
új magyar szó
2011. szeptember 16–18., péntek–vasárnap

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
20 oldal
Ára: 1,5 lej 

VII. évfolyam,
180. (1500.) szám

w
w

w
.m

a
s

z
o

l.
ro

BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2940 ▲
1 amerikai dollár 3,1127 ▼
100 magyar forint 1,4923 ▼

Népszámlálási kampányrajt 

Hamarosan videoüzenetek, rádiós bejátszá-
sok hirdetik, hogy „magyarnak lenni jó” –
az RMDSZ országos kampányt indít a nép-
számlálás sikere érdekében. Kelemen Hu-
nor szövetségi elnök szerint a feltételek
adottak a pontos lakosságméréshez.

Vezércikk 3

Örökségnap Erdély-szerte

Kastélyok, udvarházak és templomok nyit-
ják meg kapuikat Európa-szerte a Kulturá-
lis Örökség Napjai elnevezésû rendezvény
keretében. A szeptember 16-a és 18-a kö-
zött zajló programhoz, amelynek 2011. évi
magyarországi témája: Ezer magyar ház,
idén több erdélyi város is csatlakozik. 

Társadalom 7

Aktuális 2

Irigyeljük még
a görögöket?
Amit a Boc-kormány bírálói és talán még
maguk a görög közalkalmazottak sem

fognak még fel: Görögország-
ban hamarosan nem 1400
eurós lesz az átlagbér és 800
eurós az átlagnyugdíj, ha-
nem kereken nulla euró.

Athén ugyanis képtelen
megbirkózni a problémá-
ival, pénzügyei helyreállí-

tásának politikája
kudarcot vallott.Cseke Péter Tamás

Villámvizit Líbiában

A francia államfõ és a brit miniszterelnök
villámlátogatást tett tegnap Líbiában. 
Nicolas Sarkozy „veszélynek” nevezte a
felkelõk tripoli bevonulása óta rejtõzködõ
Kadhafit, David Cameron pedig azt üzen-
te a diktátornak, hogy „adja fel”.

Kultúra 6

Olaszország nem tervez
megszorító intézkedéseket a

román vendégmunkásokkal
szemben – nyugtatta meg teg-

nap Bukarestben Traian Bãses-
cu román államfõt olasz kollé-
gája, Giorgio Napolitano. 
3. oldal 

Indul az „agykontroll”
Jövõ héttõl országszerte felmérik a hazai iskolások jelenlegi tudásszintjét

S. M. L.

A bukaresti táblabíróság teg-
nap jóváhagyta az Erdélyi

Magyar Néppárt (EMNP) be-
jegyzési kérelmét – jelentette be
Kolozsváron Toró T. Tibor, az Er-
délyi Magyar Nemzeti Tanács
(EMNT) ügyvezetõ elnöke. A
„Tõkés-pártként” emlegetett ala-
kulat bejegyzését a bukaresti tör-
vényszék elsõ fokon elutasította,
a táblabíróság pedig a kérdés ér-
demi tárgyalásának többszöri ha-
lasztása után tegnap hozta meg a
másodfokú, immár jogerõs hatá-
rozatot. Folytatása a 3. oldalon 

Korán ünnepel

az EMNP?
ÚMSZ

Elégedettek a székelyföldi
magyarok az RMDSZ politi-

kusaival – derül ki abból a teg-
nap Csíkszeredában bemutatott
közvélemény-kutatásból, ame-
lyet a Kvantum Research közvé-
lemény-kutató cég végzett idén
májusban. A Közélet és közérzet
Hargita megyében címû felmérés
eredményeit ismertetõ Barna
Gergely szociológus elmondta,
a kutatás Marosszéken, vala-
mint Kovászna és  Hargita me-
gyében készült 3011 magyar
anyanyelvû személy megkérde-
zésével, amelybõl 416 fõ volt
Hargita megyei. A három me-
gye lakóit közéleti témákról, po-
litikáról kérdezték. 
Folytatása a 3. oldalon 

Felmérés: bíznak 

az RMDSZ-ben

Mai mellékletünk:

A szintfelmérés a lényeg: a tesztelés során jegyet nem kapnak a vizsgázók, de az elért eredményekrõl tájékoztatják a szülõket

Traian Bãsescu és Giorgio Napolitano a dízszemlén

Traian Bãsescu: grazie, Italia!

Jövõ héten megkezdõdik és október 15-ig tart az iskolákban a diákok tudásszintjének országos

felmérése: az oktatási minisztérium év eleji ismétléssel, a tanévkezdéskor és záráskor egységes

felmérõkkel igyekszik kivédeni az érettségi kudarc megismétlõdését. A tanárok és a szülõk zö-

me úgy véli, hasznos kezdeményezésrõl van szó, de sokan tartanak attól, hogy a felmérés

eredménye alapján differenciálják majd a diákokat. Akad, aki úgy gondolja, nem demonstra-

tív ellenõrzésre, hanem „üvegfalú” iskolákra lenne szükség. Ezekben a szülõk, a fenntartók és

a szakmai ellenõrök is pontosan követni tudnák az oktatás minõségét. 7. oldal 

Fotó: Tofán Levente

Fotó: ÚMSZ/archív
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Röviden

Három magyar párt egy asztalnál

Különkiadással jelentkezik ma este 8 órától
az Erdélyi Magyar Televízió Többszemközt cí-
mû mûsora, amelyben a három erdélyi ma-
gyar párt képviselõi – Kovács Péter, az
RMDSZ fõtitkára, Szász Jenõ, az MPP el-
nöke, és Toró T. Tibor, az EMNT elnöke –
aktuálpolitikai kérdéseket boncolgatnak. A
vita legfontosabb témái: az önkormányzati
és parlamenti választások, a népszámlálás,
a kettõs állampolgárság és szavazati jog
Magyarországon, a régióátszervezés, és
egyéb hasonló, az erdélyi magyarságot
érintõ kérdések. Az élõ adás a televízió
mellett interneten is követhetõ a www.erde-
ly.tv oldalon. 

Rakétavédelem és vízumkérdés

A rakétavédelmi rendszer elemeinek Ro-
mániába való telepítése által javul az or-
szág regionális stratégiai megítélése, vala-
mint az amerikai befektetõk bizalma a ro-
mán gazdaságban, és megoldhatja az ame-
rikai vízumok kérdését is – nyilatkozta teg-
nap Teodor Baconschi külügyminiszter. Ar-
ról is beszámolt, hogy amerikai kollégája,
Hillary Clinton egyetértett: „nem lehet a ví-
zumprogramon kívül hagyni olyan erõs eu-
rópai szövetségeseket, mint Lengyelország
és Románia”.

Idei mélypontján a lej

Idei mélypontra süllyedt a lej, tegnap egy
euróért 4,2940 lej fizetett a Román Nemze-
ti Bank (BNR). Ennél kevesebbet tavaly de-
cember 16-án ért a román fizetõeszköz,
amikor 1 euróért 4,2953 lejt kértek. Mind-
eközben az amerikai dollárral szemben
2,19 banit erõsödött a lej, a tegnapi a BNR-
árfolyam szerint a tengerentúli valuta
3,1127 lejt ért.

A Jobbik feljelentette Kertészt

A Jobbik feljelentette tegnap Kertész Ákos
írót az ügyészségen közösség elleni izgatás,
rágalmazás és becsületsértés bûncselekmé-
nyek miatt – jelentette be az ellenzéki párt
szóvivõje. Mirkóczki Ádám sajnálatosnak
nevezte, hogy ezt a beadványt a Jobbiknak
kellett elkészítenie. Az Amerikai Népszavá-
ban augusztus 29-én jelent meg Ker-
tész Ákos nyílt levele, amelyben az író
egyebek mellett így fogalmaz: „a magyar
genetikusan alattvaló”. Kedden a miniszter-
elnök szóvivõje azt mondta, a kormány
még nem foglalkozott Kertész Ákos Kos-
suth-díjának sorsával. Kossuth-díjat eddig
egyszer vontak vissza: Nagy Gábor, a ka-
zincbarcikai Borsodi Kooperáció vezérigaz-
gatója 1952-ben a barnaszén-elgázosítás új
technológiájáért kapta meg a kitüntetést,
amelyet 1953 decemberben visszavettek tõ-
le, mert kiderült, hogy a technológia licen-
cét az NSZK-ból lopta.

Zentait ki akarják adni

Az ausztrál szövetségi kormány külön fel-
hatalmazást kért ahhoz, hogy megkérdõje-
lezze a szövetségi bíróság döntését, amely
akadályozza a háborús bûncselekménnyel
vádolt Zentai Károly (képünkön) kiadatását

Magyarországnak. A perthi illetõségû 89
éves férfi hat éve harcol a kiadatás ellen. A
magyar hatóságok azért kérték ki Ausztráli-
ától, hogy kihallgathassák egy zsidó fiatal-
ember 1944-ben történt meggyilkolása
ügyében.

ÚMSZ

Megállapodott tegnap haj-
nalban nyolc belgiumi – fla-

mand és vallon – párt a két nép-
közösséget eddig legmélyebben
megosztó választójogi kérdés-
ben, a brüsszeli és a Brüsszel
környéki választókerület ketté-
választásának ügyében. Ezzel
általános megítélés szerint végre
megnyílt a szövetségi szintû ko-
alícióalkotás lehetõsége, és reá-
lis esély mutatkozik a 15 hónap-
ja tartó kormányválság leküzdé-
sére. Belgiumban a tavaly júniu-
si parlamenti választások óta
nem sikerült kormányt alakíta-
ni. A mindössze 10 és fél millió
lakosú, de hallatlanul bonyolult
állami berendezkedésû Belgi-
umban a lakosság mintegy 60
százalékát teszik ki a holland
nyelvû flamandok. A másik
nagy népközösség a francia ajkú
vallonoké. Alkotmányjogi érte-
lemben szintén államalkotó
népközösségnek számítanak,
bár csak néhány tízezren van-
nak az ország keleti csücskében
élõ német anyanyelvûek. Fõsza-
bály, hogy az északi Flandriá-
ban csak flamand, a déli
Vallóniában csak vallon pártok-
ra lehet szavazni. Külön egysé-
get képez Brüsszel, ahol túlnyo-
mó többségben vannak a francia
ajkúak, de hivatalosan a fõváros
kétnyelvû, és ott akár flamand,
akár vallon pártokra is adhatók a
voksok. A „viszály almája” a
Brüsszel körüli térség, amely hi-
vatalosan Flandriához tartozik,
de választókerületi szempontból
annak idején „hozzácsapták”
Brüsszelhez. A fõvárosból sok
vallon költözött ki az agglomerá-
cióba, és mindeddig ragaszko-
dott francia anyanyelvének hasz-
nálatához. 

Flamand–vallon
megállapodás

ÚMSZ

Az észak-erdélyi autópálya
egészére vonatkozó szerzõ-

déstõl „megfosztott” Bechtel
amerikai cég elégedett azzal a
kompromisszumos megállapo-
dással, amely szerint csak a sztrá-
da két részét építheti meg – jelen-
tette ki tegnap Mark Gitenstein,
az Egyesült Államok bukaresti
nagykövete. Hozzátette: a céghez
hasonlóan országa kormányának

és a román hatóságoknak sincs el-
lenvetésük. Az amerikai diploma-
ta nyilatkozatának elõzménye,
hogy Traian Bãsescu román ál-
lamfõ Washingtonban azt rótta
fel a nemzetközi hitelintézetek-
nek, hogy nem figyelmeztették
Romániát arra, hogy ne kössön
szerzõdést a Bechtellel. Szerinte a
Világbanknak kellett volna java-
solnia, hogy Románia ne kösse
meg a szerzõdést, de ezt nem tet-
te meg, akárcsak az Európai Be-

ruházási Bank és a Nemzetközi
Valutaalap sem annak ellenére,
hogy akkor nyilvános volt a szer-
zõdés, így hozzáférhettek a tartal-
mához. Bãsescu kifejtette, hogy a
Bechtel-szerzõdés elõnytelen volt,
hiszen Románia a világ legdrá-
gább autópályáját építtette, a
megállapodás nyomán pedig
„mindkét fél lopni akart”. Hozzá-
tette: a szerzõdést versenytárgya-
lás nélkül ítélték oda a hatóságok
az amerikai vállalatnak. 

Bechtel-szerzõdés: Bãsescu 
szerint mindkét fél lopni akart

ÚMSZ-összeállítás

Vuk Jeremics szerb külügy-
miniszter New Yorkba uta-

zott tegnap, az ENSZ BT-nek az
észak-koszovói helyzet kiélezõ-
dése miatt összehívott rendkívü-
li ülésére. Jeremics elõzõ este le-
velet írt Ban Ki Mun ENSZ-fõ-
titkárnak, amelyben felszólította
a világszervezetet, hogy tegyen
meg minden szükséges intézke-
dést, megakadályozandó a
pristinai hatóságok által beha-
rangozott egyoldalú lépéseket,
amelyekre nem adta áldását a fõ-
titkár koszovói különmegbízott-
ja vagy a Biztonsági Tanács. El-

lenkezõ esetben – írta Jeremics –
veszélybe kerülhet a belgrá-
di–pristinai párbeszéd. A pristi-
nai hatalom több olyan nyilatko-
zatot tett, amelyek szerint ma
egyoldalúan vám- és határellen-
õrzést vezet be a koszovói–szerbi-
ai adminisztratív határon. Szer-
bia értesítést kapott arról, hogy a

békefenntartó haderõ, a KFOR
és az EU koszovói igazságügyi
és rendõrségi missziója
(EULEX) meg akarja könnyíte-
ni e terv végrehajtását, ami –
Jeremics szerint – erõsen ellent-
mond az ENSZ BT 1244-es ko-
szovói határozata által kijelölt
semleges mandátumuknak. 

Az ENSZ BT-hez fordult Belgrád

Hírösszefoglaló

A francia államfõ és a brit mi-
niszterelnök villámlátogatást

tett tegnap Líbiában. Nicolas
Sarkozy francia államfõ „ve-
szélynek” nevezte a felkelõk
tripoli bevonulása óta rejtõzködõ
Kadhafit azon a közös sajtóérte-
kezleten, amelyet az Átmeneti
Nemzeti Tanács (ÁNT) két fõ
vezetõjével, Mahmúd Dzsibríllel
és Musztafa Abdel-Dzsalíllal
együtt tartottak. Hozzátette,
hogy a NATO líbiai kötelezett-
ségvállalása nem ért véget.

David Cameron brit miniszter-
elnök azt üzente Kadhafinak és
még mindig harcoló híveinek,
hogy „adják fel”. London segíte-
ni fog abban, hogy Kadhafit meg-

találják és az igazságszolgáltatás
elé állítsák – ígérte. Bejelentette
továbbá, hogy országa felszabadít
12 milliárd fontot (csaknem 19
milliárd dollárt) a Kadhafi-rend-
szer befagyasztott javaiból, mi-
helyt lehetõvé teszi ezt az ENSZ
Biztonsági Tanácsa. London és
Párizs ilyen értelmû határozatter-
vezetet készül beterjeszteni a tes-
tület elé pénteken. Sarkozy a ma-
ga részérõl óvott attól, hogy Líbi-
ában a bosszú, a leszámolás kö-
vetkezzék, egyszersmind felkérte
azokat az országokat, amelyek-
nek a területén körözött líbiaiak
vannak, hogy adják ki õket a
nemzetközi igazságszolgáltatás-
nak. „Kadhafit le kell tartóztatni,
és mindenkinek, akit a nemzetkö-
zi igazságszolgáltatás vád alá he-

lyezett, számot kell adnia arról,
amit tett” – jelentette ki a francia
államfõ. Mint mondta, bízik Ni-
gerben, és semmi oka nincs kétel-
kednie abban, hogy az ország ve-
zetõi tiszteletben fogják tartani a
nemzetközi jogot. Kadhafi szá-
mos családtagja a Líbiával szom-
szédos fekete-afrikai országban
talált menedéket.

Sarkozy emlékeztetett arra,
hogy Franciaország és Nagy-Bri-
tannia, amely országok az elsõk
között ismerték el az ÁNT-t, tá-
mogatják azt a követelést, hogy
az Átmeneti Nemzeti Tanácsot
fogadják el Líbia képviselõjeként
az ENSZ Közgyûlésében. Azt is
leszögezte, hogy semmiféle szá-
mítás nem vezérelte Franciaor-
szágot a segítségnyújtásban. 

Három napos látogatást tett Budapesten Atifete Jahjaga koszo-
vói köztársasági elnök (képünkön jobbra, Eleni Tsakopoulos
Kounalakis az Egyesült Államok budapesti nagykövete  társasá-
gában).  Tegnap fogadta Orbán Viktor kormányfõ, aki kifejtette:
Magyarország készen áll a kétoldalú gazdasági-fejlesztési kap-
csolatok kiterjesztésére.

Magyarországon járt a koszovói elnök

Villámvizit Líbiában
Sarkozy és Cameron támogatja az átmeneti hatalmat

Európai politikusok látogatóban. Nicolas Sarkozy kezet fog egy sérült felkelõvel, jobboldalán David Cameron

MTI

Az összes jogi lehetõség ki-
használását tanácsolta a bécsi

kormánynak a magyarországi de-
vizahitelek végtörlesztésérõl szó-
ló magyar kormányzati tervvel
szemben Ewald Nowotny,
az Osztrák Nemzeti Bank kor-
mányzója a parlament pénzügyi
bizottságának ülésén, Michael
Ikrath néppárti parlamenti képvi-
selõ hozzászólására válaszolva.
Nowotny azt mondta: „nagyon
bosszantónak” tartja az intézke-
déseket, „amelyekhez legutóbb
nyúlt Magyarország”. Bécs gya-
korlatilag az Orbán Viktor hétfõi
beszédének elhangzása utáni elsõ
percekben kifejezte a tervezett in-
tézkedések miatti felháborodását.
Sajtóértesülések szerint Maria
Fekter osztrák pénzügyminiszter
már aznap levélben tiltakozott
Matolcsy György nemzetgazda-
sági miniszternél. Fekter úgy fo-
galmazott: a magyar kormány ja-
vaslata veszélyezteti Kelet- és Kö-
zép-Európa egészének pénzügyi
stabilitását és, sérti a jogrendet.
Werner Faymann az osztrák kor-
mány szokásos heti ülése után ki-
jelentette: õ és Michael Spinde-
legger alkancellár „számos be-
szélgetést folytattak” a magyar
féllel. „A következõ lépés nem
politikai egyeztetés lesz, hanem
annak a vizsgálata, hogy mennyi-
ben jogszerû ez a terv” – mondta
Faymann. 

Ausztria aggódik
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A jelenlegi bukaresti hata-
lom bírálóitól – vannak ele-
gen – még ezekben a na-
pokban is hallani olyan vé-
lekedéseket: lehet, hogy Gö-

rögország makrogazda-
sági helyzete „nem túl
rózsás”, ám ettõl még
a görögök remekül él-
nek, hiszen minimál-

bérük és átlagnyugdíjuk háromszorosa a
romániainak; a két ország közötti hatal-
mas életszínvonalbeli eltérésekért pedig
csakis Traian Bãsescu államfõ okolható,
aki köreinek kiszolgálta és félrekormányoz-
ta Romániát. Az említett kritikusok ilyen-
kor többnyire nosztalgiáznak is: a
Tãriceanu-kabinetet hozzák fel pozitív pél-
daként, amelynek mandátuma alatt „dü-
börgött a gazdaság”, a GDP pedig soha
nem látott ütemben növekedett. Az athéni
kormány megszorító intézkedéseinek beje-
lentéseit követõ görögországi utcai harcok,
zavargások és gyújtogatások kapcsán pedig
keserûen jegyzik meg: „bezzeg, ha a romá-
nok a Boc-kormány megszorító intézkedé-
sei bejelentésekor utcára tódulnak, most
nem tartanánk itt…”
Amit az idézett bírálók, és talán még ma-
guk a görög közalkalmazottak sem fognak
még fel: Görögországban hamarosan nem
1400 eurós lesz az átlagbér és 800 eurós az
átlagnyugdíj, hanem kereken nulla euró.
Athén ugyanis képtelen megbirkózni a
problémáival. A pénzügyek helyreállításá-
nak politikája kudarcot vallott, a deficit
várhatóan tovább fog nõni. A júliusi EU-
csúcstalálkozón megállapodott második,
150 milliárd euró összegû mentõcsomag
pozitív hatásai alig érzékelhetõek. Az or-
szág 350 milliárd euró összegû adóssághe-
gyen ül, az idei elsõ hét hónapban bevéte-
lei 1,9 milliárd euróval csökkentek, ugyan-
akkor a kiadások 2,7 milliárd euróval nõt-
tek. Így a hellén állam mûködtetésére tán
még októberig jut pénz; ha pedig a kincs-
tár kiürül, nincs mibõl fedezni az alapin-
tézmények – rendõrség, hadsereg, közigaz-
gatási apparátus – alkalmazottainak bérét
sem. Elemzõk máris az Argentínában tör-
téntekhez hasonló forgatókönyvet vizionál-
nak: Görögország csak úgy tud majd ki-
lépni a fizetésképtelenség állapotából, ha a
kormány államosítja a bankokat, lefoglal-
ja a lakossági megtakarításokat. 
Ez a vészforgatókönyv a jelek szerint még-
sem fog érvényesülni: az Európai Unió to-
vábbra sem hagyja veszni Görögországot,
annak ellenére, hogy a napokban az
euróövezetbõl, sõt a schengeni övezetbõl
való kizárása is napirenden volt. A segítõ
szándékról személyesen biztosította a né-
met kancellár és a francia elnök a görög
miniszterelnököt. Gesztusuk nyilván nem
humanitárius indíttatású: a görög állam
bedõlése akár az euróövezet széthullását, a
jelentõs összegû görög értékpapírt birtokló
francia és német bankok csõdjét, a domi-
nó-effektus miatt pedig több uniós tagor-
szág – köztük Románia is – vészhelyzetbe
kerülését jelentené.
Az államfõ bírálóinak abban természete-
sen igazuk van, hogy jelenlegi bukaresti
hatalom jobban is kormányozhatná ezt
az országot. Ám el kéne ismerniük, hogy
Traian Bãsescu nem mondott butaságot,
amikor arról beszélt: Románia már két
éve meghozta azokat az intézkedéseket,
amelyeket most az álamcsõd elkerülése ér-
dekében több uniós ország meghozni
kénytelen.

Irigyeljük még

a görögöket?

Cseke 
Péter Tamás

Folytatás az 1. oldalról

Arra a kérdésre, hogy rossz
irányban mennek-e a dolgok az
országban a megkérdezettek 85
százaléka adott igenlõ választ.
A politikusok népszerûségét
vizsgáló kérdések összegzésekor
kiderült, hogy Borboly Csaba,
Hargita Megye Tanácsának el-
nöke a legismertebb politikus
Hargita megyében, és mind-
amellett, hogy a megkérdezettek
86 százaléka ismeri, 64 százalé-
kuk meg is bízik benne. A vá-
lasztási aktivitás vizsgálatakor
kiderült, hogy a Hargita megye-
ieknek csupán a 49–50 százalé-
ka menne el biztosan szavazni. 

A politikai pártok népszerû-
ségének vizsgálatával kiderült,
hogy a biztos szavazók körében
73 százalékkal vezet az
RMDSZ és annak jelöltjei. A
helyi tanácsok támogatottsága

is hasonló, ott az RMDSZ a
szavazók 70 százalékának bizal-
mát élvezi. 

