különbözõ kö-
zösségek gondjait is volt al-
kalmam megismerni. Meg-
szereztem azt a tapasztalatot
és tudást, amellyel felvértez-
ve bátran és határozottan állí-
tom: képes vagyok ellátni a
Szövetség elnöki tisztségét.
Van világos jövõképem az er-
délyi, romániai magyarság-
ról. Van elképzelésem arról,
hogy az eddig megtett utat
hogyan kell és hogyan érde-
mes folytatni, de azt is tu-
dom, hogy eljött az ideje a
változásnak. 

Az elmúlt idõszakban
megjelenõ sajtókommentá-
rokban úgy emlegetik Önt,
mint a „folytonosság” kép-
viselõjét, mint Markó Béla
utódját. Mi értendõ tulaj-
donképpen folytonosság
alatt?
– Nem szégyellem, hogy
Markó Bélától sokat tanul-
tam, de ettõl én még nem va-
gyok Markó Béla. Megvá-
lasztásom esetén nem õ fogja
vezeti az RMDSZ-t. Sosem
tagadtam, hogy én néhány
alapvetõ kérdésben a folyto-
nosságot képviselem. Folyto-
nosság kell abban, hogy a po-
litikai érdekképviseletet nem
szabad senkinek kiszolgáltat-
nunk, meg kell õriznünk
önállóságunkat. A folytonos-
ságot képviselem abban is,
hogy határozottan állítom: a
magyar identitásunk megõr-
zésében nincs kompromisz-
szum. Én mindig azt mond-
tam, hogy a jól mûködõ dol-
gokat meg kell tartani, ami
pedig nem mûködött, azt
korrigálni kell.  A változás
nem lehet öncélú. 

Egyre inkább azt látjuk,
hogy nagyon sokan eltávo-
lodtak a politikától, elvesz-
tették érdeklõdésüket. Ön
mit tenne azért, hogy az
RMDSZ visszanyerje vá-
lasztóinak a bizalmát?
– A Romániai Magyar De-
mokrata Szövetségnek egyet-
len örök szövetségese van: a
Romániában élõ magyarok
közössége. Az RMDSZ
nemcsak a politikusoké, ha-
nem minden romániai ma-
gyar emberé. Meg kell erõsí-

tenünk azok hitét, akik dol-
goztak, tettek a magyar kö-
zösségért. Bízom abban,
hogy vissza tudjuk adni azok
bizalmát, akik eltávolodtak a
közélettõl. Minden magyar
ember érdeke az, hogy az
RMDSZ erõs, következetes
és szavahihetõ legyen. Ha
ezt megvalósítjuk, akkor
olyan Szövetségünk lesz,
amelyben újra bíznak a ma-
gyar emberek, amelyre
mindannyian büszkék lehe-
tünk. Képesnek kell lennünk
önmagunk megváltoztatásá-
ra, mert hiszem, hogy a mi
szövetségünket nem kívülrõl
másoknak, hanem nekünk,
belülrõl kell megváltoztat-
nunk. Én ezt a változást kép-
viselem.

A programjában az em-
berközeli RMDSZ-rõl be-
szél. Hogyan lehet ezt meg-
valósítani?
– Akkor lesz reális párbe-
széd, ha meghallgatjuk az
emberek gondjait, vélemé-
nyeit, és ha mi õszintén el-
magyarázzuk döntéseinket.
Ha emberközelibb RMDSZ-t
akarunk, akkor a politikusa-
ink meg kell tanulják, hogy
folyamatosan tartsák a kap-
csolatot a közösséggel, és ott
legyenek választóik között.
Március végén Erdélyi Kon-
zultáció névvel széleskörû
konzultációs programot indí-
tunk, amely során a helyi
szervezetek és önkéntesek se-
gítségével megkérdezzük a
közösségünk tagjait, melyek
a romániai magyarság priori-
tásai, milyen feladatokkal
bízzák meg az érdekképvise-
leti szervezetet.

Sokan a szervezet meg-
újulását várják a nagyváradi
kongresszustól. Hogyan lát-
ja a szövetség megújulását?
Milyen változásokra van
szükség?
– Határozottan állítom, hogy
változásra van szükség. Ki-
számítható és ésszerû válto-
zásra – változásra a gondol-
kodásban és az eszmékben,
változásra a döntéshozatalt
illetõen, változásra a min-
dennapi munkában. Azt gon-
dolom, hogy a kilencvenes
évek elején kitalált és a mai
napig mûködtetett állam-mo-
dell újragondolásra szorul. A
soron következõ kongresz-
szuson a Szövetség alapsza-
bályzatát, szerkezeti felépíté-
sét néhány alapvetõ kérdés-
ben újra kell gondolni. A
operatív döntéshozatalt ki
kell szélesítenünk. Több he-
lyi vezetõt, önkormányzati
tisztségviselõt, platformok és
társult szervezetek képviselõ-
it kell bevonnunk a döntés-
elõkészítésbe és a döntésho-
zásba. Mindezt úgy, hogy az
arányosság, az egyensúly és a
szolidaritás elve érvényesül-
jön. Egyetlen magyar közös-
séget sem szabad ebbõl ki-
hagyni. A döntéshozatali tes-
tületeinkben hangsúlyosan
meg kell jeleníteni az önkor-
mányzatokat, hiszen nekik
kell behozniuk a szükséges

információkat, igényeket, il-
letve a meghozott döntések
végrehajtásában is rájuk há-
rul a munka és a felelõsség
egy jelentõs része. Az Orszá-
gos Önkormányzati Tanács
struktúráján és mûködésén
változtatnunk kell. Ezért ja-
vaslom, hogy három regio-
nális önkormányzati taná-
csot hozzunk létre. Egy szé-
kelyföldi, egy partiumi és egy
közép-erdélyi regionális ön-
kormányzati tanács jobban
megjelenítené a különbözõ
régiók érdekeit.

Egyesek azt kifogásolják,
hogy az RMDSZ nem fog-
lalkozik eleget a gazdasági
kérdésekkel. Ezen a téren
várhatunk-e változásra?
– 2010-ben számos olyan
döntést kellett meghozni,
amelyek nehezítették az em-
berek mindennapi megélheté-
sét. Nem jó szívvel tettük ezt,
sem én, sem kollegáim, vi-
szont szükséges volt a gazda-
sági stabilitás megteremtése.
Az RMDSZ lehetõségéhez
mérten mindent megtett a
megszorító intézkedések fé-
kezésére. Sikerült megakadá-
lyozni a kisnyugdíjak csök-
kentését, sikerült egy elfogad-
hatóbb GYES-törvényt ki-
dolgozni, illetve nem fogad-
juk el a bérek és nyugdíjak to-
vábbi megszorítását. Azt ja-
vasoltam, hogy kongresszus
után hozzuk létre az RMDSZ
Gazdasági Tanácsát, amely-
nek feladata, hogy a 2011-
2012-es idõszak kormányzati
politikájának gazdasági ré-
szét meghatározza: javaslato-
kat tegyen a strukturális refor-
mokra és a gazdaságélénkítõ
programokra.

Miként képzeli el a viszo-
nyát a létrehozandó új ma-
gyar párttal? Nemrég azt
nyilatkozta, hogy megpró-
bálja meggyõzni Tõkés
Lászlót, mondjanak le az új
párt megalapítására vonat-
kozó szándékukról.

– 2007–2008-ban sokat
egyeztettem Tõkés Lászlóval
és csapatával; ennek köszön-
hetõen jött létre 2009-ben a
Magyar Összefogás, a közös
európai parlamenti lista.
Megválasztásom esetén java-
solni fogom, hogy keressünk
olyan megoldást, amely
mindkét fél számára elfogad-
ható. Befogadó szövetséget
szeretnék újraépíteni és eb-
ben helye van mindenkinek.
Az alap adott, mert az erdé-
lyi magyarok a megegyezést,
az egységes képviseletet
akarják. Fontos kiinduló-
pont az is, hogy Tõkés
Lászlóék is megõrzendõ ér-
téknek tartják a parlamenti
képviseletet – márpedig a 6,5
százaléknyi magyarság nem
tud két pártot az ötszázalé-
kos küszöbön átjuttatni. Az
önkormányzati választáso-
kon, Székelyföldön lehet
egymás ellen versenyezni, de
olyan kampányt kell folytat-
ni, ami nem égeti fel a hida-
kat, nem szünteti meg az
együttmûködési lehetõsége-
ket. A parlamenti választá-
sokon viszont egységesen
kell fellépni. Mindenkire
szükség van az erdélyi ma-
gyarságért folytatott közös
munkában.

Többször nyilatkozta
már, hogy az RMDSZ idei
prioritásai a kisebbségi tör-
vény elfogadtatása és a régi-
ók átszervezése. Miért fon-
tos ez? 
– Mindkét kezdeményezés
szorosan kötõdik az auto-
nómiához. A kisebbségi
törvény a kulturális auto-
nómia alapelveit rögzíti,
amely elsõsorban az
interetnikus környezetben
élõ magyarok helyzetét
rendezné végre. A fejleszté-
si régiók átszervezése pedig
egyrészt megszûntetné a
hangsúlyos gazdasági
egyenlõtlenségeket, más-
részt pedig kisebb, hatéko-
nyabb egységek megalaku-
lását eredményezi. A jelen-
legi régiók olyan megyéket
kapcsolnak össze, amelyek
sem gazdasági, sem kultu-
rális szempontból nem kö-
tõdnek egymáshoz. Példá-
ul Kovászna és Hargita me-
gyének nagyon elõnytelen
Brassóval egy régióban len-
ni, mert így a támogatások
morzsáit tudják csak meg-
szerezni. Meggyõzõdésem,
hogy ezzel a törvénnyel
alapozhatjuk meg a szé-
kelyföldi területi autonó-
miát. 

Hogyan látja az RMDSZ
további kormányzati sze-
repvállalását?
– Azt látom, hogy 2005-ben
létrejött egy olyan jobbközép
platform, aminek az alapel-
veit kell végigvinni annak ér-
dekében, hogy Romániában
bizonyos dolgok a helyükre
kerüljenek. Ehhez azonban
az kell, hogy az ezt képviselõ
erõk több cikluson keresztül
tudjanak kormányozni – eh-
hez partnerként a mostani
koalícióhoz a liberálisokat lá-
tom, de nekik és a demokra-
ta-liberálisoknak bizonyos
személyi ellentéteket fel kell
oldaniuk. De azt is határo-
zottan állítom, hogy nem kell
mindenáron kormányban
lenni. A fontos hogy, 2012
után is erõs képviseletünk le-
gyen a parlamentben. Ehhez
viszont az elkövetkezõ más-
fél évben kõkeményen kell
dolgoznunk. Kétségkívül,
nagyobb hangsúlyt kell fek-
tetnünk az erdélyi jelenlétre,
hiszen elsõsorban ott kell je-
len lennünk, ahol a magyar
emberek élnek. Az RMDSZ-
nek egyetlenegy örök szövet-
ségese van, a romániai ma-
gyarság. Ez az a szövetség,
ami felbonthatatlan, és ami
minden egyebet meghatároz. 
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Szövetség a magyarokért 
Interjú Kelemen Hunor miniszterrel, RMDSZ-elnökjelölttel



Ma Ráhel, Csenge, Vero-
nika, András nevû olvasó-
inkat köszöntjük.
A Ráhel héber eredetû nõi
név, jelentése: bárány.
A Csenge nõi név ismeret-
len jelentésû régi magyar
személynévbõl származik.
A Veronika a görög (mace-
dón) eredetû Bereniké név
latin alakváltozata, jelenté-
se gyõzelmet hozó. 
Az András a görög And-
reasz névbõl származó fér-
finév. Jelentése: férfi, férfi-
as. Az András bibliai név,
András apostol Jézus elsõ
tanítványa, Szent Péter
testvére volt. 
Holnap az Ágota, Ingrid,
Etelka és Léda nevûek ün-
nepelnek.
Vasárnap Dorottya, Dóra
és Pál napja van.

Évforduló
4-én:
• 1849 – A vízaknai ütkö-
zetben Bem József vezér-
õrnagy erdélyi hadserege
vereséget szenved Puchner
Antal altábornagy császári
csapataitól.
5-én:
• 1919 – Charlie Chaplin
partnereivel megalapítja a
United Artists filmstúdiót.
• 1971 – Az Apollo-14
Antares nevû holdkompja
leszáll a Holdra.
6-án:

• 1952 – II. Erzsébet az Egye-
sült Királyság új uralkodója.
• 1958 – A Manchester
United csapatát szállító repü-
lõgép Münchenben lezuhan.
A fedélzeten tartózkodó 44
emberbõl 23-an meghalnak,
közülük 8 labdarúgó.

Vicc
A vidéki város fõterén büsz-
kén posztol egy rendõr, sap-
káján a 86-os számmal. Egy
jeles fõvárosi vendég jár ép-
pen a városban, akinek feltû-
nik a magas szám. Odalép a
rendõrhöz és megszólítja:
– Ugyancsak sok rendõr van
ebben a városban! – jegyzi
meg.
– Nincs itt, uram, csak kettõ
– válaszol a rendõr. – Csak el
akartuk ijeszteni a bûnözõ-
ket, ezért 85-nél kezdtük a
számozást.

Recept
Sült paprika tojással 
Hozzávalók: 2 paprika, 4 to-
jás, 4 dkg vaj, petrezselyem-
zöld, fûszerpaprika.
Elkészítése: A paprikákat
felszeleteljük, a vajban mint-
egy 10 percig pároljuk, a vé-
gén sózzuk. A tojásokat fel-
verjük, összekeverjük a petre-
zselyemzölddel, és a papriká-
ra öntjük. Állandó keverés
mellett hagyjuk megszilár-
dulni. Tálaláskor pirospapri-
kával szórjuk meg.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Ön most nagyon türelmetlen,
semmi nem mozdul, szinte meg-
állt a levegõ. Pedig annyira vár-
ja, hogy megtörténjen az, amire
már nagyon-nagyon régóta vár.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Egy elhibázott lépés alaposan
megrengetheti anyagi bázisát.
Ne hallgasson olyan informáci-
ókra, amelyek nem felelnek meg
a valóságnak. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Kitûnõ napja lesz ma. Célja el-
érésében nagyot léphet elõre. Egy
társaságban megismerkedik va-
lakivel, akinek egyénisége rend-
kívül vonzó.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Szócsata alakul ki a baráti társa-
ságban, és sajnos úgy néz ki, a fe-
szültség nem is oldódik egyha-
mar. Apró hûtlenség fenyeget. Ne
hagyja, hogy pletykával, híresz-
teléssel kihozzák a sodrából.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Ellentéteket szül, hogy alapvetõ
beállítottsága ellentmondásba
kerül környezete elvárásaival.
Nincs mitõl tartania, mert meg-
gondolt és felelõsségteljes. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Pozitív, elõrevivõ energiáit erõsíti
az újhold, s ennek környezete is
örülhet. Összetartó, mély érzel-
mek jellemzik e napot. Energiku-
san végzi feladatait.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

A Mars és a Nap együttállása
elõidézhet sorsszerû változást.
Fordítson kellõ figyelmet a ma-
gánéletére, párkapcsolatára. Le-
gyen megértõbb, türelmesebb sze-
retteivel.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Szenvedélyes nap vár a Skorpió-
ra. Csak Önön múlik, hogy mit
hoz ki a lehetõségekbõl. Mámorí-
tó kalandtól a romantikus kap-
csolatig bármi kialakulhat.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Szerencsés idõszak következik.
Februárban mozgalmas napok
várnak Önre. Sokak szerint bu-
rokban született, de szerencséje
szúrja néhány ember szemét.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Érzelmi kiegyensúlyozatlanság
keríti hatalmába. Az bosszantja,
hogy ennek okát saját maga sem
tudja. Várjon, míg maguktól
megoldódnak a problémák.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

A kivívott harmóniát ma semmi
nem veszélyezteti. Feladataihoz
olyan társat talál, akivel meg
tudja beszélni a részleteket. Hosz-
szú idõre nyugodt körülményeket
teremt.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Ön számára nagyon kedvezõen
alakulnak a dolgok. Most már
azon gondolkodjék, hogy mihez
kezd a nagy lehetõséggel, hogyan
használja ki azt. Döntést várnak
Öntõl.
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7.50 Élő egyház (ism.)
8.20 Arcélek
8.35 Mesék
9.45 Cimbora
10.10 A vízesés mögött
(am. filmdráma, 1995)
11.50 Univerzum
12.45 Híradó
13.05 Isten kezében
13.30 EtnoKlub
14.45 Daktari (am. sor.)
15.40 Akartam volna mu-
tatni
16.30 A világörökség kin-
csei
16.50 Balatoni utazás
17.20 Talpalatnyi zöld
17.50 Pannonia 3 keré-
ken
18.30 Kirakat
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 “A zene az kell”
20.30 Állomás 
(magyar sor.)
21.00 Az alvilág profes-
szora (magyar krimi,
1969)
22.20 Dunasport
22.35 Lélek Boulevard
23.15 A hetedik kör 
(magyar f. dráma, 2008)

DUNA TV m1 m2 RTL
KLUB HÍR TV

6.50 Ma Reggel
10.00 Hogy volt!?
11.05 Körzeti magazin
11.55 Mért?
12.40 Magyar elsők
13.01 Kézfogás
13.25 Nyitott stúdió
13.45 Orbán Balázs 
nyomában
14.30 Pann-unikum
14.55 10. Győri Ütős
Fesztivál
15.30 Alakok tájban
16.10 Az Éden feltámadása
16.50 Caterina és a lá-
nyok (sor.)
18.25 Parasztok (sor.)
19.15 Nem csak a 20 éve-
seké a világ
20.10 Esti mese
20.30 Liszt Ferenc (sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Maupassant törté-
neteiből (fr. sor.)
22.00 Mulholland 
- Gyilkos negyed 
(am. thriller, 1996)
23.45 Beugró
0.35 Buster Keaton: 
A Generális 
(am. burleszk, 1927)

8.00 Kölyökklub
Benne: Lisa, Björn mackó
kalandjai, Szilveszter és
Csőrike kalandjai
11.00 A fantasztikus 
négyes
11.30 Asztro Show
12.25 Házon kívül
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Autómánia 
- Autósmagazin
13.50 Tuti gimi 
(am. sor.)
14.40 Édes, drága titkaink
(am. sor.)
15.50 Őslények kalando-
rai (angol sor.)
16.40 Az új világ 
(am. kalandf., 2005)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Fókusz Plusz
20.30 ValóVilág 
- Kiválasztás (élő)
Utána. RTL-hírek
22.40 Álljon meg 
a nászmenet! 
(am. rom. vígj., 1997)
0.50 Árnyék nélkül 
(am.-német akcióthriller,
2000)
3.00 Fókusz Plusz Maga-
zin (ism.)

7.00 Az idő örvényében
7.25 Tv2 matiné
11.55 414-es küldetés
12.25 Kath és Kim 
(vígj. sor.)
12.50 Két TestŐr 
- Életmódmagazin
13.20 Babavilág
13.50 Sentinel 
- Az őrszem 
(ném.-am. sci-fi sor.)
14.45 Sliders (am. sor.)
15.40 Az Ügynökség
(kan.-am. sor.)
16.35 Álomgyári feleség
(am.-auszt. vígj. sor.)
17.30 Duval és Moretti
(krimisor.)
18.40 Luxusdoki 
(am. vígj. sor.)
19.30 Tények
20.05 Magellán
20.30 Nem vagyunk 
mi angyalok 
(am. filmdráma, 1989)
22.30 A Sakál napja 
(angol-francia thriller,
1973)
Közben: Kenósorsolás
0.05 Fűrész III. 
(am.-kan. horror, 2006)
3.10 EZO.TV

8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Befutó
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 Ősök tere (ism.)
16.30 Ingatlanpiac (ism.)
17.05 Értékmentés más-
ként (ism.)
17.30 Európai híradó
(ism.)
18.00 Híradó
18.30 Célpont (ism.)
Oknyomozó riportműsor
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 Zuschlag-per össze-
foglaló (ism.)

TV2
6.50 Ma Reggel
10.00 Delta
10.30 A kis királylány
10.50 A bűvös körhinta
11.15 Marci (rajzf. sor.)
11.40 Amika (belga sor.)
12.00 Sandokan 
(rajzf. sor.)
12.30 Most a Buday!
13.01 Hírek
13.05 Sztársáv
14.00 MotorVízió
14.30 Egészség ABC
15.00 A Himalája 
ösvényei
16.00 Kincskereső
16.30 Magyarország
17.00 Zegzugos 
történetek
17.30 Aranymetszés
19.30 A csábító nyomozó
(francia vígj. sor.)
20.30 Híradó
20.55 Sporthírek
21.05 SzerencseSzombat
22.00 Ketten a farmon
(am. filmdráma, 1995)
23.35 Hírek
23.40 Sporthírek
23.50 Hangyatérkép
0.20 A halál keresztútján
(am. filmdráma, 1990)

7.00 Ökó farm (dok. f.)
8.00 Jelek
8.30 Noé bárkája
9.00 Babamágia
9.30 Hannah Montana
(amerikai sor.)
10.00 Disney klub
10.55 Bukovinai festett
templomok
11.35 Szerelem a képer-
nyőn túl
12.00 Vizor monden
(ism.)
12.30 Pro Patria
13.00 Határok nélkül
14.00 Hírek
14.20 Életre szóló utazó
14.45 Nemzetközi cikrusz
előadás
15.15 Talákozunk a TVR-ben
16.40 Egyszer az életben
(ism.)
18.40 TeleEnciclopedia
19.40 Sport
20.00 Hírek
20.40 A nap témája
21.10 Nosztalgikus évek
23.20 Ovidiu Rom kampány
23.30 Professzionisták
0.30 Az ember, aki ott se
volt (angol-am. krimi,
2001)

TVR 1

8.15 Cimbora (ism.)
8.40 Marsupilami
9.05 Illemberke
9.25 Szimba, az oroszlán-
király
9.50 Münchausen báró
csodálatos kalandjai
11.05 Lyukasóra
11.55 A világörökség kincsei
12.15 Kalando-Zoo a Kifu-
tók mögött
12.45 Híradó
13.05 Élő egyház
13.30 Élő népzene
14.05 Csellengők
14.25 Ágrólszakadt úrilány
(magyar játékf., 1943)
15.55 Dunáról fúj a szél
16.05 Napraforgók
16.45 Törzsasztal
17.30 Az állatok világa
18.00 Mese
18.40 Arcélek
19.00 Híradó
19.25 Heti Hírmondó
20.15 Egy kis művészet
20.20 Kikötő
21.05 Így veszett el Er-
délyország 1940-1944
22.00 Boszorkánykör
(magyar játékf., 2009)

DUNA TV m1 m2 RTL
KLUB HÍR TV

6.50 Ma Reggel
10.01 Mesék
11.25 Egy karácsony
együtt (am. f. dráma)
12.55 József Attila: 
Kész a leltár
13.05 “Így szól az Úr!”
13.15 Katolikus krónika
13.40 Krisztus 
szenvedése
14.05 Református 
magazin
14.30 Unitárius
ifjúsági műsor

14.40 A keresztyén 
ember szabadságáról
15.05 Útmutató
15.30 Mai hitvallások
16.00 Unokáink is látni
fogják
16.25 Elit gimi (drámasor.)
17.20 Vivát Benyovszky!
(sor.)
19.15 Pillér
20.05 Esti mese
20.30 Motorsport
21.00 Híradó este
21.30 Nem csak a 20 éve-
seké a világ
22.25 A harapós férj 
(magyar vígj.)

