
Grafológus szakértõk szerint hamis aláírásokat tartalmaz az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP)

bejegyzéséhez szükséges aláíráslista, amelyet idén májusban nyújtottak be a kezdeményezõk 

a Bukaresti Törvényszékre. A szakértõk az aláírási ívek egy részének a lapunk birtokába jutott

másolatait elemezték, az illetõ másolatok hitelességét a Bukaresti Törvényszéken az újságírók

leellenõrizték. Mint megállapítható, az Erdélyi Magyar Néppárt bukaresti támogatóinak adata-

it tartalmazó, összesen 89 íven található 809 aláírás egytõl egyig – hamisítvány. 3. oldal

új magyar szó
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2454 ▲
1 amerikai dollár 2,9953 ▲
100 magyar forint 1,5798 ▲

Kerékpáron 
a történelem nyomában

Hétvégén indul útjára a hetedik alkalom-
mal megrendezett „Pusztuló kövek
nyomdokában” nevû kerékpáros expedí-
ció, amelyet a kolozsvári János Zsigmond
Unitárius Kollégium szervez. 

Vezércikk 3

Újabb tüntetés Verespatakért 

Az RMDSZ bukaresti területi székháza
elõtt szervezett tiltakozó akciót tegnap
délben a Zöldek Mozgalma mintegy tíz
aktivistája. Remus Cernea, a szervezet
társelnöke lapunknak hangsúlyozta: a ré-
gészeti mentesítési bizonylat megadása
„túlkapás a romániai közérdek, a kulturá-
lis és történelmi örökség kárára”.

Társadalom 7

Háttér 4

Falra hányt 
ajánlások?
Könnyû dolga van az Európai Bizott-
ságnak, amikor az ország uniós csatla-

kozása óta évenként elké-
szíti jelentését a román
igazságszolgáltatás hely-
zetérõl. A hazai igaz-

ságügy ugyanis követke-
zetesen egyhelyben to-
pog, a hiányosságok

rendszeresen megis-
métlõdnek. Bogdán Tibor

Mai mellékletünk:

Az európai romastratégiát ille-
tõ legfontosabb kérdéseket

összegezte tegnap a tusványosi
nyári egyetemen szervezett szak-
mai kerekasztal. Balog Zoltán, a
magyar kormány illetékes állam-
titkára hangsúlyozta, hogy fontos
a nemzetközi összefogás a romá-
kat érintõ kérdések rendezésére,
de elismerte, hogy az Orbán-kabi-
net nem követi figyelemmel az er-
délyi magyar-roma nézeteltérése-
ket, ezért nem merült fel semmi-
lyen javaslattervezet a problémák
megoldására vonatkozó együtt-
mûködésre. A szakértõ elõadásá-
ban hangsúlyozta, az elképzelések
szerint értékalapú romaprogra-
mok indítására van szükség, ame-
lyek kiterjednek a tehetséggondo-
zásra, a lakhatási problémák meg-
oldására. 7. oldal

Egy három évtizedes 
ûrkorszak vége

„Küldetés teljesítve, Houston” – jelentette
a földi irányító központnak Chris Fergu-
son kapitány tegnap helyi idõ szerint haj-
nali 5 óra 57 perckor, amikor az Atlantis
ûrrepülõgép Cap Canaveralban leszállt.

Kultúra 6

Az Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzéséhez szükséges aláíráslistákat májusban nyújtották be a kezdeményezõk a Bukaresti Törvényszékre

Megerõsítik pénzügyi konszo-
lidációs vállalásaikat az euró-

övezet érintett államai, a Görög-
ország számára kidolgozott támo-

gatási program azonban egyszeri,
és kifejezetten Athénra szabták –
derült ki tegnap a zónát alkotó or-
szágok állam- és kormányfõinek

brüsszeli találkozóján tárgyalt nyi-
latkozattervezetébõl. Szerepet vál-
lalnak ebben a magánbanki hitele-
zõk is. 2. oldal 

Jeórjiosz Papandreu görög miniszterelnök, Nicolas Sarkozy francia elnök és Angela Merkel német kancellár

Fotó: Tofán Levente/archív

Újabb uniós mentõöv Athénnak

„Hamiskártyás” EMNP
Ezrével tartalmaznak hamis szignókat az Erdélyi Magyar Néppárt aláíráslistái

Romastratégia: 
a látszat a fontos?
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Röviden

Obama az LMP soraiban?

Az LMP nevû magyarországi parlamenti
párt tiszteletbeli párttagságot ajánlott Ba-
rack Obamának, az Egyesült Államok el-
nökének. A Szél Bernadett és Vágó Gábor
választmányi szóvivõ által aláírt nyílt le-
vélben arra hivatkoznak, hogy örömmel
fogadták a hírt, miszerint az amerikai el-
nök „a kínai kormány éles hangú bírálatá-
ra fittyet hányva július 16-án a Fehér Ház-
ban fogadta Tibet vallási vezetõjét”. Hang-
súlyozzák, hogy az LMP osztja Barack
Obama meggyõzõdését, amely szerint
„erõteljesen ki kell állni Tibet és a tibeti
nép vallási, kulturális és nyelvi hagyomá-
nyainak megõrzéséért”.

Kiutasítások Kanadából

A kanadai kormány legkevesebb 1800
olyan bevándorlót foszt meg az állampol-
gárságtól, aki csalással szerezte meg státu-
sát – közölte tegnap a The New York Times.
Jason Kenney kanadai bevándorlásügyi mi-
niszter kijelentette, hogy a retorzió többsé-
gében olyan személyeket érint, akik hamisí-
tott okmányokkal bizonyították: megfelel-
nek annak a honosítási követelménynek,
hogy az állampolgárrá válásuk elõtti négy
évbõl hármat Kanadában töltöttek el.

Hadzicot ma kiadják Hágának

Ma szállítják Hágába Goran Hadzic szerb
háborús bûnöst, akit a héten fogtak el a
vajdasági Fruska Gorában. Ügyvédje,
Toma Fila azt nyilatkozta, hogy Hadzic
semmiféle ellenállást nem tanúsít.

Brit–amerikai összefogás

A Rupert Murdoch nagy-britanniai média-
birodalmán belüli mobiltelefon-lehallgatási
botrányra talán sohasem derült volna fény
a brit The Guardian és az amerikai The New
York Times együttmûködése nélkül – írta
tegnapi lapszámában a szintén amerikai
The Washington Post. A brit lap fõszerkesz-
tõje, Alan Rusbridger 2010 elején hívta fel
amerikai kollégáját, Bill Kellert. A The
Guardian volt az egyetlen jelentõsebb újság
a brit médiában, amely az után is foglalko-
zott az üzenetrögzítõk lehallgatásával,
hogy a brit rendõrség 2007-ben hivatalosan
lezárta az ügyet, de a lap oknyomozása
több területen is akadályba ütközött, ezért
partnerre volt szüksége.

Hess sírja nem lesz zarándokhely

Felnyitották Hitler egykori helyettesének a
sírját. Az utolsó spandaui fogoly, akit élet-
fogytiglani börtönre ítéltek Nürnbergben,
azaz Rudolf Hess (képünkön) felsõ-frank-
földi, wunsiedeli nyughelye ezentúl nem

lesz a neonácik zarándokhelye, mivel a he-
lyét befüvesítik, maradványait pedig a csa-
lád a nyílt tengerbe szórja. Hess 1987-ben
máig tisztázatlan körülmények között
1987-ben halt meg a fogházban, feltétele-
zések szerint öngyilkos lett, mivel kegyel-
mi kérvényeit a nagyhatalmak rendre el-
utasították, és idõs korára teljesen egyedül
maradva már nem bírta a rabságot.

Hírösszefoglaló

Szûkebb körû megbeszélések-
kel kezdõdött az euróövezeti

országok vezetõinek tegnapi talál-
kozója, amelynek fõ célja, hogy
kidolgozzák a Görögországnak
újabb pénzügyi támogatást nyúj-
tó program fõ elemeit. Az érte-
kezletet hivatalosan megnyitó
munkaebéd elõtt a házigazda
Herman van Rompuy, az Euró-
pai Tanács elnöke külön is leült
Angela Merkel német kancellár-
ral, Nicolas Sarkozy francia el-
nökkel, az euróövezeti pénzügy-
miniszterek csoportját is elnöklõ
Jean-Claude Juncker luxemburgi
kormányfõvel, valamint Jeórjiosz
Papandreu görög miniszterelnök-
kel tárgyalni. Az eseményen jelen
volt Jean-Claude Trichet, az Eu-
rópai Központi Bank elnöke, José
Manuel Barroso, az Európai Bi-
zottság elnöke és Christine
Lagarde, a Nemzetközi Valuta-
alap közelmúltban megválasztott
vezérigazgatója is.

Elõzõ este Merkel és Sarkozy
már megállapodott egy közös ter-
vezetben, amelyben sajtóértesülé-
sek szerint egyebek között a ma-
gánbefektetõk közremûködésé-
nek módozatairól, valamint a gö-
rög államadósság átütemezésé-
nek elutasításáról esik szó. Az
ARD német közszolgálati televí-
zió úgy tudja, az euróövezeti
csúcsértekezletet alig néhány órá-
val megelõzõ egyezség létrejöttét
jelentõs mértékben elõmozdította
Trichet váratlan részvétele. Az
Európai Központi Bank elnöke
szerda késõ este érkezett Berlinbe,
és részt vett a kancellári hivatal-
ban éjfélig tartó találkozón. Az
ARD szerint Merkel és Sarkozy

az éjszaka folyamán több euró-
övezeti tagország vezetõjével is te-
lefonbeszélgetést folytatott.

Ami a magánbefektetõknek
a görög államadósságok finanszí-
rozásában való részvételét illeti,
az ARD úgy értesült, hogy errõl is
egyezség született. A televízió ez-
zel kapcsolatban két lehetõséget
említett: az egyik a bankok és a
biztosító társaságok önkéntes
részvétele, míg a másik egyfajta
kötelezõ jellegû adó, amelyet az
euróövezeti tagországok bankjai-
ra vetnének ki.

A kialakított közös álláspont az
eurózóna vezetõinek tegnapi
brüsszeli csúcstalálkozója alapjá-
ul szolgál – közölte a tanácskozás
befejeztével Steffen Seibert szóvi-
võ, aki elmondta, hogy haladék-

talanul tájékoztatták róla Herman
van Rompuyt, az Európai Tanács
elnökét. A nemzetközi pénzügyi
piacokon – a legalábbis részleges
fizetésképtelenség közeledésével
gyanúsított – Görögország hely-
zetének tartósabb rendezése
kulcsfontosságú ahhoz, hogy az
euróövezeti országok iránti teljes
bizalom visszatérjen.

Az EU-tagországok pénzügy-
miniszterei tíz nappal ezelõtt már
kilátásba helyeztek néhány olyan
intézkedést – köztük az uniós
pénzügyi stabilitási mechanizmus
rugalmasabbá tételét –, amelyek
segíthetnek abban, hogy a válság
más euróállamokra való átterjedé-
sének veszélye távolabb kerül-
jön. Juncker a mostani ülés elõtt
arról is nyilatkozott, hogy Brüsz-

szelben a görög problémára átfo-
góbb megoldásokat szeretnének,
amelyekkel egyebek között elke-
rülhetõ lenne, hogy „kéthetente
találkozzanak”, és „új elemeket
adjanak” a korábban elhatározot-
takhoz. Herman van Rompuy
egy közösségi portálon közzétett
üzenetében bejelentette: a szûk
körû egyeztetést követõen – mint-
egy kétórás késéssel az eredetileg
tervezetthez képest – megkezdõ-
dött a találkozó elsõ közös része,
a munkaebéd. 

A tegnapi euróövezeti csúcs –
amelyet megelõzõen több résztve-
võ bizakodónak mondta magát a
megállapodással kapcsolatban –
az elõzetes tervek szerint a kora
esti órákban, lapzártánk után ért
véget. 

Kovács Zsolt

Tegnap, a helyi tanács ülésén
szerette volna hivatalosan is

bejelenteni tisztségérõl való – a
sajtóval korábban már közölt – le-
mondását Szarvadi József, Kézdi-
vásárhely alpolgármestere, erre
azonban nem került sor, mivel a
testületi ülést jövõ hétre halasztot-
ták. Szarvadi úgy nyilatkozott,
írásos lemondását már korábban
benyújtotta Rácz Károly polgár-
mesternek, aki azonban széttépte
a dokumentumot. „Döntésem en-
nek ellenére végleges” – szögezte
le az alpolgármester. Lemondási
szándékát Szarvadi a városi Petõ-
fi mozi mûködtetésének zûrössé

vált helyzetével indokolta. Állítá-
sa szerint ugyanis ebben a hónap-
ban eléje tettek egy szerzõdés-
kiegészítést, amely 15 évre meg-
hosszabbította a Conrek kft.
moziépületre vonatkozó bérleti
megállapodását, és ezt õ gyanút-
lanul alá is írta. Elmondása sze-
rint csak késõbb tûnt fel számára,
hogy a dokumentumot visszame-
nõleg március 25-i dátummal
keltezték, és már január 1-jén
életbe lépett. Szarvadi József ezt
követõen feljelentette magát a
gazdasági rendõrségen, és kérte,
hogy vizsgálják ki a dokumen-
tum törvényességét.

A kézdivásárhelyi önkormány-
zat bérhátralék miatt tavaly szep-

temberben megpróbálta kilakol-
tatni a Conrek kft.-t, de a tulajdo-
nos Constantin Pãtru a rendõrség
és a csendõrség segítségét kérte,
hogy megvédje a hét év alatt el-
végzett beruházásait, és kérte,
hogy az önkormányzat fizesse ki
az épület felújításába fektetett
800 ezer lejt. Emiatt a bérlõ cég
és az önkormányzat tavaly õsztõl
perben áll. 

Szarvadi József ugyanakkor a
sajtónak azt nyilatkozta, hogy
lemond párttagságáról is, mivel
a Magyar Polgári Párt (MPP) át-
világító bizottsága elõtt kellett
beszámolnia alpolgármesteri te-
vékenységérõl, amit megalázó-
nak tart. 

Lemond Kézdi alpolgármestere

Sike Lajos

„Ez nem olyan hír, hogy a vá-
rosi RMDSZ vezetésének

össze kellene ülnie, és haladékta-
lanul döntést kellene hoznia” –
fogalmazott tegnap az ÚMSZ ér-
deklõdésére Kereskényi Gábor.
Szatmárnémeti alpolgármesterét,
az RMDSZ városi szervezetének
elnökét az egyik helyi lapban
megjelent információ kapcsán
kérdeztük, miszerint Boér Ádám
helyi vállalkozó független jelölt-
ként indulna a polgármesteri szé-
kért a tavaszi választásokon, és

ebbéli törekvésében támogatná a
Magyar Polgári Párt és a bejegy-
zés elõtt álló Erdélyi Magyar
Néppárt helyi szervezete is.
Kereskényi kifejtette, „városveze-
tõnek lenni ma már olyan szak-
mai kérdés, amit semmiképpen
nem lehet megkerülni”, a jelölt-
nek ismernie kell a közigazgatást,
a törvénykezést és legalább egy
mandátumon át önkormányzati
képviselõi tapasztalatra is szüksé-
ge van. „Aki mindezt nélkülözi,
nehezen számíthat a városi
RMDSZ támogatására – tette
hozzá a polgármester. – A szerve-

zet az elmúlt húsz évben ragasz-
kodott saját jelöltjéhez, ami az
eredmények szerint jónak bizo-
nyult. Így lesz ez most is.” 

Hogy ki lesz a jelölt, csak ké-
sõbb dõl el. Boér szerint négy éve
már megpróbálta jelöltetni magát,
de „tücsköt-bogarat hordtak rá”.
Ezért megfogadta: most csak úgy
indul, ha minden magyar párt és
szervezet, valamint a Német De-
mokratikus Fórum is támogatásá-
ról biztosítja. Mint fogalmazott:
azért van bátorsága versenybe
szállni, mert „sok civil szervezõ-
dés ösztönzi és támogatja õt”. 

Önjelölt jelölt Szatmárnémetiben

ÚMSZ

Helyszíni szemlét tartottak
tegnap délután Magyarorszá-

gon, a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Putnokon, ahonnan elõzõ
este két feltételezett lövésrõl tettek
bejelentést. Szerdán nem sokkal
fél nyolc elõtt bejelentést tett
egy putnoki férfi a helyi rendõr-
õrsön. Elmondása szerint két dör-
renést hallott, beazonosíthatatlan
irányból. Családtagjaival együtt
kiszaladt az udvarra, majd né-
hány másodperccel késõbb jött a
következõ durranás, és mind hal-
lották, ahogy a golyó elsüvített
mellettük. A pozdorjából készült
kapun két apró lyukat találtak. A
vélt támadásnak azonban nincs
sérültje. A ház Putnok fõterén ta-
lálható, a katolikus templom mel-
lett, a 26. számú fõúttól ötven mé-
terre. A templom miatt este ki van
világítva a környék. Az ózdi rend-
õrkapitányság munkatársai a
helyszínen késedelem nélkül meg-
kezdték a tanúk meghallgatását,
valamint a helyszíni szemle le-
folytatását. A rossz látási körül-
mények miatt azonban a szemlét
éjszaka néhány órára felfüggesz-
tették, majd csütörtökön kora reg-
gel folytatták, de az elsõdleges
megállapításokon túl további
szakértõi vizsgálat lefolytatása
szükséges, annak tisztázása céljá-
ból, hogy a kapun lévõ sérülések
hogyan keletkeztek. 

Putnok: lõttek 

vagy nem lõttek?

Újabb mentõöv Athénnak
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Könnyû dolga van az Eu-
rópai Bizottságnak,

amikor az ország uni-
ós csatlakozása óta
évenként elkészíti jelen-
tését a román igazság-
szolgáltatás helyzeté-
rõl. A hazai igazság-

ügy ugyanis következe-
tesen egyhelyben topog, a hiányosságok
rendszeresen megismétlõdnek, a jelentés-
készítõknek csak itt-ott kell kiegészíteniük,
árnyalniuk, „újszerûvé pofozniuk” a do-
kumentumot. Lényegét változatlanul vala-
hogy így lehetne röviden összefoglalni: a
romániai igazságszolgáltatásban történt
haladást méltató rövid, protokolláris beve-
zetõt átvezetõ fordulatként követi a megál-
lapítás, miszerint még mindig sok a tenni-
való, majd jön a további monitorizálást
szükségessé tevõ bírálatok hosszú sora.
Az Európai Bizottság ezúttal 19, udvaria-
san ajánlásnak nevezett bírálatot fogalma-
zott meg, legtöbbjük a Legfelsõbb Igazság-
szolgáltatási és Semmítõszékkel, valamint
a Legfelsõbb Bírói Tanáccsal – vagyis az
igazságügyi rendszer csúcsával kapcsola-
tos, ami jól jelzi, hol is van a hiba. 
A tévé nagynyilvánossága elõtt megrende-
zett bilincscsörgetõ letartóztatások most
sem tévesztették meg Brüsszelt, amely nem
csak a letartóztatásokat látja, de azt is,
hogy a gyanúsítottak rendszerint napokon
belül ismét szabadlábra kerülnek. Brüsszel
egyebek között éppen a „nagykorrup-
takkal” foglalkozó ügycsomók megoldásá-
nak elodázását kifogásolja, felróva, hogy
ezek az ügyek gyakran az elévülésig elhú-
zódnak, a megoldásig eljutott néhány
dosszié esetében pedig nevetségesen enyhe
ítéletek születtek.
Brüsszel a román parlamentet is megrója
azért, mert a legutóbbi jelentés óta eltelt
idõszakban nem szavazta meg a kivizsgá-
lás beindítását egy korrupcióval vádolt
volt miniszter-honatya ellen, megvétózta a
házkutatást egy ugyancsak folyamatban
lévõ dosszié esetében, továbbá elutasította
egy újabb honatya elõzetes letartóztatás-
ban vételét.
Az Európai Bizottság már nem elégszik
meg a hazai igazságszolgáltatás független-
ségének szavatolásával (holott itt is akad
még bõven tennivaló), hanem felelõsségér-
zetet is követel a rendszertõl. Az ajánlások
között szerepel az igazságszolgáltatási kine-
vezések áttekinthetõsége és objektivitása, a
legfelsõbb semmítõszék korrupció-megelõ-
zésben betöltött szerepének érvényesítése, a
Vagyonkivizsgálási Bizottság munkájának
egységesítése, a korrupcióellenes politikák
legfelsõbb szinten történõ egybehangolása.
A kemény feladatok teljesítésére Bukarest
– mint minden egyes brüsszeli jelentés
után – nyilvánvalóan megintcsak ünnepé-
lyes ígéretet tesz. Románia szavahihetõsé-
gében pedig Brüsszel aligha kételkedhet,
hiszen Bukarestben éppen a napokban he-
lyezték szabadlábra a súlyos korrupciós
cselekedetekkel vádolt Cãtãlin Voicu sze-
nátort, és döntötték el, hogy nem indul
bûnvádi eljárás a nyugdíjtörvényre leadott
parlamenti szavazatokat meghamisító kép-
viselõházi elnök, Roberta Anastase ellen.

Falra hányt ajánlások?

Bogdán Tibor

Salamon Márton László

Igazából grafológus szakértõ-
re sem lenne szükség annak

megállapításához, hogy ezrével
tartalmaz hamis aláírásokat az Er-
délyi Magyar Néppárt (EMNP)
bejegyzéséhez szükséges aláírás-
lista, amelyet idén májusban nyúj-
tottak be a kezdeményezõk a Bu-
karesti Törvényszékre. Mint arról
lapunk annak idején beszámolt,
2011. május 5-én Toró T. Tibor az
alakulat „ideiglenes elnökeként”
többedmagával kérte az EMNP
politikai pártként történõ bejegy-
zését. Ehhez Toróék összesen
29 268 aláírást tartalmazó, 4396
ívbõl álló dokumentációt tettek le
a törvényszéken. A párttörvény
elõírásaihoz igazodva 19 megyé-
bõl és Bukarestbõl összegyûjtött
aláírások olyan személyek neve és
személyes adatai mellett jelennek
meg, akik az íveket összeállító sze-
mélyek – a bukaresti ívek esetében
Mãinescu Vasile, Lungu Laura és
Kopányi Katalin Ibolya – saját fe-
lelõsségre történõ nyilatkozata
szerint támogatják az új magyar
párt létrehozását.

Tényfeltárás 
a törvényszéki archívumban

Az aláírásokat azonban ráha-
misították a bejegyzéshez szük-
séges hivatalos dokumentumok-
ra – legalábbis ez derül ki az alá-
írási ívek egy részének az Új Ma-
gyar Szó és a Jurnalul Naþional na-
pilapok szerkesztõségeinek bir-
tokába jutott másolataiból. Ezek
ugyanis – szabad szemmel is lát-
ható módon – azonos személyek
által lettek szignózva: a hamisí-
tók azzal sem sokat fáradtak,
hogy egyazon íven belül ne egy-
azon személy firkantsa oda az
összes aláírást. A másolatok hi-
telességét az Új Magyar Szó és a
Jurnalul Naþional újságírói a hely-
színen – a Bukaresti Törvényszé-
ken – ellenõrizték, miután kérés-
re megszerezték az intézmény
vezetõségének engedélyét az alá-
íráslisták áttanulmányozására, a
közérdekû információkhoz való
szabad hozzáférést biztosító
544/2001-es törvény értelmé-
ben. Az engedély nem tette lehe-

tõvé ugyanakkor az aláírási ívek
fénymásolását vagy a személyes
adatokhoz (lakcím, személyi
azonosítószám) való hozzáférést.

Amint az újságírók az eredeti
dokumentumok tanulmányozá-
sa révén megállapíthatták, az
EMNP bukaresti támogatóinak
adatait tartalmazó, összesen 89
íven található 809 aláírás egytõl
egyik hamisítvány, ami a koráb-
ban, a dokumentumok másola-
tai alapján tett megállapításnál is
határozottabban alátámasztja az
okirat-hamisítás gyanúját. Az új-
ságírók mellesleg azt is megálla-
píthatták, hogy a bukaresti tá-
mogatók szinte egytõl egyig ro-
mán vagy más nemzetiségûek, a
magyart kivéve – legalábbis ne-
vük hangzása alapján.

Hazájában sem próféta

Hasonló helyzetet fedezett fel
a két újságíró az összes Erdélyen
kívüli megye esetében, de még a
Temes megyei ívekben is hem-
zsegtek a nem kevésbé durva ha-
misítványok – a Temesváron élõ
Toró T. Tibor csapata az „ideig-
lenes elnök” szûkebb pátriájában
sem fárasztotta magát valós tá-
mogatók keresésével: egysze-
rûbb volt odahamisítani néhány

száz aláírást. Nem különbözik a
helyzet a Fehér, Bákó, Beszterce-
Naszód, Brassó, Kolozs,
Hunyad, Máramaros, Prahova,
Szeben, Vâlcea vagy Vrancea
megyei listáknál sem, csupán a
nagyobb arányban magyarok
lakta megyék listáinak aláírásai
tûnnek „eredetibbeknek”.

Hogy az aláírók nevei és a többi
személyi adatai mennyiben való-
sak – ezt a dilemmát egy esetleges
rendõrségi vagy ügyészségi vizsgá-
lat döntheti el, a sajtó nem lévén az
aláírók személyes adatainak birto-
kában. Mindenesetre felmerül a
gyanú, hogy a személyek nevei és
egyéb adatai is légbõl kapottak. 

„Egypetéjû ikreknél sem”

Az aláírások tömeges meghami-
sításának gyanúját azonban alátá-
masztják lapunk által megkeresett
grafológus szakértõk, akik egybe-
hangzóan állítják: a gyanú több
mint megalapozott. „Valamennyi
nyomtatványon fellelhetõ az alá-
írások (grafikumok) azonos jelle-
gû kivitelezése, ami a teljes szignó-
szerûségben, a vonalak erõteljessé-
gében, a dõlésirányban egyaránt
fellelhetõ. Különös sajátosságként
az ívek egy részén szereplõ aláírá-
sok azonosságot mutatnak a má-

zolt vonalvezetésben, a jobbról
balra való dõltésben, a díszítések-
ben, a hurkosságokban. Emellett
az elsõ, nagy kezdõbetû a többi
grafikumnál lejjebb helyezkedik
el, figyelemfelkeltõ sajátosság to-
vábbá a befejezõ mozdulatokban
fellelhetõ visszatérõ hurok a kez-
detekhez. Egy másik ívcsoporton
a névleírások mindegyikére az el-
rántott, horizontálisan egyenes vo-
nallá alakult fonalasodás jellemzõ,
illetve a jobbról balra irányuló
törzsvonal indítása. Ekkora arány-
ban elõforduló általános és külö-
nös sajátosság azonossága nem
fordulhat elõ még egypetéjü ikrek
esetében sem” – jegyzi meg az
egyik, lapunknak szakvéleményét
írásban eljuttató grafológus. A bi-
zonyított okirathamisítás szakér-
tõink szerint elsõsorban azon sze-
mélyek jogi felelõsségre vonását
eredményezheti, akik aláírásukkal
felelõsséget vállaltak az általuk
gyûjtött szignók hitelességéért.

Mint arról beszámoltunk, az
Erdélyi Magyar Néppárt bejegy-
zését egy héttel ezelõtt alapfokon
a névválasztás miatt elutasította a
Bukaresti Törvényszék, az indok-
lást a napokban teszi közzé. Toró
T. Tibor bejelentette, az indoklás
kézhezvétele után fellebbeznek a
fõvárosi táblabíróságon. 

Román lapszemle

A román tengerpart egyik jelképévé vált
Evanghelia görög teherhajó roncsát ócs-
kavas-tolvajok szedik szét. A costineºti
csendõrség négy férfit kapott el, amint ép-
pen darabokat szereltek le az 1968-ban el-
süllyedt hajó testérõl. (România liberã)
Az idei érettségi eredmények a legérzéke-
nyebben a magánegyetemeket érintették,
ugyanis diákok nélkül maradhatnak. Az
intézményvezetõk máris értesítették az
oktatókat, hogy leépítésekre számíthat-
nak, amennyiben a külföldi jelentkezõk
nem töltik fel a helyeket. (EVZ) Az év
elsõ felében közel 850 ezer lejjel „járultak
hozzá” a fõváros költségvetéséhez az itta-
san vezetõ sofõrök. (Puterea)

ÚMSZ

Az Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) kezdeményezõi

mindenképpen megfellebbezik
a párt bejegyzését elutasító bí-
rósági döntést, ha annak indok-
lását írásban is megkapják
–mondta tegnap Tusnádfürdõn
Toró T. Tibor, az EMNP ideig-
lenes elnökségének elnöke.

A 22. Bálványosi Nyári Szabad-
egyetem és Diáktábor (Tus-
ványos) keretében külön beszélge-
tést szenteltek a témának, tekintet-
tel arra, hogy a bukaresti törvény-
szék a napokban elutasította a lét-
rehozandó romániai magyar párt
bejegyzési kérelmét. Jelezte: min-
denképpen megfellebbezik a párt
bejegyzését elutasító bírósági dön-
tést, ha az indoklást írásban is

megkapják. „Reméljük, hogy a ro-
mániai jogállam eléggé konszoli-
dálódott már ahhoz, hogy har-
mincezer ember akaratát ne lehes-
sen csak úgy lesöpörni az asztal-
ról” – jelentette ki Toró T. Tibor,
emlékeztetve arra, hogy körülbe-
lül ennyien adták támogató aláírá-
sukat a bejegyzéshez. Elmondta: a
bejegyzés alatt álló párt a temesvá-
ri protestáló szellemet tekinti prog-

ramja eszmei kiindulópontjának.
Ezzel utalt arra, hogy az új szerve-
zet Tõkés Lászlónak, az Európai
Parlament alelnökének, az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács (EMNT)
elnökének a szellemiségét szeretné
képviselni. Toró szerint az EMNP
az erdélyi magyar politikai szer-
vezetek közötti verseny és az
összefogás helyes arányát szeret-
né meghonosítani, vissza szeret-
né hozni a konszenzusra törekvõ
döntéshozatalt az erdélyi politi-
kába. Az erdélyi magyar közös-
ségnek szánt források elosztásá-
ban az EMNP az együttes dönté-
si eljárások intézményesítését
szeretné elérni. 