A Hargita megyeiek a megye
vezetésére Borboly Csaba jelen-
legi tanácselnököt tartják a leg-
megfelelõbbnek, amely a teljes
minta 24 százalékát jelenti. Har-
gita Megye Tanácsának tevé-
kenységével a megkérdezettek 62
százaléka elégedett és 21 száza-

léka elégedetlen. Az összefogást
illetõen a legtöbb megkérdezett
szerint az RMDSZ minden ma-
gyar politikai alakulattal össze
kellene fogjon. A megkérdezet-
tek 62 százaléka fontosnak tartja
az RMDSZ kormányzati szerep-
vállalását, 6 százalékuk ártal-
masnak, és 28–29 százaléka sze-
rint az RMDSZ-nek nincs hatása
a közösség életére nézve. 

Román lapszemle

Florin Piersic cáfolta azokat a pletykákat,
hogy egy-egy fellépéséért 4000 eurós ho-
noráriumot kapna. A kolozsvári szárma-
zású színész elmondta, annyira szerény
körülmények között él, hogy még a szé-
gyenletesen alacsony nyugdíját is kényte-
len felvenni. (Adevãrul)

Felmérés: bíznak... 
M. Á. Zs.

Olaszország nem tervez meg-
szorító intézkedéseket a ro-

mán vendégmunkásokkal szem-
ben – nyugtatta meg tegnap Bu-
karestben Traian Bãsescu román
államfõt olasz kollégája, Giorgio
Napolitano. Ugyanakkor hangsú-
lyozta, hogy a gazdasági válság
miatt jelentõsen csökkent a mun-
kahelyek száma, ezért a vendég-
munkások számára is kevesebb
lehetõség adódik az elhelyezke-
désre. Az olasz elnök elmondta,
hogy jelenleg tárgyalások folynak
azzal a rendszerrel kapcsolatban,
amely egy-egy adott államból bi-
zonyos számú bevándorlónak
biztosítana letelepedési lehetõsé-
get. Hozzátette: a már Olaszor-
szágban tartózkodó vendégmun-
kásokat ezek az intézkedések
nem érintik, és a római kormány
semmilyen megszorító intézke-
dést nem tervez ellenük. Traian
Bãsescu államfõ köszönetet mon-
dott a román vendégmunkások-
kal szembeni toleráns bánásmód
miatt, valamint azért, hogy az
olasz állam hivatalos felekezet-
ként is elismerte a román ortodox
egyházat. „Köszönet illeti a ró-
mai-katolikus egyházat, amiért
több mint ezer templomban lehe-
tõvé tette, hogy a románok min-
den hétvégén anyanyelvûkön és
saját szertartásaik szerint hallgat-
hassák meg Isten igéjét” – fogal-
mazott Traian Bãsescu. A két ál-
lamfõ egyetértett abban, hogy lét-
re kell hozni az Európai Egyesült
Államokat. Korábban Bãsescu
már kifejtette, hogy szerinte két-
három éven belül a tagállamok-
nak le kellene mondaniuk szuve-
renitásuk egy részérõl, és létre
kellene hozni az Európai Egye-
sült Államokat. Napolitano rá-
mutatott, hogy azonos álláspon-
tot vall román kollégájával az Eu-
rópai Egyesült Államok témájá-
ban. Szerinte ezt az eszményt kö-
vetve kell eljutni a szorosabb in-
tegrációhoz. 

Traian Bãsescu:

„grazie, Italia!”

Nem indít vizsgálatot az Országos Korrupcióellenes Igazgató-
ság (DNA) Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök ellen,
miután az ellene szóló feljelentést alaptalannak találta. Borboly
tegnap kapta kézhez az ügyészség értesítõ levelét. „A korrup-
cióellenes ügyészség értesített, hogy az ellenem tett feljelentés
alapján ellenõrizték a vagyoni helyzetemet és az eljárást 2011.
szeptember 5-én megszüntették, hisz alaptalan volt a feljelen-
tés” – nyilatkozta Borboly Csaba, hozzátéve, reméli, a politika
nem arról fog szólni Székelyföldön, hogy névtelenül, rágalma-
zó vádakkal feljelentéseket tesznek.

Tõkés-párti turpisságok – VI. rész

DNA: alaptalan volt a Borboly Csaba elleni feljelentés

Folytatás az 1. oldalról

Toró T. Tibor sajtóértekezletén el-
mondta: a következõ néhány hét-
ben a pártszervezés kissé háttérbe
szorul, mivel az októberi nép-
számlálásra összpontosítanak,
ami jelenleg elsõdleges fontosságú
az EMNP számára. Ezt követõen
azonban beindul a szervezési
munka, „a pártot fel kell készíteni
a jövõ évi választásokra”. 
Az EMNP az erdélyi magyarok
hatékony, modern és európai
eszköze kíván lenni, alacsony
költségvetéssel a legmagasabb
nemzeti célok elérésére törekszik -
állapította meg nyilatkozatában
Tõkés László, a pártot
kezdeményezõ EMNT elnöke is.

Tõkésék azonban túl korán
kezdték el megünnepelni a párt-
bejegyzést, ugyanis – amint arra
Toró is utalt tegnapi sajtótájékoz-
tatóján – büntetõjogi eljárás van
folyamatban az EMNP támoga-
tóinak névsorát tartalmazó aláírá-
si listák hitelességével kapcsolat-
ban. Toró ezzel kapcsolatban úgy
fogalmazott: „bûnügyi feljelentés-
sel is szembesülnünk kellett, zak-

latták az embereinket”. Az új ala-
kulat ügyvezetõ elnöke bejelentet-
te, holnap Gyergyószentmiklóson
ülésezik EMNT elnöksége, a vá-
lasztmányi gyûlést ugyanott
szombaton tartják. Mint fogalma-
zott, az EMNP „modern európai
néppárt, alacsony költségvetésû
hatékony politikai alakulat lesz,
eszköz az erdélyi magyarság stra-
tégiai célkitûzéseinek elérésére”.
Ami a folyamatban levõ büntetõ-
jogi eljárást illeti, a dossziéban
megfogalmazott vád – amely is-
meretlen elkövetõk ellen szól –
okirat-hamisításra és hamis ira-
tokkal való visszaélésre vonatko-
zik. Az okirat-hamisítás gyanúját
az Új Magyar Szó és a Jurnalul
Naþional tényfeltáró cikksorozata
támasztja alá. A két központi na-
pilap által felkért írásszakértõk
megállapították: a volt református
püspök híveit tömörítõ, ezért
„Tõkés-pártként” emlegetett
EMNP-nek a Bukaresti Törvény-
székre idén májusban benyújtott
aláíráslistái ezrével tartalmaznak
hamis aláírásokat. 

Emellett beigazolódott az an-
kétot lefolytató két újságíró má-

sik gyanúja is, miszerint nemcsak
az aláírások hamisak, hanem a
bukaresti és az Erdélyen kívüli
megyék támogatói listáit tartal-
mazó listákon szereplõ nevek is
légbõl kapottak. Erre az a buka-
resti terepszemle engedett követ-
keztetni, amelynek során az új-
ságírók kiszálltak szúrópróba-
szerûen kiválasztott lakcímekre,
és melynek nyomán a két lap
szerkesztõségébe érkezett, majd
az újságírók által a törvényszé-
ken leellenõrzött aláíráslista-
másolatokon szereplõ személyek
létezése is kérdésessé vált. Ezen-
felül ismertettük Mircea Vasile
Ion Râmnicu Vâlcea-i rendõral-
tiszt esetét, akinek neve tudta és
beleegyezése nélkül került fel az
Erdélyi Magyar Néppárt Vâlcea
megyei támogatólistáira. Az õ
esetében a nevével való vissza-
élés, személyi adatainak illetékte-
len felhasználása és aláírásának
meghamisítása egyéb jogi problé-
mákat is felvet, ugyanis a rend-
õrök jogállását szabályozó tör-
vény számukra nem teszi lehetõ-
vé politikai párt támogatását, an-
nak soraiba való belépést. 

Az Erdélyi Magyar Néppárt be-
jegyzéséhez szükséges listákon
szereplõ aláírások meghamisítá-
sával kapcsolatos bûnvádi dosszi-
ét a bukaresti törvényszéki
ügyészség továbbította a 3. kerü-
leti ügyészségre, azzal az indok-
kal, hogy a Bukaresti Törvény-
szék a fõváros 3. kerületi bûnüldö-
zési szerveinek kompetenciájába
tartozik. A harmadik kerületi
ügyészség a rendõrségnek továb-
bította az ügyet; a rendõrségi vizs-
gálat Cãtãlina Sântion, a bukares-
ti harmadik kerületi ügyészség he-
lyettes fõügyésze szerint folyamat-
ban van.

Mint Sergiu Andon ügyvéd-
honatyától megtudtuk: amennyi-
ben az ügyészségi vizsgálat vád-
emeléssel zárul, és végleges bíró-
sági határozat mondja ki az
aláíráshamisítás és hamis aláírá-
sokkal való visszaélés tényét, a
polgári perrendtartás törvény-
könyve 322. cikkelyének 4. pontja
szerint a párt bejegyzésérõl szóló
tegnapi táblabírósági határozat ér-
vényteleníthetõ, lévén, hogy ha-
misnak nyilvánított okiratok alap-
ján született meg.

Korán ünnepel az EMNP?

Pártpreferenciák Székelyföldön és Hargita megyében
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Bogdán Tibor 

Az amerikai rakétapajzs
egyes elemeinek románi-

ai telepítését lehetõvé tevõ
román-amerikai egyezmény
aláírása mellett, még egy
fontos dokumentum szüle-
tett meg Traian Bãsescu ál-
lamfõ washingtoni látogatá-
sa, és amerikai kollégájával,
Barack Obamával sorra ke-
rült találkozása alkalmával:
a két ország közötti, a 21.
századra szóló stratégiai
partnerséget szentesítõ közös
nyilatkozat.

A katonai 
együttmûködésen túl

A dokumentum lényegé-
ben a kétoldalú együttmûkö-
dést kiterjeszti a rakétapajzs-
megállapodásban foglalt ka-
tonai kooperáción túl, szá-
mos más területre. Így példá-
ul lehetõvé teszi amerikai
technológiák átadását Romá-
niának, elõirányozza a keres-
kedelmi és gazdasági kapcso-
latok elõmozdítását, a beru-
házások fellendítését, tükrözi
Bukarest és Washington fo-
kozódó együttmûködését a
biztonság, a demokrácia, a
szabadpiac és a kulturális
cserék területén.

A két partner továbbra is
kész arra, hogy támogassa az

amerikai és romániai üzlet-
emberek közötti kapcsolato-
kat, hogy elmélyítse az ipari
és mûszaki kooperációt.

A közös nyilatkozat értel-
mében várhatóan elmozdu-
lás történik majd a román ál-
lampolgárok szabad ameri-
kai beutazásának tekinteté-
ben. Amint a dokumentum-
ból kiviláglik, Barack Obama
az amerikai kongresszus
több tagjával együtt törvé-
nyeket kezdeményezett,
amelyek értelmében a jövõ-
ben megváltoztatnák a Visa
Waiver programba bekapcso-
lódó országok részvételi kri-
tériumait, ezáltal pedig lehe-
tõvé teszik azt, hogy Wa-
shington erõs szövetségesei
megfelelõ elismerésben ré-
szesüljenek. A jövõben a
Visa Waiver programban tör-
ténõ részvétel feltétele az
lesz, hogy az érintett orszá-
gok fokozottabb mértékben
mûködjenek együtt az Egye-
sült Államokkal a terroriz-
mus leküzdésében.

Biztonság, stabilitás

A felek leszögezik, hogy
országaik elkötelezettjei a de-
mokráciának, egyben megál-
lapítják: a két ország koope-
rációja a NATO-szerzõdés 5.
pontjában foglalt elven alap-
szik, miszerint az Észak-

Atlanti Szövetség valamely
állami elleni támadás vala-
mennyi tagállam elleni táma-
dásnak minõsül. A felek fon-
tosnak tartják saját biztonsá-
guk és a kollektív biztonság
erõsítését, a NATO-val, az
ENSZ-szel és más nemzetkö-
zi szervezetekkel történõ
együttmûködés alapján, tisz-
teletben tartva az ENSZ
alapokmányának és más
nemzetközi jogi dokumentu-
moknak elõirányzatait.

A két partner kinyilvánítja
azt a szándékát, hogy közö-

sen olyan regionális jellegû
elképzelést valósítson meg,
amely hozzásegíti az érintett
országokat légierejük korsze-
rûsítéséhez. Egyben említést
tesz a Keleti Hadmûveleti
Erõben való közös tevékeny-
ségrõl, olyan NATO-akciók-
ban való együttes részvétel-
rõl, mint az iraki Training
Mission, az afganisztáni
nemzetközi biztonsági erõk,
a Koszovóban állomásozó
erõk, a líbiai Unified
Protector mûvelet.

Fokozódó 
együttmûködés 

A román-amerikai közös
nyilatkozat az elsõ hivatalos
dokumentum a Bill Clinton,
akkori amerikai elnök 1997.
évi bukaresti látogatása al-
kalmával Emil Constanti-
nescu román államfõvel

együtt kijelölt kétoldalú stra-
tégiai partnerség vonalán.
Szövegében a két fél egy
évig tartó tárgyalássorozat
nyomán állapodott meg. 

Az, egyben rögzíti mind-
azokat a területeket, amelye-
ken a két állam fokozhatja
együttmûködését. Ezek kö-
zött említi meg az amerikai
és a NATO rakétaelhárító
rendszereinek kiépítését,
ami megnöveli mindkét or-
szág, a NATO európai tagál-
lamai biztonságát, a regio-
nális stabilitást. Bukarest és
Washington fokozottabban
hozzájárulhat a leszerelés-
hez, a fegyverzet ellenõrzés-
hez, a terrorizmus leküzdé-
séhez, erõsítheti kooperáció-
ját a NATO-n belül.

Mind Románia, mind az
Egyesült Államok nagyobb
szerepet vállalhat a jövõben
a regionális együttmûködés

és stabilitás biztosításában,
Kelet-Európában, a Balkán
nyugati térségében, ideértve
a NATO és az EU együtt-
mûködésének fellendítését,
az euroatlanti intézmények
megszilárdítását, az elnyúló
konfliktusok megoldását is. 

Tág lehetõségek mutat-
koznak együttmûködésükre
olyan fontos területeken,
mint az energetikai bizton-
ság, ennek kapcsán pedig az
energetikai erõforrások és
szállítási lehetõségek diver-
zifikálása, az alternatív
energetikai források feltér-
képezése, az energetikai pia-
cok liberalizálása, illetve új
energetikai beruházók be-
vonzása. 

A közös nyilatkozat sze-
rint Románia és az Egyesült
Államok még többet tehet a
demokrácia és a jogállam,
az emberi jogok, a jó kor-
mányzás biztosításáért, tá-
mogathatja mindezeket az
értékeket a térségbeli álla-
mokban, a keleti partnerség
tagországaiban, így Ör-
ményországban, Azerbaj-
dzsánban, Fehéroroszor-
szágban, Grúziában, a Mol-
dovai Köztársaságban és
Ukrajnában, egyben elõse-
gítheti a reformokat és a de-
mokrácia megszilárdítását
az említett államokban.

„Az Egyesült Államok és
Románia közötti erõteljes és
lendületes stratégiai partner-
ség megnövelheti mindkét
ország biztonságát és jólétét,
türelmetlenül várjuk a jövõ-
ben a kooperációt” – zárul a
két ország közötti, a 21. szá-
zadra szóló stratégiai part-
nerséget szentesítõ közös
nyilatkozat. 

Vízumot is érõ partnerség?

Gy. Z.

Az SPD nyerõ embere a
hivatalban lévõ Klaus

Wowereit kormányzó pol-
gármester, aki Berlin rekord-
méretû eladósodottsága elle-
nére is változatlanul népsze-
rû. Az egyetlen korábbi rivá-
lis, a Zöldek parlamenti frak-
cióvezetõje, Renate Künast is
már „bedobta a törülközõt”.
Pártja jelszót cserélt, és az
eddigi „Renate nyer” felira-
tot a „Berlin nyer, ha a Zöl-
deket választja” jelszó váltot-
ta fel az óriásplakátokon. A
szociáldemokraták magabiz-
tosan Wowereitet futtatják. 

Szállóigévé vált

A kormányzó polgármes-
ter a berlini Freie Univer-
sitäten jogot tanult. Miután
lediplomázott, három évig
köztisztviselõként dolgozott,

majd 30 évesen megválaszot-
ták Tempelhof kerület ön-
kormányzati képviselõjévé,
1995-ben bekerült a berlini
közgyûlésbe. Karrierje mere-
deken ível fölfelé: 1999 de-
cemberében már a közgyûlés
SPD-frakcióvezetõje, s mint
ilyen, 2001-ben elindult a
polgármesteri tisztségért,
amit el is nyert. 2006-ban új-
rázhatott.

A szóbeszédnek szexuális
irányultságáról az elsõ meg-
választását követõ kam-
pányban maga vette elejét,
amikor  nyíltan bevallotta
homo-szexualitását. (A kü-
lönbözõ protokolleseménye-
ken azonban a legszebb és
leghíresebb nõk szokták kö-
rülvenni.) A szociáldemok-
raták kongresszusán azt
mondta: „Meleg vagyok, és
ez így van jól” – ez azóta
közismert szállóigévé vált
Németországban.

Merkelék 
mélyrepülése

Legfõként a gazdasági
válság következményeként
a jelenlegi konzervatív–libe-
rális Angela Merkel kancel-
lár vezette koalíció az utób-
bi idõkben egyébként is
mélyrepülésbe kezdett, ami
rendkívül rossz elõjel a kö-
zeledõ szövetségi választá-
sokra, bár a jelenlegi man-
dátumból még csak két esz-
tendõ telt el. A tartományi
voksolásokon a CDU és ko-
alíciós partnere, az FDP so-
rozatos bukásokat kénytelen
elszenvedi, sõt: a liberálisok
több helyen még a bejutás-
hoz szükséges küszöböt sem
érték el. A külügyminiszter-
alkancellár (az egyébként
szintén férfi élettárssal ren-
delkezõ) liberális Guido
Westerwelle ezért is kény-

szerült átadni pártja kor-
mányrúdját.

Az idén eddig öt tartomá-
nyi választásra került sor
Németországban, és szinte
mind kudarccal végzõdött a
szövetségi koalíció számá-
ra. Brémában és Rajna-
Pfalzban a szociáldemokra-
ták a Zöldekkel,
Mecklenburg-Elõpome-
rániában a Baloldallal kö-
zösen kormányoznak, a
CDU egyedül Szász-
Anhaltban szegõdött az
SPD koalíciós partneréül.
Baden-Württembergben pe-
dig a Zöldek adják a mi-
niszterelnököt. Berlinben
tehát egyedül a svéd mintá-
ra alakult Német Kalózpárt
„kozmetikázhatja” az ada-
tokat: legkevesebb 6 száza-
lékra számíthat. Ha az elõ-
rejelzések beigazolódnak,
az alig néhány esztendõs,
mindenekelõtt az internet
és az információ szabadsá-
gáért harcoló kis párt elsõ
ízben juthat be egy tartomá-
nyi parlamentbe. A német
„kalózok” további céljai kö-
zött szerepel az ingyenes
közlekedés, a kábítószer-fo-
gyasztás liberalizálása, va-
lamint a kábítószerekkel

kapcsolatos ismeretek okta-
tása az iskolákban.

Irány a kancellári szék?

A csillagok jelenlegi állása
szerint tehát Klaus Wowereit
és a szociáldemokraták gyõ-
zelmi menetét semmi nem
akaszthatja meg, és a lendü-
let akár ki is tarthat a követ-
kezõ Bundestag-választáso-
kig. Sõt: bár 2005-ben elõre-
hozott voksoláson a szociál-
demokraták a korábban
nagy favoritként szerepelt
Gerhard Schröder kancellár
vezetésével kormányzásuk
nyolcadik esztendejében el-
buktak, és Schröder olyan-
nyira visszavonult az üzleti
életbe, hogy jóformán halla-
ni sem lehetett róla, az utób-
bi hetekben ismét elkezdett
szerepelni, mintegy „beje-
lentkezett” a szociáldemok-
raták listavezetõi helyéért.
Bár a következõ évek során
még sok víz lefolyik a
Spreen, és a német sajtó akár
ugyanúgy újra „felépítheti”
Schrödert, ahogy tette ezt
1998-ban, aligha valószínû
az események ilyetén alaku-
lása. Sokkal nagyobb az esé-
lye annak, hogy a már most

is sokat szereplõ, mindenki
által csak „Wowi”-nak becé-
zett berlini elsõ embert fogja
favorizálni. Ebben segíti az
is, hogy a Zöldek élén kihí-
vója, Renate Künast viszsza-
lépett a jelöléstõl.

Bár Angela Merkel kan-
cellár a Forbes magazin leg-
utóbbi összeállítása szerint
egy évi kihagyás után ismét
a világ legtöbb hatalommal
rendelkezõ nõje, a londoni
fogadóirodákban nem sokat
adnak gyõzelmére a soron
következõ választásokon.
Ebben közrejátszik Európa-
politikája is: a német polgá-
rok tömegével küldik a tilta-
kozó SMS-eket Görögor-
szág megsegítése ellen.
Márpedig Merkel ennek az
egyik élharcosa. Ugyanak-
kor jóllehet Berlin súlyos
adósságokat nyög, viszont
látványos a város fejlõdése.
Még ma is sehol annyi áll-
ványt és darut nem látni,
mint itt; egymás után szület-
nek újjá a történelmi épüle-
tek. Wowereitet pedig kariz-
matikus politikusnak tart-
ják, népszerûbb bármely
más német politikustársánál
– ugyan mi állíthatná meg a
kancellári székig? 

Baloldali sikert jósolnak Berlinben

A román-amerikai közös nyilatkozat az elsõ hivatalos doku-
mentum a Bill Clinton, akkori amerikai elnök 1997. évi bu-
karesti látogatása alkalmával Emil Constantinescu román ál-
lamfõvel együtt kijelölt kétoldalú stratégiai partnerség vona-
lán. Szövegében a két fél egy évig tartó tárgyalássorozat nyo-
mán állapodott meg. 

Dúl a plakátháború Berlinben a hétvégi tartományi parla-
menti választások elõtt. Tegnapi elõrejelzések szerint az
önálló tartománynak számító fõvárost csaknem tíz éve a
reformkommunista Baloldal pártjával koalícióban irányító
szociáldemokrata párt (SPD) fölényes gyõzelme várható.

Barack Obama és Traian Bãsescu. Stratégiaia partnerséget megpecsételõ kézfogás Fotó: presidency.ro



Nem hinné, hogy hasonló napirenddel
egyedül volna a világon. Mert mit is tesz
az ember? Reggel felkel (ez nálam általá-
ban 7 és 11 óra közé tehetõ, nagy a szó-
rás), bekapcsolja a rádiót meg a televíziót,
hogy híreket hallgasson; a tévé képújságá-
nak a számára érdekes oldalait is föllapoz-
za. Félig még álmosan kibotorkál a kony-
hába, ahol elindítja a kávéfõzõt. Ha volt
elég elõrelátó, már este be is készítette,
hogy ne kelljen ezzel is bajmolódnia két
ásítás között. Odateszi pirulni a toastot,
miközben az indukciós tûzhelyen elkészül
hozzá a frizsiderbõl elõvett virsli. A szen-
nyes edényt beteszi a mosogatógépbe.
Irány a fürdõszoba. A bojler jó melegvízt
ád, fölfrissíti a kellemes zuhany. A tükör

elõtt használatba veszi a vil-
lanyborotváját. Zsilettet
csak hétvégeken alkal-

maz. Vizes haját végül
kezelésbe veszi a haj-
szárítóval.
Mindenki tud követ-
ni? Mert eddig csak a
mûszaki cikkek ját-
szották a fõszerepet. 