8.00 Kölyökklub
Benne. Lisa, Rupert maci,
Szilveszter és Csőrike ka-
landjai, Tom és Jerry
11.00 Trendmánia
11.40 Asztro Show
12.35 meneTrend
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Havazin
13.40 Míg a halál 
el nem választ 
(am. vígj. sor.)
14.05 Robin Hood 
(angol sor.)
16.00 Doktor Addison
(am. sor.)
16.55 Az utolsó akcióhős
(am. akció-vígj., 1993)
Közben.
17.00 Hatoslottó-sorsolás
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 ValóVilág - Össze-
foglaló (élő)
21.00 St. Trinian’s 
- Nem apácazárda 
(angol vígj., 2007)
23.10 Heti hetes
Utána. RTL-hírek
0.30 A halott 
menyasszony 
(angol-am. anim. f.)

6.45 Reggeli gondolatok
7.15 Az idő örvényében
7.25 Tv2 matiné
Benne: Levelek Félixtől,
Bajkeverő majom
11.45 Nagy Vagy!
12.40 Stahl konyhája
13.10 Kalandjárat
13.40 Borkultusz
14.10 Sliders (am. sor.)
15.05 Monk 
- Flúgos nyomozó 
(am. krimisor.)
16.00 Tequila 
és Bonetti 
legújabb kalandjai 
(olasz akció sor.)
16.55 Sheena, 
a dzsungel királynője 
(am. kaland sor.)
17.50 A 7 törpe visszatér,
avagy az erdő nem elég
(német vígj., 2006)
19.30 Tények Hírműsor
20.00 Napló
21.05 27 idegen igen 
(am. rom. vígj., 2008)
23.00 Frizbi 
- Hajdú Péterrel (talk
show)
0.00 Bionic Woman (sor.)

8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Iskolapélda (ism.)
9.30 Felfedező (ism.)
10.05 Péntek 8 (ism.)
Mondatvadászat
11.05 Célpont (ism.)
Oknyomozó riportműsor
11.30 Napról napra
Belpolitikai összefoglaló
12.05 Civil kaszinó (ism.)
13.00 Déli híradó
13.30 Közvetlen ajánlat
14.05 Különkiadás (ism.)
16.05 Arcok a liftben
(ism.)
16.30 Befutó (ism.)
17.05 Garázs (ism.)
Ahonnan az autózás indul!
17.30 GyógyHír
18.00 Híradó
18.30 Hírvilág
19.05 Keresztmetszet
20.00 Híradó
20.30 Napról napra (ism.)
21.05 Kontraszt
22.00 Híradó 21
22.30 Értékmentés más-
ként (ism.)
23.05 Vetítő
0.05 Kontraszt (ism.)

TV2
6.50 Ma Reggel
10.05 Engedjétek hozzám
10.15 Katolikus krónika
10.40 Krisztus 
szenvedése
11.05 Református 
magazin
11.30 Unitárius ifjúsági
műsor
11.40 A keresztyén 
ember szabadságáról
12.05 Útmutató
12.30 Mai hitvallások
13.01 Hírek
13.10 Telesport
14.05 Fogadóóra
14.35 Villanófényben
15.05 Selyemúton
15.35 Gyerekjáték 
a számítógép
15.50 Hogy volt!?
17.10 A harapós férj 
(magyar vígj., 1937)
18.35 Panoráma
19.05 Magyarország 
története
19.35 A csábító nyomozó
(sor.)
20.30 Híradó este
21.05 Szempont
22.00 24 (am. sor.)

7.10 A hit világa
9.00 Ahogy elő van írva
10.00 Disney Klub
11.00 Az én Európám
11.30 A falu élete, best of
13.00 Utolsó kiadás
14.00 Hírek, időjárásje-
lentés
14.20 A család sztárja
15.20 Népi hagyaték
16.00 Dănutz S.R.L. (live)
– 1-2. Rész
18.00 50 perc Pleşuval
és Liiceanuval
19.00 Jóker, Lottó 5 /40,
Lottó 6/49 és Noroc sor-
solás
19.40 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
20.40 A nap témája
21.10 A gyávaság tollai
(am.-angol háborús film-
dráma, 2002)
23.25 JTI találkozások,
balettelőadás
0.25 Egy könyv 
minden hétre
0.30 Nosztalgikus évek 
– szórakoztató műsor
(ism.)

TVR 1

6.35 Gazdakör
7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Vivát Benyovszky!
(magyar-csehszl. sorozat)
10.00 Daktari (sor.)
11.00 Család-barát
11.55 Ízőrzők
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Kikötő - Friss
15.25 A Szentgyörgyi Vá-
sár
15.55 India és Nepál
16.50 Afrika színei
17.45 Heuréka!
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
19.55 Derrick (krimisor.)
21.00 Híradó - Nemzeti
Krónika
21.15 Közbeszéd
21.40 Idézés (dokumen-
tumf.)
23.10 Sporthírek
23.15 Váltó
23.30 Sportaréna
0.15 Áldozatok 1944/45
(dok. sor.)
1.10 Beavatás (ism.)
1.25 Kikötő - Friss (ism.)
1.45 Híradó (ism.)

DUNA TV m1 m2 RTL
KLUB HÍR TV

6.50 Ma Reggel
10.00 Slovenski Utrinki
10.50 Körzeti magazin
11.40 Híres magyar
könyvtárak
12.15 A Szenty
12.30 Élni tudni kell!
13.01 Híróra
13.02 Híradó
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Jelképtár
14.50 XIX. századi grúz
krónika (grúz f. dráma)
15.55 Drága doktor úr
(sor.)
16.45 Párizsi jóbarátok
(sor.)
17.25 Bűvölet (sor.)
17.55 Magyar rock
18.55 Átjáró
19.20 Esti mese
19.45 Mindig zöldebb
(sor.)
20.30 A rejtélyes XX. szá-
zad
21.00 Híradó este
21.30 Dublini doktorok
(sor.)
22.25 Elisa lánya - Vissza-
térés Rivombrosába (sor.)
23.25 Záróra

6.30 Top Shop
7.00 Fókusz Plusz Maga-
zin (ism.)
7.25 Fókusz (ism.)
7.55 Reggeli
10.05 Te vagy az életem
(arg. sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.20 Asztro Show
14.30 Fél kettő
15.20 Vészhelyzet (am.
sor.)
16.10 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
17.15 Mindörökké szere-
lem (mex. sor.)
18.15 NekedValó (2010)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 ValóVilág - Össze-
foglaló (2010)
21.10 Fókusz
21.45 Barátok közt (ma-
gyar sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.25 Dr. Csont (amerikai
krimisor.)
23.20 A rejtély (amerikai-
kanadai sor.)
Utána: RTL-hírek
0.25 Poker After Dark
2009

7.00 Magellán (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.30 Stahl konyhája
10.55 Babapercek
11.05 Teleshop
12.30 A Szent Lőrinc 
folyó lazacai 
(magyar-olasz f., 2002)
14.35 EZO.TV
15.45 Sentinel 
- Az őrszem 
(német-am. sci-fi sor.)
16.35 Charly, majom a
családban (német sor.)
17.35 Marina 
(mex.-am. sor)
18.35 Árva angyal 
(mex. sor.)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Ezek megőrültek!
21.10 Aktív
21.45 Jóban Rosszban
(sor.)
22.20 NCIS 
(am. krimisor.)
23.20 Gyilkos számok
(am. krimisor.)
Közben: Kenósorsolás
0.20 Elit egység 
(kan. sor.)

7.00 Befutó (ism.)
7.30 Soroló (ism.)
A vidék magazinja
8.00 Híradó
9.05 Kontraszt (ism.)
10.05 Különkiadás (ism.)
A kultúra különb kiadás-
ban
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.)
15.05 Európai híradó (ism.)
15.30 Napról napra (ism.)
Belpolitikai összefoglaló
16.05 Péntek 8 (ism.)
Mondatvadászat
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
23.05 Ősök tere
23.30 Pálya
0.05 BBC Híradó
0.30 Panaszkönyv

TV2
6.50 Ma Reggel
10.00 Szempont (ism.)
10.55 Nappali
11.55 Parlamenti Napló
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (sor.)
14.30 Roma Magazin
15.05 Domovina
15.35 Átjáró
16.05 Szülőföldjeim
16.45 Zenelánc
17.05 Emberek a termé-
szetben
17.30 Híradó
17.41 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.40 India 
- Álmok útján (sor.)
19.30 Házaspárbaj 
(olasz sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Kékfény
22.05 Az Este
22.30 Személycsere 
(am. filmdráma, 1999)
0.00 Híradó különkiadás
1.00 Hírek
1.05 Sporthírek
1.15 Prizma
1.30 Telesport (ism.)

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(ism.)
10.00 Danutz SRL (ism.)
12.15 Közelebb hozzád
12.30 Teleshopping
12.50 A palota 
legendái: Jumong herceg
(sor.)
14.00 Hírek
14.50 Történelmi emlékek
15.00 Teleshopping
15.30 Krónika 
– magyar nyelvű műsor
Benne: Fekete Bárány, 
Heti Krónika
17.00 Mond mi fáj
17.30 A hölgy papucsa
18.00 Hírek
18.30 A palota legendái:
Jumong herceg (sor.)
19.40 Sport
20.00 Hírek
20.40 A nap témája
21.00 Prim Plán
22.00 Grey anatómiája
(am. sor.)
22.55 Eurovision 2011
23.10 Hallgasd a csendet
(orosz romant. f.)
1.00 Éjszakai beszélgeté-
sek (ism.)

TVR 1
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7.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
10.00 Marilyn mosolya
(amerikai filmdráma,
1993) (ism.)
12.00 Pro Motor 
– autós magazin(ism.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
13.05 Románia szeretlek!
– kultúrális magazin
14.00 Legend of the
Seeker 
(amerikai akció sorozat)
15.00 Örök lányok 
(amerikai vígjáték, 2002)
(ism.)
17.00 Amerikai 
Hófehérke 
(amerikai vígjáték, 2007)
19.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Halálos fegyver 4.
(amerikai akció-vígjáték)
23.00 Kegyetlen 
játékok 3. 
(amerikai filmdráma,
2004)
0.45 Halálos fegyver 4.
(ism.)
3.00 Kegyetlen játékok 3.
(ism.)

7.00 Híradó
9.00 Bingo 
(am. vígj.) (ism.)
11.00 A nemesi ház 
(amerikai sorozat)
13.00 Híradó
13.15 A simlis 
és a szende 
(amerikai sorozat) (ism.)
14.00 Talpig zűrben 2.
(amerikai vígjáték, 1991)
16.00 Híradó, Sport
16.45 Mr. Bean (angol
vígjáték sorozat)
17.00 Extralarge: 
A Nap ura 
(olasz-amerikai krimi,
1993)
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.20 Dzsungelháború
(spanyol-amerikai akció-
film, 1994)
22.30 Játsz/ma 
(am. thriller, 1997)
1.00 Dzsungelháború
(spanyol-amerikai akció-
film, 1994) (ism.)
2.45 Híradó, Sport 
(ism.)
3.30 A nemesi ház 
(amerikai sor.) (ism.)

7.30 Teleshopping
8.00 Az aranytó 
(am. filmdráma) (ism.)
10.00 Teleshopping
10.30 Autófórum
11.00 Ingatlan Blitz
11.30 Sport, diéta és egy
sztár
12.00 Kacsamesék 
(rajzf. sor.)
13.00 Szép még lehetsz
(am. vígj.) (ism.)
15.00 Lépéselőnyben
(ism.)
16.00 Mindenki gyermeke
- Jessica McClure meg-
mentése 
(am. filmdráma, 1989)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.15 Kacsamesék 
(rajzf. sor.)
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Kutyahideg 
(am. kalandfilm, 2006)
22.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
23.15 Az örökség 
(am. horror, 2004)
1.00 Gyilkos számok
(amerikai krimisorozat)

6.30 Végzetes 
másodpercek
8.00 Nagy durranások
9.00 A túlélés 
törvényei
10.00 Állítólag...
11.00 Piszkos munkák
12.00 Amerikai favágók
13.00 Halálos fogás
14.00 Nagy durranások
15.00 Hogyan készült
16.00 Állítólag...
17.00 A túlélés 
törvényei
18.00 Motorkerékpár-épí-
tő VB 
- Mike Metzger 
és Larry Linkogle
20.00 Vad-házasság
21.00 Amerika határain
22.00 Ross Kemp: 
Harc a Közel-Keleten
23.00 Sorozatgyilkosok 
- Frankenstein
0.00 Katona dolog 
- Tűzszerészek
1.00 Chris Ryan 
bemutatja: 
Rendőrségi elit alakulatok
2.00 Vissza a repülőt 
- A nemzetközi helyzet
3.00 Amerika határain

7.00 Balkáni szokások
(ism.)
8.00 Miért ABC
9.00 Figyelem gyerekek!
9.35 Szabad 
a szembejövő sáv
10.30 Ma a holnapról
11.00 Közelről a világ
11.30 Ég és föld között
12.00 A románok kincsei
12.35 Biznisz óra
13.35 Figyelem, 
énekelünk!
15.10 Kutyám, a filmsztár
(olasz családi vígjáték)
17.00 Hírek
18.00 Kaland 
és természet
18.30 A térképen túl
19.00 Cirque du Soleil
19.50 Győztesek
20.10 Tornádó 
- Az ég haragja (német ka-
tasztrófa film, 2006)
21.45 Szerelem a képer-
nyőn túl
22.00 Hírek
23.00 Gitárok ideje
0.00 Wonderful You 
(angol minisorozat)
1.00 Lehet, 
hogy nem tudtad

TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV DISCOVERY

9.30 Flipper... 10.25 X-
Men Animated (sor.)
11.10 Elvált Gary (sor.)
11.35 Divatdiktátorok
modelljei 12.00 Vészhely-
zet (sor.) 12.55 Dinamo
Volgograd - Győri Audi
ETO KC Kézilabda 14.40
Columbo (am. krimi)
16.35 Kalandorok (ma-
gyar vígj.) 18.40 Zsírége-
tők 19.35 Smallville (sor.)
20.25 A fehér csóka (am.
vígj.) 22.05 Esküdt ellen-
ségek (sor.)

8.15 Esmeralda (sor.)
9.45 Elátkozott paradi-
csom (sor.) 12.30 Tenger-
nyi szenvedély (sor.)
13.30 Lázadó szerelem
(sor.) 15.30 Clase 406
(sor.) 16.30 Esmeralda
(sor.) 17.30 Igaz történe-
tek 18.30 Tengernyi szen-
vedély (sor.) 19.30 Tiltott
gyümölcs (sor.) 20.30
Marie Antoinette (jap.-fr.-
am. életr. dráma) 23.00
Ördögi kör (sor.) 0.45
Clase 406 (sor.)

VIASAT ACASA

Sport.ro ETV

7.00 Sport.ro Hírek 11.00
Külön kiadás 13.00 Sport.
ro Hírek 14.00 Ste aua -
Lokomotiv, Steaua - FC
Kapfenberg, Steaua - She-
riff, Steaua - Dinamo
Zagreb 15.00 Komolyan
18.00 Sport.ro Hírek (live)
19.00 Fogadás a félelem-
mel 20.00 Gigászok harca
21.00 Sport.ro Hírek (live)
22.00 Wrestling SMACK
23.00 K1 – halálos ütések
0.10 Wrestling, showtime

8.30 Kultúrcsepp ism.
9.00 Híradó ism. 9.30 Hit-
élet ism. 10.00 Erdélyi Ká-
véház 10.30 Zene 16.00
Hitélet ism. 16.30 Piactér,
ism. 17.00 Kultúrcsepp
ism. 17.30 Többszemközt
ism. 18.00 Délutáni Be-
szélgetés ism. 18.30 Hír-
adó 19.00 Erdélyi Kávé-
ház, ism. 19.30 Híradó
20.00 Piactér ism. 20.30
Híradó 21.00 Többszem-
közt ism. 21.30 Híradó

6.30 Star Wars: 
A klónok háborúja 
(anim. sor.)
7.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
10.00 Amerikai 
Hófehérke 
(amerikai vígjáték, 2007)
12.00 Legend 
of the Seeker 
(amerikai akció sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
13.05 Tessék 
parancsolni! 
– szórakoztató műsor
17.00 Túl a csúcson 
(amerikai akciófilm, 1987)
19.00 Hétvégi Pro Tv 
hírek, időjárásjelentés
20.30 Orvlövés 
(am. akcióthriller, 2007)
23.00 Pánikszoba 
(amerikai akcióthriller,
2002)
1.15 Orvlövés 
(am. akcióthriller, 2007)
(ism.)
3.30 Pánikszoba 
(amerikai akcióthriller,
2002) (ism.)

7.00 Híradó, Sport
9.00 Veronica visszatér
(román kalandfilm, 1973)
10.45 Talpig zűrben 2.
(amerikai vígjáték, 1991)
(ism.)
12.45 Mr. Bean 
(ismétlés)
13.00 Híradó
13.15 A Simlis és a Szen-
de (amerikai sorozat)
14.00 Beethoven 
nagy áttörése 
(amerikai családi film,
2008)
16.00 Híradó
16.45 80 nap alatt a Föld
körül (am.-német-ír-angol
kalandf., 2004)
17.00 Belevaló papapótló
(amerikai vígjáték, 1989)
19.00 Híradó
20.20 A vörös sárkány 
legendája 
(hongkongi akciófilm,
1994)
22.20 SuperBingo 
Metropolis - versenyshow
1.40 A vörös sárkány 
legendája (ism.)
3.15 Híradó (ism.)

7.00 Egy kapcsolat szabá-
lyai (am. vígj. sor.)
8.00 Mindenki gyermeke -
Jessica McClure megmen-
tése (ism.)
9.30 A mi házunk
10.30 Fejében a nagyvilág
11.00 Levintza bemutatja
11.30 Tanulj, álmodj, sze-
ress!
12.30 Kacsamesék
13.30 Testvérek (am. sor.)
14.30 Egy kapcsolat sza-
bályai (sor.)
15.00 Gyilkos számok
(am. krimisor.)
16.00 Kutyahideg 
(am. kalandf.) (ism.)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.15 Kacsamesék
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Anyacsere
22.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
0.00 A bevetés szabályai
(am. háborús f. dráma,
2000)
2.00 Gyilkos számok
(krimisor.)

6.10 Állítólag...
7.00 Hogyan csinálják?
Fúrótorony-
szállítás/borotválás
8.00 Tornádók nyomában
9.00 A túlélés törvényei
10.00 Amcsi motorok
11.00 Ötödik sebesség
12.00 Motorváros
13.00 Autókereskedők
14.00 Motorkerékpár-
építő VB 
- Mike Metzger és Larry
Linkogle
16.00 Állítólag...
17.00 A túlélés törvényei
18.00 Vad-házasság
19.00 Vissza a repülőt
20.00 Trükkös tesók
21.00 Halálos fogás
22.00 Túlélőpár-baj 
- Sivatagi üzemzavar
23.00 Csendes szörnyete-
gek
0.00 Katasztrófa: 
ahogy én láttam
1.00 Az ember, 
mint préda
2.00 Verminators 
- Egy irtó jó csapat
3.00 Halálos fogás

7.00 Gitárok ideje (ism.)
8.00 A térképen túl (ism.)
8.30 Kaland és természet
9.00 Kicsik órája
10.00 Farm
11.00 Csavargó halász
11.30 Arc és hasonlóság
12.00 Motomágia
12.30 Autómánia
13.00 A világ és mi
13.30 IT Zon@
14.00 Jamie Amerikában
14.35 Atlasz
15.10 Egy taxis New
Yorkban (olasz vígjáték)
17.00 Hírek
17.30 Olimpiai magazin
18.00 Balkáni szokások
19.00 Videóterápia
20.10 A musicalsztár 
(am. vígj.)
21.40 Győztesek
21.45 Szerelem 
a képernyőn túl
22.00 Hírek
23.10 “Om bun” Fesztivál
0.00 La commanderie 
(fr. sor.)
1.00 Lehet, 
hogy nem tudtad
1.15 A musicalsztár (ism.)
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9.25 Őslények szigete
am. sor.) 10.15 X-Men
Animated (rajzf. sor.)
11.10 Gigamad 11.35
Amerika csillagai 13.15
Nagy Ő - The Bachelor
15.10 Columbo: Fogas kér-
dés (am. krimi) 17.10 Anna
(kan. fsor.) 18.55 Love
Story (am. rom. dráma,
1970) 21.05 Lehetetlen
küldetés 22.00 Odaát (am.
akció sor.) 22.55 Kutyám,
Jerry Lee 2. (am. akció-
vígj., 1999) 

8.15 Esmeralda (sor.)
9.45 Elátkozott paradi-
csom (sor.) 12.30 Tenger-
nyi szenvedély (sor.)
13.30 Lázadó szerelem
(sor.) 15.30 Clase 406
(sor.) 16.30 Esmeralda
(sor.) 17.30 Mesés höl-
gyek 18.30 Tengernyi
szenvedély (sor.) 19.30 A
tiltott gyümölcs (mexikói
sor.) 20.30 Én és a herce-
gem: Az elefánt kaland
(amerikai vígjáték, 2010)
22.30 Meséljünk! 

