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Az Erdélyi Magyar Egyeztetõ
Fórum következõ ülésének

tárgyává tenné az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács (EMNT) az
ENSZ faji megkülönböztetés elle-
ni bizottságában történteket. Teg-
nap kiadott közleménye szerint a
Tõkés László vezette szervezet
azért tartja fontosnak a kérdés
megvitatását az RMDSZ-szel,
mert Genfben a három erdélyi
magyar civil szervezet képviselõi,
valamint a bukaresti kormányt
képviselõ RMDSZ-es tisztségvi-
selõk eltérõ álláspontot képvisel-
tek a romániai magyarság kisebb-
ségi közösségi jogai kapcsán.
Folytatása a 2. oldalon

Régészparadicsom Erdélyben

Marosvásárhelyen és két másik erdélyi
város közelében is régészeti ásatások
folynak. Székelyudvarhely mellett 14.
századi templomra és temetkezési helyre
bukkantak, Nagyváradon pedig szkíta 
leletek feltárásán dolgoznak.

új magyar szó
2010. augusztus 13., 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 4,2347 ▼
1 amerikai dollár 3,3020 ▲
100 magyar forint 1,4995 ▼

Ponta–Geoanã-sárdobálás

Megsemmisítõ erejû támadást intézett elõd-
je ellen Victor Ponta, a Szociáldemokrata
Párt (PSD) elnöke: az Evenimentul zilei címû
bukaresti napilapnak adott interjúban víz-
iótlannak és a médiamogulok befolyása
alatt állónak nevezte Mircea Geoanát.
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Aktuális 3
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Aktuális 2
Lángok Csernobilnál

Moszkvai közlés
szerint tõzegmo-
csarak égnek
Csernobiltól 60
kilométerre délre.
Oroszországban
egyelõre sehol
nem mértek növe-
kedést a háttérsu-
gárzás szintjében,
és a radioaktív
helyzet sehol sem
rosszabbodott az
erdõtüzek miatt.

Futhatnak a pénzük után. A Credit Europe Bank brassói ügyefeleitõl összesen 1,5 milió eurót „csapoltak le“ a banki alkalmazottak Fotó: Mediafax

Hadüzenetek, 
újdonságokkal
Victor Ponta elismerte azt, amit Traian
Bãsescu a kampányban folyton hangoz-
tatott : a szociáldemokraták „száz száza-
lékban” a mogulok befolyása alatt álltak.

A politikus jelezte azt is,
hogy az ellenzék vezére-
ként nem kér többet az ef-
fajta segítségbõl. Mintha
Victor Ponta – Traian

Bãsescut idézve – azt
üzente volna az egyik
mogulnak: „Szégyelld

magad, Dinu
Patriciu!”. Cseke Péter Tamás

Mai mellékletünk:

Genfrõl is szól
majd az EMEF?

„Bankrabló” bankok
Egyre gyakrabban ürítik a betétesek számláit a pénzintézetek alkalmazottai

„Ilyen hõsök nélkül, mint ami-
lyenek õk voltak, ma is Hitler

vezetné Európát, és a zsidó nép
megsemmisült volna” – méltatta

tegnap Bukarestben Simon Peresz
izraeli elnök a hat izraeli katonát,
akik román társukkal együtt júli-
usban hunytak el a Brassó mellett

történt helikopterszerencsétlen-
ségben. Peresz a zsidó állam elsõ
hivatalban levõ elnökeként látoga-
tott Romániába. 3. oldal 

Simon Peresz dicsér és vigasztal

Az izraeli légierõ hat tisztje gyújtott gyertyát tegnap, Romániában elhunyt bajtársaik emlékére

Kétségbeesetten rohamozták meg tegnap a brassói bankszámla-tulajdonosok a Credit
Europe Bank helyi fiókját, miután kiderült: összesen másfél millió euró tûnt el a magán-
számlákról. A bankvezetés belsõ vizsgálatot indított, és az érintettek gyors kártalanítását
ígérte. A gyanakvás szelleme azonban kiszabadult a palackból: egyre több romániai beté-
tes érzi úgy, nincs biztonságban a pénze a hazai pénzintézetekben. A lapunk által meg-
kérdezett bankvezetõ úgy látja, az illetékesek részérõl több tapasztalatra van szükség, 
és az ügyfél figyelmén is múlik, hogy mi történik a pénzével. 7. oldal 

Fotó: Mediafax



Folytatás az 1. oldalról

Amint arról már beszámoltunk,
az ENSZ bizottsága elõtt a ro-
mán kormány küldöttsége ismer-
tette a faji megkülönböztetés és a
kisebbségek romániai helyzetére
vonatkozó jelentését. A testület
ugyanakkor meghallgatta három
erdélyi szervezet – köztük az
EMNT – árnyékjelentését is,
amely Székelyföld területi auto-
nómiáját és az erdélyi magyarság
önálló oktatási rendszerének ki-
építését sürgette. Közleménye
szerint az EMNT elnöksége „ne-
hezményezi és elítéli azt az igye-
kezetet, ahogyan a román kor-
mányküldöttségnek az RMDSZ
színeit képviselõ tagjai – különö-
sen Asztalos Csaba delegációve-
zetõ, az Országos Diszkriminá-
cióellenes Tanács elnöke és
Markó Attila etnikumközi ügye-
kért felelõs államtitkár – próbál-
ták bagatellizálni az árnyékjelen-
tésben felvetett kérdéseket”. A
Tõkés vezette szervezet szerint
ezzel felrúgtak egy korábban elfo-
gadott magyar közösségi állás-
pontot, miszerint kimeríti az etni-
kai diszkrimináció fogalmát a je-
lenlegi romániai kisebbségi kö-
zösségekre vonatkozó törvényi
keret és hatósági gyakorlat. „A

konszenzus kialakítása az erdélyi
magyar ügy külpolitikai képvise-
letében tovább már nem odázha-
tó” – olvasható a közleményben.

Markó Attilát nem lepte meg
az EMNT közleménye. „Nem
véletlen, hogy az EMNT politi-
kai síkra kívánja terelni a Genf-
ben történteket, hiszen az ár-
nyékjelentésük sem szakmai, ha-
nem inkább politikai jelentés
volt” – jelentette ki lapunknak.
Az államtitkár szerint Tõkésék
dokumentumának nem a tartal-
mával volt gond, hanem a cím-
zettjével. „Én is úgy gondolom,
hogy az autonómiáról, az önálló
magyar egyetemrõl beszélnünk
kell. De nem a faji megkülönböz-
tetés elleni bizottság elõtt. Ez ki-
csit olyan, mintha egy mezõgaz-
dasági szakbizottság számára ha-
józással kapcsolatos kérdéseket
vetnénk fel” – magyarázta az
ÚMSZ-nek. Markó Attila ugyan-
akkor tagadja, hogy az árnyékje-
lentés tartalmát Genfben elbaga-
tellizálta volna. „A bizottság
elõtt azt mondtam: bár nem té-
mája ennek a testületnek, az au-
tonómia valós igény Székelyföl-
dön. Arról is beszéltem, hogy a
magyar közösség alulreprezen-
tált a székely megyék közigazga-
tásában” – jelentette ki. 
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Röviden

A tanügyi törvény elfogadását 
sürgeti Emil Boc

Ha a szenátus nem hajlandó megszavazni
az új oktatási törvényt, a kormány sür-
gõsségi rendelet formájában fogja beve-
zetni azt – jelentette ki Emil Boc kor-
mányfõ. A miniszterelnök szerint nem le-
het tovább húzni az oktatási intézmények
decentralizációjának beindítását, szükség
van a minél hamarabbi reformra. „Habo-
zás nélkül fogok sürgõsségi rendeletet in-
dítványozni a decentralizációra vonatko-
zóan” – mondta a kormányfõ. Az új tan-
ügyi törvényt a képviselõház már elfo-
gadta, jelenleg a szenátuson múlik, hogy
érvénybe léphet-e.

Gates: lehet még tárgyalni 
az iraki kivonulás idõpontjáról

Az Egyesült Államok már megegyezett az
irakiakkal a kivonulás idõpontjáról, de ha
az új kormány létrejön, és úgy dönt, hogy
újra tárgyalni akar róla, akkor nyitottak
vagyunk – jelentette ki Robert Gates ame-
rikai védelmi miniszter helyi idõ szerint
szerdán. Hozzátette, hogy az irakiaknak
kell kezdeményezniük a megbeszélések
folytatását. Közben Joe Biden alelnök
nemzetbiztonsági tanácsadója, Anthony
Blinken elmondta, hogy a tervek szerint a
kivonulás után mindössze néhány tíz
vagy esetleg néhány száz amerikai katona
marad Irakban.

Prága Washingtonhoz fordult 
a Gripen gépek beszerzése ügyében

A cseh fõügyész felkérte az Egyesült Álla-
mokat, hogy segítsen a svéd Jas-39-
Gripen vadászgépek beszerzése ügyében
felmerült korrupció gyanújának kivizsgá-
lásában – közölte Renata Malinová, a
cseh fõügyészség szóvivõje tegnap Prágá-
ban. „Renata Vesecká kihasználta az
amerikai fél korábbi ajánlatát és július vé-
gén információkat, valamint anyagot kért
a washingtoni igazságügyi minisztérium
államügyészétõl a Gripen vadászgépek
vételénél felmerült állítólagos korrupció-
val kapcsolatban” – jelentette ki a szóvi-
võ. A cseh rendõrség bizonyítékok hiá-
nyára hivatkozva már két alkalommal is
lezárta az ügyet, de a fõügyész úgy látja,
hogy újabb vizsgálatokra van szükség,
ezért a témát idén márciusban újra napi-
rendre tûzte.

A varsói érsekség 
elszállíttatná a keresztet

A lengyel elnöki palota elõtt álló fake-
reszt áthelyezése mellett foglalt állást
tegnap a varsói érsekség, amely szerint
az emlék védõit politikai célokra hasz-
nálják fel. A Lech Kaczynski elnöknek
emléket állító, ideiglenesnek szánt ke-
reszt miatt olyan heves vita alakult ki,
hogy Donald Tusk kormányfõ kénytelen
volt kijelenteni: az ország szinte „a pol-
gárháború szélére sodródott”. A varsói
érsekség nyilatkozata szerint a kereszt-
nél imádkozókat „a jó szándékuk ellené-
re politikai célokra használják fel, ezért
mindenkit kérnek, hogy tegye lehetõvé a
kereszt áthelyezését” egy templomba. A
katolikus egyház ugyanakkor felszólítot-
ta a politikusokat, hogy ne használják
eszközül a keresztet a politikai céljaik el-
éréséhez.

Lengyelország kiadta 
a feltételezett Moszad-ügynököt

Lengyelország tegnap kiadta Uri
Brodsky feltételezett Moszad-ügynököt
Németországnak – közölte a helyi rend-
õrség. A férfit azzal gyanúsítják, hogy
köze van egy Hamász-vezetõ meggyilko-
lásához, s ezért Berlin európai elfogató-
parancsot adott ki ellene. Mariusz
Sokolowski rendõrségi szóvivõ arról szá-
molt be, hogy a kiadatás a varsói nem-
zetközi repülõtéren történt. 

Hírösszefoglaló

Több mint 40 illegális romate-
lepet számoltak fel Franciaor-

szágban azóta, hogy a hatóságok
ezt a módszert is bevetik a bûnö-
zés és az erõszak megfékezésére –
közölte tegnap Brice Hortefeux
belügyminiszter. Lyoni sajtótájé-
koztatóján elmondta, hogy mint-
egy 700 személyt akarnak vissza-
küldeni származási helyére – Ro-
mániába vagy Bulgáriába – külön
erre a célra bérelt repülõgépeken.
A miniszter közölte, hogy a jövõ
héten Párizsban tárgyalni fog a

román kormány megbízottjaival,
és személy szerint azt szeretné,
hogy amint lehet, román rend-
õrök érkezzenek Franciaországba
segíteni.

Hortefeux július végén jelentet-
te be, hogy – a köztársasági elnök
politikai döntése alapján – 300
ilyen illegális telepet fognak fel-
számolni három hónap alatt. Az
olyan romákat, akik vagyon elleni
bûncselekményt követtek el, rö-
vid idõn belül kiutasítják.
Becslések szerint Franciaország-
ban 15 ezer balkáni roma tartóz-
kodik . 

Újabb romatelepeket 

számoltak fel a franciák

Hírösszefoglaló

Az orosz hatóságok egyre több
embert küldenek a szarovi

nukleáris központhoz az erdõtü-
zek miatt. A legfrissebb adatok
szerint tegnap 3400-ra növelték a
lángok ellen küzdõ tûzoltók szá-
mát, munkájukat két tûzoltóvo-
nat segíti. Egy nappal korábban
már megkezdték több száz tûzol-
tó és katona kivonását a terület-
rõl, de szerda este, egy villámcsa-
pás után újabb tûz gyulladt ki.

A Nyizsnyij Novgorod térségé-
ben, Moszkvától 400 kilométerre
található legfontosabb orosz
atomkutató területén még nincse-
nek tüzek, de az intézmény köze-
lében lévõ természetvédelmi terü-
leten már egy hete ég az erdõ, a
lángok veszélyeztetik a nukleáris
létesítményt. Az atomkutató te-
rületét folyamatosan figyelik a le-
vegõbõl, jelenleg két repülõgép és
két helikopter köröz a létesítmény
felett, közölte a rendkívüli helyze-
tek minisztériumának szóvivõje.
Múlt héten Szergej Kirijenko, a
Roszatom elnöke azt mondta,
hogy nincs semmiféle sugárzási
vagy robbanásveszély, elvittek
minden radioaktív anyagot és be-
rendezést.

Közben az orosz meteorológiai
intézet igyekezett eloszlatni azo-
kat az aggodalmakat, hogy a cser-
nobili katasztrófa után szennye-
zett területeken égõ erdõtüzek ra-
dioaktív részecskéket juttatnának
a levegõbe. 

Tegnap az ukrán rendkívüli
helyzetek minisztériumának szó-
vivõje azt közölte, hogy tõzegmo-
csarak égnek Csernobiltól 60 kilo-
méterre délre. A szóvivõ szerint a
tûz hétfõ óta ég, de „a helyzet
nem veszélyes”.

Oroszországban sehol nem
mértek növekedést a háttérsugár-

zás szintjében, és a radioaktív
helyzet sehol sem rosszabbodott
az erdõtüzek miatt, közölte az
orosz meteorológiai intézet he-
lyettes vezetõje. Az Interfax orosz
hírügynökségnek nyilatkozó
tisztségviselõ kijelentette, hogy
rendszeresen ellenõrzik a kiter-
jedt sugárzásfigyelõ-hálózatot.

Az orosz hatóságok szerdán is-
merték el, hogy több erdõ is égett
Oroszország Brjanszk nevû régió-
jában, ami még mindig szennye-
zett a csernobili katasztrófa miatt.
Sokan amiatt aggódnak, hogy a
talajban lévõ radioaktív részecs-
kék az erdõtüzek miatt a levegõbe
kerülnek, és több száz kilométer-

re is eljutnak. A rendkívüli hely-
zetek minisztériuma a hét elején
tagadta, hogy a brjanszki régió-
ban erdõtüzek lennének.

Közben országszerte elkezdtek
visszaszorulni a tüzek a csütörtö-
ki hivatalos közlések szerint,
Moszkvában kitisztult és hûvö-
sebb lett a levegõ, de a szmog ha-
marosan visszatér, és legkésõbb a
jövõ hét közepéig marad a 30
Celsius-fok feletti hõség.

A rendkívüli helyzetek minisz-
tériumának illetékesei elmond-
ták, hogy országosan csökken a
természetes erdõ- és tõzegtüzek
száma és a lángok martalékává
váló terület nagysága. 

Genfrõl is szól majd 

az EMEF közvetkezõ ülése?

Lángok Csernobilnál

A szarovi nukleáris központ mellett napok óta küzdenek a tûzzel

A kitoloncolt romákat bérelt repülõgépre ültetik a hatóságok Fotó: Reuters

Jobbik-szervezet
alakul Erdélyben?
MTI

Jelenleg nem szerepel a Job-
bik tervei között, de hosszú

távon nem zárják ki annak a le-
hetõségét, hogy megalapítsák a
párt romániai szervezetét –
mondta Szegedi Csanád, a párt
európai parlamenti képviselõje a
România liberã címû napilapnak.
A magyar politikus – aki koráb-
ban Marosvásárhelyen irodát is
nyitott – elmondta: a Jobbiknak
az a célja az erdélyi baráti körök
megalapításával, hogy nyomást
gyakoroljon az RMDSZ-re és a
Magyar Polgári Pártra. Így nem
zárják ki azt a lehetõséget sem,
hogy a baráti körök tagjai füg-
getlenekként indulnak majd a
romániai helyhatósági választá-
sokon. A politikus a magyar párt
erdélyi jelenlétére vonatkozó
kérdés kapcsán leszögezte, hogy
a Jobbik baráti köreinek célja
Székelyföld területi autonómiá-
jának megvalósítása, a magyar
nyelv hivatalossá tétele, vala-
mint a közbiztonság javítása és a
roma közösség körében tapasz-
talható bûnözés csökkentése, de
emellett új munkahelyek terem-
tését és a korrupció visszaszorí-
tását is feladatuknak tekintik. A
Krónika címû kolozsvári napilap
tegnap Vitus Örsöt idézi, aki az
EP-képviselõ marosvásárhelyi
irodájának vezetõje. Vitus sze-
rint azoknak a romániai magya-
roknak, akik tagjai akarnak len-
ni a Jobbik romániai baráti köre-
inek, elõbb a magyarországi
pártba kell beiratkozniuk. Nem
így látja Kerekes Károly, az
RMDSZ jogász végzettségû par-
lamenti képviselõje, aki szerint
román állampolgárok nem irat-
kozhatnak be magyarországi
pártba. Mint ismert, Vona
Gábor, a Jobbik elnöke hétvégén
a gyergyószentmiklósi EMI-tábor
vendége lesz. 



Salamon Márton László

„Ilyen hõsök nélkül, mint ami-
lyenek õk voltak, ma is Hitler

vezetné Európát, és a zsidó nép
megsemmisült volna” – méltatta
tegnap Bukarestben Simon Peresz
izraeli elnök a hat izraeli katonát,
akik román társukkal együtt júli-
usban hunytak el a Brassó mellett
történt helikopterszerencsétlen-
ségben, gyakorlatozás közben. Pe-
resz a zsidó állam elsõ hivatalban
levõ elnökeként látogatott Romá-
niába. Tegnap a bukaresti zsidó
hitközség zsinagógájában találko-
zott a közösség tagjaival; a zsúfo-
lásig telt imaházban hatalmas taps
fogadta az idõs baloldali politi-
kust, aki többek közt kor- és elvtár-
sát, Ion Iliescu volt román elnököt
üdvözölte a hallgatóság soraiban. 

Izrael elnöke utalt a zsidó nép
viszontagságos történelmére, mél-

tatva a hajdan népes romániai zsi-
dóság érdemeit Izrael létrehozásá-
ban és fejlõdésében. A holokauszt
által megtizedelt romániai zsidó-
ságot tehetsége, szorgalma és hite
tartotta meg Európa egyik legje-
lentõsebb zsidó közösségének,
vélte Peresz, aki szerint ma már
más ellenséggel kell megküzdenie
a zsidó népnek és a világnak, mint
hat-hét évtizeddel ezelõtt: a terro-
rizmussal. Mint elmondta, a
mintegy négyszázezer zsidó szár-
mazású személy, aki a második
világháború után Izraelbe kiván-
dorolt, soha nem felejtette el Ro-
mániát, és nem hagyta el kultúrá-
ját. Izrael elnökének a mai Romá-
nia állampolgáraihoz is volt egy
vigasztaló szava. Egy szép ha-
sonlattal élve (Romániát pillan-
góhoz hasonlította, amelynek ép-
pen most nõnek ki a szárnyai,
ami némi fájdalommal is jár) ki-

fejtette, a gazdasági válságból ki
lehet lábalni, ami fontos, hogy
„soha ne adjuk fel”.

A zsinagógában Aurel Vainer
parlamenti képviselõ, a romániai
zsidó közösség vezetõje is felszó-
lalt. Vainer emlékeztetett: a má-
sodik világháború elõtt mintegy
nyolcszázezer zsidó élt az akkori
Románia területén; jelenleg a kö-
zösség alig éri el az akkori lét-
szám egy százalékát, a nyolcez-
res lélekszámot.

A bukaresti zsidó közösséggel
tartott találkozót megelõzõen,
tegnap délelõtt Traian Bãsescu ro-
mán államfõ fogadta hivatalában
Simon Peresz izraeli elnököt.
„Románia az izraeli–palesztin és
az izraeli–szíriai párbeszéd elõfel-
tételek nélküli megkezdését szor-
galmazza” – jelentette ki Bãsescu.
A kétoldalú tárgyalásokat követõ-
en a román államfõ tájékoztatta

izraeli kollégáját Románia állás-
pontjáról a közel-keleti helyzettel
kapcsolatban. Szerinte elõfeltéte-
lek nélkül kell megkezdeni az iz-
raeli–palesztin és az izraeli–szíriai
párbeszédet, hiszen az elõfeltéte-
lek csak akadályozzák a közel-ke-
leti tárgyalásokat. Bãsescu rámu-
tatott: a megbeszélésen áttekintet-
ték a kétoldalú kapcsolatokat,
amelyek kiterjednek a katonai, a
technológiai, az oktatási, az üzle-
ti és az idegenforgalmi területen
való együttmûködésre.

Arra az újságírói kérdésre, mi-
szerint egy esetleges iráni–izraeli
fegyveres konfliktus kirobbanása
esetén Románia megnyitná-e
légterét, Bãsescu elmondta: egy-
elõre nem lehet fegyveres konf-
liktusról beszélni. Reményét fe-
jezte ki, hogy az ENSZ Bizton-
sági Tanácsának szankciói Tehe-
ránt az átlátható tárgyalások
megnyitására ösztönzik. A ro-
mán államfõ hangsúlyozta, egy
esetleges fegyveres konfliktusban
Románia NATO-tagországként
viselkedik majd.  

A megelõlegezett támogatásra
nem maradtak el Simon Peresz
köszönõ szavai sem, aki „korunk
egyik legfelelõsebb vezetõjének”
nevezte Traian Bãsescut. „Ami-
kor ’igent’ mondd, akkor az
’igent’ jelent, amikor pedig vala-
mit megtagad, akkor ahhoz tartja
magát. Most felelõsségteljesen fel-
vállalja álláspontját Iránnal szem-
ben, és támogatja az izraeli–pa-
lesztin békefolyamatot” – fogal-
mazott a zsidó állam feje. A to-
vábbiakban megköszönte Bãsescu
személyes közbenjárását azért,
hogy a júliusi légi szerencsétlen-
ségben meghalt izraeli katonák
földi maradványai minél hama-
rabb hazájukba kerülhessenek. 
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Gyakorlatilag egy idõben
hozták nyilvánosságra

ezen a héten a két szem-
benálló hazai politikai

tábor vezetõi a következõ
hónapokra vonatkozó
stratégiájukat. A jelen-
leg legnépszerûbb ala-
kulat, az ellenzéki Szoci-
áldemokrata Párt elnö-

ke, Victor Ponta egy lapinterjúban, Traian
Bãsescu államfõ pedig egy rádiós beszélgeté-
sen vázolta – nyíltan vagy kódolva – takti-
káját; a két politikus mélyítette a lövészárko-
kat, egy-egy sortüzet is megeresztett az ellen-
ség irányába. A megnyilatkozásokban új-
donságok is fellelhetõk: nem abban, amit
Ponta és Bãsescu egymásnak, hanem amit
saját táborának üzent. 
Nyílt titok, hogy a Demokrata-Liberális
Párt úgynevezett reformszárnya és az állam-
fõ között szoros a kapcsolat. A közvélekedés
szerint Monica Macovei, Sever Voinescu
vagy Cristian Preda kormányt bíráló hang-
ján korábban mindannyiszor Traian
Bãsescu szólalt meg. Újdonságként az emlí-
tett rádiós interjúban az államfõ szokatlanul
kemény hangon azt üzente a PD-L „értelmi-
ségeinek”: vagy felsorakoznak a miniszterel-
nök mögé, vagy nincs mit keresniük a párt-
ban. A brutális megnyilatkozás akár
Bãsescu és a reformszárny közötti szakítás-
ként is értelmezhetõ. Nem valószínûsíthetõ
azonban, hogy az államfõ hirtelen szívébe
fogadta Blagát, Videanut, Berceanut és el-
határolódott korábbi kedvenceitõl. Az állam-
fõ tudja, hogy az ellenzék bizalmatlansági
indítványa õsszel valóban megbuktathatja a
Boc-kabinetet, így félreérthetetlen jelzést
akart adni a pártjának arra, hogy a meg-
próbáltatást csak a sorokat összezárva lehet
túlélni. Így vélhetõen sikerült egy idõre azo-
kat is elhallgattatnia a PD-L-bõl, akik hó-
napok óta azért morgolódnak, mert
„Predáéknak mindent szabad”.
Nyílt titok az is, hogy a Szociáldemokrata
Párt és az úgynevezett médiamogulok kö-
zött milyen szoros a kapcsolat. A tavalyi el-
nökválasztáson Dan Voiculescu, Dinu
Patricu és Sorin Ovidiu Vântu nem kis
pénz- és energia-befektetéssel az ellenzék tá-
borát erõsítette, az ellenzéki elnökjelölt a
sorsdöntõ tévévita elõtti estéjét az egyik hír-
tévé tulajdonosának otthonában töltötte.
Victor Ponta a lapinterjújában elismerte
azt, amit Traian Bãsescu a kampányban
folyton hangoztatott (bírálói pedig lehurrog-
ták): a szociáldemokraták „száz százalék-
ban” a mogulok befolyása alatt álltak. A
politikus egyben jelezte azt is, hogy az ellen-
zék vezéreként nem kér többet az effajta se-
gítségbõl. Mintha Victor Ponta – Traian
Bãsescut idézve – azt üzente volna az egyik
mogulnak: „Szégyelld magad, Dinu
Patriciu!”. Ez ám az igazi újdonság.

Román lapszemle

Hadüzenetek, 
újdonságokkal

Cseke 
Péter Tamás

Lia Olguþa Vasilescu szociáldemokrata
szenátor egy olyan törvényt kíván a parla-
ment elé terjeszteni, amely szabályozná az
internetre feltöltött tartalmakat, beleértve
az obszcén hozzászólásokat is. (Adevãrul)

Az ellenzék módosítaná az 58/2010.
számú sürgõsségi kormányrendeletet, sze-
rintük ugyanis az alapélelmiszerek kivételt
kellene képezzenek az áfanövelés alól.
(Jurnalul naþional) Jövõre új, smart card
típusú személyi igazolványokat bocsáta-
nak ki, amelyek biometrikus adatokat is
tartalmaznak, köztük elektronikus formá-
tumú ujjlenyomatot is. (România liberã) 
A románok rosszabbul élnek, mint a bol-
gárok – derül ki a Numbeo.com felmérés-
bõl. Míg Romániában a nettó átlagkereset
373, addig Bulgáriában 429 euró körül
mozog. (Gândul) Az áfaemelés illetve a
különbözõ adók és illetékek növelésével a
kormány családonként megközelítõleg
kétszáz euróval többet szed be, mint egy
évvel ezelõtt. (Capital) 

Peresz dicsér és vigasztal

M. Á. Zs.

Megsemmisítõ erejû táma-
dást intézett elõdje ellen

Victor Ponta, a Szociáldemokra-
ta Párt (PSD) elnöke, az
Evenimentul zilei címû bukaresti
napilapnak adott interjúban víz-
iótlannak és a médiamogulok be-
folyása alatt állónnak nevezte
Mircea Geoanát. „Sajnos a párt
szempontjából Geoanã a kudarc,
a kompromisszum, a vereség és a
megaláztatás megtestesülése. S
éppen ezért, nagyon zavar ami-
kor néha elõáll azzal, hogy vala-
mivel nem ért egyet. Nem a tilta-
kozás ténye keserít el, hanem
sokkal inkább az, hogy emlékez-
tet azokra a szomorú idõkre,
amikor õ vezette a pártot” – fo-
galmazott Ponta.

Arra az újságírói kérdésre,
hogy mennyire állt a médiamo-
gulok befolyása alatt a PSD el-
nökké választása elõtt, Ponta
elõbb elutasította a választ,
mondván, hogy errõl Geoanát
kellene megkérdezzék. „Úgy
gondolom, 100 százalékosan el-
lenõrizték a pártot. Geoanã azért
is veszítette el az elnökválasztá-
sokat, mert a kampány utolsó
napján elment Vântuhoz (Sorin
Ovidiu Vântu, a Realitatea sajtó-
birodalom tulajdonosa – szerk.
megj.) A legtöbb szociáldemokra-
ta errõl meg van gyõzõdve” – bu-
kott elõ Pontából a keserûség.
Hozzátette: nem tart attól, hogy

nem kap meghívást a hírtelevízi-
ók mûsoraiba, ha nem ápol köze-
li kapcsolatot a mogulokkal.
„Vállalom ezt a kockázatot. In-
kább ne szerepeljünk a tévében,
semhogy a PSD döntéseit más-
hol hozzák” – szögezte le a szoci-
áldemokraták vezetõje. 

A példátlan súlyosságú vádak-
ra Geoanã ugyancsak az Eveni-
mentul zilei hasábjain válaszolt,
azzal gyanúsítva Pontát, hogy a
legitimációs szándékán túl rejtett
célja is van. A „mogulos vádat”
a szenátus elnöke azok sértegeté-
seként értelmezte, akik irányítá-
sa alatt vezették a pártot, beleért-
ve Victor Pontát is. „Egyszerûen
nem értem ennek a pofátlan és
logikátlan támadásnak az okát.
Elképzelhetõ, hogy egy fiatal po-
litikus viszketegsége hajtja vagy
más célok, amikre én nem látok
rá. Tény viszonyt, hogy miután
elmérgesítette a viszont az ellen-
zéki alakulatok között, most sa-
ját pártján belül is viszályt szít” –
fogalmazott Geoanã. Nem tar-
totta kizártnak, hogy a frontális
támadás célja eltávolítani õt a
felsõház elnöki tisztségébõl. „Ha
ez a célja, akkor nagyot árt a
PSD-nek, ugyanis tudatában kell
lennie annak, hogy a jelenlegi
parlamenti erõviszonyok mellett
utódom csakis demokrata-liberá-
lis lehet. Tehát elveszítenénk a
kezünkben levõ legmagasabb ál-
lami funkciót” – intette önmér-
sékletre Pontát. 

Ponta–Geoanã-sárdobálás

Simon Peresz „korunk egyik legfelelõsebb vezetõjének” nevezte a katonai támogatást is megígérõ Traian Bãsescut

ÚMSZ

Cristian Preda demokrata-li-
berális EP-képviselõ nem

mond le arról, hogy továbbra is
kritizálja a kormányt és rosszul
teljesítõ párttársait annak dacára,
hogy Traian Bãsescu államfõ egy
nappal korábban a közrádiónak
adott interjúban kijelentette: ha õ
lenne a nagyobbik kormánypárt
elnöke, akkor kidobná a pártot be-
lülrõl támadókat. „Hétnapos, na-
gyon kellemes vakációmat meg-
szakítva válaszolni szeretnék az
elnök úr nyilatkozatára” – ironi-
zált Preda, aki szerint az államfõt
Radu F. Alexandru demokrata-li-
berális szenátor interjúja bosszan-
totta fel. Hozzátette: továbbra is
fenntartja az idõk során a kor-
mányt és a PD-L-t érintõ kritikáit.
„Mi több, a jövõben is bírálni fo-
gom nemcsak a politikai ellenfele-
ket, hanem a kollégákat is, ha
nem a közérdekért dolgoznak.
Ekként elkötelezett híve maradok
Románia modernizálásának,
ahogy azt Traian Bãsescu államfõ
is megfogalmazta” – vetítette elõ-
re Preda. Szerinte a modernizáci-
ót nem tudják megvalósítani, ha
részrehajlóan nem hajlandók ész-
revenni saját táboruk hibáit.
Voinescut meglepte az elnöki kri-
tika, elmondta, hogy mérlegeli a
pártból való kilépést. Radu F.
Alexandru ellenben arra kérte az
államfõt, hogy ne mossa össze
Predával és Voinescuval. 