Nincs ez másképp a

folytatásban sem. Emberünk, felöltözvén,
autóba ül. Ha valamit is ad magára, jár-
mûvét garázsban tartja; a garázsajtó ter-
mészetesen távirányító segítségével nyílik-
csukódik, miként az autó zárja is egyetlen
gombnyomásra old ki. (Nálam az elõbbi
nincs, az utóbbi pedig egy
idõ óta fölmondta a szol-
gálatot). Így indul el a
munkahelyére. Milyen jó,
hogy ezt az utat kívülrõl
ismeri, ezért nincs szüksé-
ge a GPS-re, különben a
csúcsforgalom kikerülésére szánt menekü-
lõ útvonalai választásakor mindannyiszor
hallgathatná, hogy „Újratervezés”. He-
lyette élvezi a mûszerfalba süllyesztett rá-
dió jóvoltából az ezer helyre beépített
hangszóróból áradó zenét. (Vannak, akik
olyan hangerõvel teszik ezt, hogy még a
forgalom – egyébként fontos – informáci-
ót hordozó zajait is elnyomják vele; tõlük
néha meg szoktam kérdezni: „Tessék
mondani, hány decibelt fogyaszt száz ki-
lométeren?”)
A munkahelyén a bejutáshoz egy ügyes
szerkezetnek meg kellett mutatnia a sze-
mélyi kártyáját. Munkáltatója így ponto-

san rögzíteni tudja, mikor érkezett, és
mert a kijutáshoz is meg kell ismételnie
ezt a mûveletet, azt is, hogy mikor távo-
zott, illetve mennyi idõt töltött a munka-
helyén kívül. Az elsõ dolga, hogy bekap-
csolja a számítógépet. Amíg a szerkezet

betölt, elõveszi a mobilte-
lefonját, hogy néhány
ügyes-bajos dolgát elintéz-
ze. Hopp, valami baj le-
het: a képernyõ azt írja ki,
hogy végzetes hiba – error
– történt, „Indítsa újra!”

(Errõl jut eszembe T. barátom, aki egyszer
azt bátorkodott mondani: „Végzetes hiba
az, amikor nem vár otthon hideg sör a hû-
tõben. Ilyenkor újraindítom a boltba a
családom …”) Engedelmeskedik a kom-
puter parancsának, közben legalább van
egy kis ideje, hogy a folyosón fölállított
automatából megigyék egy mûanyag ízû
kávét. Nyár lévén eljött az ideje, hogy be-
kapcsolja a légkondicionálót is.
Ezzel úgy nagyjából el is telt a fél nap, de
a java még hátra van. Persze, a munka
már csak rutin. Közben a kis teakonyha
mikrohullámú sütõjében megmelegíti az
ebédjét. Tévéje a dolgozójában is van, el-

végre munkaeszköze. Ennek köszönheti,
hogy a szeptember 11-i eseményeket a
CNN jóvoltából élõben nézheti: látja,
amint a United Airlines 175-ös járata be-
csapódik a New York-i World Trade Cen-
ter déli tornyába, és azt is, amint a torony
összeomlik. („Istenem – gondolja –, két-
szer is jártam a tetején.” Pillanatig tart
csak az emlékezés, utána végzi a dolgát,
tiszta rabszolgamunka, lazsálni nem le-
het.)
Amikor mindennel végzett, hazaindul. Út-
közben eszébe jut, hogy elfogyott a kész-
pénze, ezért megáll egy bankautomatánál,
hogy némi összeget vegyen magához a
kártyájáról. Otthon már megy minden,
mint a karikacsapás, bár ezúttal még mos-
nia is kell. Aztán marad a tévé, esetleg
video, dvd, cd, majd villanyoltás. Elégedet-
ten hajtja álomra a fejét: „Ma sem éltem
hiába – mûködtettem a technikát.”
(A már említett T. barátom tette föl a kér-
dést: miért nem lehetett a szocializmus-
ban számítógép? Értetlenkedõ ábrázatom-
ra mindjárt meg is adta a feleletet. Azért,
mert a kikapcsolásnál a számítógép min-
dig megkérdezi: „Biztos, hogy ki akar lép-
ni a rendszerbõl?”)

A tüdõbaj ellen alkalmazott preventív eszközök között már ré-
gen fõhelyet kapott a közönségnek röpiratokkal való felvilágosí-
tása. A társadalmi betegségek, a társadalom kóros izgatottsága
ellen még nem alkalmazzák elég céltudatosan és következetesen
az ilyen preventív eljárást. Hangozzék még oly paradoxul: még a
Szabó Ervin szélsõ állásfoglalású füzete is megnyugtató hatású
lesz, mert még az is, ami égetõen igazságtalan a nép széles réte-
geire nézve, teljes szélességében kifejtve, összefüggéseiben, elõz-
ményeibõl levezetve, szükségesnek mutatkozik. Elõbb csak a sa-
ját bõrén érezte a sérelmeket mindenki, most objektív létezést
kap a rétegezettség és bizonyos tartózkodást, állandó magavise-
letet ismer el csak magával szemben, és nyilvánvaló, hogy pilla-
natnyi indulatkitörésekkel nem lehet küzdeni ellene. (...)
A tudományos népszerûsítõ irodalom nem sok hasonló kitûnõ-
ségû munkát mutathat fel. Még a nagy angol példákkal szem-
ben is hivatkozhatni arra, hogy itt egy fontos, izgalmas problé-
ma fejlõdik szét és még nincsenek aránytévesztések, felkiáltóje-
lek. (...)
Vannak órák, amelyek szimpatikusabbaknak mutatják a régi írá-
sokból elmúlt korok temperamentumát kiszívó Andrássy Gyulát
a belügyminiszterkedõ grófnál és amelyek jelentékenyebbnek ér-
zik Szabó Ervint, ha a kicsinyítõ mikroszkópban vizsgálja a le-
fel nyüzsgõ embermilliókat, mint ha fellép a szószékre és hang-
ját akarja meghallatni. De az egészséges, jó önzés is követeli jo-
gát. (...) A sors kereke halad elõre tévedetlenül és téveszthetetle-
nül: de olajozott tengelyen simábban forog.

Feleky Géza: Szabó Ervin: Tõke és munka, Nyugat, 1911, 17. szám

Error háza
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A diktatúra éveiben roppant divatosak voltak az ösz-
szevonások, hasonlóan a szigorításokhoz, megszorí-
tásokhoz, karcsúsításokhoz, korlátozásokhoz, egyéb
olyan huncutságokhoz, amelyek eredménye az volt,
hogy a jóból egyre kevesebb, a rosszból egyre több
jutott a szépre és haladásra, de fõleg kajára éhes em-
bereknek. Az akadémikus mérnök tökmagárus
nagyságos diktátor asszony egyszer egy szimfonikus
zenekart szeretett volna leredukálni, mondván, hogy
minek annyi hegedûs, amikor szemmel láthatóan
mind ugyanazt csinálja. Egy másik alkalommal az
akadémián akart – és vitt is végbe – összevonásokat;
a legnagyobb lehetõséget azonban kihagyta (hiába,
az igazi ütõs összevonásokhoz fantázia is kell); végül
Grigore Moisil matematikus (valamivel kevésbé hí-
res és eredményes, de szintén akadémikus) javasolta:
össze kell vonni a geo-dolgokat, ne legyen mind-
egyiknek külön szekciója – a geometriát, a geológiát,
a geodéziát, és igen, a geopolitikát, az új részleget
pedig vezesse Geo Bogza... 
Most, amikor szemünk elõtt teljesedik ki a helyi ve-
zetõk (adminisztrátorok) és a parlamentbe küldött
képviselõk (törvénykezõk) megválasztásának jogos
egybevonása, a régi emelkedett szellemben javasol-
hatnánk – szintén a takarékosság és az ésszerûség,
nemkülönben a lelkesedés jegyében – ezekkel a vá-
lasztásokkal összevonni egyebeket is. Theodor
Paleologu a Halloweent ajánlotta, így a választási
kampány során (narancsszínû, de akár még zöld)
töklámpásokkal lehetne korteskedni, a tök puha bel-
seje tápláló eledel, a tökmagot pedig focimeccseken
lehetne hasznosítani a Nemzeti Arénában. 
Van azonban egy ennél is jobb javaslatunk! Össznépi
szavazással egy füst alatt meg lehetne választani
Miss és Mister Romániát is! A románok ugyanarról
a listáról választhatnának városgazdát, parlamenti
képviselõt és szépségkirály(nõ)t, jóval gazdaságosabb
lenne. Helyenként a három lehetne ugyanaz.
Lerázva magunkról az olyan erõltetett javaslatokat,
miszerint akkor már össze lehetne vonni mindezek-
kel az államfõ felfüggesztésérõl szóló népszavazást is
(ugyan mi köze van annak az egészhez?), inkább ad-
junk hangot elismerésünknek és hálánknak bölcs ve-
zetõnk iránt, aki minden választáskor kitalált valami
meglepõt, amitõl a politikai ellenfelei kiakadtak

(Stolojan visszalépése, népszavazás a par-
lament leszûkítésérõl, az volt az elsõ
összevonás, meg hasonlók...), mi pedig
eredeti tapasztalatokkal gazdagodtunk.
A játékszabályok megváltoztatása ked-

ves kedvtelése az elnöknek; a romá-
nok meg szemmel láthatóan szeretik,
úgyszólván kedvenc nemzeti sport-
juk. S mintha a magyaroknak is

kezd megtetszeni.Ágoston Hugó
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Elégedetten hajtja álom-
ra a fejét: „Ma sem él-
tem hiába – mûködtet-
tem a technikát.”

Gyulay Zoltán

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Imádok a semmirõl beszélgetni. Ez az egyetlen
téma, amit kicsit ismerek.” Oscar Wilde 

Rezsõ

A sors kereke

Összevonni, 
az is jó

A nap címe. Monica Macovei: A Verespatak-
projekt nem hoz hasznot, hanem csak kárt
okoz, Cotidianul

Magyarázat. A PDL akaratos hölgye bizony
és bezzeg szembe mer menni akár a játékos el-
nök stratégiai és pragmatikus nézeteivel, ami
egyrészt azt jelzi, hogy számára fontosabb
megmaradni egy véleményen a barátaival,
másrészt azt, hogy a semmivel sem zsarolható
kevés kormánypárti politikus közé tartozik.
(Abban ugyanis biztosak lehetünk, hogy akit
meg lehetett, az meg is lett zsarolva, majd ab-
ból is meglátszik, hogy ki csatlakozik a Népi
Mozgalomhoz...) És mintha ez nem lenne elég,
a korrupció ellen az Európai Parlamentben is
derekas mozgósítást végzõ képviselõ követeli,
hogy a felek oldják fel a verespataki aranybá-
nyászatra vonatkozó szerzõdések titkosságát. 

Mircea Badea. Ismerik Karinthy poénjét a
frissen nõsülõvel, akitõl megkérdik, milyen a
menyasszonya: „– Tudod, ízlés dolga, nekem
speciel nem tetszik...” Valahogy így vagyunk
Mircea Badeával, illetve hát még így sem – né-
ha belenézünk a mûsorába, amelyben metszõ,
bár kissé útszéli gúnnyal kiveséz mindenkit,
aki a jelenlegi hatalom holdudvarába tartozik.
Okos, bátor, spontán, szemtelen fiú – de hát
zsoldos. Mindazonáltal a mûsora (A sajtó szájá-
ban) rendkívül figyelemre méltó, hiszen kom-
mentárjai hét éve nem találnak legyõzõre a né-
zettség és a szakmai díjazottság tekintetében.
„Mircea Badeának sikerült egy banális sajtó-
szemlét egy dinamikus, nonkomformista, hu-
morral és új elméletekkel teli mûsorrá változ-
tatni” – írja az ugyanahhoz a sajtótröszthöz
tartozó Jurnalul naþional. 

Ez még nekünk is túl meredek kissé. A
Caþavencii karikaturistái kíméletlenek (meglát-
juk õket, höhöhõ, miután hatályba lép az új
ptk.) – a lap legutóbbi számában például nemi
tevékenységre készülõ pár látható, egyikük, a
nõ azt kérdezi: „– Zavar, hogyha a nemzeti
himnusszal kezdjük?” Minket zavarna, de per-
sze sok függ a nõtõl...

A nap álhíre. Máris hatása van az államelnök
ihlette himnusz-éneklésnek (s meglehet, az
érettségi vizsgák sikerének is) az érintettek kö-
rében: a középiskolások egyharmada bejelen-
tette, hogy önként lemond a dohányzásról,
negyven százalékuk az alkoholról, húsz száza-
lékuk a kábítószerekrõl. 
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HIRDETÉS

Baloga-Tamás Erika

Kastélyok, udvarházak és
templomok nyitják meg

kapuikat Európa-szerte a
Kulturális Örökség Napjai el-
nevezésû rendezvény kereté-
ben. A szeptember 16-a és
18-a között zajló program-
hoz, amelynek 2011. évi ma-
gyarországi témája: Ezer ma-
gyar ház, idén is több erdélyi
város, köztük Csíkszereda,
Székelyudvarhely Kolozsvár
és Nagybánya csatlakozik;
Sepsiszentgyörgyön a Fa mû-
emlék épületek tematika köré
szervezték a rendezvényeket.
Ezekben a városokban olyan
házakat, épületeket nyitnak
meg a nagyközönség elõtt,
amelyek máskor csak részle-
gesen vagy egyáltalán nem
látogathatók, de mûvészet-
történeti szempontból érté-
kes és érdekes látnivalókat
rejtenek. 

Épületnézõ séta
Hargita megyében

A Hargita Megyei Hagyo-
mányõrzési Forrásközpont
szeptember 16-a és 17-e kö-
zött második alkalommal
szervezi meg a Kulturális
Örökség Napjait Hargita
megyében. „A budapesti
Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal által életre hívott

program nagy sikert aratott
az elmúlt években, mind az
anyaországban, mint a hatá-
rokon túl, ennek tükrében a
rendezvény idén sem marad-
hat el” – nyilatkozta lapunk-
nak Kovács Árpád mûvé-
szettörténész, a program ve-
zetõje. Hozzátette: míg a ta-
valyi rendezvény tulajdon-
képpen építészetrõl szóló
szakmai konferencia volt,
idén épületnézõ sétára hívják

az érdeklõdõket. Udvarhe-
lyen, a rendezvénysorozat
nyitányaként ma délután a
Hargita Megyei Hagyo-
mányõrzési Forrásközpont
elõadótermében Sz. Kovács
Géza segesvári festõmûvész
kiállítása nyílik meg, Csík-
szeredában a város sétálóut-
cájában, a Petõfi utcában,
Bíró Sarolta mûvészettörté-
nész tart építészeti bemuta-
tót. Holnap Séta Székely-
udvarhelyen címmel diákokat
és felnõtteket várnak város-
nézõ sétára, amely során a
Kossuth utcán keresztül a
Városháza térre látogatnak
el a résztvevõk. Mûemlék-lá-
togatás is része a sétának, fel-
keresik a központi reformá-
tus templomot, a Szent Mik-
lós-hegyi templomot, az egy-
kori vármegyeházát, azaz a
mai polgármesteri hivatal
épületét, a Benedek Elek Pe-
dagógiai Líceumot, a Tamá-
si Áron Gimnáziumot, illet-

ve a ferences templomot. A
Csíki-medencében biciklitú-
rával indul a szombati nap, a
túra résztvevõi a Pogány-ha-
vasokba, a Szép-havas és a
Kabala-hágó régészeti lelõ-
helyeihez látogathatnak el.

Teleki varázslata 
Nagybányán

Nagybányáról a Teleki
Magyar Ház csatlakozott a
programokhoz – a mûemlék
kúriát a kalandos sorsú hon-
védezredes és emlékíró, gr.
Teleki Sándor építtette 1880–
81-ben. A faragásokkal díszí-
tett kapu, a parkosított ud-
var, az épület patinás termei,
a faragott ajtókeretek, üveges
tárlók és ablaktáblák jól érzé-
keltetik az egykori grófi lakó-
ház nyugodt patináját, haj-
dani hangulatát. Az épület
szombaton és vasárnap 10-
18 óra között várja a látoga-
tókat. Ugyanakkor néhány

órán át a város történelmi fõ-
terén felállított jurta is Örök-
ségvédelem Sátorként mûkö-
dik. Itt, az ugyanazon hétvé-
gén zajló Fõtér Fesztivál ke-
retében szombaton 18-20 óra
között vetített képeken mu-
tatják be az épített örökséget,
az érdeklõdõk válogatott fel-
vételeket láthatnak Nagybá-
nya és Erdély legszebb tájai-
ról, épületeirõl.

Kolozsvár és 
Szentgyörgy öröksége

A Kovászna Megyei Mû-
velõdési Központ immár ne-
gyedik alkalommal szervez
szombaton kirándulást a
csernátoni Haszmann Pál
Tájmúzeumba, az egész na-
posra tervezett családi prog-
ram, A fa öröksége címet viseli.
„Célunk, hogy felhívjuk a fi-
gyelmet faszerkezetû épített
örökségünkre és azokra a
mindennapjainkban haszná-
latos tárgyakra, amelyeknek
alkotóelemük a fa” – hangsú-
lyozzák a szervezõk. A Szé-
kely Nemzeti Múzeum szin-
tén egész napos programmal
várja az érdeklõdõket, akik
családfát készíthetnek vagy
megismerhetik Sepsiszent-
györgy faépítményeit. A Kul-
turális Örökség Napjaihoz
szombaton és vasárnap a ko-
lozsvári Sapientia Erdélyi
Magyar Tudományegyetem
egy sétával kapcsolódik. „A
séta négy épület meglátoga-
tását jelenti, éspedig a Bocs-
kai-házról, Mátyás király
szülõházáról, a ferences ko-
lostorról és a ferences temp-
lomról van szó, valamint
érintjük a Karolina teret is. A
séta különlegessége, hogy
ezeket az épületeket ez alka-
lommal belülrõl láthatjuk” –
idézte a Paprika Rádió Ra-
vasz Katalint, a Sapientia
PR-felelõsét. 

Röviden

Magyar siker az Enescun

A Nemzeti Filharmonikus
Zenekart (NFZ) szerdán
hosszú vastapssal ünnepelte
a XX. Nemzetközi George
Enescu Fesztivál közönsége
Bukarestben. „Olyan híres
zenekarok és elõadók társa-
ságában arattunk nagy si-
kert, mint a Staatskapelle
Berlin Daniel Barenboim ve-
zényletével vagy a Gulbe-
kian Symphony Orchestra
Lawrence Foster vezetésé-
vel” – közölte az MTI-vel
Kovács Géza, az NFZ fõ-
igazgatója. A fesztivál érde-
kessége, hogy több koncert-
jét nem csupán a román fõ-
városban hallhatják a zene-
barátok. Az NFZ egyhetes
turnéja során fellépett szep-
tember 12-én Kolozsváron,
és tegnap este Marosvásár-
helyen várta az együttest a
közönség. Mûsorukban Bar-
tók Táncszvitje és a II. zongo-
raverseny szerepelt, az orosz
Borisz Berezovszkij zongo-
ramûvész közremûködésé-
vel. Az estet Enescu II.
szimfóniája zárta.

A félelem kultúrája
a Korunkban 

„A kortárs világban egyre
erõteljesebben jelen van és
szinte minden területet be-
hálóz a kriminalitás, és ez
nyilván változást okoz az
emberekben a félelem meg-
élése kapcsán is. Sok más el-
nevezés mellett »a félelem
kultúrája» is találó lehet arra
a társadalmi-történelmi hely-
zetre, amelyben élünk” – vé-
lik a Korunk szerkesztõi,
akik a kulturális havilap
legújabb, szeptemberi szá-
mában olyan témákat érinte-
nek, mint a terrorizmus, a
rendfenntartás, a szervezett
bûnözés, az etnikai szoron-
gás kérdése, és a problémák
minél pontosabb megértésé-
hez kívánnak hozzájárulni. 

A Kulturális Örökség Napjain más városok mellett Kolozsvár jelentõsebb épületeinek kapui is megnyílnak

Örökségnap Erdély-szerte

S. L.

Shinya Ozaki, Szatmár-
németibe „hazajáró” ja-

pán karmester vezényelte
tegnap este a helyi filharmo-
nikusok évadnyitó koncert-
jét. Az intézmény fõigazga-
tója, Fátyol Rudolf szerint ez
önmagában is jelzi, milyen
gazdag lesz az idei évad,
hányféle vendégmûvésznek
tapsolhatnak a szimfonikus
zene szatmári szerelmesei.
„Csak a hónap végén kezdõ-
dõ 34. Szatmári Nemzetközi
Zenei Napok keretében öt or-
szág képviselõi lépnek fel,
köztük Rudolf Leopold gor-
donkamûvész Ausztriából,
Jaron Hasson gitármûvész
Izraelbõl, Duffek Mihály
zongoramûvész és Hámori
Máté karmester Magyaror-
szágról” – tájékoztatta la-
punkat Fátyol, majd hozzá-
tette: október elsõ felében
tartják a háromévente meg-
rendezett Ruha István-hege-
dûversenyt. „Az a tény, hogy

hét ország, köztük Dél-Ko-
rea, Németország, Oroszor-
szág és az USA fiatal tehetsé-
gei jelentkeztek a megmére-
tésre, mindenképpen a vetél-
kedõ rangját bizonyítja” – vé-
li a fõigazgató, aki elmondta,
az egy hónapot tartó nemzet-
közi fesztivál sokféle zenei
csemegét ígér a szatmáriak-
nak. „Mindenki megtalálhat-
ja kedvenc mûfaját vagy szá-
mát, mert többek között ka-
maramuzsika és operettgála
is lesz” – hangsúlyozta. 

Az õsz folyamán emellett
folytatják a múlt években jól
bevált ifjúsági hangversenye-
ket, nemcsak Szatmárnéme-
tiben, de Nagykárolyban és
Tasnádon is fellépnek. És
ugyanakkor szeretnék kielé-
gíteni azt a fokozott érdeklõ-
dést is, amelyet újabban
Nagykárolyban tapasztalnak
a szimfonikus zene iránt. A
közönség felé való nyitás ré-
sze az is, hogy az idei évad-
ban a tavalyinál is több temp-
lomi koncertet tartanak. 

Rajtolt a szatmárnémeti 

filharmónia évada

A Kulturális Örökség Napjai

A nyitott mûemlékek napjának gondolata 1984-ben
Franciaországban született meg. A siker láttán több or-
szág is csatlakozott a kezdeményezéshez, a mára Euró-
pa 49 országában lehetõség szerint szeptember harma-
dik hétvégéjén milliók zarándokolnak el a közel 30 ezer
nyitott helyszínre, és minden évben sok millióan kelnek
útra Európa-szerte, hogy megismerkedjenek országuk
rejtett értékeivel. 1991-tõl immár az Európai Unió is sa-
ját programjának tekinti, és nemzetközi koordinációs
irodát mûködtet, amely szervezi és Európai Örökség
Napok címmel ajánlásokkal segíti az épületlátogatás
programját Európa-szerte.
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Baloga-Tamás Erika

Beváltotta „fenyegetését”
Daniel Funeriu oktatási

miniszter: a következõ héten
lezajlik a hazai diákok tudás-
szintjének felmérése. A tesz-
telés során jegyet nem kap-
nak a vizsgázók, de az elért
eredményekrõl tájékoztatják
a szülõket. A minisztérium
abban bízik, hogy ha sikerül
év elején az eddiginél ponto-
sabb képet kapni a diákok tu-
dásáról, akkor év végén, az
érettségin nem születnek az
ideihez hasonló kellemetlen
meglepetések. 

