
Hosszas késedelem után dön-
tött a Szülõföld Alap a hatá-

ron túli magyar szervezetek elsõ
pályázati fordulójának támogatá-
sairól. Répás Zsuzsanna nemzet-
politikai államtitkár szerint elõd-

je, Gémesi Ferenc mulasztásából
nem történt meg a Szülõföld
Alap kollégiumainak összehí-
vása, így a határon túli magyar
közösségek nyári programjai ve-
szélybe kerültek.  2. oldal 

Mai mellékletünk:

ÚMSZ

„A román kormány vállaljon
tekintélyesebb részt az e-

Magyar pontok elnevezésû pro-
jekt finanszírozásából – ezt fogja
szorgalmazni a várhatóan idén
októberben sorra kerülõ követke-
zõ román–magyar közös kor-
mányülésen az RMDSZ” – fejtet-
te ki Moldován József Budapes-
ten. A távközlési államtitkár a
Magyarság az Információs Társa-
dalomért Testület (MaITT) Stra-
tégiai Irányító Bizottságának in-
formális elõkészítõ ülésén vett
részt a magyar fõvárosban.
Folytatása a 2. oldalon 

Isãrescu kritizálja a kormányt

Rendkívül szigorú
hangnemben utasí-
totta rendre Mugur
Isãrescu, a BNR
elnöke azokat a
politikusokat, akik
olyan véleménye-
ket fogalmaztak
meg, hogy az or-
szág arany és valu-
tatartalékából kel-
lene felpótolni a
társadalombiztosí-
tási költségvetést.

új magyar szó
2010. július 16., péntek

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
20 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2594 ▼
1 amerikai dollár 3,3306 ▼
100 magyar forint 1,5245 ▼

Káosz a Minimum Partyn

A káosz a témája az idei, 15. alkalommal
megrendezett Minimum Partynak. Az alko-
tótábort július 28-a és augusztus 8-a között
rendezik meg a Kászonaltíz melletti
Tiszástõn. Az összmûvészeti tábor témáját
részben a gazdasági válság ihlette, részben
az a „káosznak nevezett valami, amibõl 
a mûvészek bármit létrehozhatnak”. 

Kultúra 6

Aktuális 3

Vezércikk 3

Aktuális 2
Német–orosz csúcs

Az orosz–német kapcsolatok dinamikus fej-
lõdését, egyre intenzívebbé és tartalmasab-
bá válását méltatta Dmitrij Medvegyev és
Angela Merkel az államközi konzultációk
tegnap megkezdõdött 12. fordulójában. Az
orosz elnök és a német kancellár számos
miniszter és üzletember kíséretében az
egész napot Jekatyerinburgban töltötte.

Román pénzbõl 
e-Magyar pont? 

Cs. P. T.

Sérelmezi az RMDSZ Bihar
megyei szervezete, hogy a mi-

niszterelnök felmentette tisztségé-
bõl Sarkady Zsolt nagyváradi al-
prefektust. Mint ismert, az elöljá-
rónak azért kellett távoznia hiva-
talából, mert szerdai ülésén a kor-
mány megfelezte a prefektus he-
lyetteseinek számát. Az intézke-
dés négy, az RMDSZ-t megilletõ
posztot érintett, ám kettõ betöltet-
len volt, így Sarkady Zsolt és Kál-
mán Zoltán Argeº megyei alpre-
fektus veszítette el tisztségét. Teg-
napi közleményében a Bihar me-
gyei RMDSZ-szervezet Operatív
Tanácsa azzal érvelt, hogy Sarka-
dy Zsolt alprefektusként jól végez-
te munkáját, ezért érthetetlennek
tartják a felmentésérõl szóló hatá-
rozatot. Folytatása a 3. oldalon 

Karcsúsítás és
bihari sérelmek

Az elõd: Gémesi Ferenc                   Az utód: Répás Zsuzsanna 

A hazai „véradó” reneszánsz azért is meglepõ, mert 2008-ban, a válság elõtt alig lehetett biztosítani a vérkészítmény-mennyiséget Fotó: Mediafax

Vérre (is) menõ krízis
A gazdasági válság miatt egyre több az önkéntes véradományozó Romániában

Répás: mulasztott Gémesi

Divat és kényszer a véradás ma Romániában: egy év alatt megkétszerezõdött azoknak a szá-

ma, akik erre vállalkoznak. Míg két éve még akut vérhiánnyal küzdöttek a hazai vérközpon-

tok, ma a legritkább vércsoportból is van mindig raktáron. Szakértõk szerint a váratlan fordu-

lat egyik oka, hogy az emberek jelentõs része megértette a segítség fontosságát. Sokan adnak

vért étkezési utalványért is: hetven lej ma jelentõs ösztönzõ erõt képvisel. Azoknak, akik nehe-

zen jutnak el a vérközpontokba, vérgyûjtõ buszokat helyezett üzembe az Egészségügyi Mi-

nisztérium. A napokban Erdély-szerte feltûnnek a fontos jármûvek. 7. oldal 

A másik oldal
Bár a közös ellenség maradt, a Johannis-
projekt megkísérlésekor mutatott egység,
az elnökválasztások idején látott össze-

borulás ideje lejárt. Az állam-
fõ által „Grivco-koalíció-
nak” nevezett ellenzéki
pártszövetség Bãsescu gyõ-
zelme után szétbomlott, az

RMDSZ, illetve a libe-
rális és a szociáldemok-
rata politikusok egy ré-

sze a hatalomhoz
pártolt át. Cseke Péter Tamás
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Röviden

Orbánnak nem kell a Magyar Gárda

Orbán Viktor szerint nem lehet eltûrni,
hogy félkatonai szervezetek a törvényen kí-
vül akarjanak igazságot szolgáltatni; a Ma-
gyar Gárda a rend nélküliség oldalára so-
dorja Magyarországot. A magyar minisz-
terelnök ezt azután mondta, hogy tegnap
részt vett a Jobbik parlamenti frakciójának
ülésén. A kormányfõ a Jobbik-frakciójának
meghívására vett részt a képviselõcsoport
Parlamentben tartott ülésén. A találkozó
után Orbán Viktor hangsúlyozta, véle-
ménykülönbség van közte és a Jobbik kö-
zött a Magyar Gárda helyzetét illetõ-
en. Aláhúzta, hogy ami a rend helyett a
rendetlenség irányába mutat, azt nem tudja
elfogadni. Kijelentette: sosem fogja elfogad-
ni, hogy olyan szervezetek létezzenek az
országban, amelyek az állam rendfenntartó
monopóliumát kikezdik, megbontják. 

A Vatikán szigorított a szexuális
visszaélések elleni szabályozáson

Szigorított a szexuális visszaélésekre vonat-
kozó egyházjogi szabályozáson a Szent-
szék. A botrányok által megtépázott Vati-
kánban William Levada bíboros, a Szent-
szék Hittani Kongregációjának vezetõje
aláírta azt a dokumentumot, amely tízrõl
húsz évre növelte a pedofil bûncselekmé-
nyek elévülési idejét. A rendelkezés szerint
az áldozat 18. életévének betöltésétõl szá-
molják ezt az elévülési idõt. Döntés szüle-
tett arról is, hogy a szellemi fogyatékosok-
kal elkövetett szexuális visszaélésekre
ugyanaz a szabály vonatkozik, mint a kis-
korúak elleni bûncselekményekre. A súlyos
vétségek közé számít a gyermekeket ábrá-
zoló pornográf anyagok birtoklása és ter-
jesztése is.

Tovább gyûrûzik 
a német adócsalási botrány

Az év elején kirobbant adócsalási botrány
újabb hullámaként az illetékes német ható-
ságok nagyszabású razziákba kezdtek a
Credit Suisse svájci bank németországi fi-
ókjainál. Csütörtöki sajtóértesülések sze-
rint a nyomozást azzal a gyanúval indítot-
ták, hogy a szóban forgó, az adócsalási
botrányban leginkább érintett svájci bank
rendszeres támogatást, sõt konkrét tanács-
adást nyújtott azoknak a német állampol-
gároknak, akik pénzüket az adófizetések
megszegésével igyekeztek a bank számláin
elhelyezni.

Bettencourt-ügy: 
négy személyt õrizetbe vettek 

Négy személyt õrizetbe vettek tegnap Pá-
rizsban az adócsalási és illegális pártfinan-
szírozási gyanúktól terhes Bettencourt-ügy-
ben. Az ügyben három külön elõzetes eljá-
rás folyik: az elõállítások a titkos hangfel-
vételek alapján gyanítható pénzmosásokat
érintik. A France Info hírrádió információi
szerint mindannyian Liliane Bettencourt-
hoz, a L,Oréal kozmetikai cég örököséhez
közelálló személyek. Egyikük François-
Marie Banier fotómûvész, akit a milliárdos
lánya azzal vádol, hogy egymilliárd euró
értékben csalt ki ajándékokat szenilis any-
jától. Rajta kívül a Bettencourt-vagyont ke-
zelõ cég vezetõjét, adóügyi szakértõjét, va-
lamint a család tulajdonában lévõ egyik
Seychelles-sziget gondnokát hallgatja ki az
ügyészség.

A Microsoftnál dolgozott az orosz
kémügy tizenkettedik gyanúsítottja

Kétszer járt az Egyesült Államokban, és
mindkét alkalommal a Microsoft vállalat-
nál alkalmazták azt a 23 éves orosz állam-
polgárt, akit a közelmúltbeli kémüggyel
összefüggésben toloncoltak ki kedden az
Egyesült Államokból – közölte a cég szóvi-
võje. Lou Gellos szerint Alekszej Karet-
nyikov mindkét alkalommal a Microsoft
redmondi központjánál kapott munkát, leg-
utóbb kezdõ programellenõrként. 

ÚMSZ

„Az idei év meteorológiai
szempontból rácáfolt az eddi-

gi statisztikákra. Eddig ritkán ta-
pasztalt mennyiségû csapadék-
kal kellett megküzdenie egész
Európának. A szomszédos or-
szágokban május-júniusban vol-
tak nagy esõzések. A Romániai
Vízügyi Hatóság szakemberei-
nek ilyen körülmények között si-
került akkor mederben tartaniuk
a folyókat” – jelentette ki tegna-
pi sajtóértekezletén Borbély
László. A környezetvédelmi és
erdészeti miniszter tájékoztatása
szerint a felhõszakadások során
lehullott nagy mennyiségû csa-
padék okozta a legnagyobb gon-
dot Dorohoion és a többi árvíz
sújtotta területen is. „Ilyen ese-
tekben sajnos semmilyen straté-
gia nem segít, ilyenkor a lakos-
ságnak el kell hagynia az adott
területet” – magyarázta.

A miniszter közölte: a zöld
tárca kezdeményezésére a kor-
mány két-három héten elfogadja
Románia árvízvédelmi stratégiá-
ját. Hozzátette azonban, hogy a
környezetvédelmi minisztérium
nem most kezdett el intézkedé-
seket hozni. „A Környezetvédel-
mi Alapból a 2010–2012-es idõ-
szakra még az év elején 437 mil-
lió lejt különítettünk el hidroló-
giai infrastruktúrára. Ebbõl az
összegbõl idén 130 millió lejt fo-
gunk költeni. Ugyanakkor prior-

itizáltuk a befektetéseket: leállí-
tottuk azokat, amelyek kivitele-
zési terve öt évre szólt. Azok a
befektetések jelentenek prioritá-
sokat, amelyek idén, vagy jövõ-
ben fejezõdnek be” – hangsú-
lyozta a miniszter. 

Szerdai ülésén a kormány jó-
váhagyta a vízgazdálkodási és
árvízvédelmi hatóság létrehozá-
sát a környezetvédelmi minisz-
térium keretében, az intézmény
az öszszes vízüggyel kapcsolatos
feladat koordinálásáért felel – je-
lentette be Borbély. Hozzátette:
jelenleg a minisztérium szakem-
berei egy olyan kormányhatáro-
zat-tervezeten dolgoznak, mely
alapján a tárca átvenné a gátak
menedzsmentjét a Talajjavítási
Hatóságtól. „Nem helyes, hogy
a Vízügyi és a Talajjavítási Ha-
tóság is feleljen a gátak me-
nedzsmentjéért.  Ez utóbbi je-
lenleg a Duna mentén 1110 kilo-
méter gát karbantartásáért fele-
lõs” – mutatott rá a környezetvé-
delmi miniszter. 

Az árvíz megelõzési stratégia
prioritásai közül Borbély az újra-
erdõsítési programot, valamint a
védõsávok létrehozását, és a víz-
mosások, talajcsuszamlások
megállítást szorgalmazó befekte-
téseket említette. Míg 2009-ben
a Romsilva 28 millió lejt költött
újraerdõsítésre, addig idén a
Romsilva költségvetésébõl 44
millió lejt különítettünk el
ugyanerre a célra. 

„Végleges ”az árvízvédelem

Folytatás az 1. oldalról

A munkaülés fõ témája a 2005-ös
bukaresti, elsõ román–magyar
kormányülés eredményeképpen
létrejött e-Magyar pontok projekt
kiértékelése volt. Moldován el-
mondta, egy hónap leforgása alatt
másodszor vesz részt Budapesten
infokommunikációs konferenci-
án, miután júniusban szakembe-
rekkel és politikusokkal cserélt ta-
pasztalatot a „Szélessáv Mûhely”
nevet viselõ civil kezdeményezé-
sen. „Az RMDSZ sikerként köny-
veli el, hogy a e-Magyar pontok
projekt keretében az összesen 356
e-Magyar pontból 188 épült ki Er-
délyben” – nyilatkozta a távközlé-
si államtitkár. Moldován emlékez-
tetett, a projektet a Nagyváradi
Célok elnevezésû 2003-as román-
magyar szándéklevél, majd a Bu-
dapesti Nyilatkozat nevû 2005-ös
dokumentum alapján ültették
gyakorlatba, az elsõ közös kor-
mányülés után. Javasolta ugyan-
akkor, hogy kielemezzék az eddig
a projektre fordított mintegy 1
milliárd 300 millió forint felhasz-
nálásának hatékonyságát, illetve
azt, hogy a projekt elérte-e azt a
célt, amely az említett dokumen-
tumokban áll. „Ez egy sikertörté-
net, és az e-Magyar pontokat fej-
leszteni kell, amiben az RMDSZ
továbbra is partner akar lenni” –
szögezte le Moldován. Az állam-
titkár kérte ugyanakkor, hogy az a
13 határon túli szervezet, amely
tagja a Magyarság az Információs
Társadalomért Testület (MaITT)
Stratégiai Irányító Bizottságának,
idõben és menetrendszerûen telje-
sítse azokat a feladatokat, amelye-
ket az e-Magyar pontok kiépítésé-
ben vállalt. Mint hangsúlyozta, a
finanszírozást átláthatóvá kell ten-
ni, amit egy következõ munkaülés
témájának javasolt.

Román pénzbõl
e-Magyar pont?

MTI

Az orosz-német kapcsolatok
dinamikus fejlõdését, egyre in-

tenzívebbé és tartalmasabbá válá-
sát méltatta Dmitrij Medvegyev
és Angela Merkel az államközi
konzultációk tegnap megkezdõ-
dött 12. fordulójában. Az orosz
elnök és a német kancellár szá-
mos miniszter és üzletember kísé-
retében az egész napot Jekatye-
rinburgban töltötte, ahol a közös
kormányülés mellett felszólaltak
az üzletemberek konferenciáján,
és részt vettek a Pétervári párbe-
széd elnevezésû orosz–német fó-
rum munkájában. 

A szerda este vacsorával kez-
dõdött találkozókon Medvegyev
és Merkel áttekintette a kétolda-
lú gazdasági-kereskedelmi kap-
csolatokat, az európai biztonság
és együttmûködés kérdéseit, va-
lamint a világ válsággócainak
helyzetét. Szó volt az Oroszor-
szág és az Európai Unió tagálla-
mai közötti vízummentes utazás
lehetõségének mielõbbi megte-
remtésérõl is, amelyet leginkább
Moszkva sürget.

A közös sajtótájékoztatón
Medvegyev kifejtette, hogy ha
megvan a politikai akarat, az
egyesült Európa rábólinthat a ví-
zummentességre. Merkel hozzá-
fûzte: világos számára, hogy az
együttmûködést és a kapcsolatok
fenntartását megnehezíti a ví-
zumügy. Azt ígérte, hogy min-
denképpen foglalkozni fog ezzel
a kérdéssel.

A német kancellár támogatásá-
ról biztosította az európai bizton-
ság új felépítményének kidolgo-
zására tett orosz javaslatokat, s
úgy vélte, hogy az Európai Biz-
tonsági és Együttmûködési Szer-
vezet mellett külügyminiszteri

szinten is meg lehetne vitatni ezt
a kérdést, és partnerséget lehetne
kialakítani. Hozzátette, hogy ez
semmiképp sem váltaná fel
Oroszország és a NATO jelenlegi
partnerségi kapcsolatát. Utalva
arra, hogy Medvegyevvel és Ba-
rack Obama amerikai elnökkel is
jó kapcsolatokat alakított ki,
Merkel úgy vélte, hogy ez segít
megoldani a transzatlanti és euró-
pai problémákat.

Az orosz elnök kitért az iráni
atomprogram körüli vitára is, s

arra figyelmeztette Teheránt,
hogy szorosabb együttmûködést
kell kialakítania a nemzetek kö-
zösségével. Oroszország régi
hûséges barátjának nevezte a
perzsa államot, de leszögezte,
hogy Moszkvának se mindegy
az iráni atomprogram katonai
vonatkozása. Úgy fogalmazott,
hogy Moszkva nyilvános és hír-
szerzési forrásokból is tudja,
hogy az iráni atomprogram pol-
gári és katonai vetülete egyaránt
fejlõdik. 

Hírösszefoglaló

Hosszas késedelem után
döntöttek a Szülõföld Alap

kollégiumai a határon túli ma-
gyar szervezetek elsõ pályázati
fordulójának támogatásairól; az
elbírálás során a határon túli
költségvetési keretek „elképesz-
tõ állapotára” derült fény – tette
közzé a Répás Zsuzsanna vezet-
te nemzetpolitikai államtitkár-
ság az alap honlapján. Az ál-
lamtitkárság szerint az elõzõ
szocialista kormányzat mulasz-
tásából nem történt meg a Szü-
lõföld Alap kollégiumainak ösz-
szehívása, így a határon túli
magyar közösségek nyári prog-
ramjai veszélybe kerültek. A
közlemény szerint az elõzõ kor-
mányzat nemzetpolitikai felelõ-
sei (Gémesi Ferenc volt a koráb-
bi nemzetpolitikai szakállamtit-
kár – szerk. megj.) május végéig
elköltötték az ez évre szóló ha-
táron túli elõirányzatok nyolc-
van százalékát, s „a legtöbb
esetben minden szakmai alapot
nélkülözve, az általuk kitünte-
tetten kezelt szervezeteket ré-
szesítették abszolút elõnyben”.

Az államtitkárság utalt arra
is, hogy „a szocialista kormány-
zat pazarló költekezései, illetve
a világgazdasági válság Ma-
gyarországra gyakorolt hatása
ellenére sikerült a Szülõföld
Alap keretét megõrizni, ezzel is
hangsúlyozva a jelenlegi kor-

mányzatnak a határon túli ma-
gyarok iránti elkötelezettségét”.
A fent említett körülmények el-
lenére a megmaradt pályázati
pénzek több mint felét így is ki-
osztották – jegyezték meg.

A Szülõföld Alap honlapján
közzétett elbírálások szerint
alig volt olyan erdélyi pályázat,
amely az igényelt összegnek
megfelelõ támogatásban része-
sült, az egyik ilyen kiemelt er-
délyi rendezvény a Bálványosi
Diáktábor és Szabadegyetem:
több mint négymillió forintos
hozzájárulásban részesült. (Az
átlagos pályázatok összege fél
és másfél millió forint között
ingadozik.) 

Nem jutott támogatás viszont
Erdélyben olyan intézmények-
nek, mint az aradi kamaraszín-
ház, a Látó szerkesztõsége, a
Csíki Játékszín, a temesvári
Csiky Gergely Állami Magyar
Színház, a Szilágysomlyói Ma-
gyar Ház, az Erdély.ma Egyesü-
let, a szórványnak számító
szebeni és dési közmûvelõdési
egyesület, a gyergyószentmik-
lósi Figura társulat, a Korunk
Baráti Társaság, a Kriterion
Alapítvány, a szárhegyi mûvé-
szeti központ. Sajtótámogatás –
leszámítva az iskolai kiadvány-
ok vakációs támogatását – egy-
általán nem született, a Szülõ-
föld Alap „lefejezte” a pályázó
médiát, legalábbis 2010 elsõ fél-
évében. 

Répás: mulasztott Gémesi

Német–orosz csúcs

Medvegyev és Merkel Jekatyerinburgban közös kormányülésen vett részt



Folytatás az 1. oldalról

Jelen pillanatban Bihar az
egyetlen olyan 20 százalék fö-
lötti magyar lakossággal rendel-
kezõ megye, amelyben sem pre-
fektusi, sem alprefektusi tisztsé-
get nem tölt be magyar ember”
– állapította meg a testület. Az
Operatív Tanács egyben utal a
Bihar megyei RMDSZ-es politi-
kusok és a szövetség országos
vezetõi közötti korábbi konflik-
tusokra is. „Reméljük, a levál-
tással nem az elmúlt idõszakban
a kormányzati, szervezeti mun-
kát, illetve döntéseket bíráló  vé-
leményünket »honorálták«” –
olvasható a közleményben. Sza-
bó Ödön, a Bihar megyei
RMDSZ-szervezet ügyvezetõ
elnöke tegnapi megkeresésünk-
re nem kívánta bõvebben kom-
mentálni közleményüket. Azt a
felvetésünket azonban elhárítot-
ta, hogy az Operatív Tanács ál-
lásfoglalása az országos vezetõ-
ség bosszúállását sejtette. „Nem
gyanúsítunk senkit semmivel.
Lehet, hogy Sarkadynak azért
kellett távoznia, mert a Bihar
megyei RMDSZ több alkalom-
mal bírálta a miniszterelnököt”
– fogalmazott a politikus.

„Bezzeg a Bihar megyei
RMDSZ akkor nem adott ki
közleményt, amikor Cseke Attila
Bihar megyei szenátort az orszá-
gos vezetõség javaslatára egész-

ségügyi miniszterré nevezte ki” –
reagált tegnap a bihariak sérel-
meire  a lapunk által megkeresett
Kovács Péter. A területi szerve-
zetekért felelõs ügyvezetõ alel-
nök szerint Szabó Ödönéknek
meg kellene érteniük, hogy „az
RMDSZ nem csak 28 megyei
szervezetet jelent, a kormány-
zással járó nyereségek és veszte-
ségek is közösek”.

Egyébként az RMDSZ nem-
csak egy államtitkárt és két
alprefektus veszített el a minisz-
terelnök által elrendelt karcsúsí-
tások miatt. Az Országos
Gyermekjog- és Családvédelmi
Hatóság megszûnésével koráb-
ban távoznia kellett tisztségébõl
Debreczeni Hajnalnak, az intéz-
mény alelnökének. Megszûnt
ugyanakkor az Országos Mezõ-
gazdasági Szaktanácsadó Ügy-
nökség is, amelynek vezérigaz-
gatója, Réman Domokos is ál-
lás nélkül maradt. Debreczeni
Hajnaltól megtudtuk: a gyer-
mekjogvédelmi hatóság vezér-
igazgatósággá alakul a munka-
ügyi minisztérium keretében.
Várhatóan hasonló sors vár a
Réman Domokos által koráb-
ban vezetett intézményre is,
amelyet a mezõgazdasági mi-
niszter „kebelez” majd be. La-
punk úgy tudja, hogy Debrecze-
ni és Réman e minisztériumi ve-
zérigazgatóságoknál kap majd
beosztást. 

M. Á. Zs.

Rendkívül szigorú hangnem-
ben utasította rendre Mugur

Isãrescu, a Román Nemzeti Bank
(BNR) kormányzója azokat a po-
litikusokat, akik az utóbbi idõben
olyan véleményeket fogalmaztak
meg, hogy az ország arany- és va-
lutatartalékából kellene felpótolni
a társadalombiztosítási költségve-
tést, ekként elkerülve a bérek és
nyugdíjak csökkentését.

Isãrescu szerint kérésüknek jogi
akadályai is vannak, ugyanis Ro-
mánia az uniós tagsággal vállalta,
hogy a központi bank nem finan-
szírozza a költségvetési hiányt.
„Egy családban ha a gyerek pénzt
kér az apától, akinek nincs mibõl
adnia, akkor megmondja neki,
hogy elfogyott a pénze. Amikor
egy ország jut a zsák fenekére, ak-
kor mindenféle »filozófusok« je-
lennek meg” – ironizált a jegy-
bank kormányzója. Hozzátette:
amúgy is, a társadalombiztosítási
költségvetés három milliárd eurós
éves hiányt „termel”, ami felér a
BNR 103,7 tonnányi aranytarta-
lékának értékével. S mivel ez a hi-
ány strukturális, nem lehet egy-
szeri áthidaló kölcsönnel megol-
dani a helyzetet. „Szerkezetében
kell korrigálni a büdzsét, külön-
ben évente kell majd egy egyre nö-
vekvõ összeggel kiegészíteni ah-
hoz, hogy a nyugdíjakat ki lehes-
sen fizetni” – vont mérleget
Mugur Isãrescu. 

Szerinte ha az ország jelenleg
31,6 milliárdra rúgó valutatarta-
léka csökkenne, akkor sokkal rö-
videbb lejáratú hiteleket vehetne
fel a kormány és idõvel teljesen
elapadnának a források. „Ördögi
körbe kerültünk, és meglepetten

tapasztaltam, hogy ezt senki sem
észlelte. Mi több, a politikusok
alapvetõ számtani mûveleteket
sem tudnak elvégezni. Hogy le-
het olyan költségvetést készíteni,
amelyben a kiadások magasab-
bak, mint a bevételek és kölcsö-
nök összege” – üzente a jegybank
vezetõje. A kormány által hozott
költségcsökkentõ intézkedések
nem gyõzték meg Isãrescut, sze-
rinte a „legkegyetlenebb utat” vá-
lasztották. „Nem tudom, miként
határozták meg, de emlékeztet-
nék, hogy a jegybank ellenezte az
áfaemelést. S nem azért, hogy a
BNR vagy Mugur Isãrescu ér-

demrendet kapjon, hanem azért,
mert a másod- és harmadrendû
következményektõl tartunk” – fi-
gyelmeztetett a BNR kormány-
zója. Arra az önmaga által feltett
kérdésre, hogy mi várható az áfa-
emeléstõl, Isãrescu elmondta:
egyfelõl a megnövekedett költ-
ségvetési bevételekbõl ki lehet
majd fizetni a nyugdíjakat, más-
felõl viszont nõni fog az állami
kölcsönök kamatja. „Pár hóna-
pon belül arra ébredünk, hogy az
áfából szedett plusz bevételekbõl
álljuk a hitelek megnövekedett
kamatját” – vetítette elõre a jövõt
Isãrescu. 
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Joggal replikáznak a kor-
mánykoalíció politikusai

az ellenzéki kritikákra
a legtöbbször azzal: ha

léteznek alternatíváik a
gazdasági válság keze-
lésére, álljanak elõ ve-
lük. A liberálisoktól és
a szociáldemokratáktól
ritkán hallani egyebet,

mint „távozzon Emil Boc!”, esetleg „vesz-
szen Traian Bãsescu!” Az ellenzéki válság-
kezelési „csomag” igencsak lapos, általában
kimerül az egységes adókulcs csökkentésé-
ben (liberálisok), illetve a progresszív adózás
bevezetésében (szociáldemokraták). 
A válságkezelés természetesen ettõl még nem
az ellenzék felelõssége. Ezt tudják a válasz-
tók is, akik a liberálisoktól vagy a szociálde-
mokratáktól nem konkrét gazdasági intéz-
kedést várnak. Példa erre a Fidesz, amely
még a választási kampány idején sem állt
elõ válságkezelõ csomaggal, mégis – orbáni
retorikával élve – elsöprõ társadalmi felha-
talmazást kapott Magyarországon a kor-
mányzásra. Sikerült ugyanis olyan politikai
alternatívát megjeleníteniük a szocialisták-
kal szemben, amely reményt adott a szava-
zóknak arra, hogy a hatalomváltás életüket
is megkönnyíti.
Ez lenne a romániai ellenzék felelõssége, fel-
adata is. Ám a liberálisok és a szociálde-
mokraták nemcsak a gazdasági megoldásai-
kat hallgatják el szemérmesen: artikulált
politikai alternatívát sem nyújtanak a jelen-
legi koalícióra. A két ellenzéki párt most ott
tart, hogy többet támadja egymást, mint a
kormányt. Bár a közös ellenség maradt, a
Johannis-projekt megkísérlésekor mutatott
egység, az elnökválasztások idején látott ösz-
szeborulás ideje lejárt. Az államfõ által
„Grivco-koalíciónak” nevezett ellenzéki
pártszövetség Traian Bãsescu gyõzelmének
kihirdetése után szétbomlott, az RMDSZ,
illetve a liberális és szociáldemokrata politi-
kusok egy része a hatalomhoz pártolt át. A
válság elmélyülése, a Boc-kabinet kapkodá-
sa és tehetetlensége nemhogy növelte volna a
két alakulat kohézióját, inkább szétválasz-
totta útjaikat. 
Az ellenzék szétesésérõl elsõsorban Victor
Ponta, a szociáldemokraták vezetõje tehet,
aki sorozatosan veti el a liberális Crin
Antonescu összefogást sürgetõ ajánlatait. Az
ambíciós újdonsült pártelnök elõbb alakula-
tán belüli pozícióját szeretné megerõsíteni,
Antonescu oldalára állva politikai súlya
csak csökken. Ponta vonakodásának más
oka is van: nem siet átvenni az ország irá-
nyítását a jelenlegi gazdasági helyzetben,
különösen ha a hatalmat egy másik – rá-
adásul jobboldali – párttal kellene megosz-
tania. A politikus vélhetõen arra alapoz,
hogy a legfrissebb felmérések szerint a libe-
rálisok népszerûsége leragadt a húsz százalé-
kos szinten, a szociáldemokraták pedig már
42 százaléknál tartanak, ezért arra számít,
hogy a választások után a baloldal egyedül
kormányozhat.
Ponta tehát kivár. Nemcsak Bãsescut akarja
legyõzni, hanem Antonescut is.

Román lapszemle

A másik oldal

Cseke 
Péter Tamás

Az öngyilkosok 90 százaléka férfi, a ta-
valy öngyilkosságot elkövetõ 2586 sze-
mély közül „csupán” 258 volt nõ. Az ön-
gyilkossági arány az anyák között a leg-
alacsonyabb, annak ellenére, hogy 75
százalékuk szülés utáni depresszióban
szenved. (Gândul) Tizennégyezer ro-
mániai csak papíron szegény – erre a kö-
vetkeztetésre jutott a munkaügyi minisz-
térium által kezdeményezett vizsgálat,
melyet a romániai polgármesteri hivata-
lok 41 százalékánál végeztek el. A leg-
több, 2200 „illegális” szegényt Vaslui
megyében találták. (Evenimentul zilei) 
Iulian Urban demokrata-liberális szená-
tor egy olyan törvénytervezet összeállítá-
sán dolgozik, amellyel be szeretné vezet-
ni a kémiai kasztrálást, mint pedofilok
elleni büntetést. (Click!) 

