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Megvonta tegnap az Európai
Parlament Adrian Severin

szociáldemokrata mentelmi jo-
gát. Ezzel megnyílt a lehetõsége
annak, hogy a bukaresti korrup-
cióellenes ügyészség (DNA) bûn-
vádi eljárást indítson a csúszó-
pénz elfogadásával vádolt román
politikus ellen. Az EP már értesí-
tette is a DNA-t és a román igaz-
ságügyi minisztériumot is a dön-
tésrõl. A képviselõk kézfelemelés-
sel döntöttek Severin sorsáról.
Folytatása a 2. oldalon 
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2294 ▼
1 amerikai dollár 2,9694 ▲
100 magyar forint 1,5712 ▼

Kultúrafalók fehér éjszakája

Ötven program, nyolc helyszín, mintegy 14
órás kulturális kínálat – ez a bukaresti Kul-
turális Intézetek Éjszakája ötödik kiadásá-
nak mérlege. Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy
és Székelyudvarhely szintén kultúrát kínál
az éjszakázni vágyóknak –  múzeumi ha-
gyományt követve Szent Iván-éjszakáján
tartják a Múzeumok Éjszakáját.

Vezércikk 3

Rektorkampány a BBTE-n

Közvetlen szavazással
választja meg a ko-
lozsvári Babeº–Bolyai
Tudományegyetem
rektorát a közelgõ vá-
lasztásokon az egye-
tem oktatói kara és di-
áksága. Magyari Tiva-
dar magyar tagozatért
felelõs jelenlegi rektor-
helyettes bejelentette:
nem jelölteti magát új-
ra, mert fontosnak
tartja a megújulást. 

Kultúra 6

Aktuális 2

Purgatórium
Ma a hatvannégy évvel ezelõtt történtek-
rõl beszélni, az akkori események szerep-
lõirõl ítéletet mondani nem politikusok
dolga, hanem a történészeké. Legfeljebb

egy-egy ünnepi beszédbe foglal-
va jelenhetnek meg a törté-
nelmi múlt alakjai, és akkor
is csak utalásként: a jelen és
nem a múlt értékítélete-

ként. Az a politikus, aki
ezen túlmenõen bocsát-
kozik történelmi fejtegeté-

sekbe, eleve szerepet
tévesztett.

Salamon 
Márton László

Mai mellékletünk:

Gyilkos nap perzseli Romániát

SZKT: nem Bãsescunak
A kormányból való kilépésrõl is szavazhat a Szövetségi Képviselõk Tanácsa

Mentelmi jog

nélkül Severin

Politikai és történelmi-kultu-
rális véleményformálók vet-

ték védelmükbe tegnap Mihály
királyt, akit Traian Bãsescu egy
nappal korábban, a B1 televízió-
nak adott interjúban leárulózott.
Az államfõ ugyan az oroszok ki-
szolgálójának nevezte, a történel-
mi valóság az, hogy bár a volt
uralkodó 1945. március 6-án,
Moszkva nyomására adott enge-
délyt a Román Kommunista
Pártnak az ország „elsõ demok-
ratikus kormányának” megalakí-
tására, miniszterelnökké pedig a
párt egyik vezetõjét, Petru
Grozát nevezte ki, 1945 és 1946
között megpróbálta ellehetetlení-
teni a kommunista kormányzást.
3. és 4. oldal 

Mihály király,

a „hazaáruló”

Két életfogytiglan 
a Cozma-perben

Életfogytig tartó fegyházra ítélte a Cozma-
gyilkosság elsõ- és másodrendû vádlottját,
Raffael Sándort és Németh Gyõzõt tegnap
elsõ fokon a Veszprém Megyei Bíróság. A
harmadrendû vádlott, Sztojka Iván 20 évi
fegyházbüntetést kapott.

Társadalom 7

ÚMSZ-összeállítás

Arra hatalmazza majd fel hol-
napi alakuló ülésén a Szövet-

ségi Képviselõk Tanácsa (SZKT)
Kelemen Hunor RMDSZ-el-
nököt, hogy hétfõn mondjon ne-
met az államfõ közigazgatási át-
szervezésre tett javaslatára, s kérje
fel Traian Bãsescut, halaszszák
késõbbre a kérdés megvitatását –
ezt tartják a szombati SZKT-ülés
legvalószínûbb forgatókönyvének
a lapunk által megkérdezett poli-
tikusok, akik azonban azt sem
zárják ki: Marosvásárhelyen a
kormányból való kilépésrõl is sza-
vaznak majd a küldöttek. Az már
szerdán este kiderült, hogy nem a
közigazgatási átszervezés lesz a
koalíció szakítópróbája, mert az

államfõ a B1 televízióban azt nyi-
latkozta: nem erõlteti többé az or-
szág megyéinek átrajzolását, ha a

kisebbik koalíciós partner nemet
mond a javaslatára. Ezt tegnap
megerõsítette Ioan Oltean, a De-

mokrata Liberális Párt (PDL) fõ-
titkára is, aki a Gândulnak kijelen-
tette: „Ha az RMDSZ nem áll kö-
télnek, a parlamenti választások
utánra leszünk kénytelenek ha-
lasztani a közigazgatási átszerve-
zést”. A kormányt ehelyett in-
kább az ingathatja meg, hogy a
korábbi koalíciós megállapodás
ellenére minden jel szerint nem
sikerül június végéig elfogadni a
kisebbségi törvényt. „Ezt nem
hagyhatjuk annyiban. A kisebbsé-
gi törvény a koalíció próbaköve”
– fogalmazta meg álláspontját la-
punknak Máté András képviselõ-
házi frakcióvezetõ. A politikus
azonban azt nem tudta megjósol-
ni, hányan gondolkoznak majd
hozzá hasonlóan az SZKT-ülésen
is. Folytatása a 3. oldalon 

Kánikulától szenvedõ emberek Kolozsvár fõterén. Az arra járók a szökõkutaknál hûsöltek

Rekordot döntött az egész-
ségre káros ultraibolya su-

gárzás ország szerte, a tenger-
parton maximumközeli értéke-
ket mértek tegnap. Erdélyben
valamivel enyhébben „hara-
pott” a nap, de nem voltak biz-
tonságban a napfürdõzõk. Az

orvosok szerint riasztóan nõ a
nap okozta megbetegedések
száma. Különösen veszélyezte-
tettek a 40-60 év körüli nõk és a
gyerekek: a mai fiatal generáci-
ónál várhatóan hamarabb je-
lentkezik a bõrrák, ha nem fek-
tetnek a szülõk hangsúlyt a

megelõzésre. A konstancai or-
vosok arra figyelmeztetnek, a
három év alatti gyerekek csak
rendkívül szigorú szabályok
mellett tartózkodhatnak a ten-
ger partján, mert bõrüket a ma-
gas faktorszámú krémek sem
védik. 7. oldal 

Fotó: Sipos M. Zoltán

Biró Rozália leköszönõ SZKT-elnök. Átadja a stafétát? Fotó: archív
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Röviden

Lehet, hogy távozik Martonyi

Ha Martonyi János még az idén vagy a
ciklus közepén távozik, Navracsics Tibor
lehet az utóda – írta tegnapi számában a
Népszabadság. A hírek szerint a közigazga-
tási és igazságügyi miniszter – ha a magyar
diplomácia vezetõje lenne – megtarthatná
miniszterelnök-helyettesi tisztségét is. Or-
bán Viktor az elmúlt hetekben többször is
hangsúlyozta, hogy nem lát okot kormánya
átalakítására, de korábban maga a minisz-
terelnök is elismerte: vannak olyan kor-
mánytagok, akik jelezték, hogy csak bizo-
nyos idõre vállalnák a miniszterséget. Or-
bán neveket ugyan nem említett, de köztu-
dott, hogy Martonyi Jánosról és Réthelyi
Miklós humán csúcsminiszterrõl van szó.

Közös európai árvízi stratégia

Európai uniós Duna-stratégia mellett lobbi-
zik Borbély László környezetvédelmi mi-
niszter. A tervezetrõl ma dönt az Európai
Tanács. Ha a testület pozitívan bírálja el a
dokumentumot, akkor a Duna-menti or-
szágok elkezdik a közös stratégia végsõ és
legfontosabb fejezetének végrehajtását. A
Duna-medence árvízvédelmi-adatbázisát
szabályozó Floodrisk programban Német-
ország, Szlovákia, Ausztria, Magyarország, 
Szerbia, Horvátország, Bulgária és Romá-
nia vesz részt. A környezetvédelmi minisz-
ter arra figyelmeztetett, hogy a hatéko-
nyabb árvízvédelem érdekében össze kelle-
ne vonni a Román Vízügyi Hatóságot és a
Talajgazdálkodási Hatóságot.

Aj Vej-vej szabadlábon

Óvadék ellenében szabadlábra helyezték
Pekingben Aj Vej-vej ellenzéki mûvészt (ké-
pünkön), a Kínai Kommunista Párt legheve-
sebb bírálóját. A hatóságok azzal indokol-
ták a döntést, hogy Aj töredelmes vallo-

mást tett bûntetteirõl, és krónikus betegség-
ben szenved. A mûvészt adócsalás vádjával
vették õrizetbe április elején, amikor repü-
lõgépre akart szállni Hongkong felé.

Winkler az új gazdasági szerkezetrõl

A gazdasági válság szorító hatásának eny-
hülésével gyengült a tagállamok gazdasági
reformok meghozatalát célzó ambíciója, és
ismét vannak, akik kivételeket követelnek a
közös szabályok betartása alól, pedig az új
belsõ protekcionizmus kialakulása végeze-
tes lehet az EU számára – állapította meg
Winkler Gyula az RMDSZ európai parla-
menti képviselõje a gazdasági kormányzás-
ról tartott EP-plenáris vita alkalmából be-
nyújtott írásbeli hozzászólásában.

Baconschi a jó kapcsolatokról

Nagyon jónak nevezte a Románia és Ma-
gyarország közötti politikai-diplomáciai
párbeszédet Teodor Baconschi külügymi-
niszter, aki tegnap egy bukaresti konferen-
cián feltett kérdésre válaszolva nyilatko-
zott errõl a témáról.

Hibaigazítás

Tegnapi lapszámunk Bãsescu: marad a két
székely megye címû írásában sajnálatos té-
vedés folytán Édler Andrásnak tulajdoní-
tottuk az RMDSZ együttes frakcióülésé-
rõl szóló nyilatkozatokat. Az eseményrõl
Derzsi Ákos képviselõ számolt be lapunk-
nak. Az érintettektõl és az olvasóktól el-
nézést kérünk.

Hírösszefoglaló

Németh Balázs tanácsvezetõ
bíró az elsõ-, a másod- és a

harmadrendû vádlottat társtettes-
ként, több emberen elkövetett em-
berölés bûntettének kísérletében,
valamint bûnsegédként, életve-
szélyt okozó testi sértés bûntett-
ének kísérletében mondta ki bû-
nösnek. A tanácsvezetõ bíró
hangsúlyozta, hogy az elsõ- és a
másodrendû vádlott az életfogy-
tig tartó büntetésbõl legkorábban
30 év múlva bocsátható szabad-
lábra. Az ítélet szerint Pál Gábor
negyed- és Bihari Csaba ötöd-
rendû vádlottnak 5, illetve 4 évet
kell börtönben töltenie. Gergely
Péterné hatodrendû és Antalik
László hetedrendû vádlott két-
rendbeli bûnpártolás miatt 3, illet-
ve 2 év 8 hónapi börtönbüntetést
kapott. A bíróság a vádlottakat
több évre eltiltotta a közügyek
gyakorlásától is. A bíróság rendel-

kezett arról is, hogy a vádlottak-
nak meg kell téríteniük az állam
számára a mintegy 74 millió fo-
rintos bûnügyi költséget is.

A bíró az ítélet indoklásaként
elmondta: Raffael Sándor és tár-
sai 2009. február 8-án hajnalban a
veszprémi Patrióta lokál diszkójá-
ban kihívóan közösségellenes,
provokatív magatartást tanúsítot-
tak; minden ok nélkül belekötöt-
tek a vendégekbe, majd megtá-
madták a békésen táncoló Mari-
an Cozmát, az MKB Veszprém
kézilabdázóját. Németh Gyõzõ
ütötte meg elõször a 211 centi
magas, 130 kilós sportolót,
Raffael Sándor pedig meglökte, s
bekapcsolódott a verekedésbe
Sztojka Iván, majd Pál Gábor és
Bihari Csaba is. A védekezõ Ma-
rian Cozmát székkel is ütötték,
üveget dobtak felé, Raffael Sán-
dor pedig mögé került, s mint a

bíró fogalmazott: „hátulról, or-
vul” vesén szúrta. Ekkor az „óri-
ás termetû sportoló” a földre ke-
rült. Az indoklás közben ekkor
három vádlott – Sztojka Iván, Pál
Gábor és Bihari Csaba – rosszul
lett, ezért kivezették õket a tárgya-
lóterembõl, s a bíró szünetet ren-
delt el. A folytatásban Sztojka
Iván egy ízben közbeszólt, jelez-
ve, hogy szerinte a cselekmény
nem úgy történt, ahogy a bírótól
elhangzott. Ekkor a bíró figyel-
meztette, hogy neki most nincs
megszólalási lehetõsége. Néhány
perc múlva azonban Sztojka Iván
ismét közbeszólt, mire a bíró el-
rendelte, hogy azonnal és végle-
gesen vezessék ki a vádlottat a tár-
gyalóterembõl.

Az ügyész az ítéletet Raffael
Sándor, Németh Gyõzõ, Sztojka
Iván és Pál Gábor esetében tudo-
másul vette, míg a többi vádlottat

illetõen súlyosbításért fellebbe-
zett. Gergely Péternét illetõen in-
dítványozta az azonnali elõzetes
letartóztatását is. Raffael Sándor,
Németh Gyõzõ és Sztojka Iván,
valamint védõik enyhítésért, to-
vábbá téves ténymegállapítás és a
bûncselekmény téves minõsítése
miatt, Pál Gábor, Bihari Csaba és
védõje enyhítésért, Gergely
Péterné, Antalik László és védõje
felmentésért fellebbezett.

„Végig bíztam a magyar igaz-
ságszolgáltatásban” – fejtette ki
tegnap az ítélet megismerése után
Petre Cozma, a meggyilkolt ro-
mán kézilabdázó apja. Petre
Cozma a román sajtónak azt nyi-
latkozta, meglátása szerint a gyil-
kosságot megrendelték, az elkö-
vetõk csupán eszközei voltak a
megrendelõnek. Azt viszont az
apa nem részletezte, hogy kire
gyanakszik. 

Folytatás az 1. oldalról

Mint ismeretes, a román politikus
februárban besétált a The Sunday
Times brit hetilap által állított
csapdába, amikor a magukat lob-
bistáknak kiadó újságírókkal
egyezséget kötött arról, hogy 12
ezer eurós honoráriumért módo-
sító javaslatokat terjeszt be külön-
bözõ törvénytervezetekhez. A
Szociáldemokrata Pártból is „ki-
utált” volt külügyminiszter a min-
den irányból érkezõ nyomás elle-
nére sem volt hajlandó lemonda-
ni EP-képviselõi mandátumáról,
annak ellenére sem, hogy a hozzá
hasonlóan lebukott szlovén és
osztrák kollégái azonnal beadták

lemondásukat. Severin arra hivat-
kozott: tiszta a lelkiismerete és
nem lát okot arra, hogy megvál-
jon mandátumától. A politikus
mindazonáltal tegnap üdvözölte
az EP döntését. Szerinte ugyanis
mentelmi jogának a megvonása
megnyitja az utat a vizsgálódás
elõtt, amely kideríti, hogy volta-
képpen ártatlan. Közleményében
úgy fogalmazott: „színjáték áldo-
zata vagyok, akit nyilvánosan ki-
végeztek, és akit az ártatlanság
vélelme sem illetett meg”.  A po-
litikus kilátásba helyezte, hogy „a
végsõkig küzd az igazáért”.
Severin számláin egyébként leg-
utóbbi vagyonbevallása szerint
egymillió euró található. 

Mentelmi jog nélkül Severin
EU-összeállítás

Végéhez közeledvén az Euró-
pai Unió soros elnöksége,

José Manuel Barroso, az Európai
Bizottság és Jerzy Buzek, az Eu-
rópai Unió elnöke tegnap Brüsz-
szelben Orbán Viktorral találkoz-
va gratulált Magyarországnak az
elmúlt fél évhez. A lengyel Buzek
külön kérte, hogy miután július
elsején Magyarországtól Lengyel-
ország veszi át hivatalosan a soros
elnöki tisztséget, a magyarok – a
spanyol–belga–magyar elnökségi
triótagság után mintegy különle-
ges „magyar–lengyel duót” alkot-
va – maradjanak az elkövetkezõ
hónapokban is aktívak az uniós
ügyek intézésében.

Elhangzott: a magyar elnök-
ség már sikeresen kialakította
azt a fajta intézményközi együtt-

mûködést, amelynek köszönhe-
tõen a továbbiakban a tartalmi
kérdésekre lehet összpontosíta-
ni. Az uniós döntéshozatali mo-
dell lényege, hogy az Európai
Bizottság, az unió legfõbb végre-
hajtó szerve saját apparátusával
elkészíti a javaslatokat, amelye-
ket számos – a Lisszaboni Szer-
zõdés hatályba lépése óta egyéb-
ként a korábbinál lényegesen
több – témában nem elég csupán
a tagállamok kormányait képvi-
selõ tanácsban elfogadtatni, ha-
nem az Európai Parlament
egyetértését is meg kell szerezni
a döntéshez.

Orbán Viktor és Herman van
Rompuy, az Európai Tanács el-
nöke a tegnap kezdõdött EU-
csúcs elõkészítésével foglalkozott,
fõleg az unió elõtt álló gazdasági
kihívások domináltak. A ma-
gyar elnökség irányításával elõké-
szített hat uniós gazdaságpolitikai
jogszabályt – Szijjártó Péter ma-
gyar miniszterelnöki szóvivõ sze-
rint – mindenki elismeri Brüsszel-
ben, ahogy mondta: a magyar el-
nökség „nem csak hogy minden
tõle telhetõt megtett, de emberfe-
letti teljesítményt is nyújtott”. Azt
pedig, hogy Horvátország EU-
csatlakozási tárgyalásait várható-
an le lehet zárni még a magyar el-
nökség alatt, Szijjártó a ma-
gyar elnökség talán legnagyobb
sikereként értékelte. 

Kihívások elõtt a gazdaság

Raffael, Németh és Sztojka (balról jobbra). Ketten a legsúlyosabb büntetésben, életfogytiglanban részesültek

Életért életfogytiglan
Megszületett az elsõfokú ítélet Marian Cozma meggyilkolásának ügyében

Életfogytig tartó
fegyházra ítélte
a Cozma-gyilkos-
ság elsõ- és másod-
rendû vádlottját,
Raffael Sándort és
Németh Gyõzõt
tegnap elsõ fokon a
Veszprém Megyei
Bíróság. A har-
madrendû vádlott,
Sztojka Iván 20 évi
fegyházbüntetést
kapott.

Herman van Rompuy Severint újságírók csalták csapdába. Felfüggesztették mentelmi jogát
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Sajtós megfogalmazás-
sal élve lassan már
nem is bír hírértékkel
az, ha Traian Bãsescu

mond valami na-
gyot – az államfõ
meghökkentõ kije-

lentései egyre rö-
videbb idõközön-
ként követik egy-

mást. A legutóbbi cotroceni-i megnyilat-
kozás azonban a szokásosnál is letagló-
zóbb volt: Mihály király nyílt lehaza-
árulózása és Antonescu marsall kevésbé
nyílt, de annál nyilvánvalóbb rehabili-
tálása megdöbbentette a teljes hazai
közvéleményt, és elhallgattatta még
Traian Bãsescu legádázabb híveit is.
Legalábbis azokat, akik ha dicsérni
nem lehet, akkor inkább hallgatnak.
Azok ugyanis, akik bírálni is merészel-
nek, elhanyagolhatóan kevesen vannak,
és igen rövid ideig maradnak meg az ál-
lamfõ környezetében.
Ma a hatvannégy évvel ezelõtt történ-
tekrõl beszélni, az akkori események sze-
replõirõl ítéletet mondani nem politiku-
sok dolga, hanem a történészeké. Legfel-
jebb egy-egy ünnepi beszédbe foglalva je-
lenhetnek meg a történelmi múlt alak-
jai, és akkor is csak utalásként: a jelen
és nem a múlt értékítéleteként. Az a po-
litikus, aki ezen túlmenõen bocsátkozik
történelmi fejtegetésekbe, eleve szerepet
tévesztett. Ha ezt államfõ teszi, és rá-
adásul úgy, hogy megállapításai enyhén
szólva szalonképtelenek, akkor az nem-
csak szereptévesztés, nemcsak baki,
nemcsak kisiklás, hanem világraszóló
botrány.
Mint ahogyan ez az eset is világraszóló
botrány, és ha valaki eddig kételkedett
abban, hogy Traian Bãsescu alkatilag,
szellemileg, jellemileg teljesen alkalmat-
lan betölteni az államelnöki szerepkört,
most bebizonyosodott: kár volt kételked-
nie. És fõleg, hogy kár volt rá szavaznia,
már amennyiben ezt tette. Ezzel ugyanis
akarva-akaratlanul belerántotta saját or-
szágát, saját magát egy ördögi ritmus-
ban forgó ringlispílbe, amely örvénysze-
rûen rántja magával a rá felülõ polgárt,
veszélyeztetve anyagi biztonságát, szelle-
mi nyugalmát, testi-lelki épségét, jelenét
és jövõjét, gyermekei jövõjét. Szédítõ se-
bességgel semmivé oszlatva a kommuniz-
mus sötét évtizedei utáni években nagy
nehezen újraszületett reményt egy nor-
mális, élhetõ élet iránt.
De, ahogy mondani szokás, minden nép
megérdemli a maga vezetõit, és aligha
van ez másképp Románia esetében sem.
A konklúzió csakis egy lehet: ahhoz, hogy
a remény újra eljöhessen, ennek a népnek
végig kell szenvednie Traian Bãsescu má-
sodik mandátumának purgatóriumát. Ez
jól megérdemelt büntetése.

Purgatórium

Salamon 
Márton László

Folytatás az 1. oldalról

Máté András a Kolozs megyei
RMDSZ-szervezet elnökeként is
csalódott a koalíciós partnerben.
Tájékoztatása szerint ezzel nincs
egyedül, a Bihar megyeiek már
hónapok óta hangsúlyozzák,
hogy ki kellene lépnie a kor-
mányból, s várhatóan az SZKT-
ülésen is ezt szorgalmazzák
majd.

Inkább csúsztatnák
a kisebbségi törvényt

Az RMDSZ-es képviselõk és
szenátorok többsége azonban a
koalícióban maradás híve. Errõl
tájékoztatta lapunkat szerdán
Derzsi Ákos képviselõ, s ezt erõ-
sítette meg kérdésünkre tegnap
alsóházi kollégája, Seres Dénes
háznagy is. „A kisebbségi tör-
vény elõre látható kudarca elle-
nére nagyon sok érv szól még a
kormányon maradás mellett. A
koalíció bukását követõ politikai
instabilitás és a közelgõ helyha-
tósági választások – csupán né-
hány ezek közül” – magyarázta
lapunknak a politikus.

Seres tájékoztatása szerint ha
hétfõig nem sikerül kiegyezni a
koalíciós partnerrel a kisebbségi
törvény még vitatott cikkelyei-

rõl, akkor az RMDSZ várható-
an kérni fogja, hogy a jogsza-
bály elfogadását csúsztassák a
következõ ülésszakra. „Mint-
hogy számunkra kedvezõtlen
formában fogadják el, inkább
halasszunk. Így a PDL valóban
megszegte a koalíciós egyezsé-
get, ám az ország közigazgatási
átszervezésének sokkal nagyobb
hordereje van. Örüljünk, hogy
legalább ezt nem erõltetik többé
a demokrata liberálisok. Abba
az államfõi javaslatba ugyanis
semmiképp nem egyezünk bele,
hogy a kisebbségi törvényt, szá-
munkra kedvezõ formában, ám
az átszervezéssel egy csomag-
ban, felelõsségvállalással fogad-
tassuk el a parlamentben” – ér-
velt Seres Dénes.

TEKT: nem kell 
ez a kompromisszum

A szombati SZKT-ülés elõtt
ma elõbb a Területi Elnökök
Konzultatív Tanácsa vitatja meg
az államfõnek azt a javaslatát,
hogy Romániát osszák fel tíz
megyére úgy, hogy Kovászna és
Hargita megye a jelenlegi határai
közötti közigazgatási egység ma-
radjon. A lapunk által kérdezett
területi elnökök egyöntetûen el-
utasítják Traian Bãsescu komp-

romisszumnak szánt indítvá-
nyát, ami megelõlegezi az SZKT
döntését is.

Verestóy Attila szenátor, az
RMDSZ Udvarhelyszéki Terüle-
ti Szervezetének elnöke úgy véli,
hogy Románia közigazgatási át-
szervezése nem idõszerû és nem
is célszerû. „Szerintem meg kell
hagyni jelenlegi formájukban a
megyéket, annál is inkább, mert
a jelenlegi törvénykezés is lehe-
tõséget ad a társulásukra, uniós
pénzek közös megpályázására”
– mondta a politikus. Hasonló-
an fogalmazott lapunk kérdésére
Bende Sándor, az RMDSZ
Gyergyói Területi  Szervezeté-
nek elnöke is. „Veszélyesnek
tartom, és nem hiszek abban,
hogy ez a felállás valóra tudna
válni, vagy ha egyáltalán valóra
válna, akkor ez hosszú távon
meg is maradna. Hisz csak idõ

kérdése lenne, hogy mikor gon-
dolkoznak egyet, – valószínû ki
fogják várni azt az alkalmat,
amikor az RMDSZ nem lesz
kormányon – és egy tollvonás-
sal, rendelettel a két kis megyét
odacsatolják valamelyik más
megyéhez” – mondta a Hargita
megyei politikus. 

Ugyancsak a jelenlegi struktú-
ra megtartását támogatják a Bi-
har megyeiek is. „Elég felelõt-
lennek tartom a jelenleg zajló
tervezeteket és a szakértõk nél-
küli tili-toli magatartást” – nyi-
latkozta az ÚMSZ-nek Szabó
Ödön, az RMDSZ Bihar me-
gyei ügyvezetõ elnöke. Hozzá-
tette: a szövetség által megfogal-
mazott, a parlamentbe benyúj-
tott törvényjavaslatból kell kiin-
dulni. „A többi csak provoká-
ció, feszültséget gerjesztenek és
olyan helyzetet teremtenek,
amely ellehetetleníti a kisebbsé-
gi törvény elfogadását” – utalt
Szabó az RMDSZ számára va-
lóban fontos törvénytervezet vi-
szontagságaira. 

Antonescu tüntetésre
hívja a románokat

Az államfõ RMDSZ-nek tett
javaslatát az ellenzék is hevesen
bírálta, ám a Szociál-Liberális
Szövetség vezetõinek megközelí-
tése szerint Traian Bãsescu „sa-
ját birtokának tekinti és kiárusít-
ja Romániát a magyaroknak”.
Crin Antonescu liberális pártel-
nök szerint ezt nem szabad any-
nyiba hagyni. „Elfogadhatatlan-
nak tartjuk, hogy Románia terü-
leti felosztását egy másik ország
fõvárosában tárgyalják meg” –
mondta a politikus. Antonescu
ezért felszólította Románia la-
kosságát, hogy „békés, demokra-
tikus” tüntetésekkel tiltakozzon
az államfõ tervei ellen. 

Román lapszemle

Sepsiszentgyörgyre hívja vasárnap „a
hazát féltõ románokat” az a YouTube-
on terjedõ filmecske, amelyet a kezde-
ményezõként feltüntetett Hargita és
Kovászna Megyei Románok Egyesüle-
te nem vállal fel és felszólít mindenkit,
hogy tartózkodjon a provokatív akciók-
tól. (Adevãrul) A statisztikai hivatal
kimutatásai szerint az elmúlt húsz év
alatt 400 hektár zöldövezet tûnt el a ro-
mániai városokból. (Adevãrul) A
szakorvosok arra szólítják fel a lakossá-
got, hogy ezekben a napokban ne tar-
tózkódjanak a napon, ugyanis a napki-
törések miatt rendkívül magas a bõr-
rákveszély. (Evenimentul zilei) 109
ezer euróért kelt el a legendás chicagó-i
gengszter, Al Capone pisztolya.
(Gândul) Mivel a megvásárolt élelmi-
szer 5 százaléka a szemétben köt ki, a
szakemberek azt javasolják a lakosság-
nak, hogy nagyobb odafigyeléssel tölt-
sék meg bevásárlókosarukat. (Gândul)

Új elnököt választ a Szövetségi Képviselõk Tanácsa
A Kelemen Hunor szövetségi elnök által összehívott SZKT-ülés-
nek tíz napirendi pontja van. Az RMDSZ „miniparlamentje”
többek között új állandó bizottságot és elnököt választ. Kovács
Péter fõtitkártól megtudtuk, az SZKT vezetõ testületének tagjait
a szombaton újonnan megalakuló frakciók jelölik. Az elnököt és
az állandó bizottság tagjait titkos szavazással választják meg. Az
SZKT emellett megerõsíti a fõtitkár által javasolt fõtitkár-helyet-
teseket, elfogadja új mûködési szabályzatát és az RMDSZ más
döntéshozó testületeinek a szabályzatát.

SZKT: nem Bãsescunak 
A kormányból való kilépésrõl is szavazhat a Szövetségi Képviselõk Tanácsa

ÚMSZ

„Megbeszéltük a családban,
nem kívánjuk kommentálni,

így lesz a legjobb” – ezzel a kirá-
lyi felséghez méltó nyilatkozattal
zárta rövidre Margit hercegnõ,
Mihály király lánya azokat az új-
ságírói kérdéseket, amelyek azt
firtatták, hogy miként vélekedik
arról, hogy Traian Bãsescu ál-
lamfõ leárulózta a trónjáról
1947-ben a kommunisták nyo-
mására lemondott édesapját.

„Mindannyian továbbra is
nagyszerû hazafias cselekedet-
nek tartjuk a király lemondását.
Nem. Ez az ország érdekeinek
elárulása volt a király részérõl” –
fogalmazott a B1 kereskedelmi
televíziónak adott szerda esti in-

terjújában Traian Bãsescu állam-
fõ. Ennél azonban tovább is
ment. „Nem helyénvaló az ér-
tékrendünk. Példának okáért
számunkra és a történelem szá-
mára Antonescu marsall (a má-
sodik világháború idején az or-
szág teljhatalmú ura – szerk.
megj.) marad felelõs a zsidó és a
cigány holokausztért és Transz-
nisztriába deportálásukért. Senki
sem említi meg, hogy a román
államnak akkor volt egy államfõ-
je is. Antonescu csupán minisz-
terelnök volt. Egyeseket felma-
gasztalunk, másokat pedig hábo-
rús bûnösnek tekintünk – az ál-
lamfõrõl, illetve a miniszterel-
nökrõl van szó. Csak azért, mert
egyikük az oroszok szolgája volt,
és lemondása nyomán magára

hagyta az országot, minden bû-
nét megbocsátjuk?” – tette fel a
kérdést Bãsescu.

Miközben az érintett Mihály
király és családja nem kívánta
kommentálni az államfõi nyilat-
kozatot, a román politikai és tu-
dományos-kulturális vélemény-
formálók egyhangúlag elítélték
Traian Bãsescut „felelõtlen” és
„aljas” kijelentéséért. Crin
Antonescu liberális pártelnök
nyílt levélben kért bocsánatot
Mihály királytól „a történelmü-
ket tisztelõ románok nevében”
az államfõ nyilatkozatáért.
Victor Ponta szociáldemokrata
pártelnök aljasnak és felelõtlen-
nek minõsítette az államfõt,
Cristian Tudor Popescu publi-
cista pedig pszichiátriai esetnek

nevezte az elnök megnyilvánu-
lását.

Mircea Dinescu költõ szerint
az egyetlen uralkodó, akit
Bãsescu csodál, Cioabã, az önje-
lölt cigánykirály, Mihály királyt
illetõ kijelentéseit pedig a politi-
kai analfabetizmus jelének minõ-
sítette. Traian Bãsescut csupán
Sergiu Nicolaescu szociálde-
mokrata szenátor vette védelmé-
be, aki filmrendezõként megren-
dezte az államfõ által felemlege-
tett történelmi eseményeket. 

Elemzõk szerint Bãsescu vi-
szonya 2009-ben romlott meg az
uralkodói famíliával, amikor
Radu herceg, a királyi család tag-
ja bejelentette, hogy indulni kí-
ván a soron következõ elnökvá-
lasztáson. 

