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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2457 ▲
1 amerikai dollár 3,0177 ▲
100 magyar forint 1,5400 ▲

Fogást találtak Gyurcsányon

Gyurcsány Ferenc az ügyészség szerint a
Sukoró-ügyben azzal lépte túl a hatáskör-
ét, hogy meghatározta a telek értékesítésé-
nek módját – derül ki a mentelmi bizott-
ság javaslatából a volt kormányfõ mentel-
mi jogával kapcsolatban.

Vezércikk 3

Mustármag szórványban

Wass Albert írásaiból összeállított egyéni
mûsort mutat be a szórványvidéken
Kulcsár-Székely Attila, a székelyudvarhe-
lyi Tomcsa Sándor Színház társulatának
tagja. „A csodát nem várni kell, hanem a
csodát meg kell cselekedni” – összegezte
lapunknak a Mustármag címû produkció
mondanivalóját a színmûvész. 

Aktuális 2

Aktuális 3

Schengeni füttyszó
Az államfõi „hetyke fütyörészés” azért is
érthetetlen, mert Románia schengeni fel-
zárkózását – egyelõre – olyan uniós
nagyhatalmak ellenzik, mint Németor-
szág és Franciaország. Amelyek nem

egykönnyen adják fel fenn-
tartásukat azzal az or-
szággal szemben, ahol –
mindén hatósági ígéret

ellenére – mindmáig sza-
badon járnak-kelnek,
sõt: utazgatnak nagy-
korrupcióval vádolt
személyek.Bogdán Tibor

Jövõ héten születik ítélet 
az EMNP bejegyzésérõl

Egy héten belül jogerõs ítéletet hirdet a Bu-
karesti Táblabíróság a Tõkés László vezette
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT)
által kezdeményezett Erdélyi Magyar Nép-
párt (EMNP) bejegyzése tárgyában. 

Kultúra 6

Infantilisnek nevezte Markó
Béla miniszterelnök-helyet-

tes a Szociál-Liberális Párt
(USL) vezetõinek azon fenyege-
tését, hogy ha az RMDSZ nem
áll át most az ellenzék oldalára,
akkor készüljön fel arra, hogy

hosszú ideig nem kerül kor-
mánypozícióba. A volt szövetsé-
gi elnök így válaszolt Victor
Ponta PSD-elnöknek, aki a hé-
ten úgy fogalmazott, hogy az
RMDSZ elszalasztotta az átállás
lehetõségét. 3. oldal 

Megtört érdekvédelem
Elmaradnak a korábbi években megszokott õszi szakszervezeti tiltakozások

Nagy a készültség az Egye-
sült Államokban a szeptem-

ber 11-ei tragédiáról való meg-
emlékezésre. A Ground Zero he-
lyén vasárnap megnyitják az em-
lékhelyet, és tisztelegnek a mint-
egy háromezer áldozat emléke
elõtt. A The New York Times köz-
vélemény-kutatása szerint a New
York-iak kétharmada, az ország
lakosságának 38 százaléka újabb
támadástól tart. Az évforduló
közeledtével Európa is riadóké-
szültségben van: feltételezések
szerint készülõ terrortámadást
hiúsított meg a berlini rendõrség.
2. és 4. oldal 

Riadókészültség

szeptember 11-re
F. I.

A szülõk egy részének döbbe-
netére egyházi iskolában kez-

di az új tanévet hétfõn a nagyvá-
radi Partenie Cosma Kereskedel-
mi Szakközépiskola három ma-
gyar osztálya. „Mindenféle elõze-
tes értesítés nélkül tegnap (szer-
dán – szerk. megj.) tájékoztattak,
hogy a szakközépiskola magyar
tagozatát átvette a Szent László
Római Katolikus Gimnázium, a
diákok pedig hétfõ reggel fehér
ingben és fekete nadrágban jelen-
jenek meg a székesegyházban a
reggeli ájtatosságon” – panaszko-
dott az ÚMSZ-nek az egyik anyu-
ka, aki tegnap este „kupaktaná-
csot tartott” az érintett szülõkkel
a tiltakozásuk esetleges formá-
járól. Folytatása a 7. oldalon

Egyházi iskola

– kényszerrel?

Mai mellékletünk:

„Ha mi meghalunk, ti is meghaltok” – ez a felhívás mára már süket fülekre talál az alkalmazottak körében Fotó: Tofán Levente

Markó Béla szerint az RMDSZ nem ragaszkodik a hatalomhoz

Markó: infantilis az ellenzék

Az elõzõ évektõl eltérõen idén „langyos” õsz vár a kormányra: nem hallani sztrájkokról, nagy

tömegeket megmozgató utcai tüntetésekrõl, és a tanárok sem helyezték kilátásba a közelgõ

tanév bojkottját. A lapunk által kérdezett szakszervezeti vezetõk szerint nem az alkalmazottak

életkörülményei javultak, a tiltakozó akciókhoz való hozzáállásuk változott meg. A FSLI tan-

ügyi szakszervezet elnöke, Simion Hãncescu úgy véli, a pedagógusok „beletörõdtek a sorsuk-

ba”, az Alfa Kartell vezetõje, Bogdan Hossu pedig elismerte: csökkent a szakszervezetekbe ve-

tett bizalom, mert megszaporodtak a vezetõikkel szembeni korrupciós vádak. 7. oldal 

Fotó: Tofán Levente



ÚMSZ

A Nemzetközi Büntetõbíró-
ság (ICC) tegnap közölte,

hogy nemzetközi körözés kiadá-
sát kezdeményezte az Interpolnál
Moammer el-Kadhafi líbiai veze-
tõ, valamint egyik fia, Szeif al-
Iszlám és sógora, egyben „jobb-
keze “, a líbiai titkosszolgálato-
kat vezetõ Abdullah asz-
Szenússzi ellen. A líbiai felkelõk
katonai gyõzelme óta mindhár-
man szökésben vannak. Az ICC
június 27-én adott ki elfogatópa-
rancsot hármójuk ellen, azzal
vádolva õket, hogy február má-
sodik felében, a líbiai rendszer
elleni tiltakozások elsõ napjai-
ban a rendfenntartó erõk az õ
utasításaik nyomán öltek meg,
illetve vetettek börtönbe és kí-
noztak meg több száz civilt. A
szervezetnek azonban nincs
rendõri ereje, hogy elfogja gya-
núsítottjait. Luis Moreno-
Ocampo, az ENSZ-tagállamok
kezdeményezésére 2003-ban ala-
kult, hágai székhelyû ICC fõ-
ügyésze közleményében azt írta:
„Kadhafi letartóztatása csak idõ
kérdése”. A Nemzetközi Bünte-
tõbíróság létrehozását megala-
pozó 1998-as római megállapo-
dás szerint az ICC olyan esetek-
ben járhat el, amikor egy adott
ország nem tudja vagy nem
akarja felelõsségre vonni azokat
az állampolgárait, akik háborús
és emberiség elleni bûnöket kö-
vettek el. Az ICC csak a 2002.
július 1-je után elkövetett bûnök-
kel foglalkozhat. 
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Röviden

Marosvásárhelyen a TEKT és a PKT

2011. szeptember 16-án, pénteken 17 órá-
tól Marosvásárhelyen, a Bernády Házban
kerül sor a Területi Elnökök Konzultatív
Tanácsának (TEKT) ülésére. Napirenden
aktuális politikai kérdések megbeszélése,
az SZKT másnapi ülésének elõkészítése il-
letve szervezési kérdések szerepelnek.
Ugyanazon a napon a TEKT elõtt sor ke-
rül a Platformok Konzultatív Tanácsának
(PKT) ülésére is. 

Indul a Kogãlniceanu Program

Ma reggeltõl lehet feliratkozni a Kogãl-
niceanu Programra. Az RMDSZ által kez-
deményezett Kogãlniceanu kormányprog-
ram a romániai mikro-, kis- és középvállal-
kozások fejlesztését hivatott ösztönözni, ál-
lami támogatású hitelkonstrukción keresz-
tül. A jelentkezés elektronikus formában
történik a www.aippimm.ro honlapon.

Ma eldõl a PDL sorsa

Sever Voinescu, a Demokrata Liberális
Párt (PDL) szóvivõje nem tart attól, hogy
a fõvárosi törvényszék ma elfogadja az
alakulata ellen benyújtott keresetet, és fel-
oszlatja a nagyobbik kormánypártot. Sze-
rinte a májusi alapszabályzat-módosítások
bejegyeztetése a törvényszéken nem köte-
lezõ jellegû, csupán „kihirdetési” fontos-
sággal bír. Eredetileg a bíráknak tegnap
kellett volna ítélkezniük a kérdésben, de
mivel mindkét fél további dokumentumo-
kat nyújtott be igaza bizonyítására, a dön-
tést mára halasztották. 

Sulfina Barbu is vaslady lenne

Sulfina Barbu nem hajlandó harc nélkül le-
mondani a Demokrata Liberális Párt
(PDL) nõszervezetének elnöki tisztségérõl,
tegnap bejelentette, hogy ismét megpályáz-
za a funkciót. Mint ismeretes, egy nappal
korábban, Andreea Paul Vass, a miniszter-
elnök gazdasági tanácsadója is jelezte, hogy
érdekli a tisztség. A nagyobbik kormány-
párt nõszervezetében október 15-én tarta-
nak tisztújítást.

Gyorshajtó román autós

Visszatartották egy gyorshajtó román autós
jármûvét csütörtökön a Csongrád megyei
rendõrök, mert a férfi nem tudta kifizetni a
helyszínen kiszabott közigazgatási bírságot.
A megengedett 90 helyett 130 kilométeres
óránkénti sebességgel hajtott egy román au-
tós Kiszombor külterületén tegnap, a rend-
õrök bemérték, és 45 ezer forintos közigaz-
gatási bírságot szabtak ki rá. A román ál-
lampolgár nem tudta kifizetni a büntetést,
ezért forgalmi engedélyét visszatartják.

Új magyar kormányszóvivõ

Giró-Szász András az új kormányszóvivõ
(képünkön) – jelentette be Szijjártó Péter, a
magyar miniszterelnök szóvivõje tegnap
Hajdúszoboszlón. A Fidesz-KDNP kihe-
lyezett frakcióülésének otthont adó Hotel
Béke elõtt tartott tájékoztatóján Szijjártó
Péter elmondta azt is, hogy munkaügyi és
foglalkoztatáspolitikai kérdésekben
Czomba Sándor államtitkár kap szerepet a
kormányzati kommunikációban. Szijjártó
Péter tájékoztatása szerint felkérték
Garamvölgyi László korábbi rendõrségi
szóvivõt, hogy a jövõben a közbiztonsági
kérdések területén vegyen részt a kormány-
zati kommunikációban. 

MTI

Gyurcsány Ferenc az ügyész-
ség szerint a Sukoró-ügyben

azzal lépte túl a hatáskörét, hogy
meghatározta a telek értékesíté-
sének módját – derül ki a mentel-
mi bizottságnak a magyar parla-
ment honlapjára felkerült, a volt
kormányfõ mentelmi jogának fel-
függesztését javasoló határozati
javaslatából, amely idézi a leg-
fõbb ügyészi indítványt. A szak-
bizottság határozati javaslata idé-
zi a legfõbb ügyész indítványát,
amely szerint a King’s City beru-
házás ügyében a befektetõk kez-
deményezésére kormányzati
szervezésben 2008. május 21-én
történt egyeztetés az Országház
Nándorfehérvári Termében. A
találkozón a beruházók egyik
konkrét kérése az volt, hogy a be-
ruházásra kiszemelt, a Velencei-
tó partján lévõ állami tulajdon-
ban lévõ ingatlanegyüttes tulaj-
donjogát megszerezhessék ingat-
lancserével.

A legfõbb ügyész azt írta: a volt
kormányfõ csak annyiban ellen-
õrizte a befektetõk telekcserével
történõ ingatlanszerzési kérelmé-
nek teljesíthetõségét, hogy meg-
kérdezte a Magyar Nemzeti Va-
gyonkezelõ (MNV) jelen lévõ ak-
kori vezérigazgatóját, Tátrai Mik-
lóst, hogy ez törvényesen lehetsé-
ges-e. Amikor Tátrai erre igennel
válaszolt, Gyurcsány közölte,
hogy támogatja a cserével történõ
ingatlanszerzést. „Gyurcsány Fe-
renc ezzel a magatartásával kizá-
rólag a cserét határozta meg az ér-
tékesítés lehetséges módjaként” –

idézi a legfõbb ügyész indítványát
a határozati javaslat.

A mentelmi bizottság határo-
zati javaslata kitér arra is, hogy
Gyurcsány a testület szeptember
6-ai ülésén – bár meghívták –
nem jelent meg, egy nappal ko-
rábbi, a bizottság elnökének cím-
zett levelében fejtette ki állás-
pontját, miután elõzõleg megte-
kintette mentelmi ügyének irat-
anyagát. Levelében azt írta, nincs
egyetlen tanú sem, aki azt mon-
daná, hogy szóbeli összefoglaló-
ját döntésként értelmezte vol-
na. Közvádas mentelmi ügyek-
ben a mentelmi bizottságnak

szinte töretlen gyakorlata, hogy
az igazságszolgáltatási szervekre
bízza annak tisztázását, hogy a
gyanú megalapozott-e, vagy sem
– jelzi az elõterjesztés, amely em-
lékeztet arra, hogy a testület a két
szocialista tag ellenszavazatával
fogadta el a mentelmi jog felfüg-
gesztését javasoló indítványt.

Gyurcsány Ferenc szerint sem-
mi sem támasztja alá az ügyész-
ség álláspontját, hogy a sukorói
kaszinóberuházás ügyében az ér-
tékesítés módjának meghatározá-
sával túllépte hatáskörét. A volt
miniszterelnök állítja: nem hatá-
rozott a telekcserérõl. 

Fogást találtak Gyurcsányon

Gy. Z.

Feltételezések szerint készü-
lõ terrortámadást hiúsított

meg a berlini rendõrség. A né-
met hatóságok tegnapi bejelen-
tése szerint két feltételezett ter-
roristát – úgy tudni, hogy egy 28
éves gázait és egy 24 éves libano-
ni származású németet – õrizet-
be vettek. A berlini államügyész-
ség „súlyos terrorcselekmény”
elõkészítésének gyanújával vizs-
gálatot indított a két férfi ellen.
A hatóságok átkutatták az érin-
tettek lakását, ahol robbanó-
anyag elõállítására alkalmas hû-
tõelemekre, illetve vegyszerekre
bukkantak. A feltételezett me-
rénylõkre a Berliner Morgenpost
címû lap tegnap reggeli értesülé-
se szerint a hatóságok már hóna-
pokkal ezelõtt felfigyeltek. A ké-
szenléti rendõrség a hajnali
órákban Berlin Wedding város-
negyedében egy mecsetet kuta-
tott át, majd két másik városne-
gyedben a már említett lakást is.
A két férfit ezt követõen õrizetbe
vették. A lap úgy tudja, hogy
elõször azok a berlini, illetve
baden-württembergi cégek fog-
tak gyanút, amelyektõl a két fér-
fi az említett hûtõelemeket, illet-
ve vegyszereket megrendelte. A
rendõrséget az érintett cégek ér-
tesítették. A hatóságok gyanúja
szerint a feltételezett terroristák
az Egyesült Államok elleni ter-
rortámadások tízedik évforduló-
ja alkalmából terveztek merény-

letet. Nem zárható ki ugyanak-
kor az sem, hogy a feltételezett
terrorcselekményt XVI. Bene-
dek pápa szeptember második
felében esedékes berlini tartóz-
kodásához idõzítették.

Közben az Egyesült Államok-
ban nagy a készültség a szeptem-
ber 11-ei tragédiáról való megem-
lékezésre. A Ground Zero helyén
vasárnap megnyitják az emlékhe-
lyet, és tisztelegnek a mintegy há-
romezer áldozat emléke elõtt. A
The New York Times közvélemény-
kutatásából kiderül azonban,
hogy a New York-iak kétharma-
da, az ország lakosságának 38
százaléka újabb támadástól tart.
Janet Napolitano amerikai bel-
biztonsági miniszter azt mondta,
nincsenek olyan információk a
hírszerzés birtokában, hogy a
muszlim szélsõségesek támadásra
készülnének. „Miközben a fenye-
getés továbbra is fennáll, nemze-
tünk erõsebb, mint szeptember
11-én volt, és jobban felkészült a
kialakulóban lévõ veszélyek elhá-
rítására és ellenállóbb, mint bár-
mikor ezelõtt” – jelentette ki a po-
litikus. Oszama bin Laden májusi
likvidálása azonban nem nyugtat-
ta meg teljesen a közvéleményt,
sokan bosszúra számítanak. Isz-
lámábád kiadja az Egyesült Álla-
moknak az al-Kaida egyik magas
rangú vezetõjét és két társát, aki-
ket a minap fogtak el Pakisztán-
ban amerikai segítséggel – jelen-
tette be a pakisztáni hadsereg szó-
vivõje. 

Szökésben van

Líbia volt ura
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Megdöbbent a világ. Tíz éve háromezer ember veszett oda New Yorkban

Riadókészültség 9/11-re
Németországban merényletre készült két feltételezett terrorista

Gyurcsány és a szocialisták „nagy öregje”, Vitányi Iván. Kiadja a parlament?
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A bukaresti hatóságok,
ha bajban vannak,
gyakran úgy viselked-
nek, mint a sötét ren-
getegben eltévedt kis-
fiú, aki úgy próbál
lelket önteni magá-
ba, hogy hetykén fü-

työrészni kezd.
Most például az õsz beálltával, amikor Ro-
mánia még mindig nem kapott nem csak
idõpontot, de vállveregetõs biztatást sem
schengeni tagságára vonatkozóan, fenn-
hangon hangoztatják, hogy az ország még
idén csatlakozhat a hõn vágyott övezethez.
Traian Basescu államfõ külföldön akkredi-
tált román diplomaták elõtt jelentette ki,
hogy Románia már idén tagja lesz a
schengeni térségnek – legfeljebb az övezet
Románia iránti nyitásának mértéke ma-
rad kérdõjeles.
Értsen ebbõl mindenki azt, amit akar.
Az államfõi „hetyke fütyörészés” azért is
érthetetlen, mert Románia schengeni fel-
zárkózását – egyelõre – olyan uniós nagy-
hatalmak ellenzik, mint Németország és
Franciaország, amelyek nem egykönnyen
adják fel fenntartásukat azzal az országgal
szemben, ahol – mindén hatósági ígéret el-
lenére – mindmáig szabadon járnak-kel-
nek, sõt: utazgatnak nagykorrupcióval vá-
dolt személyek, mint Cãtãlin Voicu, vagy
Nuþu Cãmãtaru, aki, fityiszt mutatva az
igazságot ritkán szolgáltató román igaz-
ságszolgáltatásnak, éjfekete lovon, diadal-
menetben távozott börtönébõl, ahonnan
egyébként zavartalanul irányíthatta bûn-
szövetkezetét.
A német belügyminiszter, mintegy válasz-
ként az államfõ derûlátására félreérthetet-
lenül leszögezte: Bukarest továbbra sincs
felkészülve a schengeni tagságra, a tekinté-
lyes New York Times pedig a napokban a
romániai határövezetekben emelkedõ
pompázatos villákat korántsem a (nem lé-
tezõ) jólét jeleként, hanem a vámtisztvise-
lõk korrupcióját tükrözõ elrettentõ példa-
ként említette.
Brüsszel nem hatódott meg az év eleji „ha-
tár-rajtaütésektõl sem”; az intézkedés egy-
két évvel ezelõtt még nyomhatott volna va-
lamit a latban, mára azonban már a ro-
mán igazságszolgáltatás teljes mértékben
hitelét veszítette. 
A Románia schengeni tagságát ellenzõk
nem is annyira technikai okok, hanem az
aggasztó méreteket öltõ korrupció és a
szervezett bûnözés miatt tartják alkalmat-
lannak a csatlakozásra Romániát. Amint
azt egy holland diplomata megjegyezte,
derék dolog, hogy a román határokon már
a kamionok rakterének szén-dioxid tartal-
mát mérõ speciális mûszerekkel kapják el
a rakomány mögött megbújó bevándorló-
kat – de mit érnek az okos mûszerek, ha a
könnyen lefizethetõ határõrök rájuk sem
pillantanak.
A narancsvörös hatalom illetékesei azon-
ban hetykén fütyörésznek – néha nevetsége-
sen hamisan. Mint az a demokrata liberá-
lis honatya, aki azért háborgott, hogy be-
csapják a schengeni ajtót egy olyan ország
elõtt, amely már ªtefan cel Mare idején is a
schengeni területet védte. Vagy azok a kor-
mánypártiak, aki szerint nem Romániá-
nak kellene Brüsszelben kilincselnie, ha-
nem az EU-nak kellene Bukarestben kun-
csorognia azért, hogy Románia elfogadja a
schengeni tagságot.

Schengeni füttyszó

Bogdán Tibor

M. Á. Zs.

Infantilisnek nevezte Markó
Béla miniszterelnök-helyettes

a Szociál-Liberális Párt (USL) ve-
zetõinek azt a fenyegetését: ha az
RMDSZ nem áll át most az ellen-
zék oldalára, akkor készüljön fel
arra, hogy hosszú ideig nem kerül
kormánypozícióba. Az Agerpres
hírügynökségnek adott interjúban
a volt szövetségi elnök elmondta,
az RMDSZ az idõk folyamán be-
bizonyította, hogy képes különbö-
zõ ideológiájú alakulatokkal is
együtt dolgozni, és mindig az volt
a legfontosabb, hogy a koalíciós
kormányzás mind a magyar kö-
zösség, mind pedig az ország egé-
szének érdekét szolgálja.

„Óriási tévedést követnek el az
ellenzéki pártvezetõk, ha azt hi-
szik, hogy az RMDSZ foggal-kö-

römmel ragaszkodik a hatalom-
hoz, retteg az ellenzéki státustól
és mindent elkövet annak érdeké-
ben, hogy kormányon maradjon”
– fogalmazott Markó. A kor-
mányfõ-helyettes arra is felhívta a
figyelmet, hogy az USL társelnö-
kei, Victor Ponta és Crin
Antonescu több alkalommal is
csupán a fenyegetésekre szorít-
koztak, egyáltalán nem beszéltek
azokról az esetleges kormányzati
tervekrõl, amelyeket az RMDSZ-
szel közösen szeretnének megva-
lósítani. 

Az RMDSZ volt elnöke saját
kollégáit is óvta attól, hogy ulti-
mátumszerûen követeljék a ki-
sebbségi törvény mihamarabbi el-
fogadását. „Tapasztalatom sze-
rint az ilyenszerû fenyegetések
nem érik el céljukat, és irritálják a
partnereket. Mi magunk sem fo-

gadjuk el, ha így közelítenek fe-
lénk” – nyilatkozta Markó, hoz-
zátéve, hogy egy koalíciónak kö-
zös érdekeken kell alapulnia, és
ha az egyes tagpártok célkitûzései
nem valósulnak meg, akkor az
együttmûködésnek nincs létalap-
ja. „Jelenleg nekünk azon kell
dolgoznunk, hogy a célkitûzése-
inket dûlõre vigyük. A kisebbségi

törvény fontos projekt az
RMDSZ számára, és minél ha-
marabb el kell fogadtatni a parla-
mentben” – fogalmazott a volt
szövetségi elnök. Arra az újság-
írói kérdésre, hogy a szövetség
milyen álláspontra helyezkedik
majd, ha a nagyobbik kormány-
párt a választások összevonásával
és az ország területi-adminisztra-
tív átszervezésével „kapcsolná
össze” a kisebbségi törvény parla-
menti elfogadását, Markó leszö-
gezte, hogy a PDL által szorgal-
mazott ügyeket sem a kormány-
program, sem pedig a koalíciós
szerzõdés nem tartalmazza, el-
lenben a kisebbségi törvény elfo-
gadása benne van mindkettõben.
A választások összevonásával az
RMDSZ egyetért, mert pénzt le-
het megtakarítani és az országot
gúzsba kötõ kampányidõszakot
le lehet csökkenteni, viszont a
megyék újraszervezése kapcsán a
szövetség nem tudja elfogadni
sem a nyolc, sem a magyar szem-
pontból kissé jobb nyolc plusz
kettes megoldást. „Ha eltekin-
tünk a magyar kisebbség érdekei-
tõl sem hiszem, hogy a nyolc ma-
mutmegye mûködõképes lenne,
szerintem a mostani megyék túl
kicsik, a nyolc nagy pedig túl
nagy lenne. A megoldást valahol
középen kell keresünk” – mondta
Markó Béla. 

Román lapszemle

Kevés ingatlanfejlesztõ él a fejlesztési mi-
nisztérium azon ajánlatával, hogy a nya-
kukon maradt tömbházakat „adják be”
az ANL-programba. (EVZ) Megállt a
romániai szász lakosság fogyása, jelenleg
mintegy 25 ezer fõre tehetõ az egykor 800
ezret számláló közösség száma. (EVZ) 
Tizenegy milliárdot ér Kína leggazda-
gabb embere: Lian Vengen építõanyag-
gyártással foglalkozó cégbõl gazdagodott
meg. (România liberã) 

„Infantilis az ellenzék”

ÚMSZ

Egy héten belül jogerõs ítéle-
tet hirdet a Bukaresti Táblabí-

róság a Tõkés László vezette Er-
délyi Magyar Nemzeti Tanács
(EMNT) által kezdeményezett
Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP)
bejegyzése tárgyában. Toró T. Ti-
bor, az EMNT ügyvezetõ elnöke
a Krónika címû napilap internetes
kiadásának elmondta, a tegnapi
tárgyaláson a bíróság érdemben
foglalkozott a pártalapítás ügyé-
vel, és elutasította Viorel Rîn-
ghilescu, a Demokrata Párt elnö-
kének halasztási kérelmét. Mint
ismeretes, a román alakulat az
EMNP nevében szereplõ Erdély
szót, valamint a párt programjába
iktatott szubszidiaritás és társadal-
mi szolidaritás elvét kifogásolva
óvta meg a magyar párt bejegyzé-
sét, amely szerinte veszélyeztetné
Románia területi épségét, nemzet-
biztonságát. Toró közölte, ismer-
tették a bírósággal, hogy téves ér-
telmezésen, a leendõ párt prog-
ramjából kiragadott szövegrészen
alapszik a Bukaresti Törvényszék
júliusi határozata, amely elutasí-
totta az EMNP bejegyzését. A
törvényszék azzal indokolta dön-
tését, hogy az EMNP nem a
„nemzeti érdekek” képviseletét
vállalja, hanem egy közösség – a

magyar – érdekeire összpontosít.
Hasonlóképpen megalapozatlan-
nak nevezték az EMNP képvise-
lõi a román Néppárt kizárólagos-
ságra törekvõ követelését is, mi-
szerint az új magyar párt nevében
ne szerepeljen a nép szó. Külön-
ben az ügyész – osztva a törvény-
szék elutasító ítéletét – továbbra is
az EMNP bejegyzése ellen érvelt,
emellett a közvádló szerint a nép-
párti elnevezés összezavarná a vá-
lasztópolgárokat.

Az Új Magyar Szó és a Jurnalul
Naþional közös tényfeltáró akciója
nyomán fény derült arra, hogy az
EMNP bejegyzését támogató alá-
írási ívek ezrével tartalmaznak ha-
mis aláírásokat. A lapunk által fel-
kért írásszakértõk megvizsgálták
az aláírási íveket, és megerõsítet-
ték az ankétot lefolytató újságírók
gyanúját. Az aláírások hitelessé-
gét kétségbe vonó hírekkel kap-
csolatban Toró korábban az MTI-
nek azt felelte: az elsõ fokú tárgya-
láson semmiféle probléma nem
merült fel az aláírások hitelességét
illetõen, az ítélõtábla pedig csakis
az onnan érkezõ anyag alapján
fog dönteni. Hangsúlyozta: nincs
oka kételkedni az aláírásgyûjtõk
becsületességében és munkájuk
alaposságában, de szükség esetén
„állnak elébe” mindenfajta vizs-
gálatnak. 

Jövõ héten születik ítélet 

az EMNP bejegyzésérõl

Felelõsségvállalás a választások összevonásáért?

Roberta Anastase, a képviselõház demokrata liberális elnöke nem
zárta ki tegnap, hogy a kormány felelõsséget vállaljon a jövõ évi
helyhatósági és parlamenti választások összevonását elõíró jogsza-
bályért. A közrádiónak adott interjújában elmondta, hogy több for-
gatókönyv is létezik, az egyidejû voksolás bevezetését illetõen
egyetértés van a koalícióban. Ugyanakkor reményét fejezte ki,
hogy a választási rendszer többi, PDL által szorgalmazott módosí-
tását is sikerül napirendre tûzni. Mint ismeretes, a nagyobbik kor-
mánypárt országos visszaosztás nélküli többségi választási rend-
szert szeretne életbe léptetni, amivel nem ért egyet az RMDSZ. 

Victor Ponta már a februári RMDSZ-kongresszuson is fenyegetõen kérte a szövetség átállását Fotó: Tofán Levente

ÚMSZ

A népszámlálás elõkészítésé-
rõl tanácskoztak tegnap Ko-

lozsvárott Kelemen Hunor szö-
vetségi elnök vezetésével az
RMDSZ megyei tanácselnökei és
alelnökei, a magyar prefektusok
és alprefektusok valamint az
RMDSZ megyei szervezeteinek
képviselõi. A megbeszélésen el-
hangzott: a népszámlálás ered-
ményei átfogó képet adnak a né-
pesség számáról, összetételérõl,
életkörülményeirõl, illetve az
utóbbi évtizedben bekövetkezett
változásokról. Másrészt ezek az
adatok határozzák meg a követ-
kezõ tíz évben a területfejlesztés-
sel, a szociális helyzettel, vagy a
munkanélküliséggel kapcsolatos
döntéseket.

„Nekünk, magyaroknak, sok-
kal fontosabb ez az összeírás,
mint másoknak. Mindannyiunkat
érdekel, hogy hány magyar él Er-
délyben, Csökkent vagy nõtt a
számunk, változott-e az ará-
nyunk? Számos, eddig elért jo-
gunk függ attól, hogy hányan
élünk ebben az országban. Mi,
magyarok, az idei népszámlálás
adatai alapján kérhetjük kisebbsé-
gi jogaink érvényesítését. A nép-
számlálás az elkövetkezõ tíz év-
ben a magyar nyelv használatát,
iskoláink, egyetemeink, egyháza-
ink, kulturális intézményeink sor-
sát is meghatározza. Ezért is fon-

tos, hogy mindenki büszkén és
bátran vállalja magyarságát!” –
fogalmazott Kelemen Hunor szö-
vetségi elnök.

Kovács Péter, a Szövetség fõtit-
kára elmondta, az RMDSZ tájé-
koztató és tudatosító kampánya
szeptember 15-én indul, Minden
magyar számít! szlogennel. En-
nek két fontos része lesz: „egy-
részt bíztatjuk a magyarokat,
hogy vállalják bátran nemzeti
identitásuk, anyanyelvük, vallási
hovatartozásuk, másrészt pedig
fontos technikai tájékoztatást
nyújtunk az összeírás folyamatá-
ról, gyakorlatilag arról, hogy mire
figyeljenek oda a válaszadók” –
ismertette a tájékoztató kampány
céljait a fõtitkár. 

Az RMDSZ által támogatott,
és szakértõk által mûködtetett
honlap (www.nepszamlalas.ro) min-
den népszámlálással kapcsolatos
kérdésre választ ad, segít az össze-
íróknak, a szervezõknek és a vá-
laszadóknak egyaránt. A tanács-
kozáson elhangzott továbbá, na-
gyon fontos, hogy az eddig jelent-
kezett magyar kérdezõbiztosok
regisztráljanak a www.nepszam-
lalas.ro honlapon, amely révén
hasznos, technikai jellegû infor-
mációkhoz jutnak. Ezek részletes
ismertetését Székely István, a Szö-
vetség társadalomszervezésért fe-
lelõs fõtitkár-helyettese és Barna
Gergõ szociológus vállalta a teg-
napi tanácskozáson. 