Preda nem tágít

Baloga-Tamás Erika

Polgármesteri feladatai javára
Bunta Levente Székelyudvar-

hely polgármestere lemondott kü-
lönbözõ, az RMDSZ-ben betöl-
tött tisztségeirõl. Bunta két évig
töltötte be az RMDSZ Udvar-
helyszéki  Szervezetének elnöki
tisztségét, emellett a Hargita me-
gyei RMDSZ elnökségét is vállal-
ta, és idén májustól a szövetség
városi szervezetét is vezette. „Le-
mondok mindhárom tisztségem-
rõl, hisz éppen elegek nekem a
polgármesteri teendõk. Annak va-
gyok a híve, hogy ha egy munkát
elvállalsz, végezd el rendesen. En-
gem az elmúlt idõszakban túl sok
munka terhelt” – indokolta dönté-
sét az elöljáró. Ugyanakkor hoz-
zátette, lépése valószínûleg a szer-
vezet életében is pozitív változáso-
kat hoz majd, hisz a változtatás le-
hetõsége mindig magában hor-
dozza a jobbat is. Bunta Levente
célja a  jövõben, hogy elsõdleges
feladatát minden befolyásoló té-
nyezõ nélkül lássa el. „Egy olyan
városban, ahol a tanácsot kilenc
RMDSZ-es és ugyanennyi Ma-
gyar Polgári Párt-tag alkotja, ott
számos döntés meghozatalánál
patthelyzet alakul ki. Az utóbbi
idõben már szinte az ellenségeske-
dés határán áll a tanács, ezért erre
is jobban oda kell figyelnem” – ve-
títette elõre Bunta. 

Bunta Levente 
csak polgármester 
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Bogdán Tibor 

Az eddig rendkívülinek
tartott természeti csapá-

sok – orkánok, jégesõ ga-
lambtojás nagyágú jégdara-
bokkal, árvizek, erdõ- és
sztyeppetüzek, rekordfagyok
és kánikulák ma már nagyjá-
ból mindennapos esemé-
nyekké váltak. Meteorológu-
sok szerint mindez a klíma-
változással, egészen ponto-
san a globális felmelegedéssel
magyarázható.

Pusztító árvizek

A szélsõséges idõjárási je-
lenségekkel szemben a ható-
ságok nem csak Romániá-
ban, de világszerte is tehetet-
lennek bizonyulnak. A firen-
zei Biometeorológiai Intézet
szakemberei szerint Európa
esetében például immár
monszunjelenségrõl, hurri-
kánokról beszélhetünk, ami
néhány évvel ezelõtt még tel-
jesen elképzelhetetlen lett
volna. A Szahara felõl Euró-
pába érkezõ meleg légtöme-
gek egyre északabbra jutnak
el és jelenleg már a sztyeppék
övezetét is elérik, ez magya-
rázza a minden ellenõrzés
alól elszabaduló sztyeppe- és
erdõtüzeket, amelyek egyéb-
ként most éppen Oroszor-
szágban pusztítanak, errefelé
évszázadok óta nem látott
hevességgel. 

Nyugat- és Közép-Európá-
ban az árvizek szaporodtak
meg, egyre drámaibb mérete-
ket öltve, ezekben a napok-
ban pedig Ázsiában, Indiá-

ban és Pakisztánban pusztít
az ár. Utóbbi országban 15
millió személyt kellett már
kitelepíteni a vizek útjából.
Az ENSZ illetékesei szerint a
pakisztáni árvíz drámaibb
következményekkel járt,
mint a 2004. évi cunami. A
nyár folyamán Románia
mellett Magyarországon,
Csehországban, Németor-
szágban és Lengyelország-
ban tomboltak a medrükbõl
kilépõ folyók, utóbbi három
országban 38 halálos áldoza-
tot követelve. A sarkvidéke-
ken egyre gyakrabban sza-
kadnak le többtíz négyzetki-
lométeres jéghegyek, leg-
utóbb Grönland térségében
vált le a jégtakaróról egy
Manhattan területét kétszer
meghaladó darab. 

Az ENSZ Meteorológiai
Ügynökségének irodavezetõ-
je, Omar Baddour szerint az
idõjárásban mutatkozó rend-
ellenességek a jövõben mind
gyakoribbá és intenzívebbé
válnak.

Ismét fenyeget 
Csernobil?

Oroszországban mind sú-
lyosabbá válik a kiterjedt er-
dõtüzek nyomán elõállt tra-
gédia. Az országot június óta
sújtja az aszály, sokfelé,
Moszkvában is gyakorta
mérnek negyven fokos káni-
kulát. Moszkvában annyira
füstszennyezett a levegõ,
hogy orvosok szerint gyakor-
latilag minden fõvárosi lakos
napi negyven cigarettának
megfelelõ füstöt lélegzik be.

Ilyen körülmények között
érthetõ, hogy egy légszûrõ
maszk ára meghaladta a há-
rom eurónak megfelelõ ötven
rubelt.

Az erdõtüzek elérték Cser-
nobil térségét is, ahol 1986 ta-
vaszán bekövetkezett az
atomerõmû balesete. Az
orosz hatóságok beismerték,
hogy a katasztrófa nyomán
sugárfertõzötté vált területen
mintegy 4000 hektár ég. Né-
metországi meteorológusok
attól tartanak, hogy a kelet-
kezõ füsttel együtt radioaktív
részecskék jutnak a légtérbe,
onnan pedig – a légáramlat-
ok függvényében – a követke-
zõ napokban Észak- vagy/és
Kelet-Európába. A legveszé-
lyeztetettebb ország ebben az
esetben Lengyelország – el-
sõsorban az északi területek
–, továbbá Fehéroroszország

és Svédország lenne, de a ra-
dioaktív füstfelhõ Romániát
is elérheti. Csapadék esetén a
sugárfertõzött részecskék a
talajba kerülhetnek. Ezért a
német meteorológiai intézet
– a berlini kormány felkérése
nyomán – szüntelenül nyo-
mon követi az Oroszország
fölötti légmozgásokat, és há-
rom napos elõrejelzéseket
dolgoz ki. Azt viszont csak
az orosz illetékesek állapít-
hatják meg, hogy került-e
avagy sem radioaktív szeny-
nyezõdés a légtérbe.

A kánikula komoly gondo-
kat okoz Ukrajnában is, ahol
még napokig 35-39 Celsius-
fokos hõmérsékletre számíta-
nak, amely a keleti és déli or-
szágrészben, Dnyetropet-
rovszk és Kirovohrad térsé-
gében akár a 42 fokot is elér-
heti.

Románia: 
jó és rossz hírek

Romániában a meteoroló-
giai mérések óta 2007 számít
a legmelegebb esztendõnek,
ekkor 44 fokos hõmérsékletet
mértek. A viszonylag hideg
európai tél ellenére a mostani
jelenségek hangsúlyozzák a
globális felmelegedés tényét.
A jelenség Romániában elsõ-
sorban a függõleges lég-
transzport nyomán kialakuló
konvektív viharok gyakorisá-
gának megnövekedésében
mutatkozik meg. A szélsõsé-
ges idõjárást voltaképpen te-
hát csak igen kis részben
okozza az El Nino.

Ezekben a napokban a Fe-
kete-tenger romániai part-
menti vizének hõmérséklete
30 fok körül mozog, egyrészt
a szokatlan hõség, másrészt

az Odesszai-öböl felõl érkezõ
tengeri áramlat által hozott
meleg víz miatt: a sekély
öbölben hamar felmelegszik
ugyanis a tengervíz.

A bukaresti meteorológiai
intézet jelentése jó hírt is kö-
zölt: az országot nem fenye-
geti a csernobili füsttel érkez-
hetõ radioaktív szennyezés.
A rossz hír azonban az, hogy
a meteorológusok hozzátet-
ték: egyelõre. A hazai szak-
emberek, ígéretük szerint, ve-
szély esetén nyomban értesí-
tik a környezetvédelmi tár-
cát. 

Hazai meteorológusok ar-
ról is tájékoztatnak egyéb-
ként, hogy a kánikula au-
gusztus 23-ig tart Romániá-
ban. A rossz hír ez esetben
sem hiányzik: ettõl a naptól
kezdve tulajdonképpen vége
is a nyárnak. 

Klíma: égszakadás, földindulás
Világszerte rendkívül szélsõségessé vált az idõjárás – mintha csak a politikai hangulatot követné

Gy. Z.

Nagyezsda Tilik fél.
Rossz érzése van minden

reggel, amikor a falinaptárra
pillant. „Egyik nap telik a
másik után, és egyre csak kö-
zeledik augusztus 12-e, és
így leszek napról napra
nyugtalanabb” – mondja a
szikár szõke nõ, akinek képe
egykoron bejárta a világot.
Tíz esztendeje fia, Szergej és
117 bajtársa az életét vesztet-
te. Szergej Tilik ugyanis egyi-
ke volt annak a 118 tenge-
résznek, aki fenn a magas
északon, a Barents-tenger
jéghideg vizében 2000. au-
gusztus 12-én a Kurszk orosz
atom-tengeralattjáróval alá-
süllyedt. A frissen megvá-
lasztott államfõ, Vlagyimir
Putyin elõször szembesült
egy hivatalát is érintõ válság-
gal, s ez olyan fordulópont

volt az életében, amely poli-
tikájára máig rányomja a bé-
lyegét.

Beszélni veszélyes

Tíz esztendeje Nagyezsda
a megkérdezése nélkül kapott
egy „nyugtató” injekciót –
jellemzõen KGB-s módszer.
Attól fogva jóformán ki sem
lépett a háza ajtaján, azt is el-
utasította, hogy kórházba
utalják, noha rákban szenved.
„Ha reggel elütne egy autó,
annak is az volna az oka, hogy
túlságosan nyíltan beszélek” –
mondta; vagyis sokat bírált.
Az idén 52 éves asszony azóta
igyekszik megbékélni a sorsá-
val, aggodalmait félretette, és a
daganatot is kioperáltatta, vi-
szonylag jól érzi magát egész-
ségileg. Férjével, Nyikolajjal,
aki az északi-tengeri flottánál
volt tiszt, a jéghideg Északról

visszatért napfényes szülõvá-
rosába, a fekete-tengeri
Anapába. „Még mindig nem
sikerült teljesen visszaszok-
nom” – teszi hozzá. – „Pedig
igyekszünk normális életet él-
ni, csak amikor közeledik az
évforduló…” A tragédia aktá-
it huszonöt évre államtitokká
minõsítették. Az orosz ható-
ságok az elsõ perctõl kezdve
megpróbálták eltussolni,
hogy mi is történt. Azon az
augusztusi napon a norvégiai
Norsar-intézet mérõállomásai
moszkvai idõ szerint 11 óra
28 perckor a Richter-skála
szerinti 1,5 tizedes rezgést je-
leztek a Barents-tengeren. Két
perccel késõbb pedig egy két-
szeresénél is erõsebbet. Ekkor
kezdõdött el a napokig tartó
fogócska.

A tábornokok 
mellébeszélnek

Hat és fél órának kellett el-
telnie, mire a megszakadt rá-
dióösszeköttetés nyomán a
tengeri gyakorlat során a flot-
ta legjobb hajója, jelesül a
Kurszk mentésére riadót fúj-
tak. Putyin eközben mit sem
sejtve repült Moszkvából
rendes évi szabadságára a
napfényes délre. Északról azt

közölték, hogy a mentõegy-
ségek kábeles összeköttetést
létesítetettek a tengeralattjá-
róval. A személyzet a fedél-
zeten maga kapcsolta ki a
hajtómû reaktorát. Megvan a
rádiókapcsolat. A levegõ- és
az oxigénellátás kielégítõ –
hangzott a hamis hír. A flot-
taparancsnokság hazudott,
össze-vissza jelentett, dezin-
formált. Ekkor már a kilence-
dik és a leghátsó hajókamrá-
ban 23 ember küzdött kétség-
beesetten a túlélésért.

A mentõmunkálatok is ku-
darcot vallottak. A technika
késõn érkezhetett, mert vagy
alkalmatlan volt a bevetés,
vagy egyszerûen nem volt
pénz. A külföldi segítségeket
a Kreml elutasította, ugyanis
a haditengerészet elhallgatta
azt a tényt, hogy a fedélzeten
tartózkodók életveszélyben
vannak. Sok hozzátartozó is
csak az újságokból vagy az
internetrõl értesült, hogy sze-
retteik a szerencsétlenül járt
hajó személyzetéhez tartoz-
nak. A tábornokok mellébe-
szélnek, Putyin hallgat.

Sötét titkok

A tragédia ötödik napján
megtörik a jég, az államfõ

kamerák elé áll – napbarní-
tottan, kitûnõ hangulatban,
nyári ingben: a Fekete-tenger
partján, Szocsiban. „A hely-
zet kritikus, de ellenõrzés
alatt áll” – jelenti ki hûvösen,
miközben egész Oroszor-
szág visszafojtott lélegzettel
kérdezgeti, vajon vannak-e
még egyáltalán túlélõk a ko-
porsóvá vált hajótestben. Ek-
kor már ugyanis az a bizo-
nyos 23 tengerész a legna-
gyobb valószínûséggel meg-
fulladt. Búcsúlevelet hagy-
nak hátra: „A 6., a 7. és a 8.
szelvény teljes személyzete
átjött a kilencedikbe. Egy
baleset következményeként
döntöttünk így. Egyikünk
sem juthat a felszínre.” Örök
kérdés marad, hogy legalább
õk, de velük együtt akár az
összes 118 tengerész életben
maradhatott volna-e, ha pél-
dául Moszkva nem késleke-
dik, és idõben elfogadja a fel-
ajánlott külföldi (elsõsorban
norvég) segítséget. A hozzá-
tartozók ma is reményked-
nek, hogy egyszer kiderülhet
az igazság.

A vizsgálóbizottság hiva-
talos jelentése szerint a
Kurszk legénysége korán in-
dított el egy gyakorlótorpe-
dót, amely túlforrósodott,

mert a tengervíz még nem
hûtötte, ezért hidrogén-per-
oxid keletkezett, és ez robba-
náshoz vezetett. Ez aztán so-
rozatos robbanásokat idézett
elõ. Amerikaiak messzeme-
nõkig hihetõnek tartják ezt a
változatot, de egy ilyen hiba
helyett mégis inkább azt fel-
tételezik, hogy a felületes
karbantartás következtében
a hidrogén-peroxid vezeté-
ken keletkezett lyuk okoz-
hatta a tragédiát.

Orosz tisztek úgy véleked-
nek, hogy Kurszk sötét titka
máig él. Az idõsebb Tilik,
aki a fiát veszítette el, arról
tudósít, hogy Gennagyij
Ljascsin kapitány már a
murmanszki kifutás elõtt ar-
ról beszélt: az egyik torpedó-
nak hibás a tömítése. Ennek
ellenére ki kellett hajózni a
nyílt tengerre – és a halálba.
A fegyverzetért felelõs tiszt
viszont már az indulás elõtt
három órával elhagyta a ha-
jót, ami meglehetõsen szo-
katlan. A katasztrófa után
elõléptették, és Tilik szerint
utána soha senkivel nem volt
hajlandó az esetrõl egyetlen
szót sem váltani. Egy özvegy
azt mondja:  „Amit eddig
megtudtunk, csak a jéghegy
csúcsa…” 

Tíz éve történt a Kurszk tragédiája
Még mindig félelemben élnek a
Kurszk nevû orosz atomtengeralattjá-
ró- katasztrófa áldozatainak hozzá-
tartozói, pedig már tíz év is eltelt az-
óta. A tragédia fordulópontot jelen-
tett a számukra – és Vlagyimir
Putyin számára is.

Fülöp-szigeti gyermekek az esõzések nyomán keletkezett sártengerben Fotó: archív



Néha sorozatban jutnak el hozzám a tra-
gikus hírek, amelyek bár a legtöbbször
emberhalálról szólnak, mégis rejtenek
magukban egyfajta komikumot. Megle-
het, valaminõ védekezés ez nálam a szo-
morú végkifejlet ellen vívott folyamatos
küzdelmemben, ilyenformán én mégis in-
kább a dolgok derûsebb oldalára figyel-
mezek, jóllehet a legtöbbször szomorkod-
nom kellene.
Õrizzük meg hát komolyságunkat! Ma-
gyarországon történt közlekedési balese-
tekrõl van szó.
Friss sajtójelentésben azt olvasom, hogy az
M5-ös autópályán a belsõ sávban durrde-
fekt ért egy román autóst (errõl a román-
ról késõbb még teszek néhány megjegy-
zést), aki ott helyben mindjárt neki is lá-

tott a kerékcserének. A
szokatlan akció két sérü-

léses balesetet idézett
elõ, miközben sem az
autóját szerelõ, sem
pedig kocsija még
csak karcolást sem
szenvedett.
Egy héten belül két
alkalommal is elõfor-

dult, hogy román rendszámú autóbuszok
ütköztek egymással. Az M7-es sztrádán
egy turistákat szállító nagy és két kisbusz
csapódott egymásnak; a határ magyar ol-
dalán pedig utasokkal teli két jármû törte
össze egymást, itt halott is volt.
A valószínûségszámítás-
nak nem sok köze lehet
ahhoz, ha azonos felségje-
lû utasszállító jármûvek-
nek sikerül ilyen szeren-
csétlenül találkozniuk a
magyarországi utakon. Most érkeztünk el
a szükséges kitérõhöz: van abban valami
túlságos leegyszerûsítés, esetleges tudatlan-
ságból fakadó, nem is szándékosan sértõ
(de sértõ) gondolkodásmód, hogy a ma-
gyar sajtó szinte minden egyes alkalommal
„románokról” cikkezik, elfeledkezvén ar-
ról, hogy a partiumi, a bánsági, az erdélyi,
a székelyföldi, de még a csángó magyar is
igaz, hogy román állampolgár, tehát jobb
esetben is valójában romániai, de magyar.
Legyen ez tanulság minden „otthoninak”,
s most folytassuk. Sajnos, nem ígérhetem,
hogy sokkal vidámabb lesz.
Valamikor, a nyolcvanas években Graztól
nem messze egy hajdúszoboszlói autó-

buszsofõr okozott végzetes balesetet, sok-
sok halálos áldozattal. Az életben maradt
sérülteket felkerestem a kórházban: egy-
tõl-egyig arra panaszkodott, hogy az al-
földi vidékhez szokott sofõrt hiába figyel-
meztették a hegyi szerpentinek veszélyei-

re, õ csak tepert, tepert,
tepert. Az engem akkor
furikázó osztrák autóve-
zetõ azonban – nagyon
szép emberi gesztus – ma-
gyar kollégája védelmére

kelt: azt mondta, hogy alföldi ember, nem
szokott a hegyi utakhoz, az volt a hibás,
aki ideküldte õt. (A gyakorlat hiányát a
bíróság utóbb mentõ körülményként érté-
kelte.)
Ebbõl következõen akár több mint bûn-
nek: hibának tarthatnók, ha igaznak bizo-
nyul, hogy a Ziarul Financiar híre szerint a
jelenlegi ütemet figyelembe véve hetven év
múlva épülhet meg összesen ezer kilomé-
ter hosszúságú romániai autópálya. A Ma-
gyarországon romániaiakat ért baleseteket
tekintve ugyanis akár joggal mondhatnánk
– gondoljunk csak a kerékcserére –, hogy
mindez azért van, mert nincsen meg a kel-
lõ gyakorlat. A jelenlegi háromszáz kilo-

méteres hálózat a megszerzésére nemcsak
kevés, hanem azért is alkalmatlan, mert a
Nyugat-Európa felé vezetõ fõ közlekedési
irány nem erre húzódik. 
De van tovább is, ami végképp súrolja a
komikum határát. Romániából eleddig szí-
vesen keresték föl a magyarországi autósis-
kolákat, hogy az oktatókat és a vizsgázta-
tókat jókora summákkal megkenve (kiknek
is van ilyesmire pénzük?) úgy jussanak jo-
gosítványhoz, hogy jobbára írástudatlanok
vagy csak minimális iskolai végzettséggel
rendelkeznek. Áprilisban egy tíztagú cso-
port bukott le ilyesmin. Lelki szemeimmel
látom, amint az ilyen jogsi boldog tulajdo-
nosa az idõszakos orvosi vizsgálaton be-
tûzgeti a szemésznél kirakott függõleges
táblát…
A legfrissebb rendelkezés szerint azonban
vége a jó világnak, a B-kategóriás hajtási
engedélyek megszerzését is alapképzést
igazoló okirathoz (magyarán a nyolc álta-
lános elvégzéséhez) kötik. Ami teljesen
rendjén is van, mégis álljon itt két meg-
jegyzés. 1. Az általános iskolai bizonyít-
vány sem bizonyít semmit – üres papír
csupán. 2. Az intelligenciát nem feltétlenül
tanulni kell, lehet otthonról hozni is. 

A szellem feltámadása. A politikai betegágyon a nép rendszerint meg-
ifjodik és újra megtalálja szellemét, amelyet a hatalom keresésében és
megtartásában lassankint elvesztett. A kultúra a politikailag elgyöngült
korszakoknak köszönheti a legtöbbet.
*
Új vélemények a régi házban. A vélemények átalakulására nem követ-
kezik azonnal az intézmények átalakulása, sõt az új vélemények soká-
ig laknak elõdeik elhagyatott és kísértetiessé vált házában és még fenn
is tartják - lakásszükségbõl.
*
Tanügy. A tanügy nagy államokban legfeljebb ha középszerû lesz,
ugyanabból az okból, amiért a nagy konyhákban a legjobb esetben is
csak középszerûen fõznek.
*
Ártatlan korrupció. Minden intézetben, amely nincs a nyilvános kriti-
ka éles levegõjének kitéve, ártatlan korrupció tenyészik (tehát például
tudományos testületekben és szenátusokban).
*
Tudósok mint politikusok. Tudósok, akik politikusokká lesznek, rend-
szerint azt a komikus szerepet kapják, hogy egy politika jó lelkiisme-
retévé váljanak.
*
A báránybõrbe bújt farkas. Majd minden politikusnak bizonyos körül-
mények között oly nagy szüksége van becsületes emberre, hogy mint a
kiéhezett farkas ront be a juhakolba: nem azért, hogy az elrablott kost
megegye, hanem hogy gyapjas háta mögé bújjon.
*
Az igazság ellenségei. A meggyõzõdések veszedelmesebb ellenségei az
igazságnak, mint a hazugságok.

Friedrich Nietzsche: Nietzsche-aforizmák. Fordította Schöpflin Aladár

Tragikomédia az utakon
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Jelentem, intenzív tapasztalatom szerint az idei sze-
dertermés minden eddigit felülmúl. Ha volna hozzá
kellõ politikai akarat, az egész uniót el tudnánk látni
bió ( vadon termõ) szederrel, s az ára fél évre fedez-
hetné a nyugdíjak és a közalkalmazottak bérének ki-
fizetését. Ugyanis a mezõgazdaság elhanyagoltsága
miatt a hazai föld ma már több szedret terem, mint
búzát és szõlõt. Ha más nem, a Fennvaló, az Anya-
természet (kinek ez, kinek az) még szereti ezt a bölcs
és jámbor népet, és kérés nélkül is úgy elszaporította
a szedret, hogy jobban aligha lehetett volna. Tessék
csak kinézni az állat nélkül maradt legelõkre, az évek
óta kaszát nem látott rétekre, vagy az ekét nélkülözõ
szántóföldekre. Mifelénk, az északnyugati végeken, a
mezõgazdasági terület csaknem fele ilyen. Rövidesen
a városszéli házak ablakából is lehet szedni az égi
mannát. 
S nem véletlenül említem a politikai akaratot, mert
mint korábban annyi mindent, a málna- és szedersze-
dést is fentrõl irányították. Ennélfogva a nép meg-
szokta, hogy folyton irányítják, megmondják neki,
hogy mi a jó és mi a rossz, különben nem tudja. Ha
nem így volna, most is szedrezne, hisz a városi piaco-
kon nyolc-tíz lejért kínálják literjét. De nem siet, vagy
csak néhány mániákus természetjáró és a globalizált
élelemtõl megcsömörlött csóró szalad. A tömeg várja
Ceauºescu utasításait, miként a különbözõ felméré-
sek igazolják. Mellesleg, nem éppen dicsekvésre mél-
tó, hogy az ÚMSZ rögtönzött közvélemény-kutatása
is a magyarfaló kommunista diktátort tenné az or-
szág élére, ami különösen a székelyek esetében ké-
nyelmetlen, hisz õk legutóbb is masszívan Bãsescura
szavaztak.
Nem szeretném magamat mások elé helyezni, netán
okosabbnak feltüntetni, mert engem is a megszokás,
de még inkább a család küld ki szedrezni. Soha ilyes-
mit nem tapasztaltam: egyedül kuruttyoltam egy
négyszáz hektáros elvadult avasi legelõn, s mindössze
két bokorról, alig másfél óra alatt megszedtem egy
vedret. Közben arra gondoltam: de sok szegény em-
ber jó kis pénzt csinálhatna ezekben a napokban, ha
valaki mondaná nekik és megszervezné a finom vad-
gyümölcs átvételét és exportálását, úgy, mint a lelõtt
(împuºcat) idejében. Lehet, nem kevesen utasítás nél-

kül is mennének, ha nem tartaná vissza
õket a lustaság, az igénytelenség, mert
hát elég nekik az a kis társadalmi se-
gély...

Na jó, elárulom: nekem külön szeren-
csém, hogy a forró legelõhöz közel a
présház, s szedrezés után jó beülni a
barátokkal a pincébe két-három
(nagy)pohár hideg fröccsre. (Ezt ott-

hon nem mindig mondom el.) Sike Lajos
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Az intelligenciát nem
feltétlenül tanulni kell,
lehet otthonról hozni is.

Gyulay Zoltán

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Soha eddig nem volt ilyen kevés idõnk arra,
hogy ilyen sok mindent megtegyünk.” 

Franklin Delano Roosevelt

Dísznövény

Meggyõzõdések 
veszedelme

Jelentés a 
szederbokorból

A nap címe. Nem tudom, Tökés bácsi!,
Sabin Orcan, Adevãrul.

Magyarázat. Kapásból ellenszenvesek
számunkra a román cikkek mesterkélt ma-
gyar címei, amilyen a fenti is; azért néztük
meg mégis, mert az Adevãrulról tudjuk,
ugye, hogy – mint maga hirdeti – nem po-
litizál. Nos, annyira nem politizál, hogy
az idézett szerzõ ilyeneket ír: „Amikor Tõ-
kést a magyarok jogairól hallom beszélni,
már-már elfog a vágy Vadim iránt. (...) És
bár blokkfelelõsnek sem választanám meg,
készségesen elismerem, hogy jól megérde-
melt választ ad a magyar revansistáknak.
Inkább megpróbálom nem megérteni,
amit az RMDSZ tiszteletbeli elnöke
mond. A saját nyelvén: „Nem tudom,
Tökés bácsi!” Na mármost, aki nem tudja,
hogy mi a helyzet és hogy ki kicsoda, az
ne cikkezzen ilyen elfogultan. Vagy az õ
nyelvén: „Mai învaþã, nãtãrãule!”

Átirányítás. Adriana Sãftoiu liberális kép-
viselõ (a kevésbé liberális államfõnk volt
tanácsadója) kijelentette (írja a Cotidianul),
hogy az ellenzék számára már nem meg-
oldás az elnök kizárólagos bírálata, ez a
„változat”, amely egyébként is csak annyit
ért el, hogy 2009-ben Trãian Bãsescut új-
raválasztották, ma már túlhaladott. To-
vább menve, Sãftoiu szerint Románia fõ
problémája nem a gazdasági válság, ha-
nem a morális válság, ami például oda ve-
zet, hogy a politikusok elégedettek a vá-
lasztókkal, akiket le tudnak kenyerezni
anyagi javakkal, ahelyett, hogy doktrínák-
kal és programokkal gyõznék meg õket.
Egyetértünk, azzal a kitétellel, hogy a mo-
rális válságért, inkább, mint a gazdasági-
ért, elsõsorban Traian Bãsescu a felelõs. 

Mégis T. B. Mintha nem is olvasta volna
Adriana Sãftoiu nyilatkozatát, Stelian
Tãnase az Academia Caþavencuban lesújtó
bírálatot mond az államelnökrõl. Visszaté-
rünk. 

A nap álhíre. Miután Bãsescu megvádolta
az ellenzéket, hogy nem lenne képes vál-
ságidõben vállalni – és különösen megva-
lósítani – a kormányzást, az ellenzék pro-
minensei kijelentették: ennél többre, válsá-
got elõállítani is képesek. 



Antal Erika

A be nem töltött állások-
ból „bocsátanak el” a

Maros Megye Tanácsa által
mûködtetett mûvelõdési in-
tézmények – döntött tegnapi
ülésén a testület. A 25 száza-
lékos fizetéscsökkentés is
megterhelõ a mûvelõdési in-
tézmények alkalmazottai
számára, de a munkanélkü-
liség még megrázóbb lett
volna – vélekedtek többen is
a tanácsülést követõen. Ba-
rabási Csaba Attila, a Maros
Mûvészegyüttes igazgatója
lapunknak elmondta, elké-
szült a 2010-2011-es évad
mûsora, amit nehéz lett vol-
na kisebb létszámmal létre-
hozni. „A táncosok a 25
százalékos bércsökkentést
követõen alig keresnek havi
500 lejt, de a színpadon
nem táncolhatnak 25 száza-
lékkal kevesebbet” – fogal-
mazott ironikusan Barabás,
aki szerint a létszámcsök-
kentés az együttes létét is
kockáztatta. Soós Zoltán, a
Maros Megyei Múzeum
igazgatója az ÚMSZ-nek el-
mondta: jóval kevesebben
dolgoznak, mint ahány
munkahely van a múzeum-
ban, ezek az állások szüntek
meg, így senki sem kerül az
utcára. Ugyanígy maradtak
a megyei könyvtár alkalma-
zottai, az Ariel Ifjúsági és
Gyermekszínház munkatár-
sai, valamint az irodalmi la-
pok szerkesztõi is. 

Baloga-Tamás Erika, 
Totka László

Nemrégiben fejezték be a
Hargita megyei Csík-

szenttamás község határában
– egy csaknem 22 hektárnyi
területen – azokat az elõzetes
régészeti ásatásokat és felszí-
ni kutatásokat, melyek a
szakemberek szerint azt bizo-
nyítják, hogy ez Hargita me-
gye eddig ismert legnagyobb,
összefüggõ régészeti lelõhe-
lye. Amint arról lapunkban is
beszámoltunk Marosvásár-
hely központjában jelenleg is
folynak az ásatások. A régé-
szek a volt ferences kolostor
és templom helyén két-há-

rom méterrel ásnak a felszín
alá, hogy pontosan feltérké-
pezzék a kolostor és temp-
lom nyomvonalát. Mivel a
Színház tér korszerûsítési
munkálatait hamarosan be
kell fejeznie a kivitelezõnek,
a régészek csupán úgy ment-
hetik át a jövõ nemzedéké-
nek az ásatás eredményét, ha
színes kövezettel jelölik meg
azt a területet, ahol a kolos-
tor állt, illetve a falak nyom-
vonalát. 

Templomromok 
Udvarhelyen

A Székelyudvarhelyi Fe-
nyéd község határában késõ-

középkorból származó
templom és a körülötte talál-
ható temetkezési hely feltá-
rásán dolgoznak a Haáz Re-
zsõ Múzeum régészei. 

„Az elmúlt évek során tett
terepbejárások során kide-
rült, hogy ezen a helyen va-
lószínûleg egy templom ma-
radványai vannak, mivel a
talaj felszínén habarcsos kö-
veket, téglákat és emberi
csontokat fedeztünk fel.
Ezek  egyértelmûvé teszik
régész számára, hogy temp-
lomra és temetkezési helyre
bukkant” – mesélte lapunk-
nak Sófalvi András.
Ottjártunkkor megtudtuk,
hogy az ásatások során egy-

elõre a feltételezhetõen 14.-
15. században épült, úgyne-
vezett Csonkatemplom
észak-dél irányú falát, illetve
néhány sírt sikerült feltárni,
tárgyakat vagy egyéb útmu-
tatókat még nem talált a csa-
pat. A régész szerint a Cson-
katemplommal kapcsolat-
ban egyelõre még nagyon ke-
vés dolgot tudnak. „Ha ez
volt Fenyéd elsõ temploma,
akkor miért nem e köré épült
a település? Elméletileg lehe-
tett kápolna is, amit egy te-
hetõs személy épített, vi-
szont a feltárt sírok nem erre
utalnak” – sorolja a frissen
felmerült kérdéseket Sófalvi,
aki reméli, hogy az ásatások

két hét múlva esedékes befe-
jeztével tisztábban fognak
látni.  