„Mihály király elárulta a hazáját”

Az SZKT marosvásárhelyi ülése Kelemen Hunor szövetségi elnök politikai beszámolójával kezdõdik Fotó: Antal Erika



Bogdán Tibor 

A román államfõ leg-
utóbbi tévényilatkozata

érthetõ módon kavart vihart
történészek és politikusok
körében egyaránt, hiszen
Bãsescu szavai akár a zsidók
százezreit és cigányok tízez-
reit halálba küldõ, zsidópog-
romokat szervezõ volt fasisz-
ta marsall, Ion Antonescu
felmentésére irányuló próbál-
kozásnak is minõsülhetnek.

A hat éves uralkodó

De az államfõ bírálata
igazságtalan az egykori ural-
kodóval (voltaképpen saját
volt elõdjével), I. Mihály ki-
rállyal szemben is, hiszen sa-
játos történelemszemlélete
voltaképpen megengedhetet-
lenül – már csak azért is,
mert szándékosan – elferdíti
a történelmi valóságot.

Mihály király 1927-ben,
hat éves korában vált Romá-
nia uralkodójává, nagyapja,
I. Ferdinánd király halála, il-
letve apja, Károly herceg ro-
mán trónról történt lemondá-
sát követõen. Kiskorú lévén,
régensek uralkodtak helyette,
ám a parlament régensi rend-

szerrel szembeni fellépése
miatt apja visszatért a trónra,
de Mihályt tette meg a trón
elsõ számú várományosá-
nak.

Ion Antonescu 1940-ben
végrehajtott puccsa után az
új kormány Mihályt ültette
trónra, a parlament bele-
egyezése nélkül. Bár hivata-
losan rangok, tisztségek és ti-
tulusok egész sorát birtokol-
ta, az ország vezetése gya-
korlatilag Antonescu kezé-
ben összpontosult.  Már csak
ezért is nagyot tévedett a ké-
sei utód, Traian Bãsescu,
amikor háborús bûnökért a
királyra próbálta áthárítani a
felelõsséget. 

Az átállás

I. Mihály 1944-ben igye-
kezett szorosabb kapcsola-
tot kiépíteni a szövetséges
hatalmakkal. Ebben nem kis
szerepet játszott az Anto-
nescuval szembeni de facto
alárendeltsége, ám arról
sem lehet megfeledkezni,
hogy akkor a szovjet csapa-
tok már megközelítették a
román határt. Az uralkodó
1944. augusztus 23-án pucs-
csot robbantott ki, megszer-

vezte Antonescu letartózta-
tását, majd rádióadásban tu-
datta, hogy országa a szö-
vetségesek oldalára állt és
hadba lépett Németország
ellen.

A fasiszta diktátort szep-
tember 1-jén átadták a szov-
jeteknek, 11 nap múlva pedig
Románia hivatalosan is meg-
kötötte a szövetséget az An-
tant-hatalmakkal. Az ország
szovjet megszállását azon-
ban ez sem tudta megakadá-
lyozni, Románia sorsa már

korábban, Jaltában eldõlt.
Késõbb, a hivatalos román

kommunista történetírás
egyenesen azt állította, hogy
a „háborút hat hónappal le-
rövidítõ” kiugrás – vagy, aho-
gyan Ceauºescu idején hiva-
talos nevezték: „az antiimpe-
rialista és antifasiszta, nem-
zeti felszabadító forrada-
lom”, kizárólag a kommunis-
ták érdeme volt, bár a béke-
kötés után Truman amerikai
elnök és Sztálin I. Mihályt
tüntette ki.

Traian Bãsescu ugyan az
oroszok kiszolgálójának ne-
vezte, a történelmi valóság
az, hogy bár Mihály király
1945. március 6-án, Moszk-
va nyomására engedélyt
adott a Román Kommunista
Pártnak az ország „elsõ de-
mokratikus kormányának”
megalakítására, miniszterel-
nökké pedig a párt egyik ve-
zetõjét, Petru Grozát nevez-
te ki, ám 1945 és 1946 kö-
zött megpróbálta ellehetetle-
níteni a kommunista kor-
mányzást. Így például nem
írta alá a parlamenti határo-
zatokat, amelyek így nem
léphettek életbe. Ezt az idõ-
szakot nevezték „a király
sztrájkjának”. 

Ez a magyarázata annak,
hogy a román kommunisták
voltaképpen maroknyi cso-
portjának, a szovjet fegyve-
rek árnyékában végül is sike-
rült kikényszerítenie a király
lemondását, ami 1947. de-
cember 30-án történt meg,
négy nap múlva pedig az
uralkodót kiutasították az or-
szágból.

Pisztollyal az asztalon

Kérdés, mennyire tekinthe-
tõ nemzetárulásnak az, ha
valaki az asztalra kitett revol-
ver láttán végül is beadja a
derekát a túlerõnek. Az értel-
miségi – ügyvéd – Petru
Groza ugyanis pisztollyal fe-
nyegette meg az uralkodót,
de azt is kilátásba helyezte,
hogy ellenszegülése esetén
1000 letartóztatott diákot vé-
geztet ki. 

A korabeli kommunista ál-
lambiztonsági szerv adatai
szerint mindez teljesen más-
ként történt: az uralkodó a
kommunista hatalom képvi-
selõivel, illetve Andrej
Visinszkij volt szovjet kül-
ügyminiszter-helyettessel és

Pavel Szudoplatov vezérõr-
naggyal, a szovjet hírszerzés,
az NKDV akkori fõnökével,
folytatott alkuja után hagyta
el az országot, így magával
vihette javai és udvartartása
egy részét. Groza lányának
feljegyzései szerint maga a
román anyakirálynõ, Ilona
jelentette ki, hogy a román
kommunista kormányfõ
„szülõi jósággal” bánt a kirá-
lyi családdal, a román nép
pedig 1947. december 30-án
„méltóságteljesen és elegán-
san vált meg a monarchia in-
tézményétõl”.

Bãsescui 
következetlenség

Traian Bãsescu, a rá jel-
lemzõ módon, következete-
sen következetlenül viszo-
nyul nem csak Mihály király,
de a romániai zsidóság tragé-
diája iránti felelõsség megíté-
lésében is. A mostani televíz-
iós interjúban az oroszok ki-
szolgálójának titulált volt ro-
mán király kapcsán 2006-
ban, a kommunizmus elítélé-
se alkalmából tartott parla-
menti beszédében még „erõ-
szakos lemondatásáról” be-
szélt ami „a politikai pártok
széthullásához és a román ál-
lam alkotmányosságának
megszûnéséhez vezetett”, az
ország „erõszak útján történt
teljes szovjetizálásának” idõ-
szakát pedig jóval Mihály tá-
vozása utánra, 1948-1956
közöttre tette. És bár most
megpróbálta felmenteni Ant-
onescut a romániai zsidóság
tragédiájáért, tavaly, a
holokauszt bukaresti emlék-
mûvének avatásakor még – a
tényeknek megfelelõen – „a
román állam vezetését, Ion
Antonescut” tette felelõssé
„a zsidó és roma közösséggel
szembeni viszszaélésekért és
gyilkosságokért”.
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Románia történelme – 
Traian Bãsescu „átértékelésében”

Traian Bãsescu nem érti, miért teszi 

a történelem a fasiszta diktátort, Ion

Antonescut felelõssé „a zsidók és 

a cigányok holokausztjáért”, hiszen 

a marsall nem államfõ, csak minisz-

terelnök volt. Õt háborús bûnösnek

nyilvánítják, miközben Mihály király,

„aki az oroszok szolgája volt”, és 

akinek lemondása „nem hazafias tett,

hanem nemzetárulás volt”, visszakap-

ta vagyonát – nyilatkozta egy televíz-

iós interjúban az államfõ.

MTI/ÚMSZ

A Velencei Bizottság
(VB) az új magyar alkot-

mányt értékelõ véleményé-
ben üdvözölte a törekvést,
hogy a magyar alkotmányos
rendet összhangba hozzák a
közös európai demokratikus
értékekkel és elõírásokkal,
valamint azt, hogy az új al-
kotmány megõrzi a parla-
mentáris köztársasági beren-
dezkedést. Ugyanakkor saj-
nálattal állapította meg,
hogy az alaptörvény megal-
kotásának folyamatát befo-
lyásolta az átláthatóság hiá-
nya, illetve azt, hogy hiá-

nyosságok voltak a többség
és az ellenzék közötti párbe-
szédben.

Aggasztó kétharmad

Az Európa Tanács által
létrehozott jogi szakértõi tes-
tület szakvéleményében
megjegyzi: nem volt elég le-
hetõség a megfelelõ nyilvá-
nos vitára, és nagyon szoros
volt a határidõ, ám reméli,
hogy az alkotmány alapján
meghozandó törvények elfo-
gadása „átláthatóbb és befo-
gadóbb folyamat lesz”. 

A testület aggódik, hogy
kétharmados többséget

igénylõ sarkalatos törvén-
nyel akarnak szabályozni
olyan kérdéseket, amelyeket
a normális politikai eljárás-
mód alapján kellene rendez-
ni, és rendszerint egyszerû
többséggel szoktak eldönte-
ni. Példaként említi a kultu-
rális, vallási, erkölcsi, társa-
dalmi-gazdasági és pénzügyi
politikát. 

A VB szerint „a demokrá-
cia mûködésére gyakorolt
potenciális hatás fényében”
aggodalomra ad okot az is,
hogy adózási és költségvetési
ügyekben korlátozzák az Al-
kotmánybíróság hatáskörét,
az állami költségvetés elké-

szítésében pedig kiemelt sze-
repet biztosítanak a Költség-
vetési Tanácsnak. 

A VB szerint a magyar
hatóságoknak meg kellene
világítaniuk az alkotmány
preambulumával kapcsolat-
ban felmerülõ kérdéseket,
tisztázni kell, hogy a nyitó
fejezet mennyire irányadó
az alkotmány értelmezése
szempontjából; a szerzõk
„potenciálisan problemati-
kusnak” minõsíti például a
határon túl élõ magyarok jo-
gainak védelmezését, ami a
testület megfogalmazása
szerint aggályos lehet az ál-
lamközi kapcsolatok keret-
rendszerében.

Biztosított a 
parlamenti demokrácia

A testület érthetõnek tart-
ja, hogy Magyarország telje-

sen új szövegû alaptörvényt
akart elfogadni az 1949-es
kommunista alkotmány fel-
váltására, bár azt 1989-ben
lényegében újraírták. Megál-
lapította ugyanakkor, hogy a
mostani alkotmány is bizto-
sítja a parlamenti demokrá-
ciát, tulajdonképpen nem ak-
názza alá az elnök, a kor-
mány és a parlament hatalmi
egyensúlyát.

A VB problematikusnak
tartja a sarkalatos, kétharma-
dos többséget igénylõ törvé-
nyekre való túl sok, mintegy
50 hivatkozást az alkot-
mányban, például az adózá-
si és a nyugdíjrendszer elvei-
re vonatkozóan. Fennáll a
veszélye annak, hogy a jelen-
legi kormányzati többség
megpróbálja a saját politikai
értékeit bebetonozni a sarka-
latos törvényekbe, amelyeket
késõbb szinte lehetetlen lesz

módosítani – hangzik a szer-
zõk aggálya.

Bizonyos kockázatot je-
lent az is, hogy a preambu-
lum néhány eleme, például a
történelmi alkotmány emlí-
tésekor az alaptörvényt kü-
lönféleképpen lehet értel-
mezni. Így a kitétel, misze-
rint Magyarország felelõs-
séggel tartozik a külföldön
élõ magyarok, idegen orszá-
gok állampolgárainak sorsa
iránt, más országok belügye-
ibe való beavatkozás alapjául
szolgálhat.

Thomas Markert, a VB tit-
kára elmondta, magyar kor-
mányzati tisztviselõk „nem
fogadták nagy örömmel” a
testület állásfoglalását, mivel
azt túlzottan kritikusnak ta-
lálták ugyanakkor elismerte,
hogy a magyar kormány fi-
gyelembe vette a bizottság
észrevételeinek többségét. 

Magyar alkotmány – velencei vélemény
A Velencei Bizottság érthetõnek és ajánlatosnak tartja,

hogy Magyarország teljesen új szövegû alaptörvényt akart

elfogadni az 1949-es kommunista alkotmány felváltására,

de megjegyzi, hogy azt 1989-ben lényegében újraírták.

I. Mihály – a hat éves király



Párducmintás bodyban támaszkodott az
autóm motorházának. Nem figyelt rám,
épp mobiltelefonált. Földbegyökerezett a
lábam. Ahogy a bevásárlókocsit kitoltam a
multi ajtaján, nem akartam hinni a sze-
memnek. A látvány földöntúliként hatott.
A body szorosan a testére feszült, ponto-
san kirajzolva tökéletes idomait (volt-e va-
lamely szépségmûtétje, nem derült ki,
most már örökre titokban is marad, és ta-
lán jobb ez így). Méreteit harmincnégyesre
és ahogy a felsõrészbõl kibuggyant,
kilencvenöt-cére becsültem. Igen, ilyesmi-
rõl, pontosabban errõl álmodoztam min-
dig. Egyetlen kivétellel: hosszú haja sötét-
barna volt, nem pedig szõke. (Bevallom,
más hajszín nem is állt volna jól neki – hi-
ába, senki és semmi nem tökéletes…)

A káprázatos vonalakról le
sem tudtam venni a sze-

mem. Vonzott a szó min-
den értelmében. Kábulat-

ban indultam el a ko-
csim felé, hogy a cso-
magtartóba átrakod-
jam mindazt, amit a
hétre bevásároltam. A
tervezett húslevesbõl

jutna neki is! Kétszeresen boldog voltam,
mert a listámon sikerült mindent kipipál-
nom, elképesztõ módon ugyanis semmi
nem bizonyult hiánycikknek, és igen, ott
vár rám egy valóságos csoda, akiért – ebben
biztos voltam – egy világ fog irigyelni, ami-
kor majd kart karba öltve megjelenünk.
Nemcsak az álomból, a
valóságból is fel lehet éb-
redni úgy, hogy az ember-
nek bilibe lóg a keze. Csak
egy kattintás a távirányító-
val, a központi zár diszk-
rét puttyot hallat, és a
hölgy nem is ijed meg egy
csöppet sem, mégis, miu-
tán vizslató tekintetét rám veti, szemrebbe-
nés nélkül, tovább telefonálva elemeli kelle-
mes tomporát, hogy buja léptekkel távolabb
menjen. Ez is azt igazolja, hogy lejárt a
szavatosságom.
Nem szeretek ugyan hallgatózni, de a füle-
met nem tudtam kikapcsolni. Hallhattam,
hogy valakinek munkát ajánl. Amint mond-
ja: „…persze, persze, mindenképp, Német-
ben is vannak jó kapcsolataim. Hogy mi-
lyen munka? Hát olyan tizennyolc éven
felüli…” Csak egyetlen röpke pillanat, és

megérkeztem a szürke valóságba. Az isten-
nõ nyilván lányokat futtat. Ennek most
még jó keletje van, bár Nyugatra a Lajtától
egyre gyakrabban buknak le innensõ höl-
gyek, akik kerítenek, szobáztatnak, mert jó
üzletnek hat.
Az illúziók – miként ez a hollywoodi forga-

tókönyvbe illõ történet is
igazolja – illók, és óvatos-
ságra kellene, hogy intsék
az embert. Tulajdonképpen
a férfiembert, meg a hiszé-
keny fehérnépet is. Tudjuk,
mindkettõ könnyen átver-
hetõ, csak éppen olyan áb-
rándképet kell elõtte meg-

lengetni, amelynek nehéz ellenállni.
Ne feledjem, az esetre Magyarországon ke-
rült sor. Ez már csak azért is lényeges kö-
rülmény, mert még be sem fejeztem a rako-
dást, amikor a semmibõl hirtelen elõtûnt
egy koma, kezében három összetekert bõr-
szíjjal (gyanús, hogy az árcédula letépve ró-
luk, de a cédulát tartó nejlonszál még min-
dig a csaton), és esdekelni kezdett. „Fõnök,
itt van ez a bõrszíj, valódi marha, olcsón
adom.” Vannak elveim (no meg tanultam
az iménti káprázatból), nem szoktam

orgazdáskodni, nadrágöv éppen úgy sem
kell, mert van elég, nem is kevés – megpró-
báltam körmönfontan nemet mondani.
„Uram, Erdélybõl jöttem” – mondta ki a
remélt varázsszót –, „három kisgyermekkel,
nincs pénzünk a visszaútra.” Volt már rá
példa, hogy felajánlottam: pénzt ugyan
nem adok, de megváltom a jegyet, meg is
akartak érte késelni.
Bécsben a nyolcvanas évek végén koldultak
azzal, hogy Romániában hatalmas földren-
gés volt (emlékszünk, mikor), engem való-
jában nem is ez zavar a legjobban. Hanem
a „varázsszó”: Erdély. Tudjuk, hogy Romá-
nia s vele Erdély az Európai Unió teljes tag-
ja, sok más régiójához képest sok minden-
ben erõteljesebben fejlõdik, egyes területe-
ken jobban is teljesít, bár kétségtelen, hogy
sok még a behoznivalója. Erdély azonban
elõrébb tart, közelebb jár, olykor meg is elõ-
zi az elmaradott Kelet-Magyarországot. Er-
délyt, ezt az ékszert lejáratni pedig több
mint bûn: hiba. Élek a gyanúperrel, ma
már az így kéregetõk legtöbbike nem is in-
nen érkezik, csak hallotta, hogy lehet rá hi-
vatkozni. Lehetett egykor.
A magam részérõl inkább maradnék a pár-
ducmintánál.

Mindig azt mesélték nekem, hogy beteges, nyûgös, fárasztó és tö-
rékeny gyerek voltam, és fõleg allopatikus gyógyszereken éltem
hétéves koromig. Egyszer eziránt érdeklõdtem anyámtól, már
idõs korában – nyolcvannyolcadik évében járt –, és ezt kérdeztem: 
– Ugye, mindig nyugtalankodtál miattam? 
– Igen, állandóan – válaszolta anyám. 
– Féltél, hogy nem maradok meg? Kicsit elgondolkozott, mint aki
pontosan fel akarja idézni a tényeket, aztán így szólt: 
– Féltem, hogy megmaradsz. (…) 
Régebben gyakran megjelent emlékezetemben, hogyan sétált bele
az udvaron a tûzbe Henry öcsém egyhetes korában. Eléggé külö-
nös, hogy ilyesmire emlékszem, de még különösebb, hogy har-
minc éven át áltattam magam; emlékeztem rá - pedig természete-
sen sohasem történt meg, hiszen nem is tudott járni, amikor
olyan idõs volt. (…) 
Sokan azt hiszik: a gyermek elsõ két évében szerzett benyomásai
nem maradnak meg öt évnél tovább az emlékezetében, de ez té-
vedés. Benvenuto Cellini esete a szalamandrával hiteles. (…) Sok-
sok évig abban a hitben éltem, hogy hathetes koromban segítet-
tem a nagyapámnak meginni a whiskypuncsát, de mostanában
ezt már nem emlegetem; öregszem, és az emlékezetem nem oly
élénk, mint valaha. Fiatalabb koromban képes voltam bármire
visszaemlékezni, akár megtörtént, akár nem, de képességeim már
hanyatlanak. Rövidesen nem emlékszem majd másra, csak soha
nem volt dolgokra. 
Szomorú ez a hanyatlás, de mindnyájunk elkerülhetetlen sorsa.

Mark Twain: Önéletrajz. Fordította Valkay Sarolta

Egészséges erotika
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Megszokhattuk Traian Bãsescu útvonalát a médiá-
ban, valahányszor „tematizál” egyet: köztévé, közrá-
dió, B1 tévé. Nincs is benne semmi rendkívüli, azon
kívül, hogy messze a rádiós mûsorvezetõ a legszak-
maibb, legkiegyensúlyozottabb, a másik kettõ mind-
egyre alányúl, illetve alányal az elnök úrnak. Persze
lehet, hogy ezzel együtt – vagy éppen ezért – az
utóbbiak a tanulságosabbak. 
Ugye felmerült az izgalmas kérdés, hogy az ország
vezetõjének miért – milyen stratégiai vagy taktikai
megfontolásból – kellett túlterhelnie pont most a po-
litikai agendát a regionalizálás témájával. Feltehetõ-
en több cél vezette, ezek legfontosabbikára talán fény
derül a legutóbbi interjúból. 
A beszélgetés a B1-en a román–magyar viszonyra te-
relõdik; s úgy látszik, Románia elnökét sem világosí-
tották fel Kelemen Hunor „székelyek tüntetésérõl”
szóló kijelentésének igazi tartalmáról, értelmérõl és
körülményeirõl, mert határozottan „elítélendõnek”
tartja. Amikor pedig a kisebbségi törvény sorsáról
kérdezik, kétségét fejezi ki, hogy a jelenlegi parla-
menti idõszakban lesz belõle valami, majd azt
mondja: a kettõ – a kisebbségi törvény és a területi
újrafelosztás – „csomagban van”. Azonnal hozzá is
teszi: „A politikában nem lehet állandóan ajándéko-
kat adni.” Értik, ugye? Eddig mi magyarok folyton
ajándékokat kaptunk tõle, a pártjától... 
Hát nem a „nagyvonalúság” erre a legjobb szó? Nem
bizony, hanem a „pofátlanság”. Hiszen a kisebbségi
törvény volt már „csomagban” egyebekkel a hosszú
évek alatt (s a magyarok mindig tartották a szavukat,
beváltották ígéretüket) – meddig kerül még újabb
meg újabb feltételrendszerbe? Magyarán, meddig
néznek még hülyének bennünket? Annál is inkább,
mivel az RMDSZ elnöke eleve kijelentette: nincs cso-
mag. Hangsúlyosabban: nincs ciomag-terv, elnök úr!
Összegezve, ha gondolatmenetünkben nem téved-
tünk, az államfõ egyik legfontosabb célja a kisebbsé-
gi törvény megtorpedózása és ezáltal az RMDSZ-
nek a koalícióból való kirekesztése. Ezért az árukap-
csolás. Tervében a pokoli az, hogy akkor is célt ér,
ha az RMDSZ önmagához következetesen viselke-
dik („ha nincs kisebbségi törvény, akkor nincs koalí-
ció”), akkor is, ha enged (vagyis belemegy, történel-
mi kihatással, egy egészségtelen kompromisszumba). 

A két rossz közül melyiket választja az
RMDSZ vezetõsége? Természetesen azt,
amire a képviseleti demokrácia törvé-
nye szerint a nemzeti közösségünk õt
felhatalmazza. Nyilvánvaló ugyanak-

kor, hogy politikailag azt a változatot
kell választania, amellyel az életére
törõ ellenségen a legnagyobbat üt. 
Hogy ki ez az ellenség, az is nyil-

vánvaló. 
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„Uram, Erdélybõl 
jöttem” – mondta ki 
a remélt varázsszót –,
„három kisgyermekkel,
nincs pénzünk a vissza-
útra.”

Gyulay Zoltán

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Azt hiszem, biztonsággal kijelenthetjük, hogy
senki sem érti a kvantummechanikát.” 

Richard Feynman

A szokás hatalma

A hanyatlás kezdete

Reménytelen,
esett

A nap címe. Az RMDSZ egy lépésre attól,
hogy „igen”-t mondjon, România liberã.

Magyarázat. A fenti az elsõ cím a legfon-
tosabb anyagok hasábjában, az „igen” ere-
deti magyar szóval. Lényegében Hargita és
Kovászna megye különleges státusáról vol-
na szó (ami, legalábbis számunkra, elég
homályos, ugyanakkor egyáltalán nem tû-
nik „visszacsinálhatatlannak”, még ha mû-
ködne is); ugyanakkor a lap felhívja a fi-
gyelmet két „részeredményre” a kisebbségi
törvény parlamenti vitájában: anyanyelven
folyhat az autóvizsga és a megyei tanács-
ülés; fontos bejelentés az is, hogy „az
RMDSZ-esek is referendumokat akarnak”.
Apró szépséghiba a magyar ügyekben elég-
gé járatos lapban: az RMDSZ szövetségi
elnökét következetesen Hunornak írják,
mintha az lenne a családneve. 

Aki nem kér, kap. Szintén a România
liberában egy cím: Regionalizálás, a Jereváni
Rádió szakasz. A szerzõ, Alina Mungiu-
Pippidi ravaszul úgy építi fel a cikkét,
mintha a WikiLeaks a jereváni rádióhoz be-
érkezett kérdéseket és válaszokat hallgatta
volna le és azokat ismertetné. „–Igaz-e,
hogy azért regionalizálunk, hogy békít-
sünk? – Igen, persze, ezért süllyedtek tíz-
éves mélypontra a román-magyar kapcso-
latok, miután õk, akik a regionalizálást
akarták, megtudták, hogy mindegyik más
régió létrejön, amit senki sem akart, kivéve
az övéket, amelyiknek már képviselete van
Brüsszelben.” Nagy az Isten régiója!

Az igazi dilemma. Az Academia Caþa-
vencuban Mardale karikatúrája felveti az
igazi kérdést. Piros-fehér-zöld zászlót lo-
bogtató ipsének mondja egy másik:
„Hagyd a Székelyföldet, és inkább mondd
meg, ha létrejön a Cigányföld is, mi még
maradunk valamivel?” Hát, marad azért
vagy három régióra való, ugyanakkor ro-
mán megyéket lehet alapítani Spanyol- és
Olaszországban. 

A nap álhíre. Arra a kérdésre, hogy mikor
lesz alkalom a magyar régió felállítására,
az egyik RMDSZ-vezetõ a híres dal
mélyértelmû szövegének elsõ sorával vála-
szolt: „Most múlik pontosan...” (Folytatni
nem engedték)

Ágoston Hugó
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Baloga-Tamás Erika, 
Kovács Zsolt

Ötven program, nyolc
helyszín, mintegy 14

órai kulturális kínálat  – ez a
bukaresti Kulturális Intéze-
tek Éjszakája ötödik kiadá-
sának mérlege. A fõvárosi
ausztriai, brüsszeli, francia,
görög, lengyel, magyar,
nagy-britanniai és olasz kul-
turális intézetek az egész vá-
rost átfogó rendezvénysoro-
zattal várják ma estétõl hol-
nap hajnalig a látogatókat.
Az éjszakai kultúrafogyasz-
táshoz a Nemzeti Történel-
mi Múzeum is kapcsoló-
dott, amely szintén szombat
hajnalig tart nyitva.

Magyar 
kezdeményezés

A magyar és a lengyel kul-
turális intézet idén is közö-
sen készül a magyar fél Gina
Patrichi utca 8. szám alatti
székhelyén tartandó rendez-
vényre. Bretter Zoltán, a Bu-
karesti Magyar Kulturális In-
tézet igazgatója lapunk ér-
deklõdésére elmondta, a kö-
zös szervezés idén még aktu-
álisabb, hisz Magyarország
után Lengyelország lesz az
uniós soros elnöke, „ezért
holnap (ma – szerk. megj.) éj-
félkor sor kerül az ünnepé-
lyes stafétaátadásra is, amely

után hagyományos magyar
és lengyel finomságokkal
kedveskedik a két intézet a
résztvevõknek”. 

A rendezvény születésével
kapcsolatban Bretter el-
mondta: az Európai Nemze-
ti Kulturális Intézetek Egye-
sülete (EUNIC) rendezvé-
nyei közé tartozó Kulturális
Intézetek Éjszakája magyar
kezdeményezés. „Ezelõtt öt
évvel, a Bukaresti Magyar

Kulturális Intézet akkori
igazgatója Beke Mihály
András találta ki ezt a ren-
dezvényt, amely azóta a vá-
ros részévé vált, mi több Bu-
dapesten is ennek mintájára
szervezik meg” – magyaráz-
ta Bretter. 

Hangsúlyozta: a Kulturális
Intézetek Éjszakája, akárcsak
a Múzeumok Éjszakája az
egész várost megmozgató
rendezvény, amelyet „Buka-

rest a magáénak érez, és ez
egy külön dimenziót ad az
egésznek, ugyanis átfogja és
megmozgatja az egész vá-
rost”. Elmondása szerint Bu-
dapesten például nincs ekko-
ra hatása és kiterjedtsége a
Kulturális Intézetek Éjszaká-
jának, ami kétségkívül azzal
magyarázható, hogy „a vá-
ros nem folyik annyira bele a
rendezvénybe”. Bretter Zol-
tán meglátása szerint bár az

egyes intézeteknek megvan a
hagyományos közönsége,
úgy látja, hogy ilyenkor
mintha a fiatalabbak is job-
ban érdeklõdnének a kultúra
iránt. „Már csak azért is mert
ez egy jó buli” – teszi hozzá.
Az intézet Liszt Ferenc-kon-
certtel, fotókiállítással, divat-
bemutatóval, filmvetítéssel,
gasztronómiai különlegessé-
gekkel és csendes diszkóval
várja a látogatókat. 

Denevérek, 
kulisszatitkok

Csíkszereda, Sepsiszent-
györgy és Székelyudvarhely
szintén kultúrát kínál az éj-
szakázni vágyóknak –
muzeológiai hagyományt
követve Szent Iván-éjszaká-
ján tartják a Múzeumok Éj-
szakáját. A Csíki Székely
Múzeum második alkalom-
mal csatlakozik a nemzetkö-
zi rendezvényhez, holnap
egész nap izgalmas progra-
mok és éjszakai nyitva tartás
várja a közönséget. A szer-
vezõk hangsúlyozták: „a
rendezvény célja, hogy mi-
nél többen térjenek be ezen
a napon a múzeumba, és ez-
zel népszerûsítsék az egész
évi múzeumi tevékenységet
is”. A látogatók ezúttal be-
leshetnek a „kulisszák mö-
gé”, megismerkedhetnek a
múzeumi szakemberek tevé-

kenységével. Délelõtt a ki-
sebbek és családosok kéz-
mûves foglalkozásokon, iz-
galmas játékokon és báb-
színházi elõadáson vehetnek
részt. A nap további részé-
ben könnyûzenei koncertek,
színházi elõadás és rövid-
film-vetítés színesíti a prog-
ramot. 

A székelyudvarhelyi Haáz
Rezsõ Múzeum ma elsõ al-
kalommal szervez esemé-
nyeket a Múzeumok Éjsza-
kája alkalmából – a szokásos
záróra ezúttal a kapunyitás
idõpontját jelenti. A gyere-
kek többek között kipróbál-
hatják a régészek munkáját
vagy szabadtéri esti mesét
hallgathatnak, a felnõttek
egyebek mellett Simó Anna-
mária koncertjét és Fazakas
Szabolcs dokumentumfilm-
jét követhetik. 

Sepsiszentgyörgyön dene-
vérekkel ünneplik a Múzeu-
mok Éjszakáját – az ingyenes
múzeumlátogatás mellett az
érdeklõdõket Barti Levente
denevércsont-kiállítására is
várják, a zoológus 21 órától a
denevérekrõl tart elõadást,
majd a Múzeumkertben ult-
rahangdetektorral próbálják
azonosítani az éjszakai
ragadozótkat. Emellett a kéz-
mûves foglalkozásokon és a
kisgyerekes családokat célzó
programokon is a bõregéré
lesz a fõszerep. 

Röviden

Évadzáró Törzsasztal

Németh Gábor író, szerkesz-
tõ, a litera.hu korábbi fõszer-
kesztõje lesz ma este 6 óra-
kor a Törzsasztal sorozat
évadzáró vendége az Ady
Endre Líceumban. A Gab-
riely György írói nevet is
használó szerzõ a budapesti
Tanárképzõ Fõiskolán vég-
zett magyar-történelem sza-
kon, 1980-tól különbözõ fo-
lyóiratok munkatársa, 1986-
tól a ’84-es kijárat, 1991-ben a
JAK-füzetek szerkesztõje,
1991-tõl a Magyar Napló pró-
zarovatának vezetõje. Fonto-
sabb mûvei: Eleven hal, Zsidó
vagy?, A tejszín.

Hadházinál 
a Karinthy-gyûrû

Hadházi László kapta a ma-
gyar humoristák elismerésé-
re alapított Karinthy-gyûrût
díjat. A stand-up mûfaj ki-
emelkedõ mûvelõjének a
Magyar Rádió vezérigazgató-
ja, Jónás István adta át teg-
nap a kitüntetést. Hadházi
László nemcsak elõadóként,
hanem mint szerzõként is hí-
res ebben a mûfajban. 2000
óta állandó szereplõje és
szerzõje a Rádiókabarénak.
Az idén harmincötödik alka-
lommal odaítélt Karinthy-
gyûrût elsõként Marton Fri-
gyes, a Rádiókabaré „kitaláló-
ja” vehette át. Az elismertek
között volt Déri János, Hofi
Géza, Markos György és
Nádas György párosa, vala-
mint Sándor György is.