Népszámlálás-konzultáció
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Gy. Z.

Magasabb szintre emel-
ték a biztonsági készült-

séget az amerikai hadsereg
támaszpontjain, tekintettel a
szeptember 11-i terrortáma-
dások közelgõ tízedik évfor-
dulójára – jelentette be szer-
dán a védelmi tárca.

George Little, a Pentagon
szóvivõje szerint nem konk-
rét fenyegetésre adott válasz-
lépésrõl, hanem elõvigyáza-
tossági intézkedésrõl van szó.
A támaszpontok többsége
amerikai földön található.
Egyúttal emlékeztetett arra,
hogy az al-Kaida terrorszer-
vezet a múltban elõszeretet-
tel lépett akcióba szimbolikus
jelentõségû napokon. Szep-
tember 11. és a hozzá kap-
csolódó megemlékezések pe-
dig szerepeltek az Oszama
bin Laden megölésekor le-
foglalt dokumentumokban.
A Pentagon közlése szerint a
külföldön lévõ amerikai tá-
maszpontokon már koráb-
ban szigorították a biztonsági
elõírásokat.

Hatékony küzdelem

A 2001. szeptember 11-i
terrortámadások óta eltelt év-
tized terrorizmus elleni harca
abból a szempontból sikeres-
nek tekinthetõ a szakértõk
szerint, hogy az Egyesült Ál-
lamokban és Európában az

elmúlt években a terrorszer-
vezetek nem követtek el na-
gyobb merényletet, a terroriz-
mus teljes felszámolása azon-
ban nem lehetséges. Egyes te-
rületeken, elsõsorban Irak-
ban, Afganisztánban és Pa-
kisztánban nõtt a terrorcse-
lekmények és az áldozatok
száma. Ennek oka részben
az, hogy Afganisztánban és
Irakban a korábbi rendszere-
ket felszámolta a „nemzetkö-
zi beavatkozás”, de a meg-
döntött hatalmak helyére
képtelen volt stabil államha-
talmat állítani. A terrorizmus
viszonylag kevés országban,
jól körülhatárolható térségek-
ben – fõként a Közel-Keleten
és Dél-Ázsiában – jelent ál-
landósult biztonságpolitikai
problémát. Az iszlamista ter-
rorizmus a közvélekedéssel
ellentétben az elmúlt évtized-
ben is helyi jellegû maradt.

A terrorizmus elleni küz-
delem annyiban hatékony,
hogy az amerikai, a madridi
és a londoni merényletek óta
nem történt nagyobb terror-
cselekmény a nyugati világ-
ban. Ez a szigorúbb biztonsá-
gi elõírásoknak is köszönhe-
tõ. Az Egyesült Államok cél-
ja a szeptember 11-i merény-
letek után az al-Kaida terror-
szervezet jelentette fenyege-
tettség megszüntetése volt, és
erõfeszítései abból a szem-
pontból eredményesnek te-
kinthetõk, hogy az elmúlt

években elfogták vagy meg-
ölték Oszama bin Ladent és
a szervezet több magas rangú
vezetõjét, a szervezetet sike-
rült szétzilálni.

Megroppant 
az al-Kaida

Az al-Kaida kifejezetten
átalakult, világszerte új híve-
ket szerzett, és ma már nem-
csak fizikai értelemben folyik
a toborzás és a kiképzés, ha-
nem különbözõ online fóru-
mokon, internetes közössé-

gekben is. A terrorizmus elle-
ni küzdelem továbbra is prio-
ritás a nyugati országok
együttmûködésében. Az al-
Kaida magszervezetének, va-
gyis annak, ami megmaradt
belõle, ma jóval nehezebb
bármely akciót háborítatla-
nul elõkészítenie. Nincsenek
olyan biztonságos kiképzõtá-
boraik, mint amilyenek vala-
ha Afganisztánban voltak.
Fontos vezetõiket vesztették
el 2001 óta, nehezebben tud-
nak üzeneteket váltani egy-
mással, és ezzel párhuzamo-
san a mûveleteik megvalósí-
tásához szükséges pénzforrá-
sokat is nehezebben mozgat-
hatják. Éberségre azonban to-
vábbra is szükség van, mert
egy támadás minden óvintéz-
kedés ellenére sikeres lehet.

Szakértõk szerint „óriási

teljesítmény”, hogy nem volt
nagyméretû terrorcselek-
mény az elmúlt években, ami
a hatékony terrorizmus elleni
küzdelemnek köszönhetõ. A
katonaságtól a pénzügyi in-
tézményekig mindenki
együttmûködött ennek érde-
kében, és sok helyen a közvé-
lemény is egyetértett ezzel a
céllal. Mivel azonban a terro-
rizmus világjelenség, nem is
lehet teljesen visszaszorítani,
hiszen okait rendkívül nehéz
kezelni. A terrorizmus támo-
gatottsága csökkent azokban
a térségekben, ahol ez koráb-
ban elfogadottabb volt, hi-
szen az emberek belátták,
hogy a terrorizmus kon-
traproduktív, mert erõsíti a
már meglévõ elõítéleteket,
amelyektõl õk maguk is szen-
vednek.

A tiszteletadás fénye

Az Egyesült Államok el-
sõdleges célja a terrorizmus
elleni harcban az, hogy saját
terrorfenyegetettségét csök-
kentse, és ebben az értelem-
ben igen sikeres volt az el-
múlt tíz évben. A merény-
let, azaz 2001. szeptember
11. óta az Egyesült Államok
területén, légterében és vize-
in nyilvánvaló kísérletek el-
lenére nem történt a koráb-
biakhoz hasonló támadás,
így Washington ebbõl a
szempontból elérte célját.
Mindez nem csak az ameri-
kai külpolitika eredménye,
Washingtont a szövetségesei
is segítették. A hírszerzõ
szervek közötti együttmû-
ködés és koordináció javulá-
sának eredményeként jelen-
leg az Egyesült Államok és
az uniós tagállamok felké-
szültebbek egy esetleges ter-
rortámadás ellen.

Tíz esztendeje, 2001.
szeptember 11-én New
Yorkban két eltérített repü-
lõgép csapódott a Világke-
reskedelmi Központ ikertor-
nyaiba, azok egy órával ké-
sõbb leomlottak, egy har-
madik gép Washingtonban
az amerikai védelmi minisz-
tériumra zuhant, egy negye-
dik pedig Pittsburgh közelé-
ben zuhant le. A merényle-
tek csaknem háromezer em-
beréletet követeltek. A tisz-
teletadás fényének nevezik
azt a díszkivilágítást, amel-
lyel a World Trade Center
tornyai helyén állított em-
lékhelyen, New Yorkban
szeptember 11. éjjelén emlé-
keznek meg a terrortámadás
áldozatairól. 

Bin Laden készült az évfordulóra

Bogdán Tibor 

Az al-Kaida terrorszerve-
zet Egyesült Államok el-

leni támadásának tizedik év-
fordulója alkalmából érdekes
„kollaterális” adatok láttak
napvilágot.

„Kollaterális” 
következmények

Így a véres akciónak ko-
moly kihatásai voltak a túl-
élõkre is. Statisztikai adatok
szerint például a terrortáma-
dást követõ héten Manhat-
tanban, az elõzõ év hasonló
idõszakához képest 25 szá-
zalékkal emelkedett az alko-
holfogyasztás, 10 százalék-
kal több dohánytermék fo-
gyott, 3,2 százalékkal több
marijuanát forgalmaztak, a
templomok és zsinagógák
látogatottsága pedig 20 szá-
zalékkal nõtt. 

New Yorkban a terrortá-
madás utáni. 9. hónapban
20 százalékkal több gyermek

született, mint az elõzõ
években. A statisztikák több,
mint 3000-re teszik azoknak
a gyermekeknek a számát,
akik egyik szülejüket elveszí-
tették a tragédiában.

A terrorakciót követõ hé-
ten a Google-böngészõbe a
leggyakrabban a Nostrada-
mus, CNN, World Trade
Center és Osama bin Laden
szavakat ütötték be.

A 2001. évi, szeptember
11-i terrortámadás még
most is szedi emberáldoza-
tait, akiknek száma tavaly
év elején eggyel növekedett
és elérte a 2753-at. Orvosok
ugyanis megállapították,
hogy a New York-i színész,
Jerry Borg 2010. januárjá-
ban voltaképpen az ikertor-
nyok összeomlása alkalmá-
val belélegezett hatalmas
pormennyiség okozta tüdõ-
betegség következtében
hunyt el. 

Csaknem kereken tíz évig
tartó keresgélés után buk-
kantak rá törvényszéki orvo-

sok az ikertornyok elleni tá-
madás mostanáig eltûntnek
nyilvánított egyik áldozatá-
ra: a most felfedezett földi
maradványok alapján az el-
múlt héten azonosították az
északi torony IT-szakértõjét,
Ernest James-t, aki az épület
88. emeletén dolgozott.

A World Trade Center
épületegyüttesének helyén
mindössze 291 holttestet ta-
láltak viszonylagos épség-
ben; viszont összesen 21
ezer emberi maradványt
gyûjtöttek össze, ezek alap-
ján eddig az eltûntnek nyil-
vánított személyek mintegy
ötven százalékát sikerült
azonosítani. Több mint
1100 személyt mindmáig el-
tûntként tartanak számon.

Az életmentõk egyik hõse
Roselle kutya volt: a
labrador a 86. emeletrõl ve-
zette le 78 esztendõs vak
gazdáját, egyenesen egyik
barátjának lakására.

Elpusztult és 
megszületett 
mûtárgyak

A romeltakarítóknak több
mint egy millió romot kell el-
szállítaniuk a helyszínrõl;
elõzõleg a romokat életmen-

tõk fésülték át, akik összesen
65 ezer személyes tárgyat ta-
láltak, közöttük 437 karórát
és 144 jegygyûrût. 

Az épületek fémtraverzei-
bõl többszáz emlékmûvet ké-
szítettek, közöttük van az
United Airways al Kaida ter-
roristái által úgyszintén elté-
rített, de az utasok fellépése
nyomán lezuhant 93. számú
járatán közlekedõ repülõ-
gépnek emléket állító
shnaksville-i kereszt is.

Az ikertornyok összeom-
lásával több, mint 100 millió
dollár értékû mûtárgy is el-
pusztult. Megsemmisült
egyebek között Joan Miro
munkája, a World Trade Cen-
ter Tapestry, Pablo Picasso és
David Hockney számos mû-
alkotása, Alexander Calder
WTV Stabile címû monu-
mentális szobra.

A Pentagon épülete már
szerencsésebb helyzetben
volt. Azt a szárnyát, amely-
be a 77. járat repülõgépe be-
csapódott nem sokkal az-
elõtt újították fel, 258 millió
dolláros költséggel. A meg-
erõsített épületszárny ezért
viszonylag jól bírta ki a tá-
madást, falai, de még ablak-
üvegei is sokhelyütt épek
maradtak. 

Kérdések – 
válasz nélkül

Akár a sors iróniájának is
nevezhetõ az a tény, hogy
éppen a kombinált terrortá-
madás napjára idõzítették az
Észak-Amerikai Légvédelmi
Parancsnokság (NORAD)
illetékesei terrorellenes szi-
mulációjukat: a forgató-
könyv értelmében terroris-
ták négy repülõgépet térítet-
tek el. A légierõk kezdeti za-
varát a hatóságok éppen az-
zal magyarázzák, hogy nem
volt világos számukra, had-
gyakorlatról van-e szó, vagy
„élesben” történnek az ese-
mények.

Különösnek mondható
John Patrick O’Neill sorsa is:
a World Trade Center elleni,
1993. évi támadást kivizsgá-
ló FBI-ügynök politikai
okokból távozott a szövetsé-
gi nyomozóirodától és a
World Trade Center bizton-
sági szolgálatának fõnöke
lett röviddel a támadás elõtt,
amelyben életét is vesztette.

Jóllehet a Pentagon épüle-
tébe vezetett 77. járat repülõ-
jének fekete dobozait a ka-
tasztrófa utáni második na-
pon megtalálták, az azokban
rögzített információk teljes-

séggel használhatatlannak bi-
zonyultak. Így 40 év óta ez
volt az elsõ eset, amikor a fe-
kete dobozokból semmit sem
sikerült megtudni a pilótafül-
kében történtekrõl. 

Most utólag nehéz eldön-
teni, hogy a sors különös fin-
tora vagy a terroristák vak-
merõ szemtelensége volt-e
az, hogy a terroristák közül
öten is a támadást megelõzõ
napokban az Amerikai Nem-
zetbiztonsági Ügynökség
székházának közelében bé-
reltek maguknak szállást. 

Arra sem könnyû magya-
rázatot találni, hogy miként
szállhatott fel a repülõgépre a
terrorakció vezetõje, Moha-
med Atta, jóllehet a bostoni
repülõtér biztonsági rendsze-
re figyelmeztetõ jelzést adott
le akkor, amikor a terrorista
jegykezelésre jelentkezett,
így csomagjai a röptéren ma-
radtak. 

Alighanem arra sem talá-
lunk majd választ, hogy csu-
pán a véletlen mûve volt-e
avagy tényleg „tudott vala-
mit” a Princetoni Egyetem
„eseménygenerátora”, amely
alig három órával a terrortá-
madás elõtt rendkívüli ese-
mény bekövetkeztére figyel-
meztetett. 

Szeptember 11 – a statisztikában

Nagyot fordult a világ 2001. szeptember 11-én: az Egyesült
Államokat olyan terrortámadás érte, amely alapjaiban ren-
gette meg a demokratikus társadalmakat. Ráadásul a világ
tévéállomásai élõben közvetítették az eseményeket. Azóta
már semmi nem olyan, mint annak elõtte volt. 

A 2001. évi, szeptember 11-i terrortá-

madás még most is szedi emberáldo-

zatait, akiknek száma tavaly év elején

eggyel növekedett és elérte a 2753-at. 

Ground Zero – az Ikertornyok helye. A tíz évvel ezelõtti pusztítás után lendületesen folyik az újjáépítés



Eljöttek kicsinyke kertemben a szüreti
idõk. Gyümölcs nem sok terem: van egy
moníliás fertõzésbõl visszahozott meggy-
fám, az elmajszolt szemeken túl évente
nyolc befõttesüvegnyi dzsemet tudok el-
rakni róla (de természetesen biót). Régi
családi recept általam megújított változata
szerint: minden egyes szem megõrzi benne
az alakját. Amúgy a kertben a szõlõ domi-
nál; meghálálja, hogy ízületes kezemmel
évközben nem bántom. Pedig tizenöt esz-
tendeje még „fiatalító” metszést is alkal-
maztam, mert az elõzõ tulajdonos alatt
jócskán elöregedett (jóllehet gazdaelõdöm
folyton a kertben matatott).
Persze, kedvezett az idõjárás is: akkor esett
az esõ, amikor épp szükség volt rá, s au-
gusztusban úgy sütött a nap, hogy sárgás-

zölddé és mézédessé nevelje
a fürtöket. Csemegeszõlõ;

van közte kecskecsöcsû,
aprószemû, otelló és ké-

sei érésû is. Asztalra,
nem pedig bornak va-
ló, de a legelsõ évek-
ben, amikor még a fi-
aimat is fûtötte a lel-
kesedés, beszerezvén

a préstõl és a darálótól a csömöszölõfán és
a kádon át a hordóig minden szükséges
készséget, bort is készítettünk a termésbõl.
Abból sem sokat, úgy tíz-tizenöt litert –
mennyire más íze is van a saját bornak,
mint a boltinak. (Nem is beszélve arról,
hogy az ember tudja, mi
kerül bele, bizonyítékául
annak, hogy szõlõbõl is
lehet bort csinálni.)
Soha nem tanultam a szõ-
lészetet-borászatot; kez-
detben úgy vettem keze-
lésbe, hogy az egyik ke-
zemben volt a szakkönyv,
a másikban az olló, s az összes többi folya-
mat hasonló módszert követett. Akkor
még permeteztünk is. Elõször a permete-
zés maradt el, majd a metszés is, és lám,
az idei termés minden szakkönyvben leírt-
ra rácáfolt. Az elsõ menetben leszüretelt
fürtök közül lemértem egy közepes nagy-
ságút: nyolcvan dekát nyomott. Nem
kényszerérett, mint a multiknál akciósan
árusított marokkói, meg ki tudja, honnan
érkezett, elvégre azt korábban kell belá-
dázni ahhoz, hogy még épségben a rendel-
tetési helyére érkezzék. Szépnek szép, sõt,

egyenesen gyönyörû, de akár teába is le-
hetne csavarni citrom helyett. Az én ter-
mésem pedig külalakjára nézvést vetekszik
vele, ám a zamata, az verhetetlen. Már
harmadszor szüreteltem, és még legalább
négy menet hátravan. Tegyem hozzá: elke-

rülnek a kártevõk, az idén
nincsenek darazsak sem,
egyszóval a meggyhez ha-
sonlóan – mint már
mondtam – ez is bio.
Igaz, a kertben is kötésig
ér a csalán és sok egyéb
gaz – állítólag a szõlõ kö-
rül olyan növényszimbió-

zis alakul ki, amely fölöslegessé teheti a
vegyi beavatkozást. Nem tudom, ehhez
nem (ehhez sem) értek. Mindenesetre egy
1998. április 15-én kiadott német inter-
netes hírt még akkor kinyomtattam, azóta
kitûzve lóg a házi faliújságon: „Zuviel
Ordnung im Garten schadet nur”, azaz:
„A túl sok rend csak károsítja a kertet”.
Az évek során ez lett az életfilozófiám.
Amikor néhány esztendeje német (ponto-
sabban: szász) barátnõm édesanyja nálam
járt, és belépett a kertkapun, körülnézett,
majd annyit mondott csupán: „Du lebst

hier wirklich sehr romantisch” – „Valóban
rendkívül romantikusan laksz itt”. Ragyo-
gó humora volt Christinenek, szarkaszti-
kus megjegyzésébõl persze kiéreztem az
enyhe bírálatot, neheztelést is. És bár a né-
met internetes hír szerint a schleswig-hol-
steini mezõgazdasági miniszter is elismeri,
hogy minden nem saját kezûleg ültetett
növény gyom (pardon, el is felejtettem:
mit kezdjek a hirtelen csak kinõtt ringló-
fámmal, amelynek magját valószínûleg
egy arra szálló madár hullajthatta el, és
micsoda édes bogyói vannak!), de azt is
hozzátette: egy szuperrendes kert igencsak
unalmas tud lenni.
Egy szó mint száz: a kert elkezdett önálló
életet élni. Tél végén elõbújik az uniós vé-
dettséget élvezõ hóvirág, ezt követi a
krókusz, tavasszal tucatjával virítanak
elõbb a törpe, majd a „rendes” tulipánok,
a nárciszok, illatoznak a jácintok, a fura
mód vándorló ibolyatövek, és évente több-
ször is virágoznak a sárgás-rózsaszíntõl a
mélybordóig a különbözõ színû rózsák.
No jó, õket – engedvén az elveimbõl –
megmetszem. Pontosabban: csokorba köt-
ve szívemnek kedves hölgyeknek (0–99)
ajándékozom. 

A politikai gondolkodás nem tud a Szellemrõl, vagy ha tud is
valamicskét, csak a politikával párosítva képes felfogni. A nyu-
gatiaknak fogalmuk sincs arról, milyen is ama helyzet, midõn
egy nagy alkotó nem politikailag, hanem szellemileg ellenzéki,
maguk az ilyen helyzetet immár sok-sok évtizede nem tapasz-
talván. (...)
Kertész Imrét és remekmûvét soha nem féltettem semmitõl,
amióta õt személyesen ismerem; 1976 óta volt idõm megtanul-
ni, hogy rendíthetetlenül önmaga, és a Sorstalanságot idõnként
újraolvasva azt is tudom, hogy azon sem fog az idõ. Nem szá-
mít, hogy valakik ezt a mélységesen magyar mûvet ki akarják
zárni a magyarság fogalmának körébõl – ugyan kérem! (...)
Féltem azonban azt a magyar szellemet, amely egykor megvolt
– hiszen sok nagy alkotó hitt benne akkoriban, Kertész Imrével
egyetemben –, s amelybõl mára nem maradt voltaképpen sem-
mi: az új nemzedékek nem azért nem olvasnak immár, m
ert szubjektíve érdektelenek, hanem mert objektíve nem tanítot-
ták meg õket olvasni az általános iskolákban. 
Féltem ezt az országot, az országomat, attól, hogy a világkapi-
talizmus diktátumának engedve a lumpenproletár-diktatúrát,
amely az összes médiumból agresszíven támad, hagyja magán
végképp elhatalmasodni. Ha ez ünneprontás, legyen az. Nem
arra szerzõdtem, hogy kellemetes hazugságokat döngicséljek a
süketté tett páriák fülébe.
Kertész Imre nagyon is megérdemelt, felemelõ Nobel-díja ne
homályosítsa el a látásunkat: nagyon nagy a baj. (...) A mai
Magyarországból a Szellem észvesztve menekül.

Spiró György: A Szellem, 2002

Csak romantikusan
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A polgári lét a biztonságnál kezdõdik. A lét biztonsá-
ga, az otthoné és a munkáé. Na persze, amirõl szé-
gyenlõsen beszélünk, hiszen bennünk még az elõzõ
félszázad kommunisztikus görcse, a magántulajdoné.
Egy afféle kis hazában, mint amelyet nekünk szánt a
sors és Párizs melléke, nem magától õrzõdik a ma-
gán- és köztulajdon, hanem törvényekkel, rendsza-
bályokkal, rendtartással, szankciókkal és emberi erõfe-
szítéssel. Ezt másként úgy nevezik egyesek, hogy
rendõrség (a primitívebb néprétegek szóhasználatával
élve: miliciják).
Ma már nincsenek miliciják, csak milliomosok és
milli-tejek, milliméterek és milliárdos károk. Persze a
rendõrök száma is erõsen megfogyatkozott (ezres
nagyságrenddel), sõt még további fogyózást ígér
Traján Farhám, a belügyér. Nem mintha az utóbbi
években nõtt volna az általános közbiztonság, még a
relatív sem növekedett jelentõsen, inkább azt mond-
hatnók, romlott. Példának okáért a minap arról értesít
bennünket, az Áramszolgálató és Karbantartó cég
(legalább 20 cm betûszó), hogy Románia déli megyéi-
ben, a Napnak nevezett mûcsapásra (autostrada
Soarelui) dõltek a magasfeszültségû vezetékek tartó-
oszlopai egyenként 30 tonna súllyal, mert a tehetség-
ben tobzódó és szorgalmas fémgyûjtõ népesség innen
is értékes fémmennyiséget szerzett a tartó pányvák és
támrudak elvágásával, kimozdításával és elhurcolá-
szásával. Már ebbõl is kitetszik: nagy felkészülétségû
szakemberekkel lenne dolga a nem létezõ rendvédel-
mi szerveknek, akik tehetetlenek, mert sehol sem le-
hetnek jelen, nem csaphatnak le idõben, ugyanis
Traján Farhám, a fõzsernyák a Nemzetközi Valuta-
alap ajánlására elbocsátja az állomány harmadát. Ha
nem többet.
Mondok mást: egy nyaralóközösség elhatározta, hogy
önerõbõl szervezi meg a hétvégi házak õrzését. Össze
is adták kevés pénzüket a polgárok, beszereztek két-
három éjjellátó távcsövet, farkaskutyákat tanítottak
be. Nos õk járõröznek bottal a kezükben (egyébre
nem ad lehetõséget a törvény), aminek egyelõre van
némi foganatja, fõleg mióta kevés anyagi természetû
serkentõvel sikerült rávenni a mobilhálózati szolgálta-
tót, hogy növelje az üdülõkörzetben a térerõt. 
A lopások és betörések száma csökkent vagy elõvi-
gyázatosabbá tette a betyárokat. A telepvédelem mo-

biltelefonon értesíti a rendõrséget, a pol-
gárõrséget, akik azonban továbbra sem
tudnak idõben kiérkezni, ui. megfogyat-
kozott számú és népességû õrseik le
vannak terhelve: a Székelyföld feliratú
táblák után kell kutatniuk és eltávolíta-

niuk. Lemázolni csak azért nem
tudják, mert momentán az a festék
az éjjeli bevetésekhez szükséges arc-

pakolás gyanánt.Sebestyén Mihály
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„Zuviel Ordnung im
Garten schadet nur”, 
„A túl sok rend csak 
károsítja a kertet”. 
Az évek során ez lett 
az életfilozófiám. 

Gyulay Zoltán

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A cinikus embernek annyira torz a látása, hogy
a dolgokat olyannak látja, amilyenek, és nem

olyannak, amilyennek lenniük kellene..” 
Ambrose Gwinnett Bierce

Kormányprogramok kora

Menekülés

Farhám 
és a biztonság

A nap címe. Ponta: Nincs már értelme fel-
kérni az RMDSZ-t a kormányzásra, tisztelni
fogjuk õket, amikor ellenzékben lesznek,
România liberã

Magyarázat. Véleményünk szerint elegáns –
és pengeéles. Semmi zsarolás, semmi fenye-
getõzés. „Ti rendesek voltatok velünk, ami-
kor hatalmon voltatok, leültetek tárgyalni ve-
lünk; nos, amikor ellenzékben lesztek, mi is
leülünk tárgyalni veletek”. Ennyi… Mitõl
van mégis, hogy fenyegetést érzünk az udva-
riasság mögött?

Csak semmi politika! Megható képeket kö-
zöl honlapján a Gândul: a Románia büszke-
ségének számító futballarénában, a francia
válogatott elleni mérkõzés szünetében, a ren-
dezõk közül néhányan megpróbálták visszail-
leszteni a jókora gyepdarabokat, amelyek az
izmos focistalábak nyomása hatására kivál-
tak természetes, puha közegükbõl. Amikor
lementek a pályáról, tapsot kaptak, a gyep
három percig úgy nézett ki, mintha új lett
volna. 

Bútorcsere. Ami bent készül, kiviszik, ami
kint készül, behozzák – mi az? Nos, a bútor.
Romániában az év elsõ felében a bútorgyár-
tás közel négy százalékkal (majdnem 790
millió euró értékre), a kivitel pedig 18 száza-
lékkal (közel 573 millió euróra) növekedett.
Közben azonban a bútorbehozatal több mint
nyolc százalékkal nõtt, és a belsõ eladás több
mint 12 százalékkal csökkent. Mindezt a
Curierul naþionalból tudtuk meg.

Hazafias. Daniel Funeriu oktatásügyi mi-
niszter „komolyan fontolgatja”, hogy az or-
szág himnusza „minden héten” elhangozzék
az iskolákban, olvassuk az Adevãrulban. Egy-
elõre a Neveléstudományi Intézettõl kért je-
lentést a himnusz bevezetésének „elõnyeirõl
és hátrányairól”. Az ötlet jó: elõnye, hogy ha
keveset is, de elvesz az óraidõbõl, hátránya,
hogy miután már nem Traian lesz az elnök,
a nevét ki kell majd cserélni az új elnökére. 

A nap álhíre. Megoldódott a Nemzeti Aréna
gyepének kérdése: valahányszor a nyavalyás
izé feljön, gyepvisszarakó gyerekek sietnek
be a pályára, gyöngéden visszanyomkodják –
s mehet tovább a játék. 
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F. I.

Mustármag címmel
Wass Albert írásaiból

összeállított egyéni mûsort
mutat be az idei évadban is
Kulcsár-Székely Attila, a
székelyudvarhelyi Tomcsa
Sándor Színház társulatá-
nak tagja. 

A színmûvész lapunknak
elmondta, a Csurulya
Csongor által rendezett
produkció célja, hogy „egy-
egy elõadást a szórvány-
magyar vidékekre is eljut-
tasson, valamint olyan ma-
gyarlakta településekre,
ahol egy nagyszínpadi pro-
dukciót technikai okokból
nem lehet bemutatni” – a
helyszín pedig minden eset-
ben az adott település kato-
likus vagy református
temploma.

Nem szavalóest

A Mustármag bemutató-
jára a Fehér megyei Tûrben
került sor a 2010/2011-es
évadban, majd egy magyar-
országi turné után Kulcsár-
Székely Attila Szlovénia fõ-
városában, Ljubljanában, a
magyar nagykövetségen is
elõadta egyszemélyes pro-
dukcióját. 

Holnap és holnapután a
Maros megyei Mikházán
mutatja be a színmûvész az
egyszemélyes produkcióját,
szeptember 18-án Jobbágy-
telkén, október 7-én pedig
Marosvásárhelyen, a vár-
templomban lesz egy elõ-
adás. 

„Itt nem szavalóestrõl van
szó, hanem egy kerek elõ-
adásról” – magyarázza Kul-
csár-Székely, aki kérdésünk-
re elmondja, azért templom-
ban adja elõ a Mustármagot,
mert „a szórványvidéknek,
az isten háta mögötti ma-
gyarságnak készült, ahová
színház nem juthat el”. 

Mint mondja, az elõadást
úgy építették fel, hogy min-
imális díszletre legyen szük-
ségük. Felvetésünkre, hogy
miért Mustármag a produk-
ció címe, a színmûvész el-
mondta: „az elõadás záró-
mondatai közé tartozik a jé-
zusi mondat, ››ha csak egy
mustármagnyi hitetek is
lenne... ‹‹ és nagyon össz-
hangba van a templommal,
mint helyszínnel és az elõ-
adás vallásos jellegével”.

A közönségnek tetszik

„A tûri õsbemutatón, ami-
kor az elõadás közepétõl lát-
tam, ahogy az öreg nénik és
bácsik sírva hallgatják, amit
mondok, vagy ahogyan oda-
jöttek hozzám elõadás után
azzal, hogy nekik még ilyen
élményben nem volt részük,
õk nem gondolták már,
hogy Tûrben valaha még
ilyen magyar nyelvet, beszé-
det fognak hallani. Ugyan-
ilyen nagy élményben volt
részem Máján, de említhet-
ném az Udvarhelyi elõadást,
amit direkt június 4-re idõzí-
tettük a Trianon emléknap-
ra, ahol perceken keresztül
tapsolt felállva a közönség”
– mesélt érdeklõdésünkre a
közönség reakcióiról a szín-
mûvész.

Egy „másik” 
Wass Albert

Amikor egyik barátom
megtudta, hogy egy Wass
Albert elõadáson gondolko-
dom, azt mondta, hogy nem
hiszi el, hogy én ezzel a bú-
songó, búba forduló, nacio-
nalista, román gyûlölõ szer-
zõvel dolgozok” – mesélte
az elõadás születésének kö-
rülményeit Kulcsár-Székely.
Elmondása szerint az elõ-
adásban nyoma sincs a több-
ség által ismert Wass Albert-
nek, a megbocsátáson, az
együttélésen, a pozitív jövõ-
képen van a hangsúly. „A
csodát nem várni kell, ha-
nem a csodát meg kell csele-
kedni” – összegezte a Mus-
tármag mondanivalóját
Kulcsár-Székely Attila.  

Röviden

Petõfi esküvõjére 
emlékeztek

Petõfi és Júlia 1847. szep-
tember 8-án a várkápolná-
ban, az apa tilalma miatt 
sietve megkötött házasságá-
ra emlékeztek tegnap Erdõ-
dön, a helyi Petõfi Kör szer-
vezésében. A 164 éve történ-
teket Szakács Imre alpolgár-
mester, a Kör elnöke, Kónya
László és Gál Gyöngyi taná-
rok elevenítették fel, majd a
helyi iskolások Petõfi-verse-
ket szavaltak és énekeltek a
népes közönségnek. Az
erdõdiek minden évben
megemlékeznek a szeptem-
beri frigyre.