Szkíta unikumok 
Váradon

Amint arról a napokban la-
punkban hírt adtunk, a nagy-
váradi Szálka dombon – egy
terelõút építési munkálatai
közben – Észak-Nyugat Ro-
mánia legkomplexebb, legna-
gyobb régészeti lelõhelyére
bukkantak, ahol az ország-
ban egyedülálló szkíta lelete-
ket találtak, illetve nagyon
hosszú idõ óta elõször tárhat-
nak fel dák kori település-ma-
radványokat. „Itt szinte meg-
szakítás nélkül éltek, mintegy
hatezer éven keresztül, ami
igen ritka dolog. Mi több, az
átlagosnál is sûrûbben lakott,
ami szintén különlegessé és
gazdaggá teszi a leleteket” –
hangsúlyozta lapunknak az
ásatások fontosságát Lakatos. 

A feltárásokat vezetõ ré-
gész szerint hét régészeti kor-
szak ível át a lelõhelyen, a ké-
sõ neolitikumtól a 17. száza-
dig. Mint megtudtuk, a lele-
tek a Körösvidéki Múzeum-
ba kerülnek, ahol még hosz-
szadalmas munka vár rájuk:
tisztítás, rekonstruálás, resta-
urálás. A leletmentõ ásatást a
terelõút befektetõje, a nagy-
váradi önkormányzat finan-
szírozza, mely  kilencven na-
pot engedélyez a régészeti
munkálatokra.
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Régészparadicsom Erdélyben

HIRDETÉS

A Székelyudvarhely melletti Fenyéden 14. századi temetkezési helyre bukkantak a régészek
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Tamás András

Patrick Cauvin haiti fes-
tõmûvész fotótárlatával

illetve egy mail art (postai
mûvészet) kiállítással nyitotta
meg kapuit szerda este a XV.
nagyenyedi Inter-Art alkotó-
tábor, mely augusztus 23-ig
több mint húsz ország 37 kép-
zõmûvészének ad otthont. 

„Az elmúlt 15 év alatt az
alkotótábor mûvészei az itt
látottakról, tapasztaltakról
szárnyakra kelt üzenet ré-
vén nagyköveteink voltak,
és bár nehezebb idõket
élünk, ameddig a mûvészet
tisztasága fennmarad, a fej-
lõdés hajtómotorjává vál-
hat, hisz nemcsak a múltat
és a jelent, hanem a jövõt is
képviseli” – köszöntötte az

idei Inter-Art mûvészeit
Horaþiu M. Josan, a város
polgármestere. 

Az ünnepélyes megnyitón
Balog István, az Inter-Art
Alapítvány elnöke munká-
ját elismerõ oklevelet vett át,
majd bemutatta az indiai,
haiti, egyiptomi, osztrák,
finn, belga, bolgár, horvát,
görög, német, olasz, marok-
kói, magyar, moldvai, szerb,
felvidéki, spanyol, szudáni,
holland, amerikai, és hazai
mûvészeket. 

Ioan Hãdãrig, az alapít-
vány mûvészeti felelõse
hangsúlyozta: „Nem köny-
nyû egy kisvárosból elnyer-
ni a nemzetközi elismerést,
az Inter-Artnak azonban si-
került, hisz a 15 év alatt
több mint 200 mûvész for-

dult meg Nagyenyeden, va-
lamennyi kontinensrõl”. A
tábornyitón Patrick Cauvin
haiti festõmûvész fotókiállí-
tását nyitották meg, mely
nem csupán mûvészi voltá-
val, hanem dokumentumér-
tékével is hatott, hisz a közel-
múltban bekövetkezett ka-
tasztrofális haiti földrengés
bemutatására vállalkozik. 

Ezzel egyidõben a Beth-
len kastélyban mail art kiál-
lításra invitálják a mûvé-
szetkedvelõket. A kommu-
nista rendszer bezártságát
áttörõ megnyilvánulásként
született postai mûvészet el-
maradhatatlan a tábormeg-
nyitókon. Idén a portrét vá-
lasztották témájául, hiszen
„semmi sem lehet csalókább
egy tükörnél…”. 

Jubileumi Inter-Art Enyeden

Marosvásárhely
mellett jelenleg
két erdélyi város
közelében is ré-
gészeti ásatások
folynak. Székely-
udvarhely mellett
14. századi
templomra és te-
metkezési helyre
bukkantak,
Nagyváradon
pedig szkíta lele-
tek feltárásán
dolgoznak.

Nem lesznek 
elbocsátások

Balog István, az Inter-Art alkotótábor atyja 15 éves munkájáért vehetett át oklevelet A szerzõ felvétele
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Totka László

Megrohamozták a Credit
Europe Bank ügyfelei teg-

nap a brassói fiókot: a pénzin-
tézetben vezetett magánsze-
mélyek számlájáról ugyanis
összesen másfél millió euró
tûnt el. A bank eddig húsz ká-
rosult ügyét rendezte. A
bankfiók igazgatóhelyettese,
Ionel Spãtaru arról számolt
be, hogy folyamatosan vizs-
gálják a panaszokat, és igye-
keznek a leggyorsabb ütem-
ben visszatéríteni az illegáli-
san lehívott összegeket. A
„számlalecsapolással” több
banki alkalmazottat gyanúsí-
tanak, egyikük három nappal
azután is utalt át pénzt saját
számláira, hogy eljárás in-
dult ellene. 
A váratlan eset felháborította
és megijesztette az ügyfele-
ket, akik tömegesen követelik
számláik ellenõrzését; való-
ságos pánik tört ki a brassói
fiókintézet körül. A kedélyek
megnyugtatása érdekében a
helyszínre sietett Omer Tetik,
a Credit Europe Bank elnök-
helyettese, aki nyilvánosan
bocsánatot kért a károsultak-
tól, valamint emlékeztetett
arra, hogy immár két hete
belsõ vizsgálat vizsgálja a tör-
ténteket. 

Nem egyedi eset

Országszerte érezhetõen
csökken a bizalom a számlák

biztonságát illetõen, ugyanis
a brassói eset nem
egyedüláló. Néhány héttel
ezelõtt hasonló bûncselek-
mény történt a Máramaros
megyei Nagysomkúton. Bu-
karestben három banki alkal-
mazott júniusban csapolt
meg több számlát, akkor
nyolcszázezer euró tûnt el.
Két éve Craiován, Temesvá-
ron és Bukarestben éltek vis-
sza az ügyfelek bizalmával
az alkalmazottak, akik több
százezer eurót tulajdonítot-
tak el.  

Szerkesztõségünkhöz el-
juttatott levelében sepsi-
szentgyörgyi olvasónk,
Becze Zoltán azt állítja, ha-
sonló kárt szenvedett el a he-
lyi Raiffeisen bankfióknál. A
levélíró szerint tudta és bele-
egyezése nélkül az egyik
banki alkalmazott külön
számlát nyitott a nevére, és
arról folyamatosan vette le
Becze pénzét. A károsult a
bankhoz és a rendõrséghez
fordult panasszal, és lapun-
kat arról tájékoztatta: az in-
tézmény vezetõje „szerverhi-
bával” magyarázza a történ-
teket. Az érintett úgy tudja, a
sepsiszentgyörgyi ügy továb-
bi 21 embert érint. A lapunk-
nak nyilatkozó panaszos je-
lezte: esetében végleges a bi-
zalomvesztés. „A minden
ízében korrumpálódott or-
szágban az ember személyes
vagyona és az élete sincs biz-
tonságban. Ne feledjük: ha

egy intézmény egyik embere
korrupt, kéz kezet mos-
alapon az egész intézmény
azzá válik” – hangsúlyozza
Becze Zoltán, majd felteszi a
kérdést: „Hogy bízzunk ezek
után a bankokban?”

Az ügyfél felelõssége

A bankszakértõk óvatos-
ságra intenek, de indokolat-
lannak tartják a pánikot. „A
brassói eset kirívó, de tudni
kell, hogy a banki alkalma-
zottak is emberek, bármeny-
nyire is jól fel vannak készít-
ve, bármilyen jó is az ellenõr-
zés, idõrõl idõre elõfordulnak

»tévedések«” – figyelmeztet
Diósi László, az OTP Bank
romániai vezérigazgatója,
aki szerint a legszigorúbb kö-
vetési rendszerrel sem lehet
védekezni „száz száza-
lékosan” az ellen, hogy vala-
melyik alkalmazott váratla-
nul csalást követ el. „Véde-
kezni úgy lehet, ha a banki
alkalmazottak kiválasztásá-
ra, felkészítésére, folyamatos
ellenõrzésére, és a figyelemre
fokozott hangsúlyt fekte-
tünk” – véli a bankvezetõ,
aki szerint az érvényben lévõ
jogszabályok és a hasonló
esetekre érvényes büntetõel-
járás megfelelõképpen szigo-

rú, ezért nem elhanyagolható
az elrettentés ereje. Nyugat-
Európában vagy akár Ma-
gyarországon is a rendszer-
váltást követõ 20 évben na-
gyon sok, bankokat érintõ
bûncselekmény történt, rab-
lások, csalások, Románia
ezekbõl eddig kimaradt. 

A banki csalások fénykora
két éve kezdõdött. Diósi sze-
rint ez azt is jelenti, hogy a
romániai szakembereknek
nincs még elegendõ tapaszta-
latuk a megelõzéshez. A
helyzetet nehezíti, hogy a ro-
mániai, úgynevezett „digitá-
lis bûnözés” meglehetõsen
fejlett: Európa-szerte híresek
a hazai bankkártyacsalók,
akik a hasonló jellegû vissza-
élések fõszereplõivé válhat-
nak. Diósi úgy véli, hasznos
lehet, ha az ügyfél rendszere-
sen és pontosan követi saját
bankszámlakivonatát, és ha
rendellenességet fedez fel,
azonnal jelzi a pénzintézet
vezetõségének. „A legtöbb
visszaélést az úgynevezett al-
vó számlákkal követik el,
ahova az ember beteszi a
pénzt, majd pihenni hagyja.
Egyszer csak a gyanútlan
ügyfél azt veszi észre, hogy
már nincs a számlán semmi”
– osztja meg az ÚMSZ olva-
sóival a tapasztalatait az
OTP vezetõje, aki szerint
Nyugat-Európában megszo-
kott, hogy az ügyfelek is fele-
lõsséggel tartoznak a pénz-
mozgások követéséért. 

„Bankrabló” román bankok

HIRDETÉS

Az ügyfél figyelmén is múlik a bankbetét biztonsága Fotó:ÚMSZ/archív

Mentor díjat alapít A Kö-
zösségért Alapítvány, a
MOL Románia partnere a
tehetségek gondozói által
végzett munka elismerésére.
Az egyenként 8000 lej ér-
tékû díjat évente tíz személy
kaphatja meg: olyan Romá-
niában tevékenykedõ taná-
rok és edzõk, akiknek meg-
határozó szerepük volt ab-
ban, hogy fiatal tehetségek
induljanak el a sikerek útján.
A díjra bárki benyújthat je-
lölést, az alapítvány kurató-
riuma 2011 februárjában
dönt az elsõ kiírás díjazotja-
iról. A Mentor díj kiírásá-
nak a részletei a www.pentru-
comunitate.ro és a www.molro-
mania.ro honlapokon olvas-
hatók el. A Segíthetek? –
MOL–Tehetségtámogató Prog-
ram öt, eddigi meghirdetése
nyomán 780 romániai tehet-
séges fiatal jutott mintegy
260 000 euró értékû eszköz-
vásárlási vagy utazási támo-
gatáshoz. A program nyer-
tesei között szerepelt Ana-
maria Tãmîrjan, az olimpiai
bronzérmes román nõi tor-
nászcsapat tagja, Szõcs Ber-
nadett, a 15 éves asztal-
iteniszezõk világranglistájá-
nak jelenlegi elsõ helyezett-
je, Vasile Ghilea, a román
tenisz nagy reménysége, il-
letve Francesco Iancu ifjú
hegedûmûvész és az Osonó
színjátszó csoport. (x)

Mentor díj 

a tehetségek 

támogatóinak
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7.50 Élő egyház (ism.)
8.20 Nyelvőrző
8.40 Kicsi Maciusz király
8.50 Traktor Tom
9.05 Oroszlánpapa és
gyerekei
9.15 Dunáról fúj a szél
9.20 Főzés? Gyerekjáték!
9.30 Cimbora
10.00 Kutyaélet
10.25 Végre, szabadon!
(sor.)
10.50 Az egyházi 
művészet kincsei
11.30 Requiem 
a Római partért
12.45 Híradó
13.05 Isten kezében
13.35 Nincs asztalom,
sem székem...
14.15 Daktari 
(am. sor.)
15.10 Madártávlatból
15.40 Világkikötő
16.40 Filmes Műhely
17.20 Szerelmes földrajz
18.00 Kalózsziget (sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 A világ felfedezé-
se
20.55 Rebecca, az első
feleség (olasz filmdráma,
1. rész)
22.30 Dunasport
22.50 Lélek Boulevard
23.20 Control (angol-
am.-auszt. dráma)
1.15 Fados (musical)

TV2, 20.35
American Dreamz

Nagy népszerűségnek örvend az Amerikai álom című tehet-
ségkutató show. Mindenki szereti: a producereknek hízik a
mája a nézettségi lista és a bukszája a bevételek láttán, a
nézők szurkolnak az új tehetségeknek, jelöltekben pedig so-
sincs hiány. Egyedül csak a show házigazdája, Martin
Tweed unja az egészet, alig várja, hogy valami izgalmas tör-
ténjen a műsorban.

m2, 22.00
A lány és a farkasok

A múlt század 20-as éveiben történetünk főszereplője, a
gyönyörű Angéle 20 éves. Még kislány korában megmen-
tett egy árván maradt kis farkas kölyköt. A farkas erre évek
múltán is emlékszik és hálából védelmezi a lányt, mikor baj-
ba kerül. Angéle nem felejti el gyerekkori fogadalmát, hogy
állatorvos lesz és segíteni fog a védtelen teremtéseken.

DUNA TV, 23.20
Control

A film a ‘70-es évek végén befutott posztpunk zenekar, a Joy
Division énekesének és dalszövegírójának tragikusan rövid
életét dolgozza fel. Ian Curtis mindössze 23 éves volt, ami-
kor öngyilkosságot követett el. Curtis depresszióra való haj-
lama már kamaszkorában elzárja a családjától és a világtól.
A naphosszat az ágyán fekvő tinédzser versekben próbálja
kifejezni gyötrő életérzését.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
8.55 MIÉRT?
9.45 Magyar évszázadok
10.00 Mindentudás
Egyeteme
10.55 30. LEN Úszó-, Mű-
ugró-, Szinkronúszó- és
Nyíltvízi EB (élő)
Műugrás, 10 m férfi
szinkronugrás selejtezők,
Műugrás, 3 m női közép-
döntő
14.30 70 ezer negatív
15.00 Koncertek az A38
hajón
15.50 Nekem ne lenne
hazám?
16.05 Kalandozó
16.30 A négy 
páncélos és a kutya 
(lengyel sor.)
17.30 Linda 
(magyar sor.)
18.35 Pecatúra
19.05 Mézga Aladár kü-
lönös kalandjai
19.30 Sztársáv
20.00 30. LEN Úszó-,
Műugró-, Szinkronúszó-
és Nyíltvízi EB (élő)
Műugrás, 3 m női döntő
21.34 Híradó este
21.55 Sporthírek
22.00 A lány és a farka-
sok (fr. f. dráma)
23.50 Beugró
0.40 Poirot történetei -
Randevú a halállal 
(angol krimi)

7.30 Top Shop
8.00 Kölyökklub
Benne. Kaleido Star, 
Stuart Little, 
Rupert maci, 
A komisz aranyhal, 
Hupikék törpikék
11.00 Top Shop
11.25 ASZTRO Show
12.30 A dadus 
(amerikai vígjáték soro-
zat)
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Autómánia
13.45 Majomszeretet
(am. vígj. sor.)
15.30 Tengeri őrjárat
(olasz krimisor.)
16.30 Elveszett kincsek
kalandorai (angol kaland
sor.)
17.40 Szívtelen bosszú
(amerikai filmdráma,
1997)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Fókusz Plusz Ma-
gazin
20.30 Szuperhekusok
(olasz akció-vígjáték,
1985)
22.35 A specialista 
(perui-am. akcióf., 1994)
Utána: RTL-hírek
0.50 Vészjelek 
(amerikai thriller, 2003)
2.25 Gyilkos elmék 
(amerikai-kanadai 
krimisor.)
2.55 Fókusz Plusz (ism.)

7.00 Látlelet a Földről
7.25 Tv2 matiné
11.00 414-es küldetés
11.30 Szurikáták 
udvarháza
11.55 Doktorológia
Leslie Nielsen módra

12.20 Két TestŐr
12.50 Babavilág
13.20 A láthatatlan 
ember (sor.)
14.25 A kiválasztott 
- Az amerikai látnok 
(amerikai sorozat)
15.30 Doktorok 
(am. sor.)
16.30 Rejtélyek kalando-
rai (kanadai-amerikai sor.)
18.30 Knight Rider 
(amerikai sorozat)
19.30 Tények
20.05 Magellán
20.35 American Dreamz
(am. vígj., 2006)
22.30 A kód neve: 
Merkúr 
(am. akcióf., 1998)
0.30 Vadászat 
a gyilkos krokodilra 
(am. thriller, 2007)
Közben. Kenósorsolás
1.00 Az ionvihar 
torkában 
(amerikai sci-fi, 2007)
2.10 EZO.TV 06-90-602-
022
3.00 Kalandjárat (ism.)
Az útitárs 
Kandász Andrea

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 Ősök tere (ism.)
16.30 Ingatlanpiac (ism.)
17.05 Értékmentés más-
ként (ism.)
17.30 Európai híradó (ism.)
18.00 Híradó
18.30 Célpont (ism.)
Oknyomozó riportműsor
19.05 Sziluett
20.00 Híradó
20.30 Riasztás (ism.)
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
A gyimesi borbély

9.40 10 évvel fiatalabb
10.40 A szépség és a
szörny 11.35 Pimaszok
12.25 Joey (sorozat)
13.20 Halottnak a csók
14.10 A sportriporter
(am. f.) 15.50 Véznák
kontra dagik 16.50 Top-
modell leszek! 17.40
Smallville (sorozat) 17.35
Vészhelyzet (sorozat)
19.35 Bugsy (am. f.)
21.55 CSI: A helyszínelők
(sorozat) 22.50 Esküdt el-
lenségek (sorozat) 23.50
A golfbajnok (am. f.)

7.00 Sport.ro Hírek
11.00 Külön kiadás
12.00 Bayern Munchen -
Real Madrid barátságos
mérkőzés 13.00 Sport.ro
Hírek 15.05 American
Gladiators 16.00 Mitica
ligája (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.00 Mitica ligája (live)
20.00 Purina Dog Chal-
lenge 21.00 Sport.ro Hí-
rek 21.30 Wrestling
SMACK 22.30 Tenisz baj-
nokok ligája 23.30 Foga-
dás a félelemmel  

9.45 A kötelék (sorozat)
10.45 Teleshopping 11.15
Predesztináltak 12.30
Mindörökké együtt (soro-
zat) 13.30 A divat kulisz-
szái (sorozat) 14.00 Mar-
ina (sorozat) 15.30 Viktó-
ria (sorozat) 16.30 A köte-
lék (sorozat) 17.30 Hete-
dik mennyország (sorozat)
18.30 Mindörökké együtt
(sorozat) 19.30 Szívek is-
kolája (sorozat) 20.30 A
szerelem határa (amerikai
f. dráma) 22.45 Viperafé-
szek (sorozat)

8.05 A kristálykő legendá-
ja (sp.-ang.-amerikai f.)
10.00 Televíziós vásárlás
13.05 A kincses sziget ka-
lózai (amerikai f.) 14.40 A
földi lányok csábítóak
(amerikai vígj.) 16.35 Egy
zseni, két haver, egy balek
(ol.-fr.-NSZK vígjáték)
18.50 Féktelen száguldás
(amerikai film) 20.30
Rendőrakadémia 7. (am.
vígjáték) 22.00 A zöldfülű
(am. vígjáték) 0.05 A Da
Vinci-rejtély (amerikai
thriller)

9.00 Adio, de szeretlek
10.30 A pótapa (amerikai
f.) 12.00 Dokik (am.
sorozat) 12.30 Híradó
13.30 Dokik (sorozat)
13.30 A hullámok úrai
(sorozat) 14.00 Lökött
ügynök (am. vígj.) 15.45
A bohóc (ism.) 16.45 Fel-
mérő osztályfőnökiből (ro-
mán f.) 18.45 A nap híre
19.00 Híradó 19.30 Sze-
mek az árnyékban 20.30
Házasulandó fiam van
22.00 Az utolsó esély
(kan. akcióf.) 

9.00 A Partiőrség (soro-
zat) 10.00 Szünidős Tél-
apó (amerikai vígjték)
12.00 Rejtélyek asszo-
nya. A törlesztés (ameri-
kai krimi) 14.00 Rejtélyek
asszonya. A játszma
(amerikai krimi) 16.00
Férj kerestetik! (am. vígj.)
18.00 Lángoló szívek
(am. dráma) 20.00 A
győztes is veszít (kanadai
film) 22.00 A siker meg-
szállottja (kanadai-ameri-
kai dráma) 0.00 A múlt
vétkei (kan. filmdráma)

TV2
6.50 Ma Reggel
9.00 Híradó
9.05 Sporthírek
9.10 Szezon 2010
9.40 Mesék
10.20 30. LEN Úszó-,
Műugró-, Szinkronúszó-
és Nyíltvízi EB (élő)
Úszás selejtezők
13.01 Hírek
13.05 A csáfordi kerek
erdő
13.30 Pompei 
(olasz filmdráma, 4. rész)
14.20 Hogy volt!?
16.30 30. LEN Úszó-,
Műugró-, 
Szinkronúszó- és 
Nyíltvízi EB urópa-bajnok-
ság (élő)
Műugrás, 10 m férfi
szinkron döntő
Úszás döntők 
(1500m gyors női, 100m
pillangó férfi, 200m gy-
ors női, 50m hát női,
200m hát férfi)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
21.00 SzerencseSzombat
21.40 Poirot történetei 
- Randevú a halállal 
(angol krimi)
23.30 Hírek
23.35 Sporthírek
23.45 A szabadság útja
(am. minisor.)
1.30 A “Lélek Könyvé-
nek” árnyékában

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 Nézd Románia!
13.00 Professzionisták
14.00 Hírek
14.20 A család sztárja
15.10 Egy férfi, 
egy nő és egy focicsapat 
(angol rom. vígj., 1997)
17.00 Életre szóló utazó
17.30 Zöld arc
17.35 Tévéenciklópédia
18.30 Népi hagyomá-
nyok
19.40 Győzd le az
árvízet!
20.00 Hírek
21.10 Szeress és táncolj!
(amerikai romantikus
dráma, 2009)
22.50 A Simpson család
(am. rajzfilm sor.)
23.45 Zöld arc
23.50 Vizor monden
(ism.)
0.20 Nappalok és éjsza-
kák (ism.)
0.50 Az erőszak utcái
(am. filmdráma, 1981)

6.00 Happy Hour - szóra-
koztató műsor (ism.)
7.00 Pro Tv hírek, Mi törté-
nik, 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 Tinisztár a pácban
(amerikai vígjáték, 2008)

15.00 Twist Olivér 
(angol-cseh-francia-olasz
filmdráma, 2005)
17.00 Mennyé má! 
(amerikai-kan. rom. vígjá-
ték, 2001)
19.00 Hétvégi Pro Tv hí-
rek, sport, időjárásjelentés
20.30 Tessék parancsolni!
– szórakoztató műsor
22.30 Indiana Jones és az
utolsó kereszteslovag
(amerikai kalandfilm,
1989)
1.15 Tinisztár a pácban
(amerikai vígjáték, 2008)
(ism.)
3.00 20 év után (ism.)

7.00 Híradó, Sport
9.00 Leány gyöngy fülbe-
valóval (angol-luxemburgi
életrajzi dráma, 2003)
11.00 Az út Shiloh fele
(amerikai háborús filmdrá-
ma, 1968)
13.00 Híradó, időjárásje-
lentés
13.15 A simlis és a szende

(amerikai sorozat) (ism.)
14.00 Maugli újabb ka-
landjai (amerikai kaland-
film, 1998)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
16.30 Mr. Bean (angol víg-
játék sorozat)
17.00 A vénlegény - szóra-
koztató műsor (ism.)
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.30 A vörös sárkány le-
gendája (hongkongi akció-
film, 1994)
22.30 Állj, vagy jövök!
(amerikai-német vígjáték,
1999)
0.30 A vörös sárkány le-
gendája (hongkongi akció-
film, 1994) (ism.)
2.00 Shaolin Kung Fu 
(kínai akció sorozat) (ism.)

6.00 Aki tud az nyer
(ism.)
7.00 Fején a nagyvilág
8.00 Mestersége vendég-
látó
9.00 Shinzo (am. rajzfilm
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 szülei-
det (ism.)
16.00 Samurai Girl (ame-
rikai filmsorozat)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 Mestersége ven-
déglátó
20.30 Csillagközi invázió
(amerikai sci-fi akcióf.,
1997)
23.00 A végső megközelí-
tés (amerikai akcióf.,
2007)
1.30 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
2.30 Shaman király (ja-
pán animációs sor.)
3.00 Monster Warriors
(kanadai kalandfilm-
sorozat)
3.30 Ötcsillagos otthon
(ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Túlélés törvényei 
- Vietnam
8.00 Nagy durranások
9.00 Végzetes 
másodpercek
10.00 Amcsi motorok 
- Saginaw Chippewa 
indián törzs témájú 
motor
11.00 Autóépítők 
- A nagy verdacsata
12.00 Újjáépítők
13.00 A tenger 
gladiátorai 
- Hazavágyás
14.00 Nagy durranások 
- Foxberg
15.00 Végzetes 
másodpercek
16.00 Állítólag... 
- Robbanó vízforraló
17.00 A túlélés 
törvényei 
– Északi-sark
18.00 Tornádók 
nyomában - Extázis
20.00 Piszkos munkák 
– Halfeldolgozó hajó
21.00 Fegyvertények
- Megfélemlítés
22.00 Töréspont
23.00 Hogyan készült
0.00 Dühöngő világ 
- Dühöngő sofőrök
1.00 Cella-napló - Ohio
2.00 Futballhuligánok 
- Skócia
3.00 A túlélés törvényei -
A kulisszák mögött

5.25 Hírek (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 (ism.)
11.30 Ég és föld között
12.00 A mágikus kő
(auszt. sor.)
12.35 Balkáni szokások
13.35 Figyelem, éneke-
lünk!
15.00 Kaland és termé-
szet
15.30 A románok kincsei
16.00 Közelről a világ
16.30 Sikerkép
17.00 Fiatalok olimpiája
18.00 30. LEN Úszó-,
Műugró-, Szinkronúszó-
és Nyíltvízi EB (élő)
20.30 Menedzsment lec-
ke
21.00 Őslények kalando-
rai (angol kalandfilmsor.)
22.00 Hírek, időjárásje-
lentés
23.10 Holdfény 
és Valentino 
(amerikai romantikus
film, 1995)
1.00 Lehet, hogy nem
tudtad
1.15 Szex és tabu a mozi-
ban (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 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, 
Telefontársasjáték, 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, Versműsor,
Gramofon, A hét zeneműve, Színek és formák

SZOMBAT
2010. augusztus 14.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ
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7.55 Szívekben égjen a
láng...
8.45 Marsupilami
9.05 Cimbora (ism.)
9.35 Főzés? Gyerekjáték!
9.45 Zengő ABC
10.00 Kalando-Zoo a Kifu-
tók mögött
10.30 Hatodik sebesség
11.00 Nagyboldogasszony
napi szentmise
12.15 Kelet és Nyugat ha-
tárán
12.45 Híradó
13.05 Élő egyház
13.30 Élő népzene
14.00 Csellengők
14.30 A láp virága 
(magyar f.)
15.50 Dunáról fúj a szél
15.55 Ízőrzők
16.30 A világörökség 
kincsei
16.50 Vannak vidékek
17.45 Építészet az Öbölben
18.10 Mese
18.40 Arcélek
19.00 Híradó
19.25 Heti Hírmondó
20.15 Gyöngyhalászat
Bahreinben
20.35 Kaszás Attila-díj Gála
21.30 Rebecca, az első fe-
leség (olasz filmdráma, 2.
rész, 2008)
23.05 Divathét
23.35 Dunasport
23.50 Afrika színei
0.50 Yantra

RTL Klub, 21.00
Harry Potter és a titkok kamrája

Harry Potter nyári vakációja nem a legjobban sikerült. Mind-
ezt tetézi, hogy megjelenik nála Dobby, a házimanó, hogy fi-
gyelmeztesse, nagy veszély leselkedik rá a Roxfort Boszor-
kány- és Varázslóképző Szakiskola falai között. Harry és Ron
lekési a Roxfort Expresszt, amely visszavinné őket az iskolá-
ba, így a repülő autóval indulnak útnak, nehogy elkéssenek
az új tanév kezdetéről.

TV2, 21.05
A Skorpiókirály

A film 5000 évvel ezelőtt játszódik Gomorra hírhedt városá-
ban, ahol egy gonosz uralkodó elhatározza, hogy kiirtja a si-
vatag minden nomád népét. A néhány megmaradt törzsnek,
akik sosem voltak szövetségesek, most egyesülniük kell,
vagy elpusztulnak. Tudván, hogy ellenségük egy varázsló lá-
tomásaira támaszkodik, felbérelnek egy profi gyilkost, hogy
tegye el láb alól a látnokot.

VIASAT3, 0.40
Helter Skelter

Borzalmas hír rázta meg a világot 1969 nyarán, vérfürdőt
rendeztek Los Angelesben, a hírességek lakta Beverly Hills
szívében. A hét áldozat egyike Sharon Tate színésznő, a ren-
dező Roman Polanski állapotos felesége. A rendőrség hama-
rosan letartóztatja Charles Mansont és néhány társát. Man-
son megszállott őrült, aki messiásnak képzeli magát, telje-
sen a hatalmába kerítette követőit.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.45 Hajnali gondolatok
6.50 Ma Reggel
8.55 Mesék
9.35 Spuri (sor.)
10.00 Derek, 
a fenegyerek (sor.)
10.45 retrock
10.55 30. LEN Úszó-, 
Műugró-, Szinkronúszó-
és Nyíltvízi EB (élő)
Műugrás, 3 m női szink-
ron
14.30 Katolikus krónika
14.50 Kőbezárt fohászok
15.30 Zenés portré Ko-
vács Józsefről
16.30 Női szemmel
15.55 Zodiákus
17.25 Pro natura
18.20 Linda (sor.)
19.30 Mézga 
Aladár különös kalandjai
20.00 30. LEN Úszó-,
Műugró-, Szinkronúszó-
és Nyíltvízi EB (élő)
Műugrás, 
10 m férfi döntő
21.34 Híradó
22.00 Ifjúsági Olimpia
Szingapúr 2010
22.25 Sky kapitány 
és a holnap világa 
(am.-angol-olasz sci-fi ak-
cióf., 2004)
0.10 Egy angyal 
(fr. krimi, 2001)
2.10 Beugró
3.00 Koncertek 
az A38 hajón

7.30 Top Shop
8.00 Kölyökklub
Benne: Kaleido Star, Stu-
art Little, Rupert maci, A
komisz aranyhal, Hupikék
törpikék
11.10 Trendmánia
Életmód- és szépségma-
gazin
11.40 ASZTRO Show
12.40 meneTrend
Utazási magazin
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Dáridó Lajcsival
Muzsika és szórakozás
13.45 Red Bull Air Race
2010
14.20 Magyar autósport-
magazin
14.40 Nagymenők 
(amerikai sor.)
15.35 A Grace klinika
(am. sor.)
16.35 A Grace klinika
(am. sor.)
17.35 A kicsi kocsi leg-
újabb kalandjai 
(amerikai vígjáték, 1998)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Cobra 11 (német
sor.)
21.00 Harry Potter és a
titkok kamrája 
(amerikai kalandf.,
2002)
0.00 A falu 
(amerikai thriller, 2004)
Utána: RTL hírek
2.10 Portré (ism.)