Isãrescu kritizál

ÚMSZ

Vehemens, a kormány távo-
zását kérõ tüntetõk fogadták

tegnap a fõváros körgyûrûjét
megtekintõ Emil Boc miniszter-
elnököt. „Hülyéknek, kísérleti
állatoknak néznek. Mi ha nem
tudjuk ellátni munkánkat, félre-
állunk, kitesznek” – mondta a
hangoskodók egyike a kormány-
fõnek. A tüntetõkkel szóba ele-
gyedõ Emil Boc amikor megtud-
ta, hogy a fõváros I. kerületétõl
kitett közösségi rendõrökkel van
dolga, fanyar gúnnyal jegyezte
meg, hogy biztosan Andrei
Chiliman liberális polgármester
küldte oda. „Demokrácia van,
kifütyülhetnek, de nekem most
más megoldásom nincs. Tudom,

hogy fájdalmas, ha valaki elve-
szíti az állását, a megszorító in-
tézkedések hozzám közel álló
személyeket is érintenek” – pró-
bálta nyugtatni a kedélyeket a
kormányfõ. Egy másik asszony
felajánlotta szolgálatait, hogy az
adócsalást leküzdhessék. „In-
kább alkalmazzanak hozzám ha-
sonló szerencsétleneket, ugyanis
a mindenféle ismerõsökön oda-
tett emberek nem segítik. Vegyen
fel három hónapra és bebizonyí-
tom, hogy nem beszélek a leve-
gõbe” – fogalmazott az elkesere-
dett nõ. Ezt követõen a minisz-
terelnök megtekintette a körgyû-
rû munkálatait, arra figyelmez-
tetve az építkezésen dolgozókat,
hogy havonta eljön majd ellenõr-
zésre. 

Kormányzati karcsúsítás 

bihari sérelmekkel

A jegybank elnöke szerint nem szabad a valutatartalékhoz nyúlni

ÚMSZ

Titkos egyezséget gyanít
Crin Antonescu, a Nemzeti

Liberális Párt (PNL) elnöke
Victor Ponta szociáldemokrata
elnök és Traian Bãsescu államfõ
között. „Viselkedése és az a sok
feltétel, amelyet állít azért, hogy
együttes erõvel felfüggesszük az
államfõt, gyanút ébreszt ben-
nem. Nem zárom ki, hogy meg-
egyezett Traian Bãsescuval” – je-
lentette ki Antonescu a Gândul
címû napilap birtokába jutott in-
formációk szerint a párt orszá-
gos vezetõségi ülésén. A pártel-
nökéhez hasonló véleményt fo-
galmazott meg több liberális po-
litikus is, szerintük a jelenlegi
status quo mindkettejüknek ked-
vez, idõt nyernek: egyfelõl Bã-
sescu megállíthatja zuhanó nép-
szerûségét, másfelõl Ponta is
megerõsítheti pozícióját a PSD-
ben. Nem hivatalos információk
szerint a PNL lemondott arról,
hogy a szociáldemokratákkal
közösen megbuktassák a Boc-
kormányt és felfüggesszék az ál-
lamfõt. Mindeközben a hivatalos
kommunikáció továbbra is arról
szól, hogy õsszel a két ellenzéki
párt bizalmatlansági indítvány-
nyal megbuktatja a jelenlegi kor-
mányt, majd közös miniszterel-
nököt jelölnek. Amennyiben ezt
Bãsescu megtagadná, akkor elin-
dítanák az államfõ felfüggeszté-
sének procedúráját. A Realitatea
hírtelevíziónak nyilatkozó Anto-
nescu azt is felvillantotta, hogy
Bãsescu félreállítása után az ál-
lamfõi teendõket a felsõház el-
nökeként Mircea Geoanã venné
át, aki kormányfõi megbízatást
adna a PSD–PNL-szövetség ál-
tal megnevezett személynek. 

Ponta „lefeküdt”
Bãsescunak?

Bocot kifütyülték a körgyûrûn

Fotó: ÚMSZ

Emil Boc kormányfõt elbocsátott közalkalmazottak „vonták kérdõre” Fotó: Mediafax
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B. T.

Válságprogramot dolgoz-
tak ki a kormánypárti

szakértõk. A kormánykoalí-
ciós tömörülések képviselõi
által megfogalmazott progra-
mot összeállító szakértõcso-
portot a Demokrata-Libe-
rális Párt parlamenti képvise-
lõje, Sulfina Barbu vezette, az
intézkedések elsõdleges célja
az üzleti légkör számottevõ
javítása, ami a válságból tör-
ténõ kilábalás egyik alapvetõ
feltétele. A csoport a demok-
rata-liberális Ioan Olteanból,
Roberta Anastaséból, Sever
Voinescuból, Vasile Ghera-
simból és Zanfir Iorguºból, a
Románia Haladásáért Orszá-
gos Szövetség tagjából, Mir-
cea Coºeaból és az RMDSZ
színeit képviselõ Édler And-
rásból állt össze. 

Áfa-csoport, „vezércég”

Az intézkedéscsomag
egyebek között elõirányozza
az úgynevezett áfa-csoport
létrehozását. Ez a lépés az
azonos részvényesekkel ren-
delkezõ cégcsoportokat és
holdingokat érintené. Konk-
rétan arról lenne szó, hogy a
több cégbõl álló entitások
esetében az adók és illetékek
kifizetésével kapcsolatos
problémákkal egy „vezér-
cég” foglalkozna, amely  az
illetõ cégcsoport részvény-
csomagjának legkevesebb tíz
százalékával rendelkezne.
Az intézkedés lényege az
lenne, hogy ily módon jelen-
tõsen csökkenthetõk lenné-
nek az állam adminisztráci-
ós költségei: az államnak
ugyanis ez esetben ahelyett,
hogy külön-külön kellene el-

lenõriznie a „vezércéghez”
tartozó vállalkozásokat, ele-
gendõ lenne a vizsgálatokat
csupán a „vezércégnél” elvé-
geznie. De jól járnának az
érintett cégek is, hiszen ily
módon nagymértékben visz-
sza lehetne szorítani a mind-
inkább elburjánzó bürokrá-
ciát is.

Olcsóbb épületfelújítás

A válságkezelõ program
fontos eleme az is, amely le-
hetõvé tenné a lakások és
épületek felújítási és tataro-
zási munkálataira kivetett
áfa-érték 10 százalékának a
leírását az adózásból. A
szerzõk szerint ez az intéz-
kedés potenciálisan 0,3 szá-
zalékos gazdasági gyarapo-
dáshoz vezethetne. A 10 szá-
zalékos leírás ugyanis fellen-
dítené az épületkarban-
tartási, -javítási és -felújítási
munkálatokat, amelyek je-
lenleg legkevesebb 32 száza-
lékkal vannak jelen az épít-
kezési tevékenységben, érté-
kük eléri a 37 milliárd lejt.

A csomag fenntartja az
adózási eljárási törvény-
könyv korábbi elõírásait,

amelyeknek megfelelõen
0,04 százalékban állapítot-
ták meg a késedelmes adófi-
zetés után járó napi büntetõ-
kamatot, ugyanakkor pedig
80 százalékra növeli az álla-
mi vállalatok osztalékai nyo-
mán az állami költségvetés-
be befizetendõ részt. 

Öt év adómentesség

A válságkezelõ csomag
összeállítói fontos intézke-
dést terveznek az újonnan
létesülõ vállalkozások szá-
mára is. Amennyiben ez az
intézkedés megmarad majd
jelenlegi formájában, akkor
öt éves adókedvezményben
részesülnek mindazok a vál-
lalkozók, akik legkevesebb
500 ezer eurót fektetnek be,
illetve legalább 50 munkahe-
lyet létesítenek. A kedvez-
mény az azt követõ évtõl
kezdve lépne számukra élet-
be, hogy eleget tettek mind-
ezeknek a feltételeknek. Az
intézkedésben részesülõ vál-
lalkozóknak azonban a ked-
vezmény megszûnését köve-
tõ öt év mindegyikében
megadózható jövedelmet
kell megvalósítaniuk, ellen-

kezõ esetben ugyanis az elõ-
zõ öt évre is profitadó fizeté-
sére kötelezik õket, a kifize-
tendõ összeghez pedig hoz-
zájárul a megfelelõ idõszak-
ra kirótt késedelmi büntetõ-
adó is. 

Teljesen újszerû intézke-
dés lenne az úgynevezett
közvetlen kompenzáció be-
vezetése. Ebben mindazon
vállalkozások részesülné-
nek, amelyek ugyan tartoz-
nak az államnak, ugyanak-
kor viszont áfa-ellenértéket
várnak attól. Ilyen esetekben
nem zárolnák az egészség-
biztosítási összegek, vagy a
munkanélküli segély kifize-
tésével hátrálékos vállalko-
zások számláját, hiszen ez
éppen a tartozások, a bérek
stb. kifizetését tenné szá-
mukra lehetetlenné.

Elkerülhetõvé válna az 
illetékek növelése

Az intézkedéscsomaggal
egyetértett Sebastian Vlã-
descu pénzügyi tárcavezetõ
is, aki a tervezetre rábólinta-
na, amennyiben ilyen értel-
mû politikai döntés születik
a kormány szintjén. A vál-

ságkezelõ program szerzõi
elõzõleg 1300 cég képviselõ-
ivel is konzultáltak, az érin-
tett vállalkozások túlnyomó
része pozitívan értékelte a
tervezetet. Mindezzel elke-
rülhetõ lenne az illetékek
növelése, egyben pedig lehe-
tõvé válna az is, hogy az áfa-
kulcsot jövõ év január elsejé-
tõl kezdve visszaállítsák a
korábbi 19 százalékra, ily
módon pedig számottevõen
enyhíteni lehetne az ország
jelenlegi súlyos gazdasági és
pénzügyi válságán – állítja a
szakértõi csoportot vezetõ
Sulfina Barbu. 

A programot összeállító
szakemberek nem tagadják,
hogy a benne foglalt intéz-
kedések alkalmazása nem
lesz egyszerû, hiszen össze-
tett törvénymódosításokat
tesz szükségessé, így példá-
ul megfelelõképpen kell mó-
dosítani az adótörvény-
könyv érintett kitételeit.
Sulfina Barbu azonban de-
rûlátó és meggyõzõdése,
hogy a programot szeptem-
berig, de legkésõbb október
elsejéig sikerül majd elfo-
gadtatni és gyakorlatba ül-
tetni. 

Hétlépcsõs válságkezelés

Gy. Z.

Az eltûnt és megkerült
iráni atomkutató ügye

újabb fordulatot vett: Sah-
ram Amiri tegnap visszaér-
kezett Teheránba, ahol elsõ-
ként családtagjai üdvözölték,
majd a sajtó képviselõihez
fordulva szinte imamalom-
szerûen azt ismételte, amit
korábban egy videóüzenet-
ben már elmondott. 

A zarándok szökése

Az utolsó cáfolhatatlan
tény: Amiri tizenhárom hó-
nappal ezelõtt zarándokútra
érkezett Szaúd-Arábiába.
Medinában (Mekka után az
iszlám második szent he-
lyén) azonban szállodájában
hirtelen nyoma veszett, és
most legutóbb hirtelen Wa-
shingtonban bukkant fel.
Története legalább annyira
ködös, mint amennyire bi-
zarr. Teherán és személy
szerint maga Amiri is az
amerikai titkosszolgálatok
által megszervezett ember-
rablásról beszél. Névtelen
amerikai titkosszolgák ezzel
szemben állítják: az atomfi-
zikus eredetileg át akart állni
az oldalukra, de menet köz-
ben inába szállt a bátorsága.
Ezért hétfõn Washington-
ban taxiba szállt, és este fél
7-kor a pakisztáni nagykö-

vetségre vitette magát (az
amerikai–iráni kapcsolatok
megszakadása óta ugyanis
Karacsi intézi Teherán ügye-
it, képviseli érdekeit). Né-
hány órával késõbb interjút
adott az iráni állami televízi-
ónak. Elmondta, hogy az
Egyesült Államok suba alatt
haza akarja toloncolni õt,
hogy az emberrablás tényét
így tussolja el.

Teherán már az eltûnést
követõen, 2009 júniusában
a CIA-t tette felelõssé
atomtudósa elrablásáért. A
harminckét esztendõs szak-
ember Iszfahán mellett az
iráni Forradalmi Gárdához
közel álló Malek Astar Mû-
szaki Egyetemen dolgozott,
márpedig Irán vitatott
atomprogramját a gárda
felügyeli. Amirit tehát Wa-
shington szemében ez a
program és feltételezett sze-
mélyes ismeretei, a tõle re-
mélt információk tették (te-
hették) érdekessé.

Drámai fordulatok

Az amerikai titkosszolgá-
latok által terjesztett változat
szerint Amiri szándékosan
arra használta föl medinai
zarándoklatát, hogy külföld-
re szökjön. Hamarosan az
Egyesült Államokba hurcol-
ták – idéz ezzel szemben név-
telen CIA-hivatalnokokat az

amerikai sajtó. Hillary Clin-
ton washingtoni külügymi-
niszter azonban eltökélten ta-
gadja az emberrablás vádját:
Amiri „szabad akaratából”
lépett le és utazott a tengeren-
túlra – jelentette ki. CIA-for-
rások szerint az iráni férfiú
fontos információkkal szol-
gált országa atomprogramjá-
ról, jóllehet, mint aki a mun-
katársaival az iráni atombe-
rendezések biztonságával
foglalkozott, nem volt valódi
kulcsfigura. „Szökése” („el-
rablása”?) idején, most ta-
vasszal aggódni kezdett ott-
hon maradt felesége és gyer-
meke sorsáért, ez ösztökélte

õt a hazatérésre. A történet-
nek van egy másik szála is.
Június elején elõkerült egy
amatõrvideó, amelyen egy
magát Amirinak kiadó férfi
valódi drámába illõ történe-
tet mond el: miután Mediná-
ban a szaúdi és az amerikai
terror- és emberrabló egysé-
gek közös akciója során tele-
pumpálták kábítószerrel,
Amerikába hurcolták, ahol
súlyos kínzások közepette
kihallgatták. Kevéssel ké-
sõbb azonban egy második
videó is elõkerült, amelyen
az Amiriként bemutatkozó
férfi arról biztosít, hogy ön-
ként utazott az Egyesült Ál-

lamokba. Ezt mondja: „Irá-
ni vagyok, és semmilyen cse-
lekedetet nem hajtottam
végre a hazám ellen.” Két
héttel késõbb ugyanez a má-
sodik férfi egy harmadik vi-
deón azt állítja, hogy meg-
szökött elrablóitól, de még
mindig az Egyesült Álla-
mokban tartózkodik: „Nem
szabad akaratomból vagyok
itt, és nem engedik, hogy a
családommal fölvegyem a
kapcsolatot.” 

Sorsa ismeretlen

Megfigyelõk szerint az
iráni hatóságok épp a csa-

ládra gyakorolt nyomással
vették rá Amirit a hazatérés-
re; állítólag idegösszeroppa-
nást is kapott az aggodalom-
tól. Washingtoni kormány-
tisztviselõk az amerikai la-
poknak azt is kijelentették,
hogy az atomtudós bármi-
lyen mesét elõadhat, egyik
sem teszi õt hitelessé.
Ugyancsak megfigyelõket
idézve: az iráni férfi legutób-
bi szereplése is minden volt,
csak nem meggyõzõ.

Váratlan washingtoni föl-
bukkanása is tele volt ellent-
mondásokkal, filmekbe illõ
drámai fordulatokkal. A
State Department szerint
Amiri már hétfõn el akarta
hagyni az Egyesült Államo-
kat, utazását közelebbrõl
nem tisztázott szervezési
okok miatt nem sikerült
megvalósítania. Ezt követõ-
en „menekült” Pakisztán
nagykövetségére. Az iráni
külügyminisztérium szerdán
közölte, hogy már „úton van
hazájába”. Ahol nem lehet
tudni, mi vár rá. Az amerikai
sajtó Szaddám Huszein né-
hai iraki diktátor vejére,
Huszein Kamelre emlékez-
tet, aki 1995-ben Jordániába
szökött, s fontos értesülések-
kel látta el a nyugati titkos-
szolgálatokat az iraki bioló-
giai fegyverekkel kapcsolatos
programról. Minden elõz-
mény nélkül 1996-ban mégis
visszatért Bagdadba, és a
diktátor láthatóan megbo-
csátott neki. Kevéssel késõbb
azonban Kamelt – akinek
neve amúgy tevét jelent – vá-
ratlanul agyonlõtték. Érde-
mes lesz tehát figyelemmel
kísérnünk Amiri további sor-
sát – ha egyáltalán kapunk
majd híreket felõle. 

Az iráni urán és a titok tudója
Hazaérkezett Iránba Sahram Amiri
atomkutató. Elsõ sajtótájékoztatóján
megismételte: az amerikai titkosszol-
gálat rabolta el és szállította õt az
Egyesült Államokba. Washington
változatlanul tagad.

Hét pontos válságkezelõ programot
készül elfogadni a kormány, amely
abban bízik, hogy a tervezett intéz-
kedések valóban enyhíthetik az or-
szágban kialakult súlyos gazdasági
és pénzügyi helyzetet. 

Sahram Amiri, az eltûnt(etett?) atomkutató ismét családjával lehet



Alanyi jogon járó, kvázi szolgáltatásnak
ítélte a minap a német szövetségi legfelsõ
bíróság a halálba segítést, magyarán az eu-
tanáziát.
Túl azon, hogy szinte ezzel egy idõben a
Boden-tó környékén a nemzetiszocializ-
mus ötszázegy eutanázia-áldozatának tisz-
teletére emlékkövet avattak, mégiscsak
meglepõ, hogy épp abban az országban,
jelesül Németországban születethetett meg
ilyen döntés, amely a Harmadik Biroda-
lom tragédiájából merítve erõt, mélyen
magába szállva elutasít mindenféle embe-
rijog-sértést és militarizmust (az afganisz-
táni szerepvállalásról sürgõsen feledkez-
zünk meg, a téma Berlinben államfõt is
buktatott már) – ám ahol épp az említett
történelmi vészkorszakban kísérleteztek

gyógyíthatatlan betegek ha-
lálba segítésén. (Kéretik fi-

gyelmezni: ez a szó-
használat kisvártatva
elvezet mai témánk-
hoz!)
Mi több: a német
evangélikus egyház
egyenesen üdvözölte
a merésznek számító

ítéletet, miközben tudjuk, hogy a katoli-
kus egyház – a pápát is a németek, vagy
hogy egészen pontosak legyünk, a bajorok
adják – mereven elzárkózik még csak a té-
ma megtárgyalásától is. Erõsen olyan kép
mutatkozik tehát, hiszen a hitéletet alapja-
iban rengetheti meg a kérdés, hogy köze-
ledés és ökumené helyett
megint csak egyfajta egy-
házszakadásnak lehetünk
kortársai.
Nem akarom én a vitát
fölmelegíteni; jaj, dehogy-
is! Szemet szúrt azonban
valami, ami azóta is ott
motoszkál bennem, mint a kisördög: cini-
kus lényem ilyenkor már-már elnyomja
bennem az istenfélõt. Eu-tanázia – ismé-
telgetem, szótagolom magamban; hát
igen: lehet, hogy ez a két betû, ez az „eu”
zavarja meg a lelkeket? Gondolják tán
Hollandiától Németországig, a katolikus
Itáliáig, hogy minden, ami eu-val kezdõ-
dik, EU-konform? Ráadásul az eutanázia
a görög „eu = jó” és a „tanatosz = halál”
összetételébõl ered, és ha így van, akkor
nem is kell olyan nagy logikai bukfenc
úgy vélekednünk, hogy tehát az eu- kez-

detû szavak csakis pozitív tartalommal
rendelkezhetnek.
Ugye, nem is volt olyan nehéz eljutni idá-
ig? De ne álljunk meg félúton! A közbe-
szédben máris vezessük be, tegyük kötele-
zõvé az eu-femizmust (a kellemetlen, dur-
va vagy illetlen fogalmak helyett valami-

lyen szépítõ, enyhébb ár-
nyalatú szó, kifejezés, kö-
rülírás alkalmazását). Tes-
sék, hogy ebben semmi új
nincsen, ezt hívják PC-
nek, azaz politikailag kor-
rektnek? De kérem, akkor
hol marad az eu? Ettõl

ugyan nem jön létre az eu-ritmia, azaz a
beszéd (és a zene, a mozdulatok) kellemes
tagoltsága!
Lássuk, mily sokféle jelentést is nyerhetnek
a szavak, ha eu-val kezdõdnek. Férfiember
számára talán kevés nyújthat például több
örömet (egy kor után), mint az eu-trófia,
azaz a jóltápláltság. Amit természetesen el-
sõsorban kisbabákra értünk, de hát a te-
remtés koronája valójában akkor érzi ereje
teljében magát, ha jól táplált, vagyis jólla-
kott. (V.ö.: gyomrán keresztül foghatni meg
a férfiembert; saját fordításomban: „kós-

told meg a fõztjét, vedd el a fõzõjét”.) A
jövõben vörös rózsák helyett vigyünk a
randevúra eu-kaliptuszt. Szúrni ugyan nem
szúr, de például több száz fajtája közül ki-
zárólag néhánnyal táplálkozik az a bûbájos
kis ausztrál erszényes maci, a koala, és kel-
lõ ápolás esetén jóval tartósabb is. (Jelzem,
alig igényel gondozást.) Még ha Eu-
rüdikének, rosszabb esetben Eu-láliának
hívják kedvesünket, tegyünk így. Mert ha
mellette még csinos is, állíthatunk az ajtaja
elé eu-nuchot (ezért sürgetõ Törökország
felvétele az unióba). Olyan egyszerû ez,
mint a nem eu-klideszi geometria, csak
meg kell tanulni az alkalmazását. Akinek
van füle a hallásra – mert fejében mûködik
az Eustach-kürt –, érti eme üzenetek, a
hétköznapinak szánt jó tanácsok lényegét.
Mielõtt még elfelejtem, most szólok: az il-
letékes testületnek is ideje volna szétnéznie
az országban, teszem azt a Fekete-tenger-
nél, és elgondolkoznia azon, hogy nem kel-
lene-e Eforiát átkeresztelnie Eu-fóriára.
Jaj, és még egy nagyon fontos dolog, édes
szerkesztõ úr! Ha tetszene az elmaradt ho-
noráriumok fejében egy kis eu-lõleget
folyósítani… (Az olvasótól ezen a ponton
kérek elnézést!) 

Valaha, ha jól emlékszem, lakoma volt az életem, amelyen
megnyílt minden szív, ömlött minden bor.
Egy este térdemre ültettem a Szépséget. És epésnek találtam.
És kiszidtam.
Fegyvert fogtam az igazság ellen. Elmenekültem. Ó boszorká-
nyok, ó nyomorúság, ó gyûlölség: ti, akikre kincsemet bíztam!
Sikerült kirekesztenem elmémbõl minden emberi reménységet.
A vadállat sompolygásával vetettem magam minden örömre,
csak hogy megfojtsam.
Hadd harapdáljam a puskatust, mielõtt meghalok – szóltam a
hóhéroknak. Magamra idéztem minden csapást, hogy homok
és vér alá fullasszanak. A balszerencse volt az istenem. Végig-
henteredtem a sárban. A bûn levegõjén szárítkoztam. A bo-
londját járattam az õrülettel. 
És a tavasz meghozta iszonytató vigyorgásomat. Nemrég, már-
már azon a ponton, hogy utolszorra kihörgök, mi jutott eszem-
be. Ha felkutatnám annak a valaha-volt lakomának a titkát!
Hátha megjönne tõle az étvágyam. 
A titka – a részvét. Már ennyibõl is látni: nyilván csak álmod-
tam mindezt.
„Hiéna maradsz! és így tovább...” S az, ki ily pompás álmokkal
jutalmazott, a Gonosz rám kiáltott: „Te minden mohóságod-
dal, önzéseddel és minden fõbûnökkel: úgy érdemeld ki a ha-
lált!”
Jaj! Ez túlontúl sok nekem. – Kedves Sátán, kérve kérlek, ha
tán kevésbé döfölnél tekinteteddel! S ha megvárnád hitványsá-
gaim apraját; neked, ki kedveled az íróban a tanító- és a
leírókészség teljes hiányát, kitépek néhány undorító lapot jegy-
zõfüzetébõl az elkárhozottnak, aki vagyok.

Arthur Rimbaud: Egy évad a pokolban. Fordította Határ Gyõzõ 

Kis házi eu-tanácsadó
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Hadd dicsekedjem: két román szavazót szereztem
az RMDSZ-nek! Az avasi vicinálissal utaztam Új-
városig, onnan autóstoppal a fatornyosba. A lein-
tett kocsiban két román fiatalember ült, s amikor
megtudták, hogy kõszegremetei vagyok, megkér-
dezték: minek köszönhetõ ez a jó út? Az RMDSZ-
nek, válaszoltam, s elmondtam, hogy három éve
nálunk járt Markó Béla és megígérte a népnek, ha
jól szavaz, akkor korszerûsítik az utat. S íme! „Hát
akkor legközelebb mi is az RMDSZ-re szavazunk,
hogy Bikszádnak is ilyen útja legyen!”
Ennyire egyszerû lenne? Sokszor igen, hisz aki kor-
mányon van, annak rendszerint eszközei is vannak
az ígéretek több-kevesebb beváltására. Neki vannak
eszközei, nem az ellenzéknek, amely bírálattal és
nem egyszer irreális ígéretekkel igyekszik hatni a
választókra. Persze mégsem valószínû, hogy az
említett két fiatalember az RMDSZ-re fog szavaz-
ni, de véleményük jelzi: a románság pozitívabban
ítél meg bennünket, mint akár néhány éve. 
Ennek pedig pár nap múlva újabb bizonyítékát
kaptam. Egy civil szervezet révén az Avasban járt
egy tíztagú fõvárosi román újságíró csapat. Valaki-
nek eszébe jutottam és felhozta õket présházamhoz
egy kis szalonnasütésre. Többségükben nyugatot
járt, nyitott fiatalt, akiknek szavai mögött nem
éreztem a levitézlett vátrások gyanakvását. Talán
egy kivételével, aki megkérdezte: akarjuk-e még Er-
délyt? Volt kacagás, amikor nagy komolyan azt
mondtam, csak most akarjuk ám igazán! Lám,
Brüsszellel elintéztük, hogy tavasztól megszûnjön a
határ és az immár Gibraltárig terjedõ Magyaror-
szággal egyesüljön. 
Miután bemutattam nekik az erdélyi karikás szõlõ-
mûvelést, s megnevettettem õket néhány remetei
(boros) anekdotával, arról faggattak, hogy magyar
újságíróként miként érzem magam. Még nem egé-
szen jól, de egyre jobban, mondtam. És mi zavar?
Az, hogy még mindig Bukarest akarja megmonda-
ni, hogy mi jó nekünk, mintha mi hülyék volnánk!
Kikérjük magunknak! De zavar az is, ha Budapest
kiskorúnak néz! Nem volt vita, inkább helyeslés,
hogy jogunk van magunknak intézni közösségünk
dolgait. 
Sûrûn jegyzeteltek és közben jókat nevettek, mikor
példákat hoztam fel arra, hogy a románok mennyire
nem ismerik a saját történelmüket. Szatmárnémeti-

ben éveken át nem zavarta a hírszerzõ-
ket (SRI), pedig õk igazán hazafiak,
hogy utcájukat general és nem mare-
sal Avarescunak hívják. A fõpostán

tucatnyi tisztviselõ nem tudta, hogy
Kogãlniceanu milyen k-val írta nevét. 
Szóval változik környezetünk, vele
a románság hozzánk való viszo-
nya. Csak le ne álljon valamiért 

ez a folyamat! Sike Lajos 
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Gondolják tán Hollandiá-
tól Németországig, 
a katolikus Itáliáig, hogy
minden, ami eu-val 
kezdõdik, EU-konform?

Gyulay Zoltán

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Csinálhattok bármit, nincs más választás,
vagy hinni, vagy tagadni, vagy kételkedni.” 

Esterházy Péter

Érdemrendek

A bûn levegõjén

MásképpenA nap címe. PD-L-s képviselõt vertek
meg egy üzletben, Evenimentul zilei.

Magyarázat. Az eset Iaºi-ban történt. Az
agresszió áldozata panaszt tett a
rendõrségen; mint elmondta, ismeri a tet-
teseket. A tény, hogy a képviselõ kor-
mánypárti, természetesen nem mellékes
jogi és politikai szempontból, ám a romá-
niai közállapotokat és közhangulatot
illetõen ugyanolyan szörnyû és jelzésér-
tékû, bármilyen színû lenne is politikai-
lag az illetõ. Ha a politikusok számára
nincs (sincs) meg a tévedés joga, ha bárki
a saját indulata szerint és a maga szakál-
lára igazságot szolgáltathat – az teszi iga-
zán illuzórikussá a politikusok felelõssé-
gre vonását. Sajnálatos, nagyon sajnála-
tos. Soha ne hallgassunk csõcselékes ösz-
töneinkre! (Arra gondolni sem merünk,
hogy politikai ellenfelei verették meg a
honatyát. Ha így lenne, a büntetésnek
még szigorúbbnak kell lennie.) 

Van élet Hrebe nélkül? Az Adevãrul meg-
írja, hogy Victor Pontának végre sikerül
megszabadulnia Viorel Hrebenciuctól.
Utóbbi elõbbinek bejelentette, hogy
õsztõl már nem akar a PSD
képviselõházi frakcióvezetõje lenni. A
megkönnyebbült pártelnök Hrebe távozá-
sában új idõk jeleit látja: „A párt alkal-
mazkodik az új körülményekhez.
Senkitõl nem akarunk megszabadulni,
mindenki hasznos lehet, de nem feltétle-
nül az elsõ, hanem a második, harmadik
vonalban. 

A szerk. megj. E sorok alatt olvasható
egy kedves jegyzet, amelynek végén a
szerzõ némi „eu-lõleget” emleget honorá-
riumával kapcsolatban. Õszintén szólva,
nem tudjuk honnan veszi – és még kevés-
bé tudjuk, hogy mi honnan vesszük – a
honoráriumát, de mindenképpen toleran-
ciára, azaz türelmességre biztatnánk; leg-
jobb megvárnia, amíg euróban fizetünk. 

A nap álhíre. Az újabb fenyegetõ árvizek
hírének hallatán Elena Udrea divatéksze-
reket, kisestélyi kosztümöket és elefánt-
csont legyezõket rendelt a károsultak
megsegítésére. 
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Kovács Zsolt

Alkotásában tért haza
Jecza Péter szobrász, aki-

nek Niké II nevû alkotását
szülõvárosában, az Erzsébet
parki dísztó mellett állították
fel. A tavaly elhunyt, sepsi-
szentgyörgyi születésû, Te-
mesváron alkotó mûvész,
múlt évben ajánlotta fel szü-
lõvárosának a köztéri bronz-
szobrot, amelyet most sike-
rült elhozni és felállítani. 

A szoboravatón mondott
beszédében Vargha Mihály
a Székely Nemzeti Múzeum
igazgatója kifejtette: egyete-
mi évei alatt hallott elõször

a sepsiszentgyörgyi szob-
rászról, akit tanárai Cons-
tantin Brâncuºi-val és Victor
Vasarely-vel együtt emleget-
tek. „Jecza Péter szobra len-
dületet, a tiszta mûvészi
szabadságot hirdeti, a
bronzszárnyai a magasba
mutatnak” – mondta Vargha
Mihály, aki felolvasta a mû-
vész feleségének, Sorina
Jeczának a levelét, aki kifej-
tette: a szobor változtassa a
helyet a szépség, a magassá-
gokba törés, a remény talál-
kozási pontjává, hogy aki
elhalad mellette azt mond-
hassa, ezt a mûtárgyat egy
jó ember alkotta. 