Dobos a Duna vezére

Dobos Menyhértet
(képünkön), a Médiaszolgál-
tatás-támogató és Vagyon-
kezelõ Alap (MTVA) eddigi
tartalom-elõállítási vezér-
igazgató-helyettesét válasz-
totta a Duna Televízió vezér-
igazgatójává a Közszolgála-
ti Közalapítvány kuratóriu-
ma szerdán – tájékoztatta a
grémium elnöke az MTI-t.
Balogh László közölte: Do-
bos Menyhért szeptember
21-étõl tölti be a vezérigaz-
gatói posztot. 

Kovács Zsolt

Prózai darabbal indítja
holnap este 7 órától idei,

hetedik évadát az ország
egyetlen mozgásszínházi
társulata, a sepsiszentgyör-
gyi M Stúdió – a kultúrpalo-
ta Lajtha László termében
Az Isten szeme címû elõadás
bemutatójára kerül sor. A
színpadi mû alapjait Uray
Péter, a társulat mûvészeti
vezetõje szerint Tar Sándor
A mi utcánk és más mûvei
képezik, és több szempont-
ból is meghatározó állomás
a társulat életében. 

Rácz Attila, az elõadás
rendezõ úgy fogalmazott,
az Isten szeme „népszínházi
elõadás”, követhetõ cselek-
ménnyel, sírós-nevetõs hely-
zetek váltakozásával. El-
mondása szerint az elõadás
számos reflexiót tartalmaz
Tar Sándor ügynökmúltját
illetõen, viszont mégsem a
hatalmi rendszerek által be-
súgásra kényszerített embe-
rek sorsproblémájára fóku-
szál, hanem a megváltás re-
ményében az elnyomó hata-
lomtól nem vezérelt közös-
ségi hallgatást próbálja meg
szóra bírni. A társulat szán-
déka szorgalmazni azt a tár-
sadalmi párbeszédet, amely

a közös múlt felvállalásának
lehetõségét, a bûnök beis-
merése mellett, a megértés
és a megbocsátás eseménye-
ként is átélhetõvé teszi az
emberek számára, magya-
rázta Rácz Attila. 

Uray Péter a társulat mû-
vészeti vezetõje arról tájé-
koztatta lapunkat, hogy a
társulat továbbra is elsõsor-
ban mozgásszínházi elõadá-
sokat mutat be, de fontos-
nak tartja eszköztára állan-
dó bõvítését. „Ebbõl a meg-
fontolásból kértem fel Rácz
Attilát, a budapesti Hólyag-
cirkusz Társulat alapítóját,
hogy prózai elõadást ren-
dezzen nálunk. Így a színé-
szeink megismerkedjenek a
rendezõ sajátos színházi és
pedagógiai munkamódsze-
rével” – fogalmazott Uray.
Elmondása szerint a próba-
folyamat során a társulat
szervesen részt vett a dra-
maturgiai munkában, és a
rendezõvel közösen hozta
létre az elõadás szöveg-
könyvét. „Így született egy
játékstílus, amelyben a szí-
nészek nem pusztán szere-
peket játszanak, hanem sze-
mélyesebb módon találkoz-
hatnak az adott drámai szi-
tuációkkal” – magyarázta
Uray. 

Kulcsár-Székely Attila fõként a szórványvidékekre akarja elvinni Mustármag címû produkcióját 

Prózai elõadással indít  

a szentgyörgyi M Stúdió
Elismerések az erdélyieknek
ÚMSZ

„Olyan ismert személyi-
ségek jelentek meg ma itt,

akik sokat tettek a magyar
nemzet szolgálatáért, az
összmagyar kultúra értékei-
nek elõmozdításáért és meg-
tartásáért, illetve a magyar és
román nép barátságának elõ-
segítéséért, kultúrájának köl-
csönös megismeréséért. A
konfliktusokat és nehézsége-
ket fölvállalva, hittel és re-
ménnyel, emberi odaadással
vállalták a sokszor nem kön-
nyû, nemes feladatot” – kö-
szöntötte a Magyar Köztár-
saság kitüntetettjeit szerda
este Zsigmond Barna, a csík-
szeredai fõkonzulátuson. A
diplomata azoknak az erdé-
lyi magyar értelmiségieknek
nyújtotta át a kitüntetéseket,
akiknek munkásságát au-
gusztus 20-án ismerte el
Schmitt Pál köztársasági el-
nök. „Az önöknek megítélt
kitüntetések és díjak is mu-
tatják, hogy Erdélyben, Ro-
mániában magas szinten él a
magyar kultúra” – fogalma-
zott Zsigmond. 

A csíkszeredai díjátadót a
csíkszeredai Kódex régizene-
együttes fellépése tette bensõ-
ségesebbé. Bíró Gábor széke-
lyudvarhelyi festõmûvész-
nek, restaurátornak képzõ-

mûvészeti és oktatási tevé-
kenységéért nyújtották át a
Magyar Köztársasági Ér-
demrend Lovagkeresztjét.
Boros Károly csíktaplocai
plébános közösségépítõ mun-
kásságát a Magyar Köztársa-
sági Érdemrend Arany Ér-
demkeresztjével jutalmazták. 

A segesvári Farkas Miklós
tanárnak a szórványban élõ
magyar gyermekek oktatásá-
nak a megszervezéséért és a
város magyar mûvelõdési
életének a fellendítéséért a
Magyar Köztársasági Ér-

demrend Arany érdemke-
resztjét adományozták. A
kovásznai irodalom- és mû-
kritikus, esszéíró és pedagó-
gus Gazda Józsefnek a nem-
zeti kultúra és az oktatás te-
rén kifejtett tevékenységét is-
merte el a Magyar Köztársa-
sági Érdemrend Lovagke-
resztje. A szentegyházi Haáz
Sándor zenetanárt három
évtizedes zenepedagógiai és
hagyományõrzõ munkássá-
gáért részesítették elismerés-
ben. Monica Ioniþa, a Ma-
gyar Köztársasági Érdem-

rend Ezüst Érdemkeresztjé-
nek a kitüntetettje, a Lész-
pedi Általános Iskola volt
igazgatója a csángóföldi ma-
gyar oktatás támogatásában
szerzett elévülhetetlen érde-
meket. Vargha Mihály szob-
rászmûvésznek, a sepsi-
szentgyörgyi Székely Nem-
zeti Múzeum igazgatójának
alkotói és közéleti munkás-
ságáért a Magyar Köztársa-
ság Nemzeti Erõforrás mi-
nisztere adományozott Pro
Cultura Hungarica emlékpla-
kettet. 

Antológia 

a Grádicstól
Antal Erika

Rendhagyó könyvbemu-
tatót tartott szerdán este

Marosvásárhelyen a Súrlott
Grádics irodalmi kör, amely
öt éves tevékenységébõl Az
eltérített felvonó címmel jelen-
tetett meg kötetet a Kri-
terion Könyvkiadó. A ren-
dezvény házigazdája, Nagy
Miklós Kund újságíró kö-
szöntõjét követõen Bögözi
Attila, az antológia szer-
kesztõje árulta el, hogy „mi-
ért súrolnak grádicsot”.
Mint fogalmazott, „a haj-
danvolt kiskocsma neve hal-
latán, amely a Klastrom ut-
ca elején, szemben a Kálvá-
riával állott, hamarább jut
eszébe az embernek a zaftos
zónapörkölt marhavelõ pirí-
tóssal, jóízû flekken meg
vargabéles, mint karakteres
irodalmi ínyencségek svéd-
asztala – legyen míves próza
vagy veretes vers. Pedig a
Súrlott Grádics kötõdése az
irodalomhoz legalább any-
nyira nagy múltú, mint ami-
lyen legendás hírû maga a
hely, ahol Ady Endrétõl Mó-
ricz Zsigmondig a magyar
irodalom sok jeles alakja
megfordult”. A Súrlott Grá-
dics ugyanis a maga sajátos
kisvárosi mikrokozmoszával
helyszínként is megjelent
több irodalmi alkotásban,
Molter Károly Örökmozgó cí-
mû színdarabjától a Vári At-
tila-novellákig. Az antológi-
át H. Szabó Gyula, a
Kriterion kiadó igazgatója
és Nagy Pál irodalomtörté-
nész méltatta, majd Nagy
István színmûvész a kötet
írásaiból olvasott fel. 

Zsigmond Barna fõkonzul (balra) Boros Károlynak (jobbra) adja át a Magyar Köztársaság kitüntetését

„Cselekedni a csodát”
F

o
tó

: 
S

z
é
k

e
d

i 
F

e
re

n
c



ÚMSZTÁRSADALOM2011. szeptember 9–11., péntek–vasárnap   www.maszol.ro 7

Röviden

Cs. P. T.

„Az emberek fásultak:
beletörõdtek a sorsukba,

passzívakká váltak. És ez
nem csak a pedagógusokra
érvényes” – jelentette ki teg-
nap lapunknak a legnagyobb
hazai tanügyi szakszervezeti
szövetség, a FSLI elnöke.
Simion Hãncescut annak
kapcsán kérdeztük, hogy az
elõzõ évektõl eltérõen idén
„langyos” õsz vár a kor-
mányra: nem hallani beha-
rangozott sztrájkokról, nagy
tömegeket megmozgató ut-
cai tüntetésekrõl. Kereken
egy évvel ezelõtt a tanárok
még azzal fenyegetõztek,
hogy nem tartják meg az órá-
ikat, bojkottálják a tanévet,
ha a kormány nem emeli
meg a 25 százalékkal lefara-
gott, „vérlázítóan alacsony”
béreiket. Idén azonban a tan-
évkezdés elõtt a FSLI már
nem helyezett kilátásba tilta-
kozó akciókat.

Félnek és csalódtak

„Tavaly szeptember óta a
tanárok visszakapták a lefa-
ragott bérük egy részét. Ám
nem azért hallgatnak, mert
ettõl megjavultak volna az
életkörülményeik. Úgy tu-
dom, félnek is, egyes iskolák-
ban az igazgatók nyomást
gyakorolnak rájuk, nem mer-
nek tiltakozni” – magyarázta

a pedagógusok passzivitását
Simion Hãncescu. Tájékoz-
tatása szerint többek között
ez lehetett az oka annak is,
hogy kudarcba fulladt az idei
képességvizsga beharango-
zott bojkottja. „A szakszer-
vezet vezetõsége meghirdet-
te, hogy a tanárok nem bo-
nyolítják le a képességvizsgá-
kat, mégis mindenütt megtar-
tották. Ezt nem tudtuk hová
tenni” – mondta a FSLI el-
nöke. Hozzátette, a szakszer-
vezeti vezetõknek meg van
kötve a keze. „Ha a tagság
nem háborog, nem kapunk
olyan visszajelzéseket, hogy
tennünk kell már végre értük
valamit, nem tehetünk sem-

mit. Saját nevünkben nem
hirdethetünk tiltakozó akció-
kat” – Hãncescu. A FSLI el-
nöke kérdésünkre elismerte:
a tanárok csalódtak a szak-
szervezeteikben. „Az eddigi
nagyobb tiltakozó akcióink
ugyanis nem vezettek ered-
ményre” – magyarázta.

Bogan Hossu: 
nincs sztrájkkultúránk

A második legnagyobb or-
szágos szakszervezeti szövet-
ség, az Alfa Kartell háza tá-
ján szintén nagy a csönd. El-
nöke, Bogdan Hossu részben
ugyancsak a tagság passzivi-
tásában látja a tiltakozó ak-

ció elmaradásának okát.
„Nincs sztrájkkultúránk. Ha
a szakszervezeti vezetõk or-
szágos munkabeszüntetések-

re és utcai megmozdulások-
ra szólítanak fel, az emberek
úgy járnak el, mint a forra-
dalom idején: inkább a tele-
vízióban nézik az eseménye-
ket. Nem fogják fel, hogy a
nagy társadalmi megmozdu-
lások sok-sok egyén hozzájá-
rulásával teljesednek ki.
Nem szívesen vállalják a vé-
leményüket” – jelentette ki
Bogdan Hossu.

A szakszervezeti vezetõ
kérdésünkre elismerte: a la-
kosság bizalma a szakszer-
vezetekben a mélypontjára
süllyedt, s ehhez hozzájárult
az is, hogy az utóbbi idõben
megszaporodtak a szakszer-
vezeti vezetõkkel szembeni
korrupciós vádak. „A biza-
lomvesztés kétségkívül érzé-
kelhetõ, és ezen el kellene
gondolkozniuk a szakszer-
vezeti vezetõknek” – fogal-
mazott. 

Szerzõdtek
az ösztöndíjasokkal

Szerzõdést kötött tegnap a
dr. Verestóy Attila Alapít-
vány A jövõ magad vagy!
elnevezésû oktatási támo-
gatás nyerteseivel. A pályá-
zat révén idén 24 középis-
kolás, 11 egyetemista kap
10 hónapon keresztül kap
anyagi támogatást jó tanul-
mányi eredményeiért, elõb-
biek  havi 250 lejes, utóbbi-
ak 400 lejes ösztöndíjban
részesülnek. Ezenkívül eb-
ben az évben nem egy, ha-
nem három kutatói ösztön-
díjra lehetett pályázni. Az
alapítvány idén sem feled-
kezik meg az iskolakezdési
csomagokról: több mint 60
diák kap 300 lejes támoga-
tást, ennek összértéke
húszezer lej.

Pusztulnak az erdõk

A Consilva szövetség sze-
rint az elmúlt években
mintegy 300 ezer hektár er-
dõt vágtak ki az országban
illegálisan, mivel a magán-
tulajdonban levõ területeket
a legtöbb helyen nem õrzik.
Marian Stoicescu, a szövet-
ség elnöke arra hívta fel a
figyelmet, hogy a 2008-ban
elfogadott erdészeti törvény
elõírta, az erdõtulajdono-
sok 10 eurós támogatást
kapjanak évente egy hektár
erdõ õrzésére, azonban a
támogatásokat azóta sem
osztották ki.

Megtört érdekvédelem

Nem sztrájkolnak, perelnek

A háromszéki egészségügyi alkalmazottakat képviselõ
Sanitas szakszervezet tiltakozások szervezése helyett a bí-
róságon követeli a tagság jogait – mondta el Vasile
Neagovici. Az egészségügyi szakszervezet vezetõje arról
számolt be, hogy az elmúlt idõszakban öt végleges és
visszavonhatatlan bírósági ítélet született, amely arra kö-
telezi az alkalmazókat, hogy 165 költségvetési dolgozó
számára visszafizesse a tavaly nyáron levágott béreiket.
Leszögezte, nem elégednek meg a végleges bírósági ítéle-
tekkel, hanem mihamarabb végre is hajtják azokat, en-
nek érdekében felkérték az érintett intézmények vezetõit,
hogy kezdjenek fizetni, ellenkezõ esetben bírósági végre-
hajtóval zároltatják az intézmény számláit. (K. Zs.)

Letették a fegyvert. A szakszervezetek tagsága nem bízik a tiltakozó akciók sikerében Fotó: Tofán Levente

HIRDETÉS

Folytatása az 1. oldalról

A panaszos szülõ szerint a
Szent László Nagyvárad
egyik leggyengébb iskolája,
ahol a nyári érettségin egy
egész osztály megbukott,
és nincsenek olyan pedagó-
gusai, akik a kereskedelmi
iskola magyar diákjainak a
szaktantárgyakat oktathat-
nák. Elmondta: a magyar
osztályok „átmentésének”
ötlete nem új keletû. „Szó
volt már errõl egy évvel ez-
elõtt is, de akkor csak szó-
beszéd volt, senki nem erõ-
sítette meg” – jelentette ki.
Elmondása szerint a szülõk
legutóbb három nappal ez-
elõtt érdeklõdtek a magyar
osztályok sorsa felõl, vi-
szont arról biztosították
õket, hogy „minden marad
a régiben”. Az anyuka sze-
rint az egész ügy hátteré-
ben valószínûleg az áll,
hogy a katolikus gimnázi-
um „egy új szakot kap
anélkül, hogy belebonyo-
lódna annak bürokratikus
vonatkozásaiba”.

Zalder Éva, a Szent Lász-
ló Római Katolikus Gimná-
zium igazgatója tudomása
szerint az érintett szülõk „jó
ideje” értesültek arról, hogy
gyerekük az egyházi iskolá-
ban kezdi majd az új tan-
évet. Lapunknak az ügy hát-
terérõl elmondta: az egyház
visszakapta azt az épületet,
amelyben a Partenie Cosma
Kereskedelmi Szakközépis-
kola mûködött. A román is-

kola ennek következtében
kiköltözött, s a tanfelügyelõ-
ség ajánlotta fel, hogy a há-
rom magyar osztály marad-
jon az épületben, s tagolód-
jon be az egyházi tanintéz-
ménybe. „Mi nem repes-
tünk az örömtõl, ám a ro-
mán szakközépiskola veze-
tõsége igen, mert szabadulni
akart a magyar osztályoktól.
Ráadásul az új épületben
nem volt hely, a magyar gye-
rekeknek több váltásban kel-
lett volna tanulniuk” – ma-
gyarázta az igazgatónõ.
Zalder úgy tudja, a magyar
szülõk idejekorán tudomá-
sul vehették, hogy három
opciójuk van: román osz-
tályba íratják a gyereküket,
átíratják valamelyik másik
magyar iskolába, vagy bele-
egyeznek abba, hogy az
egyházi gimnáziumban
kezdjék a tanévet.

Zalder szerint a három ke-
reskedelmis magyar osztályt
csak úgy vehette át az egy-
házi iskola, ha idéntõl keres-
kedelmi szakoktatást is in-
dít. Ez is meg is történt,
megkapták a minisztériumi
engedélyt, idéntõl meghir-
dették a kilencedik osztályt,
így az átvett három osztály-
lyal együtt négy évfolyam
tanul hétfõtõl kereskedelmi
szakon. Az igazgató hang-
súlyozta, azt a három szak-
tanárt is átvették Partenie
Cosmából, akik a magyar
gyerekek szakképzését biz-
tosítják. Emlékeztetett arra
is, hogy miközben idén a ro-

mán szakközépiskolába már
ötössel be lehetett jutni, a
Szent László kereskedelmi
szakának kilencedik osztá-
lyába hetes volt az utolsó
bejutó médiája.

Az intézményvezetõ sze-
rint a gyerekeknek és szü-
lõknek nincs mitõl tartani-
uk: a Szent László Gimná-
ziumban ugyanolyan a házi-
rend, mint más iskolában.
Emellett hetente egyszer fél
órás szentmisén kell részt
venniük, s viselniük kell az
egyenruhát. „Nem áll szán-
dékunkban katolikust nevel-
ni belõlük. A reformátusok
saját vallásukat tanulhatják
a vallásórán” – magyarázta.

Szabó József, a nagyvára-
di önkormányzat tanügyi
bizottságának tagja szerint
„csak hangulatkeltés” egyes
szülõk elégedetlenkedése.
Lapunknak elmondta: több
szülõi értekezletet is tartot-
tak már idén ebben a témá-
ban Biró Rozália alpolgár-
mester, illetve a tanfelügye-
lõség képviselõinek részvé-
telével, így tudhatták, mi
vár rájuk. „ A Partenie
Cosma vezetõségével nem
volt könnyû tárgyalni, sza-
badulni akartak a magyar
osztályoktól” – magyarázta.
Elismerte ugyanakkor, hogy
a hivatalos döntés csak ezen
a héten szerdán született
meg a gyerekek sorsáról.
„Meg kellett még kapni va-
lami engedélyeket a minisz-
tériumtól és tanfelügyelõ-
ségtõl” – tette hozzá. 

Egyházi iskola – kényszerrel?



8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Befutó
Az utánpótlás magazinja
9.30 Iskolapélda (ism.)
10.05 Felfedező
10.30 BBC Click
A BBC informatikai maga-
zinja
11.05 Ikon (ism.)
11.30 Ősök tere (ism.)
12.05 Tíz perc
12.30 Stopper (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama
14.05 Panaszkönyv (ism.)
14.30 GyógyHír
Egészségügyi magazin
15.05 Garázs
15.30 Ingatlanpiac
16.00 Híradó
16.30 Európai híradó (ism.)
17.05 Ázsia
17.30 Globál (ism.)
18.00 Híradó
18.30 BBC Reporters (ism.)
19.05 BBC Hard Talk
(ism.)
19.30 Célpont (ism.)
Oknyomozó riportműsor
20.00 Híradó
20.30 Retrográd (ism.)
21.05 Civil kaszinó (ism.)
22.00 Híradó 21
22.30 Riasztás (ism.)
23.05 Vetítő (ism.)
23.06 A koronatanú
(ism.)
0.05 BBC Click (ism.)
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7.50 Arcélek (ism.)
8.05 Kiváncsi Fáncsi
8.15 A kék egér
8.25 Hol volt, hol nem
volt... (ism.)
8.45 Cimbora Retro
9.10 Kiváncsi Fáncsi
9.20 Az Ótestamentum
9.45 Kalózsziget 
(ifj. sor)
10.40 Nyelvőrző (ism.)
11.00 Az állatok nyelve
11.30 Divathét
12.00 Carlo és vendégei
12.45 Híradó
13.05 Isten kezében
13.35 EtnoKlub
14. 05 Török kezdőknek
(sor.)
15.45 A gyógyító 
növények világa
16.15 A tészta útja 
(ism. sor.)
17.15 Napok, évek, száza-
dok
18.05 A világörökség 
kincsei
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.30 Napozz Holddal 
- A Kispálfilm
22.00 Éjfél a jó és a rossz
kertjében 
(am. krimi, 1996)
0.35 Dunasport
0.50 Az emlékek útján
(auszt. road movie, 2005)
1.55 Felelet az életnek
2.25 Madár-legenda

Antena 1, 20.20
A Minden6ó

Bruce Nolan népszerű tévébemondó a Channel 7 esti híradó-
jában. Barátnője, Grace rajong érte. Mindezek ellenére a fér-
fi örökké elégedetlenkedik sorsával. Egy új műsorhoz keres-
nek vezetőt, de végül is nem őt választják. Elszabadul a po-
kol: kirúgatja magát, verekedik és egy nap alatt tönkremegy
magánélete is. Istent kezdi el hibáztatni mindezért.

RTL Klub, 22.05
Kegyenc fegyenc

Stan Mintont a kisstílű szélhámost csalásért elítélik. Agya-
fúrt ügyvédje segítségével azonban Stannek sikerül némi
időt nyernie, így van némi esélye túlélni a börtön kegyetlen-
ségét. Stan úgy dönt, hogy kiképezteti magát. A titokzatos
Mester segítségét kéri, faragjon belőle rettenetes harcmű-
vészt, hogy képes legyen állni a sarat, mire eljön az idő.

TV2, 22.30
A United 93-as

Ez a lebilincselő, provokatív dráma az utasokról, a személy-
zetről és a légiirányítókról szól, akik egyre fokozódó rette-
géssel figyelték, amint a United Airlines 93-as járata a ne-
gyedik eltérített repülővé vált a legszörnyűbb terrortámadás
napján, 2001 szeptember 11-én. Abban az alig 90 percben,
amit a gép a levegőben töltött, a világ az erőszak új korsza-
kába lépett.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.56 Ma Reggel
10.00 Főtér
10.45 Tunézia
11.15 A folyó
11.45 Másfélmillió lépés
Magyarországon
12.15 Nemzeti értékeink
12.25 Benyovszky Móric
és a malgasok földje
13.30 Hagyományok Háza
13.25 Fejezetek a cirkusz-
lexikonból
13.55 Aranyfeszt
14.25 A Szent Mihály-ká-
polna
14.35 Út a zenéhez
15.20 Roy és Ádám kon-
cert
15.25 ISKOLAtárs
16.10 A Tihanyi Bencés
Apátság
16.30 “Esély a lángok kö-
zött”
17.20 Rózsa Sándor (sor.)
18.15 Voyager
18.45 Európa egészsége
19.30 Esti mese
19.55 Montalbano fel-
ügyelő (sor.)
21.00 Híradó
21.30 McLeod lányai (sor.)
22.15 Halhatatlanok 
Társulata
23.05 Elmeállapot 
(angol thrill.)
0.50 Újpest FC-Pécsi MFC
labdarúgó mérkőzés
2.30 Szülő ellen nincs 
orvosság (am. vígj.)

8.00 Kölyökklub
Benne: Björn mackó ka-
landjai, 
Éliás, a kis mentőhajó,
Yakari, 
Rupert maci, 
Kengyelfutó gyalogkakukk
11.00 Tini titánok 
(am. anim. sor.)
11.25 Asztro Show
12.25 Házon kívül (ism.)
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Autómánia
13.45 Tuti gimi 
(amerikai sor.)
14.40 Forma-1 (élő) 
- Olasz Nagydíj
Circuit Monza, Monza
16.25 Míg 
a halál el nem választ 
(amerikai vígjáték soro-
zat)
16.50 Robin Hood 
(angol kaland sor.)
17.45 Hócsapda 
(am. filmdráma, 2007)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Fókusz Plusz
20.30 X-Faktor (2011) 
- A válogatás
Tehetségkutató show-mű-
sor
22.05 Kegyenc fegyenc
(am. vígj., 2008)
0.25 9/11 
- A terrorizmus útja 
(am. filmdráma, 1. rész,
2006)
3.15 Fókusz Plusz (ism.)

7.00 Az idő örvényében
7.25 Tv2 matiné
Benne: 414-es küldetés,
Fifi virágoskertje, 
Roary, a versenyautó
11.25 Egy tini naplója
(német vígj. sor.)
11.55 Bajnokok Ligája
magazin
12.25 Két TestŐr 
(ism.)
12.50 Babavilág
13.25 Mindig nyár 
(am. sor.)
14.15 Walker, 
texasi kopó (am. sor.)

15.15 Autóguru
15.45 Az Ügynökség
(kan.-am. sor.)
16.40 Capri 
- Az álmok szigete 
(olasz sor.)
17.35 Crusoe 
(am.-angol-kan. sor.)
18.35 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
19.30 Tények
20.00 Magellán
20.35 A Sherwoodi 
erdő titka
(kan. film, 2009)

22.30 A United 93-as 
(angol- amerikai filmdrá-
ma, 2006)
Közben: Kenósorsolás
0.40 A küklopsz szövetsé-
ge (amerikai sci-fi, 2008)
2.20 EZO.TV
3.20 Kalandjárat (ism.)

10.35 10 évvel fiatalabb
11.40 Zsírégetők 12.35
Topmodell leszek! 13.30
Romantikus kaland (soro-
zat) 14.00 Luxusdoki
(sorozat) 14.55 Szívek
szállodája (sorozat) 16.40
Vérmes négyes (sorozat)
17.10 Mike és Molly (soro-
zat) 17.40 Két pasi (soro-
zat) 18.10 Beugró Plusz
19.15 Extralarge (olasz-
am. krimi) 21.05 Columbo:
Jobb ma egy veréb (am.
krimi) 22.55 Fűrész VI.
(horror)

9.00 Hírek 10.00
Sport.ro Hírek 11.00 Pon-
tos sportidő 13.00
Sport.ro Hírek 14.00
Örüljünk a focinak:
Steaua - TSKA, TSKA -
Steaua 15.00 Sport.ro
Hírek 15.05 Fogadás a fé-
lelemmel 16.00 Mitica li-
gája (live) 18.00 Sport.ro
Hírek (live) 19.00 Mitica
ligája (live) 20.15 Ne
kezdj ki Seagallal 21.00
Sport.ro Hírek 22.00
Wrestling 23.00 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 Amor real
(sorozat) 16.30 Igaz törté-
netek 17.30 Vad szív (me-
xikói sor.) 18.30 Szerelem-
könnyek (román sorozat)
19.30 Az örökösök (soro-
zat) 20.30 A szerelem
győzelme (mex. sorozat)
22.00 Auróra (amerikai
sorozat) 23.30 Clase 406
(mexikói sorozat)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 001 - Az első beve-
tés (német-amerikai-angol
akciófilm) 12.50 Lassie
(amerikai-francia-ír ka-
landfilm) 14.35 Az arany
markában (amerikai-kan.
akciófilm) 16.35 Hullajó
hullajelölt (fr. vígjáték)
18.15 Defektes derbi (am.
vígjáték) 20.00 Daredevil,
a fenegyerek (am. kaland-
film) 22.00 Kémjátszma
(ang.-am. krimi) 0.20 A bi-
zalom ára (am.-fr.-ang. ak-
ciófilm)

9.30 Reaper - Démonirtók
(sorozat) 10.30 Jack és
Sarah (angol-francia víg-
játék) 12.30 Kanal-D Hírek
13.30 Vacanţa Mare
Reloaded (ismétlés) 14.30
D-Paparazzi (ismétlés)
15.15 Ezel (sorozat) 16.45
Akarsz milliomos lenni?
18.45 A nap híre 19.00
Kanal-D Hírek 19.45 Ez Ro-
mánia! 20.30 Esküvő meg-
lepetésekkel 22.30 A sze-
relem átka 0.00 Bogárin-
vázió (Mutánsok) (am. hor-
ror)

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
Kultúrcsepp ism. 17.30
Többszemközt ism. 18.00
Hitélet ism. 18.30 Híradó
19.00 Metszet, ism.
19.30 Híradó 20.00 Piac-
tér ism. 20.30 Híradó
21.00 Többszemközt ism.
21.30 Híradó 22.00
Kultúrcsepp, ism.

TV2
6.56 Ma Reggel
10.00 Mozdulj!
10.30 Marco és Gina
11.15 A kis Amadeus
11.40 Lülü, a teknőc
12.05 Hajrá, Becky! 
(kan. ifj. sor.)
12.30 Most a Buday!
13.01 Hírek
13.05 Sztársáv
13.55 Divatos
tengerpartok a ‘60-as

években
14.45 Magyarország
15.15 Szülő 
ellen nincs orvosság 
(am. vígj., 1998)
16.50 Magyarország 
története
17.20 A cunami túlélői
(dokumentumf.)
18.25 Hogy volt!?
19.20 Sándor Mátyás
(magyar-francia-olasz
sorozat)
20.30 Híradó
20.55 Sporthírek
21.05 SzerencseSzombat
Luxor, Ötöslottó és Joker
sorsolása
22.00 A színészkirály
- Latinovits Zoltán

22.10 Egy magyar nábob
(magyar filmdráma, 1966)
23.45 Polyák Lilla és
Homonnay Zsolt koncertje
0.40 Montalbano 
felügyelő
(olasz krimisor.)

7.10 Az ember és az idő
8.35 Rajzfilmek
9.30 Babamágia
9.55 George Enescu nem-
zetközi Fesztivál
10.10 Percy, 
Buffalo Bill és én 
(svéd kalandf.)
11.45 Nemzetközi 
cirkusz előadás
12.00 Pro Patria
12.30 Az én Európám
13.00 Travelling circular
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.30 Hannah Montana
(am. sor.)
15.00 Geoagiu
Nemzetközi Folklór Feszti-

vál
16.00 Ileana Rus 
Nemzetközi Folklór Feszti-
vál
17.05 A klastrom titka
(angol romantikus vígj.,
2007)
18.45 TeleEnciclopedia
19.45 Sport
20.00 Hírek
21.10 Esküdni mernék
(amerikai romantikus víg-
játék, 2003)
23.10 Űrbázis 
végveszélyben 
(am. akcióf., 2001)
0.50 Sugababes koncert
1.50 Nemzetközi cirkusz
előadás (ism.)
2.05 Sport (ism.)
2.20 Hírek (ism.)

6.30 Star Wars: 
A klónok háborúja 
(amerikai anim. sor.)
7.00 Pro Tv hírek, sport
10.00 Alice 
csodaországban 
(am. családi kalandf.,
1985), 3. rész
11.00 A skacok 
meg a kukacok 
(amerikai vígjáték, 2006)
(ism.)
13.00 Pro Tv hírek, sport
13.05 Rendőrakadémia
(amerikai vígjáték soro-
zat)
15.00 A hetedik tekercs
(amerikai-olasz kaland-
film, 1999). 2. rész
17.00 Visszatérés 
a kék lagúnába 
(amerikai kalandfilm,
1991)
19.00 Pro Tv hírek, sport
20.30 Indiana Jones 
és a kristálykoponya 
királysága 
(amerikai kalandfilm,
2008)
23.15 Box: 
Vitali Klitschko 
- Tomasz Adamek (live)
WBC világcím, 
nehézkategória
1.00 Indiana Jones 
és a kristálykoponya
királysága 
(ism.)
3.30 Alice csodaország-
ban (ism.)