6.45 Reggeli gondolatok
7.15 Látlelet a Földről
7.45 Tv2 matiné
10.30 414-es küldetés
11.00 Tv2 matiné
12.30 Kalandjárat
13.00 Frizbi roadshow
(show-műsor)
13.30 Száguldó vipera
(am.-német sor.)
14.30 Célkeresztben
(am. krimisor.)
15.30 Sheena, a dzsun-
gel királynője (am. ka-
land sor.)
16.30 Crusoe (am.-angol-
kan. kaland sor.)
17.30 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
19.30 Tények
20.00 Napló
Mérlegen a valóság
21.05 A Skorpiókirály
(am.-német akcióf.,
2001)
22.50 Kegyetlen játékok
3. (amerikai filmdráma,
2004)
Közben: Kenósorsolás
0.25 Irina Palm (belga-
lux.-angol filmdráma,
2007)
2.15 EZO.TV 06-90-602-
022
Jósok, látók, médiumok!
3.05 Napló (ism.)
Mérlegen a valóság
3.55 Animációs filmek

8.00 Híradó
8.30 Soroló
A vidék magazinja
9.05 Iskolapélda (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 kiadás-
ban
16.05 Arcok a liftben
(ism.)
16.30 Széles út (ism.)
Motoros 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
Szarvassá válni 
(magyar portréf.)
0.05 Kontraszt (ism.)

9.30 Bigyó felügyelő
10.20 A szépség és a
szörny (am. sorozat)
11.20 Vészhelyzet (ism.)
12.15 Gigamad 12.40
Penzance kalózai (angol-
am. vígj.) 14.30 A Nagy Ő
- The Bachelor 16.25 Hat
nap, hét éjszaka (amerikai
vígjáték) 18.10 Amerika
csillagai 21.00 Lehetetlen
küldetés 22.00 A cég
hangja 23.05 Utolsó uta-
zás (amerikai akciófilm)
0.40 Helter Skelter (ameri-
kai filmdráma)

7.00 Sport.ro Hírek 7.30
Pro Motor, premier 8.00
Sport.ro Hírek 11.00 Kü-
lön kiadás 13.00
Sport.ro Hírek 14.00
Amerikai favágó bajnok-
ság 15.05 Fogadás a fé-
lelemmel 16.00 Mitica li-
gája (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.00 Mitica ligája (live)
20.30 Tenisz bajnokok li-
gája, Toronto 22.30
Sport.ro Hírek (live)
23.00 Ultimate Fighting
Championship 

8.15 Szívek iskolája 9.45
A kötelék 11.15 Hetedik
menyország 12.30 Mind-
örökké együtt (sorozat)
13.30 A divat kulisszái
14.00 Marina (sorozat)
15.30 Viktória (sorozat)
16.30 A kötelék (sorozat)
17.30 Hetedik meny-
ország (sorozat) 18.30
Mindörökké együtt 19.30
Szívek iskolája (sorozat)
20.30 A második legjobb
dolog (am. vígj.) 22.45 Vi-
perafészek (sorozat)
23.45 Árulás (sorozat)

8.05 A földi lányok csábí-
tóak (am. vígjáték) 10.00
Televíziós vásárlás 13.05
Sokk a jóból (am. vígjáték)
14.45 Napszekerek (ame-
rikai vígjáték) 16.40
Rendőrakadémia 7. (ame-
rikai vígjáték) 18.10 Las
Bandidas (francia-mexikoi-
amerikai vígjáték) 19.50
Én a vízilovakkal vagyok
(ol. vígjáték) 21.35 A ki-
lencedik kapu (sp.-fr.-am.
thrill.) 0.05 Ogre - Az elát-
kozott város titka (ameri-
kai-kanadai film)

9.30 Édes, drága titkaink
(sorozat) 10.30 Eb a titka
mindennek (amerikai csa-
ládi film, 2006) 12.30 Hí-
rek 13.30 A sztár papu-
csában (ism.) 15.00 Ven-
déglő nálunk otthon
16.00 A bohóc (sorozat)
17.00 Családi történet
18.45 A nap híre 19.00
Hírek 19.30 Szeretem Ro-
mániát (ismétlés) 21.00
Ha jó vagy pénzt nyersz!
22.00 Halálkereskedők
(amerikai akciófilm,
1997) 

8.00 Rejtélyek asszonya.
A játszma (am. krimi)
10.00 Foyle háborúja (an-
gol sorozat) 12.00 A sze-
relem örök (am. romanti-
kus film) 14.00 A siker
megszállottja (kan.-am.
drám.) 16.00 A múlt vét-
kei (kan. f. dráma) 18.00
Különleges küldemény
(am. vígjáték) 20.00 Az
élet viharában (rom. f.
dráma) 22.00 Esküdt el-
lenségek. Bűnös szándék
(am. sorozat) 2.00 A mé-
dium (sorozat)

TV2
9.00 Híradó
9.10 Főtér
9.55 Katolikus krónika
10.20 30. LEN Úszó-,
Műugró-, Szinkronúszó-
és Nyíltvízi Európa-baj-
nokság (élő)
13.01 Hírek
13.05 Telesport
- Sport 7
13.35 Kul-túra 2010
14.05 A csodálatos
Mrs. Pritchard 

(sor.)
15.05 Hogy volt!?
16.00 Körhinta
16.30 30. LEN Úszó-,
Műugró-, Szinkronúszó-
és Nyíltvízi EB (élő)
Műugrás, 
3 m női szinkron döntő, 
Úszás döntők (50m gyors
női, 50m gyors férfi,
50m mell női, 200m pil-
langó női, 400m vegyes
férfi, 400m gyors női,
4x100m vegyes női,
4x100m vegyes férfi)
20.30 Híradó este
21.00 Az Ezeregy 
éjszaka meséi 
(am. kalandf., 2. rész)
21.50 Magyar 
Dal Napja 2009
23.40 Kultúrház
0.35 Hírek
0.50 Retúrjegy 
(lengyel f. dráma)
2.40 Telesport

7.10 A hit világa
8.40 Ahogy elő van írva
9.30 Disney Klub
10.00 Szent pontok
11.25 Zöld arc
11.30 A falu élete
12.55 Nézd Románia!
13.00 Lark Rise to Can-
dleford (angol sor.)
14.00 Hírek
14.20 Ismerd meg a te
Európádat!
14.45 Vidám
moziarchívum
15.10 A fenébe a sze-
génységgel (olasz vígjá-
ték, 2009)
17.00 A 60-as évek hall-
hatatlanjai
17.40 Charlie, a kellékes
(amerikai vígjáték, 1915)
18.00 Nézd Románia!
18.10 Miért szeretjük
Florint?
19.25 Jocker, Loto 5
/40, Loto 6/49 és Noroc
sorsolás
19.40 Győzd le az
árvízet
19.45 Sport
20.00 Hírek
21.10 Egy éjszaka 
a királlyal 
(amerikai filmdráma,
2006)
23.15 Zöld arc (ism.)
23.20 Britt zenei díjki-
osztó gála
1.00 Dănutz S.R.L. – 1.
(ism.)

6.00 Tequila és Bonetti
legújabb kalandjai (ism.)
7.00 ProTv hírek, sport
10.00 Twist Olivér (angol-

cseh-francia-olasz filmdrá-
ma, 2005) (ism.)
12.00 Tequila és Bonetti
legújabb kalandjai 
(olasz akció sor.)
13.00 ProTv hírek,
időjárásjelentés
13.05 Pistruiatul 
(román sorozat)
13.45 Pistruiatul 
(román sorozat)
14.30 Mennyé má! 
(am.-kan. rom. vígj., 2001)
(ism.)
16.30 Indiana Jones és az
utolsó kereszteslovag
(amerikai kalandfilm,
1989) (ism.)
19.00 Hétvégi Pro Tv hí-
rek, sport
20.30 Szabadnapos baba
(amerikai vígjáték, 1994)
22.30 Robbanófejek
(amerikai akció-vígjáték,
1998)
0.30 Jackson, a vadállat
(amerikai akcióf.) (ism.)
2.30 Robbanófejek (ame-
rikai akció-vígj.) (ism.)

4.45 101 kiskutya 
(amerikai animációs so-
rozat)
7.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
9.00 Ralu úrfi kelengyé-
je (román akciófilm,
1970)
11.00 Maugli újabb ka-
landjai 
(amerikai kalandfilm,
1998) (ism.)
13.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
13.15 A simlis 
és a Szende 
(angol vígjáték sorozat)
(ism.)
14.00 Kutyám, Jerry Lee
(amerikai akció-vígjáték,
1989)
16.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
16.30 Szegény 
embert az Amish húzza 
(amerikai vígjáték, 1997)
19.00 Híradó, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Hamis szerelmi 
jelenetek 
– szórakoztató műsor
22.00 SuperBingo 
Metropolis
1.00 Euforia 
Midnight Sun Tour
1.45 A doboz 
(amerikai krimi, 2007)
3.30 Hidegtál 
(francia vígjáték, 1979)

7.00 Kandikamera
7.30 Teleshopping
8.00 Mestersége ven-
déglátó (ism.)
9.00 Shinzo
9.30 A ház: 
építkezés és design
10.00 Teleshopping
10.30 Nyakamban az
egész világ
11.00 Kandikamera
11.30 Levintza 
bemutatja
12.00 Galileo 
– szórakoztató műsor
12.30 A Kiss FM-es sál
13.00 Hipnózis, 
az elme játékai
14.00 Focus Monden
14.30 10 éves a Krónika
16.00 Az extra 
(ausztrál rom. vígj.,
2005)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Mestersége ven-
déglátó
20.30 Veszekedés 
a konyhában 
(reality show)
22.00 Találkozás 
a sötétben – reality show
23.30 Tuti duók 
(am. vígjáték, 2000)
1.30 Hírek, sport
2.30 Shaman király 
(japán anim. sor.)
3.00 Monster Warriors
(kan. kalandfilmsorozat)

6.10 Állítólag... 
- Bűnügyek és mítoszok
7.00 Hogyan készült
Svájci bicskák, 
olajszállító hajók,
versenyautókerekek
8.00 Harc az elemekkel
9.00 Amerikai favágók
10.00 A legnagyobb 
motoros kihívás 
- Lengyelország
11.00 Ötödik sebesség
12.00 Amerikai hotrodok
13.00 Tornádók 
nyomában
15.00 Amerika 
legőrültebb versenyei
16.00 Állítólag... 
- Hordóban halat lőni
17.00 A túlélés 
törvényei 
- Válogatott kalandok
18.00 Hogyan készült
19.00 Harc az elemekkel
20.00 Tönkre vágva
21.00 Hogyan 
működnek a gépek?
22.00 Rács mögött 
külföldön 
- Hongkong
23.00 Éljük túl 
a katasztrófát
0.00 Ross Kemp 
- Kalózok nyomában
1.00 Végzetes 
másodpercek
2.00 Trükkös tesók -
Álomjármű
3.00 Chris Ryan
bemutatja

7.00 Népi pihenőhelyek
8.00 Kaland és termé-
szet
8.30 A térképen túl
(ism.)
9.00 Motomágia
9.30 Mosoly négy keré-
ken
10.00 Farm - magazin
11.00 Két dojnázó
11.30 Csavargó halász
12.00 A mágikus kő
(auszt. sor.)
12.35 Kicsik órája
13.35 Hatalmas aranyos
(am. vígj., 1996)
15.15 Lehet, hogy nem
tudtad
15.30 Jamie Oliver va-
rázslói
16.00 Atlasz
16.30 Arc és hasonlóság
17.00 Az ijfúság olimpiá-
ja
18.00 30. LEN Úszó-,
Műugró-, Szinkronúszó-
és Nyíltvízi EB (élő)
20.00 Fiatal vagyok, kar-
riert építek
20.30 ConturRo
21.00 Őslények kalando-
rai (angol kaland sor)
22.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
23.10 A magányos lovas
(am. west.)
0.40 Atlasz (ism.)
1.10 Bazár (ism.)
1.40 A térképen túl
(ism.)

2.00 Éjszakai váltás
14.00 Műsorism.
14.05 Dalposta
15.40 Vidékről vidékre
16.25 Térerő
17.15 Egyházi műsor, református
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 Isten kezében (ism.)
7.20 Ezer év szentjei
7.50 Magyar történelmi
arcképcsarnok
8.20 Vannak vidékek
9.15 Főzés? Gyerekjáték!
9.25 Antje (anim. sor.)
9.45 Gyerekkori 
könyveink
10.10 A dzsungel könyve
10.40 Zorro (am. sor.)
11.05 Cook kapitány
(sor.)
11.55 Színes szürkeállo-
mány
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Térkép
15.40 A világ 
nagy kikötői
16.30 Irány a strand!
17.00 Ízőrzők: 
Hajdúhadház
17.35 Heuréka! 
Megtaláltam!
18.05 Második esély
(am.-mex.-kol. sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
19.55 Derrick (krimisor.)
21.00 Híradó
21.05 Közbeszéd
21.30 Az állatok nyelve
22.00 Tűzvonalban (sor.)
22.55 Sporthírek
23.00 SportAréna
23.45 Kutyaélet
0.05 Meztelen mennyor-
szág (am. kalandf., 2001)

VIASAT3, 22.20
12 majom

Járvány pusztította el a Föld népességének kilencvenkilenc
százalékát 1997-ben. Majd negyven évvel később a túlélők-
re is pusztulás vár a föld alatti világban. Csak akkor marad-
hatnak életben, ha sikerül információt szerezniük a gyilkos
vírusról. James Cole-ra vár a feladat, hogy az időben vissza-
utazva, megtudja azt. A számításba azonban hiba csúszik,
Cole 1996 helyett 1990-be érkezik.

Prima Tv, 23.30
Három kívánság

Jack McCloud az országutak rejtélyes vándora. Számára az
élet nyughatatlan szabadságot jelent, melyben egyetlen tár-
sa egy nem mindennapi kutya. Ám amikor a férfit elgázolja
egy autó, a kocsi sofőrje, a ragyogó fiatalasszony úgy dönt,
hogy a gyógyulásig házába fogadja őt. Az asszony férje a
koreai háborúban tűnt el. Az özvegynek szerelemre, fiainak
pedig apára van szüksége.

DUNA TV, 0.05
Meztelen mennyország

A tizenkilenc éves farmer fiú, John Groberg a Brigham
Young egyetemen tanul 1953-ban. Tanulmányai elvégzése
után első feladata az egzotikus Tonga-szigetre szólítja. Mis-
szionáriusként a mormon hitre tanítja a bennszülötteket. Mi-
közben Groberg szembetalálja magát a primitív élet nehéz-
ségeivel, igyekszik minél többet megtudni a törzsi hagyomá-
nyokról, a kulturális szokásokról.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Félix levelei
10.10 Sherlock Holmes, a
mesterkopó
11.00 Együtt
11.55 A Nagy vita
12.25 Néprajzi értékeink
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Egymillió fontos
hangjegy
15.05 Járóföld
15.40 Kalandozó
16.05 Egy lépés előre (sp.
sor.)
16.55 Bűvölet (sor.)
17.45 Magyar rock (ism.)
18.40 Mai magyar építő-
mesterek
19.05 Múlt-kor speciális
19.40 Inami
20.05 Caterina és a lá-
nyok (olasz sor.)
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.25 Ifjúsági Olimpia
Szingapúr 2010
21.55 Yorkshire-i szív-
ügyek (sor.)
22.45 Montalbano fel-
ügyelő (krimisor.)
23.45 McLeod lányai
(auszt. sor.)
0.30 Mindig zöldebb
(auszt. sor.)
1.15 A megzsarolt város
(német thrill.)

6.30 Top Shop
7.00 Fókusz Plusz 
(ism.)
7.25 Fókusz (ism.)
7.55 Reggeli
Ébresztőshow
10.05 Te vagy az életem
(argentin sorozat)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.15 ASZTRO Show
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
(argentin sor.)
18.25 Mónika 
- A kibeszélőshow
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 A mentalista 
(am. krimisor.)
21.05 Fókusz 
- Közszolgálati magazin
21.40 Gálvölgyi-show
22.20 Hazudj, ha tudsz!
(amerikai krimisorozat)
23.15 A rejtély 
(amerikai-kanadai
thrillersor.)
Utána: RTL-hírek
0.15 Face the Pro 
- Közép-Kelet-Európai 
Póker Tournament
1.20 Reflektor 
Sztármagazin
1.40 Váltságdíj 
(amerikai krimisor.)

7.00 Magellán (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.20 Teleshop
12.10 A szénbányász lá-
nya (am. filmdráma,
1980)
14.25 Kvízió
15.55 Szentek kórháza
(auszt. sor.)
16.55 Egy tini naplója
(német vígj. sor.)
17.25 Joshi Bharat
18.30 Árva angyal (mex.
sor.)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Doktor House
(amerikai filmsor.)
21.10 Aktív
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 NCIS (am. krim-
isor.)
23.20 Gyilkos számok
(amerikai krimisor.)
Közben. Kenósorsolás
0.20 Különleges ügyosz-
tály - Párizs (francia krim-
isor.)
1.20 Tények Este
1.50 EZO.TV Jósok, látók,
médiumok!
2.40 Darázsfészek (am.-
brazil katasztrófa f.,
2001)
4.15 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 Ingatlanpiac (ism.)
12.30 Hírvilág (ism.)
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Soroló (ism.)
14.30 Garázs (ism.)
Ahonnan az autózás in-
dul!
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 - Vitamű-
sor újságírókkal
23.05 Ősök tere
23.30 Pálya
0.05 BBC World Híradó

9.35 Gyilkos sorok 10.35
Psych 11.20 Halottnak a
csók (sorozat) 12.10 A
sportriporter (am. f.)
13.05 Segítség, szülő va-
gyok! (ism.) 14.10 Monk
(sorozat) 16.05 Gyilkos
számok (ism.) 17.00 Alice
új élete (sorozat) 18.05
Főzz élőben Gordon Ram-
say-vel 19.05 Halottnak a
csók (sorozat) 20.00
Jóbarátok (ism.) 21.25
Gyilkos számok (sorozat)
22.20 12 majom (am. ka-
landf.) 

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
(live) 12.00 Sport.ro Hí-
rek 13.10 Pontos sportidő
14.10 Külön kiadás 15.00
Sport.ro Hírek 16.00 Ko-
molyan 17.00 Pontos
sportidő (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.05 Információk (live)
Vali Moraru-val 21.00
Sport.ro Hírek (live)
22.00 Local Kombat Su-
perstars 23.00 Wrestling
SMACK 0.00 Playmate of
the year

9.45 A kötelék (sorozat)
11.15 Hetedik menyország
(sorozat) 12.30 Mindörök-
ké együtt (sorozat) 13.30
Teleshopping 14.00 Mar-
ina (sorozat) 15.30 Viktó-
ria (sorozat) 16.30 A köte-
lék (sorozat) 17.30 Igaz
történetek 18.30 Mind-
örökké együtt (sorozat)
19.30 Szívek iskolája (so-
rozat) 20.30 Predesztinál-
tak (sorozat) 21.30 Analia
másik arca (amerikai soro-
zat) 22.30 Éjszakai törté-
netek

8.05 Amatőr bonviván
(am. vígjáték) 10.00 Tele-
víziós vásárlás 13.00
Napszekerek (am. vígjá-
ték) 14.55 A Midsomer
gyilkosságok (sorozat)
16.50 Légörvény 4. (am.-
kan. f.) 18.25 Extralarge.
Fekete mágia (német-
olasz akciófilm) 20.20
Kék démon (am. sci-fi ak-
ciófilm, 2004) 22.00
Kraken - A mélység csáp-
jai (am. horror, 2006)
23.40 Vonzó vér (am. hor-
ror, 2004)

8.00 Vacanta Mare (ismét-
lés) 9.30 Ha jó vagy pénzt
nyersz! (reality show) (is-
métlés) 10.30 Ezüstszere-
lem (sorozat) 12.30 Kanal-
D Hírek 13.15 Orvosok
14.45 Légy az enyém
17.00 Aliye (török soro-
zat) 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
19.45 Aliye (török soro-
zat) 20.30 A sátor – szóra-
koztató műsor 21.30 1001
éjszaka (sorozat) 23.00
Csapásra készen (amerikai
akciófilm, 1997) 

10.00 Charlie angyalainak
másik élete (am. filmdrá-
ma) 12.00 Amy-nek ítélve
(sorozat) 13.00 Őrangyal
(sorozat) 14.00 Nash
Bridges (sorozat) 15.00
Az élet viharában (rom.
filmdráma) 17.00 A siker
megszállottja (kan.-am.
dráma) 19.00 Amy-nek
ítélve (sorozat) 20.00
Nash Bridges (sorozat)
21.00 Őrangyal (sorozat)
22.00 Foyle háborúja (so-
rozat) 0.00 A médium
(am. krimisorozat)

TV2
6.50 Ma Reggel
10.00 Párizsi jóbarátok
(francia vígjáték sorozat)
10.50 A tudás hatalma 
- Európa nagy egyetemei
11.45 Nappali
13.01 Híradó délben
13.30 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
Hétfőtől péntekig min-
den, ami szórakoztató!
18.50 Mindig zöldebb
(auszt. filmsor.)
19.40 McLeod lányai
(auszt. kalandfilmsor.)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
21.00 Kékfény
22.00 Az életed 
sem drága 
(am.-kan. thriller, 2005)
23.35 Az Este
0.05 Hírek
0.15 Memento
0.25 Teadélután 
(ism.)
1.35 Nappali (ism.)
2.45 Múzeumtúra
(francia dok. sor.)
3.10 Gyerekjáték a szá-
mítógép

7.00 Hírek
7.30 80 festménnyel a vi-
lágvégén
8.00 Az ezüst vadló (an-
im. sor.)
8.30 Noah és Saskia
(sor.)
9.00 Egyszerűen ízletes
(ism.)
9.10 Lásd Románia!
9.15 Az átváltozás
10.15 Szerelmi bizonyíték
(sor.)
12.15 Ahogy elő van írva
12.05 Történelmi emlékek
12.15 Nappalok 
és éjszakák
12.50 Damo 
(dél-kor. minisor.)
14.00 Hírek
14.45 Egyszerűen ízletes
15.30 Krónika
16.55 A világ palotái
17.20 A fák bolygója 
(dok. sor.)
17.50 Sziluettbarát receptek
18.20 Történelmi emlékek
18.30 Damo
(dél-kor. minisor.)
19.40 Győzd le az árvizet
19.45 Sport
20.00 Hírek
21.10 Áldott jó nyomozó
(am. sor.)
22.10 A stúdió (am. vígj.)
23.00 La commanderie
(fr. sor.)
0.00 Hírek
0.15 Grey anatómiája 
(am. sor.)

7.00 Pro Tv hírek,
időjárásjelentés
9.55 Könyvbemutató
10.00 Szabadnapos baba
(amerikai vígjáték, 1994)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
13.45 Ikrek akcióban 
(Akcióban Mary-Kate 
és Ashley) 
(amerikai animációs soro-
zat)
14.30 Pistruiatul 
(román sorozat) (ism.)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek.
időjárásjelentés
17.45 Tessék parancsolni!
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Vállalt kockázat
(amerikai krimi, 2010)
22.30 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
23.00 Két pasi - meg egy
kicsi (amerikai sor.)

0.00 Bruce Lee legendája
(hongkongi-kínai akcióf.),
2. rész

6.00 Híradó, Sport
8.00 Vakáció 
– Nicol és Alex műsora
10.00 Xena 
a harcos hercegnő 
(amerikai kalandf.)
11.15 Kutyám, 
Jerry Lee 
(am. akció-vígj., 1989)
(ism.)
13.00 Híradó, Sport
14.00 Benny Hill 
(angol vígjáték sorozat)
14.30 Hamis 
szerelmi jelenetek 
(ism.)
16.00 Híradó, 
Sport, időjárás
17.00 Megvendégeljük 
– reality show
17.45 Bemutatlak 
a szüleimnek 
– szxórakoztató műsor
19.00 Híradó, Sport, 
időjárásjelentés
20.30 Liga 1: FC Steaua
- FC Victoria Brăneşti 
labdarúgó mérkőzés
22.30 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.30 Hősök 
(amerikai sorozat)
0.30 Egy rém 
rendes család 
(amerikai vígjáték sor.)
1.00 Híradó, Sport 
(ism.)
2.00 Álomgyári feleség
(amerikai-ausztrál vígjá-
téksor.)

7.00 Kandikamera
7.30 Mestersége vendég-
látó
8.20 Sport Florentinaval
8.30 Teleshopping
9.15 Senki sem tökéletes
9.45 The Extra 
(ausztrál rom. vígj., 2005)
(ism.)
11.45 Galileo 
– szórakoztató műsor
12.30 Teleshopping
13.15 Kandikamera
13.45 Teleshopping
14.30 Aki tud, az nyer!
15.30 Senki sem tökéle-
tes
16.00 Halálbiztos 2.
(amerikai misztikus film,
2007)
18.00 Hírek, időjárásje-
lentés
19.00 Sport
19.30 Mestersége ven-
déglátó
20.30 Találkozás a sötét-
ben – talk show
22.00 Focus Monden
22.30 Lököttek 
(román vígjáték sorozat)
23.15 Mondenii Show -
Best Of
23.30 Három kívánság
(amerikai filmdráma,
1995)
1.30 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
2.30 Lököttek 
(román vígjáték sorozat)
(ism.)

7.00 Chop Shop - A londo-
ni műhely - Tűzijáték
8.00 Újjáépítők
9.00 Autókereskedők
úton
9.30 Hogyan 
működnek a gépek?
10.00 Piszkos munkák -
Aligátortojás-gyűjtő
11.00 Nagy 
durranások - Liverpool
12.00 Mocsári favágók
13.00 A túlélés 
törvényei - Panama
14.00 Ötödik sebesség
15.00 Végzetes 
másodpercek
15.30 Hogyan készült?
17.00 Állítólag... 
- Papír íjpuska
18.00 Végzetes 
másodpercek
19.00 Hogyan 
működnek a gépek?
20.00 Túlélés 
törvényei - Patagónia
21.00 Hogyan készült?
22.00 Végzetes 
másodpercek
22.30 Csendes szörnyete-
gek - Szexmániások
23.30 Cella-napló 
- Washington
0.30 Futballhuligánok -
Olaszország
1.30 Chris Ryan bemutat-
ja: Rendőrségi 
elit alakulatok
2.30 Végzetes 
másodpercek

7.00 Familie Dr. Kleist
(német sorozat)
7.55 Győzd le az árvizet
8.10 Hatalmas aranyos
(am. vígj., 1996) 
(ism.)
9.50 Időbeszéd
10.00 Hírek
10.15 Lehet, hogy nem
tudtad
10.30 Gitárok ideje
12.00 Hírek
12.45 A farm
13.45 Teleshopping
14.30 eForum
15.00 Együtt Európába
16.00 Familie Dr. Kleist
(német sor.)
17.00 Ifjúsági Olimpia
Szingapúr 2010
18.00 Euronews híradó
18.10 Győzd le az árvízet
18.30 Mesék a vadonból
19.00 Starhunter 2300
(kanadai sci-fi sor.)
20.00 Esküdt ellenségek
(am. krimisor.)
21.00 Az oroszlánok 
arénája
22.00 Hírek
23.10 Visszajátszások
0.30 Forró helyzetek 
(angol vígjáték sor.)
1.25 Magányos lovas
(amerikai west.) 
(ism.)
2.50 eForum 
(ism.)
3.20 Gitárok ideje 
(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 Zene, zene, 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

HÉTFŐ
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Ma Ipoly nevû olvasóinkat
köszöntjük.
Ipoly: a Hippolit régi ma-
gyar alakváltozata.
Holnap Marcell napja van.
Vasárnap a Máriák ünne-
pelnek.
Hétfõn az Ábrahámokat
köszöntjük.

Évfordulók
• 1961-ben a  keletnémet
állampolgárok egyre foko-
zódó mérvû elvándorlása
miatt, Berlinben lezárják a
város nyugati szektorainak
az NDK-val érintkezõ, ko-
rábban nyitott határvona-
lát, bel- és külterületen
egyaránt. A zárás vonala
mentén elõbb drótakadály-
okból, késõbb egyre össze-
tettebb mûszaki megoldá-
sokból, az NDK területén
épül ki a Vasfüggöny legis-
mertebb objektuma, a vá-
rost 28 éven át kettévágó
Berlini Fal, hivatalos
NDK-nevén az „Antifa-
siszta Védõsánc”
( „ A n t i f a s c h i s t i s c h e s
Schutzwall”).

Vicc 
A nagy infláció idején talál-
kozik két melós:
– Szevasz! De régen nem lát-
talak! Iszol egy sört?
– Persze!
– Akkor menj be, addig meg-
várlak!

Recept
Sajtos stangli
Hozzávalók: fél dl tej, 3 ká-
véskanál só, 30 dkg liszt, 22
dkg Rama margarin, 2 dkg
élesztõ, 1 db tojás, egy csipet
cukor.
Elkészítés: Az élesztõt a
langyos tejben egy csipet
cukorral felfuttatjuk. A lisz-
tet a margarinnal elmor-
zsoljuk, hozzáadjuk a fel-
futtatott élesztõt, tojás-
sárgát, sót, és összegyúrjuk.
Kinyújtjuk 3-4 mm vastag-
ra, lekenjük egy felvert to-
jással, megszórjuk reszelt
sajttal, és derelyevágóval
elõször hosszú csíkokat,
majd kb. 7-8 cm darabokat
vágunk. Kibélelt tepsibe
rakjuk, és elõmelegített sü-
tõben aranybarnára sütjük.
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Egy ember nagyon ostoba is
tud lenni, de az ostobaság a kö-
zösségben mutatja meg igazi
erejét. Érthetetlen módon
gyakran elõfordul, hogy minél
több ember dönt valamiben,
annál nagyobb ostobaság kere-
kedik ki belõle. A közös tanács-
kozás a leghelyesebb, amit az
ember tehet, ha jó döntést akar
hozni, de nem egyszer a téve-

désnek és az ostobaságnak ki-
emelkedõen nagy esetei származ-
nak abból, ha sokan összeülnek
tanácskozni. Azért van ez, mert
az ember szeret nem gondolkoz-
ni, és inkább szereti továbbkiál-
tani azt, amit valaki, egy bát-
rabb elõször elkiáltott. Így tulaj-
donképpen nem a bölcsesség
öregbül, hanem egy ostobaság
erõsödik fel. 

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Adjon a nyerésre lehetõséget.
Hátha bejön a péntek 13-ai sze-
rencsevárás. Vásároljon egy-két
szerencseszelvényt. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Ragyogjon, nevessen a mai pén-
tek 13-ai napon. A bolygóvariá-
ciók boldogságot üzennek – éljen
vele.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Az élet nemcsak munkából és kö-
telességsorozatokból áll. Vegyen
részt a péntek 13-ai viccelõdések-
ben, humoros élvezetekben.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Kedve ellenére való tevékenységre
kényszerül. Néhány kemény pró-
batétel vár Önre. Gondoljon ar-
ra, hogy péntek nem sokszor esik
tizenharmadikára.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Gyermeke és szeretõje is gondos-
kodik arról, hogy péntek tizen-
harmadika izgalmas legyen. Ne
engedjen egyiknek sem, mert a
pénzköltésben nincs megállás.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Váratlan plusz bevételei jöhet-
nek, ami átmenetileg fellendíti a
helyzetét. Meglepõ fordulatot ta-
pasztal barátai viselkedésében. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Sosem tud hazudni, gyûlöli a
képmutatást. Számos gondja
megoldódhat, ha sikerül meg-
õriznie hidegvérét, és türelmes
tud maradni.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Szerelmi kapcsolatában viszály
fenyegeti. Valaki pletykát terjeszt
Önrõl, megpróbálja befeketíteni.
Szerencsére eredménytelenül pró-
bálkozik, és végül lebukik.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Úgy gondolja, több terhet rak-
nak Önre, mint a munkatársak-
ra. Hajlamos lesz az egészsége ro-
vására is dolgozni.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Ma péntek 13-a van. A szerencse
kegyeibe fogadja még akkor is,
ha fekete macska megy át Ön
elõtt az úttesten. Valaki nagyon
vonzónak találja.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Ön azt mondja, hogy nem babo-
nás, mégis nagy jelentõséget tu-
lajdonít sok apróságnak, ami
ma, péntek 13-án történik. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Legyen nyitott és vidám, vegye a
mai nap viccelõdéseit. Péntek 13-
a van, és senki nem állja meg
környezetében, hogy ne ugrassa
a másikat.

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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Labdarúgás

Turós-Jakab László

Nagyüzem volt szerdán
a labdarúgó-pályákon,

az Európa-bajnoki selejte-
zõkre készülõ csapatok ba-
rátságos elõkészületi mérkõ-
zéseket vívtak. 