A Niké II nevû gyõzelem-
szobor kapcsán Gazda Jó-
zsef mûkritikus elmondta:
Jecza Péter alkotása egysze-
rû, de benne van a nagy-
ratörés, és arra tanít, hogy ne
legyünk kishitûek. A mûkri-
tikus ugyanakkor felhívta a
figyelmet, hogy Jecza Péter-
nek több szobra is van Há-
romszéken, hiszen õ készí-
tette Kõrösi Csoma Sándor,
Bölöni Farkas Sándor és
Lázár Mihály mellszobrát,
Kriza János  arcképszobrát,
a sepsiszentgyörgyi Szent
Gellért templom oltárképét,
valamint Mihály arkangyal
szobrát is. 
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A Niké II nevû „gyõzelemszobor” nem az elsõ Jecza Péter-alkotás Háromszéken

HIRDETÉS

Káosz a Minimum Partyn

Antal Erika

Az összmûvészeti tábor
témáját részben a gazda-

sági válság ihlette, részben
pedig az a káosznak neve-
zett valami, amibõl a mûvé-
szek bármit létrehozhatnak.
A cél a mûvészi képességek
fejlesztése, ugyanakkor al-
kotóközösségek létrehozása
és a mûvészet népszerûsíté-
se. A többféle alkotómû-
hellyel mûködõ táborban a
szervezõk azok jelentkezé-
sére számítanak, akiket ér-
dekel a vizuális mûvészet, a
zene, az irodalom, a képzõ-
mûvészet, a fotográfia, a
mozgásszínház, a filozófia,
vagy a kézmûvesség. A vi-
zuális mûhely vezetõje Már-
kus Barbarossa János lesz,
míg a zenemûhelyt Hána
János, az írómûhelyt pedig
Selyem Zsuzsa fogja vezet-
ni. A poénmûhelyben Szabó
Attila kolozsvári rendezõ
várja az érdeklõdõket, a fi-
lozófia mûhelyben Pálfalusi
Zsolt, a képzõmûvészeket
pedig Lázár Mónika. A
csíkszeredai képzõmûvész
lapunknak elmondta, izga-

lommal várja a tábort, hi-
szen elsõ alkalommal vesz
részt a rendezvényen és a
mûhely vezetése is újdonság
a számára. „Véletlenül
csöppentem bele ebbe az
egészbe, de nem tartok a
mûhelyvezetéstõl, hisz a ne-
mezelés nem túl ördöngös
dolog, bárki megtanulhatja,
akit érdekel” – nyilatkozta
lapunknak Lázár Mónika.
A képzõmûvész elképzelése
szerint elsõ lépésben a részt-
vevõkkel megbeszélik, hogy
mit is készítsenek a tábor
ideje alatt. „Ha esetleg vala-
kinek mégsem tetszene ez a
foglalkozás, akkor a 12 nap
alatt lesz lehetõsége arra is,
hogy valami mást találjon”
– fejtette ki a kézmûves mû-
hely vezetõje. A tervek sze-
rint mûvészi alkotások, ki-
sebb szoborjellegû munkák
születnének, más, természe-
tes anyagokkal kombinálva
a gyapjút.

A szakmai fórum meghí-
vott elõadói a mûhelyveze-
tõkön kívül többek között
Zátonyi Tibor, Szokács Kin-
ga, Chilf Mária és Mester
Béla lesz. 

Röviden

Felújítják a Láncost 
és a Kálváriát

Két mûemlék-templomon
végeznek felújító munkála-
tokat Szatmárnémetiben. A
reformátusok legnagyobb
templomának, a késõ ba-
rokk stílusban épült Láncos-
nak egyelõre csak a tetõzetét
újítják fel, de Korda Zoltán
fõlelkipásztor szerint a kö-
vetkezõ években több min-
dent, így a tornyot is javíta-
ni kell. A neogótikus, kéttor-
nyú, katolikus Kálvária
templom viszont teljes egé-
szében megújul a következõ
két évben, amihez pályázati
pénzeket is sikerült szerezni. 

Vegyszer végzett
Mãdãlina Manoléval

Négyszáz milliliter, Furadan
nevû vegyszer végzett Mã-
dãlina Manoléval – derült ki
a boncolás után készített teg-
napi jelentésbõl. Amint arról
beszámoltunk, az énekesnõt
szerda hajnalban holtan ta-
lálta a férje. A törvényszéki
orvos jelentése szerint a bon-
colás során nem találtak
gyógyszereket Mãdãlina
Manole gyomrában, így egy-
értelmû, hogy a Carbofuran
tartalmú vegyszer okozta a
halálát. Az orvosok szerint a
vegyszer az egyik legmérge-
zõbb, kereskedelmi forga-
lomban kapható szer, ame-
lyik egy létfontosságú enzim
termelését blokkolja. 

A káosz a témája az idei, 15. alka-
lommal megrendezett Minimum
Partynak. Az alkotótábor és szak-
mai fórum július 28-a és augusztus
8-a között kerül megrendezésre 
a Kászonaltíz melletti Tiszástõn,
Hargita megyében. 

Jecza, a gyõztes 

A szerzõ felvétele
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Antal Erika, Sipos M. Zoltán

Kényszer és divat a vér-
adás ma Romániában: az

utóbbi évben megkétszerezõ-
dött az adakozók száma.
Szakértõk szerint felértékelõ-
dött a véradásért járó juttatá-
sok értéke az elszegényedõk
között. Sokakra hatnak az
Egészségügyi Minisztérium
által is támogatott új kampá-
nyok: egyre több emberben
tudatosul, a véradás életet
menthet, nem csak kivételes
esetekben, rendszeresen is ér-
demes vállalkozni erre a be-
avatkozásra. A „véradás”
életforma – állítják a vérköz-
pontok állandó vendégei. 

Majdnem 
európaiak vagyunk

Bukarestben tavaly hat-
ezer egység vérrel adtak töb-
bet, mint egy évvel koráb-
ban, az országos rekorder
azonban Szatmár megye
volt: itt egy év alatt tízezer
véradásra került sor, több
mint négyezer liternyi ado-
mány gyûlt össze. A románi-
ai lakosság 32 százaléka már
rávehetõ az együttmûködés-
re, ez majdnem megfelel a
37 százalékos európai átlag-
nak, igaz, az osztrákok több
mint fele, 66 százaléka aktív
adományozó. A pozitív ten-

dencia azért is elgondolkod-
tató, mert egy évtizede a la-
kosság zöme még nem bí-
zott a vérátömlesztés bizton-
ságában, ma pedig már min-
den harmadik ember részt
vett ilyen akcióban. A hazai
„véradó” reneszánsz azért is
meglepõ, mert 2008-ban
még súlyos krízisrõl beszél-
tek a szakemberek, a válság
elõtt alig lehetett biztosítani
az egészségügyi rendszer
számára elengedhetetlenül
fontos vérkészítmény-meny-
nyiséget.  

„Ma már folyamatosan
jönnek a véradók hozzánk,
bár nagyon magas azoknak
az aránya, akik ellenszolgál-
tatásért vállalkoznak a be-
avatkozásra” – számolt be a
helyi tapasztalatokról la-
punk kérdésére a marosvá-
sárhelyi vérközpont egyik
asszisztense.  „Vannak úgy-
nevezett állandó klienseink,
akik rendszeresen jönnek,
de vannak olyanok is, akik
felhívásra jelentkeznek,
vagy azért, mert bajbajutott
ismerõsüknek szeretnének
segíteni” – magyarázza A.
M. Egy-egy segélykérõ felhí-
váskor napi 50-70 személy is
felajánlja segítségét. 

„Örülünk az érdeklõdés-
nek, de tudni kell, hogy a vér
soha nem elég. Mûtétekkor,
beavatkozáskor a legritkább

vércsoportokból is szükség
van a vésztartalékokra, ezért
minden csepp adományt
megbecsülünk, tárolunk
szükség esetére” – meséli a
szakember, aki úgy véli, kü-
lönösen fontos az egészség-
ügyi szaktárca új kezdemé-
nyezése, a mobil vérközpon-
tok szolgálatba állítása.
„Ezek az autóbuszok, ame-
lyek kérésre házhoz jönnek,
megkönnyítik a véradást,
egy-egy munkaközösség, ha
igényli, kollektíven tehet fel-
ajánlást, az emberek egy-

mást erõsítve és ösztönözve
vehetnek részt a segítség-
nyújtásban. Márpedig soha
nem tudni, kinek mikor lesz
szüksége a vérre” – vélték a
marosvásárhelyi központ-
ban, ahol úgy tudták, a na-
pokban érkezik az elsõ ilyen
mozgó laboratórium. 

A buszokat már kipróbál-
ták a fõvárosban és több ha-
zai nagyvárosban is, az Or-
szágos Hematológiai Intézet
irányítja útjukat és a Vörös-
kereszt önkéntesei segítik a
„terepezést”. A mozgó labo-

ratóriumokba betérõket meg-
vizsgálják, az önkéntesek
elõkészítik a beavatkozást,
majd a véradás után az ado-
mányozónak lehetõsége nyí-
lik pihenni, regenerálódni is,
a busz vendégszeretetét él-
vezve. 

Az élet ára

A kolozsvári vérközpont-
ban is bizakodó a hangulat,
az elsõ negyedéves adatok
igazolják: kétszer több a vér-
adó idén, mint tavaly. ”Úgy

tûnik, idén a kolozsváriak és
az itt tanuló egyetemisták na-
gyobb kedvvel jönnek vér-
adásra, igyekszünk is bátorí-
tani õket. Nagyon pozitívak
a kampányainkat érintõ visz-
szajelzések: egyre érzéke-
nyebbek az emberek a segít-
ségkérésre” – osztja meg ked-
vezõ tapasztalatait lapunkkal
Nicoleta Crãciunaº asszisz-
tens. 

A vérközpont munkatársa
azonban arra is figyelmeztet:
Kolozsváron is sokan vannak
olyanok, akik nem önkéntes
alapon, hanem az így meg-
szerezhetõ étkezési utalvá-
nyok miatt vállalkoznak a
véradásra. „Hetven lejért ma
az emberek sok mindent
megtesznek” – állapítja meg
Crãciunaº, aki szerint ma
már nem jelent gondot a rit-
ka vércsoportú készítmények
tárolása, tartalékolása sem.   

Az idei év egyik legsikere-
sebb kampányát a kolozsvári
Orvostudományi Egyetem
Diákszövetsége szervezte
meg, májusban: egy hét lefor-
gása alatt mintegy 250 liter
vér gyûlt össze, 548 önkén-
test sikerült megszólítani.
Ennek az akciónak köszön-
hetõ, hogy az AB-RH nega-
tív vércsoport ellátása is meg-
oldódott, ebbõl a típusú vér-
bõl ugyanis az év elején még
jelentõs hiány volt. 

Vérre (is) menõ krízis
A gazdasági válság miatt egyre több az önkéntes véradományozó Romániában

Rajtaütésszerûen bárhol feltûnhetnek a mobil véradóközpontok, kérésre házhoz mennek Fotó: Mediafax

HIRDETÉS
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7.50 Ez az utazólevelem
8.15 Nyelvőrző
8.40 Élő egyház 
(ism.)
9.05 Hol volt, 
hol nem volt...
9.20 Traktor Tom
9.35 Kicsi Maciusz király
9.45 Cimbora
10.15 Főzés? Gyerekjáték!
10.25 Kutyaélet
10.50 Vissza 
Sherwoodba! (sor.)
11.15 Az egyházi művé-
szet kincsei
11.50 Univerzum
12.45 Híradó
13.05 Isten kezében
13.30 Énekes sorsok
14.20 Daktari 
(am. sor.)
15.15 A Duna
15.45 Tálentum
16.15 Eltáncolt versek
16.30 Égi kökényfák alatt
17.20 Színházi Műhely
18.00 Kalózsziget (sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Pompei
- Egy város pusztulása 
(ol. dráma, 1. rész)
21.35 Dunasport
21.50 Lélek Boulevard
22.20 A király táncol 
(belga-fr.-ném. dráma)
0.15 Koncertek az A38
hajón
1.05 Költők társaságában

TV2, 20.35
Tök állat

A helyi rendőrőrsön írnokként dolgozó, kétbalkezes Marvin
nyomozó szeretne lenni. Amikor egy éjjel véletlenül egyedül
felügyeli a körzetet, kis híján az életével fizet. Megmentőjé-
nek, a bogaras Dr. Wildernek szerencséjére sikerül feltörnie
a genetikai kódját, és kis házi laboratóriumában különféle ál-
latok szerveit ültetve megmenti Marvint.

DUNA TV, 22.20
A király táncol

XIV. Lajos, akit Napkirálynak hívtak, imádta a zenét és legfő-
képpen a táncot. Udvari zenészétől, a firenzei Giambattista
Lully-tól és az udvari írótól, Moliére-től a király nagyszabású,
sokszereplős színpadi balettműveket rendelt. A ruganyos, jó
táncos hírében álló ifjú király maga akarta mindig a főszere-
pet játszani: táncával megjelenítette végtelen hatalmát.

m1, 0.15
Fekete és kék

Frannie és 9 éves kisfia, új nevet és új otthont kapnak egy, az
eddiginél biztonságosabb élet reményében. Végre elég mes-
szire kerültek Bobby látóteréből, aki bár Frannie férje és a kis
Robert apja, de mégsem tudhatja meg, hogy hol bujkál a csa-
ládja, annak ellenére sem, hogy a férfi a rendőrség köteléké-
ben dolgozik. Nincs is semmi baj, amíg Robert nem kezd el
kérdezősködni.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.15 Épített szépségek
6.45 Hajnali gondolatok
6.50 Ma Reggel
8.55 Hogy volt?!
11.15 MIÉRT?
12.00 Közjáték
12.05 Natúra - Több mint
egy madár
12.30 Gaál Gabriella nóta-
felvételeiből
13.00 Kézfogás
13.25 Koncertek az A38
hajón
14.15 Hrvatska kronika
14.45 Loire menti koncertek
15.15 Barangolás Bajoror-
szágban
15.35 Magazinok sikertör-
ténetei
16.20 Mindentudás Egyeteme
16.55 Kalandozó
17.15 A hangszerkészítés
mesterei
17.40 A négy páncélos 
és a kutya (sor.)
18.35 Angyalbőrben (sor.)
19.35 Pecatúra
20.05 Vakáción 
a Mézga család
20.30 Sztársáv
21.00 Híradó este
21.25 Beugró
22.20 Janika 
(magyar vígj., 1949)
23.35 Nyomortúra 
(osztrák-svájci-német f.
dráma)
1.10 Ez történt Ma Reggel
(ism.)

7.30 Top Shop
8.00 Kölyökklub
Benne: Kaleido Star, 
Stuart Little, Rupert ma-
ci, A komisz aranyhal, 
Hupikék törpikék
11.00 Top Shop
11.25 Hívjon! Játsszon!
Nyerjen!
12.30 A dadus 
(am. vígj. sor.)
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Autómánia
13.45 Nagymenők
(am. sor.)
14.40 Majomszeretet
(am. vígj. sor.)
15.35 Míg a halál
el nem választ 

(am. vígj. sor.)
16.05 Elveszett kincsek
kalandorai 
(angol kaland sor.)
17.15 A hihetetlen család
(am. anim. f., 2004)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Fókusz Plusz 
Magazin
20.30 Patacsata 
(dél-af.-am. családi vígj.,
2005)
Utána: RTL-hírek
22.20 Bruce Lee 
legendája 
(hongk.-kínai akció sor.)
2/1-2. rész
2.05 Kung-fu 
(am.-kan. akció sor.)
2.55 Fókusz Plusz (ism.)

7.00 Teleki Sámuel útján
(ism. sor.)
7.25 Tv2 matiné
10.50 Mókás állatvilág
11.20 Szurikáták udvar-
háza
11.50 Doktorológia Leslie
Nielsen módra
12.20 Két TestŐr
12.50 Babavilág
13.20 A láthatatlan em-
ber (sor.)
14.25 A kiválasztott 
- Az amerikai látnok 
(am. sor.)
15.30 Doktorok 
(am. sor.)
16.30 Rejtélyek kalando-
rai (sor.)
18.30 Knight Rider 
(am. sor.)
19.30 Tények
20.05 Magellán
20.35 Tök állat 
(amerikai vígjáték, 2001)
22.05 Ütközetben eltűnt
2. (amerikai akcióf.,
1985)
Közben: Kenósorsolás
0.00 A dühöngő grizzli
(kanadai thriller, 2007)
1.30 EZO.TV 06-90-602-
022
Jósok, látók, médiumok!
2.25 Kalandjárat 
(ism.) Az útitárs 
Kandász Andrea
2.50 Teleshop
3.50 Animációs filmek

8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Széles út
Motoros életmód-magazin
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 - Ahonnan
az autózás indul!
15.30 BBC Hard Talk
(ism.)
16.05 Zöld övezet (ism.)
16.30 Balaton Bike Fest
(ism.)
17.05 Értékmentés más-
ként (ism.)
17.30 Európai híradó (ism.)
18.00 Híradó
18.30 Célpont (ism.)
Oknyomozó riportműsor
19.05 Sziluett
20.00 Híradó
20.30 Riasztás (ism.)
A rendkívüli események
műsorra
21.05 Civil kaszinó (ism.)
Húsbavágó kérdések, civil
válaszok
22.00 Híradó 21
22.30 BBC Hard Talk (ism.)
23.05 Arcok a liftben
(ism.)
23.30 BBC Híradó
0.05 Vetítő (ism.)

10.55 A szépség és a
szörny 11.50 Segítség,
gyerekeim vannak! 12.40
10 évvel fiatalabb: A kihí-
vás 13.30 Két pasi... (so-
rozat) 14.00 Jóbarátok
(ismétlés) 14.30 Pima-
szok (sorozat) 15.20 Tim
Gunn 16.15 Topmodell le-
szek! 17.10 Szívek szállo-
dája (sorozat) 18.00 Vész-
helyzet (sorozat) 19.00
Amerika csillagai 21.00
Doktor House (sorozat)
23.00 Fertőzésveszély
(amerikai thriller) 

7.00 Sport.ro Hírek
10.35 Rögbi Tri Nations
2010 (live) 12.15 Külön
kiadás 14.00 Skanden-
berg Oncescu vs 100
15.05 Szőkevadászat
16.00 Külön kiadás
17.00 Crystal Palace –
Chelsea barátságos mér-
kőzés 19.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 20.00 Vakációs
játékok 21.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 21.30 Wrestling
SMACK 22.30 K1 Super-
stars 23.30 Fogadás a fé-
lelemmel

9.45 A kötelék (sorozat)
10.45 Teleshopping 11.15
Mexikói utazás 12.30
Mindörökké együtt (soro-
zat) 13.30 Ana két arca
(sorozat) 15.30 Viktória
(sorozat) 16.30 A kötelék
(sorozat) 17.30 Hetedik
mennyország (sorozat)
18.30 Mindörökké együtt
(mexikói sorozat) 19.30
Szívek iskolája (sorozat)
20.30 Becsületes tolvajok
(amerikai akciófilm)
22.30 Viperafészek (brazil
sorozat)

8.05 Szörnyvilág (am. víg-
játék) 10.00 Televíziós vá-
sárlás 13.05 Pucoljunk, fa-
ter! (am. akciófilm) 14.40
Majom a bajom (amerikai-
német vígjáték) 16.20 A
Főnix útja (amerikai akció-
film,) 18.20 Bűnvadászok
(olasz akció-vígjáték)
20.30 Fedőneve. Pipő
(am.-német animációsfilm)
22.00 Rendőrakadémia
5.. Irány Miami Beach
(amerikai vígjáték) 23.40
Fehér zaj (kanadai-angol-
amarikai akcióthriller)

10.00 Tom és Huck (ame-
rikai film) 12.00 Őrült vi-
lág (am. sorozat) 12.30
Híradó 13.30 Dokik (am.
sorozat) 14.00 A hullá-
mok úrai (am. sorozat)
14.45 Árulás a családban
(sorozat) 16.30 A bohóc
(ismétlés) 17.30 Szegény
gazdag gyerekek 18.45 A
nap híre 19.00 Híradó
19.30 Szemek az árnyék-
ban (reality show) 20.30
Házasulandó fiam van (re-
ality show) 22.30 Paktum
az ördöggel 

8.00 Gyilkos pletyka (ka-
nadai filmdráma) 10.00 Az
álcsalád (amerikai vígjá-
ték) 12.00 Rejtélyek asz-
szonya (am. krimi) 14.00
Virginia és Blithe kirucca-
nása (amerikaifilmdráma)
16.00 A kaliforniaiak
(amerikai filmdráma)
18.00 Az álcsalád (ame-
rikai vígjáték) 20.00 Sha-
nia Twain igaz története
(kan. életr. film) 22.00 Eri-
ca világa (kanadai sorozat)
0.00 Hiába menekülsz
(amerikai thriller)

TV2
6.50 Ma Reggel
9.00 Híradó
9.05 Sporthírek
9.10 Szezon 2010
9.40 Mesék
11.30 Sarah Jane kaland-
jai (angol sci-fi sor.)
12.35 Sötét jóslat 
(kan. anim. sor.)
13.01 Hírek
13.05 Zene az életem
(dok. sor.)
13.30 A világ legjobb
konyhafőnökei
14.00 Szenes SzínHáz
14.55 Hogy volt!?
17.00 Telesport (élő) 
Öttusa Európa-bajnokság
Élő közvetítés Debrecen-
ből
19.10 Életképek (sor.)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
21.00 SzerencseSzombat
- Ötöslottó és Joker sorso-
lás
21.40 Örökös tagság 
- Gála
22.45 Hírek
22.50 Sporthírek
22.55 Örökös tagság - Gála
0.15 Fekete és kék 
(am. filmdráma, 1999)
1.50 Találkozás az afrikai
kultúrával (dokumen-
tumf.)
2.45 Koncertek az A38
hajón
3.35 Táplálkozási piramis

7.00 Pro Patria
7.25 Az emlékek éneke...
(ism.)
7.55 Jelek
8.25 Világszám
9.00 Noé bárkája
9.30 Expo Shanghai 2010
beszámoló
9.40 Disney Klub
10.35 Hannah Montana
(am. sor.)
11.30 Nappalok 
és éjszakák
12.00 Miss Universe 
Románia, Making of 
(ism.)
12.50 A világ hercegnői
13.00 Professzionisták
14.00 Hírek, időjárásje-
lentés
14.20 A család sztárja
15.10 Találkozunk 
a TVR-ben!
15.55 Heti elemzés
16.10 Találkozunk 
a TVR-ben!
17.00 Eros Ramazotti 
Bukarestben
17.30 Zöld arc
17.35 Tévéenciklópédia
18.30 Népi hagyományok
19.40 Győzd le az árvízet!
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.10 Gyerekek mamaia-
ja Nemzetközi Kreációs 
és Előadó Fesztivál
0.00 Modern vizor
0.30 Nappalok 
és éjszakák (ism.)

6.00 Happy Hour - szóra-
koztató műsor (ism.)
7.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés, 
Mi történik, doktor úr?
10.00 Késhegyen múló
szépség(ism.)
11.30 Tequila és Bonetti
legújabb kalandjai
(olasz akció sorozat)
12.30 Pro Motor (ism.)
13.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
13.05 Dave 

(am. rom. vígjáték, 1993)
15.00 Kismocsok 
(amerikai vígjáték, 2001)
17.00 He-Man 
- A világ ura 
(am. fant. kalandf., 1987)
19.00 Hétvégi Pro Tv hírek
20.30 Tessék parancsol-
ni! – szórakoztató műsor
22.30 Kiképzés 
(amerikai-ausztrál ak-
cióthriller, 2001)
1.00 Dave 
(amerikai romantikus víg-
játék, 1993) (ism.)
3.00 Kiképzés 
(amerikai-ausztrál 
akcióthrill.) (ism.)

7.00 Híradó
9.00 Veszélyes utazás
(kanadai-amerikai wes-
tern, 2006)
10.15 Modern Millie
(amerikai vígjáték, 1967)
13.00 Híradó
13.15 A simlis 
és a szende 
(amerikai sorozat) (ism.)
14.00 Riadó a fedélzeten
(amerikai családi film,
2004)
16.00 Híradó
16.30 Mr. Bean 
(angol vígjáték sorozat)
17.00 A vénlegény 
- szórakoztató műsor
(ism.)
19.00 Híradó
20.30 Sztár avatar 
– szórakoztató műsor
Răzvan Popescu 

és Roxana Ionescu
22.30 Örökké tudom, 
mit tettél tavaly nyáron 
(amerikai horror, 2006)
0.30 Az idegen 
(am. akcióf., 1995)
2.15 Örökké tudom, mit
tettél tavaly nyáron 
(amerikai horror) (ism.)

6.30 Micimackó 
(animációs sor.)
7.00 Fején a nagyvilág
8.00 Ying yang yo 
(animációs sor.)
8.30 Shaman király
9.00 Micimackó 
(amerikai animációs sor.)
9.30 Autofórum
10.00 Teleshopping
10.30 Kandikamera
11.00 Ingatlan Blitz
11.30 Sport, 
diéta és egy sztár
12.00 Ötcsillagos otthon
13.00 S.O.S.,
mentsd meg a házam
14.00 Focus Monden
14.30 Add össze 
a szüleidet (ism.)
16.00 Szerelmes 
hangjegyek 
(amerikai családi vígj.,
2006)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A cseresznye a tor-
tán – reality show
20.30 Hatodik érzék
(amerikai pszichothriller,
1999)
22.30 Nixon 
(am. történelmi dráma,
1995)
0.30 Utolsó esély 
(amerikai vígjáték, 1996)
2.30 Hírek (ism.)
3.30 Hipnózis, 
az elme játékai 
(ism.)

7.00 Túlélés törvényei 
- Válogatott kalandok
8.00 Nagy durranások 
- Coral Gables
9.00 Végzetes 
másodpercek
10.00 Amcsi motorok 
- Pilot Pen motor 
és Ducati motor
11.00 Autóépítők 
- A nagy verdacsata
12.00 Újjáépítők
13.00 A tenger 
gladiátorai 
- Út a pokolba
14.00 Nagy 
durranások 
- Liverpool
15.00 Végzetes 
másodpercek
16.00 Szökevények 
nyomában 
- Rendőr végveszélyben
18.00 A túlélés 
törvényei 
- Alaszkai-hegység
20.00 Piszkos munkák 
– Bójatisztítók
21.00 Trükkös tesók 
- Mini Ripsaw
22.00 Time Warp 
– Amikor megáll az idő
23.00 Hogyan készült
0.00 Dühöngő világ 
- Országúti dühöngés
1.00 Cella-napló 
- Alaszka
2.00 Valódi helyszínelők
3.00 A túlélés törvényei 
- Északi-sark

5.25 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
6.15 Teleshopping
7.00 Népi pihenőhelyek
(ism.)
8.00 Miért ABC
9.00 Figyelem gyerekek!
9.35 Szabad a szembejö-
vő sáv
10.30 IT Zon@
11.00 Az én költségveté-
sem
11.30 Ég és föld között
12.00 A mágikus kő
(ausztrál film, 1999)
12.35 Balkáni szokások
13.35 Figyelem 
énekelünk!
15.00 Kaland 
és természet
15.30 A románok kincsei
16.00 Közelről a világ
16.30 Sikerkép
17.00 Gitárok ideje
18.00 Férfi röplabda, 
Európa Liga
20.00 Románia-Tunézia
rögbi mérkőzés (live)
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.10 Üvöltő szelek 
(angol rom. dráma, 2009)
Sz.: Tom Hardy, 
Charlotte Riley, 
Andrew Lincoln
1.30 Férfi röplabda, 
Európa Liga
3.30 Az Amazonászon
Bruce Parry-vel 
(ism.)

2.00 Éjszakai váltás
8.00 Hírek, műsorism., sport
8.30 Térerő
9.25 Cifra palota
9.55 Hírek, műsorims.
15.00 Slágerlista
16.00 Hírek, műsorism.
16.10 Lemezlovarda
16.30 Falfirka
17.00 Arcvonások
17.30 Sorsok az operaszínpadon
17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

8.00 Jó reggelt, Erdély!, Híradás, Majális, Telefontár-
sasjáték, Nyelvőr, Világjárók
10.05 Térerő
14.00 120 perc. A hétvége eseményei, Jó rájuk emlékezni,
Templomaink, Portréműsor, Kabaré, Vetélkedő
16.00 Híradó, Ötórai tea. Megy a magnó, Súrlott grádics,
Régi rádiósok a mikrofon előtt, A hét zeneműve, Versmű-
sor, Gramofon, A hét zeneműve, Színek és formák

SZOMBAT
2010. július 17.
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7.20 Különvélemény
8.10 Cimbora (ism.)
8.40 Főzés? Gyerekjáték!
8.50 Mazsola és Tádé
9.00 Zengő ABC
9.15 Rigoletto 
(am. zenés dráma, 1993)
10.55 Kalando-Zoo 
a Kifutók mögött
11.20 Monica Vitti 
ezer arca
12.10 Hatodik sebesség
12.45 Híradó
13.05 Élő egyház
13.30 Élő népzene
14.00 Csellengők
14.25 Ópiumkeringő 
(magyar f., 1943)
15.50 Dunáról fúj a szél
15.55 Ízőrzők: Bugyi
16.30 Muzsikál a mozi
17.15 Afrika színei
18.15 Mese
18.45 Arcélek
19.00 Híradó
19.25 Heti Hírmondó
20.10 Pompei 
- Egy város pusztulása 
(olasz történelmi dráma,
2. rész)
21.45 Divathét
22.10 Dunasport
22.30 Szeresd apádat!
(francia-kan.-angol film-
dráma, 2002)
0.05 Játszd újra!
1.40 Költők társaságá-
ban
1.50 Híradó (ism.)

RTL Klub, 21.00
Macskanõ

Patience Philips szerény és halk szavú lány. Egy rosszul fize-
tett grafikusi állásban dolgozik a Hedare Beauty kozmetikai
cégnél, amelyet a zsarnoki George és Laurel Hedare birtokol.
Patience élete örökre megváltozik, amikor véletlenül kihall-
gat egy titkos beszélgetést, amelyből kiderül, hogy a Hedare
új, öregedés elleni szere szélhámosság.

TV2, 21.05
Taxi 3

Marseille-ben sosem lesz nyugalom. Gibert felügyelő és lel-
kes, de mindenre alkalmatlan csapata hiába iparkodik, hogy
fenntartsa a rendet: újabb fegyveres banda tartja rettegés-
ben a napfény városát. A Mercédeszel száguldó német
bankrablók és a japán hadügyminiszert elrabló nindzsák
után most a görkorcsolyán száguldó terroristákat kellene
megfékezni.

m1, 22.00
Fekete Dália

Brutális gyilkosság áldozata lesz a fiatal, ambiciózus színész-
nő, Betty Ann Short. Két zsaru, Lee Blanchard és Bucky Ble-
ichert kap megbízást a nagy port kavart ügy felderítésére.
Miközben szeretnének mind jobban megfelelni a főnökség és
a média elvárásának, a saját életük is teljesen megváltozik.
Blanchard figyelmét egyre jobban leköti a nyomozás.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
8.55 Mesék
9.45 Spuri (auszt. sor.)
10.10 Derek, a fenegye-
rek (sor.)
10.230 Sarah Jane ka-
landjai (sor.)
11.00 Utánam, srácok!
(sor.)
11.30 Életem története 
- Hans Christian 
Andersen 
(am. kalandf., 1. rész)
13.10 Katolikus krónika
13.40 Intelem
13.50 Katolikus válaszok
14.15 A sokszínű vallás
14.30 Örömhír
14.55 Református 
ifjúsági műsor
15.05 Mai hitvallások
16.00 Caravaggio Mál-
tán
16.25 Az irodalom nyelve
16.35 Női szemmel
17.00 Miért épp 
a demokrácia?
17.55 Magyar vagyok?
18.40 Janika 
(magyar vígj., 1949)
20.00 Közeli, távoli, tájak
20.30 Mese
21.00 Híradó
21.25 Múlt-kor speciális
22.00 Kölyök 
(magyar f., 1959)
23.30 Őszi kertek 
(ol.-fr.-orosz vígj.)
1.30 Beugró

7.30 Top Shop
8.00 Kölyökklub
Benne: Kaleido Star, 
Stuart Little, 
Rupert maci,
A komisz aranyhal, 
Hupikék törpikék
11.05 Trendmánia
11.35 Hívjon! Játsszon!
Nyerjen!
12.40 meneTrend
13.00 RTL Klub Híradó
Déli kiadás
13.15 Dáridó Lajcsival
Muzsika és szórakozás
13.45 Magyar 
autósport-magazin
14.00 Forma-1 magazin
14.25 A dadus 
(am. vígj. sor.)
14.55 Divatdiktátorok
(am. vígj. sor.)
15.50 A Grace klinika
(am. sor.)
Közben: 
17.00 Hatoslottó-sorsolás
17.45 Kőbunkó 
(am. vígj., 1992)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Cobra 11 
(német sor.)
21.00 Macskanő 
(am. kalandf., 2004)
23.05 Végső állomás
(am. horror, 2000)
Utána: RTL-hírek
0.55 Bevállalod, haver?
(francia vígj., 2004)
2.35 Portré

7.45 Tv2 matiné
Benne: Levelek Félixtől, Fifi
virágoskertje, Roary, a ver-
senyautó, Jumanji
11.20 Mókás állatvilág
11.50 Tv2 matiné
12.50 Stahl konyhája

13.20 Kalandjárat
13.50 Száguldó vipera
(am.-német sor.)
14.50 Célkeresztben 
(am. krimisor.)
15.50 Sheena, a dzsungel
királynője (am. kaland sor.)
16.50 Crusoe 
(am.-angol-kan. kaland sor.)
17.50 Nacho Libre 
(am. vígj., 2006)
19.30 Tények
20.00 Napló
Mérlegen a valóság
21.05 Taxi 3 
(fr. akció-vígjáték, 2003)
22.40 Fortress 2.: 
Pokoli űr (amerikai-luxem-
burgi akcióf., 1999)
Közben: Kenósorsolás
0.35 A holló (am. fantaszt.
thriller, 1994)
2.20 EZO.TV 06-90-602-022
Jósok, látók, médiumok!
3.15 Napló (ism.) 
Mérlegen a valóság

8.00 Híradó
8.30 Soroló
A vidék magazinja
9.05 Balaton Bike Fest
(ism.)
9.30 Felfedező (ism.)
10.05 Péntek 8 (ism.)
11.05 Célpont
Oknyomozó riportműsor
11.30 Napról napra
12.05 Civil kaszinó
13.00 Déli híradó
13.30 Közvetlen ajánlat
14.05 Különkiadás
A kultúra különb 
kiadásban
16.05 Arcok a liftben
(ism.)
16.30 Széles út (ism.) Mo-
toros életmód-magazin
17.05 Garázs
17.30 GyógyHír - Egész-
ségügyi magazin
18.00 Híradó - Friss napi
információk
18.30 Hírvilág
19.05 Keresztmetszet
Riportmagazin
20.00 Híradó
20.30 Napról napra (ism.)
Belpolitikai összefoglaló
21.05 Kontraszt
22.00 Híradó 21
22.30 Értékmentés más-
ként (ism.)
23.05 Vetítő
Magyar génmesék (ma-
gyar dokumentumf.)
0.05 Kontraszt (ism.)