VIASAT ACASA

Sport.ro ETV

8.00 Sport.ro Hírek 11.00
Külön kiadás 12.00 Vakáci-
ós játékok 13.00 Sport. ro
Hírek 14.00 BoxBuster:
Arthur Abraham - Andre
Dirrell 15.05 Fogadás a fé-
lelemmel, showtime 16.00
Külön kiadás 18.00 Steaua
Bucureşti - Lech Poznan lab-
darúgó mérkőzés (live)
20.00 Gigászok harca
21.00 Sport.ro Hírek (live)
22.00 UFC 126

8.30 Hitélet ism. 9.00 Hír-
adó ism. 9.30 Többszem-
közt ism. 10.00 Híradó ism.
10.30 Népzene 16.00 Pi-
actér ism. 16.30 Több-
szemközt ism. 17.00 Hit-
élet ism. 17.30 Erdélyi Ká-
véház, ism. 18.00 Piactér
ism. 18.30 Híradó 19.00
Kultúrcsepp ism. 19.30 Hír-
adó 20.00 Többszemközt
ism. 20.30 Híradó 21.00
Piactér ism.

7.00 Pro Tv hírek,
Könyvbemutató
10.00 Tessék parancsolni!
– szórakoztató műsor
(ism.)
12.00 Fiatal 
és nyugtalan 
(am. sor.) (ism.)
13.00 Pro Tv hírek, sport
14.00 Túl a csúcson 
(amerikai akciófilm, 1987)
(ism.)
16.00 Fiatal 
és nyugtalan 
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, sport
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.15 Sasszem 
(amerikai filmdráma,
2008)
22.30 Az örökség 
(román vígjáték sorozat)
23.30 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
0.00 Elit egység 
(kanadai sor.)
1.00 Sasszem 
(amerikai filmdráma,
2008) (ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Reggeli matiné -
Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 Beethoven 
nagy áttörése 
(amerikai családi film)
(ism.)
13.00 Híradó, Sport
14.00 Belevaló papapót-
ló (amerikai vígjáték,
1989) (ism.)
16.00 Híradó, Sport
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
– Simona Gheorge 
műsora
19.00 Híradó, Sport
20.20 Mutassalak 
be a szüleimnek!
22.00 Vad nárcisz 
(román telenovella)
23.00 Híradó, Sport
23.45 Bűnös show 
– Dan capatos 
szórakoztató műsora
1.00 Különleges 
ügyosztály 
(Esküdt ellenségek: 
Meggyalázott áldozatok)
(amerikai krimisorozat)

7.30 Szívek találkozása
(indiai sor.)
8.30 Teleshopping
9.00 A cseresznye a tor-
tán (ism.)
10.00 Ingatlan blitz (ism.)
10.30 A Jade skorpió átka
(am.-német vígj.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kacsamesék
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Gyilkos számok
(ism.)
16.00 A negyedik záradék
(amerikai-angol thriller,
1987)
17.30 Világiak
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.15 Kacsamesék
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 Csak lazán! 
(amerikai vígjáték, 2005)
22.15 Lököttek (sor.)
23.00 Mondenii
23.30 A médium 
(am. krimisor.)
0.30 Örökség 
(erot. f.)

7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők
9.00 Halálos fogás
10.00 Piszkos munkák
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 Amcsi motorok
13.00 A túlélés törvényei
14.00 Állítólag...
15.00 Piszkos munkák
16.00 Hogyan készült?
17.00 Halálos fogás
18.00 Egyedül 
a rengetegben 
- Én is túlélhetem?
19.00 A túlélés törvényei
20.00 Állítólag... 
- Elnöki kérés
21.00 Hogyan csinálják?
Űrruha, 
Dízelmotor, 
Neonreklám
21.30 Hogyan készült?
22.30 Az ember, 
mint préda
23.30 Katona dolog
0.30 Chris Ryan 
bemutatja: 
Rendőrségi elit alakulatok
1.30 Ross Kemp 
Afganisztánban
2.30 Ausztrália határain

7.00 Fraiser és a farka-
sok (kanadai-amerikai so-
rozat)
7.55 Állati ösztön
8.10 DP 2 tonomat
10.10 Egy taxis New
Yorkban (olasz vígjáték)
(ism.)
12.00 Hírek
12.30 Farm (ism.)
13.25 Teleshopping
14.30 Együtt Európába
15.30 A románok kincsei
16.00 Fraiser és a farka-
sok (kanadai-amerikai
sor.)
17.00 Hírek
17.30 Vallomások
18.30 A törvény ereje –
talk show
19.00 Biznisz óra
20.00 Az oroszlánok a
rénája
21.00 Biztonsági teszt
22.00 Hírek, sport
23.00 Cleopatra 2525
(amerikai kaland sor.)
23.55 Győztesek
0.10 Visszajátszás
1.30 Vallomások (ism.)
2.30 Közelről a világ
(ism.)
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9.20 Gyilkos sorok 10.15
Egy kórház magánélete
(sor.) 11.10 Tuti gimi (sor.)
12.05 Kalandorok (ma-
gyar vígj.) 14.10 Nyomta-
lanul (sor.) 16.00 CSI
(ism.) 17.00 Gyilkos szá-
mok (sor.) 18.00 A nagy
házalakítás 19.00 A dadus
(sor.) 19.30 Jóbarátok
(ism.) 20.30 Két pasi
...(ism.) 21.30 CSI: A hely-
színelők (sor.) 22.30 A te-
hetséges Mr. Ripley (am.
krimi) 

8.30 Esmeralda (sor.)
10.00 Elátkozott paradi-
csom (sor.) 12.45 Tenger-
nyi szenvedély 14.30 Me-
sés hölgyek 15.30 Clase
406 (sor.) 16.30 Esme-
ralda (sor.) 17.30 Igaz tör-
ténetek 18.30 Tengernyi
szenvedély (sor.) 19.30
Tiltott gyümölcs (sor.)
20.30 Szerelem és tisztes-
ség (sor.) 21.30 Eliza nyo-
mában (sor.) 22.30 Éjsza-
kai történetek 23.30 Ördö-
gi kör (sor.)

VIASAT ACASA

Sport.ro ETV

7.00 Hírek 10.00 Pontos
sportidő (live) 12.00 Hírek
(live) 13.10 Fogadás a fé-
lelemmel 14.10 Pontos
sportidő (live) 15.10 Külön
kiadás 16.00 Ko Sport.ro
Hírek molyan 16.30 Pon-
tos sportidő (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live) 19.05
Információk (live) 20.00
Gigászok harca 21.00
Sport.ro Hírek (live) 22.00
Local Kombat Superstars
23.00 Wrestling SMACK

9.00 Kultúrcsepp ism.
16.00 Délutáni Híradó
16.15 Kultúrcsepp 16.35
Kárpát Expressz 17.00 Át-
járó 17.30 Délutáni Híradó
17.40 Izelítő 14.45 Kalen-
dárium 17.50 Egészséges
percek 17.55 Könyvajánló
18.00 Reggeli terefere
18.30 Híradó 19.00 Piac-
tér 19.30 Híradó 20.00
Moldoványi Judit: Az elát-
kozott malom, dokf. 21.00
Piactér ism. 21.30 Híradó

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

8.00 Jó reggelt, Erdély!
Híradás, Telefontársasjáték,
Nyelvőr, Világjárók
10.05 Térerő
14.00 Híradás,
Aranyszalagtár, Alternatív-
zene
16.00 Híradó, Ötórai tea:
Megy a magnó, Súrlott grá-
dics, A hét zeneműve, Vers-
műsor, Gramofon

2.00 Éjszakai váltás
8.00 Hírek, műsorism., sport
8.15 Térerő
9.15 Cifra palota
9.55 Hírek, műsorims.
15.00 Slágerlista
16.00 Hírek, műsorism.
16.10 Falfirka
17.00 Láthatár
17.30 Sorsok az operaszín-
padon
17.55 Hírek, műsorism.

BUKARESTI RÁDIÓ

Marosvásárhelyi rádió

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

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

11.00 Hírnegyedóra, Rádió-
újság - Hasznos tudnivalók
12.00 Híradás
12.10 Művelődési hírek
12.35 Kispad - sportműsor
13.05 Zenés üzenetek
14.00 Délutáni váltás
Zenedoboz, Kalendárium
16.00 Híradás, Rádióújság
17.00 Híradás, Figyelő, Tör-
vénytár
17.55 A nap hírei röviden

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

BUKARESTI RÁDIÓ

Marosvásárhelyi rádió

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

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

10.00 Híradás, Ultrarövid
ráadás
11.00 Híradás, Gyermekműsor
12.00 Híradás
12.05 Igehirdetés, Délkör
13.00 Híradás
13.05 Szól a nóta
14.00 Itthon, Erdélyben –
faluműsor: Szörcse,
Kovászna megye
15.00 Zenés üzenetek
16.00 Híradó
16.10 Zenés üzenetek
17.00 Vasárnapra válogat

2.00 Éjszakai váltás
14.00 Műsorismertetés
14.05 Dalposta
15.40 Vidékről vidékre
16.25 Körhinta,
Zenenegyed
17.25 Egyházi műsor, evan-
gélikus
17.55 Műsorismertetés

BUKARESTI RÁDIÓ

Marosvásárhelyi rádió

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ



Labdarúgás

Hírösszefoglaló 

Elsõként az FC Barcelo-
na jutott a fináléba a lab-

darúgó Spanyol Király Ku-
pában: a katalán sztárcsapat
az elõdöntõ szerda esti issza-
vágóján 3-0-ra gyõzött az
Almería vendégeként és 8-0-
ás összesítéssel lépett tovább.
A blau-grana alakulat törté-
nete 35. döntõjére készülhet
a kupában, legutóbb 2009-
ben nyert.

A Real Madrid Mesut
Özil, valamint Emmanuel
Adebayor góljaival nyert a
vendég Sevilla ellen (2-0), így
kettõs gyõzelemmel jutott
döntõbe. Az április 20-án sor-
ra kerülõ fináléban a 17-sze-
res kupagyõztes fõvárosiak
és a 25 elsõséggel bíró katalá-
nok csapnak össze. A Király
Kupa döntõjében utoljára
1990-ben rendeztek El
Clásicót, akkor a Barcelona
hódította el a serleget.

A Liverpool hazai környe-
zetben 2-0-ra nyert a Stoke
City ellen az angol Premier
League 25. fordulójának
szerdai játéknapján, a Vörö-
sök második gólját az új szer-
zemény, az uruguayi Luís
Suárez szerezte. Bár kétszer
is vezetett Birminghamben, a
Manchesyer Citynek végül
be kellett érnie a 2-2-es dön-
tetlennel a City ellenében. 

További eredmények:
Blackburn Rovers–Totten-
ham Hotspur 0-1, Black-
pool–West Ham United 1-3,
Bolton Wanderers–Wolver-
hampton Wanderers 1-0,
Fulham–Newcastle United
1-0. A Manchester United

(54 pont) továbbra is veretle-
nül vezeti a mezõnyt, az
Arsenal (49), a Manchester
City (46), a Chelsea (44) és a
Tottenham (41) elõtt. 

A második helyen álló
Napoli, valamint a Juventus
is vereséget szenvedett az
olasz Serie A 23. fordulójá-
nak szerdai játéknapján.

Eredmények: AS Ró-
ma–Brescia 1-1, Cesena–Ca-
tania 1-1, Chievo–Napoli 2-
0, Fiorentina–Genoa 1-0,
Palermo–Juventus 2-1, Pár-
ma–Lecce 0-1, Sampdoria–
Cagliari 0-1, Udinese–Bo-
logna 1-1. A Bari–Interna-
zionale találkozót lapzárta
után rendezték. 

Az AC Milan (48 pont) ve-
zet a Napoli (43), a Lazio
(41), az AS Róma (39), az
Internazionale (38),a Paler-
mo (37) és az Udinese (37)
elõtt. 

Vízilabda 

Turós-Jakab László

Nem sikerült továbblép-
nie a férfivízilabda LEN

Kupa negyeddöntõibõl a
CSM Digi csapatának: a
nagyváradi visszavágó végén
a román bajnok büntetõkkel
búcsúzott a Honvéd ellené-
ben. A Kõér utcai 12-9 után a
budapestiek 6-9-cel zárták a
nagyváradi visszavágó ren-
des játékidejét és a különbség
maradt a hosszabbítások
után is, hiszen a budapesti
Hárai góljára Negrean tudott
válaszolni. A büntetõk drá-
mai csatájából Szívósék ke-
rültek ki gyõztesen, s bár a a
jegyzõkönyvbe 12-11-es
váradi siker került, a Honvéd
jutott tovább. Hárai, Sala-
mon, Szívós és Tóth Márton
belõtte büntetõjét, Bátori 5
méteresét azonban hárította
Barát Ferenc váradi hálóõr.
A házigazdák Diaconu gólja
után kétszer is hibáztak,
Chioveanu és Kincses révén,
s bár Creþu értékesítette bün-
tetõjét, végül 2-4-re alulma-
radtak az 5 méteresek párba-
jában.       

A büntetõkkel együtt 23
gólon Creþu (4), Diaconu
(3), Negrean (3), Kincses és
Monostori (CSM Digi), il-
letve Szívós (3), Hárai (2),
Salamon (2), Tóth M. (2),
Gór-Nagy és Bátori oszto-
zott.  

A másik magyar csapat vi-
szont nem jutott tovább. Mi-
után korábban 10-5-re vesz-
tett az olasz RN Savona ott-
honában, a Ferencváros a
Népligetben megismételte
ezt az eredményt és kettõs
vereséggel búcsúzott. A bu-

dapesti visszavágó magyar
góljait Kunac (2), Varga T.
(2) és Czigány szerezte, míg a
gyõztesektõl négyen is dup-
láztak. 

A marseille-i 7-6-ot az
olasz Brixia Leonessa
Brescia otthonában  megis-

mételte a francia Centre des
Nageurs, amely kettõs gyõ-
zelemmel jutott a legjobb
négy közé. A szlovén
Vaterpolo Koper Rokava
szerdán este 9-9-es döntet-
lent harcolt ki Athénban, de
kiesett, mert hazai pályán
12-8-ra kapott ki a görög
Panioniosztól. 

Zárult az Euroliga 16 csa-
patos fõtáblájának küzde-
lemsorozata is. A ZF-Eger
az utolsó fordulóban is kika-
pott (8-10 a spanyol CNA
Barcelonetával) és D jelû né-
gyesében pont nélkül zárt az
utolsó helyen. Az A jelû né-
gyesben a Vasas a Szeged el-
leni 11-10-zel zárt és máso-
dikként jutott a legjobb nyolc
közé, a csoportgyõztes mon-
tenegrói Jadran Herceg
Novival együtt. 

A B csoportból az olasz
Ferla ProRecco és a monte-
negrói VK Budva Mtel, a C-
bõl a horvát HAVK Mladost
Zágráb és a szerb Partizan
Belgrád, a D-bõl pedig két
horvát gárda, a Jug Croatia
Osiguranje és a Primorje
Erste Banka Rijeka jutott az
Euroliga legjobb nyolc csa-
pat alkotta mezõnyébe. 
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RövidenPólódráma Nagyváradon 

Szívós Márton fontos gólokat szerzett csapatának Nagyváradon   

Tenisz

T. J. L.

A magyar nõi teniszválo-
gatott 3-0-ra nyert a lett

együttes ellen a Fed Kupa
Euro-afrikai zóna I. csoport-
jának elsõ fordulójában az iz-
raeli Eilatban. Babos Tímea
6-3, 6-4-re verte Irina Kuz-
minát, Arn Gréta pedig 6-3,
6-0-ra Liga Dekmeijerét, így
a párosmérkõzésnek már
nem volt jelentõsége. A Ba-
bos Tímea, Jani Réka duó 6-
4, 6-3-ra gyõzött a Dekmei-
jere, Kuzmina kettõs ellen. 

Ugyanazon D csoport-
ban, Románia kiütéses vere-
séget szenvedett Hollandiá-
tól: 0-3. Eredmények:
Michaella Krajicek–Mo-
nica Niculescu 6-3, 6-1,
Arantxa Rus–Alexandra
Dulgheru 6-4, 6-3, Kiki
Bertens, Richel Hogen-
kamp–Dulgheru, Niculescu
7-6 (6), 3-6, 7-5. Miután
Krajicek és Rus sincs a leg-
jobb százban, a tulipán-
országiak kiütéses sikere
mindenképpen meglepõ. A
magyarok tegnap a hollan-
dokkal találkoztak, a romá-
nok pedig a lettekkel.   

További eredmények az el-
sõ fordulóból: Svájc–Nagy-
Britannia 2-1 (A csoport),
Bulgária–Lengyelország 2-1
(B), Izrael–Luxemburg 3-0
(B), Fehéroroszország–
Ausztria 3-0 (C), Görögor-
szág–Horvátország 3-0 (C). 

A 15 együttes négy cso-
portgyõztesének szombati
rájátszásában dõl el, melyik
két csapat küzdhet meg ápri-
lis 16-17-én a Világcsoport
második vonalába való felju-
tásért. Eredetileg a románok
és a magyarok célkitûzése is
a feljutás volt, amitõl azon-
ban elõbbiek eltávolodtak. 

Magyar siker, román bukta  Spanyol Király Kupa: 

összejott az álomdöntõ 

Második a Steaua 

A férfi kosárlabda-bajnok-
ság 14. fordulójából elha-
lasztott mérkõzésen a
Steaua Turabo 90-83-ra ver-
te hosszabbításban a házi-
gazda Nagyszebeni CSU
Atlassibet és feljött a táblá-
zat második helyére. A hét-
végi 20. fordulóból a TVR 3
a CS Otopeni– Temesvári
BC (szombat, 18 óra) és a
Steaua Turabo–BC Mureº
(vasárnap, 18 óra) mérkõzé-
seket választotta ki. A to-
vábbi mûsor: CSU Asesoft
Ploieºti–Csíkszeredai Hargi-
ta Gyöngye, Kv. U-
Mobitelco BT–SCM U
Craiova, CSU Atlassib–
Nagyváradi CSM, BCM U
Piteºti–Energia Rovinari,
Politehnica Iaºi–Gaz Metan
(Medgyesen rendezik meg),
Buk. CS Municipal–Brassói
CSU Cuadripol. 

Kikapott a Sepsi BC

A kosárlabda-bajnokság ha-
todik fordulójából elõre ho-
zott mérkõpzésen a Sepsi
BC 71-64-re kikapott a ven-
dég Aradi ICIM-tól. A hét
végén teljes fordulót rendez-
nek az A1 csoportban: Buk.
Rapid–Sepsi BC, Buk.
Olimpia–Aradi ICIM, Szat-
márnémeti CSM–Temesvári
Bega Danzio, CST
Alexandria–SCM Craiova. 

Négy meccs 
három nap alatt 

Kemény erõpróba vár a
Sportul Studenþesc vízilab-
da Szuperliga-csapatára,
amely két párosmérkõzést
bonyolít le három nap alatt.
Szombaton és vasárnap dél-
elõtt a Kolozsvári Polit fo-
gadja a 12. forduló kereté-
ben, vasárnap délután és
hétfõn délelõtt pedig pótolja
a Dinamo elleni, 9. forduló-
ba számító meccseket. A
TVR 3 élõben közvetíti a
Steaua–Dinamo rangadókat,
szombaton 17, vasárnap pe-
dig 12 órától. A 12. forduló
keretében még Rapid–Nagy-
váradi CSM Digi és Nagy-
váradi Criºul–Aradi
AMEFA párosmérkõzéseket
rendeznek.   

Európai kézi-kupák 

Vasárnap 18 órától a Digi
Sport élõben közvetíti az
Oltchim bemutatkozását a
nõi kézilabda Bajnokok Li-
gája elsõ középdöntõ cso-
portjában, a valceaiak ellen-
fele a montenegrói Buduc-
nost Podgorica. A második
középdöntõ-csoportban a
Gyõri Audi ETO KC Vol-
gográdban kezd, az osoz
Dinamóval. A KEK nyol-
caddöntõiben a Tomis
Constanþa ma és holnap is
idegenben mérkõzik meg az
orosz Rosztov Donnal, míg
a Ferencváros szombaton
idegenben csap össze a dán
HK Viborggal. Az EHF-
kupában a legjobb 16 között
a HC Dunãrea Brãila a dán
Team Esbjerget fogadja
szombaton, a 11 órakor
kezdõdõ mérkõzést a TVR
3 közvetíti élõben.  

ÚMSZ

Csak anyagi következ-
ménye van a Kormány-

zati Ellenõrzési Hivatal
(KEHI) azon vizsgálatának,
amelyet a tavalyi, budapesti
úszó Európa-bajnokság költ-
ségvetési támogatásának fel-
használásáról végzett.

A magyar kormány köz-
ponti költségvetési forrásból
400 millió forinttal támogat-
ta a 2010. évi úszó, mûugró,
mûúszó és nyíltvízi Eb-t, mi-
után a Magyar Úszó Szövet-
ség 2008-ban elnyerte az Eu-
rópa-bajnokság megrende-
zésének jogát. A Kormány-
zati Ellenõrzési Hivatal az
Eb megrendezéséhez bizto-
sított költségvetési támoga-
tás felhasználását vizsgálta.

Gaál Szabolcs Barna, a
Kormányzati Ellenõrzési Hi-
vatal elnöke tegnap Budapes-
ten, sajtótájékoztatón újság-
írói kérdésre emlékeztetett: a
kormányhatározat akkor

rendelte el az ellenõrzést,
amikor még az úszó Eb el
sem kezdõdött. Éppen ezért
lehetett megtenni azt, hogy
ne fizessenek ki olyan pénze-
ket, amelyekre nem is volt
szükség – tette hozzá, megje-
gyezve, hogy így összességé-
ben a magyar államnak mint-
egy 180 millió forintot takarí-
tott meg a KEHI.

Arra a kérdésre, hogy mi-
lyen következményei lehet-
nek a vizsgálatnak, Gaál
Szabolcs Barna azt válaszol-
ta, hogy a 400 millió forin-
tos állami támogatásból 180
millió forinttal kevesebbhez
jut az úszószövetség. „Pon-
tosan ennyi a következmé-
nye. Egyéb jogi következmé-
nye nincs” – közölte.