Románia Törökországot
választotta, amelytõl Isztam-
bulban 2-0-ra kikapott. A 82.
percig csak pár esetben veszé-
lyeztették a két kaput, a csa-
patok fõleg azzal törõdtek,
hogy ne kapjanak gólt. Nyolc
perccel a vége elõtt Milorad
Mazics szerb játékvezetõ
hagyta magát becsapni
Gokhan Gonul által, és nem
létezõ tizenegyest ítélt. Emre
Belozoglu nem hibázott,
négy perccel késõbb pedig
Arda Turan zúdított elemi
erejû távoli lövést a kapura,
beállítván a végeredményt, 2-
0. A román válogatott 800.
gólját kapta Isztambulban
(1019-et szerzett), s a 609.
mérkõzésen a 188. vereségéet
szenvedte el (272-szer nyert).

Szerdán este a román csa-
pat az alábbi összeállításban
szerepelt: Lobont–Dananae,
Rat, Tamas, Chivu (Galamaz
61)–Radoi, Bilasco ( Marica
51), Florescu, Cocis–D.
Niculae (B. Stancu 88), Deac
(Nicolita 77, Tanase 90).

A románok Eb-selejtezõs
ellenfelei közül a fehérorosz-
ok 2-0-ra verték idegenben a
litvánokat, az albánok pedig
hazai pályán 1-0-ra az üzbé-
geket, míg Luxemburg 5-1-re
kikapott Wales vendégeként.

Bal lábbal kezdett Laurent
Blanc, a franciák új szövetsé-
gi kapitánya is, aki tartalékos
csapatával 2-1-re kikapott
Oslóban a norvégoktól. A
gólokat Huseklepp (2), illetve
Ben Arfa szerezte. 

A románhoz hasonlóan a
magyar válogatott is kika-
pott, igaz a Wembley Stadi-
onban „csak” 2-1-re tudtak
nyerni a vb-t is megjárt ango-
lok. A 62. percben a hazai
Jagielka a hálóba továbbítot-
ta Koman beadását, Steven
Gerrard angol kapitány
azonban szûk négy perc alatt
megfordította az eredményt. 

A francia Stéphane Lan-
noy sípszavánál, 72 ezer nézõ

elõtt, Egervári Sándor az
alábbiakkal mutatkozott be a
magyar kispadon: Király –
Szélesi, Juhász, Lipták (Kom-
lósi 55), Vanczák (Laczkó,
46)–Dzsudzsák (Koman, 46),
Vadócz, Elek (Tóth, 60),
Huszti (Hajnal, 46)–Gera–
Rudolf (Priskin, 83).

A magyarok Eb-selejtezõs
ellenfelei közül a svédek 3-0-
ra nyertek a vendég skótok
ellen (a gólokat Ibrahimovic,
Bajrami, Toivonen szerezte),
míg a hollandok az ukránok
otthonában játszottak 1-1-es
döntetlent. A finnek legyõz-
ték hazai pályán a belgákat
(1-0), a moldovaiak 0-0-t ját-
szottak a vendég grúzokkal.

Mexikóvárosban David
Silva a 90. percben mentette
meg a spanyol mundér becsü-
letét, miután J. Hernandez
már a 12. percben vezetést
szerezett a házigazdáknak. A
vb-bronzérmes németek sem
remekeltek Koppenhágában,

ahol 2-2-re végeztek a dánok-
kal. Sikerrel debütált az orosz
kispadon Dick Advocaat:
csapata 1-0-ra nyert Bulgária
ellen. Kamerun 3-0-ra ütötte
ki idegenben Lengyelorszá-
got, az argentinok is idegen-
ben verték Írországot (1-0). 

További eredmények: Cip-
rus–Andorra 1-0, Csehor-
szág–Lettország 4-1, Málta–
Macedónia 1-1, Montenegró
–Észak-Írország 2-0, Auszt-
ria–Svájc 0-1, Szerbia–Görög-
ország 0-1, Szlovákia– Hor-
vátország 1-1, Dél-afrikai
Köztársaság–Ghána 1-0, Szlo-
vénia–Ausztrália 2-0, Korea
Köztársaság–Nigéria 2-1,
Azerbajdzsán–Kuvait 1-1,
Kazahsztán–Omán 3-1, Ör-
ményország–Irán 1-3, Iz-
land–Liechtenstein 1-1, An-
gola–Uruguay 0-2, Kína-
Bahrein 1-1, Mali–Guinea 0-
2, Uganda–Zambia 1-1, Bur-
kina Faso–Kongó  3-0, Algé-
ria–Gabon 1-2, Marokkó–
Egyenlítõi Guinea 2-1, Mau-
ritánia–Palesztína 0-0, Bolí-
via–Kolumbia 1-1, Paragu-
ay–Costa Rica 2-0. Kedden
játszották: USA–Brazília 0-2,
Elefántcsontpart–Olaszor-
szág 1-0 (0-0). 

A magyar olimpiai labdarúgó-válogatott 2-0-ra nyert a
bosnyákok vendégeként Európa-bajnoki selejtezõ-mér-
kõzésen. A zenicai találkozón tért vissza az U21-es csa-
pat élére Róth Anta. A magyar gólokat Németh (79.) és
Gosztonyi (82.) szerezte. A csoportban Wales (13 pont)
vezet Magyarország (12) és Olaszország (10) elõtt. Az
U21-es román válogatott Kisinyovban gyõzte le 1-0-ra
a Moldovai Köztársaság csapatát, Liviu Ganea a 24.
percben értékesített büntetõt.

Magyar és román sikerek 

Röviden
Dinamo–Rapid a sláger

A labdarúgó Liga 1 hétvégi
4. fordulójának mûsora:
péntek: Kv. CFR 1907–Astra
(20 óra, GSP Tv), Gloria–
Pandurii (22 ó, GSP Tv).
szombat: Urziceni –Kolozs-
vári U (18.30 ó, Digi Sport),
FC Vaslui – Brassói FC
(20.30 ó, Digi Sport). vasár-
nap: Gaz Metan–Sportul
Studenþesc (18 ó, GSP Tv),
Dinamo – Rapid (20 ó, Digi
Sport), Univ. Craiova–Te-
mesvári FC (22 ó, Digi
Sport). hétfõ: Oþelul – Ma-
rosvásárhelyi MFC (18 ó,
GSP Tv), Steaua–Victoria
Brãneºti (20.45 ó, Antena 1).  

FTC–Honvéd 
a Soproni Ligában

A magyar labdarúgó Sopro-
ni Liga 3. fordulójának mû-
sora: péntek: Zalaegerszeg–
Pápa (19 ó, Duna Tv), Vasas
– Gyõr (21.45 ó, Sport 1).
szombat: Szolnoki
MÁV–Paks (18 ó), MTK
Budapest–Videoton (18:30
ó,) Debrecen – Kecskemét
(20 ó), Kaposvár–Haladás
(20 ó), Siófok–Újpest (21 ó).
Vasárnap: Ferencváros–
Honvéd (18.30 ó, Sport 1). 

Overdose 
a Kincsem Parkban 

A 13 versenyén veretlen
Overdose vasárnap újra
Magyarországon áll rajthoz,
a Kincsem Parkban. Az öt-
éves ló utoljára tavaly ápri-
lisban futott hazai megmé-
rettetésen, fölényes gyõzel-
me után azonban röviddel
megsérült, ráadásul annak a
veszélye is fennállt, hogy
végleg lesántul. A 15 hóna-
pos rehabilitáció után
Overdose július 18-án, Po-
zsonyban tért vissza, ahol
az 1000 méteres távon fél
hosszal verte a tizenegy fõs
nemzetközi mezõnyt. 

Spanyolországban 
a Kemény-legények

Ezen a hétvégén spanyolor-
szági tornán vesz részt a ma-
gyar férfi vízilabda-váloga-
tott. Dr. Kemény Dénes ta-
nítványai pénteken a romá-
nokkal, szombaton a világ-
bajnok montenegróiakkal,
vasárnap pedig a vendéglá-
tók vb-ezüstérmes nemzeti
együttesével találkoznak.
Mindhárom ellenfél ott lesz
a zágrábi Eb-n is, de nem a
magyarok B-csoportjában,
hanem az A jelû hatosban.

Hãnescu nyert 
Torontóban 

A 2,43 millió dollár összdíja-
zású torontói keménypályás
ATP-tenisztorna 2. forduló-
jában Victor Hanescu 6-4, 7-
6-ra nyert a kanadai Peter
Polansky ellen és a második
helyen kiemelt szerb Novak
Djokoviccsal találkozik a kö-
vetkezõ fordulóban. 
A 2 millió dollár összdíjazá-
sú cincinnati WTA-torna
második fordulójában
Monica Niculescu 6-0, 6-1-
re kikapott a 11. favorit olasz
Flavia Pennettától. 

Örülhet London és Isztambul

Úszás

T. J. L.

Háromszor hallgatták
meg a Himnuszt a Mar-

git-szigeten, ahol tegnap to-
vábbi kilenc versenyszám-
ban osztottak érmeket a bu-
dapesti 30. „vizes” Európa-
bajnokságon. A nõi mûug-
rók 10 m-es fináléja csak lap-
zárta után kezdõdött meg,
Aiacoboae (11. a selejtezõk-
ben) és Popovici (12.) révén
román részvétellel. A férfiak-
nál, 3 m szinkronban, ukrán
mûugrók gyûjtötték a leg-
több pontot, Kvasja és
Prigorov (431.67). Az ezüst-
érem a Feck–Hausding né-
met duónak, a bronz a Szau-
tyin–Kunakov orosz páros-
nak jutott.  

A nap elsõ úszódöntõje, a
hölgyek 800 m-es gyors-
maratonja dán sikerrel zá-
rult, Lotte Friis (8:23.27) re-
mek hajrával verte vissza a
francia Ophélie Cyriell Eti-
enne és az olasz Federica
Pellegrini támadásait. Came-
lia Potec  ötödik lett.  

A nõi 200 m vegyes arany-
érme egyetlen századmásod-
percen múlott. Hosszú Katin-
ka (2:10.09) jobb benyúlással
elõzte meg Verrasztó Evelynt
(2.10.10), s mindkét magyar a
régi Eb-csúcson (2:10.92) be-
lül teljesített. 

Gyurta Dániel a leghosz-
szabb mellúszó szám világ-
bajnokához méltó verseny-
zéssel szerezte meg a 200 m
aranyérmét, 2:08.95-je új Eb-
csúcs. A 100 m-en gyõztes
norvég Dale Ön (2:09.68) a
második, a francia Duboscq
(2:11.03) pedig a harmadik
helyet szerezte meg, míg a
másik magyar, Molnár Ákos
(2:12.76) nyolcadik lett.  

Brit-ügy volt a nõi 100 m
hát fináléja, amelyben Gem-
ma Spofforth (59.80) vissza-
vágott honfitársnõjének, Eli-
zabeth Simmonsnak (1:00.19)
a 200-on elszenvedett veresé-
gért. A bronzérem a német
Mensingnek (1:00.72) jutott. 

Nem született meglepetés
a férfi 200 m pillangó döntõ-
jében, ahol a lengyel Korze-
niowski (1:55.00) nyert az
orosz Szkvorcov (1:56.13) és
a görög Drimonakosz
(1:57.10) elõtt. Három szá-
zaddal maradt el a világ-
csúcstól a francia Lacourt,
aki a 100 után az 50 m-t is
megnyerte háton (24.07). A
világcsúcstartó és világbaj-
nok brit Tancock (24.70) lett
a második, az izraeli Barnea
(25.04) a harmadik.   

A nap záróakkordja a nõi
4x200 m gyorsváltó volt
amelyet a Mutina Ágnes,
Dara Eszter, Hosszú Katin-
ka, Verrasztó Evelyn összeál-
lítású magyar négyes nyert

meg, óriási csatában a franci-
ákkal. A magyarok 7:52.49
perc alatt értek célba, a fran-
ciák pedig 7:52.69 alatt, míg
a bronzérmes britek (7:55.29)
jócskán lemaradtak. 

A tegnap is két román úszó
volt érdekelt a délelõtti elõfu-
tamokban. Norbert Trandafir
50.19-et úszott 100 m gyor-
son amivel 25. lett a 64 indu-
ló közt.Nem jutott a legjobb
16 közé Alin Artimon sem,
akinek a 800 m gyors elõfuta-
maiban csak három verseny-
zõt sikerült megelõznie, s
8:10.52-vel a 21. lett. 

Ma négy döntõt rendez-
nek, nõi 100 m pillangón és
200 m mellen, valamint fér-
fi 800 m gyorson és 100 m
gyorson. Szombati döntõbe
jutásért úsznak nõi 200 m
gyorson és 50 m háton, va-
lamint férfi 100 m pillan-
gón, 200 m háton és 50 m
mellen. 

Nory Kruchten, az Euró-
pai Úszóliga (LEN) elnöke
szerint a budapesti „vizes”
Eb kiváló megrendezésével
a magyarok magasra tették
a lécet az ez évben még hát-
ralévõ két vizes világver-
seny házigazdái számára.
Eindhovenben november
25. és 28. között kerül sor a
rövidpályás Eb-re, majd de-
cember 15-tõl 19-ig Dubaj-
ban, szintén 25 méteres me-
dencében rendezik a vb-t. 

Ünnepnap a Margit-szigeten 

Az angolok (képünkön fehér mezben Theo Wallcott) egy klasszissal a magyarok fölött voltak

Kosárlabda

T. J. L. 

Ukrajnai vereséggel foly-
tatta szereplését az Euró-

pa-bajnoki selejtezõben a ma-
gyar férfi kosárlabda-váloga-
tott, miután szerdán 80-71-re
kikapott Lvovban. Félidõben
még 40-40-re álltak, de a má-
sodik játékrészben már a há-
zigazdák kerekedtek felül. A
három legjobb magyar dobó
Hanga (22), Lóránt (12) és
Vojvoda (12) volt, a gyõzte-
seknél Liscsuk (27 pont) re-
mekelt. Ez volt az ukránok el-
sõ sikere a kvintettben.  

A B-csoport másik mérkõ-
zésén: Bosznia-Hercegovina
–Nagy-Britannia 80-84. Leg-
közelebb augusztus 17-én ját-
szanak Mészáros Lajos tanít-
ványai, Birminghamben, a
britekkel. Addig az állás: 1.
Macedónia 5 pont/3 mérkõ-
zés, 2. Magyarország 5/4, 3.
Nagy-Britannia 4/2, 4. Uk-
rajna 4/3, 5. Bosznia 3/2. 

További eredmények:
Montenegro–Olaszország
71-62 (A-csoport), Finnor-
szág–Izrael 84-83 (A), Grú-
zia–Portugália 73-57 (C),
Belgium–Bulgária 74-69 (C). 

A B-divízióban a romá-
noknak a svédek feletti sima
gyõzeleme (70-54) mellett a
fehéroroszok 94-76-ra verték
az albánokat. A folytatásig
Svédország (3 pont), Fehér-

oroszország (3), Azerbaj-
dzsán (2), Románia (2), Al-
bánia (2) a sorrend a B-cso-
portban, ahol szombaton Al-
bánia–Románia és Azerbaj-
dzsán–Fehéroroszország
mérkõzéseket rendeznek. 

Vereséggel folytatta szerep-
lését az Európa-bajnoki selej-
tezõben a magyar nõi váloga-
tott is, miután 62-54-re kika-
pott Törökországban. Ko-
nyában is csak a második já-
tékrészben billent el a mérleg
nyelve, miután két negyed
után 30-30-ra álltak a csapa-
tok. Horti 20, Nagy-Bujdosó
7, Fegyverneky 6, Fûrész pe-
dig 6 pontig jutott, míg a tö-
rök Tunclür 18-ig. A törökök
harmadik mérkõzésüket nyer-
ték meg, míg a magyar együt-
tes négy összecsapás után egy
gyõzelemmel és három vere-
séggel áll a C csoport harma-
dik helyén. A kvintett másik
mérkõzésén:Finnország–
Montenegró 55-94. Augusz-
tus 17-án a montenegrói Ce-
tinjében vendégszerepelnek
Székely Norbert tanítványai. 

További eredmények: Bel-
gium – Hollandia 91-59 (A),
Olaszország – Litvánia 87-72
(A). A C-csoportban tegnap
Izrael – Szerbia mérkõzéssel
nyitottak, szombaton, 17 órá-
tól (TVR 3), Bukarestben,
Románia Lettországot fogad-
ja. A D-csoportban Nagy-Bri-
tannia–Szlovákia és Ukrajna
–Németország a mûsor. 

Újabb bukta a palánk alatt

Fotó: Mediafax
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Antal Erika

Hogyan indult a pályá-
ja? Mi volt elõbb: az iroda-
lom vagy az orvosi hivatás?
– Elõször az irodalom, mert
arra nem gondoltam soha,
hogy orvos leszek, bár a mi
családunkban körülbelül ti-
zenegy orvos volt. Apám
sem befolyásolt soha, igaz,
tudat alatt kialakult bennem
nemcsak egy apakép, de az
is, hogy milyennek kell len-
nie az orvosnak. Ma-
gyar–angol szakra készül-
tem, de a tizenkettedik osz-
tály legelején Tamás Mária
írónõ, édesanyám jó barát-
nõje nálunk járt és azt
mondta, három hely lesz
mindössze erre a szakra az
egyetemen, és van hat olyan
protekciós kolozsvári, hogy
más labdába sem rúg. Dön-
teni kellett: vagy a tizenhat
hónap bakaságot válasz-
tom, vagy valami mást, és
akkor én magamtól kapcsol-
tam át tizenkettedikben az
orvosira. Nem bántam meg,
gyönyörû hivatás, csak azt
sajnálom, hogy az utóbbi
idõben az ázsiója ekkorát
esett. Nagyon sokan szid-
ják az orvosokat, hogy zse-
belnek, joggal – tisztelet a
kivételnek. Kitûnõ tanára-
im voltak, szakemberként,
emberként egyaránt. Azt a
letûnt orvostársadalmat
nagyon sajnálom, mert
rendkívül mûvelt emberek
is alkották. A klinikán pél-
dául, reggel, átadás elõtt,
megtárgyalta a társaság,
hogy milyen volt a koncert,
milyen az irodalmi est, a
színházi elõadás stb. És il-
lett tudni róla, no meg hoz-
zá is szólni.

Ma már ez nem így van,
a fiatal orvosok körében?
– Nem. Ebbõl szinte semmi
nem maradt. Azért, mert –
és vállalom az ódiumát an-
nak, hogy kimondom – a je-
len oktatói gárda nagyrésze
mûveletlen. Szakirodalmat,
ezt-azt olvas, de egyebet,

mint amire minket még ta-
nítottak annak idején,
egyszerûen nem is igényel.
És ezt az iskolai oktatásnál
kellene, úgy gondolom, el-
kezdeni. Számunkra volt
még alapozás, a tradíciók
bizonyos szegmense is
m?ködött még, volt tartás az
emberekben, méltóság, te-
hát minket így neveltek ott-
hon és a Bolyai Középisko-
lában is annak idején, és az-
tán tovább, a marosvásárhe-
lyi orvosi egyetemen is ezt
kaptuk. Talán az utolsó
vagy utolsó elõtti ilyen ge-
neráció tagja vagyok, ame-
lyik ezt a nevelést kapta.

Korábban léteztek or-
vos-zenekarok is. Ma már
ezek sincsenek?
– Úgy van, az egyetem or-
vosi zenekara például. An-
nak idején a mûvészeti líce-
um nagyon nívós volt, ott
végezni, ami a tudást, a tájé-
kozottságot illeti, szinte fe-
lért egy Bolyaival, onnan
nagyon sokan bejutottak az
orvosira. Na, errõl az isko-
láról ma ez nem mondható
el. Bejutottak az orvosira és
ott is folytatták zenei tevé-
kenységüket. Például Szõcs
Mihály kollegám, aki még
az Athenaeumban is ját-
szott a zenekarral, vagy
Teréz, a felesége, aki szintén
nagyon jó hegedûs volt. Az-
tán ez a zenekar is szépen
eltûnt. Volt egy nagyon jó
értelemben vett átjárás
mûveltségi szinten, és ezek
az emberek nagyon hatot-
tak a közösségre is, és ezt
látták tõlük a diákok, az
utókor. De ezt elmondhat-
nám a könnyûzenére is,
hisz ott volt az orvosi egye-
temnek egy kitûnõ pop-beat
zenekara, a Dentes, nagy
bulikat csaptak a Bolyai ét-
kezdéjében minden szom-
bat este. És nagyon tájéko-
zottak voltak, annak ellené-
re, hogy tudjuk, a Szabad
Európát nem volt szabad
hallgatni stb. Mára ez szinte
teljesen eltûnt, rendkívül in-

dividualista világban élünk,
és az, amirõl az elõbb be-
széltünk, hogy bemegyünk
és megtárgyalunk egy-egy
mûvészeti eseményt egy-
más közt, alig fordul elõ.
Ma már nem járnak az em-
berek író-olvasó találkozók-
ra sem, vagy nagyon keve-
sen, örül az ember, ha meg-
jelenik húsz-harminc sze-
mély egy ilyen rendezvé-
nyen.

Ön laboratóriumi orvos.
Miért ezt választotta?
– Kijártam, úgymond, az
orvosélet iskoláját. Nem-
csak én, hanem az egész ge-
nerációm. 1980-ban kö-
szöntem ki az egyetemrõl.
Elvégeztük a cselédkönyves
három évet, és úgy volt,
hogy szakorvossá avanzsál-
nak, de Elena Ceauºescu
megtiltotta ezt egyik percrõl
a másikra, mondván, nincs
pénz. Belgyógyászati tanár-
segédi vizsgára jelentkez-
tem Marosvásárhelyen, de
minimális különbséggel ki-
ejtettek, más versenyvizsga-
lehetõség már nem volt, így
kikerültem Moldvába én is,
falusi körbe, de tulajdon-
képpen ott álltunk talpra,
mert talpra kellett állnunk,
hiszen magunkra voltunk,
mint szakemberek is. Nagy
szerencsém volt az apám-
mal, õ azon orvosok közé
tartozik, akik a legnehezebb
helyzetekben, mai divatos
szóval: pánikhelyzetekben,
megnyugszanak. Nos, én
örököltem ezt tõle, úgyhogy
ott, ahol például bõven folyt
a vér, mert druzsbával vág-
ták össze egymást, megnyu-
godtam, és tudtam, mit kell
azonnal és jól megtennem.
Körorvosok, mentõor-
vosok, üzemi orvosok, min-
denfélék voltunk, nagyon jó
iskola volt, és hála Istennek,
azok, akikkel együtt mû-
ködtünk, nagyon jó szak-
emberek is voltak. 1988-ban
kényszerültem bele ebbe a
szakmába versenyvizsgával,
mert másképpen nem tud-

tam összekerülni a csalá-
dommal. Életem egyik leg-
nagyobb törése volt. Imád-
tam az emberekkel foglal-
kozni, hiszen annál na-
gyobb öröm nincs, mint
amikor segíteni tudsz vala-
kin, és azt megköszönik.
Nem borítékkal, csupán
szóval, hogy köszönöm, és
közben látom, hogy felépül-
ve hagyja el a fektetõt vagy
a kórházat. Óriási törés volt
tehát az életemben, mert a
kórtörténet felvételénél ala-
kul ki a kölcsönös bizalom a
beteggel, tudatosan is úgy
kell viselkednünk, jónak,
empatikusnak lennünk,
hogy a beteg bizalmát el-
nyerjük, mert az már fele
gyógyulás a számára. Ez ki-
esett az életembõl a további-
akban, laboratóriumba ke-
rültem, de nagyszerû, or-
szágos hírû professzor keze
alá: Módy Jenõ lett utam
egyengetõje. Reméltem,
hogy lesz lehetõségem kutat-
ni, például a rákos betegsé-

gek terén. A doktorátusom
témája is bizonyos rákkeltõ
vírusok kóroktani szerepérõl
szól, egyes jóindulatú hema-
tológiai megbetegedésekben.
De a továbbiakban ez sem
adatott meg, mert egész
egyszerûen nem voltak és
ma sem nagyon vannak Ro-
mániában olyan körülmé-
nyek, a pénzhiány miatt.
Szakemberek lennének,
mert nagyon sok értelmes fi-
atal mozog a pályán, akik vi-
szont tömegesen kezdték el-
hagyni az országot. Én is
dolgoztam külföldön, az
Egyesült Államokban és
Svájcban, de itthon nem tud-
tam a mai napig sem azt
megvalósítani, amire szük-
ség is lett volna orvosi labo-
ratóriumi szinten, az anyagi-
ak hiánya miatt.

Térjünk az irodalomra.
Az orvos-író nem ritka sem
a magyar, sem a világiro-
dalomban. Van-e esetleg
ilyen példaképe?

– Az embert inkább hatá-
sok érik, és úgy, ahogy
adott életkorokban a ta-
pasztalatok is bõvülnek,
más és más szerzõk kerül-
nek elõtérbe. Más és más
érzelemvilág jellemzi az
embert sok esetben, ame-
lyek aztán vagy stabilizá-
lódnak hosszú távon, kitar-
tanak, vagy sem. Van per-
sze nekem is író, költõ pél-
daképem, illetve nagyon
kedves szerzúm. Nyilván a
magyar klasszikusok, de re-
neszánsz költúnkkel kez-
dem, Balassival. Az, aki na-
gyon hatott rám, Székely
János volt, aki sokat kala-
pált rajtam, jártam haza
hozzájuk is. Vagy Jékely
Zoltán, akit nagyon szere-
tek, illetve Baka István a
magyarországi költõk kö-
zül, aki 1994-ben nagyon fi-
atalon, 48 éves korában el-
hunyt. És persze sokan má-
sok, más nyelvterületrõl is.

Folytatása a 2. oldalon

Orvos, költõ. Marosvásárhelyen él, labo-
ratóriumi fõorvos, az orvostudományok
doktora, tankönyvek és egyetemi jegyze-
tek, tudományos dolgozatok szerzõje és
társszerzõje. Közéleti szerepet is vállalt,
az Erdélyi Református Egyházkerület
igazgatótanácsosaként és zsinati tagként
segítve a kerület munkáját. 1973 óta kö-
zöl verset, prózát, kisesszét, képzõmû-
vészeti és színházi kritikát, riportot, az

Igaz Szó, a Brassói Lapok, az Utunk, az Új
Élet, a Látó, a Korunk, a Romániai Magyar
Szó, a Népújság – Múzsa, a Székelyföld ha-
sábjain. Verseskötetei: Mélyülõ ablakok
(1994), Elhullatott jelen (1995), Velence ha-
rangjai (1999), A tübingeni asztalos (2005),
Sehol a hely (2005), A Nap Kertje (2006),
Café Flamingo (2007), Gazdátlan sorok
(2009). 2002-ben a Látó nívódíjasa volt,
vers kategóriában.

Maradni – a legjobbat nyújtva
Nagy Attila költõ, orvos szerint mindenkor hasznos a közösség számára a szakmák és érdeklõdések közti átjárás

A szerzõ felvétele

Nagy Attila (1954, Nagyenyed)

Az embereket a példaképekkel való szembesülés helyett inkább

hatások érik, és ahogyan adott életkorokban a léttapasztalatok

bõvülnek, más és más szerzõk kerülnek elõtérbe – vallja be-

szélgetõtársunk, az ismert marosvásárhelyi orvos-költõ, aki

úgy véli, ma is sokan olvasnak verset, fõleg a fiatalok, akik kö-

zül sokan írnak is. A többkötetes szerzõ maga is, mint érdeklõ-

désünkre elmondta, folyamatosan olvas, informálódik, zenét

hallgat, zsebében pedig mindig ott lapul valamelyik klasszikus

költõ verseskötete.
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Nem sûrûn írtak eddig
Farkas Wellmann Endre
könyveirõl, pedig talán itt
lenne az ideje a Lucius
Domitius lázbeszéde címû
verseskötete* kapcsán. Nem
csak azért, mert figyelemre-
méltó állomása ez
Wellmann életmûvének és
egy jól megszerkesztett kö-
tettel van dolgunk, hanem
azért is, mert az Elõretolt
Helyõrség mûhelyének
egyik ikonikus szerzõjérõl
van szó, akinek minden
egyes verseskötete, még ta-
lán a legelsõt is beleszámít-
va, valamiképp a Helyõrség
programja és ars poeticája
szerint íródik meg. A legem-
lékezetesebb kritikusi vissza-
jelzés a Wellmann-ouvre
kapcsán a Korunk 2000. júni-
usi, egyébként kávéház-te-
matikájú számában jelent
meg Kozma Éva tollából.
Ezt különben Orbán János
Dénes válasza tette emléke-
zetessé, hiszen a negatív kri-
tikára válaszolva, az erdélyi
magyar kritikusokon próbál-
va elverni a port, OJD fölró-
ja, hogy nincs nyelvük ah-
hoz az irodalomhoz, amiben
az obszcenitás jelen van,
nem tudnak mit kezdeni a
trágár kifejezésekkel, és
hogy pusztán ebbõl kiindul-
va, rögtön rossznak minõsí-
tik az obszcenitással operáló
mûveket. A hozzászólás
azért is figyelemreméltó,
mert utójegyzetben a szer-
kesztõ, Balázs Imre József a
következõket írja: „Áttérhe-
tünk a nagyobb téttel bíró
kérdésre: hogy milyen érvek
hozhatók fel az irodalmi
obszcenitás mellett vagy el-
len, amelyet magam is a
Helyõrség-jelenség járulékos
részének gondolok csupán.
(S amely nélkül ugyanakkor

sokkal nehezebb – és érdeke-
sebb – a Helyõrség identitá-
sáról beszélni.)” Ezt a tíz év-
vel ezelõtti megállapítást
azért tartom fontosnak, mert
Farkas Wellmann Endre új
kötetén azt éreztem olvasás
közben és után, hogy ez a
könyv (és a könyv szerkesz-
tési módja) nem emeli ki,
vagy legalábbis kevésbé tart-
ja fontosnak az obszcenitást
fõ témává emelni. Vagyis so-
sem is lehetett ez csak így.
Helyette inkább egyfajta le-
író, de kijelentésekkel lezárt,
lekerekített versbeszédû köl-
tészet tûnik föl, tele élethely-
zetekkel, amelyek zöme ter-
mészetesen a testiséget, a
testi szerelmet emeli témává,
ezek helyszínei kocsmák,
egyszobás albérletek, kültel-
kek és nem utolsósorban a
Város.

Ugyanakkor az is jól lát-
szik, hogy ez a legújabb cik-

lus, a Lucius Domitius lázbeszé-
de címû, visszafelé is megvál-
toztatja a kötet egészét. Nem
csak a szerepek súlyát és je-
lenlétét erõsíti meg, vagyis
arra ébreszt rá, hogy sokmin-
den, a testiségrõl való írás
meg a három számjegyû hival-
kodások a meghódított nõk
számáról is korábban szere-
pek voltak, aminthogy a
Lucius Domitianus Nero, a
véres költõ bõrébe bújás is
az. Hanem kihat a korábbi
mûvekre, jellegzetes hangu-
latával rájuk telepszik, hiszen
tagadhatatlanul ez az újabb
ciklus a legerõsebb eddig Far-
kas Wellmann Endre életmû-
vében. Leszámítva persze
egynéhány verset, például a
Jód kisasszonyos költemé-
nyeket, vagy az elsõ kötet pár
versét, vagy Az Anna-érzést.
De egészként a L. D. lázbeszé-
de mûködik a legjobban.
Nagy vállalkozás amúgy,

mondhatni, lerágott csont. A
császár, aki költõ is, és lángra
lobbantja Rómát, a világ kö-
zepét, sokan írtak róla, jól-
rosszul. Farkas Wellmann
Endre azonban sikeresen ki-
érlelte a nyelvet vállalkozásá-
hoz, a szerep mögött jól látni
a hagyomány, de a Helyõr-
ség hozta hetyke versbeszéd
tartományait, és jól látni, az
elsõ három verseskönyv ta-
nulságai és rutinja miként
egészül ki egy magabiztos,
pontos versnyelvvel. „A kést
magamba döftem, végre a /
magasba szállok, már kön-
nyû a testem; / alattam az új,
a szebbik arcú Róma,/a vá-
ros, amelyért jó volt mégis él-
ni, / s mely legvégül a halá-
lom is volna. / De elviszem
magammal az álmot / – most
oldja kék folttá a semmi –, /
végül is a legrosszabb az volt,
/ hogy épp Rómában kellett
/ épp Nérónak lenni.” (L. D.
jegyzete önnön lázbeszédéhez)

Érdekes látni, hogyan vá-
lik egy kötetté Farkas
Wellmann Endre eddig meg-
jelent féltucatnyi versesköny-
ve, azok a vékony füzetek,
amelyek közül az elsõ Ma-
rosvásárhelyen, majd továb-
bi kettõ Kolozsváron, az
Elõretolt Helyõrség fedezé-
kében jelent meg, az Erdélyi
Híradónál. Érdekes látni, a
Lucius Domitius lázbeszéde cí-
mû ciklus hogyan vonzza
maga köré és utólag miként
olvastatja másként a koráb-
ban megírt verseket, és még
egyszer: mivé válnak a korai
kötetek, ha a L. D. lázbeszé-
deivel kerülnek egy kötetbe.