HIRDETÉS

Kultúrafalók fehér éjszakája

A tavalyi Múzeumok Éjszakája után ma ismét fehér éjszaka elé néznek a fõvárosi kultúrakedvelõk

Nyugdíjasok és fiatalok egy-
aránt szívesen üldögélnek ezek-
ben a napokban az ország leg-
nagyobb négyzetes fõterének ár-
nyas fái alatt. Hétvégeken a
közeli templomokban egybeke-
lõ fiatal párok kedvelt fényké-
pezési helye Szatmárnémeti ré-
gi városközpontjának virágözö-
ne. Soha ennyi virág nem dí-
szítette az egykori Deák-teret.
Mint egy középkori német,
vagy holland városban! S a ha-
sonlítás nem véletlen, hisz a
Szamos-parti város a kertkul-
túrában is sok mindent tanult
ottani testvérvárosaitól, a né-
met Wolfenbütteltõl és a hol-
land Zutphentõl. Ilyés Gyula
polgármester ellenségei is elis-
merik, hogy a fõtéri park, a
Kossuth-kert, de akár a kisebb
zöldövezetek is, soha nem vol-
tak ilyen szépek és gondozot-
tak, mint mostanában. És kép-
zeljük el a gyönyörû szalvia-,
petúnia- és tûzvirág szõnyege-
ket feltúrva, összetaposva! Mi-
ként pár évvel ezelõtt az úgyne-
vezett városnapokon. Mert más
városok mintájára itt is gyöke-
ret vert a nagy fõtéri banzáj,
ami a kulturális programok
után mindig hatalmas eszem-
iszommal, s a zöldövezet tönk-
retevésével zárult. Bár sokan
ma is fájlalják, hogy nem az
angol-módra ápolt gyepszõnye-
gen vagy a színes virágágyaso-
kon pihenhetik ki a többnapi
sörözés fáradalmait, az efféle
banzájnak vége. A városi ta-
nács, ha nem is egyértelmûen,
de a polgármester mellé állt,
kijelentve: a városnapoknak

sokkal kulturáltabb tartalmat
kell adni. Rövid városnapi
megemlékezés van ugyan, de a
program már sokkal változato-
sabb, tagoltabb és több helyszí-
nen zajlik. Nevében is más.
Úgy hívják, hogy Szatmárné-
meti Kulturális Napok, ami lé-
nyegében egy hatalmas szat-
mári fesztivál, amely májustól
novemberig tart. Mindenki íz-
lése és pénztárcája szerint ked-
vére válogathat a közel ötszáz
program közül. A nemrég zá-
rult Sorompók Nélkül Nemzet-
közi Multikulturális Fesztivál
harminc elõadással várta a
nagyérdemût, azóta már volt a
Kossuth-kertben népdalos és
néptánc-találkozó, kézmûves-
vásár, templomi- koncert, maz-
sorett-parádé és a további kíná-
lat is kecsegtetõ: jelenleg nem-
zetközi dzsesszfesztivál, július
8-án és 9-én nemzetközi rock-
fesztivál, július 2-a és augusz-
tus 27-e között minden szom-
baton rézfúvós hangverseny a
régi fõtéren, augusztus 12-e és
szeptember 2-a pedig pop-folk
idõszaka. Emellett augusztus
26-a és 28-a között a Partiumi
Magyar Napok legalább ötven
programmal várja az érdeklõ-
dõket.
S mindez úgy, hogy a virágok
pompáznak, s a sörsátrak sem
maradnak vendég nélkül. A
szatmáriak pedig úgy érezhe-
tik, hogy minden nap az övék,
s nem kell repülõre ülniük,
hogy jól szórakozzanak, tartal-
masan töltsék a nyarat! 

Sike Lajos

Szótárlat

Virágkímélõ ünnepségek
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Sipos M. Zoltán

Az ultraibolya sugárzás
11 fokos skáláján 9-es

erõsséget ért el a tegnapi ér-
ték: az Országos Meteoroló-
giai intézet figyelmeztetése
szerint rendkívül veszélyes
sérüléseket okozhat ilyenkor
a napfény. Az ország déli me-
gyéiben narancsriasztás, a
többi régióban egy fokkal
enyhébb figyelmeztetés volt
érvényben: bõrgyógyászok
szerint 11 és 16 óra között
akár tíz perc alatt is súlyos
égési sérüléseket lehet szerez-
ni a napon. Romániában ug-
rásszerûen nõ a bõrrákosok
aránya: az onkológusok és a
bõrgyógyászok szerint is
most kell nagyon odafigyelni
a megelõzésre.

Alattomos kór

Annak ellenére, hogy a ha-
zai hatóságok folyamatosan
figyelmeztetnek a sugárzás
veszélyére, a lakosság jelen-
tõs része nem veszi komo-
lyan a következményeket.
Pedig Romániában is riasztó-
an nõ a bõrdaganatok szá-
ma: Virgil Pãtraºcu román
onkológus szerint százezer
emberbõl négy egészen biz-
tosan megbetegszik, az évek
során elszenvedett sugárdó-
zis rendszerint a 40 és 60 év
közöttieknél okoz rosszindu-
latú elváltozást, daganatos

megbetegedést, különösen
veszélyeztetettek a nõk. 

A plázson égnek

A Fekete-tenger partján
tegnap is zsúfoltak voltak az
üdülõtelepek. „Folyamato-
san fúj a szél a tenger felõl,
és néhány fokkal enyhébb is
itt a levegõ, a légmozgás mi-
att pedig nem érzõdik a hõ-
ség. Azt azonban az embe-
rek nem értik meg, hogy a
sugárzás mértéke és a hõér-
zet nem függ össze” – nyilat-
kozta Cosmin Dulea, a kon-

stancai mentõszolgálat
munkatársa, aki elmondta:
folyamatosan érkeznek a
sürgõsségi központokba
azok, akik az erõs sugárzás
miatt lettek rosszul. Tájé-
koztatása szerint gyakoriak
a leégések, a fájdalmas bõr-
sérülések, és egyre több a
napszúrás is. „Sokan példá-
ul megtanulták, hogy erõs
napvédõ krémeket kell hasz-
nálni, de elfeledkeznek a
nyári kalapok viselésérõl, õk
akár többnapos kórházi ápo-
lásra is szorulnak” – tette
hozzá az orvos. 

A tengerparti strandokon
több tábla figyelmeztet a víz-
minõség alakulására, a su-
gárzás veszélyére, de folya-
matosan razziáznak a helyi
egészségügyi szolgálatok
emberei is. „Nagyon sok baj
van a kisgyerekes szülõkkel,
nehéz elmagyarázni, hogy a
három évnél fiatalabb gyere-
kek külön odafigyelést igé-
nyelnek, õket 11 óra elõtt és
16 óra után sem szabad fe-
detlen bõrrel a napra enged-
ni, mert esetükben a magas
faktorszámú krémek sem je-
lentenek védelmet. Legszí-

vesebben azt mondanám,
hogy ennek a korosztálynak
nincs amit a tengerparton
keresnie” – hangsúlyozta
Liviu Cerneac, aki Mamai-
án teljesít orvosi szolgálatot.
Viviana Iordache bõrgyógy-
ász a hazai melanómás ese-
teket kutatja, és arra figyel-
meztet, különösen veszé-
lyeztetettek a gyerekek.
„Nagyon fontos megérteni,
hogy a bõr nem felejt, és
azok a fiatalok, akik már
most súlyos égési sérüléseket
szereznek a rendkívüli su-
gárzás miatt, fiatal felnõtt
korukban szembesülhetnek
a melanómával” – magya-
rázta a kutató.

Veszélyes szökõkutak

Erdélyben némileg eny-
hébb volt a sugárzás, de a ká-
nikula a tengerpartinál erõ-
sebben támadott: a 35 fokos
meleget nem enyhítette lég-
mozgás tegnap, különösen az
északi megyékben volt valódi
„rekkenõ” hõség, és a nappa-
li melegedést éjszakai lehûlés
sem követi. Kolozsváron 7,7-
es erõsségû volt az ultrai-
bolya sugárzás tegnap,
Alexandru Tãtar bõrgyó-
gyász szerint ez alacsonyabb
a tengerparti értéknél, de
nem kevésbé veszélyesebb.
„Az emberekben az rögzül,
hogy a napfény ellen akkor
kell védekezniük, ha nyaralni

mennek, pedig pont úgy le le-
het égni Kolozsvár központ-
jában, mint a Fekete-tenger
partján” – hangsúlyozza a
szakember, aki szerint az
utóbbi években „hagyomá-
nyossá vált”, hogy az embe-
rek a köztéri szökõkutakban
fürdõznek. Az orvos figyel-
meztetett: ez azért is veszé-
lyes, mert a kutakat nem köz-
fürdõnek szánták, nem olyan
a vízminõség, nem megfele-
lõek a higiéniás feltételek.
„Ráadásul a víz közelében
sokkal jobban le lehet égni,
ezért rendkívül veszélyes az,
amikor az anyukák beenge-
dik pancsolni a kicsiket a víz-
sugarak közé azért, hogy hû-
söljenek” – tette hozzá a bõr-
gyógyász.

Az Országos Meteorológi-
ai Intézet elõrejelzése szerint
ma folytatódik a kánikula az
ország déli, délkeleti megyéi-
ben, estére  északról várható
viszonylagos enyhülés. A su-
gárzást idõszakos felhõsödés
gyengíti szombaton. Péntek-
rõl szombatra virradóra már
viharok, felhõszakadások
hozhatnak változást, a hétvé-
gére a hõmérséklet akár tíz
fokkal is csökkenhet. A lehû-
lés azonban rövid ideig tart, a
meteorológiai elõrejelzések
szerint jövõ héttõl megint tá-
mad a kánikula, a középtávú
prognózisok szerint július-
augusztus száraz és nagyon
meleg nyarat hoz. 

Az Országos Meteorológiai Intézet elõrejelzése szerint ma folytatódik a kánikula 

Gyilkos napfény perzseli Romániát

Fotó: Tofán Levente

Kovács Zsolt

A hétvége közeledtével
megsokszorozódtak a

balesetek a hazai közuta-
kon, az esetek többségében
emberi mulasztás okoz sú-
lyos anyagi károkat és vezet
tragédiákhoz: Szeben hatá-
rában tegnap egy Spanyol-
országból érkezõ autóbusz
19 utasa sérült meg, egyikük
pedig életét vesztette, ami-
kor a gépjármû belefutott az
út szélén szabályosan par-
koló teherautóba. Az ügy-
ben a rendõrség nyomoz, de
az utasok helyszíni vallomá-
sa alapján valószínûsíthetõ,
hogy az autóbusz vezetõje
figyelmetlen volt, nem vette
észre sem a teherautó mö-

gött rendeltetésszerûen elhe-
lyezett elakadásjelzõt, sem a
haszongépjármû villogó
vészjelzõjét. A szebeni ke-
rülõúton történt baleset ál-
dozata az autóbusz pótso-
fõrje. Ugyancsak a gépjár-
mûvezetõ felelõsségét vizs-
gálja a rendõrség azzal a
balesettel kapcsolatban is,
amely Sepsiszentgyörgy kö-
zelében, a bodoki vasúti át-
kelõnél történt. A nyomo-
zás eddigi adatai szerint a
27 éves autóvezetõ nem vet-
te figyelembe a sorompó jel-
zését, éppen a síneken ha-
ladt át – vélhetõleg nagy se-
bességgel – amikor a Csík-
szeredából Sepsiszent-
györgy felé haladó vonat el-
sodorta. Buzsi Andrea rend-

õrségi szóvivõ úgy fogalma-
zott: ilyen súlyos vasúti bal-
eset az elmúlt idõszakban
nem történt Háromszéken.
Bár a szerelvény 150 métert
tolta maga elõtt az autót,
annak vezetõje súlyos sérü-
lésekkel túlélte a balesetet.
A fiatalembert a sepsiszent-
györgyi kórházban kezelik.
Constantin Scurtu, a Ko-
vászna Megyei Vasúti Rend-
õrség parancsnoka elmond-
ta: a baleset miatt a térség-
ben több órán keresztül állt
a vasúti közlekedés. A Csík-
szereda–Sepsiszentgyörgy
között közlekedõ helyi érde-
kû járat 100 percet késett, a
Budapest–Brassó–Bukarest
nemzetközi vonat pedig 65
percet várakozott. 

Végzetes baleset Szebenben

Cs. P. T.

Közvetlen szavazással vá-
lasztja meg a kolozsvári

Babeº–Bolyai Tudomány-
egyetem rektorát a közelgõ
választásokon az egyetem
oktatói kara és diáksága.
Magyari Tivadar magyar ta-
gozatért felelõs rektorhelyet-
tes bejelentette: nem jelölteti
magát újra, mert fontosnak
tartja a megújulást. 

A rektorhelyetteseket már
nem közvetlen módon vá-
lasztják, kinevezésükrõl a
rektor javaslatára a szenátus
dönt, várhatóan az év végén

vagy a jövõ év elején. A ma-
gyar tagozatért felelõs tiszt-
ségviselõre a magyar tago-
zat vezetõtanácsa javasol je-
lölteket a rektornak. „A ma-
gyar oktatók két-három ne-
vet javasolnak majd az egye-
tem új vezetõjének, aki kö-
telezõ módon közülük vá-
laszt ki egyet, amelyet a sze-
nátus elé terjeszt” – magya-
rázta lapunknak az eljárást
Veres Valér egyetemi ad-
junktus. 

Lapunk értesülései szerint
a rektorhelyettes ügyében
tartandó vezetõtanácsi ülé-
sen viták várhatók arról, kik

lehetnek a tisztségre alkal-
mas személyek. „Az sem
biztos, hogy azok, akiket al-
kalmasnak tekintünk a tiszt-
ségre, vállalják a jelölést” –
jelezte a jelöltállítás nehéz-
ségét lapunknak a BBTE
egyik vezetõ beosztású ma-
gyar oktatója. Magyarázata
szerint jelenleg az egyetemi
intézetek szervezése, kialakí-
tása folyik. „Képlékeny a
helyzet, az sem világos,
hogy a magyar tagozatért fe-
lelõs új rektorhelyettesnek
mekkora hatásköre lesz” –
tette hozzá a neve elhallgatá-
sát kérõ oktató. 

Rektorkampány a BBTE-n
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7.00 Gazdakör
7.50 Arcélek (ism.)
8.10 Cimbora Retro
8.35 Sebaj Tóbiás
8.45 Hókusz-Pókusz 
Cirkusz
8.50 Varjúdombi mesék
9.00 Az Ótestamentum
9.30 Rembrandt 
- Apák és fiúk (kan.-cseh
családi film, 1999)
10.25 Nyelvőrző
11.00 Duna Party
11.40 Divathét
12.10 Carlo és vendégei
12.45 Híradó
13.05 Isten kezében
13.40 EtnoKlub
15.00 Marco Polo 
(olasz kaland sor.)
16.20 Szórvány
16.50 Duna Party
18.40 A megregulázott
fény, avagy lézer 
napjainkban
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Gálaest 
Kovács József 
operaénekes emlékére
21.30 Magyar elsők
22.00 Fehér leander 
(am. f. dráma, 2002)
23.45 Dunasport
0.05 Mrs. Ratcliffe 
forradalma 
(magyar-angol vígj., 2007)
1.55 Halld Izrael! (ism.)
2.20 Nyelvőrző (ism.)

RTL Klub, 20.30
Verdák

Villám McQueen hírnévről és dicsőségről álmodik, minden
vágya, hogy elhódítsa a Szelep Kupát. Egy napon a
versenyverda szedi a dísztárcsáit és felkerekedik. Padlógáz-
zal tart Kaliforniába, ahol hírnévre tehet szert, ha sikerül le-
győznie a két legnagyobb ászt a mezőnyben. Útközben vető-
dik az álmos kisvárosba, Kipufogó-fürdőbe, ahol ráébred ar-
ra, mi az, ami valóban fontos az életben.

DUNA Tv, 22.00
Fehér leander

Ingrid gyönyörű, szenvedélyes nő, aki egyedül neveli 15
éves kislányát. Egy szép napon felbukkan egy férfi is az éle-
tében és a nő minden szenvedélyével beleveti magát az új
szerelembe. Amikor rádöbben, hogy kihasználták, becsap-
ták és darabokra törték a szívét, Ingrid kedvenc virágából, a
fehér leanderből készített halálos méreggel tesz pontot a
történet végére, s ekkor kezdődik anya és lánya kálváriája.

m1, 22.05
Step Up

Nehezen kezelhető srác Tyler Gage, a táncparkett ördöge.
Nevelőszülőkkel él, ideje nagy részét a haverokkal az utcán
tölti. Egy éjjeli balhé után a fiatalkorúak bíróságán köt ki,
ahol közmunkára ítélik. Takarítóként kell letöltenie a bünte-
tését abban a művészeti középiskolában, ahol barátaival
randalíroztak. A fiú itt találkozik Norával. A táncos lány fel-
figyel Tyler ösztönös tánctudására.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Balatoni 
nyár hétvége
10.00 Főtér
10.45 Magyarország 
nemzeti parkjai
11.10 Natúra
11.40 Másfélmillió lépés
Magyarországon
12.20 Pecatúra
12.45 Nemzeti értékeink 
- Vác
13.01 Fejezetek 
a cirkuszlexikonból
13.35 Arcok a médiában
14.25 Az öröklét örök vá-
gya (dokumentumf.)
15.20 Kultúrkontroll
15.45 Zene A Rasszizmus
Ellen
16.40 Két zsaru egy pár
(krimisor.)
17.35 Öregberény (sor.)
18.05 Voyager
18.40 A Himalája ösvényei
19.40 Esti mese
20.05 Robog az úthenger
(magyar sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 McLeod lányai
(auszt. sor.)
22.20 Halhatatlanok 
Társulata
0.20 Step Up 
(am. rom. dráma, 2006)
2.00 Stingers 
(auszt. krimisor.)
2.45 Két zsaru egy pár
(olasz krimisor.)

8.00 Kölyökklub
Lisa, Éliás, 
a kis mentőhajó, 
Stuart Little kisegér
11.05 Flúgos csapat
(anim. sor.)
11.30 Asztro Show
12.25 Corinna 
(német vígj. sor.)
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Autómánia
13.45 Tuti gimi 
(am. drámasorozat)
14.40 Forma-1 (élő) 
- Európa Nagydíj
Valencia Street Circuit,
Valencia, Spanyolország
Az időmérő edzés közvetí-
tése élőben
15.40 Édes, 
drága titkaink 
(am. sor.)
16.25 Robin Hood 
(angol kaland sor.)
17.30 Vadnyugati galiba
(am. vígj., 1994)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Fókusz Plusz
20.30 Verdák 
(am. anim. f., 2006)
Utána: RTL-hírek
23.05 Végső állomás 3.
(német-am. horror, 2006)
0.55 Gyilkos húzások
(am. krimi, 2005)
2.40 Másnap 
(am. sci-fi sor.)
3.10 Fókusz Plusz 
(ism.)

7.00 Látlelet a Földről
7.25 Tv2 matiné
Benne: Őslények országa,
Fifi virágoskertje, 
Roary, a versenyautó,
Eperke legújabb kalandjai
11.30 Max Steel 
(am. akció sor.)
12.00 Egy tini naplója
(vígj. sor.)
13.00 Két TestŐr
13.30 Babavilág
14.00 Mindig nyár 
(am. sor.)
15.00 Sliders 
(am. sor.)
16.00 Az Ügynökség
(kan.-am. sor.)
16.50 Rúzs 
és New York (am. sor.)
17.40 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
18.35 Vásott szülők 
(am. vígj. sor.)
19.30 Tények
20.00 Magellán
20.35 Beverly Hills-i 
zsaru 3. 
(am. akció-vígj., 1994)
22.30 Gyilkos donor 
(am. akcióf., 1998)
Közben: Kenósorsolás
0.20 San Fernando 
völgye 
(am. f. dráma, 2005)
2.15 EZO.TV
3.15 Kalandjárat (ism.)
3.40 Teleshop
4.10 Animációs filmek

8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Befutó
Az utánpótlás magazinja
9.30 BBC Reporters
10.05 Felfedező
10.30 BBC Click
A BBC informatikai 
magazinja
11.05 Különkiadás
A kultúra különb
kiadásban

13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama
14.05 Paletta válogatás
14.30 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
15.05 Garázs
15.30 Ingatlanpiac (ism.)
16.00 Híradó
16.30 Ősök tere (ism.)
17.05 Értékmentés más-
ként (ism.)
17.30 Európai híradó
(ism.)
18.00 Híradó
18.30 Célpont (ism.)
19.05 Sziluett
20.00 Híradó
20.30 BBC Hard Talk (ism.)
21.05 Civil kaszinó (ism.)
22.00 Híradó 21
22.30 Riasztás (ism.)
A rendkívüli események
műsorra
23.05 Vetítő (ism.)
Válogatás magyar doku-
mentumfilmekből
0.05 BBC Click (ism.)

10.35 Veronica Mars (am.
sorozat) 11.30 Segítség,
szülő vagyok! 12.25 Tim
Gunn 13.25 Zsírégetők
14.20 Topmodell leszek!
16.15 Don Camillo elvtárs
(olasz vígjáték) 18.30
Columbo: Kapj el, ha tudsz!
(amerikai krimi, 1977)
20.10 Az én családom!
(amerikai vígjáték, 2000)
22.00 Esküdt ellenségek:
Különleges ügyosztály (so-
rozat) 23.00 Az utolsó
esély (amerikai akciófilm)
(ism.)

7.00 Sport.ro Hírek 9.00
Sport.ro Hírek 11.00 Pon-
tos sportidő 13.00
Sport.ro Hírek 14.00 Lab-
darúgás: Örüljünk a foci-
nak 15.05 Forma 2 17.00
Pontos sportidő 18.00
Sport.ro Hírek 19.00 Pon-
tos sportidő 20.15 Ne
kezdj ki Seagal-al! 21.00
Sport.ro Hírek 22.00
Wrestling SMACK,
Showtime 23.00 Foga-
dás a félelemmel,
Showtime 0.00 Poker
European Open   

8.00 Analia másik arca
(amerikai sorozat) 9.30
Csak a szerelem (román
sorozat) 12.30 Lázadó sze-
relem (sorozat) 14.30
Clase 406 (sorozat) 15.30
A csaló (sorozat) 16.30
Igaz történetek 17.30 Vad
szív (sorozat) 18.30 Bella
Calamidades (sorozat)
19.30 Teresa (sorozat)
20.30 Kassandra (venezu-
elai sorozat) 22.30 Auróra
(am. sorozat) 0.30 Clase
406 (sorozat) 1.30 Igaz
történetek

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Hindenburg (ameri-
kai filmdráma) 13.35 Vén
csajok klubja (amerikai
vígjáték) 15.10
Extralarge: Fekete és fe-
hér (amerikai-német-olasz
akcióf.) 16.50 Padlógáz
(német-lux. akció-vígj.)
18.25 Aranyeső Yuccá-
ban (olasz western-vígjá-
ték) 20.10 Az ügyfél
(amerikai thriller) 22.25
Szigorúan bizalmas (ame-
rikai krimi) 1.00 Kém-
játszma (angol-am. krimi)

8.30 Szegény gazdag gye-
rekek 9.30 Egyik házból a
másikba 10.30 A lány aki-
ről álmodtál (am. f. dráma)
12.30 Hírek 13.30 Ion ka-
pitány nyila (román
akcióf.) 15.15 A sors kezé-
ben (sorozat) 16.45
Szerelem.ro (ismétlés)
18.00 D-Paparazzi (ismét-
lés) 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
19.45 Ez Románia! 20.30
Esküvő meglepetésekkel
22.30 A szerelem átka –
reality show

8.00 Reggeli Terefere ism.
8.30 Zene 8.45 Izelítő
ism. 9.00 Reggeli Terefere
ism. 9.30 Hitélet ism.
10.00 Néptánc 16.00 Hit-
élet ismétlés 16.30 Piac-
tér ismétlés 17.00 Kultúr-
csepp ismétlés 17.30
Többszemközt ismétlés
18.00 Hitélet ismétlés
18.30 Híradó 19.00 Erdé-
lyi Kávéház, ism. 19.30
Híradó 20.00 Piactér ism.
20.30 Híradó 21.00 Több-
szemközt ism. 21.30 Hír-
adó 22.00 Kultúrcsepp

TV2
6.45 Hajnali gondolatok
6.50 Balatoni nyár
Benne: Híradó, Sporthírek
10.00 Mozdulj!
10.25 Marco és Gina
10.50 A kis Amadeus
11.15 Lülü, a teknőc
11.40 Derek, a fenegye-
rek (kanadai ifjusági sor.)
12.00 Sandokan 
(rajzf. sor.)
12.30 Most a Buday!
13.01 Hírek
13.05 Sztársáv
14.00 Szellem 
a palackból...
14.25 Delta
14.55 Magyarország
15.25 Copperfield Dávid
(olasz filmdráma, 1. rész,
2009)
17.10 Magyarország 
története
17.40 Hogy volt!?
19.30 Rocca parancsnok
(olasz sor.)
20.30 Híradó
20.55 Sporthírek
21.05 SzerencseSzombat
Luxor, Ötöslottó és Joker
sorsolása
22.05 Step Up 
(am. rom. dráma, 2006)
23.45 Hírek
23.50 Sporthírek
0.00 Bíró Eszter kvintett
koncertje
1.20 Koncertek az A38
hajón

7.10 Az ember és az idő
8.30 A románok 
hagyatéka
9.00 Disney klub
9.30 Babamágia
10.00 Hannah Montana
(amerikai sor.)
10.35 A gyerekek 
televíziója
12.00 Pro Patria
12.30 Az én Európám
13.00 Határok nélkül
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.30 Disney klub
15.00 Egyszer az életben
– szórakoztató műsor
17.00 Találkozunk 
a TVR-ben
18.45 TeleEnciclopedia
19.45 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.00 Nosztalgikus évek
– szórakoztatű műsor, 1.
rész
21.55 Ovidiu Rom 
kampány
22.00 Nosztalgikus évek
– szórakoztatű műsor, 2.
rész
23.00 Professzionisták
(talk show)
0.10 A Ninja lázadása
(amerikai akciófilm, 1988)
1.45 A dinoszauruszok
földje
2.55 Történelmi emlékek
3.00 Sport (ism.)
3.15 Hírek (ism.)

4.00 Halálos erő 2. 
- Erőre erővel (ism.)
6.00 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
sport
10.00 Growing the Big
One (kanadai romantikus
f., 2010) (ism.)
12.00 Pro Motor 
– autós magazin (ism.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
13.05 Maktub 
- A sivatag törvénye
(olasz-német minisorozat)
15.00 Álmodik a nyomor
(amerikai vígjáték, 1997)
17.00 A gyűrű átka
(német-olasz-angol-
amerikai kalandfilm,
2004)
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Pókember 
(am. sci-fi akcióf., 2002)
23.00 A vesszőből 
font ember 
(német-am. filmdráma,
2006)
1.15 Pókember 
(am. sci-fi akcióf., 2002)
(ism.)
3.15 A vesszőből 
font ember 
(német-am. filmdráma,
2006) (ism.)

5.30 101 kiskutya
7.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
9.00 Lányok a seregben
(amerikai vígjáték, 1981)
11.00 Big Man 
- The False Etruscan 
(francia-NSZK-olasz film,
1988)
13.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
14.00 Honey 
(amerikai filmdráma,
2003)
16.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
17.00 Szenzációs 
recepciós 
(amerikai vígjáték, 1993)
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.20 A fenébe is 
– szórakoztató műsor
21.45 Jackie Chan:
Rob-B-Hood 
(hongkongi akció-vígjáték,
2006)
Sz.: Jackie Chan,
Louis Koo, 

Yuanyuan Gao, 
Michael Hui
0.30 Honey 
(am. filmdráma, 2003)
(ism.)
2.15 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (ism.)
3.15 Jackie Chan: 
Rob-B-Hood 
akció-vígjáték, 2006)

(ism.)

6.00 Elveszett kincsek 
kalandorai 
(angol kaland sor.)
7.00 Fején a nagyvilág
7.30 Teleshopping
8.00 Hűtlenség 
(amerikai filmdráma,
2004)
10.00 Teleshopping
10.30 Autófórum
11.00 Stílustitkok 
– life style magazin
11.30 Sport, 
diéta és egy sztár
12.00 Az 5 csillagos 
otthon
12.30 Édes fiam, Jack
(angol életrajzi dráma,
2007)
14.30 A Ron Clark Story
(amerikai filmdráma,
2006)
16.30 Anyacsere 
- reality show (ism.)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye
a tortán – reality show

20.30 Micsoda nő! 
(amerikai vígjáték, 1990)
23.00 Hős 
(hongkongi-kínai akció-
film, 2002)
1.00 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
2.00 Knadikamera
2.30 Hős 
(hongkongi -kínai akció-
film, 2002) (ism.)

6.30 Szétépítők 
- Nyomás!
7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők 
- Suzuki SJ410
9.00 Hogyan csinálják?
10.00 Állítólag... 
- Elnöki kérés
11.00 Piszkos munkák
12.00 Aranyláz 
Alaszkában 
- Fájdalomküszöb
13.00 Akiből 
tengeralattjáró 
parancsnok lesz
14.00 Mike Brewer: 
Célkeresztben 
- A frontvonalon
15.00 Katona dolog 
- Ejtőernyősök
16.00 Állítólag... 
- Zuhanó és kilőtt golyó
18.00 Tetkóvadász 
- Pápua Új-Guinea
19.00 Repülj velünk
Alaszkába! 
- Élet vagy halál
20.00 Piszkos munkák 
- Termeszkutató
21.00 A túlélés 
törvényei 
- Újra a kulisszák mögött
22.00 Édesvízi szörnyek 
- A mutilátor
23.00 Mit nekem egy
monstrum!
0.00 Állítólag... 
- különkiadás
2.00 Verminators 
- Egy irtó jó csapat

6.00 Biznisz óra (ism.)
7.00 Teleshopping
8.00 Építészet 
(dokumentum sorozat)
8.30 Szentek
és mesterségek 
– kultúrális magazin
9.00 Balkáni szokások
10.00 Aeroshow
10.30 Túlélő a városi
dzsungelben (ism.)
11.00 Fame LAB
12.00 IT Zon@
12.30 Jamie Oliver
13.00 Testvérség 
a borban
13.35 Figyelem, 
énekelünk!
15.10 Maharal 
- A talizmán titka 
(cseh családi kalandf.,
2007)
17.00 Hírek
17.30 Cirque du Soleil
18.30 Román útlevél
19.30 Dobro urban
(kultúrális magazin)
20.10 Merénylet 
a pápa ellen 
(német thriller, 2008)
22.00 Hírek
23.00 Gitárok ideje
0.00 Extrém 
(amerikai kaland sorozat)
1.00 Jamie Oliver
1.35 Rövid film 
a kettesen (ism.)
2.30 Merénylet a pápa 
ellen (német thriller,
2008) (ism.)

2.00 Éjszakai váltás 
8.00 Hírek, műsorism., sport 
8.15 Hangoló 
9.15 Cifra palota 
9.55 Hírek, műsorims. 
15.00 Slágerlista 
16.00 Hírek, műsorism. 
16.10 Láthatár 
16.40 Körhinta, Zenenegyed 
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, Telefontársasjáték, 
Nyelvőr, Világjárók 
10.05 Térerő 
14.00 Híradás, Aranyszalagtár, Alternatívzene 
16.00 Híradó Ötórai tea: Megy a magnó, Súrlott grádics, 
A hét zeneműve, Versműsor, Gramofon

SZOMBAT
2011. június 25.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ



ÚMSZTVMÛSOR 2011. június 24–26., péntek–vasárnap   www.maszol.ro   9

7.25 Cimbora Retro
8.20 Hol volt, hol nem
volt...
8.40 Csak az a foci 
(német családi vígj.,
2003)
10.15 A tudomány 
műhelyében
10.40 Dűlők szolgái
11.00 Csángó mise
12.30 Balassagyarmat
kincsei 
(ismerett. f.)
12.45 Híradó
13.05 Élő egyház
13.30 Élő népzene
14.05 Csellengők
14.30 Döntő pillanat 
(magyar f., 1938)
15.40 Múltidéző
16.10 Dunáról fúj a szél
16.20 Madártávlatból
16.45 Egy kis művészet
16.55 Illés
17.25 Vannak vidékek
18.00 Talpalatnyi zöld
18.30 Kirakat
19.00 Híradó
19.35 Mese
19.50 60 éves a Magyar
Táncművészeti Főiskola
(dok. f.)
20.45 Heti Hírmondó
21.30 Klubszoba
22.25 Lélek Boulevard
22.55 Dunasport
23.15 A többi néma csend
(román filmdráma, 2007)
1.40 Karosi Bálint orgonál

RTL, 21.00
Harry Potter és a Tûz Serlege

Az új tanévben a tizennégy éves Harrynek nála idősebb, ta-
pasztaltabb diákokkal együtt kell részt vennie a nemzetközi
Trimágus Tusán, amelyre megmagyarázhatatlan módon egy
ismeretlen nevezte be. Ám az iskolai verseny veszélyei elhal-
ványulnak az immár bizonyossá váló tény mellett: Volde-
mort, a Sötét Nagyúr ismét színre lépett, és nemcsak hatal-
mát nyerte vissza, hanem emberi alakját is.