Kifejtette azt is: a Magyar
Úszó Szövetség elnökének,
Gyárfás Tamásnak meglesz
a lehetõsége, hogy reagáljon
a KEHI jelentésére, „annál
is inkább, mivel a jelentés a
Magyar Úszó Szövetség el-

nökének is ad feladatot, il-
letve tesz javaslatot, hogy
mit kellene másként csinál-
ni”. Gyárfás Tamás meg
fogja kapni a jelentést, és
megteheti majd az azzal
kapcsolatos észrevételeit –
jegyezte meg.

A KEHI vizsgálata sze-
rint a MÚSZ fõtitkára a tá-
mogatási szerzõdés megkö-
tését megelõzõen megalapo-
zatlan költségvetést nyújtott
be az Önkormányzati Mi-
nisztériumnak, s az Eb össz-
költségét 30 százalékkal ma-
gasabb összegre tervezte,
közel 350 millió forinttal
túllépve a reális értéket, va-
lamint az Eb megrendezésé-
re kapott 400 millió forint
állami támogatásból a
MÚSZ mintegy 120 millió
forintra a megalapozatlan
költségvetés miatt nem lett
volna jogosult, további
mintegy 60 millió forintot
pedig jogszabálysértõ mó-
don használt fel. 

Kevesebb jut Gyárfáséknak

Mesut Özil
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Készült a Communitas Alapítvány támogatásával.

Józsa János

A Szentatya 2010. július
1-jén jóváhagyta azt a dek-
rétumot, amely elismeri Is-
ten Szolgája, Scheffler Já-
nos szatmári püspök vérta-
núságát. Ezzel a szatmári
egyházmegye vértanú püs-
pökét a boldogok sorába ik-
tathatják. Régen várt dön-
tés ez...
– Igen, régen vártuk ezt a na-
pot. A kommunizmus évei-
ben nem is mertünk gondol-
ni arra, hogy valaha vértanú
püspökünket a boldogok so-
rába iktatja a Szentatya. Vi-
szont a ’89-es fordulat után
lehetségessé vált az újrain-
dult püspökség keretében a
boldoggá avatás kérése.
Amikor kinevezték elõdö-
met, Reizer Pált püspökké,
mindjárt az elsõ feladatok
között szerepelt ez. Termé-
szetesen nemcsak a mi egy-
házmegyénk volt és van
ilyen helyzetben, hanem Ro-
mánia-szerte nagyon sok
egyházmegye. Amikor a bol-
doggá avatás perének elkez-
dését latolgatta a püspök
atya, ennek az ügynek a
posztulátorává kinevezte pá-
ter Szõke János szalézi szer-
zetes atyát, aki az eljárást
megkezdte az egyházme-
gyénkben. Az egyházmegyei
szakaszában ennek az eljá-
rásnak össze kellett gyûjtenie
minden lényeges írott for-
rást, minden fontos szóbeli
tanúvallomást és iratot
Scheffler János püspök atya
életútjáról és vértanúságáról.
A tanúvallomásokat nagyon
aprólékos, közel száz kérdés-
bõl álló kérdõív segítette. A
történész szakértõk össze-
gyûjtöttek minden fontos
dokumentumot, a teológu-
sok megvizsgálták az írásos
hagyatékot, és mindezekrõl
részletes szakvéleményeket
készítettek. Amikor helyi
szinten minden vizsgálat
megtörtént, és összeállt a ha-
talmas terjedelmû anyag, ak-
kor az aktákat hitelesítésük
után ünnepélyesen lezárták,

lepecsételték, majd 1996
õszén Rómába küldték. Az
eljárás második szakasza ott
folytatódott: megvizsgálták
és elismerték az egyházme-
gyei eljárás szabályszerûsé-
gét. Az iratok alapján 2002-
ben elkészült az úgynevezett
Pozíció könyv formájában,
olasz nyelven, amit elõször a
történészek vizsgáltak át,
utána a teológusok. Ez után
került az anyag a kongregá-
ció bíborosaihoz. A történé-
szek nyilatkoztak a doku-
mentációról, annak teljessé-
gérõl, megbízhatóságáról,
hitelességérõl, a teológusok
a vértanúságról, a bíborosok
összegzõ és egyöntetû pozi-
tív véleménye után pedig a
kongregáció bíboros prefek-
tusa a pápa elé tárta az
ügyet, aki, mint egyedüli bí-
ró, meghozta a döntést az
életszentségrõl. Mivel vérta-
núról van szó, nem volt
szükség csodára a boldoggá
avatáshoz. A szentté avatás-
hoz viszont csoda felmutatá-
sára lesz majd szükség.

Mit is jelent pontosan
valakinek a boldoggá avatá-
sa?
– A boldoggá avatás ünnepé-
lyes kijelentése annak, hogy
az elhunytat Isten felvette a
boldogok seregébe, azaz Is-
ten színe látására jutott. A
boldoggá avatás mindig
megelõzi a szentté avatást,
de teológiai tartalmuk azo-
nos: annak ünnepélyes ki-
nyilvánítása, hogy az adott
személy hõsies fokon gyako-
rolta a keresztény erényeket,
vagy életét áldozva tett tanú-
ságot a Krisztusba vetett hite
mellett, azaz vértanú. A bol-
doggá avatásnak területileg
korlátozó hatálya van, ez azt
jelenti, hogy csak egy bizo-
nyos területen, egy bizonyos
közösségben engedélyezi a
boldoggá avatott tiszteletét.
Ez a közösség lehet egy rész-
egyház, például egyházme-
gye, egy adott országban élõ
közösség, vagy például egy
szerzetesrend. A szentté ava-

tás, szemben a boldoggá ava-
tással, az egész egyház szá-
mára kötelezõ jelleggel elõír-
ja az illetõ szent liturgikus
tiszteletét.

Milyen ember, milyen
püspök volt Scheffler Já-
nos?
– Erre a kérdésre, úgy érzem,
nehezen tudok válaszolni.
Nagyon sok mindent kellene
elmondanom, és biztos,
hogy kimerítõen nem fog si-
kerülni. Megpróbálom idõ-
ben és térben elhelyezni. Az
idõintervallum 1887– 1952.
Magyar világ, majd pedig az
elsõ világháború, Trianon,
aztán a második világháború
elõtt még a bécsi döntés, a
második világháború, utána
pedig a kommunista uralom.
Ezek az idõbeli tények jel-
lemzik az életét, és biztos,
hogy nagyon mély nyomot
hagytak benne. Kálmándon
született, egy Nagykároly-
hoz közeli sváb községben,
de magyar világban, magyar
iskolában járt, ízig-vérig ma-
gyarrá lett. Ebbõl a kicsi köz-
ségbõl indult el, és elég nagy
utat járt be. Tanulmányait
Kálmándon, Szatmárnéme-
tiben, Budapesten végezte,
1910. július 6-án pappá szen-
telték. Utána is folytatja a ta-
nulmányait a római Grego-
riana egyetemen, ahol 1912-
ben kánonjogból doktorátust
szerez. Ezzel a tanulás szá-
mára nem fejezõdik be, hi-
szen beiratkozik a Pázmány
Péter Tudományegyetem
Hittudományi Karára, és
magánúton készül az alap-
vetõ és ágazatos hittan vizs-
gára. 1915. novemberében
az egyetem a hittudomány
királygyûrûs doktorává avat-
ja. Közben volt segédlelkész,
a papnevelõ intézet tanulmá-
nyi felügyelõje és filozófiata-
nára, hitszónok, gimnáziu-
mi hittanár, plébános, teoló-
giai tanár, aztán a kolozsvári
Ferenc József Tudomány-
egyetem egyházjogi tanszék-
ének tanára 1940-ben. 1942.
március 26-án érkezik a püs-

pöki kinevezését közlõ pápai
bulla, majd a nagyváradi
kormányzói kinevezés, má-
jus 17-én pedig a Szatmári
Székesegyházban Serédi
Jusztinián hercegprímás,
Glattfelder Gyula csanádi és
Madarász István kassai püs-
pökök segédletével, püspök-
ké szenteli. Nagyon szép lel-
kipásztori programot tûzött
ki maga elé, amit elsõ körle-
velében meg is fogalmazott.
Elõször a püspöki címerére
utalva elmondja, hogy miért
is választotta azt, és miért
ezt a jelmondatot: „Ut
omnes unum sint” – „Hogy
mindannyian egyek legye-
nek.” A címerének és jel-
mondatának mondanivalója
az egyházmegye egysége.
Magyarországon elõször a
szatmári egyházmegyében
Hám János püspök által
szorgalmazott Jézus Szíve
oltalma alatt szeretné ezt az
egységet megvalósítani. Õ
Hám püspök utóda, azért
imádkozik és azért ajánlja
fel az egész életét, hogy az
egyházmegye húsz évig kü-
lön élõ három része ismét
egybeforrjon. Továbbá,
hogy az egyházmegye min-
den papja a szent szolgálat-
ban mindig igazi testvér, egy
legyen. Hogy az egyházme-
gye magyar, német és szlo-
vák hívei, minden nemzeti-
ségi gyûlöletet félretéve,
Krisztus szeretetében egy-
másra találjon. Végül, hogy
papok és hívek a püspökkel
és a pápával az élen egyetér-
tésben Krisztusban és a
mennyei Atyában egyek le-
gyenek. Minden vélemény-

különbség és szellemi áram-
latok ellenére Krisztus egye-
dül igaz tanításának forrásá-
ból merítsenek, és a szent
munka közben együtt imád-
kozzanak.

Ez azonban áldozatot
követelt...
– Akkor még nem is sejtette,
milyen nagy áldozatot kíván
tõle éppen ezért az egységért
és az egység megõrzéséért
az Isten. A megpróbáltatá-
sok hamarosan jelentkeztek.
A háború borzalmai elérték
Szatmárt. A város bombá-
zásakor a püspöki palota is
találatot kapott két helyen:
az óvóhelyen, pincében lévõ
teljes tanári kar és kispap-
ság, s néhány nõvér, szám
szerint huszonegyen meg-
halnak. A püspök úr csak
azért nincs az áldozatok kö-
zött, mert elõzõ nap
Szatmárhegyre kikocsizott.
Következik az oroszok be-
vonulása, majd pedig az
egyházmegye újbóli szétda-
rabolása, de most már nem
három, hanem négy részre.
Egy része marad úgy, ahogy
addig is volt, Romániához
csatolva, a másik része Ma-
gyarországon, a harmadik
része a Szovjetunióban, egy
rész pedig Szlovákiában.
Végig kellett szenvednie
sváb származású híveinek a
deportálását. Mindent meg-
próbált, amit csak tudott és
tehetett, bár eredményt nem
tudott elérni. A kommunista
hatalom egyeduralkodóvá
válása Romániában egyér-
telmûvé tette az egyházül-
dözést. A kommunistáknak

elsõdleges célpontjai a vallá-
si vezetõk voltak. Scheffler
János életében a meghurcol-
tatások azzal kezdõdtek,
hogy 1948-ban a román kor-
mány a kultusztörvény alap-
ján felfüggeszti püspöki mû-
ködését. 1950. május 23-án
kényszerlakhelyre viszik, a
Déva melletti Körösbánya
ferences rendi kolostorába.
Letartóztatásáig itt él magá-
nyosan, övéitõl teljesen el-
zárva. A román kommunis-
ta hatalom az õ személyét
nézte ki a Rómától függet-
len, Erdélyben egyedülinek
elismert egyházmegye veze-
tésére, Márton Áron helyé-
re. Az állami érdekeket ki-
szolgáló, az egyház átalakí-
tására felhasznált gyulafe-
hérvári egyházi vezetõk
mellé egy báb szerepet betöl-
tõ püspököt akartak. Nem
vállalta a neki szánt szere-
pet, ezért letartóztatták.
1952. március 11–12-én a
bukaresti belügyminisztéri-
umban tartották fogva, in-
nen szállították át Zsilava
föld alatti börtönébe. Kon-
cepciós pert kezdeményez-
tek ellene, a Vatikánnak való
kémkedéssel és hazaárulás-
sal akarták megvádolni.
Magas rangú állami vezetõk
azonnali felmentését ígér-
ték, ha elvállalja a neki szánt
szerepet. Cellatársainak el-
mondta, katolikus papnak
nem szégyen kommunista
börtönben szenvedni vagy
meghalni. Hiszen a köteles-
ség teljesítése és a hitéhez
való hûség juttatta oda.

Folytatása a 2. oldalon

Idén július 3-án boldoggá avatásra kerül sor Szatmárnémeti-

ben, a Jézus Szíve Búcsú keretében. Scheffler János vértanú

püspök boldoggá avatása nemcsak a szatmári egyházmegye

hívei, de az összmagyar katolikusság számára kiemelkedõ ese-

mény, sokak közös ünnepe. Tájainkon ez lesz minden idõk

harmadik boldoggá avatása Szent László (1192) és Bogdánffy

Szilárd (2010) után. Beszélgetõtársunkat elsõsorban a vértanú

püspök alakjáról, emlékérõl, valamint az örömteli esemény

lelki, illetve gyakorlati elõkészületeirõl kérdeztük.

Krisztus ügyéért szenvedett
Beszélgetés Nm. Ft. Schönberger Jenõ püspökkel Scheffler János közelgõ boldoggá avatása kapcsán

A szerzõ felvétele
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Farkas István

Ha az Oscar-verseny Leg-
jobb film kategóriájának le-
hetséges nyertese kerül szó-
ba, akkor nézõk és szakma-
beliek egyaránt leteszik vok-
sukat Darren Aronofsky
Black Swan (Fekete hattyú) cí-
mû filmje mellett is. Min-
denki gyorsan igyekszik hoz-
zátenni, hogy a film minden
pozitívuma ellenére A király
beszéde és A közösségi háló elég
kemény ellenfeleinek számí-
tanak.

Darren Aronofsky „be-
robbanó sikerfilmje”, a Pi
(1998) a racionális és irraci-
onális számok halmazába a
szó szoros értelmében bele-
olvadt, önjelölt gazdasági
elemzõ sorsát mutatta be,
különleges kameraállások-
kal és gyors vágásokkal.
Amolyan „fordított Taran-
tinóként” – akinél a film vé-
ge általában egybeesik egy
groteszk, legtöbbször etikát-
lan, de a nézõ számára még-

is katartikus hatású megol-
dással – mindig szigorúan
fenntartja az antik drámák
feszültségét, filmjei nem ne-
vettetõek, hanem még túl-
zottságukban, stilizáltságuk-
ban is mélységesen emberi-
ek maradnak.

A Velencei Filmfesztivá-
lon debütáló legújabb alko-
tása elsõ ránézésére kevesek-
hez áll közel, hiszen a balett
világa áll a középpontjában.
A címbeli Fekete hattyú a
Hattyúk tava címû Csaj-
kovszkij-darab modern kori
változata, amelyben a film-
beli rendezõ mintegy újrade-
finiálja az eredeti mû fõsze-
replõit (a Fekete és Fehér
hattyút ugyanazon személy-
nek kell eljátszania), ugyan-
úgy, ahogy Aronofsky (ezút-
tal) is arra törekszik, hogy
megreformálja a filmmûvé-
szetet – olyan szürrealista
látványvilágot teremt, amely
még bunueli mércével is pár-
ját ritkítja. A fõszereplõ
Nina, egy törékeny balerina,

aki maximalista harcot foly-
tat azért, hogy megkapja ál-
mai szerepét – az õt alakító
Natalie Portman épp ezért
hiteles, mert neki is kemé-
nyen meg kellett (önmagával
is) harcolnia a hollywoodi el-
ismertségért. A társulat új

táncosának személyében
Nina vetélytársra akad, hi-
szen neki a Fehér hattyú sze-
repe megy, Lilynek a Fekete
hattyú áll közelebb a szemé-
lyiségéhez. Ninán úrrá lesz a
féltékenység, ami különféle
víziókat szül benne, egészen

odáig, míg tudathasadásos
lesz. Így tökéletesen játssza
el a Fekete hattyút, de a Fe-
hérbõl meghal egy rész.

A film tehát hasonló motí-
vumon alapul, mint a 2008-
ban forgatott Pankrátor. Itt
azonban nem annak va-

gyunk tanúi, ahogyan egy le-
vitézlett birkózó igyekszik
visszakapaszkodni karrierje
hajdani csúcsaira, hanem azt
követjük végig, ahogyan fo-
gadja és kezeli a minden ba-
lerina álmát jelentõ fellépést
Nina Sayers, a törékeny ba-
lett-táncosnõ. Nehezen, de
végül azonosul kettõs szere-
pével – a fehér és fekete haty-
tyúval. A film tulajdonkép-
pen ennek az összeolvadás-
nak a poetizálása: Nina ön-
magára ismer a Csajkovsz-
kij-remekmû megosztottsá-
gában, és utolsó fellépésében
kitáncolja magából elfojtott
anyakomplexusát, titkolt
homoszexualitását, és tulaj-
donképpen a közönség taps-
vihara emeli õt a szabadító
halálba. A kitûnõ táncjelene-
teknek, Vincent Cassel kariz-
májának, a mûvészvilágban
uralkodó tisztességtelen ver-
sengés realisztikus, mégis fi-
noman stilizált lefestésének
köszönhetõen nem egyszer
megnézendõ alkotás ez.

Mozivászon – Oscar 2011

Élet, halál fekete-fehéren

„Javított kiadás”

Ritka, mint a fehér holló,
hogy egy szerzõ megvallja:
könyve – az elsõ kiadáshoz
képest – két év múlva kor-
rekcióra szorul.

2008 végén közöltünk in-
terjút dr. Szõcs András váci
orvossal, aki a Pallas-
Akadémia Kiadónál megje-
lentette Lármafák öröksége
Csíkszentmihály címû köny-
vét, s benne közzétette édes-
apja, Szõcs Vince hátraha-
gyott néprajzi örökségét is. A
könyv megjelenését fokozott
érdeklõdés, ugyanakkor éles
szakmai kritika is fogadta,
egyesek kétségbe vonták tu-
dományos hitelét. Ezzel kap-
csolatban nyilatkozta a szer-
zõ: „Félek, hogy tovább ha-
ladva veszélyes vizekre evez-
nék, melynek épp mûkedve-
lõi hitelességem látná kárát...
Jól ismerem a professziona-
lizmus és az amatöõrizmus
közti határt. A gyógyító
munkában például a termé-
szetgyógyászat gyakran cso-
dával határos eredményeket
mutat fel, ennek ellenére
nagy baj lenne, ha csak erre
hagyatkoznánk... Számomra
és könyvünk számára az iga-
zi sikert az jelentené, ha len-
ne utóélete, ha szakemberek
mondanának véleményt – el-
fogadva vagy elvetve vitatha-
tó állításaimat.” Az azóta el-
telt két esztendõ nem múlt el
haszontalanul. A könyvet
Benkõ Elek, az MTA régész
doktora a kellõ szakmai szi-
gorral lektorálta, s a több
mint egy évig tartó konzultá-
ciósorozat eredménye egy ja-
vított kiadás lehetõsége lett,
amelyben a korábban „üt-
köztetett hipotézisek” a he-
lyükre kerültek. A szerzõnek
az új kiadáshoz írt elõszava

szerint „szép példája jött lét-
re a mûkedvelõ és a szakem-
ber együttmûködésének: a
képzelet teret kapott ugyan,
de nem maradtak a szöveg-
ben zavaró tárgyi tévedések
sem.” Figyelemre méltó a
csíkszeredai Alutus kiadásá-
ban 2010 végére megjelent
munka élén Benkõ Elek
szakmai értékelése is, amely
mintegy új életet ad egy, a
székely helytörténettel foglal-
kozó úttörõ munkának.

Tanulmányok 
az Erdélyi Fiatalokról

Cseke Péter irodalomtörté-
nész-közírónak egyik alapve-
tõ kutatási területe a két vi-
lágháború közötti, az Erdélyi
Fiatalok címû lappal fémjel-
zett erdélyi szellemi mozga-
lom és annak elhelyezése a
(közép-)európai kultúrkör-
ben. Nemrégiben egyetlen
könyvbe gyûjtötte össze vo-
natkozó eszmetörténeti ta-
nulmányait (Fájó sebekbõl ter-
mõ ágak. Világtávlatban gon-
dolkodó Erdélyi Fiatalok.
Lucidus Kiadó, Budapest,
2010. Kisebbségkutatás
Könyvek.), ebbõl kellõ ala-
possággal és indokoltsággal
kirajzolódik az a páratlan
szellemi nyereség, amelynek
az egészséges kisebbségi
helyzettudat kialakulásában
és mûködésében máig ható
és megszívlelendõ tanulságai
vannak. A kilenc tanulmány-
ból összeálló, elõszóval meg-
fejelt gyûjtemény érdekessé-
ge, hogy a bennük megvilágí-
tott részjelenségek olyan kon-
centrikus körökben érintkez-
nek és interferálnak egyben,
amelyek nyomán nem a hé-
zagok, hanem a felvillantott
összefüggések és együvé tar-
tozások emelkednek ki elsõ-

sorban, s válnak részkutatá-
sokból „termõ ágakat” felbe-
csülõ (kvázi) monográfiává.

Méra naplója

Egy 1944-tõl vezetett ma-
gánnapló kiadása (Vorzsák
Anna: Méra naplója. Csíki
Mûemlékvédõ Egyesület,
Csíkszereda, 2010) keltett
nagy visszhangot nem csu-
pán a régióban, hanem szé-
lesebb körben is. A naplóíró
ugyanis papírra vetette az
1945-ös, háború végi mene-
külés, a Magyarországon töl-
tött evakuálási idõszak, a há-
ború vége és a hazatérés ka-
landos eseményeit, folytatva
a háború utáni Csíkszereda
újjászervezõdõ életének sze-
mélyi vonatkozásaival. A
naplót mindenekelõtt erõtel-
jes érzelmi szempontok mo-
tiválják: gyorsan kibontako-
zó, majd beteljesületlen táv-
szerelem krónikája a sok
évet átfogó feljegyzések so-
rozata, különbözõ közjá-
tékokkal tarkítva. Külön ér-
dekessége az írásnak az az
intim emlékezés, amivel a
szerzõ a háborús hadmûve-
letek során személyesen
megismert Wass Albert író-
hoz fûzõdõ kapcsolatait is
megörökíti. A kötet szer-
kesztõi, Daczó Katalin és
Ferencz Réka, megérezték a
kezükbe került „nyers-
anyag”ban a nóvumot: a
magánélet felõl láttatott ese-
ményrögzítések ritka vendé-
gek a memoárirodalomban
(és a könyv a visszajelzések
szerint a Wass Albert-kuta-
tás számára is több mint ér-
dekes!). A kézirat elõkerülé-
se és merész hasznosítása az
örökösök nagyvonalúságát
és a szerkesztõk egészséges
szimatát egyaránt dicséri. 