*Farkas Wellmann Endre:
Lucius Domitius lázbeszéde.

Erdélyi Híradó Kiadó 
– Ráció Kiadó, Kolozsvár –

Budapest, 2009.

Szabó Róbert Csaba

A lázbeszéd pontossága

Farkas István

Anna Chapman és társai
nemrégiben történt lebuká-
sa ismét az érdeklõdés kö-
zéppontjába emelte a kéme-
ket, a sajtó felidézte a legna-
gyobb kémsztorikat, a film-
rajongók pedig azon ver-
sengtek, hogy ki tud több
kémfilmet felsorolni. Mi
több, volt olyan online szak-
lap is, amely fent említett
(állítólagos) kémnõ szépsé-
gébõl (ízlések és pofonok)
kiindulva arra vállalkozott,
hogy megállapítsa, ki a leg-
szebb vagy, ha úgy tetszik,
legdögösebb fiktív (filmbeli)
kémnõ. A szavazásba nem
szálltam be, ugyanis az álta-
lam legszebbnek tartott szí-
nésznõ történetesen kémnõt
is alakított, nem egyszer, így
elfogult vagyok a témában.
Honor Blackman (Gold-
finger, 1964 – rendezte: Guy
Hamilton), Jennifer Garner
(Alias, 2001 – r.: Karen

Gaviola, Ken Olin), Halle
Berry (Halj meg máskor,
2002 – r.: Lee Tamahori),
Charlize Theron (Aeon
Flux, 2005 – r.: Karyn
Kusama), Anne Hathaway
(Zsenikém – Az ügynök haláli,
2008 – r.: Peter Segal) egy-
tõl egyig elbújhatnak
Angelina Jolie mellett. Azt,
hogy utóbbihoz sokkal job-
ban illik a szaladgálás, lö-
völdözés, verekedés, mint a
vásznon való libegés, nead-
jisten, nevettetés, régóta
tudjuk – ez alól persze kivé-
telt képez Clint Eastwood
tavalyi Elcserélt életekje.
Doug Liman 2005-ös Mr. és
Mrs. Smith-sze óta pedig azt
is tudjuk, hogy Jolie talán
kémszerepben a legjobb –
Phillip Noyce legújabb, idei
alkotása, a Salt (Salt ügynök)
mindenképp ezt erõsíti
meg. Akárcsak az a tény,
hogy a fõszerepet kezdet-
ben férfira, nevezetesen
Tom Cruise-ra írták.

Noyce filmjének közép-
pontjában a címszereplõ
CIA-ügynök, Evelyn Salt
áll, azaz, helyesebben, sza-
ladgál, aki amolyan nõi
Jason Bourne – kísérti a
múltja, amire csak töredéke-
sen emlékszik. Egy nap egy
szovjet disszidens kihallga-

tását kell levezetnie, az illetõ
pedig azt állítja, hogy az
Amerikai Egyesült Álla-
mokba látogató orosz elnök
ellen merényletet terveznek,
amelynek feje maga Evelyn
Salt. A sztori további iránya
innentõl könnyen belõhetõ:
Salt mindent megtesz, hogy

bebizonyítsa, nem egy alvó
ügynök, így elmenekül a
CIA elõl és saját szakállára
kezd el dolgozni, aminek
eredménye egy remekbe
szabott, kirobbanó tempójú,
fordulatos eseménysor lesz.
Noyce a film 100 perce alatt
megpróbálja ötvözni a kém-
filmek klasszikus és modern
toposzait, ez elsõ ránézésre
kissé szétesõ alkotást ered-
ményez, viszont a végered-
mény egy fölöttébb élvezhe-
tõ produkció, amely jól ada-
golja az akciót és a feszültsé-
get. A legtöbb kémfilmben –
persze, amelyekben nõk a
fõszereplõk, hiszen a férfi
fõszereplõ mellett õk csak
kellékek (lásd például a
James Bond-szériát) – a
kémnõ amolyan famme
fatale, aki a szexualitást (is
fel)használja ahhoz, hogy
elérje célját. A Salt ügynök
pozitívuma, hogy hiányoz-
nak belõle a kémfilmekben
sokszor klisészámba menõ

erotikus jelenetek: a faltá-
masztós-lábfelemelõs csóko-
lózáson kívül itt egyébbel
nem találkozunk.

A Salt-ban a hõsnõ nem
hal meg, ami a filmvilágban
azt jelenti: folytatásra kell
számítani. A Salt-franchise
nem hinném, hogy utol tud-
ná érni a Bond-filmeket, és
töredelmesen bevallom, ab-
ban is kételkedem, hogy
Angelina Jolie még jó né-
hány részt el tud vinni majd
a hátán – gondoljunk csak a
2003-as Lara Croft: Tomb
Raider 2. – Az élet bölcsõje (r.:
Jan de Bont ) kétes sikerére...
De nem tagadom, hogy a
Florian Henckel von Don-
nersmarck direktor nevéhez
köthetõ, Jolie-fõszereplésû
Anthony Zimmer-remake és
Tim Burton Csipkerózsika-
adaptációja után (vagy köz-
ben) azért megnézném a
kémangyalt. Annál is in-
kább, mert játékát úgy szere-
tem, mint Salt az ételben.

Angelina Jolie ismét kiválóan teljesít akció- és bájdús szerepben 
– bár valószínûleg a Bond-sorozatot nem múlja felül a Salt

Mozivászon

Bájos harc az emlékekkel

Folytatás az 1. oldalról

– Követem az irodalmi éle-
tet, az egészen fiatal generá-
cióét is. Itt él Marosvásárhe-
lyen Kovács András Ferenc,
akirõl az is elmondható,
hogy Székely János, János-
házy György mellett õ az,
aki nemcsak Marosvásárhe-
lyen a költõi igényességet,
igen magas szinten újrafogal-
mazta, illetve részben meg is
teremtette. Sokan vannak
még, filozófusok, nagy misz-
tikusok, akik hatottak rám.
De ott van a zene is, nem-
csak azért, mert a feleségem
zenész, meg a fiaim közül is
az egyik, hanem mert rend-
kívül inspirál, különösen a
barokk zene, de a jó zene ál-
talában, nagy rocker is va-
gyok egyébként. Elhangzik
egy-két ütem, és leülök írni,
és nem zavar az írásban ab-
szolút semmi, tõlem  csö-
römpölhet az edény, akármi,
bent a munkahelyen is úgy
szoktam mondani néha vic-
cesen, hogy két reakció kö-
zött megírok két-három sort.
Mindig van a klinikán a zse-
bemben egy kis kötet, vala-
melyik kedvenc költõmtõl. A
rövid prózát is, ha jó, nagyon
szeretem, a hosszú prózára
nincs idõm.

Az a típusú ember ön,
aki minden idejét beosztja,
nincsenek üres percei?
– Fejben nincs, soha nem
unatkozom. Ami a beosztást
illeti, az a munkakörömre
vonatkozik. Állami kórház,
állandó problémákkal küz-
dünk, különösen most, nap-
jainkban, a minõséget és a
mennyiséget is biztosítani
ma már szinte lehetetlen a
pénzhiány miatt. Sokszor
felteszem magamnak a kér-
dést – és elgondolkoztam
ezen már többször is, mivel
láttam, hogy mi van másutt,
továbbképzõkön, kongresz-

szusokon stb. –, hogy az,
hogy itt maradtam, azt jelen-
ti-e, hogy hülye vagy pedig
igénytelen voltam. Marad
az, hogy az ember az adott
lehetõségeket kihasználva,
persze, megmaradva becsü-
letesnek, korrektnek, meg-
próbálja emberként is a leg-
jobbat nyújtani. Egyebet
úgysem tehet.

Könnyen vagy nehezen
születnek a versei?
– A vers vagy jön, vagy nem
jön. Ha nem, akkor félre is te-
szem az elkezdett mondatot.
Paul Celantól olvastam nem-
rég egy idézetet, amely sze-
rint a költészet nem ráerõlteti
magát valakire, hanem ki-
szolgáltatja magát. Ezért is
kell nagyon igényesnek len-
nünk önmagunkkal szem-
ben, amikor valamit leírunk.
Mert lehet folytatni a vers-
sort, a versfomát, de ha abból
éppen az hiányzik, aki én va-
gyok – akkor az prostitúció.
Rendelésre írni verset? Éle-
temben egyszer csináltam, a
Vályi Gyula Matematikai
Társaság emlékkönyvébe.
Bevallom, nagy kínok közt
készült el a vers, mert nekem
ez egyszerûen nem megy.

Olvasnak-e a mai embe-
rek verset?
– Olvasnak, gondolom elég
sokan olvasnak, a fiatalok is
egészen biztosan. De létezik
egy jelenség, éspedig az,
hogy egyes tudorok mintegy
privatizálták a szépirodal-
mat, az irodalomkritikát.
Metanyelvet beszélnek, nem
érdekli õket az, hogy a “szé-
les tömegeknek” mi tetsze-
ne, vagy hogyan lehetne fel-
emelni úgymond õket arra a
bizonyos szintre. Csak a sa-
ját értékrendjüket ismerik el
egyetemesnek. Szerencsére,
ezek is múló jelenségek, utó-
daink majd jót nevetnek raj-
tuk, rajtunk is.

A legjobbat nyújtva



Orbán 
vészhelyzetben

A kívülállók aggódnak
Magyarországért. Amióta
Orbán Viktor pártja, a Fi-
desz megnyerte a parlamenti
helyek kétharmadát az ápri-
lisi törvényhozási választá-
sokon, a jelek baljósak. Elõ-
ször is Orbán kiterjesztette
az állampolgárság jogát min-
den, az országhatárokon túl
élõ magyarra. Kritikusai a
revizionizmus baljós vissz-
hangjait vélik hallani. 

Azután az új miniszterel-
nök elkezdte lecserélni a
fõbb állami intézmények és
ügynökségek vezetõit saját
cimboráival. A célkeresztbe
esett a választási bizottság és
a számvevõszék, a pénzügyi
felügyelet és az elnöki hiva-
tal. Orbán megpróbálja me-
neszteni a Magyar Nemzeti
Bank kormányzóját, Simor
Andrást is. De még az elõdei
sincsenek biztonságban: az
új korrupcióellenes megbí-
zott szerint a két volt kor-
mányfõ hamisan tanúzott.
(Mindkettõ tagadja a vádat.)

Aztán itt van egy esetlen
kísérlet, amelynek célja úgy
szerezni támogatást a re-
formnak, hogy ráirányítja a
figyelmet Magyarország
gazdasági problémáira. Júni-
us elején Orbán egyik szóvi-
võje azt mondta, “nem vol-
na túlzás” csõdrõl beszélni.
Ahogy várható volt, a forint
nagyot zuhant, a kötvényho-
zamok ellenkezõleg, megug-
rottak. 

Néhány héttel késõbb a
kormány kemény, a sajtó-
szabadság védõi által erõsen
bírált médiatörvényt foga-
dott el, fokozott hatósági fel-
ügyelet alá vonva a közszol-
gálati és kereskedelmi mû-
sorszolgáltatókat. Szabados
Krisztián, a Political Capital
magán elemzõ intézet úgy
számolja, közvetlenül vagy
közvetve Orbán és szövetsé-
gesei ellenõrzik a magyar
média 80%-át.

Vannak, akik Vlagyimir
Putyin orosz miniszterelnök
magyar változataként tekin-
tenek Orbánra: stabilitást te-
remt egy lejáratott és korrupt
politikai korszak végén, de
nem annyira valódi refor-
mok révén, mint inkább ha-
talomkoncentrációval.

A vészcsengõ három hét-
tel ezelõtt szólalt meg leg-
hangosabban, miután az Or-
bán-kormány megszakította
a tárgyalásokat az IMF-fel és
az Európai Unióval a több
mint húszmilliárd eurós (26
milliárd dollár) hitelcsomag
megújításáról. Válság idején
csakis a „kézhátracsavarós”
energiapolitika vagy a mély-
zsebû IMF és EU támogatá-
sa ment meg a gazdasági
összeomlástól. Magyaror-
szág adóssága a legmaga-
sabb a régióban, a GDP több
mint 70%-a. Több mint egy-
millió magyar háztartás vett
fel jelzáloghitelt devizában,
és kiszolgáltatott az árfo-

lyam-ingadozásoknak. Az
elsõsorban külföldi tulajdo-
nú bankok jelentõs mérték-
ben függnek a központtól.
Ez a problémaegyveleg sta-
bilitást kíván, nem kalandor-
ságot.

Az Orbán-kormány egyet-
értett a korábban beígért, a
GDP 3,8%-ának megfelelõ
hiánycéllal (a tavalyi 4%
után), viszont jövõre lazább
pályát akar magának. Illeté-
ket vetett ki a bankokra, 120
milliárd forint értékben (560
millió dollár), ami a GDP fél
százalékának felel meg. Az
intézkedés, bírálói szerint
visszafogja majd a hitelezési
kedvet, következésképp az
amúgy is vérszegény gazda-
ság tovább satnyul. (A növe-
kedés idén várhatóan a GDP
0,4%-a lesz.) Az IMF úgy
véli, hogy az adó (tulajdon-,
nem pedig nyereségadó) túl
nagy terhet jelent. A véle-
ménykülönbségek áthidalha-
tók lettek volna, ehelyett
újabb nyilvános elszólás kö-
vetkezett. Kövér László, a
Fidesz alelnöke azt mondta,
a “nemzetközi bankvilág
brutális pofont adott, hogy
biztosan tudjuk, hol a he-
lyünk”. A külföldi tárgyalók
másra emlékeznek.

A dolgok eldurvulhatnak.
A hitelminõsítõk a bóvlihoz
közeli fokozatba sorolták
Magyarország államadóssá-
gát. A refinanszírozás költsé-
ges lesz (és jövõre el kell kez-
deni törleszteni az IMF-nek
és az EU-nak). A forint 3%-
kal leértékelõdött az euróval
szemben az IMF/EU-tár-
gyalások megszakítása után
(bár hamarosan újra meg-
erõsödött). A móka könnyen
kisiklathatja Magyarország
januárban kezdõdõ, féléves
EU-elnökségét. (…) Orbán
egyértelmûen a nagytakarí-
tásra kapott politikai felha-
talmazást. A korábbi rezsim
jelöltjeinek kiseprése - egyet-
len mozdulattal - lehet mocs-
kos munka, de a gyõztes
mindent visz elvén alapuló
magyar politikai rendszer-
ben önmagában nem felhá-
borító.

Továbbá a magyar gazda-
ság kibír néhány „földren-
gést”. A folyó fizetési mérleg
többletet mutat, a munkanél-
küliség csökken, az ipari ter-
melés emelkedik, jól megy
az államkötvény-eladás. Ha
minden jól halad, Magyaror-
szág elboldogul, idén leg-
alábbis, az IMF és az EU
nélkül. Miután lenyûgözte a
választópolgárokat a ke-
ménységével, az október
harmadiki helyhatósági vá-
lasztások után Orbán megál-
lapodásra juthat a külsõ hite-
lezõkkel. Gazdasági prog-
ramja számos jó elemet tar-
talmaz, ilyen például az ki-
sebb, egyszerûbb adó és a
bürokrácia csökkentése.

Igazán aggódni Orbán ön-
fejûsége és klikkes habitusa
miatt kell. Ezek gátolták leg-
utóbbi kormányzása idején
is, 1998-2002 között, és úgy
tûnik, azóta csak romlott a
helyzet. Ráadásul az EU-
tagság és a nyugtalan pénz-

ügyi piacok újabb korlátokat
jelentenek. Még támogatói is
kételkednek benne, hogy Or-
bán tisztában van az új játék-
szabályokkal. Az IMF-fel
szembeni kirohanása, vala-
mint hûvös viszonyulása az
olyan szimpatikus figurák-
hoz, amilyen az Európai Bi-
zottság elnöke, José Manuel
Barroso vagy Angela Merkel
német kancellár, mind arra
utalnak, hogy egészen fogja
fel a helyzetet. Több meg-
fontoltság kellene, sürgõsen.
(Fordította Sz. L.)

Rövid póráz, 

hosszú póráz

Babarczy Eszter

A Fidesz (pontosabban a
frakciótagok) által benyújtott
törvényjavaslatot sok kritika
érte már, és legabszurdabb
részeit – például a válasz-
adás jogát – maguk az elõter-
jesztõk vonták vissza. Szalai
Annamária meg is nyugtatta
a minap a nézõket az MTV
reggeli mûsorában, hogy szó
sincs itt pórázról – a „majd
kidolgozandó” médiaalkot-
mány és a közszolgálati kó-
dex, amelyre még többet kell
majd várnunk, függetlensé-
get és szabadságot nyújt
(végre) a szerkesztõségeknek
és az újságíróknak. Hiszen
ezentúl az alkotmány garan-
tálja a véleménynyilvánítás
szabadságát (azt eddig is ga-
rantálta) és a közszol-
gálatiságot! Lássuk akkor,
mit jelent a közszolgálatiság.

’96-OS MÉDIATÖR-
VÉNY: 23. § „(1) A közszol-
gálati mûsorszolgáltató és a
közmûsor-szolgáltató külö-
nösen köteles a nemzet, a
nemzeti, az etnikai, a nyelvi
és más kisebbségek méltósá-
gát és alapvetõ érdekeit tisz-
teletben tartani, nem sértheti
más nemzetek méltóságát.

(2) A közszolgálati mûsor-
szolgáltató és a közmûsor-
szolgáltató rendszeresen, át-
fogóan, elfogulatlanul, hite-
lesen és pontosan tájékoztat
a közérdeklõdésre számot
tartó hazai és külföldi ese-
ményekrõl, a vételkörzeté-
ben élõk életét jelentõsen be-
folyásoló eseményekrõl, ösz-
szefüggésekrõl, vitatott kér-
désekrõl, az eseményekrõl
alkotott jellemzõ vélemé-
nyekrõl, az eltérõ vélemé-
nyeket is beleértve. E felada-
tok ellátása során gondosko-
dik a 137. §-ban nem említett
közérdekû közlemények
nyilvánosságra hozataláról.

(3) A közszolgálati mûsor-
szolgáltató és a közmûsor-
szolgáltató biztosítja a mû-
sorszámok és a nézetek sok-
színûségének, a kisebbségi
álláspontoknak a megjelení-
tését, a mûsorszámok válto-
zatosságával gondoskodik a
nézõk széles köre, illetve mi-
nél több csoportja érdeklõdé-
sének színvonalas kielégíté-
sérõl.

4) A közszolgálati mûsor-
szolgáltató és a közmûsor-

szolgáltató különös figyel-
met fordít

a) az egyetemes és a nem-
zeti kulturális örökség érté-
keinek ápolására, a kulturá-
lis sokszínûség érvényesülé-
sére,

b) a kiskorúak testi, lelki és
erkölcsi fejlõdését, érdeklõ-
dését szolgáló, ismereteit
gazdagító mûsorszámok be-
mutatására,

c) a vallási és egyházi, to-
vábbá a nemzeti, etnikai és
más kisebbségi kultúrák érté-
keinek megjelenítésére,

d) az életkoruk, szellemi
és lelki állapotuk, társadalmi
körülményeik következtében
súlyosan hátrányos helyzetû
csoportok számára fontos
információk elérhetõvé téte-
lére, különös tekintettel a
gyermeki jogokat ismertetõ,
a gyermekek védelmét szol-
gáló, az igénybe vehetõ szol-
gáltatásokról tájékoztatást
nyújtó mûsorok fõmû-
soridõben történõ bemutatá-
sára,

e) az ország különbözõ te-
rületeinek társadalmi, gaz-
dasági, kulturális életét meg-
jelenítõ mûsorszámok be-
mutatására.”

A FIDESZ-FÉLE VÁL-
TOZAT „61. § (1) A Magyar
Köztársaságban mindenki-

nek joga van a vélemény-
nyilvánítás és a szólás sza-
badságához, továbbá a köz-
érdekû adatok megismerésé-
hez, valamint terjesztéséhez.

(2) A Magyar Köztársaság
elismeri és védi a sajtó sza-
badságát és sokszínûségét.

3) A demokratikus közvé-
lemény kialakítása érdeké-
ben mindenkinek joga van a
megfelelõ tájékoztatáshoz a
közügyek tekintetében.

(4) A Magyar Köztársa-
ságban közszolgálati média-
szolgáltatás mûködik közre
a nemzeti önazonosság és az
európai identitás, a magyar,
valamint a kisebbségi nyel-
vek és kultúra ápolásában,
gazdagításában, a nemzeti
összetartozás megerõsítésé-
ben, illetõleg a nemzeti, etni-
kai, családi, vallási közössé-
gek igényeinek kielégítésé-
ben. A közszolgálati média-
szolgáltatást az Országgyû-
lés által választott tagokkal
mûködõ autonóm közigaz-
gatási hatóság és független
tulajdonosi testület felügyeli,
céljainak megvalósulása fe-
lett pedig az állampolgárok
egyes, törvényben meghatá-
rozott közösségei õrköd-
nek.”

A hangsúly – alkotmányos
szinten – tehát az egyházak
stb. igényeinek kielégítésén
van, nem azon, hogy kultú-
rájukat, álláspontjukat meg-
jelenítse. Az eredetileg beter-
jesztett törvény szerint a
„törvényben meghatáro-
zott... közösségeket” képvi-
selõ civil testületbe az úgyne-
vezett történeti egyházak, az
MTA, a MOB, a Rektori
Konferencia, a Kereskedel-
mi és Iparkamara, a telepü-
lési önkormányzatok szövet-
sége, az elismert nemzeti és
etnikai kisebbségi önkor-
mányzati szervezetek, a Ma-
gyar Köztársaság szomszé-
dos államaiban bejegyzett
magyar kulturális szerveze-
tek, valamint a családok ér-
dekeit védõ szervezetek dele-
gálhatnak tagokat. A javaslat
szerint ez a 12 fõs testület jo-
gosult majd a közszolgálati
kódex karbantartására. Ez
azt jelenti, hogy – néhány ki-
vétellel – a közvetlenül a
költségvetés által finanszíro-
zott intézmények dolgozhat-
ják ki a közszolgálati normá-
kat. Az eddigi gyakorlat sem
volt garancia a pártoktól va-
ló függetlenségre, a javaslat
most azonban kifejezett zsa-
rolási lehetõséget nyújt a
költségvetési törvényben tá-
mogatott intézményekkel
szemben. Hogy ezek a félhi-
vatalos vagy hivatalos testü-
letek garantálják-e a közszol-
gálatiság minõségét, nem tu-
dom – mindenesetre a sok-
színûséget nyilván máskép-
pen értelmezik majd, mint a
jelenlegi szerkesztõségek. A
demokratikus világ legtöbb
országában van mód arra,
hogy az – általában saját eti-
kai szabályzattal rendelkezõ
– újságírószövetségek, köz-
szolgálati tartalomszolgálta-
tók legalább konzultációs le-
hetõséghez jussanak. A ’96-
os médiatörvény egyik fõ bi-
bije ugyanis éppen az, hogy
a közszolgálatiság feladatait
oly szélesen határozza meg,
hogy mûsorszerkesztési
szempontból lényegében le-
hetetlen helyzetbe hozza a
szerkesztõségeket.

Ami az én igényeimet ille-
ti, ez a közszolgálati koncep-
ció nem nyújt semmit. Nincs
mondanivalója a dolgozó
anyák, a csonka családok, az
ilyen vagy olyan egészség-
ügyi problémáktól szenve-
dõk számára. Ez így lefedi
Magyarország népességének
hetven százalékát. A póráz
tehát nem lett rövidebb, csak
mindent máshogy hívnak
benne – és a pártok helyett a
kormány kapja meg a lehe-
tõséget az irány meghatáro-
zására.

Szalai jogosan veti fel,
hogy a közmédiumokat je-
lenleg a finanszírozásuk te-
szi a legkiszolgáltatottabbá.
„Ha nem rúgod ki X.-et, és
nem veszed fel Y.-t, majd
nem szavazzuk meg az extra
támogatást a parlamentben”
–lényegében ez volt a rend-
szer (javítson ki, aki más-
képp tudja). De erre ugyan
miféle megoldást kínál a Fi-
desz médiapolitikája? Ha –

mondjuk – törvényben rög-
zítenék, hogy a Szerencsejá-
ték Zrt. mindenkori nyeresé-
gének 50 százaléka fedezi a
közmédia mûködését, akkor
eggyel csökken a közmédia
zsarolhatósági vegyértéke.
De ilyesmirõl szó sincs, és
nem is lehet. A televíziófen-
ntartási díj újbóli bevezetése
persze fel sem merül. Van
azért, amit a hazaáruló,
nemzetveszejtõ bankárkor-
mányok vívmányaiból érde-
mes megtartani – a bankadót
például, és persze az
ingyenköztévét.

De nézzünk körül. Nincs
is még törvény, de a közmé-
dia máris vadul igyekszik
megfelelni az igényeknek. A
Fidesz saját médiabirodal-
mat akart, és meg is szerezte
– bár még most is közkeletû
paranoia a jobboldalon,
hogy csak a ballibeknek van
médiája (nem fokoznám ezt
azzal, hogy a „ballib” kifeje-
zés mélyebb értelmét kibon-
tom).

A média azonban nem a
közszolgálati televízió. A
média – ha a nézettséget,
hallgatottságot és egyáltalán
a médiafogyasztók sokasá-
gát nézzük – minden, csak
nem a közszolgálati média.
A közszolgálati média átszí-
nezésével a Fidesz a hír- és
kultúrafogyasztó elitet, vala-
mint a nyugdíjasokat tudja
átszínezni. A hír- és média-
fogyasztó elit azonban nem
átszínezhetõ, mert nem egy
forrásból tájékozódik. A
nyugdíjasok pedig – a nyug-
díjasok láttak már pártállami
televíziót, meg is szerették,
de azért mégis volt rendszer-
váltás. Vegyék el tõlük a
mostani nosztalgiamûsoro-
kat, és a Fidesz népszerûsége
máris visszaesik néhány
ponttal. A hírfogyasztók szá-
mára meghatározó sajtó ma
már az internet. Olyan sza-
bályozást pedig, amellyel az
internetes tartalmakat ér-
demben befolyásolni lehet,
még nem találtak ki sehol.
Helyreigazítás? Jól meggon-
dolják majd a sértõdöttek.
Mert a printmédiában a
helyreigazításoknak sok ha-
tásuk nincs. Az online médi-
ában viszont van: minél több
a helyreigazítás, annál több
link mutat majd az eredeti
cikkre. És ha az eredeti cikk
eltûnik az internetes szer-
kesztõség oldaláról, majd
felbukkan egy fórumban
vagy egy blogban, a
YouTube-on vagy a Videán.
Az internet csúf és ordenáré,
fõként ha politikáról van
szó. De soha semmit nem le-
het eltüntetni róla, amit az
olvasók releváns információ-
ként értékeltek. Mielõtt na-
gyon beleéli magát a Fidesz
a teljes médiazárba, nem árt
átgondolniuk, hogy még egy
vérfürdõvel tetézett iszlám
diktatúrában is van kommu-
nikáció. Minél jobban
nyomják a sajtót, annál in-
kább ellenáll majd. Ha pedig
egyszer egy kritikus újságírót
valami ürüggyel leültetnek,
újraindul a Szabad Európa
Rádió.
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A zsidók – 
világveszedelem

Vlad Stoicescu

Az a három diktatórikus
rendszer, amely Bukarestben
a múlt században törvényho-
zói akaratát érvényesítette,
néhány millió drámát ha-
gyott ránk, látatlan történel-
mi leckéket, mítoszok tartós
hálóját, és két hõst, akiknek
legendája csak az elkövetett
bûntettek nagyságával
egyenlõ. Minden románra,
aki képes józanul felmérni
Ion Antonescu és Nicolae
Ceauºescu ocsmány öröksé-
gét, jut tíz másik, akik Ion
Coja, Gheorghe Buzatu vagy
Corneliu Vadim Tudor szö-
vegeivel felvértezve készek
faj-, vagy egyszerûen csak
gyûlöletelméleteket gyártani.
E kettõ bûzhödt keverékét
ma hazafiságnak hívják, és
súlyos történelmi félreértés
eredménye. Nemrég tanúja
lehettem eme agyament va-
lóság különbözõ reinkarnáci-
óinak, amikor a közelmúlt
története „kutatóinak” egész
hada vad indulattal reagált a
székelyföldi autonómiára.
Nincs itt helye felsorolni az
akkor felhozott érveket, de a
zsigeri kedélyállapotok csak-
nem spontán mozgósítása (a
politika, a tömegtájékoztatás
és a nyilvános fórumok szín-
terén egyaránt), önmagában
jelzi Románia képtelenségét
arra, hogy kiegyensúlyozot-
tan higgadtan értékelje saját
dilemmáit és gyengéit. Kö-
rülbelül így fest Nicolae
Ceauºescu végsõ gyõzelme:
nem lakásépítési vagy ipari
paraméterekben, hanem az
etnicitással kapcsolatos esz-
mékben kifejezve, amelyeket
a tudományos szocializmus
története ültetett el mélyen
az emberek tudatában.
Civizmus? Nulla. Nincs
szükségünk rá. Mindaddig,
amíg nép vagyunk, Románi-
ának nem kell társadalom is.
És mert a Ceauºescu által
örökül hagyott gének nem
elegendõek, az elmúlt hét a
közélet újabb boncolására kí-
nált esélyt a rossz forrásainak
feltárásához. A Román
Nemzeti Bank numizmatikai
sorozatot bocsátott ki a Ro-
mán Ortodox Egyház patri-
arkáinak emlékére, s Miron
Cristeának, a két háború kö-
zötti román antiszemitizmus
egyik oszlopának felvétele e
projektbe éles reakciót váltott
ki a Washingtoni Holokauszt
Múzeum és más, hasonló
profilú szervezetek részérõl.
Mindezidáig a Román Nem-
zeti Bank nem adott választ,
de a nyilvános kommentárok
hõfoka immár kritikus pon-
tot ért el. Nem csodálkozom:
ott, ahol Antonescu marsall
hatodik helyen áll a nemzet
nagyjainak rangsorában, si-
mán megelõzve Eliadét,
Cuzát vagy Brâncuºi-t, a
címke azonnal ragasztható: a
zsidók! Megtapasztalhattam
a jelenséget – tavaly, amikor

az EVZ sorozatot szentelt a
romániai holokauszt áldoza-
tainak, ezernél is több kom-
mentár, teljes hónapon át, is-
mételgette a faji retorikát.
Radu Ioanid, a washingtoni
Emlékmúzeum igazgatója
tegnap azt mondta nekem, õt
nem zavarják az egyéni meg-
nyilvánulások, és hogy „a
probléma az antiszemitáké,
és az országé, amelyben él-
nek, nem az enyém”. Ioanid
professzor Washingtonban
él, és fenntartja magának a
jogot, hogy csak az intézmé-
nyes kisiklásokra reagáljon.
Így egészségesebb. A fóru-
mokkal – a névtelen dühön-
gõkkel – nem lehet szembe-
szállni. Ám azok számára,
akik még mindig a román
személyazonosságit választ-
ják egy nyugati alternativá-
val szemben, éppen ez az ag-
resszív és általánosító tudat-
lanság a tét. (...) Romániá-
ban, amikor bizonyos témák
szóba kerülnek, az informá-
ció csupán a szörnyek tökéle-
tes laboratóriuma marad.
Román holokauszt? Ne
nyúljatok Ion Antonescuhoz
és a felvilágosult elmék egész
sorához, akik a két világhá-
ború közötti Romániát a sza-
kadékba taszították! Kritikus
állásfoglalás? Menj a francba
a románellenességeddel! Itt
minden fordítva mûködik: a
kisebbségi vélemények gyû-
löletet és erõszakot szítanak,
a többséget pedig megfojtja a
zsidók szenvedéseinek foly-
tonos emlegetése. Tõlük kell
engedélyt kérnünk, hogy elõ-
deinket tisztelhessük? Nem.
Voltaképpen ezt illemnek, jó-
érzésnek hívják. De mert tel-
jesen képtelenek vagyunk a
normalitás keretei között
mozogni, egy amerikai ál-
lampolgárnak kell leveleket
írnia Washingtonból, hogy
emlékeztessen bennünket,
milyen kevés érdemes moz-
zanat és szalonképes szemé-
lyiség van a mi történel-
münkben.
(Fordította: K. B. A.)