TV2, 21.05
A titkok könyvtára 3.

Flynn Carsen ezúttal most egy árverésen szeretne minden-
áron megszerezni egy vázát, mivel pontosan tudja, hogy a
mindent arannyá változtató bölcsek kövét rejti. Katie, a törté-
nész barátnője azonban ezt nem veszi jó néven, ezért elhagy-
ja Flynnt. Az események persze nagyon megviselik őt, ezért
Charlene szabadságra küldi. Flynn ekkor furcsa álmot lát.

DUNA Tv, 23.15
A többi néma csend

1912-ben Grigore Brezianu román rendező a dúsgazdag föld-
birtokos-színházigazgató Leon Popescu anyagi hátterével -
akár producernek is mondhatnánk - elkészítette az A Függet-
lenségi Háború című filmet, amelyben a lehető leghívebben
próbálták bemutatni az 1877-es eseményeket, Románia füg-
getlenségi harcát a Török Birodalommal szemben.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Balatoni 
nyár hétvége
10.00 Kiváncsi Fáncsi
10.05 Vízipók csodapók
10.10 Rejtélyek Tesz-Vesz
városban
10.35 Amika
11.00 Kristályküldetés
11.25 Balett ABC Henriettel
11.35 Egy velencei csi-
bész Amerikába megy
13.01 Engedjétek hozzám
13.15 Katolikus krónika
13.40 Amikor gyermek
voltam
13.50 Református magazin
14.20 Református ifjúsági
műsor
14.25 Az utódok 
reménysége
14.50 Evangélikus 
püspökiktatás
15.55 Pillér
16.45 Don Matteo 
(krimisor.)
17.40 Öregberény 
(magyar sor.)
18.15 Voyager
18.50 A Himalája ösvényei
19.50 Esti mese
20.05 Filmfotósok
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 McLeod lányai
(sor.)
22.20 Akusztik
23.10 Hannibál tanár úr
(magyar f. dráma)
0.40 Telesport (ism.)

8.00 Kölyökklub
Benne: Lisa, 
Éliás, a kis mentőhajó,
Kisvakond, 
Szilveszter és Csőrike 
kalandjai, 
Hupikék törpikék, 
Magilla Gorilla, 
Garfield és barátai
11.00 Trendmánia
11.35 Asztro Show
12.30 Törzsutas
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Tengeri őrjárat
(olasz krimisor.)
14.20 Magyar autósport-
magazin
14.35 Forma-1 (élő) 
- Európa Nagydíj
17.15 Míg a halál 
el nem választ 
(am. vígj. sor.)
17.45 Pusztító tornádó
(am. filmdráma, 2009)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Cobra 11 
(német akció sor.)
21.00 Harry Potter 
és a Tűz Serlege 
(angol-amerikai kalandf.,
2005)
Utána: RTL hírek
0.15 Match Point 
(angol-amerikai-ír romanti-
kus dráma, 2005)
2.40 Portré 
- Riportmagazin
3.10 Másnap 
(am. sci-fi sor.)

6.45 Reggeli gondolatok
7.15 Látlelet a Földről
7.45 Tv2 matiné
Benne: Csudalények, 
Őslények országa, 
Fifi virágoskertje
12.25 Született kémek
(am. rajzf. sor.)
12.55 Stahl konyhája
13.25 Kalandjárat
13.55 90210 
(am. sor.)
14.45 Sliders 
(am. sor.)
15.40 Monk 
- Flúgos nyomozó 
(am. krimisor.)
16.30 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
17.25 A pénz boldogít
(am. vígj., 1994)
19.30 Tények
20.00 Napló
20.35 Napló Extra
Mérlegen a valóság
21.05 A titkok könyvtára
3. - A Júdás-kehely átka
(am. akcióf., 2008)
23.00 A kaptár 
(angol-német-francia ak-
cióf., 2002)
Közben: Kenósorsolás
0.40 Ellenséges vágyak
(am.-kínai-tajvani rom.
dráma, 2007)
2.35 EZO.TV
3.15 Napló (ism.)
3.40 Napló Extra 
(ism.)

8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Iskolapélda (ism.)
9.30 Európai híradó
(ism.)
10.05 Péntek 8 (ism.)
11.05 Célpont (ism.)
Oknyomozó riportműsor
11.30 Napról napra
Belpolitikai összefoglaló
12.05 Civil kaszinó
Húsbavágó kérdések, civil
válaszok
13.00 Déli híradó
13.30 Közvetlen ajánlat
14.05 Különkiadás (ism.)
A kultúra különb kiadás-
ban
16.00 Híradó
Friss napi információk
16.30 Befutó (ism.)
Az utánpótlás magazinja
17.05 Garázs (ism.)
17.30 GyógyHír
Egészségügyi magazin
18.00 Híradó
18.30 Hírvilág
19.05 Keresztmetszet
20.00 Híradó
20.30 Napról napra
(ism.)
21.05 Kontraszt
22.00 Híradó 21
22.30 Interjú Raffael
Sándorral, a Cozma-ügy
elsőrendű vádlottjával
(ism.)
23.05 Vetítő
0.05 Kontraszt (ism.)

9.45 Tim Gunn (ism.)
10.45 Zsírégetők (ism.)
11.45 Gigamad 12.15
Szex és New York light
(am. sorozat) 13.15 A
nagy házalakítás 15.05
Columbo: Az ínyenc gyil-
kos (am. krimi) 16.45 Só-
gorom a zugügyvéd (am.
vígj.) 19.10 Kisvárosi hul-
lócsillag (am.-kan. vígjá-
ték) 21.00 Vészhelyzet
(am. sorozat) 22.00 Mia-
mi trauma (am. sorozat)
23.00 A nemek harca (am.
vígjáték, 1992)

9.10 ProMotor 10.00 Hí-
rek 11.00 Pontos sport-
idő 13.00 Sport.ro Hírek
14.00 Ploiesti-i harcosok
14.30 Pontos sportidő
15.00 Sport.ro Hírek
15.20 Forma 2 16.00 Fo-
gadás a félelemmel
17.00 Pontos sportidő
18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.00 Pontos
sportidő (live) 20.00 A
fény harcosai 21.00
Sport.ro Hírek (live)
22.00 Labdarúgás 23.00
Gigászok harca

8.00 Analia másik arca
(amerikai sorozat) 9.30
Csak a szerelem (román so-
rozat) 11.15 Otthoni recep-
tek 12.30 Lázadó szerelem
(mexikói sorozat) 14.30
Clase 406 (sorozat) 15.30
A csaló (sorozat) 16.30
Vad szív (mexikói sorozat)
18.30 Bella Calamidades
(sorozat) 19.30 Teresa
(mexikói sorozat) 20.30
Tövismadarak (am. soro-
zat) 22.30 Auróra (am. so-
rozat) 0.30 Clase 406 (me-
xikói sorozat) 

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 A kincses sziget
gyermekei 2 (új-zélandi
film) 12.50 Tuti tipp a túl-
világról (ausztrál vígjáték)
14.45 Kutyakomédia
(amerikai vígjáték) 16.30
Szeretném, ha szeretnél
(amerikai-német vígjáték)
18.30 Padlógáz 2. (ném.
vígjáték) 20.15 Kipurcant
a bébicsősz, anyának egy
szót se! (am. vígjáték)
22.15 A Főnix útja (am.
film) 0.20 Őrjítő vágy
(am.-jap. thrill.)

9.30 Mit ér a nevem?
(sorozat) 10.00 Neves-
sünk (ismétlés) 10.30
Minden eladó (román f.)
12.30 Hírek 13.30 Ez Ro-
mánia! 14.15 A szakács
mentette meg 15.15 A
sors kezében (sor.) 16.45
Esküvő meglepetésekkel
18.45 A nap híre 19.00 Hí-
rek 19.45 D-Paparazzi
20.30 Szemek az árnyék-
ból 22.00 Rossz pénz (am.
filmdráma, 2004) 0.00
The Cellar Door (amerikai
horror)

7.00 Híradó ism. 7.30
Kultúrcsepp 8.00 Több-
szemközt 10.00 Híradó
10.30 Néptánc 16.00 Pi-
actér 16.30 Többszemközt
17.00 Hitélet ism. 17.30
Erdélyi Kávéház 18.00 Pi-
actér ism. 18.00 Piactér
ism. 17.30 Erdélyi Kávé-
ház 18.30 Híradó 19.00
Kultúrcsepp ism. 19.30
Híradó 20.00 Több-
szemközt 20.30 Híradó
21.00 Az RMDSZ Szövet-
ségi Képviselők Tanácsá-
nak ülése

TV2
6.50 Balatoni nyár
10.05 Engedjétek hozzám
10.15 Így szól az Úr!
10.20 Katolikus krónika
10.45 Amikor 
gyermek voltam
11.00 Református 
magazin
11.25 Református 
ifjúsági műsor
11.30 Az utódok 
reménysége
12.00 Evangélikus
püspökiktatás

13.01 Hírek
13.05 Telesport
14.00 Az Ushuaia 
expedíció
14.45 Copperfield Dávid
(olasz f. dráma, 2. rész,
2009)
16.30 Hogy volt!?
18.05 Pálosok
19.00 Anno - Budapest a
‘30-as években

19.30 Rocca parancsnok
(olasz sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.10 Nevetni kell, 
ennyi az egész
22.05 A testőrök vissza-
térnek (angol-fr.-sp. ka-
landf., 1989)
23.45 Hírek
23.50 Sporthírek
0.00 Aranyfeszt
0.30 A kanyaron túl 
(magyar f., 2001)

7.00 Disney Klub
7.30 A hit világa 
– 1. rész (live)
8.20 Zarándokhelyek
8.30 A hit világa 
– 2. rész (live)
9.30 Ahogy elő van írva
10.00 Népi hagyaték
11.00 A falu élete
11.50 Mezőgazdasági 
percek
12.00 A falu élete
13.00 Utolsó kiadás
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.30 Disney Klub
15.00 TVR 55 (live)
Liana Stanciu-val
16.00 Danutz S.R.L. 
(live) 
– szórakoztató műsor
18.00 A hatalom folyosói
19.00 Jóker, Lottó 5 /40,
Lottó 6/49 és Noroc sor-
solás
19.40 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.10 Hiúság vására 
(angol-amerikai romanti-
kus dráma, 2004)
23.35 100%-ban 
garantált
0.35 A hatalom folyosói
(ism.)
1.35 Nosztalgikus évek 
– talk show
3.20 Sport (ism.)
3.40 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)

5.15 Maktub 
- A sivatag törvénye
(olasz-német minisorozat)
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, sport
10.00 Egy lépéssel előre
(román sor.)
11.00 Álmodik a nyomor
(amerikai vígjáték, 1997)
(ism.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
13.05 A gyűrű átka
(német-olasz-angol-
amerikai kalandfilm,
2004)
15.00 Hudson Hawk 
- Egy mestertolvaj 
aranyat ér 
(amerikai akció-vígjáték,
1991)
17.15 Apafej 
(am. vígj., 1999)
19.00 Hétvégi Pro Tv 
hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Halálos fegyver 3.
(amerikai akció-vígjáték,
1992)
23.00 Életeken át 
(amerikai-kanadai thriller,
2004)
1.15 Halálos fegyver 3.
(amerikai akció-vígjáték,
1992) (ism.)
3.15 Életeken át 
(amerikai-kanadai thriller,
2004) (ism.)

5.40 101 kiskutya
7.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés 
(live)
9.00 Randi 
az elnök lányával 
(amerikai vígjáték, 1998)
11.00 Szenzációs 
recepciós 
(amerikai vígjáték, 1993)
(ism.)
13.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés (live)
14.00 Két handú 
és a kocsmároslány 
(román kalandfilm, 1993)
16.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
16.30 SuperBingo 
Metropolis 
(verseny show) 
(live)
19.00 Híradó, 
sport, 
időjárásjelentés
20.20 Csillagháló 
– szórakoztató műsor
21.45 A fenébe is
– szórakoztató műsor
Mihai Bendeacal

23.00 Indíték: előítélet
(amerikai thriller, 2002)
1.00 Sexy 
Harem Ada-Kaleh 
(román vígjáték, 2001)
2.45 Office 
(amerikai sorozat)
3.45 Indíték: előítélet
(amerikai thriller, 2002)
(ism.)

7.00 Egy kapcsolat 
szabályai 
(amerikai sorozat)
8.00 Édes fiam, Jack 
(angol életrajzi dráma,
2007) (ism.)
9.30 Ház, építés, design 
– szórakoztató műsor
10.30 Fején a nagyvilág
11.00 Levintza bemutatja
11.30 Tanulj, 
álmodj, 
szeress! 
- life-style magazin
12.30 Kacsamesék 
(rajzfilm sorozat)
13.00 Focus monden
14.00 Siker teszi 
az embert 
(amerikai vígjáték, 1990)
16.00 A legszebb 
vidéki srác
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán 
- reality show
20.30 Anyacsere 
– reality show
22.00 Jack és Jill 
a világ ellen 
(amerikai-kanadai filmdrá-
ma, 2008)
0.00 Egy szőkénél jobb 
a kettő 
(amerikai-kanadai vígjá-
ték, 2007)
2.00 Szerelmi mámor
(amerikai film, 2008)

7.00 Hogyan készült?
Síszemüveg, 
toronydaru, 
porcelán figura, 
dízelmotor
8.00 Autókereskedők 
- BMW 325i
9.00 Hogyan csinálják?
Panama-csatorna/
lerakóhely
10.00 Amcsi motorok 
- Lincoln motor
11.00 Amerikai hotrodok
12.00 Sivatagi 
autókirályok 
– Kocsisor
13.00 Autókereskedők 
- Mini Moke
15.00 Iparkodjunk 
- Üveg
16.00 Állítólag... 
- Ragasztószalag
18.00 Édesvízi szörnyek 
- Japán szalamander
19.00 Szétépítők - Falak
20.00 Tyson új viadala
21.00 Halálos fogás 
- A kísérlet
22.00 A tenger gladiáto-
rai - Ellenséges átvétel
23.00 Stan Lee 
bemutatja: szupermenek 
a valóságban
0.00 Megrázó történetek 
- A polipember
1.00 Futballhuligánok 
- Argentína
2.00 Titkok 
a fekete dobozból 
- Ütközések

8.00 Román útlevél (ism.)
9.00 Boldogulj egyedül!
9.30 Minden pénzt megér
10.00 Hobby, szokások
(ism.)
11.00 Csavargó halász
11.30 Motomágia (ism.)
12.00 Szuper elek-
trónikus eszközök
12.30 Jamie belevág
13.00 TVR 55
15.10 Csókkal 
megpecsételve 
(am. rom. vígj., 1999)
16.50 Lehet, 
hogy nem tudtad
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Balkáni szokások
18.30 Kaland 
és természet
19.00 Top cut
19.30 Nagy lábon
19.55 Adio
20.10 Esküdni mernék
(amerikai romantikus víg-
játék, 2003)
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 AG Weinberger 
zenei műsora
0.00 Dobro urban
(ism.)

0.30 Építészet (ism.)
1.00 Top cut (ism.)
1.30 Szentek és mester-
ségek (ism.)
2.00 IT zon@ (ism.)
2.35 Csókkal 
megpecsételve (ism.)

2.00 Éjszakai váltás
14.00 Hirek
14.10 Dalposta
15.30 Vidékről vidékre
16.00 Hírek
16.03 Nóták
16.30 Aranyhangok
17.00 Nosztalgiamuzsika
17.25 Rádióistentisztelet evangélikus
17.55 Hírek, adászárás

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
14.00 Itthon, Erdélyben – faluműsor
15.00 Zenés üzenetek
16.00 Híradó
16.10 Zenés üzenetek
17.00 Vasárnapra válogattuk
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7.00 Napraforgó 9.00
Többszemközt 16.00 Hír-
adó 16.15 Kultúrcsepp
ism. 16.35 Kárpát Expres-
sz 17.00 Átjáró 17.30 Hír-
adó 17.40 Izelítő 17.50
Egészséges percek 17.55
Könyvajánló 18.00 Regge-
li terefere 18.30 Híradó
19.00 Piactér 19.30 Hír-
adó 20.00 Lakatos Iván. A
vízcsepp kivájja a követ,
dokf. 20.40 Zene 21.00
Piactér ism. 21.30 Híradó
22.00 Átjáró, ism. 22.30
Híradó

ETV

8.00 Otthoni receptek
9.30 Csak a szerelem (ro-
mán sorozat) 12.45 Láza-
dó szerelem (sorozat)
14.15 Clase 406 (sorozat)
15.30 A csaló (mexikói so-
rozat) 16.30 Igaz történe-
tek 17.30 Vad szív (mex.
sorozat) 18.30 Bella
Calamidades (sorozat)
19.30 Teresa (sorozat)
20.30 Kassandra (soro-
zat) 22.00 Éjszakai törté-
netek 22.30 Auróra (ame-
rikai sorozat) 23.30 Clase
406 (sorozat)

7.30 Reggeli kávé 10.00
Családi történet 12.30
Kanal-D Hírek 13.15 Légy
az enyém 15.00 Tele-
shopping 15.15 A sors ke-
zében (török sorozat)
16.45 Célpontban 18.45
A nap híre 19.00 Kanal-D
Hírek 20.00 Nevessünk
20.30 Szerelem és bünte-
tés (török film) 22.30
Szemek az árnyékban
0.00 Eli Stone (am.
sorozat) 1.00 Kanal-D Hí-
rek 2.00 Szerelem és bün-
tetés (török film)

KANAL D
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7.00 Térkép (ism.)
7.40 Építészet XXI (ism.)
8.10 Magyar elsők
8.30 Híradó - Reggel
8.40 Család-barát (ism.)
9.35 A dzsungel könyve
(olasz-svájci-japán anim.
f.)
10.05 Ördögi szerencse
(cseh mesef., 2. rész)
10.35 Marco Polo 
(olasz kaland sor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Térkép
- Válogatás

16.00 Heuréka! 
Megtaláltam!
16.30 A nap lovagjai
17.05 Scientia Hungarica
(dok. f.)
18.00 Daktari 
(am. kaland sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.05 Szelek szárnyán
(kan. sor.)
21.00 Híradó
21.10 Sporthírek
21.20 Közbeszéd
22.00 Négyes kettes 
(am. vígj., 2001)
23.25 Sportaréna
0.10 Aranyhal-emlékek 
(ír filmdráma, 2003)
1.35 Yantra 
(kísérleti f.)
2.05 Közbeszéd (ism.)
2.35 Sportaréna (ism.)

TV2, 13.45
Apa lettem, kisapám!

Lonnie, Dominic és G az agglegények gondtalan életét éli. A há-
rom haver életét a buli, a buli és megint csak a buli tölti ki. Ho-
gyan is lenne idejük szembenézni a ténnyel, hogy tulajdonkép-
pen felnőttek? Egyik nap váratlan meglepetés éri őket. Az ép-
pen aktuális barátnőik bejelentést tesznek, hogy mind a hár-
man kisbabát várnak. Ettől kezdve a fiúk élete megváltozik.

m1, 21.10
A tanú

Pelikán József hithű kommunista, aki végigharcolta elvbará-
taival a vészterhes éveket. Most, győzelmük után, a szemé-
lyi kultusz idején, gátőrként is elkötelezett munkát végez. Le-
csap az orvhorgászra, akiről kiderül, régi barátja és harcos-
társa, Dániel Zoltán, aki jelenleg miniszter. Épp ez a kedves
barát buktatja le akaratán kívül, amikor feketevágás miatt
megjelenik a hatóság.

DUNA Tv, 22.00
Négyes kettes

Ben Londonba utazik egy jó munka reményében. Eddig csak
munkának tekintette a szappanoperák írását, most azonban
alkalma adódik a saját bőrén kipróbálni a percenként változó
kusza szerelmi felállásokat. Carly, az ismert tévésztár szárnyai
alá veszi Bent és bemutatja a stábnak. Carly férje, Allen a té-
vésorozat producere, Fiona pedig a sztár legjobb barátnője.

DUNA TV

ACASÃ FILM+

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV

6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Körzeti magazin
10.50 Egymillió fontos
hangjegy
11.10 Slovenski Utrinki
11.40 Együtt
12.05 Körzeti magazin
13.01 Híradó délben
13.15 Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Napló
14.00 Közvetítés 
a parlament üléséről
17.30 “Ércnél 
maradandóbb”
17.50 Múzeumtúra
18.15 Magyar rock
19.10 1100 év
Európa közepén
19.40 Esti mese: 
Janosch álommeséi
20.10 Robbie, a fóka (sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Mindentudás 
Egyeteme 2.0
22.25 A Silla királyság
ékköve (dél-kor. sor.)
23.25 Záróra
- Török Gábor

0.15 India 
- Álmok útján 
(brazil-indiai sor.)
1.00 Futótűz (am. sor.)
1.45 A tanú 
(magyar filmszat., 1969)
3.30 Magyar rock

6.30 Top Shop
7.00 Fókusz Plusz Maga-
zin (ism.)
7.25 Fókusz Reggel
7.55 Reggeli
10.05 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (mex. sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Asztro Show
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.20 Sue Thomas 
- FBI (am. sor.)
16.20 Sue Thomas 
- FBI (am. sor.)
17.15 Mindörökké
szerelem (mex. sor.)
18.20 Ezel - Bosszú mind-
halálig (török sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 A mentalista 
(am. krimisor.)
21.05 Fókusz
21.40 Barátok közt 
(magyar sor.)
Közben: RTL-hírek
22.20 Dr. Csont 
(am. krimisor.)
23.15 Hazudj, ha tudsz!
(am. krimisor.)
Utána: RTL hírek
0.25 Gyilkos elmék 
(am.-kan. krimisor.)
1.20 Gyilkos elmék 
(am.-kan. krimisor.)
2.15 Reflektor 
- Sztármagazin

7.00 Magellán (ism.)
7.25 Tények Reggel
7.55 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.55 Stahl konyhája
(ism.)
11.00 Babapercek
11.10 Teleshop
12.45 Második élet (ism.)
13.45 Apa lettem, 
kisapám!
(amerikai vígjáték, 2004)
15.15 EZO.TV
16.25 Második élet
(am.-kol.-mex. sor.)

17.25 Seherezádé (török
drámasorozat)
18.05 Update Konyha
18.25 Seherezádé 
(török drámasorozat)
19.30 Tények Hírműsor
20.20 Aktív
21.15 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 NCIS 
(am. krimisor.)
23.20 NCIS: Los Angeles
(am. krimisor.)
Közben: Kenósorsolás
0.15 Aktív
0.20 Különleges 
ügyosztály - Párizs 
(francia krimisor.)
1.20 Tények Este 
- Hírműsor
1.55 EZO.TV
2.30 Gyilkosság 
másodállásban 
(amerikai akcióf., 2003)

7.00 Befutó (ism.)
Az utánpótlás magazinja
7.30 Soroló (ism.)
8.00 Híradó
9.05 Kontraszt (ism.)
10.05 Napról napra (ism.)
10.30 BBC Hard Talk
(ism.)
11.00 Híradó
11.30 Európai híradó
(ism.)
12.05 Ősök tere (ism.)
12.30 Hírvilág (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama
14.05 Soroló (ism.)
14.30 Garázs (ism.)
15.05 Civil kaszinó (ism.)
Húsbavágó kérdések, civil
válaszok
16.00 Híradó (ism.)
Friss napi információk
16.30 BBC Click (ism.)
A BBC informatikai 
magazinja
17.05 Célpont (ism.)
Oknyomozó riportműsor
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Panaszkönyv
19.05 Civil kaszinó (ism.)
20.00 Híradó
Friss napi információk
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
23.00 Híradó
23.30 Pálya
0.05 Rájátszás

10.15 Sógorom a zugügy-
véd (am. vígjáték) 12.40 A
Nagy Ő 14.55 Dawson és
a haverok (sorozat) 15.50
A médium (sorozat) 16.45
Gyilkos számok (sorozat)
17.40 Két pasi meg egy
csajszi (sorozat) 18.05
Egy kapcsolat szabályai
(ismétlés) 18.30 Doktor
House (ismétlés) 19.25 A
nagy házalakítás (ism.)
20.25 Két pasi (ism.)
21.25 Doktor House (soro-
zat) 22.25 CSI (sorozat)
23.25 A főnök (sorozat)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.10 Külön kiadás
14.00 Sport.ro Hírek
15.00 Sport.ro Hírek
15.10 Pontos sportidő
16.00 Sport.ro Hírek
16.30 Pontos sportidő
(live) 18.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 19.00 Pontos
sportidő 19.05 Informáci-
ók 21.00 Sport.ro Hírek
(live) 22.00 K1 23.00
Wrestling SMACK, Show-
time 0.00 Sport.ro Hírek

8.05 Teleshop 11.10 Egy
gyilkosság forgatókönyve
(amerikai thriller) 13.10
Találkoztunk már? (kan.
thrill.) 15.00 Az élet ára
(francia film) 16.50 A Mid-
somer gyilkosságok (soro-
zat) 18.45 Extralarge: Fe-
kete és fehér (amerikai-
német-olasz film) 20.30
Az emberevő cápa (olasz-
ameriaki kataszt. f.) 22.20
Különös kegyetlenséggel
(amerikai film) 0.30 A
pusztító ring (dél-koreai-
amerikai akciófilm)

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Közéleti műsor
10.00 Balatoni nyár
11.55 Parlamenti Napló
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Átjáró 
- Finnugor nyelvrokonság
14.30 Roma Magazin
15.00 Domovina
15.35 Mindentudás 
Egyeteme 2.0
16.30 Szent István 
Vándorlás
17.00 Bűvölet 
(olasz sor.)
17.30 Híradó
17.41 Körzeti híradó
17.55 Balatoni nyár
18.55 India 
- Álmok útján 
(brazil-indiai kaland sor.)
19.40 Futótűz 
(am. sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.10 A tanú (magyar
filmszat., 1969)
22.45 Tűnt idők mozija
23.30 24 (am. sor.)
0.15 Az Este
0.50 Írók szövetségben
1.20 Hírek
1.25 Sporthírek
1.25 Ma Reggel (ism.)
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek

7.00 Reggeli híradó,
időjárásjelentés
8.50 A palota ékköve
(dél-koreai sorozat)
10.00 Replay (ism.)
12.40 Kim Suro, 
The Iron King 
(koreai sorozat)
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.45 Kurier TV
15.15 Teleshopping
15.30 Krónika 
– magyar nyelvű műsor
17.00 A megfelelő pár 
(reality show) (live)
18.00 Hírek, időjárásje-
lentés
18.25 Kim Suro, 
The Iron King 
(koreai sor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.00 Prim Plan 
(talk show) (live)
22.00 Mad Men 
- Reklámőrültek 
(amerikai sor.)
22.55 Gray anatómiája
(amerikai sor.)
0.30 Top of the 
Pops Collection
1.35 Curier Tv (ism.)
2.00 Prim Plan (talk
show) (ism.)
2.55 Történelmi emlékek
3.05 Sport
3.20 Hírek, 
időjárásjelentés (ism.)

6.00 Egy lépéssel előre
(román sorozat) 
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek,
Könyvbemutató, 
Mi történik doktor úr?
10.00 Hudson Hawk 
- Egy mestertolvaj 
aranyat ér 
(amerikai akció-vígjáték,
1991) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(ism.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport
14.00 Apafej 
(am. vígj., 1999) (ism.)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport
20.30 Swamp Shark
(amerikai sci-fi, 2011)
22.30 Pro Tv hírek, 
sport
23.00 CSI: 
New York-i helyszínelők 
(amerikai-kanadai krimiso-
rozat)
0.00 Szellemekkel 
suttogó 
(amerikai sorozat) (ism.)
1.00 Swamp Shark 
(amerikai sci-fi, 2011)
(ism.)
2.30 Pro Tv hírek (ism.)

6.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
8.00 Reggeli matiné 
- Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 Herkules 
(am. sor.)
12.00 Az elveszett erek-
lyék fosztogatói 
(amerikai-francia-német
sorozat)
13.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
13.50 Mutassalak 
be a szüleimnek 
15.00 Canan 
– Lopott sors (sorozat)
16.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
– Simona Gheorge műsora
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
20.20 Mutassalak 
be a szüleimnek
22.15 Canan 
– Lopott sors (sorozat)
23.15 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
23.45 Bűnös show 
– Dan capatos szóra
1.00 Házasság olasz mód-
ra (olasz-francia filmdrá-
ma, 1964)
3.45 Közvetlen hozzáfé-
rés (ism.)

6.00 A cseresznye 
a tortán (ism.)
7.00 Jack és Jill 
a világ ellen 
(amerikai-kanadai filmdrá-
ma, 2008) (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(indiai sorozat)
10.30 Aki tud az nyer!
11.30 Ismerkedj, 
álmodj, szeress! 
(ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kacsamesék 
(amerikai rajzf.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sorozat)
15.00 Lost in Austen 
(angol sorozat)
16.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
17.00 Lököttek
(román sorozat)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 A legszebb 
vidéki fiú 
– reality show
22.15 Lököttek 
(román sorozat)
23.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
0.00 Vörös kommandó
(amerikai akcióf.)
2.30 Hírek (ism.)

7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők 
- MGB GT
9.00 Hogyan csinálják?
Villamosság, 
úszódaru, 
Víz/LED-ek, 
Ferrari
10.00 Hogyan készült?
11.00 Szétépítők 
- Tűzben égve
12.00 Amcsi motorok 
- Wendy motorja
13.00 Autókereskedők
14.00 Állítólag... 
- Konyhai katasztrófák
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok
18.00 Les Stroud 
és a túlélés titkai
19.00 A túlélés 
törvényei
- Déli mocsarak
20.00 Állítólag...
- Népszerű mítoszok
21.00 Szétépítők
21.30 Hogyan készült?
22.30 Lehetséges lenne?
- Ironman, 
Batman és a kígyónő
23.30 Elraboltak 
- megmentettek 
- Életben van?
0.30 Autókereskedők
- Range Rover

2.30 Szétépítők 
- Az időjárás 
viszontagságai
3.00 Állítólag... 
- Népszerű mítoszok

6.00 Hobby, szokások
(ism.)
7.00 Teleshopping
8.00 A Simpson család
8.35 Figyelem, 
énekelünk!
10.00 Csavargó halász
(ism.)
10.30 Kaland és természet
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Hírek
12.30 Biznisz óra (ism.)
13.30 A bajkeverő majom
(am. anim. sor.)
14.00 Miért ABC
14.35 Együtt Európába
15.30 Boldogulj egyedül!
16.00 Bűvölet 
(olasz sorozat)
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.25 Remix
18.30 Jamie 
Olaszországban
18.55 Adio
19.00 Biznisz óra
20.00 Három királyság
(kínai sor.)
21.00 Késhegyen 
– informatív műsor
22.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
23.0 5 Őslények kalando-
rai (angol kaland sor.)
0.55 Lehet, hogy nem
tudtad
1.00 Három királyság 
(kínai sor.) (ism.)
1.55 Szuper elektrónikai
eszközök

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

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
Pünkösd - ünnepi műsor
13.05 Zenés üzenetek.
14.00 Délutáni váltás
Zenedoboz, Kalendárium 
16.00 Híradás, Sport, Rádióújság
17.00 Híradás, Figyelő, Törvénytár
17.55 A nap hírei rövid

HÉTFŐ
2011. június 27.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ



Ma a Jánosok és Ivánok
ünnepelnek.
A János bibliai eredetû fér-
finév, a héber Yohhanan
névbõl, illetve ennek latin
Johannus formájából)
származik. Jelentése Jahve
megkegyelmezett.
Az Iván férfinév a János
név szláv formájából illetve
a régi magyar Jovános, Ivá-
nos változatából szárma-
zik.
Szombaton Vilmos, Ma-
xim és Vilma napja lesz.
Vasárnap a Pál és Adonisz
nevûeket köszöntjük.