5.00 Közvetlen 
hozzáférés (ism.)
5.40 101 kiskutya
7.00 Híradó, 
Sport,
időjárásjelentés
10.00 Cat Ballou 
legendája 
(amerikai western-vígjá-
ték, 1965)
12.00 Szindbád kalandjai
(kanadai kaland sorozat)
13.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
14.00 Fergeteges 
forgatás 
(amerikai vígjáték, 1999)
16.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
17.00 A Da Vinci-rejtély
(amerikai akcióthriller,
2006)
19.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
20.20 A Minden6ó 
(amerikai vígjáték, 2003)
22.20 A Szem 
(amerikai thriller, 2008)
0.20 Fergeteges forgatás
(amerikai vígjáték, 1999)
(ism.)
2.15 A Da Vinci-rejtély
(amerikai akcióthriller,
2006) (ism.)
3.45 Cat Ballou legendája
(amerikai western-vígjá-
ték, 1965) (ism.)

6.00 A cseresznye 
a tortán
7.00 Fején a nagyvilág
7.30 Teleshopping
8.00 Apák és kicsik 
(ism.)
8.30 Ízek, három szakács
9.00 Eladó lányok 
(román sor.)
10.00 Teleshopping
10.30 Autófórum
11.00 Stílustitkok 
– life style magazin
11.30 Sport, 
diéta és egy sztár
12.00 Az 5 csillagos ott-
hon
12.30 Ízek, 
három szakács
13.00 Focus monden
13.30 Mondenii 
– szórakoztató műsor
(ism.)
14.00 Huckleberry Finn
kalandjai 
(amerikai kalandf.) (ism.)
16.00 Tökös csaj 
(am. vígjáték, 2002) (ism.)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán 
- reality show (ism.)
20.30 Mulan 
(am. rajzf., 1998)
22.30 Az éj színe 
(am. erotikus-thriller, 1994)
0.30 Hírek (ism.)
1.30 A cseresznye a tor-
tán (ism.)

6.30 Szétépítők 
– Vízvezeték
7.00 Hogyan készült?
Pisztolymásolat, 
ívedző, 
használt-olaj kemence
8.00 Autókereskedők
úton – TVR S2
9.00 Hogyan csinálják?
10.00 Állítólag... 
- Önvédelmi fegyver
12.00 A túlélés törvényei
- A borneói dzsungel
14.00 Édesvízi szörnyek
16.00 Állítólag...
17.00 Aranyláz 
Alaszkában
18.00 A fegyverkovács 
– Fedélzeti vadászfegyver
19.00 Mocsári macsók 
- Texasban minden na-
gyobb
20.00 Fúrás
- engedély megadva!

21.00 Stan Lee bemutatja: 
szupermenek 
a valóságban
23.00 Kíváncsiság 
- Van-e teremtő?
0.00 Óriásrengés:
Az óra, amely megrázta
Japánt
1.00 Egy idióta külföldön 
- Kína
2.00 Ez csak üzlet 
- A vakmerő
3.00 Stan Lee 
bemutatja: 
szupermenek 
a valóságban

6.00 Hírek (ism.)
7.00 Teleshopping
8.00 Építészet 
(dokumentum sor.)
8.30 Szentek 
és mesterségek
9.00 Balkáni szokások
10.00 Ki vagy, doki? 
(angol kaland sor.)
11.00 Normandok
12.00 IT Zon@
12.30 Jamie 30 perces
ebédje
13.00 Tenisz: Ropharma 
- Challenger Turné Brassó
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Cirque Du Soleil
18.00 FIFA Beach Soccer
World Cup - Ravenna
2011 (live)
19.00 A világ palotái
(dok. sor.)
19.30 EFIE díjak
20.10 Igazán 
(kan.-német rom. dráma,
2000)
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 FIFA Beach Soccer
World Cup - Ravenna
2011
23.55 Mile High 
(angol vígjáték sorozat)
0.45 Jamie 30 perces
ebédje (ism.)
1.15 Normandok (ism.)
2.10 Igazán 
(kan.-német rom. dráma,
2000) (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 Térerő
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. szeptember 10.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ



8.00 Híradó
8.30 Soroló
A vidék magazinja
9.05 Ingatlanpiac (ism.)
9.30 Európai híradó
(ism.)
10.05 Péntek 8 (ism.)
11.05 Célpont (ism.)
Oknyomozó riportműsor
11.30 Napról napra
Belpolitikai összefoglaló
12.05 Civil kaszinó
13.00 Déli híradó
13.40 Közvetlen ajánlat
14.05 Sportré
14.30 Ősök tere (ism.)
15.05 Tíz perc (ism.)
15.30 Kommentár nélkül
16.00 Híradó
16.30 Befutó London (ism.)
17.05 Garázs (ism.)
17.30 GyógyHír
18.00 Híradó
18.30 Hírvilág
19.05 Bruttó (ism.)
19.30 Keresztmetszet Ri-
portmagazin
20.00 Híradó
20.30 Napról napra
(ism.)
21.05 Kontraszt
22.00 Híradó 21
22.30 Versus
23.05 Vetítő
Válogatás magyar doku-
mentumfilmekből
23.06 Búcsú (magyar
dokumentumf.)
0.05 Kontraszt (ism.)
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8.05 Cimbora Retro
9.00 Az Ótestamentum
9.30 Csak az a foci 2 
(német családi vígj.)
11.00 Kisboldogasszony-
napi nagymise Szentkútról
12.05 Ízőrzők: 
Felsőnyék
12.45 Híradó
13.05 Élő egyház
13.35 Élő népzene
14.05 Csellengők
14.30 Fotó Háber 
(magyar krimi, 1963)
16.10 Múltidéző
16.40 Dunáról fúj a szél
16.50 Vannak vidékek
17.50 Talpalatnyi zöld
18.25 Kirakat 
- Gellért Alpár műsora
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.05 Szerelmes földrajz
20.45 Heti Hírmondó
21.25 Klubszoba
22.25 Lélek Boulevard
22.50 Dunasport
23.10 London River 
(angol-francia-algériai film-
dráma, 2009)
0.35 Gyógyító hangok
1.50 “...filléres emléke-
im...” (ism.)
2.35 Heti Hírmondó 
(ism.)
3.15 Klubszoba 
(ism.)
4.10 Csellengők 
(ism.)

RTL Klub, 20.00
Mennyei Királyság

Balian, a hitét vesztett patkolókovács származása ellenére a
Szentföldre utazik, ahol akaratlanul is a háború középpontjá-
ba kerül. Ám Jeruzsálem hamis csillogása, a lovagok,
Tiberias és Guy de Lusignan ármánykodása közepette bele-
szeret a szépséges hercegnőbe, majd vezéralakja lesz az
eseményeknek. Végül minden bátorságát összeszedve meg-
próbálja megvédeni a várost Szaladin seregével szemben.

m1, 21.05
Szeptember 11: A katasztrófa után

A szeptember 11-ei terrortámadás, melynek nyomán össze-
omlottak a World Trade Center ikertornyai, az egész civili-
zált világot sokkolta és döntő hatással volt a világpolitika
fejlődésére. A műsor azokról szól, akiket a borzalmas esemé-
nyek személyesen érintettek. A mentőalakulatok tagjai arról
mesélnek, hogyan próbáltak tájékozódni az apokaliptikus te-
repen, miközben túlélők után kutattak.

DUNA Tv, 23.10
London River

2005-ben csak a New Yorki terrortámadáshoz hasonlítható
sokk rázta meg a nyugati világot: iszlám szélsőségesek robban-
tottak Londonban egy metróvonalon, sokszáz angol, amerikai
és az országban tartózkodó turista halált okozva. Történetünk
a tragédia idején játszódik, amikor egy brit anya és egy afrikai
apa keresi a robbantásokban eltűnt gyermekét a káoszban.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.56 Ma Reggel
10.00 Mesék
11.55 A Moira 
Orfei Cirkusz 
(cirkuszfilm)
13.01 Engedjétek hozzám
13.15 Katolikus krónika
13.40 Tanúságtevők
14.05 Cigány pasztoráció
14.20 A sokszínű vallás
14.30 Metodista magazin
14.55 Ortodox ifjúsági
műsor
15.05 János, 
Bors és Zénó
15.30 “Csodát termő hit”
16.00 Elrejtett tájak
16.20 Don Matteo (sor.)
17.20 Rózsa Sándor (sor.)
18.15 Voyager
18.50 Európa egészsége
19.35 Mese
20.00 Montalbano 
felügyelő 
(krimisorozat)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 McLeod lányai
(sor.)
22.15 Koncz Zsuzsa,
Aréna koncert
23.35 Üvöltő szelek
(olasz filmdráma, 1. rész,
2004)
1.10 OTP Bank Liga
MVM Paks-DVTK bajnoki
labdarúgó mérkőzés
2.55 Rózsa Sándor 
(magyar sor.)

8.00 Kölyökklub
Benne: Björn mackó ka-
landjai, 
Éliás, a kis mentőhajó,
Yakari, Rupert maci, 
Kengyelfutó gyalogkakukk, 
Hupikék törpikék, 
Frédi és Béni, avagy a két
kőkorszaki szaki
11.00 Trendmánia
11.40 Teleshop
12.35 Törzsutas
13.00 RTL Klub Híradó
13.15 Merlin kalandjai
(angol sor.)
14.20 Magyar 
autósport-magazin
14.35 Forma-1 (élő) 
- Olasz Nagydíj, Circuit
Monza
16.50 Míg a halál el nem
választ 
(am. vígj. sor.)
Közben: 17.00 Hatoslottó-
sorsolás
17.30 Aranyeső Yuccában
(olasz western-vígj.,
1981)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Mennyei Királyság
(am.-angol-sp. kalandf.,
2005)
22.45 Heti hetes
Utána: RTL-hírek
0.05 9/11 
- A terrorizmus útja 
(am. filmdráma, 2. rész,
2006)
1.45 Portré

6.45 Reggeli gondolatok
7.15 Az idő örvényében
7.45 Tv2 matiné
Benne: 414-es küldetés,
Roary, a versenyautó,
Eperke legújabb kalandjai
11.25 Max Steel 
(am. sor.)
12.25 Stahl konyhája
12.55 Kalandjárat
13.30 Borkultusz (ism.)
14.00 90210 
(am. sor.)
14.50 A kiválasztott 
- Az amerikai látnok 
(am. sor.)
15.45 Monk 
- Flúgos nyomozó 
(am. krimisor.)
16.45 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
17.40 Fogd a nőt és ne
ereszd! 
(am. rom. vígj., 1991)
19.30 Tények
20.00 Napló
20.35 Napló Extra
21.05 Görögbe fogadva
(am.-sp. vígj., 2009)
23.00 Frizbi Hajdú Péter-
rel (talk show)
0.00 Knight Rider 
(am. sor.)
0.55 Sivatagi álom 
(francia-koreai filmdráma,
2007)
3.10 EZO.TV
3.45 Napló (ism.)
4.10 Napló Extra (ism.)

10.15 Columbo: Jobb ma
egy veréb (amerikai krimi)
12.05 MaxxMotion 12.35
Szex és New York light
(sorozat) 13.35 A nagy
házalakítás 15.30 Ex-
tralarge: Gonzales bosszú-
ja (olasz-amerikai vígj.)
17.15 18 évvel később (Há-
rom apának mennyi a fe-
le?) (francia vígj.) 19.10
Bosszúból jeles (am. thrill.)
21.05 CSI (sorozat) 22.00
A főnök (sorozat) 23.00
Ripley és a maffiózók
(thriller)

9.10 ProMotor 10.00
Sport.ro Hírek 11.00 Pon-
tos sportidő 13.00
Sport.ro Hírek 14.00 Tri-
atlon világbajnokság
15.00 Sport.ro Hírek
15.05 Fogadás a félelem-
mel 16.00 Mitica ligája
18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.00 Mitica ligája
20.00 A fény harcosai
21.00 Sport.ro Hírek
(live) 22.00 Mitica ligája
23.00 Gigászok harca
0.00 Sport.ro Hírek 0.10
Pontos sportidő

8.15 Analia másik arca (so-
rozat) 9.45 Dona Barbara
(sorozat) 12.30 Lázadó
szerelem (sorozat) 14.30
Clase 406 (sorozat) 15.30
Amor real (sorozat) 16.30
Vad szív (sorozat) 18.30
Szerelemkönnyek (soro-
zat) 19.30 Az örökösök
(sorozat) 20.30 A szere-
lem győzelme (sorozat)
22.00 Auróra (amerikai so-
rozat) 0.00 Clase 406 (me-
xikói sorozat) 1.00 Szere-
lemkönnyek (sorozat) 2.00
Mesés hölgyek (ism.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Hullajó hullajelölt
(francia vígjáték) 12.45
Csodaországban (amerikai
filmdráma) 14.40 Defek-
tes derbi (amerikai vígjá-
ték) 16.25 Padlógáz (né-
met-luxemburgi akció-
vígjáték) 18.05 Daredevil,
a fenegyerek (amerikai ka-
landfilm) 20.00 Air Ameri-
ca (am. akció-vígjáték,
1990) 22.05 Rambo (am.
akciófilm, 1982) 23.50
Halálra jelölve (am. akció-
film, 1990) 

8.30 Lányok meglepeté-
sekkel 9.00 Nem ér a ne-
vem (am. sorozat) 9.30
Nevessünk 10.30 Csoda a
8. utcában (Elem nélkül
nem megy) (am. vígjáték)
12.30 Hírek 13.30 A lát-
nok (am. akciófilm) 15.15
Ezel (sorozat) 16.45 Ez Ro-
mánia! 17.45 Akarsz milli-
omos lenni? (ismétlés)
18.45 A nap híre 19.00 Hí-
rek 19.45 D-Paparazzi
20.30 Szemek az árnyék-
ban 22.00 A nagy zsozsó
(am. vígjáték)

7.30 Kultúrcsepp 8.00
Reggeli Terefere 10.00
Híradó 10.30 Metszet,
ism. 10.00 Híradó ism.
10.30 Néptánc 16.00 Pi-
actér 16.30 Többszemközt
17.00 Hitélet ism. 17.30
Fél óra Félsziget ism.
18.00 Piactér ism. 18.00
Piactér ism. 17.30 Erdélyi
Kávéház 18.30 Híradó
19.00 Kultúrcsepp ism.
19.30 Híradó 20.00 Több-
szemközt 20.30 Híradó
21.00 Híradó 22.00 Met-
szet, ism.

TV2
6.56 Ma Reggel
10.05 Engedjétek hozzám
10.15 Katolikus krónika
10.40 Tanúságtevők
11.05 Cigány pasztoráció
11.20 A sokszínű vallás
11.30 Metodista magazin
11.55 Ortodox 
ifjúsági műsor
12.05 János, 
Bors és Zénó
12.30 “Csodát termő hit”
13.01 Hírek
13.05 Zegzugos 
történetek
13.35 Az Alma együttes
koncertje
14.30 Üvöltő szelek
(olasz f. dráma, 1. rész)
16.05 Hortobágyi 
kalandozások
16.20 Út Londonba
16.50 OTP Bank Liga
MVM Paks-DVTK bajnoki
labdarúgó-mérkőzés
19.00 Anno
19.30 A király kalóza
(sor.)
20.30 Híradó este
21.05 Szeptember 11: 
A katasztrófa után
21.55 Kárpáthy Zoltán
(magyar f., 1966)
23.20 Gyilkosság 
a villában 
(am.-angol filmdráma,
2000)
1.20 Koncertek az A38
hajón

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
10.25 Népi hagyaték
11.10 A falu élete
11.55 Mezőgazdasági 
percek
12.00 A falu élete
13.00 Utolsó kiadás
14.00 Hírek
14.30 Megemlékezés 
a 2011 szeptember 11 ál-
dozataira
16.50 George Enescu
nemzetközi Fesztivál 2011
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, 
időjárásjelentés
21.10 T4xi 
(francia akció-vígjáték,
2007)
22.45 Indiai ilusztrációk
23.00 Grey anatómiája
(amerikai sorozat)
0.40 Dănutz S.R.L. – 1-2.
rész
2.30 TVR 55 
(ism.)
2.35 Ahogy elő van írva
(ism.)

6.30 Star Wars: 
A klónok háborúja 
(anim. sor.)
7.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
10.00 Alice csodaország-
ban (4. rész)
11.00 A hetedik tekercs
(amerikai-olasz kaland-
film, 1999), 2. rész 
(ism.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
13.05 Rendőrakadémia
(amerikai vígjáték soro-
zat)
15.00 Visszatérés 
a kék lagúnába 
(amerikai kalandfilm,
1991) (ism.)
17.15 Nicsak, 
ki beszél még! 
(amerikai vígjáték, 1989)
19.00 Hétvégi Pro Tv 
hírek, sport, időjárásjelen-
tés
20.30 A medál 
(hongkongi-amerikai vígjá-
ték, 2003)
22.30 Véres gyémánt
(am.-német akcióthriller,
2006)
1.30 A medál 
(hongkongi-amerikai vígjá-
ték, 2003) 
(ismétlés)
3.00 Véres gyémánt 
(am.-német akcióthriller,
2006) 
(ismétlés)

5.40 101 kiskutya
7.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
10.00 Édes kis mackóm
(kanadai-német családi
film, 1997) (ismétlés)
12.00 Szindbád kalandjai
(kanadai kalandfilm soro-
zat)
13.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés 
(live)
14.00 Johnny Tao 
kalandjai 
(amerikai akciófilm,
2007)
16.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
16.30 SuperBingo 
Metropolis 
(verseny show) (live)
19.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
20.20 A United 93-as 
(angol-amerikai filmdrá-
ma, 2006)
23.00 A panamai szabó
(amerikai-ír akciófilm,
2001)
Sz.: Pierce Brosnan,
Geoffrey Rush, 

Jamie Lee Curtis,
Brendan Gleeson
1.15 A United 93-as
(angol-amerikai filmdrá-
ma, 2006) (ismétlés)
3.15 Szindbád kalandjai
(kanadai kaland sorozat)
(ismétlés)

6.00 Tanulj, álmodj, sze-
ress! (ism.)
7.00 Kandikamera
8.00 Stílustitkok
8.30 Timon és Pumbaa
9.00 Stílustitkok
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 Én, te, Ő 
(vígjáték sor.)
13.00 Focus monden
14.00 Idősek és nyugtala-
nok (ism.)
14.30 Mulan 
(amerikai rajzf., 1998)
(ism.)
16.30 Horia akadémiája
(ism.)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Horrorra akadva 4.
(amerikai horror-vígjáték,
2006)
22.30 Anyós három men-
nyel
0.00 Magas sarok, 
alvilág (angol-amerikai ak-
ció-vígjáték, 2001)
2.30 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
3.30 Timon és Pumbaa
(ism.)

6.30 Szétépítők
7.00 Hogyan készült?
Vitorla, dió, kipörgésgátló,
méhek lépének struktúrája

8.00 Autókereskedők 
- Land Rover Discovery
9.00 Hogyan csinálják?
10.00 Chop 
- Shop 
- A londoni műhely
11.00 Amerikai hotrodok 
- ‘32-es Hi-Boy sportkocsi
12.00 Autóépítők
- A nagy verdacsata
13.00 Autókereskedők
15.00 Óriás költöztetők
16.00 Állítólag... 
- Nyílgépfegyver
17.00 Kíváncsiság 
- Van-e teremtő?
18.00 Édesvízi szörnyek
19.00 Újjászületés: 
9/11 emlékműve
20.00 A túlélés törvényei
- Rajongókkal a vadonban
21.00 Autókereskedők 
- Lotus Elan
23.00 Chop Shop 
- A londoni műhely 
– Dugóűző
1.00 Akiből tengeralattjá-
ró parancsnok lesz
2.00 A fegyverkovács 
- AK-47-es hangtompító

8.00 Ma a holnapról
8.30 A világ palotái
9.00 Boldogulj egyedül!
9.30 Minden pénzt megér
10.00 Ki vagy, doki? 
(angol kaland sorozat)
11.00 Csavargó halász
11.30 Motomágia
12.00 UEFA Magazin
12.30 Jamie 30 perce
ebédje
13.00 Tenisz: 
Ropharma 
- Challenger Turné Brassó
15.10 Ellopott elefánt
(amerikai kalandfilm,
1994)
16.50 Világutazó
17.00 Hírek
17.30 Balkáni szokások
18.30 Vívás Nemzeti 
Bajnokság döntő, férfiak
19.30 Nagy lábon
20.10 Szex, szerelem, 
olaszok 
(olasz-svájci-angol vígjá-
ték, 2004)
22.00 Hírek
23.00 FIFA Beach Soccer
World Cup-Ravenna 2011
0.00 Mile High 
(sor.)
0.50 Jamie 30 perce
ebédje (ism.)
1.20 Szentek 
és mesterségek 
(ism.)
1.50 IT zon@
2.20 Szex, szerelem, ola-
szok (ism.)

2.00 Éjszakai váltás
14.00 Hírek
14.10 Dalposta
15.30 Vidékről vidékre
16.00 Hírek
16.05 Vidékről vidékre
16.30 Aranyhangok
17.00 Operett
17.25 Rádióistentisztelet evangélikus egyház
17.55 Hírek, adászárás

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
10.00 Egyházi műsor

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

VASÁRNAP
2011. szeptember 11.
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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 BBC Hard Talk (ism.)
11.00 Híradó
11.30 Európai híradó
(ism.)
12.05 Ingatlanpiac (ism.)
12.30 Bruttó (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama
14.05 Ázsia (ism.)
14.30 Garázs (ism.)
15.05 Civil kaszinó (ism.)
Húsbavágó kérdések, civil
válaszok
16.00 Híradó (ism.)
Friss napi információk
16.30 Keresztmetszet
(ism.)
Riportmagazin
17.05 Célpont (ism.)
Oknyomozó riportműsor
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Hírvilág (ism.)
19.20 Stopper
20.00 Híradó
Friss napi információk
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.00 Híradó
23.30 BBC Reporters
(ism.)
0.05 Rájátszás (ism.)

9.00 Kultúrcsepp ism.
16.00 Híradó 16.15 Kul-
túrcsepp, ismétlés 16.35
Kárpát Expressz 17.00 Át-
járó 17.30 Híradó 17.40
Izelítő 17.50 Egészséges
percek 17.55 Könyvajánló
18.00 Reggeli terefere
18.30 Híradó 19.00 Piac-
tér 19.30 Híradó 20.00
Neve és hivatása... 20.30
Vékás Péter: Veress Fe-
renc, dokf. 21.00 Piactér,
ismétlés 21.30 Híradó
22.00 Átjáró, ismétlés
22.30 Híradó

ETV

8.15 Analia másik arca
(sorozat) 9.45 Dona Bar-
bara (sorozat) 12.45 Láza-
dó szerelem (sorozat)
14.30 Clase 406 (sorozat)
15.30 Amor real (sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Vad szív (mex.
sorozat) 18.30 A lángoló
ég alatt (sorozat) 19.30 A
csábítás földjén (sorozat)
20.30 A szerelem győzel-
me (sorozat) 22.00 Éjsza-
kai történetek 22.30 Au-
róra (sorozat) 23.30 Sze-
relemkönnyek (sorozat)

7.30 Családi történet
(sorozat) 9.30 Teleshop-
ping 10.00 Kedves barát-
nőm 12.30 Kanal-D Hírek
13.15 Légy az enyém
15.15 A szív úrnője
(sorozat) 16.45 Célpont-
ban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 A szívnek paran-
csolni nem lehet (dráma-
sorozat) 22.00 Szemek az
árnyékban 23.30 Kanal-D
Hírek 0.30 A vörös hegedű
(kanadai-olasz-angol ro-
mant. dráma)
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7.35 Építészt XXI (ism.)
8.05 Magyear elsők
8.30 Híradó
8.40 Család-barát (ism.)
9.35 Teleki Sámuel útján
(ism. sor.)
10.05 Az utolsó mohikán
10.35 Korea, Kína 
és Japán kultúrájának tör-
ténete
11.25 Derrick 
(német krimisor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Heuréka! 
Megtaláltam!
15.45 Afrika színei 
(ism. sor.)
16.45 Kézművek
17.00 Utazás a Marsra
17.50 Duna anzix
18.10 MacGyver 
(am.-kan. sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.15 Robog az úthenger
(magyar sor.)
21.00 Híradó
21.10 Sporthírek
21.20 Közbeszéd
22.00 A kétarcú nő 
(am. rom. vígj., 1941)
23.30 Sportaréna
0.10 Liftmesék 
(auszt. vígj., 2006)
1.30 Liszt Ferenc
kamarazenekar játszik
2.15 Közbeszéd (ism.)
2.45 Sportaréna (ism.)

Pro Tv, 14.00
A hõs 93-as járat

Mark Bingham jegyet váltott a United Airlines 93-as számú,
New Yorkból San Franciscóba tartó járatára. 2001. szeptem-
ber 11-e volt, sejtelme sem volt arról, mi vár rá. A felszállás
után azonban néhány terrorista átvette a hatalmat a gépen.
Az utasok mobiltelefonon tudomást szereztek arról, hogy re-
pülőgépek csapódtak a World Trade Center ikertornyaiba.

m1, 21.05
Gyula vitéz télen-nyáron

A gunyoros közéleti és médiakritika középpontjában egy té-
vésorozat áll. A végvári csaták idején játszódó film amatőr
főszereplője, a sörgyári melós, Prohászka Feri lángra lob-
bantja a magyar nők szívét. A sorozat kirobbanó sikert arat,
hevíti a magyar öntudatot. Az elharapódzó törökellenes
kampány azonban közbelépésre serkenti Bodó főszerkesz-
tőt: Gyula vitézt hűtlenség miatt meg kell ölni.

DUNA Tv, 22.00
A kétarcú nõ

Larry Blake, a laptulajdonos téli vakációja közben belesze-
ret a síoktatójába, Karinba, és feleségül veszi. Amikor azon-
ban vissza akar térni New Yorkba, asszonya nem hajlandó
vele tartani. Karin végül mégis követi újdonsült férjét a
nagyvárosba, ahol meglepetésére Larryt régi barátnője,
Griselda társaságában találja. Karin nagyvilági nőnek adja
ki magát.

DUNA TV

ACASÃ FILM+

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV

6.56 Ma Reggel
10.00 A rejtélyes XX. szá-
zad
10.25 Barangolások öt
kontinensen
10.50 Emberek 
a természetben
11.10 Nyitott stúdió
11.15 Együtt
12.05 Kutyafül-
Macska-nyelv
12.30 Az én Budapestem
13.01 Híradó délben
13.20 Kárpát Expressz
13.45 Záróra
14.10 Retrock: P. Mobil
14.20 Iskolapélda
15.10 Vigyázz, kész, rajt!
15.40 Élet-Víz
16.05 Rocca parancsnok
(sor.)
16.55 Elit gimi 
(drámasor.)
17.45 A hangszerkészítés
mesterei
18.10 Magyar rock
19.10 Szabadlábon
Erdélyben

19.35 Zorro legendája
20.00 Két zsaru egy pár
(krimisor.)
21.00 Híradó este
21.30 McLeod lányai (sor.)
22.15 24 (sor.)
23.00 Záróra
23.25 Angyali érintés (sor.)
0.15 Szerelemhajó (sor.)
1.00 Gyula vitéz télen-
nyáron (magyar vígj.)

6.30 Top Shop
7.00 Fókusz Plusz Maga-
zin (ism.)
7.25 Fókusz Reggel
7.55 Reggeli
Reggeli magazinműsor
10.05 Rubí, 
az elbűvölő szörnyeteg
(mexikói sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó 
- Déli kiadás
13.15 Asztro Show
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.15 Második esély
(am.-mex.-kol. sor.)
17.20 A szív útjai 
(török sor.)
18.20 Ezel 
- Bosszú mindhalálig 
(török sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 A Széf
Ki viheti el a milliókat? 
21.10 Fókusz
Közszolgálati magazin
21.45 Barátok közt 
(magyar sor.)
22.20 Dr. Csont 
(amerikai krimisor.)
23.15 ValóVilág - Besza-
vazó show (élő) - Aréna
23.55 Hazudj, ha tudsz!
(am. krimisor.)
1.00 102 perc, 
ami megrengette a világot
3.00 Reflektor

7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.50 Stahl konyhája
(ism.)
10.50 Babapercek
11.00 Teleshop
12.45 Készen áll, Mr.
McGill? 
(angol f. dráma, 2003)
14.30 EZO.TV
15.30 Seherezádé 
(török drámasor.)
16.30 Psych - Dilis detek-
tívek (am. krimisor.)
17.30 Második élet 
(am.-kol.-mex. sor.)
18.25 Update Konyha
18.30 Seherezádé 
(török drámasor.)
19.30 Tények
20.20 Aktív
21.15 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.25 NCIS 
(amerikai krimisor.)
23.25 NCIS: Los Angeles
(amerikai krimisor.)
Közben: Kenósorsolás
0.20 Aktív
0.25 Különleges ügyosz-
tály - Párizs 
(francia krimisor.)
1.25 Tények Este
1.55 EZO.TV
2.30 Szökevényvonat
(am.-izr. akcióf., 1985)
4.15 Magellán (ism.)
4.40 Animációs filmek

9.50 Nyomtalanul (soro-
zat)  10.45 18 évvel ké-
sőbb (francia vígjáték)
12.30 Zabagépek 13.50
Feleségcsere 14.50 őran-
gyal (am. sorozat) 15.50
Doktor House (am. soro-
zat) 16.45 Nyomtalanul
(sorozat) 17.40 Gyilkos
számok (ismétlés) 19.30
Jóbarátok (ismétlés)
20.25 Két pasi (sorozat)
21.25 Doktor House (sor.)
22.25 Aranypart 22.55
Bordertown - Átkelő a ha-
lálba (am.-angol thriller)

7.00 Sport.ro Hírek 10.00
Pontos sportidő 12.00
Sport.ro Hírek 13.10 Kü-
lön kiadás 14.00 Sport.ro
Hírek 15.00 Sport.ro Hí-
rek 15.10 Pontos sportidő
16.00 Sport.ro Hírek
16.30 Pontos sportidő
18.00 Sport.ro Hírek
19.00 Pontos sportidő
19.05 Információk 20.05
Információk 21.00 Sport.
ro Hírek 22.00 Local Kom-
bat Superstars: Remy
Bonjasky 23.00 Sport.ro
Hírek

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 80 nap alatt a Föld
körül (angol-amerikai-
olasz kalandfilm, 1. rész)
12.55 Briliáns terv (ame-
rikai-kanadai krimi) 14.40
Egy élet ára (kanadai
thriller) 16.35 A mágus
(cseh-amerikai filmdrá-
ma) 18.40 Mérgező ég-
bolt (amerikai-kanadai
thriller) 20.25 Tüzes jég
(am. akciófilm) 22.10 Hir-
telen halál (amerikai ak-
ciófilm) 0.15 War (ameri-
kai akcióthriller)

TV2
6.56 Ma Reggel
10.00 Kalandozó
11.00 Házaspárbaj 
(olasz sor.)
11.55 Vizánta
(dokumentumf.)
12.30 Napirend előtt
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
13.50 Roma Magazin
14.20 Domovina
14.50 Szent István Ván-
dorlás
15.20 Vizsgálat, lépj be!
15.50 Bűvölet (sor.)
16.50 Liszt Ferenc 
(magyar-német-olasz sor.)
15.20 Kisváros 
(magyar sor.)
18.00 Robbie, a fóka
(német sor.)
18.50 Angyali érintés
(am. sor.)
19.40 Szerelemhajó 
(am. sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Gyula vitéz 
télen-nyáron 
(magyar vígj., 1970)
22.25 Mosoly a javából
23.25 Az Este
0.00 A főnökök főnöke
(olasz sor.)
0.55 A varázsló kertje
1.25 Sporthírek
1.35 Ma Reggel (ism.)
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek

7.00 Reggeli híradó
8.00 Nyár, lányok és sztá-
rok (live)
9.50 George Enescu 
Nemzetközi Fesztivál 
- 2011
10.10 Lee Sun: 
Vihar a palotában 
(koreai sorozat)
11.25 Visszajátszás
12.45 A palota legendái:
Lim Sang 
(dél-koreai sor.)
14.00 Hírek
14.45 Kurier TV
15.15 Teleshopping
15.30 Krónika 
– magyar nyelvű műsor
17.00 Egyiptom
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)
22.00 Mad Men 
- Reklámőrültek 
(amerikai filmsorozat)
22.50 Indiai ilusztrációk
23.00 Dr. House 
(amerikai sorozat)
0.40 Lionel Richie koncert
1.40 Kurier TV (ism.)
2.05 Egyiptom (ism.)
3.00 Sport (ism.)
3.15 Hírek (ism.)