Látszatmunka?

A felmérést a szülõk és a
pedagógusok is fontosnak
tartják, de sokan kételkednek
abban, hogy valóban elég-e a
szaktárca által meghatáro-
zott határidõ az eljárásra.
„Ez is, mint minden ebben
az országban, nagyon látvá-
nyosan zajlik. Demonstrá-
lunk az iskolákban a gyere-
kekkel” – mondta lapunknak
a marosvásárhelyi Lukács
Tamás pedagógus. Szerinte
hosszabb és alaposabb felmé-
résre lenne szükség a diákok
tudásszintjének felmérése-
hez. „Az elsõ napok mindig
az órarend egyeztetésével
zajlanak, utána néhány nap
marad az ismétlésre, ez nem
elég az anyag elmélyítéséhez.

Ha valóban alapos felkészí-
tést szeretnénk biztosítani,
akkor az egész évre érvényes
felmérésnaptárt kellene újra-
gondolni”  – tette hozzá Lu-
kács Tamás. A pedagógus
úgy véli, a félévi dolgozatok
és félévközi felmérõk helyett
több szóbeli feleltetésre, és
önálló házi dolgozatok készí-
tésére kellene helyezni a
hangsúlyt. „Így lehet a gyere-
ket önálló, kitartó és valóban
értékes munkára bírni” – ma-
gyarázta.

Tartanak 
a megbélyegzéstõl

A szülõk zöme attól tart,
hogy a felmérés után az
eredmények alapján átszer-
vezik az osztályokat. „Azt
hallottam, hogy a jobban tel-
jesítõket és a kevésbé felké-
szülteket külön osztályokba
teszik a vizsga után, hogy
differenciáltan lehessen a
gyerekekkel foglalkozni. Le-
het, hogy ez a tanároknak jó,
de a diákok motivációja
megszûnhet, és kéthétnyi tel-
jesítmény dönthet az egész
tanévrõl” – adott hangot ké-
telyeinek Weisz Mária ko-
lozsvári szülõ.  „Marosvá-
sárhelyen szigorú felvételik
mellett lehet bekerülni a jobb
iskolákba, nem értem, miért
kell most újra vizsgáztatni a
diákokat” – fejezte ki rosz-
szallását egy helybéli apuka.

Oana Badea, az oktatási mi-
nisztérium államtitkára a ké-
telyekre reagálva hangsú-
lyozta, tilos bármilyen át-
szervezést kezdeményezni
az országos felmérések után,
az eredmények csak tájékoz-
tató jellegûek.

Üvegfalú iskolákat!

Hargita megyében „rutin-
nal” fogadták az idei tanév
rendkívüli kezdeményezését,
itt már a pedagógusok évek
óta tartanak ilyen jellegû fel-

méréseket. „ Eddig is fontos-
nak tartottuk felmérni azt,
hogy az elõzõ évben elsajátí-
tott tudásból mennyi maradt
meg”  – magyarázta lapunk-
nak Novák Károly, a széke-
lyudvarhelyi Benedek Elek
Pedagógiai Líceum aligazga-
tója. Tájékoztatása szerint
csak az az újdonság számuk-
ra, hogy ugyanezt az ellenõr-
zést év végén is meg kell ejte-
ni. „Ez pluszmunkát jelent,
de úgy vélem, ennek ellenére
hasznos a kezdeményezés” –
tette hozzá az intézményve-

zetõ. Az év eleji és év végi
eredmények révén ugyanis a
diák is, a pedagógus és a szü-
lõ is biztos képet kaphat a fej-
lõdésrõl. Sõt arról is képet
kapnak, véli az aligazgató,
ha valamilyen okból a fiata-
lok nem tudják tartani koráb-
bi teljesítményüket. Novák
elmondta: jelenleg a pedagó-
giai líceumban a tavaly tanul-
tak ismétlése zajlik, ám ha-
marosan a felmérés is elkez-
dõdik. Az iskolák a héten
már kézhez is kapták azok-
nak a tantárgyaknak a listá-

ját, amelyeket ellenõrizni
kell, ezzel a listával együtt ér-
kezett a felmérés menetrend-
jét tartalmazó ütemterv is. 

Hargita megye fõtanfel-
ügyelõje, Ferencz Salamon
Alpár szerint a tesztek ered-
ménye révén olyan eszköz
kerül a pedagógusok kezébe,
amivel nagyon hatékonyan
tudnak dolgozni. Emlékezte-
tett, hogy a diákok készségei-
rõl, tudásáról eddig is rend-
szeresen végeztek felmérése-
ket, azzal a különbséggel,
hogy az nem országos me-
netrend szerint zajlott. 

„Ezt a felmérést össze kel-
lene kötni még néhány olyan
ellenõrzési mechanizmussal,
amely a tanár és a diák mun-
káját is jobban láthatóvá te-
szi. Én például megsokszo-
roznám az iskolákban a nyílt
órák számát, ezekre  a szü-
lõk, az iskolafenntartók, a
tanfelügyelõk, sõt a gyer-
mekpszichológusok is rend-
szeresen szabad bejárást kap-
nának” – vélekedett Kiss
Sándor Szatmár megyei pe-
dagógus.  A tanár az „üveg-
falú” iskolák mûködtetését
tartja célravezetõnek. „Nem
csak a szakmai, de a maga-
tartásbeli, közösségszervezé-
si hibák is láthatóvá válná-
nak így. Ráadásul a szülõk,
tanárok, diákok végre érez-
nék, hogy tényleg egy csa-
patban játszanak” – tette
hozzá a pedagógus. 

Kezdõdik az „agykontroll”

HIRDETÉS

HIRDETÉS

ÚMSZ

Van elég magyar nép-
számláló biztos, és a tör-

vényes keretek is megfelelõek
a sikeres népszámláláshoz az
RMDSZ szerint. Ezzel kap-
csolatban Kelemen Hunor
szövetségi elnök tegnap kije-
lentette: „A népszámlálás
szabályozási kereteit a ma-
gyar közösség szempontjából
sikerült megnyugtatóan ren-
deznünk, ezzel párhuzamo-
san megfelelõ számú magyar
összeírót toboroztunk, a mai
napon pedig elindítjuk az
RMDSZ tudatosító kampá-
nyát, melynek üzenete, hogy
vállaljuk bátran és büszkén

magyarságunkat, anyanyel-
vünket és vallásunkat.”

A szövetségi elnök beszá-
molt arról is, hogy az elmúlt
napokban  kapcsolatba lépett
a történelmi magyar egyhá-
zak vezetõivel, illetve a ma-
gyar nyelvû írott és elektroni-
kus média képviselõivel, az-
zal a céllal, hogy a tájékozta-
tó és tudatosító kampány egy
közös erõfeszítés eredménye-
ként valósulhasson meg.
„Minden magyar számít,
ezért nagy hangsúlyt fekte-
tünk a vegyes házasságok-
ban, a szórványban élõkre,
az átmenetileg külföldön tar-
tózkodókra, a nagyvárosi
tömbháznegyedekben élõkre,

valamint a csángókra. Az
RMDSZ célja, hogy minden
romániai magyar vállalja
magyarságát” – szögezte le
Kelemen Hunor. Az
RMDSZ Fõtitkársága által
koordinált tájékoztató kam-
pány követhetõ lesz a televí-
zió- és rádióadókon, az inter-
neten a www.rmdsz.ro/ nep-
szamlalas2011/ webhelyen, és
útjára indul a népszámlálási
karaván is. A népszámlálás-
sal kapcsolatos hasznos tud-
nivalók, a klipek, valamint az
RMDSZ által elkészített tájé-
koztató anyagok folyamato-
san felkerülnek a nepszam-
lalas.ro, valamint az rmdsz.ro
oldalakra is. 

Népszámlálási kampányrajt 

A tesztek az iskolai osztálytól függõen 15-45 percig tartanak majd

AA  RRoommáánniiaaii  MMaaggyyaarr  DDeemmookkrraattaa  SSzzöövveettsséégg  ppáállyyáázzaattoott  hhiirrddeett  

a Kisebbségi Tanács 2011. évi alapjából az ifjúság közéleti tevékenységének támoga-

tására. 

A támogatásra jogi személyiséggel rendelkezõ civil szervezetek és diákszervezetek,

valamint azok tagszervezetei és diáktanácsok pályázhatnak. 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a pályázatok lebonyolításával 

a Communitas Alapítványt bízta meg.
Pályázni a 2011. szeptember – december idõszakban sorra kerülõ programok megva-
lósítására lehet. 

A pályázat leadásának határideje 22001111..  sszzeepptteemmbbeerr  3300..

További információk a wwwwww..ccoommmmuunniittaass..rroo oldalon találhatók, vagy a Communitas Ala-
pítvány titkárságának munkatársaitól igényelhetõk.

Telefon/fax: ((00226644))559944  557700
Telefon/mobil: 00772233-225500  332244  
E-mail: ccoommmmuunniittaass@@rrmmddsszz..rroo

Fotó: ÚMSZ/archív



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 Bruttó (ism.)
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 Búcsú 
(dokumentumf.)
0.05 BBC Click (ism.)
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7.50 Arcélek (ism.)
8.05 Cimbora Retro
8.35 Az Ótestamentum
9.05 Nyelvőrző
9.35 Kalózsziget (ifj. sor)
10.30 Univerzum
11.20 Divathét
11.50 Az örökifjú
lélek titka
12.45 Híradó
13.05 Isten kezében
13.35 EtnoKlub
14.45 Török kezdőknek
(sor.)
15.40 Az állatok világa
16.10 A tészta útja
17.10 Törzsasztal
18.00 Standard és
Tíztánc Országos 
Ranglista
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.25 001 
- Az első bevetés 
(német-am.-angol akcióf.,
2006)
22.00 Happy End 
(am.-francia-német vígj.,
2003)
23.30 Dunasport
23.45 46. Karlovy Vary
Nemzetközi Filmfesztivál
0.30 Szkafander és pillan-
gó (francia-am. életr.
drám., 2007)
2.30 Halld Izrael! (ism.)
2.55 Nyelvőrző (ism.)
3.25 A történelem útvesz-
tői (ism.)

Pro Tv, 20.30
Párizsból szeretettel

James Reece a párizsi amerikai nagykövet személyi titkára,
emellett hírszerzési feladatokat is ellát. A fiatalember azon-
ban a szalonbeli kémkedés helyett igazi akciókról álmodozik.
Úgy tűnik, teljesül az álma, amikor beosztják kísérő tolmács-
nak Charlie Wax különleges ügynök mellé. Az ön- és közve-
szélyes Wax azért érkezett a francia fővárosba, hogy meg-
akadályozzon egy készülő terrortámadást.

TV2, 20.35
Johnny English

Anglia végső reménye Johnny English, az utolsó, még élet-
ben lévő brit kém. Ő az egyetlen, akinek esélye lehet meg-
védeni hazáját, megbosszulni a Titkosszolgálat kiirtását, és
leleplezni a szörnyeteget, aki rá akarja tenni a kezét az egy-
koron hatalmas birodalom örök jelképeire, a Koronaéksze-
rekre. Johnny English nem tudja, mi a félelem. Nem tudja,
mi a veszély.

DUNA Tv, 22.00
Happy End

A szép Val nagyreménységű francia színésznő New York-
ban, aki megígérte az anyjának, hogy sztár lesz. Mottója:
csúcsra tarts! Ennek némileg ellentmond, hogy egy író, Jack
kertjében van a hálója, az irodája, a fürdője, és két meghall-
gatás között alkalmi munkákból szerez gubát. Aztán idővel
Val környezete rájön, hogy képtelen ellenállni a francia lány
vonzerejének.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.56 Ma Reggel
10.00 Főtér
10.45 Arborétumok, 
gyűjteményes kertek
10.55 A vásott kalapos úr
- Kittenberger Kálmán
11.25 A folyó
11.25 Benyovszky Móric
és a malgasok földje
13.01 Hagyományok Háza
13.25 Néprajzi értékeink
13.35 Út a zenéhez
14.25 “Ez nem betegség,
állapot...”
15.15 Úton 
- Franciaország
16.35 Karthago koncert
17.25 Rózsa Sándor (sor.)
18.15 Voyager
18.45 Európa egészsége

19.40 Esti mese
20.05 Montalbano fel-

ügyelő (sor.)
21.00 Híradó

21.30 McLeod lányai
(sor.)

22.15 Halhatatlanok 
Társulata

23.05 Ben X 
(belga-holland filmdráma,

2007)
0.40 Telesport 
- OTP Bank Liga

Budapest Honvéd-Újpest
FC bajnoki labdarúgó mér-

kőzés
2.20 A Bermuda-három-

szög rejtélye 
(am.-angol minisor.)

8.00 Kölyökklub
Benne: Björn mackó ka-
landjai, Éliás, a kis mentő-
hajó, Yakari, 
Rupert maci, Kengyelfutó
gyalogkakukk
11.00 Winx Klub 
(olasz anim. sor.)
11.30 Asztro Show
12.25 Házon kívül 
(ism.)
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Autómánia
13.50 Tuti gimi 
(amerikai sor.)
14.45 Sue Thomas - FBI
(am. sor.)
16.25 Míg a halál el nem
választ (amerikai vígjáték
sorozat)
15.45 Canterbury esetek
(am. krimisor.)
16.40 Az új világ 
(am.-angol kalandf.,
2005)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Fókusz Plusz
20.30 X-Faktor (2011) 
- A válogatás
Tehetségkutató 
show-műsor
22.00 ValóVilág 
- Beköltözés (élő)
23.10 Amerikai pite 
(am. vígj., 1999)
1.10 Külvárosi téboly 
(am. f. dráma, 2004)
3.15 Fókusz Plusz 
(ism.)

7.00 Az idő örvényében
7.25 Tv2 matiné
Benne: 414-es küldetés,
Fifi virágoskertje, 
Roary, a versenyautó,
Eperke legújabb kalandjai,
Harold és a Lila varázskré-
ta
11.30 Egy tini naplója
(vígj. sor.)
12.00 Így készült: 
Johnny English újratöltve
12.35 Babavilág
13.05 Mindig nyár
(am. sor.)
14.00 Walker, 
a texasi kopó 
(am. sor.)
14.55 Autóguru
15.25 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 Johnny English
(angol vígj., 2003)
22.20 Most már elég!
(am. thriller, 2002)
Közben: Kenósorsolás
0.30 Prérifarkas Blues
(am. vígj., 1999)
2.20 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
3.20 Kalandjárat 
(ism.)

10.50 Zsírégetők 11.45
Topmodell leszek! 12.40
Greek, a szövetség (soro-
zat) 13.35 Romantikus ka-
land (sorozat) 14.00 Lu-
xusdoki (sorozat) 14.55
Szívek szállodája (sorozat)
16.55 Vérmes négyes
(sorozat) 17.25 Mike és
Molly (sorozat) 17.50 Két
pasi (sorozat) 18.20 Beug-
ró Plusz 19.20 Extralarge
(olasz-am. krimi) 21.05
Columbo (amerikai krimi)
22.55 Viasztestek (auszt.-
amerikai thriller)

9.00 Hírek 9.10 Ame-
rica’s Cup Magazine
10.00 Sport.ro Hírek
11.00 Pontos sportidő
13.00 Sport.ro Hírek
14.00 Europa League ös-
szefoglaló 15.00 Sport.
ro Hírek 15.05 Fogadás a
félelemmel 16.00 Mitica
ligája 18.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 19.00 Mitica li-
gája (live) 20.15 Ne
kezdj ki Seagallal 21.00
Sport.ro Hírek 22.00
Wrestling 23.00 Foga-
dás 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 Az örökösök
(am-kol. sorozat) 19.30 A
csábítás földjén (mexikói
sorozat) 20.30 A szere-
lem győzelme (mexikói
sorozat) 22.00 Auróra
(amerikai sorozat) 23.30
Szerelemkönynyek (ro-
mán sorozat)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Agymenők.com
(am. vígjáték) 13.05 Smo-
key és a Bandita (am.
akció-vígjáték) 15.00
Erik, a viking (angol víg-
játék) 16.45 A zűrhajó
(német sci-fi vígjáték)
18.20 Én a vízilovakkal
vagyok (olasz akció-víg-
játék) 20.15 Haláli Hála-
adás (am. vígjáték, 2003)
22.00 Dennis, a komisz
(am. vígjáték, 1993)
23.45 Telitalálat (am.-
francia vígjáték, 2000)

9.30 Nevessünk 10.30
Ruby Jean és Joe (ameri-
kai filmdráma, 1996)
12.30 Kanal-D Hírek
13.30 Vacanţa Mare
Reloaded (ismétlés)
14.30 D-Paparazzi (ismét-
lés) 15.15 Ezel (sorozat)
16.45 Akarsz milliomos
lenni? 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
19.45 Ez Románia! 20.30
Esküvő meglepetésekkel
22.30 A szerelem átka
0.00 A testvériség (ameri-
kai akciófilm, 2006)

8.45 Ízelítő ism. 9.00 Reg-
geli Terefere ism. 9.30 Hit-
élet ism. 10.00 Made in
Hungary 10.15 Néptánc
10.30 Tájkép ism. 16.00
Hitélet ism. 16.30 Piactér
ism. 17.00 Kultúrcsepp
ism. 17.30 Hargita Maga-
zin ism. 18.00 Tájkép ism.
18.30 Híradó 19.00 Erdé-
lyi Kávéház, ism. 19.30
Híradó 20.00 Piactér ism.
20.30 Híradó 21.00
Többszemközt ism. 21.30
Híradó 22.00 Metszet,
ism.   

TV2
6.56 Ma Reggel
10.00 Mozdulj!
10.25 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
14.00 Divatos 
tengerpartok 
a ‘60-as években
14.45 Magyarország
15.10 Hortobágyi kalan-
dozások Csík Jánossal
15.25 Ebadta szerelem
(amerikai vígjáték, 2006)
17.10 Magyarország tör-
ténete
17.40 Magyar Dal Napja
Összefoglaló
19.25 Sándor Mátyás
(magyar-francia-olasz
sorozat)
20.30 Híradó
20.55 Sporthírek
21.05 SzerencseSzombat
Luxor, Ötöslottó és Joker
sorsolása
22.00 A Bermuda-három-
szög rejtélye 
(am.-angol minisor.)
23.30 “Esély a lángok 
között” 
- jótékonysági koncert
0.25 Montalbano 
felügyelő 
(olasz krimisorozat)

6.15 Teleshopping
6.55 Románia hímnusza
7.10 Az ember és az idő
8.35 Rajzfilmek
9.30 Babamágia
9.55 George Enescu 
Nemzetközi Fesztivál
10.10 Büszkeség 
(német- amerikai krimi,
2007)
12.00 Pro Patria
12.30 Az én Európám
13.00 Travelling circular
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.30 Hannah Montana
(am. sor.)
15.10 In memoriam
Florica Ungur
16.30 Maria Tănase 
Fesztivál, visszatekintés
17.45 100%-ban garantált
18.45 TeleEnciclopedia
19.45 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.10 Nell, a remetelány
(amerikai filmdráma,
1994)
23.00 Professzionisták
0.10 Ne félj! 
(olasz thriller, 2005)
1.50 Barátnő rendelésre
(amerikai filmdráma,
2009)
3.05 Sport 
(ismétlés)
3.20 Hírek, 
időjárásjelentés 
(ismétlés)

6.30 Star Wars: A klónok
háborúja (am. anim. sor.)
7.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
10.00 Mi történik, doktor
úr?
10.30 Nevess csak! 
(am. vígjáték sorozat)
11.00 Fogadás az élettel
(román sorozat) (ism.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
13.05 Rendőrakadémia
(am. vígjáték sorozat)
15.00 Fúrófej Taylor
(amerikai vígjáték, 2008)
17.00 A Spiderwick 
krónikák (am. film, 2007)

19.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 Párizsból 
szeretettel 
(francia akciófilm, 2010)
22.30 Csontdaráló 
(am. akció-vígj., 2005)
1.00 Párizsból szeretettel
(fr. akciófilm, 2010) (ism.)
2.30 Rendőrakadémia
(am. vígjáték sorozat) (ism.)

4.15 101 kiskutya
4.45 Közvetlen hozzáfé-
rés (ism.)
- Simona szórakoztató
Gheorghe műsora
7.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
10.00 Kazaam, a szellem
(amerikai vígjáték, 1996)
12.00 Xena 
(amerikai kaland sorozat)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés 
(live)
14.00 Matilda, 
a kiskorú boszorkány
(amerikai vígjáték, 1996)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés 
(live)
17.00 Veszélyes vizeken
(amerikai akciófilm,
1994)
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés 
(live)
20.20 X-Faktor 
- verseny show
21.45 A testőr 
(amerikai akciófilm,
2009)
Sz.: Steven Seagal, 
Luce Rains, Alexandria
Morrow, Arron Shiver,
Kisha Sierra
23.45 Siralomház 
(amerikai thriller, 1996)
2.15 A testőr 
(amerikai akciófilm,
2009) (ism.)

6.00 A cseresznye 
a tortán
7.00 Fején a nagyvilág
7.30 Teleshopping
8.00 Örök kaland 
(amerikai filmdráma,
2002) (ism.)
10.00 Teleshopping
10.30 Autófórum
11.00 Stílustitkok 
– life style magazin
11.30 Sport, diéta 
és egy sztár
12.00 Az 5 csillagos 
otthon
12.30 Ízek, 
három szakács
13.00 Focus monden
13.30 Mondenii 
– szórakoztató műsor
(ism.)
14.00 A játék ördöge
(am. filmdráma, 1998)
16.00 A mag 
(amerikai sci-fi akcióf.,
2002) (ism.)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán - reality show
(ism.)
20.30 Jackie Chan: 
Új csapás 
(am. akció-vígjáték, 2000)
22.30 Hollywoodland
(amerikai krimi, 2006)
0.30 Hírek (ism.)
1.30 Hollywoodland
(amerikai krimi, 2006)
(ism.)

6.30 Szétépítők 
– Felvillanyozva
7.00 Hogyan készült?
Vasúti sín, 
ivóvíz a tengervízből, 
verseny-kerekesszék, 
parketta
8.00 Autókereskedők
úton – Citroen
9.00 Hogyan csinálják?
10.00 Állítólag... 
- Motormítosz
12.00 A túlélés törvényei
14.00 Édesvízi szörnyek
16.00 Állítólag...
17.00 Aranyláz 
Alaszkában
18.00 A fegyverkovács 
– A rakétavető
19.00 Mocsári macsók
- Az utolsó csepp a mo-
csárban
20.00 Fúrás 
- engedély megadva!
21.00 Stan Lee 
bemutatja: 
szupermenek 
a valóságban
23.00 Kíváncsiság 
- Miért élvezzük a szexet?
0.00 Nukleáris rémálom:
Válsághelyzet Japánban 
1.00 Egy idióta külföldön 
- India
2.00 Ez csak üzlet
- A víg özvegy
3.00 Stan Lee 
bemutatja: 
szupermenek 
a valóságban

7.00 Teleshopping
8.00 Építészet 
(dokumentum sor.)
8.30 Szentek 
és mesterségek
9.00 Balkáni szokások
10.00 Ki vagy, doki? 
(angol kalandfilm sorozat)
11.00 A Római Birodalom
12.00 Davis kupa
Tenisz: Románia-Csehor-
szág
14.00 Magazin UEFA
Champions League 
14.30 IT Zon@
15.10 Montalbano 
felügyelő: 
Az éjszaka illata 
(olasz krimi, 2002)
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Cirque Du Soleil
18.00 Olimpiai magazin
18.35 Román útlevél
19.00 A világ palotái
(dok. sor.)
19.30 Ideo ideis
20.10 A tizennegyedik kő
(francia thriller, 2008)
21.50 Zoom
22.00 Hírek, 
Időjárásjelentés,
Sport
23.00 Gitárok ideje
0.00 Mile High 
(angol vígjáték sorozat)
0.50 Cirque Du Soleil
(ism.)
1.25 A Római Birodalom
(ism.)