Nézeteltérések 
kezelése

Dan Culcer
Ardealul nostru
Nemrégiben a France

Culture nevû, néha egészen
érdekes rádióadón hallgat-
tam egy vitát Németország
egyesítésérõl. A résztvevõk
egyike, Hubert Vedrine volt
francia külügyminiszter, a ki-
váló diplomata, François
Mitterand egykori francia el-
nökhöz közeli éleselméjû po-
litikus, a jelenkori helyzetek
és események elemzésében
rendkívül fontos kifejezést
használt: a jogos nézeteltéré-
sek kezelését. Abban re-
ménykedem, hogy a román
diplomáciának sikerül majd
ezt a fajta kezelést használ-
nia külsõ és belsõ szomszé-
dainkkal való kapcsolataink-
ban. Névszerint Oroszor-
szág, Ukrajna vagy Magyar-
ország viszonylatában, hogy
nyilvánossá tegye ezeknek az
államoknak a jelenkori Ro-

mániával szembeni igényeit,
miközben azok jogosnak fel-
tüntetett jogtalan közbeszéde
jogos nézeteltéréseket takar.
De nem csak a szomszédok
viszonylatában. Olyan orszá-
gokról is szó van, amelyek-
ben számos volt román ál-
lampolgár él. Például Izrael
államról, azzal a súlyos prob-
lémával kapcsolatosan, hogy
ez az ország az egykori,
1945-55 közötti kommunista
elnyomó apparatus bûnözõi-
nek nyújt otthont, olyan
emigránsoknak, akik ellen
még nem indulhatott vizsgá-
lat Románia területén. Vagy
éppen az 1939-1965 közötti
ki- és bevándorlási adatok
összehasonlító kutatásával
kapcsolatosan, hogy megál-
lapíthassák a román hatósá-
gok szerepét a zsidó szárma-
zású lakosság megmentésé-
ben a háború idején, akár-
csak Románia demográfiai
hozzájárulásával kapcsolat-
ban Izrael állam gazdasági
megerõsödéséhez és fejlõdé-
séhez a román oktatás által
felkészített, nagyszámú ma-
gas képzettségû szakember
befogadásával. (...) Csak-
hogy miközben bizonyos jo-
gos nézeteltérések rendezésé-
hez a diplomáciai megoldás
reményét fûzöm, román ál-
lampolgárként, románként,
erdélyiként, íróként, újság-
íróként, mûfordítóként, há-
rom nyelvet beszélõként,
ezennel rugalmas, ám hatá-
rozott véleményt mondanék
egyes magyar körök általam
irredentistának vélt politiká-
járól. Valódi gondom nem a
tendencia létezésével van,
annál inkább a megértés és a
párbeszéd hiányával a romá-
nok és magyarok között, va-
lamint a bukaresti kormá-
nyok tehetetlenségével a
kortesszemlélet elkerülésére
és az etnikai politizálás lesze-
relésére. E politizálási mód
1990-es elfogadása különben
mindkét fél részérõl súlyos
hiba volt: egyfelõl azok ré-
szérõl, akik azt remélték,
hogy ezáltal orvosolhatják a
magyar közösségre telepedõ,
az asszimilációtól és a beol-
vadástól való páni félelmet,
de azok részérõl is, akik nem
látták elõre a magyar követe-
lések végsõ határait. Nem
hinném, hogy a megfelelõ
magatartás az ellentétek szõ-
nyeg alá söprése lenne; ellen-
kezõleg, a viták iránya a gya-
korlati kérdések felé mutat, e
körök egyes követelései kö-
vetkezményeinek konkrét
elemzése felé, végérvényesen
beemelve e vitákba a jogos
nézeteltérések szempontját,
amit nem csupán etnikai, ha-
nem mindenek elõtt társadal-
mi, gazdasági összefüggés-
ben érvényesítenék. Ismét-
lem: nem hiszem, hogy egy
magyarok vezette Erdély vi-
rágzóbb lenne a jelenleginél.
Hol vannak a jó vezetés bizo-
nyítékai? Az erdélyi Kárpá-
tok oldalairól kiirtott erdõk-
ben? Azokat a pénzforráso-
kat, amelyekkel némi javakat
teremtettek, politikailag kí-
vülrõl irányították, és nem az
erdélyi magyar közösség vi-

rágzása révén keletkeztek.
Az etnikai alapú régióterem-
tés idejétmúlta. Nagyon jól
megértem a még élõ nosztal-
giákat, bár nem helyeslem
azok elképzeléseit és ábránd-
jait, akik számára Erdély tör-
ténelmi szempontból magyar
terület, amelyen a románo-
kat jövevényeknek tekintik.
De errõl ma vitatkozni késõ
és értelmetlen is. (…) A je-
lenlegi népvándorlási áram-
latok közepette a magyarok
és a románok csak szélsodor-
ta falevelek lehetnek. Elõfor-
dulhat, hogy a székelyek
megvalósítják az autonóm
tartományt, amirõl egyes
manipulátoraik álmodoz-
nak. Alkalmazhatnak egy
feltételezett numerus
clausust is, hogy útját állják
egy feltételezett román de-
mográfiai terjeszkedésnek,
annál is inkább, mivel a ki-
vándorlás és a népszaporulat
visszaesése, az elhalálozás és
a gyermekhalandóság növe-
kedése miatt a románok né-
pességdinamikája a négy év-
tizeddel ezelõttinek csupán
az árnyéka. Ám senki nem
tud majd a keletrõl és a délrõl
jövõ terjeszkedésnek gátat
vetni. Ezért aztán, a közös
veszéllyel szemben, meg kell
találnunk jogos nézeteltéré-
seink pozitív kezelésének
eszközeit.

Oszoljt fújtak

Lelia Munteanu

„Egyetértenek azzal, hogy
a Nép Pártja elkobozza a
tisztességtelen vagyonokat,
és szétossza a szegények kö-
zött? Küldjön sms-t…”
Egyetértenek! Ekkor Dan el-
nök úr behívja a hölgyet, aki
nemrég még Európában (a
Colentina negyedben) csen-
cselt, és távollétében eligazít-
ja unokaöccsét: „Dógozni
kell, Cicirone, dógozni, nem
kéregetni, az ördög vinne
el!” Most mi legyen? Az An-
tennát és a Realitateát töröl-
tem a távirányítóról, mert
hazudnak, manipulálnak,
igazándiból nem is az idõjós
beszél, hanem a mogul a há-
ta mögül. Az Etnónak neve-
zett reáliskola - szintén ze-
nész, akarom mondani, play-
back. A Taraf TV-n vitamû-
sor a lakodalmi muzsikusok
megadóztatásáról. Az elem-
zõk nagy gondban vannak.
Tételezzük fel, hogy dediká-
ciót kérünk a násznagyasz-
szonynak, és kápéval fize-
tünk. Ha az adóhivataltól ki-
küldött hivatalnoknak nin-
csen aprója, kérhetünk egy
refrént a visszajáróért, mie-
lõtt a számlát megkapjuk, és
a prímás homlokára ragaszt-
juk a másodpéldányt? Átkap-
csolok a közszolgálatira. Ha
éppen nem is az a koreai film
megy, csak adnak valami ér-
telmeset. Adtak. A köztársa-
sági elnök szólt a néphez:
melyik felénél fogva kell be-
dugni a pálcikát, ha a fülét
akarja kitörölni az ember. A

Discovery Science-n marad-
tam. (Csak addig kapcsoltam
vissza az OTV-re, amíg a
mûsorvezetõ felolvasta an-
nak a kezdõ tanárnak a
mailjét. Idõközben Cicirone
nénikéje hazament, de a kér-
dés maradt, pontosabban ott
úszkált a képernyõ alján:
„Elég lenne a boldogságához
húszezer euró a Nép Pártjá-
tól? Küldjön  sms-t...” Elég
lenne, indulásnak. De csap-
ják má’ hozzá a húszhoz,
amit Geoanã ad!) Gyorsan
visszalépek a TVR-re, és ép-
pen csak elkapom, amikor
Bãsescu oszoljt fúj. Az mi-
lyen? Olyan: ha van bennünk
szemernyi jóérzés és hazafi-
ság, jobban járunk, ha máris
indulunk. EZ az állam eleget
fizetett nekünk; nem mintha
nem fizetne eztán is, de nincs
amibõl. Bezzeg van a spa-
nyoloknak, olaszoknak, né-
meteknek! Azt mondják, az
ottaniak egy rakás pénzt kap-
nak, csak maradjanak vesz-
teg, ne lábatlankodjanak.
Azért látnivaló volt, hogy az
elnök úr nehéz szívvel válna
meg tõlünk. Nem lesz, akivel
fényképezgessék… A kérdés
csak az, hogyan enged szél-
nek. Mert azt már nem árul-
ta el. Egyszerre, mégis szer-
vezetten és pánikmentesen –
vagy rendre? A pincérek in-
dulnának utolsókként? Az
lenne a logikus. (Ezen sokat
tépelõdtem, miután a mûsor-
nak vége lett, és visszakap-
csoltam az OTV-re, ahol
Dan elnök úr éppen megígér-
te, hogy aki ötvenezer alá-
írást összegyûjt a pártbejegy-
zéshez, annak félretesz egy
képviselõi helyet; persze szó-
ba jöhet a polgármesteri is,
ha valakinek a Nép Háza
nem smakkol.) (…) Sajná-
lom itthagyni Traian Bãses-
cut, egyedül, a nyakán egy
õrületes költségvetési többlet-
tel. De örvendek is, hogy az
ország - mit kilábal? - kiugrik
a válságból abban a szent pil-
lanatban, amint utolsó hon-
polgára behúzza maga után
az ajtót. Egyre vagyok kíván-
csi: aki jegyet vált, az végig-
nézheti? (Fordította Sz. L.)

A koszovói 
precedens 

Szergej Kolerov
Oroszországnak el kellene

ismernie a független Transz-
nyisztriát: tartozik ezzel az
ottani orosz ajkú lakosság-
nak. Moldáviai és romániai
ellencsapástól mit sem kell
tartania, jogilag pedig ott a
koszovói precedens. A mai
simulékony orosz külpolitika
nem vezet sehová. 

„A volt szocialista tábor
országaiban minden az
oroszellenességre épül” – írja
Szergej Kolerov, a Regnum
hírügynökség fõszerkesztõje
az Izvesztyijában. Ebbõl a
megállapításból azt a követ-
keztetést vonja le, hogy az
orosz külpolitikának fel kell
hagynia a mai békülékeny
stílussal, különben teljes ön-
feladás lesz a végeredmény.
Jellemzõ például, hogy

Dmitrij Medvegyev elnök
nemzeti gyásznapot hirdetett
a szélsõségesen oroszellenes
lengyel államfõ halála után,
holott a lengyelek baráti ér-
zelmei eddig pusztán abban
nyilvánultak meg, hogy het-
ven kilométerre az orosz ha-
tártól amerikai rakétatá-
maszpontot fogadjanak be.
Hasonló „gorbacsovizmus”
tapasztalható az elvben Mol-
dáviához tartozó, de gyakor-
latilag önállósult Transz-
nyisztria ügyében is. Orosz-
ország elismeri Moldávia te-
rületi integritását, miközben
a másik oldalról a legdur-
vább provokációk érik. Pél-
dául az új chiºinãui kormány
július 28-át a szovjet meg-
szállás évfordulójának nyil-
vánította, és 25 milliárd dol-
lárnyi kártérítést követel
Oroszországtól a megszállá-
sért. Egészségesebb lenne, ha
erre válaszul Oroszország
független államnak ismerné
el Transznyisztriát, s ezzel
megkezdené „elvesztegetett
befolyási övezetének vissza-
szerzését”. Ugyan mit koc-
káztatna? Ettõl még a mara-
dék Besszarábia [Kolerov kö-
vetkezetesen tartózkodik a
Moldávia szó használatától,
és az állam neve helyett a
földrajzi megnevezést alkal-
mazza] nem csatlakoznék
Romániához, éspedig két ok-
ból: délen a gagauzok és a
bolgárok, északon az oro-
szok ezt hevesen elleneznék,
illetve maga Románia sem
akarja e nyomorgó országot
a nyakába venni. Igaz, töme-
gével osztogatja az útlevele-
ket a besszarábiaiaknak, de
az útiokmányok birtokában
az újdonsült román állam-
polgárok nyugatra mennek
dolgozni – és ha úgy hozza a
sors, szavazataikkal eldöntik
az elnökválasztást. Ha Ro-
mániának kellene gondos-
kodnia az egész besszarábiai
lakosságról, belerokkanna. A
kormány éppen elég ingatag
így is, „részben a gazdasági
válság, részben a magyar
probléma miatt”. Moldávia
felvevõpiacok és energiahor-
dozók dolgában egyaránt
szinte teljes mértékben
Oroszországtól függ, és ha
túlságosan messzire menne
az oroszellenességben, Moszk-
va hamar Szomáliává változ-
tathatná. Ráadásul haza-
küldhetné a hivatalosan fél-
milliónyi, valójában kétszer
annyi moldáviai vendég-
munkást, s az nyomban láza-
dást eredményezne Bessza-
rábiában. A Nyugat reakció-
jától sem kellene tartani, hi-
szen lám, azt is lenyelte,
hogy Oroszország elismerte
a Grúziából kiváló Abháziát
és Észak-Oszétiát. (...)
Kolerov nem teszi fel a kér-
dést, mi történne, ha mond-
juk Csecsenföld vagy Tatár-
föld ugyanerre hivatkozva ki-
válna az Orosz Föderáció-
ból. Mindenesetre a hágai bí-
róság döntését úgy értelmezi,
hogy ezentúl egy-egy elsza-
kadó tartomány akkor ma-
radhat független, ha képes
lesz megvédeni magát.
(metazin.hu)

Veszedelmes iszonyok



SZÍNKÉPTÖRVÉNYTÁR2010. augusztus 14–15., szombat–vasárnap www.maszol.ro   5

Czédly József

Új határidõ a gázolajár
részleges megtérítésének
igénylésére: a június 4-i Tör-
vénytárban ismertettem Olcsó
üzemanyag a mezõgazdaságnak
címmel azt a szakminiszteri
rendeletet melynek alapján
az agrárgazdaságban fel-
használt gázolaj (motorina)
árának egy részét az állami
költségvetés megtéríti. Téte-
lesen arról van szó, hogy az
Európai Unió által megsza-
bott, a gázolaj 1 tonnájára
megállapított 347 euró érté-
kû jövedéki adóból (accize),
az agrártevékenységet foly-
tatóknak az állam tonnán-
ként visszajuttat 137 eurót,
ami literenként, a mai árfo-
lyamot figyelembe véve, 0,58
lejnek felel meg.

A szabályozás szerint a
növénytermesztéssel, állatte-
nyésztéssel és talajjavítással
foglalkozók jogosultak a
gázolajár egyrészének meg-
térítésére. Ezirányú igényük
megszerzése céljából az ér-
dekeltek kérvényeiket az ille-
tékes Mezõgazdasági Kifize-
tések és Közbenjárások Ügy-
nökségéhez (Agenþia de
Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã) kell letegyék. A
Hivatalos Közlöny augusztus
4-i, 547. számában megje-
lent miniszteri rendelet ezek-
nek a 2010 –re vonatkozó
kérvényeknek a beadási ha-
táridejét hosszabította meg
augusztus 9 és szeptember
10-ke közötti idõszakra. (A
2011-re vonatkozó igénylést
majd ez év decemberében le-
het benyújtani).

Állami támogatás egyes
mezõgazdasági tevékenysé-
geknek: ismeretes az Euró-
pai Unió milyen szigorúan
szabályozza az agrárgazda-
ságoknak az egyes államok

által nyújtható támogatások
értékét, ezzel kívánva bizto-
sítani, az agrártermékek egy-
séges piacán kialakuló árak
közötti megfelelõ egyensúlyt
a 27 tagország termelõi kö-
zött. Ennek az alapelvnek a
keretén belül az Európa Ta-
nács 2009-ben meghozott
73. számú Szabályzatának
68. cikkelye lehetõvé teszi,
hogy a tagállamok, egy bizo-
nyos a Szabályzatban meg-
szabott kereten belül, állami
támogatásba részesíthessék
az alábbiakat:

– a környezet védelmét és
feljavítását elõsegítõ sajátsá-
gos mezõgazdasági tevé-
kenységek;

– agrártermékek minõsé-
gének feljavítása;

– agrártermékek forgalma-

zásának feljavítása;
– az állatállomány jólétét

biztosító felsõbb színtû szab-
ványok bevezetése;

– olyan jellegzetes mezõ-
gazdasági tevékenységek be-
vezetése melyek hozzájárul-
nak az agrárkörnyezet felja-
vításához.

Erre a lehetõségre alapoz
a Hivatalos Közlöny augusztus
4-i, 547. számában megje-
lent 748/2009 sz. kormány-
határozat mely a 2010 és
2011 évre összesen 425 mil-
lió lejt irányoz elõ a követke-
zõ agrártevékenységekre:
(értékek millió lejben)

Az a), b) és e) sorokban
foglalt támogatásokat fél-
évenként, a c) és d) sorok-
ban levõket évnegyedenként
fizetik ki.

A környezetkímélõ
(ekológikus) agrártermelés
támogatása: az elõbbi feje-
zetben említett Európa Ta-
nács Szabályzata alapján
hozta meg a Kormány
759/2010 sz. Határozatát
(megjelent a Hivatalos Köz-
löny augusztus 5-i, 552. szá-
mában) az ekológikus agrár-
tevékenység termései minõ-
ségének feljavítsását célzó tá-
mogatásokról. Ezeket a tá-
mogatásokat évenként nyújt-
ják azoknak a növényter-
mesztõ, illetve állattenyésztõ
gazdasági egységeknek
meleyek be vannak jegyezve

a ekológikus agrártermelés
rendszerébe és mint ilyenek-
nek folyamatban van tevé-
kenységük áttérése a kon-
vencionális agrártermelésbõl
az ekológiai termelésre, te-
hát az úgynevezett átváltás –
konverzió – idõszakában
vannak.

Támogatást igényelhetnek
mindazok a jogi vagy termé-
szetes személyiséggel rendel-
kezõ agrártermelõk, ezek le-
hetnek egyéni vagy családi
vállalkozások, akik évenként
bejegyeztetik magukat az
ekológikus agrártermelés
rendszerébe és ezt igazoló
szerzõdésük van az erre kije-
lölt felügyelõséggel, vala-
mint megfelelnek a követke-
zõ követelményeknek:

– legalább 0,30 ha termõ-
földdel bírnak;

– ne legyen tartozásuk az
állami és helyi költségvetés-
sel szemben.

Állattenyésztõk esetében
támogatásra jogosultak azok
a gazdaságok melyek szar-
vasmarha, juh, kecske, szár-
nyasok tenyésztésével, illet-
ve méhészettel foglalkoznak.
Évente 3.098.000 eurót for-
dítanak ezekre a támogatá-
sokra melyeket az illetékes
megyei Mezõgazdasági Kifi-

zetések és Kozbenjárások
Ügynökségeknél lehet igé-
nyelni, mellékelve a követke-
zõ okmányokat, illetve ezek
másolatát:

– a termelõ, illetve a ter-
melõ egység ügyvezetõjének
személyazonossági igazolvá-
nya;

– a cégbejegyzõ hivatal
(registrul comerþului) vagy
az adóhivatali bejegyzés iga-
zolása;

– a termõföld használatát
igazoló okmányok;

– az ekológikus agrárter-
melési rendszerbe való be-
jegyzés igazolása;

– az ekológikus agráérter-
melést felügyelõ intézmény-
nyel megkötött szerzõdés;

– a termelõ vállalását mi-
szerint kötelezi magát, hogy
legalább öt éven keresztül

ekológiai agrártevékeny-

séget fog folytatni az EU
Szabályzatában elõírt feltéte-
lek betartásával;

– igazolást arról, hogy
nincs határidõn túli kötele-
zettsége az állami és helyi

költsségvetéssel szemben.
Azok a termelõk akik ál-

landó legelõkre/kaszálókra
kérnek támogatást, de nin-
csen saját állatállományuk
csak akkor jogosultak erre,
ha igazolják learatott termé-
keiket kizárólag ekológiai
rendszerben levõ állatte-
nyésztõnek adják el. A kér-
vényeket minden évben au-
gusztus 15-ig lehet beadni, a
támogatások kifizetésére de-
cember 1-i kezdettel a követ-
kezõ év elsõ évnegyedének
végéig kerül sor. A támoga-
tások értékét, euróban kife-
jezve az alábbi táblázat mu-
tatja:

Mezõgazdasági támogatások

Deák Levente

Ebben a törvénymagyará-
zatban egy olyan jogesetrõl
lesz szó, amelyben jogerõs és
visszavonhatatlan bírósági
döntés még nincs. Ennek el-
lenére foglalkozni fogok ve-
le, mert tele van olyan tanul-
ságokkal, amelyeket minden
azonos vagy hasonló hely-
zetben levõ örökösnek is-
merni kell. Igaz, a társörökö-
sök, elsõsorban a leszárma-
zók ritkán védekeznek a szü-
lõi örökségüket rendezõ pe-
ren kívüli közjegyzõi eljárás-
ban azzal, hogy közülük
egyesek sem kifejezetten,
sem hallgatólagosan nem
fogadták el az örökséget a 6
hónapos határidõben, és
amiért õk így kiesetek örök-
ségükbõl. Amit azonban az
itt következõ eset is bizo-
nyít, kivételes helyzetek is
adódhatnak, amelyek meg-
oldásánál az örökösök kö-
zötti konszenzus megterem-
tése egyikük idõközben be-
következett halála miatt már

nem lehetséges, miközben
az elhalt testvér hátraha-
gyott, az örökösök elõtt rejt-
ve maradt végrendelete új
helyzetet teremt.

A szülõi örökséget képezõ
telket az apa 1949-ben ma-
gánokirati formában létezõ
adásvételi szerzõdéssel vásá-
rolta, majd azt házastársával
együtt építette be. Mint
nemrég kiderült, az eladó
sem volt telekkönyvi tulaj-
donos, vagyis õ egy olyan
telket adott el annak idején,
amelynek három, ma már
azonosítatlan telekkönyvi
tulajdonosa volt és van, akik
abban a a magánokiratban
nem is szerepelnek. A telket
megvásárló apa és felesége
már évek óta elhaltak, de a
négy gyermek a hagyatéki
eljárást máig nem indította
be, nem tudni milyen meg-
fontolásból. A szülõi házba
bizonyítottan csak egyikük
költözött be, úgy is mond-
hatni, a testvérek õt költöz-
tették abba be, mert I. fokú
rokkant, mozgásképtelen,

de különben cselekvõképes,
egyedül élõ, gyermektelen
személy lévén, ezzel lakha-
tását biztosították. Gondo-
zását az eltelt évek alatt töb-
ben is vállalták, közeli csa-
ládtagok is az ezért az ál-
lamtól járó segély ellenében,
halála elõtti években, utolsó-
ként a házba beköltözött
család egyik felnõtt tagja.
Ennek és családtagjai javára
a gondozásra szoruló testvér
közvégrendeletben minde-
nét hagyta (egyetemes ha-
gyomány), ingó és ingatlan
vagyona megjelölése nélkül,
aminek különben a végren-
delet érvényére nincs kihatá-
sa. A végrendelkezõ testvér
nemrég elhalálozott, s ebben
az új helyzetben a három
testvér kilakoltatási pert in-
dított az utolsó gondozó és
ennek a házba beköltözött
többi családtagja elleni. A
perbe hívott alperesek a vég-
rendeletre történõ hivatko-
zással visszkeresetben (acþi-
une reconvenþionalã) az in-
gatlan tulajdonjogának a

végrerendelkezõ nevére tör-
ténõ elismerését kérték, aki
egyedüli hallgatólagos elfo-
gadó örökös volt, majd azt
is, hogy a javukra szóló vég-
rendelet alapján az egész
örökséget nekik ítéljék. A te-
lek rendezetlen jogi helyze-
tével, azzal a ténnyel, hogy
az telekkönyvileg három is-
meretlen személy nevén áll,
ezidáig senki nem foglalko-
zott, a periratokban erre
csak utalás történt, a jogi
megoldás keresése, esetleg
az elbirtoklás szóba hozata-
la nélkül.

Bár nem szoktam bírósági
döntéseket megelõlegezni,
de ebben az esetben mégis
kivételt teszek, mert szá-
momra annyira egyértelmû
a várható, a hagyományo-
sok javára szóló ítélet meg-
születése.

Azt már elõzõ törvényis-
mertetõimbõl is ismerhetik,
hogy az örökség elfogadása
kifejezett akkor, amikor az
örökös a 6 hónapos határ-
idõben ezt közokiratban

vagy bizonyíthatóan más
formában teszi (az elfoga-
dásnál a közokirati forma az
elfogadásnak nem érvényes-
ségi feltétele, mert ez a sza-
bály csak a lemondásra ér-
vényes), de lehet hallgatóla-
gos is acceptarea tacitã a
moºtenirii), ami azt jelenti,
hogy az elfogadó örökös bir-
tokon belül vagy kívül olyan
dolgokat cselekszik (például
fizeti a házadót), amelyek-
bõl egyértelmûen arra lehet
következtetni, hogy az örök-
séget elfogadta. Ha a többi
örökös nem tudja bizonyíta-
ni azt, hogy õk is hallgatóla-
gos elfogadásnak minõsülõ
cselekedeteket végeztek a
házon (nagyjavítások finan-
szírozása, saját erõbõl törté-
nõ kivitelezése), kifejezett
elfogadási nyilatkozat hiá-
nyában, régen túl a 6 hóna-
pos elfogadási határidõn
csakis örökségükrõl lemon-
dott személyeknek minõsül-
hetnek majd, amiért ennyi
év elteltével örökségükre jo-
got már nem formálhatnak,

és a Ptk. 696. szakasza sze-
rint szüleik elhunyta napjá-
tól kezdve nem is számíta-
nak örökösnek.

A hagyományosok esetle-
ges pernyerése a három,
örökségüket most megsze-
rezni akaró testvér ellenében
nem erdményezheti azon-
ban a telek tulajdonjogának
azonnali megszerzését, mert
ehhez elbirtoklási per indítá-
sára lesz szükség a három, a
telekkönyvben szereplõ sze-
mély ellen, amennyiben õk
legkevesebb 20 éve elhaltak,
mely idõ alatt az ingatlant
megszakítások és jogcím nél-
kül mások birtokoltak, és
akiknek birtokon belül töl-
tött éveit az elévülési idõbe
be lehet számítani. Az elbir-
toklási pert, a „régi” telek-
könyvi rendszerben az 1938.
évi 115. törvényrendelet 28.
szakasza alapján lehet meg-
indítani, amennyiben az el-
birtoklási határidõ az
1996.évi 7. kataszteri tör-
vény hatályba lépése elõtt in-
dult be.

Veszni hagyott örökség

2010 2011

a) szárnyasok életkörülményének 
feljavítása x 62,5
b) sertéstenyésztés körülményeinek 
feljavítása x 62,5
c) állattetemek begyûjtése 1,3 1,3
d) gázolaj ára egyrészének 
visszatérítése 60,4 215,0
e) biztosítási díjak megtérítése x 22,0

Összesen 61,7 363,3

Konverzióban levõ növénytermelés, 
állandó jellegû legelõ- gazdálkodás

Termelõ egység Támogatható Évi támogatás 
nagysága egységek száma maximális értéke

0,30 – 5 ha 309 1.500
5,1 – 20 ha 203 2.300
21 – 50 ha 88 2.900
51 – 100 ha 100 3.400
100 ha felül 223 3.800
Szárnyas állatok 
tenyésztése
500 fõn alúl 6 1.500
500 fõn felül 4 3.000
Szarvasmarha 
tenyésztés
20 fõn alul 550 800
20 fõn felül 15 2.000
Juh és kecske 
tenyésztés
20 fõn alul 13 500
21 és 100 fõ között 17 1.500
100 fõ fölött 10 3.500
Méhészet
1 – 50 család 80 750
51 – 100 család 70 850
101 családnál több 50 950
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Zene 
Sepsiszentgyörgyön, 
Besenyõn

A nagykanizsai Murte
Cara, a Taste my Pain és a
sepsiszentgyörgyi Kopor-
Show zenekarok közremû-
ködésével kétnapos rendez-
vénysorozatot tartanak
(Hu)-(Ro)CK elnevezéssel
pénteken 20 órától a Bistro
Kertben és szombaton 20
órától a Besenyõi-tónál, a
Bogdán csárdában.

Máréfalvi Mirákulum

A Máréfalvi Mirákulum
egy szabadtéri zenés-táncos
színházi elõadás, mely a szé-
kely múlt történeteire, nép-

szokásokra, a székely kultú-
ra hagyományos és máig élõ
elemeire épül. Az elõadást
pénteken, augusztus 13-án
és vasárnap 21 órától tekint-
hetik meg Máréfalván, a Kõ-
lik elõtt. Bõvebben: www.ar-
tera.ro.

Hangverseny Árkoson

Az Árkosi Kulturális
Központban szombaton 19
órától rendkívüli hangver-
senyen fellép Sebestyén
Lázár Enikõ (szoprán),
Mocanu Erika (alt), Szil-
ágyi Zsolt (tenor), Miklós
Árpád (bariton), orgonán
kísér Krecht Emese. Mûso-
ron: Giuseppe Concone,
Johann Sebastian Bach,

Wolfgang Amadeus Mo-
zart, Robert Führer,
Ludwig van Beethoven,
Camille Saint-Saëns és
Franz Schubert Ave Maria
darabjai. A koncertet az
árkosi Szentkereszty-kasté-
ly kápolnájában tartják a
Nagyboldogasszony-nap
tiszteletére. A mûvelõdési
központ Sepsiszentgyörgy-
rõl autóbuszt indít az elõ-
adásra 18.30 órakor a Ta-
mási Áron Színház elõl.

Gyulakutai falunapok

Gyulakuta község önkor-
mányzata augusztus 13-15.
között falunapokat szervez.
A rendezvénysorozat au-
gusztus 13- án, pénteken 18
órakor kezdõdik a péter-
vásári (Magyarország) ön-
kormányzat küldöttségének
fogadásával. Augusztus 14-

én, szombaton 11 órakor
tartják az ünnepi megnyitót
a mûvelõdési ház elõtt, fel-
avatják a helyi tanács MPP-
képviselõinek adományából
állított székely kaput, majd
festészeti kiállítás nyílik a 3-
as számú iskolában, dél-
után a község méhészeinek
kiállítását láthatják az ér-
deklõdõk. Este zenés szí-
nészkoncertet szerveznek,
sporttánccal, pop- és rock-
koncertekkel zárul a nap.
Augusztus 15-én, vasárnap
a református templom ud-
varán a 25 és 50 éve konfir-
máltak találkozójára, az 50
évesek kortárstalálkozójára
kerül sor, amit istentisztelet
és úrvacsora, majd ünnepi
mûsor követ. A minifocipá-
lyán egész napos sportren-
dezvények, térzene, vidám-
park várja a szórakozni vá-
gyókat.

Elsõ mikházi 
halászléfõzõ verseny

Augusztus 14-én, szomba-
ton 11 órától a mikházi
Csûrszínház udvarán meg-
rendezik az elsõ halászléfõ-
zõ versenyt. A program sze-
rint 14 óra körül lesz az
eredményhirdetés, majd 19
órától a Csûrszínház színpa-
dán fellép a nyárádszeredai
Bekecs néptáncegyüttes, 22
órától pedig ugyanott bál
lesz. Jegyek a helyszínen
válthatók. Érdeklõdni, bene-
vezni a 0741-494-329-es tele-
fonszámon lehet, Sipos
Lászlónál.