Az EMNP Románia közigaz-
gatási átalakítását az aszimmetri-
kus regionalizmus alapján képze-
li el. Mint elhangzott, ez csakis
akkor lehetséges, ha Románia
küszöbön álló alkotmányos re-
formja lehetõséget nyit erre. 

EMNP-rõl a Tusványoson

Az EMNP bukaresti támogatóinak adatait tartalmazó, összesen 89 íven található 809 aláírás egytõl egyik hamisítvány

A nyári egyetem utolsó két napjára is tartogattak iz-
galmas elõadásokat a szervezõk. Ma reggel a Kár-
pát-medencei magyar szervezetek vezetõi tárgyal-
ják meg a Fõsátorban egy nemzetpolitikai kerek-
asztal keretében az autonómia változó feltételeit.
Lapunk érdeklõdésére Debreczeni Hajnal sajtóta-
nácsos megerõsítette, hogy a beszélgetésen részt
vesz Kelemen Hunor RMDSZ-elnök is, akinek je-
lenlétét a tábor kezdetekor a szervezõk még bizony-
talannak tartották. Ugyanakkor továbbra is homály
fedi, hogy a Tusványos zárómomentumának szá-

mító szombat délelõtti „Orbán-koncerten” a ma-
gyar miniszterelnök kinek a társaságában lép fel.
Korábban Sándor Krisztina tusványosi fõszervezõ
arról tájékoztatta az ÚMSZ-t, hogy „fejünk fölött
zajló egyeztetések folynak Budapest és Bukarest kö-
zött”. Mint ismeretes, az elmúlt két évben Traian
Bãsescu román államfõ is ellátogatott Tusnádfür-
dõre, ahol elõbb négyszemközti beszélgetést folyta-
tott Orbán Viktorral, majd a nagyszínpadról bizto-
sította a jelenlevõket, hogy Székelyföld is csak any-
nyi autonómiára számíthat, mint Caracal. 

Kelemen Hunor elmegy Tusványosra, Traian Bãsescu jelenléte még bizonytalan

Hamiskártyás Tõkés-párt



Bogdán Tibor 

Tizenkilenc ajánlást fo-
galmazott meg az Euró-

pai Bizottság (EB) a románi-
ai igazságszolgáltatás, de a
kormány illetékesei, a parla-
ment, voltaképpen tehát a
teljes politikai osztály szá-
mára is. Ezeket jövõ nyárig
kellene teljesíteni – ami egy-
részt az idõ rövidsége, más-
részt a feladatok természete,
harmadrészt pedig a hazai
igazságügyi rendszer jelenle-
gi állapota miatt kemény di-
ónak ígérkezik.

Az ötödik 

Az EB Románia uniós
tagságának évétõl, 2007-tõl
kezdve szigorúan nyomon
követi a román igazságszol-
gáltatás helyzetét, amelyrõl
esztendõnként jelentést ké-
szít. Az idei tehát immár az

ötödik ilyen jellegû doku-
mentum. 

A monitorozást az tette
szükségessé, hogy Brüsszel
rendkívül elégedetlen a ro-
mániai igazságügyi rend-
szerben uralkodó állapotok-
kal, mindenekelõtt a nagy-
korrupció szabad és legfel-
sõbb szinteket is átfogó el-
burjánzásával, ami ellen az
illetékes fórumok, szervek
legfeljebb látszatintézkedé-
seket hoznak. A jelentések
ily módon minden esetben
erõsen bírálóak voltak, a kri-
tikus észrevételek mellett el-
törpült a kevés dicséret.

Így történt ez az idei jelen-
tés esetében is, amelyben az
elismerések meglehetõsen
lagymatagok és általános jel-
legûek, olyanformán hang-
zanak, mint például az Or-
szágos Korrupcióellenes
Igazgatóságot (DNA) mélta-
tó szavak, miszerint a testü-

let „egyre meggyõzõbb ese-
tekkel foglalkozik a magas
szintû korrupció kivizsgálá-
sa tekintetében”. 

Brüsszel azonban ennél
sokkal konkrétabb és éle-
sebb, amikor a bírálatokról
esik szó. Így például kifogá-
solja a Legfelsõbb Ítélõ- és
Semmítõszék, valamint a
Legfelsõbb Bírói Tanács ese-
tében történõ kinevezések
áttekinthetõségének és ob-
jektivitásának hiányát, és ag-
gasztónak tartja azt, hogy a
nagykorrupciós ügycsomók
megoldását nemegyszer az
esetek elévüléséig halogat-
ják; arról sem feledkezik
meg, hogy Bukarest még
mindig nem fogott bele a
büntetési-fegyelmezési rend-
szer mélyreható reformjába.

Jövõre: 
„totális felmérés”

A jelentés szerzõi ez alka-
lommal is elmarasztalták
Romániát amiatt, hogy az
Országos Feddhetetlenségi
Ügynökség (ANI) által jel-
zett esetekben igen kevés al-
kalommal születtek konkrét
szankciók, azok is többnyire
jelentéktelenek voltak,
aminthogy késedelmesen
döntenek az illetékes igaz-
ságügyi szervek a közfelvá-

sárlásban tapasztalt érdek-
konfliktusokban is. Ráadásul
az ANI-törvény módosítása
alkalmával az ítélõtáblák
szintjén létrehozott Vagyon-
kivizsgáló Bizottság tulaj-
donképpen az ANI által fel-
tárt ügyek megalapozottsága
kapcsán nyilvánít véle-
ményt, amivel túllépi hatás-
körét, egyben pedig nem csu-
pán késlelteti az ítéletek
megszületését, de ugyanak-
kor párhuzamosan cselek-
szik az ítélõtáblával.

A korrupció elleni küzdel-
met Romániában jelentõsen
akadályozza a bûncselek-
mény nyomán szerzett javak
visszaszerzésének ered-
ménytelensége. Rendkívüli
ritkának mondható az olyan
eset, amikor a törvénytelenül
szerzett vagyonrészt elko-
bozzák, ennek oka minde-
nekelõtt a törvénykezés hiá-
nyosságaiban rejlik.

Az EB jövõ nyáron „totá-
lis felmérésre” készül – ami-
ben romániai szakértõk a
monitorozás megszüntetésé-
nek szándékát látják. Annak
érdekében, hogy Románia
minél jobban felkészülhes-
sen erre, Brüsszel 19 ajánlást
fogalmazott meg a hazai ille-
tékesek számára. Bukarest-
nek egyebek között átfogó
tervet kell kidolgoznia a bün-

tetõ és polgári törvénykönyv
alkalmazására, megfelelõ ke-
reteket kell létrehoznia az
igazságügyi rendszer reform-
jában elért haladások felmé-
résére, bevonva ebbe a civil
társadalmat is. A kijelölt fel-
adatok közül igen fontos a
magas szintû korrupciós
dossziék megoldásának
meggyorsítása, az ilyen ese-
tek szigorúbb büntetése, a
legfelsõbb számvevõszék re-
formjának kiteljesítése, nem
kevésbé pedig az uniós ala-
pokkal történõ, valamint a
közfelvásárlások területén el-
követett visszaélések nyo-
mon követése és szankcioná-
lása. A parlamenti honatyák
mentelmi jogának megvoná-
sa tekintetében Romániának
a legjobb uniós hagyomá-
nyokat kell követnie, és föl-
tétlenül javítania kell az
ANI, valamint a közigazga-
tási és igazságszolgáltatási
hatóságok közötti együttmû-
ködést, elsõsorban az ANI
kivizsgálási kapacitásának
erõsítése céljából. A korrup-
ció megelõzése és felszámo-
lása érdekében több évre ki-
dolgozott, átfogó stratégiára,
továbbá a törvénytelen va-
gyonok kiterjesztett és speci-
fikus elkobzását lehetõvé te-
võ újabb jogszabályra van
szükség. 

Brüsszel 
behunyja szemét?

Egyebek között ezeknek
az ajánlásoknak a „megszív-
lelésétõl” függ a romániai
igazságszolgáltatás további
megfigyelésének beszünteté-
se. Ezt kormánypárti politi-
kusok rendkívül fontosnak
mondják, hiszen vélemé-
nyük szerint az immár ötö-
dik éve tartó monitorozás
sokat árt az ország nemzet-
közi megítélésének. Brüsszel
gesztusa azért is fontos len-
ne, mert éppen az igazság-
szolgáltatás siralmas helyze-
te a legfõbb akadálya Romá-
nia schengeni csatlakozásá-
nak. 

Politikai megfigyelõk
azonban nem tartják föltét-
lenül üdvösnek a további el-
lenõrzésrõl való lemondást.
Szerintük a monitorozás a
kevés olyan politikai eszkö-
zök egyike, amellyel Brüsz-
szel „fegyelmezheti” Romá-
niát. Megszüntetésével alig-
ha lehetne féken tartani az
országot hatalmába kerítõ
zsigeri korrupciót, amely ép-
pen Brüsszel „figyelõ szemé-
nek”, magyarán: nyomás-
gyakorlásának köszönhetõ-
en nem burjánzott el az ed-
diginél is nagyobb mérték-
ben. 
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EB-jelentés, tizenkilenc feladattal
A bukaresti narancsvörös hatalom

képviselõi szerint pozitívnak mondha-

tó az Európai Bizottság jelentése a ro-

mániai igazságszolgáltatás helyzetérõl,

ellenzéki politikusok ezt cáfolják. Az

igazság ezúttal nem középen van: az

ellenzékiek állnak hozzá közelebb

Gy. Z.

Utolsó küldetését fejezte
be a megcsappant ameri-

kai ûrrepülõgép-flotta utolsó
tagja, az Atlantis. Ez volt az
impozáns ûrjármûvek 135.
küldetése. Miután a houstoni
repülésirányítási központ en-
gedélyezte a földkörüli pálya
elhagyását, Chris Ferguson
parancsnok 3 perc és 16 má-
sodpercig tartó idõre bekap-
csolta a fékezõ hajtómûve-
ket, így az óránként 28 ezer
kilométeres sebességgel hala-
dó ûrsikló sebessége 538 kilo-
méterre csökkent, és a Föld
körüli pályáról letérve meg-
indult bolygónk felé.

Maradt a Szojuz

Az amerikai ûrsiklórajnak
indulásakor négy tagja volt:
az Atlantis, a Challenger, a
Columbia és a Discovery. Az
Endeavourt 1992-ben állítot-
ták szolgálatba az 1986-ban
felrobbant Challenger pótlá-
sára. A Columbia 2003-ban
bekövetkezett katasztrófájá-
val ismét háromra csökkent
az ûrsiklók száma, és újat
már nem építettek helyette. A

két ûrsikló tragédiájában ösz-
szesen tizennégy ûrhajós
vesztette életét. Pályafutása
során a küldetését most befe-
jezõ Atlantis 202,67 millió
kilométert repült, 307 napot
töltött a világûrben és 4848
fordulatot tett meg a Föld kö-
rül. Utolsó útja 8,5 millió ki-
lométernyi volt. A misszió
legénysége a szokásos hat-
hét helyett csak négytagú
volt: Chris Ferguson paran-
csok, Doug Hurley pilóta,
Rex Walheim fedélzeti mér-
nök és Sandy Magnus ûrha-
jós. Ennek az elõvigyázatos-
ság volt az oka: ha az Atlan-
tis túlságosan megsérült vol-
na ahhoz, hogy épségben
visszatérhessen a Földre,
gondoskodni kellett volna az
ûrhajósok hazaszállításáról.
Mivel azonban más ûrsikló
nem áll rendelkezésre, az
amerikai ûrkutatási hivatal,
azaz a NASA esetleges vész-
helyzet esetén csak a kisebb
orosz Szojuz ûrhajókat ve-
hette volna igénybe.

Az Atlantis mostani kül-
detésének fõ célja az volt,
hogy egy évre elegendõ ellát-
mányt vigyen az ûrállomás-
ra (ez csaknem négy tonnát

tett ki), számítva arra az eset-
re, ha a NASA által bérbe
vett magáncég, a Space Ex-
ploration Technologies and
Orbital Sciences Corp. kés-
leltetné a szállításokat. Az
utolsó ûrrepülõgép-baleset
után a vizsgálóbizottság azt
javasolta, hogy a 16 ország
részvételével, 100 milliárd
dolláros költséggel épülõ ûr-
állomás befejezése után állít-
sák le a flottát. 

Drága menetjegy

Az Atlantis – csakúgy,
mint még meglévõ elõdei, a
Discovery és az Endeavour –
nyugállományba vonul. Az
Atlantisnak két lehetõsége
volt a landolásra: az elsõ a
kora hajnali órákban, szinte
tökéletes körülmények kö-
zött, a második pedig 7 óra
33 perckor, amikor rajongók

tömegei láthatták volna. Az
Atlantis azonban az elsõ idõ-
pontban ért földet, noha az
ûrközpont vezetõsége nem
ragaszkodott egyik idõpont-
hoz sem. „Akár 40 perccel
napfelkelte elõtt, vagy egy
órával késõbb, ez jó leszállás
lesz a Kennedy Ûrközpont-
ban” – nyilatkozta LeRoy
Cain, az ûrsikló program irá-
nyításáért felelõs csapat veze-
tõje. 

Az Atlantis kedden vált le
a Nemzetközi Ûrállomásról
(ISS). Mivel az ûrsikló-prog-
ram véget ért, Amerikának a
következõ három-négy évben
nem sok lehetõsége lesz ön-
erõbõl az ûrutazásokra, így
az orosz Szojuz rakéták és
kapszulák juttatják majd el
az asztronautákat az ISS-re.
Az általános cél az, hogy
olyan új ûrrepülõgép-csalá-
dot fejlesszenek ki, amely ké-

pes az ûrállomáshoz vezetõ
táv megtételére, a Holdra,
bolygókra és más világûrbeli
célpontokra juttathat el em-
bereket. Az új ûrjármûvek el-
készültéig Oroszország szál-
lítja az amerikai ûrhajósokat
az ISS-re, a menetjegy azon-
ban meglehetõsen drága: fe-
jenként 51 millió dollár.

Az orosz ûrsikló

Az amerikai ûrhivatal a jö-
võben a magánszektor felé
kíván fordulni, remélve,
hogy a következõ években
egyre több lehetõség adódik
személyek szállítására Föld
közeli pályákról és pályákra.
Az ehhez szükséges kereske-
delmi célú hordozók valószí-
nûleg az évtized közepe táján
állnak üzembe. A NASA ter-
vei szerint ezekben a „taxik-
ban” üléseket bérelhetnek a

civil asztronauták, a „hordo-
zók” pedig várhatóan jóval
egyszerûbbek lesznek és ke-
vesebbe is kerül a mûködte-
tésük, mint az ûrsiklóknak.
Reményei szerint a NASA
így forrásokat tud felszabadí-
tani, és lehetõsége nyílik új
ûrjármûvek építésére. Olya-
nokéra, amelyek képesek
lesznek embereket szállítani,
még ebben az évtizedben a
Holdra, legkorábban 2025-
ben aszteroidákra és öt esz-
tendõvel késõbb a Marsra.
Az Orion fejlesztése – a NA-
SA új hajója, amellyel az ûr-
siklókat le akarják váltani –
már elõrehaladott állapotban
van. A NASA jelenleg azzal
küzd, hogy eleget tegyen a
politikusok által elõírt határ-
idõknek és betartsa a pénz-
ügyi kereteket. Kevés nyilvá-
nosságot kapott annak ide-
jén, de az 1980-as években az
akkori hidegháborús ûrver-
seny keretében a szovjetek is
kifejlesztették a maguk ûrre-
pülõgépét. A Burant (oroszul
hóvihar) gyakorlatilag ameri-
kai példára építették meg, de
csak egyetlen, személyzet
nélküli próbarepülést hajtott
végre 1988. november 15-én,
azután már nem is emelke-
dett többet a levegõbe. A
Burant 1989-ben Párizsban,
a Le Bourget-i légiszalonban
mutatták be elõször. Mivel
azonban a rendszer fenntar-
tása túlságosan drágának bi-
zonyult, 1992-ben le is állítot-
ták a programot, noha ekkor-
ra már egy másik ûrrepülõ-
gép összeszerelését is elkezd-
ték. 

Egy három évtizedes ûrkorszak vége

Az Atlantis ûrsikló – utoljára összekapcsolva a nemzetközi ûrállomással

„Küldetés teljesítve, Houston” – jelen-

tette a földi irányító központnak Chris

Ferguson kapitány tegnap helyi idõ

szerint hajnali 5 óra 57 perckor, ami-

kor az Atlantis ûrrepülõgép Cape Ca-

naveralban leszállt. Ezzel egy három

évtizedes ûrkorszak fejezõdött be.



Mai leckénket találós kérdéssel kezdjük: mi
a közös az újságban (könyvben) és az
egészségügyi papírban? Természetesen az,
hogy mind papíralapúak.
Mármint voltak egykoron.
Idõvel ugyanis minden változik, s amirõl
azt gondoljuk, hogy úgy jó, ahogy van,
mert bevált, gyorsan meg kell szoknunk,
hogy az újabb korosztályok egészen más-
képp tekintenek rá. Legfõképpen úgy, mint
múzeumi dolgokra – ha még járnak múze-
umba, s lesz még múzeum egyáltalán.
Keserû gondolataimat valójában az a nagy-
szerû találmány indította el, amelyet e-
könyvnek is neveznek, s voltaképp már en-
nek az elnevezésnek is örülök, mert ma-
gyar, és nem holmi ilyen-olyan „pod” meg
„pad” meg hasonló, mégis búsongok. Ké-

tes dicsõség, hogy valamikor
az elõzõ évszázad hetvenes
éveinek a derekán egy

szakmai folyóiratban
elõször írtam arról: az
oly nemes szakma,
mint amilyen a
nyomdászat krémjét
jelentõ kézi- és
gépiszedõ, kihalásra

van ítélve. Kétes a dicsõség, de megjósol-
tam, hogy a komputerizáció következtében
a szerzõ maga lép elõ szedõvé (hozzátéve:
ez az õ számára annyiban jelent többletter-
het, hogy meg kell tanulnia a helyesírást;
fogalmazás közben nem vonhatja meg a
vállát, hogy „majd a szedõ úgyis tudni fog-
ja” – hát ebben az egyben
tévedtem, sok szerzõ ma is
megvonja a vállát…) Eny-
nyit a Gutenberg-galaxis-
ról. Jó öreg Jánosunk
szögre akaszthatja a vink-
livasat. Ma már olyan egy-
formák a könyvek, hogy
mûtárgyként aligha tekinthetünk rájuk, bár
jómagam idõnként csupán a gyönyör ked-
véért is leemelem a könyvespolcomról a ti-
zennyolcadik század végén Lipcsében nyo-
matott Goethe-teljes valamely kötetét, gót
betûkkel (amit – hadd dicsekedjem – folya-
matosan tudok olvasni), gerincén arany be-
nyomással. Tudom, perverz az élvezet.
Amúgy azt olvasom, hogy az Egyesült
Államokban megszüntetik – tessék meg-
kapaszkodni – a kézírás oktatását, a gyer-
mekek már általánosban gépelni fognak
tanulni. Amivel máris ezer bajom van,

kezdve azon, hogy amit a tengerentúl a
fejükbe vesznek, az hamarosan átkel hoz-
zánk is az óceánon. Egyetlen kérdés elöl-
járóban: mi lesz például az egyedi azono-
sítónak számító aláírás sorsa? A kézírás –
amennyiben gyakorolják – ugyanolyan
különleges velejárója az embernek, mint

az ujjlenyomat vagy újab-
ban a DNS-minta. Sõt: a
grafológusok számos kö-
vetkeztetést képesek le-
vonni belõle beállítottsá-
gunkról, lelkiállapotunk-
ról, satöbbi. Azt viszont
túlzás volna hinni, hogy

ugyanezt meg tudnák állapítani a gépelt
szövegbõl is (mondjuk, mint bármely
hangversenyen a zongorista billentyûke-
zelésérõl), bár ebben a nagy személyiségi-
jog-védõ világban azt is el tudom képzel-
ni, hogy éppen ez a cél.
Láttam még két hírt, ráadásul egymás mel-
lett, bár nagy bölcsek azt mondták, aki két
hírt (címet) összeolvas, az egyéb gazságok-
ra is képes. „Kicsinyíti az agyat az inter-
net”, s az derül ki, hogy egy nemzetközi
kutatás szerint a túlzott internethasználat
csökkenti a szürkeállomány mennyiségét.

A vizsgált személyek egyszerû kérdésekre
sem tudtak válaszolni, viszont tudták, hol
kell a választ keresni a neten. Rögtön utá-
na: „WC-t terveztet Bill Gates”, méghozzá
olyan típusúakat, amelyek mûködtetéséhez
nem kell víz, hogy a szegény afrikai orszá-
gokban is tudják használni. Tessék megka-
paszkodni: az új eljárás az emberi végter-
méket energiaforrásként hasznosítja. Önké-
nyes szövegösszefüggés-vizsgálatom nem
derítette ki, hogy a Microsoft alapítója
mennyit netezhet, hogy ilyen ötleteket ké-
pes kipréselni magából (mint tudjuk, az
„emberi végtermék” nem robban), de azért
a víznélküli vízöblítéses angol WC szegény
afrikai országokban, ahol a fõ probléma az
élelmiszerhiány, eléggé bátor agyszüle-
mény.
Jelentem, három napon át hiányolni vol-
tam kénytelen az internetes kapcsolatot,
mert – talán a túlzott igénybevételtõl – ki-
égett a modem. Természetesen hétvégén
kezdte, amikor a szolgáltató csak mûszaki
ügyeletet tart (általános jótanács: „próbálja
meg újraindítani!”), ügyfélszolgálat nincs.
Fentiek fényében azonban már nem bosz-
szankodom: ez alatt a három nap alatt sem
csökkent az agyam szürkeállománya.

Nagyon megható apa volt. Csupa puhaság és olvatag jóság. Vala-
hányszor a tükörbe tekintett, könnybelábbadó szemmel látta meg
alakját. Azt gondolta magában, hogy íme a gyermekem atyja. Las-
sankint, öntudatlanul, harmadik személyben kezdett beszélni önma-
gáról, mint a kisbabák. Ha lefeküdt, azt mondogatta egész halkan,
most gyermekem édes, jóságos, munkás atyja jól megérdemelt nyu-
galomra hajtja fáradt fejét. Édes jó apa eszik, hogy erõsödjön és to-
vább folytathassa áldásos mûködését. Apa bort iszik, apa szivarra
gyújt, apa kissé izzad.
Az élet gyorsan múlt. Néha álomnak, zavaros látománynak rémlik,
ami van, azzal szemben, ami váratlanul és érthetetlenül eltûnt. Ilyen-
kor az ember úgy megrémül a valóság szilárd tárgyaitól, mint a jö-
vendõmondó és az álom baljós jeleitõl, a tûztõl és a koporsótól. Já-
noskának még tegnap fehér kötött harisnyái voltak és ma fûzõs
bakkancsok állnak a küszöbe elõtt, gimnáziumba jár. Nem kísértetjá-
rás ez?
Évente az apja születésnapján egy-egy köszöntõt mondott. Eleinte
együgyû gyermekversekben, aztán érzelmes prózában. Minden em-
beri szó gyenge arra, hogy kifejezze az apai szív legendás jóságát és
meghálálja önfeláldozását. Az apa fáradtan hallgatta, helyeselte az
apai szív legendás jóságát és hogy az emberi szó gyenge a kifejezésé-
re, fejében pedig összegabalyodtak a múlt és jelen szálai, felbontha-
tatlan, titokzatos gombolyaggá.
Nehezen kelt fel a székrõl. A búbánatban és gondban elhízott. Háj-
párnák rakódtak le a hasára és a hátára, zsíros púpok nõttek ki belõ-
le és zihálva lélegzett. Többé nem is hasonlított önmagára. Önzõ, ra-
gadozó szörny volt. Egy apához hasonlított.

Kosztolányi Dezsõ: Béla, a buta Budapest, 1920

Szürkeállomány
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Nevezik õket C generációnak, arra utalva, hogy már
a komputerekkel felszerelt világba születtek bele, X
generációnak a ’80-as években születetteket, Z gene-
rációnak, akik ’90 után jöttek a világra, más megkö-
zelítésben õk a digitális bennszülöttek, akikhez ké-
pest mi, öregebbek kicsit idegenül mozgunk ebben a
szép információs társadalomban.
Az új elnevezés, amivel találkoztam, talán a legtalá-
lóbb: õk az iPOD-generáció. Mindnél ott egy kis la-
pos kütyü, drótok vezetnek belõle a fülükhöz, és ma-
gukkal hordják a zenéiket, játékaikat, filmjeiket,
meg amit akarnak. Köztünk is vannak, és egyszerre
egy másik, maguk teremtette, személyre szabott digi-
tális világban. 
Elveszett nemzedéknek is tekinthetjük õket, különö-
sen itt, Európában. A többségük nem válik felnõtté,
elkezdi a felsõfokú tanulmányokat, de vagy használ-
hatatlan diplomát szerez, vagy be sem fejezi az egye-
temet, tud angolul, de nincs nyelvvizsgája, tisztában
van a jogaival, de nincsenek kötelességei. Nem ka-
pott atyai pofont gyermekkorában, sõt nemzetközi
alapokmányok védték s védik jogait. Egy elöregedõ
társadalom fiataljai, akik nem találják a helyüket. 
Bevándorlók vagy alsóbb néposztályok fiai végzik a
piszkos munkát ezekben az öregedõ társadalmak-
ban, a termelõ munka vagy automatizálódott, vagy
kiszervezõdött a harmadik világba, itt zajlik a gépe-
sített, adósságalapú jóléti fejlõdés, amelynek egyre
inkább hiányoznak az alapjai. 
Az iPOD-generáció tagjainak a munkavállalás
olyan, mint a szerencsejáték. A nyertes kevesek el
tudnak helyezkedni, a többiek munkanélküliek. So-
ha nem volt ilyen kicsi a távolság a munkával ren-
delkezõk és a munkaerõpiacról kiszorultak tudása
között. Alternatíva a polcpakolás valamelyik multi-
nál, megalázó, kizsigerelõ, és nem nyújt távlatokat. 
Spanyolországban ötven százalék körüli ebben a ge-
nerációban a munkanélküliség, az EU többi tagálla-
mában is magas, bár minden ország csal a statiszti-
kákkal. Sosem volt még ilyen az emberi történelem-
ben, hogy a legfiatalabb, legerõteljesebb korosztály
nem tud feladatot, munkát kapni az újratermelés-
ben. Ennek eredményeképpen otthon maradnak, el-
tartatják magukat, élvezik a Mama-Hotel szolgálta-
tásait, nem vállalnak családot és felelõsséget máso-

kért.
Az orosz irodalom típusfigurája
volt a XIX. században a felesleges
ember, aki – bár anyagi jólétbe szü-

letett – nem talál értelmes célt az
életének. A kor írói és gondolkodói
azt a következtetést vonták le az
állapotokból, hogy az ország meg-
érett a változásra. S jól tudjuk, mi
történt azután.

Lap-top
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Egy nemzetközi kutatás
szerint a túlzott inter-
nethasználat csökkenti a
szürkeállomány mennyi-
ségét.

Gyulay Zoltán

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Mindig emlékeztetnem kell magam arra, hogy
a dolgok felszíne alá nézzek, mert egy virág

nem csupán virág – esõ és szivárvány, felhõk,
föld és az ûr mérhetetlensége.” Deepak Chopra

Versenyhelyzet

Apa

Az ipod-
generáció

A nap címe. A PDL-sek a 2012-es válasz-
tások megnyerésérõl álmodoznak, Cronica
Românã.

Magyarázat. A nyilatkozat Sever Voines-
cu-Cotoitól származik, akirõl a román
igazságszolgáltatás a héten mondta ki,
hogy nem vett részt a világraszóló parla-
menti csalásban, mivel nem is történt csa-
lás, amikor nyolcvan szavazatra azt mond-
ták a képviselõházban, hogy százhetven
szavazat. Ha így számolnak (meg úgy,
mint Párizsban az elnökválasztáskor), to-
vábbá ha bevetik a számítástechnikát és a
sajátos lekenyerezési módszereket, a PDL
elérheti a célját: megtartja jelenlegi hadál-
lásait, és – a „jól kidolgozott stratégia se-
gítségével” (SVC) – a „vörös fészkeket” is
elfoglalhatják. Mondtuk már: Romániá-
ban szinte mindent csak csalással, lopással
lehet elérni. Úgyhogy a magabiztosság
megalapozott, a közvélemény szívhat.

Kaput. Tetszett nekünk az Adevãrul tegna-
pi számából Radu Cãlin Cristea cikke:
Roberta és a felfújható Románia. Az Eu-
rópai Bizottság jelentésének örök szégyene
marad (de hát „mintha a legendás
Macovei–Frattini páros állította volna elõ
négykezessel”), hogy meg sem említi a
„politikai beavatkozásokat az igazságszol-
gáltatásba”, még csak nem is céloz a csa-
lásra (lásd fenn), amit az egész világ látha-
tott. A baj óriási, a baj katasztrofális. Mert
nem csak az ellenzék szemét lopták ki
büntetlenül, hanem megalázták, a szemé-
be hazudva, az ország minden becsületes
polgárát. „Ettõl kezdve minden lehetsé-
ges” – állapítja meg a szerzõ. 

„Na és?” Az Academia Caþavencu (tudják,
az a régi köntösben megjelenõ új lap) Je-
lentéktelen címmel hírül adja, hogy Mircea
Geoanã betöltötte ötvenharmadik életévét.
Hogy miért kell ilyen rossz vicceket elsüt-
ni!? Nem szellemesebbek a lap egyéb cik-
kei sem. Mikor lesz már vége ennek a szá-
nalmas vergõdésnek?