9.00 Véznák kontra dagik
10.00 A szépség és a
szörny 11.20 Mutasd a tá-
nyérod! 11.55 Gigamad
12.20 Vészhelyzet (sor.)
13.15 Szex és New York
light (sorozat) 14.25 Júlia
néni és a tollnok (am. vígj.)
16.10 A Nagy Ő 17.55
Joey (sorozat) 18.50 Ne-
vem Sam (amerikai film)
21.00 Lehetetlen küldetés
22.00 Bizánci tűz (ameri-
kai vígjáték) 23.30 Júlia
néni és a tollnok (amerikai
vígjáték)

7.00 Hírek 7.05 Pro Mo-
tor, premier 8.00
Sport.ro Hírek 9.30 High-
lights Romaniacs rali
2010 11.00 Komolyan
12.00 Crystal Palace –
Chelsea 13.00 Sport.ro
Hírek 14.00 Amerikai fa-
vágó bajnokság 15.05
Fogadás a félelemmel
16.00 Külön kiadás
18.00 Sport.ro Hírek
19.00 CFR Cluj - Unirea
Urziceni román szuperku-
pa 21.00 Sport.ro Hírek
22.00 Local Kombat 

8.15 Szívek iskolája 9.45
A kötelék (sorozat) 11.15
Hetedik menyország
12.30 Mindörökké együtt
(sorozat) 13.30 Ana má-
sik arca (sorozat) 15.30
Viktória (sorozat) 16.30
A kötelék (sorozat) 17.30
Hetedik menyország (so-
rozat) 18.30 Mindörökké
együtt 19.30 Szívek isko-
lája (sorozat) 20.30 A
nők hálójában (amerikai
dráma, 2007) 22.30 Vipe-
rafészek (sorozat) 0.30
Árulás (sorozat) 

8.10 Majom a bajom (ame-
rikai-német vígjáték) 10.00
Televíziós vásárlás 13.10
Misi, a víziszörny (angol-né-
met kalandfilm) 14.45 A
lány alibije (amerikai vígjá-
ték) 16.30 Rendőraka-
démia 5. (amerikai vígjá-
ték) 18.10 Piedone Egyip-
tomban (olasz akció-vígjá-
ték) 20.15 Amos és And-
rew - Bilincsben (am. akció-
vígjáték) 22.00 Adrenalin
(am. akciófilm) 23.25 A
666-os út (amerikai-kana-
dai akciófilm)   

8.30 Házasulandó fiam
van 10.30 Ugorj be! (ame-
rikai vígjáték) 12.30 Hírek
13.30 Hope & Faith (ame-
rikai vígjáték) (ismétlés)
14.00 A hullámok urai
(sorozat) 14.45 Családi
történet (török film)
16.30 A bohóc (német
sorozat) 17.45 Vendéglő
nálunk otthon 18.45 A
nap híre 19.00 Hírek
19.30 Szegény gazdag
gyerekek 21.00 Ha jó
vagy pénzt nyersz! 22.00
Apja lánya

8.00 Rejtélyek asszonya
(amerikai krimi) 10.00 Bű-
nök ideje (amerikai west.)
12.00 Utolsó esély (ameri-
kai filmdráma) 14.00 A
szerelem örök (amerikai
romantikus film) 16.00
Virginia és Blithe kirucca-
nása (amerikai filmdráma)
18.00 Hiába menekülsz
(am. thriller, 2004) 20.00
Erica világa (kanadai vígjá-
ték-sorozat) 22.00 A múlt
vétkei (kanadai filmdráma,
2006) 0.00 A médium
(amerikai krimisorozat) 

TV2
9.10 Főtér
10.00 Engedjétek hozzám
10.05 “Így szól az Úr!”
10.15 Katolikus krónika
10.40 Intelem
10.50 Katolikus válaszok
(ism.)
11.15 A sokszínű vallás
11.30 Örömhír
11.55 Református 
ifjúsági műsor
12.05 Mai hitvallások
13.01 Hírek
13.05 Kul-túra 2010 
Utazási magazin
13.35 FIFA 2010 
Labdarúgó világbajnokság
(ism.)
Hollandia-Spanyolország,
Döntő
15.35 Cannes 2010 Hajrá
magyarok Cannes-ban!
Film a 63. Cannes-i Film
Fesztiválról
16.30 Körhinta Fesztivál-
kalauz
17.00 Telesport (élő) 
Öttusa Európa-bajnokság
19.00 Panoráma
19.30 Már egyszer tet-
szett!
20.30 Híradó este
21.00 Budapesti újévi
koncert
22.00 Fekete Dália
(német-am. thriller, 2006)
0.00 Kultúrház
0.55 Hírek
1.00 Sporthírek

7.10 A hit világa
9.00 Ahogy elő van írva
9.55 Disney Klub
10.50 Mond, mi fáj
11.05 A falu élete
13.00 Lark Rise to Can-
dleford 
(angol filmsorozat)
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.20 Napközben
15.20 Latin Grammy 
díjkiosztó gála
16.55 Zöld arc
17.00 Dănutz S.R.L. 
– 1. rész
18.00 Hírek, időjárásje-
lentés
18.10 Dănutz S.R.L. 
– 2. rész
19.25 Jocker, Loto 5
/40, Loto 6/49 és Noroc
sorsolás
19.40 Győzd le az árvízet
19.45 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.10 Késő bosszú 
(amerikai akció-vígjáték,
2002)
22.55 100%-ban 
garantált
23.55 Psych - Dilis detek-
tívek (am. krimisor.)
0.50 Dănutz S.R.L. 
– 1. rész (ism.)
1.50 Zöld arc (ism.)
1.55 Hírek (ism.)
2.00 Dănutz S.R.L. 
– 2. rész (ism.)

6.00 Tequila és Bonetti
legújabb kalandjai (ism.)
7.00 ProTv hírek
Mi történik, doktor úr?
10.00 He-Man - A világ
ura (am. fant. kalandf.,
1987) (ism.)
12.00 Tequila és Bonetti
legújabb kalandjai 
(olasz akció sor.)
13.00 ProTv hírek
13.05 Ikrek akcióban 
(Akcióban Mary-Kate 
és Ashley) 
(am. animációs sorozat)
14.00 Kismocsok 
(am. vígjáték, 2001) (ism.)
16.15 Batman és Robin
(amerikai akciófilm, 1997)
19.00 Hétvégi Pro Tv hí-
rek, sport, időjárásjelen-
tés
20.30 Labdarúgás: 
Román szuperkupa
22.30 Sörcsata 
(amerikai-ausztrál vígjá-
ték, 2006)
1.00 Labdarúgás: Román
szuperkupa (ism.)
3.00 Sörcsata 

(amerikai-ausztrál vígj.)
(ism.)

5.30 101 kiskutya 
(am. animációs sorozat)
7.00 Híradó, Sport
9.00 Fel az összes vitorlát
(román vígjáték, 1976)
10.45 Meztelen 
mennyország 
(am. kalandfilm, 2001)
13.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
13.15 A simlis és a Szende
(angol vígjáték sorozat) 
14.00 A görög mágnás
(amerikai filmdráma,
1978)
16.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
16.30 Mr. Bean 

(angol vígjáték sorozat)
17.00 Sztár Avatar 
– szórakoztató műsor
(ism.)
19.00 Híradó
20.30 Hamis szerelmi esetek
22.00 SuperBingo 
Metropolis
1.00 Euforia Midnight 
Sun Tour
1.45 Shanghai Express
(hongkongi akciófilm, 1986)
3.30 Meztelen mennyor-
szág (ism.)

6.00 A cseresznye 
a tortán
7.00 Kandikamera
7.30 Teleshopping
8.00 Yin yang yo
8.30 Shaman király
9.00 Micimackó
9.30 A ház: építkezés 
és design
10.00 Teleshopping
10.30 Nyakamban 
az egész világ
11.00 Levintza 
bemutatja
11.30 A Kiss FM-es sál
12.00 Galileo 
– szórakoztató műsor
13.00 Hipnózis, 
az elme játékai
14.00 Focus Monden
14.30 10 éves a Krónika
16.00 Ruffian 
(amerikai életrajzi drá-
ma, 2007)
18.00 Hírek, időjárásje-
lentés
19.00 Sport
19.30 A csersznye a tor-
tán
20.30 Házasítsd össze a
szüleid (reality show)
22.00 Találkozás a sö-
tétben – reality show
23.30 Földreszállt 
angyal 
(amerikai fantasztikus
film, 1999)
1.30 Hírek, sport
2.30 Öt csillagos otthon
– szórakoztató műsor

6.10 Állítólag... 
- Franklin sárkánya
7.00 Hogyan készült 
- Fémkeresők
8.00 Tornádók nyomában
- A hurrikán
9.00 Amerikai favágók -
Bajok az Aranyúton

10.00 4x4 versenyláz 
- Az utolsó kör
11.00 Ötödik sebesség
12.00 Amerikai hotrodok
13.00 A túlélés törvényei
- Alaszkai-hegység
15.00 Amerika 
legőrültebb versenyei
16.00 Szökevények 
nyomában 
- Visszaeső bűnös
18.00 Hogyan készült
19.00 Tomboló 
tornádók
20.00 Tönkre vágva 
- Mocsaras terepen
21.00 Hogyan 
működnek a gépek?
22.00 Rács mögött 
külföldön 
- Mark
23.00 Éljük túl 
a katasztrófát
0.00 Ross Kemp 
- Gengszterbandák 
nyomában
1.00 Végzetes 
másodpercek
2.00 Trükkös tesók 
- Badger minitank
3.00 Cella-napló 
- Tennessee

7.00 Népi pihenőhelyek
8.00 Kaland 
és természet
8.30 A térképen túl
(ism.)
9.00 Motomágia
9.30 Mosoly 
négy keréken
10.00 Farm - magazin
11.00 Két dojnázó
11.30 Csavargó halász
12.00 A mágikus kő
(ausztrál sorozat)
12.35 Kicsik órája
13.30 Huck és a szívki-
rály (amerikai kaland-
film, 1993)
15.15 Lehet, 
hogy nem tudtad
15.30 Jamie Oliver 
varázslói
16.00 Atlasz
16.30 Arc és hasonlóság
17.00 Zene
18.00 Nyomoz a tanárnő
(olasz sorozat)
19.00 Tízes Andrei
Pavel-nek
19.35 Videóterápia
20.30 Fiatal vagyok, 
karriert építek
21.00 Őslények kalando-
rai (angol kalandfilmsor.)
22.00 Hírek, sport
23.10 Darkly Noon 
(angol-német-belga
thriller, 1995)
0.55 Atlasz
1.30 Üvöltő szelek (an-
gol rom. dráma, 2009)

2.00 Éjszakai váltás
14.00 Műsorism.
14.05 Dalposta
15.40 Vidékről vidékre
16.25 Térerő
17.15 Rádióistentisztelet, unitárius egyházi műsor
17.58 Műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók 
középhullámú adásában
10.00 Egyházi műsor

10.00 Híradás, Ultrarövid ráadás
11.00 Híradás, Gyermekműsor
12.00 Híradás
12.05 Igehirdetés, Délkör
13.00 Híradás
13.05 Szól a nóta, Itthon, Erdélyben – faluműsor. Kercsed,
Kolozs megye (ism.)
14.00 Zenés üzenetek
16.00 Híradó
16.10 Zenés üzenetek
17.00 Vasárnapra válogattuk
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6.50 Hattól Nyolcig
9.00 Isten kezében (ism.)
9.30 A szén - Egy ősi
anyag a XXI. században
9.55 Fabulák
10.00 Sebaj Tóbiás
10.10 Mirabella Mama
házimozija
10.20 Antje
10.30 Dunáról fúj a szél
10.40 Gyerekkori könyve-
ink
11.30 Zorro 
(am. kaland sor.)
12.00 Onkológiai kutatás-
fejlesztés
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Térkép
15.40 Erőtér
16.10 Bernard Le Calloc’h,
a “magyarbarát”
16.45 Heuréka! 
Megtaláltam!
17.15 Második esély 
(am.-mex.-kol. sor.)
18.05 25. szélességi fok
Délre (francia sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Derrick (krimisor.)
21.00 Híradó
21.05 Közbeszéd
21.30 Holdfényév 
(am. rom. dráma, 2002)
23.25 Sporthírek
23.30 SportAréna
0.15 “Egy kis fény dereng
a vállán”

DUNA TV, 21.30
Holdfényév

Egy középkorú házaspár, Ben és JoJo Floss lányuk, Diana és
Joe esküvőjére készül, ám a fiatalok egybekelése előtt né-
hány nappal a menyasszony egy lövöldözésnek esik áldoza-
tul. A Holdfényév így esküvő helyett temetéssel indul, de
mégsem borongós hangvételű film, sokkal inkább szívme-
lengető és derűs. Meglepő őszinteséggel beszél a szerettünk
elvesztése kiváltotta érzelmek sokféleségéről.

m1, 22.00
Azazel nevében

Történetünk hőse, Eraszt Fandorin a moszkvai rendőr-főka-
pitányság tejfölösszájú írnoka, akit egy furcsa öngyilkossá-
gi ügy nem hagy nyugodni. A szálak először egy démoni
szépségű nőhöz vezetnek, aki az áldozatot, az ifjú egyete-
mistát ravaszul rávette az öngyilkosságra. A rejtélyt az ifjú
Eraszt Fandorin próbálja kibogozni, aki ezenközben élete
nagy szerelmét is megtalálja.

Prima TV, 23.30
A hegyek szelíd ura

Mark Los Angelesből érkezik nagybátyjához Jackhez, aki
vadőr és fenn él a hegyekben. A kisváros lakói hamar befo-
gadják, mindannyian nagyon kedvesek vele, ám a fiú így is
nehezen birkózik meg szülei eltűnésének hírével. Egy nap ta-
lálkozik Bennel, a hatalmas fekete medvével, s nyomban
örök barátságot kötnek. Ben élete azonban nagy veszélyben
van, Fog Benson és az emberei vadásznak rá.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
Benne: Híradó, 
sporthírek, időjárás
10.00 Thomas, 
a gőzmozdony
10.20 Dogstar, az eb-busz
10.45 Derek, 
a fenegyerek (sor.)
11.30 Együtt
12.20 Jelfák
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Napló
14.00 Közvetítés 
parlament üléséről

17.30 Zenelánc
17.32 Bűvölet (olasz sor.)
18.25 Magyar rock (ism.)
19.15 Épített szépségek
19.40 Bob, a mester
20.05 Afrika gyöngysze-
me (port. kaland sor.)
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.25 Afrika gyöngysze-
me (sor.)
22.30 A vadon bűvöleté-
ben (angol sor.)
23.15 Záróra 
- Rúzsa Magdolna
23.40 McLeod lányai
(sor.)
0.25 Elit gimi (olasz sor.)
1.20 Azazel nevében
(orosz krimi, 1. rész,
2002)
3.00 Ez történt Ma reggel
(ism.)

6.30 Top Shop
7.00 Fókusz Plusz (ism.)
7.25 Fókusz (ism.)
7.55 Reggeli
Ébresztőshow
10.05 Te vagy az életem
(arg. sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 06-91-33-55-33
Hívjon! Játsszon! 
Nyerjen!
14.30 Fél kettő
15.25 Kung-fu 
(am.-kan. akció sor.)
16.25 Kung-fu 
(am.-kan. akció sor.)
17.15 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
18.25 Mónika 
- A kibeszélőshow
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 Vacsoracsata 
- Gasztroreality
21.10 Fókusz 
- Közszolgálati magazin
21.45 112 - Életmentők
(német akció sor.)
22.20 Hazudj, ha tudsz!
(amerikai krimisorozat)
23.20 A rejtély 
(amerikai-kanadai
thrillersor.)
Utána: RTL-hírek
0.20 Poker After Dark
2009
1.15 Reflektor
1.35 Nem szentírás
(amerikai sorozat)

7.00 Magellán (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.20 Teleshop
12.50 Fenyvesvölgyi 
kalandok 
(auszt. filmsor.)
14.25 Kvízió
15.55 Szentek kórháza
(auszt. filmsor.)
16.55 Egy tini naplója
(német vígjáték sor.)
17.25 Joshi Bharat
18.30 Árva angyal 
(mex. sor.)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Monk 
- Flúgos nyomozó 
(am. krimisor.)
21.10 Aktív
21.45 Hőhullám 
(szórakoztató műsor)
22.20 NCIS 
(am. krimisor.)
23.20 Gyilkos számok
(am. krimisor.)
Közben. Kenósorsolás
0.20 Különleges ügyosz-
tály - Párizs 
(francia krimisor.)
1.20 Tények Este
1.50 EZO.TV Jósok, 
látók, médiumok!
2.40 Ismeretlen mélység
(kanadai sci-fi, 2007)
4.10 Magellán (ism.)

7.00 Széles út (ism.)
Motoros életmód-magazin
7.30 Soroló (ism.)
8.00 Híradó
Friss napi információk
9.05 Kontraszt
10.05 Különkiadás (ism.)
A kultúra különb kiadás-
ban
12.05 Balaton Bike Fest
(ism.)
12.30 Hírvilág (ism.)
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Soroló (ism.)
14.30 Garázs (ism.)
Ahonnan az autózás indul!
15.05 Európai híradó
(ism.)
15.30 Napról napra (ism.)
Belpolitikai összefoglaló
16.05 Péntek (ism.)
Mondatvadászat
17.05 Célpont (ism.)
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Panaszkönyv
19.05 Vonalban
Interaktív politikai 
show-műsor
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta 
- Vitaműsor újságírókkal
23.05 Ősök tere
23.30 Pálya
0.05 BBC World Híradó
0.30 Panaszkönyv (ism.)

9.30 Gyilkos sorok 10.25
Psych - Dilis detektívek
11.35 Testvérek (sorozat)
12.00 Kincsek a padláson
13.15 Segítség, szülő va-
gyok! (ismétlés) 14.05 A
médium (ismétlés) 16.00
Gyilkos számok (ismétlés)
17.00 Alice új élete (soro-
zat) 18.00 Segítség, szülő
vagyok! 19.00 Holdfény
(sorozat) 20.00 Jóbarátok
(ismétlés) 21.25 Gyilkos
számok (sorozat) 22.20
Gonosz falu (angol-ameri-
kai thriller)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.10 Pontos sportidő
14.10 Külön kiadás
15.00 Sport.ro Hírek
17.00 Pontos sportidő
(live) 18.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 19.05 Informá-
ciók Vali Moraru-val
20.05 Labdarúgás: Ro-
mán szuperkupa: CFR Cluj
- Unirea Urziceni 21.00
Sport.ro Hírek 22.00 Lo-
cal Kombat Superstars
23.00 Wrestling SMACK

9.45 A kötelék (sorozat)
11.15 Hetedik meny-
ország (sorozat) 12.30
Mindörökké együtt (soro-
zat) 13.30 Teleshopping
14.00 Ana két arca (sor.)
15.30 Viktória (sorozat)
16.30 A kötelék (sorozat)
17.30 Igaz történetek
18.30 Mindörökké együtt
(sorozat) 19.30 Szívek is-
kolája (sorozat) 20.30
Predesztináltak (sorozat)
21.30 Analia másik arca
(amerikai sor.) 22.30 Éj-
szakai történetek

8.05 Metropolitan - Azok a
New York-i báléjszakák
(amerikai vígjáték) 10.00
Televíziós vásárlás 13.05
A lány alibije (amerikai víg-
játék) 14.45 A Midsomer
gyilkosságok (sorozat)
16.40 Vihar után (am.
thriller) 18.35 Csapás az
égből (am.-kan. katasztró-
fa film) 20.20 Viharos fu-
tam (amerikai thriller)
22.00 A csontrabló (an-
gol-kanadai-dél-afrikai hor-
ror) 23.35 A csontevő
(am. horror)

8.15 Házasulandó fiam
van 9.30 Ezüstszerelem
(sorozat) 11.30 Ha jó
vagy pénzt nyersz! (is-
métlés) 12.30 Kanal-D Hí-
rek 13.15 Orvosok 14.45
Árulás a családban 16.30
Légy az enyém 18.45 A
nap híre 19.00 Kanal-D
Hírek 19.45 Házasulandó
fiam van 20.30 A sátor
21.30 1001 éjszaka (tö-
rök sor.) 23.00 Az angol,
aki dombra ment fel és
hegyről jött le (angol víg-
játék)

10.00 Foyle háborúja (so-
rozat) 12.00 Amy-nek ítél-
ve (sorozat) 13.00 Őran-
gyal (sorozat) 14.00
Nash Bridges (sorozat)
15.00 Kisvárosi gyilkos-
ságok (sor.) 17.00 A kali-
forniaiak (am. filmdráma,
2005) 19.00 Amy-nek
ítélve (sorozat) 20.00
Nash Bridges (sorozat)
21.00 Őrangyal (sorozat)
22.00 Kegyetlen valóság
(am. filmdráma, 2004)
0.00 A rúzs színe (am.
életrajzi film, 2006)

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Párizsi jóbarátok
(francia vígj. sor.)
10.50 A tudás hatalma 
- Európa nagy egyetemei
11.45 Parlamenti Napló
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok 
(magyar sor.)
14.35 Roma Magazin
15.05 Domovina
15.35 Ez történt
Ma reggel (ism.)

17.25 Körzeti híradó
16.35 Hírek
17.45 Teadélután
18.40 Elit gimi 
(olasz drámasorozat)
19.40 McLeod lányai
(auszt. kaland sor.)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
21.00 Kékfény
22.00 Azazel nevében
(orosz krimi, 1. rész,
2002)
23.45 Az Este
0.15 Hírek
0.20 Sporthírek
0.25 Memento
0.30 Teadélután (ism.)
1.30 Parlamenti Napló
(ism.)
2.45 Semmittevők 
(amerikai burleszk,
1921)

7.00 Hírek
7.30 Az első orában
8.00 Ormányos család
(anim. sor.)
8.30 Bízd csak Beaverre
(am. vígjátéksor.)
9.00 Történelmi emlékek
9.05 Átváltozás (ism.)
9.55 FIFA 2010, 
nyitókoncert
10.10 Zöld arc
10.15 Szerelmi bizonyí-
ték (brazil sor.)
11.15 Ahogy elő van írva
12.05 Történelmi 
emlékek
12.15 Napközben
12.45 A palota ékköve
(sor.)
14.00 Hírek
14.50 Egyszerűen ízletes
15.30 Krónika
17.00 Az új paradicso-
mok (dok. sor.)
17.55 A zöld csapat
18.25 A palota ékköve
(sor.)
19.40 Győzd le az árvizet
19.45 Sport
20.00 Hírek
21.10 Áldott jó nyomozó
(am. sor.)
22.00 Egyék meg 
a kalcsukat! 
(angol vígj. sor.)
23.00 Egy házasság 
portréja 
(angol-új-zélandi minisor.)
0.00 Hírek
0.15 Zöld arc (ism.)

7.00 Pro Tv hírek
9.55 Könyvbemutató
10.00 Tequila és Bonetti
legújabb kalandjai 
(olasz sor.) (ism.)
11.00 Ikrek akcióban 
(Akcióban Mary-Kate és
Ashley) 
(am. animációs sorozat)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek
13.30 Nevess csak! 
(am. vígj. sor.)
14.00 Tessék parancsolni!
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek,
időjárásjelentés
18.00 Szellemekkel sutto-
gó (amerikai sorozat)
19.00 Pro Tv hírek, sport
20.30 Ismeretlen hívás
(am. horror, 2006)
22.30 Pro Tv hírek, sport
23.00 Két pasi - meg egy

kicsi (amerikai sor.)
0.00 Nyomtalanul 
(am. krimisor.)
1.00 Ismeretlen hívás
(ism.)
1.30 Pro Tv hírek (ism.)

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
8.00 Vakáció 

– Nicol és Alex műsora
10.00 Sajtószemle Mircea
Badeaval
11.15 Hamis szerelmi jele-
net (ism.)
13.00 Híradó
14.00 Titkok 
a paradicsomban 
(görög filmsorozat)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáférés
– Madalin Ionescu szóra-
koztató műsora
19.00 Híradó
20.30 Túszvonat 
(amerikai thriller, 1999)
22.30 Híradó
23.30 Hősök 
(amerikai sorozat)
0.30 Egy rém rendes csa-
lád (am. vígjáték sorozat)
1.15 Game Show: Smart
Casino
2.10 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (ism.)
2.45 Miami Vice 
(amerikai akció sorozat)
3.30 Közvetlen hozzáférés
(ism.)

7.00 Kandikamera
7.30 Testvérek (am. sor.)
8.20 Sport Florentinaval
8.30 Teleshopping
9.15 Senki sem tökéletes
9.45 Földreszállt angyal
(amerikai fantasztikus
film, 1999) (ism.)
11.45 Galileo 
– szórakoztató műsor
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Doktor Addison
(amerikai sorozat)
15.00 Aki tud, az nyer!
16.00 Mit látott a hold?
(ausztrál családi film,
1990)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán (reality show)
20.30 Találkozás 
a sötétben – talk show
22.00 Focus Monden
22.30 Lököttek 
(román vígjáték sorozat)
23.15 Mondenii Show -

- Best Of
23.30 A hegyek szelíd ura
(amerikai kalandf., 2002)
1.30 Hírek (ism.)

7.00 Motorkerékpár-építő
VB
8.00 Újjáépítők
9.00 Hogyan csinálják?
Robot autók, tengervízből
ivóvíz
9.30 Katasztrófa: 
ahogy én láttam
10.00 Piszkos munkák 
- A pataápoló
11.00 Amcsi motorok 
- Howe Caverns
12.00 A gép lelke 
- Tankok
13.00 A túlélés törvényei
14.00 Ötödik sebesség
14.30 Végzetes 
másodpercek
15.30 Hogyan készült?
17.00 Állítólag... 
- Nézők javasolták
18.00 Végzetes 
másodpercek
19.00 Hogyan 
működnek a gépek?
20.00 Túlélés 
törvényei - Alabama
21.00 Hogyan készült?
22.00 Végzetes 
másodpercek
22.30 Hajtóvadászat 
- gyilkosok nyomában
23.30 Valódi helyszínelők
0.30 Futballhuligánok 
– Skócia
1.30 Chris Ryan 
bemutatja: Rendőrségi 
elit alakulatok
2.30 Végzetes 
másodpercek

7.00 Mindig optimistán
(ism.)
7.55 Győzd le az árvizet
8.10 A talizmán titka
(cseh kalandfilm, 2007)
(ism.)
10.00 Hírek
10.20 Tengerparti 
találkozás
12.00 Hírek
12.45 A farm
13.45 Teleshopping
14.30 eForum
15.00 Együtt Európába
16.00 Mindig optimistán
(sor.)
17.00 Párizsi jóbarátok
(francia sor.)
18.00 Euronews
18.10 Győzd le az árvizet
18.20 Ismerd meg 
a románokat
18.30 A világ városai
19.00 Starhunter 2300
(kanadai sci-fi, 2003)
20.00 Elisa lánya 
(olasz sor.)
21.00 Az oroszlánok 
arénája
22.00 Hírek
23.10 Visszajátszások
0.30 Forró helyzetek 
(angol vígjáték sor.)
1.25 Darkly Noon 
(angol-német-belga
thriller, 1995) (ism.)
3.05 Ismerd meg 
a románokat
3.10 Tengerparti találko-
zás (ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság - Hasznos tudnivalók
12.00 Híradás
12.10 Művelődési hírek
12.35 Kispad - sportműsor
13.05 Zenés üzenetek
14.00 Délutáni váltás - tájékoztató és szórakoztató műsor
Hírnegyedóra
16.00 Híradás, Sport, Rádióújság
17.00 Híradás, Közérzet, Törvénytár
17.55 A nap hírei röviden
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Ma Valter nevû olvasóin-
kat köszöntjük.
A Valter  germán eredetû
férfinév, jelentése: uralko-
dó, tevékeny + nép.
Holnap Elek és Endre
napja van.
Vasárnap Frigyesek ünne-
pelnek.
Hétfõn az Emíliákat kö-
szöntjük. 

Évfordulók
• 1940-ben Adolf Hitler
parancsot adott a Nagy-
Britannia elleni megszállás
elõkészítésére, az „Orosz-
lánfóka” hadmûveletre.
• 1945-ben felrobbantották
az elsõ atombombát a
White Sands Proving
Groundon. 

Vicc 
A székely fiú vacsora köz-
ben így szól az anyjához:
– Édesanyám, nem elég sa-
vanyú ez a káposzta.
– De hát fiam, ez nem
savanyúkáposzta, hanem
mákostészta.
– Annak elég savanyú.

Recept
Faddi fokhagymás csuka
Hozzávalók: 1 kg csuka, 10
dkg füstölt szalonna, 2 ge-
rezd fokhagyma, egy fej vö-
röshagyma, 1 tojás, só, bors,
erõs törött paprika.
Elkészítés: A szalonnát ap-
róra vágva kisütjük, a teper-
tõjét kiszedjük és félrerakjuk.
(A csipetke tetejére rakjuk.)
A szalonnazsíron megpirít-
juk a karikára vágott vörös-
hagymát, majd egy késhegy-
nyi erõs törött paprikát keve-
rünk hozzá, melyet felenge-
dünk egy pohár vízzel. A
csukát megsózzuk, zúzott
fokhagymával bekenjük és
kb. 20 percen keresztül rázo-
gatva, mindig zsírjára sütve
pirítjuk. 20 perc után 4 dl víz-
zel felengedjük és forralásig
hevítjük. Egy tojásból víz
hozzáadása nélkül tésztát
gyúrunk és csipetkét szagga-
tunk, melyet a forrásban lévõ
halhoz adunk. További 15
percig lassú tûzön fõzzük,
míg a tészta megfõ. A tészta
hozzáadása után törött bors-
sal ízesítjük.
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Mindig van bennünk valami a
gyermekbõl. Amikor felnö-
vünk, gyermekségünk nem tû-
nik el, csak feledésbe merül,
mivel szégyelljük és a felnõttsé-
get jobbnak tartjuk. Pedig a
gyermeki lélek az, amelyik tud
hinni, megbízni és igazán re-
ménykedni, megbocsátani, el-
szakadt barátságokat újra kez-
deni, a lehetetlent is legyõzni,
érdek nélkül szeretni és segíte-

ni. A gyermek tud önfeledten ját-
szani, szülõiben megbízni.
Mindez nem tûnik el belõlünk,
ha felnövünk, csupán rejtekhe-
lyekre van számûzve. Ha olya-
nok nem leszünk, mint a kisgyer-
mekek, bizony nem tudunk bol-
dogak és önfeledtek lenni. Gyer-
mekké válni pedig nem lehetet-
len, az újjászületés lehetséges. De
ezt csak azok tudják, akikben
még ott van a gyermek. 