Évforduló
• 1812 – Bonaparte Napó-
leon serege átlépi az Orosz
Birodalom határát.
• 1880 – Elõször adják elõ
egy Keresztelõ Szent Já-
nos-napi banketten Que-
becben a Saint-Jean-
Baptiste Society (Kereszte-
lõ Szent János Társaság)
részére komponált hazafi-
as dalként a késõbbi Kana-
dai himnuszt.
Június 25., szombat
• 1950 – A koreai háború
kezdete: Észak-Koreai tá-
madás Dél-Korea ellen.
• 1991 – Szlovénia kilép a
jugoszláv államszövetség-
bõl, és kikiáltja független-
ségét.
Június 26., vasárnap
• 1917 – Megérkeznek Eu-
rópába az elsõ amerikai
katonák, végleg eldöntve
az I. világháború kimene-
telét.

• 1945 – San Franciscóban el-
fogadják az ENSZ alapok-
mányát. A szervezet október
24-én kezdi meg mûködését
formálisan is.
• 1974 – A vonalkód elsõ ke-
reskedelmi felhasználása az
Amerikai Egyesült Államok-
ban.

Vicc
Közúti ellenõrzéskor igazol-
tatja a rendõr a jó tündért,
aki így szól hozzá:
– Rendõr, a lelked mélyén jó
ember vagy. Teljesítem há-
rom kívánságodat! Mit
kérsz?
– Személyit, jogosítványt,
forgalmi engedélyt!

Recept
Házi eperfagylalt:
Hozzávalók: 40 dkg friss
eper, 1 kis pohár joghurt, 100
ml tejszín, 50 ml cukrozott
sûrített tej, 2 ek. akácméz.
Elkészítés: Az eperfagyit ér-
demes fogyasztás elõtt egy
nappal elkészíteni, így éjsza-
ka kellõképp megfagy. A jog-
hurtot a sûrített tejjel, a tej-
színnel elkeverjük, majd ho-
mogénre keverjük a mézzel.
A friss eperrel együtt, turmix-
gépben ledaráljuk és mélyhû-
tõbe tesszük. Amikor a fagy-
lalt kezd kissé megkemé-
nyedni, elektromos vagy kézi
habverõvel keverjük habosra.
Tegyük vissza, és ismételjük
meg a keverést óránként leg-
alább 3-4 alkalommal, így a
fagyi sûrû, krémes és egyne-
mû lesz.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Munkája során használja fel
egyedi ötleteit, mert azok siker-
hez vezetnek. Jó úton halad egy
szilárd anyagi helyzet megterem-
tésén, s ez lelkesebbé teszi.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Sok öröm és élmény éri a közeljö-
võben. Lehet, hogy a kelleténél
többet is költ, de higgye el, hogy
megéri. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Mindenképpen szeretne egy kis
összeget félretenni a nyári sza-
badság idejére, hogy kissé gond-
talanul szórakozhasson. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Társa több belátást és megértést
kér, mint amennyit ön adni tud-
na. Fárasztják az unos-untig
hangoztatott kifogások, a régi
ígéretek. 
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Nyári szabadsága elõtt minden
gondolata a pénz körül forog.
Olyan ötlete támadhat, amely-
bõl bevétele lehet. Végre nem kell
minden forintért megdolgoznia.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Úgy arathat újra sikert, ha na-
gyon gyorsan tud dönteni, és
nem hagy mást érvényesülni.
Most némi makacsság sem árt.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Ha fárasztó utazásra szánja el
magát, nem menekülni kíván,
hanem új élményekre vadászik.
Szeretné alaposabban megismer-
ni az életet, és így önmagát is
jobban meg fogja ismerni.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Ön érzékeny alkat, szereti megfi-
gyelni az embereket. Ma szembe
kell nézni a saját helyzetével.
Kap elegendõ gyengédséget? Re-
mélhetõleg igen lesz a válasz.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Megállás nélkül robotol. Ön eb-
ben nem talál semmi különöset,
de így nem jutott ideje arra, hogy
bizonyos eseményeket összefüggé-
seiben átgondoljon.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Jó kapcsolatot tud tartani a kör-
nyezetében lévõ emberekkel,
amelyek megkönnyítik elõbbre
jutását. Néhány aprósággal
ajándékozza meg magát.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Tegye megnyerõvé külsejét. Vá-
sároljon néhány új, elegáns ru-
hát. Jó ízlése van, így könnyen el
tudja varázsolni az embereket.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Felesleges dolgokra ne adjon ki
pénzt, de most nem kell a fogá-
hoz verni a garast. Tartsa ésszerû
keretek között kiadásait. 
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Labdarúgás

T. J. L. 

Nem sikerült véghezvin-
nie tervét Dumitru Dra-

gomirnak, a labdarúgó pro-
filiga (LPF) elnökének: a Ro-
mán Labdarúgó-szövetség
(FRF) pár tollvonással húzta
át a LPF-vezetõ számításait.
Dragomir úgy okoskodott,
hogy miután a viharos hétfõi
véghehajtó bizottsági ülésen
elhatározták, hogy licenc-
ügyben a fellebbviteli bizott-
ság döntései ne legyenek vég-
legesek, a Poli, a Gloria és a
Bihar FC maradhat az élvo-
nalban – legalábbis a nemzet-
közi Sportdöntõbíróság
(CAS) ítéletéig. 

A FRF azonban átlátott a
szitán, és meghiúsította Mi-
tica Dragomir tervét. A há-
romtagú (Mircea Sandu,
Dragomir, Octavian Goga)
sürgõsségi bizottság ülésén
ugyanis elhatározták, hogy a
fellebbviteli bizottság dönté-
sei 21 napon belül megóvha-
tók ugyan a CAS-nál, de ez
az eljárás nem hatálytalanítja
azokat. 

Ez pedig azt jelenti, hogy
a licenc hinyában a Poli, a
Gloria és a Bihar FC sem,

indulhat a 2011–12-es Liga-
1-idényben. Az ügyet bo-
nyolítja, hogy a CAS június
utolsó napján, azaz jövõ
csütörtökön beszünteti
mûködését, két hónap sza-
badságra megy. Bár mind-
három érintett csapat már a
nemzetközi Sportdöntõbí-
rósághoz fordult, szinte
semmi esély nincs arra,
hogy a hátralevõ pár napon
belül döntés szülessen. Mi-

után pedig a CAS leghama-
rabb szeptemberben közli
ítéletét, az a legvalószínûbb,
hogy a temesvári, a beszter-
cei és a nagyváradi alakulat
már csak legfeljebb anyagi
kártérítésre számíthat, per-
sze csak számukra kedvezõ
döntés esetében.   

A FRF már az élvonalban
megüresedett hely betöltése
ügyében is intézkedett, osztá-
lyzót írt ki. Július 2-án és 6-

án a Sãgeata Nãvodari és a
Szebeni Voinþa küzd meg,
oda-vissza alapon, a Liga-1-
ben szereplés jogáért, azaz a
Liga-2 Keleti csoportjának
harmadik és annak Nyugati
csoportjának negyedik helye-
zettje a 2010–11-es pontvadá-
szatban. 

A jelenlegi állás szerint a
Liga-1-bõl kiesett az Univer-
sitatea Craiova, a Victoria
Brãneºti és az Unirea Urzi-

ceni, miután a negyedik bú-
csúzó, a Sportul Studenþesc
marad, mert megüresedett
egy hely, és megvan élvonal-
beli szerepléséhez szükséges
licence. Feljutó a Ceahlãul
Piatra Neamþ és a Concordia
Chiajna, valamint a Petrolul
Ploieºti és – a nagyváradi
gárda helyett – a CS Mio-
veni.  

Miközben lassacskán el-
csitul a vihar, és mintha
minden visszazökkenne a
rendes kerékvágásba, Mari-
an Iancu dúl-fúl és fenyege-
tõzik: a Temesvári Poli me-
cénása képtelen elfogadni a
csapatát érzékenyen érintõ
döntéseket. A magyarorszá-
gi Tiszaújvárosban edzõtá-
borozó lila-fehér gárda pe-
dig közben már elsõ elõké-
születi mérkõzését is leját-
szotta: 1-2 a Ferencvárossal.
A temesvári gólszerzõ
Axente volt, aki szünet után
jutott szóhoz. Dusan Uhrin
Jr. Lepmets – Scutaru,
Ghionea, Luchin, Sepsi –
Curtean, Poparadu, Tameº,
Rocha – Goga, Nikolici ösz-
szeállításban kezdett, a má-
sodik félidõben játszott még
Mera, Matei, Pãtraº,
Axente, Zãgrean, Popovici,
Sandu és Chiþu. 

Röviden
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Sandu átlátott a szitán Kolozsvári gólzápor

Az Ausztriában edzõtáboro-
zó CFR 1907 16-0-ra verte
tegnap az FC Bischofsho-
fent, a kolozsvári labdarúgó-
csapat góljain Piccolo,
Bastos (2), Nicoara, Cadu,
Bud (2), Batin, Sougou (3),
Diogo, Negruþ (4) és Lionn
osztozott. A Rapid ukrán
csapattal játszott, a Karpati
Lviv 2-1-re nyert. Rãzvan
Lucescu csapatának gólját
Ciolacu szerezte.      

A Santosé a trófea

Története során harmadszor
a brazil Santos nyerte meg
Dél-Amerika legrangosabb
labdarúgó klubsorozatát, a
Libertadores Kupát, miután
a gól nélküli döntetlent hozó
elsõ meccset követõen szer-
dán hazai pályán 2-1-re le-
gyõzte az uruguayi Penarolt.
A meccs lefújását követõen
egy ideig nem az ünneplésé
volt a fõszerep, ugyanis a két
csapat játékosai egymásnak
estek, percekig ütötték és
rugdosták egymást, ráadásul
néhány berohanó nézõ is
csatlakozott a verekedéshez.

Büntett az UEFA 

Szurkolói huliganizmus mi-
att az Európai Labdarúgó-
szövetség (UEFA) 80 ezer
euróra büntette a horvát szö-
vetséget. Horvátországot
már többször figyelmeztette
az UEFA, a mostani bünte-
tés a június 3-án játszott
Grúzia elleni Európa-bajno-
ki selejtezõn történtek követ-
kezménye. A 2-1-re meg-
nyert meccsen a horvát druk-
kerek a lelátón törtek-zúz-
tak, ráadásul fasiszta jelsza-
vakat kiabáltak és horogke-
resztes zászlókat lengettek.

Banánt szántak 
Roberto Carlosnak

Négy hónap alatt másodszor
volt szenvedõ alanya az
orosz szurkolók rasszista
megnyilvánulásának
Roberto Carlos, az Anzsi
Mahacskala világbajnok bra-
zil labdarúgója. A 38 éves
hátvédnek szerdán a Szama-
ra otthonában 3-0-ra meg-
nyert összecsapás utolsó per-
cében dobtak be egy banánt
a hazai táborból, az Anzsi
csapatkapitánya ezért tilta-
kozásul lement a pályáról.
A Szamara honlapján elné-
zést kért a dél-amerikai légi-
óstól, a Volga menti klubot
ugyanakkor a pénzbüntetés
mellett pontlevonással is
sújthatja a szövetség.

Mutu Cesenában

Tegnap az olasz Serie A leg-
utóbbi idényében 15. helyen
zárt Cesena játékosa lett
Adrian Mutu. Marco Giam-
paolo csapata a kilencedik a
román labdarúgó karrierjé-
ben, a FC Arges, (1996–
1999), a Dinamo (1999–
2000), az Internazionale
(2000), a Verona (2000–
2002), a Párma (2002–2003),
a Chelsea (2003– 2004), a
Juventus (2005–2006) és a
Fiorentina (2006–2011) után. 

Tenisz

T. J. L.

Esõszünetekkel és más-
napra halasztott mérkõ-

zésekkel, döcög a wimbledo-
ni nyílt teniszbajnokság „ka-
ravánja”. Egyesben már
nincs román játékos verseny-
ben. Utolsóként tegnap
Simona Halep búcsúzott, aki
miután megnyerte az elsõ
szettet (6-3), a következõ ket-

tõben alulmaradt a címvédõ
és idén hetedik kiemelt ame-
rikai Serena Williamsszel
szemben (2-6, 1-6)   

A második körben búcsú-
zott Alexandra Dulgheru (0-
6, 2-6 az orosz Szvetlana
Kuznyecovával) és Monica
Niculescu (3-6, 0-6 a spanyol
Maria José Martinez San-
chezzel) is. Élete második
Grand Slam-tornáján, Irina-
Camelia Begu nem jutott túl
az elsõ fordulón, miután 6-7
(3), 6-4, 2-6 arányban alulma-
radt az olasz Flavia Pennet-
tával (21.) szemben. 

Nem jutott a legjobb 32 kö-
zé Victor Hãnescu, akit az
amerikai Andy Roddick (8.(
gyõzõtt le 6-4, 6-3, 6-4-re a
második fordulóban. Az

amerikai Varvara Lepchenko
oldalán Simona Halep a
párosoknál is búcsúzott, már
az elsõ fordulóban, csakúgy,
mint a Marosi Katalin– Vesz-
na Dolonc magyar– orosz
duó. A Sorana Cârstea–Aju-
mi Morita román–japán pá-
ros nyert az elsõ fordulóban. 

Az ötszörös gyõztes ameri-
kai Venus Williams (23.)
hosszú csata után jutott a leg-
jobb 32 közé, miután 6-7 (6),
6-3, 8-6-ra verte a japán vet-
erán Date-Krumm Kimikót.

További érdekesebb ered-
mények a második forduló-
ból: Vera Zvonarjova (orosz,
2.)–Jelena Vesznyina (orosz)
6-1, 7-6 (5), Victoria Aza-
renka (fehérorosz, 4.)–Iveta
Benesova (cseh) 6-0, 6-3,
Roberta Vinci (olasz, 29.)–
Rebecca Marino (kanadai) 7-
6 (3), 6-2, Ana Ivanovic
(szerb, 18.)–Eleni Daniilidou
(görög) 6-3, 6-0, Dominika
Cibulkova (szlovák, 24.)–Po-
lona Hercog (szlovén) 6-1, 6-
2, Nagyja Petrova (orosz)–
Anasztaszja Pavljucsenykova
(orosz, 14.) 6-3, 6-3, Tomas
Berdych (cseh, 6.)–Julien
Benneteau (francia) 6-1, 6-4,
6-2, Richard Gasquet (fran-
cia, 17.)–Igor Kunyicin (o-
rosz) 6-1, 6-4, 6-4, Rafael Na-
dal (spanyol, 1.)–Ryan Swee-
ting (amerikai) 6-3, 6-2, 6-4,
Andy Murray (brit, 4.)–To-
bias Kamke (német) 6-3, 6-3,
7-5, Simone Bolelli (olasz)–
Stanislas Wawrinka (svájci,
14.) 7-6 (5), 6-3, 7-6 (5), Gael
Monfils (francia, 9.)–Grega
Zemlja (szlovén) 4-6, 6-3, 6-3,
7-6 (7), Robin Haase (hol-
land)–Fernando Verdasco (spa-
nyol, 21.) 6-3, 6-4, 4-6, 6-2,
Feliciano Lopez (spanol)–
Rainer Schüttler (német) 7-6
(3), 6-7 (3), 6-2, 6-2. 

Nem ment a románoknak

Kosárlabda

Turós-Jakab László

A meglepetések elke-
rülték a Lengyelország-

ban zajló, 33. nõi kosárlab-
da-Európa-bajnokság máso-
dik fázisának elsõ mérkõzé-
seit: az F csoportban a favo-
ritok nyertek. Tökélyre vitt
csapatjátékkal, az Eb-újonc
Montenegró kiütötte Hor-
vátországot (81-60) is, s
megõrizte veretlenségét a
kontinensviadalon. Iva
Perovanovic 25 pontig ju-
tott s 15 lepattanót is sze-
dett, a gyõztesek 24 gól-
passzt adtak ellenfeleik 14-
ével szemben. 

Második vereségét szen-
vedte el a házigazda lengyel
válogatott, amely 62-53-ra

kapott ki a lett csapattól. A
baltikumiak pontos dobása-
iknak köszönhetik sikerü-
ket, no meg Basko 19 és
Kublina 14 pontjának. Szü-
netben még a lengyelek ve-
zettek (33-29), de a harma-
dik negyedben mindössze 7
pontot tudtak csak gyûjteni.  

A késõ esti mérkõzésen
francia válogatott megle-
põen simán, 79-55-re gyõz-
te le a spanyol csapatot,
miután a zárónegyedben
hengerelt: 33-7. A harma-
dik negyedben még 48-44-
re vezettek az ibériaiak, de
a továbbiakban egyetlen
pontot szereztek ellenfeleik
26-jával szemben, s 70-49-
es francia vezetésnél már
minden eldõlt. A gyõzte-
sektõl hárman is 15 pont
felett dobtak, s a csapat 37-

22-re nyerte a lepattanók
párharcát. 

Ma spanyol–lett (16.30
óra, sport1), horvát–lengyel
(19) és montenegrói–francia
(21.30, sport1) párharcokat
rendeznek az F csoportban.
Ezeket megelõzõen a sor-
rend: 1. Montenegró 6 pont
(217-170), 2. Lettország 6
(188-170), 3. Franciaország
5 (221-154), 4. Spanyolor-
szág 4 (190-208), 5. Len-
gyelország 3 (169-210), 6.
Horvátország 3 (161-234). 

Tegnap az E középdöntõ-
csoport csapatai mutatkoz-
tak be, de lapzártáig csak
egy mérkõzés fejezõdött be:
a litvánok 64-63-ra verték a
briteket. A forduló kereté-
ben fehérorosz–orosz és tö-
rök–cseh párharcokat ren-
deztek. 

Taroltak a montenegróiak

A licencügyben Mircea Sandu és Dumitru Dragomir más-más álláspontot képvisel  

Halep szettet rabolt a címvédõtõl

A francia válogatott meglepõen simán, 79-55-re gyõzte le a spanyol csapatot



Sike Lajos

Születésnapi kiállítása
esemény Szatmárnémeti-
ben, ilyen szépen formater-
vezett és eredeti színhatású
falilámpákat, dísztányéro-
kat, virágtartókat és más
használati tárgyakat, de azt
is mondhatnánk, a szó ne-
mesebb értelmében, deko-
ratív cserépedényeket rit-
kán látni a mûanyag korá-
ban. Sejtjük, hogy miért
csak harmincöt-negyven al-
kotás képviseli az életmû-
vet, miközben rengeteget
dolgozott és mûvészetét
nemcsak Európában, de
Amerikában és Ausztráliá-
ban is megismerték. Talán
éppen ez a „baj”?
– Ha azt mondom, hogy je-
lenleg a lakásomban és mû-
termemben ez az egyetlen
kész dísztányér található,
amellyel lefotózott, már vála-
szoltam is a kérdésre. Általá-
ban csak a hibás darabokat és
azokat a munkákat szoktam
megtartani, amelyeket mér-
földkõnek tartok. Ám igen
gyakran legkedvesebb mun-
káimtól is kénytelen vagyok
megválni, mert vendégeim,
barátaim valósággal lekö-
nyörgik a falról. Így kerültek
el, szóródtak szét munkáim
három földrészen. Vették,
vitték ajándékba a fél világ
országaiba. De az is abba az
irányba hatott, hogy volt né-
hány kiállításom határon túl
is. S nem is csak Verõcén és
Sopronban, de például Stutt-
gartban is. Máskor én aján-
dékozom el kedves tárgyai-
mat olyan embereknek, akik
segítenek nekem, tettek vagy
tesznek értem valamit. Ugye,
az én koromban egyre na-
gyobb szükség van ilyesmire!
Meg hát ez a sok kép, fest-
mény, grafika, szobor, kis-
plasztika is úgy került hoz-
zám, ahogy mûvészembe-
reknél szokott, cserével! Leg-
alább kéttucat nevet említhet-
nék, Balogh Lajostól Szejke

Vilmosig. Szatmári Ágnestõl
Starmüller Katalinig, Gézáig
és György Albertig. Ezek a
barátok is ma már legalább
hét országba szóródtak szét.
Készültem én a kiállításra,
de még mennyire, ám az el-
múlt hónapokban az ott lá-
tottaknál többet nem tudtam
összehozni.

Talán az ilyenkor szoká-
sos kölcsönzés segíthetett
volna, hiszen alig van Szat-
márnémetiben olyan ismer-
tebb értelmiségi vagy mû-
pártoló, akinél ne volna
egy-két Hiripi-kerámia!
– Igen, nekem is többen
mondták már a kiállítás
megnyitóján, hogy miért
nem szóltam, szívesen kise-
gítenek. Ám fene tudja, le-
het, másoknál szemérmete-
sebb vagyok, és arra gondol-
tam, az emberek néhány
napra se válnak meg köny-
nyen megkedvelt tárgyaiktól.
Ugye, volt már rá példa,
hogy a kiállításról vagy az
oda és vissza vezetõ úton el-
tûntek dolgok. Meglehet,
azért sem szóltam, mert én
elsõsorban saját örömömre
alkotok, aztán sok kedves
munkámat viszontlátva, a
kiállítás után úgy éreztem
volna, hogy hirtelen nagyon
szegény lettem, az elviselhe-
tõnél sivárabb lett az életem.
Hosszabb idõ kell, hogy ezt
az ûrt az új munkák kitölt-
hessék.

Beszéljünk a pályakez-
désrõl.
– Családunknak az erõsza-
kos kollektivizálásban meg-
roppant anyagi helyzete arra
késztetett, hogy a líceum el-
végzése után mindjárt mun-
kát vállaljak egy virágcserép-
készítõ mûhelyben. Egy ide-
ig amolyan irodakukac, va-
gyis könyvelõ voltam, ami
fölötte unalmas volt, egyál-
talán nem láttam, miként
tudnám önmagamat megva-
lósítani. Amikor csak lehe-

tett, ki-kimentem a cserepe-
sek közé, azt a munkát izgal-
masabbnak tartottam. El-
kezdtem korongozni, s any-
nyira megfogott, hogy ottra-
gadtam. Ebben Viski Károly
fazekasmesternek is nagy
szerepe volt. Nagyon értette
a mesterséget, igaz, abban
nõtt fel. Roppant szorgalmas
és következetes ember volt.
Sokat köszönhetek neki, fõ-
leg a korongozás és az égetés
technikájának elsajátításá-
ban. Mert hát az indíttatá-
son és rátermettségen túl
minden mûvészet alapja a
technika. Ha ezt nem tanu-
lod meg jól, könnyen elté-
vedsz, nem tudod megragad-
ni a lényeget! Rajta kívül egy
másik régi szatmári csere-
pestõl, Fazekas Ilonkától ta-
nultam sokat. Aztán egyszer
csak az az ötletem támadt,
hogy összehívom az összes,
helyben fellelhetõ fazekast,
és megpróbáljuk feltámasz-
tani a régi szatmári fazekas-
ságot, vele együtt megmen-
teni, ami még menthetõ.
Elõkerült néhány hagyomá-
nyos szilke, csupor, tányér,
korsó, és munkához láttunk.
Ment is elég jól az elején.
Rendszeresen eljártunk a
portékával a piacra és a na-
gyobb vásárokra is, mint a
krasznabélteki vagy a
túrterebesi. Aztán jött 1970,
a szatmári nagy árvíz, ami
szinte az egészet elmosta. A
legtöbb fazekasnak a háza is
összedõlt, évekig az újjáépí-
tésével voltak elfoglalva.
Többé nem lehetett össze-
szedni a társaságot. Ottma-
radtam egy szál magamban!

Van-e egyáltalán hagyo-
mányos szatmári fazekas-
iskola?
– Legyünk õszinték, nem
volt ilyen, még ha bizonyos,
kevésbé jelentõs, sajátos je-
lek, formák, díszítõelemek
kimutathatók is. Ha volt is
valami, távolról sem olyan
markánsan szatmári, mint

például a szatmári néptánc
vagy népdal. Ám ezen nem
kell bánkódni. Szóval a
nagyvíz után ott álltam egye-
dül és úgy láttam, ami volt,
már ezért sem folytathatom.
Váltanom kell, valami újat
akartam csinálni, olyasmit,
ami belõlem jön. Már elõzõ-
leg jártam a mûvészeti isko-
lába, ahol két ismert szob-
rásztól, Csapó Sándortól és
Schnell Károlytól sokat ta-
nultam, fõleg a formaterve-
zés terén. Elkezdtem magam
tervezte vagy inkább képzel-
te ikebanatálakat és -vázákat
készíteni. Meglepõdtem, mi-
lyen sikerem volt. A közön-
ség az újdonság varázsával
fogadta. Közben eljárogat-
tam Liteczky Krausz Ilona
festõhöz, akitõl rajzban és
színhatásban sokat tanul-
tam. Õ biztatott, hogy jó
úton járok, Kolozsváron tö-
kéletesítsem tovább ismere-
teimet. Sikerült is bejutnom
Tóth Lászlóhoz, aki egy évig
tanított feleségével. Mindaz-
zal, amit nevezett mûvészek-
tõl magamra szedtem, szép
fokozatosan tudatosult ben-
nem, hogy az iparmûvészet-
nek ennél az ágánál hor-
gonyzom le, hiszen alapkép-
zésem is ehhez áll legköze-
lebb.

Ám abban a mûhelyben,
ahol dolgozott, s ahová be-
szélgetni és az ikebanatála-
kat, a japán virágrendezés
akkor divatba jött szép tar-
tóedényeit, a kagylóformá-
jú falilámpákat és dísztála-
kat jártunk nézni, sok kö-
zönséges virágcserepet is
láttunk!

– Persze, a cserepekkel tar-
tottam magamat formában,
legalábbis ami a korongo-
zást illeti. Mint már utaltam
rá, a korongozás az egész
mesterség alapja. Legalább
három év szükséges ahhoz,
hogy jól megtanuld, úgy,
ahogy kell, mesteri fokon.
Aztán könnyen el is felejted,
ha nem gyakorolod. S miért
ne vallanám be azt is, hogy a
virágcserép, mint akkor kön-
nyen eladható áru, a min-
dennapi elõteremtésében is
segített. Bár vették az emlí-
tett dolgokat, csak mûvé-
szetbõl már akkor sem lehe-
tett megélni. Nagyon sokat
dolgoztam  azokban az
években, s mind több egyedi
tervezésû dísztárgyat készí-
tettem. A munka tüzében
jöttem rá, hogy lényegében
rajtam múlik, hogyan for-
málom és mit enged meg az
anyag. De arra is, hogy az
agyagnak egyféle emlékeze-
te van.

Ez érdekes – hogyan ér-
hetõ tetten?
– Elkészítek egy formát és
elkezdek vele játszani. Ha
rosszul teszem le, deformá-
lódik, amit nem mindig ve-

szünk észre, de ha észrevesz-
szük is, hiába próbálunk raj-
ta igazítani. Bár úgy tesz,
nem áll tökéletesen vissza,
mert emlékszik elõzõ álla-
potára. A vasnál az ilyesmi
sokkal könnyebb, mert újra-
melegítem és eltüntetem a
hibát. Viszont tûz nélkül
nem beszélhetünk kerámiá-
ról. Míg ki nem égetem, a
legszebb tárgy, a legtökélete-
sebb forma is csak közönsé-
ges agyag. Az égetéssel válik
kerámiává. Hogy milyenné,
az az égetés milyenségén
múlik, ennek a kulcsa
megint csak a mester, az al-
kotó kezében van. A színek
kialakulásánál, a máznál is
a tûz játssza a fõszerepet,
olyannyira, hogy akár ötfo-
kos hõmérséklet-különbség
is más és más színárnyalatot
hoz ki. Ezért külön is jól kell
ismerni az égetés techniká-
ját. Mindemellett egy kicsit
vegyésznek is kell lennünk.
Összegzésképpen pedig azt
mondhatom: a kerámiához
az alkotókészség mellett ki-
tartás, szorgalom, türelem
szükséges, a rögtönzés, a tü-
relmetlenség, a hebehurgya-
ság nem illik hozzá. Nem
tûri el.

Agyag és tûz mûvésze
Hiripi Zsuzsanna szerint a keramikus esetében nem elég az alkotói tehetség, több mesterséget ismerni kell

A líceum elvégzése után egy ideig könyvelõként dolgo-
zott, majd egy fazekasmûhelybe került. Elsõ mesterei né-
pi fazekasok voltak. Képzõmûvészetet szülõvárosában és
Kolozsváron tanult, többek közt Csapó Sándor és Schnell
Károly szobrásztól, valamint Liteczky-Krausz Ilona és
Tóth László festõktõl. Számos egyéni és közös kiállítása
volt többek között Szatmárnémetiben, Bukarestben, Buda-
pesten ,Vácon ,Verõcén, Sopronban és Stuttgartban. Mun-
kái három kontinensre eljutottak. A Szatmári Alkotóház
Képzõmûvészek Egyesülete tagja.

Hiripi Zsuzsanna (1941, Szatmárnémeti)

Az, hogy Szatmárnémetiben manapság mindössze egy kerami-

kus dolgozik, nem annyira a tehetségek hiányát bizonyítja,

mint inkább azt, hogy ez a mûvészeti ág a tehetség mellett szé-

les körû szakmai tudást és nem mellesleg fizikai erõnlétet is igé-

nyel. A tény arra is utal, hogy többen inkább könnyebb úton és

egyszerûbb eszközökkel kívánják megvalósítani mûvészeti el-

képzeléseiket. Interjúalanyunk viszont hetven évesen is úgy al-

kot, ahogyan évtizedek alatt megszokta, mert amit õ mûvel,

azt nem lehet a felgyorsult élettempó, a divat vagy a nagyobb

pénzszerzés miatt netán folyamatokat kihagyva fokozni.

A szerzõ felvétele

úmszszínképHétvégi melléklet
Szerkeszti: Ágoston Hugó, Szonda Szabolcs

2011. június 24–26., péntek–vasárnap

Készült a Communitas Alapítvány támogatásával
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Krebsz János

Az idén nyolcvanéves Ung-
vári Tamás Beatles Bibliáját
újra kiadták, és megjelent
egy utóbbi kötete is: A feledés
enciklopédiája.

Személyes hangú recenzió
születik, mert az olvasó pá-
lyafutása fél emberöltõnyi tá-
volságból követi a szerzõét.
Tizenöt éves voltam, amikor
megjelent a Beatles Biblia.
Mandulamûtétre mentünk,
anyám kísért, s kezembe
nyomott egy százast, hogy
bármit megkívánhatok, csak
vegyem meg. Fagylaltra,
édességre gondolhatott, az
elsõ gyerekkel átélt már egy
ilyen mûtétet, tudta, hogy
napokig kín a nyelés. S Pé-
csett, a Széchenyi téren egy
utcai árus asztalán frissen ott
virított a könyv, borítóján a
négy liverpooli fiú színes ké-
pével. Úgy emlékszem, a
százas egészben ottmaradt a
könyvárusnál. Szó szerint és
azonnal arra költöttem az
akkoriban nagy összeget,
amit nagyon kívántam.
Anyám nem akart néhány
órával a véres mûtét elõtt
összeveszni velem, de majd
fölrobbant, és a kórházban,

mielõtt elment, odacsúszta-
tott egy ötvenest, pontosabb
utasítással, ezen csak enniva-
lót vehetek. Nagyon megvi-
selt a mûtét, egy hétig szelle-
mi táplálékon éltem, tíz kilót
fogytam, kijövet a kórházból
szerepet vállalhattam volna
valami koncentrációs lágeres
filmben.

Szó szerint rongyosra ol-
vastam, föl tudtam volna
mondani azt az egy könyvet,
talán még a nyelvi fordulatai
és stilisztikai megoldásai is
belém égtek lázasan és fájda-
lomcsillapítóktól kábultan.
A kamaszkori rajongó min-
denre kíváncsi volt, ami
megtudható a világhírhedt
négy zenészrõl, a szocializ-
mus hetvenes éveiben Ung-
vári úgy tudott írni errõl a je-
lenségrõl, hogy belekóstol-
hattunk a vasfüggöny mö-
götti szabad világ levegõjébe,
és a pártközpontban sem
verte ki a biztosítékot. Nem
merem / tudom újra kézbe
venni. Olyan, mint az elsõ
szerelem, csak egyszer lehet
átélni.