5.15 Rendőrakadémia
(am. vígjáték sorozat)
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek,
Könyvbemutató
10.00 Nicsak, 
ki beszél még! 
(amerikai vígjáték, 1989)
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
14.00 A hős 93-as járat
(amerikai filmdráma,
2006)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek,
Sport,

Időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 Fogadok 
a félelemmel 
(román sorozat)
22.30 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
23.00 Odaát 
(amerikai akciófilm-sor.)
0.00 Pro Motor
(ism.)
1.00 Pro Tv hírek,
időjárásjelentés 
(ism.)
2.30 Odaát 
(amerikai akció sor.)
(ism.)

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
8.00 Reggeli matiné 
- Răzvan és Dani műsora
(live)
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
- reality show (ism.)
12.00 Szindbád kalandjai
(kanadai kaland sorozat)
13.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
- reality show (ism.)
16.00 Híradó,
Sport, időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés - Simona 
Gheorghe műsora
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
20.20 Menyasszony 
a fiamnak 
- reality show
22.00 Nárcisz: 
Törvénytelen szerelmek 
(sor.)
23.15 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
23.50 Egy bűnös show 
- Dan Capatos 
szórakoztató műsora
(live)
1.15 Túszvonat 
(am. thriller, 1999)
3.00 A simlis és a szende
(amerikai sorozat)

6.00 A cseresznye 
a tortán 
- reality show (ism.)
7.00 Magas sarok, alvilág
(angol-amerikai akció-víg-
játék, 2001) (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(indiai sor.)
10.30 A Pixar sztori 
(amerikai dokumentum-
film)
12.30 Teleshopping
13.00 Timon és Pumbaa
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Családban 
(román sorozat) (ism.)
16.00 A cseresznye 
a tortán
- reality show
17.00 Lököttek 
(román sorozat)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 Horia akadémiája 
– kulináris műsor
22.15 Lököttek 
(román sorozat)
23.15 Mondenii 
(szórakoztató műsor)
23.45 NCIS 
(amerikai krimisorozat)
1.00 Hírek 
(ism.)
2.30 Timon és Pumbaa
(ism.)

7.00 Hogyan készült?
Síszemüveg, 
toronydaru, 
porcelán figura, 
dízelmotor
8.00 Autókereskedők 
- BMW M3
9.00 Hogyan csinálják?
10.00 Hogyan készült? 
– Csavarhúzók, 
Mozgólépcsők
11.00 A túlélés törvényei
- Panama
12.00 Amcsi motorok
13.00 Autókereskedők
15.00 Az űrrepülőgép
utolsó útja 
(dokumentumf.)
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok 
- Military motor
18.00 Autókereskedők
- Jaguar E-Type

19.00 A túlélés 
törvényei - A borneói
dzsungel
20.00 Állítólag... 
- Tudsz úszni szódában?
21.00 Hogyan készült? 
– Motorkerékpár-motorok
22.00 Kíváncsiság 
- Van-e teremtő?
23.00 Ez csak üzlet 
- A víg özvegy
0.00 Autókereskedők 
- BMW 840, 
Jaguar E-Type
2.00 A túlélés 
törvényei 
- A borneói dzsungel

7.00 Teleshopping
8.00 A Simpson család
(anim. sor.)
8.35 Familie Dr. Kleist
(német sor.)
9.30 Jamie Amerikában
10.00 Mesék a vadonból
10.30 Nagy lábon
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Hírek,
időjárásjelentés
12.30 Biznisz óra
13.30 Miért ABC
14.00 Ragadós 
történetek
14.35 Együtt Európában
15.30 Boldogulj egyedül!
16.00 Familie Dr. Kleist
(német sor.)
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.25 Remix
18.30 Jamie Amerikában
18.55 Adio
19.00 Mesék a vadonból
19.35 Három királyság
(kínai sor.)
20.30 Biznis óra
21.30 Aeroshow
22.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
23.00 Csillagközi romboló
(amerikai-angol akció
sorozat)
23.55 Három királyság
(kínai sor.)
0.50 Tomboló öklök
(amerikai kalandfilm-
sorozat)
1.45 Zoom (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.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

11.00 Hírnegyedóra
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
2011. szeptember 12.
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Ma az Ádám nevûek ün-
nepelnek.
Az Ádám bibliai férfinév,
az elsõ emberpár férfitagjá-
nak neve. A név héber ere-
detû, az eredeti jelentése:
ember (az emberi faj neve
vált személynévvé). 
Szombaton Hunor és Ni-
kolett napja lesz.
Vasárnap a Teodórák ün-
nepelnek.

Évforduló
• I. e. 490 – A marathóni
csata kezdete a megszálló
perzsa haderõ és a görög
városállamok hadseregei
között. A maratoni futás
mint sportág, innen szár-
mazik.
• 1776 – Amerikában e
naptól kezdve hivatalos az
„Egyesült Államok„ név
az „Egyesült Kolóniák”
helyett. 
• 1911 – A légiposta szol-
gáltatás kezdete (British
Post Office).
Szombat, szeptember 10.
• 1846 – Elias Howe szaba-
dalmaztatta a varrógépet.
Vasárnap, szeptember 11.
• 1609 – Henry Hudson e

napon fedezi fel Manhattant.
• 1896 – Megindul a vezeté-
kes ivóvízszolgáltatás Ko-
lozsváron.

Vicc
A székely sapka nélkül áll a
hidegben az utcán. Arra
megy komája, megkérdezi:
– Hallja kend, mit áll itt haja-
donfõ az utcán?
– Hát a házban jól rácba
szedtem az asszonyt, de
most kellene valaki, aki be-
megy a sapkámért.

Recept
Sztrapacska 
Hozzávalók: 800 g burgo-
nya, 1 tojás, 30 g zsír, 300-
350 g liszt, 150 g juhtúró, 100
g füstölt szalonna.
Elkészítése: A burgonyát
meghámozzuk és lereszel-
jük. Hozzákeverjük a zsírt,
tojást, és annyi lisztet, hogy
galuska keménységû tésztát
kapjunk. Fõvõ, sós vízbe ga-
luskát szaggatunk belõle, és
10 percig fõzzük. A kisütött
szalonna zsírjára szedjük, te-
tejére morzsoljuk a juhtúrót,
rárakjuk a tepertõt, és forró
sütõbe rakjuk. 
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Jók a kilátásai, kellemes napok-
ra számíthat. Menjen többet tár-
saságba, szórakozzon! Élvezze a
természet minden örömét.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Rugalmas, könnyen alkalmaz-
kodik a körülményekhez.mVisel-
kedését tekintve képes mindig a
realitások talaján maradni.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Nagy sikerrel áll helyt feladatai
elvégzésében, könnyû szerrel sa-
játítja el új technikákat is. Ügyel
az apró részletekre. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Kellõen motivált, és kitartóan
igyekszik megkaparintani egy
vágyott munkakört. Sikerre szá-
míthat, mert ön jó szervezõ.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Lehet, hogy egy közeli ismerõse
jobban kedveli, mint gondolná.
Nincs tisztában az érzéseivel. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Felhívja egy ismerõse, akivel
igazán élvezetes lesz beszélgetni.
Megbízhat benne, mert nagylel-
kû és kedves. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Egyedül érzi magát, és aggódik a
keresete miatt. Ha nem fél a jövõ-
tõl, akkor rájöhet, hogy nincs az
a válság, amelybõl ne lehetnek
kilábalni.
SKORPIÓ(X. 23.–XI. 22.)

Nem ijed meg a nehézségektõl.
Mivel realista, ritkán vesztegeti
az idejét álmodozásokkal. Kész
lesz szorgalmasan dolgozni.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Elõfordulhat, hogy vonzódik egy
régi ismerõséhez. Humorérzéke
segíteni fogja abban, hogy reáli-
san lássa a helyzetét.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Szinte habzsolja most az életet.
Sokat tartózkodik a szabadban,
ami feltölti szervezetét friss leveg-
õvel, D-vitaminnal.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Ha nem várna vendégeket,
akkor talán fel sem kelne, annyi-
ra vonzza az ágy. Egész nap csak
rejtvényt fejtene, olvasna. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Mozgalmas napja lesz. Olyan
dolgokra kerít sort, amelyekre
máskor sohasem marad ideje, s
csak halmozódnak a tennivalók.

Horoszkóp
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A hatos lottó nyerõszámai:

11, 9, 26, 10, 30, 6.

Élni jó, a halál pedig nyugal-
mas. A gondot az egyikbõl a
másikba való átlépés okozza.
Van egy rövid pillanat, amit
meghalásnak nevezünk és
amivel sehogy sem tudunk ki-
békülni. Talán azért nem,
mert életünkben minden a
változásról és a dolgok folya-
matos egymás után követke-
zésérõl szól. A meghalás vi-
szont olyan pontnak tûnik,

ahonnan nincs tovább semerre.
Az ember ösztönösen nem tud és
nem akar kibékülni ezzel. De
hát miért is kellene elfogadja
ezt, amikor körülöttünk való-
ban arról szól minden, hogy
minden után következik még
valami és valaminek a vége va-
lami másnak a kezdete is
ugyanakkor. Mint ahogy a
tölgyfa élete is a kivágás után
kezd szép és érdekes lenni. 

Gondolatjel Visky István rovata



Jégkorong 

Hírösszefoglaló 

A sportág legsötétebb
napjának nevezte 2011.

szeptember 7-ét René Fasel,
a Nemzetközi Jégkorong
Szövetség (IIHF) elnöke az
orosz Lokomotiv Jaroszlavl
csapatát ért szerdai repülõ-
gép-szerencsétlenség miatt.
A szörnyû balesetben az
orosz nyílt profiligában
(KHL) érdekelt Lokomotiv
Jaroszlavl egész csapata oda-
veszett, olimpiai és világbaj-
nokok, Stanley Kupa-gyõzte-
sek, junior világbajnokok.
Nem élte túl a zuhanást
egyetlen külföldi világsztár, a
svéd Stefan Liv, a szlovák
Pavol Demitra, a cseh Karel
Rachunek, Jan Marek és
Josef Vasicek, a lett Karlis
Skrastins és a fehérorosz
Ruszlan Szalej sem. Ször-
nyet halt a sportág legendás
alakjának számító edzõ,
Brad McCrimmon is, a Det-
roit Red Wings és a Philadel-
phia Flyers egykori hátvédje.
A 43 halott mellett a játéko-
sok közül egyedül Alek-
szandr Galimov élte túl a bal-
esetet, az õ testfelületének 80
százaléka megégett, és az or-
vosok küzdenek az életéért.

A másik túlélõ a repülõgép
személyzetéhez tartozott. 

A Jaroszlavl szerdán
Minszkbe indult, ahol tegnap
kezdte volna meg a 2011/12-
es idényt. A bajnoki rajt szer-
dán volt, a Szalavat Julajev és
az Atlant meccse azonban
félbeszakadt, amikor a részt-
vevõk hírt kaptak a szörnyû
tragédiáról.

A Magyar Jégkorong Szö-
vetség (MJSZ) részvéttávira-
tot küldött a KHL vezetõi-

nek, s osztozik a gyászban az
IIHF is. René Fasel IIHF-
elnök azt nyilatkozta, hogy a
légi közlekedés alapvetõen
fontos a profi hokicsapatok
számára, és az ilyen tragikus
balesetek egészen mostanáig
elkerülték a sportágat.
Vlagyiszlav Tretyak, olimpiai
és világbajnok kapus, az
orosz szövetség elnöke bízik
benne, hogy a mostani ször-
nyû csapás után a hoki nem
hal meg Jaroszlavlban, és

azok miatt folytatják a spor-
tot, akik most a gépen ültek.

Az észak-amerikai profi
jégkorongliga (NHL) sztárjai
is részvétüket fejezték ki a
jaroszlavli hokisok hozzátar-
tozóinak, családtagjainak. A
lezuhant gépen több volt
NHL-es is utazott.

A KHL-ben érdekelt klu-
bok vezetõi közösen fogják
eldönteni, hogy miként foly-
tatódjon a bajnokság miután
a Lokomotiv csapatából

egyetlen játékos élte túl a ka-
tasztrófát. A KHL illetékesei
szerint most a gyászolók
megsegítése a legfontosabb,
és - ha majd lehet - hideg fej-
jel kell döntéseket hozni a ho-
gyan továbbról. Tegnapra
volt kiírva a Dinamo Minszk-
Jaroszlavl találkozó (éppen a
fehérorosz fõvárosba tartott a
Lokomotiv), és a másik há-
rom, e napra tervezett talál-
kozót sem tartják meg. Viktor
Tyihonov, a sportág legendás
edzõalakja azt javasolja, hogy
a másik 23 klub adjon egy-
egy játékost a Jaroszlavlnak,
és õk így alkossanak egy csa-
patot, amely végigjátssza az
idényt. De elképzelhetõ az is,
hogy a Lokomotiv nélkül
rendezik meg a szezont.

A jaroszlavliéhoz hasonló
katasztrófák a XX. század
közepén következtek be.
1949-ben 31 személy, köztük
az AC Torino 18 labdarúgó-
ja vesztette életét a supergai
repülögépszerencsétlenség-
ben, kilenc évvel késõbb pe-
dig a Manchester United lab-
darúgócsapat keretét tizedel-
te meg a Belgrád fele repülõ
„British European Airways”
gép végzetes balesete. Akkor
21-en vesztették életüket a
repülõgépen levõ 44 személy
közül. 
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Negyvenhárman haltak meg, a játékosok közül egyedül Alekszandr Galimov élte túl a balesetet

RövidenJaroszlavli katasztrófa: 
a hoki legsötétebb napja

Halasztott a Steaua

Az UEFA engedélyezte,
hogy a Steaua–Schalke 04
Európa Liga csoportmérkõ-
zést szeptember 15-e helyett
21-én rendezzék meg a bu-
karestiek. Remélhetõleg ad-
dig a helyén lesz az új, hol-
landiai eredetû gyepszõnyeg
amellyel Gigi Becali helyet-
tesíteni akarja a National
Arena játékterének mostani
borítását. 

Vaslui–Dinamo a sláger 

A 6. forduló mérkõzéseivel
folytatódik a labdarúgó Li-
ga-1 õszi idénye. A mûsor:
ma: Marosvásárhely–Astra
(19 óra, DigiSport), Oþelul–
Kv. CFR 1907 (21.30 óra,
DigiSport); szombaton: Ra-
pid–Brassó (19 óra, Digi-
Sport), Gaz Metan–Steaua
(21.30 óra, DigiSport); vasár-
nap: Sportul Studenþesc–
Szeben (17 óra, DigiSport),
Kolozsvári U–Concordia
Chiajna (19 óra, DigiSport),
Vaslui–Dinamo (21.30 óra,
DigiSport); hétfõn: Petrolul–
Ceahlãul (19 óra, DolceSport
és TVR 1), Pandurii–Mio-
veni (21 óra, GSP Tv). 

Gólzápor a Ligakupában 

A magyar labdarúgó Liga-
kupa legutóbbi eredményei:
A csoport: Zalaegerszeg–Pá-
pa 0-8, Gyõri ETO–Haladás
2-2. B csoport: Ferencváros–
Pécsi MFC 1-4, Kaposvár–
Siófok 2-0. C csoport: Vide-
oton–Gyirmót (NB II) 4-2,
Honvéd–MTK  (NB II) 0-2.
D csoport: Kecskemét–Új-
pest 4-3, Paks-Szolnoki
MÁV (NB II) 10-1. E cso-
port: Diósgyõri VTK–Me-
zõkövesd (NB II) 4-0, Va-
sas–Debreceni VSC 3-3. 

Mezey György 70 éves 

Hetvenedik születésnapja
alkalmából szerdán a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség
székházában köszöntötték
Mezey Györgyöt, korábbi
szövetségi kapitányt, a ma-
gyar edzõképzés egyik veze-
tõ alakját. Az ünnepség so-
rán Vági Márton fõtitkár el-
mondta, hogy az 1941-es év
rendkívül gazdag volt a ma-
gyar futball történetében,
hiszen abban az esztendõ-
ben született, és idén ünne-
pelte 70. születésnapját töb-
bek között Ihász Kálmán,
Verebes József, Mészöly
Kálmán és Mezey is.

Overdose 
kihagyja Párizst

Kéthetes augusztusi leállá-
sa miatt nem indul a vasár-
nap esedékes párizsi Group
III-as, 1000 méteres viada-
lon Overdose. A magyar
versenyló lábsérülés miatt
volt kénytelen idõlegesen
leállni az edzésekkel, mos-
tanra pedig nyilvánvalóvá
vált, hogy nem futhat a
hétvégi versenyen. „Dózi”
az õszi szezon legrango-
sabb rövidtávú európai ver-
senyén, az október eleji
Group I-es Prix de
l’Abbaye-n indulna. 

Kosárlabda 

Turós-Jakab László

Érdekes mérkõzésekkel
rajtolt szerdán a Litváni-

ában zajló 37. férfi kosárlab-
da Európa-bajnokság máso-
dik szakasza. Az E közép-
döntõ-csoportban a címvéd
spanyolok, elsõsorban a
Gasol-fivérek, Pau és Marc
43 pontjának köszönhetõen
gyûrték le a németeket (77-
68), akik már csak valami
csoda folytán kerülhetnek a
legjobb nyolc közé. 

Ennél is izgalmasabban
alakult a végig kiegyensú-
lyozott francia-török össze-
csapás, amelynek hajrájá-
ban Tony Parker hidegvére
billentette el a mérleg nyel-
vét a gall kakasosok javára.
A francia válogatott maradt
az Eb egyetlen veretlen ala-
kulata.  

A nap utolsó mérkõzésén,
tízezer nézõ elõtt, a hibázni
képtelen litvánok 100-90-re
verték a szerbeket, akik min-
dent elkövettek a gyõzelem
érdekében. A találkozó 18
triplájából 11-et az Eb házi-
gazdái szereztek, Mantas
Kalnietis egymaga ötször ta-
lált be 6,75 méterrõl – hét
kisérletbõl. A baltikumiak
25-11-re nyerték a gólpasz-
szok rendkívül fontos párba-
ját is.  

Tegnap megkezdõdött a
küzdelem az F csoportban is.
Az elsõ mérkõzésen a mace-
dónok 65-63-ra verték a grú-

zokat, majd az oroszok 79-
60-ra a finneket. A szlovén-
görög összecsapásra lapzárta
után került sor. 

Ma Spanyolország–Szer-
bia (15.30 óra), Németor-
szág–Törökország (18 óra) és
Litvánia–Franciaorszg (21
óra) találkozókat rendeznek
az E csoportban. Ezeket
megelõzõen a sorrend: 1.
Franciaország 6 pont (241-
225), 2. Spanyolország 5
(225-212), 3. Litvánia 5 (254-
249), 4. Szerbia 4 (261-261),
5. Törökország 4 (197-200),
6. Németország 3 (197-228)

A Sport 1 ma a litván–fran-
cia csúcsrangadót közvetíti
élõben, míg szombaton a
Grúzia–Finnország (17 óra),
vasárnap pedig a Spanyolor-
szág–Franciaország (18 óra)
mérkõzés követhetõ figye-
lemmel a képernyõn. 

Eb: veretlen franciák

Labdarúgás 

T. J. L. 

Huszonnyolc másod- és
harmadosztályú csapat

lépett pályára a labdarúgó
Román Kupa 2011/12-es
idényének ötödik fordulója
keretében. 

A nyolc Liga-3-as csapat
közül négynek sikerült to-
vábbjutnia, az Oltchim Râm-
nicu Vâlcea, a Jádi Voinþa, a
CS Viºina Nouã és a Kolozs-
vári Sãnãtatea élvonalbeli
együttest is kaphat ellenfélül. 

Eredmények: Bukaresti
Juventus (Liga-2)-Bukaresti
Dinamo II (Liga-2) 4-1,
Oltchim Râmnicu Vâlcea
(L3)-FC Argeã Piteãti (L2) 3-
1, Bákói ASC (L3)- Galaci
FCM Dunãrea (L2) 1-2,
Gloria Buzãu (L2)-CS Oto-
peni (L2) 1-2, SCM Petrotub
Roman (L3)-Bákói FCM
(L2) 1-2, Nagyváradi Lucea-
fãrul (L2)-UTA (L2) 4-2,
Jádi Voinþa (L3)-Nagybányai
Máramaros FC (L2) 3-2,
Callatis Mangalia (L2)-
Konstancai Viitorul (L2) 2-3,
CS Viºina Nouã (L3)-ALRO

Slatina (L2) 1-0, CF Brãila
(L2)-AFC Sãgeata Nãvodari
(L2) 2-0, FC Chindia Târ-
goviºte (L2)-Astra II Giurgiu
(L2) 0-1, Pandurii II Tg. Jiu
(L3)-Gaz Metan Severin (L2)
2-3, Borossebesi Naþional
(L3)-Temesvári Poli (L2) 0-1,
Kolozsvári Sãnãtatea (L3)-
Tordai Arieºul (L2) 5-1.  

Ma délután kisorsolják a
tizenhatoddöntõk párosítá-
sát, a küzdelembe a 18 élvo-
nalbeli csapat is bekapcsoló-
dik. Az mérkõzésekre szep-
tember 20. és 22. között ke-
rül sor. 

Bravúrok a Liga-3-ban 

Jégkorong

Vásárhelyi-Nyemec Réka

A MOL-liga idei elsõ
meglepetését szolgáltató

Székesfehérvár otthonában
kezdi a bajnokságot a Brassói
Fenestela jégkorongcsapata.
A magyarországiaknak, mint
ismert, sikerült legyõzniük a
címvédõ csíkiakat a szezon-
nyitón, így a mai meccsen el-
méletileg õk számítanak favo-
ritnak. De ahogyan Kóger
István tanítványai képesek
voltak meglepetésre, úgy a
Brassónak is lehet egy két adu
a tarsolyában. Bár Vitalij
Kiricsenko, Szõcs Szabolcs és
Antal Zsombor is távozott a
keretbõl, az újonnan érkezett

játékosok betölthetik az ûrt:
Péter Zsolt a Progymtõl, Bo-
ros Attila és János Imre a Fe-
rencvárostól, Fodor Csanád a
Vasastól, Varga Milan pedig a
Dunaújvárostól igazolt Bras-
sóba. Miklós Ervin klubelnök
visszafogottan nyilatkozott a
rajt elõtt, de az biztos, hogy
nem fogják könnyen megad-
ni magukat a fehérváriaknak.
Noha a csapat még fiatal,
amióta elkészült a jégcsarnok
egyre népszerûbbé válik a jég-
korong Brassóban. „Kiala-
kult egy háromszáz-négyszáz
fõbõl álló fõszurkoló gárda és
van vagy kétszáz gyermek aki
hokizik. Az U16-os bajnok-
ságba is beneveztünk, meg-
van az elsõ utánpótlás-gene-
ráció” – mondta lapunknak

Miklós. A csapat költségve-
tésének 70-80 százalékát a he-
lyi önkormányzat biztosítja, s
a klubelnök reméli, hogy a
magánszféra is felfigyel rájuk.

A nagymúltú Steaua is ma
kezdi a szezont a MOL-li-
gában, ám a bukarestiek nin-
csenek egyszerû helyzetben.
Bár Jevgenyij Piszarenko
visszatért a csapathoz, fiatal-
jaik tavaly nem hozták a várt
eredményeket. A mai sze-
zonnyitón a liga-gyõzelemre
hajtó Dunaújváros otthoná-
ban lépnek pályára, így egy
steauás gyõzelem igazi bra-
vúrnak számítana. A játék-
nap harmadik mérkõzését
Miskolcon rendezik, ahol a
helyi Jegesmedvék a Ferenc-
várost látják vendégül. 

Rajtol a Brassó és a Steaua
Mantas Kalnietis



Ágoston Hugó

Markó Béla hatvan éves.
Mit tudsz felhozni a ment-
ségedre? Készülsz számve-
téssel? Hát betûvetéssel?
– Általában nem ragaszko-
dom az ilyen konvenciók-
hoz, hogy ha az ember elrúg-
ja az ötvenet vagy a hatva-
nat, ha kerek évfordulója
van, akkor annak van valami
jelentõsége. Biológiailag
nem pontosan szeptember 8-
án öregszem én sem, hanem
azelõtt is és azután is, és fo-
lyamatosan, mint mindany-
nyian. De az emberi konven-
cióknak mégis van jelentõsé-
gük, mert megteremtik a
számvetés kényszerét, és én
az utóbbi idõben – szintén
nem éppen szeptember 8-án
vagy ezekben a napokban,
hanem ezekben az években
– folyamatosan készítem a
magam számvetését. Ennek
része volt az is, hogy úgy
döntöttem, politikai pályá-
mat fokozatosan lezárom, és
ott próbálom folytatni, ahol
abbahagytam, vagyis az iro-
dalomban. Ez viszont tagad-
hatatlanul kötõdik az élet-
korhoz, mert most még úgy
érzem, van még egy életem,
vagy lehet még egy életem,
vagyis esetleg még képes va-
gyok kiteljesíteni egy hiva-
tást. Ez válasz arra is, hogy
készülök-e betûvetéssel.
Igen, természetesen. Most
abban a szerencsésnek
mondható lelkiállapotban
vagyok, hogy több a megír-
nivalóm, legalábbis én így
gondolom, mint amennyit
nap mint nap meg tudok ír-
ni, különösen úgy, hogy
azért más felelõsségem is
van. Itt nem csak versírásról
van szó, hanem arról, hogy
azt is meg kell írnom, ami az
én tudásom és tapasztalatom
szerint az elmúlt húsz évben
velünk történt.

Vegyük sorra felnõtt éle-
ted stációit! 1971 szeptem-
bere: Markó Béla húsz éves,
a kolozsvári Gaál Gábor

Irodalmi Kör elnöke. Gyö-
nyörû életkor, de a rendszer
kezd bekomorulni...
– Talán nem a húsz éves kor
volt ilyen szempontból szá-
momra emlékezetes, hanem
a tizenhét, tizennyolc éves
kortól el egészen húsz, hu-
szonegy, huszonkét éves ko-
romig, ugyanis hogyha vala-
ki belenéz, ha nem másba,
akkor a történelemkönyvek-
be, akkor látni fogja, hogy ez
az idõszak volt, általában
Európában is, tehát nem
csak a szocialista világban,
hanem Nyugat-Európában
is, egy radikális nyitás pilla-
nata: a párizsi diáklázadá-
sok, mozgalmak, minden
ami ide kapcsolódik, el egé-
szen a zenéig, a Beatlesig –
az valamivel hamarabb rob-
bant be. Romániában is ez a
kor a kommunista diktatúrán
belül mégiscsak a nyitás kora
volt. Tehát én kamaszként és
aztán fiatalon is, húsz éve-
sen, úgy érezhettem, hogy
van remény, hogy a világ mi-
nálunk is megnyílhat, hogy a
dolgok elindulhatnak jó
irányba. Ugye, köztudott,
hogy a hatvanas évek végén
új magyar intézmények jöt-
tek létre Romániában, akkor
történt a közigazgatási át-
szervezés, ez megpezsdítette
a különbözõ erdélyi régiókat,
beleértve a Székelyföldet is.
Az más kérdés, hogy ez utó-
lag mind illúziónak bizo-
nyult, és aztán a hetvenes
évek elején, valamikor
1972–1973 körül tényleg,
ahogy mondod, kezd a rend-
szer bekomorulni, de nekem
azelõtt módom volt a legér-
zékenyebb életkorban azt is
megtapasztalni, hogy nyílhat
is a rendszer.

1981 szeptembere: har-
minc éves vagy, gyakorló
kétgyermekes családapa,
háromkötetes költõ, folyói-
ratszerkesztõ, írószövetségi
tag.
– Igen, harminc évesen túl
vagyok már a huszonéves
kor dilemmáin, megtorpaná-

sain, aprónak tûnõ, de fon-
tos személyes válságain,
amelyek, nyilván, elsõsor-
ban a hivatáshoz kapcsolód-
nak: hogy ki tudom-e maga-
mat teljesíteni az irodalom
és a vers által... igen, a húsz
éves és a harminc éves kor
között sok dilemmát meg
kellett nekem is élnem: va-
jon jól választottam-e hiva-
tást, vajon tudok-e érvénye-
set alkotni ebben a hivatás-
ban? Meg kell mondanom,
hogy nekem az emlékeze-
tem nagyon szelektív: han-
gulatokra, közérzetekre em-
lékszem, tapintásélménye-
im, illatélményeim sokkal
inkább vannak, mint például
adatok a fejemben – tehát
fogalmam sincs, hogy 1981
szeptemberében harminc
évesen hogyan ünnepeltem,
de az biztos, hogy akkor
már bizonyosnak tûnt szá-
momra a pályaválasztás, ak-
kor már úgy látszott, hogy
szerkesztõként és íróként,
költõként megtaláltam a
magam helyét, már az elsõ
irodalmi díj is mögöttem
van, mögöttem vannak már
méltató, értékelõ, fontos kri-
tikák a verseimrõl, és család
van, gyermekek vannak kö-
rülöttem, ennek következté-
ben megjelenik a gyermek-
vers is az életmûvemben, de
a tankönyv is, hiszen ponto-
san ezekben az években ír-
tam a Magyar irodalom tan-
könyvet, miközben a világ
körülöttünk nagyon cudar.
Akkor már lassan-lassan ér-
zõdik az anyagi nyomor is
körös-körül.

1991 szeptembere: negy-
ven éves vagy, RMDSZ ala-
pító tag, vezetõségi ember,
Maros megyei szenátor. Az
eltelt tíz évben további
nyolc köteted jelent meg.
Nemcsak a rendszerváltás
eufóriáján, de a marosvá-
sárhelyi „fekete március”
okozta megrázkódtatáson
is túl...
– Én azt hiszem, hogy 1991
szeptemberében fiatalabb-

nak éreztem magam, mint
akár 1981-ben, és legalább
annyira, mint 1971 szeptem-
berében. 1991-ben ugyanis
hatalmas idõ van már mö-
göttünk 1989 decemberéhez
képest. Azok olyan évek vol-
tak, amikor megtapasztal-
tam, hogy a népmesei fordu-
latban, amely azt mondja,
hogy három nap egy eszten-
dõ, nagy igazság rejtõzik.
1991 szeptemberében már
mögöttem volt az RMDSZ-
alapítás, természetesen má-
sokkal együtt, mögöttem
volt sok-sok remény, renge-
teg illúzióvesztés, reggeltõl
estig tartó munka sok-sok
hónapon át, Marosvásárhely
márciusa. Egy egész történe-
lem – nekünk abban sûrûsö-
dött az egész életünk… Fia-
tal is voltam, és nagyon öreg
is 1991 szeptemberében. Ha
1989 elõtt a körülöttünk levõ
életben alig történt valami,
és alig változott valami, és
ilyen értelemben az akkori
rendszer minket erõszako-
san fiatalnak tartott meg,
nem engedte, hogy minden
szempontból felnõhessünk,
akkor legalább annyira igaz,
hogy 1989 decembere után
villámgyorsan öregedtünk a
felelõsség terhe alatt. Úgy-
hogy én nem is tudom, hogy
politikailag nekem ez a most
betelt hatvan évem mennyi.
Úgy véltem, hogy – ha bio-
lógiailag nem is – politikai-
lag sokkal több, és azért is
döntöttem úgy, hogy abba
kellene hagyni. 1991 szep-
temberében – mindenkép-
pen és összességében – még-
is nagyon fiatal voltam, mert
megint csak pályaválasztás
elõtt álltam. Igaz ugyan,

hogy 1989 decemberében
teljes energiával beleártot-
tam magam a politikába, de
legalább annyira igaz, hogy
ugyanakkor az irodalomban
is felelõsséget vállaltam: az
addigi lapot, az Igaz Szót át-
alakítottuk, az lett a Látó, én
voltam a fõszerkesztõje, és
éles választás állt elõttem,
hogy a politikát rövid kitérõ-
nek tekintem-e és folytatom
az irodalmi hivatásomat,
vagy pedig egy idõre a politi-
ka lesz a legfõbb felelõssé-
gem. Meg kell mondanom,
hogy akkor én rövid kitérõ-
nek szántam – még 1991
szeptemberében is – a politi-
kát, és tulajdonképpen csak
1992 második felében lett ez
másként, amikor az 1993-as
januári RMDSZ-kon-
greszszusra készülve el kel-
lett döntenünk, hogy ki vál-
lalja az elnöki tisztséget, és
végül is kollégáim feltették
nekem a nagy kérdést, és
meglehetõsen sok érvvel és
vehemensen gyõzködtek,
hogy vállaljam el. Tehát
1991 szeptemberében még
úgy tudtam, hogy a politika
szép, embert próbáló, de rö-
vid kitérõ az életemben.