Cseke Gábor

Múltfaggató könyvböngészde

Nina (Natalie Portman) kecsessége és belsõ forrongása lépésrõl lépésre kerül szembe egymással,
mint a balettben
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Folytatás az 1. oldalról

– Koncepciós per tárgyalásá-
ra nem kerülhetett sor, mert
a kínzások és a börtön em-
bertelen körülményei egész-
ségét tönkretették. Élete
minden szakaszában han-
goztatott célja Isten akaratá-
nak keresése, felismerése és
teljesítése volt. Azt vallotta,
hogy a szeretet próbája, mér-
téke, fokozója a másokért
hozott áldozat. Ezért akart
vezeklõ, engesztelõ lélekké
válni. A cellatárs, Dan
Mizrahy zsidó származású
zeneszerzõ negyven év múl-
tán is pontosan idézni tudta
Szent Ágoston sorait, a püs-
pök kedvelt gondolatát,
amelyre megtanította, s
amelyet neki meg is magya-
rázott: „Ott idõzünk és lá-
tunk majd, látunk és szere-
tünk, szeretünk és dicsõí-
tünk. Íme, mi lesz végül, vég
nélkül. Mert mi más a mi
végcélunk, ha nem eljutni az
országba, melynek nincs vé-
ge.” Scheffler János püspö-
köt mind a papok, mind a hí-
vek az egyház vértanújának
tekintették, aki Krisztus
ügyéért szenvedett és halt
meg a börtönben, emberte-
len körülmények között.

Mit jelenthet püspök
utódának és a jelenkori
szatmári egyházmegyének
Scheffler János alakja?
– Püspökszentelésemen Ja-
kubinyi György érsek atya
két János püspökünk példá-
ját állította elém követendõ-
ként: Hám Jánosét és
Scheffler Jánosét. Az egy-
házmegye mindkettõjük bol-
doggá avatását beindította.
Scheffler János a kitartás-
nak, a hitnek olyan csodála-
tos példaképe, amelyet, azt
hiszem, életemben nekem is
követnem kell. Az egyház

iránti hûsége, az emberek
szeretete és mindenvállalása
jellemezte az õ életét. Sze-
mélye felbecsülhetetlen kincs
számunkra, az egyházme-
gye büszkesége. Ugyanakkor
kihívás is arra, hogy ismer-
jük meg az életét, a gondol-
kodásmódját, a hitét és az õ
csodálatos nagyságát. Hi-
szen csak ez után fogjuk tud-
ni követni. Az az igazság,
hogy nem sokat hallottunk
Scheffler János püspökünk-
rõl a változások elõtt. A pa-
pok csak egymás között mer-
tek beszélni róla, lelkigya-
korlatos könyvét használták
rekollekciók alkalmával, de
mi, fiatalabb kispapok, pa-
pok, nagyon keveset tudtunk
róla. Valóban nagy kihívás
ez számunkra, hogy megis-
merjük az õ életét, és azt hi-
szem, az elkövetkezendõ
idõnek ez igen komoly fel-
adata kell hogy legyen. Nem
elég, hogy boldoggá avatjuk,
hanem sokkal inkább közel
kell engednünk õt magunk-
hoz. Meg kell õt ismernünk
azért, hogy megszeretve a
nyomába tudjunk lépni. Már
két évtizede, hogy imádko-
zunk az õ boldoggá avatásá-
ért minden szentmisén.
Ugyanakkor halálának év-

fordulóján, majd pedig szü-
letése napján szentmisékkel
kértük, ostromoltuk az Eget
az õ mihamarabbi boldoggá
avatásáért. Ezt a kegyelmet
megkaptuk.

Mit lehet tenni Scheffler
János kultuszának kialakí-
tásáért?
– A boldoggá avatás elõtt
semmiféle kultuszt nem en-
gedélyez az egyház, de utá-
na igen. Egyházmegyénk
számára ez is nagy kihívás
lesz. Azt hiszem, ezt a kul-
tuszt a józanság, az ésszerû-
ség kell hogy jellemezze, és
erre fogunk a legnagyobb
hangsúllyal törekedni. Egy
szentnek vagy boldognak a
kultusza sohasem öncél.
Mindig Istent és az Õ dicsõ-
ségét kell szem elõtt tarta-
nunk, és természetesen a lel-
kek üdvét. A Szentatya jóvá-
hagyásával meglesz az õ ün-
nepe, és természetesen az
egyházmegyében ezt mindig
fényesen akarjuk majd meg-
ünnepelni, ugyanakkor sze-
retnénk imafüzetet összeállí-
tani az õ tiszteletére, az õ
gondolataival, és természete-
sen imádkozni hozzá. Már
nemcsak érte, hanem hozzá
imádkozni, és kérni az õ
közbenjárását különbözõ ba-
jainkban, szükségeinkben.
Hiszen õ a leginkább ismeri
a mi helyzetünket, az egy-
házmegyét, a híveit, és hi-
szem, hogy hathatós köz-
benjárónk lesz Isten trónja
elõtt. Ugyanakkor folytatni
kell és folytatni fogjuk az
imát azért, hogy közbenjá-
rására Isten csodát is tegyen,
és ne csak boldogként, ha-
nem majd szentként is tisz-
telhessük õt. Már akkor nem
csupán egyházmegyénkben,
nem csupán a magyarlakta
területen, hanem az egész vi-
lágegyházban.

Krisztus ügyéért szenvedett
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Magányosan 
Európa peremén

Friss Róbert

Már-már úgy tûnt, hogy a
tavaly áprilisban megkezdõ-
dött s az idén húsvéthétfõn
felszentelendõ új alkotmá-
nyig tartó fideszes villámhá-
ború a „forradalmi kéthar-
mad” mindent elsöprõ gyõ-
zelmét hozza. Csak szórvá-
nyos ellenállás, inkább tétlen
szemlélõdés kísérte, amint a
parlamenti többség erõvel, a
polgári demokrácia írt és
íratlan szabályait felrúgva a
maga értékrendje szerint
vidravasba kényszeríti az or-
szágot. 

Mígnem az autoriter jobb-
oldali parlamentáris állam-
csíny híre után annak eszmé-
je és törvényekbe iktatott be-
tûje is átjutott a határokon.
Európa felvont szemöldök-
kel ráébredt, hogy a „ma-
gyar forradalom” szellemi
atyja és tántoríthatatlan vég-
rehajtója ül az Európai Unió
soros elnökének székében. A
periféria hirtelen beköltözött
a központba. Sáros láb-
nyomok tûntek fel a sutto-
gáshoz szokott tükörtermek
parkettáin. A parlamenti de-
mokráciák kezdték kényel-
metlenül érezni magukat,
amikor felneszeltek: kissé
avítt, de kiszámítható ottho-
nukat bízzák rá éppen egy
hajlíthatatlan, másokat fõ-
ként kioktatni szeretõ bérlõ-
re. Ez akkor lett egészen vilá-
gos, amikor Orbán Viktor
Strasbourgban, az Európai
Parlament ülésén valójában
nem Daniel Cohn-Bendittel,
a zöldek mindezt élesen ki-
mondó frakcióvezetõjével,
hanem „Vörös Danny”-vel,
az 1968-as diákvezérrel kia-
bált. 1968 az orbáni érték-
rendben retrográd ellenfor-
radalom volt, Cohn-Bendit
pedig annak markáns vezér-
egyénisége. Európa ma dön-
tõ mértékben ’68-as módon
éli a magánéletét, neveli a
gyerekeit, így tekintenek a
férfiak a nõkre, a nõk a férfi-
akra, zenéje, örömei nagy-
részt ’68-asok, ragaszkodása
a szabadsághoz, undora az
erõszaktól ugyancsak. Ezzel
szembemenni csak idõ elõtti
öregkori elbutulásban lehet.
Az EP pedig politikai örökö-
se a háború utáni Európa
szellemiségének, amely egy-
szerre gyökerezik a néppárti
konzervativizmusban, a
zöld, a baloldali és a liberális
gondolat vitázó egységében.
Ez maga a tõke mûködésé-
nek keretet adó európai par-
lamenti demokrácia alapja.
Amikor Strasbourgban a
magyar belpolitikát kemény
bírálat érte, nem a nemzetet
alázták meg. „Csupán” azt
az autoriter politikai filozófi-
át minõsítették elfogadhatat-
lannak, amelyet az uniós tag
egyenjogúságának okán,
megkoronázva a soros el-
nökséggel Orbán Viktor
óhajtott volna lenyomni az
unió torkán. Ha Cohn-

Bendit és a többi tiltakozó
hallgat, ez megtörtént volna.
A tiltakozás közvetlen kivál-
tó oka, a médiatörvény, csak
az utolsó csepp volt a pohár-
ban. Elõtte nyolc hónapig
töltögették azt a poharat.

A magyar kormányfõ
most nyilván csalódott és
sértõdött. Hiszen semmilyen
vezetõnek fel nem róható
személyes ambícióval ké-
szülhetett a soros elnökségre.
Fél év alatt európai formátu-
mú politikusként mutatkoz-
hatott volna meg, aki kellõ
elszántsággal és erõvel tudja
megszólaltatni a közösség
perifériáján létezõ országok
hangját. Súlyt adhatott volna
azoknak a tagállamoknak,
amelyek történelmükbõl,
gazdasági súlyukból adódó-
an a hivatalosan el nem is-
mert, de valójában létezõ
uniós „belsõ kör” peremére
szorultak. Kivételes pillanat
volt ez, amikor egybeesik
egy vezetõ pozícióban lévõ
ember egyéni becsvágya és
országának érdeke. Nagyon
kellett volna, hogy Európa
ismét más szemmel nézzen
Magyarországra. Hogy az
visszanyerjen valamit önbi-
zalmából, önbecsülésébõl,
büszkeségébõl, a határnyitás
nimbuszából, hogy bizonyít-
hassa, érett annyira, hogy si-
keresen tudja irányítani a
válság sújtotta földrész pár-
beszédét. A kormányfõ
azonban nagyon elmérte azt
a közeget, amelyben mozog-
ni kénytelen, s amelynek pél-
dát akart mutatni államszer-
vezésbõl. Amúgy is tekin-
télyelvû egyéniségét és etatis-
ta világnézetét erõsítette a
2008-as világválság által új-
raélesztett keynesi kapitaliz-
musfelfogás. Az Európának
szánt példa egy nagyon erõs
állam volna, amely minden
ízében szabályozná, megza-
bolázná a kapitalizmust. Né-
zeteit erõsítette a tényleges
igény, hogy a baloldaltól
örökölt slendrián országban
rendet kellene valahogy ten-
ni. Most éppen az autoriter
jobboldal rendjét. Orbán
Viktor egyéniségét épp ilyen
konfliktusokra teremtették.
Az állandó mozgás, a küzde-
lem az éltetõ eleme, tévedhe-
tetlen hadvezérként tudja a
legjobb teljesítményt nyújta-
ni – de, szemben a legna-
gyobbakkal, szinte képtelen
a kompromisszumra. Leka-
szabolja utolsó ellenségnek
tekintett ellenfelét is, nem fi-
gyel a szóra, hogy így nem
lesz kivel megegyeznie, mert
eszébe sem jut megegyezni.
Ez a habitus átmenetileg si-
keres lehet a hazai mezsgyé-
ken, de éles elutasításra talál,
amint feltûnik a határokon
túl. Itthon még vég nélkül
mantrázhatja a kétharmad
mindent igazoló akaratát –
Európa nem fogadja, és nem
is fogadhatja ezt el többnek
egyszerû választási ténynél.
Nem teheti, nem is teszi,
mert az a történelmi tapasz-
talata, és arra rendezkedett
be, hogy a többségnek nincs
automatikusan igaza, csak
azért, mert törvényesen

megválasztották. Kétségek-
kel tekint mindenféle elsöprõ
többségre, fõként ha az nem
biztosítja, hanem megnyir-
bálja a politikai kisebbség jo-
gait. Ha felborítja a parla-
mentáris berendezkedés
egyensúlyát, ha korlátozza
az egyéni szabadságjogokat.
Ha a parlamenti többség dik-
tatúráját látja formálódni,
mint az a Fidesz kormány-
zásának nyolc hónapjában
nálunk történt. Európa nem
vevõ az orbáni államrezon-
mintára, mert volt hasonló-
val dolga, s megégette magát
vele. Inkább marad lassú,
bürokratikus, de a demokrá-
cia minden részletére figyelõ
gépezet, amely bár csikorog,
legalább nagy traumák nél-
kül, öntisztítóan mûködik. 

A magyar kormányfõ
nyolc hónap alatt Európa
sarkába navigálta magát, és
ami a jövõ tragikuma, köny-
nyen az országot is. Majd
mindenkivel összeveszett (a
legfájdalmasabban Berlin-
nel), majd mindenkit magá-
ra haragított, és most ott
ácsorog egyedül, s magában
sopánkodhat, miért nem érti
meg õt senki. Pedig csak
annyi történt, hogy bezárkó-
zó, autoriter berendezkedési
kísérlete túllépte az európai

normák elviselhetõségi hatá-
rát, miközben a túléléshez is
alig maradt anyagi forrása.
Nincs ugyanis pénz a „forra-
dalomhoz”. Pökhendin el-
csapta az IMF-et, hátrébb
lépve az uniós keretektõl.
Gyakorlata nem tetszik az
állam túlzott térnyerésétõl
már-már betegesen irtózó
Egyesült Államoknak. Nem
tetszik a semmit nem felejtõ
Oroszországnak. Hiába a
„nyugati hajó, keleti szél”
mézesmadzag, Putyin mi-
niszterelnök röviden tudatta:
Oroszország az erõs unió-
ban érdekelt, s szeme elõtt
érthetõen nem Záhony, ha-
nem a nyugat-európai ener-
giaüzlet lebeghetett. Innen
nézve Moszkvának elemi ér-
deke, hogy az unió perifériá-
ján – a hajdani szovjet érdek-
szférában – ne pátyolgasson
semmilyen, az uniónak el-
lenszenves próbálkozást,
mert esetleg sanda nyugati
találgatásokra adhatna okot.
Kínának morzsa vagyunk,
de Sanghajban azért a világ-
kiállítás magyar pavilonjá-
nak ügye után is kaptunk né-
hány udvarias kormányfõi

percet. Tárgyalni viszont Pe-
kingbe kellene menni, s az
most Sanghajtól nagyon tá-
volinak tûnik. Peking amúgy
Európában nem a magyar,
hanem a spanyol és a portu-
gál állampapírok felvásárlá-
sával van elfoglalva, mert ér-
deke az erõs, egységes unió.
A kormányfõ legutóbb Kai-
róig jutott. Nem vagyunk a
„civilizációk háborúja” el-
méletének a hívei – biztatta a
befektetõket. Bizonytalan vi-
lág, bizonytalan tõke: né-
hány nap múlva Egyiptom
megfertõzõdött a „tunéziai
lázzal”. Orbán csalódott-sér-
tetten a legfurcsább helyzet-
ben találta magát. Európa
egyik legfontosabb székében
ülhet fél évig, de ennél ma-
gányosabb már aligha lehet.
Csábíthatja korábbi gondo-
lata, hogy az unión kívül is
van élet, támogatást aligha-
nem ehhez is kaphatna a két-
harmadtól, de talán van ben-
ne annyi racionalitás, hogy
belássa: ahhoz az élethez
egyetlen feltétel sem adott.
Nincs mit tenni, így vagy
úgy, de maradt a belesimulás
a kiengesztelt demokratikus
Európába.

Mindezért tragikomikus,
ahogyan a kormánypárti po-
litika és sajtó az ügyet kezeli.

„Egyre halványuló média-
kritikák”, „Eltûnõben az eu-
rópai aggodalmak” – mond-
ják a címsorok, mintha egy
gyerek fütyörészne a sötét er-
dõben, úgy szuggerálják bele
a világba azt, amit látni sze-
retnének. A túloldalon köz-
ben felfûtve lesik a közvéle-
mény-kutatók adatait: mikor
olvad már annyira a kor-
mánypárti többség, hogy
csettinteni lehessen. Mintha
a lényegen ezzel bármi is
változna.

Az igazi válaszokhoz türe-
lem kell. Az emancipált tö-
megdemokrácia lakója a ra-
cionalitás és a hit mezsgyé-
jén él. Sokáig, sokan hisznek
„tévedhetetlenül” ugyanab-
ban a hamisságban, esetleg a
karizmatikus politikusnak,
de „az emberek” nem osto-
bák. Csupán nehezen vá-
lasztanak eszmét maguknak,
mert csak az eszméket hor-
dozó technika gyorsult fel, a
gondolatok térhódítása és
kritikus tömeggé sûrûsödése
lelassult. Túl nagy a befoga-
dó közeg, túl nagy az infor-
mációhalmaz. A következ-
mény a demokratikus pan-

gás, éppen az, amit a demok-
ratikus világ nem kedvel a
saját kebelében, s amit a ma-
gyar jobboldal most hata-
lomépítésre generál és hasz-
nál. A lényeg, ha jól látjuk,
ez. Fölösleges és átlátszó te-
hát a romokban heverõ és
impotens magyar ellenzék
aknamunkájára vezetni visz-
sza az „uniós patáliát”. Gör-
csös és kisszerû bosszú napi
érdekbõl filozófusokat te-
temre hívni, amikor tudjuk:
hosszú idõ kell, amíg a ka-
tedrákról a politikusok és fõ-
ként a tömeg agyáig eljutnak
a gondolatok. Igaz, abban
biztosak lehetünk, hogy
elõbb-utóbb odajutnak. A
csendes diplomácia ideje
lenne most. Ha nem érti,
akinek kell, annál rosszabb
lesz nekünk.

Zadorov 
visszaüt

Megyesi Gusztáv

„Pofon vágta tanárnõjét
egy 14 éves lenti diák.” Azt
kérdezem e hét eleji infor-
máció olvastán, hogy jó, jó,
de mi ebben a hír, elvégre túl
vagyunk a kétezres évek elsõ
évtizedén, ez már nem a ré-
gi világ. (...) A becslések sze-
rint évente kétszázötven al-
kalommal fenyítenek meg
különféle eszközökkel peda-
gógust, ám ezzel nem kell
ennyire odalenni, az adatok
szerint ugyanis, például,
csak Északnyugat-Anglia
háromszáz iskolájában tíz
tanítási nap alatt 126 tanárt
vertek meg, némi extrapolá-
lással tehát évi kétszázezer
tanárverés az angliai termés;
hol vagyunk mi ettõl. Mon-
dom, mindez 2005-ben volt,
és az akkori tendenciákat
látva szilárd meggyõzõdé-
sünkké vált, hogy behozzuk
a lemaradást, ehhez a leg-
fõbb biztosítéknak az mutat-
kozott, hogy a pedagógusok
a szakszervezettõl kedve a
kormányig minden szinten
ígéretet kaptak a helyzet or-
voslására. A pedagógustár-
sadalom önszervezõdõ ké-
pességével azonban senki
nem számolt, márpedig a ta-
nári állomány maga vette
kézbe a sorsát, ráadásul a le-
hetõ legöntevékenyebb for-
mában. Az igazi hír ennek
megfelelõen nem Lentibõl
érkezett, hanem Örkénybõl,
ráadásul kép- és hanganyag-
gal. A diákok által készített
felvétel szerint a helyi szak-
középiskola történelemtaná-
ra nemes egyszerûséggel le-
fejelte diákját, miután az lá-
bát a székre helyezve tiszte-
letlenül és tegezõdve beszélt
vele, erõsen nehezményez-
ve, hogy elõtte néhány pilla-
nattal elszakította a pulóve-
rét. Akinek volt szerencséje
megszemlélnie a felvételt, az
látta, hogy a tanár profi
munkát végzett, nemcsak
úgy, átabotában járt el a ke-
ze, hanem mozdulata tuda-

tos volt, az ilyen lefejelésre
készülni kell, edzeni, ez a le-
fejelés már a kultúra részévé
vált. Elõtte pár nappal Haj-
dúböszörményben vágott
képen a szakoktató egy
kõmûvestanulót, mert az
vízmértékkel a kezében ver-
te a társait, elõtte meg pusz-
ta ököllel betörte a tûzoltó-
készülék szekrényét. Ám ez
amatõr munka volt, a pilla-
natnyi indulat dominált,
semmi koncepció, taktika,
csak puff, eljárt a keze, ilyen
hebrencs hozzáállással ma
már nem lehet komoly pe-
dagógusi pályát befutni. Ez-
zel együtt úgy néz ki, hogy a
pedagógustársadalom végre
az öntudatára ébredt. Az ed-
digi intézkedések, például,
hogy a tanárverésért akár
három év börtönt is lehet
kapni, továbbá a nagyívû
meglátások, miszerint a gye-
rek a tévébõl veszi a példát
az agresszióra, tehát újabb
és újabb karikákat kell elhe-
lyezni a képernyõ sarkaiba,
egyelõre nincsenek szoros
korrelációban a pofozkodás-
ra való késztetés mértékével.
Ráadásul a tanár munkaköri
leírásában változatlanul az
áll, hogy ha a diák kezet
vagy baseballütõt, egyéb ne-
velõ hatású eszközt emel rá,
védekeznie szabad, ám üt-
nie nem, azaz a megtáma-
dott tanár komoly szellemi
tevékenységre is kötelezve
van: a diákököl lesújtásának
pillanatában arra kell ügyel-
nie, hogy a védekezésre
emelt kezével úgy küldje
padlóra ellenfelét, hogy köz-
ben ne érjen hozzá, nehogy
aztán a mozdulatot esetleg
ütésnek minõsítsék a bírósá-
gon. Pár évvel ezelõtt egy
mikolai gondolat jegyében
arról értesült az ország,
hogy annak idején a maka-
renkói pofon meg a körmös
mennyire jót tett a gyerek-
nek a felnõtté válás folyama-
tában, nem ártana tehát új-
ból bevezetni, mindjárt vol-
na rend az iskolákban. Ez
nem rossz gondolat, némi
problémát legfeljebb az
okozna, hogy ha ma élne
Makarenko, és nevelõ cél-
zattal próbálna lekeverni két
pofont a rajta gúnyolódó
Zadorov diáknak, az nem-
hogy nem nevelõdne át tõle,
de olyan maflást adna vissza
neki, hogy teljesen átértékel-
né a diákönigazgatásban rej-
lõ perspektivikus lehetõsége-
ket. A kérdés egészen más-
képp vetõdik fel: mit tegyen
a diák, ha a tanár nem bírja
idegileg elviselni, ha lekö-
csögözik, sõt mindjárt ütni
próbál? Vagy ha a törvényre
fittyet hányva a pofonra túl
agresszíven, a védekezést
meghaladó módon csavarja
hátra a kezét? S egyáltalán:
mikor minõsítik végre a diá-
kot közfeladatot elszenvedõ
személynek? Nyitott kérdé-
sek; addig sincs azonban
megállás: ha a pedagógus
teljes életpályát akar befutni,
fizikailag szüntelen képez-
nie kell magát, gyúrni és
gyúrni, és még akkor sem
garantált a siker. 