A nap álhíre. Bockék javasolni fogják,
hogy a külföldön dolgozó vendégmunkás-
ok itthon maradt kiskorú gyermekei is sza-
vazhassanak.

Krebsz János
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Munkatársunktól

Nem követi a magyar
kormány az erdélyi ro-

ma–magyar konfliktusok
alakulását, így értelemsze-
rûen nem készülnek straté-
giai javaslatok arra, hogyan
enyhíthetõek a konfliktusok
és hogyan képviselhetõek az
összetett kisebbségpolitikai
kérdések – tudtuk meg Ba-
log Zoltán társadalmi felzár-
kóztatásért felelõs államtit-
kártól, aki Tusványoson tar-
tott tegnap elõadást az új
európai romastratégiáról.

A „becsempészett” 
egyház

A szakértõ elõadásában
hangsúlyozta, a magyar el-
képzelések szerint értékala-
pú romaprogramok indítá-
sára és mûködtetésére van
szükség, amelyek kiterjed-
nek a tehetséggondozásra, a
lakhatási problémák megol-
dására és a foglalkoztatás-
politikára. A kerekasztal-be-
szélgetésen az államtitkár
hangsúlyozta: Magyaror-
szág számára különösen
fontos a romastratégia, egy-
részt azért, mert jelentõs lé-
lekszámú cigány közösség
gondjai várnak megoldásra,
másrészt azért, mert rendkí-
vül negatív kép alakult ki az
országról, amellyel kapcso-
latban nemzetközi szinten

egyre többször említik a ci-
gányellenességet. A politi-
kus emlékeztetett: Magyar-
ország arculata néhány év
alatt változott meg, Kana-
dában például évtizedekig
az 1956-os menekültek er-
kölcsi és politikai tõkéjérõl
volt ismert a nemzet, most
azonban, az utóbbi évekrõl
kivándoroltak miatt, arra
asszociál a befogadó ország,
hogy itt cigányok élnek. Ha-
sonló példaként említette a
szakértõ, hogy Amszterdam
prostituáltak által lakott ne-
gyedében külön utcarészt

neveznek Nyíregyházának. 
A romastratégia kidolgo-

zásával kapcsolatban Ma-
gyarország számára priori-
tás volt az egyházak részvé-
tele a közösségi programok-
ban, de ezt az Unió a világ-
nézeti semlegesség elvére hi-
vatkozva elutasította. „En-
nek ellenére mi mégiscsak
visszacsempésztük az egy-
házakat a stratégiába” –
hangsúlyozta az államtitkár.
Balog szerint fontos, hogy
minden európai országban
helyben kezeljék a konflik-
tusokat és a megoldásra vá-

ró szociális problémákat,
„nehogy már mindenki ide
(Magyarországra – szerk.
megj.) jöjjön”. 

Nem láttak fegyvert

A tegnapi beszélgetésen
részt vett Nagy József Bar-
na, a Királyhágómelléki Re-
formátus Egyházkerület ci-
gánymissziójának vezetõje,
aki megerõsítette: a reformá-
tus egyház számára kiemel-
ten fontos a roma közössé-
geknek nyújtott segítség. Az
Új Magyar Szó kérdésére,

miszerint az állami stratégi-
ától függetlenül készül-e
akár a református, akár más
egyházak részérõl új, kor-
szerû saját romastratégia
vagy cselekvési terv, Nagy
József Barna elmondta: a
Királyhágómelléki Egyház-
kerületben a `90-es évek vé-
gén dolgoztak ki hasonló
dokumentumot, amelyet
„ki-ki lelkiismerete és belá-
tása szerint” követ. Arra a
kérdésre, hogy mi a vélemé-
nye a felszólalóknak az
olyan jellegû konfliktusok-
ról, mint az alsórákosi ro-
ma–magyar szembenállás
(ahol többek között a refor-
mátus egyház helyi képvise-
lõje szorgalmazta az itt élõ
romákkal szembeni határo-
zott fellépést, és ahol a
csendõrség beavatkozására
volt szükség az összecsapás
megakadályozásához), Nagy
József Barna elmondta: a
református egyház több tag-
jával együtt a helyszínre
utazott, hogy támogassa lel-
késztársát. Bezzámolója
szerint ellenjegyezte is az
egyház által kibocsátott
úgynevezett „alsórákosi
nyilatkozatot”. A cigány-
misszió munkatársa tagad-
ta, hogy ez a dokumentum
az önvédelemre szólítana
fel, de nem tudta pontosan
megmondani, mi áll a több
lelkész által is aláírt felhí-
vásban. 

Az áprilisban keltezett
nyilatkozat többek között
így fogalmaz: „Tudjuk,
hogy itt, Alsórákoson sem
test és vér ellen van nékünk
tusakodásunk. (...) Isten or-
szágának állampolgárai-
ként viszont el nem fogad-
hatjuk a krisztusi és aposto-
li rendtõl eltérõ zûrzavart.
Ennek a krisztusi és aposto-
li rendnek része az is, hogy
aki nem akar dolgozni, ne
is egyék. Az apostol intése
szerint mindenkinek csen-
desen kellene munkálkod-
nia, és a maga kenyerét en-
nie. Tudjuk, hogy Alsórá-
koson nem mindenki cse-
lekszik eképpen. Jogotok
van hozzá, hogy elvonjátok
magatokat mindenkitõl, aki
rendetlenül él, és azzal ne
társalkodjatok, hogy meg-
szégyenüljön. Mindazonál-
tal ne ellenségnek tartsátok,
hanem atyafiakként intsé-
tek õket.” 

Nagy József Barna fel-
szólalásában hangsúlyozta,
rendkívül nagy a felelõsége
a romakérdésben nyilatko-
zóknak azzal kapcsolatban,
hogy milyen kép alakul ki
Magyarországról, mert a
Jobbikról és a Magyar Gár-
dáról is többen elmondták:
fegyverrel  fenyegetõ alaku-
latokról van szó, pedig –
hangsúlyozta kételyeit a
missziófelelõs – „senki sem
látott náluk fegyvert”. 

Romastratégia Tusványoson. Balra Balog Zoltán államtitkár, jobbra Nagy József Barna cigánymisszió-vezetõ

HIRDETÉS

Romastratégia: a látszat a fontos?

Sipos M. Zoltán

Hétvégén indul útjára a
hetedik alkalommal meg-

rendezett „Pusztuló kövek
nyomdokában” címû kerék-
páros expedíció, amelyet a
kolozsvári János Zsigmond
Unitárius Kollégium szer-
vez. Az idei cél a Parâng
hegycsoportban lévõ Trans-
alpina, a római korban épí-
tett útszakasz. Ez Románia
legmagasabban – 2145 mé-
teren – fekvõ nyomvonala.
„A túra önmagában nem a
teljesítményrõl szól, hanem
a földrajzi helyek történelmi
hátterének, egyediségének

megismerésérõl, az élmény
pedagógiájáról, és a diákok
csapattá szervezésérõl. Min-
den évben erdélyi várakat,
várromokat, pusztuló kasté-
lyokat látogatunk meg ezen
az immár hagyományos vál-
lalkozáson”- mondta el la-
punknak Jobbágy Júlia szer-
vezõ. A biciklitúra július 24-
e és augusztus 6-a között
zajlik. A kiránduláson részt-
vevõ 33 tanár és diák az elõ-
re megtervezett, és feltérké-
pezett nyomvonal szerint
halad Kolozsvárról Toroc-
kószentgyörgy, Gyulafehér-
vár, Szászsebes, Oaºa víz-
gyûjtõ tó, Urdele hágó, Târ-

gu Jiu, Petrozsény, Meriºor
hágó, Hátszeg és Kalán-
fürdõ érintésével. 

Az idei táv 800 kilomé-
ter, az elképzelések szerint
a résztvevõk megtekintenek
minden jelentõsebb törté-
nelmi települést, emlékmû-
vet és feldolgozzák a ki-
emelt helyekhez kötõdõ in-
formációkat. A túrázók va-
sárnap reggel 8 órakor az
unitárius kollégium udvará-
ról indulnak, a biztonságos
városi közlekedés kedvéért
a csapatot rendõri kíséret
követi Kolozsvár Torda-
szentlászló felé vezetõ kijá-
ratáig. 

Kerékpáron a kövek nyomán

Sike Lajos

Szatmár megye az orszá-
gos átlagnál jobban áll az

uniós pénzek lehívását és fel-
használását illetõen – nyilat-
kozta lapunknak Csehi Ár-
pád a Szatmár megyei ön-
kormányzat elnöke. Ennek
köszönhetõen a térség a kö-
vetkezõ három évben csak
az ivóvízellátás javítására és
a szennyvíz-csatornahálózat
bõvítésére százmillió eurós
támogatást költhet. Jankó
Szép István a megyei terület-
fejlesztési igazgatóság illeté-
kes osztályvezetõje hangsú-
lyozta  ilyen rövid periódust
illetõen soha nem állt rendel-
kezésre ilyen nagy összeg ha-

sonló célra! A finanszírozási
szerzõdések aláírása után
most az elõkészítõ szerzõdé-
sek megkötése és a közbe-
szerzés következik, aztán
kezdõdhet a kivitelezés. A
pályázaton nyert pénz kisebb
részét arra fordítják, hogy a
nemrég ugyancsak uniós tá-
mogatással korszerûsített
szatmári vízmû víztisztítóját
aktív szénszûrõvel lássák el,
nagyobb részét tizenkét vidé-
ki település csatornázására
és ivóvízellátására használ-
ják fel. Olyan Szatmárnéme-
ti és Nagykároly környéki
községek a kedvezményezet-
tek, mint Udvari, Batiz, Láz-
ári, illetve Mezõterem és
Mezõfény, ezeknek a csator-

nahálózata könnyen rákap-
csolható a közeli városok
már meglévõ szennyvíztele-
pére. Leitner Jánostól, a
szatmári vízmû igazgatójától
megtudtuk, hogy a bõvülõ
vízhálózat ellátását kiváló
minõségû ivóvízzel tudják
biztosítani, a jelenlegi igény
mindössze 65-7o százalékát
fedi le kapacitásuknak. Je-
lenleg Szatmár megye lakos-
ságának 65 százaléka fo-
gyaszt vezetékes ivóvizet, a
becslések szerint ez az arány
három év múlva 80 százalék-
ra nõhet, ugyanakkor a
szennyvízcsatornát igénybe
vevõk aránya a mostani 40
százalékról 60 százalékra
módosulhat. 

Ivóvíz euró-százmilliókért



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 maga-
zinja
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 Széles út (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.)
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7.00 Gazdakör
7.50 Arcélek (ism.)
8.05 Hókusz-Pókusz Cirkusz
8.10 Mikrobi
8.25 Az Ótestamentum
8.55 Cimbora Retro
9.25 Nyelvőrző
9.55 A hét nyolcadik nap-
ja (mesef.)
10.50 Szelek szárnyán
(ism.)
11.35 Divathét
12.05 Carlo és vendégei
12.45 Híradó
13.05 Isten kezében
13.35 Kallós Zoltán 85
éves
14.40 Marco Polo 
(olasz sor.)
15.50 Standard Táncok
Magyar Bajnoksága
16.45 Törzsasztal
17.35 Szórvány
18.05 A megregulázott
fény
18.30 Bálok bálja, 
Anna-bál (élő)
19.00 Híradó
19.30 Bálok bálja,
Anna-bál (élő)

20.00 Összefoglaló az el-
múlt évek Anna-báljairól
20.15 800 éves az örökif-
jú Füred
20.30 Bálok bálja, Anna-
bál (élő)
21.10 Az élet muzsikája
23.00 Bálok bálja, Anna-
bál (élő)

TV2, 20.35
Dr. T és a nõk

Dr. T. a világ legboldogabb embere: éjjel-nappal nők veszik
körül. Ő Dallas leggazdagabb asszonyainak nőgyógyásza,
páciensei és nővérkéi egyaránt rajonganak érte. De felesé-
ge, lányai, sógornője és unokahúgai is imádják. Azt hiszi,
már mindent tud a nőkről, tehát mindent tud a világról. Az-
tán rájön, hogy semmit sem tud. És lassan minden tönkre
megy körülötte.

RTL Klub, 21.00
Starsky és Hutch

Amikor David Starsky szolgálatban van, nincs, ami megállít-
sa. Márpedig ő mindig szolgálatban van, mániákus makacs-
sággal üldözi a bűnt és a bűnözőket. Társai nem is bírják a
tempót: gyorsabban váltogatja a nyomozótársait, mint a se-
bességet imádott, tűzpiros Gran Torinójában. Így kerül mel-
lé Ken Hutchinson, aki szintén nem volna rossz zsaru, csak
túlságosan szereti a pénzt.

m2, 0.05
Az igazi tündérmese

Megtörtént esetre épül a film, amelynek megfoghatatlan fő-
szereplői mégis a láthatatlan tündérek lennének. Az első vi-
lágháború idején világszenzációt keltett két kislány esete,
akik szárnyas éteri lényeket kaptak lencsevégre. A kislány-
ok természetesnek tartották a tündérek létezését, míg a fel-
nőttek véleménye megoszlott. Sokan örültek, hogy végre bi-
zonyítékként felmutathatók gyermekkori álmaik tündérei.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.56 Balatoni 
nyár hétvége
10.00 Főtér
10.35 Magyarország 
nemzeti parkjai
11.00 Kalandozó
11.30 Másfélmillió lépés
Magyarországon
12.15 Úszó- és vízilabda
VB, Műugrás (élő)
13.20 Fejezetek 
a cirkuszlexikonból
15.40 Aranyfeszt
16.05 Arcok a médiában  
- Bodrogközi cigánymes-
terségek
16.55 Zene 
a rasszizmus ellen
17.50 Öregberény (sor.)
18.20 Voyager
18.55 Kémek 
a porfészekben 
- Rimner Gábor története
(dokumentumf.)
19.50 Esti mese
20.00 Montalbano 
felügyelő 
(krimisor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 McLeod lányai
(auszt. sor.)
22.15 Halhatatlanok 
Társulata
23.10 Kivilágos kivirradtig
(magyar tévéf., 2005)
0.05 Az igazi tündérmese
(angol-amerikai családi
film, 1997)

8.00 Kölyökklub
Benne: Lisa,
Kalózmesék, Helló, Kitty!, 
Kisvakond,
Rupert maci, 
Kengyelfutó gyalogka-
kukk, 
Hupikék törpikék
11.05 Flúgos csapat
(anim. sor.)
11.30 Asztro Show
12.25 Corinna (vígj. sor.)
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Autómánia
13.45 Tuti gimi 
(am. drámasor.)
14.40 Forma-1 (élő) 
- Német Nagydíj
Nürburgring, Nürburg
16.25 Míg 
a halál el nem választ 
(am. vígj. sor.)
16.55 Robin Hood 
(angol sor.)
18.00 Nászok ásza 
(am. vígj., 1998)
20.00 RTL Klub Híradó
20.30 Fókusz Plusz
21.00 Starsky és Hutch
(am. akció-vígj., 2004)
23.05 Penge 2. 
(am.-német akcióthriller,
2002)
Közben: RTL-hírek
1.30 Black River 
- A város fogva tart 
(am. thriller, 2001)
3.10 Fókusz Plusz 
Magazin (ism.)

7.00 Látlelet a Földről
7.25 Tv2 matiné
Benne: Őslények országa,
Fifi virágoskertje, 
Roary, a versenyautó, 
Eperke legújabb kalandjai
11.25 Max Steel 
(am. sor.)
12.15 Egy tini naplója
(vígj. sor.)
13.05 Két TestŐr
13.35 Babavilág
14.05 Mindig nyár 
(am. sor.)
15.00 Sliders 
(am. sor.)
15.55 Az Ügynökség
(kan.-am. sor.)
16.50 Rúzs és New York
(am. sor.)
17.40 Crusoe 
(am.-angol-kan. kaland
sor.)
17.40 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
18.35 Vásott szülők 
(am. vígj. sor.)
19.30 Tények
20.00 Magellán
20.35 Dr. T és a nők 
(am.-német rom. vígj.,
2000)
23.05 A megtorló 
(am.-német akcióf., 2004)
Közben: Kenósorsolás
1.30 Boksz a sötétben
(orosz akcióf., 2005)
3.40 EZO.TV
4.40 Kalandjárat (ism.)

10.55 Zsírégetők 11.50
Topmodell leszek! 13.40
Stella (amerikai vígjáték)
15.10 Don Camillo vissza-
tér (olasz-francia vígjáték)
15.40 Szívek szállodája
(sorozat) 17.30 Óriási
nyomozó: 1 uncia 395 dol-
lár (francia-NSZK-olasz ak-
ció-vígjáték) 19.20 Da-
maszkusz kincse (olasz ka-
landfilm) 21.05 Topmodell
leszek! 22.00 A nagy ház-
alakítás 22.55 Robotzsa-
ru 3. (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 UEFA
European Under Cham-
pionship 15.00 Forma 2
16.00 Mitica ligája 18.00
Sport.ro Hírek 19.00
Mitica ligája 18.00
Sport.ro Hírek 19.00 Pon-
tos sportidő 21.00 Romá-
nia-Görögország labdarúgó
mérkőzés 23.00 Sport.ro
Hírek 23.10 Wrestling
SMACK 0.00 Fogadás a
félelemmel

8.15 Analia másik arca
(amerikai sorozat) 9.45
Dona Barbara (sorozat)
12.30 Lázadó szerelem
(sorozat) 14.30 Clase 406
(sorozat) 15.30 A csaló
(sorozat) 16.30 Igaz törté-
netek 17.30 Vad szív (me-
xikói sor.) 18.30 Szerelem-
könnyek (román sorozat)
20.30 Kassandra (venezu-
elai sorozat) 22.00 Auróra
(amerikai sorozat) 0.00
Clase 406 (mexikói
ssorozat 1.00 Igaz történe-
tek (ism.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Marco Polo hihetet-
len kalandjai (amerikai-uk-
rán kalandfilm) 13.05
Holdhercegnő (magyar-
angol-francia kalandfilm)
15.05 Zsoldoskatona
(olasz-francia vígjáték)
17.10 Üldözési mánia (am.-
kanadai vígjáték) 19.15
Kelly hősei (jugoszláv-ame-
rikai filmdráma) 22.00 Kí-
gyók a fedélzeten (am. ak-
ciófilm) 23.55 A templo-
mos lovagok öröksége (né-
met kalandf., 2. rész)

8.30 Szegény gazdag gye-
rekek 9.30 Egyik házból a
másikba 10.30 Az én fele-
lősségemre (román vígjá-
ték) 12.30 Hírek 13.30
Vendéglő nálunk otthon
14.45 A szív úra (sorozat)
16.45 Szerelem.ro (ismét-
lés) 18.00 D-Paparazzi (is-
métlés) 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
19.45 Ez Románia! 20.30
Esküvő meglepetésekkel
22.30 A szerelem átka
0.00 Gyilkos hasonmás
(sp. krimi)   

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 Hitélet ism. 16.30
Piactér ism. 17.00 Kultúr-
csepp ism. 17.30 Több-
szemközt ism. 18.00 Hit-
élet ism. 18.30 Híradó
19.00 Erdélyi Kávéház,
ism. 19.30 Híradó 20.00
Piactér ism. 20.30 Híradó
21.00 Többszemközt ism.
21.30 Híradó 22.00
Kultúrcsepp

TV2
6.50 Hajnali gondolatok
6.55 Balatoni nyár
10.00 Mozdulj!
10.25 Marco és Gina
10.50 A kis Amadeus
11.15 Lülü, a teknőc
11.40 Hajrá, Becky! 
(kan. ifj. sor.)
12.00 Sandokan 
(rajzf. sor.)
12.30 Most a Buday!
13.01 Hírek
13.10 Sztársáv
14.05 Ázsia vadonjai
14.35 Delta
15.05 Magyarország
15.35 Az igazi tündérme-
se (angol-am. családi film,
1997)
17.20 Magyarország tör-
ténete
17.50 Hogy volt!?
19.30 Rocca parancsnok
(olasz sor.)
20.30 Híradó
20.55 Sporthírek
21.10 SzerencseSzombat
Luxor, Ötöslottó és Joker
sorsolása
22.05 Sültbolondok (fran-
cia-belga vígj. sor.)
23.35 Hírek
23.40 Sporthírek
23.50 Cseh Tamás Emlék-
koncert a Millenáris Köz-
pontban
1.20 Az utolsó sztár
1.45 Koncertek az A38
hajón

7.10 Az ember és az idő
8.35 Rajzfilmek
9.30 Babamágia
9.55 Történelmi emlékek
10.10 A templomos 
lovagok elveszett kincse
(dán kalandfilm, 2008)
11.45 Zoom
11.50 Indiai illusztrációk
12.00 Pro Patria
12.30 Esemény
13.00 Travelling circular
14.00 Hírek
14.30 Hannah Montana
(amerikai sorozat)
15.00 Cişmigiu 
Nemzetközi Folklór Feszti-
vál, 1-2. rész (ism.)
17.00 Nemzetközi 
cirkusz előadás
17.35 Jools Holland
Show
18.45 TeleEnciclopedia
19.45 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.00 Nosztalgikus évek
– szórakoztatű műsor, 1-2.
rész
23.10 Tengeri herkentyűk
(francia romantikus vígjá-
ték, 2005)
0.50 Jools Holland 
Show
2.00 Nemzetközi cirkusz
előadás (ism.)
2.25 Sport 
(ism.)
2.40 Hírek 
(ism.)

5.30 Happy Hour 
(ism.)
6.30 Star Wars: 
A klónok háborúja 
(anim. sor.)
7.00 Pro Tv hírek, sport
10.00 Sheena, 
a dzsungel királynője
(am.-angol kalandf.) 
(ism.)
12.00 Pro Motor 
– autós magazin 
(ism.)
13.00 Pro Tv hírek, sport
13.05 Merlin 
(am.-angol kalandf., 1998)
15.00 Mr. Óvóbácsi 
(am. akció-vígj., 1993)
17.00 Nem vagyunk 
mi angyalok 
(am. filmdráma, 1989)
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Indiana Jones 
és a Végzet Temploma
(amerikai kalandfilm,
1984)
23.00 Majd meghalnak
Mandy Lane-ért 
(amerikai horror, 2006)
1.00 Merlin 
(am.-angol kalandf., 1998)
(ism.)
2.30 Pro Motor 
– autós magazin (ism.)
3.30 Majd meghalnak
Mandy Lane-ért 
(amerikai horror, 2006)
(ism.)

5.30 101 kiskutya
7.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
9.00 Fantaghiro, 
a harcos hercegnő 
(olasz kalandf., 1991), 2.
rész
11.00 Extralarge: 
A Nap ura
(olasz-amerikai krimi,
1993)
13.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
14.00 Columbo 
- Gyilkosság 
hangjegyekkel
(amerikai krimi, 2000)

16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Lidércnyomás
(amerikai akciófilm,
2001)
19.00 Híradó, Sport, 
időjárásjelentés
20.20 Casino Royale
(amerikai-angol-német-
cseh akcióf., 2006)
23.30 Szerelem 
a Fehér Házban 
(amerikai romantikus víg-
játék, 1995)
1.45 Columbo 
- Gyilkosság hangjegyekkel
(amerikai krimi, 2000)
(ism.)
3.45 Fantaghiro, a harcos
hercegnő 
(olasz kalandf., 1991), 2.
rész (ism.)

6.00 A cseresznye 
a tortán 
– reality show
7.00 Fején a nagyvilág
7.30 Teleshopping
8.00 Ízek, három szakács
9.00 Gaiţă Romániája
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 Kacsamesék
13.30 Mondenii 
– szórakoztató műsor
14.00 Idősek
és nyughatatlanok

14.30 Karácsonyi 
lidércnyomás 
(amerikai animációs film,
1993) (ism.)
16.30 Anyacsere 
- reality show (ism.)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán 
– reality show
20.30 Kutyahideg 
(amerikai kalandfilm,
2006)
23.30 Forrest Gump 
(magyarul beszélő, ameri-
kai filmszatíra, 1994)
3.00 Anyacsere 
- reality show (ism.)

6.30 Szétépítők 
– Falak
7.00 Hogyan készült?
Fémkeresők, 
Önjáró fűnyírógépek
8.00 Autókereskedők 
- VW T2 Panel Van
9.00 Hogyan csinálják? 
- Eiffel-torony /
Hódeszkák
10.00 Állítólag... 
- Alaszkai mítoszok
11.00 A túlélés 
törvényei
- A túlélés művészete

12.00 Aranyláz 
Alaszkában 
- Elérni az alapkőzetet
13.00 Akiből 
tengeralattjáró 
parancsnok lesz
14.00 Mike Brewer: 
Célkeresztben 
- Helikopterek
15.00 Tyson új viadala
16.00 Állítólag... 
- Egyetlen lövéssel
18.00 Tetkóvadász 
- Benin
19.00 Repülj velünk
Alaszkába! 
- Robbanásveszély
21.00 A túlélés törvényei
22.00 Édesvízi szörnyek 
- Dzsungel
23.00 Mit nekem egy
monstrum!
0.00 Állítólag... - Top 25
2.00 Szétépítők 
- Nyomás!

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 Britannia High 
(angol drámasorozat)
11.00 Egyiptom 
(dok. sor.)
12.00 IT Zon@
12.30 Főzz otthon 
Jamie-vel
13.00 Testvérség 
a borban
13.35 Figyelem, 
énekelünk!
15.10 Montalbano 
felügyelő 
(olasz krimisor.)
17.00 Tenisz: BCR Open
Ladies: Ruxandra
Dragomir - Iva Majoli (live)
19.35 A világ palotái
(dok. sor.)
20.10 Első számú gyanú-
sított 3 (angol krimi,
1993)
22.00 Hírek, időjárásje-
lentés
23.00 Gitárok ideje
0.00 Mile High (angol
vígj. sor.)
0.50 Verés (dok. sor.)
1.40 IT Zon@(ism.)
2.10 Első számú gyanúsí-
tott 3 (angol krimi, 1993)
(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 Lemezlovarda
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/Aranyemberek, Versműsor, Komolyzene,
Gramofon, Bóvlit nem tartunk

SZOMBAT
2011. július 23.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ



8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Iskolapélda (ism.)
9.30 Széles út (ism.)
Motoros életmód-magazin
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 
kiadásban
16.00 Híradó
Friss napi információk
16.30 Befutó (ism.)
Az utánpótlás magazinja
17.05 Garázs (ism.)
17.30 GyógyHír
18.00 Híradó
18.30 Hírvilág
19.05 Keresztmetszet
20.00 Híradó
20.30 Napról napra
(ism.)
21.05 Kontraszt
22.00 Híradó 21
22.30 Értékmentés más-
ként (ism.)
23.05 Vetítő
23.06 A Firtos falvai 
– Atyha (ism. terj. f.)
0.05 Kontraszt (ism.)
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7.35 Cimbora Retro
8.30 Az Ótestamentum
8.55 Kolumbusz Kristóf
9.25 Hol volt, hol nem
volt...
9.40 Csipkerózsika (ma-
gyar mesejáték, 2010)
10.40 A madarak, akik ha-
lak szerettek volna lenni
11.35 A tudomány műhe-
lyében
12.10 Ízőrzők: Hegykő
12.45 Híradó
13.05 Élő egyház
13.30 Élő népzene
14.05 Csellengők
14.30 A papucshős 
(magyar vígj., 1938)
15.50 Múltidéző
16.15 Dunáról fúj a szél
16.25 A hópárduc talpra
áll (dok.)
16.55 Google:
A keresőprogram hatalma
17.25 Vannak vidékek
17.55 Talpalatnyi zöld
18.20 Kirakat
19.00 Híradó
19.30 Mese
20.00 Tusványos 
- 2011
20.45 Heti Hírmondó
21.25 Klubszoba
22.25 Lélek Boulevard
22.50 Dunasport
23.10 Alpha Dog 
(am. krimi, 2006)
1.05 Koncertek az A38
hajón

RTL Klub, 20.30
A gyûrûk ura: A gyûrû szövetsége

Frodó, az ifjú hobbit egy gyűrűt kap Bilbótól, amiről kiderül,
hogy az Egy Gyűrű, mellyel a Sötétség Ura rabszolgasorba
taszíthatja Középfölde népeit. Gandalf Völgyzugolyba küldi
Frodót, ahol a tündék legbölcsebb vezetője, Elrond dönt a
gyűrű sorsáról. Nincs más lehetőség, a gyűrűt el kell pusztí-
tani Mordorban, a Végzet-katlanban.

TV2, 21.05
Apafej

A 32 éves Sonny legfontosabb feladatának azt tartja, hogy
olyan távolról kerülje el a felnőtt életet, amennyire csak le-
hetséges. Aztán a sors közbeszól: barátnője megelégeli idét-
lenségét és faképnél hagyja, mire Sonny, hogy imponáljon,
magára vállalja nősülni készülő barátjának ötéves fiát. Ám
lehetetlen életmódján továbbra sem változtat, gyerekneve-
lési módszerei pedig enyhén szólva is meghökkentők.