2.00 Éjszakai váltás
8.00 Hírek, műsorism., sport
8.15 Hangoló
9.15 Cifra palota
9.55 Hírek, műsorims.
15.00 Slágerlista
16.00 Hírek, műsorism.
16.10 Lemezlovarda
16.40 Körhinta, Zenenegyed
17.30 Sorsok az operaszínpadon
17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV
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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
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BUKARESTI RÁDIÓ



8.00 Híradó
8.30 Soroló
A vidék magazinja
9.05 (ism.)
9.30 Európai híradó
(ism.)
10.05 Péntek 8 (ism.)
Mondatvadászat
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.)
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 
Riportmagazin
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 A Koronatanú 
(magyar dokumentumf.)
0.05 Kontraszt (ism.)
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7.20 Cimbora Retro
8.15 A kék egér
8.20 Töf-töf elefánt
8.30 Kiváncsi Fáncsi
8.35 Az Ótestamentum
9.05 Hol volt, 
hol nem volt...
9.25 Pata-csata 
(dél-af.-am. családi vígj.,
2005)
11.05 Az eltűnt fáraó nyo-
mában
12.05 Ízőrzők
12.45 Híradó
13.05 Élő egyház
13.40 Élő népzene
14.10 Csellengők
14.35 5 óra 40
(magyar krimi, 1939)
15.55 Múltidéző
16.25 Dunáról fúj a szél
16.30 Virágzó 
Magyarország
16.55 Vannak vidékek
17.50 Talpalatnyi zöld
18.20 Kirakat
19.00 Híradó
19.35 Mese
19.55 Hagyományőrző
Fesztivál a Skanzenben
20.45 Heti Hírmondó
21.25 Klubszoba
22.25 Lélek Boulevard
22.50 Dunasport
23.10 A rajzoló szerződése
(angol filmdráma, 1982)
0.55 Vukán György és
Szakcsi Lakatos Béla 
zongoraestje

RTL Klub, 20.00
Bolondok aranya

Ben a világ legpechesebb kincsvadásza. A felesége, Tess be-
lefáradt, hogy a férje házasságuk nyolc éve alatt sikertele-
nül hajszolta a Királynő Hozományaként elhíresült kincset,
amely 1715 óta a tenger fenekén hever. A férjével és az
álomkergetéssel való szakítás után Tess fedélzetmester lesz
egy luxusjachton. Ugyanekkor Ben biztos nyomra bukkan.

TV2, 21.05
Seholország

Evan befektetési tanácsadó, aki többet foglalkozik a tőzsdei
árfolyamokkal, mint a kislányával. A hétéves Olivia így a
fantáziavilágába menekül, ahol hercegnőkkel barátkozik.
Rossz idők járnak Evanre: veszélyben van a széke, egyre ke-
vesebb a kuncsaftja. Ráadásul lánya telerajzolja az üzleti fel-
jegyzéseit a képzeletbeli hercegnők gondolataival.

m1, 22.00
A szakasz

Önkéntesnek jelentkezik a vietnami háborúba az ifjú Chris
Taylor. Ahhoz az egységhez osztják be, amelyet Elias és
Barnes őrmester vezet. Elias betartja a játékszabályokat, tö-
rődik az embereivel, a kegyetlen Barnest viszont csak a harc,
a küzdelem érdekli. Barnesnek és az embereinek semmi sem
számít, hidegvérrel kivégzik az ártatlan embereket is.

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 (cirkuszf.)
13.01 Engedjétek hozzám
13.15 Katolikus krónika
13.40 Kérdések 
a Bibliában
13.50 Református 
magazin
14.20 Ortodox 
ifjúsági műsor
14.25 Útmutató
14.50 Görög katolikus 
liturgia közvetítése
16.05 Magyar építészek 
a nagyvilágban
16.40 Don Matteo (sor.)
17.35 Rózsa Sándor (sor.)
18.20 Városrajzolatok 
- Budapest
18.45 Az emlékezet 
helyszínei
19.15 Mi micsoda
19.45 Esti mese
20.05 Montalbano 
felügyelő (krimisor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 McLeod lányai
(sor.)
22.15 Ketten
23.35 Üvöltő szelek
(olasz filmdráma, 2. rész,
2004)
0.55 DVSC TEVA - MVM
Paks labdarúgó mérkőzés
2.35 Feltépett szerb sebek
(am. akcióf., 2009)

8.00 Kölyökklub
Benne: Björn mackó ka-
landjai, Éliás, 
a kis mentőhajó, 
Yakari, 
Rupert maci, 
Kengyelfutó gyalogka-
kukk, Hupikék törpikék,
Frédi és Béni, avagy a két
kőkorszaki szaki
11.05 Trendmánia
11.35 Teleshop
12.35 Törzsutas
13.00 RTL Klub Híradó
13.15 Magyar 
autósport-magazin
13.30 Forma-1 Magazin
13.55 Merlin kalandjai
(angol sor.)
15.00 Sue Thomas 
- FBI (am. sor.)
16.05 Canterbury esetek
(am. krimisor.)
Utána: 17.05 Hatoslottó-
sorsolás
17.15 Nemzeti Vágta
2011 (élő közvetítés)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Bolondok aranya
(amerikai romantikus ka-
landf., 2008)
22.15 ValóVilág 
- Összefoglaló (élő)
23.20 Heti hetes
Utána: RTL-hírek
0.45 Portré
1.15 A sötét igazság 
(amerikai filmdráma,
2007)

6.45 Reggeli gondolatok
7.15 Látlelet a Földről
7.45 Tv2 matiné
Benne: 414-es küldetés,
Roary, a versenyautó,
Eperke legújabb kalandjai
11.00 Született kémek
11.30 Max Steel 
(sor.)
12.35 Stahl konyhája
13.05 Kalandjárat
13.40 Borkultusz (ism.)
14.10 90210 (sor.)
15.05 A kiválasztott 
- Az amerikai látnok 
(am. sor.)
16.05 Monk 
- Flúgos nyomozó 
(am. krimisor.)
17.00 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
17.55 Tiniboszi 
(am. vígj., 1997)
19.30 Tények
20.00 Napló
20.35 Napló Extra
21.05 Seholország  
(am. vígj., 2009)
23.10 Frizbi 
- Hajdú Péterrel
0.10 Knight Rider 
(am. sor.)
1.05 A véres dinasztia: 
A Borgia-család története
(sp. életr. film, 2006)
3.35 EZO.TV
4.05 Napló (ism.)
4.30 Napló Extra 
(ism.)

9.35 Gumiláb (am. zenés
film, 1984) 11.40 Maxx-
Motion 12.10 Szex és New
York light (sorozat) 13.20
A nagy házalakítás 15.10
Extralarge: Indiánok (ol.-
am. vígjáték) 17.00 Kül-
ügyi szívügyek (Külkapcso-
lat) (am. vígjáték) 18.55
Négyen egy gatyában
(amerikai vígjáték, 2005)
21.05 CSI: Miami helyszí-
nelők (sorozat) 22.00 A
főnök (sorozat) 23.00 Tö-
kös tekés (amerikai
vígjáték, 1996)

10.00 Hírek 11.00 Pon-
tos sportidő 13.00
Sport.ro Hírek 14.00
Ploiest-i harcosok 14.30
Pontos sportidő 15.00
Sport.ro Hírek 15.05 Fo-
gadás a félelemmel
16.00 Mitica ligája
18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.00 Boxbuster:
Floyd Mayweather - Vic-
tor Ortiz 20.00 A fény
harcosai 21.00 Sport.ro
Hírek (live) 22.00 Mitica
ligája 23.00 Gigászok
harca 0.00 Hírek   

8.15 Analia másik arca
(sorozat) 9.45 Dona Bar-
bara (sorozat) 12.30 Láza-
dó szerelem (sorozat)
14.30 Clase 406 (sorozat)
15.30 Amor real (sorozat)
16.30 Mesés hölgyek
17.30 Az örökösök (soro-
zat) 19.30 A csábítás föld-
jén (mexikói sorozat)
20.30 A szerelem győzel-
me (sorozat) 22.00 Auró-
ra (amerikai sorozat) 0.00
Szerelemkönnyek (román
sorozat) 1.00 Clase 406
(mexikói sorozat)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Erik, a viking (angol
vígjáték) 12.55 Haláli Há-
laadás (am. vígjáték)
14.40 Tökös csöves akció-
ban (francia vígjáték)
16.20 Padlógáz 2. (német
akció-vígjáték) 18.00 Den-
nis, a komisz (am.
vígjáték, 1993) 19.45 A
majmok bolygója (am. sci-
fi kalandfilm, 2001)
22.00 Rambo 2 (amerikai
akciófilm, 1985) 23.45 Bi-
rodalom (amerikai filmdrá-
ma, 2002)

8.30 Lányok meglepeté-
sekkel 9.00 Nem ér a ne-
vem (am. sorozat) 9.30
Nevessünk 10.00 Apa
(amerikai vígjáték) 12.30
Hírek 13.30 Inkább ne sze-
ress! (francia romantikus
dráma, 2008) 15.15 Ezel
(sorozat) 16.45 Ez Romá-
nia! 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 Góóól! (am.
filmdráma)

7.00 Híradó, ismétlés
7.30 Kultúrcsepp 8.00
Reggeli Terefere 10.00 Út-
mutató 10.30 Hitélet, is-
métlés 16.00 Piactér
16.30 Neve és hivatása...
17.00 Hitélet, ismétlés
17.30 Többszemközt
18.30 Híradó 19.00 Kul-
túrcsepp, ism. 19.30 Hír-
adó 20.00 Tájkép, ism.
20.30 Híradó 21.00 Hír-
adó 22.00 Metszet, ism.
22.30 Híradó 23.00 Több-
szemközt különkiadás,
ism. 0.00 Piactér, ism.

TV2
6.56 Ma Reggel
Közéleti műsor
10.05 Engedjétek hozzám
10.20 Katolikus krónika
10.45 Kérdések 
a Bibliában
11.00 Református 
magazin
11.25 Ortodox 
ifjúsági műsor
11.30 Útmutató
12.00 Görög katolikus 
liturgia közvetítése
13.15 Hírek
13.20 Szellem 
a palackból...
13.45 Hortobágyi 
kalandozások 
- Csík Jánossal
14.00 Üvöltő szelek
(olasz f. dráma, 1. rész)
15.45 A roma harcos
16.15 Telesport
16.50 OTP Bank Liga
DVSC TEVA - MVM Paks
labdarúgó-mérkőzés
19.05 Anno
19.35 A király kalóza
(francia kaland sor.)
20.30 Híradó este
21.05 Nevetni kell, 
ennyi az egész
22.00 A szakasz 
(amerikai háborús filmdrá-
ma, 1986)
0.00 Menekülésre ítélve
(francia-olasz krimi, 1960)
1.50 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 per-
cek
12.00 A falu élete
13.00 Utolsó kiadás
14.00 Hírek
14.30 Hannah Montana
(am. sor.)
15.00 Erdőn, hegyen
15.50 India illusztrációk
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 Anyám hazugságai
(kanadai filmdráma,
2005)
22.45 Indiai ilusztrációk
23.00 Dr. House 
(amerikai sorozat)
0.40 Dănutz S.R.L. – 1-2.
rész
2.35 Ahogy elő van írva
(ism.)

6.30 Star Wars: A klónok
háborúja (anim. sor.)
7.00 Pro Tv hírek, sport
10.00 (talk show)
11.00 A hetedik tekercs
(amerikai-olasz kalandf.),
2. rész (ism.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
13.05 Szerelem a szigeten
(amerikai romantikus víg-
játék, 2005)
15.00 A Spiderwick króni-
kák (amerikai kalandfilm,
2007) (ism.)
17.00 Nicsak, ki beszél
most! 
(amerikai vígjáték, 1993)

19.00 Hétvégi Pro Tv hí-
rek, sport, időjárásjelentés
20.30 A szállító 
(francia-amerikai akció-
film, 2002)
22.30 Még egy kis pánik
(am.-ausztrál vígj., 2002)
0.30 A szállító 
(francia-amerikai akció-
film, 2002) (ism.)
2.15 Még egy kis pánik
(amerikai-ausztrál vígjá-
ték, 2002) (ism.)

4.00 101 kiskutya
4.45 Kazaam, a szellem
(amerikai vígjáték, 1996)
(ism.)
7.00 Híradó, 
Sport (live)
10.00 Matilda, 
a kiskorú boszorkány 
(amerikai vígjáték, 1996)
(ism.)
12.00 Xena 
(amerikai kaland sorozat)
13.00 Híradó, 
sport, időjárásjelentés 
(live)
14.30 X-Faktor 
- verseny show
16.00 Híradó, 
sport, 
időjárásjelentés
16.30 SuperBingo 
Metropolis 
(verseny show) (live)
19.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
20.20 X-Faktor 
- verseny show
21.30 A Bourne-csapda
(amerikai-német ak-
cióthriller, 2004)
23.45 Félelmetes folyó
(kanadai-angol filmdráma,
2005)
1.45 A Bourne-csapda
(amerikai-német ak-
cióthriller, 2004)
(ism.)
3.45 Félelmetes folyó
(kanadai-angol filmdráma,
2005) (ism.)

5.00 Sport, diéta és egy
sztár (ism.)
5.30 Az 5 csillagos otthon
(ism.)
6.00 Tanulj, álmodj, sze-
ress! (ism.)
7.00 Kandikamera
8.00 Focus Monden
9.00 Fején a nagy világ
9.30 Ház, építés, design
10.00 Teleshopping
10.30 Levintza bemutatja
11.00 Tanulj, álmodj, sze-
ress! - life-style magazin
12.00 Horia akadémiája
(ism.)
13.30 Jackie Chan: 
Új csapás 
(amerikai akció-vígjáték,
2000)
15.30 Kötekedők 
krónikája (ism.)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Anyacsere 
- reality show
22.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
1.00 Hírek, 
időjárásjelentés (ism.)
2.30 Ház, építés, design
(ism.)
3.00 Levintza bemutatja
(ism.)
3.30 Én, Te , Ő 
(vígjáték sorozat) 
(ism.)

6.30 Szétépítők
7.00 Hogyan készült?
Worcestershire szószok,

lawn bowls játék golyói,
távvezérelt repülőgépmo-
dellek
8.00 Autókereskedők 
- Bentley
9.00 Hogyan csinálják?
10.00 Chop - Shop
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... 
- Csak a forma számít?
17.00 Kíváncsiság 
- Miért élvezzük a szexet?
18.00 Édesvízi szörnyek
19.00 Újjászületés: 
9/11 emlékműve
20.00 A túlélés törvényei
- Újra a kulisszák mögött
21.00 Autókereskedők 
- Land Rover Defender
23.00 Újjáépítők
- 71-es Chevelle
1.00 Akiből tengeralat-
tjáró parancsnok lesz
2.00 A fegyverkovács
- Távirányítású géppuska

6.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés (ism.)
7.00 Teleshopping
8.00 Román utlevél
9.00 Boldogulj egyedül! 
- informatív műsor
9.30 Minden pénzt megér
10.00 Ki vagy, doki? 
(angol kaland sor.)
11.00 Davis kupa
Tenisz: Románia-Csehor-
szág
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Balkáni szokások
18.30 Kaland 
és természet
19.00 Top cut (ismétlés)
19.30 Nagy lábon 
- kultúrális magazin 
(ismétlés)
20.10 A tizennegyedik kő
(francia thriller, 2008), 2.
rész
21.50 Zoom
22.00 Hírek, időjárásje-
lentés
23.00 AG Weinberger 
zenei műsora
0.00 Mile High
(angol vígjáték sorozat)
0.50 Ideo ideis
1.20 Szentek 
és mesterségek 
(ismétlés)
1.50 IT zon@
2.20 Zoom (ism.)
2.30 A tizennegyedik kő
(francia thriller, 2008), 2.
rész (ismétlés)

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 Nóták
17.25 Rádióistentisztelet unitárius 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
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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 Zöld övezet (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 (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 (ism.)
0.05 Rájátszás 
(ism.)

9.00 Kultúrcsepp, ismétlés
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, dokumentumfilm
21.00 Piactér, ismétlés
21.30 Híradó 22.00 Átjá-
ró, ismétlés 22.30 Híradó

ETV

8.15 Analia másik arca
(sorozat) 9.45 Dona Bar-
bara (sorozat) 12.45 Me-
sés hölgyek 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 szere-
lem győzelme (sorozat)
22.00 Éjszakai történetek
22.30 Auróra (amerikai
sorozat) 23.30 Szerelem-
könnyek (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 (török
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 Két nap a
völgyben (amerikai film-
dráma, 1996)

KANAL D
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7.55 Építészt XXI (ism.)
8.30 Híradó
8.40 Család-barát (ism.)
9.35 Teleki Sámuel útján
(ism. sor.)
10.10 Az utolsó mohikán
10.35 MacGyver 
(am.-kan. sor.) (ism.)
11.25 Derrick 
(német krimisor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Heuréka! 
Megtaláltam!
15.45 Afrika színei 
(ism. sor.)
16.40 Híres zeneszerzők
nyomában
17.35 Kisenciklopédia
17.45 Duna anzix
18.10 MacGyver
(am.-kan. sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
19.50 Öregberény 
(magyar sor.)
21.00 Híradó
21.10 Sporthírek
21.20 Közbeszéd
22.00 Piaf (francia-angol-
cseh filmdráma, 2007)
23.15 Sportaréna
1.00 Az ártéri ház 
(auszt. kisjátékf., 2004)
2.05 Közbeszéd (ism.)
2.35 Ayurveda 
(ismerett. f.)
2.50 Sportaréna (ism.)
3.30 Család-barát (ism.)

TV2, 12.55
Barbie és a Gyémánt Kastély

Barbie és Teresa meséli el Liana és Alexa, két legjobb barát
csodálatos történetét, akik mindenen megosztoznak, bele-
értve a zene szeretetét is. Amikor egy elvarázsolt tükröt kap-
nak, addigi nyugodt, mindennapi éltük hirtelen megváltozik
és összebarátkoznak a tükörbe zárt lánnyal. Elhatározzák,
hogy megmentik új barátjukat, ezért Liana és Alexa veszé-
lyes útra indulnak az elrejtett Gyémánt Kastélyba.

m1, 21.05
Mit csinált felséged 3-tól 5-ig?

Mátyás király udvarában a barátok szorgalmasan írják a
krónikát. A kancellár kioktatja őket, hogy Mátyásról csak
mint bölcs és erényes uralkodóról szabad megemlékezni. A
vidám történet viszont azokról a gáláns kalandokról és epi-
zódokról emlékezik meg, amelyekben valószínűleg szintén
bővelkedett a reneszánsz uralkodó udvara. A király és király-
né külön-külön, álruhában hagyják el a palotát.

DUNA Tv, 22.00
Piaf

Edith Piaf a sanzon királynője volt. Kevesen tudják, milyen
személyes dráma húzódott meg a csillogás hátterében. A
szülei alkoholisták voltak, a nagyanyja nevelte a kislányt.
Az egyik bordélyházban nőtt fel, és az utcán énekelt és kol-
dult, hogy éhen ne haljon. Az egyik párizsi varieté igazgató-
ja figyelt fel a törékeny teremtésre és megnyitotta előtte a
színpadra vezető utat.

DUNA TV

ACASÃ FILM+

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV

6.56 Ma Reggel
10.00 A rejtélyes 
XX. század
10.25 Barangolások 
öt kontinensen
10.50 Emberek 
a természetben
11.10 Slovenski Utrinki
11.40 Együtt
12.05 Kutyafül-Mac-
skanyelv
12.30 Az én Budapestem
13.01 Híradó délben
13.20 Kárpát Expressz
13.45 Záróra
14.15 Iskolapélda
15.05 Vigyázz, kész, rajt!
15.30 Élet-Víz
15.55 Rocca parancsnok
(sor.)
16.50 Elit gimi 
(drámasor.)
17.40 A hangszerkészítés
mesterei
18.10 Magyar rock
19.05 Szabadlábon
Erdélyben
19.30 Zorro legendája
19.55 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 (magyar vígj.)

6.30 Top Shop
7.00 Magazin (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.)
16.15 A szív útjai
(török sor.)
17.15 Ezel 
- Bosszú mindhalálig 
(török sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
Közszolgálati magazin
21.20 Barátok közt 
(magyar sor.)
22.00 ValóVilág (élő)
- Aréna 
- összefoglaló
23.10 Hazudj, ha tudsz!
(am. krimisor.)
Utána: RTL-hírek
0.20 Reflektor 
- Sztármagazin
0.35 Helyszíni szemle 
(német krimisor.)
1.25 Helyszíni szemle 
(német krimisor.)

7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.45 Stahl konyhája
(ism.)
10.50 Babapercek
10.55 Teleshop
12.30 Született kémek
(rajzf. sor.)
12.55 Barbie 
és a Gyémánt Kastély 
(anim. f.)
14.30 EZO.TV
15.30 Seherezádé 
(török drámasor.)
16.30 30 Psych 
- Dilis detektívek 
(krimisor.)
17.30 Második élet 
(am.-kol.-mex. sor.)
18.25 Update Konyha
18.30 Eva Luna
(am.-mex. sor.)
19.30 Tények
20.20 ÖsszeEsküvők
21.35 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.15 Aktív
A TV2 magazinja
22.50 NCIS 
(amerikai krimisor.)
23.50 NCIS: 
Los Angeles (krimisor.)
Közben: Kenósorsolás
0.45 Aktív Exrtra
0.50 Esküdj! 
- éjszakai-show
2.25 Különleges ügyosz-
tály - Párizs (krimisor.)