2001 szeptembere: ötven
évesen hét esztendeje vagy
szövetségi elnök (kétszer
újraválasztva, majd 2003-
ban harmadszor is), napvi-
lágot látott összegyûjtött
verseid reprezentatív köte-
te. 2000-ben megszületett
harmadik gyermeked, Ba-
lázs fiad is. Nélküled nincs
román és romániai magyar
politika.
– Már 1991-ben vagy akár
1981-ben is, ha éppen szám-

vetést készítettem, az iroda-
lomra gondolhattam vissza
elégtétellel, és valamennyire
a szerkesztõi munkára is, hi-
szen nekem az irodalomhoz
való viszonyomat nemcsak
az írás határozta meg, ha-
nem az is, hogy szerkesztõ-
ként mindenképpen irodal-
mi mozgást próbáltam kivál-
tani, és ez nagyon sokszor si-
került is: fiatal, tehetséges
embereket behozni a közfi-
gyelembe, a reflektor-
fénybe… Ilyen elégtételeim
voltak nekem azelõtt. 2001
szeptemberében, azt hiszem,
ahogy visszagondolok, a po-
litikai elégtételek voltak az
elsõdlegesek. Akkor már
mögöttünk volt két óriási
eredmény: az egyik az új ok-
tatási törvény elfogadása
1999-ben, amelyet aztán
meg kellett változtatni, rá
több mint tíz esztendõre, de
jóval tágabb keretet adott az
anyanyelvi oktatásnak, 2001
elején pedig elfogadtuk azt a
közigazgatási törvényt,
amely a húsz százalékos
nyelvhasználati szabályozást
bevezette Romániában.
2001-ben tehát, ha volt idõm
és energiám a magam szám-
vetését elkészíteni, ezekre az
eredményekre gondoltam
vissza, és minden bizonnyal
némi elfojtott fájdalommal
az irodalomra, mert 1994–
1995 után hosszú-hosszú
évekig – beleértve 2001-et is
és még utána néhány évet –
semmi verset vagy szépiro-
dalomnak tekinthetõ szöve-
get nem vetettem papírra. És
persze, éppen fiatal apa vol-
tam, ez is igaz.  

Folytatása a 14. oldalon

Betû- és számvetés között
Beszélgetés a hatvanadik születésnapjához érkezett Markó Bélával

Idõutazásra invitáltuk beszélgetõtársunkat, életútja és pályája

eddigi jelentõs stációit érintve. Óhatatlanul is onnan indultunk,

ahol a költõ és politikus Markó Bélával készülõ interjúk több-

sége „megfordul”: alkotás és közéleti szerepvállalás mindig ki-

hívást jelentõ mezsgyéjérõl. „Évtizedes” léptékû kor-sétánk so-

rán nemcsak múltat és jelent szemlézünk, miközben valami-

képpen a gyökerekhez való visszatérésrõl esik szó, hanem a

közeljövõbe is elõrenézünk ... egy keveset, amennyire interjú-

alanyunk enged az ilyenfajta „kísértésnek”.

úmszszínképHétvégi melléklet
Szerkeszti: Ágoston Hugó, Szonda Szabolcs

2011. szeptember 9–11., péntek–vasárnap

Készült a Communitas Alapítvány támogatásával

Fotó: Tofán Levente
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Farkas István

Nem tudom, ki hogy van ez-
zel, de én valamiért viszoly-
gok az olyan giccsgyanús
könyvektõl, amelyek címé-
ben benne van a „boldog-
ság” szó. Így John M. Gott-
man A boldog házasság hét tit-
ka címû, majd’ mindenki
szerint nagyszerû könyvét is
csak hosszas huzavona után
vettem kézbe. Hasonlóan áll-
tam hozzá azokhoz a (java-
részt) hollywood-i filmekhez
is, amelyek házasságról, sze-
relemrõl, boldogságról/bol-
dogtalanságról szóltak,
mézesmázas jelenetekkel
zsúfoltan. Derek Cianfrance
legújabb, Oscar-, Golden
Globe- és Sundance-jelö-
lésekkel büszkélkedõ filmje,
a Blue Valentine, mondhat-
ni, rácáfolt elõítéleteimre:
egy kapcsolat tündöklését és
bukását mutatja be, az érzel-
mek széles skáláját vonultat-
va fel, a kétségbeesett szere-
tettõl az undoron és a vá-
gyon át a csalódottságig, de
pillanatig sem vált ki ellen-
szenvet a nézõbõl. A Gott-
man „szeretetlaborjának”
munkatársai által „szakmai-
lag felügyelt” film minden
tekintetben remekbe szabott
alkotás, amelyet a jegyesség

idõszakában kötelezõvé kel-
lene tenni a házasságra ké-
szülõk számára.

Fõszereplõi, Cindy és
Dean évek óta házastársak,
de kapcsolatuk zátonyra fu-
tott, egyre inkább elsodród-
nak egymástól, „elélnek”
egymás mellett. Míg Dean
megmaradt annak az egy-
szerû embernek, aki megis-
merkedésükkor volt, Cindy
az évek során egyre nagyobb
dolgokról álmodozott és
egyre több mindent ért el –
ha úgy tetszik, befutott. A
pár eldönti, adnak még egy
utolsó esélyt maguknak, egy
kétes motel kék szobájában.
Eközben a nézõ elõtt kibon-
takozik a házastársak érzel-
mi válsága: a flash-back-
ekkel teletûzdelt alkotásban
egymást váltja Dean és Cin-
dy megismerkedésének és
kapcsolatuk leépülésének be-
mutatása. A rendezõ eköz-
ben fantasztikusan jeleníti
meg „az apokalipszis négy
lovát” (Gottman kifejezése a
„bírálat, megvetés, védeke-
zés és falépítés” négyesére),
minden tekintetben eltérve a
tengerentúli fõsodortól. A
szerelmi történet azonban
csak a hollywood-i minta
szerint atipikus. Elég He-
mingway-re, Gogolra,

Stendhalra, Laclosra vagy
épp Mikszáthra gondolni, és
máris elõttünk az önmagát
lassan megemésztõ, leépítõ
szerelem. A „kékgalléros Va-
lentin”, a kétkezi munkát
végzõ Dean és az ápolónõ-
ként dolgozó Cindy viszo-
nya a romantikus-fergeteges-
tõl az elszürkülésig alakul, és
közben csak a lassú ritmusú
idõsíkváltások révén érzékeli
a nézõ a Dean-ék családi éle-

tében bekövetkezõ változá-
sokat. A szerelem ragyogá-
sából a kifulladásba való át-
menet több éves, és ezt csak
a bravúros vágásokkal ki-
emelt idõcserék jelzik, más-
különben a nézõ sem venné
észre ezt a leépülést – ugyan-
úgy, ahogy õk sem érzékelik
a köztes fázisokat. A nézõ
számára ez a finom stilizált-
ság adja meg a külsõ nézõ-
pont érvényesítésének lehe-

tõségét, ugyanakkor ez az el-
távolítás az, amely közel visz
bennünket a kitûnõ érzékkel
megjelenített jellemekhez. A
pár közeledési és távolodási
fázisai képileg is kitûnõen ér-
zékeltetettek, de annyira ter-
mészetesnek hatnak, hogy
egyes jeleneteknél mintha
dokumentumfilmbe illõek
lennének.

A címbeli „blue”-ra (kék)
rímelve a film kulcsjelenetei-

ben uralkodik a kék szín –
ám nem a reggeli ég harsány
kékje vagy a napnyugta
mélysötét türkize, hanem in-
kább az esõ elõtt szürkésre
fakuló mennybolt szomorú-
sága terül szét és tükrözõdik
még a szereplõk õszinte, de
naiv mosolytól fénylõ szemé-
ben is. Az „összebújós” vo-
natozások, a futurisztikus
„szerelem-motel”, a félro-
mantikus-féltragikus, homá-
lyos órákban megejtett séták
mind-mind kék alaprezgésû-
ek. Dean nem a tipikus me-
lós: finomlelkû, eléggé tájé-
kozott, szürkéskék környeze-
tébõl való elvágyódása azon-
ban nem tud konkretizálód-
ni, mert egyszerûen nem ren-
delkezik azzal az erõvel,
hogy vörös sebet ejtsen a fö-
léje boruló kékesszürke sem-
min. A nõ, természetesen,
elégedetlen ezzel a világgal:
õ fényt akar – és egy idõ után
nem elég neki az, amit ked-
vese szelíd szemei tükröznek
rá. A pátosztalan vég azon-
ban katartikus.

A film nem egy shakes-
peare-i Romeo–Júlia, de lel-
két vesztõ világunk számára
talán sokkal megfelelõbb,
mint a brit drámaíró mûve.
Látni kell, egymás után
többször is.

Mozivászon

Kapcsolatok kék rezgései

Magasra célozhat Derek Cianfrance Blue Valentine címû filmje: 
remekbe szabott „elemzés” az emberi kapcsolatok anatómiájáról 

Folytatás a 13. oldalról

– Sokszor fiatalodtam és
sokszor öregedtem én meg
ezekben az általad idézett
korszakokban, tehát hol hir-
telenjében megfiatalodtam,
és harminckilenc-negyven
évesen ifjú politikusként kel-
lett tapasztalat nélkül meg-
tanulnom egy hivatást, hol
aztán megfiatalodtam mint
családapa, és most megint
próbálok fiatalodni mint
költõ.

2011. szeptember 8.: hat-
vanadik születésnapod. Kö-
teteid száma a harmadik ik-
szet tapossa. Már nem vagy
az RMDSZ szövetségi elnö-
ke, de – hét éve, kis megsza-
kítással – a román kormány
miniszterelnök-helyettese,
második embere, mérvadó
vélemények szerint a Kár-
pát-medence legnagyobb
formátumú magyar politi-
kai vezetõje. Érdemes volt?
Ha újrakezdhetnéd, mit
tennél másképpen? Mikor
fogsz már neki a naplód-
nak?
– Mindenképpen érdemes
volt. Egyébként rám az jel-
lemzõ, hogy nem szoktam
hosszan rágódni a saját hibá-
imon. Tudom õket, isme-
rem, azt is tudom, hogy mi-
kor hoztam jó döntést, mi-
kor nem, fölmérem, elem-
zem ezeket, de általában ir-
tózom az olyan közérzettõl,
hogy akkor most valamit is
újra kellene kezdeni. Ezt
egyébként az eredményekkel

kapcsolatosan is így gondo-
lom. Nekem nagyon fáj, ha
valamit lerombolnak, vala-
mit, amit már felépítettünk,
vagy elrontanak valamit,
amit már felépítettünk, de
ilyenkor is meg tudom te-
remteni magamnak azt a
közérzetet, hogy ne omoljak
össze, mert mindig azt mon-
dom, hogy ami volt, az volt,
azt nem lehet megsemmisí-
teni. Tehát ami jó példa meg-
történt velünk, azt nem lehet
utólag megsemmisíteni, ak-
kor sem, ha lebontják, ha el-
rontják a törvényt, az intéz-
ményt, amit létrehoztunk –
ez nagy baj, nagyon fáj –, de
a múltat ilyen szempontból
nem tudják megsemmisíte-
ni, s ami jó történt velünk,
azt sem tudják ilyen értelem-
ben megsemmisíteni. Így,
most, hogy elém tetted eze-
ket a kérdéseket és ezeket az
évfordulókat, azon gondol-
kodom, hogy érdekes alkat
bontakozik ki belõle, és hogy
én minden bizonnyal olyan
ember vagyok, aki idõrõl-
idõre a pályamódosítást sze-
retem, tehát az ilyen fajta
változásokat: az irodalom-
ból hirtelen a politikába, az-
tán egy idõ után, amikor úgy
érzem, hogy át kell venni
másoknak a stafétabotot,
vissza az irodalomba.
Egyébként az irodalmon be-
lül is mindig így voltam, so-
hasem hittem azt, hogy húsz
évesen az ember megtalál
egy hangot, egy stílust, és ak-
kor azt hatvan évesen is mû-
velni kell; idõrõl-idõre vál-

tottam, kísérleteztem, keres-
tem a formát, az új stílust, az
új mûfajt, de emögött – bí-
zom benne – egy nagyon is
kiszámítható és átvilágítható
alkat van. Vagyis én nem
gondolom úgy, hogy az iro-
dalomban mást csináltam,
mint a politikában, vagy
mást csinálnék, ezek ugyan-
annak a jó vagy rossz alkat-
nak, világlátásnak, világ-
szemléletnek a lecsapódásai.
Nem gondolkozom azon,
hogy ha újrakezdeném, ak-
kor mit tennék másképpen.
A legnagyobb nyereség ab-
ból, hogy politikára vállal-
koztam, hogy semmilyen ér-
telemben nem vagyok fata-
lista – most hirtelenjében ez
a kifejezés ötlött az eszembe,
de megfogalmazhatnám ezt
másképp is, közelebb vagy
távolabb a teológiától vagy
akár a filozófiától is –, más
szóval nagy nyereségem,
hogy jól láthattam azt, hogy
mennyi minden függ tõlünk,
és hogy az ember befolyásol-
hatja a világ menetét. Ma
már egy pillanatnyira sem
hiszek abban, hogy ki va-
gyunk szolgáltatva a történe-
lemnek, azt gondolom, hogy
a történelmet emberek csi-
nálják – persze, bizonyos
adottságokból nem tudunk
kilépni –, de ami a legfonto-
sabb: tudom, hogy nagyon
sokszor gyarló, gyenge, nem
is mindig jól felkészült em-
berektõl mennyi minden
függhet, és hogy milyen fon-
tosak egyéni döntéseink a jö-
võ szempontjából. Nem biz-

tos, hogy ezt korábban,
1981, 1991 szeptemberében
is így gondoltam, de most
így gondolom. Ennek ellené-
re egy pillanatig sem kísért
az a gondolat, hogy valamit
is másként kellett volna ten-
nem. Én is ismerem Ray
Bradbury népszerû sci-fi no-
velláját, hogy, ugye, ha a
múltba visszatérünk és vélet-
lenül eltaposunk egyetlenegy
pillangót, akkor attól meg-
változik az egész történelem.
Aki arról kezd el gondolkod-
ni, hogy mi történik, ha elta-
possa vagy nem tapossa el a
pillangót, annak azon is gon-
dolkodnia kell, hogy jó, de
akkor ettõl mennyit válto-
zott volna a világ – ezt pedig
magam sem tudom és nem
is tudhatom megmondani.
A naplómat nem fogom
megírni, mert nincs naplóm,
hanem sok-sok feljegyzésem
van. Ezek nem azzal a céllal
készültek, hogy valamikor
könyv lesz belõlük, hanem a
napi munkám eszközei vol-
tak, az elõjegyzési naptárak-
tól elkezdve el egészen ad-
dig, hogy nyilván tárgyalá-
sokról, beszélgetésekrõl rö-
vid vázlatokat én magam is
ott helyben írtam. Tehát nap-
lót nem fogok írni, de ennek
a több mint két évtizednek a
személyes történetét meg-
írom, természetesen.

Játsszunk mi is az idõ-
vel, ha már õ játszik ve-
lünk. 2021 szeptembere:
Markó Béla hetven éves.
Hol van a politika? Hol van

a költészet? Vagyis hát hol
lesznek ezek az életedben?
– Ahogy a változó múlttal
nem szeretek eljátszadozni,
ugyanúgy a jövõt sem szere-
tem kísérteni. Tehát, hogy
hetven évesen hol leszek, és
leszek-e, ez már nem tarto-
zik a saját döntések körébe,
amirõl az imént beszéltem.
De ha szándékomtól és aka-
ratomtól is függ majd ez,
akkor meg kell mondanom,
hogy hetven évesen nagyon
távol lesz tõlem a politika –
nem mintha a világ nem
lenne körülöttünk tele het-
ven éves politikusokkal, de
én nem fogok akkor közéjük
tartozni –, és remélem, na-
gyon közel a költészet és az
irodalom. Ha úgy megy
minden, ahogy én gondo-

lom, akkor jó néhány
kötetettel gyarapszik a
könyvespolcomnak az a ré-
sze, ahol a saját köteteimet
tartom, és remélhetõleg ez
nem csak mennyiségi, ha-
nem minõségi gyarapodást
is jelent. Van, mit megír-
nom, úgy gondolom, hogy
tudom, hogyan kellene
megírnom, de ez nem olyan
egyszerû. Meg kell monda-
nom, hogy a politikai dön-
tések is õrlik, gyötrik, mor-
zsolják az embert – ugyan-
úgy az irodalomban is az
írás elõtti és az írás utáni pil-
lanatok a fontosak és
felemelõek. Írni nehéz,
gyötrõdést jelent a számom-
ra. Remélem, hogy hetven
évesen sok újabb gyötrõdés
lesz mögöttem.

Betû- és számvetés között
Markó Béla

Ujjongó kertem

Azt mondják, mintha húzná valaki,
talán az Isten, úgy nõnek az égre,
körték, meggyek, cseresznyék ágai
kapaszkodnak egy láthatatlan kézbe,

amely kacagva, szaladva viszi
a gyámoltalanokat, helyben s mégis
elõre az idõben, s azt hiszi
mind, hogy sietni kell, azt hiszem én is,

ujjongva méricskélem sorra õket,
hogy izmosodnak, egyre fennebb nõnek,
tavaly az árnyék még csak térdig ért

nekem, s idén, igaz, hogy csak leülve,
de végig eltakar már nyári hûse,
mert nõ az is, szorítja ki a fényt.
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Cseke Gábor

Egyikük, a Nobel-díjas re-
mekíró, Ivan Gyenyiszovics
egy napjának utolérhetetlen
ismerõje, a Gulág szigetvi-
lágnak velejéig kiismerõje és
megörökítõje – halott. De
másikuk, a magyar tanít-
vány, akit fiatalemberként
sodort az író mellé a sors, to-
vább folytatja azt, amire fog-
sága idején kimondatlanul is
fölesküdött: papírra vetni
azoknak a magyar emberek-
nek a sorsát, akik a szovjet
lágerekben sínylõdtek és
pusztultak el. Ehhez a példát
és a kellõ tudást, a módszert
barátjától, Szolzsenyicintõl
tanulta, s amellett, hogy ki-
lenc évi fogságának megírta
legkegyetlenebb fél esztende-
jét, mintegy ötezer magyar
fogolysorsból összeállította a
Gulág-lexikont is, s ezért
2001-ben magas állami ki-
tüntetésben részesült.

Az elmúlt napokban Ró-
zsás János Erdélyt s külö-
nösképpen a Székelyföldet
járva, amelyre mindig na-
gyon kíváncsi volt, feleleve-
nítette az õt megismerni
óhajtó népes hallgatósága
elõtt a lágerélet és a rendkí-
vüli irodalmi barátság halha-
tatlan történetét.

A Gulág szigetvilágból
már tudhattuk, hogyan látta
Rózsást Szolzsenyicin baráti
szeme:

„... Észreveszem, hogy en-
gem és könyvemet gyakran
figyelmesen néz, oldalvást
oda-odapillant, de megszó-
lalni mégis  vonakodik egy
sovány, hosszú orrú, nyurga
fiatalember, aki szembetûnõ,
kívülrõl hozott jólneveltség-
gel, nagyfokú  szerénységgel
kelti fel a figyelmemet. Meg-
ismerkedünk egymással.
Halk, elfogódott hangon be-
szél, az orosz  kifejezésekkel
bajlódik, mulatságos szófor-
dulatokat használ, melyekért
bocsánat kérõleg mosolyog.
Kiderül, hogy -  magyar, és
Rózsás János a neve. Meg-
mutatom neki Dalj nagy ér-
telmezõ szótárát, és a lágeri
nélkülözésektõl elcsigázott
arcával helyeslõen bólint.
Igen, igen. Kívülálló dolgok-
ra kell terelni a figyelmet,
nemcsak az evésre gondolni
szüntelen.

Csak huszonöt éves, de hi-
ányzik a fiatalos pír az arcá-
ról. A szél által kicserzett
száraz, vékony bõr mintha
egyenesen a  koponyájának
hosszúkás, keskeny csontjai-
ra volna húzva. Fájnak az
ízületei, égetõ reuma kínoz-
za, melyet Északon, erdõir-
tás közben szerzett.

Van itt a lágerben még két-
három honfitársa, de azokat
napról napra csak egy foglal-
koztatja: hogyan lehet túlél-
ni? Hogyan lehetne jóllakni?
János pedig zúgolódás nél-
kül megeszi azt, amit a bri-
gádvezetõ kiírat a számára.

Éhen marad ugyan, de nem
engedi meg magának, hogy
ételszerzés után járjon. Min-
dig éberen szemlélõdik, oda-
figyel a beszélgetésekre, min-
dent meg akar érteni. És mi
az, amit meg akar érteni?...
Minket, oroszokat akar
megérteni!...

...Északra szállították,
ahol erdõirtáson dolgozott,
majd leromlott és bekerült a
kórházba. Mind ez ideig
Oroszország csak az egyik
oldaláról fordult feléje, azzal
az oldalával, amelyik leülteti
az embereket, - most pedig
bemutatkozott a másik olda-
láról is.

Szolikamszk városának
közelében, a Szimszk-i láger-
kerület kis kórházában volt
ápolónõvér Duszja, egy
negyvenöt éves asszony.
Köztörvényes elítélt, szabad
mozgással a környéken, öt
éves büntetés idõvel. Duszja
nem csak abban látta  mun-
kájának az értelmét, hogy
magát fenntarthassa, hogy a
büntetésideje valahogy letel-
jen (ami nálunk rendkívül
gyakori jelenség, és a maga
rózsaszínû szemüvegén ke-
resztül János nem volt képes
észrevenni ilyesmit), hanem
abban, hogy a haldokló és
már senkinek a számára
nem szükséges embereket
talpra állítsa. De azzal, amit
a láger kórháza nyújtott,
nem lehetett az embereket
megmenteni. És Duszja nõ-
vér a saját 30 dekás reggeli
kenyérfejadagját cserélte be
a faluban fél liter tejre, és ez-
zel a tejjel hozta vissza Já-
nost (és õelõtte még másokat
is) az életbe...

Duszja nõvér személyén
keresztül szerette meg János
országunkat és mindannyi-
unkat. És igyekezettel kezdte
tanulni a láger börtönõrei-
nek és õrkatonáinak a nyel-

vét - a roppant gazdag orosz
nyelvet. Kilenc esztendõt ült
le lágereinkben, Oroszorszá-
got csupán a börtönvagon
ablakából, kis képeslapokról
és a lágeren keresztül láthat-
ta meg. És mégis - megsze-
rette.”

Rózsás János pedig ekkép-
pen beszélt nekünk Szol-
zsenyicinrõl a csíkszeredai
polgármesteri hivatal foga-
dótermében:

„Közös lágerben voltunk
Kazahsztánban, és haláláig
tartó barátság szövõdött
köztünk. Csodabogaraknak
számítottunk,  akik nem a
konyha, hanem a könyvtár
körül sündörögtek. Kis ille-
gális irodalmi társaság ala-
kult körülötte, sokszor
olyan szerzõkkel foglalkoz-
tunk, akik ugyanúgy ültek,

mint mi. Õ korábban szaba-
dult, én késõbben, címet
nem  cserélhettünk, mert ak-
kor kaptuk volna rögtön a
következõ tíz évet kémkedé-
sért, merthogy ezáltal köl-
csönösen  beszerveztük egy-
mást. Amikor az Iván
Gyenyiszovics egy napja cí-
mû könyve megjelent 1962-
ben a Novij Mir irodalmi
folyóiratban, sok részlete
visszaköszönt belõle közös
életünknek, hiszen én is ül-
tem abban a táborban. Én
rajtuk  keresztül felvettem a
kapcsolatot Szolzsenyicin-
nel, levelezni kezdtünk iro-
dalmi témákról. Aztán mi-
kor politikailag  kényelmet-
len személlyé vált, a levelei-
met a feleségének címeztem.
Azt hittük, hogy kicselezzük
a KGB-t; naiv dolog volt.
Amikor 1974-ben kiutasítot-
ták a Szovjetunióból, meg-
keresett engem Moszkvából
a politikai kiadó, hogy írjam
meg az emlékirataimat a
számukra. Abban bíztak,
hogy én Szolzsenyicinnel el-
lentétben jót fogok írni a lá-
geréletrõl, mert szeretem az
orosz kultúrát, foglalkozom
az orosz irodalommal,
együtt érzek a világ legtöb-
bet szenvedett népével. Rá-
kérdeztem, hogy mindezt
honnan tudják. Közölték,
hogy olvasták a Szolzse-
nyicinnek írt összes levele-
met. Úgy  gondolták, hogy
én majd ellenpontja leszek a
barátomnak. Eleinte nem
akartam megírni, de aztán
mégis megírtam, persze
nem kaptam érte dicséretet.
Nem azt kapták, amit vár-
tak. Szerencsémre éppen
közbejött a gorbacsovi kor-
szak. Késõbb kikerült Mün-
chenbe a kéziratom, ahol
meg is jelent. Közölték ve-
lem illetékes elvtársak, hogy
belõlem nem csinálnak már-
tírt, nem leszek magyar
Szolzsenyicin.”

Késõbb azért mégis csak
elvégezte azt, amiért megér-
demli a magyar Szolzse-
nyicin elnevezést: a Gulág
lexikonba átmentette a szov-
jet lágerekben szenvedõ ár-
tatlan magyar foglyok élet-
történeteit. Különösen ké-
nyes arra, hogy sokan ösz-
szetévesztik a gulág fogal-
mát a lágerrel. Leszögezi:

„A Gulág az a különleges
intézményrendszert, az ügy-
osztályt jelenti, ami a lágere-
ket mûködtette, szervezte.
Szolzsenyicin adatai szerint
közel 40 ezer lágerben 6-7
millió lágerlakó raboskodott.
Ebbõl körülbelül 100 ezer
volt magyar.  Elfogásunk pil-
lanatában szovjet állampol-
gároknak minõsítettek és
ilyen minõségben hazaárulá-
sért ítéltek el tíz évre. Én ak-
kor úgy tudtam, hogy soha
nem léphetek többé a hazám
földjére. Amikor kiderült,
sõt bizonyossá vált, hogy
1953 nyarán összeszedett,
Lembergben összegyûjtött
körülbelül ezerötszáz ma-
gyar, nõk és férfiak, hazajö-
hetnek, – az  elsõ szívfájdal-
munk az volt, vajon mire jö-
vünk haza? Ugyanis, mint
külföldi állampolgárok, nem
levelezhettünk  hozzátarto-
zóinkkal, nem tarthattuk a
kapcsolatot szeretteinkkel.
Mi történt velük az elmúlt
nyolc-tíz évben? Hogyan ért
véget a háború a mi vidékün-
kön? Ki és hogyan élte túl a
front és megszállás borzal-
mait? Ki fogad bennünket,
és lesz-e,  aki hazafogad min-
ket? A Lembergben várako-
zás hónapjaiban mindenkit
hívattak a parancsnokságra.
Meg kellett  neveznünk,
hogy hová és kihez akarunk
hazamenni. Jaj volt annak,
akit másodszor is hívattak és
közölték vele: az általa  meg-
adott cím nem jó, nem meg-
felelõ, nevezzen meg mási-
kat! Vagy akinek végül azt

mondták: majd kijelölt lak-
helyre  megy haza. Idegõrlõ
hónapok voltak, amit vára-
kozással töltöttünk a gyûjtõ-
táborban. Néhányan megza-
varodtak közöttünk...”

A hazaérkezésrõl:
„Két csoportban indítot-

ták útnak a hazatérésre váró,
volt magyar rabokat. A-tól
P-ig, majd R-tõl Ja-ig, az
orosz ABC sorrendje szerint.
A második csoportba kerül-
tem, amely az elsõ csoportot
egy hét múltán követte, 1953
november  24-25-én. A szov-
jet kísérõk nem zárták be a
vagonok ajtaját, nem féltek
szökéstõl. Engedélyezték,
hogy a magunk varrta nem-
zetiszín zászlókkal feldíszít-
sük mind a mozdonyt, mind
pedig a vagonokat. Novem-
ber 25-én délelõtt történt  az
átadás-átvétel még a szovjet
oldalon, Csap állomáson.
Minden huzavona nélkül át-
olvastak minket név szerint a
vagonokból a magyar, kes-
keny nyomtávú síneken vá-
rakozó személykocsikba.
Délben indult el a szerel-
vény, a fegyvertelen kísérõ
orosz katonák leugráltak, és
sapkájukkal integettek, sze-
rencsés utat kívánva... Átér-
tünk a magyar  oldalra, és a
vonat lassan gördült tova,
majd hirtelen lefékezett. A
töltést szegélyezõ fûzbokrok
fedezékébõl orosz egyenru-
hás katonák rohanták meg a
szerelvényt, de magyarul ri-
valltak ránk: - Felhúzni az
ablakokat, az elõtérbõl be-
menni, és leülni a kupéban!
És láttuk, ahogy az állig
fegyverzett marcona kato-
nák lövésre készen tartott
géppisztollyal ácsorognak a
vasúti kocsik lépcsõin...
Szinte megkövülten, némán
ültünk a helyünkön, a vonat
pedig robogni kezdett, most
már a magyar rónán át, ra-
gyogó napsütésben... A
Nyíregyháza melletti Sóstó-
fürdõ egyik üdülõjébe kísér-
ték lehorgasztott fejû csap-
atunkat...Ott a belügyi kor-
mánybiztos kemény beszé-
det tartott: mire jöttünk ha-
za, és mihez tartsuk magun-
kat. Aztán helyrevergõdtünk
a kijelölt, bútor nélküli szo-
bákban. Õrök állták körül az
épületet, szoros csatárlánc-
ban. Kibiztosított géppisz-
tollyal ellenséges vagy talán
riadt tekintettel lesve mozdu-
latainkat...”

Rózsás János nyolcvanöt
éves korában, annak ellené-
re, hogy súlyosan mozgássé-
rült, vállalta az élete nagy él-
ményének számító erdélyi-
székelyföldi körutat, mely-
nek állomásai: Kolozsvár,
Gyimesek, Csíkszereda,
Székelyudvarhely, Barót és
Gyergyószentmiklós voltak,
s megosztotta velünk a gu-
lág-lét tanulságait és a láger-
ben kötött irodalmi barátság
történetét. Köszönet érte.