Mai állapotomhoz A fele-
dés enciklopédiája áll közel.
Ungvári remek esszékben
kalandozik a huszadik szá-

zad magyar szellemi bazár-
jában. Világirodalmi méretû
klasszikusok és pillanatokra
fölcsillanó tehetségek poro-
sodnak a polcokon, csatta-
nós sztorik, közhellyé kopott
nagy mondások, levetett pó-
zok és politikai szerepek áll-
nak összeturkált nagy ha-
lomban a hátsó raktárban, s
a szerzõ a személyes átéltség
derûjével kiemel talmit és
nagyszerût ebbõl a szellemi
rongykupacból. És mesél a
huszadik század magyar
szellemének kalandjairól. A
huszadik századról rengeteg
nagy elmélet született, az
emberiség borzalmas törté-
netének elrettentõ zárófeje-

zete, avagy nagyszerû mene-
telésünk a tökéletes társada-
lom irányába, ízlés szerint
lehet válogatni, sõt olyan is
akad, amely elegyíti az édest
a savanyúval, mintha távol-
keleti ízlelõbimbókkal kós-
tolnánk rá erre a fehérember-
központú világtörténetre. In-
nen, a huszonegyedikbõl
nézve, még mindig túl közel
vannak az események, a
nagypapa még az elsõ világ-
háború katonája volt, szülei-
met a szocializmus fosztotta
meg mindentõl, hogy keser-
vesen újraépítsék gyerekeik
körül a biztonságot, én átél-
tem egy rendszerváltást,
amelynek során hátat kellett

fordítani szinte az emberélet
felén minden korábbi érték-
nek. És nincs objektív kol-
lektív. Minden relatívvá vált:
a kis- és nagyember egyfor-
mán elvész a történelem zûr-
zavarában.

Van a világ körülöttünk,
amelynek nem értjük a sza-
bályait. És van, kialakul a fe-
jünkben egy modell, amely
azt próbálja leutánozni, amit
valóságnak vélünk. Isten és a
polgári értékrend éppoly va-
lóságosak lehetnek ebben a
modellben, mint a történel-
mi örökség vagy a tökéletes
társadalom ideája. Ungvári
univerzuma a kultúra és a
mûveltség középpontja kö-
rül kering. A zsidó úriszabó
gyermeke ebben a sajátos
budapesti közegben válik fel-
nõtt mûfordítóvá, esztétává,
sõt, életének egy szakaszá-
ban tévés személyiséggé.

A huszadik század legin-
kább abban különbözik az
elõzõktõl, hogy nem engedé-
lyezi a felejtést. A nyomda-
technika meg a kép- és hang-
rögzítés annyi eredeti doku-
mentumot hagyott az utó-
korra, amennyit még soha
azelõtt. Tudományos iskolák
élnek egy-egy dokumentum-

tömegbõl, korlátozva szem-
léletüket akár egyetlen szálra
ebben a folytonosságban, és
a korábban felejtésre kárhoz-
tatott tényeket rágják újra és
újra. A felejtés ugyanúgy
szellemi tevékenység, mint
az emlékezés. Ungvári köny-
vébõl legalább öt-hat oldalt
megtöltene azoknak a neve
csak, akik valamilyen módon
hozzájárultak a magyar gló-
busz kivilágosításához, de
legtöbbjüknek a nevét sem
hallotta egy mai átlagos mû-
veltséggel rendelkezõ olvasó
ember. A felejtés végzi a ma-
ga dolgát: megõriz arra ér-
demteleneket, csak mert jó-
kor voltak jó helyen, s elejt
zseniális életmûveket, mert
szerencse is kellett volna a
lángész lobogtatásához.
Szerb Antalnak van egy na-
gyon jó mondata A világiro-
dalom történetében, emléke-
zetbõl idézem: miért kellene
az emberiségnek valaki nevét
megõriznie csak azért, mert
a kortársai még nála is gyen-
gébb verseket írtak?

Ungvári Tamás könyve
azzal a most már bizonyít-
ható szomorúsággal tölt el
bennünket, hogy minden és
mindenki elfelejthetõ, mert
miért is cipelné magával az
emberiség a múlt terheit, mi-
ért vívná újra a tegnapok
küzdelmeit, amikor minden
kornak megvan a maga baja.
De azért cipeli, vívja, bajló-
dik vele, mert nem tud más-
képp létezni.

Oldalnézet

A nagy felejtés könyve

Kántor Péter

Nyúl

Tegyük fel, létezik
tökéletesen hibátlan
és tökéletesen hibás.
És köztük átfut egy nyúl.
A füle súrolja a tökéletesen hibátlant,
az árnyéka súrolja a tökéletesen hibást.
A vadász valahová középre céloz,
bele a tökéletlen szívbe.

Amirõl nem volt szó

Errõl nem volt szó, vagy csak viccesen,
hogy majd lesz halál, mert kell hogy legyen,
de hogy aztán, hogy tovább mi legyen
azzal, aki még marad idefenn?

Hogy én maradok még, még maradok
elvanni a vanon, a nincseken,
s magamat mint a csörgõt csörgetem –
rabok legyünk? vagy legyünk szabadok?

Errõl nem volt szó, hogy majd a napon
fel és alá, lóbálni a karom,
bújt, aki bújt, hagyni, hagyogatom,
akarva, nem akarva, szabadon?!

Ungvári Tamás fényképen és Fenekovács László rajzán 
a Hócipõ szatirikus folyóiratban

Farkas István

Egy hét kimerítõ filmfeszti-
válozás után, amely során
komolyabbnál komolyabb és
elgondolkodtatóbb drámá-
kat, dokumentumfilmeket
vagy fikciós játékfilmeket
néz meg az ember, kifejezet-
ten lélekgyógyító hatással
ajánlott behuppanni a
plázamozik kényelmes szé-
kébe, kézbe venni egy nagy
adag pattogatott kukoricát,
és kólát szürcsölgetve meg-
nézni egy nyári blockbustert.
Gondoljunk például Matt-
hew Vaughn X-men – First
Class (X-men – Az elsõk) címû
alkotására, amely – bár tipi-
kusan illeszkedik a legújabb
hollywoodi trendbe (misze-
rint ha egy filmnek nehéz
vagy lehetetlen elkészíteni a
harmadik, negyedik vagy
ötödik részét, vetítsük vá-
szonra a nulladik részt,
mindnek az elõzményét) –,
kifejezetten nézhetõ darab.
Az elõzményfilm-készítés
hevében született meg
egyébként egy évvel ezelõtt,
J. J. Abrams rendezésében,
az 1966-os keltezésû Star
Trek-széria prequel-darabja
vagy nem sokkal elõtte a
szóban forgó képregény-
adaptáció X-men kezdetek:
Farkas (rendezõ: Gavin
Hood) címû része.

Utóbbinál maradva: a
Marvel Comics-os Stan Lee
(író) és Jack Kirby (rajzoló)
mutáns szupercsapata, az X-
men 1963-as születésekor ta-
lán senki nem gondolt arra,

hogy az emberfeletti képes-
ségeket birtokló hõsök ekko-
ra karriert fognak befutni.
Talán azt is kijelenthetjük,
hogy ha nem lenne Batman,
a szuperhõsöket csak Holly-
wood által ismerõknek ezek
a mutánsok lehetnének a
kedvenc figurái. A képessé-
geiket az emberiség javára és
védelmére fordító mutánsok
a képregénylapokon kívül,
az 1966-os Marvel Super
Heroes rajzfilmsorozattól
kezdve az 52 részes X-men:
Evolúción át az X-Men – A
kívülállókig, amely a holly-
woodi franchise sorát nyitot-
ta, számos filmben megje-
lentek. Matthew Vaughn új
produkciója, a sorozat ötö-
dik felvonása, az X-men kez-
detek: Farkast követi, helye-
sebben elõzi meg, így a szak-
ma amolyan spin-off-ként
tartja számon.

A nyitó képsorok 1944-be
kalauzolnak, egy zsidó kon-
centrációs táborba, ahol Erik
szemtanúja édesanyja kivég-
zésének, akit azért ölnek
meg, mert gyermeke mu-
táns; eközben Angliában
Charles, a vele egykorú
arisztokrata fiú jön rá szu-
perképességére. Aztán irány
a hatvanas évek Amerikája,
ahol két fiatal, a telepátiás
génkutató Charles Xavier és
a fémek fölött uralkodó Erik
Lehnsherr találkozik egy-
mással, barátok lesznek, ké-
pességeik pedig más, hason-
ló mutánsok körébe sodor-
ják õket. Õk ketten állnak a
szupercsapat élére, amely
önjelölt módon küzd az em-
beriségre leselkedõ veszély, a
világuralmi vágyakat dédel-
getõ Sebastian Shaw ellen. A
kemény küzdelem természe-
tesen eltávolítja õket egy-

mástól: X Professzor (Xa-
vier) és Magneto (Erik) egy-
más ellen fordítják földön tú-
li erejüket. A holokauszt-
túlélõ Erik jellemtorzuláson
megy át, nem csupán Shaw-
val akar leszámolni, hanem
az egész emberiséggel szem-
ben táplál gyûlöletet. Meges-
het, hogy a történet csak az
X-men rajongóinak szolgál
igazi csemegével, de a „mi-
tológiát” kevésbé ismerõk is
szórakozhatnak rajta,
ugyanis a szuperhõsmozik-
tól megszokott (és elvárt) lát-
ványvilágot és filmzenét ka-
punk. Ami külön pozitívu-
ma a filmnek (és tulajdon-
képpen az egész X-men széri-
ának), hogy egyaránt képes
megszólítani a felnõtt mozi-
zókat és a Harry Potteren szo-
cializálódott kisebbeket, vi-
szonylag érettebb, dramatur-
giailag és esztétikailag is ki-
dolgozottabb alternatívában
mutatva meg a mágiát, az al-
ternatív történelmet, a jó és
rossz örökös küzdelmének
õstoposzait.

Az X-men legújabb felvo-
nása szépen illeszkedik a
kasszasiker-sorozatok sab-
lonjaihoz, de mivel a közhe-
lyek mellett megengedi ma-
gának az érzelmi mélységet
is (sajnos, egy kicsi melodrá-
maízzel, de még „fogyaszt-
hatóan”), különleges szere-
pet tölthet be az Óceánon tú-
li filmözönben. Viszont na-
gyon hiányzik belõle Patrick
Stewart karakteres egyénisé-
ge. Talán majd visszahozzák
az elõzmény elõzményében.

Mozivászon

Nulladikok az „Elsõk”

A közkedvelt X-men sorozat is „beadta a derekát” 
az elõzményfilm-készítés kényszere elõtt

A kolozsvári székhelyû Erdélyi Magyar Írók Ligája és a
Bretter György Irodalmi Kör 1986. január 1. után szüle-
tett, kötettel nem rendelkezõ alkotók részére próza és vers
mûfajban irodalmi pályázatot hirdet. A kiírók mindkét ka-
tegóriában elsõ, második és harmadik díjat osztanak,
2000, 1000 és 500 lej összegben. A pályázóktól prózában
legföljebb 20 000 leütésnyi (tíz gépelt oldal) közöletlen
anyagot, versben tíz közöletlen verset, illetve pályázatuk-
hoz csatolt életrajzot kérnek, 2011. október 31. határidõ-
vel. A pályázati anyagot az emilpalyazat@gmail.com cím-
re várják. Eredményhirdetésre – a díjazottak bemutatko-
zásával egyetemben – az Erdélyi Magyar Írók Ligájának
2011. december 10-én Kolozsváron tartandó, X. Díjkiosz-
tó Gálaestjén kerül sor. A pályázati kiírást a Nemzeti Kul-
turális Alap támogatja.

Tehetségkutató irodalmi pályázat
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Negyvenéves terv

Váncsa István

Nem titok, hogy ebben a
tekintetben [értsd: a gazda-
ságra vonatkozólag] megkö-
töm a következõ kormány
kezét. És nemcsak a követke-
zõét, hanem a következõ tíz
kormányét, mondta Orbán a
Kronen Zeitungnak. Most
nagy itthon a csodálkozás,
mert elõször is mi az, hogy
megköti, másodszor ha ilyes-
mit forgat a fejében, akkor
azt nem Kurt Seinitznek, ha-
nem a magyar választópol-
gároknak kellett volna elõ-
ször elmondania. Mármost a
helyzet az, hogy két héttel ez-
elõtt csakugyan elmondta.
Igaz, nem direktben a ma-
gyar választópolgároknak,
hanem egy plenáris találko-
zón (amelyen az Európai
Unió tagállamainak nemzeti
parlamentjeiben és az Euró-
pai Parlamentben az európai
ügyekre szakosodott külön-
bözõ bizottságok képviselõi
vettek részt, röviden a
COSAC-tanácskozáson),
amirõl a Népszabadság tudósí-
tást közölt: „ne lepõdjenek
meg, ha azt olvassák az újsá-
gokban, hogy a magyar gaz-
dasági rendszer pilléreirõl a
magyar parlament kétharma-
dos, azaz alkotmányos erejû
törvényt alkot”. De hiába
mondta, hogy ne lepõdjünk
meg, mert mint látható, még-
is meglepõdtünk. Maga a
Népszabadság is meglepõ kije-
lentést emlegetett, amibõl ar-
ra kell következtetnünk,
hogy a Népszabadságot a Nép-
szabadság se olvasta. „Végre
egy õszinte mondat!” – ör-
vendezett Békesi László
ugyancsak a Népszabadság-
ban, és némiképp indokolat-
lanul, mert Orbán föntebbi
kijelentése amellett, hogy
másodlagos frissességû, még
csak nem is igaz, finomab-
ban szólva az igazságnak
nem minden részletét bontja
ki. A Kronen Zeitungban meg-
jelent szöveg ugyanis egyér-
telmûen azt állítja, hogy az
eljövendõ kormányok pre-
ventív gúzsbakötése csakis a
gazdasági törvényekkel ösz-
szefüggésben perfektuálódik,
de hát ez a megfogalmazás
indokolatlanul szerény. Tud-
valévõ, hogy a jövõ év elejé-
vel hatályba lépõ új alkot-
mány harminckét tárgykört
hagyott nyitva avval, hogy
ezeket kétharmados törvé-
nyek fogják szabályozni
(ezekbõl négyet az elmúlt
pénteken nyújtott be a kor-
mányoldal), vagyis Orbán a
következõ kormányok ke-
zecskéit nem egyszeresen,
hanem harminckétszeresen
köti meg, nemcsak a gazda-
sági életre, hanem az élet
csaknem valamennyi terüle-
tére vonatkozóan. A problé-
ma innentõl kezdve tisztán
kampánytechnikai jellegû,
azt kell kitalálni, hogy ilyen
körülmények között a jövõ

választási hadjáratai milyen
témák köré szervezhetõk.
Tételezzük fel például, hogy
2014-ben (vagy 18-ban, 22-
ben, akármikor) végre meg-
jelenik a politikai arénában
egy hitelesnek és kormány-
képesnek látszó friss erõ,
meg akarja szólítani a válasz-
tókat, alapesetben nyilván
valami ésszel felfogható,
konkrét dolgot mondana ne-
kik. Ha ez most történne, ak-
kor például elmondhatná,
mit tart fontosabbnak: azt,
hogy a Péterfy kórházban ne
állítsák le a mûtéteket, és így
az évek óta csípõprotézisre
váró Józsi bácsi végre meg-
kaphassa a protkóját, vagy
hogy Kósa kapjon tizenkét-
milliárdért stadiont. Ez olyan
dilemma, amirõl a választó
is világos képet tud alkotni.
(...) Másik példa: mi a fonto-
sabb, a jogbiztonság, vagyis
hogy a szabályosan, törvé-
nyesen nyugdíjba ment tûz-
oltót most már hagyjuk bé-
kén, vagy hogy magyar kéz-

ben legyen a Mol, aminek a
Le Monde szerint pusztán
szimbolikus jelentõsége van,
semmi egyéb. Megfontolan-
dó továbbá, nem volna-e ér-
demes évente eladni az oro-
szoknak az állami vagyon
egy-egy darabkáját, majd a
következõ évben negyven-
százalékos ráfizetéssel visz-
szavenni csak azért, hogy
dobbanjon a magyar szív, és
büszkén dagadozzon a hon-
fiúi kebel. Ilyesmirõl, általá-
nosabban adópolitikai és a
költségvetés-politikai progra-
mokról kellene beszélni egy
választási kampány idején,
de a jövõben nem lehet,
ugyanis Orbán a jövõt egyér-
telmûen kijelöli, alapjait két-
harmados törvényekben be-
betonozza. A hatalomra ke-
rülõ kormányok feladata
csupán annyi lesz, hogy vég-
rehajtsák az orbáni Tervet,
viszont errõl a kampányban
nincs mit mondani. Bárki is
gyõz, ugyanazt kell mûvel-
nie. Persze nem igaz, hogy a
választási küzdelem így nem
a fontos problémákról fog
szólni, mert igenis arról fog.
Az egymással versengõ pár-
tok például abban vetélked-
hetnek, hogy ki szereti job-
ban Orbán Viktort. Más kér-
dés, hogy Orbán Viktort ma-
ga Orbán Viktor szereti leg-
jobban, vagyis a parti min-
denképp az övé, de hát a cél
végül is ez. 

A Kronen Zeitung web-
oldalán az Orbán-interjú
alatt természetesen kom-

mentek is olvashatók, a véle-
mények pedig, hogy úgy
mondjam, megoszlanak.
Persze az a gondolat, hogy a
hosszú idõre stabilizált,
transzparens adó- és költség-
vetés-politika, valamint a szi-
lárd jogi környezet jót tenne
a gazdasági életnek, sõt az
adóalanyok pszichés állapo-
tának is, tulajdonképp egész
elfogadható volna, mármint
normális körülmények kö-
zött, egy normálisabb korban
és országban. Itt és most az
vele a gond, hogy olyan poli-
tikai erõ akar évtizedekig tar-
tó stabilitást és kiszámítható-
ságot garantálni, amely való-
jában mindenfajta stabilitás-
nak és kiszámíthatóságnak
véget vetett, az országban
eleve örvénylõ káoszt nem
leküzdötte, hanem mind job-
ban fölkeveri. A másik prob-
léma inkább stiláris. Csak a
döglött hal úszik az árral,
mondja az interjú címe, a
szövegbõl pedig olyan politi-
kus portréja bontakozik ki,

aki nem döglött hal, tehát ár
ellen úszik, széllel szemben
hugyozik. Többet erõvel,
mint ésszel. Kulcsai nincse-
nek, az ajtókat berúgja, bul-
dózerrel közlekedik, sövény-
vágó ollóval vágja a körmeit.
A magyar politikus nem
taoista. Viselkedése a rokokó
finomkodás valamennyi ele-
mét mellõzi, modora arro-
gáns, nemzetközi renoméja
az észlelési küszöb alatt.
Egyes szám elsõ személyben
beszél, az interjúban az Ich
szó huszonháromszor fordul
elõ, a Wir némileg ritkábban.
A felvilágosult abszolutiz-
mus korában másképp volt,
akkor az uralkodó többes
szám elsõ személyben nyil-
vánult meg, de hát ez most
nem felvilágosult abszolutiz-
mus, hanem elsötétedett.
Persze az is kérdés, hogy
amikor Orbán mégis többes
számra fanyalodik, kiket ért-
het abba bele önmagán kívül.
Lázárt? Szijjártót? Semjént?
A döntéseit kivel vitatja meg?
Itt van elõttem egy szöveg, az
áll benne, hogy „A legnagy-
szerûbb gondolatoknak is ja-
vára válik azonban, ha politi-
kai viták kereszttüzébe kerül-
nek. Annak is megvannak a
veszélyei ugyanis, ha nagy,
nemzetboldogító vagy világ-
megváltó gondolatokat a de-
mokratikus politika kompro-
misszumait megkerülve,
egyenesen rá akarnak kény-
szeríteni az országra.” Ezt
Orbán Viktor írta a Mi a poli-
tika címû tanulmánykötet

fülszövegeként 1994-ben,
amikor még voltak politikai
viták, egyeztetések, kompro-
misszumok. Ma már csak a
nemzetboldogító gondola-
toknak örvendhetünk. 

Hogyan sikerült 
összerúgni a port 

Szlovéniával?

Zentai Péter

A magyar külügyminiszté-
rium tiltakozott a ljubljanai
kormánynál, mert Borut
Pahor szlovén miniszterel-
nök példátlan módon neki-
ment Orbán magyar minisz-
terelnök kormányának. Az
egész história homályos,
mindenesetre precedens nél-
küli a két ország eddigi viszo-
nyában – mondja a hvg.hu-
nak adott interjúban a legna-
gyobb szlovén napilap, a
Delo külpolitikai rovatveze-
tõje, Sasa Vidmayer. (...)

Zentai Péter: Mit szólnak
ahhoz, hogy szomszédjuk-
kal, Magyarországgal mint-
ha megromlott volna a vi-
szony?

Sasa Vidmayer: Egy köz-
vélemény-kutatás szerint a
szlovénok többsége nincs iga-
zából tisztában azzal, hogy
Magyarország szomszédos
állam. Annyira rövid ugyanis
a határ, hogy ezt – leegysze-
rûsítve – észre sem veszi sen-
ki. Legalábbis egészen az el-
múlt hónapokig – sajnálom,
hogy ezt kell mondanom –
Magyarországra itt senki sem
figyelt oda igazából. Nálunk
csak a „nagy” szomszédokra
irányul minden figyelem:
Horvátországra, Olaszor-
szágra és Ausztriára.

Z .P.: Miért kezdtek mégis
ránk is figyelni az elmúlt hó-
napokban? Történt valami
különös?

S. V.: Ezt önnek jobban
kell tudnia. Mindenesetre,
azon túlmenõen, hogy publi-
citást kapott nálunk is, hogy
Magyarország az EU soros
elnöke, szlovéniai viszony-
latban óriási visszhangot kel-
tett az önöknél elfogadott
médiatörvény és új alkot-
mány ügye. Abban olyan ré-
szek vannak, amelyek érintik
a nemzeti kisebbségek, köz-
tük a nálunk élõ magyar ki-
sebbség ügyét is.

Z. P.: És milyen volt álta-
lában a magyar intézkedé-
sek, törvények visszhangja
önöknél? Az ön lapja, a Delo
például mit írt errõl?

S. V.: Erõs kritika érte és
bizonyos értelmiségi körök-
ben továbbra is éri a magyar
kormányt. Nagyjából az itte-
ni sajtóvisszhang olyan,
mint amilyet általában ész-
lelni lehetett a nyugat-euró-
pai országokban Magyaror-
szágról.

Z. P.: De mi húzódhat
meg amögött, hogy Borut
Pahor szlovén miniszterel-
nök példátlanul nekiment a
magyar kormánynak?

S. V.: A miniszterelnö-
künk háttérbeszélgetésen fo-

gadott néhány újságírót és
noha a kormányfõ kérte,
hogy amit mond, az marad-
jon köztük – az egyik résztve-
võ kiszivárogtatta a készített
hangszalagot. Ezek szerint
azt mondta a kormányfõ, ha
jól emlékszem, hogy „Ma-
gyarország el lesz szigetelve,
amint végetér a magyar EU-
elnökség” és egyéb, nagyon
kemény dolgokat is mondott
a magyar kormányról.

Z. P.: Úgy tudom, úgy fe-
jezte ki magát, hogy „elszi-
geteljük Magyarországot”.
Kire gondolhatott, amikor
többes szám elsõ személyt
használt?

S. V.: Ezt egyelõre senki
sem érti, legalábbis senki
azok közül, akikkel a dolgot
átbeszéltem. Egyes kollégá-
im arra fogadnak, hogy
Pahor az európai baloldali
pártokra célzott, az európai
szocialistákra, szociálde-
mokratákra. Például az Eu-
rópai Parlamentben. Min-
denesetre a szlovéniai tévé-
ben egymás után szólalnak
meg a konzervatív, a jobbol-
dali ellenzék vezetõi és bírál-
ják a miniszterelnököt fele-
lõtlen kijelentései miatt.

Z. P.: Belpolitikai viszály
támadt a magyar ügybõl?

S. V.: Ez azért túlzás. A
jobboldali ellenzéknek sem
tetszett a magyar médiatör-
vény, és nekik is vannak
fenntartásaik egy csomó
más magyarországi intézke-
déssel szemben. Viszont –
ezen a véleményen vagyok
én is – tényleg felelõtlenül
beszélt a miniszterelnök.
Egy másik, velünk alapvetõ-
en jó viszonyban lévõ ország
elszigetelését egy komoly
politikus nem vetheti fel.

Z. P.: Miként tudná jelle-
mezni a szlovéniai baloldalt
és a jobboldalt? Gondolom,
ugyanolyan mérsékelt vona-
lat visznek, mint például Né-
metországban a szociálde-
mokraták és a keresztényde-
mokraták.

S. V.: Ugyan. Inkább ha-
sonlítanám õket az általános
kelet-európai vonal követõi-
hez. A jobboldal nacionalis-
ta húrokat penget, a baloldal
pedig egyfajta a mixtúrája a
volt kommunistáknak és a li-
berálisoknak is. Ne legyenek
illúziói, noha kétségtelenül
jobb itt a gazdasági helyzet,
mint a volt Jugoszlávia többi
országában, vagy – vélhetõ-
leg – Magyarországon. (...)
Ezzel párhuzamosan kezde-
nek felkorbácsolódni a poli-
tikai szenvedélyek és termé-
szetes, hogy erõsödik a naci-
onalizmus. Ez egyrészt
Ausztria, másrészt Horvát-
ország felé nyilvánul meg el-
sõsorban. Gyanítható, hogy
az élezõdõ belpolitikai fe-
szültségeknek is közük lehet
a miniszterelnök Magyaror-
szággal kapcsolatos kiroha-
násaihoz. Ettõl függetlenül
az biztos, hogy a magyar
kormány aktivizálta valami-
képpen a mi térségünkben a
nacionalizmust.

Z. P.: Horvátország kap-
csán például nem kerül szó-
ba Magyarország? Írtak-e

például a Mol állítólagos
megvesztegetési ügyérõl?

S. V.: Ezt a témát igen-
csak figyelemmel kell kísér-
nünk. Nem tudjuk, mennyi
igazság van a Zágrábból ér-
kezõ jelentésekben, de szinte
bizonyosra vehetõ, hogy
ügyészségi vizsgálat folyik
azzal a gyanúval, hogy a
Mol megvesztegette a koráb-
bi horvát miniszterelnököt.
Nem jó ómen ez sem. Azt
mutatja, hogy lassan de biz-
tosan kezdenek olyan fe-
szültségek kialakulni a mi
kis országaink között, ame-
lyek egy nap naggyá, akár
nagyon naggyá válhatnak,
és egymásnak is feszülhet a
sok kicsi nacionalizmus. En-
nek márpedig beláthatatlan
következményei lehetnek. 

Dzsudzsák Balázs

alkotmánybírói 
kinevezése

Új Péter

Rendes évi szabadságolás
keretében eltöltött rövid kül-
földi tartózkodásom befeje-
zését követõen megdöbbe-
néssel értesültem róla, hogy
jogalap nélkül is kétség-
beesetten folytatják hazugsá-
gokra és csúsztatásokra épü-
lõ alaptalan politikai hecc-
kampányukat Magyaror-
szággal szemben. A kettõs
mérce további nyílt megnyil-
vánulása, hogy a tények fi-
gyelmen kívül hagyásával
üzemelõ hazugsággyár to-
vább ontja rágalmait a kor-
mány sikeres intézkedései el-
len, miközben hol voltak,
amikor azonosítószám nél-
küli rendõrök békés tüntetõ-
ket vertek össze és kínoztak
meg, médiumokat bojkottál-
tak vagy éppen újságírókat
rabosítottak hazánkban. Ért-
hetetlen és indokolhatatlan
az a düh, amivel a kormány
ellenfelei politikai célból rá-
rontottak. Egyszer s minden-
korra le kell szögeznünk,
hogy a választói akarat nem
mehet szembe a választók
akaratával! Ismételten bebi-
zonyosodott, hogy a kettõs
mérce nyílt megnyilvánulá-
saként kétségbeesetten foly-
tatják hazugságokra és csúsz-
tatásokra épülõ alaptalan po-
litikai hecckampányukat, po-
litikai célból. Az alaptalan tá-
madások hitelességét aláássa
egyszersmind a kétségbevon-
hatatlan tény, hogy hazugsá-
gokra és csúsztatásokra épül-
nek, a választói akarat figye-
lembe nem vételével hazánk
lejáratásának politikai célból.
Kétségbeesetten folytatják.
(...) Az Európai Bizottság ál-
lásfoglalásából, valamint a
vonatkozó, ám a vádasko-
dók által sajnálatosan nem
kellõképpen tanulmányozott
jogi alapdokumentumokból
minden kétséget kizáróan
megállapítható, hogy
Dzsudzsák Balázs alkot-
mánybírói kinevezése min-
den szempontból megfelel az
Európai Unió közös demok-
ratikus elveinek, az európai
hagyományoknak, és bizto-
sítja hazánk további jó irány-
ba menetelését közjogi érte-
lemben is. Ez ismételten be-
bizonyosodott.
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Bebetonozott agyrémek

Szijjártó Péter – „kétséget kizáróan bebizonyosodott”
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Kész, 
kigyúlt a szikra?

Mircea Vasilescu

Régióátszervezés ide vagy
oda, a román–magyar kap-
csolatok bonyolódnak.
Mind Románia és Magyar-
ország között, mind pedig
idehaza. A reakciók, nyilat-
kozatok és félmegoldások
furcsa keveréke szunnyadó
attitûdöket ébreszt. Különfé-
le magyar hivatalosságok – a
nagykövettõl egy miniszter-
elnök-helyettesig – olyan kér-
déskört kommentálnak, ami
kimondottan román belügy,
kiváltva ezzel a román hiva-
talosságok válaszreakcióját.
Példának okáért egy nagy-
követ berendelése a külügy-
minisztériumba (ahogyan az
Magyarország követével tör-
tént) a diplomáciai gyakor-
latban nagyon is komoly do-
log. Másfelõl azonban Buka-
rest és Budapest minden
adandó alkalommal (beleért-
ve a schengeni csatlakozást
is) elmondják, mennyire jól
együttmûködik a két ország,
mennyire szorosak a kapcso-
latok. Persze hogy szorosak
– végül is az EU két tagor-
szágáról van szó, rájuk elmé-
letileg érvényesek az európai
standardok. Csakhogy egy
ideje a feszültségforrások
száma megszaporodott. A
régiófelosztás „etnikai kér-
déssé” vált, ömlenek a nyi-
latkozatok: a Hargita és
Kovászna megyei magyarok
tiltakozni akarnak, és az öve-
zetben élõ románok sem ad-
nák alább. „Kintrõl”, azaz
Budapestrõl szórnak egy-egy
csipetnyi sót a sebre: Buda-
pest közigazgatása le akarja
cserélni a város zászlaját,
mert piros-sárga-kék (bár
vízszintes elrendezésben),
következésképp túlságosan
hasonlít Románia zászlajá-
hoz. Nem újdonság ez – a
kék sáv Budapest zászlaján a
Horthy idejében is zöld volt.
De a zászló lobogtatása ép-
pen most olyan szimbólum-
játék, amely „tükörjátékot”
indíthat el Romániában. Fel-
ébredhetünk egy olyan naci-
onalista párttal – egyfajta vá-
laszként a Jobbikra –, amely
a PRM-nél is rosszabb lehet.
A PDL és az RMDSZ pedig
– egyébként ugyanannak a
kormánynak a tagjai, ha a
tisztségek és a pénzalapok el-
osztásáról van szó – képtelen
életképes megoldásokat ta-
lálni a nacionalista elcsúszás
elkerülésére. Sõt ellenkezõ-
leg: a választók érzelmeivel
manõvereznek, abban bízva,
hogy több szavazatot szerez-
nek (vagy legalább megtart-
ják a jelenlegi bázisukat), és
elveszik a radikálisok kenye-
rét. Közben az emberek Har-
gita és Kovászna megyében
rosszul élnek, a vidék egyike
a legelmaradottabbaknak az
országban (figyelemre méltó
potenciálja ellenére), és
szemlátomást senkinek nem
jut eszébe, hogy világos ter-
vekre és politikákra van

szükség, nem a régi és el-
használt etnikai klisékre.
Ám úgy tûnik, a szikra ki-
pattant. Ha lánggá fejlõdik,
azon mindenki veszít.
(Fordította: Sz. L.)