DUNA Tv, 23.10
Alpha Dog

A megtörtént eset alapján készült film főszereplői dél-kali-
forniai aranyifjak, akiknek a medencés vityillókban semmit-
tevéssel vagy anyagozással töltött heverészés, illetve a par-
tiról partira való sodródás olyan mértékben eltompítja a re-
alitásérzékét, hogy az néha fergetegesen vicces, máskor pe-
dig rémisztő következményekkel jár. A helyi anyagelosztó,
Johnny Truelove üzleti vitába keveredik egyik ügyfelével.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Balatoni nyár 
hétvége
10.00 Mesék
11.50 Balett ABC 
Henriettel
12.05 Úszó- és vízilabda
világbajnokság, 
Műugrás (élő)
13.20 Engedjétek hozzám
13.30 Katolikus krónika
14.00 Úszó- és vízilabda
VB, Szinkronúszás (élő)
15.15 Tanúságtevők
15.40 Mikor gyermek 
voltam
15.55 A sokszínű vallás
16.05 Baptista magazin
16.35 Metodista ifjúsági
műsor
16.40 Tamás mise
17.05 Mai hitvallások
17.35 Don Matteo 
(sor.)
18.25 Öregberény (sor.)
19.00 Voyager
19.35 Pom-Pom meséi
19.55 Montalbano 
felügyelő (sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 McLeod lányai
(sor.)
22.15 Koncz Zsuzsa 
Koncert
23.05 Havasi napsütés
(magyar rom. f.)
0.40 Az én Antal Imrém
1.35 Szappanopera 
(svéd-dán vígj., 2006)

8.00 Kölyökklub
Benne: Lisa, Helló, Kitty!,
Rupert maci, 
Kengyelfutó gyalogka-
kukk,
Hupikék törpikék, 

Frédi és Béni, avagy a két
kőkorszaki szaki
11.00 Trendmánia
11.35 Asztro Show
12.30 Törzsutas
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Tengeri őrjárat
(krimisor.)
14.20 Magyar 
autósport-magazin
14.35 Forma-1, 
Német Nagydíj (élő)
Nürburgring, Nürburg
Utána: 17.05 Hatoslottó-
sorsolás
17.15 Míg a halál el nem
választ 
(am. vígj. sor.)
17.50 A három testőr 
(osztrák-angol-am. ka-
landf., 1993)
20.00 RTL Klub Híradó
20.30 A gyűrűk ura: 
A gyűrű szövetsége 
(új-zél.-am. fant. kalandf.,
2001)
Utána: RTL-hírek
0.00 Végsebesség 
(am. akció-vígj., 1994)
2.00 Portré
Riportmagazin
2.35 Smith 
(am. krimisor.)

6.45 Reggeli gondolatok
7.15 Látlelet a Földről
7.45 Tv2 matiné
Benne: Csudalények, 
Őslények országa, 
Fifi virágoskertje
11.25 Max Steel 
(am. akciófilm-sor., 2000)
12.15 Mosoly Road Show
2011
12.45 Stahl konyhája
13.15 Kalandjárat
13.45 Talpig nő (ism.)
14.20 90210 
(am. sor.)
15.10 Sliders 
(am. sor.)
16.00 Monk 
- Flúgos nyomozó 
(am. krimisor.)
16.55 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
17.45 Beethoven 6. 
(am. családi film, 2008)
19.30 Tények
20.00 Napló
20.35 Napló Extra
21.05 Apafej 
(am. vígj., 1999)
22.55 Zéró gyanúsított
(am. thriller, 2004)
Közben: Kenósorsolás
0.45 El Mariachi, 
a zenész 
(am. akcióf., 1992)
2.10 EZO.TV
2.40 Napló (ism.)
3.05 Napló Extra (ism.)
3.30 Animációs filmek

9.55 Szex és New York
light (sorozat) 11.25
MaxxMotion 11.55 A nagy
házalakítás 12.50 Hold-
fény és Valentino (ameri-
kai film) 14.50 Óriási nyo-
mozó (francia-NSZK-olasz
vígjáték) 16.40 Van, aki
forrón szereti (am. vígjá-
ték) 19.00 Előre a múltba
(am. vígjáték) 21.05 CSI:
Miami helyszínelők (soro-
zat) 22.00 A főnök (soro-
zat) 22.55 Allan Quater-
main és a koponyák temp-
loma (am. f.)   

9.10 ProMotor 10.00 Hí-
rek 11.00 Pontos sport-
idő 12.00 Reklámgyár
13.00 Hírek 14.00
Ploiesti-i harcosok 14.30
Pontos sportidő 15.00
Sport.ro Hírek 15.05 Fo-
gadás a félelemmel
16.00 Forma 2 (live)
17.00 Mitica ligája (live)
18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.00 Mitica ligája
(live) 20.00 A fény har-
cosai 21.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 22.00 Mitica li-
gája (live)

8.15 Analia másik arca
(sorozat) 9.45 Dona Bar-
bara (sorozat) 12.30 Láza-
dó szerelem (sorozat)
14.30 Clase 406 (sorozat)
15.30 A csaló (sorozat)
16.30 Vad szív (mexikói
sor.) 18.30 Szerelemköny-
nyek (román sorozat)
19.30 Az örökösök (soro-
zat) 20.30 A fekete lég-
gömb (angol-ausztrál f.
dráma) 22.30 Auróra (am.
sor.) 23.30 Clase 406 (me-
xikói sor.) 0.30 Szerelem-
könnyek (román sor.) 

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Üldözési mánia
(amerikai-kanadai vígjá-
ték, 2001) 13.15 Banditák
(amerikai akció-vígjáték,
2001) 15.30 Kelly hősei
(jug.-amerikai háborús
filmdráma, 1970) 18.15
Nagy zűr Korzikán (francia
akció-vígjáték, 2004)
20.00 Legyek átlagos!
(ausztrál vígjáték, 2003)
21.35 Fergeteges forgatás
(am. vígjáték, 1999)
23.25 Kéjutazás (am.
thriller, 2001)

8.30 Szindbád hetedik uta-
zása (amerikai kalandfilm)
10.30 Szerelmi vallomás
(román f. dráma) 12.30 Hí-
rek 13.30 Ez Románia!
14.15 Nevessünk 14.45 A
szív úrnője (sorozat)
16.45 Jade tigris (hong-
kongi akciófilm) 18.45 A
nap híre 19.00 Hírek
19.45 D-Paparazzi 20.30
Szemek az árnyékból
22.00 A tengerpart gyön-
gye 23.30 Egyedül a sötét-
ben II (amerikai-német
thriller)   

7.00 Híradó ism. 7.30
Kultúrcsepp 8.00 Több-
szemközt 10.00 Híradó
10.30 Néptánc 16.00 Pi-
actér 16.30 Többszem-
közt 17.00 Hitélet ism.
17.30 Erdélyi Kávéház
18.00 Piactér ism. 18.00
Piactér ism. 17.30 Erdélyi
Kávéház 18.30 Híradó
19.00 Kultúrcsepp ism.
19.30 Híradó 20.00
Többszemközt 20.30 Hír-
adó 21.00 Híradó 22.00
Metszet, ism. 22.30 Hír-
adó 

TV2
6.56 Balatoni nyár
10.00 Engedjétek hozzám
10.10 Így szól az Úr!
10.15 Katolikus krónika
10.40 Amikor gyermek
voltam
10.55 Református magazin
11.25 Evangélikus 
templomok
11.45 Balatonfelvidéki 
református templomok
12.00 Református 
istentisztelet
13.01 Hírek
13.10 Úszó- és vízilabda
világbajnokság, Úszás
döntők (élő)
15.30 Szellem 
a palackból...
16.00 Az Ushuaia expedíció
16.50 OTP Bank LIGA
(élő)
Videoton FC - MVM Paks
labdarúgó-mérkőzés
19.00 Anno
19.30 Rocca parancsnok
(sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.10 Nevetni kell, 
ennyi az egész
22.05 Egy pasi, egy nő,
sok lé meg egy BMW
(francia vígj.)
23.35 Hírek
23.40 Sporthírek
23.50 Aranyfeszt
0.20 Mona Lisa 
(angol krimi)

7.00 A hit világa 
– 1. rész (live)
7.50 Zarándokhelyek
8.00 A hit világa 
– 2. rész (live)
9.00 Ahogy elő van írva
9.30 Rajzfilmek
10.20 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 Hannah Montana
(amerikai sor.)
15.00 TVR 55 (live)
Liana Stanciu-val
16.00 Erdőn, hegyen
(orosz f., 2010)
16.50 Történelmi emlé-
kek
17.00 Dănutz S.R.L. 
(szórakoztató műsor) – 1-
2. rész
19.00 Jóker, Lottó 5 /40,
Lottó 6/49 és Noroc sor-
solás
19.40 Sport
20.00 Hírek
21.10 A hal neve: 
Wanda (amerikai-angol
vígjáték, 1988)
23.00 Grey anatómiája
(amerikai sor.)
0.40 Nosztalgikus évek 
– talk show
3.20 Sport (ism.)
3.40 Hírek (ism.)

6.30 Star Wars: 
A klónok háborúja 
(anim. sor.)
7.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
10.00 Egy lépéssel előre
(román sor.)
11.00 Nem vagyunk 
mi angyalok 
(am. filmdráma) 
(ismétlés)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
13.05 Indiana Jones 
és a Végzet Temploma
(amerikai kalandfilm,
1984) 
(ismétlés)
15.45 Maverick 
(am. kalandf., 1994)
19.00 Hétvégi Pro Tv 
hírek, sport, 
időjárásjelentés
20.30 Star Wars III. rész 
- A Sith-ek bosszúja 
(amerikai kalandfilm,
2005)
Sz.: Ewan McGregor, 
Natalie Portman, 
Samuel L. Jackson,
Hayden Christensen,

Ian McDiarmid
23.30 Lány a vízben
(amerikai thriller, 2006)
2.00 Star Wars III. rész 
- A Sith-ek bosszúja
(amerikai kalandfilm,
2005) (ism.)

5.40 101 kiskutya
7.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés 
(live)
9.00 Pistruiatul: 
A szabadulás 
(román kalandfilm, 1973)
10.15 Szerelem 
a Fehér Házban
(amerikai romantikus víg-
játék, 1995) (ism.)
13.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés 
(live)
14.00 Sárkányszív 
(am. akcióf., 1996)
16.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
16.30 SuperBingo 
Metropolis 
(verseny show) (live)
19.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
20.20 Szerelemhajó 
– szórakoztató műsor
Pepe-vel
22.00 Hispania 
(spanyol sorozat)
23.45 Delta Force 
kommandó 
(am.-holland akcióf.,
1997)
Sz.: Jeff Fahey, 
Frank Zagarino
1.45 Hispania 
(spanyol sorozat) (ism.)
3.00 Office 
(amerikai sorozat)
3.45 Sárkányszív 
(am. akcióf., 1996) (ism.)

7.00 Kandikamera
8.00 Ízek, három szakács
(ism.)
8.30 Kacsamesék 
(rajzfilm sorozat)
9.30 Ház, építés, design
10.00 Teleshopping
10.30 Fején a nagyvilág
11.00 Levintza bemutatja
11.30 Tanulj, 
álmodj, szeress! -
life-style magazin

12.30 Kacsamesék 
(rajzfilm sorozat)
13.00 Kutyahideg 
(amerikai kalandfilm,
2006)
16.00 Én, Te, Ő
16.30 Horia akadémiája
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán 
- reality show
20.30 Anyacsere 
– reality show
22.00 Egy gyilkosság 
forgatókönyve 
(amerikai akcióthriller,
1999)
0.00 Nyomoz 
a profeszszor 
(amerikai krimi, 2006)
2.00 Hírek, 
időjárásjelentés (ism.)
3.00 Egy gyilkosság 
forgatókönyve 
(am. akcióthriller, 1999)
(ism.)

7.00 Hogyan készült?
Airstream lakókocsik, 
Csavarhúzók
8.00 Autókereskedők 
- BMW 840
9.00 Hogyan csinálják?
A tűz oka, 
Tölgyfa és bor, 
Szuperfűnyírók, 
A kenyér ára, 
Víz
10.00 Chop Shop 
- A londoni műhely
11.00 Amerikai hotrodok
12.00 Sivatagi 
autókirályok 
- Pontiac GTO
13.00 Autókereskedők 
- MRII Mark I
15.00 Óriás költöztetők 
- Megajachtok
16.00 Állítólag... 
- Piszkos legendák
18.00 Édesvízi szörnyek
19.00 Szétépítők
20.00 Tyson új viadala
21.00 Halálos fogás 
- Ha befagy a pokol
22.00 A tenger 
gladiátorai
23.00 Lehetséges 
lenne? 
- Röntgenszemüveg 
és más csodák
0.00 Megrázó történetek 
- A legmagasabb óriások
1.00 Elraboltak 
- megmentettek 
- Project Child Save
2.00 Nitrokirályok

7.00 Úszó- és vízilabda 
világbajnokság (élő)
9.00 Boldogulj egyedül!
9.30 Minden pénzt megér
10.00 Britannia High 
(drámasor.)
11.00 Csavargó halász
11.30 Motomágia 
(ism.)
12.00 Auto-mánia
12.30 Jamie 30 perces
ebédje
13.00 Úszás
15.10 Virágot 
Algernonnak 
(francia-svájci filmdráma)
17.00 Hírek
17.30 Balkáni szokások
18.25 Világutazó
18.30 Kaland 
és természet
19.00 Top cut
19.30 Nagy lábon
19.55 Győztesek
20.10 Prime Suspect: 
The Lost Child 
(angol-amerikai f. dráma,
1995)
22.00 Hírek
23.00 AG Weinberger
zenei műsora

0.00 Mile High 
(angol vígj. sor.)
0.50 Világutazó (ism.)
0.50 Dokumentumfilm
1.40 Szentek 
és mesterségek (ism.)
2.10 Prime Suspect: 
The Lost Child 
(ang.-am. f. dráma) (ism.)

2.00 Éjszakai váltás
14.00 Hírek
14.10 Dalposta
15.30 Vidékről vidékre
16.00 Hírek
16.03 Operettparádé
16.30 Aranyhangok
17.00 Nosztalgiamuzsika
17.25 Rádióistentisztelet római katolikus
17.55 Hírek, adászárás
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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 Befutó (ism.)
7.30 Soroló (ism.)
8.00 Híradó
9.05 Kontraszt (ism.)
10.05 Napról napra (ism.)
10.30 Riasztás extra
(ism.)
11.00 Híradó
11.30 Európai híradó
(ism.)
12.05 Széles út (ism.)
Motoros életmód-magazin
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 maga-
zinja
17.05 Célpont (ism.)
Oknyomozó riportműsor
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Panaszkönyv
19.05 Vonalban (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

7.00 Napraforgó 9.00
Kultúrcsepp, ism. 16.00
Híradó 16.15 Kultúrcsepp
ism. 16.35 Kárpát Exp-
ressz 17.00 Átjáró 17.30
Híradó 17.40 Izelítő
17.50 Egészséges percek
17.55 Könyvajánló 18.00
Reggeli terefere 18.30
Híradó 19.00 Piactér
19.30 Híradó 20.00 Mes-
ter József: Éléskamra,
dokf. 20.40 Zene 21.00
Piactér, ism. 21.30 Hír-
adó 22.00 Átjáró, ism.
22.30 Híradó

ETV

8.15 Analia másik arca
9.45 Dona Barbara (soro-
zat) 12.45 Lázadó szere-
lem (sorozat) 14.30 Clase
406 (sorozat) 15.30 A
csaló (mexikói sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Vad szív (mex. soro-
zat) 18.30 Szerelemköny-
nyek (sorozat) 19.30 Örö-
kösök (amerikai-kol. drá-
masor.) 20.30 Kassandra
(sorozat) 22.00 Éjszakai
történetek 22.30 Auróra
(amerikai sorozat) 23.30
Clase 406 (sorozat)   

7.30 Reggeli kávé 10.00
Családi történet 12.30
Kanal-D Hírek 13.15 El-
lenállásteszt 14.30 Tele-
shopping 14.45 A szív úr-
nője (török sorozat)
16.45 Nevessünk 17.15
Légy a házastársam
18.45 A nap híre 19.00
Kanal-D Hírek 20.00 Ne-
vessünk 20.30 Szerelem
és büntetés (török film)
22.30 Szemek az árnyék-
ban 0.00 Eli Stone (ame-
rikai sorozat) 1.00 Kanal-
D Hírek 
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7.00 Térkép (ism.)
7.35 Építészet XXI (ism.)
8.05 Magyar elsők
8.30 Híradó - Reggel
8.45 Család-barát (ism.)
9.40 Főzés? Gyerekjáték!
9.50 A kék egér
9.55 Krisztofóró
10.05 Mikrobi
10.15 A dzsungel könyve
10.40 Ördögi szerencse
(cseh mesef.)
11.15 Marco Polo (sor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Térkép
16.00 Heuréka! 
Megtaláltam!
16.30 Homo faber 
- A kézműves
16.45 A világ 
nagy kikötői
17.45 Duna anzix
18.05 Daktari 
(am. kaland sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.05 Szelek szárnyán
(kan. sor.)
21.00 Híradó
21.10 Sporthírek
21.15 Közbeszéd
22.00 Hello Goodbye
(francia-olasz-izraeli vígj.,
2008)
23.35 Sportaréna
0.20 A többi néma csend
(román filmdráma, 2007)
3.00 Közbeszéd (ism.)

Pro Tv, 14.00
A tökéletes férj

A rendőrségen 2002. december 24-én jelentették be egy La-
ci Peterson nevű, nyolc hónapos terhes nő eltűnését. Bár az
asszony férje, Scott Peterson együttműködött a zsarukkal,
idővel egyre több gyanús körülmény merült fel a személyé-
vel kapcsolatban. Kiderült, hogy nem egészen úgy történtek
a dolgok az eltűnés napján, ahogyan azt állította. Sőt, egy nő
is felbukkant a színen.

m1, 21.10
A három testõr Afrikában

A francia idegenlégió sivatagi erődjében három jó barát ro-
mantikus kalandra készül. A titokzatos, gyönyörű szőke
lány, Yvonne öccsét akarják felkutatni. A férfi a sivatag kel-
lős közepén lévő büntetőtáborban raboskodik. Ide kell eljut-
niuk. Kisebb csínytevések után mindhárman bekerülnek a
büntetőtranszportba, velük tart marcona tisztjük, Potrien is.
A büntetőtábor helyén idilli körülményeket találnak.

DUNA Tv, 22.00
Hello Goodbye

Alain és Gisele megállapodott középkorú házaspár. Párizs-
ban élnek, gyönyörű otthonuk, kiváló munkájuk van, az éle-
tükben minden rendben van egészen addig a napig, míg fiúk
meg nem nősül. Hirtelen rájönnek, hogy az életük üressé
vált, valami újra lenne szükségük. Gisele-nek az az ötlete tá-
mad, hogy költözzenek Izraelbe, ahol Alain megtalálhatná
zsidó gyökereit.

DUNA TV

ACASÃ FILM+

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV

6.56 Ma Reggel
9.15 Úszó- és vízilabda VB
(élő)
10.00 Clic és Kat
10.05 Marci
10.30 Sherlock Holmes, 
a mesterkopó
10.50 A világ meséi
11.05 Slovenski Utrinki
11.35 Együtt
12.05 Körzeti magazin 
- Miskolc
13.01 Híradó délben
13.10 Balatoni nyár
15.00 Magyar elsők
15.15 Keménykalap 
és krumpliorr 
(magyar ifj. kalandf. sor.)
16.05 Szerelem 
a Hohenstein-kastélyban
(sor.)
16.55 Házaspárbaj (sor.)
17.45 Múzeumtúra
18.10 Magyar rock
19.10 1100 év Európa kö-
zepén
19.35 Janosch álommeséi
20.05 Sant’ Angelo 
- Egy kórház hétköznapjai
(sor.)
21.00 Híradó este
21.30 McLeod lányai
(auszt. kaland sor.)
22.15 A Silla királyság ék-
köve (sor.)
23.15 Záróra
0.10 India 
- Álmok útján (sor.)
0.55 Futótűz (am. sor.)

6.30 Top Shop
7.00 Fókusz Plusz Maga-
zin (ism.)
7.25 Fókusz Reggel
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli
Reggeli magazinműsor
10.05 Rubí, 
az elbűvölő szörnyeteg 
(mexikói sorozat)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Asztro Show
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb 
történetekkel
15.20 Tűzszekerek 
(angol filmdráma, 1981)
17.45 Remington Steele
(amerikai sorozat)
18.55 Ezel 
- Bosszú mindhalálig 
(török sorozat)
20.00 RTL Klub Híradó
20.40 Fókusz
21.20 Szuperhekus 
kutyabőrben 
(am. akció-vígj., 1995)
Sz.: Chuck Norris, 
Michele Lamar Richards
23.10 Hazudj, 
ha tudsz! 
(am. krimisor.)
Utána: RTL hírek
0.20 Jóravaló feleség
(am.-német-holland film-
dráma, 2002)
2.10 Reflektor 
- Sztármagazin

7.00 Magellán (ism.)
7.25 Tények Reggel
7.55 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.45 Stahl konyhája
(ism.)
10.50 Babapercek
11.00 Teleshop
12.30 Született kémek
(rajzf. sor.)
12.55 Tartsd a szád 
és énekelj!
14.30 EZO.TV
15.40 Seherezádé 
(török drámasor.)
16.40 Rex felügyelő 
(osztrák-német krimisor.)
17.35 Második élet 
(am.-kol.-mex. sor.)
18.30 Seherezádé 
(török drámasor.)
19.30 Tények Hírműsor
20.10 Aktív
20.55 Hőhullám 
- Szórakoztató műsor
21.25 NCIS 
(am. krimisor.)
22.25 NCIS: Los Angeles
(am. krimisor.)
Közben: Kenósorsolás
23.20 Aktív
23.25 Különleges ügyosz-
tály - Párizs (fr. krimisor.)
0.25 Tények Este
0.55 EZO.TV
1.30 Rókavadászat 
(am.-boszniai-horvát f.
dráma, 2007)
3.05 Magellán (ism.)

10.40 Van, aki forrón sze-
reti (amerikai vígjáték)
12.55 Két pasi (sorozat)
13.20 Egy kapcsolat sza-
bályai (sorozat) 13.45 A
Nagy Ő 15.35 Doktor
House (ism.) 16.30 Monk
(sorozat) 17.25 Gyilkos
számok (ism.) 17.40 Két
pasi (sorozat) 18.30 Gyil-
kos számok (sorozat)
19.15 Lehetetlen küldetés
(ism.) 20.25 Két pasi
(ism.) 21.25 Doktor House
(sorozat) 22.25 A hasfel-
metsző (thriller)

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 Kombat.ro
Lyon 23.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 0.00 Hírek

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 A vadnyugat fiai
(amerikai western) 13.10
Lagzi-randi (amerikai vígjá-
ték) 14.40 K2 (amerikai-
japán-angol kalandfilm)
16.45 Fergeteges forga-
tás (amerikai vígjáték)
18.30 Extralarge (ameri-
kai-német-olasz vígjáték)
20.15 Robotzsaru 4. - Sö-
tét igazság (am.-kan. ak-
ciófilm) 22.00 Az Igazság
mecénása (arubai-am.-dél-
af. akcióf.) 23.45 A sötét-
ség őrei (am. horror)

TV2
6.56 Ma Reggel
9.15 Úszó- és vízilabda VB
10.00 Balatoni nyár
12.05 Drága doktor úr
(vígj. sor.)
13.01 Híradó délben
13.15 Úszó-és vízilabda vi-
lágbajnokság, 
Úszás döntők (élő)
Élő közvetítés 
Shanghai-ból
15.25 Roma Magazin
15.55 Domovina
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 sor.)
19.40 Futótűz (am. sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.10 A három testőr
Afrikában 

(magyar vígj., 1996)
22.35 24 (am. sor.)
23.25 Hírek
23.30 Sporthírek
23.35 Írók szövetségben
0.05 Kamaszkorunk l
egszebb nyara: 
Amerika
0.35 Egymillió dolláros
zsákmány 
(am. krimi, 1952)
2.20 Ma Reggel (ism.)

6.15 Teleshopping
6.55 Románia hímnusza
7.00 Reggeli híradó,
időjárásjelentés
8.50 A palota ékköve
(dél-koreai sorozat)
10.00 Replay (ism.)
12.40 A palota legendái:
Lim Sang 
(dél-koreai sorozat)
14.00 Hírek, időjárásje-
lentés
14.45 Kurier TV
15.15 Teleshopping
15.30 Krónika – magyar
nyelvű műsor
17.00 Az élet
18.00 Hírek, időjárásje-
lentés
18.25 A palota legendái:
Lim Sang (dél-koreai sor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.00 Prim Plan 
(talk show) (live)
22.00 Mad Men 
- Reklámőrültek 
(am. sorozat)
22.55 Kontúr
23.00 Gray anatómiája
(amerikai sorozat)
0.40 Elbow és BBC Con-
cert Orchestra koncert
1.50 Curier Tv (ism.)
2.15 Prim Plan (talk
show) (ism.)
3.05 Sport
3.20 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)

6.00 Egy lépéssel előre
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek,
Könyvbemutató
10.00 Maverick 
(am. kalandf., 1994)
(ism.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport
14.00 A tökéletes férj
(amerikai filmdráma,
2005)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport
17.45 Pistruiatul 
(román kalandfilm soro-
zat)
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 A szörny 2. 
(amerikai horror, 2007)
22.30 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
23.00 CSI: New York-i
helyszínelők 
(amerikai-kanadai krimiso-
rozat)
23.30 Két pasi 
- meg egy kicsi 
(amerikai sorozat)
0.00 A szörny 2. 
(amerikai horror, 2007)
(ism.)
1.30 Pro Tv hírek,
időjárásjelentés (ism.)
3.00 Pistruiatul 
(román kalandfilm soro-
zat) (ism.)

6.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 Herkules 
(amerikai sorozat)
12.00 Bionic Woman
(amerikai akciófilm-soro-
zat)
13.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
14.15 Mutassalak 
be a szüleimnek
16.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
– Simona Gheorge 
műsora
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
20.20 Doktor zsiványok
(angol kalandfilm, 1999)
22.15 Canan
– Lopott sors 
(török drámasorozat)
23.15 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
23.50 Bűnös show 
– Dan capatos szóra
1.00 Egy jenki Artúr 
király udvarában 
(amerikai vígjáték, 1989)
3.00 Knight Rider 
(amerikai akció sorozat)
3.45 Közvetlen 
hozzáférés 
– Simona Gheorge 
műsora (ism.)

6.00 A cseresznye 
a tortán – reality show
(ism.)
7.00 Nyomoz a professzor
(amerikai krimi, 2006)
(ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(indiai sor.)
10.30 Specialisták
11.30 Ismerkedj, 
álmodj, szeress! (ismétlés)
12.30 Teleshopping
13.00 Kacsamesék 
(am. rajzf.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Crusoe 
(am.-angol-kan.-dél-af. ka-
land sor.)
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 Horia akadémiája 
– kulináris műsor
22.15 Lököttek 
(román sorozat)
23.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
1.00 Ősrobbanás 
(amerikai katasztrófa f.,
2004)
3.00 Hírek (ism.)

7.00 Hogyan készült?
Mozgólépcsők, 
Motorkerékpár-motorok
8.00 Autókereskedők 
- Triumph Stag
9.00 Hogyan csinálják?
10.00 Hogyan készült?
Repülésszimulátor, 
hagyományos könyvkötés
11.00 Édesvízi szörnyek 
- Dzsungel
12.00 Amcsi motorok 
- Go Daddy
13.00 Autókereskedők
15.00 Állítólag... 
- Pusztító erejű 
hangszórók 
és vezetési technika
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok
18.00 Édesvízi szörnyek 
- Óriás kajmánhal
19.00 A túlélés 
törvényei 
- Guatemala
20.00 Állítólag... 
- Nyílgépfegyver
21.00 Hogyan készült?
22.00 Ross Kemp: 
Extrém világ
23.00 Elraboltak 
– megmentettek,
A remény

0.00 Autókereskedők 
- Mini Moke
2.00 A túlélés 
törvényei 
- Szahara
3.00 Állítólag... 
- Nyílgépfegyver

7.00 Teleshopping
8.00 A Simpson család
(am. anim. sor.)
8.30 Anya, az állatorvos
(német sorozat)
9.30 Jamie Oliver
10.00 Nagyszerű 
utazások
10.30 Nagylábon
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Hírek
12.30 A bajkeverő majom
(am. anim. sor.)
13.00 Úszó-és vízilabda
világbajnokság, 
Úszás döntők (élő)
15.00 Kaland 
és természet
15.30 Boldogulj egyedül!
16.00 Anya, az állatorvos
(német sorozat)
17.00 Hírek
17.25 Remix
18.30 Jamie 
Olaszországban
18.55 Adio
19.00 Három királyság
(kínai sor.)
19.55 Győztesek
20.10 Prime Suspect: 
Az elveszett gyerek 
(angol-amerikai filmdrá-
ma, 1995)
22.00 Hírek, sport
23.00 Murphy törvénye
(angol sorozat)
23.55 Három királyság
(kínai sor.)
0.50 Nagyszerű utazások
(ism.)

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.
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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 röviden

HÉTFŐ
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BUKARESTI RÁDIÓ



Ma a Magdolna, Lenke és
Mária nevûeket köszönt-
jük.
A Magdolna nõi név, a hé-
ber eredetû Magdaléna
magyar alakváltozata.
A Lenke 19. századi ma-
gyar névalkotás a német
(Lenchen) és a szláv
(Lenka) névbõl. 
A Mária bibliai eredetû nõi
név. Eredeti héber formája
Mirjam volt, ez a görög és
latin bibliafordításokban
módosult. Jelentése meg-
fejtetlen, minden magyará-
zata vitatott. Lehetséges je-
lentései: a) mirha, az ókor
egyik legdrágább illatszere
b) keserû(ség).
Szombaton Lenke- és
Apollinár-névnap lesz.
Vasárnap a Kincsõk és a
Kingák ünnepelnek.

Évforduló
• 1456 – Hunyadi János
nándorfehérvári diadala a
II. Mehmed szultán vezet-
te török haderõ felett (júli-
us 21. és 22.)
• 1972 – A szovjet
Venyera–8 szonda eléri a
Vénusz felszínét és mérési
adatokat közvetít.
Szombat, július 23.
• 1290 – Trónra lép III.
András király, az utolsó
Árpád-házi uralkodó.

• 1914 – Az Osztrák–Magyar
Monarchia ultimátumot in-
téz Szerbiához (ennek vissza-
utasítása nyomán, július 28-
án a Monarchia hadat üzen,
megkezdõdik az I. világhá-
ború.
Vasárnap, július 24.
• 1897 – A világon elsõként,
Tatán, este fél kilenckor, 21
helyen gyulladnak fel utcai
acetilénlámpák.
• 1947 – Brandenburg tarto-
mány létrejötte.