Lágerben kötött 
irodalmi barátság
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A Gulag szigetvilág orosz kiadásának fedõlapja, a szerzõ gulágbeli lágerfotójával

Rózsás János a csíkszeredai sajtótalálkozón 
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Kövér László, 
a két macska

Aczél Endre

Egy erdélyi barátommal,
aki parlamenti képviselõ Bu-
karestben, azon viccelõd-
tünk a kettõs állampolgár-
ságról szóló magyarországi
törvény hallatán, hogy õ, ha
felvenné a magyar állampol-
gárságot, papíron akár két
parlamentnek is lehetne el-
nöke. A bukarestinek és a
budapestinek: egyidejûleg.
Miért is ne? Valóban világ-
történeti jelentõségû ese-
ménynek számítana, ha két
szomszédos ország parla-
mentjét egyugyanazon em-
ber vezetné, körülbelül Ka-
rinthy modorában: „Ál-
momban két macska voltam
és játszottam egymással.”

Kövér László, a magyar
Országgyûlés fideszes elnöke
nem álmában lett Karinthy-
epigon, hanem a nemzet-
egyesítés „véres valóságá-
ban”: tiszteletbeli elnökké
választotta õt egy romániai
(inkább székelyföldi) magyar
párt, az MPP. Mely, ellentét-
ben a kétharmados Fidesz-
szel, még csak nem is ugrotta
meg az ötszázalékos parla-
menti küszöböt, azaz nincs
képviselete Bukarestben, rá-
adásul vezére, Szász Jenõ
még a székelyudvarhelyi pol-
gármesteri tisztét is elveszí-
tette a legutóbbi választáso-
kon. (Viszont az Erdély és
Órománia egyesítésérõl szó-
ló nemzeti ünnepen, decem-
ber 1-jén vidáman pezsgõ-
zött Basescu elnökkel a
Cotroceni-palotában. Med-
gyessy? Ugyanaz egy buda-
pesti szállodában, ugyanak-
kor? Mit kapott érte idehaza,
tetszenek emlékezni?) Ha
Kövér valóban a Fidesz má-
sodik embere, akkor ez a ma-
rosvásárhelyi esemény külö-
nösnek mondható. Tudniil-
lik a Fidesz és Orbán száz
százalékig elkötelezte magát
Tõkés László mellett, aki
azonban Szászt körülbelül
annyira szereti, mint Petõfi a
tejfölös tormát. Tõkés a mi-
nap – nemcsak az RMDSZ,
hanem Szász MPP-je ellené-
ben is – pártot kívánt alapíta-
ni Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) néven. A támogató
cédulák körüli visszásságok
(keményebben: csalások)
azonban majdnem kilátásta-
lanná teszik az EMNP be-
jegyzését, ilyenformán az
MPP marad egy darabig az
RMDSZ „hivatalos” alterna-
tívája. De ebben a minõségé-
ben elég agresszív. Szászék
felszólították a magánéleti
botrányokkal terhelt Tõkést,
hogy éljen tisztességes csalá-
di életet, és ne „rágalmazza”
az MPP-t; másfelõl közölték,
hogy az erdélyi magyarság
85 százalékát képviselõ
RMDSZ mint kormányté-
nyezõ „közösségáruló, nép-
nyúzó és ciános”. Azt meg-
szoktam, hogy az RMDSZ,
mert nem táncol a Fidesz
karmesteri pálcájára, ellen-
ség. Az azonban új, hogy a

nagy magyar kormányzó erõ
olyan fokon vegyen pártfogá-
sába egy jelentéktelennek is
mondható romániai magyar
politikai erõt, mint Kövér tet-
te. Arról mindig is tudtam,
hogy létezik Kövér– Szász-
tengely, de azért Tõkés püs-
pök, EP-alelnök talán többet
érdemelne, mint azt, hogy a
Fidesz az õ pártcsírájával
szemben lehorgonyozzon a
„reménytelen” MPP mellett.
Csak nem az van, hogy Tõ-
kés és Szász a magyar kor-
mány pénzbeli támogatásá-
ért versenyez, és az MPP
Kövért lengeti maga elõtt,
mint szponzort? Mindegy. A
lényeg az, hogy csak ne az
RMDSZ nyerjen. Inkább
bukjanak a törpepártok
együtt, az egyik Orbán-, a
másik Kövér-kitûzõvel.

Csukda-projekt

Megyesi Gusztáv

A Foglalkoztatási Hivatal
jelentése szerint a Fõvárosi
Közterület-fenntartó Válla-
latnál meghirdetett tíz utca-
seprõi állásra több mint ez-
ren jelentkeztek, köztük tíz
százalékban diplomások, vi-
dékrõl is. Ugyanennél a vál-
lalatnál legutóbb szépírói pá-
lyázatot hirdettek iskolások
számára, hogy írjanak verse-
ket, derûs történeteket „a ku-
kásember, az utcaseprõ vagy
a hídmosó életérõl, a kukás-
autó kalandjairól”; ered-
ményhirdetés október köze-
pén. Minthogy a tapasztala-
tok szerint nincs emberfia,
aki a nemzeti együttmûkö-
dés rendszerébõl ki tudná
vonni magát, mégoly pasz-
szív rezisztencia esetén is
mutatkozni fognak rajta bi-
zonyos elváltozások, e sorok
írója egyre inkább belátja,
hogy ha a jelenbe esetleg de
facto beledöglik is, a jövõje
ettõl még szép lehet. Ebbõl
adódóan a fenti két hír virá-
gos jövõképbe konvergál a fe-
jében, s szent meggyõzõdése,
hogy már a közeljövõ iskolá-
jában minden gyerek elsõsor-
ban utcaseprõ akar lenni, a
költõk pedig véget nem érõ
balladákban dolgozzák fel a
kukásautó kalandos útját a
Nagyszombat utcától egész a
Bécsi út végéig. (...) A kérdés
csak az, hogy megvannak-e
ehhez a személyi feltételek,
éspedig tömegméretekben,
mondhatni osztálytartalom-
mal. Most nem csupán
Demján Sándorra gondo-
lunk, aki immáron hetente
jelenti be, hogy a fejlett gaz-
dasághoz, a magas szintû új-
ratermeléshez dolgos kezek-
re van szükség, nem pedig
mûvészettörténészekre s ha-
sonlókra. Ami azt illeti, az õ
aggodalma lassan okafogyot-
tá válik, hiszen ha az iskolák
ma még képeznek is értelmi-
ségieket, ezek a diploma át-
vétele után elég hamar a köz-
terület-fenntartó felvételi iro-
dáján, majd kudarc esetén
valamely közmunka-brigád-

ban kötnek ki, így végül is
helyreáll az egyensúly; a
Matolcsy-féle program ezt
már eleve garantálja. Ugyan-
ezt szolgálja a közmunka-
program mellett a hét elején
a hvg.hu-n ismertetett terv is,
amit háromnegyed éve fino-
mítgat a Pintér Sándor vezet-
te Belügyminisztérium, és a
jól hangzó Csukda-projekt
nevet viseli. Ennek lényege,
hogy a hajléktalanokat, miu-
tán összeszedték õket a város
különbözõ pontjain, üres in-
gatlanokban, kihasználatlan
MÁV-raktárakban helyeznék
el a külvilágtól elzárva, ahol
dolgoznának is, erõs rendõri
felügyelet mellett természete-
sen. Csak Pesten mindjárt
nyolcszáz hajléktalant lehet-
ne ily módon visszavezetni a
munka világába. (...) A Nép-
szabadság cikke szerint Pin-
tér miniszter utasította a bel-
ügyi szerveket, hogy ezután
az egyenruhákat, cipõket,
sapkákat, papírokat, iroda-
bútorokat, egyes élelmiszere-
ket a börtönüzemektõl sze-
rezzék be. Tudni kell, hogy a
börtönmunka még a köz-
munkánál is kifizetõdõbb, s
nemcsak azért, mert „az em-
berek a minimálbér harma-
dáért dolgoznak, sosem kés-

nek el, és lógni se tudnak”,
hanem mert nincs szükség
hülye gépekre, újfajta techno-
lógiákra, komputerekre, ro-
botokra, ahogyan az árok-
ásás is fölöslegessé teszi az
egyébként is zajos markoló-
gépeket. Sõt a pálházi bv-
intézet már ott tart, hogy leg-
utóbb 45 ezer tonnányi szén-
dioxid-kvótát exportált
Ausztriába, ami nagy szó, fõ-
leg, hogy a kvóta a magyar
gazdaság szinte egyetlen ver-
senyképes terméke. Nincs az
a megveszekedett és ördögtõl
való liberális közgazdász, aki
ebbõl következõen ne az
ügyészségek és a bíróságok
gazdaságélénkítõ szerepét
hangsúlyozná, értve ezen,
hogy minél több ember kerül
börtönbe, annál nagyobb esé-
lye van a gazdasági növeke-
désnek, ergo a gyûjtõfogház
voltaképpen a magyar gazda-
sági csoda elõszobájának te-
kinthetõ, és ha majd sikerül
újra bevezetni a közveszélyes
munkakerülés intézményét
is, munkanélküliek százezrei
juthatnak hatékony munká-
hoz a börtönökben. A haté-
konyság a lényeg. Ezért ért-
hetetlen az a szintén e heti
hír, hogy még kormánypárti
körökben sem tudják értel-
mezni Szijjártó Péter leg-

utóbbi kijelentését, miszerint
az oktatást azért kell átalakí-
tani, mert „egyike azon nagy
rendszereknek, amelyek fo-
lyamatosan újratermelik az
adósságot”. Az akadékosko-
dás azért merõ oktalanság,
hiszen a nemzeti ügyek kor-
mánya azt is megtehette vol-
na az oktatással, amit a má-
sik államadósság-termelõ
ágazattal, az egészségügy-
gyel, hogy gyakorlatilag úgy,
ahogy van, megszünteti (NB.
hatékonysági szempontból a
temetkezés is elég drága mu-
latság), az oktatásban azon-
ban reformok jönnek, még
ha a kormány maga se tudja,
hogy micsodák. Annyit már
mindenesetre tudunk, hogy
tíz-tizenöt év múlva az isko-
lából kikerülõ gyerekek pél-
dául angolul egyáltalán nem
fognak beszélni, tudniillik az
túl könnyû és túl népszerû
nyelv, leginkább majd az
ainu nyelvet forszírozzák,
tudniillik ezt kizárólag
Szahalin szigetének déli ré-
szén beszéli pár száz ember, s
ez sokkal kifizetõdõbb.
Emellett mélységesen lené-
zik dél-koreai társaikat, akik
2015-tõl – friss hír ez is – el-
dobhatják a tankönyveket,
mert kizárólag számítógépen

lesz a tananyag, mi viszont a
szépírásra koncentrálunk.
Amit csak azért említünk,
mert az lehet, hogy a nemze-
ti ügyek kormánya teljesen
megzavarodva és ad hoc hoz-
za a törvényeit, ám azok
szép lassan nagyon is kohe-
rens rendszerré állnak össze.
Demján Sándor mindeneset-
re nem is olyan régen még
esztergályosnak meg pék-
mesternek adott volna Kos-
suth-díjat, az új kor munkás-
ideálja viszont immáron az
árokásó, utcaseprõ ember,
akit ha még le is csuknak,
kész Pióker Ignác.

Szinonimák

-él

Szijjártó Péter szerint nin-
csenek és nem is lesznek
megszorítások, „a Fidesz
szótárában ez a szó nem is
szerepel”. A kétharmad hû-
séges tollforgatóinak szótá-
rában ugyancsak nem, a kü-
lönbség csak annyi, hogy
Szijjártó beszél, õk meg ír-
nak. (...) Mivel azonban vég-
képp nem akarnak hülyét

csinálni magukból, és gazdá-
ik miatt nem is mondhatnak
nyíltan ellent Szijjártónak,
szinonimákkal dolgoznak.
(Hátha nem veszi észre vala-
ki a trükköt.) Magyar Nem-
zet, aug. 30.: „Ez a ragasz-
kodás [mármint a költségve-
tési hiány lefaragásához] azt
is jelenti, hogy alkalmasint
tovább kell húzni azt a bizo-
nyos nadrágszíjat.” Magyar
Hírlap, aug. 30.: „Más kér-
dés, hogy a szükséges, és
minden bizonnyal fájdalom-
mal is járó kiigazításoknak a
választópolgárok aligha fog-
nak örülni.” Ha most ezt a
két mondatot „összehúz-
zuk”, kiderül, hogy a nad-
rágszíj továbbhúzása fájda-
lommal jár. Alkalmasint és
minden bizonnyal. A meg-
szorítás nem, mert az nincs.

Kereszténység 
Ádám és Éva 
nélkül?

Barbara Bradley Hagherty, 
National Public Radio
A Biblia és a tudomány

összeegyeztetésén munkál-
kodó protestáns kutatók azt
javasolják, hogy a keresz-

ténység tekintse afféle meta-
forának, ami a Teremtés
Könyvében olvasható. Ellen-
feleik szerint ez már a keresz-
ténység lényegét ingatná
meg. „Az evolúció körül zaj-
ló összecsapás alighanem a
mai kor Galilei-ügye” – idézi
az egyik protestáns reformert
Barbara Bradley Hagherty az
amerikai közszolgálati rádió,
a National Public Radio hon-
lapján. Karl Giberson, aki
több könyvet is írt azzal a cél-
lal, hogy közös nevezõre
hozza az evolúciós tudo-
mányt a kereszténységgel,
úgy nyilatkozott Bradley
Haghertynek, hogy „ha a tu-
dományról nem veszünk tu-
domást, a végén sok tojást
vágnak majd a képünkbe. A
katolikus egyház évszázad-
okon át nem gyõzte letörölni
arcáról a sok tojást. A protes-
tánsok igazán okulhatnának
a példából.” Giberson egy-
elõre Galilei sorsában oszto-
zik, mivelhogy elbocsátották
a Boston környéki keresz-
tény fõiskoláról, ahol fizikát
tanított. Továbbra is a Trinity
Western University tanára
azonban Dennis Venema bi-
ológus, pedig azt állítja, hogy
az emberiség nem származ-
hat egyetlen emberpártól. A
ma már ismert emberi gén-

térkép sokfélesége legalább
tízezer õst feltételez, mégpe-
dig a néhányezer éves bibliai
távlatnál sokszorta régebbre
visszamenõleg. Minden más
megoldás képtelenül gyors
mutációs sebességet feltéte-
lezne. Kollégája, John
Schneider, aki viszont elvesz-
tette teológiatanári állását a
michigani Calvin Fõiskolán,
ennél is messzebb megy: sze-
rinte édenkert sem volt, alma
sem volt, kígyó sem volt. „A
kereszténységnek – vallja –
újra kell fogalmaznia az em-
ber létrejöttérõl alkotott ké-
pét.” Érdekes módon a cikk-
író e nézetek hirdetõit is
„evangéliumiaknak” nevezi,
márpedig ezzel a szóval (an-
golul: evangelicals) protes-
táns fundamentalistákat szo-
kás illetni, akik a Biblia szó
szerinti értelmezését hirde-
tik. Mindenesetre az igazi
„evangéliumiak”, és nem-
csak õk, hanem fundamenta-
listának nem nevezhetõ ke-
resztény gondolkodók közül
is sokan, úgy vélik, hogy
Ádám és Éva története nem
adható fel egykönnyen.
Fazale Rana biokémikus, a
Reasons to Believe nevû
„evangéliumi” kutatóintézet
igazgató-helyettese elismeri,
hogy a Szentírás egyes rész-
letei tévesek lehetnek. De az
eredendõ bûn nélkül azt kel-
lene hinnünk, hogy Isten az
evolúció révén fejlesztette ki
a gonoszt. Ehhez Albert
Mohler, a Louisville-i baptis-
ta teológiai szeminárium el-
nöke azt teszi hozzá, hogy
Ádám és Éva nélkül az evan-
gélium nehezen értelmezhe-
tõ. Jézus ugyanis, amikor
„elveszi a világ bûneit”, Pál
apostol leírása szerint az ere-
dendõ bûnt, Ádám és Éva
bûnét váltja meg. Erre vála-
szolja a már említett Debbis
Venema, hogy ha a Bibliát
költészetnek és allegóriának
is tekintjük, nem puszta tör-
ténelemkönyvnek, akkor fel-
fedezhetjük Isten kezét a ter-
mészetben és az evolúció-
ban. (...) Fuzale Rana szerint
viszont „a vita egyszerûen
arról folyik, vajon igazak-e a
kereszténység kulcsfogal-
mai”. A Galilei-hasonlatot
már csak ezért sem tartja he-
lyénvalónak. Hiszen nem
egy adott természeti tényrõl
van szó, mint annak idején a
Föld pályájának és forgásá-
nak esetében, hanem Isten és
az ember természetérõl, a
bûnrõl és a megváltásról. A
Calvin Fõiskolán tanító Dan
Harlow óva inti az „evan-
géliumiakat” attól, hogy a
homokba dugják a fejüket, és
a Teremtés Könyvének szó
szerinti értelmezése érdeké-
ben ne vegyenek tudomást
az emberi géntérképrõl és a
régészet eredményeirõl, mi-
vel ennek csakis teljes intel-
lektuális hitelvesztés lehet a
vége. „Ha kell, megfizetjük
azt az árat” – feleli erre Al-
bert Mohler. „Ha a világ
megbecsüléséért mondunk le
a teológiánkról, akkor végül
mindkettõt el fogjuk veszíte-
ni: a Bibliához való hûségün-
ket éppúgy, mint az emberek
megbecsülését.” (metazin.hu)

Übü király mennyországa

Kövér László – országgyûlési,
valamint tiszteletbeli elnök 

Pióker Ignác – magyar sztaha-
novista, valamint elõfutár

Szijjártó Péter – kormányszó-
vivõ, valamint agytröszt
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Czédly József

Tételesen két jogszabályról
van szó, a Hivatalos Közlöny
szeptember 2-i, 625., illetve
629. számaiban megjelent
törvényerejû sürgõsségi kor-
mányrendelet (O.G.
69/2011) a lakosság köz-
ponti hõenergia ellátásának
mûködését szabályozó
egyes intézkedésekrõl, vala-
mint a téli idõszakban a la-
kosság szociális támogatá-
sát biztosító intézkedéseket
tartalmazó törvényerejû
sürgõsségi kormányrendelet
(O.G. 70/2011). Az elsõnek
említett szabályozás októ-
ber 1-jével lép életbe, a má-
sik szeptember 5-étõl, de ez
utóbbinak gyakorlatba ülte-
tése függ a törvény mód-
szertani alkalmazását elõíró
kormányhatározat megjele-
nésétõl, melynek kidolgozá-
sára 30 napi határidõt szab-
tak az illetékes minisztériu-
moknak.

A 69/2011 sz. jogszabály
megszûnteti a hõenergiát
elõállító és szállító vállala-
tok lakosság számára vég-
zett szolgáltatásainak álla-
mi támogatását. Ennek
mértéke eddig, országos át-
lagban, az elõállítási ár kb.
60%-át tette ki. Ez a gyakor-
latban azt jelenti, hogy a jö-
võben a lakóhelyek fûtésére
és melegvíz ellátására fel-
használt hõenergiát a fel-
használóknak az elõállító és
szállító vállalatok által meg-
állapított, és az illetékes ha-
tóságok által jóváhagyott
árban kell kifizetni. Ezek az
árak között megyénként és
elõállítóként nagy a különb-
ség, függõen attól mennyire
sikerült korszerûsíteni és

hatékonyabbá tenni a hõ-
energiát termelõ és szállító
berendezéseket.

A helyi közigazgatási ha-
tóságoknak joguk van az elõ-
állítási árnál alacsonyabb
színvonalú vételi árat jóvá-
hagyni a lakosság számára,
de ez esetben a különbözetet
saját költségvetésükbõl kell
fedezniük. Ezt a különböze-
tet kifizethetik elõleg formá-
jában a hõenergia elõállítói-
nak annak érdekében, hogy
ezek készleteket hozzanak
létre a szükséges fûtõanyag-
okból. A helyi közpénzek
kezelését szabályozó törvény
elõírásaitól eltérõen a helyi
hatóságoknak alárendelt
hõenergiát elõállító és szállí-
tó vállalatok esetleges veszte-

ségét fedezni lehet az illeté-
kes helyi hatóság költségve-
tése keretében keletkezett évi
feleslegbõl.

A 70/2011 sz. jogszabály
könnyíteni kíván az elõbbi-
ekben ismertetett kormány-
rendelet által a lakosságra
hárított többletköltségek mi-
att hátrányos helyzetbe kerü-
lõ családokon, illetve egye-
dülélõ személyeken. Ennek
érdekében létrehoz egy, az
állami költségvetésbõl fede-
zendõ fûtéstámogatási rend-
szert azok számára, akiknek
a havi, egy személyre esõ
nettó átlagjövedelme kisebb
mint 786 lej. Ezen kívül,
azoknak, akiknek a jövedel-
me ennél nagyobb lehetõvé
teszi, hogy a fûtési költségei-

ket a tényleges hõfogyasztás
árának 12 hónapra elosztott
átlagszintjén fizessék ki. Ez
utóbbi fizetési módszert a
helyi közigazgatási hatósá-
gok november 4-ig, határo-
zat formájában kell szabá-
lyozzák, melynek alapján az
érdekeltek a hõenergiát szál-
lító vállalattal kötött szerzõ-
désüket/egyezményüket
(contract/convenþie) kiegé-
szítik a fizetési feltételeket
megállapító pótszerzõdéssel
(contract adiþional).

A kormányrendelet pon-
tosítja mit ért a a jogszabály-
ban használt egyes kife-
jezések alatt. Ezek közül a
fontosabbak:

– Havi átlag fogyasztás
(consumul mediu lunar). A

jogszabály elsõ mellékleté-
ben lakások méretei, a téli
idõszak és a zónánkénti át-
laghõmérséklet figyelembe
vételével megállapított, giga-
kalóriában kifejezett fo-
gyasztási határértékek, me-
lyeknek túllépéséért nem jár
támogatás. Az ország me-
gyéinek hõmérsékleti zónák-
ba való besorolását a 2. szá-
mú melléklet tartalmazza.

– Család (familie). Férj, fe-
leség és minden olyan sze-
mély, rokoni kapcsolattól
függetlenül, akik együtt lak-
nak, ott van bejelentett állan-
dó vagy ideiglenes lakhely-
ük, szerepelnek a lakók nyil-
vántartásában (cartea de
imobil), és figyelembe veszik
õket a lakásfenntartási közös

költségek kiszámításában.
– Egyedül élõ személy

(persoanã singurã). Az a sze-
mély, aki betöltötte 16-ik
életévét, egyedül lakik és sa-
ját háztartása van.

– Téli idõszak (sezon re-
ce). November 1. és március
31. közötti 5 hónap. Ezt meg
lehet hosszabbítani kor-
mányhatározat alapján, ha
egy esetleges zord idõjárás
ezt indokolja.

A fûtés költségeinek rész-
beni átvállalására szolgáló
segély nagyságának a megál-
lapításánál a táblázatban
olvasható adatokat veszik fi-
gyelembe.

Fontos határidõk: a fûtési
segélyek igényléséhez szük-
séges formanyomtatványo-
kat a hõenergiát szolgáltató
vállalatok október 5-ig kell
eljuttassák az egyéni felhasz-
nálókhoz vagy a lakótársasá-
gok adminisztrátoraihoz. A
kitöltött igényléseket októ-
ber 25-ig kell eljuttatni a pol-
gármesteri hivatalokhoz.

A fûtésköltségek segélye-
zésével kapcsolatos további
információk ismertetésére a
törvény módszertani alkal-
mazásának közzététele után
térünk vissza.

Deák Levente

Az alábbi jogeset régebbi
ugyan, de tanulságokkal te-
li, olyanokkal, amelyeket
ajánlott megismerni és meg-
szívlelni. Az özvegyen ma-
radt, gyermektelen idõs as-
szony eltartására, gondozá-
sára többen is vállalkoztak
volna. Õ egy olyan házas-
pár mellett döntött, akik rö-
vid idõ alatt bizalmába fér-
kõztek és akik az értékes
családi ház fejében vállalták
a háztulajdonos özvegyas-
szony halálig tartó eltartá-
sát. Elõbb tartási szerzõdést
szerettek volna kötni, de mi-
után a felkeresett közjegy-
zõi irodában megtudták,
hogy ennek „ára” van, akár-
csak az adásvételi szerzõ-
désnek, végül a sokkal ol-
csóbb, igaz, nem az azonna-
li tulajdonvesztést kiváltó
végrendelet mellett döntöt-
tek, egészen pontosan egy
olyan végrendelet mellett,
amelybe csak az ingatlant
foglalták bele. Az egyedi ha-
gyománynak minõsülõ vég-
rendelet birtokában a házas-
pár alkalmanként ezt-azt,
fõleg élelmet vitt a végren-

delkezõnek, távolról sem
annyit és olyan értékben,
ami egy megkötött tartási
szerzõdés alapján elvárható
lett volna. Rövid idõ múlva
a végrendelkezõ meggon-
dolta magát. Elmondása
szerint csalódott hagyomá-
nyosaiban, s a végrendeletet
hitelesítõ közjegyzõt egy,
elõbbit visszavonó közok-
irat megfogalmazásáért és
hitelesítéséért kereste fel.

A közjegyzõ eleget tett az
özvegy kérésének, miután
meggyõzõdött arról – szak-
orvosi igazolás beszerzése
és bemutatása után –, hogy
a végrendelkezõ a végren-
deletét visszavonó okirat
aláírása és hitelesítése nap-
ján bizonyítottan megfelelõ
ítélõképességgel rendelke-
zett. Az özvegy elhunyta
után a hagyatékot, benne a
családi házat az asszony
egy oldalági vérrokona, tör-
vényes örököse szerezte
meg. A visszavont végren-
deletben hagyományosként
kijelölt házaspár – mit is
tehetet volna?-, végül bele-
nyugodott a végrendelkezõ
döntésébe, nem is vitte per-
re az ügyet, és az alkalman-

ként nyújtott eltartásért sem
kért kártalanítást.

A Román Polgári Tör-
vénykönyv ( tovább csak
Ptk. ) 802. szakasza szerint a
végrendelet alapvetõen visz-
szavonható jogi aktus, amit,
mármint a visszavonást
semmi nem korlátozza, s ha
erre sor kerül indokolni sem
kell. A visszavonás viszont
csak akkor lesz érvényes –
mondja ki a Ptk. 920. szaka-
sza -, ha ezt közokiratba fog-
lalják, illetve akkor is, ha ezt
egy olyan új végrendelet tar-
talmazza, amelynek formá-
ját maga a törvény érvényes-
nek ismeri el. Ezt tehát akár
magánvégrendeleti formá-
ban is el lehet készíteni.

Ha a végrendeletet vissza-
vonják, és nem készül új
végrendelet, az örökséget a
törvényes örökösök kapják
majd meg, a törvényes örök-
lés rendje szerint. Errõl már
nem egy esetben volt szó ro-
vatunkban. Ha viszont a
visszavonási kitételt is tartal-
mazó új végrendelet - a vég-
rendelkezõ akarata szerint -
a vagyont másnak juttatja
majd, természetesen csak
elõbbi elhunyta után, elõfor-

dulhatnak olyan esetek és
helyzetek, amikor a régebbi
végrendelet egyes rendelke-
zései továbbra is érvényben
maradnak. Ezeket az esete-
ket az örökösödési jog az
összeférhetetlenség, vala-
mint az ellentétesség kifeje-
zéssel illeti (incompatibili-
tate, contrarietate). Akkor
van ilyen helyzet, amikor a
két végrendelet se nem ösz-
szeférhetetlen, se nem ellen-
tétes rendelkezéseket nem
tartalmaz. Az elsõ esetre, te-
hát az összeférhetetlenségre
egy példa - a Ptk. 922. sza-
kasza szerint- az az eset,
amikor a második, azaz a
visszavonó végrendeletben
szereplõ hagyományos
(noul legatar) a hagyo-
mányt, magát az örökséget
visszautasítja. De mivel az
elõzõ végrendelet visszavo-
nását a végrendelkezõ kife-
jezetten kívánta, okiratba
foglaltatta, ebben az esetben
ennek visszavonását a máso-
dik hagyományos lemondá-
sa nem érinti, azaz az elsõ
végrendelet végérvényesen
visszavontnak tekintendõ.
Csak részleges a visszavo-
nás, így az összeférhetetlen-

ség sem teljes akkor, ha
mondjuk az elsõ végrende-
lettel a hagyományosnak
egy ingatlan feletti tulajdon-
jogot ígérik oda, majd egy
késõbbi végrendeletben
ugyanannak az ingatlannak
az állagtulajdonát, a puszta
tulajdonjogot (nuda propri-
etate) egy más hagyomá-
nyosnak ígérik. Ebben az
esetben, ha mindkét végren-
delet a végrendelkezõ halá-
láig kifejezett visszavonás
nélkül érvényben marad, az
elsõ alapján a puszta tulaj-
donjog a második, a haszon-
élvezeti jog pedig az elsõ ha-
gyományost illeti majd.

Ténykérdésnek tekintik,
és mindig az eset konkrét
körülményei alapján dönt-
hetõ el az, hogy két eltérõ
idõben készült, egyetemes
hagyományost kijelölõ vég-
rendelet ellentétesnek te-
kinthetõ-e vagy sem. Ha
például az elsõ végrendele-
tet, amelyben egy valakit
neveznek meg egyetemes
hagyományosnak (legatar
universal), és ezt a második
végrendelettel, amelyben
más a hagyományos, kifeje-
zetten nem vonták vissza, a

bíróság mérlegelésén múlik
az, hogy a két végrendeletet
ellentétesnek tekinti-e vagy
sem. Ezt azért, mert elvileg
(jogilag) nincs akadálya an-
nak, hogy egy-egy hagya-
tékra két egyetemes hagyo-
mányost jelöljünk ki vég-
akaratunkban, akik aztán
egyenlõ arányban osztják el
az örökölt vagyont.

Nem zárhatom e rövid is-
mertetõt a Ptk. 923. szaka-
szában foglaltak említése
nélkül. Itt olvashatjuk azt a
szabályt, hogy a végrende-
letben szereplõ vagyontár-
gyaknak a végrendelkezõ ál-
tal történõ elidegenítése a
hagyománynak (a végren-
deletnek) a visszavonását je-
lenti még akkor is, ha maga
a rendelkezõ jogügylet sem-
mis lesz, és akkor is, ha a
vagyontárgy visszakerült a
végrendelkezõ tulajdonába.

Mindezeket azért foglal-
tam itt össze, a teljesség igé-
nye nélkül, hogy az elsietett,
az egy idõ után megbánt
végrendelet visszavonható-
ságát, visszavonását, mint
lehetséges, kezünk ügyében
levõ jogi megoldást érdekelt
olvasóinknak bemutassam.

A végrendeleti hagyomány visszavonásáról

A fûtéstámogatás rendszerérõl
– 155 90%

155,1–210 80%

210,1–260 70%

260,1–310 60%

310,1–355 50%

355,1–425 40%

425,1– 480 30%

480,1–540 20%

540,1–615 10%

615,1–786 5%

EEggyy  ffõõrree  eessõõ  AA  ffûûttééssppóóttlléékk  
jjöövveeddeelleemm aarráánnyyaa
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Faludy György 
Irodalmi Fesztivál

Helyszín: Gyergyóalfalu,
Faludy Café, a Petõfi Sán-
dor Mûvelõdési Ház.

Ezen a hétvégén ér véget a
Faludy György emlékére
rendezett fesztivál. A mai
szeptember 9.-I program:
15.00 óra csoportos irodalmi
vetélkedõ.

Képeslap a semmibõl..., a
Próba Után Lacikánál Boro-
zunk (P. U. L. B.) és a sepsi-
szentgyörgyi Tamási Áron
Színház produkciója, majd:
Whisperblast concert. szep-
tember 10., szombat: 15.00
óra Nemes Nagy Ágnes és

Pilinszky János (dr. Elek Ti-
bor József Attila-díjas iroda-
lomtörténész, mûkritikus, a
Bárka folyóirat fõszerkesztõ-
je elõadása). Boldogság, gyere
haza... (Vidovenyec Edina
zenés elõadása). Élõ Iroda-
lom: meghívott Kelemen
Hunor író, költõ, kulturális
minister, emlékidézés Már-
kus Barbarossa Jánossal, gá-
lamûsor, díjazás, tábortûz és
gitárest.