Villámháború helyett állóharc
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Orbán Viktor – az erõs álom híve
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Embertelen 
korrupció-

ellenesség 

Cristian Ghinea

Nagyjából erre a következ-
tetésre jutsz a politikusok,
ügyvédek és tv-moderátorok
kórusának hallatán. Egy em-
ber rosszul lesz a törvényszé-
ken, ájulás, szívroham vagy
agyvérzés, nem tudni ponto-
san, mert az orvosok nyilat-
kozatai eltérõek. Sajnálom a
bajáért, és minden jót kívá-
nok neki, de a baleset nem
változtat azon, hogy bírósági
végzés van letartóztatására.
Vagy mit értsünk a könnyfa-
kasztó stúdióbeszélgetések
és megható breaking newsok
tömkelegébõl? Szívbajos em-
bereket már nem tartózta-
tunk le? (...) Jó pár éve az a
benyomásom, hogy minket,
azt a kevés újságírót, ügyészt
és még kevesebb politikust,
akik nem nyughatnak a kor-
rupció miatt, holmi szívtelen
kiborgokként kezelnek, aki-
ket zavar a román nép hu-
manizmusa. Ne legyünk
már oly rosszak, túl gono-
szak, az ember el-elfogad né-
ha egy kis csúszópénzt, egy
szerzõdést, hát nem mind
így vagyunk vele? Hiszen
emberek vagyunk, nem?
Nagyjából ez a lemez. Nem
mondta Rodica Stãnoiu
Monica Macoveiról, hogy
szívtelen ember? Persze,
hogy mondta. Adrian Nãs-
tase a tévében tiltakozott,
hogy a csúszópénzbõl épült
tömbházban az ügyészek ál-
tal foganatosított zár alá vé-
tel zavarja a kisebbik fiát a
tanulásban. Milyen szívtelen
ügyészeink vannak! Ridzi
megúszta a bûnügyi vizsgá-
latot PDL-s kollégái szava-
zatával, akiket meghatott,
hogy nehéz szülése volt, és
egészségügyi gondokkal
küzd. Hogy engedhetjük
meg az ügyészeknek, hogy
egy beteg anyához nyúlja-
nak? Emberek vagyunk,
nem? (...)  Miután a múlt hé-
ten a szomszédban lakó nyu-
galmazott katonák magas
nyugdíjairól írtam, ezek a
tartalékos tisztek anyám ke-
rítéséhez jöttek, abban a
meggyõzõdésben, hogy va-
lami személyes bajom van
velük. Holott tényleg nincs,
sõt rokonszenvesek nekem,
hiszen a volt katonák távol
tartják a tolvajokat, és remé-
lem, nem rontottam meg jó-
szomszédi kapcsolatainkat.
(...) Nekem nem a katonák-
kal mint emberekkel van ba-
jom, hanem egy jogtalan
nyugdíjrendszerrel, amely
aránytalanul jutalmazza a
katonákat más társadalmi
kategóriákkal szemben, hi-
szen nem mûködhet normá-
lis társadalom ilyen struktu-
rális igazságtalanságok mel-
lett. Annak idején ugyan-
ezért illettem kritikával a bí-
rák és diplomaták nyugdíjait
és az akadémikusok kiváltsá-
gait, sõt valamennyi nyugdíj
fenntarthatatlan növelését,

ami a nyugdíjrendszer mos-
tani költségvetési deficitjé-
hez vezetett. E cikkeimet az
illetõ kategória képviselõi –
bírák, katonák, akadémiku-
sok, vagy csak egyszerû
nyugdíjasok – személyes tá-
madásnak vették, és hol áru-
lónak, hol idiótának, hol em-
bertelennek neveztek. (Fordí-
totta: K. B. A.)

A nagylelkû 

elnök emberei

Florin Negruþiu

Adrian Nãstase évekig
nem tudott szabadulni a kép-
tõl, amint a PDSR parla-
menti képviselõinek élén az
ügyészség elé vonul Gabriel
Bivolaru érdekében. A kép
fõleg akkor üldözte, amikor
miniszterelnökként szembe-
sülnie kellett az igazságszol-
gáltatás behódoltatására irá-
nyuló vádakkal. Ismét elõke-
rült a nyomás, mint egy szé-
gyenfolt, amelyet az idõköz-
ben korrupcióért elítélt sze-
mélyiség érdekében gyako-
rolt. Hiába magyarázta a
PDSR, hogy nem Bivolaru
elengedése érdekében lobbi-
zott, hanem egy jog mellett
szállt síkra, hogy tudniillik
láthassa a dossziéját; hiába
emlékeztetett mindannyi-
szor, hogy Bivolarut akkor
ítélték el, amikor a PSD már
hatalmon volt. A tengerkék
felöltõtenger látványa –
amint fenyegetõen „elterül”
az ügyészség elõtt – többet
jelentett mindenféle magya-
rázkodásnál. Egy adott pilla-
natban Nãstase úr elismerte,
fél szájjal, igaz, hogy nem
volt annyira bölcs dolog az
ominózus tüntetés. Most
ugyanazt a hibát követik el,
amikor kijátsszák a Nico-
lescu-ügyben a kimondottan
politikai kártyát. A PSD
több vezetõjétõl hallottam,
köztük Pontától, hogy nem
„az igazságszolgáltatás el-
len” tiltakoznak, hanem az
igazságszolgáltatást irányító
PDL ellen. Hogy nem akar-
ják tisztára mosni Nico-
lescut, csak a rácsok mögül
akarják kimenteni, hogy an-
nak rendje és módja szerint
bizonyíthassa ártatlanságát:
vagyis szabadlábon. Ezért
nem is a DNA elõtt kiabál-
tak, és vonultak a PDL szék-
házaihoz. Más szóval: némi
elveket védelmeznek. A ma-
gyarázkodás bizonyára hat
arra, akiknek meggyõzõdé-
se, hogy Nicolescu úr szívro-
hamát Traian Bãsescu idézte
elõ. A kutyafáját a
Bãsescujának, megnyirbálja
a nyugdíjakat, és kórházba
juttatja az embert – mondja
szemrebbenés nélkül Ponta.
(...)  Nicolescu nem oltárláb,
a helyi PDL-sek pedig ko-
rántsem szentek: a tét gyöke-
re, akárcsak a vitáké, a pénz
és a befolyás helyi szinten. A
csapás rendkívül érzékeny
pontján érte a PSD-t, hiszen
a szelíd és kedélyes

Constantin Nicolescu egyút-
tal nagylelkû adakozó, és sa-
ját költségén sok kellemes tó-
parti „kilépõt” szervezett.
Ezért gyûlt össze a PSD ap-
raja-nagyja Argeºben: hogy
megvédje magát a pártstruk-
túrát, amelynek legfonto-
sabb építõköve a pénz- és
szavazatfelhajtó helyi kiski-
rály. A PSD-sek egy ember-
ként ugrottak, mert fenyeget-
ve érezték a párt „gerincét”.
Ha a PSD lenne most hatal-
mon, Nicolescu helyett a
PDL-kiskirály Mircea
Andreit tartóztatnák le. Így
mûködik a helyi politika,
akinél a hatalom, annál a
kincstár kulcsa, akinek pedig
hatalma nincs, az rövid úton
rács mögé kerülhet. Szóra-
koztató, ahogy a PSD meg-
próbálja megszabadítani az
igazságszolgáltatást a PDL
által rá gyakorolt politikai
nyomástól: saját politikai
nyomásgyakorlása révén.
Mert mi egyéb a PSD napok
óta tartó utcai színjátéka,
mint nyilvánvaló nyomás-
gyakorlás az ügyészekre és a
bírákra?! Ahogy a Bivolaru-
ügyben, az utcára vonuló
PSD-sek látványa távolról
sem az igazságszolgáltatás
szanálására utal, sokkal in-
kább politikai harcra. Ezek
az öltönyös urak nem egy-
szerû polgárok, akik az igaz-
ságszolgáltatás visszaélései
ellen tiltakoznak: többen kö-
zülük vezették az országot,
és holnap talán újból vezet-
hetik. A „felháborodott egy-
szerû polgár” attitûd egy-egy
tévés moderátort talán meg-
hat, de képmutatás. Fûzõd-
het a leghalványabb érdekük
az igazságszolgáltatás bûnös
rendszerének kijavításához?
Hogy netán Justitia ne fo-
rogjon napraforgó módjára a
politikai hatalom után? Le-
gyünk komolyak! Kisebb
gondjuk is nagyobb. (...)
(Fordította Sz. L.)

Az elnöki szék 
várományosa

Robert Fisk

A nap embere? Mohamed
el-Baradei kétségtelenül az.
De hogy a nép embere is vol-
na, azt kétlem. Természete-
sen ilyesmit nem is állít ma-
gáról, és karosszékében ülve
a kertjében – valószínûtlenül
kék, de inkább kisméretû
úszómedencéje mellett, fején
a baseball sapkával – egy pil-
lanatra barátságos, okos, pá-
paszemes egérnek tûnik. (...)
„Emlékszik, hogy a második
napon mindössze annyit
mondtak, „rajta tartják a
szemüket az eseményeken’?
A második napon Clinton
külügyminiszter azt mond-
ta: „Úgy véljük, a helyzet
stabil”. Vicces volt tegnap is
hallani Clintont, amint azt
mondja, „30 éve sürgetjük
Mubarakot, hogy lépjen to-
vább” – õ pedig visszafelé lé-
pett. Hogy az ördögbe lehet
ezek után demokratikus re-
formot várni tõle? ... Szerin-

tem tudják, hogy Mubarak
napjai meg vannak számlál-
va. (…) El-Baradei néha
mintha túlságosan bizakodó
lenne. Elismeri, hogy a lehe-
tõ legjobb egyiptomi vezetõ-
ket kitoloncolták, szántszán-
dékkal természetesen. A
Harvardon tartott legutóbbi
beszédében tizenöt egyipto-
mit azonosított az egyetem
igazgatótanácsában. „Azt
mondtam nekik: ti vezethet-
nétek Egyiptomot, ha haza-
tértek.” De nem ennyire egy-
szerû. Ahogy el-Baradei is
rámutat, régi történet végére
kerül pont: „Mubarak Izrael
barátja, és azt gondoljuk, a
változás Izraellel szemben
ellenséges kormányzatot
hoz, és egy iráni típusú veze-
tés felé viszi el az országot.
(…) Tény, hogy tartós béke
csakis demokráciák között
lehetséges.” (…) Azt mond-
ja, meggyõzõdése, hogy Mu-
barak távozik. Ahogy mind-
annyiunknak. Azt is mond-
ja, hogy az egyiptomi hadse-

reg nem fog harcolni Egyip-
tom népével. Ami már egy-
általán nem biztos. Sejteni
vélem, hogy hozzám hason-
lóan el-Baradei nem rajong
túlságosan a katonákért.
„Azt hiszem, végül az egyip-
tomi hadsereg a nép mellé
áll. Ez magától értetõdik,
amikor egy pár millió em-
bert látni az utcán, 85 millió
egyiptomi képviseletében,
akik mind utálják Mubara-
kot, és szívesebben néznék a
hátát. A hadsereg része a
népnek. Végsõ soron, ami-
kor leveszi az egyenruhát, a
katona is ugyanazokkal a
problémákkal szembesül,
ugyanazzal az elnyomással,
ugyanúgy képtelen tisztessé-
ges életet élni. Nem hiszem,
hogy rálõnek a népre. De
miért is tennék? Mit védené-
nek?” Amikor Egyiptom el-
vesztette az 1967-es háborút,
ElBaradei azt írta, „a katona
azért harcol, mert véd vala-
mit, amit meg akar tartani.
De a 1967-es háborúban mi
volt az, amiért az egyiptomi
katona harcolt? (…) Még né-
hány hónappal ezelõtt sem
tudta volna elképzelni, ami
most történik. „Egy virrasz-
táson voltam, és mondtam a
bátyámnak: nézem a gyá-
szolók szemét, és halott te-
kinteteket látok, holt lelke-
ket. És ránézek ma az embe-
rekre, és azt látom, hogy
visszanyerték az önbizalmu-

kat.” (…) Nem, õ nem akar
elnök lenni, de amikor meg-
kérdezem tõle, nem fontolja-
e meg mégis az átmeneti el-
nökséget – amíg tisztességes
választásokat rendeznek,
természetesen –, a szokásos
választ kapom. „Ha min-
denki egyetért abban, hogy
valamicskét is tenni tudok az
emberekért, akkor… meg is
teszem.” (…) „Ez egy furcsa
helyzet, amit békének hí-
vunk, miközben itt nem le-
het kinyomtatni egy zsidó
könyvet, és fordítva. Ha
tényleg békét akarnak… a
béke lehet tartós, ha demok-
rácia van, és párhuzamosan
vállalják a maguk részét: ki-
alakítanak egy  kiegyensú-
lyozott viszonyt különösen a
palesztinkérdésben, Irakkal
és Afganisztánnal kapcsolat-
ban, és akkor az arab világ
barátsággal kezeli majd a
Nyugatot.” El-Baradei meg-
lepõen finoman beszél Mu-
barakról, az emberrõl. „(…)
Nem igazán van tanácsadó-
ja, aki elég bátor volna, hogy
tudassa vele az igazságot.”
(…) A gyújtogatás és a fosz-
togatás mélységesen felhábo-
rítja. Amikor arról kérde-
zem, hogy az állambiztonsá-
giak állnak-e a gyújtogatás
mögött – ami által Mubarak,
Obama és Clinton „kipécé-
zi” a Mubarak távozását erõ-
szakosan követelõket –, az
egér kivillantja a fogait. „(…)
Hallani olyan dokumentu-
mokról, amelyek arra utal-
nak, hogy a tisztek egy része
letette az egyenruhát, és el-
kezdett fosztogatni. És azt is
hallani, hogy a rezsim, a bel-
ügyminiszter parancsára
cselekedtek. Ha igaz, akkor
ez a legszörnyûségesebb
bûncselekmény.” (…) És ek-
kor (…) az egér hirtelen tig-
rissé válik. „Amikor egy
rendszer teljesen kivonja a
rendõrséget Kairó utcáiról,
amikor a gengszter egyet je-
lent a titkosrendõrséggel, azt
a benyomást keltve, hogy
Mubarak nélkül az ország
káoszba fullad – ez kriminá-
lis. Valakinek ezért felelnie
kell. Ahogy most is hallani
lehet az utcán, az emberek
már nem csupán Mubarak
távozását követelik, hanem a
bíróság elé állítását is. Ha
menteni akarja a bõrét, jobb,
ha megy.” Jó ég, milyen éle-
sek azok a fogak!
(metazin.hu)

Diktátorokkal 
havazó

Doru Buºcu

Az arab világ forr. A kai-
rói utcák, akárcsak a tuniszi-
ak, mind jobban hasonlíta-
nak a bukaresti utcákhoz,
amikor a nyugdíjasok fel-
gyújtják a hírmûsorokat. (...)
A nap divatos szava a dikta-
túra, az arab és a román til-
takozók képeit ez köti össze,
a kétezer kilométer pedig,
amely térben elválaszja õket,

egy másodperc alatt áthidal-
ható, ha a CNN-rõl az
Antena3-ra kapcsolsz. Az
arab zsarnokok bele-belebot-
lanak a saját fáradtságukba,
a kiéhezett sokaság menet
közben tanulja meg a forra-
dalom használati utasítását.
Ez a párhuzamos színjáték,
amelyben az õ éhezõik és a
mi éhezõink egymást köve-
tik a hírekben, az emberek
sokaságában az azonos lé-
nyeg mioritikus érzetét kelti.
A diktatúrát, úgymond, in-
nen is el kellene ûzni. Hosni
Mubarak és Traian Bãsescu
között semmi hasonlóság
nincsen. Az egyik repülõtisz
volt, a másik hajóskapitány.
Mindkettõ a maga módján
modernizálta az államot, és
mindkettõ a saját országá-
ban használt nyelven megfo-
galmazva viselte a következ-
ményeket. A titkosszolgála-
tokkal való kapcsolataik ha-
sonlóságáról nagy dolgot
nem lehet elmondani, mint-
hogy – egyelõre – Mubarak
szekus dossziéjáról semmi
érdemleges nem jelent meg.
A kairói felkelõknek megvan
a maguk igaza, mint a felke-
lõknek mindenütt. Ha a lá-
zadás a gyomorból indul is,
az arabok haragjában a sza-
lámi hiánya mellett ott van
az iszlám is. Évek során át
Mohamed volt az egyedüli,
aki gondját viselte az arab
diktatúrák elhagyott alattva-
lóinak, úgyhogy most õ az
elsõ a szavazóképes muzul-
mánok szívében. A demok-
rácia tízszer akkora erejû
csapást mérhet az arab világ-
ra, mint miránk az 1990-es
évek ostobasága. Ha Muba-
rak rendszere nem fékezve és
óvatosan omlik össze, a
Muszlim Testvériség és fel-
fegyverzett módosulatai
szép emlékekkel teli album-
má változtathatják a har-
mincévnyi diktatúrát. Egyip-
tom és Tunézia mögött ott
áll a sorban Algéria, Szudán,
Yemen, és a lista bármikor
felrobbanhat. A világ legna-
gyobb kõolaj-tartaléka a mü-
ezzinek kezébe kerülhet. Az
övezet elveszítheti stabilitá-
sát, az USA – a szerzõdéseit,
Izrael pedig fenyegetve lát-
hatja a békéjét. Egy holly-
woodi forgatókönyv szerint
Amerika közbeavatkozik, az
Iszlám Szuperliga válaszol,
majd a NATO és az összes
tagországok mozgósulnak,
az 5-ös cikkellyel a hátizsák-
jukban. És ki tudja, kis sze-
rencsével az elsõ Scud raké-
ták csak 2013-ban találják
majd telibe Giurgiut. 

Jó, rendben van, és mit ta-
nulunk mi az egyiptomi lá-
zadásokból? Szinte semmit.
Tán azt, hogy a demokráciá-
nak megvannak a veszélyei?
Ezt mát megtapasztaltuk a
saját bõrünkön. Hogy a dik-
tatúra nem jó? Nos, ebben el-
térõek a vélemyények. Hogy
az éhség és a vallás hozzáse-
gít a zsarnokok elkergetésé-
hez? Legyünk komolyak!
Túlságosan kövérek (60 szá-
zalék) és túlságosan ortodo-
xok (89 százalék) vagyunk
ahhoz, hogy bármibe is bele-
vágjunk. (Fordította: Á. H.)

A lázadás fokozatai

Mohamed el-Baradei 
– éles fogakkal



Czédly József

A január 28-i Törvénytár-
ban „Elõírások a minimáljö-
vedelem biztosításáról” cím-
mel ismertettem azt a tör-
vényt, amely a létmimumot
kívánja megadni a jövede-
lem nélküli vagy nagyon cse-
kély jövedelemmel bíró csa-
ládok, egyedülálló szemé-
lyek számára. Ezt a szabá-
lyozást egészíti ki a Hivatalos
Közlöny 2010. december 30-i
889. számában megjelent
277/2010. sz., a Családfenn-
tartás támogatásáról  szóló
törvény és ennek gyakorlati
alkalmazását elõíró 38/2011
sz. kormányhatározat (meg-
jelent a Hivatalos Közlöny ja-
nuár 21-i, 56. számában).

Ez utóbbi törvény ismerte-
tése elõtt, a múlt héten tár-
gyalt, a minimáljövedelem
megszerzésében érdekeltek-
nek kívánom felhívni a fi-
gyelmét, hogy a Hivatalos
Közlöny január 28-ki, 76. szá-
ma közli a törvény gyakorla-
ti alkalmazását szabályozó
kormányhatározatot. Ennek
a 4. melléklete tartalmazza
azoknak a létfenntartáshoz
szükségesnek ítélt javaknak a
listáját, melyeknek birtoklá-

sa nem zárja ki a minimáljö-
vedelemre való jogosultsá-
got. Ilyennek tartja a tör-
vénykezõ a lakás bútorait, a
háztartáshoz szükséges elek-
tronikus eszközöket (egy-
egy használható tévékészü-
lék, ruhamosó gép, hûtõ-
szekrény, konyhai tûzhely,
rádiókazettofon, PC számí-
tógép vagy laptop), lakás fû-
tésére és víz melegítésére
szolgáló felszerelések, vidéki
háztartás legszükségesebb
mezõgazdasági eszközei,
szakmai tevékenységhez
szükséges kisebb munkaesz-
közök, városokban 500, vi-
déken 1.000 négyzetméter-
nél kisebb beltelek, 0,5 ha-
nál kisebb kültelki termõföld
1-3 tagú családok, 0,75 ha
ennél nagyobb családok szá-
mára, valamint egyenként
legtöbb 1 szarvasmarha, 2
sertés, 4 juh, 1 ló, 10 házi-
nyúl, 15 szárnyas, 5 méhcsa-
lád.