Vicc
– Mi az abszolút tragédia?
– Amikor a tiszavirágnak
peches napja van.

Recept
Fûszeres sült karfiol 
Hozzávalók 4 fõre: 2 fej kar-
fiol, olívaolaj, só, bors, õrölt
cayenne bors vagy chili, jó
minõségû keserû kakaópor.
Elkészítése: A megmosott,
megszárított karfiolt rózsáira
szedve, olívaolajban megfor-
gatjuk, gazdagon sózzuk,
borsozzuk. Alufóliával bélelt
gáztepsibe rendezzük. Meg-
szórjuk egy nagy csipet õrölt
cayenne borssal vagy lehelet-
nyi csilivel. Vékony rétegben
keserû kakaóport szitálunk a
karfiolrózsákra. Elõmelegí-
tett forró sütõben 35-40 perc
alatt puhára sütjük. 
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Ügyeljen arra, hogy adósságba
ne keveredjen, még akkor se, ha
túl jónak ígérkezik az ajánlat.
Inkább késõbb vásárolja meg a
kívánt dolgot. Szabadidejét töltse
nyugalomban, a természetben.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Sokat tétovázik egy szerelmi ügy-
gyel kapcsolatban, mert bölcsen
belátja, hogy nem vezetne nyu-
galomhoz, boldogsághoz. Rá-
adásul még másnak fájdalmat is
okozhatna.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Egy új ismerõse iránt azonnal
vonzalmat érez. Izgalmakkal te-
li, csodálatos érzés hatja át.
Mindezek ellenére legyen nagyon
óvatos. Ne ígérjen olyat, amit
már elõre tud, hogy nem bír tel-
jesíteni.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Ezen a nyáron álmait egy idõre
félre kell tennie. Egy kis meg-
nyugvással, higgadtsággal ott
kell folytatnia, ahol abbahagyta,
s nem szabad fejjel mennie a fal-
nak.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Fontos Önnek a kellemes mun-
kahelyi légkör, meg az is, hogy
ott kapcsolatokat ápoljon. Téves
felfogás azonban, ha nyaralás
helyett is feláldozza magát, és el-
várja, hogy ezért szeressék Önt.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)Csak félve
mer a jövõbe tekinteni, pedig
most pontosan ezt kellene tennie.

Igyekezzen jó viszonyban lenni a
környezetében élõkkel, ne legyen
beképzelt az eredményei miatt.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Párja szeretné Önt legalább a hét
végén kirángatni a mókuskerék-
bõl. Egy kis környezetváltozás jót
tenne mindkettõjüknek.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Kisebb munkahelyi kellemetlen-
ség érheti, de ez nem befolyásolja
elõmenetelét. A hétvége majd
kárpótolja, hiszen kiderül, Ön-
nek volt igaza.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Meggondolatlansága kínos hely-
zetbe sodorhatja. Párja csak ne-
hezen hajlandó megbocsátani az
Ön könnyelmûségét. Szerinte
ugyanis inkább közömbösségrõl
van szó.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Remek társaság veszi körül,
akikkel vidáman elbeszélgetnek.
Arra ügyeljen, hogy ez ne men-
jen a feladatai elvégzésének rová-
sára, mert azzal csak saját magá-
nak ártana.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Bonyolult helyzetek adódnak,
amelyekbõl kellemetlenség szár-
mazik. Igyekezzen mindent a he-
lyére tenni, és utána kapcsolód-
jon ki barátjával.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A mai nap kitûnõ a vásárlásra,
remek dolgokat talál, melyek
örömöt szereznek. Néhány új ru-
ha teljesen feldobja kedélyét. Este
ne feledkezzen el szerelmének tett
ígéretérõl.

Horoszkóp
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Labdarúgás

Turós-Jakab László

Ma három mérkõzéssel
megkezdõdik a román

labdarúgó élvonal 2011/12-
es küzdelemsorozata, s a 94.
kiírás nagy kérdése, hogy si-
kerül-e megszakítani a vidé-
ki csapatok sorozatát? A leg-
utóbbi négy bajnokságot
ugyanis a Kolozsvári CFR
1907, az Unirea Urziceni, is-
mét a CFR 1907 és a Galaci
Oþelul nyerte, miután az-
elõtt zsinórban 16 fõvárosi
siker született, a Steaua (9
bajnoki cím), a Dinamo (5)
és a Rapid (2) révén.   

A nyári szünetben a li-
cenc-botrányok tartották éb-
ren az érdeklõdést, s a nem-
zetközi Sportdöntõbíróság, a
CAS határozatai megváltoz-
tatták az induló mezõny ösz-
szetételét: a Temesvári Poli,
a Besztercei Gloria és a
Nagyváradi Bihar FC nem
játszhat a Liga-1 ma rajtoló
bajnokságában, amelyben
azonban nem kevesebb, mint
öt olyan csapat játszik,
amely tavaly még a második
vonalban szerepelt. A hazai
szakma minden eddiginél
érdekesebb és kiegyensúlyo-
zottabb pontvadászatot jó-
sol, amelynek végén a Ra-
pid, a Vaslui, a CFR 1907, a
Steaua, a Dinamo és a cím-
védõ Oþelul is révbe juthat.  

Mindjárt ma két bajnokesé-
lyes csap össze: a Rapid a
Vaslui együttesét fogadja de
nem a Giuleºti-en, hanem a
Regieben (18.30 óra, Digi-
Sport). A fõvárosiak sokat
erõsödtek Alexa, Apostol,
Deac, Oros, Teixeira és Burcã
révén, s tromfjuk Rãzvan
Lucescu edzõ visszatérése is.
A másik oldalon az összeszo-
kottság tûnik a moldvai gérda
fõ erényének, no meg Wesley,

Adailton és Sînmãrtean gól-
erõssége. Tavaly a Dinamo
tíz gólt lõtt a marosvásárhe-
lyieknek a két meccsen, de a
ma esti találkozón (20.20
óra, Antena 1) csöppet sem
lesz könnyû dolga az utolsó-
ként Sorin Ghioneával meg-
erõsödött MFC-vel szemben.  

Szintén ma, 22 órától
(DigiSport), bemutatkozik az
egyik újonc: a CS Mioveni a
Kolozsvári U-t fogadja. Az

“autógyáriak” tapasztalt játé-
kosokat vásároltak – Dicã,
Neaga, Iordache, Mãrgã-
ritescu, Tãnasã bárhol meg-
állná helyét –, de kolozsvári-
ak idén sokkal többet szeret-
nének elérni a tavalyi 11.
helynél.   

Szombaton (17 óra, Digi-
Sport) bemutatkozik a Buka-
resti Steaua is, Szebenben, a
váratlanul élvonalba került
Voinþa vendégeként. Roni

Lévi fõvárosi csapata kudarc-
cal kezdte az idényt, most
azonban favorit a 2007-ben
alakult kiscsapattal szemben.  

Vasárnap 18.30-tól (Digi-
Sport) a harmadik újonc is
pályára lép, a Ceahlãul a
„pandúrokat” fogadja a Ka-
rácsonkõ lábánál fekvõ stadi-
onban. Piatra Neamþ csapata
a bent maradást tûzte ki cél-
jául, a Târgu Jiu-i csapat
azonban a tabella felsõ felét
célozza meg. 

A forduló második rang-
adóját vasárnap 21.30-tól
(DigiSport) vívja a CFR 1907
és az Astra. A házigazda ko-
lozsváriaknak eddig nagyon
bejöttek az új edzõ, Jorge
Costa módszerei, kérdés,
hogy Selymes Tibor ploieºti-i
tanítványai mire lesznek ké-
pesek a rendkívül szolid Gé-
pész utcai gárdával szemben. 

Három találkozó marad
hétfõre. Az Antonio Concei-
cao távozásával edzõ nélkül
maradt Brassói FC a Med-
gyesi Gaz Metant fogadja, a
18.30-kor kezdõdõ mérkõ-
zésrõl a Digisport számol be
élõben. Az újoncok közül
negyedikként a Concordia
mutatkozik be, Chiajnán a
Sportul Studenþesc együtte-
sét fogadja (19 óra, Dolce-
sport). Este fél 10-kor (Digi-
sport) az újonc Petrolul és a
bajnok Oþelul ploieºti-i ösz-
szecsapása zárja az elsõ for-
duló mûsorát. 
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Jelenet egy Rapid–Dinamo meccsrõl. A tavalyinál is élesebb küzdelemre számítanak a szakemberek 

Uruguay–Paraguay finálé 

Ötödik mérkõzésén is dön-
tetlent (0-0) játszott Para-
guay labdarúgó-válogatottja
a Copa América idei soroza-
tában, azonban büntetõkkel

ismét nyert (5-3), ezúttal a
Venezuela elleni elõdöntõ-
ben. A másik ágon Uruguay
Luis Suárez (képünkön)
duplájával verte 2-0-ra Perut.
A Paraguay–Uruguay finálé-
ra vasárnap kerül sor.

Halep–Begu döntõ fele? 

A Bukarestben zajló, 100
ezer dolláros ITF-tenisztor-
na lapzártáig befejezõdött
negyeddöntõiben: Simona
Halep (1.)–Alexandra
Cadanþu 6-3, 1-6, 7-6 (5), Iri-
na Begu (2.)–Maria Elena
Camerin (olasz, 7.) 2-6, 6-0,
6-0, Laura Pous-Tio (spa-
nyol, 5.)–Sorana Cârstea (3.)
7-6 (6), 1-6, 6-4.  

RövidenLiga-1: indul a pontvadászat

Turós-Jakab László

A magyar nõi vízilabda-
válogatott tegnapi utolsó

csoportmérkõzésén 9-9-re
végzett az olimpiai bajnok
holland együttessel a sangha-
ji „vizes” világbajnokságon,
így a harmadik helyen zárt
az A jelû kvartettben. Buj-
káék 3-6-ról álltak fel, a
zárónegyed vége fele már 9-
8-ra vezettek, de az utolsó
percen belül nem tudták be-
lõni a gyõztes gólt. A hollan-
dok ellen Bujka (3), Szücs
(2), Keszthelyi (2), Tóth és
Drávucz volt eredményes. 

A döntetlen miatt Merész
András együttese a hollan-
dok mögé szorult az A cso-
port végsõ táblázatán. A ne-
hezebb ágra került, és szom-
baton – romániai idõ szerint
10:30 órától – a B betûjelû
kvartettben második helyen
zárt ausztrálokkal csap ösz-
sze a nyolc közé jutásért. Az
A jelû kvartett tegnapi máso-
dik meccsén az Egyesült Ál-
lamok 14-4-re nyert Ka-
zahsztán ellen és csoport-
gyõztesként egyenesen a leg-
jobb nyolc közé jutott. 

További eredmények: Spa-
nyolország–Brazília 12-4 (C),
Görögország–Oroszország
6-5 (C), Dél-Afrika–Kuba 9-9
(D), Ausztrália–Üzbegisztán
27-2 (B), Kanada–Új-Zéland
11-4 (B) Olaszország–Kína
10-9 (D). A címvédõ ameri-
kaiak mellett Kanada (B),
Görögország (C) és Olaszor-
szág (D) jutott csoportelsõ-

ként a legjobb nyolc közé. A
magyar–ausztrál és holland-
új-zélandi összecsapások
mellett orosz–kubai és spa-
nyol–kínai párharcokat ren-
deznek szombaton a negyed-
döntõbe jutásért.  

Ma zárul a csoportkör a
férfi vízilabda tornán is. Az
A csoportban a magyarok-
nak egy döntetlen is elég a
spanyolokkal, hogy megõriz-
zék elsõ helyüket, e romániai
idõ szerint 12 órakor kezdõ-
dõ párharcról az M2 számol
be élõben. A románok a B
csoport harmadik helyéért
játsznak a házigazda kínai-
akkal, ez a meccs zárja a cso-
portkört (16 óra, TVR 2). Ha
megverik a kínaiakat, a ro-
mánok a montenegróiakkal
játszanak a legjobb nyolc kö-
zé jutésért. 

A többi találkozó: Kana-
da–Brazília (C), Horvátor-
szág–Japán (C), Egyesült
Államok–Dél-Afrika (D),
Olaszország–Németország
(D), Montenegró–Kazahsz-
tán (A), Szerbia–Ausztrália
(B). 

A nyílt vízi úszók 5 km-es
csapatversenyét az amerikai-
ak nyerték: Ashley Grace
Twichell, Andrew Gemmell
és Sean Ryan és ideje 57:00,6
perc. Az ezüstérem Ausztrá-
liának (Melissa Gorman,
Rhys Mainstone, Ky Hurst –
57:01,6 perc), a bronz pedig
Németországnak (Isabelle
Härl, Jan Wolfgarten, Tho-
mas Lurz, e – 57:44,2 perc)
jutott. Ma az 5 km-es táv
döntõit rendezik meg, szom-
baton pedig a nõi és férfi 25
km-rel zárul a sportág mûso-
ra. A korábbi hathoz hason-
lóan a sanghaji vizes világ-
bajnokság hetedik, tegnapi
mûugró számát, a nõi to-
ronyugrást is kínai versenyzõ
nyerte meg. A 10 méteres vi-
adalon a szinkrontoronyug-
rásban is gyõztes Csen Zso-
lin (405,30 pont) volt a leg-
jobb, honfitársnõje, Hu Ja-
tan (394,00) elõtt. A bronzér-
met a két évvel ezelõtt, Ró-
mában világbajnok mexikói
Paola Espinosa (377,15) sze-
rezte meg. 

A mûúgrók vasárnap feje-
zik be szereplésüket, a férfiak
10 méteres fináléjával. Ko-
rábban 3 méteren osztanak
érmeket, ma a férfiaknak,
holnap pedig a nõknek. 

Magyar remi Sanghajban
Sakk

T. J. L. 

Tétova kezdés után na-
gyon elkapták a fonalat

a kínai Ningpóban zajló
sakk-csapatvilágbajnoksá-
gon a magyar sakkozók,
akik zsinórban három gyõ-
zelemnél tartanak.  A ne-
gyedik fordulóban az olim-
piai bajnok Ukrajnát (2,5–
1,5), a tegnapi ötödikben
pedig Izraelt (3,5–0,5)
gyõzték le Lékóék akik a
harmadik helyrõl várják a
folytatást. Legközelebb az
amerikaiakkal játszanak a
magyarok. További ered-

mények: Oroszország–
Azerbajdzsán 1-3, Izrael–In-
dia 1,5-2,5, Egyesült Álla-
mok–Kína 0,5-3,5, Örmény-
ország–Egyiptom 3,5-0,5,
Egyiptom– Oroszország 0,5-
2,5, Kína–Örményország
1,5-2,5, India– Egyesült Ál-
lamok 1-3, Azerbajdzsán–
Ukrajna 1,5-2,5.

Az állás: Örményország
8 pont, Oroszország, Ma-
gyarország 7-7, Ukrajna 6,
Azerbajdzsán, Kína, Egye-
sült Államok 5-5, Izrael 4,
India 3, Egyiptom 0. 

Ma pihennek a csapatok,
majd az utolsó négy fordu-
lót szombattól keddig ren-
dezik. 

Belejöttek a magyarok

Atlétika

Hírösszefoglaló 

Két világbajnok rúdugró,
a német Tim Lobinger és

az olasz Giuseppe Gibilisco
is indul a Puskás Ferenc Sta-
dionban szombaton sorra ke-
rülõ Gyulai István Memorial
Atlétikai Magyar Nagydíjon,
közli az MTI.Lobinger a
sportág egyik legendás alak-
ja, egyike azon keveseknek,
akik már átugrották a bûvös
6 méteres magasságot. Fedett
pályás világbajnoki címét
2003-ban Birminghamben
szerezte, de nyert két fedett
Európa-bajnokságot is. A né-
met sztár ráadásul nagy
showman, a közönség és a

média egyik nagy kedvence.
Gibilisco 2003-ban Párizs-
ban nyert vb-aranyat, majd
az athéni olimpián bronzér-
met szerzett. Tavaly Barcelo-
nában az Európa-bajnoksá-
gon negyedik volt. A mezõny
tagja lesz az a Malte Mohr,
aki az All-Athletics.com aktuá-
lis világranglistáján a máso-
dik helyen áll. A 25 éves né-
met rúdugró tavaly Dohában
ezüstérmet szerzett a fedett
világbajnokságon, idén pedig
bronzérmes lett Párizsban a
fedett Európa-bajnokságon.
A résztevõk listáját az ameri-
kai Derek Miles, a német
Fabian Schulze (világranglis-
ta 10.) és a cseh Michal
Balner (fedett vb-6.) teszi tel-
jessé. 

Rangos mezõny Gyulán

Labdarúgás

T. J. L. 

Hiába játszott jól az el-
sõ 45 percben és lõtt is

három gólt  ellenfelének, a
Videoton nem jutott túl a
labdarúgó-Bajnokok Ligája
második selejtezõkörén a
Sturm Graz ellenében. Szer-
dán este, Székesfehérváron,
Paulo Sousa tanítványai há-
romszor is vezettek Elek
(27.), Sándor (32.) és Lipták
(45.) révén, de csak utóbbi
találatára nem érkezett oszt-
rák válasz, s így lett a
Videoton–Sturm 3-2. A ma-
gyar válogatott Szabics Im-
rét foglalkoztató graziak
összesítésben 4-3-mal jutot-
tak a BL-selejtezõ 3. körébe.
További szerdai eredmé-
nyek: APOEL (ciprusi)–
Skenderbeu (albán) 4-0 (to-
vábbjutott az APOEL 6-0-
lal), Kisinyovi Dacia (mol-
dovai)–Zestafoni (grúz) 2-0
(tj. a Zestafoni 3-2-vel),
Bprac Banja Luka (bos-
nyák)–Maccabi Haifa (izra-
eli) 3-2 (tj. a Maccabi Haifa
7-4-gyel), Breidablik (izlan-
di)–Rosenborg Trondheim
(norvég) 2-0 (tj. a Rosen-
borg 5-2-vel). A harmadik
selejtezõkör mérkõzéseire a
jövõ hét kedden és szerdán
kerül sor, a FC Vaslui
Arnhemben mérkõzik meg
(július 26-án) a holland baj-
noki ezüstérmes Twente
Enschedevel. 

Vidi-gyõzelem, 

mégis búcsú

Csen Zso-lin toronyugró-bajnok



Farkas István

Cum mi-am petrecut sfâr-
ºitul lumii (Hogyan töltöttem
el a világvégét) címû alkotása
és legutóbbi nagyjátékfilm-
je, a Loverboy között öt év
telt el. Miért várt ennyit?
Hiszen a fiatal új hullámo-
sok – ezt jó értelemben
mondom – csak úgy ontják
magukból a filmeket...
– Nem tudom, hogy ez va-
lójában rövid vagy pedig
hosszú periódus-e, de iga-
zából én nem ültem tétle-
nül. Az öt év alatt folyama-
tosan dolgoztam a forgató-
könyvön, át- meg átírtam,
csiszoltam, és hát ennyi
idõre volt szükségem ah-
hoz, hogy elkészítsem.
Több változatát is leírtam
az alaptörténetnek, de nem
volt elég önbizalmam ah-
hoz, hogy ezek bármelyikét
is leforgassam. Bevallom,
egy idõ után eléggé nagy
nyomást éreztem amiatt,
hogy csak telnek, telnek a
hónapok, évek, és én még
nem tartok a forgatásnál.
Most azonban a vetítéseken
visszagondolva az alkotási
folyamatra, úgy érzem,
hogy kellett ez az öt év. Azt
gondolom, hogy ez így ter-
mészetes, hiszen egy rende-
zõnek, fõleg az elsõ filmje
után, szüksége van egy úgy-
nevezett „asszimilációs idõ-
szakra”, szükség van arra,
hogy leülepedjenek az elsõ
film elkészítése során szer-
zett tapasztalatok. És nem
utolsósorban sok erõt kell
gyûjteni a folytatáshoz – és
ez nem mindig egyszerû,
sem mûvészi, sem egyéb
szempontból.

Második nagyjátékfilmje
mennyire része ennek a ta-
nulási folyamatnak?
– A debütfilmet, mondhatni,
ösztönszerûen készíti el az
ember, a legtöbb esetben sze-
mélyes történetbõl indul ki,
sokáig csiszolgatja magá-
ban, gyûjti rá a pénzt, így
rendkívül élményszerû alko-

tást vetít vászonra. Ezután,
látva, hogy milyen a film
fogadtatása, megérti azt,
hogy pontosabban mit és ho-
gyan kell cselekednie. Ezért
van az, hogy az elsõ film
után nem mindenki érez elég
motivációt arra, hogy ismét
a kamera mögé álljon. Túl
sok a nehezen teljesíthetõ
kritérium, a fölösleges aggo-
dalom.

Könnyû vagy nehéz fil-
met készíteni Romániában?
– Az a tapasztalatom, hogy
a finanszírozási gondok, ne-
hézségek már a múlt sirá-
mai. Ha valaki nem akar ext-
ra költségvetésû filmet készí-
teni, hollywoodi mintára,
akkor viszonylag könnyû le-
forgatnia. A nehézség igazá-
ból abban áll, hogy kell egy
remek ötlet, egy jó forgató-
könyv.

Az Erdélyi Nemzetközi
Filmfesztivál zsûrijének
egybehangzó véleménye
szerint egyelõre nem kell
attól tartani, hogy megtor-
pan a romániai filmes új
hullám sikersorozata, mivel
egyrészt nagyon jó rende-
zõk képviselik azt, más-
részt pedig az országban
rengeteg a megfilmesíthetõ
téma, így nem kerülhetnek
alkotói válságba a rende-
zõk. Ezzel szemben ön
most azt mondja, hogy a
romániai filmkészítõk szá-
mára az igazi kihívás a té-
ma megtalálása, nem pedig
az anyagiak.
– Elismerem, hogy valóban
rengeteg a megfilmesíthetõ
téma itthon – konfliktusok,
frusztrációk, szélsõségek –,
de továbbra is fenntartom,
hogy a rendezõk legáltalá-
nosabb problémája a film
alapötletének a megtalálá-
sa. Nem mindegy, hogy a
témát, ami, ismétlem, való-
ban a földön hever, hogyan
dolgozod fel, miképpen tu-
dod megfogni. Nem mind-
egy a körítés, hiszen aho-
gyan a legfinomabb ételt is

lehet úgy tálalni, hogy az
ember megundorodjon még
a látványától is, úgy egy jó
alaptörténetet is meg lehet
filmesíteni rosszul vagy
jobb esetben gyengén. A
rendezõk számára a kihívás
tehát az, hogy ezt a földön
heverõ témát úgy dolgozza
fel, hogy minél többen meg-
nézzék – ha úgy tetszik: a
nagyközönség is vevõ le-
gyen rá.

Van a román filmeknek
„nagyközönsége”, vagy in-
kább arról beszélhetünk,
hogy eltûnt a hagyományos
értelemben vett mozizás, a
közönség az amerikai siker-
filmekre vevõ, a plázamo-
zik 3D-s filmjei pedig ki-
szorították a mûvészfilme-
ket, mi több, az akciófilmek
és gagyi komédiák kiölték
az emberekbõl a mûvészi-
(esség)re való igényt? És
mindezek elsõszámú követ-
kezménye, hogy az embe-
rek nem ért(elmez)ik az al-
kotói filmeket?
– Én nem fogalmaznék
ilyen kategorikusan. Való-
ban egyre szûkül a mûvész-
mozik közönsége, és ennek
egyik oka az amerikai tucat-
filmek térhódítása. Azon-
ban figyelembe kell venni
azt is, hogy a mûvészfilmek
eleve egy rétegcsoportnak
szólnak, tehát sosem volt
nagy közönségük. Persze,
tény, hogy Romániában az
európai átlaghoz képest ke-
vesebben néznek mûvészfil-
meket, de õk mindenképp
értõ közönség. Elismerem
viszont, hogy az új román
filmek mintegy öt-tíz ezer
embert érdekelnek, így
amolyan kis céh vagyunk,
amely szinte csak önmagá-
nak készít filmet. Ellenben
én hiszek a közönségmozi-
ban, és úgy vélem, egy ren-
dezõnek az az igazi kihívás,
ha úgy tud kompromisszu-
mok nélkül önmaga marad-
ni, hogy közben a nagykö-
zönség szívébe is belopja
magát. Nemcsak arra van

szükségünk, hogy külföldön
sikeres, agyondíjazott film-
jeink legyenek, hanem arra,
hogy olyan filmeket készít-
sünk, amelyek a hazai nagy-
közönséget is megszólítják,
megmozgatják. Hogy itthon
is élõ legyen az a film, ne
csak Cannes-ban. Ha ez si-
kerül, ha a román rendezõk
elérik azt, hogy nagy töme-
geket tudnak bevonzani a
filmszínházakba, csak ez
után beszélhetünk romániai
filmgyártásról. Addig azon-
ban csak arról beszélhe-
tünk, hogy van néhány ro-
mán rendezõ, akik a nem-
zetközi filmfesztiválokról
értékes díjakkal térnek ha-
za. És ezt nevezhetjük ro-
mán új hullámnak, vagy
aminek akarjuk.

Ön szerint a filmeknek
van valamilyen pozitív ha-
tásuk a társadalomra? Vál-
toztathatnak a világon?
– Úgy vélem, hogy a román
médiában tetten érhetõ egy
nagyfokú felületesség, tehát
mindenki a nézettség után
szalad, miközben semmisé-
gekrõl számol be, így a fil-
mesekre hárul az a feladat,
hogy az emberek elé tárják a
valóban fontos témákat,
konfliktusokat. A mi felada-
tunk, hogy alaposan körbe-
járjuk azt, ami valóban törté-
nik az országban. Egyfajta
küldetésnek tekintem, hogy
olyan filmeket készítsek, mu-

tassak meg a nézõknek,
amelyek komoly témákról
nyithatnak vitát. Eddig a ro-
mán filmmûvészet itthon na-
gyon marginális volt, mert,
mint említettem, eleve szûk
réteget szólított meg. Mosta-
nában kezd betörni a nagy-
közönség látókörébe, éppen
ezért nem lehetett olyan ha-
tása, mint, mondjuk, a neo-
realizmusnak.

Beszéljünk egy keveset
legújabb filmjérõl, a Lover-
boyról. Említette, hogy
több változatot is készített
a forgatókönyvhöz. Hon-
nan származik az alapötlet?
– Az egésznek az alapja egy
szív formájú lufi. A forgató-
könyv megírását már a Ho-
gyan töltöttem el a világvégét
forgatása közben elkezdtem,

majd félbehagytam, mivel
nem tudtam eléggé arra kon-
centrálni. Ennek a változat-
nak El rumano volt a címe, de
úgy tûnt, hogy nagyon töré-
keny az egész, ezért teljesen
átírtam, csak a fõ szerelmi
szálat hagytam meg benne,
de ez sem tetszett. Ezt köve-
tõen született meg a Lover-
boy. Igazából az történik egy
forgatókönyv megírása köz-
ben, hogy létrejönnek az
egyes mellékszálak, szerep-
lõk, események, amelyek kö-
zül nem mindegyik tetszik,
így folyamatosan felülíródik
az egész. A végén pedig leg-
többször odáig jut az alkotó,
hogy szinte semmi nem ma-
rad az elsõ változatból, de ez
így van rendjén.

Folytatása a 14. oldalon

Itthon is élõ mozgóképek
Cãtãlin Mitulescu rendezõ úgy véli, a jó alapötlet meglelése sokszor nehezebb, mint az anyagiak megteremtése

Filmrendezõ, forgatókönyvíró, producer. Geológiát ta-
nul a Bukaresti Tudományegyetemen, amelynek elvég-
zése után három évig külföldön dolgozik. Amikor haza-
tér, beiratkozik a fõvárosi I. L. Caragiale Nemzeti Szín-
ház- és Filmmûvészeti Egyetemre. 2000-ben diplomá-
zik, négy évvel késõbb Cannes-ban Trafic címû rövid-
filmjével Arany Pálma díjat nyer, elsõ nagyjátékfilmje, a
Cum mi-am petrecut sfârºitul lumii (Hogyan töltöttem el a vi-
lágvégét) fõhõsnõje, Dorothea Petre pedig a Cannes-i
Filmfesztivál Un certain regard szekciójában elnyeri a
legjobb nõi alakításért járó díjat. Florin ªerban Eu când
vreau sã fluier, fluier (Ha fütyülni akarok, fütyülök) címû
filmjét, amelyet a tavalyi Berlinálén Ezüst Medve-díjjal
tüntettek ki, forgatókönyvíróként és producerként jegy-
zi. Legutóbbi alkotását, Loverboy címû nagyjátékfilmjét
idén mutatták be Cannes-ban.

Cãtãlin Mitulescu (1972, Bukarest)

A külföldön sikeres, díjazott filmek mellett olyan alkotásokra

is szükségünk van, amelyek a hazai nagyközönséget is meg-

mozgatják – hangsúlyozza beszélgetõpartnerünk, az új hullá-

mos román filmrendezõi vonulat markáns alakja. A Cannes-

ban bemutatott Loverboy rendezõje szerint a román médiában

nagyfokú felületesség érhetõ tetten, mindenki a nézettség után

szalad, miközben semmiségekrõl számol be, így tehát a filme-

sekre hárul az a feladat, hogy az emberek elé tárják a valóban

fontos témákat, konfliktusokat.

úmszszínképHétvégi melléklet
Szerkeszti: Ágoston Hugó, Szonda Szabolcs
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Farkas István

Nem tartom magam az ösz-
szeesküvés-elméletek hívé-
nek, de amióta olvastam Ba-
rabási Albert László Behálóz-
va címû könyvét, egyre in-
tenzívebben foglalkoztat a
gondolat, hogy minden min-
dennel összefügg. Azóta kü-
lönös figyelemmel keresem
az egyes emberek közötti
„legrövidebb utakat”, az ese-
mények közötti összefüggé-
seket, sõt, töredelmesen be-
vallom, már azon is kaptam
magam, hogy elalvás elõtt
azon gondolkodom, milyen
kapcsolatok vannak az azna-
pi horoszkóp és a napom
történései között. A „kór” a
filmnézési szokásaimat is
megtámadta, néha órákon át
keresem az egyes filmek kö-
zötti „kézfogásokat”.