9.35 Nyomtalanul (soro-
zat) 10.30 Külügyi szívü-
gyek (Külkapcsolat) (am.
vígj.) 12.25 Zabagépek
13.40 Feleségcsere 14.40
Őrangyal (sorozat) 15.40
Doktor House (sorozat)
16.35 Nyomtalanul (soro-
zat) 17.30 Gyilkos számok
(ism.) 19.20 Jóbarátok
(ism.) 20.20 Két pasi
(sorozat) 21.15 Doktor
House (sorozat) 22.15
Minden héten háború (am.
f. dráma) 1.15 Futballista-
feleségek (sorozat)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Tenisz: BRD Ţiriac
Năstase Trophy 2011
(live) 14.00 Tenisz: BRD
Ţiriac Năstase Trophy
2011 (live) 16.00 Sport.
ro Hírek 16.30 Pontos
sportidő 18.00 Sport.ro
Hírek 19.00 Pontos sport-
idő 19.05 Információk
20.05 Információk 21.00
Sport.ro Hírek 22.00 KO
királyok 23.00 Sport.ro
Hírek 23.10 Wrestling
SMACK

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 80 nap alatt a Föld
körül (2. rész) 12.55 A
gyilkos jótevő (amerikai
krimi) 14.40 A zűrhajó
(német sci-fi vígjáték)
16.10 A majmok bolygója
(amerikai sci-fi kaland-
film) 18.20 Hurrikánvadá-
szok (amerikai-kanadai ak-
ciófilm) 20.00 Keresztes
lovagok (olasz kalandfilm,
1. rész) 22.00 Tiszta játsz-
ma (amerikai akciófilm)
23.40 Fegyvernepper
(amerikai thriller)

TV2
6.56 Ma Reggel
10.00 Kalandozó
11.00 Házaspárbaj (sor.)
11.55 Csak egy kislány...
12.30 Napirend előtt
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
13.50 Roma Magazin
14.20 Domovina
14.55 Szent István Ván-
dorlás
15.25 Vizsgálat, lépj be!
15.55 Bűvölet
(olasz sor.)
16.55 Liszt Ferenc
(magyar-német-olasz sor.)
17.25 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 Mit csinált 
felséged 3-tól 5-ig?
(magyar vígj., 1964)
22.35 A végzet asszonya
(magyar tévéjáték)
23.25 Az Este
0.15 Titkok és szolgálatok
(olasz sor.)
1.10 KOGART kiállítások
2006-2011
1.35 Sporthírek
1.45 Ma Reggel 
(ism.)

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia, ébresztő!
(live)
9.50 George Enescu 
Nemzetközi Fesztivál
2011
10.10 Lee Sun: 
Vihar a palotában 
(koreai sor.)
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 Seychelles 
- az Indiai-Ócean gyöngye
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
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 sor.)
22.50 Zoom
23.00 Dr. House 
(amerikai sorozat)
0.40 Elbow és BBC Or-
chestra koncert
1.50 Kurier TV (ism.)
2.15 Seychelles 
- az Indiai-Ócean gyöngye
(ism.)

6.00 20 év után 
(talk show) (ism.)
7.00 Pro Tv hírek,
Könyvbemutató
10.00 Nicsak, 
ki beszél most! 
(amerikai vígjáték, 1993)
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
14.00 Az igazság ideje
(kanadai-amerikai krimi,
2007)
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 sorozat)
(ism.)

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
8.00 Reggeli matiné
-  műsora (live)
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
- reality show (ism.)
12.00 -Faktor 
- verseny show (ism.)
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 műsora
(live)
1.05 Feltépett sebek
(amerikai akcióthriller,
1995)
3.00 A simlis és a szende
(amerikai sorozat)

6.00 A cseresznye 
a tortán 
- reality show (ism.)
7.00 Horia akadémiája 
– kulináris műsor (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(indiai sor.)
10.30 Meny, 
három nap (ism.)
11.30 Családban 
(román sorozat)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
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, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 Miss vidéki lány 
- reality show
22.15 Lököttek 
(román sorozat)
23.15 Mondenii 
(szórakoztató műsor)
23.45 NCIS 
(amerikai krimisorozat)
1.00 Hírek (ism.)
2.00 Családban 
(román sorozat) (ism.)

7.00 Hogyan készült?
Ételutánzatok, 
hintalovak, 

londoni taxik
8.00 Autókereskedők 
- MRII Mark I
9.00 Hogyan csinálják?
10.00 Hogyan készült?
Alumínium hajók, alpesi
kürtök, luxus órák
11.00 A túlélés törvényei
- Szibéria
12.00 Amcsi motorok
13.00 Autókereskedők
15.00 Kíváncsiság -
Van-e teremtő?

16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok 
- Az űrrepülőgép motor
18.00 Autókereskedők 
- Mercedes
19.00 A túlélés törvényei
- A maláj szigetvilág
20.00 Állítólag... 
- Ventilátorvitorlás
21.00 Hogyan készült? 
– Csőkulcskészlet, bőrcipő
22.00 Kíváncsiság 
- Miért élvezzük a szexet?
23.00 Ez csak üzlet  
- Árulás
0.00 Autókereskedők 
- Triumph Stag
2.00 A túlélés törvényei 
- A maláj szigetvilág

7.00 Teleshopping
8.00 A Simpson család
(anim. sor.)
8.35 Familie Dr. Kleist
(német sor.)
9.30 Jamie Amerikában
10.00 Szigetek kincsei
10.30 Nagy lábon
11.00 Vallomások
(ismétlés)
12.00 Hírek, 
időjárásjelentés
12.30 Biznisz óra
13.30 Miért ABC
14.00 Az ajándék 
(auszt. sor.)
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 Szigetek kincsei
19.35 Három királyság
(kínai sor.)
20.30 Biznisz óra
21.30 Aeroshow
22.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
23.00 Csillagközi romboló
(am.-angol akció sor.)
23.55 Három királyság
(kínai sor.)
0.50 Tomboló öklök
(am. kaland sor.)
1.45 Zoom 
(ismétlés)

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 19.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ



Ma az Edit és Soma nevû-
ek ünnepelnek. 
Az Edit nõi név germán
eredetû. Elemeinek jelenté-
se: birtok, vagyon +harc.
Soma a nyelvújítás korá-
ban alkotott név a som
szóból.
Szombaton Zsófia napja
lesz.
Vasárnap a Diánák ünne-
pelnek.

Évforduló
• 1662 – Flamsteed az elsõ
csillagász, aki tudományos
módszerekkel figyelt meg
egy napfogyatkozást.
• 1875 – Az Egyesült Álla-
mokban beindulnak az el-
sõ postavonatok.
• 1906 – Roald Amundsen
elsõként éri el a Déli-sarkot.
Szombat, szeptember 17.
• 1835 – Charles Darwin
megérkezik a Galápagos-
szigetekre.
• 1787 – Az Egyesült Álla-
mok alkotmányának elfo-
gadása.
Vasárnap, szeptember 18.
• 1289 – IV. László magyar

király a  székelyeknek ado-
mányozza a tordai várhoz
tartozó Aranyos birtokot.
• 1851 – Megjelenik a New
York Times elsõ száma, ösz-
szesen 5000 példányban. Ára
1 cent.

Vicc
– Kisasszony, ez már mégis-
csak felháborító, ezen a hé-
ten már az ötödik gyalogost
üti el!
– Miért, mennyit lehet?

Recept
Tökfelfújt recept
Hozzávalók: 60 dkg tök, 3
ek. vaj, 3 dl tejszín,  1 ek. ka-
por, só, fehér bors, 4 tojás, 2
ek. liszt.
Elkészítés: A tököt meghá-
mozzuk, húsát felkockázzuk,
és pár percig pirítjuk, fûsz-
erezzük. A tojásokat szétvá-
lasztjuk, a sárgáját elkeverjük
a tejszínnel és a liszttel, sóval
ízesítjük, majd beleforgatjuk
a felvert tojásfehérjét. A tö-
köt egy tûzálló tálba tesszük,
leöntjük a keverékkel, és le-
fedve 20 percig sütjük.

2011. szeptember 16–18., péntek–vasárnap   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Álljon készen, hogy megragad-
hasson egy komoly üzleti lehetõ-
séget. Másoktól ne várjon segítsé-
get, csak magára számíthat.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

A fontos döntések meghozatala-
kor használja ki szakértelmét! A
negatív érzelmeit senkivel kap-
csolatban ne mutassa ki.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Tárgyalásain határozottan nyi-
latkozzon. Maradjon meg min-
dig az elsõ gondolatnál, mert az
a helyes. Ne akarjon minden-
áron gyorsan pénzhez jutni.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Ma választania kell a felkínált
lehetõségek közül. Most nem te-
heti meg azt, hogy másra hárítja
a döntés felelõsségét.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Párja feszültebb és fáradéko-
nyabb a szokottnál. A hét végén
pihenjenek. Mindkettõjüknek
szüksége van rá.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Kellemes napja lesz, tele nosztal-
giával. A kék szilva íze és zama-
ta például egy elmúlt idõszak
emlékét ébreszti.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Otthonában egy tévedés folytán
nézeteltérések lehetnek ön és csa-
ládtagjai között. Kerülje a ka-
landokat, mert egyiküknek sincs
szüksége bonyodalmakra.
SKORPIÓ(X. 23.–XI. 22.)

Pozitív kisugárzása magával ra-
gadja környezetét. Képes önzetle-
nül cselekedni és egy ismerõsének
megbocsátani.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Munkahelyén egy átszervezésnek
köszönhetõen más beosztásba ke-
rül, melytõl nõ az önbizalma.
Így le tudja gyõzni szorongásait,
és döntésre juthat egy kérdésben.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Jogi ügyekben legyen diplomati-
kus. Semmi esetre se keveredjen
peres ügyekbe. Új kalandokra
számíthat csillaga szerint.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Kreatív képességei kerülnek elõ-
térbe. Keresse meg a legjobb segí-
tõtársat. Törekedjen a független-
sége megtartásához.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Mások ügyeivel ne foglalkozzon,
hiszen saját magának is van elég
gondja. Viszont a saját érdekeit
védje meg mindenáron, ameny-
nyiben igaza van. 

Horoszkóp
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A mosoly lerövidíti két ember
között a távolságot. És bár jól
tudjuk ezt, mégis csak ritkán
mosolygunk, és akkor is több-
nyire kiszámítva, hazudva.
Pedig a mosolygás emberi ter-
mészetünk egyik fontos voná-
sa, mert úgy vagyunk teremt-
ve, hogy önkéntelenül is el-
mosolyodunk, ha valakivel
találkozunk. Csakhogy az
ember nem mosolyog. Nem

azért, mert már nem tud, ha-
nem azért, mert nem akar. A
mosoly ugyanis közel hozza a
másik embert, mi viszont nem
akarunk közel kerülni a másik-
hoz. Sokszor bonyolult monda-
tokat rakunk össze magunk-
ban, pedig szívünk mélyén tud-
juk, hogy az nem fogja elmon-
dani a teljes igazságot. Ne
mondj semmit, egyszerûen csak
mosolyodj el. 

Gondolatjel Visky István rovata



Kosárlabda 

Turós-Jakab László

Egy papírforma-ered-
mény és egy bomba-

meglepetés után szerdán es-
te eldõlt, hogy a Litvániában
zajló 37. férfi kosárlabda Eu-
rópa-bajnokság elsõ elõdön-
tõjében a címvédõ Spanyol-
ország Macedóniával talál-
kozik. 

Az ibériaiak a szlovénok
ellen nyitották a negyeddön-
tõk sorát és tízpercnyi „tûzi-
játék” is elegendõnek bizo-
nyult várható sikerükhöz, 86-
64. A szlovénok mindent kö-
vettek, hogy megfékezzék a
„Furia Roját”, de végül csak
azt könyvelhették el siker-
nek, hogy megnyerték az el-
sõ és az utolsó negyedet. A
harmadikban a spanyolok
képtelenek voltak hibázni,
így az eredmény a félidei 35-
31-rõl 71-45-re módosult és
minden eldõlt. A gyõztesek-
tõl Juan Carlos Navarro (26
pont, négy tripla) és Pau
Gasol (19 pont) emelkedett
ki teljesítményével, míg a
másik oldalon csak Dragic
(14) és Begic (10) ért el két-
számjegyû eredményt. 

A Kaunas Arena lelátóin
helyet foglalt 15 ezer nézõ
hangorkánja sem tudta gyõ-
zelemre vinni a házigazda
alakulatot, végig szoros mér-
kõzésen, nagyszerû hajrával,
Macedónia kiütötte Litváni-
át, 67-65. A baltikumiaknak
éppen addig fegyverük, a tá-
voli dobás mondott csõdött,
a konokul küzdõ exjugoszlá-
vok viszont 9 triplát dobtak
ellenfeleik mindössze kettõjé-
vel szemben. Két perccel a le-
fújás elõtt még 60-55-re ve-
zettek a litvánok, s az utolsó
percben is még 65-63-ra, de
Vlado Ilievski triplája majd
büntetõje megpecsételte sor-
sukat. Az Eb eddigi legna-
gyobb meglepetését szolgál-
tató macedónok soraiban
McCalebb (23p), Stojanovski
(15p) és Ilievski (12p) reme-
kelt, míg a másik oldalon
csak Javtokas (13p) és
Songaila (12) jutott túl a tíz
dobott ponton.

Kevéssel lapzárta elõtt feje-
zõdött be a francia–görög
párharc amelyet elõbbiek
nyertek meg 64-56-re. A fran-
ciák a késõ este véget ért
orosz–szerb negyeddöntõ
gyõztesével játszanak a dön-
tõbe jutásért. 

Tenisz 

T. J. L. 

Hosszú évek után elõször
legjobbja, Victor Hãnes-

cu nélkül, a román teniszvá-
logatott Bukarestben fogadja
a cseh csapatot, a péntektõl
vasárnapig zajló Davis-kupa-
találkozó tétje egy hely a Vi-
lágcsoportban 2012-re. 

A világrangsorban jelenleg
72. Hãnescu fáradságára hi-
vatkozva mondta le a részvé-
telt, így a fõvárosi Nemzeti
Teniszközpont salakpályáin
Adrian Ungur (26 éves, 136.
az ATP világranglistán),
Victor Crivoi (29 éves, 216.
az ATP világranglistán),
Horia Tecãu (26 éves, 11. a
párosok világrangsorában) és
Marius Copil (20 éves, 238.
az ATP világrangsorában). 

A csehek legjobbjukkal, a
világrangsor 9. helyén álló

Tomas Berdychhel érkeztek
Bukarestbe, a csapat többi
tagja: Radek Stepanek, Lu-
kas Rosol és Jan Hajek. 

A vendégsiker valószí-
nûbb ugyan, de a Salátástál-
ért folyó sorozatban már
sokszor borult a papírforma.
Ma 12 órától Ungur–Ste-
panek-, majd Crivoi–Ber-
dych-egyeseket rendeznek, a
páros mérkõzést szombaton,
az utolsó két egyest (Ungur–
Berdych és Crivoi–Stepa-
nek) pedig vasárnap rende-
zik meg.  

A többi Világcsoport play-
off-mérkõzés: Oroszország–
Brazília (Kazanyban), Izra-
el–Kanada (Ramat Hasha-
ronban), Dél-Afrika–Horvát-
ország (Potchefstroomban),
Chile–Olaszország (Santiago
de Chilében), Japán–India
(Tokióban), Belgium–Auszt-
ria (Antwerpenben), Ausztrá-
lia–Svájc (Sydneyben). A

gyõztesek ott lesznek jövõre
az élvonalban, a vesztesek pe-
dig a zóna I. csoportokban.  

Szintén a hét végén rende-
zik meg a Világcsoport-elõ-
döntõket is. A spanyolok a
legerõsebb összeállításban, a
világranglistán második Ra-
fael Nadallal, no meg David

Ferrerrel, Fernando Verdas-
cóval és Feliciano Lopezzel
készülnek. A nyolcadik spa-
nyol–francia összecsapást (a
mérleg 5-2 az ibériaiak javá-
ra) Córdobában, a Plaza de
Toros de los Califas salakos
pályáján rendezik meg.

A másik ágon a címvédõ

szerbek, Novak Djokovic,
Viktor Troicki, Janko Tipsa-
revic, Nenad Zimonjic össze-
állításban az argentinokkal
játszanak a Belgrád Arená-
ban, kemény borítású pá-
lyán. A pumák csapatában
Juan Martin Del Potro, Juan
Ignacio Chela, Juan Monaco
és David Nalbandian kapott
helyet. 

A világranglistán jelenleg
negyedik Andy Murray is ját-
szik a brit alakulatban a ma-
gyar teniszválogatott ellen, a
glasgow-i mérkõzés tétje az
euroafrikai zóna I. csoportjá-
ba jutás. Hornok Miklós  ma-
gyar DK-csapatkapitány Ba-
lázs Attilának, Kis Sebõnek,
Bardóczky Kornélnak és Ba-
lázs Györgynek szavazott bi-
zalmat. 

A magyarok eddig három-
szor játszottak jelenlegi rivá-
lisukkal, és a britek vezetnek
2-1-re. 
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RövidenHãnescu inkább pihenne Érdekes forduló 
a Liga-2-ben 

A labdarúgó-Liga-2 máso-
dik csoportjának elmaradt
mérkõzésén a Gaz Metan
Severin 2-0-ra nyert a
Nagyváradi Bihar FC el-
len, és pontszámban utol-
érte a 10 pontos FC Argeºt
és Temesvári Polit. A hét
végén az 5. forduló talál-
kozóit rendezik meg, az
UTA–ALRO Slatina-mecs-
cset ma, a Máramaros
FC–Bihar FC-mérkõzést
pedig vasárnap. A szomba-
ti mûsor: FC Argeº–
Besztercei Gloria, Dévai
Mureºul–Buk. Juventus,
Chindia Târgoviºte–Tordai
Arieºul, Nagyváradi
Luceafãrul–CSM Râmnicu
Vâlcea, Gyulafehérvári
Unirea–Poli, Gaz Metan–
FC Olt.   

Még egy magyar arany
Moszkvában

Aranyérmet nyert a Kasza
Róbert, Marosi Ádám,
Tibolya Péter összeállítású
magyar férfiváltó a moszk-
vai öttusa-világbajnoksá-
gon. A magyarok 6536
ponttal nyertek a Koreai
Köztársaság (6492p) és
Ukrajna (6456p) elõtt. A
magyar válogatott két
arany-, három ezüst- és
egy bronzéremmel zárta a
világbajnokságot, amelyen
Marosi olimpiai kvótát is
szerzett.

Bocsánatkérésre 
várnak 

A Magyar Sportújságírók
Szövetségének elnöksége
felszólítja Paolo Sousát, a
Videoton labdarúgócsapatá-
nak edzõjét, hogy hivatalos
úton a lehetõ legrövidebb
idõn belül nyilvánosan kér-
jen bocsánatot Borbola
Bencétõl, a Nemzeti Sport
újságírójától, akit egy szer-
da esti barátságos mérkõzé-
sen lefejelt. A portugál tré-
ner a székesfehérvári klub
honlapján tegnap véletlen
balesetnek minõsítette az
esetet, egyúttal mielõbbi
felépülést kívánt az újság-
írónak. Délután röviden re-
agált a történtekre a székes-
fehérvári klub – amely job-
bulást kívánt Borbola Ben-
cének.

Labdarúgás 

ÚMSZ

Bár csöppet sem játszott
alárendelt szerepet a bá-

zeli St. Jakob-Park Stadion-
ban, a Galaci Oþelul mégis 2-
1-re elvesztette sporttörténeti
elsõ Bajnokok Ligája-cso-
portmérkõzését szerdán este.
Az FC Bázel 1893 mindkét-
szer Strellertõl indult a gól, a
39. percben Fabian Frei feje-
séhez talált hibátlanul, a 84.
percben pedig õ harcolta ki a
büntetõt, amelyet Alexander
Frei értékesített. S mindkét
svájci gólban Adrian Sãlã-
geanu volt a ludas, hiszen õ
késte le Streller beadását és a
hajrában is õ vágta fel a ti-
zenhatoson belül a hórihor-
gas csatárt. 

A galaciak gólját Marius
Pena szerezte, aki az 58.
percben emelt Sommer háló-
jába, miután a hazai kapus
csak kiütni tudta Antal lövé-
sét. A román bajnok akár a
gyõzelmet is megszerezhette
volna, hiszen játékosai több
veszélyes ellentámadást is ve-
zettek, de a szerencse elpár-
tolt Dorinel Munteanu tanít-
ványaitól. Az edzõ mégis elé-
gedetten nyilatkozott csapata

játékáról, mondván: nem ér-
zõdött rajtuk az abszolút BL-
premier lámpaláza.       

Az Oþelul Grahovac –
Râpã, Perendija, Sergiu Cos-
tin, Sãlãgeanu – Filip (86.
perc Viglianti), Giurgiu –
Antal, Ibeh, Siliviu Ilie (89.
perc Frunzã) – Pena (71. perc
Paraschiv) összeállításban
szerepelt. 

A C csoport másik mérkõ-
zésén a Benfica hazai pályán
ikszelt a Manchester Unite-
ddel (1-1), a gólokat Cardozo
(24.), illetve Giggs (42.) sze-
rezte. A hajrában kétszer is
helyzetbe kerültek a lisszabo-
niak, akik nem tudtak túljárni
de Lindegaard kapus eszén. 

Az A csoport BL-újon-
cainak csatáján a Manches-
ter City hátrányból mentett
pontot Nápolyban, 1-1. A
nyílt sisakos, élvezetes mér-
kõzésen az angolok két, az
olaszok pedig egy kapufát
lõttek, majd Cavani találata
után a szerb Koralov mentett
pontot az olajsejkek albioni
csapatának. A kvartett másik
mérkõzésén, az El Madri-
galon, a vendég Bayern si-
mán nyert a Villarreal ellen,
a müncheniek góljait Kroos
(7.) és Rafinha (76.) szerezte.  

Lille-ben a francia bajnok

OSC nem tudta begyûjteni a
három pontot annak ellené-
re, hogy Sow és Pedretti gól-
jaival a 72. percig vezetett. A
vendég Moszkvai CSZKA
csatára, Doumbia egymaga
egyenlített, másodjára a 90.
percben talált be, 2-2. A B
csoport bombája a San Sirón
robbant, ahol a török Trab-
zonspor Celustka (76.) góljá-
val 1-0-ra verte a házigazda
Interanazionalét. A 2010-ben
BL-gyõztes milánóiak ellen-
fele csak azért indulhatott a
csoportkörben, mert a baj-
nok Fenerbahcét a török bun-
daügyben való érintettsége
miatt a félholdas szövetség
visszaléptette a BL-tõl.

Szokatlan, piros-fehér sze-
relésben, a Real Madrid ne-
hezen törte meg Zágrábban a
horvát bajnok Dinamo ellen-
állását, a találkozó egyetlen
gólját Di Maria szerezte az
57. percben. A spanyol csa-
pat vezetõedzõje, José
Mourinho eltiltás miatt nem
ülhetett le a királyi gárda kis-
padjára.

A D csoport másik mérkõ-
zésén, Amszterdamban nem
született gól, az Ajax elleni 0-
0-nak pedig a francia
Olympique Lyon örülhetett
jobban. 

Sãlãgeanu elásta az Oþelult 

Victor Crivoinak nem lesz könnyû helyettesíteni Victor Hãnescut 

Sudie, Lietuva!

Kosárlabda 

Hírösszefoglaló

A hét végén elrajtol a ro-
mán kosárlabda 2011/

12-es idénye, elsõként Ro-
mán Kupa-mérkõzéseket vív-
nak mind a nõi, mind a férfi-
csapatok. 

A hölgyek ma kezdenek, a
sportág kedvelõi fõleg az
újoncokra kíváncsiak. A Ma-
rosvásárhelyi CS Nova Vita a
CSM Târgovilte pedig a
Gyulafehérvári CSU-t. 

Szintén ma délután Temes-
vári BCM Danzio–Aradi BC
ICIM (18 óra, TVR 3, élõ),

Buk.–Buk. Olimpia, Kolozs-
vári U–Nagyváradi CSM U-,
Szatmárnémeti CSM–Craio-
vai SCM CSS-, Sepsiszent-
györgyi Sepsi BC–Brassói
Olimpia- és Buk. Rapid–
Politehnica Naþional Iaºi-ta-
lálkozókat rendeznek. A
visszavágókra szeptember
20-án, kedden kerül sor, a
TVR 3 Aradról sugároz élõ-
ben 18 órai kezdettel. 