Visszatérve a családfenn-
tartás támogatásáról szóló
törvény ismertetésére, erre
jogosultak mindazok a kisjö-
vedelmû családok, amelyek
egy vagy több gyermeket ne-
velnek, függetlenül attól,
hogy saját, örökbe fogadott

vagy nevelésre kihelyezett
gyermekrõl van szó. Azok a
személyek, akik mint szak-
mai nevelõk tartanak el gyer-
mekeket, és ezért javadalma-
zásban részesülnek, csak sa-
ját gyermekeikért jogosultak
a támogatásra. A támogatás
havi összegét, lejben kifejez-
ve, a következõ táblázat tar-
talmazza:

Amennyiben a családnak
iskolaköteles gyermeke van,
csak abban az esetben jogo-
sult a támogatásra, ha meg-
szakítás nélkül látogatja a
tanintézetet, és nincs annyi
igazolatlan hiányzása ami-
nek következményeképpen a
magaviseleti jegyük kisebb,
mint 8. A jogosultság nem

vész el, ha a hiányzást, vagy
esetlegesen az osztályismét-
lést orvos által kiállított
egészségügyi bizonyítvány
igazolja.

A tanfelügyelõségeknek
minden egyes iskolai sze-
meszter lezárása után köte-
lességük a támogatást kifize-
tõ hatóság tudomására hoz-
ni a támogatásban részesülõ

családok gyermekeinek eset-
leges igazolatlan hiányzása-
it. Tíz igazolatlan hiányzás
esetében a támogatás értékét
20%-kal csökkentik. 20 hi-
ányzás 50%-kos csökkentést
von maga után. Húsznál
több hiányzás esetében a tá-
mogatás teljes összegét füg-
gesztik fel. A büntetések a

szemeszter utáni 3 hónapra
vonatkoznak. A 2010–2011
tanévben az iskolalátogatást
igazoló kimutatást elõször a
II. szemeszter befejezte után
kell eljuttatni. A támogatás-
ra való jogosultság érvényes
az iskolai szünetek idõszak-
ára is.

A támogatást igénylõ kér-
vényt és a mellékletendõ sa-

ját felelõsségre kiállított nyi-
latkozatot, valamint a tör-
vényben elõírt okmányokat
a lakhely, illetve tartózkodá-
si hely szerinti illetékes pol-
gármesteri hivatalhoz lehet
beadni. Mind a kérvény,
mind a saját felelõsségre ki-
állítandó nyilatkozat meg-
írásához szükséges forma-

nyomtatvány megtalálható
az említett gyakorlati utasí-
tás 1. és 2. mellékletében. A
kérvényhez csatolni kell a
napra készen kitöltött csa-
ládkönyvet (livretul de fami-
lie). Amennyiben ez nincs
ilyen helyzetben, a helyi ta-
nács anyakönyvvezetõ hiva-
tala köteles 10 napon belül
ezt a hiányt pótolni. A tá-

mogatásra való jogosultsá-
got polgármesteri végzés
(decizie) mondja ki. A tá-
mogatást a kérvény beadá-
sának hónapjától kezdve fo-
lyósítják a kérvényezõ által
megjelölt módon. Ez lehet
postai utalvány, bankszám-
lára, vagy bankkártyára való
befizetés.

Havi nettó jövedelem család- Havi nettó jövedelem család-
tagonként kisebb mint 200 lej tagonként 201 és 370 lej között van

a) 1 gyermeket nevelõ család 30 25

2 gyermeket nevelõ család 60 50

3 gyermeket nevelõ család 90 75

4 vagy ennél több gyermek esetében 120 100

b) 1 gyermeket nevelõ egyedülálló személy 50 45

2 gyermeket nevelõ egyedülálló személy 100 90

3 gyermeket nevelõ egyedülálló személy 150 135

4 vagy több gyermek esetében 200 180
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Családfenntartás támogatásáról

Deák Levente

Az igazságügy kis reform-
törvényének elnevezett
2010. évi 202. törvény, egye-
bek mellett módosította a ré-
gi, de még mindig hatályos
Családjogi Törvénykönyv-
nek a házasságok felbontá-
sára, röviden a válásra vo-
natkozó elõírásait. Ezek a
rendelkezések már a múlt év
december vége óta hatályo-
sak, de mivel az eljárási sza-
bályok kidolgozásával és
elfogadával egy hónapot
késtek, a közjegyzõk elõtti
válások  „nagyüzeme”, ha
szabad ennek nevezni, csak
ezután fog „beindulni”. A
2011. január 24-i 59. Hivata-
los Közlönyben jelentették
meg ugyanis a szakma által
is nagyon várt 2011. évi 81.
számú igazságügy-minisz-
teri rendeletet, amely az
1995. évi 36. közjegyzõi tör-
vény végrehajtásáért alko-
tott 1995. évi 710/C. rende-
letet módosította, egészen
pontosan amelyet egy, A vá-
lások eljárási szabályai címû
fejezettel egészítettek ki. A
következõkben – a teljesség
igénye nélkül – az ebben ol-
vasható és követendõ elõírá-
sokról lesz szó.

Még annyit elõljáróban,
hogy jelenleg a válást vagy
másképpen fogalmazva, a
házasság felbontását, a felek
választása szerint, három he-
lyen, három hatóság elõtt is
ki lehet mondatni: az anya-
könyvi hivatalok, a közjegy-
zõk, végül a kiskorú gyerme-
kes házasfelek esetében, illet-
ve akarategyezség hiányá-
ban a bíróságok elõtt. Hogy
ez mennyiben fogja a bírósá-

gok sokat hangoztatott leter-
heltségét enyhíteni, ez majd
késõbb fog kiderülni, mint
ahogy az is, hogy a válni
akarók többsége végül is me-
lyik hatóságot választja.
Gondolom azt, amelyik
gyorsabb és fõleg olcsóbb el-
járásban bonyolítja le az
ügyintézést, és majd adja ki
a válási bizonyítványt. Egy-
séges illetékrõl a jelenlegi
helyzet szerint szó sem lehet,
mert az anyakönyvi hivata-
lok elõtti illetéket mindenik
helyi közigazgatási hatóság
saját hatáskörben maga álla-
pítja meg, így ez igen széles
skálán mozoghat, míg a nyil-
vánosságra hozott, de még
nem végleges közjegyzõi
tiszteletdíjtábla szerint egy-
egy ilyen válási eljárás leve-
zetéséért a közjegyzõ 500 lej
körüli tiszteletdíjat is kérhet
majd.

A közjegyzõ elõtti eljárás
igénybevételéhez a feleknek
két, egyszerre meglévõ felté-
telt kell teljesíteniük: ne le-
gyen vér szerinti vagy örök-
befogadott kiskorú gyerme-
kük, és mindketten válni
akarjanak. Abban az eset-
ben, ha az egyik házastárs
idõközben gyámság alá ke-
rült, a közjegyzõ elõtti eljá-
rás nem folytatható le, s ha
mégis ilyen kérelmet iktatná-
nak, azt el kell utasítani (eljá-
rási szabályok 87/8. szakasz
1. bekezdés, b) pont.

Az eljárás egy olyan kére-
lem alapján indul be, ame-
lyet mindkét fél a közjegyzõ
elõtt ír alá. Ebben az eljárás-
ban a feleket sem választott
ügyvéd, sem másvalaki nem
képviselheti. A kérelem ikta-
tása, a válások országos re-

giszterének elektronikus
úton történõ ellenõrzése
után (ki kell szûrni azokat,
akik az eljárást több helyen
is beindították, valamint
azokat, akiknek házasságát
esetleg már felbontották) a
közjegyzõ 30 nap gondolko-
dási idõt ad a feleknek, aki-
ket ennek az idõnek letelte
után  újabb, közös válási
szándékukat megerõsítõ ké-
relem aláírására hív be. Ha
ekkor valamelyik fél nem je-
lenik meg, vagy ha a máso-
dik kérelem aláírását megta-
gadja, illetve akkor is, ha a
válás utáni családnevük
használatában, választásá-
ban megegyezni nem tud-
nak, a kérelmüket a közjegy-
zõ elutasítja.

Fontos tudni azt is, hogy a

felek, választásuk szerint,
vagy a házasságkötésük he-
lye szerint területileg illeté-
kes közjegyzõt, vagy pedig
utolsó közös lakhelyükön te-
vékenykedõ valamelyik köz-
jegyzõt kereshetik meg.
Utolsó közös lakóhelyüket
személyazonossági igazolvá-
nyukkal, személyi kártyájuk-
kal,  de ha ezekbõl a közös
lakóhely nem derül ki, saját,
közokirati formában szer-
kesztett nyilatkozatukkal
igazolhatják.

A feleknek kérelmükhöz
kötelezõen csatolniuk kell
születési anyakönyvi kivona-
tuk és személyazonossági
igazolványuk (kártyájuk)
fénymásolatát, valamint ere-
deti házasságlevelüket és en-
nek hiteles másolatát. Az

eredeti házasságlevelet (cer-
tificatul de cãsãtorie) a köz-
jegyzõ a válási bizonyítvány
kiállításáig visszatartja, majd
az eljárás végén erre a válás
tényét rávezetve, a feleknek
visszaadja. (Ennek a lapszéli
megjegyzésnek a szövege a
következõ: „Desfãcut cãsã-
toria prin certificatul de
divorþ nr....”)

A válási bizonylatot, a ké-
relem helyben hagyása ese-
tén 6 példányban állítják ki,
egyet-egyet a feleknek, egyet
a házasságkötés szerinti
anyakönyvi hivatalnak, egy
másikat a megyei lakosság-
nyilvántartó igazgatóság-
nak, két eredeti példány pe-
dig a közjegyzõnél marad. A
válási bizonyítvány számá-
val kapcsolatban annyit,

hogy ezt minden eljáró köz-
jegyzõnek a Belügyi és Köz-
igazgatási Minisztérium
szakhatósága által országo-
san és egységesen vezetett
válási bizonyítványregiszter-
bõl (Registru unic al certifi-
catelor de divorþ ) kell kikér-
nie egy olyan eljárásban,
amelynek részleteit az emlí-
tett minisztérium és a Köz-
jegyzõk Országos Szövetsé-
ge ezután fogja kidolgozni és
rendszeresíteni (eljárási sza-
bály 87/6. szakasza, 3. be-
kezdés).

Amit e vázlatosra sikere-
dett írásom végén még szó-
ba kívánok hozni, az a fenti
feltételeknek mindenben
megfelelõ, de ebben a köz-
jegyzõ elõtti eljárásban a va-
gyonfelosztást is kérõ házas-
felek kérelmének helyben
hagyására, illetve ezért, e
külön kérelem meglétéért,
esetleg ennek elutasítására
vonatkozik. Ebben a kérdés-
ben sem a 202. kerettörvény,
sem pedig az itt ismertetett
eljárási szabályok nem ad-
nak eligazítást.

Közjegyzõkkel is konzul-
tálva, véleményem az, hogy
a vagyonfelosztási kérelmet
a válási eljárástól ugyan kü-
lön választva, külön eljárás-
ban, nem a válási bizonylat-
ban tehát, hanem egy másik
közokiratban, a felek meglé-
võ, egyezõ akarata alapján,
közjegyzõi, peren kívüli eljá-
rásban kell megoldani,
ahogy az örökségfelosztási
kérelmeket vagy a vagyon-
közösség-felszámolási kérel-
meket is lehet, amennyiben
az örököstársak vagy a társ-
tulajdonosok valamennyien
akarják és kérik ezt!

A közjegyzõ elõtti válás eljárási szabályai
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Hétvégi program 
a Csíki Székely 
Múzeumban

A fekete leves – a kávéfõzés
története kiállításhoz kapcso-
lódóan. Ma,  február 4-én,
19 órától filmvetítés a Múze-
umi kávéházban: Bagdad
Cafe (Percy Adlon, 1987,
108’). Február 5-én, szomba-
ton 19 órától elõadások a
Múzeumi kávéházban: Kis-
városi kávézások – Daczó Ka-
talin újságíró elõadása a
csíkszeredai kávéházakról,
kávézásokról.

Február 6-án, vasárnap 16
órától. Antal Imre és Antal
Ágnes archaikus Mária

imádságokat és énekeket ad-
nak elõ citera- és dorombkí-
sérettel.

Író-olvasó találkozó 
Kolozsváron

Ma, február 4-én, 17.00
órától a Gaudeamus Köny-
vesboltban (Szentegyház/
Iuliu Maniu u. 3. sz.) szer-
veznek író-olvasó találkozót.
A szerzõk jelenlétében be-
mutatják be:

Markó Béla: Kié itt a tér –
Válogatott közéleti cikkek,
elõadások 1991–2009 és Az
erdélyi macska – Esszék. Ka-
rácsonyi Zsolt: Ússz, Faust,
ússz! – Versek.

Live-M koncertek 
Sepsiszentgyörgyön

Az erdélyi élõ zene támo-
gatására létrejött Live-M
csapat szervezésében a hét
végén a Tanulók Palotájá-
ban zajlik az idei Camp el-
nevezésû rendezvény,
amelynek célja rajongótá-
bort toborozni az együtte-
seknek. A mai program: 17
órától elõadás a dzsesszrõl,
20 órától a csíkszeredai
Candelabra együttes, 21 órá-
tól a sepsiszentgyörgyi
Crash koncertje, majd a
Bisztróban Live-M-buli.

Elõadás 
Sepsiszentgyörgyön

A Bod Péter Megyei
Könyvtár és a Magyar Köz-

társaság Kulturális Koordi-
nációs Központja szervezé-
sében ma 18 órakor a könyv-
tár Gábor Áron termében a
Háromszéki TÉT-estek so-
rozatba és a Sepsiszent-
györgy 550 éves programba
illeszkedõ rendezvényen
Farkas Ádám magyarorszá-
gi szobrászmûvész, egyete-
mi tanár tart vetített képes
elõadást Szobrok a városban.
Korlátok, kihívások, lehetõségek
címmel.

Fajbaromfi- és 
kisállat-kiállítás 
Sepsiszentgyörgyön

A fajbaromfi- és kisállat-
tenyésztõk háromszéki
egyesülete a hét végén tart-
ja 11. éves kiállítását a
Szemerja negyedi új sport-

csarnokban. A mától vasár-
napig tartó kiállításra közel
ötszáz értékes baromfit és
tenyészállatot neveztek be a
legkülönbözõbb fajtájú ha-
szon- és díszbaromfitól, ví-
zi szárnyasoktól, sportga-
lamboktól, óriás- és tör-
penyulaktól, fácánoktól a
gyöngytyúkokig meg a ní-
lusi libákig.

Börtönnapló – 
Premier a Nemzetiben

A Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház Tompa Miklós
Társulatának soron követke-
zõ kistermi premierje a Bör-
tönnapló címû elõadás, me-
lyet Fedák Sári: Te csak most
aludjál, Liliom címû emlék-
irata alapján szerkesztett és
állított színpadra Farkas

Ibolya. A produkció zene-
szerzõje Csíky Csaba, dísz-
let- és jelmeztervezõje Sza-
bó Annamária. Zenészek:
Makkai István és Kováts Ist-
ván. A bemutató elõadásra
február 5-én, szombaton es-
te 19.30-tól kerül sor, a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház kistermében.

Hahota-kabaré 
Marosvásárhelyen

A Hahota színtársulat feb-
ruár 6-án, vasárnap este 19
órától a Maros Mûvész-
együttes termében újra szín-
re viszi a Fergeteges tévedések
címû zenés szilveszteri kaba-
ré-elõadását. További elõ-
adások: február 12-én,
szombaton és 13-án, vasár-
nap este 19 órától.

Programajánló

Japán kutatók néhány
nappal ezelõtt laboratóriumi
áttörésrõl számoltak be: egy
olyan retrieverrõl, amely a
modern diagnosztikai eszkö-
zöket megszégyenítõ pon-
tossággal szagolja ki léleg-
zet- és székletmintából a bél-
daganatot.

Az eredmények a szakér-
tõk szerint azzal a remény-
nyel kecsegtetnek, hogy egy
napon olyan „elektronikus
orrot” fejleszthetnek ki,
amely képes a korai stádiu-
mában kiszagolni a dagana-
tot. A Kyushu Egyetem ku-
tatói a különlegesen kikép-
zett fekete nõstény labrador-
ral 74 szaglási tesztet végez-
tettek el néhány hónap lefor-
gása alatt. Mindegyik teszt
öt-öt lélegzet- és székletmin-
tából állt, amelyek közül
csak egy volt rákos. A min-
ták 48 diagnosztizált bélda-

ganatos betegbõl és 258
olyan önkéntestõl származ-
tak, akik nem szenvedtek
béldaganatban, vagy régeb-
ben szenvedtek rákban.

A nyolcéves négylábú de-
tektív dolgát további kihívá-
sokkal nehezítették. A nem
daganatos minták körülbe-
lül fele olyan személyektõl
származott, akik bélpolippal
rendelkeztek, olyan jóindu-
latú elváltozással, amely a
béldaganat elõjele is lehet. A
lélegzetminták hat, és a
székletminták tíz százaléka
más bélbetegségekben, pél-
dául gyulladásos bélbeteg-
ségben, fekélyben, divertiku-
lumban vagy vakbélgyulla-
dásban szenvedõ emberek-
tõl származott.

A kutya ugyanolyan jól
teljesített, mint a kolonosz-
kópia, vagyis az a technika,
melynek során száloptikás

kamerát vezetnek be a vég-
bélbe a bélrendszer gyanús
területeinek vizsgálatára. A
retriever 36 lélegzetmintá-
ból 33 esetében, a 38 szék-
letmintából pedig 37 eseté-
ben (98 százalékos pontos-
sággal) helyesen állapította
meg, mely minták voltak
daganatosak, és melyek
nem. Különösen jól teljesí-
tett a betegség korai stádiu-
mában lévõ emberek eseté-

ben, és képességét a másfaj-
ta bélbetegségekben szenve-
dõktõl származó minták
sem zavarták össze. Korábbi
kutatások kimutatták, hogy
a kutyák a húgyhólyag, a tü-
dõ, a petefészek és az emlõ-
rákot is ki tudják szagolni.
A japán kísérletben felhasz-
nált kutyát eredetileg vízi
mentésre képezték ki 2003-
ban, majd 2005-ben a daga-
natos betegségek kimutatá-

sára kezdték betanítani. Va-
lahányszor helyesen megha-
tározott egy daganatos min-
tát, játszhatott egy tenisz-
labdával.

Hasonló kísérletek létez-
nek már Mgayarországon is.
Gyömrõn a rákbetegség ko-
rai felismerésére kutyákat
használnak. Az ebek az em-
berek által kilélegzett leve-
gõmintákban ismerik fel a
szörnyû kórt. A Kutyák a
Rák Ellen az Életért Alapít-
vány a rákbetegség korai fel-
ismerésében egy olyan mód-
szert dolgozott ki, ami olcsó
és tömegek számára hozzá-
férhetõ. Kutyákkal végzett
kísérletek eredményeként,
60-80 százalékos biztonság-
gal ismerték fel a rák jelen-
létét. Vizsgálat céljára beteg
és egészséges emberek által
kilélegzett levegõmintákat
használnak. Tüdõrák eseté-
ben 99 százalékos, míg mell-
rák esetében 88 százalékos
pontossággal ismerik fel a
kutyák a daganatos betegek
mintáit. A módszer a napja-
inkban alkalmazott diag-
nosztikai eljárásokhoz ké-
pest egyszerûbb és olcsóbb,
valamint általa kiküszöböl-
hetõ a jelenlegi vizsgálatok
gyakorlati hibájából adódó
kezdeti tumor jelenlétének
figyelmen kívül hagyása.

Rákdiagnosztika Bodrival
Súlyos ízületi gyulladásom

miatt sokat szenvedek. Rengeteg
gyógyszert szedtem már, de úgy
tûnik, hiába. Mit javasol?

Nehéz személyes vizsgálat
nélkül bárkinek is konkrét ta-
nácsot adni. Az biztos, hogy
minden ember szenvedett
már életében valamilyen fáj-
dalomtól. Még az amputált
testrészekben érzett ún. fan-
tomfájdalmak is kimondha-
tatlan kínokat tudnak okoz-
ni. Amilyen intenzíven fog-
lalkozik a tudomány a fájdal-
mak okainak kiderítésével,
éppen olyan elhanyagolt álla-
potban van csillapításuk
szisztematikus kezelése. Az
Egészségügyi Világszervezet
kiadott egy többfokozatú
szabályzatot. A táblázat az
egyszerû szerekkel kezdõdik
(aszpirin), folytatódik az erõ-
sebb, de ópiátokat nem tar-
talmazó fájdalomcsillapítók-
kal és a gyenge ópiátokkal,
egészen az erõs hatású ópiá-
tokig és a megfelelõ szinteti-
kus szerekig. Ezen fejlemé-
nyek ellenére sem váltak túl-
haladottá a jól bevált házi
szerek. Vigyázzunk, mert
hosszabb idejû használatnál
a recept nélkül kapható fáj-
dalomcsillapítók sem telje-
sen ártalmatlanok: belsõ vér-
zések, súlyos ideg és csont-
velõkárosodások léphetnek
fel. Ahelyett, hogy rögtön a
tablettáért nyúlnánk, a fájó
izületeket és izmokat, a gör-
csöket és a rohamokat elõ-
ször meleg borogatással kel-
lene kezelni. A kificamodott
bokán viszont a hideg boro-
gatás vagy a fagyasztó spray
segít. Tartsunk otthon nyug-
tató és enyhe fájdalomcsilla-
pító hatású növényi szereket.
A természetgyógyászat szer-
teágazó arzenáljában az ízü-
leti gyulladás csillapítására és
gyógyítására általánosság-
ban a lestyángyökértea, to-
vábbá a csipke- és borókabo-
gyó-tea javasolt, valamint a
szénapelyvafürdõ. A homeo-
pátiás készítmények közül is
érdemes lenne néhány szert
kipróbálni. Egy szakszerû
méregtelenítõ kúra is fontos
lenne, hogy szervezete meg-
szabaduljon a sok toxikus
anyagtól.

Dr. Gyõri György

Az orvos

válaszol

Már évszázadok óta tudjuk, hogy a

kutyáknak különlegesen érzékeny a

szaglásuk, ezért lettek társai a vadá-

szoknak, a robbanóanyag- és kábító-

szer-keresõknek. Egy nemrégiben

megjelent amerikai tanulmány szerint

a kutyák a tüdõ- és az emlõrák felderí-

tésébõl is kivehetik a részüket.

Aki szereti a vörös és sö-
tétkék gyümölcsöket, ame-
lyek sok antocianint tartal-
maznak, annak ritkábban
kell vérnyomáscsökkentõ
tablettát szednie – állapítot-
ták meg angol kutatók.