Verses-zenés mûsor 
Wass Albert mûveibõl

Helyszín és idõpont: Már-
kod, Református Templom
szeptember 10., szombat, 18

óra, valamint Mikháza, Ka-
tolikus Templom szeptem-
ber 11., vasárnap, 18 óra.

Wass Albert írásaiból ösz-
szeállított egyéni mûsort
mutat be Mustármag cím-
mel Kulcsár Székely Attila,
a Tomcsa Sándor Színház
társulatának tagja. Zene:
Kormorán.

Ajtót nyitok 
– verses elõadóest 
Székelyudvarhelyen

Helyszín és idõpont: Vá-
rosi Könyvtár olvasóterme,
szeptember 9., 18 óra.

József Attila, Dsida Jenõ
és Márai Sándor verseibõl
összeállított elõadóestre in-
vitálják az érdeklõdõket, Tu-
ri Bálint vendégmûvész pro-
dukciójára. A szonettkos-

zorú József Attila születés-
napi köszöntõje, ajándéka
mesterének és barátjának Ju-
hász Gyulának 40. születés-
napjára. Az elõadás a
mesterszonett létrejöttét mu-
tatja be a színész alkotófo-
lyamatán keresztül, megfo-
galmazva ars poeticáját, be-
pillantást engedve legbel-
sõbb mikrokozmoszába.
Helyfoglalás kapcsán érdek-
lõdni a színház székhelyén,
Székelyudvarhelyen, a Ta-
mási Áron u. 15 szám alatt,
vagy a 0266-212131-es tele-
fonszámon lehet. E-mail:
office@szinhaz.ro

Fábián Juli, Sárik Péter 
– Erdélyi turné

Helyszín és idõpont: Szé-
kelyudvarhely, G. Café,

szeptember 10., szombat, 21
óra, valamint Sepsiszent-
györgy, Múzeumkert szep-
tember 11., vasárnap, 19 óra
30 perc. Sárik Péter világ-
szerte ismert és elismert
jazz zongorista Magyaror-
szágról ezúttal a mûfaj
egyik legkifinomultabb te-
hetségével, Fábián Julival
látogat el Erdélybe.

550 perc
az egészségért

Helyszín: Sepsiszent-
györgy – Benedek Elek utca,
2. Szám, A Pro Sana gyógy-
szertár tetõtéri tornatermé-
ben.

Idõpont: 2011. szeptem-
ber 10-én, szombaton, 10 –
21 óra között

A belépés díjmentes, de

regisztráció szükséges:
0724278407. A helyek szá-
ma korlátozott.

10 óra dr. Máthé Zsolt: A
gasztroenterológia ma –
endoszkópiás diagnosztika
és terápia, 11 óra dr. Nagy-
Rozsnyai István: A sterilitás
korszerû kivizsgálása és ke-
zelése, 12 óra dr. Nagy-
Rozsnyai Annamária: A
prevenció szerepe a gyerek-
gyógyászatban, 13 óra „A
tûz nélkül is finom” – ebéd-
szünet, 14-17 óra Stottò
alapelvek és testtartás analí-
zis Stottò Pilates módszer-
rel, 17 óra Pilates gyerektor-
na 6-12 éveseknek, 18 óra
nagylabdás Pilates torna kis-
mamáknak, 19 óra kislabdás
Pilates torna szülés után 3
hónappal, 20: óra Pilates ta-
lajtorna felnõtteknek.

Programajánló

Nap- és UV-érzékenyeknek
akartak kifejleszteni egy
olyan szert, ami barnítja az
érzékeny, világos bõrûek bõ-
rét, hogy kevésbé hassanak
rájuk az erõs napsugarak –
ehelyett viszont egy kozme-
tikai csodachipet találtak fel.
A Clinuvel nevû cég azt ál-
lítja, egy rizsszem méretû
chip beültetése után auto-
matikusan beindul a szerve-
zetben a melanintermelés,
ami olyan kellemesen barna
bõrszínt eredményez, mint-
ha valaki rendszeresen szo-
láriumba járna.

A terméket a Clinuvel
gyógyszerészeti cég fejleszti,
Scenesse a neve. A Scenesset
érzékeny bõrû betegek, vala-
mint bõrbetegségek kezelése
miatt fejlesztették, hogy el-

lenállóbbá tegyék a bõrt a
napfénnyel és az UV-vel
szemben. Egy olyan gyógy-
szerrõl van szó, ami beindítja
a melanin-termelést serkentõ
hormon termelõdését, ami a
bõr barnulását, ezáltal jobb
ellenállóságát okozza.

A Clinuvel eddig 80 millió
dollárt költött a Scenesse
implantátum, egy fénytõl vé-
dõ gyógyszer kifejlesztésére
azon betegek számára, akiket
a legjobban veszélyeztetnek
az UV- és napsugarak. A
Scenesse felezési ideje vi-
szonylag rövid, ötven perc, és
az eddigi tesztek nem mutat-
tak biztonsági kockázatot. A
páciensek jól bírták a gyógy-
szert.

A cég kiemelte, hogy az új,
kb. rizsszem méretû implan-

tátum azoknak is segíthetne,
akik valamilyen szervátülte-
tésen estek túl, és a kilökõ-
dést gátló gyógyszerük meg-
növeli a bõrrák kockázatát. A
bõrbarnító beültetés viszont
az igazi áttörést talán a szép-
ségiparban hozhatja, ahogy
például az eredetileg izomla-
zítóként alkalmazott botox is
itt futotta be a nagy karrier-
jét, mint ráncok elleni készít-
mény.

A beültetés teljesen véget
vethet a szoláriumkorszak-
nak, ha bárki berakathat a
bõre alá egy kis rizsszemet,
amibõl olyan anyag szabadul
fel, ami mûködésbe hozza a
bõrbarnító hormont. Akár a
kereskedelmi forgalomban
lévõ bõrbarnítóknak is az al-
ternatívája lehet.

Bõrbarnító implantátum vethet
véget a szoláriumkorszaknak

Mielõtt elkezdjük a férfi stí-
lus büntetõ törvénykönyv-
ének összefoglalását, le kell
szögezni azt az alapsza-
bályt, miszerint nincsenek
olyan szabályok, amelyek
minden esetben érvénye-
sek. Ismerünk olyan férfit,
akinek jól áll a remés garbó-
zakó kombó, sõt olyat is,
aki annyira dögös, hogy
még a tiltólistára tett
rövidujjú ing sem csökkenti
jelentõsen a vonzerejét.

Zokni, szandál…
Az elsõ szörnyû párosítás

a zokni-szandáll. Ez csak
kisfiuk esetében fogadható
el. Utána hagyjanak fel. A
lábszárközépig felhúzott
zoknihoz hasonlóan ciki a ti-

tokzokni is. Nem könnyû el-
találni a mindenki számára
elfogadható hosszt, és aki a
kánikulában azzal védeke-
zik, hogy egyáltalán nem
vesz fel zoknit, és flip-flop-
ban indul útnak, az is meg-
nézheti magát. Van egy fun-
damentalista irányzat,
amely borzadva utasítja el a
pántok és a szõrös férfiláb
érintkezésének a látványát.
Visszataszító a fehér zokni,
sötét nadrág kombó is.

Váltópapucs, 
mûbõr félcipõ, vasalócipõ
A fázós papucsosoknál

már csak a mûbõrben izza-
dók ijesztõbbek, amikor 40
fokban is öltönyben senyve-
dõ irodisták választják a jel-

legzetes hosszított fazonú
mûbõr félcipõt, tipikusan
enyhe repedésekkel abban a
sávban, ahol a cipõ minden
lépésnél meghajlik. A másik
véglet, a lazaság félreértése.
Súlyos büntetést vonhat ma-
ga után a deszkás vasalóci-
põ is.

A hereelszorítástól 
a háremnadrágig
Nincs kínosabb, mint pi-

paszár, rosszabb esetben he-
reelszorító csõnadrág. A túl
szûk nadrágnál már csak a
túlzott bõség rosszabb, ami-
kor a piszkafa lábak egy térd
alá érõ zsebes rövidnadrág
szárában vesznek el. A sort
folytatva következik az ejtett
ülepû férfinadrág – a hárem-

nadrág férfi megfelelõje –,
fõként a tréning anyagból ké-
szült példányok veszélyesek.

Rózsaszín, rövidujjú ing 
felhajtott gallérral
Van, akit izgalomba hoz

az a feszültség, ami egy szép
férfi test és a leglányosabb
szín ellentétébõl fakadóan
vibrál – mostanra kicsit bi-

zarr figura lett a rózsaszín in-
ges macsó. Valamiért na-
gyon erõsen beragadt ez a
furcsa szokás a valóságba,
beépült a nyári utcaképbe.
Szerinte a rövidujjú ing is fõ
bûnnek számít – és valóban,
van benne valami kínos, hi-
szen az eleganciával nem fér
össze a csupasz kar látványa
– ha meg nem kell elegáns-

nak lenni, megteszi egy egy-
szerû póló is.

A rosszul megválasztott
ingeknél már csak egy rosz-
szabb eset van, ha egy férfi
nem vesz inget – viszont V-
nyakú pulóvert visel. Jó eset-
ben egy férfi csupasz mellka-
sa legfeljebb egy nyári ing
alól sejlik fel vagy a strandon
mutatkozik meg teljes való-
jában.

Giccs és XXL
Ilyen például a selyem

nyaksál, amit nyitott ing-
nyakkal vesznek fel. Ide tar-
toznak a nagyméretû gyû-
rûk, elsõsorban a pecsétgyû-
rûk, amelyek valahogy sen-
kinek nem passzolnak. A
garbó-zakó kombó is ebbe a
kategóriába tartozik. A má-
sik leggyakoribb hiba a túl
bõ ingek, pólók viselése.

A férfiak kedvence a fel-
hajtott gallér és az izompóló.
A férfiak gyakran gondolják
úgy, hogy ez a viselet bizony
megdobogtatja a nõi szíve-
ket, ez azonban nincs így.

Amitõl nevetséges lesz egy férfi: divatbakik
Minden nõ el tudja képzelni, hogy mi az, amitõl kirázza 

a hideg, ha meglátja egy férfin. Egy nõ ruhatárát nap mint

nap kivesézik a férfiak. Mi az, ami jól áll neki, és mi az,

amitõl feláll a szõr a hátukon. Most lássuk fordítva, mi az,

ami elõnytelen egy férfi számára.



ÚMSZ-SZÍNKÉPÉLETMÓD2011. szeptember 9–11., péntek–vasárnap www.maszol.ro   19

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

Egy ember megszólít valakit az utcán:
– Elnézést, meg tudná mondani, hogy mennyi az idõ?
– Öt óra, tíz perc.
– Hát ez szörnyû, .… (poén a rejtvényben)

Vízszintes: 1. A poén elsõ része. 11. ... mit tud? 12. Trambu-
lin. 13. Evangélikus Élet (röv.). 14. Vályú. 16. A tetejére ta-
szít. 17. Ógörög vándornép. 18. Kötött kabátka Lord
Cardigan angol tábornok nevének rövidítésébõl. 20. Vívóesz-
köz. 21. Nem arra. 22. Rangos elõtag! 23. Mozgékony. 24.
Városi szállítóeszköz. 26. Német autómárka. 28. ... van ezt
kell szeretni. 30. Peru fõvárosa. 32. Régi harcos. 34. Sima
rész! 36. Katekizmus. 38. Orrához. 40. Vízitündér. 42. Tálcán
vannak! 44. Elemi parány. 45. Fémszál. 46. Padlót megtisztí-
tó. 49. Szélhárfa. 50. Alácsüng. 51. Lyuk (nép.). 52. Nincs
név (röv.). 53. Földdel eltakar. 55. Június közepe!

Függõleges: 1. Amely személyeket. 2. Hímez. 3. Indul a tú-
ra! 4. ... csillagok (Gárdonyi). 5. Becses, nagy értékû. 6. Dí-
jazó, javadalmazó. 7. Nõi becenév. 8. Kocsonyás anyag. 9.
Skót nevek elõtt áll. 10. ... Washington; amerikai elnök volt.
15. Duzzogva neheztel. 17. ... es Salaam; Tanzániai város.
19. Ízletes, finom, ínycsiklandó. 20. Látható forma. 23. Fõ a
...; nagy gondban van. 25. Rajong érte. 27. Epizód része! 29.
A poén második része. 31. Patkószegek! 33. Parkban járkál.
35. Nemes gesztenye. 37. Eleség. 39. Fejjel jelez. 41. Jót s ...
(Kazinczy). 43. Bog. 46. Riga lakosa. 47. Beleegyezõ válasz.
48. Tanít, nevel. 50. Kukucskál. 53. Szakadt kabát! 54. Ér
nélküli térd!

Pontos idõ

A kis üvegházakból és a fó-
liasátrakból takarítsuk be a
zöldséget, hogy az õszi-téli
hasznosításra elõ tudjuk ké-
szíteni a talajt. A növényi
maradványokat gyûjtsük
össze, majd lazítsuk fel a ta-
lajt. Szükség esetén fertõtle-
nítsük. Az új telepítés elõtt
öntözzük meg a földet, négy-
zetméterenként 30-40 liter
vizet juttassunk ki. Õszi ter-
mesztésre elsõsorban a fejes
saláta, a karalábé, a téli

endívia és a retek alkalmas.
Az augusztus elején szabad-
földi ágyásba vetett növé-
nyekbõl nevelt palántákat
legkésõbb szeptember 10 és
15-e között ültessük ki az
üvegházba, illetve a fóliasá-
torba. Ilyenkor csak rövid te-
nyészidejû fajtákat ültes-
sünk. Szeptember elején
még egyszer fejtrágyázzuk a
kései karfiolt. Ehhez össze-
tett mûtrágya, valamint
gyorsan ható nitrogéntartal-
mú mûtrágya 1:1 arányú ke-
verékébõl készült 0,3%-os ol-
datot használjunk. Amint
összezsugorodnak és elszá-
radnak a szárazbab hüvelyei,
a növényt közvetlenül a föld-
felszín felett vágjuk le, vagy
tövestõl húzzuk ki õket. A
növényeket akasszuk fel szá-
raz, levegõs helyre, amíg tel-
jesen meg nem száradnak.
Így jobban megszáradnak a
hüvelyek, mint ha leszed-
nénk õket a növényrõl. A fej-
letlen karfiolt védenünk kell
a korai fagyoktól fóliataka-
róval. Ha nagyobb területen
termesztünk karfiolt, húzha-
tunk fölé fóliaalagutat, fólia-
sátrat. A takarást csomago-
lópapírral is megoldhatjuk.

Sármási-Bocskai János 
kertészmérnök

Figyeljünk a

konyhakertre

A többi zöldséghez és gyü-
mölcshöz hasonlóan a sárga-
répa jótékony szerepet ját-
szik a szív- és érrendszeri
megbetegedések megelõzé-
sében, illetve egyike azon
élelmiszereknek, amelyek a
leghatékonyabbaknak tûn-
nek egyes rákos megbetege-
dések kivédésében. Elkészí-
tése rendkívül változatos,
nyersen, reszelve vagy fõzve,
köretként vagy levesben egy-
aránt ízletes. Íme néhány fi-
nomság, amit elkészíthetünk
belõle.

Sárgarépa-sütemény
Hozzávalók: 20-25 dkg fi-

nomra reszelt sárgarépa, 20
dkg cukor, 20 dkg sütõmar-
garin, 1 db sütõpor, 1 citrom
reszelt héja, 40 dkg liszt, 1
kis üveg lekvár.

Elkészítés: A sütõt elõme-
legítjük. A margarint megol-
vasztjuk, majd hagyjuk hûl-
ni. A sárgarépát kislyukú re-
szelõn lereszeljük. A tepsit
kikenjük margarinnal és
liszttel. A lereszelt répát egy
keverõtálba tesszük, rátesz-
szük a citromhéjat, ráöntjük
a megolvasztott margarint és
a cukrot. A lisztet a gyúrás
közben kanalanként rakjuk
bele, és menet közben bele-
szórjuk a sütõport is. Ami-
kor összeállt a tészta, két
részre osztjuk, és kinyújtjuk
akkorára, amekkora a tepsi.
Beletesszük a tepsibe, vasta-
gon megkenjük lekvárral,
majd kinyújtjuk a másik felét
is és rátesszük. Ha megsült
porcukorral meghintjük.

Sült sárgarépa 
fokhagymás tejföllel
Hozzávalók: 1 kg sárgaré-

pa, 2 dl tejföl, 1 gerezd fok-
hagyma, ízlés szerint só, 1
késhegynyi törött fekete
bors, olaj a sütéshez.

Elkészítés: A sárgarépá-
kat felkarikázzuk. A nedves-
ségét papírszalvétával leitat-
juk és bõ, forró olajban ropo-
gósra megsütjük. A felesle-
ges olajat lecsöpögtetjük, és
fedetlenül tesszük tálba.
Amíg a sárgarépa sül, elké-
szítjük a mártást: a tejfölbe
belekeverjük a megtisztított
és zúzott fokhagymát, meg
kevés sót és borsot.

Sárgarépa torta
Hozzávalók: 30 dkg sár-

garépa, 5 tojás, 15 dkg méz,
10 dkg teljes kiõrlésû liszt, 20
dkg mogyoró/dió/mandula,
1 teáskanál õrölt fahéj, 1 csi-
pet õrölt szegfûszeg.

Elkészítés: A sárgarépát
megtisztítjuk, lereszeljük. A
mogyorót megõröljük. A
tojássárgákat összekeverjük
a mézzel, sárgarépával, liszt-
tel, mogyoróval és fûszerek-
kel. Óvatosan keverjük bele
a tojások felvert habját. Kb.
35-40 percig süssük elõmele-
gített sütõben 200 fokon.

Sárgarépa-krémleves
Hozzávalók: 3 közepes

sárgarépa, 1 dl tejszín, 1 dl
tejföl, 1/2 dl. könnyû fehér
bor, csipetnyi só, cukor (ízlés
szerint), 1 evõkanál liszt.

Elkészítés: A megtisztí-
tott sárgarépát kisebb dara-

bokra vágjuk, és enyhén sós
vízben puhára fõzzük. A tej-
színt, a tejfölt, kevés cukrot,
a lisztet simára keverjük a fe-
hérborral. Az egészet össze-
turmixoljuk és újraforraljuk.

Rozmaringos 
sárgarépa fõzelék
Hozzávalók: 1 kg sárgaré-

pa, 1 hagyma, 1 szál friss
rozmaring, 3 dkg vaj, só, tört
színes bors, víz, 2 dl tejföl, 1
ek kukoricakeményítõ.

Elkészítés: A répákat
vágjuk 3-4 mm vastag kari-
kákra. A hagymát vágjuk ki-
sebb karikákra. A vajon
kezdjük el dinsztelni a hagy-
mát, majd 1-2 perc után te-
gyük rá a sárgarépákat is.
Dobjuk bele egybe a rozma-
ringágat is. 5-6 percig dinsz-
teljük a zöldségeket, majd
öntsük fel 3-4 dl vízzel, fû-
szerezzük, és fedõ alatt ala-
csony hõfokon pároljuk pu-
hára. Ha megpuhult, ve-
gyük ki a rozmaring ágat, és
habarjuk be a keményítõvel
kikevert tejföllel.

Sárgarépa fasírt
Hozzávalók: 1 kg sárgaré-

pa, 4 db tojás, 15 dkg trappis-

ta sajt, 1 csipet õrölt fekete
bors, 1 csipet só vagy vegeta,
õrölt szerecsendió, zsemle-
morzsa, étolaj.

Elkészítés: Lereszeljük a
répát, sajtot. Beletesszük a 4
tojást. Megszórjuk sóval,
borsal, paprikával, szere-
csendióval. Kis gombócokra
szedjük, zsemlemorzsába
forgatjuk. Forró olajban ki-
sütjük.

Csirkemell mézes 
sárgarépamártással
Hozzávalók: 4 csirkemell-

filé, 4 dl tyúkhúsleves, 2 cm
friss gyömbérgyökér, só. A
kásához: 20 dkg kukorica-
liszt, 2 dl zöldségerõleves, 2
dl tej, só. A mártáshoz: 2
szál sárgarépa, 1 fej hagyma,
1 evõkanál méz, 4 evõkanál
tyúkhúsleves, 1 evõkanál tej-
szín, 2 teáskanál olaj, só,
bors.

Elkészítés: A levest felfor-
raljuk, felszeletelt friss gyöm-
bérgyökérrel ízesítjük és
megfõzzük benne a csirke-
mellfilét. A kásához felfor-
raljuk a zöldségerõlevest és a
tejet. Állandó keverés mel-
lett beleszórjuk a kukorica-
lisztet, sót és nem túl sûrû

kásává fõzzük. A mártáshoz
megforrósított olajon üve-
gesre pároljuk a kockára vá-
gott hagymát. Hozzáadjuk a
karikára vágott sárgarépát. 5
percig pároljuk. Felöntjük a
levessel és puhára fõzzük.
Összeturmixoljuk, beleke-
verjük a tejszínt és a mézet.
Sóval, borssal ízesítjük. A
fõtt csirkemellet a mézes sár-
garépamártással leöntjük,
kukoricakásával körítjük.

Rakott sárgarépa
Hozzávalók: 70 dkg sár-

garépa, 2 db burgonya, 3 dl
sós tej, bazsalikom, snidling.

Elkészítés: A répát meg-
tisztítjuk,vékony karikákra
vágjuk, majd kevés vízben
10 percig fõzzük. A burgo-
nyákat héjában megfõz-
zük,majd megtisztítjuk és
karikázzuk. Tûzálló tálat
vagy tepsit kiolajozunk,
elõször a leszûrt répa felét,a
burgonya karikákat és a ma-
radék répát egymásra réte-
gezzük. A sós tejjel megloc-
soljuk,tetejére 1 evõkanál ba-
zsalikomot szórunk. Elõme-
legített sütõben kb.30 perc
alatt kész. Tálaláskor vágott
snidlinggel díszitjük.

Kert-ész

A sárgarépa egyike a legismertebb, a leg-

nagyobb mértékben fogyasztott zöldsége-

inknek, s minden élelmezési szempont-

ból számos elõnnyel rendelkezik: a sár-

garépát az emberi szervezet tökéletesen

tolerálja, rostjai szabályozzák a bélrend-

szerben lezajló tranzitot, illetve elegendõ

mennyiségben tartalmazza az A-vitamin

elõállításához szükséges provitamint.

Sárgarépa: vitaminbomba



Kedves gyerekek! A nagyva-
káció utolsó hétvégéjére
még ajánlanám, hogy sétál-
jatok ki a természetbe, de
mivel valamikor én is vol-
tam diák, tudom, hogy
ezekben a napokban az is-
kolakezdés, az osztálytár-
sakkal való találkozás, akik-
kel a nyári élmények beszá-
molója vár, izgalmasabb,
jobban foglakoztat még
olyan diákot is, mint ami-
lyen én voltam, aki jobban
szerette a vakációt, mint az
iskolát.

Azonban az iskolakezdés
után, hétvégeken, ha szép
idõjárás van, ne hagyjátok
ki a természetjárást. A pom-
pába öltözött õszi táj, bár-
merre jártok is, felejthetet-
len látnivalót nyújt. Sárgul-
nak a falevelek, remek alka-
lom a különbözõ színes pél-
dányok begyûjtése, érik a
peccs (csipkebogyó), szüre-
telhettek bodzabogyót, ami-
bõl szörpöt, dzsemet vagy
üdítõt készíthettek, de aki
szereti a gombát, gyûjthetõ
az ízletes vargánya. Szóval
a természet õszi arca sokszí-
nû mint a szivárvány.

Javában zajlik a madárvo-
nulás, látványosan felduz-

zadt seregélycsapatokat fi-
gyelhettek meg, és ha még
fotózni is szerettek, akkor
izgalmas órákat tölthettek el
a pöttyös madarak társasá-
gába. Ilyenkor a nappali ra-
gadozó madarak gyakrab-
ban kerülnek szem elé, érde-
mes madárhatározót vinne-
tek magatokkal, hogy tudjá-
tok beazonosítani a látotta-
kat. Legtöbbször egerész-
ölyvek tûnnek fel elsõként, a
magasba körözve „híe” kiál-
tásuk árulja el õket. Út men-
tén, a mezõk fölött szitálva
lebegõ vörös vércse jóval ki-
sebb termetével könnyen
megkülönböztethetõ az öly-
vektõl. Aki már látott a ter-
mészetben vörös vércsét és
egerészölyvet, annak már
nem kell a határozó után
nyúlnia, de jó, ha ott van a
könyv.

A madármozgás mellett
fellendül a vadak mozgása
is, nyúl, õz gyakran kerül
szem elé, de még az óvatos
vörös bundás róka is, ezért a
távcsõ nélkülözhetetlen. Te-
hát hátizsákot a vállra és
irány a természet!

Kelemen László, Rara Avis
Madártani Egyesület

Tizenkét hónap a természetben
Szükséges eszközök: kar-
tonlap, színes ceruza, ragasz-
tó, színes temperák, tökmag
(vagy bármilyen mag).

Elkészítés: Egy A4-es
kartonlapt színezz ki tet-
szés szerint, egyszínûre.
Keverj ki minél több színt
és egyenként fesd be a ma-
gokat, minél több árnyala-
tot használva, de hagyj be-

festetlen magokat is. Rakd
sorba, és hagyd megszárad-
ni. Mikor megszáradtak, a
képen látható forma (vagy
tetszõleges fa forma) szerint
kezd felragaszgatni a kar-
tonlapra. A fa törzsének
hagyj natúr színû magokat,
a koronáját pedig a színes
magokból rakd ki. Jó szóra-
kozást!

Õszi fa magokból

Hétvégi mellékletünk Életmód és Csodavár oldalait
Orosz Anna szerkesztette

Hol volt, hol nem volt, élt
egyszer egy szegény ember.
Sehogyan sem tudott megél-
ni – nem volt kenyere, a háza
is nagyon rossz állapotban
volt. Egyszer mondta neki a
felesége:

– Elmehetnél valahová, ta-
lán megtalálnád a szerencsét.

–Rendben van. Elmegyek,
megpróbálom – mondta a
férfi.

És el is indult, a kezében
egy bottal.

Megy, mendegél és rátalál
egy öregasszonyra, aki bele-
esett az árokba. Amikor oda-
ért hozzá, az a nõ kérlelni
kezdi:

– Jó ember, segítsél rajtam!
A férfi kihúzta az árokból,

felállította az úton és mondta
neki:

– Anyó, most menjél nyu-
godtan, jó egészségben, to-
vább!

– Ember, és te hová mész?
– kérdezte az öregasszony.

– Szerencsét keresni.
– Jól van, adok neked egy

kevés, nem friss kenyeret, egy
kis üveg vizet és egy nagyon
öreg fésût. Ha útközben talál-
kozol egy éhes emberrel, adj
neki ebbõl a kenyérbõl, ha
szomjassal találkozol, adj ne-
ki inni, ha nincs mivel rendbe
tenni a haját, add oda neki a
kefét!

A férfi mindent beletett a
táskájába, és elment.Ment,
mendegélt, eljutott egy erdõ-
höz. Látja, hogy az erdõben
egy fatönkön ül egy ember, a
hasát fogja és jajgat:

Megettem egy fatönköt,
Egy másikat megrágtam -
Mégsem laktam jól!

Odament hozzá a férfi és
megkérdezte:

– Miért jajgatsz?
Az elismételte:
Megettem egy fatönköt,

Egy másikat megrágtam –
Mégsem laktam jól!

– Adok én neked egy kis
kenyeret, azzal talán jóllaksz.

Elõvette a kenyeret és oda-
adta az éhesnek. Az megette,
és mindjárt jóllakott és bol-
dognak érezte magát. Meg-
köszönte az embernek:

– Mivel fizessem meg?
Adok neked egy tölgyfa bo-
tot. Amikor hazamész, kop-
pintsd meg vele háromszor a
földet!

Az ember tovább indult.
Elért egy tóhoz. Látja, hogy
ott fekszik egy ember, a baju-
sza egyik vége a földön, a
másikkal az eget támasztja,
és jajveszékel:

Kiittam a tavat,
Kiittam a folyót
Mégis szomjas vagyok.
Az ember megkérdezte:
– Miért jajveszékelsz ilyen

nagyon?
Az csak ordította a magáét:
Kiittam a tavat,
Kiittam a folyót,
Mégis szomjas vagyok.
– Adok én neked egy kis

vizet, idd meg, és biztosan
többet nem akarsz majd!

Az ember elõvette a kis
üveget, és átadta a szomjazó-
nak.

Miután jót húzott az üveg-
bõl, el is múlt a szomja, és a
bajsza mindkét vége az ég fe-
lé meredezett.

– Köszönöm, köszönöm,
jó ember, hogy megitattál.
Adok neked egy kis zacskót
homokkal és kavicsokkal. Ha
bármire is szükséged lesz,
rázd csak meg ezt a zacskót,
és mindent megtalálsz!

Az ember megint tovább
indult. Az erdõnél meglátott
egy lányt, aki egy fa ágaiba
akadt, és jajveszékel:

Fésülnek engem az északi
szelek,

Fésülnek engem a heves
esõk,

De a hajam mégis mindig
kócos!

Odament hozzá az ember
és megkérdezte:

– Miért jajveszékelsz ilyen

nagyon?
A lány csak ismételgette a

magáét:
Fésülnek engem az északi

szelek,
Fésülnek engem a heves

esõk,
De a hajam mégis mindig

kócos!
– Adok én neked egy fésût,

hogy megfésülködj.
Odaadta a lánynak a fésût.

Az nagyon szépen megfésül-

ködött, hosszú copfot font
magának. Boldogan így
szólt:

– Jó ember, a te jó tettedért
én adok neked három tölgy-
falevelet. Ha hazamész, eze-
ket a leveleket tedd be a szek-
rénybe, ahol a ruháidat tar-
tod.

A férfi hazaindult az aján-
dékokkal, a bottal, a zacskó-
val és a három tölgylevéllel.
Amikor a házához ért, a bot-

tal háromszor megkopogtat-
ta a földet. Nagyon szép pa-
lotát pillantott meg maga
elõtt, és a felesége pedig a leg-
szebb nõvé változott. A férfi
meglepõdött.

– Hol voltál? Nézz csak kö-
rül, micsoda házad lett! -
mondta a nõ.

– Ez a bot építette fel a há-
zat. Még más ajándékot is
hoztam - mondta és megmu-
tatta a zacskót.

Csak megrázta, és látja, te-
le van arany pénzzel, még a
tetején is szóródik kifelé.
Ezen a pénzen mindenféle
ételt, italt vettek maguknak.
Ettek, ittak, amire csak ked-
vük támadt.

– Van még egy ajándékom
– mondta a férfi.

Megmutatta a három fale-
velet, és a feleségére paran-
csolt, hogy nyissa ki a szek-
rényt. A szekrényben a nõ vi-
seltes ruhája, a férfi nadrágja,
mellénye volt. Betette azokat
a faleveleket, becsukta a
szekrény ajtaját, majd a fele-
ségéhez fordult:

- Eredj, nézd meg, mi van
ott, és vedd ki magadnak,
ami megtetszik!

A nõ kinyitotta a szekrény-
ajtót, még meg is rémült - se-
lyem, posztó anyagok feksze-
nek ott, mindenféle ruha, öl-
töny.

Mindketten felöltöztek,
meghívták a szomszédokat,
nagy lakomát rendeztek. Én-
rólam sem feledkeztek meg.
Én is ott voltam, ettem, ittam
annyit, amennyi csak a
számba fért.

Litván népmesék
(Válogatta és fordította: 

Dabi István)

Hogyan keresett szerencsét?
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Vörös vércse
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