Görögdinnye-fesztivál 
Kisõszön

Augusztus 15–16-án má-
sodszor szervezik meg a
kisõszi (Gottlob) Görög-

dinnye-fesztivált, ahol 20
helyi termelõ mutatja be és
árusítja zamatos vörösbélû
görögdinnyéit. A turista-
csalogatónak szánt esemé-
nyen részt vesz két dinnye-
szobrász is, akiknek alkotá-
sai díszítik majd a fesztivál
standjait. A fesztivál láto-
gatói dinnyelõkõ versenyre,
dinnyestafétára, dinnyeevõ
versenyre és más szórakoz-
tató vetélkedõkre is bene-
vezhetnek. A kisõszi feszti-
válon a helyi mazsorettek,
egy magyarországi tánc-
együttes, valamint egy
besztercei és egy mára-
marosi folklóregyüttes szó-
rakoztatják a közönséget. A
rendezvények sorát sport-
események egészítik ki: lesz
teniszverseny és futballbaj-
nokság, a kisõszi, illetve
magyar és szerb focicsapa-
tok részvételével.

Programajánló

Aki keveset jár fogorvos-
hoz, annak meg is látszik a
fogak állapotán: nagyobb a
fogkõ-, fogínyvérzés- illetve
különbözõ gyulladásos fog-
és fogínybetegségek esélye.
Sajnos általános az a véleke-
dés is, hogy az idõsödéssel
törvényszerûen együtt jár a
természetes fogazat elcsú-
nyulása, elvesztése, amelyet
legfeljebb csak drága fogpót-
lással lehet eltüntetni. Sze-
rencsére ez nem így van: az
egyre korszerûbb fogmeg-
tartó kezeléseknek és a fo-
lyamatosan fejlõdõ
szájhigiénés szokásoknak
köszönhetõen egyre többen
õrzik meg természetes foga-
zatukat idõs korban is. Így
elõtérbe kerültek a fog és
fogíny öregedésével kapcso-
latos problémák. Az életkor
elõrehaladtával ugyanis
csökken a nyáltermelés, el-
vékonyodik a szájnyálka-
hártya, fokozódik a zo-
mánckopás mértéke, nõ a
szuvas fogak, fogtömések és
pótlások száma, az ínyvisz-
szahúzódás következtében
szabaddá válik a fognyak,
egyre több a fogérzékeny-
ség, nõ a fogínygyulladás és
a fogágy-betegség elõfordu-
lásának aránya.

Testünk többi részéhez ha-
sonlóan a fogazatunk és a
fogínyünk is öregszik, vi-
szont helyes fogmosási tech-
nikával és megfelelõ ható-
anyagokat tartalmazó fog-
krémmel a fogaink jó állapo-
ta hosszú ideig megõrizhetõ.
Nem csak „bolti” fogsorral, a
szinte mûvi fehérségû proté-
zissel lehet magabiztosan
mosolyogni – ha vigyázunk
rá, a saját, természetes fogso-
runk is esztétikus maradhat.

Mi a megoldás?

Léteznek már olyan, un.
anti-age fogkrémek, amelyek
a fogak jó állapotát hivatot-
tak megõrizni. Ezek olyan
hatóanyagokat tartalmaz-
nak, amelyek segíthetnek fel-
venni a harcot a fogazat öre-
gedésének öt jele, az ínysor-
vadás, a fogzománc kopása,
a fogak fehérségének elveszí-
tése, a fogíny irritációja és a
fogak érzékenysége ellen. Az
“anti-age” fogkrémben lévõ
cinksók antibakteriális hatá-
sukkal gátolják a plakk bakté-
riumainak anyagcseréjét, így
hozzájárulnak az egészséges
fogíny megõrzéséhez. A kal-
cium-szérum segít visszaadni
a fogzománcnak az elveszí-
tett ásványi anyagokat, az E-
vitamin gátolja a szabadgyö-
kök képzõdését és így a gyul-
ladások kialakulását, az

antibakteriális cink-citrát a
fogíny védelmérõl gondosko-
dik, míg a kálium-citrát segít
csökkenteni a fogak és a fog-
íny érzékenységét. Fogaink
fehérségét a szilíciumdioxid
segít visszaadni, segít eltávo-
lítani a fogakról a foltokat.

A szakemberek szerint az
életkorral járó természetes
folyamatok mellett tovább
ront a helyzeten a rossz tech-
nikával végzett fogmosás is.

Gyakori problémák

Az emberek szinte fele fog-
köves, érzékenyek vagy elszí-

nezõdtek a fogai. Emiatt
ugyanis a fogazaton egyre
nagyobb mennyiségben ra-
kódik le a plakk, amely 99
százalékban baktériumokat
tartalmaz. A megnöveke-
dett plakkmennyiség hatá-
sára gyakrabban alakul ki
fogínygyulladás, ami a fogá-
gybetegség és az ínysorva-
dás kialakulását okozhatja.

A plakk másik negatív ho-
zadéka, hogy egy idõ után a
nyálból ásványi sókat vesz
fel, és elmeszesedik, a kifej-
lõdött fogkövet pedig csak
professzionális szájhigiénés
eszközökkel lehet eltávolíta-

ni. A fogkõképzõdés foko-
zódása is az életkorral hoz-
ható összefüggésbe: az ipa-
rilag fejlett országokban pél-
dául a felnõtt lakosság 80
százalékának van fogköve.

Más változások kevésbé
látványosak, és eleinte csak
a szakember veszi õket ész-
re. Õ hívja fel a figyelmün-
ket arra, hogy a duzzadt és
vérzõ fogíny ínygyulladás,
fogágybetegség vagy ínysor-
vadás kialakulását jelzik
elõre, olyan betegségekét,
amelyek nem csak fogaink
állapotára, hanem szerveze-
tünk egészségére is kihatás-
sal vannak.

Ezért nagyon fontos,
hogy rendszeresen ellen-
õriztessük fogainkat, és
hogy az életkorunknak
megfelelõ fogápolással
csökkentsük e problémák ki-
alakulásának esélyét..

Lehetõleg minden étkezés
után, de legalább naponta
kétszer mossunk fogat.
Mindez azonban mit sem
ér, ha nem a megfelelõ tech-
nikával mossuk fogainkat.
A külsõ fogfelszín tisztítása-
kor a fogkefe szálai körülbe-
lül 45 fokos szögben érint-
sék a fogakat, és apró, kör-
körös mozdulatokkal távo-
lítsuk el a lepedéket. A belsõ
felszín tisztításakor a fogke-
fét tartsuk függõlegesen,
úgy, hogy a szálak végeivel
könnyen moshassuk meg
fogaink belsõ felületét. A
metszõfogakat a fogkefe
elõre-hátra mozgatásával le-
het alaposan megtisztítani.
Akkor se hanyagoljuk el fo-
gaink megfelelõ ápolását,
ha azok érzékenyek. Mos-
suk õket puha sörtéjû fogke-
fével, és amikor befejeztük,
tegyünk egy kis fogkrémet
az érzékeny felületre és
hagyjuk ott öblítés nélkül,
ameddig csak tudjuk.

Rendszeresen ellenõriz-
tessük a fogainkat fogorvos-
sal, ne csak akkor jussunk el
hozzá, amikor már nagy a
baj. Félévente szedessük le
fogköveinket, mert ezek a
fogínybetegségek kiinduló-
pontjai lehetnek.

A fogaink is öregednek!
Gyakran fáj a fülem, pedig

minden fürdésnél igyekszem ki-
takarítani a fülsarat, hogy job-
ban halljak. Fõleg éjszaka je-
lentkezik hasogató fájdalom.
Mit tehetek ellene?

A fülorvosok nem gyõzik
felhívni a figyelmet, hogy
senki ne nyúljon hegyes
vagy más szilárd tárggyal a
fülébe. Akár viszket, akár a
fülzsirt akarja eltávolítani, a
fogpiszkáló, hajcsat, sõt a
vattás végû fültisztitó sem
alkalmas a fül tisztántartá-
sára. Ma már modern fül-
tisztító spray is a rendelke-
zésre áll, de a legjobb be-
menni a fülészetre átmosás-
ra, nem fáj, és utána mintha
megújult volna a világ,
olyan jól hall majd. Ha eny-
he gyulladás lépne fel, vala-
milyen fertõzés következté-
ben, kivörösödés, fájdalom,
viszketés, a patikában is kap
tanácsot, vény nélküli
gyógyszert is vásárolhat.
Gyógynövényes cseppekkel
tisztán és egészségesen tart-
ható a fül. A uszás egészsé-
ges sport, de télen is és nyá-
ron is használjon füldugót.
Legjobbak az egyszer hasz-
nálatosak. A hosszú ideig
tartó, meghatározott zaj-
szint feletti terhelés vissza-
fordíthatatlan károsodást
okozhat a hallószervben, és
ez késõbb nagyothalláshoz,
siketséghez vezethet. Nem
tesz jót a fülnek a hangos
zenehallgatás sem. Az élet-
kor elõrehaladtával termé-
szetes módon romlik hallá-
sunk minõsége. Elõször
(már huszonéves korban!) a
magasabb hangok tûnnek el
a hallósperktrumból, vi-
szont amikor már úgy tû-
nik, hogy beszélgetõpartne-
re csak motyog, és nem érti,
vagy ha a környezete figyel-
mezteti, hogy túl hangosan
hallgatja a tévét, rádiót, ak-
kor mindenképpen menjen
el hallásvizsgálatra és ne
szégyellje a hallásromlást,
mert minél inkább halogatja
ezt a vizsgálatot, annál ne-
hezebb lesz segíteni rajta.

Dr. Gyõri György, 
belgyógyász szakorvos

Az orvos

válaszol

Sokan gondolják úgy, hogy a korral

együtt jár a fogaink elvesztése, illetve,

ha mégis sikerül megõrizni azokat, a

szépséghibákat, a kopást, az ínysorva-

dást stb. nem lehet elkerülni. Moso-

lyunk is öregszik az idõ haladtával, de

tehetünk ellene.
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Nehéz fokozat

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

Készítette: Buna Botond

Elõzõ feladványunk megfejtése

Az orvos alaposan megvizsgálja a beteget, ellenõrzi a leleteit,
de meg sem szólal, csak hümmög a papírok felett. A beteg tü-
relmetlenül kérdezi:
– Doktor úr, hát mi bajom van?
- … (poén a rejtvényben)

Vízszintes: 1. A poén 1. része. 7. Horogra kerülés. 13. Sár-
garépa. 14. Elpusztul. 15. A közelebbi dolgon. 16. Bolyhozott
pamutszövet. 17. Ide-oda járkál. 19. Dublini. 20. Vigyáz rá.
21. Bernard Malamud regénye. 23. Orosz káposztaleves. 25.
Másokat elõzetes megfontolással sértegetõ. 27. Ennyi lúd
disznót gyõz! 28. Aljához csúsztat. 29. A ...; már eleve (lat.).
31. A szív felõli oldal. 32. Árokerõsítõ bot. 34. Cint tartal-
maz. 36. Garázda bibliai hadvezér. 38. Nyárelõ! 3. Párt! 41.
Diagnózis. 43. Alszik (biz.). 45. Más szóval. 46. Egybesza-
bott munkaruha. 48. Énekek ...; Salamon király mûve.

Függõleges: 1. Felesben, egyenlõ kockázattal (ker.). 2. Kõvel
törõ. 3. Csontot lékelõ. 4. Faragott emlékkõ. 5. Szakmabeli!
6. Valamivé alakít. 7. ... Kaleh; sziget volt a Dunán. 8. Hím
állat (táj.). 9. Érme elõlapja. 10. ... Piero; olasz focista. 11. Ta-
lajt mûvel. 12. Kedves megszólítása. 16. Pálinka próbája. 18.
Brazil író (Ivine). 20. Lopakodó. 22. Kezet összefog. 24. Ki-
dudorodás burgonya felületén. 25. Állítmány párja. 26. Jó
eredmény. 28. A poén 2. része. 30. A legmélyebb tengeri árok
a Földön. 33. ... Tesla; horvát származású fizikus. 35. ... und
Drang; a német reneszánsz. 37. Vibrál. 40. Trogir mai neve
(TRAU). 42. ...-up; arcfestés. 43. ... Moines; Iowa fõvárosa.
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Biztat a doki

Barackos-gyömbéres 
csirkemell
Hozzávalók: 4 db nagy

csirkemellfilé, 60 dkg puha
õszibarack, tej, 4 evõkanál
méz, 20 dkg sajt, gyömbér,
oregánó, só.

Elkészítés: A húst annyi
mézes tejbe áztatjuk, ameny-
nyi ellepi, és néhány órára
hûtõbe tesszük. Ezután le-
csöpögtetjük, besózzuk,
megszórjuk gyömbérrel és
oregánóval, majd kevés ola-
jon megsütjük. A meghámo-
zott barackot legyezõszerû-
en bevagdossuk. A hússzele-
teket tepsire tesszük, mind-
egyikre teszünk egy barac-
kot, a tetejére sajtot resze-
lünk, és megszórjuk egy kis
oregánóval. Addig sütjük,
amíg a sajt megpirul. Rizzsel
vagy hasábburgonyával tá-
laljuk.

Fügével és barackkal 
töltött pulykamell
Hozzávalók: 1 kg pulyka-

mell, 20 dkg aszalt barack,
20 dkg aszalt füge, szárnyas-
fûszer-keverék (ízlés szerint),
3 evõkanál olaj, a körethez:
60 dkg sárgarépa, 5 dkg vaj,
csipetnyi õrölt gyömbér, erõs
paprika (ízlés szerint), 60
dkg burgonya, 4 alma, 6 evõ-
kanál áfonyalekvár, 4 dl tej

Elkészítés: A pulykamel-
let éles késsel felszúrjuk. Az
aszalt gyümölcsöket össze-
vágjuk, betöltjük a húsba,
majd megsózzuk, borsoz-
zuk. A húst tepsibe tesszük,
meglocsoljuk az olajjal, 1-
1,5 dl vizet öntünk alá, és

gyakori locsolgatás mellett,
160 fokos sütõben 40-45 per-
cig sütjük. Az almákat ketté-
vágjuk, a magházukat ki-
szedjük, helyére tesszük a
lekvárt és az utolsó 10 perc-
re a pulyka mellé tesszük
sülni. Közben elkészítjük a
köretet. A sárgarépát meg-
tisztítjuk, vékonyra szeletel-
jük, és a vajon kevés vízzel
fedõ alatt puhára pároljuk,
úgy, hogy a végén ne marad-
jon alatta víz. Sóval, gyöm-
bérrel és erõs paprikával íze-
sítjük. A burgonyát megtisz-
títjuk, kis darabokra vágjuk,
sós vízben megfõzzük, majd
leszûrjük. A fõtt zöldséget és
a burgonyát áttörjük, jól el-
keverjük. A tejet felforrósít-
juk, a zöldségekhez adjuk,
ha kell, utána ízesítjük, és
még egyszer összeforraljuk.
Tálaláskor felszeleteljük a
húst, melléteszünk egy al-
mát, a fûszeres zöldséges
pürét, és meglocsoljuk a sa-
ját szaftjával.

Õszibarack bundában
Hozzávalók: 1 kg õsziba-

rack, 22 dkg rétesliszt, 2 db
tojás, 5 dkg porcukor, cukor,
citromlé, vaníliás cukor, fa-
héj, szódavíz, só, olaj.

Elkészítés: A barackokat
meghámozzuk, félbevágjuk,
kimagozzuk, és fél órára cu-
korral, citromlével ízesített
vízbe tesszük ázni. Közben
20 dkg lisztet a tojások sárgá-
jával, csipet sóval és szóda-
vízzel simára keverünk. Az
így kapott sûrû palacsinta-
tésztát 1 óráig hagyjuk állni,
ezután belekeverjük a ke-
mény habbá vert tojásfehér-
jéket. A levétõl leitatott ba-
rackokat elõször a maradék
lisztben megforgatjuk, majd
megmártjuk a tésztában. Bõ

forró olajban pirosra sütjük,
s vaníliás vagy fahéjas cukor-
ral hintve tálaljuk.

Hideg sárga- vagy 
õszibarackleves
Hozzávalók: 20-25 dkg.

barrack, 2 dl. fehér, édes bor,
2 dkg. zsemlemorzsa, 15
dkg. porcukor, 1 citrom leve,
1 db. tojás, 1 dl. tejszín, csi-
petnyi só.

Elkészítés: A barack
mennyiség felét kimagoz-
zuk, meghámozzuk, felsze-
leteljük és a borban lassú tû-
zön puhára fõzzük. A ba-
rack másik felét kimagoz-
zuk, majd jó liternyi vízben
a zsemlemorzsával együtt
feltesszük fõni. Ha kész tur-
mixoljuk.A tejszínben a fel-
vert tojást jól elkeverjük. A
leves mindkét részét össze-
öntjük, hozzákeverjük a por-
cukrot, ízesítjük a citrom le-
vével és lassú tûzön a tejszí-
nes tojást is apránként hoz-
záadva készre fõzzük. Hide-
gen, jégbe hûtve tálaljuk.

Barackos karaj
Hozzávalók: 4 szelet ki-

csontozott karaj, 5 dkg vaj,
15 szem sárgabarack, csipet-
nyi szerecsendió, só, bors.

Elkészítés: A hússzelete-
ket lemossuk, papírtörlõvel
felitatjuk róluk a nedvessé-

get, vékony szeletekre kiver-
jük, besózzuk, és frissen
õrölt fekete borssal enyhén
meghintjük. Serpenyõben
vajat hevítünk, és a hússzele-
tek mindkét oldalát pirosra
sütjük. A barackokat egy pil-
lanatra forró vízbe dobjuk,
majd szûrõkanállal kiemel-
jük, hideg vízzel leöblítjük,
és a héját könnyedén lehúz-
zuk. Kettétörjük, a magot el-
távolítjuk. A hússzeleteket
kivajazott serpenyõbe tesz-
szük, befedjük fél barackok-
kal, meglocsoljuk a sütésbõl
visszamaradt zsiradékkal,
megszórjuk szerecsendióval,
és a sütõben 160 fokon 15
percig tovább sütjük, amíg a
barackok kicsit rásülnek a
hús tetejére. Mazsolás rizs-
zsel kínáljuk.

Túrógombóc 
sárgabarack-öntettel
Hozzávalók: 500 g félzsí-

ros tehéntúró, 4 ek búzada-
ra, 3 ek porcukor, 2 ek teljes
kiõrlésû búzaliszt, 2 tojás, 1
tk só. Öntethez: 250 g sár-
gabarack, 4 ek rostos sárga-
barack-ivólé, 2 ek sárgabar-
cklekvár, 1 ek rum, csipet-
nyi só.

Elkészítés: Tojásokat ha-
bosra felverjük és hozzáad-
juk a cukrot és a sót. Majd
még addig verjük tovább,
amig a cukor el nem olvad.
Ezután bele az elõre villával
széttört túrót, lisztet és a bú-
zadarát is. Legalább 1 óráig
állni hagyjuk. Forrásba lévõ
vízbe óvatosan beleengedjük
a nedves kézzel formált,
nagy diónyi gombócokat és
fedõ alatt legalább 15 percig,
kis lángon fõzzük. Amíg a
gombócok fõnek, addig elké-
szítjük az öntetet. Megmo-
sott, meghámozott és kima-
gozott barackokat villával
összetörjük, ráöntjük a gyü-
mölcslevet, lekvárt és a ru-
mot, sót és az egészet össze-
keverjük. Egészen addig,
amég kellõen öntet állagúvá
nem válik. A leszûrt túró-
gombóckat az öntettel meg-
locsolva tálaljuk.

Fõzzünk barackkal! A havasszépék, más néven
havasi- vagy alpesi rózsák a
legszebben díszlõ virágos
cserjék közé sorolhatók. A
gyakorlati kertészet azálea
néven is emlegeti, fõleg a té-
len és tavasszal cserepes
dísznövényként árusított
hibridfajtákat. A Rhododen-
dron nemzetség ezernél is
több fajt foglal magába. E
gazdag nemzetségben lomb-
levelû, örökzöld, télizöld és
lombhullató fajok tartoznak.
Többségük cserjetermetû,
néhány képviselõjük alacso-
nyabb fácskává nõ és van
köztük talajon kúszó törpe-
cserje is. Színük sokféle, a fe-
hértõl a bíborvörösig, sárgá-
ig, skarlátvörösig, narancs-
pirosig, rózsaszín árnyalatig
megtalálható.

Ha telepíteni szeretnénk, a
kerti viszonyoknak megfele-
lõ fajtát kell beszereznünk a
díszfaiskolákból. Szeptem-
berben telepítjük. Savanyú
kémhatású talajkeverékre
van szükség. Erre pedig sa-
vanyú tõzeget, fakérget, fe-
nyõtût is használhatunk. A
talaj keverék humuszos, táp-
anyagban gazdag legyen,
esetleg homokos tõzeg vagy

homokos agyagtalaj. Min-
denképpen jó vízáteresztõ-
nek kell lennie. Feltétlenül
földlabdával ültessük a növé-
nyeket és alkalmazzunk
lágyvizes öntözést, de leg-
jobb az esõvíz. Télen fagyási
sérülések érhetik.

A tápanyag utánpótlás
minden évben 3-4 cm vastag
rétegû istállótrágya legyen
vagy komplex mûtrágya be-
dolgozásával történjen, eset-
leg öntözõvízben feloldott
mûtrágya. A rhododendron
rendszeres metszést nem igé-
nyel.

Sármási-Bocskai János 
kertészmérnök

Havasszépe 

A barrack finom és egészséges. A és B

-vitamin bõven van benne, kalcium is.

Tisztító hatású. Nyersen, frissen a leg-

finomabb, de lekvárnak, befõttnek is

csodás, nem beszélve az egyéb ételek-

rõl. Húsok kiegészítõje is lehet, de vi-

gyázzunk, mert a fûszerek nem igazán

illenek hozzá. Lássunk néhány barac-

kos finomságot.
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Hamar elrepült az idei
nyár, legalábbis eddig nekem
úgy tûnik. Megtörténhet,
hogy a sok esõ miatt van ez
az érzésem, ami rombolta a
hangulatomat. Azokat a nya-
rakat szeretem mikor a vere-
bek nyitott csõrrel tudnak
csak napközben meglenni,
ilyenkor, igazi meleg van,
mondhatni kánikula. Az esõ-
zések miatt nem lehetett
többnapos kirándulást, sáto-
rozást madár megfigyelési
programokat tervezni, csak
egy, kétnaposokat. A haris
megfigyelését mindig két, há-
romnaposra tervezem, ugya-

nis a madarat a legkönnyeb-
ben a hangja árulja el. Szür-
kületkor kezd el, „reszelni”
így nevezik a madarászok mi-
kor a haris kiált. Napközben
is „reszel”, de ritkábban ezért
célszerûbb esti és éjszakai
megfigyelést végezni. Kétna-
posra tervezem mindig az
énekes nádiposzáta tavaszi
megfigyelését is. Nem tudok
szebb tavaszi hajnalt elképzel-
ni, mint egy nádfolt szélén
várni az énekes nádiposzáta
hangjára. Az ébredõ tavaszi
erdõ, egyszerûen leírhatatlan,
kint kell lenni ezért is biztat-
lak titeket kedves gyerekek,

hogy hátizsákot a vállra és ki
a természetben, milyen gyak-
ran csak tudtok. Már az is jó,
ha csak hétvégeken tesztek
egy sétát, mindegy, hogy mi-
lyen évszakban, és lehet az er-
dõn, mezõn, tóparton, váro-
son vagy falun, mindig van
látnivaló, ami élményekkel
gazdagít.

Városban tett séta közben
lettem figyelmes a kerti po-
száta érkezésére. Néhány na-
pig a megyei könyvtár mö-
götti zöld övezetben tartóz-
kodtak, énekükre és kapcso-
lattartó hangjukra távolról a
park felsõ sétányáról figyel-

tem fel. Reggelenként felke-
restem õket, aztán egy napon
elmentek. Késõbb a városban
két helyt is hallottam, költési
idõben, énekelni a hímeket.
Nem biztos, hogy azok közül
volt, akiket a könyvtár fölötti
téren láttam, lényeg, hogy
nagy valószínûséggel, költöt-
tek.

Egyik kerti poszáta csalá-
dot a Cigaretta út és a
Grigore Balan tábornok su-
gárút találkozásánál figyel-
tem meg. Évek óta parlagon
fekszik egy tenyérnyi terület
közvetlen a katolikus temp-
lom szomszédságában. A
földkupacokat belepte a
gyom, virágok nõttek, remek
költõterületet biztosítva így,
többek közt a kerti poszátá-
nak. A hímet mindig az egy
száraz ágon láttam pihenni.
Mikor autóval jártam arra,
kiszálltam, és ha nem volt ott
a madár elég volt néhány lé-
pést tegyek a képzeletbeli fé-
szek irányába, rögtön meg-
szólalt a madár. Még tõlem is
féltette területét, pedig nem
mentem közel, nem akartam
a fészkét megkeresni, hogy
biztos legyek benne, hogy
fészkel. Július utolsó hetében
megdöbbenve vettem észre,
hogy egy nap leforgása alatt
legyalulták a területet, eltûn-
tek a földkupacok és vele
együtt a kerti poszáta is.

Kelemen László, Rara Avis
Madártani Egyesület

Tizenkét hónap a természetben
Nem csüggedj ha nem

neked osztották az iskolá-
ban a királyfi szerepét, ké-
szítsd el otthon a saját ko-
ronádat, és légy te a ház
„kiskirálya”. Ez a színes,
vidám korona több színû
szívószállból készül, na-
gyon gyorsan elkészítheted
te is otthon.

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

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

a hossza pedig a fejed átmé-
rõje legyen. A papírra ra-
gassz egy dupla fóliát, ami
zsebszerûen van ketté hajt-
va. A két réteg fólia közé
kezd el sorba rakni a színes
pálcikákat, a szivárvány szí-
neinek megfelelõ sorrend-
ben. Minden egyes pálcikát
kenj be egy kis ragasztóval,
és úgy helyezd a fóliába.
Mikor betelt a fólia a pálci-
kák végét hajlítsd meg kife-
le. Végül pedig ragaszd ösz-
sze a két véget, hogy kör
alakú legyen. Kész is van a
korona.

Királyi korona 

szívószálakból

Hétvégi mellékletünk Életmód és Csodavár oldalait
Orosz Anna szerkesztette

Egy asszony folyton férj-
hez szeretett volna menni,
egyszer aztán végre elérte,
amit olyan régóta hiába kí-
vánt: férjet kapott. Ezért a
férjért azonban egyetlen asz-
szony sem igen irigyelhette.
A ház körül, a gazdaságban
a világon semmire sem lehe-
tett használni az embert,
mert mindent fordítva és os-
tobán csinált.

Akkor az asszony azt gon-
dolta, hogy legalább a piacra
elküldi az embert, vásároljon
be ott egyet-mást, mialatt õ
odahaza ellátja a háztartást.
Elküldte hát a legközelebbi
csütörtökön, hogy vegyen
õneki gombostût.

Jankó - így hívták a férjét -
kiszaladt a piacra, és minden
szembejövõtõl megkérdezte,
nincs-e eladó gombostûje, és
közben mutogatta a krajcár-
ját. Végül egy furfangos ör-
mény eladott neki egy ócska,
nagy tût, amelyik már fabat-
kát sem ért, azért a krajcá-
rért.

Jankó nagyon örült, két ke-
zébe fogta a tût, és miközben
folyvást dörgölte, futva tar-
tott hazafelé. Mivel azonban
nagyon hideg volt, fázott az
ujja. Ekkor okos gondolata
támadt: elõtte hajtott egy sze-
kér, amelyik szalmát vitt a
disznópörköléshez, annak a
tetejére hajította a tût, és fu-
tott a szekér után.

Mikor a házukhoz értek,
odakiáltott a kocsisnak:

– Haj, haj!
A kocsis hátranézett, és

meglátva a bolond Jankót,
megszólalt:

– Ejnye, mért nem mind-
járt szalma! – és azzal tovább
hajtott.

– Ó, jaj-jaj! A tûm, a tûm!
Állj meg hát egy kicsikét! 

Akkor aztán elmesélte Jan-
kó, hogyan dobta fel a tût a
szalma tetejére. A kocsisnak
azonban nem volt kedve
azért ledobálni az egész szal-
marakományt, hogy megke-
ressék a tût, így hát nevetve
elhajtott, Jankó pedig sírva
futott be a házba, és elpana-
szolta a feleségének, milyen
szerencsétlenül járt.

– Ó, te ostoba! – kiáltotta
az asszony. – Ha az ember
ilyesmit vásárol, akkor azt
szépen a kalapjába tûzi.

– Hát most már, hogy tu-
dom, legközelebb majd én is
így teszek!

A következõ csütörtökön
megint elment a vásárba Jan-
kó, és két vaspántot vett,
hogy megvasalják vele a ko-
csikereket. Nagy fáradsággal
a kalapjába tûzte, és egy erõs
kötéllel odakötözte õket, így
tette föl aztán a fejére a kala-
pot, és hazafelé indult. De a
nehéz vasak hol elõre, hol
hátra, hol jobbra, hol balra
húzták a fejét, és úgy tántor-
gott végig az úton, mint a ré-
szeg; közben pedig két kezé-
vel folyton-folyvást fognia
kellett fején a kalapot. Az

emberek, akik a vásárra tar-
tottak, vagy onnan jöttek,
megálltak és kinevették, az is-
kolából hazafelé tartó gyere-
kek pedig utána futottak, ne-
vetgélve és gúnyolva a sze-
rencsétlent. Szegény Jankó
nyaka végül már egészen
meggörbült és megmereve-
dett, és úgy érezte, nem bírja
már tovább. Mikor végre ha-
zaért, a szobába belépve, így
sóhajtott fel:

– Na, asszony, te aztán jól
kitanítottál engem! Nesze ne-
ked!

– Ó, te ostoba! Hát ha
ilyesmit vásárol az ember, ak-
kor kötelet köt rá, és annál

fogva húzza maga után!
– Na várj csak, most már

tudom a módját. Legköze-
lebb majd így is csinálok!

Megint eljött a csütörtök,
és az asszony újból elküldte
Jankót a vásárba, hogy ve-
gyen egy pár oldalszalonnát.
Jankó meg is vette a szalon-
nákat, az elejükre hosszú kö-
telet kötött, és annál fogva
húzta maga után. Az út por-
zott, a szalonna súrlódott, a
kutyák pedig utánaszaladtak,
és rángatták, marcangolták a
szalonnát. Mire Jankó haza-
ért, már csak egyetlen darab-
ka fityegett a kötélen. A járó-
kelõknek meg az iskolás gye-

rekeknek persze volt megint
min nevetniük.

Hazaérve azt mondta Jan-
kó a feleségének:

– Te aztán megint csak jól
kioktattál engem. A kutyák
majdnem az egész szalonnát
felfalták!

– Ó, te ostoba! Hát ha az
ember ilyesmit vásárol, akkor
elöl kötelet köt rá, és a hátára
veti!

– No, jól van, most már tu-
dom, hogyan kell. Legköze-
lebb majd én is így csinálom!

A következõ csütörtökön
megint elküldték a piacra. Ez
alkalommal kisborjút vásá-
rolt, a nyakára kötött az állat-

nak egy kötelet, és annál fog-
va hátára vetette, nem csoda,
ha szegény pára hamarosan
lógó nyelvvel kimúlt.

- Szegény boci, éhes vagy! -
gondolta magában Jankó,
mert különben nagyon részt-
vevõ szíve volt a jámbornak.  

– Na, várj csak, majd ott-
hon mindjárt adok neked en-
ni!

Mikor hazaért, örömében
így szólt a feleségéhez:

– Na, asszony, most aztán
nem lesz okod a szidásra!

– Ó, te ostoba! - kiabált rá
a felesége. – Hiszen megfoj-
tottad ezt a szegény kisbor-
jút! Ha ilyesmit vásárol az
ember, kötelet köt a nyakára,
és szépen maga mellett veze-
ti, szelíden megsimogatja,
hazaérve pedig beköti az is-
tállóba a jászolhoz, aztán fü-
vet és sarjúszénát tesz elébe!

– Na, most már pontosan
tudom, mit is kell tennem.
Várj csak, feleség, majd meg-
látod, hogy legközelebb úgy
is történik!

A legközelebbi csütörtö-
kön aztán Jankó újból el-
ment a vásárra, és egy agarat
vásárolt. Ennek aztán kötelet
kötött a nyakára, annál fogva
szépen hazavezette, bekötöt-
te az istállóba a jászolhoz,
aztán füvet és sarjúszénát ra-
kott elébe.

A csodálatos fa
Erdélyi szász népmesék
Josef Haltrich gyûjtése
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