Az Erdélyi Nemzetközi
Filmfesztivál (TIFF) idei ki-
adásán azzal a félsszel ültem
be Cãtãlin Mitulescu Lover-
boy címû filmjének vetítésé-
re, hogy – román új hullá-
mos rendezõrõl lévén szó –
nehezebben fog menni a pár-
huzamkeresés, viszont amíg
nem találok legalább egy
kapcsolódó filmet, nem tu-
dom élvezni az alkotást.
Könnyebb dolgom volt
azonban, mint reméltem: vi-
szonylag hamar beugrott
Pier Paolo Pasolini 1961-es,
Accattone (A csóró) címû drá-
mája, amely megfelelõ
mennyiségû párhuzamot
tartalmaz a Loverboyjal ah-
hoz, hogy enyhítse „betegsé-
gem” tüneteit. Az idei
Cannes-i Nemzetközi Film-
fesztiválon bemutatott ro-
mán film egy húsz éves
hârºovai srác, Luca történe-
tét meséli el, aki viszonylag
új keletû mesterséget ûz:

„loverboy”. Nap mint nap
robogójával szeli a mezõket,
gondozza nagyapját, emel-
lett pedig szegény lányokat
szed fel, bizalmukba, helye-
sebben szívük csücskébe fér-
kõzik, majd prostitúcióra
kényszeríti õket, amit a lá-
nyok tulajdonképpen – bete-
ges módon – iránta érzett
szerelmükbõl vállalnak. (Ha-
sonló történetet mesél
Pasolini már említett debüt-
filmje is: Vittorio, alias Csó-
ró prostitúcióra kényszeríti
feleségét, Maddalenát.)
Amint az a filmekben lenni
szokott, egy nap minden
megváltozik. Luca szerel-
mes lesz Velibe, és úgy dönt,

abbahagyja addigi életvite-
lét, hogy a lánnyal marad-
hasson. (Akárcsak Csóró,
aki, miután felesége börtön-
be kerül, megismerkedik
Stellával, akit elõbb Madda-
lenához hasonlóan utcára
küld, majd végül õ próbál el-
tartani.) Érvényes marad
azonban a jól ismert „kutyá-
ból nem lesz szalonna” szen-
tencia: Veli is áldozattá vá-
lik, õ is csak egy a lányok kö-
zül, még akkor is, ha Luca
szívét megdobogtatta. Mitu-
lescu tehát, Pasolinivel ellen-
tétben – aki A csóró kapcsán
kijelentette: a Vittorióhoz
hasonló fiatalok számára „a
megváltás mégoly halvány

és csalóka reményét is kizá-
rólag a halál jelentheti” –
nem váltja meg szereplõit,
Luca a Loverboyban nem
kapja meg a halál általi felol-
dozást, tovább motorozik,
lelkében az elsõ szerelem ter-
hével. (Csórónak épp egy
motorozás okozza a vesztét.)

Cãtãlin Mitulescu alkotá-
sa fontos közéleti témát fe-
szeget, és ami a legfonto-
sabb, nem annyira mûvészi-
esen, hogy az zavaró lenne.
A banálisan egyszerû szto-
riban rejlõ feszültség, a sze-
replõket megformáló színé-
szek, a nyitva hagyott törté-
net mind-mind hozzájárul-
nak ahhoz, hogy a Loverboy

jó értelemben vett közön-
ségfilmmé váljon (lépjen
elõ?), és közvitára bocsás-
son egy olyan témát, amely-
rõl az illetékes hatóságok is
keveset beszélnek, és
amelyrõl talán maguk az ál-
dozatok tudnak a legkeve-
sebbet. Éppen ezért érde-
mes nem úgy tekinteni
Mitulescu filmjére, mint a
kegyetlen férfinak kiszol-
gáltatott nõ agyoncsámcso-
gott történetét elmesélõ al-
kotásra (ahogyan ezt egye-
sek tették a kolozsvári pre-
mieren), hiszen egy mo-
dern kori monstrumról
szól, aki egyre több, az élet
értelmét és kiteljesedését a
szerelemben látó nõre lesel-
kedik.

A film egyébként a július
22-én kezdõdõ idei Szaraje-
vói Nemzetközi Filmfeszti-
vál nagyjátékfilmes szekció-
jában versenyfilmként in-
dul. Stílusosan a Szarajevó
Szíve (The Heart of
Sarajevo) a tét, akárcsak Lu-
ca számára a lányok szíve,
hiszen ahogyan a nõi fõsze-
repet alakító Ada Conde-
escu fogalmazott: nõként is
elég nehéz felfogni, „ho-
gyan lehet valakibe annyira
– betegesen – belezúgni,
hogy az ember lánya telje-
sen elvakuljon”. Most süs-
sem el, hogy azért, mert
minden mindennel, min-
denki mindenkivel össze-
függ, szorosabban, mint
gondolnánk? A helyzet en-
nél sokkal bonyolultabb, és
Ada szerint maguk az áldo-
zatok sem tudják a miér-
tekre a választ, de azt igen,
hogy a Lucák nem változ-
nak meg, és annyiban õk
maguk sem, hogy továbbra
is a szerelemben látják a
menekülés útját.
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Ami engem illet, én gyorsan
kész vagyok a családfám-
mal. Az apám, Márton sze-
gény ember, mégpedig
utriusque juris mint szûcs is,
mint paraszt is. A kiskunok
földjén élt és halt, de mint
jászkun bevándorló, az apja,
tehát az én apai nagyapám,
ott volt vérben dolgozó fér-
fiú, már tudniillik juhvágó, a
feleségét, apai nagyanyámat,
úgy rémlik, Dudás Erzsébet-
nek hívták, tehát elég kiter-
jedt nemzetségbõl szárma-
zott, amelynek azonban ed-
dig úgy hercegi, mint grófi és
bárói tagjai ismeretlenek.
Egyiküket se ismertem,
mind a kettõjükrõl csak hal-
lomásból tudok, de az õ szü-
léikrõl már hallomásból se.
Az édesanyám félegyházi
születés volt, odafönt, azt hi-
szem, az angyalok Annus
néninek szólítják, a jó Isten
pedig Annus fiamnak; ide-
lent Juhász Anna volt a ne-
ve, az apja Juhász István,

pásztorember is, szõlõsgaz-
da is, az a típusa a célszerû
szegényembernek, akiben
legtöbb öröme telhet az Úris-
tennek, mert ha nem úgy
volna, mért ebbõl teremtett
volna legtöbbet? Az anyám
anyja Berec Anna, harminc-
éves korában õ is fehér fejû,
mint én, s még innen volt a
negyvenen, mikor meghalt
sárgaságban.

Az én hiteles családfám
ezzel ki is van. Valószínû,
hogy nekem is volt több
õsöm is, föl egész az özönví-
zig, s azokat csakúgy megla-
dikáztatta Noé, mint a Vil-
mos császár õseit, de szava-
hihetõ helyrõl még a nevét se
hallottam egynek se. Gondo-
lom, többen is vagyunk így,
akiknek a Daru utcában volt
a várkastélyuk.

Tudós barátom, dr. Tápay-
Szabó László, egyszer tréfá-
san a szememre is vetette,
hogy én sok minden lébe
belekanálkodtam, de a csa-

ládfámat egy kicsit elhanya-
goltam, pedig arra több gon-
dot kellett volna vetnem, már
csak mint múzeumigazgató-
nak is. Neki igencsak igaza
szokott lenni mindenben, eb-
ben is bizonyosan igaza van.
Ha már a hivatalom hozzá-
juttatott a szegedi Mórák
1662-bõl való címeres levelé-
nek törvényes hitelû másola-
tához – az eredetije Erdély-
ben lappang valahol –, illett
volna utánajárnom, mi kö-
zöm ahhoz nekem, a jász-
kun-kiskun Mórának? Ez
nem személyi érdek lett vol-
na, hanem közérdek. Va-
gyunk itt Szegeden Mórák
legalább százan, mind ma-
gamforma szegény húzó-vo-
nó ember, s azok közt min-
den esztendõben akad egy-
kettõ, aki belém veti reménye
horgonyát. Szegeden van
Móra-város, amelyiknek va-
lamikor minden utcája Mó-
ra-birtok volt. Móra-kapi-
tányság is van a tanyán, ami-
bõl kitelne egy mediatizált
német fejedelemség. Móra-
halom is van, amibe legalább
száz kád aranyat vermeltek
el õseink. Mármost ki pörli
mindezt vissza a nemzetsé-

günk számára, ha nem én?
Hogy kitõl kell visszaperelni?
Hát persze hogy a Habsbur-
goktól. Hiszen azok nótáz-
tattak meg bennünket, mikor
kegyes fejedelem urunkat,
Rákóczit is mindenébõl kihá-
mozták. Gergely nevû õsün-
ket külön is csalogatták haza
Rodostóból, azt üzenték ne-
ki, hogy a többivel nem tö-
rõdnek, de õérte aranyos hin-
tót küldenek Bécsbõl. Kutya-
hitû ember volt azonban ez a
mi Gergelyünk, ezt üzente
vissza:

– Inkább öszök itt az én fe-
jedelmemmel korpakenye-
ret, mint Bécsben a császár-
ral kalácsot!

Azóta vagyunk aztán
mink a dinasztiával harag-
ban. Így tudják a szegedi
Mórák. De hát én, szegény
gyüttmönt mit tudhatnék,
mikor azt se tudom, van-e
nekem jussom a szegedi
atyafiakkal az atyafiságot
tartani?

Szerencsére van a családi
dolgainknak hiteles tudósa.
Móra Mihály táblabíró
atyámfia keresett fel az õsz-
szel, amikor megoperáltan
feküdtem a szanatóriumban,

s nemcsak a maga személyé-
vel kedveskedett nekem, ha-
nem azzal a meglepõ hírrel
is, hogy a jászsági anyaköny-
vekbõl összeállították a csa-
ládfánkat, s kiderítették róla,
hogy az is csak a szegedi
törzs ága-boga. Beletarto-
zunk a szegedi dinasztiába, s
jogunk van böstörködni a
másik dinasztiával – már a
habsburgival – mindaddig,
míg a házainkat, pusztáin-
kat, kád aranyainkat vissza
nem adja.

(...) A nevünk szemre elég
kozmopolita – úgy rémlik, a
zsidóban is megvan a szó,
valami tanítóféle jelentéssel
–, de azért – magyarnak is
elég magyar. Torday Ányos
barátom, az irodalomtör-
ténetíró közli velem pár hó-
nappal ezelõtt, hogy a Ma-
gyar Középiskolá-ban valaki
tanulmányt ír a gráci egye-
tem legrégibb magyar hall-
gatóiról, s abban találta ezt a
feljegyzést: 1614 januari 11
logikát hallgat Móra Ferenc
nemes Mezõszegedrõl.

Hát ez nyilván se spanyol,
se olasz, se svéd, se görög
eredet nem volt. Se az a má-
sik Móra Ferenc, aki – ez is

hiteles adat, Szeged monog-
ráfiájából való – a mohácsi
vész idején Szeged fõjegyzõ-
je volt.

Hogy pedig mindehhez
mi köze az olvasónak? Hát
bizony nem sokkal több,
mint nekem. De egy kicsit a
nyilvánosságra tartozik,
nem egészen az én hibám-
ból. Mióta a minap zokszót
ejtettem itt a névmagyarosí-
tásról, több olvasótól levelet
kaptam, hogy magyarosít-
hatja-e az ember Mórára a
nevét. Tudtommal a belügy-
miniszter úrnak nincs ellene
kifogása, mert az utolsó tíz
évben elég gyakran engedé-
lyezte ezt a nevet. Én pedig
természetesen csak örülök
neki, ha a dinasztiánk szapo-
rodik. De ezt a kijelentést
csak a magam nevében te-
szem, nem azokéban, akik
még por útján is jussolni
akarnak a száz kád arany-
ból. Azokkal tessék külön-
külön megállapodni.

(132 éve, 1879. július 19-én
született a fenti sorok szerzõje, a
jeles író, újságíró, muzeológus.
Az itt közölt szöveg forrása: Ma-
gyar Elektronikus Könyvtár)

Móra Ferenc

Családfa

Mozivászon

Veszélyes szívügyek

Cãtãlin Mitulescu Loverboy címû filmje egy napjainkban egyre inkább 
megmutatkozó „szörnyetegrõl” nyújt közelképet 
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Folytatás a 13. oldalról

Mi ennek a filmnek a
„tétje”?
– A Loverboy egy szerelmi
történet, de ugyanakkor egy
mesterségnek is a neve, amit
napjainkban ûznek. Miköz-
ben a forgatókönyv megírá-
sához gyûjtöttem az adato-
kat, megtudtam, hogy az
utóbbi két évben prostituálttá
vált lányok nyolcvan százalé-
ka úgy lett azzá, hogy bele-
szeretett egy-egy ilyen „lover-
boy”-ba. Tehát egy férfi áldo-
zataivá váltak, aki szerelmet
ígért nekik, elnyerve ezzel a
bizalmukat. Azt akartam be-
mutatni ezzel a filmmel,
hogy a valódi szerelem – fõ-
leg egy bizonyos kor után –
és az a vágy, hogy boldog le-
gyél, hogy a maga teljességé-
ben éld az életed, ilyen típusú
történésekhez vezetnek.

Témája miatt tanmesé-
nek vagy ismeretterjesztõ
filmnek is tekinthetõ a
Loverboy. Tervezik vetíteni
fiataloknak, akik olyan
szempontból célcsoport le-
hetnek, hogy róluk, a rájuk
leselkedõ veszélyekrõl szól?
– Örülök, hogy ezt mondja –
bár kezdetben nem így in-
dult, forgatás közben rájöt-
tem arra, hogy ezzel a film-
mel talán segíthetek azokon
a lányokon, akik az ember-
kereskedõk elsõdleges cél-
pontjai lehetnek. A forgató-
könyv írása közben sokat
dokumentálódtam, akárcsak
a két fõszereplõ a forgatás
elõtt. Megbizonyosodtunk
arról, hogy egyre növekvõ
reális veszély a fiatal lányok
prostitúcióra való kényszerí-
tése. Éppen ezért úgy tervez-
zük, hogy a filmet bemutat-
juk a középiskolákban, egye-
temeken, de fõleg azokban a
határközeli városokban,
ahol valósággal burjánzik az
ilyen jellegû tevékenység.

Itthon is élõ

mozgóképek



Gyávaság

Petõ Péter

A készülõ törvény lénye-
ge, hogy a választójog köz-
vetlen, titkos és egyenlõ le-
gyen, s a maga kiszámítható-
ságával segítse érvényre jutni
a választói akaratot – állítja a
Magyar Nemzet publicistája.
A túlárnyalt konklúzió Ká-
dár János és Grósz Károly
tetszését is elnyerné.

Az MSZMP mûködtette
diktatúrában ugyanis szintén
közvetlen, titkos és egyenlõ
volt a választójog, nem szól-
va arról, hogy a rendszer
messzemenõen kiszámítha-
tó volt. Afelõl sem lehet két-
ségünk: a kommunista po-
tentátok mélyen hittek ab-
ban, hogy a szisztéma a vá-
lasztói akaratot juttatja ér-
vényre a népi demokráciá-
ban. Legföljebb az pontosítja
a képet, hogy a népnek – né-
hány évtizeden át –egy jelölt
közül kellett kiválasztania a
megfelelõt. 

A visszataszító módsze-
rekkel dolgozó diktatúra har-
cos ellenzéke volt a Fidesz,
amely szabad választásokat
követelt. A politikai szerve-
zet akkor szembeszökõen
bátor volt, ma rendkívül gyá-
va. Ha ugyanis a párt hinne
abban, hogy a választók aka-
rata is a hatalomban tarthat-
ja, akkor szabadabbá tenné a
polgárok bizalmáért folyta-
tott versengést, s nem korlá-
tozná a rivalizálás lehetõsé-
gét. Az eddig nyilvánosságra
került információk szerint a
Fidesz azonban egyszerûen
felszámolná a választáson
részt vevõ pártok esély-
egyenlõségét. Persze az
utóbbi egy év intézkedései-
nek fényében semmi megle-
põ nincs a javaslatban: a mé-
diatörvény, a közmédiában
zajló politikai tisztogatás, a
független intézmények kolo-
nializációja – mind ugyan-
annak a félelemnek a termé-
ke.

A helyzetet súlyosbítja,
hogy az úgynevezett polgári
értelmiség egy része, amely
kérlelhetetlen következetes-
séggel ostorozta a szociál-
liberális kormányokat, most
lelkesen asszisztál a Fidesz
szabadságtipró döntéseihez.
(Üdítõ kivételek sorát vonul-
tatja föl viszont az új generá-
ciós szabadelvû jobboldal.)
Hovatovább érthetetlen,
hogy miként támogatható
egy olyan tervezet, amely-
nek célja a választásokon va-
ló részvétel feltételeinek to-
vábbi szigorítása, valamint
az arányosság kiiktatása.
Míg a demokrácia kultúrája
a sokszínûségen és a verse-
nyen alapszik, a Fidesz filo-
zófiája mind több elemében
hasonlít arra a rendszerre,
amelyet a pokolba, megérde-
melt helyére kívánt.

Ha a párt sarkalatos tör-
vénybe foglalja a magára
szabott választójogi tör-
vényt, majd az egykulcsos
adótól kezdve a Matolcsy-
féle gazdaságpolitika min-

den rémálmát, akkor gyáva-
sága csupán Kádár János
rendszeréhez mérhetõ majd.
Orbán Viktor, aki egykor a
szovjet csapatok távozását
követelte, úgy tetszik, ma
már fél a szabadságtól. Fél
attól, hogy minden versengõ
félnek egyenlõ feltételeket
biztosítson. Minden hatalmi
ágat kontrollálni akar, a de-
mokratikus normákat sem-
mibe veszi, a nyilvánosság
kritikus részének ellehetetle-
nítésére tör.

Ha a választójogi törvényt
ebben a formájában fogad-
tatja el a narancssárga frakci-
óval, akkor visszavonhatat-
lanul bizonyítja: fél a sza-
badságtól.

A történeti 
alkotmány 
vívmányai

Szüdi János

[Az alaptörvény rendelke-
zéseit történeti alkotmá-
nyunk vívmányaival össz-
hangban kell értelmezni (R.
cikk)] Hálásak is lehetnénk
az alkotmányozó hatalom-
nak azért, hogy nem szüntet-
te meg a köztársaságot, an-
nak ellenére, hogy a történe-
ti alkotmány rendelkezései
nem erre az államformára

épülnek.
Igaz, erõsen kétségessé

vált a parlamentáris jelzõ
használatának jogossága
köztársaságunkkal összefüg-
gésben, de az nem vitás,
hogy az alaptörvényben az
államformánál nem a király-
ság szerepel. Feltehetõen a
királyság intézményének
visszaállítása azért maradt
el, mivel ekkor a szabad ki-
rályválasztás joga is feléled-
ne, és jelen körülmények kö-
zött nem lehet a véletlenre
bízni, kinek a kezébe kerül
az ország sorsa. Egyszerûbb
és célravezetõbb megoldás
ezért a kormányfõi és a köz-
társasági elnöki megbízatás
egyesítése az életfogytig tar-
tó, örökletes köztársasági el-
nöki intézményben és a mai
kormányfõ személyében. Az

öröklési rend zavartalan ér-
vényesüléséhez rendelkezés-
re áll a történeti alkotmány
egyik eleme: a pragmatica
sanctio. Azért, hogy az érin-
tett hiúsága se szenvedjen
csorbát, a köztársasági elnö-
köt egy, a „Nemzeti Szent
Koronáról” szóló sarkalatos
törvényben a kétharmad fel-
hatalmazhatja a korona és a
koronázási jelvények hasz-
nálatára az állami ünnepe-
ken, a családi eseményeken
és más személyes célú alkal-
makkor.

Tulajdonképpen hálásak
lehetnénk az alkotmányozó
hatalomnak, hogy nem ve-
zette be a jobbágyság és a ro-
bot intézményét, annak elle-
nére, hogy ezek nem ellenté-
tesek a történeti alkotmány-
nyal. Jól érzékelhetõen a
közmunkások helyzete kü-
lönbözni fog a jobbágyok
helyzetétõl, mivel amíg a
jobbágyoknak nem volt vá-
lasztási lehetõségük, addig
az érintettek választhatnak
az éhhalál és a közmunka
között. Igaz, az alaptörvény
egyik rendelkezése tiltja az
embertelen, megalázó bá-
násmódot, bárkinek a szol-
gaságba süllyesztését. Más
helyen viszont kimondja az
egyén felelõsségét önmagá-
ért, és kötelezettségét arra,
hogy lehetõségeihez képest
részt vegyen az állami, kö-
zösségi feladatok ellátásá-

ban. E kötelezettségének tel-
jesítésétõl függõen állapítha-
tó meg részére a minimál-
bért el nem érõ alamizsna.
A közmunkában való rész-
vétel feltétele lehet a munka-
táborba való bevonulás. A
közmunka így válik szociá-
lis feladatból rendészeti fel-
adattá, amelynek lényeges
eleme, hogy négy közmun-
kásra jut egy, a volt fegyve-
res erõk, rendvédelmi szer-
vezetek nyugdíjasaiból reak-
tivált biztonsági személy. A
közmunka megszervezésé-
hez is található segítség a
történeti alkotmány kimerít-
hetetlen kincsesbányájában.
Le kell csak porolni a mun-
kaszolgálat megszervezése-
kor alkalmazott rendszabá-
lyokat. A muszosok beveté-
sére most is a háborús körül-

mények szolgálnak alapot,
hiszen köztudott, hogy
szüntelenül harcban áll a
kormány.

Tulajdonképpen hálásak
lehetnénk az alkotmányozó
hatalomnak, hogy nem ve-
zette be az államvallást, ho-
lott a történeti alkotmányból
le lehetne vezetni, hogy a Ve-
zér vallását köteles követni
minden alattvaló. Ezzel
szemben a kétharmad egye-
dül az egyházak esetében el-
ismerte, hogy léteznek olyan
érdekek, amelyeknek képvi-
seletére nem kaptak felhatal-
mazást a szavazóktól. Egye-
dül az egyházak meghatáro-
zott körével nem szakadt
meg a párbeszéd a fülkefor-
radalom gyõzelme után, és
nem kezdõdött nemzeti kon-
zultáció sem hitbéli kérdé-
sekben. Sõt az állam és az
egyházak alaptörvényben le-
fektetett együttmûködésének
elsõ gyümölcseként sikerült
elkészíteni azt a törvényt,
amely a kisegyházak jelentõs
körét kizárja az egyházak so-
raiból.

Tulajdonképpen hálásak
lehetnénk az alkotmányozó
hatalomnak, hogy nem ren-
delte el a költözés tilalmát,
annak ellenére, hogy a tör-
téneti alkotmány legismer-
tebb eleme, a Tripartitum
erre lehetõséget adna. Így
bár a tanítás szabadságának
alaptörvénybe fektetett kor-

látozhatósága elõrevetíti az
iskolaválasztás szabadságá-
nak megszüntetését,
várhatóan csak a legszegé-
nyebb családoknál okoz ez
majd gondot, mivel õk nem
tudják majd megfizetni a
bejelentkezés lehetõségét
más, olyan településre, ahol
jó színvonalon oktató iskola
mûködik. Ezért túlnyomó-
részt a cigány családok
gyermekei ott maradnak
majd az egy-négy évfolyam-
ra járó tanulókat egy osztály
keretei között felkészítõ,
egytanítós, osztatlan falusi
iskolákban, hogy a tanköte-
lezettség leszállított életko-
rának eléréséig se lépjenek
túl a negyedik évfolyamon.
A tankötelezettségük meg-
szûnése után pedig a kor-
mány és az Országos Roma

Kisebbségi Önkormányzat
között megkötött megálla-
podás végrehajtásának kere-
tében, a kínai tõke haté-
konyságának biztosítékául,
bekapcsolódnak a közmun-
kaprogramba.

Azoknak pedig, akiket
mégsem öntött el a hála, és
nem érezték át annak nagy-
szerûségét sem, hogy az
alaptörvény elõírja a törté-
neti alkotmány vívmányai-
nak tiszteletét, érdemes el-
gondolkodniuk az Arany-
bullában lefektetett ellenállás
jogáról a törvénysértõ leg-
fõbb hatalommal szemben.

Ébredõ 
magyarok

(nos)

Novák Elõd jobbikos kép-
viselõ az egyház- és vallás-
szabadság-ügyi törvény vitá-
jában 

a) kifogásolta (mûvelet-
lensége okából), hogy a gö-
rög katolikus egyház nem
szerepel a bevett és állami-
lag elismert egyházak listá-
ján, míg a vallását gyakorló,
alig tízezernyi zsidó három
felekezettel is képviseltetheti
magát, 

b) felrótta Fónagy János
fideszes képviselõnek: zsidó-
ként azért lobbizik, hogy egy
negyedik, maroknyi csoport
is bekerüljön az elismert egy-
házak kivételezett körébe. 

A görög katolikus egyház
ott van az elismertek között
a Magyar Katolikus Egyház
részeként, a Szim Salom
Hitközség felvételét pedig a
fideszes-kereszténydemok-
rata többség nem szavazta
meg. De attól még leszakadt
az ég. Fónagy János közöl-
te, hogy Európa második
legnagyobb (sokáig: legna-
gyobb) zsinagógájában azért
vannak kevesen, mert
Novák „szellemi példaké-
pei” hatszázezer magyar zsi-
dót elpusztítottak. A zúgoló-
dó jobbikosokra az ülést ve-
zetõ dr. Latorcai János rá-

förmedt, hogy fogják be a
szájukat. Lázár János
fideszes frakcióvezetõnek
most telt be a pohár, és kije-
lentette, hogy egy év után
most majd véget vetnek a
Jobbik zsidózásának és cigá-
nyozásának. 

Egy hónappal korábban
egy Lenhardt nevû õskuruc
a következõt bírta mondani:
„Kiesett ugyanis az NB I-bõl
az MTK csapata. ... (Ez) a
magyar futballszurkolókban
osztatlan örömet váltott ki...
Lipótváros büszkesége... a
hazai mezõnyben egyébként
egy idegen testet képez”. Dr.
Latorcai ülésvezetõ alelnök
azt mondta rá, hogy „köszö-
nöm”. Lázár Jánosnak nem
tûnt fel a rasszizmus. Nem
tiltakozott Schmitt Pál köz-
társasági elnök, aki a Ma-
gyar Testgyakorlók Körének
vívószakosztályában lett
naggyá. Nem szólalt meg
Deutsch Tamás, az MTK el-
nöke, aki pedig nagyon érzé-
keny az ilyesmire, pár éve a
nagynénje is rettegni kezdett
egy emeszpés választási
szlogentõl. 

Elek István, jelenleg elem-
pés képviselõ, 2008-ban,
pont az ÉS-ben, finomnak
szánt distinkcióval válasz-
totta el a „zsidózást” a poli-
tikai antiszemitizmustól.
Most talán itt volna az ideje
a „sunyiság” újradefiniálá-
sának is. 

Remek

-hg-

Hajnalban, közvetlenül a
nyári szünet elõtt fogadta el a
parlament az egyházügyi
törvényt, amelyet a Fi-
desz–KDNP frakciószövet-
ség a zárószavazás elõtt, éj-
félkor írt át. A módosítások
szerint többek között még-
sem a Fõvárosi Bíróság, ha-
nem az Országgyûlés hatás-
köre lesz az egyházak elis-
merése. „Kodifikációs re-
mekmû”, kommentálta
Semjén Zsolt miniszterel-
nök-helyettes a jogszabályt,
amely immár az aktuális po-
litikai erõviszonyoktól teszi
függõvé, hogy nyilvántartás-
ba vesznek egy új egyházat,
elvonva ezzel Európában
példátlan módon a bíróságtól
a feladatot. Az sem világos,
hogy milyen határidõvel dol-
gozik majd a törvénygyár,
belefér-e a forradalmi jogal-
kotás menetrendjébe, vagy
eljátszadoznak vele néhány
évig, ha a krisnások bejelent-
keznek, a bírósági pár hónap
helyett. A metodista lelkész,
Iványi Gábor a remekmûrõl
hallva megdöbbent: nem ke-
rültek be a tizennégy elismert
egyház közé. „Az, hogy
most a Fidesz parlamenti
többsége vonja meg még a
kommunizmus idején szer-
zett jogunkat, ez egészen el-
képesztõ.” 