Alkotmány-
módosítás az 
AB megállóban

Liviu Antonesei

Az Alkotmánybíróság
(Ab) komoly alkotmányos-
sági kifogásokat emelt a
Cotroceni-bõl jött módosítá-
si tervezettel szemben. Lás-
suk, hogy reagál majd az el-
nök és bizottságának a szak-
értõi. Nem számítottam ar-
ra, hogy az alkotmánymó-
dosítás könnyen átmenjen a
kötelezõ szûrõkön a népsza-
vazás szakaszáig, sõt a politi-
kai küzdõtér adott helyzeté-
ben nem számítottam arra,
hogy egyáltalán átmenjen,
de azt sem gondoltam, hogy
ilyen erõsen megbotlik az
Ab-on. Élt bennem a gya-
nakvás az intézmény eddig
gyakran tanúsított fokozott
politikai engedelmességére.
Egyelõre az elnök nem nyi-
latkozott az Ab döntésérõl.
Nyilatkozott azonban a kor-
mányfõ, talán annak alap-
ján, hogy õ szabad idejében
alkotmányjogász. Ugyan
nem minden nyilatkozata és
tette bizonyítja ezt, de ez
más lapra tartozik. Persze,
az Alkotmánybíróság dönté-
se konzultatív, a kezdemé-
nyezõ figyelembe veheti az
ott tett észrevételeket vagy
egyenesen a parlamentbe
küldheti az eredeti terveze-
tet. A gyakorlat arra tanít,
hogy jobb figyelembe venni
a megjegyzéseket, már csak
azért is, mert ezzel leegysze-
rûsödne a parlamenti vita,
de nem tudhatom, mikép-
pen jár majd el egy ilyen játé-
kos elnök. Az Ab legfonto-
sabb kifogása a törvényesen
szerzett vagyonra vonatkozó
cikkely törlésérõl szól, s a ta-
láros testületnek igaza van.
A tulajdon szavatolása, a va-
gyon törvényes jellegének
statuálása és az ártatlanság
vélelme a demokrata-liberá-
lis jogállam mûködésének
alapvetõ oszlopai. Nem az
állampolgárnak kell bizonyí-
tania vagyonának törvényes
voltát, hanem szakosított in-
tézményei révén és igazság-
ügyi (bírósági) határozattal
az államnak kell bebizonyí-
tania a szerzett vagyon eset-
leges törvénytelen jellegét. A
miniszterelnök kijelentette,
hogy e módosítás elutasítása
megakadályozná a „bandi-
ták” megbüntetését, és fõleg
a törvénytelen javak vissza-
szerzését, ami enyhe kis ha-
zugság. A bûnösök a jelen
alkotmányos keretek között
megbüntethetõk, a probléma
az igazságszolgáltatás mû-
ködése! Ami a jogtalanul
szerzett vagyonok helyzetét
illeti, csodálkozom, hogy a
kormányfõ nem hallott az

„okozott kár megtérítésé-
rõl”. Persze, ehhez az
ügyészségnek bizonyítania
kell a kárt, a bíróságoknak
pedig végleges és visszavon-
hatatlan ítélettel szentesíte-
niük kell azt. Fáradságosnak
tûnik, de a demokrácia és a
demokratikus igazságszol-
gáltatás így mûködik. Nem
hatékony? A kommunista
igazságszolgáltatás nagyon
hatékony volt, elég volt egy
telefonhívás a párttól vagy a
Szekuritátétól, és „igazság”
tétetett, bizonyítékok nélkül,
hiteles tanúk nélkül, akár a
mégoly kommunista törvé-
nyesség tiszteletben tartása
nélkül! A taláros testületnek
igaza van akkor is, amikor
elutasítja azt a pretenciót,
hogy a pénzügyi és költség-
vetési politikákra vonatkozó
adminisztratív részt vonják
ki a bíróságok ellenõrzése
alól. Túl az esetleges kor-
mányzati visszaéléseken,
amiket ez az intézkedés lehe-
tõvé tesz, ekképpen korlá-
tozzák az állampolgárok
ama jogát, hogy igazukat a
bíróságokon keressék, ami
megengedhetetlen egy jogál-
lamban. Ezzel szemben az
Ab túloz a honatyák és a mi-
niszterek védelmét illetõen.

Normális országokban a
mentelmi jog kizárólag a po-
litikai nyilatkozatokra vonat-
kozik; minálunk a parlament
jóváhagyása nélkül a bûnül-
dözõ (bûnügyi) szervek nem
folyamodhatnak házkutatás-
hoz vagy helyezhetnek elõ-
zetes letartóztatásba még a
gyilkosságon vagy nagykor-
rupciós cselekményen stb.
tetten ért honatyát sem. Úgy
vélem, hogy a „mentelmi jo-
got” a fejlett demokráciák
kurrens gyakorlatához kell
„igazítani”. Ami a bírák és
„civilek” közötti arány csök-
kentését illeti a Legfelsõ Bí-
rói Tanácsban, úgy gondo-
lom, ismét csak az Ab túlzá-
sáról van szó. Voltaképpen
mostanáig is voltak „civilek”
a LBT-ban, a módosító ja-
vaslat pedig nem változtat az
arányokon, csak csökkenti
azokat. Miközben a számok-
ra figyelt, az Ab nem értette
meg az igazi problémát:
hogy tulajdonképpen a „civi-
leket” politikai intézmények
és testületek nevezik ki! Kö-
vetkezésképpen olyan me-
chanizmust kellene találni,
amelynek révén a civil társa-
dalom mint olyan küldhesse
saját képviselõit a taláros tes-
tületbe. Anélkül, hogy kifeje-
zetten megállapította volna

alkotmányellenességüket, az
Ab a módosító tervezet más
cikkelyeivel kapcsolatban is
fenntartásokat fogalmazott
meg, és kérte, hogy mondja-
nak le azokról. Fontosnak
tartom az Ab be nem avatko-
zási szándékát egy olyan ki-
mondottan politikai folya-
matba, mint amilyen az el-
nök felfüggesztése. Érdekes:
az Ab kezébe adják a dönté-
si jogot egy igen fontos poli-
tikai kérdésben, és a testület
visszautasítja ezt! 
(Fordította: K. B. A.) 

Talány

Andrei Pleºu

Volt egy pillanat 1989
elõtt, amikor Doina Cornea
lemosta egy egész nemzet
szégyenét. Egyike volt azok-
nak a ritka személyiségek-
nek, akik nemet mertek
mondani a rezsimnek,
amely kíméletlenül elbánt el-
lenfeleivel. Az említett epi-
zód miatt Cornea asszony
örök hálát és feltétlen tiszte-
letet érdemel. Ugyanakkor
nem elõször fordul elõ, hogy
kénytelen vagyok élesen kü-

lönválasztani a hõsies kiál-
lást az emberi, a mindenna-
pokban néha túlságosan em-
beralaktól. A kettõ találkoz-
hat ugyanabban a személyi-
ségben. Az a tény, hogy vala-
ki életének egy adott pillana-
tában kiemelkedõ tettet haj-
tott végre, nem garancia a té-
vedhetetlenségre minden te-
rületen és idõben. Éppen
ezért nincs helye a bálványo-
zásnak. Amikor pedig valaki
tudja, hogy a hangjára mesz-
szemenõen odafigyelnek, és
tudatában van, hogy meg-
nyilatkozásai erõs szimboli-
kus töltettel bírnak, százszor
meg kell hogy gondolja, mi-
elõtt a nyilvánosság elõtt
megszólal. Azért sorolom
ezeket, mert olvastam Cor-
nea asszony levelét Adrian
Sobaruhoz. Adrian Sobaru
maga is megérdemli, ha
mást nem, az együttérzésün-
ket. Nem akarok ítélkezni
arról, ahogyan kifejezte tilta-
kozását a korántsem hibát-
lan kormány ellen, ugyanak-
kor nem is nevezném a pol-
gári érzület mintájának, kiki-
áltva ezzel a tiltakozás, a po-
litikai és az állampolgári cse-
lekvés optimális formájává a
kamikaze viselkedésmódot.
Cornea asszony Liviu Ba-
beºhez hasonlította. Én óva-

tosabban bánnék az analógi-
ával az 1989-es brassói már-
tír iránti tiszteletbõl. Liviu
Babeº nem is álmodhatott
arról, hogy Ceauºescu beszé-
de idején belépjen a Nagy
Nemzetgyûlésbe, sem arról,
hogy filmezik, amint fel-
gyújtja magát, vagy nagy si-
kert arat a tévéstúdiók meg-
hívottjaként. Haláláról csak
a Szabad Európa Rádió hall-
gatói tudtak. Az öngyilkos-
ságot választotta tiltakozásul
akkor, amikor ez volt a radi-
kális tiltakozás egyetlen
módja. A környezet, amely-
ben a két gesztus végbement,
összehasonlíthatatlan – ezt
látni csak egy kis jóindulat
kell. Cornea asszonyt mégis
rendkívüli módon meghatot-
ta Sobaru úr, akinek hálás a
„leckéért”, amit mindany-
nyunknak feladott. A levél
egy számomra érthetetlen
mondattal kezdõdik: „Az
extrém tiltakozásnak helye
csakis érzõ emberek elõtt
van, akiknek a szeretetére
apellálni lehet. Ghandi gon-
dolta így, és neki sikerült.
Hogyhogy? Tiltakozni sze-
relmes asszisztencia elõtt
kell? Felháborodni az »érzé-
keny«, téged szeretõ tömeg
ellõtt kell? Sobaru úr ilyen-
nek gondolta a román parla-
mentet? De hagyjuk Gandhi
megidézését, noha õ éppen
az erõszakmentes tiltakozás
bajnoka volt, és nem kom-
mentálnám a levél néhány
öncélú megfogalmazását
sem („transzperszonális” til-
takozás stb.). Az elképesztõ
számomra a „lecke” emlege-
tése. Miféle lecke? Vagyis a
legméltóságteljesebb politi-
kai stratégia – az egyetlen le-
gitim és hatékony – az ön-
gyilkosság? Aki jó polgár
akar lenni, az ugorjon le a
toronyból? A „lecke” a példa
erejével operál. Készek va-
gyunk a gyermekeink elé tár-
ni egy ilyen leckét? Mi ma-
gunk készek vagyunk a saját
bõrünkön kipróbálni?
Cornea asszonyról tudom,
hogy vallásos ember. Ho-
gyan képes elfogadni ennyi-
re könnyen az öngyilkossá-
got? És fõleg: hogy felejthet-
te el a saját „példáját”? Mert,
hála Istennek, Cornea asz-
szony nem végzett magával,
hanem a harcnak olyan
módját választotta, amely
valóban lecke. És éppen
azért, amit tett, jobban odafi-
gyelhetne arra, mit beszél…
(Fordította: Sz. L.)

A holokauszthoz 
vezetõ út 

Timothy Snyder
A nácik akkor szánták el

magukat a zsidóság fizikai
megsemmisítésére, amikor a
háború számukra kedvezõt-
len fordulatot vett. Szövetsé-
geseiktõl pedig azért követel-
ték a zsidó lakosok átadását,
hogy bûntársakká váljanak,
és ne léphessenek ki a hábo-
rúból – állítja a német törté-
nész. 

„Longerich kiváló tanul-
mánya minden korábbinál
jobban vizsgálja, hogy lesz

az antiszemitizmusból tö-
meggyilkosság, és üzenete
az, hogy az út bizony eléggé
egyenes” – írja a New York
Review of Booksban a
Metazinból is ismert törté-
nész, Timothy Snyder. Írása
négy könyvbõl szemezget,
de elsõsorban Peter Lon-
gerich német történész két
mûvével foglalkozik: az
egyik a nácik „zsidópolitiká-
járól”, a másik Himmler SS-
vezér életérõl szól. (...) A tö-
meges elgázosítás akkor kez-
dõdött, amikor Hitler elren-
delte a lágerekbe zárt német
zsidóság keletre telepítését.
Még ekkor sem volt szó teljes
megsemmisítésükrõl, Arthur
Greiser kormányzó azonban
már gázkamrát építtetett,
hogy „helyet csináljon” az
érkezõ németországi zsidók-
nak. Snyder hitelt ad
Longerich feltételezésének,
hogy a kedvezõtlen hadszín-
téri hírek, az orosz ellenof-
fenzívák és Amerika hadba
lépése nyomán születtek a
határozatok, amelyek a „vég-
sõ megoldáshoz” vezettek.
Hitler azt hirdette, hogy a
zsidók robbantották ki a há-
borút, és büszkén hivatkozott
önnön jóslatára, amelyben
még 1939-ben megmondta,
milyen szörnyû büntetés vár
rájuk, ha ezt megteszik.
Ahogy Hitler a harmincas
években bûnrészessé tette a
német lakosságot a zsidóság
elleni atrocitások idején,
ugyanúgy 1942-tõl szövetsé-
geseit is kompromittálni
akarta maga mellett, és erõ-
teljesen sürgette, hogy „old-
ják már meg a zsidókérdést”.
Longerich szerint úgy vélte,
hogy ha megteszik, akkor
majd a végsõkig ki kell tarta-
niuk a nácik mellett, nem áll-
hatnak át. Nem véletlen,
hogy Olaszország és Bulgá-
ria az elsõ adandó alkalom-
mal ki tudott lépni a háború-
ból, a zsidók üldözését
ugyanis e két országban kor-
látok között tartották, s nem
voltak hajlandóak kiszolgál-
tatni a zsidóságot a németek-
nek. Románia maga gondos-
kodott zsidók tömegeinek le-
gyilkolásáról, de a hadiese-
mények fordulatát érzékelve
visszakozott, és szintén nem
adta át a náciknak a maga
zsidó lakosságát. A román
állam így át tudott állni a
szövetségesek oldalára. 

Longerich nyomán
Snyder a következõ – megle-
hetõsen elnagyolt – leírást
adja Magyarország esetérõl:
„Magyarország kitoloncolt
zsidókat az 1939-ben, Cseh-
szlovákia feldarabolása után
megszerzett területekrõl, a
hazai zsidóságot pedig bru-
tális munkaszolgálatra fogta,
amelynek során sokan életü-
ket vesztették, de a rezsim
nem volt hajlandó a halál-
gyárakba küldeni a zsidókat.
A magyarországi zsidók de-
portálása 1944-ben kezdõ-
dött, miután a magyarorszá-
gi rezsim sikertelenül próbált
átállni a szövetségesekhez és
segítséget kérni tõlük; a né-
metek ekkor bevonultak és új
rezsimet állítottak fel.”
(metazin.hu)

Kalandorok, áldozatok

Traian Bãsescu – küzdést akar, diszharmóniát...
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Czédly József

Az ezelõtt 6 évvel életbe lé-
pett, a munkahelyen történõ
szakmai képzést lehetõvé te-
võ jogszabály (Legea 279/
2005 privind ucenicia la
locul de muncã) egyes elõ-
írásain változtat a Hivatalos
Közlöny június 20-i, 429. szá-
mában megjelent 106/ 2011.
sz. törvény. Az alábbiakban
a folyó év június 20-án ha-
tályba lépõ jogszabály fonto-
sabb rendelkezéseit ismertet-
jük.

A munkahelyen történõ
képzés intézménye szakmai
felkészülésre ad lehetõséget
azoknak a természetes (fizi-
kai) személyeknek, akik ily
módon kívánnak képesítést
nyerni egy bizonyos mester-
ség/foglalkozás terén és en-
nek érdekében különleges,
szakmai képzésre szolgáló,
munkavállalási szerzõdést
kötnek (contract de ucenicie
la locul demuncã) egy mun-
kaadóval. Ennek alapján:

a) a munkaadó (ez lehet
jogi vagy természetes sze-
mély) felelõssége a megfelelõ
munkabér kifizetésén kívül
biztosítani az inas szakmai
felkészítését egy adott mes-
terség/foglalkozás terén;

b) az inas kötelezettsége a
szakmai képesítés elnyeré-
sén kívül, hogy mint a mun-
kaadó alkalmazottja, elvé-
gezze a reá kiszabott mun-
kát.

A szakmai képzésre szol-
gáló munkavállalási szerzõ-
dést meghatározott idõre (pe
durata determinatã) kötik. A
szerzõdõ személy alkalma-
zotti jogállása szerint inas és
mint ilyen reá is érvényesek
a vállalkozás többi munka-

vállalójára vonatkozó mun-
kahelyi rendelkezések, kivé-
ve azokat, melyek ellentéte-
sek az inasi státusával.

A szakmai képzés meg-
kezdése elõtt az errõl szóló
szerzõdést be kell vezetni az
alkalmazottak általános
nyilvántartására szolgáló re-
giszterbe, és be kell jelenteni
a területi munkafelügyelõ-
ségnek is.

A szakmai képzésre szol-
gáló szerzõdésnek a munka-
vállalói szerzõdésben foglalt
szokásos kitételek mellett
tartalmaznia kell:

– az inas által megszerzen-
dõ mesterség/foglalkozás
megnevezését;

– a szakmai képzést irá-
nyító személy nevét és szak-
mai felkészültségét;

– a szakmai képzésre szol-
gáló munkahely/munkahe-
lyek megnevezését (eddig
csak egy munkahely kijelölé-
se volt lehetséges);

– a munkahelyen történõ
szakmai képzés gyakorlati és
elméleti lefolytatásának idõ-
tartamát (eddig a szakmai
képesítés elnyerésének idõ-
tartamát kellett megjelölni);

– más, a jogszabályokban
elõírt feltételeket.

Megszûnik az a kötelezett-
ség, hogy az inasok képzésé-
re szolgáló szerzõdések tar-
talmazzanak kitételeket a
gyakorlati és elméleti képzés
programjáról, valamint az
inasoknak nyújtott esetleges
természetbeli juttatásokról.

Továbbra is érvényben
maradtak a munkahelyen
történõ szakmai képzésre
vonatkozó következõ elõírá-
sok:

– szakmai képzésre szol-
gáló szerzõdést köthet min-

den 16. életévét betöltött
természetes személy, aki 25
évnél nem idõsebb, és nincs
már szakmai képzettsége
azon a téren, amire a szer-
zõdés vonatkozik. Kivétele-
sen köthet szakmai képzésre
szolgáló szerzõdést a 15.
életévét betöltött személy is,
ha a szülõk (gyámok) erre
írásbeli beleegyezésüket ad-
ták és a kijelölt szakmai
képzéssel járó tevékenység
nem  káros az érdekelt sze-
mély egészségére és fejlõdé-
sére;

– szerzõdést köthetnek az
EU tagországainak állam-
polgárai és ezek családtagjai
is;

– ugyancsak jogosultak
szerzõdés megkötésre más
országok állampolgárai vagy
a hontalanok (apatrizi), ha
van Romániában érvényes
munkavállalói engedélyük;

– az anyaság nem képez-
het kizáró okot a szakmai

képzésre szolgáló szerzõdés
megkötésére;

– az inasi jogállás a 18
életév betöltése után is bizto-
sítja az illetõ személy eltartá-
sára vonatkozó jogosultsá-
got, az ebben a helyzetben
levõ személyek számára is
érvényesek a tanulmányai-
kat folytató diákokra vonat-
kozó rendelkezések.

Az eddigi gyakorlattal
szemben az inasok szakmai
irányítását nem egy mester,
hanem a munkaadó által ki-
nevezett irányító/koordiná-
ló (coordonator de ucenicie)
végzi., akinek mint a mun-
kaadó alkalmazottja, felelõs-
sége a munkahelyen történõ
szakmai képzés megszerve-
zése és lebonyolítása. Ha a
munkahelyen történõ szak-
mai képzésre egy egyéni vál-
lalkozó gazdasági egysége
keretében kerül sor, akkor az
inasok irányításának felelõs-
sége az egyéni vállalkozóra

hárul. A munkahelyen törté-
nõ szakmai képzés idõtarta-
ma nem lehet hosszabb,
mint 3 év és rövidebb, mint
12 hónap (az eddigi 6 hónap
helyett). Az inast fel lehet
venni próbaidõre is, de en-
nek hossza nem lehet na-
gyobb, mint 30 nap. Fizeté-
sük nagyságát a szakmai
képzésre vonatkozó szerzõ-
désben kell megállapítani, ez
nem lehet kisebb, mint az or-
szágos havi bruttó legkisebb
fizetés. Ez feltételez napi leg-
több 8 és heti átlagban 40
órai munkaidõt, heti 5 mun-
kanapon keresztül. A tör-
vénymódosítás megszünteti
a munkahelytõl távoli lak-
hellyel rendelkezõ inasok-
nak eddig érvényben levõ jo-
gosultságát a munkaadó ál-
tal biztosítandó szálláshelyre
és napi 3 étkezésre. Megszû-
nik a munkahelyi szakképe-
sítésben részesített személy
eddig érvényben levõ kötele-

zettsége, miszerint visszafi-
zesse a munkaadónak a
szakképzés költségeit abban
az esetben, ha nem tesz ele-
get a munkaadó azon kérésé-
nek, hogy képzési szerzõdé-
sének lejárta után alkalma-
zottja legyen.

Nagyon fontos módosítá-
sa a törvénynek, ha egy
munkaadó a jövõben szak-
mai képzést kíván szervezni
vállalkozása keretén belül,
nem kell felhatalmazást kér-
nie erre a munkaügyi mi-
nisztériumtól és a szakmai
képzést irányító személy szá-
mára sem kell kérni, mint
eddig, az erre való képessé-
gének igazolását.

Változik a munkahelyen
történõ szakmai képzés
pénzügyi támogatási rend-
szere is. Az eddigi 50% he-
lyett, az országosan megálla-
pított mérvadó mutató (indi-
cator social de referinþã) ér-
tékének 60%-t igényelhetik
minden egyes inas számára
azok a munkaadók, akik
munkahelyen történõ szak-
mai képzésre vállalkoznak.
A havonta kifizetendõ támo-
gatást a munkanélküliek se-
gélyezésére létrehozott alap-
ból finanszírozzák, a mun-
kaadó által benyújtott kér-
vény alapján. A támogatás
összegét az inasok által tény-
legesen ledolgozott idõ alap-
ján állapítják meg, és jár az
inas évi pihenõszabadságá-
nak idejére is.

A törvénymódosítás gya-
korlati alkalmazása céljából
a szakminisztérium július
30-ig módszertani utasításo-
kat fog közzétenni. Ameny-
nyiben ezek újabb pontosítá-
sokat fognak tartalmazni,
vissza fogunk térni a tárgyra.

Deák Levente

A fizikai személyek közigaz-
gatási eljárásban töténõ név-
változtatásáról szóló 2003.
január 30-i 41. kormányren-
deletre, amelyet a 2003. évi
68. Hivatalos Közlönyben je-
lentettek meg (Ordonanþa
simplã nr. 41 din 2003); Az
anyakönyvekrõl alkotott
1996. évi 119. törvénynek az
1997. évi 1. számú, a belügy-
minisztérium kidolgozta
végrehajtási utasítására,
amelyet az 1997. évi
318/bis. Hivatalos Közlöny-
ben olvashatunk, azaz
Metodologia nr. 1 din 13
octombrie 1997 pentru aplicarea
uniformã a dispoziþiilor Legii
Nr. 119/1996 cu privire la actele
de stare civilã; A 2011. évi 46.
igazságügy-miniszteri rende-
letre a közjegyzõi tiszteletdí-
jakról. Ez az idei 133. Hiva-
talos Közlönyben olvasható.
Mindhárom az interneten is
elérhetõ.

A 41. kormányrendelet
20. szakasza, amely szinte

azonos tartalmú az addig
hatályos 1968. évi 975. tör-
vényrendelet 19. szakaszá-
ban foglaltakkal, ismétel-
ten jogi lehetõséget terem-
tett a más nyelven, mint az
anyanyelven az anyaköny-
vi nyilvántartásokba beve-
zetett család- és/vagy sze-
mélynevek, valamint a
nem az egyén anyanyelve
szerinti helyesírás szabá-
lyai szerint bejegyzett ne-
veknek lapszéli bejegyzés
formában eszközölt beve-
zetésére (egyszerûbben: a
hiba kijavítására), mindezt
közigazgatási eljárás kere-
tében. A hatáskör, a jóvá-
hagyás megadása azé a
polgármesteré, akinek he-
lyi lakosság-nyilvántartási
közszolgálata, régi nevén :
anyakönyvi hivatala a kér-
déses anyakönyvet vagy
anyakönyveket õrzi (az I.
példányt), de a kérelmet
ahhoz a polgármesteri hi-
vatalhoz is le lehet tenni,
amelynek körzetében az ér-
dekelt lakóhelye van.

A fenti szabályok az
1997. évi 1. számú végre-
hajtási utasításban is benne
vannak, éspedig a 132. sza-
kaszban, majd a 133. sza-
kasz azt rögzíti, hogy az
anyakönyvvezetõ csak ak-
kor kér fordítói, közjegyzõ
által hitelesített igazolást a
család- és személynév he-
lyes írásáról, ha maga ennek
helyességében nem biztos.
Idemásolom a hivatalos
szöveget: 133.(2: „Dacã
ofiþerul de stare civilã nu
poate stabili cu certitudine
traducerea sau ortografierea
în limba maternã, cere
solicitantului sã pre-zinte o
traducere sau ortografiere
oficialã, autentificatã de
notarul public.” Itt jegyzem
meg, hogy az 1995. évi 36.
közjegyzõi törvény és ennek
végrehajtási utasítása erede-
tileg csak a fordító aláírásá-
nak hitelesítését ismerte, de
e mellett késõbbi kiegészí-
téssel a fordítás hitelesítését
is beépítette az elvégezhetõ
közjegyzõi szolgáltatások

közé. Ezt akkor, ha maga a
közjegyzõ vagy személyze-
te valamelyik, fordítói en-
gedéllyel rendelkezõ tagja
a fordító. Lásd a 2011.évi
46. igazságügy-miniszteri
rendelet 4. számú mellékle-
tében. Ezekbõl a törvény-
szövegekbõl következik,
hogy azok az anyakönyve-
zetõk, akik ismerik a be-
jegyzendõ név helyes írá-
sát, nem kötelesek hiteles
fordítást is kérni!

A 41. kormányrendelet
azonban alapvetõen a név-
változtatással foglalkozik.
Ezt is kérelmezni kell, meg
kell indokolni. Az okokat té-
telesen a jogszabály 4. szaka-
szának 2. és 3. bekezdése
pontokba foglalva taglalja.
Ezek felsorolása hosszúra
nyúlna, ezért ettõl eltekin-
tek. A jóváhagyás megadása
vagy elutasítása a megyei ta-
nácselnök hatáskörébe tarto-
zik. Ezek a szabályok ismer-
tek. De az itt tárgyalt két el-
járást összetéveszteni nem
lehet (vagy lehet, de ez a hi-

vatalnok hibája), mert min-
dig a konkét eset, az elvég-
zendõ mûvelet, a tények
mérlegelése, esetleg mások,
elsõsorban a felettes szakha-
tóság véleményének a meg-
hallgatása után lehet eldön-
teni azt, hogy melyik eljárást
kell beindítani, elbírálni,
megoldani.

Egy nekem a napokban
küldött levélbõl értesültem
arról, hogy többen is, akik a
magyar állampolgárság
megszerzéséért folyamod-
tak, elõbb az itthoni, a hazai
anyakönyvi iratokban szeret-
nék az anyanyelv szabályai
szerinti beírást eszközölni,
hogy aztán ugyanezen a né-
ven anyakönyvezzék õket
Magyarországon is. Szerin-
tem ez a gyakorlat az egye-
düli helyes, mert azt (errõl
szóló új kétoldalú egyez-
mény hiányában) nem tu-
dom elfogadni, hogy a kettõs
állampolgárnak két külön
identitása legyen, két, más-
ként írt és hangzó család- és
személynévvel. Ebbõl ké-

sõbb sok bonyodalom szár-
mazhat, nem beszélve arról,
hogy a magyar anyakönyve-
zés után az itt lakó/maradó
kettõs állampolgárnak (ro-
mán és magyar) az ott kiállí-
tott anyakönyvi okmányokat
itthon is át kellene íratnia,
amirõl az Új Magyar Szó
2011. június 10–12-i számá-
ban részletesen írtunk.

A fentiek szerint kijavított
anyakönyvek, az abból kiál-
lított kivonatok alapján
szükség lesz a többi okirat-
ban, ilyen-olyan bizonyít-
ványban, oklevélben stb. a
név kiigazítására, mint
ahogy ki kell váltani az új
személyi kártyát is. A hagya-
téki eljárásban, amennyiben
az örökös azonosítása meg-
nehezül, egy, a lapszéli be-
jegyzést is tartalmazó
(înscriere prin menþiune),
eredeti anyakönyvi regiszter
másolata a közjegyzõ mun-
káját segítheti, mint ahogy
az azonosításhoz, szükség
esetén tanúk vallomását is
fel lehet  majd használni.

A névváltoztatásról, valamint 
a névnek anyanyelven történõ bejegyzésérõl

Szakmát biztosító képzés
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Múzeumok éjszakája 
Sepsiszentgyörgyön

A Székely Nemzeti Mú-
zeum ma 17 és 24 óra kö-
zött a Múzeumok éjszakáját
ünnepli. A rendezvény té-
mája: a denevérek. A prog-
ram: a Múzeumkertben 17
órától Orbán Ferenc-kon-
cert: Gyermekdalok az
egész családnak, 18–19.30
óráig játék: Keresd a
denevéreket!, 22–24 óráig
Denevérek azonosítása ult-
rahangdetektorral. A Lo-
vagteremben 18–24 óráig
Denevércsontok. A Tole-
rancia teremben 18–19.30
óráig arcfestés, 18–20 óráig
kézmûves-foglalkozások:

denevér-üvegmatrica és filc-
denevér. A Bartók-teremben
18–24 óráig képvetítés dene-
vérekrõl, 20 órakor esti me-
se, 21 órától Denevérekrõl
mindenkinek.

Múzeumok éjszakája 
Székelyudvarhelyen

A Haáz Rezsõ Múzeum
szeretettel vár mindenkit
ma, június 24-én, az elsõ al-
kalommal megszervezésre
kerülõ Múzeumok éjszakája
elnevezésû rendezvényre. A
múzeum munkaközössége a
gyerekek és felnõttek számá-
ra egyaránt kínál látványos-
ságot és foglalkozást. A szo-
kásos záróra ezúttal a kapu-

nyitás idõpontját jelenti: dél-
után 17 órától, a nap végéig
– éjféli 12 óráig.

Zene Árkoson

A Mûvelõdési Központ-
ban ma 21 órától a Sols-
titium szabadtéri elektroni-
kus zenehangversenyen fel-
lép: Mihail Adrian Simion
és Sztakics István Attila. A
hangversenyre autóbusz in-
dul 20.30 órakor Sepsiszent-
györgyrõl a Tamási Áron
Színház elõl.

Kiállítás 
Sepsiszentgyörgyön

A Lábas Házban ma 18
órától Henning János és
Bogdán László megnyitja
Bartha Árpád és Bortnyik
György Korkép címû fotóki-

állítását, melyet július 22-ig
lehet megtekinteni.

Múzeumok éjszakája 
Csíkszeredában

Különleges élmény része-
se lehet az, aki ellátogat a
Csíki Székely Múzeumba
június 25-én, szombaton.
Egész nap izgalmas progra-
mok és éjszakai nyitva tar-
tás várja a múzeumba láto-
gatókat. A kiállítások 10.00
és 24.00 óra között látogat-
hatók, folyamatos tárlatve-
zetéssel. Látványos, közért-
hetõ és átélhetõ módon
mutatjuk be a múzeumi
szakemberek tevékenysé-
gét: a látogatók betekintést
nyerhetnek a „kulisszák
mögé”, vagyis megismerhe-
tik a régészek, a gyûjte-
ménykezelõk, restauráto-

rok munkáját. Délelõtt a ki-
sebbek és családosok kéz-
mûves foglalkozásokon, iz-
galmas játékokon és báb-
színházi elõadáson vehet-
nek részt. A nap további ré-
szében könnyûzenei kon-
certek, színházi elõadás és
rövidfilmvetítés színesíti a
programot.

Elõadás 
Sepsiszentgyörgyön

Dr. Pásztor Emese mûvé-
szettörténész, az Iparmûvé-
szeti Múzeum Textil- és Vi-
seletgyûjtemény vezetõje
tart elõadást 2011. június 28-
án a Székely Nemzeti Mú-
zeumban, Oszmán-török textí-
liák a fejedelemkori Erdélyben a
források és a tárgyi emlékek tük-
rében címmel. Az elõadás a
16–17. századból származó

forrásadatok és a tárgyi em-
lékek összevetésével kívánja
bemutatni az Erdélyben egy-
kor használatos oszmán-tö-
rök textíliák jellegzetes típu-
sait, köztük olyan, ma már
nem közismert textilféléket,
mint a patyolat, kutink,
bagazia, muhar, majc, janc-
sika, skófiumos cafrag, ke-
cse, velence, dufla skárlát
szõnyegek.

Olajgyûjtés 
Sepsiszentgyörgyön

Június 25-én, szombaton
a használt háztartási étolajat
a központi piacon az állan-
dó gyûjtõpontnál a piac nyit-
vatartási ideje alatt és a hul-
ladékudvarban (Teller Ede
utca 2. szám, volt Energia
utca) naponta 8 és 20 óra kö-
zött fogadják.