A férfiak, két kivétellel,
szombaton játszanak, a TVR
3 a Temesvári BCM– Maro-
vásárhelyi Mureº BC --rang-
adót választotta. Holnap ren-
dezik meg a CSU Ploieºti–
Energia Rovinari-, Medgyesi

Gaz Metan–Kolozsvári U-
Mobitelco-BT-, Szebeni
CSU Atlassib–BCM U
Piteºti-, Bukaresti Dina-
mo–CSS Giurgiu- és Buka-
resti Steaua CSA–Bukaresti
CSM-találkozókat is.

A Krajovai SCM Universi-
tatea–CS Otopeni-mérkõzést
vasárnap, a Csíkszeredai
Hargita Gyöngye KK–
Nagyváradi CSM-meccset
pedig hétfõn pótolják.    

A bajnokságok október el-
sõ hétvégéjén kezdõdnek, a
16 nõi csapat kétnapos tor-
nán vesz részt Nagyszeben-
ben, a férfiak pedig rendes
fordulóval indulnak. 

Indul a harc a palánkok alatt 

A svájciak mindkét gólja Adrian Sãlãgean, a galaciak hátvédje lelkén szárad Fotó: Mediafax



Zsehránszky István

Elõször is arra kérem,
mondja meg, Ciánnak hív-
ják-e az egyik szereplõt,
vagy Ziánnak? Mert kétfé-
leképpen hallottam az elõ-
adáson.
– Zián, z-vel.

És férfiember?
– Hát, manó.

Kopik viszont nõ.
– Nem, õ is manó. Mindket-
ten manók.

És kik ezek a manók tu-
lajdonképpen? Mert na-
gyon szép, érzékletes figu-
rák, gyönyörû bábok, azt
hiszem, öröm õket életre
kelteni. Legalábbis úgy lát-
tam, nagyon nagy örömmel
végzi ezt a négy temesvári
bábos.
– Nagyon jólesik, hogy ezt
mondja... A kérdésre vála-
szolva: a két manó két
jóbarát, ez a legfontosabb tu-
lajdonságuk. Nem is tudom,
mennyit áruljak el róluk,
hogy ne lõjem le az elõadást.

Áruljon el róluk min-
dent, mert az olvasó nem
láthatja õket.
– Igen, de bízom benne,
hogy látni fogja, lesz alkal-
ma rá. Olyan sok helyen ját-
szották az elmúlt évadban...

És turnéra indultak vele
már ebben az évadban is:
most Szerbiában játsszák,
majd nálunk, a Bánságban,
aztán Veszprémben...
– Szóval: két manó, két jó
barát, akik a maguk játékos
módján csodálkoznak rá a
világra, arra, ami õket körül-
veszi, és azzal foglalkoznak,
hogy a hulladékokat össze-
gyûjtik, osztályozzák, szét-
válogatják, és van egy csoda-
gépük, amivel majd õk sem
tudják, hogy mivé alakítják.
Nekik mindez játék, megle-
petés.

A csodagép pedig na-

gyon beszédes holmi, van
benne óra is, telefon is,
Newton-inga... Még mi
van benne?
– Forgó Micimackó-játéktól
kezdve minden, ami mozdít-
ható, ami mozog, és valaho-
gyan gyereklogikával össze-
építve...

... produkál is valamit.
– Tehát úgy, ahogy a kisfiúk
édesapjuk mûhelyében a ki-
dobott tárgyakból össze tud-
nak eszkabálni valóságos
csodákat és érdekes, hasz-
nálható tárgyakat, ugyanúgy
igyekeztünk mi is összeállí-
tani egy csodagépet már
használhatatlannak tekin-
tett, sutba dobott tárgyakból.
Amelyek önmagukban nem
is annyira érdekesek, együtt
viszont nagy erejük van,
mert mûködnek és meglep-
nek. Folyamatosan. Együtt
valami különlegeset alkot-
nak. És ebben az együttes-
ben minden egyes tárgy vala-
hogy másképpen van hasz-
nálva, mint ami az eredeti
rendeltetése volt. Van benne
egy szándék.

A tárgyak tehát életre
kelnek, és ahogy ez megtör-
ténik, mindjárt többet pro-
dukálnak, mint eredetileg.
Érdekes helyzet... Egy in-
terjúban azt mondta, hogy
Zián és Kopik két gyermek
két képzeletbeli barátja.
– A Zián és a Kopik név nem
az én találmányom, hanem
két gyermek képzeletbeli
manójának a neve.

És ennek a két gyermek-
nek miért van szüksége kép-
zeletbeli barátra, manóra?
Azért kérdem, mert talál-
koztam a jelenséggel egy
másik bábdarab, Lõrincz
Zsuzsa Badzikája kapcsán
is. Ott egy kisfiú képzelet-
beli barátnõjérõl van szó.
Mert szegény gyermek a
szülõk viszálykodása köz-
ben teljesen magára van ha-
gyatva, és neki kell valaki,
akivel mégiscsak kommuni-

kálhat. Az ön által említett
gyerekek két manót találtak
ki maguknak...
– Végül is ez a két képzelet-
beli barát úgy került be a tör-
ténetbe, hogy Temesvárra
hívtak a volt diákjaim, négy
tehetséges, lelkes színész:
Páll Gecse Ákos, Vass Ri-
chárd, Nagy Sándor és, elné-
zést a hölgytõl, Oláh Anikó
Katalin, és együtt négy em-
berre próbáltunk kitalálni
egy elõadást.

S mivel ketten mozgat-
nak egy bábot, tehát két
szereplõ kellett, kapóra jött
a két manó...
– Õk négyen voltak az alap.
Számukra kellett kitalálni
egy mûködõ elõadást. És a
technika volt az, amibõl ki-
indultunk. Még az egyete-
men kipróbáltuk, volt egy
vizsga, amelyen ugyanilyen
bábos technikát használ-
tunk. Tehát két figurát kellett
felépíteni, és ennek a két fi-
gurának még nem volt neve.
És akkor beugrott a két ma-
nó és a két név: Zián és Ko-
pik, az elõadás címszereplõi.

Visszatérve az elõadás
közben látható bábos tech-
nikára: virtuóz munka,
mert két ember egymással
teljesen azonosulva, egyet-
len lényként mozgat egy bá-
bot, de ezen kívül még
egyéb dolguk is van, nem-
csak a bábot mozgatják
együtt, hanem a díszletet, a
tárgyakat is, mindent.
Együtt alakítanak embert
és környezetet. Hogyan ne-
vezik ezt a technikát?
– Talán a japán bunraku
technikához áll a legköze-
lebb, de jobb a bábos berkek-
ben általában használt meg-
nevezés: vegyes technika.
Kézanimációtól kezdve van
benne minden.

Ezek régen kialakult
bábmozgató kettõsök?
Vagy alkalmilag álltak ösz-
sze?
– Az egész elõadás improvi-

zációk sorából alakult ki. És
a kettõsök is. A próbafolya-
mat legelején kipróbáltuk,
aztán folyamatosan forgat-
tuk a színészeket, majd ki-
alakult ez az ideális csapat,
tehát ez a két pár.

És ki a két rendkívül ki-
fejezõ bábnak az alkotója?
– Megint vissza kell térnem
a fõiskolás évekre. Akkor na-
gyon nagy bajban voltam,
mert nem voltak bábuk. Be-
indult hirtelen, mindenki
nagy örömére, a bábos okta-
tás, de nem volt mivel dol-
goznunk. Az Arieltõl kap-
tunk néhány bábut, és akko-
riban diákom volt Nagy Láz-
ár József is, Sepsiszent-
györgyrõl, aki Nagy Ko-
peczky Kálmán segítségével
elhozott négy, már nem
használt bábot a szentgyör-
gyiektõl. Azok mûködtek
ilyen típusú technikával...
Kovács Ildikótól kaptam
kesztyûs bábokat, vittem a
sajátjaimat, s dolgoztunk,
amivel tudtunk. Volt egy
nagy elõnye ennek: legin-
kább azzal dolgoztunk, amit
mi magunk készítettünk el.
És ez nagy elõny volt, mert
mindenki nemcsak életre

keltette a bábot, hanem meg
is teremtette. Ez a nagy cso-
dájuk a Temesváron hasz-
nált báboknak is, hogy mi
magunk készítettük, a színé-
szek, az ügyelõ, a kellékes.
Igazi csapatmunka volt.

Zián és Kopik tehát szor-
tírozza a hulladékot. Utána
megtörténik a csoda, a vas-
hulladékból kijön egy pala-
csintasütõ. Azért merem
ezt állítani, mert egy temes-
vári gyermek, ugye, felfe-

dezte és bekiáltotta, hogy a
csodagép által produkált
tárgy: palacsintasütõ!
– Kézdivásárhelyen azt kia-
bálták be, hogy „tepsi!”, az-
zal a sajátos, zárt e-vel.

Hát az is helyes megfej-
tésnek számít...
– De kedves volt, ahogy
hangzott: „tëpsi!”

A másik hulladékcsomó-
ból pedig papír...
– Két ív papír lett, amibõl a
színpadon hajócskát, legye-
zõt, repülõgépet és egyebe-
ket csinálnak.

Fontos ez az elemiség,
hogy nem beszélnek róla,
nem mondják, hanem csi-
nálják.
– A mûanyag hulladékból
pedig kijön egy sereg mû-
anyag tárgy, amelyekkel
Zián és Kopik olyan jól elját-
szadoznak, mint a gyerme-
kek. Hát ez az alapja az
egésznek. A próbafolyamat
során, két hónapon keresztül
mi is jól eljátszodtunk, mint
a gyermekek. Mindannyian
tudjuk, akinek gyereke van,
hogy vásárolhatjuk a legiz-
galmasabb, legkülönlege-
sebb, legdivatosabb játéko-
kat, mégis a két-három éves
gyerek kijön a konyhába, és
miközben fõzünk, kirámolja
az edényeket a szekrény-
bõl...

Az neki sokkal izgalma-
sabb.
– Mert minden pillanatban
rácsodálkozik valamire, újat
talál ki vele. Ha fürösztjük,
õ rögtön hajócskának hasz-
nálja a szappantartót. Ha el-
visszük sétálni, lehúzza a ci-
põjét, és repülõgépnek hasz-
nálja... 

Folytatása a 14. oldalon

A játék mindennél izgalmasabb
Palocsay Kisó Kata szerint a felnõttek nem feledték a gyermeki megközelítést, csak már nem használják

Báb- és színmûvész, rendezõ, díszlettervezõ, egyetemi
oktató. 1997-ben diplomázott a kolozsvári Babeº–Bolyai
Tudományegyetem bölcsészkarának színháztudományi
szakán, 2004-ben ugyanannak a karnak a színház és tele-
vízió szakán szerzett magiszteri fokozatot, 2010-ben pe-
dig doktori címet a Marosvásárhelyi Mûvészeti Egyete-
men. 1990–1993 és 2001–2002 között a kolozsvári Puck
Bábszínház bábmûvésze, 1997–2001 között a kolozsvári
Állami Magyar Színház színmûvésze, 2001–2003 között
a kolozsvári Babeº–Bolyai TE bölcsészkara színháztudo-
mányi tanszékén, majd 2003–2006 között a Marosvásár-
helyi Mûvészeti Egyetemen óraadó tanár, 2003-tól a ko-
lozsvári BBTE színház és televízió tanszékének tanárse-
gédje, beszédtechnikát, bábszínészetet és bábos improvi-
zációt oktat. 1997-ben a kisvárdai Határon Túli Színhá-
zak Fesztiválján a rendezvény fõvédnökének, a magyar
köztársasági elnöknek a különdíját nyerte el Sára Sábel-
szkij szerepének megformálásáért.

Palocsay Kisó Kata (1968, Kolozsvár)

Újszerû felfogásban készült, színjátszást és környezetvédelmet

ötvözõ produkciót jegyez beszélgetõtársunk a temesvári szín-

ház bábtagozatán. A Kopik és Zián címû elõadást több külföl-

di helyszínre is meghívták az elmúlt idõszakban. A címben

szereplõ két vidám és felelõsségteljes manó játszva és kísérle-

tezve tudatosít a közönségben a jelen és jövõ szempontjából

létfontosságú dolgokat a bennünket körülvevõ világ sorsát ille-

tõen. Elsõsorban az elõadás létrejöttérõl és sikerének mûhely-

titkairól kérdeztük Kolozsváron élõ interjúalanyunkat.

úmszszínképHétvégi melléklet
Szerkeszti: Ágoston Hugó, Szonda Szabolcs

2011. szeptember 16–18., péntek–vasárnap

Készült a Communitas Alapítvány támogatásával

Fotó: Alexandru Ponoran
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Amikor a napokban Szávai
Géza író, a kipusztított „lelki
zsidók” történetét (is) tagla-
ló, Székely Jeruzsálem címû
esszéregény szerzõje és az
alkotását méltató közéleti
személyiségek Brassóban, a
Szépmûvészeti Múzeumban
Erdélyt „legendásan tole-
ráns” földként, szülõvároso-
mat pedig olyan helyként
emlegették, ahol békésen él-
nek egymás mellett romá-
nok, magyarok (kevesen) és
szászok (alig), akkor ben-
nem egy kép és egy jelenet
rontotta el ezt az idillt. A
kép: a 60-as európai út fes-
tékmaszatos kétnyelvû hely-
ségnévtáblái. A jelenet:
szórványmagyar aprócska
leánykát szólított meg Bras-
sóban egy úr, aki az anya-
nyelvhasználat „orvoslásá-
ra” a kutyaharapást is kilá-
tásba helyezte (tegyük fel,
viccbõl). Mindezek helyszí-
ne az említett, „legendásan
toleráns” föld.

Ugyanezen a történelmi-
földrajzi tájegységen találha-
tó az a hely is, amelyet zö-
mében ma egyszerûen
„bözödi tóként” ismernek.
Valamikor itt állt Bözöd-
újfalu, a 16. században zsidó
vallásra áttért székelyek utol-
só erdélyi otthona. Ma ez a
hely szétválik egy mentális
térre – a fekete-fehér fotók és
az irodalom Székely Jeru-
zsálemére – és egy fizikai tér-
re – a „bözödi tóra” –,
amelyben vidáman fürdõz-
nek a kirándulók, és amely-
nek mélyén ez az igen érde-
kes, második világháborús
haláltábort látott, több év-
százados székelyzsidó iden-
titás alussza örök álmát a
Ceauºescu-rezsim (vízgyûj-

tõ) gátakat szakító, homoge-
nizáló akaratából.

Szávai Székely Jeruzsáleme
szépirodalmi alkotásként leg-
alább annyira átfoghatatlan,
Eco-szerûen sokrétû, mint
azok a kérdések, amelyek a
fõszereplõ „lelki zsidó” iden-
titás létrejöttét, létezését és
majdhogynem mitikusnak is
nevezhetõ pusztulását járják
körül a regényben. Olvasója
nehezen tudja eldönteni, e
három tény közül melyiken
is csodálkozzon jobban. És
rácsodálkozása annak ellené-
re sem oldódik, hogy a négy-
száz oldalas esszéregényben
valamennyi tényre talál ki-
merítõ magyarázatot. Az
egyik idevágó regényrészlet-
ben a székely zsidó(zó)k és a
zsidó származású zsidók
forrnak össze a tiszta tudat-
ban: „Gyermekkoromban a
»zsidó» egy újabb felekezetet
jelentett a sok között – és az
én közvetlen közelemben
akadt felekezet jócskán. Ha
valakirõl azt mondták: zsidó,
annak számomra nem volt
különösebb jelentõsége. Ka-
maszodó gyermekként hal-
lottam, olvastam a holoca-
ustról, Auschwitzról, és nem
értettem, föl nem foghattam,
miért akarták kiirtani a zsi-
dókat” – írja Szávai, aki, a
székely szombatosokról szól-
va, a„zsidóságot”, a „zsidó-
vá válást”, a „zsidóvá tevést”
kiemeli a puszta vallásos,
nemzeti, kulturális közösség
fogalomkörébõl és az identi-
tás parabolájává emeli. A
szerzõ a könyve képanyagát
bemutató, Hidak a toleranciá-
ért címû brassói fotókiállítá-
son egyetlen, élõ szóban ne-
hezen árnyalható mondatot
olvasott fel mûvébõl. Így

hangzott: „Engem zsidóvá
tettek.” És ehhez azt a ma-
gyarázatot fûzte: akit a meg-
alázottságnak erre a szintjére
eljuttatnak, az tudja, hogy
ennél rosszabb már nem jö-
het. Szávai ezzel annyit
mond: az érzést hívják így,
„zsidóvá levésnek”, „zsidóvá
tevésnek”. Valamennyi nem-
zet fiát és lányát „zsidóvá le-
het tenni”, amikor azt bánt-
ják benne, ami a legbensõbb
értéke: identitását.

„Az egyes ember identi-
táskeresése titokzatos folya-
mat. És hogy az ember

megtalált és rákényszerített
identitásának pilléreit mi
tartja – néha teljesen meg-
magyarázhatatlannak tû-
nik” – állapítja meg a szer-
zõ, akinek vaskos mûvében
két, párhuzamosan sodródó
történetszál is elkülöníthe-
tõ: a tolerancia, illetve az in-
tolerancia erdélyi kultúrtör-
ténete. Mindkettõnek törté-

nelmi és személyes dimen-
ziója is van Szávainál. Az
intolerancia története mégis
hangsúlyosabb a regényben,
hiszen ott vannak szinte ol-
dalanként a megkerülhetet-
len és kimagyarázhatatlan
tárgyi bizonyítékok: az el-
árasztott Székely Jeruzsá-
lem pusztulásáról készült
fekete-fehér fotók.

Könyvét úgy akarta meg-
írni, hogy a hinduk és musz-
limok, a kínaiak és az ameri-
kaiak is megértsék a belefog-
lalt, identitáshoz kapcsolódó
történeteket, folyamatokat,

azt szerette volna, ha más
nyelvbõl, kultúrából szárma-
zó olvasóinak azonosulását
nem zavarná meg az a tény,
hogy a leírtak egy meghatá-
rozott földrajzi térhez kap-
csolódnak – magyarázta az
író brassói magyar és román
olvasóinak, akiknek nem is
annyira mûvérõl mesélt, in-
kább identitásélményeinek

mozaikjából kerekedett ki az
író-olvasó találkozó egyik
konklúziója: az identitáske-
resés egyetemes emberi tö-
rekvés, a tolerancia eszméje,
gyakorlata emiatt sem
lehet(ne) idegen az emberi-
ségtõl.

Szávai fotóit nézegetve,
késõbb pedig könyvét olvas-
va végig az a kissé naiv kér-
dés foglalkoztatott: két évti-
zeddel a Székely Jeruzsále-
met vízbe fúlásra ítélõ re-
zsim halála után, miért ne le-
hetne egy életképes (bár bi-
zonyára költséges) jóvátétel
a víz lecsapolása Bözödúj-
faluról? Vajon képesek len-
nénk-e szembesülni egy
ilyen történelmi jóvátétel
nyomán ránk meredõ lát-
vánnyal, azért, hogy az élet
meggyökerezzen ezen a he-
lyen? Le tudnánk-e mondani
a pusztulásnak e líraian szép
képi valóságáról, amelyhez
csupán a görög drámák tisz-
ta tragikuma hasonlítható?

A Katrina hurrikán pusztí-
totta, víz alá kényszerült
New Orleans esetében fel
sem merült az a kérdés, hogy
újjáépítik-e, vissza- vagy be-
népesítik-e a dzsessz hatvá-
nyozottan viharvert otthonát
(eléggé jól haladnak, 2011
februárjára 343 829-en visz-
sza is költöztek, és külön
kampány folyik a hátrama-
radt százezer személy vis-
szatelepítésére). Senkinek
nem jutott eszébe zarándok-
hellyé változtatni a várost….

Bözödújfalu – New
Orleans: meredek, cáfolható
társítás. Az idõdimenziók is
másak, a párosítás jól felvil-
lantja a különbözõségeket.
Ezek pedig zömében lelki,
identitástudati jellegûek.

Bözödújfalu, az emlékhely: sokatmondó dokumentumfotó az identi-

tásról szóló esszéregénybõl és a legutóbbi magyar kiadás fedõlapja

Bartha Réka

Toleranciaregény 
pusztulás-fotókkal

Idén százhúsz éve annak,
hogy a jeles költõ Olosz La-
jos meglátta a napvilágot
1891. augusztus 23-án az
Arad megyei Ágyán, amely-
nek aztán közel három évti-
zedig volt lakosa. Az õsziró-
zsás forradalom bizonytalan-
sága azonban újdonsült fele-
ségével Kisjenõbe szólította,
ahol elõzõleg, Olosz István
németbogsányi jegyzõtõl
örökölt pénzén, gyönyörû la-
kást vett a Körös partján. Ott
élt haláláig, annak ellenére,
hogy a Tanácsköztársaság
idején hívták vissza, amikor
Gábor Andor biztos kiparan-
csolta a fosztogatókat az
ágyai „kössigháza” elé.

Idõs korában kelt egyik
levelében a költõ leírja,
hogy az ágyai elöljáró Biró
Kis Mihály új ruhát csinál-
tatott az õ királygyûrûs dok-
torrá avatására, 1917-ben.

Elment Kolozsvárra, mint
Ágya község választott ve-
zetõje, bírója. Ott várta meg
Apponyi Albert mûvelõdési
minisztert, az egyetem aulá-
jában, aki elbeszélgetett vele
Olosz Lajosról. Ezért aztán
nem meglepõ, hogy Olosz
Lajos ügyvéd úr ott volt
Biró Kis Mihály temetésén
1925-ben, Ágyán. A napfé-
nyes õszi délutánon váratla-
nul nyakába kapta az el-
hunyt legkisebb unokáját a
sáros ágyai bekötõúton, a
temetõ felé menet, és politi-
kustársai legnagyobb megle-
petésére az addig sirdogáló
unoka csendben maradt.

Gyermekkoromban csalá-
di körben gyakran hallot-
tam Kis Mihály lányától a
„kössigháza” és a jegyzõlak
történeteit. Ezeket hallván
Szabó Magda írónõ megírta
„ágyai levelét” édesapjának,

Ágyai Szabó Eleknek a falu-
ban tett látogatásáról, ala-
pot szolgáltatva a mûvelõ-
dési ház 1997-ben bekövet-
kezett névadásához.

Olosz Lajos alkotása má-
ig nem kapta meg méltó he-
lyét a magyar irodalomtör-
ténetben. Pomogáts Béla
irodalomtörténész is meg-
erõsítette ezt, e sorok szer-
zõjének érdeklõdésére vála-
szolva levelében: „... az er-
délyi költészet elsõ nemze-
dékén belül, az Erdélyi He-
likon költõi között nagyra

becsülöm Olosz Lajos mun-
kásságát, ... a róla írott dol-
gozataimból ez, remélem,
kiolvasható. Sajnálom,
hogy születésének centená-
riumán nem került a közfi-
gyelem erõteljesebb érdek-
lõdésébe, megérdemelte
volna. Tapasztalataim sze-
rint az érdeklõdés nem min-
dig azoknak jut ki, akik
egyértelmûen megérdem-
lik, például erõsen túlzónak
érzem a Wass Albert mun-
kássága körüli állandó tûzi-
játékot, az írót magam is
becsülöm, többször foglal-
koztam is mûveivel, több
szobrát felavattam és a
rendszerváltozás elõtt alig-
hanem én voltam az egyet-
len, aki elismerõen írt mun-
kásságáról. Mindezek elle-
nére a mostani kultuszt
nem tartom igazán szeren-
csésnek, hiszen olyan írókat
szorít lejjebb a rangsorban,
mint például Tamási Áron,
Áprily Lajos, Tompa Lász-
ló, Bözödi György, Szabédi
László és Balázs Ferenc,
meg persze Olosz Lajos.”