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Ma megismerkedhet egy szimpa-
tikus személlyel, akivel egy hul-
lámhosszon vannak. Talán egy
hosszú barátság is kialakulhat.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

A mai napon egy új tapasztalat-
tal lesz gazdagabb. Beleszerethet
valakibe, akibe azonban egyálta-
lán nem kellene.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Jól érzi magát, még akkor is, ha
most nem élete legromantiku-
sabb idõszakát éli. Nem keresi az
élményeket, mégis Önre talál.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

A csapadékos nyárelõnél sokkal
több szerelmet kínál most Önnek
a lenge ruhájú július. Használja
ki a lehetõségeit! A független Rák
izgalmas eseményre számíthat.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Képessége szerint a legjobb mun-
kát végzi. Jó ötletei vannak,
amelyek révén képes lesz biztosí-
tani az anyagi függetlenségét.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Új barátok, új szerelem. Ezt a le-
hetõséget tartogatja Önnek Szent
Jakab hava. Egy Rák-jegyûvel
mesebeli kapcsolatba bonyolódik.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Gyors döntést kell hoznia, a
munkahelyén váratlanul kiala-
kult helyzetben. Ehhez azonban
hinnie kell saját képességeiben. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

A külsõ körülmények most in-
kább akadályozzák, mint segítik.
A barátok és a támogatói is pró-
bálják meggyõzni arról, hogy jó
úton jár. Ne adja fel az álmait.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Szerencsés napot sejtet a Szûz je-
gyében járó Hold. A siker esélyé-
vel vághat bele kockázatos vállal-
kozásokba.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

A mai napon nincs kedve újabb
nagy dologba belekezdeni, in-
kább az apró részleteket oldja
meg. Délután megpróbál lazíta-
ni egy kicsit.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Egy kis idõre szabaduljon ki a
megszokott környezetbõl, utaz-
zon el szeretteivel vagy barátaival
valahová. A friss levegõ, a nyár
szépsége elbûvöli.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Több nehéz feladatot kell ma
megoldania. Legyen kicsit ráme-
nõs, és használja ki kapcsolatait
a siker érdekében.

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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Röviden
Hazai sikerek a BL-ben 

A labdarúgó-Bajnokok Ligája második se-
lejtezõkörének szerda esti eredményei:
Sheriff Tiraspol (moldáv)–Dinamo Tirana
(albán) 3-1, Aktobe (kazah)–Olimpi Rusz-
tavi (grúz) 2-0, BATE Boriszov (fehér-
orosz)–Hafnarfjördur (izlandi) 5-1, Ekra-
nas (litván)–HJK Helsinki (finn) 1-0, Parti-
zan Belgrád (szerb)–Pjunik (örmény) 3-1,
Linfield (északír)–Rosenborg (norvég) 0-0. 

Rossi visszatér a Német Nagydíjon

Zöld utat kapott az orvosoktól, így már a
hétvégi Német Nagydíjon visszaülhet a
motorra a 31 éves Valentino Rossi, aki hat
héttel ezelõtt az olasz futam szabadedzésén
szenvedett súlyos sérüléseket. A kilencsze-
res világbajnok sztár a rehabilitáció alatt
négy versenyt hagyott ki, ezzel pedig hete-
dik helyre csúszott vissza a vb-pontverseny-
ben, amelyet yamahás csapattársa, a spa-
nyol Jorge Lorenzo vezet. Az elõzõ verse-
nyen, a Katalán Nagydíjon a japán
Josikava Vataru helyettesítette Rossit.

Maradona maradhat 

Az argentin szövetség (AFA) szeretné, ha a
jövõben is Diego Maradona lenne a váloga-
tott szövetségi kapitánya, ezért a 2014-es
labdarúgó-világbajnokságig szóló, új szer-
zõdést kínál neki. A 49 éves játékoslegenda
jövõ héten találkozik Julio Grondonával,
az AFA elnökével, s bíznak benne, hogy a
sportvezetõ meggyõzi Maradonát a folyta-
tásról. Hozzátette, a szövetségnek nincs
más jelöltje a posztra, fel sem merült, hogy
ne hosszabbítsanak a trénerrel.

Negyeddöntõs a magyar csapat

Negyeddöntõbe jutott a magyar strandlab-
darúgó-válogatott a Bibionéban zajló euró-
pai vb-selejtezõtornán, miután a legjobb 16
közt 8-5-re legyõzte a görögöket. A tegnapi
diadallal már csak egyetlen siker választja el
a gárdát attól, hogy jövõre részt vehessen a
2011-es vb-n. Az olaszországi seregszemlén
5 európai, 3-3 ázsiai és dél-amerikai, 2-2
észak- és közép-amerikai, illetve afrikai, va-
lamint 1 óceániai alakulat szerepel majd.

Forlán a Juventusnál? 

A futball-világbajnokság legjobb játékosának
választott uruguayi Diego Forlán iránt ér-
deklõdik a Juventus labdarúgócsapata. A
Corriere dello Sport értesülése szerint a torinói
klub 20 millió eurót kínál a spanyol Atlético
Madridnak, amely a csatár vezetésével az
elõzõ idényben megnyerte az Európa Ligát.
A lap hozzáteszi, a Zebrák számára Forlán
csak a második opció, mert elsõsorban a 24
éves bosnyák Edin Dzekót szeretnék meg-
szerezni a német VfL Wolfsburgtól.

Kézilabda-premier 

Az olimpiákat leszámítva szombaton elõ-
ször kerül sor válogatott kézilabda-mérkõ-
zésre az Egyesült Államokban. A történel-
mi meccset a német és a lengyel férfi nem-
zeti csapat vívja Chicagóban, a 2007-es vi-
lágbajnokság döntõjének „újrajátszására”
elõvételben elkelt mind a 10 ezer jegy, rá-
adásul a helyi televízió is élõben közvetíti.
Az USA-ban gyakorlatilag ismeretlen sport-
ág „õsbemutatójának” létrejöttében fontos
szerepet játszott, hogy az amerikai szövet-
ségnek Horst-Dieter Esch személyében né-
met elnöke van, s a „szeles városban” csak-
nem egymillió lengyel származású lakos él.

Három hazai csapat a MOL Ligában

A Sport Club Csíkszereda, a Fenestela 68
Brassó, illetve a Steaua Rangers Bukarest
személyében három romániai jégkorongcsa-
pat szerepel a MOL Ligában. A szeptember
7-én induló bajnokságban hat magyarorszá-
gi csapat is szerepel: Dab.Docler, Vasas Bu-
dapest Stars, Újpesti TE, Sapa Fehérvár AV
19, Ferencvárosi TC és Miskolci JJSE. 

Labdarúgás

Turós-Jakab László

Vasárnap este fél 9-kor, a ko-
lozsvári Dr. Constantin Rã-

dulescu-stadionban, Georgian
Ionescu (Buzãu) sípszavánál a
bajnok és kupagyõztes CFR
1907 és a bajnoki ezüstérmes
Unirea Urziceni mérkõzik meg a
Szuperkupáért. 

Egy kis történelem 

Idén 12. alkalommal játszanak
a Szuperkupáért. Az elsõ gyõz-
tes, még 1994-ben, a Steaua volt,
amely 1-0-ra nyert a Gloria Besz-
terce ellen. A piros-kékek azután
még kétszer egymás után nyerni
tudtak (1995, 1998), majd 2001-
ben és 2006-ban ötre kerekítették
dicsõséglistájukat. Négyszer
nyert a Rapid (1999, 2002, 2003,
2007), egyszer pedig a Dinamo
(2005), s egy ideje a vidéké a fõ-
szerep, hiszen, akárcsak tavaly,
idén is Kolozsvár–Urziceni-pár-
harc lesz a trófeáért.      

A bukaresti csapatok 18 alka-
lommal csatáztak a Szuperkupá-
ért, a Steaua 7, a Rapid 6, a
Dinamo pedig 5 fináléval büsz-
kélkedhet. Öt kiírás elmaradt,
miután a Steaua 1996-ban és
1997-ben, a Dinamo 2000-ben és
2004-ben, a CFR 1907 pedig
2008-ban nyert meg mindent, az-
az bajnokságot és kupát is. 

CFR 1907–Urziceni: 
dèja vu 

Tavaly ugyanez a két együttes
csapott össze a Szuperkupáért,
csak Bukarestben, a Giuleºti-en, a
Valentin Stãnescu-stadionban.
Akkor Dan Petrescu csapata volt
a bajnoki cím védõje, a kolozsvá-
riak pedig kupanyertesként léptek
pályára. A rendes játékidõben
Cadu (CFR 1907) és Frunzã
(Unirea) talált, s mert a hosszab-
bításban nem változott az ered-

mény, jöhettek a tizenegyesek.
Antonio Conceicao tanítványai
közül Alcantara, Dani és Cadu
betalált, Dubarbier és Culio vi-
szont kihagyta büntetõjét, míg a
másik oldalon csak Bilaºco és
Bordeanu nem tévedett, Pãdu-
reþu, Rusescu és Frunzã viszont
igen. Végeredmény: 4-3.  

Az alábbi csapatok kezdtek:
CFR 1907: Nuno Claro – Tony,
Cadu, Alcantara, Panin – Dani –
Mara, Culio, Peralta, Deac –
Ruiz. Unirea: Grigore – Maftei,
Galamaz, Bruno Fernandes,
Bordeanu – Apostol, Paraschiv,
Brandan, Frunzã – Bilaºco,
Rusescu. 

A mérkõzés kétesélyes

Miután mindkét együttesnek
ez lesz a bemutatkozása a
2010–2011-es hazai idényben, ne-
héz lenne felmérni pillanatnyi já-
tékerejüket, és favoritot adni. 

A kolozsváriak öt elõkészületi

meccset játszottak Ausztriában:
5-3-ra verték az SC Grödiget, 4-0-
ra az SV Hallwangot, 3-0-ra az
Anderlechtet és 2-1-re a Red Bull
Lipcsét, s csak a a Slavia Prágától
kaptak ki, 4-2-re. A nagyon jónak
mondható mérkõzésenkénti gól-
átlaghoz Traore 6, Mureºan,
Kone és Batin 2-2, Bjelanovic,
Cadu, Hora és Bud pedig 1-1- ta-
lálattal járult hozzá. 

Az izraeli Ronny Levi edzette
urziceni-i gárda 4-1-re nyert a
horvát FK Hrvatski Drago-
voljac, 3-1-re a lengyel Zaglebie
Lubin és 1-0-ra a macedón
Skendija Tetovo ellen, s csak egy
rangos ellenféltõl, az AEK
Athéntól kapott ki 2-0-ra, az
ausztriai edzõtáborozás során.
Onofraº, Marinescu és Dale 2-2,
Neaga és Epaminonda pedig 1-1
gólt szerzett.   

Vasárnap Levi feltehetõen
Arlauskis – P. Marin, Maftei,
Galamaz, Brandan – Semedo,
Paraschiv, Pãdureþu, Frunzã

(Marinescu) – Bilaºco, Neaga
(Onofraº) összeállításban kezd. 

A másik oldalon nem tudni,
hogy Andrea Madorlini a 3-4-3-
as, vagy a klasszikus 4-4-2-s felál-
lást választja. Elõbbi esetben a
kolozsvári kezdõtizenegy
Stãncioiu (Nuno Claro) – Cadu,
Piccolo Alcantara – Tony,
Mureºan, Kivuvu, Veloso –
Deac, Kone, Traore (Bjelanovic)
formájú lehet, utóbbi esetben pe-
dig Stãncioiu (Nuno Claro) –
Panin, Cadu, Piccolo (Diogo),
Edimar (Rada) – Deac, Mureºan,
Kivuvu, Culio – Kone (Traore),
Bjelanovic (Bud) formájú. 

A Kolozsvári CFR 1907–
Unirea Urziceni-Szuperkupa-
döntõrõl vasárnap, 20.30-tól, a
Pro Tv számol be élõben. Az ese-
ményt patronáló Román Labda-
rúgó-szövetség az árvízkárosultak
javára utalja át a jegyeladásból
származó pénzösszeg 30 százalé-
kát. A belépõk ára 5 és 40 lej kö-
zött mozog. 

Tavaly ugyanez a két együttes csapott össze a Szuperkupáért, akkor a CFR tizenegyesekkel gyõzte le az Urziceni-t

A Szuperkupával rajtol 
az új hazai futballidény 
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Labdarúgás

T. J. L.

Ötvennyolc mérkõzéssel foly-
tatódik szombaton a labdarú-

gó Román Kupa 2010–2011-es
sorozata, a megyei szakaszt nyert
együttesek, valamint a harmad-
osztályban szereplõ csapatok
részvételével. Bár megyei szinten
már játszottak, a hétvégi számít
az elsõ RK-fordulónak.   

A közelség és a minél kisebb
kiszállási költségek szempontjá-
ból párosított együttesek össze-
csapásai éles küzdelmet ígér-
nek, s a tapasztalat azt sejteti,
hogy ezúttal is nem egy esetben
csak a büntetõrúgások döntenek
majd.  

Az alábbiakban közöljük az er-
délyi érdekeltségû mérkõzések
mûsorát: Temesvári FC II –
Temesgyarmati Millenium,

Karácsonkõi Ceahlãul II –
Székelyudvarhelyi AFC, Resica-
bányai Muncitorul SK –
Resicabányai ªcolar FC, Zágon
FC - , Szászhermányi Infrãþirea –
CF Predeal, Vajdahunyad FC –
Hátszegi Retezatul SK,
Felsõváradjai Mureºul – Zalatnai
SK, Szászmedgyesi Sparta –
Szászsebesi CSM, Marosvásárhe-
lyi Gaz Metan – Nyárádtõi ASA
Unirea, Betfalvi Târnava SE –
Szászrégeni FCM Avântul,
Sajónagyfalusi, Jádi Voinþa –
Dési Unirea FC, Magyarláposi
Lãpuºul – Máramarosszigeti
Marmaþia 96, Óvári , Nagyváradi
Szászfenesi Unirea – Kolozsvári
Sãnãtatea, Kürtösi  2004 – Aradi
Gloria CTP, Gátaljai Progresul –
Nagyszentmiklósi  Szentandrási
Viitorul FC – Borosjenõi SK. A
Temesvári Poli 2002 – Nuova
Mama Mia Kisbecskerek mérkõ-
zést vasárnap rendezik. 

Több mint félszáz meccsel 

indul a Román Kupa-sorozat
Tenisz

T. J. L.

A 220 ezer dolláros prágai sa-
lakpályás WTA-tenisztorna

második fordulójában a 7. helyen
kiemelt magyar Szávay Ágnes 6-1,
7-5-re nyert a cseh Iveta Benesová
ellen. Kikapott viszont a román
Monica Niculescu, akit a cseh
Lucie Hradecká gyõzött le 6-1, 6-
2-re. Szávay következõ ellenfele a
szlovén Polona Hercog, aki úgy
jutott a  nyolcaddöntõbe, hogy ro-
mán ellenfele, Alexandra Dul-
gheru (2.) térdsérülés miatt vissza-
lépett. Szintén tegnap: Patty
Schnyder (svájci) – Alize Cornet
(francia) 6-2, 6-1, Anabel Medina
Garrigues (spanyol, 5.) – Catalina
Castano (kolumbiai) 6-4, 6-2.  

Palermóban, ahol szintén 220
ezer dollár a díjalap, az elsõ fordu-
lóban Raluca Olaru 6-4, 6-3-ra
nyert az orosz Anasztaszja Pivo-
varova ellen. A román játékos teg-
nap az 5. helyen kiemelt észt Kaia

Kanepivel találkozott, és 6-1, 6-2
arnyú vereséget szenvedett.  Nem
jutott túl a nyitófordulón Simona
Halep, akit a francia Aravane
Rezai (2.) gyõzött le 7-5, 4-6, 6-2-
re. Olaru az üzbég Akgul Aman-
muradovával alkotott párost, de
már az elsõ körben kiesett.

Stuttgartban, ahol 450 ezer
euróért teniszeznek a férfiak, az
elsõ számú kiemelt nélkül folyta-
tódik az ATP-torna: az ismeret-
len spanyol Daniel Gimeno-Tra-
ver 7-6 (7), 2-6, 6-1-re nyert az
orosz Nyikolaj Davigyenko ellen.
A legjobb nyolc közé jutott az
osztrák Jürgen Melzer (2.), a spa-
nyol Albert Montanes (5.) és a
német Simon Greul is. 

A svédországi Bastadban, az
idén Wimbledonban döntõs
Robert Lindtedt – Horia Tecau
svéd-román duó sima gyõzelem-
mel kezdte a párosok versenyét, s
a Bednarek-Kowalczyk lengyel
duóval játszik a legjobb négy közé
jutásért, ahol aztán a Bracciali –
Starace olasz kettõs következik. 

Szávay menetel Prágában 
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Sike Lajos

Amikor beléptem a
sportcsarnokba, egy fiúcs-
kát vigasztalt a kispadon,
akinél nagyon eltörött a
mécses. Mi történt?
– Semmiség. Egyetlen talá-
lattal kikapott ellenfelétõl,
ami edzõmérkõzésen igazán
nem szégyen. De ez egy
olyan fiúcska, aki nem csak
nagyon tud, hanem nagyon
akar is gyõzni, s ha nem jön
össze, akkor ilyesmi történik.
Nem szívesen mondom meg
a nevét, mert van még né-
hány ilyen tehetség, ám a tíz
éves Szilágyi Balázska talán
abban emelkedik ki közülük
is, hogy fölötte lelkiismere-
tes, nehezen tud magának
megbocsátani. Tapasztalata-
im szerint az ilyen típusú
gyerekekbõl lehetnek azok a
vívók, akik...

...mondjuk ki bátran:
akik a világhírû szatmári
vívóiskola nevét öregbíthe-
tik! Mert itt mûködik az or-
szág nem csak legrégibb, de
legeredményesebb vívóis-
kolája is. Ha jól összeszá-
molnánk, a világversenye-
ken, európai bajnokságo-
kon vagy olimpián érmeket
szerzett hazai vívók leg-
alább fele itt kezdte, még ha
a dicsõséget német vagy
más zászló alatt is érte el.
És mindjárt száz éves lesz a
szatmári vívóiskola, a mes-
terek mestere, Csipler Sán-
dor emelte ismert rangjára.
A mester szobra, amelyet
még életében emeltek, itt
áll Közép-Európa egyetlen
olyan vívócsarnoka elõtt,
amelyet kifejezetten erre a
célra építettek. Közben ne
feledjük, hogy a „legna-
gyobb magyar”, gróf Szé-
chenyi István is remekül ví-
vott. Akkor egyféle úri
sport volt a vívás, ma kik
mûvelik?
– Ma már nem annyira jel-
lemzõ a társadalmi hovatar-
tozás. Legalábbis az utóbbi

idõben, mert pár évtizede
még inkább az értelmiségiek
és a vagyonosabbak gyerme-
kei ûzték, amit a vívással já-
ró költségek – speciális fel-
szerelés, versenyekre való
utazás – is magyaráznak.
Meg talán az is, hogy olyan
elegáns, s egyben a fegye-
lemre és a lovagiasságra ne-
velõ sport. A szegényebb
gyerekek kijártak a grundra
focizni, nem egyszer rongy-
labdával. Nem olyan nagy
baj az, ha ismert értelmiségi-
ek vívni adják csemetéiket, s
ezzel akaratlanul is népsze-
rûsítik a sportágat. Balázska
apja például lelkipásztor a
szatmári reformátusok leg-
nagyobb templomában. De
eszembe jut, hogy még két
volt kiváló tanítványom, a
két Muzsnay-lány, Emõke és
Lilla apja is ismert tanár és
újságíró. A pártolók, még in-
kább a szülõk áldozata nél-
kül akár ma bezárhatnánk
ezt a nagy csarnokot. Már a
tavaly is kevés volt az állami
és önkormányzati támoga-
tás, erre az évre annak is
csak a felét kapjuk. Az õszi
versenyekre ebben a pillanat-
ban egy bani nincs, verse-
nyek nélkül pedig nincs ered-
mény.

Huszonöt-harminc éve,
amikor az Elõre Kupát be-
indítottuk Szatmárnémeti-
ben, megfigyeltem, hogy
fõleg magyar gyermekek
járnak vívni. Volt is ba-
junk, hogy a gyõztesek
nagy többsége magyar. Az
elvtársak szóltak, hogy ez
nem mehet így, mert lakos-
ságarány meg „testvériség”
és hasonlók. Nosza, meg-
hívtuk a kolozsváriakat,
brassóiakat, majd a bákói-
akat és a krajovaiakat is.
Elállt a lélegzetünk: még
Bákóból is egy magyar le-
gényke, Kiss Tibor, egy
odakerült, székely szárma-
zású katonatiszt csemetéje,
Krajováról Pálffy Attila,
egy kolozsvári villamos ku-

tatómérnök fia nyert. Betelt
a pohár, az elvtársak üzen-
tek, hogy álljunk le, mert ez
a verseny az irredentizmust
szolgálja... Ma milyen itt a
hangulat? Azt észrevettem,
hogy a legtöbb edzõ és ver-
senyzõ mind a magyar,
mind a román nyelvet be-
széli!
– Meg az angolt, holott a ví-
vás nemzetközi nyelve in-
kább a francia. Állítom, itt
igazán nincsenek nyelvi gon-
dok, mert nagyon rugalma-
sak vagyunk. Edzés közben
a magyarok tanulnak romá-
nul, a románok magyarul,
aztán együtt angolul. Mi úgy
szólunk mindenkihez,
ahogy óhajtja, ahogy jobban
elfogadja. Ami pedig az Elõ-
re Kupát illeti, a legtöbb
szakember szerint remek öt-
let volt. Nyolc-tíz-tizenkét
éves vívópalántáknak bizto-
sított versenylehetõséget,
amire nálunk eleddig nem
volt példa, mert a hivatalos
kiírás alapján csak a tizenkét
évüket betöltõ fiataloknak
rendezhettünk versenyt. Ma-
gam is részt vettem, már
mint edzõ, az Elõre-kupator-
nán, s mondhatom, nagy él-
mény volt, az ország legjobb
vívóiskoláinak palántái jöt-
tek Szatmárnémetibe. Talán
az sem tetszett az elvtársak-
nak, hogy a bukaresti, bákói
és krajovai gyermekek, haza-
felé tartva, kis, Elõre feliratú
zászlókat lobogtattak a vo-
nat ablakából. Nem sok túl-
zással mondhatom, hogy
egy egész vívónemzedék
nõtt fel az alatt a pár év alatt
az Elõrével. Több késõbbi vi-
lág- és Európa-bajnok, mint
például a brassói Lázár Réka
vagy Papp Attila háromszor
is elvitték az Elõre-kupát,
ami hatalmas lökést adott
pályájuknak. A verseny any-
nyira népszerû volt, hogy
miután a szerkesztõség kivo-
nult belõle, valósággal köve-
telték, hogy vigyük tovább, s
ma December 1 Nemzetközi
Torna néven fut. Ám ma

már nincs annyi magyar
résztvevõje, mint korábban.
Legalábbis itthonról, mert
Magyarországról azért mind
többen jönnek hozzánk ver-
senyezni.

A vívócsarnok közelében
lakom, személyesen is na-
gyon sok vívót ismerek. Vé-
letlenül sem tudok olyan-
ról, aki lezüllött volna,
szélhámos, csavargó lenne,
mint több, perifériára szo-
rult vagy kiöregedett fut-
ballista.
– Engedtessék meg, hogy
minden nagyképûség nélkül
kijelentsem: a vívás olyan,
intellektuálisabb sport,
amely a jellemet is csiszolja.
A jó fizikai állóképesség
mellett erõs koncentrálási
készség, találékonyság, szel-
lemi frissesség, villámgyors
reagálási adottság szükséges
hozzá. Aligha véletlen az,
hogy fiataljaink csaknem
száz százaléka egyetemet vé-
gez. Persze, ebben annak is
szerepe van, hogy zömében
rendezett családi háttér van

mögöttük, s nem elsõsorban
megélhetési okokból akar-
nak élsportolók lenni, ha-
nem a játék izgalmáért és
szépségéért.

Lássuk hát Csiszár Fe-
renc egyéni pályáját! Hon-
nan indult, hogy edzõként
már-már arra a csúcsra ju-
tott, mint Csipler Sándor?
– Fémipari almérnökit vé-
geztem, s az akkori legna-
gyobb szatmári vállalatnál,
az Unió gépgyárban dolgoz-
tam, ahol a vívósportnak
nagy tekintélye volt. Kovács
Andor, majd Vigula Lajos
irányításával párbajtõröz-
tem, s elég szépen haladtam,
ifjúsági válogatott lettem.
Ám egy idõ után úgy érez-
tem, hogy edzõként mégis
sikeresebb lehetek. Bukarest-
ben elvégeztem az edzõi tan-
folyamot, aztán munkához
láttam. Az évek során bebi-
zonyosodott, hogy jól dön-
töttem, rendre jöttek az ered-
mények. Ha jól számolom,
egyéni, csapat, ifjúsági és fel-
nõtt kategóriában összesen

mintegy nyolcvan országos
bajnoki címet nyertek tanít-
ványaim, miközben Fekete
Attila, Andrásfy Tibor, Pop
Adrian, Deák Simona, a
Muzsnay-lányok és még jó
páran a nemzetközi élvonal-
ba jutottak. Egyik remek ta-
nítványom, Amalia Tãtãran
augusztusban részt vesz a
Szingapúrban tartandó elsõ
ifjúsági olimpián. S még
nem említettem a tanítvá-
nyaimból lett edzõket, Ro-
mániától Svédországig öt-
hat országban mûködnek.
Persze, a jó eredmény a ví-
vásban is közös munka gyü-
mölcse. Pop Adrian például
nem csak nekem, de korábbi
edzõjének, Lengyel Évának
is sokat köszönhet.

Egy kérdésem maradt:
miért nevezi önt mindenki
Cézárnak?
– Na nem azért, mintha
olyan zseni lennék! Még kö-
lyökkoromban rámragadt ez
a név, a fene tudja, miért, s
most már nem lehet levakar-
ni. De nem is akarom.

Sokan felfigyeltek március 15-én arra, hogy Szatmárnémeti

RMDSZ-szervezetének szokásos évi díját a város nevét vise-

lõ sportklub vívóedzõje – beszélgetõtársunk – is megkapta.

A díjazott akkor zavarában olyasmit mondott: eszébe nem

jutott volna, hogy azzal rendkívüli érdemet szerez, ha évti-

zedeken át nap mint nap teszi a dolgát, és sok fiatallal sze-

retteti meg ezt a küzdõsportot. A mesterrel, aki a román fel-

nõtt férfi párbajtõr-válogatott vezetõ edzõje is, a versenyek-

kel járó utazásai egyik szünetében beszélgettünk.

A Szatmárnémeti Sportklub vívóegyesü-
let és a román férfi párbajtõr válogatott
edzõje. Kovács Andornál és Vigula La-
josnál tanult, példaképe minden idõk
legeredményesebb szatmári edzõje, a vi-
lághírû Csipler Sándor. Aktív sportoló-
ként az országos ifjúsági bajnoki címig

jutott, tanítványai mintegy nyolcvan or-
szágos bajnokságot nyertek, s legalább
két tucatnyian rangos nemzetközi verse-
nyek és világbajnokságok dobogóira is
felállhattak. Szakmai hitvallása szerint a
csúcsra csak kemény munka és lemondá-
sok árán lehet feljutni.

A hazai vívók Cézárja
Csiszár Ferenc edzõ szerint a vívás olyan, intellektuálisabb jellegû sport, amely a jellemet is csiszolja

A szerzõ felvétele

Csiszár Ferenc (1956): vívóedzõ
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Farkas István

Miután több mint hétszáz
millió tévénézõ követte élõ-
ben az idei, tizenkilencedik
labdarúgó világbajnokság
Hollandia és Spanyolország
közti döntõjét, százezrek ün-
nepelték Iniestát, amiért
olyan nagyszerûen kezelte a
Jabulanit az ominózus 116.
percben, szûk egy héttel a
döntõ után a dolgok elkezd-
tek visszatérni a régi kerék-
vágásba. Innentõl kezdve a
foci sokak életében – leg-
alábbis azokéban, akik nem
követik tûkön ülve a D-osz-
tályos derbiket – háttérbe
szorul, a tévékészülékek táv-
irányítóját visszakapták a fe-
leségek, a kocsmákban ösz-
szecsomagolták a vetítõvász-
nat, a televíziók nézettsége
visszazuhant a nyári pangás-
szintre, a sportszerkesztõk
pedig az utolsó rend bõrt is
lehúzták a dél-afrikai futball-
vébérõl.

John King, a Futball-fak-
tor címû könyv szerzõjének
szóhasználatával élve, a fut-
ball agyhalott sporttá vált. A
vébé ugyanis, mondhatni, az
identitásról, a szenvedélyrõl
szólt, az elkövetkezendõ
négy év nagyon sok meccse
viszont a pénz köré fog épül-
ni. Pár nap, és feltehetõleg
nyoma sem lesz az egyhóna-
pos fociláznak – csupán a
Dél-Afrikai Köztársaság

acél- és autóipara érzi majd
jótékony hatásait. Ebbõl a
megfontolásból született az
alábbi, focis filmekrõl szóló
írás – négy év hosszú idõ,
nem árt gondolni néha a lab-
darúgás mint téma mûvészi
megformálására (a kommer-
szebb, közismertebb darabo-
kat szándékosan kihagytuk).

Az egyik legkorábbi, fut-
ball-témájú mozgóképes al-
kotás (a korabeli hirdetések
„az elsõ egész estés futball-
filmként” reklámozták) a
magyar Korda Zoltán Die
elf Teufel (Tizenegy ördög)
címû 1927-es némafilmje.
(Ugyanebben az évben je-
lent meg egyébként Fritz
Freisler Der König der
Mittelstürmer / A közép-
csatárok királya címû, ha-
sonló tematikájú filmje is.)
A film cselekményének kö-
zéppontjában a futballvilág
most már legtermészetesebb
dolga áll: a hivatásosokból
álló, gazdag International
futballklub megpróbálja
magához csábítani a Linda
nevû, külvárosi, munkások-
ból verbuválódott amatõr
csapat tehetséges középcsa-
tárát, Tommyt. A helyzetet
az teszi igazán élessé, hogy
a Lindának csupán tizen-
egy játékosa van, így
Tommy kiválásával meg-
szûnik a csapat...

Keleti Márton 1956-os A
csodacsatárja azokról az idõk-

rõl szól, amelyek, úgy tûnik,
sohasem térnek vissza a ma-
gyar fociéletbe. Futbólia mi-
nisztertanácsa Magyaror-
szág csodacsatárára vetette
ki hálóját – aki tehát nevetve
szeretne emlékezni a magyar
futball fénykorára, ne hagyja
ki ezt a filmet.

Elgondolkodtató Kósa
Ferenc 1981-es, A mérkõzés
címû, gyilkosságig fajuló vi-
déki labdarúgómérkõzést
bemutató filmdrámája,
amely a velejéig romlott tár-
sadalom allegóriájaként be-
szél a foci világáról. Szintén
’81-es, ám valamivel köny-

nyedebb Bill Forsyth
Gregory’s girl (Gregory barát-
nõje) címû filmje, amely si-
keresen ötvözi a sportszere-
tetet az egyén boldogulásá-
val. Az év legnagyobb alko-
tása azonban kétségkívül
John Huston Victory (Mene-
külés a gyõzelembe) címû
filmje, amely olyan híressé-
geket vonultat fel, mint
Sylvester Stallone vagy
Pelé. 1943-ban járunk,
Steiner hadnagy felfedezi,
hogy a szövetségi foglyok
között kivételes tehetségû
focisták vannak, ezért úgy
dönt, hogy propagandacél-

lal futballmeccsre kénysze-
ríti õket egy német csapat
ellen. A foglyok azonban
úgy döntenek, hogy a foci-
meccset a szabadulásukra
használják fel.