Csacsiság, hisz ez már a
nirvána. 
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Egyre reménytelenebbül

Orbán Viktor – fél a szabadságtól Semjén Zsolt – könnyen lelkesedik...Kádár János – a kiszámítható
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Zárjátok el 
a forradalom
csapjait 

Mircea Mihãieº

Még nem láttam a reagálá-
sokat Emil Boc nyilatkozatá-
ra, miszerint le kellene állíta-
ni a „forradalmároknak” fi-
zetett összegek folyósítását.
Az effajta juttatások „csupán
a halottak és súlyosan sebe-
sültek utódainak esetében in-
dokolt”, mondta a kormány-
fõ. Teljes mértékben egyetér-
tek ezzel az állásponttal. Tu-
dom, mi következik: a forra-
dalmár egyesületek szolgála-
tos bunyósainak és szájalói-
nak végeérhetetlen özönlése
a televíziókhoz. Habzó száj-
jal fognak ordibálni, magya-
rázni, feltárni, vádolni, fe-
nyegetõzni, sztrájkõrségezni,
erõszakoskodni, lerántani a
leplet a visszaélésrõl. Nem
elõször mondom: szégyen
elõnyöket követelni egy tör-
ténelmi eseményben való
részvételért. (...) Mindannyi-
an busásan fizetünk Ion Ilies-
cu döntéséért, hogy az 1989
decemberi események tény-
leges vagy csaló részvevõinek
ezreibõl prétori gárdát hoz-
zon létre magának. Õk azt
tartják, hogy megdöntötték a
kommunizmust, de örököl-
ték a hibáit. A kommunista
állam életre szóló elõnyöket
nyújtott az ún. „illegalisták-
nak”, a posztkommunista ál-
lam pedig kialakította saját
klientéláját. Most már való-
ban itt az ideje elzárni a „for-
radalom” csapjait. Temesvá-
riként elég jól tudom, mit je-
lentett 1989 decembere, és
hány nyerészkedõ jelent meg
a decemberi napok felfordu-
lása, zûrzavara és manipulá-
ciói nyomán. Nem idézem
fel a szekusok és katonatisz-
tek eseteit, akik beszürem-
kedtek a listákra, mert végül
is kevés ilyen felháborító eset
volt. Viszont nem tudok nem
felháborodni amiatt, hogy
emberek, akiket az esemé-
nyek a munkahelyükön ér-
tek, és akik körömfeketényit
sem kockáztattak, voltak
olyan pofátlanok, hogy jutal-
mat követeltek. Írtam már
egy temesvári kisvállalat õré-
rõl. Noha nagydarab ember,
szakmunkás képesítéssel, ad-
dig ügyeskedett, mígnem ka-
pus lett a gyárnál. A kommu-
nista kleptokrata társadalom
logikája szerint az õrnek
kulcsszerepe volt, mert tõle
függött, hogy mennyi anya-
got lehet kilopni a gyárból.
Egy üveg monopolpálinkáért
az est leple alatt átdobhattál
a kerítésen mindent, ami egy
szocialista vállalatban fellel-
hetõ volt, deszkától és szeg-
tõl fém- és bádoglemezig,
mûanyag fóliáig. Amikor
megkezdõdött a harc a „ter-
roristákkal”, nyomban Ceau-
ºescu elmenekülése után, a
gyár kapujánál megjelentek a
hadsereg képviselõi. A kapus
nyakába akasztottak egy pus-
kát a hazafias gárdák arze-

náljából, és azt mondták ne-
ki, hogy védje meg a gyárat
„a forradalom ellenségeivel”
szemben. Egy trikolór szala-
got is a karjára húztak, és ez-
zel el is mentek. Mondanom
se kell, hogy az „ellenség”
nem törõdött a külvárosszéli
kis gyárral, ahol az õr és ba-
rátai nyugodtan végezték ha-
gyományos tevékenységü-
ket: vigyázták a telefont és
vedelték a piát. A véletlen
úgy hozta, hogy egy buzgó
riporter épp arra járt, és lefo-
tózta „a vérrel kivívott sza-
badság bátor védelmezõit”.
A fényképet lehozta a helyi
lap (a párt volt sajtóorgánu-
ma). A bizonyítékkal és az
ivócimborák írásos tanúval-
lomásaival felvértezett atyafit
a diktatúra egyik legbátrabb
ellenfeleként könyvelték el.
Ma a nyugdíján és „forradal-
mári” pénzén kérõdzik, és
nem szûnik meg panaszkod-
ni, hogy milyen rosszul
megy sora, és milyen jó volt

Ceauºescu idején. Nem állí-
tom, hogy minden forradal-
már ilyen. Egyeseknek még
efféle „érdemeik” sincsenek.
Nagyon jól tudom, mikép-
pen jöttek létre, a 90-es évek
elején, a forradalmár egyesü-
letek, ismerem mindenféle
kibic és háziasszony aljassá-
gát, amellyel a forradalom
aktív részvevõit igazoló akta-
csomókat állítottak ki ma-
gukról. Néhány város (Te-
mesvár, Bukarest, Arad,
Nagyszeben) kivételével,
ahol voltak összetûzések a
katonaság és a civil lakosság
között, és ahol az emberek
ténylegesen veszélyben vol-
tak, felteszem magamban a
kérdést, vajon milyen forra-
dalmi érdemeik lehettek –
akkor és ma – Moldova, Er-
dély és Havasalföld szunnya-
dó kisvárosainak, ahol a
kommunista nomenklatúra
békésen és caragialésan állt
át az új hatalom oldalára?
Persze, e kérdésre nem fogok
választ kapni. (...) De kapom
majd a szidalmak, sértések és
fenyegetések szokásos sor-
tûzét. Múljon tõlem e keserû
pohár is! (...) Bár dicséretre
méltó, Boc úr kezdeménye-
zése hamar be fog dögleni. A
„háborúban meggazdago-
dottak” kiváltságai nem csu-
pán a pénzösszegekre szorít-
koznak. Sokan kaptak közü-
lük kereskedelmi célokra
használható helyiségeket,
földeket, telkeket, funkció-
kat. Milyen módszerekkel

kényszerítik majd rá õket,
hogy lemondjanak róluk?
Nagyon tartok tõle, hogy a
kormányfõ racionális elkép-
zelése a visszájára fordul. Ha
nem hisznek nekem, emlé-
kezzenek vissza, hogyan kez-
dõdött a katonák nyugdíjá-
nak reformja – és miképpen
végzõdött. Mert Romániá-
ban minden jó változás heves
visszaesést feltételez a rossz-
ba. (Fordította: K. B. A.)

Céhszemle

Doru Buºcu

A sajtó nem hal meg, a saj-
tó átalakul. Úgyhogy elég a
könnyekbõl, az öröm-, az os-
toba vagy egyszerûen csak új
mandátumot hozó köny-
nyekbõl! A sajtó nem hal
meg. Újjászületik. Reinkar-
nálódik. Lelke elhagyja a de-

mokrácia házõrzõ ebének
porhüvelyét (…), és küldeté-
sét más alakban folytatja.
Akár törvényesek ezek, akár
nem, a modern állam részei,
és e tekintetben ajánlatos ész-
ben tartani elnökünk nyugta-
tó szavait: „A sajtószabadság
elkobzása egyet jelentene az
állampolgári szabadságok el-
kobzásával”. Most, hogy a
kedves olvasó megnyugo-
dott, hessegessük el az aggá-
lyait Daniel Morarnak is, a
DNA fõszerkesztõjének, aki
erõsen megszenvedi a kiad-
ványára nehezedõ politikai
nyomást. Meg kell jegyez-
nünk, hogy a DNA Pub-
lishing Group a Nekünk-
megfelelõ Igazság Holding
(NIH) tagja. Ezért is igazság-
talan a nyomásgyakorlás, hi-
szen a NIH az utóbbi évek-
ben számtalan exkluzivitást
és breaking newst szállított
futószalagon. Pontosabban:
szalagon szállította bizonyos
magánszemélyek hangját,
ami nemcsak a törvényes,
hanem az erkölcsi normák-
kal is összeegyeztethetetlen,
ámbár az újjászületõ sajtó –
újjászületik, nem tehet mást,
vállalva a velejáró kockáza-
tokat. A holding tagja a Leg-
fõbb Ügyészség is, amely
Codruþa Kövesi fõszerkesztõ
asszony hozzáértõ irányítá-
sával a DNA News elsõszá-
mú konkurense a hírverseny-
ben. Hogy minél (fel)ütõsebb
híreket adjon, Codruþa beve-
ti minden karizmáját, és saját

kezûleg, kosárlabdán formá-
lódott kacsójával helyezi el
törvénytelenül megrostált hí-
reit az olyan sajtóreinkarná-
ciókban, mint az Evenimentul
zilei, Hotnews, România liberã,
B1 vagy TVR. Nyilván – bi-
zonyos finanszírozási gon-
dok miatt – befejezetlen rein-
karnációkról beszélünk, így
a szegény sajtó vándorló lel-
két befogadó testek belsõsé-
gei itt-ott kilógnak, meg a
mosolyuk sem az igazi – leg-
inkább Frankenstein násza
jut az ember eszébe. Minden-
esetre az új felállásban szem-
betûnik a munkamegosztás.
Gazdasági téren az ANAF
szippantja el – Bãsescu figye-
lõ szemétõl kísérve – az em-
ber magándokumentumait,
politikai oldalon pedig a SRI
hegyezi a fülét, nehogy a te-
lefontársaság tovább duz-
zassza a hatalmat bíráló
amúgy is kövér számláját.
Nincs az a gazember, aki
ilyen körülmények között el-
kerülné a hálót. De ilyen kö-
rülmények között nem is na-
gyon tehet mást az ember,
mint hogy végzi a dolgát, hi-
szen a reinkarnálódott sajtó
eszeveszetten végzi a sajátját.
Az állam intézményei, mi-
közben csodálatra méltó len-
dülettel mindössze hat év
alatt életet leheltek egy ago-
nizáló iparba, most kényte-
len-kelletlen szembesülnek a
klasszikus sajtómûfajok ne-
hézségeivel. Az ügyészségek,
az ANAF, ANI, SRI zsurna-
lisztikai ankétokat végeznek:
a politikusokat leszámítva õk
azok, akik az újságírókkal
foglalkoznak. Interjúkat ké-
szítenek: egész szerkesztõsé-
geket hallgatnak ki. Minden
beszélgetést rögzítenek, még
mielõtt a témáját megismer-
nék: nem akarnak pontatlan-
ságot publikálni, és ezzel
megsérteni egy alapvetõen
lelkiismeretes társaság törvé-
nyeit. Mindezeket figyelem-
be véve nem csoda, hogy po-
litikai körök nyomást gyako-
rolnak rájuk, hisz az ilyesmi
egy minõségi kiadványnak
jól áll. És jó, ha észben tart-
ják: Nagy-Britanniában a te-
lefonokat lehallgató újság-
írók rács mögött végezték.
(Fordította: Sz. L.)

Mitõl is omlott
össze 
a Szovjetunió? 

Leon 
Aron

Nem a gaz-
daság álla-

pota, nem a csillagháborús
kihívás, hanem a szovjet elit
erkölcsi válsága okozta az
összeomlást. Az amerikai
szerzõ sokatmondóan meg-
jegyzi, hogy Oroszország-
ban ma is erkölcsi válság
van. „Mint alapjában min-
den modernkori forradalom,
a legújabb oroszországi is
úgy kezdõdött, hogy a hata-
lom tétován liberalizálni
kezdett” – írja Leon Aron,
az American Enterprise

Institute konzervatív kutató-
központ Russzisztikai Inté-
zetének igazgatója a Foreign
Policy Magazinban. Igen ám,
de miért kezdett Mihail Gor-
bacsov liberalizálni a kilenc-
venes évek második felében?
Persze nem azért, hogy fel-
bomlassza a nagy birodal-
mat. Nemhogy õ, de még el-
lenfelei sem gondolták, hogy
küszöbön áll az összeomlás.
Aron szerint a szovjet rend-
szer Gorbacsov alatt is to-
vább mûködhetett volna,
mint azelõtt. A gazdasági
növekedés visszaesett, de
még mindig csaknem elérte
az évi két százalékot, ami
Nyugaton nem lett volna
rossz eredmény. A szovjet
polgár jövedelme nõtt, jólle-
het ez a növekvõ költségveté-
si hiányban is megmutatko-
zott. De a deficit még 1989-
ben sem érte el a 9 százalé-
kot, miközben az Egyesült
Államokban már a GDP 56
százaléka körül járt. Az sem
állja meg a helyét, hogy
Ronald Reagan amerikai el-
nök ûrfegyverkezési prog-
ramja kényszerítette volna
kapitulációra a Szovjetuniót.
Az oroszok tudták, hogy az
ûrpajzsból még a legjobb
esetben is csak évtizedek
múltán lehet katonailag
hasznavehetõ rendszer. (...)
A lengyelországi munkás-
mozgalmat szokták még az
összeomlás okai közé sorol-
ni, valójában azonban a Szo-
lidaritás szakszervezet len-
dülete 1985-re kifulladt, és
különben is, a Szovjetunió
hozzászokott, hogy tizenkét
évente pacifikálnia kell egy-
egy országot, s a Nyugat el-
lenérzéseivel nem kell túl so-
kat törõdnie. Aron idézetek
egész sorával bizonyítja,
hogy a Gorbacsov-féle veze-
tés azért fogott reformokba,
mert erkölcsileg tarthatatlan-
nak érezte a korrupciót, az
elmaradottságot és a rend-
szer alacsony hatékonysá-
gát. Az értelmiség soraiban
ez az érzés már korábban
megérett, de ekkor már a
pártvezetés egy része is át-
vette, és szabadabb kezet
adott az íróknak, a publicis-
táknak, akik aztán elintézték
a többit. Aron erkölcsi forra-
dalmat lát abban is, ami az
elmúlt hónapokban az arab
országok egy részében vég-
bement. Nem a kenyérért
vonultak utcára az arab fia-
talok, hanem a méltóságu-
kért. Ez az erkölcsi erõ ele-
gendõ egy diktatúra meg-
döntéséhez, ahogy Oroszor-
szágban is történt, de ahhoz
már kevés, hogy megváltoz-
tassa a tekintélyuralom év-
százados kultúráját. Az
orosz erkölcsi újjászületést
megfojtotta az elõzõ hetven
év kultúrájában tenyészõ bi-
zalmatlanság és atomizált-
ság. Ezzel magyarázza a
szerzõ, hogy ismét tekintély-
uralmi trükkökkel lehetett
hatni a lakosságra: így értel-
mezi az elmúlt évtizedben
kiépült Putyin-rendszert.
Személyes tapasztalataira
hivatkozva azonban azt írja,
hogy ismét kialakulóban
van a korrupció és a cenzúra
elleni hangulat, amely nagy
változásokat szokott elõ-
idézni. Az ezekhez szüksé-
ges liberális reformokat pe-
dig Medvegyev elnöktõl vár-

ja. Az államfõhöz közel álló
kutatóközpont, a Jelenkori
Fejlõdési Kutatóintézet feb-
ruári jelentésében olyan ki-
fejezések olvashatók, ame-
lyek kísértetiesen emlékez-
tetnek Gorbacsovék egykori
szavaira: „Korunk kihívása
abban áll – olvasható a do-
kumentumban –, hogy át-
alakítsuk értékrendszerün-
ket, és új öntudatra ébres-
szük az embereket.”

Lubickolunk 
a médiafertõben 

Roger Cohen 

A most megszûnt News of
the World brit bulvárlap tör-
ténete rávilágított a modern
szenzációhajhász újságírás
minden rákfenéjére. Ameri-
kai publicisták szerint azon-
ban a szenzációhajhász új-
ság mûködésének voltak jó
oldalai is. „Cikkem Rupert
Murdoch védelmében szüle-
tett. Mindent egybevetve
ugyanis a médiacézár mû-
ködése jót tett a napilapok-
nak: nemcsak segített élet-
ben tartani az újságokat, ha-
nem harsányabbá és fonto-
sabbá is tette õket. Murdoch
nélkül a brit napilapok már
eltûntek volna” – írja Roger
Cohen, az International
Herald Tribune kolumnistája.
Cikke elején Cohen kifejti,
hogy természetesen õ is elfo-
gadhatatlannak tartja a
News of the World bulvárlap
botrányos gyakorlatát, min-
denekelõtt a hangpostafiók-
ok feltörését és lehallgatását.
(...) Cohen mindazonáltal
elismeri, hogy Murdoch
mûködésének vannak pozi-
tívumai is. Például az, hogy
megmentette a csõdtõl a
londoni Times napilapot, és
mértékadó jobbközép újsá-
got csinált belõle. A Wall
Street Journalt sem lehet pro-
pagandalapnak vagy bulvár-
lapnak nevezni. Igaz ugyan,
hogy az amerikai Fox News a
jobboldal rendkívül egyol-
dalú csatornája, a szintén
Murdoch kezében lévõ brit
Sky Broadcast azonban jóval
kiegyensúlyozottabb médi-
um. De még a Murdoch-
médiabirodalom bulvárter-
mékeinek is van némi hoza-
dékuk. Cohen szerint
Murdoch volt az elsõ, aki
szakított az újságírás koráb-
bi elitizmusával, és megpró-
bálta kiszolgálni a széles tö-
megeket. Hiába fanyalog az
értelmiség, a szenzációhaj-
hász bulvársajtó ma a nyil-
vánosság fontos szereplõje,
és a szabad társadalom
egyik meghatározó bástyája. 

David Carr, a New York Ti-
mes médiaügyi publicistája
kevésbé bánkódik a News of
the World megszûnésén. Azt
reméli, hogy most talán vé-
get érhet a szenzációhajhász
újságok, és fõleg tulajdono-
saik hatalma. Carr utal
Murdoch rendkívüli politi-
kai befolyására, és megemlí-
ti, hogy akár a választások
kimenetelét is befolyásolhat-
ja médiabirodalmán keresz-
tül. Azt azonban õ is elisme-
ri, hogy álszent dolog a
szenzációhajhász média
kárhoztatása. 

Értékrendek alkonya

Laura Codruþa Kövesi 
– fõszerk. asszony 

Ion Iliescu 
– mások elõtt forradalmár...
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Czédly József

Olvasóink egy része talán
még emlékszik, a 2009. már-
cius 20-án megjelent Tör-
vénytárban, „Tömbházak hõ-
szigetelése” címen ismertet-
tük a kormány 18/2009. sz.
törvényerejû sürgõsségi ren-
deletét a lakóházak hõener-
gia-teljesítményének (perfor-
manþa energeticã) növelésé-
rõl. A jogszabály meghoza-
talának kettõs indoka volt,
egyrészt az ország külkeres-
kedelmi mérlegére egyre ne-
gatívabban ható energia-
behozatal ára, tekintettel az
energiatermelésre szolgáló
nyersanyagok árának foko-
zatos növekedésére, más-
részt  Európa Parlamentjé-
nek és Tanácsának az a
2006-ban kiadott direktívája,
mely szerint a tagállam-
oknak, a direktíva alkalma-
zásának 9 esztendeje alatt,
legalább 9%-os megtakarí-
tást kell elérniük a hõener-
gia-fogyasztás terén.

A megjelölt 9 évnek im-
már több mint a fele lejárt és
az eddig elért eredmények
arra késztetik az egyes álla-
mokat, hogy újabb ösztönzõ
intézkedéseket foganasít-
sanak annak érdekében,
hogy teljesítsék a kijelölt
hõenergia-fogyasztás megta-
karítása terén kitûzött célt.

Ezzel magyarázható,
most amikor kétévi késede-
lemmel Románia Parla-
mentje elfogadta és törvé-
nyesnek nyilvánította a fent
említett sürgõsségi kormány-
rendeletet (Legea 158/2011,
megjelent a Hivatalos Közlöny
július 14-i, 503. számában),
több olyan rendelkezéssel

egészítette ki, melyek fo-
kozattabban ösztönzik a la-
kás- és lakóház-tulajdonoso-
kat arra, hõenergia-fogyasz-
tást csökkentõ beruházáso-
kat eszközöljenek.

Mielõtt az újonan beveze-
tett intézkedések ismerteté-
sére térnék, néhány mondat-
ban a 2009-ben meghozott
jogszabály lényegesebb ren-
delkezéseirõl. Az eredeti tör-
vény a lakásokból álló, 1950
és 1990 közötti idõszakban
készült tervek alapján felépí-
tett,  tömbházak hõszigetelé-
sére szolgáló munkálatok el-
végzését és finanszírozását
írja elõ, meghatározza ezen
a téren a közigazgatási ható-
ságok és a lakástulajdonosi
társaságok kötelezettségeit
és felelõsségeit. Hõener-
getikai fogyasztás csökkenté-
sére szolgáló munkálatok-
nak tekinti a lakások:

– külsõ falainak hõszigete-
lését;

– külsõ ablakok és ajtók ki-
cserélését fokozottabb ener-
getikai teljesítménnyel ren-
delkezõ nyílászárókkal;

– teraszok, a legfelsõbb
emelet menyezete, ha van, a
tetõtér hõ és vízmentesítõ
szigetelését;

– az alagsor menyezetének
hõszigetelését, ha a földszin-
ten lakások vannak;

– a külsõ falakon vagy te-
tõteraszokon levõ vezetékek
és felszerelések lebontását,
ezek hõszigetelését és újra-
szerelését;

– a külsõ falburkolat
(anvelope) befejezõ munká-
latait (finisare).

A most megjelent törvény
ezt a felsorolást kiegészíti az
„erkélyek és loggiák beépíté-

sét  fokozottabb energetikai
teljesítménnyel rendelkezõ
nyílászárókkal”.

Ugyancsak hõenergetikai
megtakarításra szolgáló
munkálatnak lehet tekinteni
ha a fent említett építészeti
beavatkozásokkal együtt fel-
javítják az ingatlan struktu-
rális elemeit, illetve a
hõelosztó berendezést úgy
egészítik ki, hogy biztosítsa
a közösen használt lakterek
fûtését.

A lakások hõenergia-fo-
gyasztásának csökkentését
elõirányzó munkálatok fi-
nanszírozása, a törvény elõ-
írása szerint, 50%-ban az ál-
lami költségvetést terheli,
30%-ban a helyi költségve-
tést, 20%-ot a lakástulajdo-
nosok társaságának kell biz-

tosítania. Kivételes helyze-
tekben a helyi hatóságok át-
vállalhatják a lakástulajdo-
nosok társaságaira kirótt
20%-ot, vagy ennek egy ré-
szét. Az új törvény úgy pon-
tosít ebben a tekintetben,
hogy a 20% teljes vagy rész-
leges átvállalásakor, priori-
tást kell élvezzenek a hátrá-
nyos helyzetûek családjai, il-
letve ha a családnak vannak
hátrányos helyzetû tagjai.
Hasonlóképen prioritással
kell kezelni az egyedül álló
személyeket, valamint azo-
kat a családokat, ahol az egy
fõre esõ nettó átlagjövede-
lem kisebb, mint az országos
nettó átlagjövedelem.

Az új törvény azt is lehetõ-
vé teszi, ha a helyi hatóságok
rendelkeznek a megfelelõ

forrásokkal, átvállalhatják a
munkálatok operatív finan-
szírozásának érdekében, az
állami költségvetésre kisza-
bott 50%-nyi részt is.

A törvény legfontosabb ki-
egészítése az a most hatály-
ba lépõ új cikkely, mely sze-
rint: azok a tömbházakban
levõ lakások, illetve lakóhá-
zak tulajdonosai, akik a hõ-
energia-fogyasztás csökken-
tésére elvégzett munkálato-
kat saját pénzügyi forrásaik-
ból fedezték, jogosultak leg-
kevesebb 7 évre szóló ház-
adómentességre, azzal a fel-
tétellel, hogy bemutatják a
lakás hõenergia-fogyasztását
bizonyító okiratot (audit
energetic) mely egyben iga-
zolja a hõenergia megtakarí-
tására vonatkozó munkála-

tok elvégzését is.
Ez utóbbi kötelezettséggel

kapcsolatban a lakástulajdo-
nosoknak tudniok kell, hogy
2011. január 1-jével életbe lé-
pett a 2005. évi 372 sz. tör-
vénynek az a rendelkezése
miszerint minden lakás el-
adására vagy bérbeadására
vonatkozó szerzõdéshez  kö-
telezõen mellékelni kell az
említett, a hõenergia felhasz-
nálását igazoló okiratot.
Igaz, tudomásom szerint ezt
az elõírást jelenleg kevésbé
alkalmazzák, de ezúttal, te-
kintettel arra, hogy egyesek
számára az említett okirat
beszerzése 7 évi házadómen-
tességet biztosít, az érdekel-
teknek feltétlenül megéri,
hogy kifizessék azt a 150 lejt,
amibe a hõenergia-fogyasz-
tást igazoló okirat kerül.

Helyhiány miatt csak
megemlíteni tudom és fel-
hívni azoknak a helyi köz-
igazgatási hatóságoknak a
figyelmét, akiknek tulajdo-
nában vagy kezelésében
(administrare) olyan lerom-
lott földterület van, amelyet
erdõsítéssel fel lehet javíta-
ni, hogy a Hivatalos Közlöny
július 4-i, 466. számában
megjelent környezetvédel-
mi és erdészeti miniszteri
rendelet (1.726/2011 sz.)
elfogadja a „Leromlott
földterületek feljavítását er-
dõsítés útján” program fi-
nanszírozására vonatkozó
útmutatót (ghid de finan-
þare). Ez a program lehetõ-
vé teszi, hogy bizonyos fel-
tételek mellett, az erdõsítés-
sel járó költségek teljes
összegét a Környezetvédel-
mi Alap (Fondul de mediu)
biztosítsa.

Deák Levente

(Válasz egy olvasói levélre)
Vannak olyan szülõk, akik
még életükben szeretnék
majdani hagyatékukat, ingó
és ingatlan vagyonukat
gyermekeikre hagyni, meg-
elõzve, kivédve azt, hogy
haláluk után ezek az örök-
ségen osztozkodjanak. A
hatályos Román Polgári
Törvénykönyv a 794-799.
szakaszokban a felmenõk
vagyonmegosztását engedé-
lyezi (împãrþealã de ascen-
dent), éspedig az élõk kö-
zötti jogügyletek közül
olyan ajándékozási szerzõ-
déssel (contract de donaþie),
amellyel a gyermekeknek
nem eszmei örökrészt, ha-
nem jól meghatározott, ki-
zárólagos tulajdonjogot biz-
tosítanak az elosztott ingó
és/vagy ingatlan vagyon fe-
lett. A majdani szülõi ha-
gyaték elosztása azonban
történhet végrendelettel is
(partaj realizat prin testa-
ment), ami leginkább abban

különbözik az elõbbitõl,
hogy a végrendeleti rendel-
kezések csak az örök-
hagyó(k) elhalálozása után
fejtik ki joghatásukat.

Az ÚMSZ 2010. május
29–30-i Törvénytár rovatá-
ban, A megelõlegezett örökség
címû törvényismertetõben
már volt szó errõl a kevésbé
ismert és igen ritkán igény-
be vett polgári jogi intéz-
ményrõl, amelynek, mond-
hatni, szigorú, a szokványo-
soktól részben eltérõ szabá-
lyai vannak. Ezek ismerete
és betartása nélkül inkább
ne is próbálkozzunk az
örökség ilyetén elosztásával!

Olvasónk – legalábbis le-
vele szerint – szeretné elren-
dezve látni három gyerme-
két, de nem az  egyenlõ ré-
szek biztosításában gondol-
kodik, hanem az egyik gye-
reknek tömbházi lakást, a
másik kettõnek, igaz, nem
az ingatlan összértékével
megegyezõ készpénzt kíván
hagyni. „Ami engem külö-
nösen érdekel – zárja levelét

–,ezt az eljárást jogi úton le-
het-e támadni?”

Az eljárás minden részle-
tére nem fogok tudni kitérni,
ezért csak a leglényegesebb
tudnivalókat, szabályokat
foglalom össze, éspedig az
ajándékozási/vagyonmeg-
osztási szerzõdésre vonatko-
zókat. Jó tudni, hogy ebbe a
jogügyletbe minden gyerme-
ket be kell vonni, máskép-
pen mondva, ebbõl senkit
sem szabad kihagyni, mert
az ilyen szerzõdést a tör-
vény abszolút semmisnek
tekinti (Ptk. 797. szakasz.)
Mivel a jogügylet ajándéko-
zás és egyben vagyonmeg-
osztás, a közokirati forma
kötelezõ, és ez érvényességi
feltétel. (Ptk. 813. szakasz.)
Ami sajátos szabály: a szülõ
(a felmenõ) megteheti azt,
hogy egyik vagy másik gyer-
mekét elõnyben részesíti,
azaz neki többet hagy, nem
többet azonban annál, ami
az elõnyben részesített gyer-
mek köteles része (rezerva
succesoralã), megtoldva,

legtöbb  a rendelkezésre álló
résszel (cotitatea disponi-
bilã). És itt említem azt a
már oly sokszor leírt sza-
bályt, hogy a három vagy
ennél több gyermek köteles
része, tehát az a rész, amit
nekik a törvény biztosít a
szülõi hagyatékból, és ami-
bõl õket nem lehet kizárni,
az a hagyaték ¾ része, azaz
fejenként ¼ rész. A fennma-
radó, ún szabad vagy ren-
delkezésre álló rész ¼ (amit
a perbehívás veszélye nélkül
bárkire hagyni lehet). Így ez,
a velünk közölt szülõi szán-
dék szerint, csak az egyik
gyereknek juthat, aki ezzel
az összhagyaték felét kap-
hatja meg, a másik két gyer-
mek pedig csak a köteles ré-
szüket, azaz együtt a hagya-
ték, a szülõi leosztott va-
gyon másik felét. Hogy
majd a kevesebbet kapott
gyermekek hogyan fogadják
ezt a döntést, erre nem tud-
hatom a választ. A jogi meg-
oldás azonban – ismereteim
szerint – megalapozott, tör-

vényt nem sért , s  ha támad-
ják is majd, nyerési esélyük
minimális. A joggyakorlat
régen kimondta azt is, hogy
ebben a sajátos vagyonmeg-
osztásban  a felmenõ leszár-
mazóinak nem köteles
egyenlõ nagyságú ingó
és/vagy ingatlan vagyont
adományozni, amit külön-
ben, szabályként, a Ptk. 741.
szakasza fogalmaz meg.