A Kelet-angliai Egyetem
kutatói arra voltak kíváncsi-
ak, hogy melyek azok a gyü-
mölcsök és zöldségek, ame-
lyek gyakori evése csökkenti
a vérnyomás emelkedésének
esélyét. A kutatók két olyan,
nagy kiterjedésû tanulmány
adatait elemezték, amely év-
tizedek óta zajlik az Egyesült
Államokban.

A részletes étkezési szoká-
sok mellett a vizsgálat részt-

vevõinek egészségi állapota
is követhetõ belõlük. Az
egyikbe, amely 1976-ban
kezdõdött, mintegy 122.000
nõvér és asszisztens kapcso-
lódott be. A másikban az
egészségügyben dolgozó fér-
fiak életmódját mérték fel
1986 óta. Az angol kutatók
így sok százezer ember táp-
lálkozási szokásairól kaptak
ismertetést, és azt egybevet-
hették az egészségi állapot-
tal.

Kiderült, hogy az anto-
cianinokat tartalmazó, szí-
nes gyümölcsök bõséges,
rendszeres fogyasztása ese-
tén kisebb a vérnyomás
emelkedésének kockázata.

Közéjük tartoznak a vörös és
a piros gyümölcsök, mint az
eper és a málna, vagy a vér-
narancs, illetve a sötétkékek,
mint például az áfonya és ro-
konai. A kutatócsoport vé-
gül mintegy 134.000 nõvér
és 23.000 férfi ápoló táplál-
kozásának, illetve egészségi
állapotának 14 éves követése
útján jutott erre az ered-
ményre. Akik kiemelten sze-
rették ezeket a gyümölcsö-
ket, azok között nyolc száza-
lékkal kevesebbnek volt ma-
gas vérnyomása. Az anto-
cianin kedvezõ hatása külö-
nösen fiatalabb korban érvé-
nyesült. A helyes étkezéssel
a betegség megelõzhetõ.

Vérnyomáscsökkentõ gyümölcsök
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Közepes fokozat

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

Készítette: Buna Botond

Elõzõ feladványunk megfejtése

Elegáns szõke hölgy hajt be az egyirányú utcába. A rendõr le-
állítja:
– Tudja asszonyom, hová akar menni?
– Természetesen! De úgy látom, …(poén a rejtvényben)

Vízszintes: 1. A poén elsõ része. 11. Mérnökkari (röv.).
12. A pincébe távozás. 13. Agrártudomány (röv.). 14. Ilona
a barátnõi között. 16. Lassan ügetve halad. 17. Négy fer-
tály. 18. Nézd! 20. Kábítószerféle. 21. Igaznak tekint. 22.
Homályos, kétértelmû. 24. Óceániai ország, fõvárosa:
Koror. 25. Festékcseppek! 26. Penész közepe! 27. Hangsor
elsõ hangja. 29. Kent része! 30. Lábbeli. 32. Miseing, kar-
ing. 33. Kertészeti Kar (röv.). 35. Catherine ...-Jones. 37.
Lugas eleje! 38. Fûtõanyag. 39. Pusztítás. 41. Összehúzó
hatású folyadék. 44. Természettudományokkal kapcsolatos.
45. Szemügyre vesz. 46. Székely. 47. Országos Takarék-
pénztár és Kereskedelmi Bank (röv.). 48. Téli sportszer. 50.
Fityeg. 51. Megszólítás. 52. Kivándorlók települése idegen
országban. 54. Kiejtett betû.

Függõleges: 2. Félárú. 3. ... di Meola; amerikai gitáros, ze-
neszerzõ. 4. Kecskebeszéd. 5. Búzavirágféle, pirosan lilás
vagy kék virágú gyomnövény. 6. Kissé ittas lesz. 7. Pozitív
pólus. 8. Fagyott víz. 9. Kissé elsiet! 10. Szól a kürt. 11. A
poén második része. 15. Angol és. 17. Importolaj. 19. Ato-
mot átalakít. 21. Észak-német város. 23. Lakott. 24. Kisebb-
fajta lepke. 28. ...-re. 31. Az olimpiai karikák száma. 34. Bár-
gyú, agyalágyult. 36. Edz. 38. Ideiglenes deszkaházikó. 40.
Mûeleség. 42. Száraz fû. 43. Costa del ...; spanyol üdülõhely.
45. ... Holgersson; Selma Lagerlöf hõse. 48. Save Our Souls
(röv.). 49. Súrolószer. 52. Mely személy? 53. Teaest órái!

Egyirányú utcán

Az étkezések bevezetõje a
zakuszki, lényegében egy ve-
gyes ízelítõ, amit az éppen
rendelkezésre álló halakból,
zöldség- és salátafélékbõl,
húsokból, felvágottakból ál-
lítanak össze. Nincs szabály,
hogy mit és mennyit kell tá-
lalni belõle. Oroszországban
már a múlt században szo-
kás volt együtt tálalni külön-
féle hideg ételeket. Az orosz
konyha levesei tartalmasak,
bõven fõznek a levesekbe kü-
lönféle húsokat, zöldségeket.
Világszerte elterjedt az orosz
borscsleves, amirõl elmond-
hatjuk, hogy az egyik nem-
zeti ételük. Káposztával,
céklával, egyéb zöldségek-
kel, hússal fõzik, tejfölözik.
Készítenek erõ- és krémleve-
seket, számunkra szokatlan
módon a húsételek közben
vagy az étkezés végén fo-
gyasztják. Sokféle változat-
ban készítik a tésztaételeket,
leveles, omlós vagy kelt tész-
tákból. 

Bélszínragu 
Sztroganoff-módra
Hozzávalók: 1/2 fej hagy-

ma, olaj, 10 dkg szalonna,
20 dkg gomba, 20 dkg ecetes
uborka, 70 dkg bélszín, 1 do-
boz sûrített paradicsom, só,
bors, kapribogyó, babérlevél,
3 ek. liszt, 2 dl tejföl, 1/2 dl
fehérbor, 1/2 citrom leve,
rizs, burgonya, pirított dara,
sós fánk.

Elkészítés: A hagymát
felaprítjuk, olajon megpirít-
juk, majd rátesszük a felcsí-

kozott szalonnát, gombát,
uborkát és a bélszínt. Ami-
kor alaposan megpirult, rá-
öntjük a sûrített paradicso-
mot. Megfûszerezzük. Hoz-
záadjuk a lisztet, elkeverjük,
majd beleöntjük a tejfölt, a
bort és egy kevés vizet. Hoz-
záöntjük a citromlevet, és
egy kis idõre beletesszük a
héját is. Rizzsel, burgonyá-
val, sós fánkkal vagy pirított
darával tálaljuk.

Borscs leves
Hozzávalók: 25 dkg mar-

hahús, 25 dkg burgonya, 20
dkg cékla, 20 dkg fejes ká-
poszta, 15 dkg petrezselyem-
gyökér, 5 dkg zsír, 5 dkg pa-
radicsom, 5 dkg vöröshagy-
ma, 5 dkg paradicsompüré,
4 dkg liszt, 1,5 dl tejföl, fél dl
ecet, 1 babérlevél, bors és só.

Elkészítés: A húst 1,5 liter
vízben feltesszük fõni. A fel-
aprított zöldségeket kevés
zsírban húslével pároljuk 20-

25 percig, majd belekeverjük
az ecetet és a paradicsompü-
rét. Ha a zöldség puha, bele-
tesszük a gyalult káposztát a
felkockázott burgonyát, és
ráöntjük a kész húslevest.
Beletesszük a babérlevelet és
megborsozzuk, ezután kb.
20 percet forraljuk, majd be-
rántjuk és további 10 percig
forraljuk. A húst és a paradi-
csomot felkockázzuk, és
csak pár perccel a tálalás
elõtt tesszük a levesbe. Tála-
láskor 1 kanál tejfölt teszünk
minden tányér levesbe.

Grúz szárnyas szavici
Hozzávalók: 1,25 kg csir-

ke, 5 dkg vaj, só, bors, babér-
levél, 1/2 dl konyak, fok-
hagyma, darált dió, 3 ek.
liszt, 3 dl tejszín, 1/2 dl fe-
hérbor, petrezselyem, rizs.

Elkészítés: A csirkét
négybe vágjuk, a vajon
megpároljuk. Kevés vizet
öntünk hozzá, rászórjuk a
sót, borsot, babérlevelet, az
összezúzott fokhagymát, és
ráöntjük a konyakot. Ami-
kor a hús puha, kiszedjük, a
levét leszûrjük, majd a diót
megpirítjuk benne. Rászór-
juk a lisztet, felengedjük a
tejszínnel és a borral, majd
besûrítjük. A csirkét a petre-
zselyemmel meghintve, a
diós mártással és rizzsel tá-
laljuk.

Jereván-saláta
Hozzávalók: 20 dkg csir-

kehús, 5 dkg ananász, fél al-
ma, 1,5 pohár joghurt, 1 fej
saláta, 5 dkg reszelt sajt, 5
dkg ribizli, só, bors, szegfû-
bors, 3 ek. porcukor, fehér-
bor.

Elkészítés: A húst, az
ananászt és az almát felkoc-
kázzuk. A salátát feldarabol-
juk, majd a joghurttal, ribiz-
livel és a sajttal összeforgat-
juk. Belekeverjük a bort, a

porcukrot és a fûszereket,
majd hozzáadjuk a húst az
almát és az ananászt. Hide-
gen tálaljuk.

Kaukázusi fánk
Hozzávalók: 600 g liszt, 2

tojás, 2 ek. rum, csipet só, 60
g cukor, 1 csésze víz, zsira-
dék a sütéshez, tetejére fahé-
jas cukor.

Elkészítés: A hozzávaló-
kat összegyúrjuk, és vékony-
ra nyújtjuk. 15x5 cm-es csí-
kokra vágjuk, a csíkokat kö-
zepükig bevágjuk, és a résen
egyik végüket áthúzzuk.
Forró olajban kisütjük, és
meghintjük fahéjas porcu-
korral.

Moszkvai tojás
Hozzávalók: 8 kemény

tojás, 60 g vaj, 2 szardella,
só, bors, mustár, petrezse-
lyemzöld, 1 citrom leve, 1
doboz kaviár, salátalevelek.

Elkészítés: A tojásokat
hosszában kettévágjuk, sár-
gáját kivesszük, összetörjük,
hozzákeverjük az olvasztott
vajat, fûszereket és az össze-
vágott szardellát. Visszatölt-
jük a tojásokba, salátába
tesszük, citrommal locsol-
juk, kaviárt teszünk rá.

Kert-ész

Az orosz konyha alapja a bizánci udvar

étkezési, ételkészítési szokásaira vezethe-

tõ vissza. Ez a régi tradíció ötvözõdött a

francia konyha finomságaival. A cári ud-

var és az orosz nemesség elõszeretettel

használta a francia nyelvet, így a francia

kultúra, mûveltség és vele együtt a fran-

cia konyha is hatott.

„Cári” finomságok
Egyike a legkedveltebb ko-

ra tavaszi virágos cserjéknek
az aranyfa. A téli fagyok el-
múltával, már az elsõ napsu-
garak hatására megjelennek
a sárga virágok, melyek a
vesszõ egész hosszában bo-
rítják a növényt. Az aranyfá-
nak több fajtája van, melyek
növekedésben és a virágok
nagyságában térnek el egy-
mástól. Ültethetjük magá-
nyosan, de gyakoribb a cser-
jefoltként vagy sövényként
való alkalmazása. Minde-
nütt jól érzi magát, és a visz-
szavágást jól tûri. Az egyik
legérdekesebb, de kevésbé is-
mert kora tavaszi virágzású
cserjénk a törpemandula.
Az 50-100 cm magas bokor
ágai vékonyak, virágai a
vesszõk teljes hosszában
nyílnak. Fényigényes és szá-
razságkedvelõ. Napos helyre
ültessük, nagyobb sziklaker-
tek egyik kiváló cserjéje. A
cseresznyeszilva 3-6 méter
magas bokor vagy fa. Termé-
se meggy vagy cseresznye
nagyságú, sárga vagy piros-
ló, gömbölyû és ehetõ.
Lombfakadás elõtt március-
árilisban virágzik. Színe a fe-
hértõl a rózsaszínig változik.
A fácska átlagos kerti viszo-
nyok között jól érzi magát.
Metszést vagy különösebb
ápolást nem kíván, és ele-
gendõ, ha a száraz ágakat el-
távolítjuk. Egy másik érde-
kes és kedvelt díszfa az

aranyalma. 6-8 méter magas,
nagy rózsaszín illatos virágai
vannak. Õsszel dió nagysá-
gú, aranysárga, ízletes gyü-
mölcsöket terem.

Sármási-Bocskai János 
kertészmérnök

Díszfák 
és díszcserjék
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Még az elmúlt év decem-
berében szólt kertészmérnök
barátom, hogy hangoljunk
össze egy közös téli mada-
rásznapot. Telefonon akkor a
lejárandó terepet is megbe-
széltük. Végül most február
elsején került sor a tervezett
napra. Egy erdõ alatti névte-
len forrást kerestünk fel,
amelynek a vízhozama meg-
lehetõsen bõnek bizonyult. A
hó recsegett a talpunk alatt,

zúzmara borított be mindent,
lélegzetvételkor az orrunk
összeragadt a dermesztõ hi-
degtõl, amit valamiért mégis
szeretek. A társamnak sem
volt kivetnivalója a hideg mi-
att, lelkes természetvédõ,
gyakorló túrázó az õ szavai-
val élve: „a körülölelõ havas
tájban, tisztábbnak érzem
magamat”.

Egy egerész ölyvet pillan-
tottunk meg, a nagy madár

háttal ült a földön, ezért kö-
zelebb tudtunk kerülni hoz-
zá, de így is legalább húsz
méter távolság volt köztünk,
amikor fölrepült, és ezzel re-
pülésre késztette azokat a ré-
céket, amelyeket addig észre
sem vettünk. Az ölyv nagy
szárnycsapásokkal egyre
magasabbra és távolabbra
került, nem úgy a récék,
amelyek ötszáz méternyire
leszálltak. Azonnal döntöt-

tünk, megközelítjük a récé-
ket a beazonosítás végett, de
magáért a látványért is. Egy
nagyobb félkörív megtevése
után sikerült becserkészni a
madarakat. Elfogadható kö-
zelségbe kerültünk hozzá-
juk, tudtuk, hogy ha még né-
hány métert kúszunk elõre,
észrevesznek és elrepülnek,
így a maradás mellett dön-
töttünk. Meg is jegyeztük
halkan, nem is volt olyan kö-
rülményes, mint amire szá-
mítottunk, mármint hogy
hamar észrevesznek a mada-
rak és nem tudjuk alaposab-
ban szemügyre venni, ami-
kor szinte a semmibõl meg-
jelent három kóbor kutya,
alig öt méterre a récéktõl.
Szinte biztosak voltunk,
hogy megijednek a récék és
elrepülnek, de végül a sze-
rencse mellénk állt, a kutyák
lassan oldalogva eltávolod-
tak. Összeszámoltuk a ma-
darakat, megegyezõen öt-
venkét tõkés récét számol-
tunk mind ketten.

Egyik gácsér a parton állt,
elég közel hozzánk, ponto-
san láttam, hogy kinyújtott
nyakkal minket figyel. Nem
mozdultunk, de mégis felis-
mert, elkiáltotta magát, mire
hápogva repült el az összes
madár.

Kelemen László, Rara Avis
Madártani Egyesület

Tizenkét hónap a természetben
Ne csüggedj, 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
többszínû szívószállból ké-
szül, nagyon gyorsan elké-
szítheted te is otthon.

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

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

hossza pedig a fejed átmérõ-
je legyen. A papírra ragassz
egy dupla fóliát, amely zseb-
szerûen van kettéhajtva. A
két réteg fólia közé kezd el
sorba rakni a színes pálciká-
kat, a szivárvány színeinek
megfelelõ sorrendben. Min-
den egyes pálcikát kenj be
egy kis ragasztóval, és úgy
helyezd a fóliába. Mikor be-
telt a fólia, a pálcikák végét
hajlítsd meg kifele. Végül pe-
dig ragaszd 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

Az iregi kakasok

Hol volt, hol nem volt,
Üregen innen, Dorogon túl,
volt egyszer egy bíró Iregen.
Az iregi bírónak volt egy kis-
fia meg egy kiskakasa.

Hogy, hogy nem, ez a kis-
kakas talált egyszer a szemét-
dombon egy fületlen gom-
bot. Felállott a domb tetejére,
és elkezdett kukorékolni:

– Kukuriku, kukuriku, itt a
gomb, a fületlen!

Meghallotta a bíró fia,
hogy mit kukorékol a kiska-
kas. Kergetni kezdte, sarokba
szorította, megfogta, és elvet-
te tõle a fületlen gombot.

Nagyon megharagudott
ezért a kiskakas, megint fel-
állt a domb tetejére, és kuko-
rékolni kezdett:

– Kukuriku, kukuriku, jöj-
jön ide a falu minden kakasa! 

Össze is gyûltek a falu ka-
kasai, mire a bíró kiskakasa
elpanaszolta nekik a nagy bá-
natát:

– Kukuriku, kukuriku, a bí-
ró fia elvette tõlem a fületlen
gombomat!

Megharagudtak a falu ka-
kasai, s egyikük, amelyik a
legokosabb volt, azt tanácsol-
ta:

– Ha ez így van, akkor mi
többet hajnalban ne kukoré-
koljunk. Ha nem kukoréko-
lunk, akkor nem kel föl a
nap, s a falu mindig éjszakai
sötétségben marad!

A bíró kiskakasa örven-
dett, hogy a társai így össze-
tartanak, s azt mondta:

– Aki pedig megszegi hatá-

rozatunkat, annak semmi ke-
resnivalója a faluban. 

Úgy is történt. A kakasok
aznap egyet sem kukorékol-
tak többé, s a falura ráborult
az éjszaka. Még javában
aludt mindenki, amikor haj-
nalban az egyik ébredezõ ka-
kas megfeledkezett az egyez-
ségrõl, és elkukorékolta ma-
gát. Lett is belõle nagy gali-
ba: a többiek rögtön elûzték a
faluból.

Igen ám, de sorra a többi
kakas is így járt: minden reg-
gel megfeledkezett valame-
lyik magáról, mire a többiek
elûzték a faluból. S elkövet-
kezett az a nap, amikor egye-
dül a kiskakas maradt a falu-
ban.

Na, egész éjszaka ott ült a
padlás szájában, le nem
hunyta a szemét egy pillanat-
ra sem. Vigyázott, hogy õ is
meg ne feledkezzék magáról,
s kukorékolásával nehogy
felköltse a napot Iregen.

Telt-múlt az idõ, közele-
dett a hajnal, de a kiskakas
nem nyitotta ki a száját. Hát,
amint ott üldögél, észreveszi,
hogy keleten pirkad az ég, vi-
lágosodik, s egyszerre csak

felbukkan a látóhatár szélén
a ragyogó nap.

A kiskakas úgy felbosszan-
kodott, amiért a nap az õ ku-
korékolása nélkül is felkelt,
hogy mérgében elszédült, ki-
esett a padlás ajtaján, és nya-
kát szegte.

Azóta nincs Iregen egy ka-
kas sem, s azóta nem esznek
az iregi gyerekek kakastejjel
sült kenyeret.

A róka és 
a farkas csikót vesz

Elindult a róka csikót ven-
ni a farkas komájával. Lát-
ják, hogy ott legel a ló a fiával
a réten. Kérdi a róka a kan-
calótól:

– Eladó ez a csikó?
Azt mondja a ló:
– Eladó, hanem a hátulsó

jobb lábam patkójára van az
ára írva.

Azt mondja a róka:
– Én nem tudok olvasni,

de farkas komám tud, az
majd elolvassa, hogy mi az
ára.

A ló felemelte a hátsó lá-
bát, odament a farkas, el
akarta olvasni, de a kancaló

jól orron rúgta, hogy gombo-
lyagba tekerõdött. A róka
meg elszaladt, csak messzirõl
nevette. Mikor a farkas feljó-
zanodott, odament a róká-
hoz. Kérdi tõle a róka:

– Na, komám, ízlett-e a
csikóhús?

A farkas nem tudott sem-
mit se szólni erre, csak elólál-
kodott.

Két kecske találkozott 
egy pallón

Egyszer volt, hol nem volt,
valahol egy folyó mellett volt
egy kecskecsorda. A kecskék

elszéledtek, a víznek az in-
nensõ felén is ették a fûzfa-
bokrokat s a víznek a túlsó fe-
lén is. Azok a kecskék, ame-
lyek ezen az oldalon legeltek,
azt gondolták, hogy a túlsó
oldalon jobb étel van, a túlsó
oldalbeliek meg azt, hogy itt

van a jobb füvecske. Gondol-
koztak a kecskék, hogyan
tudjanak ezek odajönni,
azok meg idejönni. Meglátta
egy kecske, hogy egy ügyes
palló van keresztül a vízen.
Kapta magát, s hamar felmá-
szott a pallóra. Amikor meg-
látta túlfelõl egy másik kecs-
ke, hogy ez felmászott, akkor
õ is sietve felmászott a másik
végén a pallónak.

Amelyik kecske hamarabb
mászott fel, az fiatalabb kecs-
ke volt, amelyik késõbben, az
öregebb. Összetalálkoztak
ketten éppen a palló köze-
pén. Azt mondja az egyik
kecske a másiknak:

– Miért jöttél fel a pallóra,
ha láttad, hogy én fent va-
gyok?

– Azért, mert én öregebb
vagyok – mondja az idõsebb.
– Térjél vissza.

Azt mondja a fiatalabb
kecske:

– Én aztán nem térek visz-
sza! Az enyém az elsõbbség,
mert én másztam fel hama-
rabb a pallóra.

A másik is csak mondja a
magáét:

– De én öregebb vagyok,
mint te, s a fiatal engedelmes-
kedjék!

A fiatal nem akart enged-
ni, az öreg meg csak tartotta
az igazát. Összeverekedtek
ketten a palló közepén, S
mind a ketten beleestek a fo-
lyóba, s elvitte õket a víz.

Vége a mesének, s most az
egyszer nem mondhatom,
hogy ma is élnek, ha meg
nem haltak.

Icinke-picinke: Népmesék
óvodásoknak

(Válogatta és szerkesztette:
Kovács Ágnes)

Állatmesék

Tõkés révék
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