Szintén a magyar sikere-
ket idézi fel Tímár Péter 6:3
avagy játszd újra Tutti címû,
1998-as filmje, amelynek a
címe önmagért beszél, az év-
század mérkõzésérõl, a híres
magyar–angol meccsrõl
szól, vígjátékos formában.
Szintén magyar vonatkozá-
sú, ám sokkal keserûbb ízû
Sönke Wortmann öt évvel
késõbbi, Das Wunder von

Bern (A berni csoda) címû
filmje, amely az 1954. július
4-i világbajnoki döntõrõl
szól. Ugye, mindenki emlék-
szik? Németország 3:2-re
verte Magyarországot. A
gyõzelem okozta örömmá-
mor több itt, mint amit egy
átlagos gyõzelem kiválthat...

Ha pedig a kétezer utáni
Németországban járunk,
hadd álljon itt a 2006-os Ber-
lini Nemzetközi Filmfeszti-
vál zsûrijének nagydíjasa, az
iráni Jafar Panahi Offside (Pá-
lyán kívül) címû filmje, amely
az elnyomás alatt élõ iráni
nõk focirajongását mutatja
be. Alapvetõen nem sport-
film, viszont érzékletesen áb-
rázolja a XXI. században
egyes államokban dívó torz
világnézetet, miszerint a foci
a férfiak kiváltsága. Sõt, a
nézése is.

A legfrissebb foci-témájú
alkotás Tom Hooper 2009-
es, The Damned United cí-
mû alkotása, amely nem a
híres játékosokat, hanem
egy menedzsert állít közép-
pontba, fõhõse Brian
Clough, a ’70-es évek Leeds
United-jának legendás edzõ-
je. És természetesen nem
szabad megfeledkeznünk
Almási Tamás Puskás Öcsi-
emlékfilmjérõl, a Puskás
Hungary-rõl sem.

A fociláz már nem szokatlan téma a közel-keleti kultúrákban sem 
(részlet az iráni Jafar Panahi Offside c. filmjébõl)

Mozivászon Extra

Filmek a labda körül

Mindennap sárgadinnyét
kívántunk, de abban az év-
ben nem jöttek a kóberes
szekerek, csak két szegény
fazekas jelentkezett egészen
más témában, és azok is
összevesztek, pedig komá-
sok voltak, a fiatalabbik vé-
res fejjel hajtott ki a falu te-
rérõl, miután a komája fel-
fedezte, hogy az éjszaka lep-
le alatt karóval „dolgozott
be” társa portékájának, ama
sunyi jelszóval: Férkõzze-
tek, fazekak!... Kívántuk a
dinnyét, tudva tudtuk: lop-
nunk kell. Ha hozzá aka-
runk jutni, elõbb-utóbb meg
kell látogatnunk a Szakáll-
féle földeket, melyeken szé-
pen kiképzett sávokban,
mint kövér vadmalacok, he-
vertek a görög-, és mint kis
mangalicacsemeték, a vilá-
gító sárgadinnyék. Legelte-
tés közben a Dál-tetõ felé te-
reltük a tinókat, nagyszerû
rálátás nyílt a dinnyésre, só-
vár szemmel figyeltük a hal-
mokat, amint apadoznak –
hiszen a termést lószekérre
rakják, délután és éjjel po-
roszkálnak vele a lovak,
hogy kora hajnalra piacra
kerüljön a csemege. Láttuk
a szedett-vedett bolhás ka-
lyibát is, kórézsúppal fedte
le az ügyetlen õr, vagyis
Gyiszudáj.

Gyiszudájtól mindenki

félt a faluban, mert megjárta
az orosz fogságot, a szibéri-
ai lágereket, és csak egyedül
õ érkezett haza. Az egyik lá-
ba rövidebb lett, mint a má-
sik, aztán egy kozák kilõtte
a jobb szemét, amitõl mu-
latságosan félelmetessé vált,
egymás között Jumurdzsák-
nak is nevezgettük, végül
mégis a Gyiszudáj ragadt
rajta, mert valahányszor be-
rúgott, oroszul galagyolt,
mindenkivel kötekedett, és
a kötölõzést rendszerint av-
val kezdte, hogy Gyiszudáj.
Ami azt jelentette: gyeride!
Ityi szjudá. Vagyis dugd ide
a pofádat, hadd vágok belé!

A fogai nem hulltak ki,
mint más volt foglyoknak,
félelmetesen villogtatta
õket, és úgy tudta csikorgat-
ni, hogy hasonlót csak a
Nyulak utcája felsõ kanyar-
jában álló öreg eperfa pro-
dukált: föld alatti fojtott in-
dulatokról árulkodó ropo-
gást, amikor az alkonyati
szél kényszergette elmereve-
dett törzsét.

A szobában, ahol télen-
nyáron aludtunk, volt egy
falvédõ, azon is egy fa állt
kivarrva, alatta Piroska és a
farkas, de Piroska olyan
volt, mint valami csóva a
gabonatáblában, a farkas
pedig mint egy elfuserált
egerészõ kutya. Én a fának

a gyökerétõl rettegtem, mert
úgy volt kimódolva két ág-
ra, mintha egy hatalmas
száj éppen be akarna kapni
engem a kicsi ágyból; és ha
esténként rendesen elmond-
tam az alvás elõtti imádsá-
got, abban oroszlánrésze
ennek a farkaspofájú fagyö-
kérnek volt. És add, uram,
hogy ne kapjon be, rebeg-
tem mindannyiszor.

No, az öreg is úgy ropog-
tatta a fogait, hogy a hideg
végigciterázott a hátunkon,
ha a patakparti kocsma elõtt
lestük, hogy éppen kinek
szögezi szuronyát: Gyiszu-
dáj! A csizmája szárában
hosszú pengéjû kést hor-
dott, állítólag avval mentet-
te meg a lágerparancsnok
életét egy lázadáskor, ami-
ért aztán kivételezett státus-
ra tett szert, õ lett a többi fo-
goly felügyelõje. Azokat az-
tán mindenféle kiagyalt ra-
vasz trükkel halálra kínozta.

Rettegésünket legyõzte a
dinnye. Ismert bennünket a
kutyája is: a Sándor Misi
nagyapjának a Bubijától
született, és kölyökkorában
gyakran kapattuk és csimet-
tük nyúlra s vadtyúkra is.

Már úgy kívántuk a diny-
nyét, hogy csorgott a nyá-
lunk. Nem bírtuk tovább. A
három kicsit: Samukát,
Gedit és Ferit a tinókkal

hagytuk, ketten Misivel
vénemberesen, mintha csak
éppen arra vinne az utunk,
leereszkedtünk a Dál olda-
lának juh- és kecskeverte
kacskaringós ösvényén, ta-
risznyáink persze üresek, ki-
számítottuk, hogy közepes
sárgadinnyébõl belefér a
kettõbe legalább hat, egy
görögdinnyét pedig ott hely-
ben vásárolunk, mint min-
dig, ezúttal is volt „véletle-
nül” nálunk Plugár cigaret-
ta, titokban kipróbáltuk, de
most dinnyére kellett.

– Nú, sotokoj bárisnyá? –
fogadott Gyiszudáj, és jót
húzott alumínium kulacsá-
ból. Dülledt szemekkel mé-
regetett, arcán villogtak a li-
la erek. Misi elõmesterkedte
a pakk Plugárt, mintha a
bornyút csalogatná kötél-
végre, mutogatta: né, ez
van. Gyiszudáj elkapta a ke-
zét a Plugárral együtt, s le-
nyomta Misit a sárgásbarna
földre, ahonnan már eltaka-
rították a termést. Recseg-
tette a fogait, s a másik ke-
zével engem próbált elcsíp-
ni, de amint idenyúlánko-
zott, a részegségtõl elõrebu-
kott a teste. Felragadtam a
legnagyobb dinnyét, meg-
emeltem, ma is hallom hõsi
nyögésemet, aztán, mint
mikor a hídverõ berbécs le-
döndül a cölöpre, rácsap-
tam a félszemû öreg szal-
makalapjára. A Bubi kedve-
sen csóválta a farkát, Misi
úgy reszketett, hogy csak
akkor tért magához, mikor
sípcsonton rúgtam.

Gyorsan pakoltuk a zsák-
mányt, bármelyik pillanat-
ban magához térhet a go-
nosz vénember. Görögöt
már nem is vittünk, annyira
reszkettünk. A kicsik már
alig bírtak a tinókkal, a pi-
rostarka Ruzsi felcsapta a
farkát és bogározni kezdett,
nyomában a csorda, egye-
nest a Fekete Reznek, ahol
hatalmas cserefák és tölgyek
õrzik a pókhálós félhomály-
ban az idõt, csak ott álla-
podtak meg. A kolompos
fõállat vízre lelt a gübõben,
és a bögölyhad nagy részé-
tõl is megszabadultak.

Még mindig remegve fal-
tuk fel ott helyben mind a
hat sárgadinnyét. Nem
hagytunk bûnjelet. Ami már
nem kellett, azt a héjával s a
magokkal együtt a tinóknak
adtuk. Sándor Misi olvasott
egy detektívregényt, amely-
ben arról is szó volt, miként
kell eltüntetni a nyomokat.
A tinók olyan példás lepény-
tábort hagyományoztak a
bogarakra ott, a Gyéresben,
hogy mesterdetektív legyen
a talpán, aki kimagozza be-
lõle a hat dinnyét.

A Fûz forrásánál kimos-
tuk tarisznyáinkat. Haran-
goztak, mikorra lobogó por-
felhõtõl kísérve beértünk a
falu feletti agyagos domb
melletti szárnyékhoz, ahol a
tinók éjszakáznak. Ott már
várt bennünket a Sándor
Misi papója. A vályú tele-
merve vízzel, de nem en-
gedtük közel a tinókat, míg
magunk még egyszer mo-

hón bele nem ittunk. Hiába,
a Fûz forrása nem jó, csak
itt lehet igazán szomjat olta-
ni, a Gyertyánosi kútnál.

Szagattak; akkor árulta el
a Sándor Misi papója, hogy
kinek. Gyiszudáj megtért a
mennyei lágerbe, mondta az
öreg, és szivarra gyújtott.
Amikor kijött a fiatalabbik
Szakál-legény, Pista a
lószekérrel a dinnyékért,
már nem volt benne élet.

- Csak ez a pakk szivar
volt mellette – mutatta papó
a Plugárt. – Szakáll Pisti öt-
ven bánért engedte át ne-
kem – magyarázta még, és
olyan élvezettel szippantot-
ta be az erõs kapadohány
füstjét, mintha a lelke üd-
vösségét pátyolgatná.

A faluban megszólalt a
másik templom harangja, a
kettõ mókásan kontrázott
egymásnak, Sándor papó
románosan keresztet vetett,
mert sose lehessen tudni,
honnan érkezik az idvesség.

Mi pedig Misivel csende-
sen, megverten indultunk
haza a kertekhez vezetõ ös-
vényen, a cinterem homp-
jait õrzõ szilvafák irányá-
ba...

Sándor papó utánunk ki-
áltotta: Sotokoj bárisnyá!

De mi most nem vála-
szoltuk, hogy Gyoppoj
dusu mátyeri.

Kivert a hideg frász.
Fogcsikorgatást hallot-

tunk a temetõ kapuja felõl.

(A Küküllõmadár 
címû sorozatból)

Bölöni Domokos

Sárgadinnye
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Szedett-vedett 
ország? 

Hankiss Elemér

Kínunkban már sokféle
címkét ráragasztottunk ma-
gunkra. „Magyar ugar”
(mert ugaron hagytuk);
„kompország” (mert két vi-
lág közt tengtünk-lengtünk);
„következmények nélküli
ország”(mert itt, akinek ha-
talma volt, azt csinált, amit
akart); „pongyola társada-
lom” (mert nemtörõdöm fic-
kók vagyunk). S ha visszate-
kintünk az elmúlt évtizedek-
re (évszázadra?) egy újabb
címkével is elõhozakodha-
tunk. „Szedett-vedett or-
szág.” Rendetlen, pacuha,
esetleges. Csáki szalmája.
Nem szedte össze magát.
Nem tette rendbe a dolgait.
Nem tudta, mit kezdjen ma-
gával. Ahogy nálunk böl-
csebb és felelõsségteljesebb
társadalmak ezt a „szerzõ-
dést” már régen megkötöt-
ték, s a változó idõkhöz újra
és újra hozzáidomították.
Anglia 1832, 1928 és 1948-
ban; Svédország 1847, 1913
és 1938-ban; Németország
az 1870-es majd az 1950-es
években; Ausztria 1955-ben;
Spanyolország 1977-ben –
hogy csak néhányat említsek
meg a legfontosabbak közül.
És nálunk? A kommunista
terror két évtizede után kiala-
kult valamiféle kényszerû,
torz kiegyezés a kádárista oli-
garchia és a magánéletébe
visszaszorított, néma társa-
dalom között. 1989 után ez a
kényszerû megállapodás fel-
bomlott és lehetõség nyílt ar-
ra, hogy a társadalom meg-
annyi szereplõje megkösse a
maga igazi társadalmi szer-
zõdését. Nem kötötte meg.
Elmulasztottuk a kínálkozó
alkalmat. A demokrácia ki-
bontakozó intézményrend-
szerét a társadalom elfogad-
ta, de a gazdasági erõk
dzsungelháborúját és a társa-
dalmi viszonyok eltorzulá-
sát, a zavaros reformkísérle-
teket már tehetetlenül szem-
lélte. A új kormány program-
jában felvillant a „társadalmi
szerzõdés” fogalma. Ezt
mindenki, aki aggódik az or-
szág sorsáért, örömmel kell,
hogy fogadja. Azt azonban
tudnunk kell mindannyiunk-
nak, hogy egy igazi s mûkö-
dõképes társadalmi szerzõ-
dés megkötése hosszú és fá-
radságos folyamat. Csak ak-
kor lehet sikeres, ha a szerep-
lõk képesek, széleskörû
egyeztetések során, a feszült-
ségek és ellentétek türelmes
oldására, kölcsönös önkorlá-
tozásra, az optimális megol-
dások közös keresésére. Egy
ilyen tárgyalás- és tanulásfo-
lyamat során kérdések soka-
ságára kell majd választ talál-
ni. Közülük itt, ebben a rövid
összefoglalóban csak néhá-
nyat említek:

Hogyan lehet biztosítani
az esélyek egyenlõségét?
Azt, hogy minden állampol-

gárnak többé-kevésbe azo-
nos esélye legyen a tanulás-
ra, a mobilitásra, életpályájá-
nak alakítására, egészsége
életre, létbiztonságra, embe-
ri-állampolgári jogainak vé-
delmére, tisztes megélhetés-
re, szabadságra, emberi mél-
tóságra?

Hogyan lehet az ezernyi
magánérdeket közérdekké,
mindannyiunk közös érde-
kévé összehangolni?

• Mit lehet s kell tenni an-
nak érdekében, hogy létrejöj-
jön ebben az országban az
autonóm és felelõsségteljes
polgárok társadalma?

• Hogyan lehet a civilizált
emberi együttélés szabály-
rendszerét kidolgozni és
mindennapi gyakorlattá ten-
ni?

• Mi lenne e tárgyalás- és
tanulásfolyamat végtermé-
ke? Valamiféle kialakuló,
hallgatólagos, íratlan köz-
megegyezés? Vagy írott szer-
zõdés? Munkaprogram?
Vagy?

• Hogyan épülhet be en-
nek a megállapodásnak a
szelleme és szabályrendszere
a közgondolkodásba, a ma-
gyar társadalom mindennapi
magatartás kultúrájába?

• Hogyan függene össze,
milyen kölcsönhatásban vol-
na mindez az alkotmányo-
zás folyamatával?

A következõ hónapok,
évek egyik legfõbb, immár
halaszthatatlan feladata vár
ránk. Nem válhatunk a szó
legnemesebb értelmében vett
európai országgá, ha kudar-
cot vallunk e téren.

(A problémákat, történelmi
hátteret, lehetõségeket, teendõ-

ket részletesebben elemzi a szer-
zõ Egy igazi társadalmi szerzõ-
dés címû cikkében, amely szin-
tén a Heti Világgazdaság hon-

lapján olvasható.)

Orbán 
hûbéreseit ülteti 
mindenhova

Aczél Endre

Vági Márton helyett
Petykó Zoltán, Margittai
Miklós helyett Palkovics Pé-
ter, Dani Erika helyett Gaál
Szabó Barna, Horváth Zsolt
Csaba helyett Sárdi Erika,
Török Ottó helyett Vígh
László – csak találomra idé-
zek abból a listából, amely a
kirúgottak, felmentettek, el-
távozottak, nyugdíjazottak
és a helyükre kinevezett em-
berek listáján olvasható.

A fentiek ugyan csak apró
töredékét mutatják az egész-
nek – a kádercunami az ál-
lamigazgatás egész felsõ
szféráján végigsöpört –, de
hajlandó vagyok nagy tétben
fogadni arra, hogy a magyar
közönség túlnyomó többsé-
ge, ideértve a Fidesz szavazó-
it is, semmit se tud kezdeni a
régi és az új nevekkel. Nem
föltétlenül azért, mert a fel-
mentettek túlnyomó többsé-
ge nem volt közszereplõ, ha-

nem azért, mert szinte egyet-
len olyan eset sem akadt,
amikor az új hatalom hitele-
sen megindokolta volna,
hogy a köz emez vagy amaz
szolgájának miért kellett tá-
voznia, s mivel érdemelte ki
az utód, hogy a helyébe ül-
jön. Mármint szakmailag, hi-
szen az érintettek nem politi-
kusok, hanem tisztviselõk. A
végtelenségig lecsupaszítva a
dolgot: a magyar átlagember
nem érti, hogy a Pista miért
jobb, mint a Laci, az Erika
meg, mint a Marianne? Nem
segítik hozzá, hogy értse. Ha
pedig nem érti, alkalmasint
azonosulni sem képes vele,

holott azért csinált állítólag
„forradalmat”, hogy mind-
ezek a változások bekövet-
kezzenek. A hatalom embe-
rei nem is nagyon törték ma-
gukat, hogy a köztisztviselõi
kar „dinamizálásán”, „hite-
lesebbé tételén” kívül kellõ
indokokat találjanak a szótá-
rukban, vagy ha igen, akkor
elõjött a „bizalomvesztés”,
az is elfogadható, hihetõ alá-
támasztás nélkül. Néha, ki-
vált a katonai és rendõri ve-
zetõk tucatjainak esetében,
semmiféle indok nem volt
képes „felmerülni”. A káder-
csere a „senkinek nincs kí-
mélet” mottójával kezdõdött
és folytatódik mind a mai na-
pig. Gondolom, sokak jutot-
tak el velem együtt egy olyan
pontra, amikor – noha illúzi-
óik korábban sem voltak –
felvonták a szemöldöküket.
Hogyan lehet például, hogy
a Magyar Fejlesztési Bank
tulajdonosi joggyakorlása
alatt mûködõ nyolc cég egyik
vezetõje se úszta meg a cuna-
mit? Mind alkalmatlan? Ab-
szolút hihetetlen. Vagy: mi-
ért kell a MÁV élérõl távoz-
nia annak az Andrási Mik-
lósnak, aki a Fidesz alapító
tagja? Miért menesztik az
egyik legsikeresebb állami
vállalat, a Magyar Posta
egész vezérkarát, mely több
mint példásan teljesítette
hozzájárulási kötelezettségét
a költségvetés bevételeihez?
Magyarázat egy kínálkozik:
Orbán Viktor a szó szoros ér-
telmében „mindenütt” olyan
embereket akar látni, akik ki-
nevezésüket, megbízásukat –

közvetve vagy közvetlenül –
tõle kapták. Nem az elõdjé-
tõl, elõdeitõl. A hûbéri vi-
szony a lényeg, nem a szak-
értelem. Csurka már két évti-
zede megmondta, hogy a
szakértelem „bolsevista
trükk”. A lényeg az, hogy ki-
cserélõdjön az egész garnitú-
ra, hiánytalanul. Pillanatnyi-
lag ez az orbáni „forrada-
lom”. Egyébiránt a „forrada-
lom” fogalom bevezetése a
tudomány felõl nézve tökéle-
tesen értelmetlen és méltá-
nyolhatatlan; tartok tõle,
hogy nem más, mint Orbán
klasszikus trükkjeinek egyi-
ke, amelyet most azért talált

ki, hogy az egész kádercuna-
mit (meg a nyers erõ politiká-
jának rákövetkezõ aktusait)
legitimálja. Forradalomban,
akár van guillotine, akár
nincs, hullanak a fejek.

A kocsi elõállt

Megyesi Gusztáv

Azt mondja az új köztár-
sasági elnök, hogy ha nem
lesz elég ideje, hát „a First
Lady is el tud menni egy
óvodába, ha megjelenik egy
fõzõversenyen, annak is
örülnek, az már majdnem
olyan, mintha én lennék”. 

Mint látjuk, ez elég gyor-
san ment. Most nem arra
gondolok, hogy a lényegét
tekintve tényleg teljesen
mindegy, hogy egy óvodá-
ban az elnök vagy a First La-
dy jelenik-e meg a gyerekek-
nek vagy bárkinek, hanem ez
a försztlédizés. Még nem volt
az új elnök megválasztva,
amikor már azt nyilatkozta,
hogy hosszú és fáradságos
küldetése során számít a
First Ladyre is. Gyakorló
pszichiáterek szerint nem fel-
tétlenül kedvezõ jel a tágabb
környezetre nézve, ha a de-
likvens hatalomra jutván hi-
vatali rang alapján kezd be-
szélni közvetlen hozzátarto-
zóiról, mert ennek egyenes
folyománya szokott lenni,
hogy az illetõ elõbb-utóbb

egyes szám harmadik sze-
mélyben emlegeti magát.
„First Lady, kérem, a köztár-
sasági elnök éhes; készítene
egy omlettet?” „Elnök úr,
épp ezen fáradozom, s enge-
delmével a First Lady is Ön-
nel tart.” Ilyen kommuniká-
ciót azért még Tõkés püspök
se folytatott a famíliával, sõt
õ a helybéli válóperes újság-
hírek szerint a romániai for-
radalom óta egyáltalán nem
szól a feleségéhez, kizárólag
írásban érintkezik a családjá-
val, konyhapénzt csakis áfás
számla csatolása esetén fo-
lyósít; nem tudni, minden-
nek híre ment-e már az Uni-
óban, mindenesetre nem le-
het véletlen, hogy Schmitt
Pált Tõkés püspök követte a
néppárt alelnöki posztján, de
ez már történelem. Mint lát-
ható, nem foglalkozom a
köztársasági elnök múltjával,
ugyanis ez a tevékenység má-
ra okafogyottá vált, itt most
mindenkit magával ragad a
forradalmi láz. A múlt ködé-
bõl azért nekem úgy sejlik
fel, példának okáért, mintha
nem rajongtam volna túlsá-
gosan Antall Józsefért, se a
kormányáért, se a pártjáért;
végignézve a személyi állo-
mányán, elsõsorban szellemi
természetû kétségek merül-
tek fel bennem. Ám csak má-
ra lett világos, hogy azok az
emberek önmaguk lényegét
adták a hülyeségükkel, saját
szerepüket játszották el. Egy
Schamschula Györgynél
vagy Für Lajosnál már ere-
dendõen paródia volt min-
den közéleti megnyilvánulás,
viszont ha lehülyézték, kigú-
nyolták, netán a múltjuk
okán gerinctelennek, törtetõ-
nek nevezték õket, akkor
megsértõdtek, és kikérték
maguknak; engem a Lapki-
adó Vállalat élére kinevezett
halbiológus még föl is jelen-
tett; áldassék a neve. Ez vi-
szont, ez a mostani, már más
szint; minden lepereg, sem-
mi se számít. Nem érti példá-
nak okáért a fél ország, mint
ahogyan Kovács Zoltán se
értette ezen a hasábon múlt
héten, hogy az új köztársasá-
gi elnök a megválasztása
elõtti meghallgatáson az el-
lenzéki párt tagjai elõtt ho-
gyan nem emlékezett arra,
mire szavazott két nappal az-
elõtt. Amiben nemcsak a to-
tális emlékezetkiesés az érde-
kes, hanem, hogy utána
mennyire lazán és könnye-
dén, mosolyogva tette túl
magát a baklövésen, mintha
csak valami protokollfogadá-
son löttyintette volna ki vé-
letlenül az italt a nagykövet
zakójára; szóval, hogy akkor
milyen alapon fog ez az em-
ber majd törvényt aláírni?
Azt mi nem tudjuk, minden-
esetre pár nappal elõtte egy
másik olimpiai bajnok, sze-
mélyesen a Fekete Párduc
panaszolta egy interjúban,
hogy éhen fog halni, mert
csak százharmincezer forint
nyugdíjat kap, s az egész el-
megy a rezsire. Jó, ez esetben
nagyobb távú emlékezetkie-
sésrõl van szó, a Fekete Pár-
duc ugyanis elég régen, még
tavaly decemberben kapott

ötvenezer eurót a Prima
Primissima-díja mellé,
amúgy pedig mint olimpiai
bajnok havi száz- és kétszáz-
ezer forint közötti évjáradé-
kot vesz át a magyar állam-
tól; jó, egy olimpiai bajnok
feje nem káptalan. Borkai
Zsolt tornász olimpiai baj-
nok, Gyõr város fideszes pol-
gármestere meg egyenesen
úgy emlékszik, hogy az
1984-es olimpiai bojkott leg-
nagyobb vesztese Schmitt
Pál volt. A sajtó egy része,
persze, arról ír, hogy Schmitt
azért nem szavazta meg a
bojkottot annak idején, mert
épp Bulgáriában tárgyalt a
bolgár elvtársakkal a bojkott
szükségességérõl, s hogy vé-
gül a sportolók ugyan nem, õ
viszont kint járt a bojkottált
olimpián, ám Borkai Zsolt
szerint nem az átvert, itthon
maradt kétszáz sportoló –
köztük õ – a vesztes, hanem
a Pali. Akinek a megválasz-
tását népes sportolói küldött-
ség ünnepelte az ülésterem
karzatán. Amint azt egy le-
leplezõ írásban olvashattuk,
büszkén feszítõ és hálás
olimpiai bajnokaink „kun-
cogtak, mosolyogtak, össze-
súgtak, tapsoltak az ünnep-
ség alatt, olykor még intettek
is, fent az elsõ emeleti karza-
ton helyet kapó MOB-tár-
saiknak”, akár huncut, gim-
nazista lányok; egyszer már
tanulmányt írhatna valaki a
magyar élsportolás jellem- és
agyformáló hatásairól, de
elõször is a „Pali majd biztos
szerez pénzt nekünk” straté-
giai alapvetésrõl, amivel
nagyjából ki is merült olim-
piai mozgalmunk szellemi
potenciálja. Vegyük észre,
hogy mindez már nem gát-
lástalan törtetésnek, jellemhi-
bának minõsül, ez már ter-
mészetes, hétköznapi létfor-
ma. Lám, az a már önmagá-
ban is eléggé abszurd hír, mi-
szerint a kormányfõ felkéré-
sére Boross Péter Pozsgay
Imre oldalán fog alkotmá-
nyozni, az égvilágon senkit
se zavar; ha este azt mutatná
a híradó, hogy a Bazilikában
Szûrös Mátyás osztotta mi-
seruhában a hívõknek az os-
tyát, legfeljebb ha annyit kér-
dezne az ember: és az Imre
hol van? Amikor az új köz-
társasági elnök jelölését meg
kellett indokolni, második
legfõbb ajánlója, az ideológi-
ai miniszterelnök-helyettes
azt emelte ki érvként, hogy a
jelölt mindennap olvassa az
Evangéliumot. Korábban ezt
úgy képzeltem, hogy ha egy
jelöltre azt mondja ajánlója,
hogy legfõbb erénye, egy-
szersmind szellemi teljesít-
ménye az Evangélium min-
dennapos olvasása, akkor õ
azt kikéri magának, a nép pe-
dig elszörnyed, hogy egy
ennyire lenézett, megalázott
emberbõl milyen elnök lehet,
hát hol van az önbecsülés, a
méltóság; a jelölt tán el is buj-
dosik szégyenében. De nem.
Ma ott áll büszkén, fölvetett
fejjel, és rendületlenül moso-
lyog; a háttérben a komor-
nyik diszkréten súg valamit a
First Ladynek, a kocsis már
befogott, indulhatnak. 
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A vályogember

Florin Negruþiu

Európa faluja vagyunk.
Minden zivatarkor a kebe-
lünkbe köpünk: „Add,
Uram, hogy ez is elmúljon!”
Amióta az eszünket tudjuk,
arra várunk, hogy kapjunk
valamit. Az Isten, a termé-
szet, a fejedelem, a külföldi-
ek könyörületére vagyunk
utalva. Romániában az ala-
mizsna szent jog. Jár ne-
künk. A Buruieneºti nevû fa-
luban – „Burjános”, mi más
is lehetne a neve? – a polgár-
mester korholó szavakkal fo-
gadja az ország elnökét
(„Többet segítenek rajtunk
az idegenek, mint a romá-
nok!”), az meg ugyanúgy
vág vissza („Ha többet segíte-
nek az idegenek, talán jobb
lenne, ha hozzájuk fordulná-
tok!”). Az állam két képvise-
lõje úgy beszél, mint két
toroskalácsért civódó öreg-
asszony. Az egyik a segélyre
utal, mint az alamizsnák bár-
mely menedzsere, akit miná-
lunk vagy pópának, vagy
polgármesternek hívnak. A
másik, a „segélyek” szállító-
ja, ingerülten válaszol: miu-
tán védõgátat építünk nek-
tek, még szemtelenek is
vagytok! Ezt üzeni a szavak
mögött az elnök úr, pillanatig
sem értve azt, hogy az a gát
nem a segély valamiféle for-
mája vagy egy könyörületes
hatóság jóindulatának meg-
nyilvánulása kellene hogy le-
gyen, hanem azt a gátat egy-
szerûen meg kell építeni.
Amióta elöntötte az országot
az árvíz, az elnök úr megpró-
bált egy helytálló dolgot
üzenni: az állam nem épít
házakat az árvízkárosultak-
nak, az embereknek nem kel-
lene többé felülrõl jövõ segít-
ségre várniuk, hanem ma-
guknak is segíteniük kellene
önmagukon. A kövér ember
példázatát, akinek az állam
felépítette a házát, õ pedig ar-
ra is lusta volt, hogy kivakol-
ja, más körülmények között
alaposan kihasználta volna
az elnök, és alig hiszem,
hogy valaki is ne értette vol-
na meg. Most azonban a tör-
ténet nem úgy sült el, és gu-
micsizmás látogatásainak
hatása inkább ellentétes volt
a szándékával: ahelyett hogy
bátorítást, biztatást adott vol-
na, Bãsescu úr ingerültséget
keltett. Maga is görcsösnek,
veszekedõsnek tûnt, mint
egy pártgyûlésen, ahol a tö-
meget ostorral és kockacu-
korral zabolázza meg. Újfent
látszott, hogy akárcsak a fi-
zetések lefaragása esetében,
az elnök úrnak nincs kellõ hi-
tele, hogy súlyos és fájdalmas
igazságokat fogalmazzon
meg. (...) Szidni az embere-
ket, hogy kérnek, miután év-
tizedekig arra szoktattad
õket, hogy kérjenek – ez a
nyomorultak közül nagyon
sokakat arra késztetett, hogy
azt mondják, a nagylelkû
Bãsescunak nincs lelke. Ami-

lyen rosszlelkûvé lett
Bãsescu, olyan jóságosnak
mutatkozott az árvizek ide-
jén Udrea asszony, akit az
egyik televízió gyengéd iróni-
ával „a nemzet anyjának” ti-
tulált. Csillogó nyomorúság
– így fest Románia azokon a
képeken, amelyek Udrea asz-
szonyt ábrázolják, amint báli
cipõket visz az árvízkárosult
nõknek. A gesztus annyira
abszurd, hogy csak a min-
iszterasszony magyarázko-
dása adhat értelmet neki. „A
sãuceºti-i nõk is, különösen a
fiatalabbak, elegánsak, és rég
nem viselnek már sárcipõt.”
(...) Igen, Sãuceºti-nek is ki
kell lépnie a nagyvilágba, in-
tegrálódnia kell Európába,
sõt táncoljon is a Nagy Bécsi
Bálon, de elõbb lábat kell
mosnia, hallja, miniszteras-
zony! Utolsónak hagytam a
Nép Pártját, az egyetlen
konkrét dolgot, amivel gaz-
dagabbak leszünk ezek után
az árvizek után. A milliomos
egérke, aki jó pár évig rág-
csálta a populizmus könyvét
C.V. Tudor és Gigi Becali
nagymesterek mellett, hosz-
szas népfürdõzésekkel és
„több tucat teherautónyi se-
géllyel” lép be a politikába.
Ahogy a nép kinéz, Dan
Diaconescu megmártózásai
valóságos iszapfürdõnek ille-
nek be: egy nagyszájú, ag-
resszív, ravasz kolduscsorda,
amely ahelyett, hogy kiseper-
né a vizet a házból, politikai
tóksót mûvel, éjrõl-éjre, a té-
vékben. Néhány évvel ez-
elõtt zajlott ez a párbeszéd
egy faluban: „Hé, jóembe-
rek, miért nem csinálnak va-
lamit ezzel az úttal, nem lát-
ják, hogy nyakukig ér a sár?”
Az egyik vályogember:
„Hagyja, uram, majd kisüt a
nap, és felszárad...” Most is,
mint akkor, felötlik bennem
a kérdés: mi közöm van ne-
kem ehhez a néphez?! 
(Fordította: K. B. A.)