Ami egy másik sajátos
szabály : a megajándékozott
örökösök nem kötelezhetõk
betudásra ( nu sunt obligaþi
la raport ), vagyis nem köte-
lesek a hagyatékba „behoz-
ni” az adományként kapott
vagyont, értékeket, mert a
jogügylet egyben az örökség
elõrehozott elosztásának,
felszámolásának is minõsül
(este un act care constituie
ºi lichidare anticipatã a
moºtenirii), s mint ilyen, er-
re nem vonatkoznak a Ptk.
965. szakasza 2. bekezdésé-
ben foglaltak. Ebben olvas-
hatjuk azt a másik szabályt,
hogy egy még meg nem

nyílt örökségrõl nem lehet
lemondani, valamint azt is,
hogy a leendõ örökség alku-
dozás, egyezkedés tárgyát
még akkor sem képezheti,
ha ehhez az örökhagyó be-
leegyezését adta. Legtöbb,
amit a köteles részében
megsértett leszármazó (a
kevesebbet kapott gyermek)
el tud érni: perben kérheti a
túlzott ajándékoknak a ren-
delkezésre álló rész szintjére
történõ csökkentését. (Re-
ducþiunea donaþiilor exce-
sive, dacã acestea vor trece
peste cotitatea disponibilã,
vor fi reduse la aceasta par-
te, Ptk. 847. szakasz). A
végszó tehát legyen ez: a
szülõnek úgy kell vagy úgy
is el lehet osztania hagyaté-
kát, hogy ha nem is kap
minden gyerek egyforma
nagyságú vagyont, de a ke-
vesebbet kapottak a köteles
részüket azért kapják meg!
Ez én nem minõsíteném ki-
semmizésnek, kizárásnak,
mert maga az eljárás nem
sérti a törvényt.

A szülõi vagyonmegosztás formáiról

A hõenergia-megtakarítás
újabb ösztönzése
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Daniel-nap Vargyason

A Daniel-kastély parkjá-
ban július 24.-én vasárnap
elsõ alkalommal rendeznek
Daniel-napot. 9 órakor meg-
nyitják Veress Miklós fest-
ménykiállítását, a Lisys
Fénytechnika kastély-imitá-
ciót mutat be, 10 órától fel-
lép a vargyasi és az erdõfülei
tánccsoport, 12 órától tánc-
ház, 15 órától az olaszteleki

tánccsoport mûsora, 16 órá-
tól kézmûves-foglalkozások
és táncház.

Illés Napok 
Illyefalván

Ma, július 24.-én kezdõ-
dik a XIV. rendezvénysoro-
zat. Elsõ nap labdarúgó-baj-
nokságok zajlanak, 18 órától
a Codex együttes Magyar
táncok a romantika korában

címû elõadása a református
templomban.

Kiállítás Árkoson

A Mûvelõdési Központ-
ban ma, július 24.-én 19 óra-
kor megnyílik Gyulai Lívi-
usz baróti származású ma-
gyarországi grafikus kiállítá-
sa.

Kiállítás 
Kézdivásárhelyen

A Gyûjtemények Házá-
ban július 23.-án szombaton

11 órakor megnyílik Gáspár
Szilárd A másik oldal címû
grafikai kiállítása. A tárlatot
Beke Ernõ kiállítótér-tulaj-
donos és Vetró András szob-
rász nyitja meg.

Színház Baróton

A mûvelõdési házban júli-
us 24.-én vasárnap 19 órától
a szegedi Móra Ferenc Nép-
színház bemutatja Apáczai
Csere János viszontagságos
életét a Téli zsoltár címû
drámában. Rendezõ: Kátó
Sándor. A belépés ingyenes.

Szent Anna-tó 
Fesztivál

Július 24-én vasárnap tart-
ják a Szent Anna-tó Feszti-
vált, amelynek immár több
mint húszéves hagyománya
van, és amely idén új korsza-
kot nyit Románia idegenfor-
galmi népszerûsítésében. Az
egész napos programsorozat
a helyi kultúra értékeit eleve-
níti meg, felhívja a fiatalok
figyelmét a zenei értékekre,
néptáncra, a gasztronómiai
és sporthagyományokra, de
legendákra és õsrégi szoká-

sokra is. Lesz fõzõ- és csóna-
kázóverseny, távirányítós
hajómodell-verseny gyerme-
keknek, néptáncelõadások,
fellép a Szekler Band folk-
zenekar is.

Botár László kiállítása 
Csíkszeredában

Botár László képzõmû-
vész Védett gesztusok címû ki-
állítását ma, 18 órától az egri
Templom-Galériában (Tri-
nitárius u. 5. sz.) nyitják meg.
A tárlat július 22.-augusztus
22. között látogatható.

Programajánló

Kötöttek
A 2011-es õszi/téli szezon

divatjából természetesen
nem maradhatnak ki a kö-
tött ruhadarabok. A finom
nõies kötött minták gyakran
gyöngyökkel, csipkével vagy
szõrmével vannak díszitve.
A színeket illetõen teljesen
nyitott a paletta – a meleg
narancsoktól a hideg kéke-
ken át a semleges fekete/fe-
hér árnyalatokig minden
trendinek számít.

Selymes ruhák 
a 60-as évek stílusában
A nyári divat meghosszab-

bításaként az õszi/téli kol-
lekciókban is megjelentek a
kifinomult miniruhák. A
szaténruhák légies, szinte át-
látszó anyagból készülnek,
melyet virágcsipkeminták dí-
szítenek. Fontos részlet a hú-
zott ujj, ugyanis idén ez is
trendben van.

Légies blúzok
Igen, újra divatba jöttek a

könnyed, nõies blúzok. Jel-
legzetességük a már említett
hosszú húzott ujj, és finom
gallér, amely alkalmanként
sálba is átmehet.

Az örök minimál
Letisztult szabás, semleges

színek jellemzik a minimál
stílust. Az idei õszi/téli mi-
nimál divat jellegzetessége a
rövid szõrû szõrme kabát
vagy mellény, mely finoman
beleolvad ebbe a visszafogott
stílusképbe.

Szvetterek
A kötött szvetterek kifino-

multak és nõiesek mind
anyagukat, mind mintázatu-
kat tekintve. A lágy gyapjú
és kasmír anyagok általában
apró mintázatúak. Hordjuk
egy vékony övvel, hogy ki-
emeljük derekunkat.

Minták keveredése
Idén is lehetünk bátrak a

minták keverését illetõen.
Csodásan mutat például a
meleg afrikai mintázatú ru-
ha, világos babos szvetter és
mély tónusú cirmos sál össz-
hatása. Hétköznapi viselet-
nek sötét egyszínû alsót
ajánlott.

Bõr vagy bõr hatású 
nadrágok
Kicsit urbán, kicsit szexy,

de mindenképp nõies viselet

a bõrnadrág. A tavalyi bõr-
nadrág trenddel ellentétben
idén egyre inkább az 5/6-os
nadrághossz a divat, amely
alatt hordjunk csizmát vagy
magasított szárú telitalpú ci-
põt.

Különbözõ 
pirosak együttese
A tavalyi divat folytatása-

ként idén is nagy trend a pi-
ros. Az általános szabály az,
hogy legtöbb három árnya-
latot hordjunk egyszerre.
Egy tûzpiros blúzt hordjunk
például egy bordó szoknyá-
val, és miért ne, mélylila
kesztyûvel és ugyanilyen szí-
nû sállal.

Légies hosszú ruhák
A nyári maxi ruhák kedve-

lõi szeretni fogják a hideg

szezon divatját is, hisz a kön-
nyed anyagból készült földig
érõ ruhák végre télen is tren-
diek. Hordjuk magassarkú
cipõvel vagy csizmával, és
derékövvel.

Kalapok
Egy igazi elegáns öltözetet

egy kalap képes igazán
„megkoronázni”. Egy vé-
kony, testhezálló blézerbõl,
mintás sálból, elegáns fehér
rakottgallérból és fekete
rakottnadrágból álló öltözet-
nek királynõi kiegészítõje
egy kalap, hozzá pedig egy
titokzatos napszemüveg.

Csontszínû, 
teveszín kabátok
Egy jó szabású, semleges

árnyalatú szövetkabát alap
ruhadarab. Viseljük élénk

kesztyûvel és elegáns kalap-
pal.

Poncsó
Egy szövetponcsó jó társ

az átmeneti idõszakra. Ma-
gasított nyaka meleget míg
nyújt, nyitott ujja nõiessé te-
szi. Hordjuk testhezálló
nadrág fölé.

Bõr szoknyák
Az örök klasszikus bõr-

szoknya a modern, nõies nõ
alap-ruhadarabja. Egy bõr-
csizmával fantasztikusan
mutat. A Tommy Hilfiger
kollekcióban például a spor-
tos és a szexi különleges ket-
tõsségét láthatjuk.

Szõrme
A tavalyi téli divat folyta-

tásaként idén is hatalmas

trend a szõrme, legyen szó
kabátokról, sapkákról vagy
épp szõrme berakásokról,
vagy szõrmével díszitett ci-
põkrõl.

Élénk narancsok
A pirosak mellett a meleg

narancsok is trendiek. Kom-
bináljuk a narancs különbö-
zõ árnyalatait – a kabát, nad-
rág, kardigán legyen mind
különbözõ árnyalat.

Nyakmelegítõk
A kötött vagy szõrmébõl

készült nyakmelegítõk ha-
talmas trendnek örvende-
nek, a jövõben meglehet,
hogy a nyakmelegítõ lesz az
új sál. Szerezzünk be egy
trendi mûszõrme nyakmele-
gítõt és várjuk felkészülten a
hideget.

Õszi-téli divattrendek
Az idei õszi szezon tartogat pár megle-

petést a divat terén is. Az idei trendek

közt olyan örök klasszikusok születnek

újjá, mint a szõrme, a húzott ujjú légies

blúzok, vagy a 60-as éveket idézõ

miniruhák! Nézzük meg a 2011-es

õszi/téli divat legnagyobb trendjeit.
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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

A felháborodott kuncsaft beront a kutyakereskedõhöz.
– Megdöglött a kutya, amit tegnap vettem magánál!
– Nem értem – szabadkozik a kereskedõ. 
– … (poén a rejtvényben)

Vízszintes:
1. A poén elsõ része. 13. Iskolai program. 14. Gallért lehajt.
15. Két bálna! 16. Hamarosan bekötik a fejét. 17. Forróság.
18. Itt, e közeli helyen. 20. Omlós. 22. Bonn határai! 23. Ví-
zi sportoló. 24. Gömbölyded. 26. Nyelvtani egység. 27. Ra-
vaszdi járja! 28. Szüret része! 29. Birtokba vesz. 30. Kóstoló
része! 32. Lefejezés. 34. Lakoma a tordai hasadékban! 35.
Utána néz. 36. Cimbora. 37. Kétrét! 38. Innivaló. 39. Fosztó-
képzõ. 41. Bent átszel! 42. Lelki sérelem, fájdalom. 43. Lag-
ziban vannak! 44. Szarvasmarha testrésze. 47. Olasz olimpiai
város lakója.

Függõleges:
1. Kiváló magyar lófajta. 2. Villamosság hiánya. 3. Lakrész!
4. Búzát vágó. 5. Ugyanis, hiszen. 6. ... szakadtából; teljes
erejével. 7. A közepén boldog! 8. Valaminél korábbi. 9. ...
szó, ... beszéd. 10. Magyar hírügynökség. 11. Igazságügyi
(röv.). 12. Irányadó áramlat. 17. Marás. 19. Elõtagként: azo-
nos. 20. Lekicsinyel. 21. Mint. 22. Papírba burkol. 24. Bál jel-
zõje lehet. 25. Két vadnyúl! 27. Sárga virágú félcserje. 29. Hi-
ba. 31. Átmenõ. 33. Bolygó része! 34. Maga elõtt nyom. 35.
A poén második része. 36. Fülke. 39. Teréz becézve. 40. An-
gol légitársaság. 42. Tengeri vészjel. 45. Közhely része! 46.
Galápagos szélei! 47. Utca közepe! 48. Kanáritollak!

Kutyakereskedõnél

Most virágzik a nyári orgona
(Buddleja davidii). Az elnyílt
barna fürtöket vágjuk le. Így
új oldalhajtások képzõdnek,
melyeken folyamatosan új
virágrügyek alakulnak ki –
amíg beköszönt a fagy. A ter-
jedésre hajlamos évelõket,
mint a lizinka (Lysimachia
nummularia), az ínfû (Ajuga
reptans) vagy az aranyvesz-
szõ (Solidago virga-aurea),
amelyek elnyomnak növé-
nyeket, most vágjuk vissza,
vagy osszuk szét. Friss illata
és íze miatt a menta a leg-
népszerûbb fûszernövény.
Szeret minden irányban el-
terjedni a kertben, kiszorítva
ágyásszomszédait. Éppen
ezért érdemes egy cserépbe
ültetni, amit a földbe süly-
lyesztünk. A cserép alját el is
távolíthatjuk. Jó néven veszi,
ha meleg, nedves, de nem túl
napos helyet biztosítunk a
számára. Ahelyett, hogy a
futónövényeket kapaszkodó-
kon vezetnénk fel, nyírhat-
juk gyakrabban, így dús bok-
rokat alkotnak, és nincs
szükségük támasztékra. A
nyár vége felé még egyszer
megnyírhatjuk a bokrosan
növõ kúszó hortenziát, bo-
rostyánt és loncot. Ez az idõ-
szak a legalkalmasabb a tûle-
velûek és az örökzöld lombú
cserjék elültetésére. A növé-
nyeknek õszig van idejük,
hogy megfoganjanak és elég
vizet felszívjanak. Így jól át

tudják vészelni a hideg idõ-
szakot. Miután betakarítot-
tuk az elsõ termést, ne ültes-
sünk ugyanarra a helyre azo-
nos növénycsaládba tartozó
zöldséget, mivel ez elõsegíti
a betegségek terjedését vagy
a talaj kimerülését. 

Sármási-Bocskai János 
kertészmérnök

Kert-ész

Nyári 
tennivalók

A levesek nem túl népszerû-
ek Brazíliában, helyette kön-
nyû, olajos vagy ecetes
dresszinggel készült salátá-
kat, illetve fõtt, fûszeres
zöldségeket fogyasztanak
elõételként. Kedvelt növé-
nyük a xuxu, amely legin-
kább a sárgarépához hason-
lítható. Fõétkezések alkal-
mával leggyakrabban mar-
ha-, sertés- vagy baromfi-
húst fogyasztanak. A hala-
kat zöldséggel – rákból vagy
kókusztejbõl készült – szó-
szokkal tálalják. Köretként
rizst, zöldségeket, maniókát
és batátát (édesburgonyát)
esznek. A brazilok rengeteg
üdítõitalt fogyasztanak, és a
frissen facsart gyümölcslét is
rengeteg cukorral kínálják.
Leghíresebb aperitifjeik a
„batidák”, amelyeket gyü-
mölcslébõl, cukornádpálin-
kából és rumból kevernek.

Nem lenne teljes a kép, ha
nem ejtenénk szót a híres
brazil kávéról, amelyet
úton-útfélen isznak, a bol-
tokban pedig ingyen kínál-
ják a vásárlóknak. Egyetlen
„hibája”, hogy az európai
feketekávéhoz szokott gyo-
mornak harmatgyenge, rá-
adásul rendszeresen túléde-
sítik. Az apró üvegpoharak-
ban felszolgált kávéból a he-
lyiek tucatnál is többet isz-
nak naponta. Lássunk né-
hány receptet a brazil fi-
nomságokból.

Europizált empanadas
Hozzávalók: 1 kg darált

hús (pl. pulykacomb), 9 kö-
zepes méretû paradicsom, 3
TV-paprika, 3 pepperoni, 30
dkg gomba (csiperke vagy
laskagomba), 3 tojás, 15 dkg
magozott olívabogyó (zöld
vagy fekete, mindegy), 3 fej

hagyma, 3 gerezd fokhagy-
ma (vagy fokhagymakrém),
só, õrölt feketebors, sûrített
paradicsom, 2 dl száraz fe-
hérbor, bazsalikom, ore-
gánó, kakukkfû, Worcester-
shire szósz, olaj.

Elkészítés: Keményre
fõzzük a tojásokat, felkoc-
kázzuk a zöldségeket, vé-
konyra szeleteljük a gombát.
Felvágjuk a hagymát, kis
olajon üvegesre pároljuk,
hozzáadjuk a szintén apróra
vágott fokhagymát, kicsit
kevergetjük, hozzáadjuk a
darált húst; közepes lángon
addig sütjük, amíg már se-
hol nem rózsaszín. Leöntjük
borral; hagyjuk felforrni a
bort. Hozzáadjuk a felkoc-
kázott paradicsomot, papri-
kát és pepperonit. Kicsit
hagyjuk közepes lángon ro-
tyogni, idõnként megkever-
jük. Hozzáadjuk a sûrített
paradicsomot, elkeverjük.
Megsózzuk, megborsozzuk.
Beleteszünk egy kevés
Worcestershire szószt. Ha
nagyon elpárolgott a leve,
felöntjük borral. Hozzáad-
juk a gombát és az olívabo-
gyót, kicsit hagyjuk rotyog-
ni. Beleszórjuk a fûszereket:
kakukkfû, oregánó és bazsa-
likom. Megkeverjük. Ha
már elégedettek vagyunk az
állagával, felszeleteljük a
keménytojásokat, és beledo-
báljuk.

Brazil limonádé
Hozzávalók: 2 db lime,

kb. 6 dl víz, 2 bõ evõkanál
cukrozott sûrített tej, cukor
ízlés szerint.

Elkészítés: A lime-okat
alaposan megmossuk, a vé-
güket lecsípjük, cikkekre
vágjuk, majd a vízzel és a
sûrített tejjel együtt mehet a

turmixgépbe. Kb. 15-20 mp-
ig forgatjuk. Ne tovább,
mert megkeseredhet. Át-
szûrjük, jégkockára öntve,
magas pohárban, szívószál-
lal kínáljuk. Csodálatosan fi-
nom, harmonikus kombiná-
ciója a keserû, savanyú és
édes ízeknek.

Marhatokány 
brazil módra
Hozzávalók: 1 kg csont

nélküli marhahús, 1 dl olaj,
2,5 dkg liszt, 1,5 dl erõs fe-
ketekávé, 1,5 dl erõleves
vagy vörösbor, 40 dkg para-
dicsom, só, õrölt bors, 1 evõ-
kanál cukor, csipetnyi re-
szelt szerecsendió.

Elkészítés: A húst meg-
tisztítjuk, ceruza vastagságú
csíkokra vágjuk, és felheví-
tett olajon megpirítjuk. Hoz-
záadjuk a felkockázott vö-
röshagymát, a pépesített
fokhagymát, és aranysárgá-
ra pirítjuk. Megszórjuk a
liszttel, majd fokozatosan
hozzákeverjük a kávét, az

erõlevest vagy a bort, és be-
letesszük a feldarabolt para-
dicsomot. Sózzuk, borsoz-
zuk, szerecsendióval fûsze-
rezzük, és beletesszük a lepi-
rított kristálycukrot. Felfor-
raljuk, majd lefedjük, és kö-
zepes tûznél készre fõzzük.
Tésztával és zöldsalátával
kínáljuk.

Mazsolás-pulykás tortilla
Hozzávalók: 2 gerezd

fokhagyma, 40 dkg
pulykamellfilé, 8 evõkanál
szójaszósz, 50 dkg paradi-
csom, 1 erõs paprika, 1 kis
szál póré, 1 fejes saláta, fél
csokor menta, 3 evõkanál
napraforgóolaj, 3 evõkanál
mazsola, 1 konzerv szemes
kukorica, 12 db tortilla, 10
dkg reszelt sajt.

Elkészítés: A fokhagy-
mát meghámozzuk, össze-
zúzzuk. A húst falatnyi da-
rabokra vágjuk. A szója-
szószt elkeverjük a fok-
hagymával, a húsra öntjük,
és egy órát pácoljuk. A pa-

radicsomot leforrázzuk, hé-
ját lehúzzuk, húsát apróra
vágjuk. Az erõs paprikát és
a pórét megtisztítjuk, meg-
mossuk, felkarikázzuk. A
fejes salátát levelire szedjük,
megmossuk, és darabokra
tépkedjük. A mentát leöblít-
jük, és felaprítjuk. Felforró-
sítunk 1 evõkanál olajat, és
1 percig pároljuk benne a
paprikát és a mentát. Hoz-
záadjuk a paradicsomot és a
mazsolát, felforraljuk, és só-
val ízesítjük. A húst kives-
szük a pácból, és 2 evõkanál
olajban megpirítjuk. Hozzá-
adjuk a pórét, megpirítjuk.
Belekeverjük a kukoricát,
ráöntjük a páclevet és befor-
raljuk. Összekeverjük a pa-
radicsomos mazsolával. A
tortillákat a csomagoláson
olvasható utasítás szerint
felforrósítjuk-megpirítjuk.
A salátát szétosztjuk a tor-
tillákon, rászedjük a ma-
zsolás húst, megszórjuk re-
szelt sajttal, összehajtjuk, és
tálaljuk.

Tortilla, rizs és bab
A brazilok legfontosabb alapanyagai a

rizs és a bab. Nemzeti ételük, a „feijoada

completa” egy rizses egytálétel, melyet

különféle húsfeltétekkel, hagymás-papri-

kás szósszal és salátával tálalnak.



Törött szárnyú erdei füles-
bagoly-fióka került hozzánk
két hónappal ezelõtt. Isme-
rõseim „gõzerõvel”segítet-
tek a madár táplálásába,
ugyanis az erdei fülesbag-
lyok rágcsálókkal táplálkoz-
nak, és elég körülményes be-
szerezni az alapanyagot.
Képzeljék el, egy bagolycsa-
ládnak, amelyik három vagy

négy fiókát nevel, hány ege-
ret kell összefogdosnia hó-
napokon át, amíg felneveli a
fiókákat. Most ezt pótszülõ-
ként átéltem, és elmondha-
tom, hogy sokszor.

A bõ tápláléktól szépen
fejlõdött a kis árva, és meg is
erõsödött, amit igazolt az a
tény is, hogy egyik nap nyit-
va találtam a kalitka ajtaját,

amit csak megfelelõ erõvel
lehetett kinyitni. Tehát a fió-
ka eltûnt! Aznap késõ estig
kerestem, de nem találtam,
éjszaka is többször kinéz-
tem, de semmi. Aggódtam,
mert tudtam, hogy még nem
önálló, nem tud zsákmányt
ejteni, épp csakhogy meg
tudja védeni magát a macs-
káktól.

Reggel az volt elsõ, hogy
kinéztem az ablakon, de saj-
nos a bagolyfióka sehol. Fi-
gyeltem, és csak pár perccel
késõbb tudatosodott, hogy a
verebek nem a megszokott
módon csiripelnek, mintha
szidalmaznának valakit. Ek-
kor már tudtam, hogy kit
csak az ágak takarásától nem
láttam õt. Egy széncinke is a
bodzabokorra szállt, de
azonnal cserregõ hanggal
menekült onnan. Kétségem
nem volt, a bagoly a bodza-
bokorban van, még ha nem is
láttam hittem a verebeknek,
a cinegének, a csilp-
csalpfüzikének, a kerti rozs-
dafarkúnak, akik jelezték a
jelenlétét.

Estefelé a bodzás közelébe
kitettem egy csirkenyakat,
kisvártatva a bagoly lejött a
fáról, elkapta a „zsákmányt”,
és vitte is vissza a biztonságot
nyújtó ágak közé. Így teltek a
napok, esténként ételt tettem
ki, ami reggelig eltûnt mind
egy falatig, nappal csak fi-
gyelnem kellett, hogy hol
idegesek az énekes madarak.
Kiderült a cseperedõ fülesba-
goly birtokába vette a ma-
gánházak kertjeit, ahol ott-
honosan mozgott, és nagy
valószínûséggel ritkítja ott a
rágcsálókat.

Kelemen László, Rara Avis
Madártani Egyesület

Tizenkét hónap a természetben
Ne dobjátok ki a formás be-
fõttes üvegeket, vidám, szí-
nes akváriumot készíthettek
belõle. Megmutatajuk, ho-
gyan.

Szükséges eszközök: egy
befõttes üveg (bármilyen for-
mája lehet), vékony hable-
mez, színes temperák, ecset,
olló, erõs ragasztó.

Elkészítés: A hablemez-
bõl vágjatok ki hal kontur-
okat, tengeri csillagot, hí-

nárt, kagylót, tengeri sziva-
csot. A kivágott formákat
színes temperával fessétek
ki. A halaknak szemet, pik-
kelyeket, bármilyen színüek
lehetnek. A hínárt fessétek
zöldre, a szivacsot sárgára,
a kagylók és a csillag is tet-
szõleges színûek lehetnek.
Ha már megszáradt a fes-
ték, a színes figurákat ragas-
szátok az üveg belsõ falá-
hoz. És már kész is a vidám
akvárium.

Színes halas akvárium

Hétvégi mellékletünk Életmód és Csodavár oldalait
Orosz Anna szerkesztette

A róka meg a sajt

Egyszer volt, hol nem volt,
még hetedhét országon is túl
volt, volt egyszer egy róka.
Ez a róka egyszer egy szép
holdvilágos éjjelen beszökött
egy gazdasági udvarra vala-
mi élelmet keresni magának.
Összevissza járta a tyúkketre-
ceket, disznóólakat, minden-
féle melléképületeket, de en-
nivalót magának nem talált.

Ki akart volna már menni
az udvarról, de meglátta az
udvar közepén a kutat. Oda-
ment a kúthoz, felállott két
lábra a kút mellé, s belenézett
a kút vizébe. S akkor a tükré-
ben meglátta a holdvilágot.
Azt gondolta a róka, hogy az
egy nagy sajt.

Gondolkozott, hogyan
mehetne õ oda be, hogy azt a
sajtot megegye. Hamar ki is
találta. Felmászott a kút tete-
jére, s ott a két vödör közül az
egyikbe belelépett. A vödör
nehezebb lett, mint a másik, s
leszaladt a vízre.

Mikor leérkezett a róka,
észrevette magát, hogy az
nem sajt, hanem csak a hold-
világ. Akkor már bánta, hogy
miért ment be, de onnan ki-
jönni már nem lehetett.

Gondolkozott, búsult,
hogy mi lesz belõle! Hát
egyszer egy farkas is bever-
gõdött az udvarra, hogy az
is keressen valami enniva-
lót. Az is összejárta a tyúk-
ólakat, disznóólakat, jobb-
ra-balra, erre-arra, de nem
talált semmi ennivalót. Mi-
kor már ki akart volna men-

ni, õ is meglátta a kutat, s
odament. Felállott két lábra
a kút gárgyája mellé, s bené-
zett a kútba. Látja, hogy a
vödörben ott van egy róka s
mellette egy nagy sajt. Azt
mondja:

– Ejnye, te róka koma, de
jól van neked dolgod ott!
Nem adnál nekem is abból a
sajtból egy kicsit? – Dehogy-
nem, farkas koma, adok biza
– válaszolt gyorsan a róka.

– Na de hogy lehet oda be-
menni?

Azt mondja a róka:
– Másszál csak fel a

fedelire e kútnak, és ülj bele
abba az üres vödörbe, s az té-
ged szépen behoz ide. – Mert
a róka tudta, hogy a farkas
nehezebb, mint õ, s mikor az
bemegy, õ kijön.

Be is ült a farkas a vödörbe,
és indult lefele, a róka meg
kifele. Egymás mellett jöttek
el, hát jó étvágyat kívánt a
farkasnak a róka, s mikor ki-
érkezett, kiszökött a vödör-
bõl, s elfutott.

A farkas látta, hogy be van
csapódva, mert nem sajt,
csak a holdvilág, de nem volt
mit tenni. Ott kellett üljön
reggelig, amíg megvirradt, s a
gazda ment, hogy húzzon a
marháknak vizet. Hát látja,
hogy a vödörben egy farkas.
Összekiabálta a szomszédo-
kat, s azok jó kézbeliekkel
odakerekedtek, kihúzták a
vödröt, a farkast agyonver-
ték, s a bõrét eladták jó pén-
zért. 

Így volt, vége volt, mese
volt!

A róka meg 
a farkas aratni megy

Volt egyszer egy róka meg
egy farkas. Elmentek aratni.
Amint mentek az erdõn ke-
resztül, találtak egy tõkében
mézet. A farkas meg akarta
enni, de a róka azt mondta:

– Jó lesz aratás után lako-
mára!

A farkas beleegyezett,

mentek aratni. A rókának
nagyon fájt a foga a mézre.
Mindig szomorúbb lett. Kér-
di tõle a farkas:

– Miért vagy olyan szomo-
rú?

– Azért – mondja a róka –,
mert komának hívnak.

– Hát menj el! – mondta a
farkas.

A róka elment egyenesen
az erdõbe, és jóllakott méz-

zel, aztán visszament. Kérdi
tõle a farkas:

– Mi a neve a gyereknek?
– Megkezdettem! – mond-

ja a róka.
Késõbb megint szomorko-

dik a róka. Kérdi ismét a far-
kas, hogy mi baja. Megint azt
mondta, hogy komának hív-
ták, s a farkas megint elküld-
te a keresztelõbe. A róka má-
sodszor is egyenesen az erdõ-

be ment, s jóllakott mézzel.
Azután visszament. Kérdi a
farkas:

– Mi a neve a gyereknek?
– Féligkinyaltam! – mond-

ja a róka.
Harmadszor is mutatja a

róka, hogy õ szomorkodik.
Harmadszor is kérdi a farkas,
hogy mi baja. Harmadszor is
azt mondta, hogy komának
hívták. A farkas harmadszor
is elküldte a rókát keresztelõ-
re, csak ne szomorkodjék. A
róka csak az erdõbe ment
mézet enni, azután vissza-
ment. Kérdi tõle a farkas:

– Mi a neve a gyereknek?
– Tisztárakinyaltam! –

mondja a róka.
Elmennek aratás után az

erdõbe, hát látja a farkas,
hogy nincs méz. Akkor jut
eszébe a gyermekek neve:
Megkezdettem, Féligkinyalt-
am és Tisztárakinyaltam.
Azt mondja a rókának:

- Hívjunk segítséget, és ve-
rekedjünk meg!

A róka hívta a récét, a kan
pulykát, a kakast és a macs-
kát, a farkas a medvét, az
oroszlánt és az elefántot.

A macska, a kan pulyka és
a kakas felment a fára, a réce
meg lenn maradt. Mikor lát-
ták, hogy jönnek azok a nagy
fenevadak, elkezdtek lármáz-
ni, és azok úgy megijedtek,
hogy elszaladtak. Így aztán a
róka nyert.

Icinke-picinke
Népmesék óvodásoknak

(Válogatta és szerkesztette:
Kovács Ágnes)

Mesék a rókáról
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