Programajánló

Sokan irtóznak, félnek a ro-
varoktól, pedig csak kis há-
nyaduk képes valóban meg-
csípni az embert. Amikor a
csípés önvédelembõl törté-
nik, mérgüket beleeresztik
az áldozatukba, ha azonban
ezt táplálkozási céllal teszik,
akkor nem bocsátanak ki
méreganyagot. A legtöbb,
Európában honos rovar
nem okoz komolyabb beteg-
ségeket, kivéve az élõsködõ
kullancsfajokat.

Leggyakoribb: 
a méh- és darázscsípés

A darázs, a méh, a lóda-
rázs csípéskor mérget fecs-
kendez a szervezetünkbe, és
ezzel körülbelül két napig
tartó helyi fájdalmat okoz-
nak, amelyet legtöbbször
bõrpír és duzzanat kísér. A
méhek a csípéshez a
potorhuk végén található,
méregzsákkal rendelkezõ
fullánkjukat használják. A
támadás során a fullánk a
méregzacskóval együtt ki-
szakad a méh testébõl, a ro-
var emiatt elpusztul. Éppen
ezért a méh csak védekezés-
bõl, végveszélyben támad.
Ilyen eset lehet, ha veszély-
ben érzi otthonát, táplálé-
kát, életét. A darazsak ezzel
szemben szúrásuk során
sokkal ritkábban vesztik el
fullánkjukat, így egy darázs
– szemben a méhekkel –
többször is támadhat.

A méh- és darázscsípés
rögtön fájdalommal jár, vö-
rös, duzzadt, és mintegy 1
centiméter átmérõjû terüle-
tet hagy maga után. Néhány
emberben a csípés átmérõje
5 centiméterre vagy még na-
gyobbra is megnõhet a kö-
vetkezõ 2-3 napban. Ezt a
duzzanatot gyakran keverik
össze fertõzéssel, holott a

méhcsípést követõ fertõzõ-
dés ritka. A csípések otthoni
ellátásánál általában elegen-
dõ, ha enyhítjük a fájdal-
mat, csillapítjuk a viszketést
és megelõzzük az elfertõzõ-
dést.

Miért viszket 
a csípés helye?

Sok más rovar, például a
hangya és a szúnyog, illetve
néhány pókszabású is képes
marni. Ezek a rovarcsípések
azonban inkább kellemetle-
nek, mint súlyosak, így ott-
hon is könnyen kezelhetõk,
a már említett súlyosabb
méh-, illetve darázscsípések-
hez hasonlóan.

A nagyon gyakori szú-
nyogcsípés során a nõstény
szúnyogok – mivel a hímek
nem szívnak vért – szúró
szájszervükkel hatolnak a
bõrbe. Ez a mi méreteink-
hez képest olyan apró, vé-
kony és hegyes szerv, hogy
a szúrást magát sem a vér-
szívás közben, sem késõbb
nem érezzük. Ahhoz, hogy
gondtalanul tudjon táplál-
kozni és emészteni, a szú-
nyog véralvadásgátló (anti-
koaguláns) anyagot juttat a
szúrás helyére (mintegy be-
leköpi a sebbe), ami meg-
akadályozza, hogy a vér
megalvadjon szívás közben.
Immunrendszerünk felis-
meri a szervezetünkbe ke-
rült idegen fehérjéket, és be-
indul az 1-es típusú vagy
azonnali túlérzékenységi
reakció: ennek lényege,
hogy a „betolakodó”, va-
gyis az idegen fehérje mie-
lõbb eltávolításra kerüljön a
szervezetbõl. Ebben fõsze-
repet játszik a szöveti hízó-
sejtekbõl felszabaduló hisz-
tamin nevû anyag, ami elõ-
segíti az erek tágulását és a

fehérvérsejtek megjelenését
a csípés (szúrás) területén.

Hogyan kezeljük 
a csípéseket?

A legelsõ és legfontosabb
teendõ, hogy kíséreljük meg-
találni a rovart, amely a csí-
pés után valószínûleg el-
pusztult, hogy megtudjuk,
esetleg méh vagy darázs
volt-e. Ha a fullánk jól látha-
tó, távolítsuk el csipesszel,
sterilizált tûvel vagy tiszta
körömmel. A csípést semmi-
képpen ne nyomkodjuk,
mert a váladék egyre mé-
lyebbre hatol a bõrbe. Ha a
csípés a szájban történt, szo-
pogassunk jeget a nyelv meg-
duzzadásának csökkentésé-
re, amíg a kórházba érünk.
Szúnyogcsípés esetén hasz-
náljunk viszketés elleni, anti-
hisztamin-tartalmú krémet,
kölnit vagy tiszta alkoholt,
hogy a viszketést csökkent-
sük. Ezután ismételjük meg
a kezelést szükség szerint.
Méh- és hangyacsípés esetén
óvatosan tisztítsuk meg víz-
zel vagy gyenge lúgos oldat-
tal (szódabikarbóna vagy
szalmiákszesz) a marás

okozta sebet és kerüljük a
bõr dörzsölését. Darázscsí-
pés esetén gyenge savas ol-
dattal (ecet, citromlé) mos-
suk le a csípés helyét. Pókcsí-
pés esetén az egyetlen hasz-
nos elsõsegély, ha jégkockát
helyezünk a csípés helyére,
hogy a fájdalmat enyhítsük.

Bármilyen rovarcsípésre
alkalmas a hagymalé, mert
antiszeptikus, gyulladás-
gátló hatású. Ezért dörzsöl-
jük be a csípést egy felezett
hagymával, miután kiszed-
tük a fullánkot, és használ-
junk hideg borogatást (törül-
közõbe csomagolt jeget),
hogy a duzzanatot csök-
kentsük.

Kullancsveszély

A pókszabásúak közé tar-
tozó kullancsok fõleg a lom-
bos erdõkben, bokros, füves
területeken fordulnak elõ,
de városi parkokban, játszó-
tereken és a kiskertben is ta-
lálkozhatunk velük. Az álla-
tok a levelek fonákján vagy
a fûszálakon várakoznak,
ahonnan ruházatunkkal is
könnyen lesodorhatjuk
õket, és ezután a bõrünkbe

fúrhatják magukat. A kul-
lancs idõben történõ eltávo-
lításával valamennyi kul-
lancs terjesztette betegség
eredményesen megelõzhe-
tõ: a kullancs kivételéhez
használhatunk speciális csi-
peszt, kullancskiemelõ ka-
nalat, vagy kézzel is meg-
próbálhatjuk kiemelni az ál-
latot. A kullancs eltávolítá-
sakor fogjuk meg az állat
potrohát – minél közelebb a
bõrhöz – és finoman, egyen-
letesen húzzuk. Nem baj,
ha az állat feje bennszakad
a bõrben, mivel ez egy-két
hét alatt idegen testként ki-
lökõdik, ezért a gennyes fe-
lülfertõzõdések elkerülése
érdekében ne próbálkoz-
zunk a fejrészek kiszedege-
tésével. A kullancscsípés he-
lyén az elsõ 2-3 napon je-
lentkezõ bõrpír nem Lyme-
kór, hanem általában a kul-
lancs nyála által okozott al-
lergiás reakció, illetve ha láz
kíséri, akkor orbánc vagy a
kötõszövet fertõzõ gyulla-
dása (flegmone). Az allergi-
ás reakció 2-3 nap alatt ma-
gától elmúlik, az orbáncot
és flegmonét pedig antibio-
tikummal kell kezelni.

Rovarcsípések és ellátásuk
A nyári szezon közeledtével egyre töb-

ben mozdulnak ki a szabadba, azonban

kevesen tudják pontosan, hogy egy vá-

ratlan rovarcsípésre miként lehet megfe-

lelõen felkészülni, illetve az okozott sérü-

lést vagy képzõdõ duzzanatot ellátni.

Serdülõkorú fiam sokat bajlódik
a pattanásaival, megjelennek
hol az arcán, hol a hátán, gyak-
ran elgennyesednek. Sokféle
szert kipróbált már, de csak ide-
iglenes eredményeket ért el. Mi-
vel lehetne javítani a helyzeten?

A pattanás (akne) gyakori el-
változás, ebben az életkor-
ban mindenki megtapasztal-
hatja. A hormonok hatására
növekedésnek indulnak a
szõrszálak, a fagyúmirigyek
aktívabbá válnak, a bõr
zsírosabb lesz. A beszáradt
fagyú, a levált szarupikke-
lyek és a baktériumok a bõr
pórusaiban összegyûlve mi-
tesszert (comedo) képeznek,
amely elzárja a szõrtüszõbõl
ürülõ fagyú útját. A szõrtü-
szõben baktériumok szapo-
rodnak el, a fagyúban levõ
zsírokat lebontva tovább iz-
gathatja a bõrt. A gyullad
mitesszerekbõl képzõdnek a
pattanások, amelyek lehet-
nek felületesek, súlyosabb
esetben a bõr mély rétegei-
ben terjedhetnek. Gyakori,
hogy az aknés bõr állapota
télen romlik, nyáron javul, a
nap jótékony hatására. Aki
úgy érzi, hogy bizonyos éte-
lekre, fûszerekre érzékeny,
ajánlott ezeket kerülni. A
mitesszerek nyomkodása a
felszíni aknét elfertõzõdõ,
heggel gyógyuló pattanássá
változtatja. A kezelését bíz-
zák kozmetikusra, aki gõzö-
léssel, masszírozással fella-
zítja a bõrt, aztán steril kö-
rülmények között megnyitja
a makacsabb pattanásokat,
kitisztítja a mitesszereket.
Hatásos lehet a fertõtlenítõ
arclemosó, a pórusokat
összehúzó tonik, a bõr típu-
sának megfelelõ arckrém.
Súlyosabb esetben tanácsos
bõrgyógyászhoz fordulni.
Ha szükséges, az orvos a pat-
tanások helyi kezelésére an-
tibiotikumot rendel, esetleg
A-vitaminsavat. Az egyik
leghatékonyabb pattanási el-
lenszer a retinoid, amely
szintén A-vitamin-szárma-
zék. A gyógyszereknek több
veszélyes mellékhatása van,
ezért a receptköteles vényt
csak szakorvos írhatja fel.

Dr. Gyõri György

Az orvos

válaszol
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Közepes fokozat

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

Készítette: Buna Botond

Elõzõ feladványunk megfejtése

– Jean, – kérdezi az úr dühösen – most maga a hülye vagy én?
– Uram, … (poén a rejtvényben)

Vízszintes:
1. A poén elsõ része. 12. Vicceket mondó. 13. Itáliai költõ.
14. Könyves Kálmán monogramja. 15. Én, latinul. 16.
Északi férfinév. 17. Fél film! 18. Három, Moszkvában. 19.
Csõ alakú tok. 21. Erre a helyre tesz. 24. Radó ...; színész-
nõ. 26. Szappanmárka. 27. Kosztolányi múzsája. 29. Né-
mán záró! 30. Se ..., se bûze. 31. Testgyakorlat, testmozgás.
32. Kihagyás (röv.). 33. Orvosi csont. 34. Tejet szürcsölõ.
35. Kis házikóval kapcsolatos. 36. Tol. 38. Nagyon jó. 40.
Kihúz. 41. Elõtagként azonosságot, állandóságot, változat-
lanságot jelöl. 42. Kiütés a szorítóban. 44. A -tõl társa. 45.
... de France; francia régió. 46. Bent elbont! 47. Európai
hegyvonulat. 49. A seregélyekhez hasonló, rovarevõ madár.
51. A Tabán szélei!

Függõleges:
2. Az NSZK szomszédja volt. 3. Kanóc része! 4. Ebbe a má-
sik irányba. 5. Természetfölötti erõkben való hiedelem. 6.
Esõben álló. 7. Huszárjármû. 8. Ott a szobában. 9. Tenger
részben elzárt öble. 10. Párban gyón! 11. Atlétika (röv.). 12.
A poén második része. 16. Daganatos. 18. A dromedár is ez.
20. Olasz igen. 22. ... György; Erkel Ferenc operája. 23. Hi-
ányt helyrehoz. 25. Hosszú nyelû, lándzsahegy formában
végzõdõ, igen éles sebészkés. 28. Csen, csór. 31. Rovar szája.
32. Eredménnyel kérõ. 34. Korholó, durva szavak. 35. Svájci
város, az azonos nevû kanton és körzet székhelye. 37. Vaskos
rész! 39. Mályvaféle dísznövény. 43. ... Hansson; svéd író. 45.
Bizony (rég.). 46. Locomotív GT (röv.). 48. Lengyel autójel.
49. Centiméter (röv.). 50. Az õshaza szélei! 

Okos válasz

Manapság a lila akác nem-
csak állványokon tud a ma-
gasba kapaszkodni, hanem
megfelelõ nyírásmóddal kis-
termetû faként is nevelhet-
jük. Ez a mûvelési mód kb. 3
évet igényel ahhoz, hogy a
növényt útnak indítsuk. Elsõ
évben a fiatal növénynek ál-
talában csak egy hajtása van.
Ezt tavasszal, miután elültet-
tük kb. 1/3-ig, egy jól kifejlõ-
dött rügyig vágjuk vissza.
Az esetleges oldalhajtásokat
távolítsuk el egészen. Ezután
a hajtást rögzítsük egy tá-
masztókaróhoz. Majd július-
ban minden új hajtást kb. fe-
léig vágjunk vissza és a fõág
meghosszabodott részét is
kössük a karóhoz. Majd má-
sodik évben, februárban rö-
vidítsük meg még egyszer az
ágat, kb. 3-5 jól kifejlõdött
rügyet hagyjunk meg. Majd
újra júliusban minden haj-
tást vágjunk vissza 1/3-ra és
a fõágat is vágjuk vissza a kí-
vánt, végsõ magasságra. Ez-
után már szabadon elága-
zódhatnak az oldalhajtások
és a fõág is. A harmadik év-
ben szintén februárban és jú-
liusban végzünk koronaala-
kítást. Majd legkésõbb öt év
múlva a kis fa támasz nélkül
is megél, annyira megerõsö-
dik. A koronáját azonban to-

vábbra is évente kétszer nyír-
ni kell, mivel az ágak gyor-
san nõnek, lehajlanak és a
fa, hamar elveszítheti formá-
ját. Bár nem trágyaigényes –
meghálálja a rendszeresen
adagolt szerves vagy mûtrá-
gyát. Ez meglátszik a virág-
zatán és növekedésén. A nö-
vekedés idõszakában fõleg
nitrogénmûtrágyát célszerû
adagolni.

Sármási-Bocskai János, 
kertészmérnök

Kert-ész

Lila akác 

A japán háziasszony ügyel
arra, hogy egy petrezselyem-
szál a tányéron megfelelõ
szögben simuljon a felkínált
rákhoz, vagy hogy minden-
ben megfeleljen a hagyo-
mánynak a halfogás körete.
Az asztali edények kicsik, de
a választék rendkívül nagy.
A japánok is wokban sütnek-
fõznek, pálcikával eszik az
apróra vágott, szeletelt húso-
kat, hozzá a friss, ropogós
zöldségeket és a rizst.

A japán reggeli bõséges, a
rizs elmaradhatatlan, s hoz-
zá bableves, fõtt tojás vagy
rántotta, rizsre öntött szója-
szósszal összekevert tojás,
hal, savanyúság és zöld tea
jár. Az ebéd jobbára egytál-
étel, tésztaféle vagy rizsfo-
gás. A fõétkezés a vacsora,
amikor levest, nyers, ecetben
vagy olajban fõtt vagy sült
halszeleteket, ropogósra pirí-
tott zöldségeket, savanyúsá-
got és rizst fogyasztanak. Az
étkezést gyümölcs és az el-
maradhatatlan zöld tea zár-
ja. Mindezt nem széken ül-
ve, hanem térdelve, rövid lá-
bú asztalnál kell végigenni.

Rengeteg japán étterem és
szusibár nyílik manapság vi-
lágszerte, így a távoli ország
konyhája többé nem számít
ismeretlen területnek. Egyre
többen tapasztalhatják meg,
hogy ez a világ egyik leg-
egészségesebb konyhája. A
fõételnek számító rizsnek és
tengeri halaknak hála a ha-
gyományos japán ételek ke-
vés koleszterint tartalmaz-
nak és magas a rosttartal-
muk. Nem csoda, hogy a ja-
pánok élnek a világon a leg-
tovább.

Avokádós, füstölt 
lazacos szusitekercs
Hozzávalók: 15 dkg jáz-

min- vagy basmati rizs, 2
evõkanál rizsecet, 1,5 kiska-
nál cukor, 1/2 kiskanál só, 3
nori, szójaszósz és savanyí-
tott gyömbér. Töltelékhez: 1
evõkanál majonéz, 1/4 kis-
kanál wasabikrém, füstölt la-
zac, összetört avokádó.

Elkészítés: Fõzzük meg a
rizst, majd lefedve hagyjuk
állni. Keverjük el az ecet, a
cukrot és a sót, majd ezt önt-
sük rá a rizsre, és hagyjuk ki-
hûlni. Egy másik tálban ke-
verjük össze a wasabit a ma-
jonézzel, ezzel borítsuk be a
avokádót. A norikat vágjuk
félbe, fektessük bambuszgyé-
kényre, majd terítsünk rá né-
mi rizst, rakjunk bele a laza-
cos keverékbõl, és szórjuk
meg avokádóval is. A gyé-
kény segítségével tekerjük
fel, majd szeleteljük. Min-
den vágás után tisztítsuk
meg a kést. Tegyünk hason-
lóképpen a többi lappal is.
Szójaszósszal kínáljuk.

Édes pörkölt
Hozzávalók: 50 dkg ser-

téshús, 3 hagyma, 4 cikk fok-
hagyma, 1 konzerv paradi-
csompüré, fél dl szójaszósz,
3 ek. méz és olaj, 1 kk. cse-
resznyepaprika krém, bors.

Elkészítés: A hagymát
megpirítjuk az olajon, majd
a felkockázott húst is, ráönt-
jük a szóját, és puhára párol-
juk. Ezután beletesszük az
aprított fokhagymát, paradi-
csomot, mézet, paprikakré-
met, fûszereket, és készre
fõzzük.

Gombás polip 
üvegtésztával
Hozzávalók: 50 dkg polip,

30 dkg kínaikel, 12 dkg szá-

rított fafülgomba, 12 dkg
rizsmetélt, 1 hagyma, 1 cso-
kor metélõhagyma, fél dl
szaké (rizsbor), 2 ek. szója-
szósz, 2 citrom leve, 1 ek.
szezámolaj, fehér bors, só.

Elkészítés: A polipot
elkezdjük fõzni, hozzáadjuk
a hagymát, rizsbort, citrom-
lé felét, és puhára fõzzük.
Ezután a levest leszûrjük a
polipot csíkokra vágjuk, hoz-
záadjuk a felcsíkozott kínai-
kelt, metélõhagymát, a víz-
ben áztatott gombát, az
üvegtésztát, és az egészet le-
öntjük szójaszósszal, mara-
dék citromlével, szezámolaj-
jal, sóval, borssal.

Hallal töltött szushi
Hozzávalók: 20 dkg rizs,

1 l víz, 3 ek. cukor, 3 ek. fe-
hérborecet, só. Tekercs: 6 lap
nori (szárított tengeri alga),
20 dkg tonhal, 3 újhagyma,
2 ek. Tahini (szezámpaszta),
3 sárgarépa.

Elkészítés: A rizst meg-
fõzzük, állni hagyjuk, majd
leszûrjük, hozzáadjuk a cuk-
rot, sót, borecetet, és az egé-
szet összekeverjük. A sárga-
répát megpároljuk, majd az
újhagymával együtt csíkokra
vágjuk. A halat ujjnyi csí-
kokra vágjuk. A norit meg-
mossuk, alufóliára tesszük,
rászórjuk a rizst, megkenjük

szezámpasztával, majd
egyik felére halat és sárgaré-
pát, másik felére halat és új-
hagymát teszünk.A  teker-
cseket összegöngyöljük, és a
hûtõben 3 órát állni hagyjuk.
Ekkor a tekercseket kb. 2
cm-es darabokra szeljük fel.

Japán lazacragu
Hozzávalók: ujjnyi darab

gyömbér, 60 dkg kínai kel,
15 dkg rizs, 4 ek ecet, 8 kk
cukor, 8 ek szójaszósz, só,
bors.

Elkészítés: A gyömbért
hámozzuk, majd vékony
csíkra vágjuk. Felforraljuk az
ecetet a cukorral, és a gyöm-
bért beleszórva 10 percig pá-
roljuk. Ha kihûlt, leszûrjük.
A rizst a sós vízben megpá-
roljuk. A halat kockákra
vágjuk, és 2 evõkanál szója-
szósszal meglocsoljuk. A
kelt megtisztítjuk, és 2 centis
csíkokra metéljük. Minden
elõkészített alapanyagot tûz-
álló tálba szórunk, 1,5 dl víz-
zel felöntjük, sózzuk, bor-
sozzuk, a maradék szósszal
meglocsoljuk. A haldarabo-
kat elosztjuk rajta, lefedjük,
és 160-180°C-ra elõmelegí-
tett sütõben, 20-25 percig pá-
roljuk. Ezután a káposztás
halat tálra szedjük, a gyöm-
bérrel megszórjuk, és a rizs-
zsel körítve tálaljuk.

A mûvészi japán konyha
Sehol nem fordítanak olyan nagy gondot

az ételek felszolgálására, mint Japánban.

A japán asztal megterítésének, díszítésé-

nek kifinomult választékossága csak a ja-

pán festmények kecses bájához vagy az

ikebanához, a virágok elrendezésének

mûvészetéhez hasonlítható.



Mikor általános iskolás vol-
tam a nyári nagy vakációt
vártam a legjobban, és úgy
gondolom, hogy ma is így
vannak ezzel a diákok. A
nyári vakáció kezdetével
egyben elkezdõdik a legtöbb
énekesmadár: talán legnehe-
zebb feladata a kirepült fia-
ikról való gondoskodás.
Ilyenkor a fiókák elhagyják

fészkeiket, szétugrálnak a
költõterületeiken, és ahová
tudnak, meghúzódnak. A
szülõk ekkor is etetik tovább
fiaikat, míg azok önállókká
nem válnak. Errõl ti is meg-
gyõzõdhettek! Ebben az idõ-
szakban a madárcsaládok
megfigyelése nem nehéz fel-
adat, és különleges élményt
nyújt.

Kirepültek fészkükbõl a
kerti rozsdafarkúfiókák is, jú-
nius 19-én láttam meg õket
elõször. A négy testvér sor-
ban ült a kerítésen, apjuk a
diófa legfelsõ ágán ülve éne-
kelt, köszöntötte a felkelõ na-
pot. Ritka így együtt látni a
rozsdafarkúcsaládot általá-
ban szétszóródnak, hogy na-
gyobb biztonságba legyenek.

A rozsdafarkúfiókák akár a
rigófiókák mielõtt még repül-
ni tudnának ösztönösen kiug-
rálnak a fészekbõl, mert így
nagyobb az túlélési esélyük.

Az anyamadár váratlanul
vészjelzõ hangokat hallatott,
és azonnal a fiókák mellett
termett, látszott rajta, hogy
nagyon izgatott. Az addig
önfeledten éneklõ hím is a
társa mellé repült és közösen
cserregtek. Sejtettem, kit
szidnak, de csak pár pillanat-
tal késõbb láttam meg a tarka
macskát komótosan sétálni a
kerítés alatt. A szülõpár vi-
szonylag biztonságos helyrõl
a magas kerítésrõl szidal-
mazta a macskát. A kandúrt
látszólag nem érdekelte a
madarak felháborodása, las-
sú léptekkel haladt tovább a
szokásos útján. Pedig szinte
biztos, ha észrevétlenül tu-
dott volna maradni, akkor el-
kap a fiókák közül egyet.
Ösztönösen tudja, hogy a ta-
pasztalatlan fióka könnyû
préda.

A figyelmes rozsdafarkú
család csak akkor nyugodott
meg, mikor kellõ távolságra
került a macska.

Kelemen László, Rara Avis
Madártani Egyesület

Tizenkét hónap a természetben
Egy darab rizspapírból és szí-
nes festékek segítségével el-
készítheted ezt a vidám pil-
langót. Ha többet készítesz
belõle, szétszórhatod a
szobában, vagy egy vékony
cérnára kötve felfüggesztve
repülni is fognak.

Szükséges anyagok és esz-
közök: rizspapír, színes tem-
pera, textillel bevont drót,
színes gyöngyök, egy darab
nagyobb gyöngyszem, olló,
ecset.

Elkészítés: egy darab
rizspapírt vágjál ki ovális

formára. Majd a színes tem-
perával fessél rá színfolto-
kat, kicsit maszatold szét,
hogy elmosott legyen, majd
hagyd megszáradni. A tex-
tillel bevont drótra fûzd fel a
színes gyöngyöket, majd
tedd rá a rizspappírra, úgy,
hogy középen legyen, és ez
a gyöngysor képezze a pil-
langó testét. A dróttal húzd
össze a papírt, a végére
húzd rá a nagy gyöngysze-
met. Ez lesz a pillangó feje.
Végül pedig a drót végét
hajlítsd be csáp formájában.
Jó szórakozást!

Pillangó rizspapírból

Hétvégi mellékletünk Életmód és Csodavár oldalait
Orosz Anna szerkesztette

Egyetlen leánya volt egy
öregasszonynak. Anyja férfi-
ruhába öltöztette, hogy játsz-
hasson a szomszéd kisfiaival.

Hogy, hogy nem, egyszer
elveszett a király leánya. Az
öregasszony leánykája meg-
találta s hazavezette.

– Édesanyácskám – mond-
ta –, ez a leányka eltévedt, s
én elhoztam hozzánk.

Az öregasszony magához
vette a leánykát.

Hamarosan szétnyargaltak
a király hírnökei, s fennszó-
val hirdették:

– Elveszett a király leánya,
aki megtalálja, fényes juta-
lomban részesül.

Meghallotta ezt az asz-
szony, hírül adta a királynak,
hogy megtalálta a leányát,
ott van a házában. Nazírja
felpattant a király Lülizár ne-
vû paripájára, s elment a ki-
rály leányáért. Az öregasz-
szony leánya kérte a nazírt,
hogy õt is vigye magával a ki-
rályhoz.

Útközben az isten paran-
csára megszólalt Lülizár em-
beri szóval, s titkon azt
mondta az öregasszony leá-
nyának:

– Ha kérdezi a király, hogy
mit kívánsz, feleld, hogy csak
Lülizárt akarod, mást sem-
mit.

Mikor a leány megjelent a
király elõtt, és az megkérdez-
te tõle, hogy jutalmul mit sze-
retne, azt válaszolta, hogy
egyedül csak Lülizárt.

– Hogyan válhatnék meg
Lülizártól? Hiszen õ többet
ér, mint az egész királysá-
gom. Ha õt neked adom, ak-
kor vele együtt kell hozzád
adnom a leányomat is.

A király így hozzáadta a
leányát is, megülték a lako-
dalmat hét nap és hét éjjel.

A király leánya azonban
hamarosan rájött, hogy a fér-
je – nõ; az anyjához ment, és
haragosan mondta neki:

– Dûljön össze a királysá-
gotok! Nem férfi az én fér-
jem, hanem nõ, mit fogok
most csinálni vele?

A királyné közölte ezt a ki-
rállyal.

– Mitévõk legyünk most? –
kérdezte a király. – Ha meg-
öletem a võmet, annak sem-
mi értelme. Jobb lesz, ha el-
küldöm egy olyan helyre,
ahonnan sosem tér vissza.

Ezt mondva, magához hí-
vatta vejét.

– Fiam, el kell menned, s
idehozni Lülizár testvérét.

Amikor a võ szomorúan
visszatért Lülizárhoz, az
megnyugtatta:

– Ne keseregj, eredj a ki-
rályhoz, kérj tõle egy tömlõ
óbort, meg egy kevés gyap-
jút. Elmegyünk és idehozzuk
a testvéremet.

Mikor a leány megkapta a
királytól a bort és a gyapjút,
felült Lülizárra s útnak eredt.

Hosszú bolyongás után ki-
jutottak a tenger partjára,
ahol egy forrás csörgedezett.
Itt azt mondja Lülizár a le-
ánynak:

– Dugd be a forrás harma-
dik lyukát, a forrás medrébõl
merd ki mind a vizet, és önts
oda bort, te meg rejtõzz el. A
testvérem kijön a tengerbõl,
kiissza a bort, és berúg tõle.
Akkor te felugrasz rá. Ha a
tenger felé fordul, azt mon-
dod neki: „Lülizár hív” – és õ
követni fog engem.

A leány rendre mindent
úgy cselekedett, ahogy a ló
tanácsolta, és átadta Lülizár
testvérét a királynak.

A király leánya meglátva
férjét, felfortyant:

– Szabadítsatok meg tõle!
A király hívatta nazírját, és

tanácskozni kezdtek, hogyan
lehetne megszabadulni a võ-
tõl, hogy többé ne térjen visz-
sza.

– Királyom – szólt a nazír
–, küldjük el a tündérekhez.
Azoknak már úgyis hétéves a
tartozásuk. Menjen el a võd
a tartozásért, a tündérek bi-
zonyosan elpusztítják.

A király hívatta vejét, és
megparancsolta, hogy men-
jen a tündérekhez a tartozá-
sukért.

Lülizár megint csak meg-
nyugtatta a tanácsért hozzá
forduló leányt:

– Ne félj, elhozzuk mi a
tartozást is!

A leány felült Lülizárra, és
elindult a tündérek országá-
ba. Ott Lülizár azt mondta
neki, hogy kösse farkát egy
márványkõhöz. Akkor kirán-
totta azt helyébõl, s a kõ alatt
nyílás tátongott.

A leány lement a mélybe,
és ott talált negyven tündért.

– Ez aztán jó dolog! –
mondták a tündérek örven-
dezve. – Finom csemege jött
hozzánk!

– Még mi nem jut eszetek-
be? – felelt a leány a tündé-
reknek. – Jobb lesz, ha a már-
ványotokra vigyáztok. Meg-
jelent itt a király, és elvitte a
tartozás fejében a követ – én
meg azért jöttem ide, hogy
értesítselek benneteket.

Mikor ezt hallották, nagy
riadalom támadt a tündérek

között. A leány pedig, amint
magára maradt, felkapta a
batyuba kötött tartozást,
amely egy oszlopon lógott. A
tündérek még észhez sem tér-
tek, mikor Lülizár már el is
tûnt a leánnyal.

A király országába érve, a
leány átadta a királynak a
tündérek hétesztendei tarto-
zását.

A király leánya újra kikelt
magából, s ekkor a király
nazírja tanácsára elküldte ve-
jét, hogy hozza el a tündérek
anyjának az olvasóját.

– Királyom – szólt a nazír
–, szavamat adom, hogy ez
egyszer nem tér vissza a võd.

– Ne félj – vigasztalta
Lülizár a leányt –, elhozzuk
az olvasót is.

Megint csak felült a leány
Lülizár hátára, és megérke-
zett a tündérek anyjának

földjére. Háza egy meredek
szakadék szélén állott.

– Ahogy bemégy a tündé-
rek anyjának házába –
mondta Lülizár a leánynak
–, a vén banyát egy oszlopnál
találod alva, az oszlopon pe-
dig ott látod a himbálózó ol-
vasót. Egy óra múlva az olva-
só a vénasszony kezére poty-
tyan. Jól ügyelj, amint az ol-
vasó leesik, azonnal kapd el,
gyere ki a házból, és ugorj a
szakadékba, én ott várlak.

A leány mindent úgy csi-
nált, ahogyan Lülizár taná-
csolta neki, s amikor a sziklá-
ról leugrott, egyenesen
Lülizár nyergébe esett.

A tündérek anyja, amikor
felébredt, és észrevette, hogy
eltûnt az olvasója, megszólalt:

– Nem átkozlak mással,
csak azzal, hogy ha férfi
vagy: válj asszonnyá, ha nõ
vagy: légy férfiú.

S abban a szempillantás-
ban férfi lett a leányból.

Amint az olvasót átadta, a
király veje sietett a feleségé-
hez. Kis idõ múlva elõjött a
királyleány ragyogó mosoly-
gással, s mondja szüleinek:

– Nem cserélem én az ura-
mat senkivel a világon!

A király pedig egy egész
várost ajándékozott leányá-
nak és võjének, mondván:

– Éljetek ott kedvetek sze-
rint.

Az égbõl leesett három al-
ma: egy a mesélõé, másik
azé, aki hallgatta, harmadik
azé, aki megfogadta.

Elvarázsolt madarak
Örmény népmesék

(Válogatta és fordította: 
Hegyi Imre)

A férfiúságot érdemlõ leány
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Kerti rozsdafarkú
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