Egy bunkó 
kormány

Mircea Cãrtãrescu

Miután a Boc-kormány, az
események sodrásában telje-
sen elveszítve a fejét, egy em-
bertelen és gyalázatos intéz-
kedést (a nyugdíjak megadó-
zása) egy másik, talán még
pusztítóbbal (ÁFA-emelés)
cserélt fel, most, íme, még
egy módszert talált arra,
hogy a száraz kõbõl is pénzt
csavarjon ki. Persze, száraz
kõbõl csak a hatalmon lévõk
felforrósodott képzeletében
lehet pénzt kisajtolni, azoké-
ban, akik már nem tudják,
hogy másszanak ki a bajból,
nagy élvezetére az ellenzék-
nek, amely a katasztrófa iga-
zi erkölcsi okozója. Zárójel-
ben megjegyzem, elõre lát-
tam, hogy az ellenzék csak
õsszel indítja el végsõ táma-
dását, miután Boc és társai
teljesen lejáratják a jelenlegi
hatalmat. És valóban, az os-
tobaság és a lustaság közötti

frigy (PSD-PNL) elleni nagy
bizalmatlansági indítvány
õszre várható. A kormány e
hosszú, forró nyár után való-
színûleg megbukik, a mögöt-
te álló párt pedig a négy égtáj
felé oszlik. Busásan rászol-
gált, noha kár azért a nagy
esélyért, amely a jobboldal-
nak általa megadatott Romá-
niában. Mint mondtam, ta-
láltak még egy jövedelmi for-
rást a költségvetés számára.
Nevezetesen a szerzõi jogok-

ra kivetett társadalombiztosí-
tási illetéket. E törvény elsõ-
sorban az újságírókat, a mé-
diákban dolgozókat érinti. A
hatalom bosszújának is lát-
szott ez azokkal szemben,
akik bírálják. Én nem men-
nék el odáig. Másfelõl megle-
het, hogy valóban történnek
visszaélések, és megkerülik
az állammal szembeni pénz-
ügyi kötelezettségeket a szer-
zõi jog címén eszközölt kifi-
zetések útján. Ám mindeze-
ken túl, nemcsak hogy az új
rendelkezések hatása pénz-
ügyi szempontból a nullával
lesz egyenlõ, de az intézke-
dések erkölcsileg rendkívül
kompromittálóak lesznek a
törvényhozók számára. Vol-
taképpen szánalmas kicsi-
nyesség az egész. Hány em-
ber kap Romániában szerzõi
jogdíjat? És mit nyer az ál-
lam ezek pótlólagos meg-
adóztatásával (mert egy nor-
mális adót úgyis fizetnek utá-
na)? Egy bolha szemét sem
lehet kiszúrni vele. Ezzel
szemben, miután kivívta ma-
gának a minden családra sze-
génységet hozó hírnevét, a
jelenlegi kormány arról is hí-
res lesz, hogy tönkretette a
román intelligenciát és tehet-
séget. Mert a rendelkezés já-
rulékos áldozatai a kultúra és
mûvészetek valamennyi te-
rületén dolgozók lesznek:
írók, zenészek, színészek és
képzõmûvészek, szobrászok
és filmesek, vagyis az a har-
matcseppnyi idealizmus és
ragyogás, amelyet ez a szo-
morú ország amúgy sem ér-
demel meg. Tudják, hogy él-
nek ezek az emberek, nagy
többségükben? Tudják, men-
nyi dicsõséget és mennyi
pénzt hoz nekik a munkájuk,
az összes elképzelhetõ foglal-
kozások közül a legbonyolul-
tabb? Ami a dicsõséget illeti,
ez Romániában a manele-
énekeseket és sztárletteket il-

leti meg: nagyobb dicsõség
övezi Gina Pistolt, mint az
összes román írót együttvé-
ve. Hajdan a költõknek, fes-
tõknek és zenészeknek szob-
rokat állítottak. Ma belõlük
ûz csúfot a televíziók által
junk food-dal táplált aljanép
(csõcselék). Magyarorszá-
gon a magyar írók külföldi
megismertetése harminc éve
állampolitika, hivatalosan
része az ország brandjének.
Minálunk a szabadon gon-

dolkodók osztályrésze az is-
meretlenség és az általános
gyûlölet. Tiszta csoda, hogy
még írnak, gondolkodnak és
éreznek ebben a mocsárban,
amibe jutottunk. Ami a
pénzt illeti, a dolgok még
rosszabbul állnak. Eltöp-
rengtek-e valaha azon, hogy
melyik a legrosszabbul fize-
tett mesterség minálunk?
(...) Elég egy egyszerû szá-
mítást elvégezni. Vegyünk
például egy ismert írót.
Nem költõt, mert itt a hely-
zet egyenesen tragikus: a
költõk abszolút semmit sem
keresnek, sõt, sokan maguk
fizetik nyomorult vers-
fûzéreik kiadását. Sem kriti-
kust vagy esszéírót. Ve-
gyünk egy viszonylag sike-
res regényírót, aki el tud ad-
ni regényébõl kétezer pél-
dányt. Huszonöt lejes áron
kétezer példány 50.000 lejt
jelent. A szerzõ átlag tíz szá-
zalékot kap a kiadás értéké-
bõl, ami 5000 adóköteles lejt
jelent. Adózás után marad
mintegy 4000 lejjel. Egy ter-
mékeny szerzõ kétévenként
kiadhat egy regényt. Osszuk
el tehát az összeget a 24 hó-
napra. Így megtudhatjuk,
hogy mennyit keres havonta
egy „menõ” író: 166 új lejt!
És ez még sok is, mert majd-
nem senki nem publikálhat
ma Romániában kétéven-
ként egy regényt, és nem tud
eladni belõle 2000 példányt.
Nincs nyomorúságosabban
fizetett ember az írónál, aki-
nek a mostani kormány má-
sodszor akarja megadóztatni
a legjobb esetben másfél mil-
liós havi keresetét. És ez ér-
vényes más alkotókra is. A
Boc-kormány egy nagy sem-
mit gyûjt be a kultúra és mû-
vészetek mûvelõitõl, ezzel
szemben kivívja magának a
bunkó kormány stabil hírne-
vét. Már csak ez hiányzott
neki. (Fordította: K. B. A.)

Látogatóban 
Paul polipnál

Lelia Munteanu

Oberhausenben jártam és
beszéltem a Nagy Jóssal,
Paul polippal. Elmehettem
volna Szingapúrba is, hogy
Mani papagájjal beszéljek,
de egyrészt túl messze van,
másrészt elegem van a papa-
gájokból. Pault egy
recepteskönyv olvasása köz-
ben találtam, amelyet a né-
met szurkolóktól kapott,
amikor még nem akarták
nyersen a cápáknak odavet-
ni. Udvariasan kezet nyújtot-
tam, ez beletelt egy kis idõbe.
Aztán nekifogtam: „- Mit
szólsz, Palikám, nyer Romá-
nia?” „– Soha.” Tudomá-
nyosra vettem. Hoztam két
medencét. Az egyikbe betet-
tem a TVA-t, a másikba
krumplit helyeztem el. Meg-
kérdeztem, hogy ne legyen
félreértés: „- Csökken a TVA
január elsejétõl?” Nem habo-
zott: megette a krumplit. Te-
hát a költségvetés továbbra is
a nyugdíjasok fityingjeire
alapoz. Az egyik tartályba
egy Vuitton táskát tettem, a
másikba egy homokzsákot:
„- Miniszterelnök lesz Udrea
asszonyból?” Eltöprengett.
Feszengett, aztán mint egy
õrült, ugrált egyik medencé-
bõl a másikba. Hirtelen meg-
állt, csápjaival a fejéhez ka-
pott. Aztán megkereste a te-
lefont, és felhívta Mani papa-
gájt. Percekig beszélgettek.
Kezdett elfogyni a türelmem.
(...) Megszólalt: „- Látom né-
hány politikusotokat... ha-
sonlítanak hozzám... még
több csápjuk van... Valahol a
hátuk mögött... nem látom
világosan... Elena Udrea...
horgol” „- Mit horgol?” „-
Menedékhelyet a károsultak-
nak.” „- Újabb áradások lesz-
nek?” „- Nem, éhínség...” „-
Ne szórakozz velem; mikor
lesz kormányfõ Elena
Udrea?” „- Utána.” Világos
volt, hogy megunt. Jósolnia
kellett a kisdöntõre. Odave-
tettem mégis az utolsó kér-
dést: „- Bukik a Boc-kor-
mány?” „- Csak miután Ro-
mánia kikerül a sokkos álla-
potból.” (Fordította: Á. H.)

Baloldali törzsi 
romantika 

Roger Sandall
A baloldal emberi jogi or-

todoxiája megakadályozza
az elmaradott õslakos etni-
kai kisebbség integrációját.
A haladó értelmiség többre
tartja az õsi kultúrák védel-
mét az elmaradottak és ki-
szolgáltatottak felkarolásá-
nál. „A szociálpolitikát el-
árasztotta az antropológiai
romanticizmus. A baloldali-
ak az õslakosok védelmének
címén az írástudás, valamint
a szakoktatás ellen léptek fel,
s az asszimilációt kiáltották
ki a legfõbb rossznak” – írja a

New York-i New Crite-
rionban Roger Sandall auszt-
rál író. Sandall tétele úgy
hangzik, hogy az õsi tasma-
niai bennszülött társadalom
felbomlott, s aki az ausztrál
bennszülöttek még zárt cso-
portjainak mai életmódját
idealizálja és védelmezi, az
társadalmon kívüliségre ítél-
né az ausztrál õslakosok le-
származottait. (...) Theodore
Dalrymple még 2007-ben
vett védelmébe egy mûvet,
amely kimutatta, hogy az õs-
lakosok nem népirtás áldoza-
tai lettek a 19. században.
Pusztulásukat a telepesek ál-
tal behurcolt betegségek
okozták. Dalrymple elemzé-
se szerint a haladó értelmi-
ségnek volt lelki szükséglete,
hogy bûnösnek állítsa be az
egész társadalmat. Ha
ugyanis ez sikerül, akkor a
társadalomnak az értelmisé-
giek segítségével kell majd ki-
lábalnia az erkölcsi bûnök
sötétségébõl. Ezért nem tud-
ta megbocsátani a baloldali
értelmiség Keith Wind-
schuttle történésznek, hogy
vaskos könyvben cáfolta meg
a népirtás vádját, s ezért ha-
sonlította õt a holokauszt-
tagadókhoz. 2008-ban aztán
az ausztrál kormány bocsá-
natot kért az õslakosoktól,
amiért az állam 1880 és 1930
között tömegestõl ragadta ki
gyermekeiket a családi köte-
lékbõl. A baloldali szerzõk
százezer ilyen gyermekrõl
véltek tudni, és az akciót kul-
turális népirtásnak minõsítet-
ték. Erre reagálva Wind-
schuttle kimutatta hogy a cél
nem az õslakos kultúra el-
pusztítása volt, hanem a ve-
szélyeztetett gyermekek meg-
mentése, egyebek között a
nemi erõszaktól és a bántal-
mazástól. Kötelezõ tanonc-
tanfolyamra különben fehér-
bõrû elhanyagolt gyermeke-
ket is besoroztak. Sandall
most újabb részleteket ismer-
tet ebbõl a történetbõl, éspe-
dig Windschuttle újabb
könyve alapján. (...) Mint ki-
derült, nem százezrekben,
csupán ezrekben mérhetõ az
évtizedek során állami gon-
dozásba vett gyermekek szá-
ma. Jellemzõen félvér fiata-
lokról volt szó, akiket a
bennszülött közösség kikö-
zösített. Sandall megjegyzi,
hogy az õslakos társadalom
hajdanán a maga szabályai
szerint mûködött, de ez a ré-
gi rend már jó száz éve telje-
sen felbomlott. A maradék
közösségek szociális segé-
lyen és jelentõs mértékben a
megélhetési bûnözéssel ösz-
szefonódva tengetik életüket.
A baloldali értelmiség jel-
lemzõen azt ajánlja, hogy
ebben a létben hagyják õket
békén, mert – úgymond –
tisztelni kell sajátos kultúrá-
jukat. Valamikor a baloldal a
haladás pártján állt. Újabban
a vadászó-gyûjtögetõ élet-
mód hamis romantikájának
bûvkörébe került, és az asz-
szimilációt az intolerancia
jelének tekinti. Emiatt is ra-
gad bele az õslakosság mara-
déka a reménytelen függõ-
ségbe. (...) (metazin.hu)

Iszapfürdõk, járulékos áldozatok 

Emil Boc és Mircea Cãrtãrescu – kétféle lojalitás
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Czédly József

A gazdasági válság külö-
nösen idõszerûvé tett egy
több ideje aggodalmat okozó
problémát, hogyan lehet biz-
tosítani az idõsebb korba ju-
tó emberek tisztességes, elfo-
gadható életszínvonalát. Az
EU országaiban már évek
óta folyik a vita errõl a kér-
désrõl, jelenleg ennek rende-
zése a tagországok belügye,
de a mostani gazdasági hely-
zet, melyet nagymértékben
befolyásol a világgazdasági
helyzet globális alakulása,
szükségszerûen megköveteli,
hogy a nyugdíjba kerülõ sze-
mélyek életszínvonalát az
unió keretén belül egységes
szemlélet alapján alakítsák
ki. Ezt a célt szolgálja az Eu-
rópai Bizottság július 7-én
közzétett és folyó év novem-
ber 15-ig vitára bocsátott
„zöld könyve” a nyugdíjre-
formról.

A javaslat nem tartalmaz
a jövõben bevezetendõ köte-
lezõ intézkedéseket, hanem
nyilvános vitát kíván megin-
dítani. A zöld könyv célja,
hogy a tagállamokat és a tár-
sadalom különbözõ rétegeit
és csopotjait bevonja a vitá-
ba, és az õ álláspontjaikat is
meghallgatva lehetõvé tegye
egy, az EU országainak
szánt jogszabályjavaslat el-
készítését.

A zöld könyv bemutatása-
kor Andor László, a szociá-
lis ügyekért felelõs biztos így
fogalmazott: „Választani
kell, vagy a nyugdíjasok lesz-
nek szegényebbek, vagy
emelni kell a munkavállalók
által fizetett nyugdíjjárulé-
kot, vagy pedig többen, töb-
bet és tovább fognak dolgoz-
ni. Az európai szociális mo-

dell egyik legnagyobb sikere
annak biztosítása, hogy az
öregség nem jelent egyet a
szegénységgel. Ezt az ígére-
tet továbbra is be kell tarta-
nunk, és a ma kezdõdõ pár-
beszéd remélhetõleg segítsé-
get fog nyújtani a tagálla-
moknak abban, hogy meg-
hozzák a megfelelõ nyugdí-
jak biztosításához szükséges
döntéseket.”

A biztos azt is leszögezte,
hogy a Bizottság nem fog
erõszakoskodni annak érde-
kében, hogy a tagállamok
azonnal növeljék a nyugdíj-
korhatárt. De azokat is meg-
lehet érteni, akik megkérdõ-
jelezték a Görögországnak
nyújtott 110 milliárd eurós
segélycsomagot, annak az
országnak, ahol mind ez
ideig 55 éves korban mentek
nyugdíjba, míg a legnagyobb
pénzsegélyt nyújtó Német-
országban, a nyugdíjkorha-
tár 65 év. (Megjegyzendõ,
hogy a görög válságkezelõ
intézkedésekben szerepel a
nyugdíjkorhatár felemelése
65 évre mind a nõk, mind a
férfiak számára.)

A kérdés elemzésekor fi-
gyelembe kell venni: 2008-
ban az EU-ban az aktívnak
tekintendõ 15 és 64 év kö-
zötti korúak és a 65 éven fe-
lüliek aránya 4 az 1-hez volt.
Az elõrejelzések szerint
2060-ban a nyugdíjasok szá-
ma kétszerese lesz azokhoz
képest, akik nyugdíjjárulé-
kot fognak fizetni. Erre a ki-
hívásra kíván megfelelõen
felkészíteni a vitára indított
javaslatcsomag, választ vár-
va elsõsorban arra, hogyan
lehet megoldani a követke-
zõket:

– megfelelõ jövedelmet
biztosítani a nyugdíjasok-

nak, ugyanakkor a nyugdíj-
rendszerek hosszú távon
fenntarthatók legyenek;

– megfelelõ egyensúlyt te-
remteni a munkavégzés és a
nyugdíj között egyidejûleg
az aktív élettevékenység
meghosszabbításával;

– elhárítani az akadályt
azok számára, akik az EU
több országában dolgoztak,
és egy ország nyugdíjrend-
szere alapján fognak nyug-
díjhoz jutni;

– a jelenlegi gazdasági

válság nyomán kialakult
helyzetben biztos nyugdíja-
kat fizetni mind most, mind
a jövõben;

– nagyobb átláthatóságot
biztosítani a nyugdíjak meg-
állapításakor oly módon,
hogy az érintett szemé-
lyeknek mikor döntést kell
hozzniuk, tájékozódva legye-
nek nyugdíjuk nagyságáról.

A gazdasági és pénzügyi
válság kimélyítette a kedve-
zõtlen demográfiai folyamat
által teremtett helyzetet. A

gazdasági feljõdés visszaesé-
se, a költségvetések krónikus
hiánya, a pénzügyi bizonyta-
lanság, a munkaerõpiac vál-
sága, mind arra int, hogy el-
kerülhetetlenül szükséges a
nyugdíjrendszerek reformá-
lása oly módon, hogy meg
legyen a pénzügyi fenntart-
hatóságuk és hosszú távon is
szociálisan megfelelõ nyug-
díjat biztosítsanak.

Új együttmûködésre van
szükség az európai kormá-
nyok és a privát nyugdíjbiz-

tosítók között annak érdeké-
ben, hogy az emberek anél-
kül tervezhessenek nyugdí-
jas korukra, hogy kettõs csa-
pással kellene szembesülni-
ük, mint amilyenek a hosz-
szabb munkaidõ és az ala-
csonyabb életszínvonal a
nyugdíjas korban.

Az Eurobarométer nem-
rég elvégzett felmérése sze-
rint az EU állampolgárainak
73%-a úgy véli, vagy kisebb
nyugdíjban lesz része, vagy
el kell halasztania nyugdíjba

menetelének idejét, vagy
több pénzt kell megtakaríta-
nia öregsége idejére. Ugyan-
akkor 54%-a aggódik, mi-
szerint idõs korára a jövedel-
me nem fog biztosítani egy
tisztességes- elfogadható
életszintet.

Annyi bizonyos, a jelenle-
gi pénzügyi nehézségek mi-
att egyetlen EU-tagország
sem engedheti meg magá-
nak, hogy 60 év alatti nyug-
díjkorhatárt állapítson meg.
Mivel a lakosság egyre in-

kább elöregedig az Európai
Bizottság javasolja többek
között, hogy 2060-ban a
nyugdíjba menetel korhatára
70 év legyen azon az alapon,
miszerint a nyugdíjban töl-
tött idõ ne legyen nagyobb
mint az élet hosszának egy-
harmada. Az elgondolás
szerint a munkában töltött
idõ meghosszabbítása része
kell legyen egy, a 2020-ig ter-
jedõ gazdasági és társadalmi
programnak. Ugyanakkor
az EU 18 és 64 év közötti la-

kosai 75%-nak aktív tevé-
kenységet kellene folytatnia.

Ez egy nagyon merész el-
várás, ha tekintetbe vesszük,
hogy jelenleg az EU tagor-
szágai aktív lakosságának
csak a 64,6% dolgozik, Ro-
mániában pedig ez az arány
csak 57,4%. Nem túlzás azt
állítani, hogy a jövõben a
nyugdíjak kifizetéséhez
szükséges pénzügyi alapok
biztosítását nagymértékben
az fogja eldönteni, mennyire
sikerül az aktív lakosság
nagy részének megfelelõ
munkakörülményeket te-
remteni.

Vita tárgya az is, mennyire
lesznek hajlandók lemonda-
ni az EU-tagországok jelen-
legi kizárólagos hatáskörük-
rõl a nyugdíjrendszer megál-
lapítását illetõen. Egyelõre,
tekintettel az országok kö-
zötti nagy különbségekre,
ami az általános egészség-
ügyi, gazdasági és szociális
viszonyokban tapasztalható,
elképzelhetetlen például,
hogy egységes nyugdíjba
meneteli korhatárt szabja-
nak meg, kivéve esetleg a kö-
telezõ legalacsonyabb élet-
kor meghatározását. Azt
sem lehet minden országra
kötelezõen megszabni, le-
gyenek adókötelesek a nyug-
díjak, figyelembe véve a
nagy különbségeket a mini-
mál nyugdíjak között.

Mindezek ellenére nem ér-
dektelen, milyen eredménye
lesz majd a zöld könyvben
vitára indított tételeknek.
Remélhetõleg ennek alapján
sikerül majd olyan döntése-
ket/ajánlásokat hozni, me-
lyek biztosítani fogják hosz-
szú távon az EU idõs állam-
polgárainak a megfelelõ élet-
színvonalat.

Nyugdíjasok jövõje az EU-ban

Deák Levente

A polgári perek és általá-
ban a törvénykezés egyik
sajátossága, hogy az ítélke-
zés ellentmondásos szóbeli
tárgyalás alapján vagy után
történik, a felek: felperes és
alperes érvelése és ellenér-
velése nyomán. A feleknek
perbeli cselekvõképességgel
kell rendelkezniük, aminek
meglétét a bírónak ellen-
õriznie kell. Mindezeket
csak azért említem itt, tör-
vényismertetõm elején,
mert az eljárásjog és a jog-
gyakorlat ismeri a curator
litis fogalmát, ami már a ró-
mai jogban is ismert volt, és
mai értelemben pergondno-
kot jelent, egy olyan sze-
mélyt, aki a perbe hívott
személy érdekeit bizonyos
perekben képviselheti. A mi
polgári pereink közül a
curator litis vagy pergond-
nok elbirtoklási perekben,
valamint telekkönyvi rend-
szerben vagyonmegosztási
és vagyonközösség-felszá-
molási/megszüntetési pe-
rekben juthat szerephez,
majd még látni fogjuk, ho-

gyan, valamint azt is, hogy
õt ki nevezi ki.

A hatályos polgári eljárási
törvénykönyv 44. szakaszá-
nak elsõ bekezdése, a 2000.
évi 138. sürgõsségi kor-
mányrendelettel történt át-
szövegezése nyomán, a meg-
keresett bíróságot hatalmaz-
ta fel arra, hogy folyó perben
gondnokot nevezzen ki cse-
lekvõképtelen vagy részleges
cselekvõképességû, törvé-
nyes képviselõvel nem ren-
delkezõ személy jogvédel-
mére, nemkülönben akkor
is, ha érdekellentétet észlel  a
képviselõ és a képviselt sze-
mély között. Végül erre ak-
kor is sor kerülhet, ha egy jo-
gi személynek perbeli jogi
képviselõje nincs. Ismétlem,
a gondnok kinevezése ezek-
ben az esetekben a megkere-
sett bíróság feladata, mert ha
ennek szükségességét peren
kívüli eljárásban a gyámha-
tóság észleli, a gondnok ki-
nevezése továbbra is köz-
igazgatási hatáskörben ma-
radt, a hatályos családjogi
törvénykönyv 152. szaka-
szának valamelyik idevágó
bekezdése szerint. Az el-

mondottakat igazolja a Leg-
felsõ Semmítõ- és Itélõszék
2007. május 7-én hozott
XXXVII. számú döntése is,
amely az eljárási törvény-
könyv 44. szakaszában fog-
laltak leszûkítõ alkalmazásá-
ra szólította fel a bíróságo-
kat, azaz arra, hogy az emlí-
tett bírósági hatáskört nem
terjeszthetik ki más esetekre,
azokra tehát, amelyekben
eddig is, ezután is a gyámha-
tóságok járhatnak el.

Erre az iránymutatásra
szükség volt, és továbbra is
szükség van, mert a joggya-
korlat máig nem egységes a
curator litis/pergondnok ki-
nevezése kérdésében, és az
említett elbirtoklási, vala-
mint az ingatlanmegosztási
perekben , amelyekben,
nem csak képletesen szólva,
minden a telekkönyvi hely-
zetbõl indul ki, és oda tér
vissza, esetenként maga a
bíróság rendeli el a pergond-
nok kinevezését. De találni
olyan jogeseteket is, ame-
lyekben ezt gyámhatósági
szervként eljárva, a polgár-
mester végzi, közigazgatási
hatáskörben.  Az interneten

olvasható, egyebek mellett a
Hunyad megyei Petrilla vá-
ros szociálvédelmi közhiva-
talának szabályzata, ame-
lyet a helyi tanács 2007. évi
4. rendeletével hagytak jó-
vá, s amely tételesen ki-
mondja, hogy a pergondno-
kot (curator litis) a bíróság
kifejezett kérésére közigaz-
gatási hatáskörben maguk
nevezik ki. A Petrozsény
municípium közigazgatási
tevékenységét bemutató
2005. évi jelentésben 13
ilyen curator litis kinevezési
végzés szerepel.

Az alapkérdés azonban
mégis más, közelebbrõl az,
hogy az említett elbirtoklási
és vagyonközösség-meg-
szüntetési, felszámolási pe-
rekben perggondnok egyál-
talán szerepelhet-e, beléptet-
hetõ-e, akik olyan személye-
ket fognak majd képviselni,
akik a telekkönyvben mint
tulajdonosok bejegyezve
szerepelnek, de akik elhuny-
tak, és akiknek hagyatékát
máig nem rendezték, vagy
pedig akiknek tulajdonré-
szét mások birtokolják hosz-
szú évtizedek óta. Találtunk

utalást olyan bírósági gya-
korlatra, amely szerint a
száz évnél régebbi bejegyzé-
sek kedvezményezettjeit el-
hunytaknak kell tekinteni
(vélelmezetten elhunytak), s
ilyenkor a hagyatékukat, a
telekkönybe bejegyzett in-
gatlanra vonatkozó tulajdo-
nukat az államot képviselõ
Gazdasági és Pénzügymi-
nisztérium perbeli bevoná-
sával, mint üresedésben le-
võ hagyatékot (succesiune
vacantã) kell leosztani. (Ez
kerül majd helyi köz- vagy
magántulajdonba). E felfo-
gás szerint az azonosíthatat-
lan, telekkönyvbe tulajdon-
joggal bejegyezve szereplõ
személyek helyett a perbeli
cselekvõképesség az álla-
mot vagy a helyi tanácsot il-
leti meg.

Elérkeztem mondaniva-
lóm lényegéhez, amelyet a
Legfelsõ Semmítõ- és
Itélõszék polgári szekciójá-
nak 2004. november 9-i kel-
tezésû 6184. eseti döntésé-
bõl olvastam ki. Csak indok-
lása, útmutatása lényegét
foglalom össze : a fizikai
vagy természetes személy el-

hunytával ennek cselekvõ-
képessége megszûnik, õ te-
hát perben  tovább már nem
szerepelhet, és így kizárt an-
nak törvényi lehetõsége,
hogy a családjogi törvény-
könyv 152. szakasza alapján
õt ügygondnok képviselje,
mint ahogy arra sincs lehe-
tõség – és a bíróságok az
ilyen kérelmeket kötelesek
elutasítani –, hogy a telek-
könyben szereplõ személyek
„ismeretlen örököseit” elbir-
toklási perekben curator
litis/pergondnok képviselje.
Továbbra is megválaszolat-
lan marad azonban a kérdés:
eljárásjogi szempontból eze-
ket a telekkönyvben szereplõ
személyeket hogyan lehet
perbe hívni, ki képviseli eze-
ket az említett, ma már egy-
általán nem ritkaságszámba
menõ elbirtoklási és másmi-
lyen perekben, szerephez jut-
e még a curator litis vagy
sem. Itt – véleményem sze-
rint – már rég óta egy olyan
joghézaggal állunk szemben,
amelynek megszüntetésére
az új polgári eljárási törvény-
könyv remélhetõleg válszt
tud majd adni!

Curator litis, avagy pergondnok
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Kiállítás az Árkosi 
Kulturális Központban

Július 16-án, pénteken 19
órától rendkívüli hangverse-
nyen fellép Georgeta Sto-
leriu szoprán, Szilágyi Zsolt
tenor, Elena Stancu szoprán,
Mocanu Erika alt, zongorán
és orgonán kísér Ana Maria
Negrea és Krecht Emese.
Mûsoron: Ferdinando Ber-
toni: Salve Regina, Wolff
Péter: Ave Maria, Johann
Sebastian Bach: János-pas-
sió, Ich Folge Dir, Giovanni
Battista Pergolesi: Stabat
Mater — Cuius animam
ária, Georg Friedrich
Händel: Júdás Makkabeus
— Komm, Süsse Freiheit
ária, Sir Eduard Elgar: Ave
Maria, Camille Saint-Saëns:
Ave Maria, Righini: Ave

Maria, Johann Sebastian
Bach: Magnificat — Quia
respexit ária, Franz Schu-
bert: Ave Maria, Lamb-
riotte-Lambrillotte: Ave
Maria, Liszt Ferenc: Ave
Maria, Giovanni Paisiello:
Ave Maria. Bemutatja: Eca-
terina Stan zenekritikus. Az
elõadásra Sepsiszentgyörgy-
rõl 18.30 órakor autóbusz
indul a színház elõl.

Rétyi nemzetközi 
fúvóstalálkozó

Július 16. péntek: 18.30
órakor megnyitó a község
központjában a részt vevõ
zenekarok felvonulásával.
Szombat délelõtt a vendég-
zenekarok fellépnek Kézdi-
vásárhelyen, Kovásznán és
Baróton, 16 órától felvonu-

lás Sepsiszentgyörgy belvá-
rosában, hangverseny az Er-
zsébet parkban, 18.30 óra-
kor a rétyi fúvószene 75. év-
fordulója alkalmából a helyi
temetõben megkoszorúzzák
az elhunyt fúvósok emlék-
kopjafáját, 21 órától tánc-
mulatság a községi sport- és
kulturális központban. Va-
sárnap 9.45-tõl Rétyen fel-
vonulnak a zenekarok,
10.10 órától a kötelezõ szá-
mok eljátszása, köszöntõk,
10.35-tõl a meghívott zene-
karok koncertje.

Zongoraest 
Gyergyószentmiklóson

Július 16-án, pénteken a
Tarisznyás Márton Múze-
um nagytermében 16 órai
kezdettel a gyergyószent-
miklósi zenemûvészeti osz-
tály elõadását hallgathatja
meg a közönség, Baricz Ta-
más, Benedek Szabolcs,

Csata Nóra, Elekes Gyopár,
Elekes Péter, Hideg Boglár-
ka, Mihály Csaba, Oláh
Csongor és Sajgó Orsolya
közremûködésével, majd
bemutatkozik a diákok mû-
vészeti vezetõje is, Blãnaru
Amália, aki Bach-, Chopin-
és Debussy-mûvekkel kelti
életre a klasszikus és ro-
mantikus zene legszebb
szólamait.

Vargyas-napok

Július 17, szombat: 12
órakor hívogató a baróti
Csala Kürtje Fúvószene-
kar közremûködésével, 15
órától szórakoztató zene és
a vargyasi tûzoltók gyorsa-
sági-ügyességi bemutatója,
16 órától a helyi iskolások
furulyamûsora, 19 órától
Baki-koncert (beatzene,
katolikus egyházi énekek),
20 órától tûzoltók bemu-
tatógyakorlata, 21 órától

tábortûz, 21.30-tól reggelig
utcabál.

Július 18, vasárnap: 11
órától istentisztelet, 12.30-
tól falulátogatás, 15 órától a
vargyasi iskolás tánccsoport
felvonulása az Õrzõbõl az
unitárius templomig, élõ ze-
neszóra, 16.30-tól az iskolá-
sok táncmûsora a sportpálya
színpadán, 16 órától tokány-
fõzés, nomádíjász-toborzó,
karaoke, 17 órától nomád
íjászat Bereczki Barnabás és
Demeter Vilmos irányításá-
val, 18 órától Front Line
Music-koncert, 20 órától
Dugó és a Haverock, 21 órá-
tól tábortûz, 22 órától tûzijá-
ték, utána szórakoztató és
mulatózene, mulatás.

Képzõmûvészeti 
kiállítás 
Csíkszentkirályon

Vinczefi Sándor képzõ-
mûvész 2010-es festészeti és

kisplasztikai kiállításának
megnyitója várja az érdeklõ-
dõket pénteken, július 16-án
18 órától Csíkszentkirályon,
az Állandó Képtárban (Sipi,
Csíkszentkirály 622. szám).

Japán Napok
Marosvásárhelyen

A fõtéri Toldalagi-palo-
tában július 23-ig tartó ren-
dezvénysorozat keretében
az érdeklõdõk a hagyomá-
nyos japán kultúrának szen-
telt rendezvényeken, kon-
certeken, elõadásokon,
filmvetítéseken és mûhely-
munkákon vehetnek részt,
naponta 10 órától 15.30
óráig. Ízelítõ az utóbbiak-
ból: Kimono, Shodo (a ja-
pán kalligráfia mûvészete),
Origami, Kirigami, Suibo-
ku-ga (hagyományos japán
festõmûvészet). Koordiná-
tor: Akiko Kimura festõmû-
vésznõ.

Programajánló

Nyáron a kéz bõre egyket-
tõre lebarnul, nem véletlen,
hogy ilyenkor ösztönösen is a
színesebb lakkokhoz nyú-
lunk szívesebben, hiszen gyö-
nyörû kontrasztot alkotnak a
sötétebb bõrszínnel.

A legdivatosabb árnyala-
tok: a türkiz, a pink, a vilá-
goszöld, a narancsoskorall és
az élénklila. Vigyázzunk
azonban, az élénk nem min-
dig jelent harsogót, ha nap-
közben szolidabb külsõvel

kívánunk mgjelenni, akkor
viseljünk élénk, ám nem vib-
ráló színeket a körmökön.
Ezek a lakkok csak akkor
mutatnak jól, ha nem hosz-
szú körmökön viseljük õket,
mert ellenkezõ esetben ledér
hatást váltanak ki. Ezért
nem is szükséges rátenni
semmi csilli-villit. Szerez-
zünk be több színt is, ilyen-
kor érdemes a kisebb kiszere-
lésû lakkokat megvenni.
Ezek a színek csak akkor

néznek ki jól, ha teltek, tehát
ha szükséges, akkor kettõ
vagy akár három rétegben is
felvihetjük õket a körmökre.
Nagyon jól mutatnak söté-

tebb és egyszínû ruhákkal
párosítva, és izgalmas kiegé-
szítõi a most trendi színes
keretes napszemüvegeknek.
Ha éppen körömbajokkal

küzd valaki, akkor fesse a
színes lakkot a gyógylakk fö-
lé, vagy egyszerûen szerez-
zen be egyet az ilyen színek-
ben pompázó körömerõsítõk
közül.

Egy másik trend a pasz-
tellvonal, ami természetesen
a körömfestésben is megjele-
nik. Minden olyan lakk jö-
het, amely a fagyira vagy a
vattacukorra emlékeztet:
orgonalila, halvány égkék,
vanília, fáradt narancsszín,
babarózsaszín… Fontos,
hogy jól fedõ, matt árnyala-
tot válasszunk. Az egyik leg-
különlegesebb darab nyáron
a mattfehér körömlakk,
amely remekül mutat, ha
már sikerült lebarnulni. A
metálosan fénylõ lakkok is
divatban vannak idén. Min-
den körömlakk trendi,
amely fémesen csillog, a lé-
nyeg, hogy tükörszerûen fé-
nyes felülete legyen. Idén
még a zöld és kék színek

sem számítanak szokatlan-
nak. A merészebbek bátran
kísérletezhetnek az összes
árnyalattal, amelyet az óce-
án ihletett. A tengerkék és
királykék árnyalatok már
régóta központi helyet fog-
lalnak el a körömlakkdivat-
ban, így nincs ez másként
idén nyáron sem. A mély-
zöld árnyalatoknak szintén
most jött el az ideje. A ko-
rábban jelentéktelennek és
furcsának számító zöld szí-
nû körömlakkok idén beke-
rültek a divat fõáramába,
amint a legnagyobb márkák
sorra dobták piacra fûzöld,
sötét tengerzöld árnyalatú
termékeiket.

Ne feledjük azonban, hogy
a legszebb körömlakk is csak
szépen ápolt körmökön mu-
tat jól. Idén elfelejthetjük a
hosszú, hegyes karmokat:
most a kissé gömbölyded,
ovális, rövidebbre vágott kö-
römforma a nyerõ.

Mit fessünk a körmünkre?
Nyáron, a szandálok és papucsok fõsze-

zonjában a körömlakkok minden eddigi-

nél fontosabb szerepet kapnak. A szép,

vibráló színekkel festett körmök rögtön

odavonzzák a tekintetet, és szuper kiegé-

szítõként szolgálnak a forróságban. Idén

játékos körömlakkárnyalatok hódítanak,

a visszafogottság nem jellemzõ.

Nehéz megbarátkozni az
öregedés gondolatával, de
nem is kell. Ha szeretnénk el-
tüntetni a ráncokat, megfia-
talítani a szervezetet, és elke-
rülni a korral járó betegsége-
ket, akkor figyeljünk oda az
étrendünkre. Bizonyos éte-
lekkel harcolhatunk az öre-
gedés ellen. Egy egészséges,
rostokban és antioxidánsok-
ban gazdag étrenddel sokkal
hatékonyabban harcolha-
tunk az öregedés ellen, mint
bármilyen kozmetikummal.

Sok ok van arra, hogy mi-
ért érdemes minél több zabot
fogyasztani: megelõzi a rá-
kot, csökkenti a vérnyomást,
megszünteti az idegességet,
és fiatalítja a szervezetet. A
zabban ugyanis sok-sok rost
van, amelyek hatására az
étel gyorsabban halad át a
tápcsatornán, így a rákkeltõ
anyagok kevesebb ideig ron-
csolhatják a sejteket. A népi

gyógyászatban már évszá-
zadok óta használt gabona-
féle emellett csökkenti a ko-
leszterinszintet, sõt megújít-
ja a bõrt is, mert gazdag
antioxidánsokban.

Vásároljunk vagy süssünk
zablisztbõl készült kenyeret,
kekszet vagy muffint, hiszen
ezek nemcsak finomak, de
egészségesek is. Sõt, ezt a ga-
bonafélét akár a rántott hús,
sajt vagy zöldség bundájá-
hoz is felhasználhatjuk. A
fáradt bõrre remek pakolást
készíthetünk belõle: 1 evõka-
nál zabot keverjünk össze 2-
3 dl tejjel, és a masszát vi-
gyük fel a bõrre. Pár perc
után mossuk le.

Nem véletlenül nevezik a
zöld teát évszázadok óta a fi-
atalság egyik forrásának: a
benne lévõ antioxidánsok
megkötik a sejteket romboló
szabadgyököket, így lassít-
ják a szervezet öregedését. A

zöld tea hatóanyagai ezen
kívül kimutathatóan csök-
kentik a rák, a szív- és ér-
rendszeri betegségek kocká-
zatát, így ha valaki hajlamos
ezekre a betegségekre, min-
denképpen érdemes legalább
napi egy-két csésze teát meg-
innia. De a finom ital akkor
is segít, ha a bõrünkkel van
probléma – tökéletes a patta-
nások, fertõzések ellen, és
vitalizálja a hámsejteket.

A paradicsom az egyik
leghatásosabb öregedésgátló
zöldség. Rengeteg van benne
egy likopin nevû vegyület-
bõl, amely megsemmisíti a
szervezetben kialakuló káros
szabadgyököket, így lassítja
a szervezet öregedési folya-
matát. Bizonyítottan enyhíti
az öregedéssel járó ízületi és
reumás fájdalmakat, de segí-
ti az emésztést, és karban-
tartja a vér sûrûségét is. A
bõrt is fiatalon tartja: azok

ugyanis, akik naponta leg-
alább egy paradicsomot elfo-
gyasztanak, védettebbek a

nap káros UV-sugaraival
szemben.

A szõlõ csodát mûvel a

szervezettel és az arcbõrrel.
A szõlõ magjában és héjá-
ban lévõ antioxidáns védi a
szívet, ezzel csökkentve a
szív- és érrendszeri betegsé-
gek kialakulásának kockáza-
tát. A belõle készült bor ter-
mészetes gyulladáscsökken-
tõ és hormonpótló, meno-
pauza, csontritkulás vagy
nõgyógyászati betegségek
idején érdemes naponta pár
kortyot inni.

A fokhagymában az ún.
allil-szulfidok és más hason-
lóan hatékony antioxidán-
sok találhatók, melyek gá-
tolják a vérrögképzõdést,
fokozzák a szív teljesítmé-
nyét, csökkentik a vér
összkoleszterinszintjét, illet-
ve gátolják számos tumoros
betegség kifejlõdését. A fok-
hagyma éppen ezért az érel-
meszesedés megelõzésére
az egyik leghatásosabb szer-
nek tekinthetõ.

Étkezzünk az öregedés ellen!
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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

Az öreg székelynek 100 litert tejelõ Riska tehene van, cso-
dájára is jár az ország-világ. Kimegy a bácsihoz a riporter is
érdeklõdni:
– Bácsika! Hogy lehetséges, hogy az ön tehene ennyi sok te-
jet ad?

– Ááá, semmiség az egész, minden a kedvességen múlik.
– ???
– Minden reggel kimegyek az istállóba és megkérdem a Ris-
kát, hogy …? 
(poén a rejtvényben)    

Vízszintes: 1. A poén elsõ része. 12. Tüzet szüntet. 13.
Fürdõköpeny anyaga. 14. Szláv igen. 15. Balti nép. 17.
Nem áll stabilan. 18. Akciós összeg. 20. Somszelet! 21. Áb-
ra része! 22. 100 voltnál nagyobb villamosság. 25. Foga-
lom. 27. Kormányzói rang. 28. Horgot befal. 30. Após
(nép.). 32. Ady egyik álneve. 33. Bajuszt simogat. 34. Két
fiúcska! 35. Európai bank. 37. Füstölt sonka. 38. Ásvány-
fajta. 39. Heves hatás. 41. Kiötlõ. 43. Tigrisbõr! 44. Lyukas
ólombetû! 46. Az Omega énekese (János). 47. Irányába.
49. Tyúkhang. 50. Két zendülõ! 51. ... Mátyás (Tamási Á.).
54. Katonai tábor.  

Függõleges: 1. Maci kicsinye. 2. Becézett Ilona. 3. Huszár
alatt van. 4. Állat szülése. 5. Kifejezésmóddal kapcsolatos.
6. Kámforszemek! 7. ... Vatanen; világbajnok finn ralis. 8.
Brácsa tartozéka. 9. Nagyon parányi. 10. Kotangens (röv.).
11. Olasz igen. 16. Erõdöt övezhet. 18. Meleg bukószél. 19.
Áruval megtelik. 21. Megrészegedik. 23. Adó-vevõkészülé-
ke van. 24. Ti egyedül. 26. Római 501-es. 29. Antennaféle.
31. Duda gépjármûn. 36. Néma béka! 38. Kettõ, társ. 40.
“Nyelésnyi” folyadék. 42. ...-futás. 43. A poén második ré-
sze. 45. Gyógynövény. 47. Vén, koros. 48. Papagájféle. 50.
Mar ... Plata; argentin város. 52. Vétlen Éva! 53. Éber figye-
lés a dolga. 55. Gürcölni kezd!   

Kedves székely 

A dinnye azért is hálás és
népszerû gyümölcs, mert
alapvetõen nem igényel sem-
milyen különös fõzõcskét,
vagy elõkészületet – önma-
gában tökéletes fõszereplõ.
Ugyanakkor bármikor két
perc alatt, minimális erõfe-
szítéssel a legelegánsabb elõ-
ételt, vagy desszertet vará-
zsolhatjuk belõle. Ráadásul
mind a görög-, mind a sárga-
dinnye illatos, aromás, har-
monikus ízét remekül kiegé-
szítik a sós, karakteres son-
kák és sajtok – gyönyörû,
elegáns, változatos elõétele-
ket kreálhatunk velük. Apró-
ra kockázva hagymával,
megfelelõ zöldfûszerekkel
(pl. menta, bazsalikom, kori-
ander) kiválóan passzol gril-
lezett húsokhoz és halakhoz
is. Lássuk mi mindent ké-
szíthetünk a mézédes gyü-
mölcsbõl.

Hideg gyümölcsleves
Hozzávalók: 25 dkg sár-

gabarack, 4 evõkanál citrom-
lé, 1/2 sárga húsú dinnye (40
dkg), 1/2 zöld húsú dinnye
(40 dkg), 50 dkg görögdiny-
nye, 5 dl édeskés, muskotá-
lyos fehérbor, 4 evõkanál
méz, 2 csipet õrölt fahéj, 1
púpos evõkanál étkezési ke-
ményítõ; a díszítéshez: né-
hány mentalevél.

Elkészítés: A sárgabarac-

kokat félbevágjuk, kimagoz-
zuk, felaprózzuk, azonnal
meglocsoljuk a citromlével.
A dinnyéket félbevágjuk,
magjaikat eltávolítjuk. A
dinnyék húsából karalábévá-
jóval 20-25 golyót formálunk
és félretesszük a díszítéshez.
A maradék dinnyehúst evõ-
kanállal kivájjuk, majd a
borral, a mézzel és a fahéjjal
együtt a sárgabarackhoz ke-
verjük. Fedõ alatt, mérsékelt
tûzön 15 percig forraljuk, vé-
gül péppé turmixoljuk. Az
étkezési keményítõt 2 evõka-
nál hideg vízzel simára ke-
verjük, a leveshez adjuk, és
éppen csak felforraljuk vele.
Hideg vízbe állítva kihûtjük,
és 3 órára betesszük a hûtõ-
szekrénybe. Tálaláskor a le-
vest erõleveses-csészékbe
vagy mély üvegtálkákba
szedjük, beletesszük a diny-
nyegolyókat, és mentalevél-
kékkel díszítve kínáljuk. Kü-
lön tálkában vaníliás cukor-
ral ízesített tejszínhabot ad-
hatunk hozzá.

Töltött dinnye
Hozzávalók: 50 dkg gö-

rögdinnye, 25 dkg sárgadiny-
nye, 1 õszibarack, 3 alma, 15
dkg ribizli, 20 db kis szõlõ-
szem, 1 teáskanál cukor.

Elkészítés: A dinnyéket
darabokra vágjuk, vagy kis
golyókat vájunk belõlük. Az

õszibarackot gerezdekre, az
almát kisebb darabokra vág-
juk. A ribizlit megmossuk,
majd a szemeket leszedjük a
szárról. A gyümölcsöket tál-
ban összekeverjük, megszór-
juk a cukorral és a cikk-cak-
kosra kivájt fél görögdinnyé-
be töltjük. Hús mellé kitûnõ.

Görögdinnyés sörbet
Hozzávalók: 60 dkg gö-

rögdinnye, 10 dkg cukor, 1
citrom leve, 1 dl száraz pezs-
gõ; a díszítéshez: fél citrom
leve, 1 evõkanál cukor.

Elkészítés: A dinnye héját
levágjuk, a húsát kimagoz-
zuk, és kockára vágjuk. Tur-
mixgépbe tesszük, hozzáad-
juk a cukrot, a citromlevet, a
pezsgõt, és összekeverjük.
Tálba öntjük, és legalább 3-4
óra hosszára a mélyhûtõbe
tesszük. Közben félóránként
percenként átkeverjük, hogy
ne képzõdjenek nagy jégkris-
tályok. Tálaláskor a talpas
poharak peremét citromlébe,
majd cukorba mártjuk, és
ezekben kínáljuk a jégkását.

Kecskesajtos dinnyesaláta
Hozzávalók: 20dkg friss

kecskesajt, 1kg görögdinnye,
néhány friss bazsalikomle-
vél, frissen õrölt bors, olíva-
olaj, balzsamecet.

Elkészítés: Elõször elké-
szítjük a balzsamecet sziru-
pot: ehhez 2,5dl balzsamece-
tet egy lábasba öntünk és
erõs lángon felére beforra-
lunk, amíg besûrûsödik, és
szirupos állagú nem lesz.
Kis üvegben hûtõben tárol-
juk. A görögdinnyét felszele-
teljük, rámorzsoljuk a kecs-
kesajtot, õrölt borsot, bazsa-
likomleveleket tépkedünk rá,
majd meglocsoljuk pici olí-
vaolajjal, végül a sûrû, édes
balzsamecet sziruppal.

Sárgadinnyetatár 
pármai sonkával
Hozzávalók: 2 közepes

sárgadinnye, 10 dkg pármai
sonka (vagy más, finom, szá-
rított, hajszálvékonyra szele-
telt sonka), 5 dkg rukkola, fél
vöröshagyma, apróra vágva,
8-10 nagy bazsalikomlevél,
olívaolaj, só, bors.

Elkészítés: A sárgadiny-
nyét és a hagymát pici koc-
kákra vágjuk. A rukkolát és
bazsalikomot aprítjuk. A

sonkát kis darabokra tépked-
jük, de néhány szép szeletet
megtartunk díszítéshez. Egy
edényben összekeverjük a
dinnyét, hagymát, rukkolát,
bazsalikomot, sonkadarabo-
kat, sót, borsot és pici olíva-
olajat adunk hozzá. Tányér-
ra halmozzuk, a tetejét son-
kával és rukkola levelekkel
díszítjük.

Vaníliás sárgadinnye-
krémleves ánizzsal
Hozzávalók: 2 közepes

sárgadinnye, 2dl víz, 4 púpos
ek. cukor, 1,5 dl édes fehér-
bor, 2 csillagánizs, 1 vanília-
rúd kikapart belseje, 1 nagy
citrom leve.

Elkészítés: Egy lábasban
összeforraljuk a vizet, cuk-
rot, bort, vaníliát és az
ánizst. Amikor a cukor telje-
sen felolvadt, levesszük, és
teljesen kihûtjük (a fûszerek
benne maradnak, hogy aro-
máik jól átjárják a szirupot).
A sárgadinnyét felkockáz-
zuk, hozzáadjuk a citromle-
vet és a hideg szirupot.
Botmixerrel vagy turmixgép-
ben teljesen simára pürésít-
jük. Jéghidegen tálaljuk.

Görög, sárga 
mézédes finomságok

Körtefáinkat a gyümölcs-
érés idején a körtelevélbolha,
az almamoly és a varasodás
ellen szükséges védenünk.
Erre az idõszakra szaporod-
hat el a csipkéspoloska is. A
kombinált permetlébe a fel-
sorolt kártevõk és a varaso-
dás ellen hatásos készít-
ményt tegyünk. Ha a csip-
késpoloska ellen is kell véde-
keznünk, ügyeljünk arra,
hogy a permetlé a levelek fo-
nákját is érje. A július végén
és augusztus elején érõ fajták
permetezésekor vigyázzunk
a szüret elõtti, élelmezés-
egészségügyi várakozási
idõk betartására. Ezeket, ha
a körtelevélbolha miatt szük-
séges, a rövid várakozási ide-
jû piretroidok valamelyiké-
vel. Viszsont ha a sodrómo-
lyok miatt szükséges, a vára-
kozási idõt nem igénylõ
Bacillus thuringiensis készít-
ménnyel védjük. A birsültet-
vényekben a monilinia és
diplokarponos betegség ese-
tén szükséges permetez-
nünk. Védekezésre a szerves
kontakt gombaölõ szerek va-
lamelyikét használjuk. Véde-
kezhetünk a Dithane M-45
vagy az Orthocid 50 WP 0,2
%-os oldatával. Az õsziba-
rackosban a keleti gyümölcs-
moly harmadik hernyónem-
zedéke a július végén, au-
gusztus elején érõ fajták ter-

mését károsítja a legnagyobb
mértékben. A kezelés emel-
lett a barackmoly hernyói, a
betelepülõ hamvas- és fekete
õszibarack-levéltetvek ellen
is hatásos. Az augusztusban,
illetve a késõbb érõ fajtákat
kombinált formában hosz-
szabb hatástartalmú rovar-
és gombaölõ készítmények-
kel permetezhetjük.

Sármási-Bocskai János
kertészmérnök

Védekezés a
gyümölcsösben

Hatalmas hívogató halmokban állnak 

a látványos, csíkos labdák a zöldséges-

nél, a szupermarketekben és természete-

sen a nyáron megjelenõ útszéli árusok-

nál. Frissítõ, édes, gyönyörû, mi kell

még? Szerencsére a dinnyével az egész-

ségünknek is jót teszünk, hiszen igen

magas a C-vitamin tartalma, rostokban

gazdag és antioxidáns hatású.
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Az utóbbi napokban töb-
ben is kértek segítséget, taná-
csot telefonon, hogy a hirte-
len jött vihar leverte a fecske-
fészket, a fiókák kiestek és
mit tegyenek.

Nem új jelenség, hogy a vi-
har lever fecskefészkeket, és a
tapasztalat azt mutatja, hogy
azok a fészkek, amelyekben
tojások voltak, azokat már
nem lehet megmenteni. El-
lenben ahol már fiókák van-

nak, ott több megoldás is van
a megmentésükre. Fontossá-
gi sorrendben ismertetem
ezeket.

Legelsõként a legjobb visz-
szaragasztani a fészket a he-
lyére (újabban mûfészket le-
het tenni a sérült fészek he-
lyére). Többnyire nagyobb
darabok hullnak le, amit
csemperagasztóval vagy ce-
mentel, vissza lehet ragaszta-
ni.  Ha ez az eljárás mégsem

sikerül, akkor a kisfecskék-
nek az a legjobb, hogy hason-
ló korú fiókák mellé kerülje-
nek. Nézzünk szét a környe-
zetünkben, és ha van a szom-
szédságban fecskefészek,
amelyben fiókák vannak, ak-
kor tegyük be melléjûk, de le-
hetõleg egy fiókát egy fészek-
be. Ilyenkor jó, hogy ha már
elõzõleg ismerjük a környék
fecskéit. Szinte biztos vagyok
abban, hogy ha valaki abla-

kában fecskefészek van, az
felfigyel arra, és arra is, hogy
a közelben még hol van fecs-
ke. Ellentétben azzal a tévhit-
tel, hogy a fecskefiókákat
nem szabad megfogni, mert
a szülõk megérzik az ember
szagát és kidobják a fiókákat,
bátran fogjuk meg és segít-
sünk rajtuk. Abban az eset-
ben mikor visszaragasztani
nem tudjuk a fészket, és al-
kalmas fészek sem adódik,
ahová be lehetne tenni a fecs-
kefiókákat, nem marad más,
mint magunk felnevelni.

Ebben a feladatban gyer-
mekbarátaim tudnak a leg-
többet segíteni. Õk lelkesen
fogdossák össze a legyeket,
szúnyogokat, amivel lehet
táplálni a fecskefiakat. Ezért
azt ajánlom felnõtt társaim-
nak, ilyen esetben fordulja-
nak a környék gyerekeihez,
rovartáplálék beszerezése
céljából. A madarak gyors
emésztése miatt pótolni kell
a rovartáplálékot túróból, fõtt
tojásból, tejfölbõl készült
péppel, amit fecskendõvel tu-
dunk adagolni. Ha van vala-
kinek lisztkukac tenyészete a
lárvákból is adhat, és figye-
lem, naponta friss vizet kell
adni a madaraknak. Abban
az esetben, ha a kiesett fiókák
csupaszak vagy még alig tol-
lasak, meleget kell biztosítat-
ni számukra, amit egy 25
wattos égõvel érhetünk el.

Kelemen László, Rara Avis
Madártani Egyesület

Tizenkét hónap a természetben
Egy egyszerû fehér

papírtányérból mókás orosz-
lánt varázsolhattok néhány
perc alatt. Nem kell hozza
csak néhány dolog, amit biz-
tosan megtaláltok otthon a fi-
ókban.

Szükséges eszközök: egy
fehér papírtányér, barna szí-
nû tempera, két darab barna
színû textilgomolya, egy ki-
sebb piros textilgomolya, fe-
kete mûanyaggal bevont
drót, egy pár szem, olló,
ecset, ragasztó.

Elkészítés: A fehér papír-

tányért fessétek be a barna
temperával, majd hagyjátok
megszáradni. Ha megszá-
radt, egy ollóval a képen lát-
ható módon vágjátok körbe
a tányér széleit, ez lesz az
oroszlán haja. Majd ragasz-
szátok rá a két darab barna
színû textilgomolyát, erre rá
a pirosat. Ez lesz az orosz-
lán pofája. A fekete mû-
anyaggal bevont drótot is ra-
gasszátok fel, kicsit becsúsz-
tatva a textilgomolyák alá.
Ez lesz az oroszlán bajsza.
Végül ragasszátok fel a sze-
meket, és kész is van a mó-
kás oroszlán.

Oroszlán papírtángyérból

Hétvégi mellékletünk Életmód és Csodavár oldalait
Orosz Anna szerkesztette

Volt egyszer egy szegény
ember, annak annyi gyerme-
ke volt, mint a rosta lyuka, és
a falujának minden lakosát
meghívta már komának. Mi-
kor tehát megint kisfia szüle-
tett, kiült az országútra, hogy
az elsõ arra jövõt megkérje,
legyen a komája.

Akkor egy szürke kabátos
öregember jött arra az úton,
azt kérte meg, s az öreg szíve-
sen el is fogadta a meghívást,
elment vele, és segített meg-
keresztelni a fiúcskát.

Ez az öregember egy bor-
jas tehenet ajándékozott a
szegény embernek; az a bor-
jú ugyanazon a napon jött a
világra, amelyiken a fiú szü-
letett, és a homlokán elöl ara-
nyos csillag volt. Azt mondta
az öregember, hogy ez a bor-
jú legyen a kisfiúé.

Mikor a fiúcska felcsepere-
dett, mindennap kiment az
idõközben hatalmas bikává
fejlõdött állattal a legelõre. A
bika beszélni is tudott, és mi-
kor felértek a hegytetõre, így
szólt a fiúhoz:

– Te csak maradj itt, és
aludj egyet. Közben én majd
keresek magamnak legelõt.

Amint a fiút elnyomta az
álom, a bika villámnál is se-
besebben felvágtatott a nagy
égi legelõre, ahol arany csil-
lagvirágokat evett. Naple-
mentekor visszasietett, felkel-
tette a fiút, és aztán együtt
hazamentek. Így történt ez

mindennap, míg csak a fiú
húszéves nem lett.

Akkor egy napon így szólt
hozzá a bika:

– Most ülj föl a két szar-
vam közé, és én elviszlek a
királyhoz. Akkor aztán kí-
vánd azt tõle, hogy adjon ne-
ked egy hét sing hosszú kar-
dot, és mondd, hogy ki aka-
rod szabadítani a lányát.

Hamarosan megérkeztek a
királyi várhoz. A fiú leszállt a
bika hátáról, a király elé já-
rult, és elmondta, miért jött.

A király szívesen átadta a
kért kardot a pásztorfiúnak,
de nemigen reménykedett
abban, hogy a leányát vi-
szontlássa, mert már sok bá-
tor ifjú próbálkozott a kisza-
badításával, de hiába.
Ugyanis egy tizenkét fejû sár-
kány rabolta el a leányt, és ez
a sárkány nagyon-nagyon
messze lakott, ahova senki
sem tudott eljutni. Az odave-
zetõ úton elõször is egy át-
hághatatlan óriás hegység te-
rült el, másodszor egy széles,
viharos tenger állta útját az
oda igyekvõknek, harmad-
szor pedig: a sárkány egy
lángpalotában lakott. Még
hogyha sikerül is valakinek
átjutnia a hegységen és a ten-
geren, akkor sem tudott vol-
na áthatolni a hatalmas lán-
gokon, és ha mégis valami
csoda folytán átjutott volna a
tûzön, akkor a sárkány vég-
zett volna vele.

Ahogy a fiú megkapta a
kardot, felült a bikája szarvai
közé, és egyetlen pillanat
alatt a hatalmas hegyláncnál
termettek.

– Na, itt aztán nyugodtan

visszafordulhatunk - mondta
a fiú a bikának, hiszen lehe-
tetlennek tartotta, hogy átjut-
hassanak ezen az akadályon.

A bika azonban azt felelte:
– Várj csak egy pillanatig!

– és azzal letette a fiút a föld-
re. Alighogy ez megtörtént,
nekiiramodott, és hatalmas
szarvaival az egész hegylán-
cot félretolta, így azután to-
vább tudtak menni.

Akkor a bika újra szarvai
közé ültette a fiút, és hipp-
hopp, ott termettek a tenger
partján.

– Na, most aztán vissza is
fordulhatunk! – mondta a fiú. 

– Hiszen ezen a viharos
tengeren senki emberfia át
nem tud kelni!

– Várj csak egy pillanatig –
felelte a bika –, és kapaszkod-
jál meg jól a szarvamban.

Azzal lehajolt a víz színé-
hez, és elkezdett inni. Felitta
az egész tengert úgy, hogy
száraz lábbal átkelhettek raj-
ta, mint valami legelõn.
Nemsokára meg is érkeztek a
lángpalotához.

De már itt messzirõl olyan
hõség áradt feléjük, hogy a
fiú nem bírta kiállni.

– Állj meg! – kiáltotta oda
a bikának. – Ne menj tovább,
mert mind a ketten elégünk!

A bika azonban egészen
közel futott a lángokhoz, és
egyszerre csak az egész ten-
gervizet, amelyet elõzõleg
felhörpintett, a lángokra zú-
dította úgy, hogy azok nyom-
ban kialudtak, és ezáltal
olyan áthatolhatatlan füst ke-
letkezett, hogy az egész ég-
boltot elborították a füstfel-
hõk.

Egyszer csak aztán dühtõl
tajtékozva kirohant a ször-
nyû füstbõl a tizenkétfejû sár-
kány.

– Na, most aztán rajtad a
sor – szólt a fiúhoz a bika. –
Jól vigyázz, hogy a szörnye-
tegnek mind a tizenkét fejét
egyetlen csapással levágjad!

A fiú összeszedte minden
erejét, két kezébe fogta a ha-
talmas kardot, és olyan hirte-
len vágással találta el a hatal-
mas szörnyeteget, hogy vala-
mennyi feje egyszerre lehul-
lott. De a sárkány törzse még
mindig ott vonaglott, úgy,
hogy a föld is rengett belé.

A bika azonban fölkapta a
szarvára a sárkány törzsét, és
úgy felhajította a felhõk közé,
hogy nyoma sem látszott töb-
bé. Aztán így szólt a fiúhoz:

– Én elvégeztem a felada-
tomat. Most eredj be a palo-
tába. Ott megtalálod a király-
leányt, vezesd õt vissza az
apjához!

Ezzel elfutott az égi legelõ-
re, és a fiú soha többé nem
látta.

A fiú pedig megtalálta
benn a kastélyban a királyle-
ányt, aki végtelenül boldog
volt, hogy megszabadult az
undok sárkánytól. Hazamen-
tek a lány édesapjához, meg-
ülték a lakodalmat, s nagy
volt az öröm az egész biroda-
lomban.

(Erdélyi szász népmese)

Királylány a lángpalotában

Molnárfecske
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