Hevesi Mónár József

Olosz Lajos vidékei

Folytatás a 13. oldalról

– Ez a megközelítése a tár-
gyaknak számomra rendkí-
vül érdekes, és megpróbá-
lom magam is valahogy elõ-
varázsolni...

Ez az a megközelítési
mód, amelyik a felnõttek-
bõl szépen kiveszett.
– Nem mondanám így.
Valahol bennünk van, csak
elfelejtettük használni. En-
nek a bizonyítéka, például,
ha felnõttek tekintik meg az
elõadást, remekül szórakoz-
nak, és a sajátjuknak érzik.
Olyan ez, mint egy nyelv,
amit nem használtál régóta.
Benned van, tudod, csak
passzívvá vált a szókincse.
Ritkán használjuk, és megfe-
lelõ körülmények között elõ-
jön... Kolozsváron is játszták
az elõadást, az Ecsetgyár-
ban. Fantasztikus volt. Ezek
a színészek három elõadást
játszottak egymás után, ami
nem kis teljesítmény. Három
telt házas, jó hangulatú elõ-
adás volt, és a tanítónõk,
óvónõk, akik elhozták a
gyermekeket, utána gyer-
mekrajzokkal leptek meg, és
ezek pont úgy, mint az elõ-
adás közbeni beszólások, so-
kat jelentettek számunkra.
Láttuk, hogy a gyermekek
végül is mit rajzoltak az elõ-
adásról, mivel maradtak, mit
láttak fontosnak.

Visszatérve a felnõttek-
re: Temesváron hosszú ide-
ig tapsolták az elõadást. Te-
hát nem udvariassági taps
volt. A gyermekek viszont
nem tapsoltak. Õk játszot-
tak aközben...
– A gyermekektõl nem is
kell elvárni azt, hogy tapsol-
janak. A gyermek, ha véget
ért az elõadás, már másra
koncentrál, és ez így van jól.
Tehát õ még nem viselke-
dik, õ nem azzal hálálja
meg az elõadás élményét,
hogy utána hosszú ideig
tapsol, hanem azzal, hogy
beszélget róla.

Ez az elõadás, gondo-
lom, rendkívül alkalmas
volna arra, hogy folytatód-
jon beszélgetés formájában.
Történik-e ilyesmi?
– Beszéltünk errõl a színé-
szekkel is, fõleg Kócossal,
azaz Oláh Anikóval, aki
rendkívül jól tud bánni a
gyerekekkel, nagyon ismeri
a nyelvüket, hogy az elõadás
után Zián és Kopik-ját-
szóházat kellene tartani. Ha
jól tudom, volt is néhány-
szor kísérlet erre, vagy há-
rom-négy alkalommal, és
nagyon nagy sikerrel, jól
mûködött.

Mindez azt igazolja,
hogy nem véletlenül került
el ez az elõadás Avignonba,
július elején játszták ott ti-
zenkét alkalommal, a
L’Atelier 44 színházban.
Ami óriási fegyvertény!
Hogyan értékeli ezt?
– Csak azt tudom mondani,
hogy még fel sem fogtam
igazán.

A játék 
mindennél 
izgalmasabb

Olosz Lajos

Ite Missa

Be nem szegett, fehér mezõ.
Felette fekete éjszaka.
Csend énekli az Ite Missát.
Nem hallgatja csak a Csend maga.
Krisztus sírjába visszasurrant.
Most nem õrizték katonák,
és leomlott Antikrisztus is.
Kék jégbe fagytak vad viták.
Nem dõlt el, ki volt igazi,
nem dõlt el, mit volt érdemes.
Mint lecsukott fehér pilla,
nyílik fel a hold az örök égre,
és újabb tízezer esztendõre
naivokat keres.

1922
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Az Alaptörvény 
Asztalánál 

Majtényi László

Ha valami nettó hülyeség,
rendszerint vállat vonva me-
gyünk el mellette, ám ha az
életünk részévé emelik, kul-
turális jelenséggé válik, an-
nak a kultúrának lesz a ré-
sze, amelyben énünknek élni
adatott.

Máris csinos antológiát le-
hetne összeállítani azokból
az írásokból, amelyeknek
tárgya az ASZTAL. Én is
folytatom ezek sorát.

Viszonylag friss a hír

Van egy asztal, mely asztal
nagyjából háromezer pél-
dányban létezik, különbözik
tehát, mégis eggyé teszi a
funkció, hiszen ez az asztal-
tömeg egységgé lényegül,
hisz csakis az Alaptörvényé,
õt szolgálja éjjel és nappal.
És, jó az Isten, jót ád, neki is,
mindegyiknek rendeltetett
saját szolga. Megváltozott, új
értelmet nyert az asztal jelen-
tése, és persze a mellé állított
közhivatalnoké is. Megkötte-
tett a régen áhított béke: négy
láb jó, és két láb is jó. Feltéve
persze, ha a két láb engedel-
mes, szolgál a négy lábnak,
akkor békesség lesz már ön-
kormányzaton belül és kívül
szerte a honban. Mostantól
és amíg idõ az idõ, az Asztal
szolgálja az Alaptörvényt, az
Ember meg szolgálja az Asz-
talt. Az õrzõ, akinek õrzõje
lett, nem egy asztal már az
asztalok között. Az Asztal
kiemeltetett a mindennapok
világából, ezt a NENYI elõt-
ti régi dolgok nyelvén szak-
ralitásnak nevezték, amely
szoros kivételekkel általában
közvetítettség is, hiszen a be-
avatottság rendszerint hierar-
chikus, fokozatai vannak,
bensõ és külsõ körök, de
mindahányan közelítések az
elérhetetlenhez. Mi pedig
õrizzük meg komolyságun-
kat, javaslom ezért, legalább
virtuálisan üljünk le most az
Alaptörvény Asztalához! És
ne tegyünk ott a valóságban
és gondolatban sem illetlen
vagy bárdolatlan dolgokat,
ne táplálkozzunk például, és
különösen ne kenjük rá a
táplálékunkat, nem elsõsor-
ban azért, mert akkor éhesek
maradunk, hanem ne sért-
sünk meg senkit, és legyen
velünk a nemzeti megértés,
és gondoljunk annak a né-
hány embernek a személyes
méltóságára is, akik a hazára
kényszerítették az Asztalt.
Õk is jót akartak, mi is, ki-ki
a saját útját járva. Az Asztal
valamikor persze szorgos
asztalosok munkájának
eredményeként nyerte for-
máját, de most nem rájuk,
dolgos kezükre, ügyes gépe-
ikre kell gondolnunk, hiszen
az Asztal rendszerint nem új
bútordarab, hanem ott szol-
gált eddig is a közigazgatás-
ban, az asztalok ugyanis
hosszú életûek. Ez az asztal

volt az, amelynél régen párt-
taggyûlés, azután adóellen-
õrzés, kávézás, miegymás,
akár csókolózás is megeshe-
tett, ki tudja, mert mi történ-
ne, ha egy asztal mesélni
tudna?

Mármost, ha leülünk az
Asztalhoz és nem a kellékek-
re, attribútumaira figyelünk,
hanem felemeljük tekinte-
tünket és körbejártatjuk, mit
látunk? Nos, nem mást, a hi-
ányt, a legszembetûnõbb
ugyanis maga a hiány. Mi-
közben az Alaptörvény Asz-
talának szabályozása ugyan-
csak körültekintõ és minden-
re gondoló: terítõ, üveglap-
borítás, virág, nemzetiszínû
szalag, méltó hely, megfelelõ
oldalon kinyitott Alaptör-
vény, de valami szembeötlõ-
en hiányzik a szabályozás
szövegébõl. Hát persze, vilá-
gos, mi ez! Hol maradt a
Nemzeti Együttmûködési
Nyilatkozat, szép forradal-
munk alapirata? Mert hát mi
történt? Elõször volt a Nyi-
latkozat, mely ugyancsak
üveglap alatt – az ebben tet-
ten érhetõ üveglap-fétis, ha
nem vagyunk éppen üvege-
sek, képkeretezõk, és a
Svejket sem olvastuk, nehe-
zen érthetõ –, de ez mellék-
szál, szóval a tisztelet tárgya
alakváltozással lelép a falról
a kétdimenziósból a három-
dimenziós térbe (és nyilván
nem lesz gond elõbb-utóbb a
negyedik dimenzió és a vir-
tuális tér meghódítása sem),
mert így terjeszkedik min-
den kultusz, ha az évezre-
dekre tekintünk. A NENYI
és az Alaptörvény Asztalá-
nak természetes egysége
aligha vitatható, ám, bár ez
szükséges, mégsem jön létre,
mert akár az Úrasztalát,
akár az oltárt tekintjük elõ-
képnek, ami volna természe-
tes, hiszen ha kép nem is, de
szöveg, szövegrészlet kifüg-
gesztése a református temp-
lomban is megszokott és ép-
pen az Úrasztala közelében.

Piroska és a farkas

És ekkor látjuk meg a
Nemzeti Együttmûködés
legnagyobb gyengeségét.
Nem jöhet létre a kultusz a
kultusz tárgyának tisztelete
nélkül. Ha a kultusz tárgya
szöveg, akkor ennek a szö-
vegnek a tisztelete a követel-
mény. Fókuszcsoportos fel-
mérésekben formálódó szö-
vegek, mint amilyen a
NENYI is, soha nem alkot-
hatnak harmonikus, össze-
függõ, érzelmileg és logikai-
lag is zárt rendszert. Ha két
egyaránt tisztelt szövegünk
van, azok nem lehetnek egy-
mással ellentétesek. Az nem
lehetséges, hogy az egyikben
Piroskát és nagymamát a va-
dász menti meg a falánk far-
kastól, míg egy másik szö-
veghelyen éppenséggel a jó
farkas kergeti el a Piroskát és
nagymamát üldözõ gonosz
vadászt. Ha ez mégis így len-
ne, elõbb vagy utóbb megin-
dulna a farkasisták és a
vadászisták, azaz a NENYI
és az Alaptörvény hívei kö-

zött az áldatlan testvérharc,
amelyre annyi keserû példát
mutat a magyar történet.
Nincs hír arról sem, hogy
akár a NENYI-t, akár az
Alaptörvényt apokrif részle-
tek terhelnék, de ez lehetet-
len is, hiszen ugyanaz a
Nemzeti Zsinat kanonizálta
mindkettõt. Mégis, az Alap-
törvény Asztalára helyezett
Alaptörvény és a NENYI
egymás közvetlen cáfolatai:
„Hazánk 1944. március 19-
én elvesztett állami önrendel-
kezésének visszaálltát 1990.
május másodikától, az elsõ
szabadon választott népkép-
viselet megalakulásától szá-
mítjuk. Ezt a napot tekintjük
hazánk új alkotmányos rend-
je kezdetének” – vagyis fél-
tett kincsünk a demokrácia
és az alkotmányos rend már
1990 májusától szolgál ben-
nünket. De azonban: „A
XXI. század elsõ évtized-
ének végén negyvenhat év
megszállás, diktatúra és az
átmenet két zavaros évtizede
után Magyarország vissza-

nyerte az önrendelkezés jo-
gát és képességét.” (Nemzeti
Együttmûködési Nyilatko-
zat) Azaz a diktatúra és a
borzalmas két zavaros évti-
zed, benne a Fidesz uralmá-
nak éveivel, nemcsak elvette
nemzetünk önrendelkezését,
de még az önrendelkezés ké-
pességét is kiszívta belõlünk,
mely képességet és jogot a
Nemzeti Együttmûködéstõl
kaptuk vissza a forradalom
orgonaillatú éjszakáján. Mit
tennénk, ha ezt a két monda-
tot együtt olvashatnánk itt az
Alkotmány Asztalánál?
Megmondom: rémületünk-
ben, felborogatva a nemzeti
együttmûködés bútorait, ha-
lántékra szorított kezekkel
menekülnénk az összes tele-
pülési önkormányzat min-
den épületébõl. És közben az
sem biztos, hogy eljutna a tu-
datunkig, ami ép ésszel egé-
szen felfoghatatlan, hogy az
Alaptörvény alapján mos-
tantól alkalmazandó Új Tör-
téneti Alkotmányból a zsidó-
törvényeket nem, míg a di-
csõséges 1946. évi I. törvényt
kizárja a legmagasabb zsina-
ti textus.

Az Auktor 
se mindenható

Akadnak még, részben a
jelenre, részben pedig a jövõ-
re vonatkozó eléggé izgi kér-
dések: Mintha a Nemzeti
Együttmûködésbõl a szabá-
lyozások hatályával kapcso-
latos minden érzék kiveszett
volna. Hogy lehet az, hogy
az Alaptörvény Asztala
elõbb lép hatályba, mint ma-
ga az Alaptörvény? Megterí-
tünk a kakasleveshez, mi-
közben a kakas még vígan
kukorékol a hátsó udvarban?
Vajon nem része-e szerves
alkotmányos fejlõdésünk-
nek, hogy elõbb vagy utóbb
maga az Alaptörvény Aszta-
la is az Alaptörvény részévé
legyen? Akkor viszont az
Alaptörvény Asztalának az
üveglapján elhelyezhetõ-e az
az Alaptörvény, amely maga
is tartalmazza azt az asztalt,
amelyen õt elhelyezték? És a
talán legfogósabb kérdés: Az
Alaptörvény Auktora alkot-
hat-e olyan Alaptörvényt az

Alaptörvény Asztalára, amit
azután maga sem tud meg-
változtatni? A válaszunk, ha
ismerjük a Nemzeti Együtt-
mûködést, nem lehet más,
mint igenlõ. Viszont, az
Alaptörvény Auktora képes
lesz-e arra, hogy az általa
megváltoztathatatlannak al-
kotott Alaptörvényt mégis
megváltoztassa? Persze,
hogyne lenne, nyilvánvaló,
erre is képes. Vagyis vonjuk
le a következtetést: bárhogy
is szeretné, ezen a világon
még az Alaptörvény Aukto-
ra sem tehet meg bármit.

Az asztal

Váncsa István 

Természetesen a jognak
asztalára, ismertebb nevén
az alaptörvény asztalára
gondolunk, melynél, ahogy
azt a költõ megálmodta,
mind egyaránt foglal helyet.
Mendegél az ember az ut-
cán, hopp, itt egy önkor-

mányzat. Eredetileg ugyan
az Ájtatos Krokodilba indul-
tunk, hogy pár pohárkányi
vadrózsaillatú magyar bort
vegyünk magunkhoz, de
most mégis betérünk elõbb
az önkormányzathoz az
alaptörvény asztala miatt.
Ha nem a saját szemünkkel
látnánk, el se hinnénk talán,
hogy van ilyen. Példányra
amúgy nincs szükségünk, le-
töltöttük már rég, esténként a
család kollektívan olvasgatja.
„Nem ismerjük el történeti
alkotmányunk idegen meg-
szállások miatt bekövetkezett
felfüggesztését”, írja az alap-
törvény. Mi magunk egy ide-
je már csakugyan kíváncsiak
vagyunk, mi volna az a sokat
emlegetett történeti alkot-
mány, kérdeztük az Ájtatos
Krokodil pultosát is, de õ se
tudta. A millennium alkal-
mából Szilágyi Sándor szer-
kesztésében megjelent A
Magyar Nemzet Története
annyit ír róla, hogy a magyar
urak a birodalmi tanács 21-es
bizottságában és a plénum-
ban is el tudták fogadtatni
azon indítványukat, hogy az
alkotmány a történeti alkot-
mány alapjára helyezendõ,
de hogy ama történeti alkot-
mány mégis mi volna, arról
egy szót se ejt. Végered-
ményben azt sikerült kiderí-
tenünk, hogy a történeti al-
kotmány különféle szövegek
és szövegtöredékek olyan tet-
szés szerinti halmaza, amit
valaki történeti alkotmány-
nak tekint. Például az Arany-
bulla harmincegy cikkelye
vagy hozzátartozik ehhez a
halmazhoz, vagy nem tarto-
zik hozzá, vagy némelyik
igen, némelyik pedig nem,
ennek megfelelõen ember
nincs a földön, aki meg tud-
ná mondani, hogy például a
XXIV. cikkely, amely szerint
„izmaeliták és zsidók tisztsé-
get ne viseljenek. Pénzváltó,
kamara-ispánok, só-kamará-
sok és vámosok, orszá-
gunkbéli nemesek legyenek.
Izmaeliták és zsidók ne le-
hessenek” történeti alkotmá-
nyunk azon vívmányai közé
tartozik-e, amelyek a Nemze-
ti hitvallás szerint tiszteletet
érdemelnek, vagy nem tarto-
zik közéjük, és ennek megfe-
lelõen az izmaelita vallású
pénzváltónak vagy vámos-
nak is módja van arra, hogy
a Nemzeti Együttmûködés
Rendszere további felvirá-
goztatása érdekében dolgoz-
zon képességei szerint. Min-
den csodálatunk és nagyra-
becsülésünk tudós alkot-
mánybíráinké, akik az alap-
törvényt „történeti alkotmá-
nyunk vívmányaival össz-
hangban” értelmezik, azaz
úgy vizsgálják például a
Nyugdíjreform és Adósság-
csökkentõ Alapról és a sza-
bad nyugdíjpénztár-választás
lebonyolításával összefüggõ
egyes törvénymódosítások-
ról szóló 2010. évi CLIV. tör-
vénnyel kapcsolatos indítvá-
nyokat, hogy közben szor-
galmasan lapozgatják Szent
István intelmeit, a Tripar-
titumot és a Pragmatica
sanctiót, sõt akár Makó Pál

A mennykõnek mivoltáról s
eltávoztatásáról való bölt-
selkedését is, hiszen ez se ke-
vésbé releváns, mint a többi.
Vannak aztán olyanok, saj-
nos az az Ájtatos Krokodil
törzsvendégei között is, akik
úgy gondolják, hogy az alap-
törvény asztalának koncepci-
ója még a Nenyi kötelezõ ki-
függesztésén is messze túl-
mutató baromság, ám az
ilyenek, bárha maguk is a
népbõl valók, a népet igazá-
ból nem ismerik. Az asztal
felállításának határideje
2011. 09. 01., 08:00 volt, de
ekkor az asztalok már csak-
ugyan álltak is a hivatalok-
nak „az Alaptörvény meg-
rendelésével összefüggésben
keletkezõ ügyfélforgalom fo-
gadására” alkalmas helyisé-
geiben, rajtuk üveglap, odail-
lõ dekoráció, az aláírt pél-
dány igénylésére alkalmas
formanyomtatvány, toll, ez
utóbbi nemzetiszínû zsinór-
ral az asztalhoz erõsítve,
hogy a Nemzeti Együttmû-
ködés Rendszere iránti elkö-
telezettségüket kinyilvánító
magyarok el ne lopják. Az
asztal mellett „felelõs mun-
katárs” ült, akinek „legfõbb
feladata, hogy méltó módon
szolgálja és gondozza AZ
ALAPTÖRVÉNY ASZTA-
LÁT”, ha ugyanis nem szol-
gálná és gondozná, vagy
nem méltó módon szolgálná
és gondozná, akkor talán
még a XX. század erkölcsi
megrendüléshez vezetõ évti-
zedei után múlhatatlanul
szükséges lelki és szellemi
megújulás is elmaradna.
Pontosan ezért rendkívül fáj-
laljuk, hogy a területi köz-
igazgatásért és választáso-
kért felelõs államtitkárnak az
önkormányzatokhoz inté-
zett, egyébként példamutató-
an alapos, a legapróbb részle-
tekre is nagy figyelmet fordí-
tó levele épp eme különös
fontossággal bíró mozzanat
kibontását hanyagolja el.
Honnan tudhatja a felelõs
munkatárs, hogy õ vajon
méltó módon szolgálja és
gondozza-e az alaptörvény
asztalát? (..) Mibõl vehetõ
észre, ha ez a szolgálat és
gondozás az elvárhatónál ke-
vésbé méltó módon folyik?
Olyan kérdések ezek, ame-
lyekre az önkormányzatok-
nak választ kell kapniuk, már
csak azért is, mert õk az ál-
lamtitkár levelében foglalta-
kat idõre teljesítették. Errõl
az örvendetes tényrõl a sajtó
gyõzelmi jelentések valósá-
gos áradatában adott szá-
mot, de akadtak olyan ön-
kormányzatok is, amelyek
maguk küldtek a médiának
fotókkal illusztrált beszámo-
lót az általuk felállított asz-
talról, méghozzá elsején ko-
ra reggel. Mi, idõsebb ma-
gyarok, akiknek az értelme
az ötvenes évek elsõ felében
már nyiladozott, a sztahano-
vista mozgalom lendülete ál-
tal kavart szelet éreztük az
ország fölött elsuhanni, ami
azt jelenti, hogy a Nemzeti
Ügyek Kormánya az õ népét
jobban ismeri, mint anya a
gyermekét. (...)

Újabb meg újabb Übüségek
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Orbán Viktor – meddig feszíti a húrt?
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Ébredj, román!

Laurenþiu Mihu 

A himnusz eléneklésének
kötelezõvé tétele az iskolák-
ban ugyanannyi ünnepélyes-
séget és nemzeti büszkeséget
ébreszt a társadalom ifjú sar-
jainak lelkében, mint amen-
nyi lelki tisztaságot hint el a
világon bárhol élõ ortodox
románok között a Nemzet
Üdvözülése Katedrálisának
nevezett gigantikus épület
acélja, betonja, téglarengete-
ge. Vagyis nullát. Egyébként
Funeriu miniszter buzgó lel-
kesedése, amellyel felkarolja
ezt a kezdeményezést, vala-
mint Bãsescu elnöknek az ál-
lam lobogójával és himnu-
szával kapcsolatos jól ismert
nosztalgikus-hazafias ömlen-
gése csak a román ortodox
egyház képviselõinek a szu-
perkatedrális kérdésében
használt lekezelõ stílusával
és gyatra érvelésével  hozha-
tó párhuzamba. (...) Ennek
ellenére, vegyük egy kissé
ráérõsebben, kezdve a tárgy-
gyal kapcsolatos  lehetséges
kérdések legegyszerûbbjével:
mivel lesz jobb nekünk, ha az
„Ébredj, román!” minden
hétfõ reggel felharsan tanu-
lók millióinak keblébõl, és is-
koláink ezreinek minden
osztálytermét trikolór vá-
szonnal tapétázzák ki? Ne-
tán jobb hazafiak leszünk et-
tõl, vagy legalább jobban el-
igazodunk a nemzeti és euró-
pai térben? Duzzadni fog-e a
román állam, ilyeténképp, ál-
lampolgárának tiszteletétõl,
még ha miközben utóbbi a
himnuszt énekli, elõbbinek
intézményei továbbra is
gyengén szolgálják a társa-
dalmat? Nem adnék én erre
közvetlen választ. Viszont to-
vábbra is eltöprengenék, va-
jon mi érlelõdik meg innen
kezdve a román iskolásgye-
rek fejében, ha a Funeriu–
Bãsescu projekt netán át-
menne? Az elsõ órán a gyere-
kek el fogják énekelni a
himuszt. Közben nyilván ke-
rek szemekkel nézik a nem-
zeti zászlót, amely ott dísze-
leg a falon, ahova szüleik
nemzedéke, ugyancsak haza-
fiságból, a diktátor elvtárs
portréjára meresztette sze-
mét. Aztán e fennkölt érzel-
mektõl kipirult arccal a diá-
kok nekilátnak az elsõ lecké-
nek. Amely lehet bármibõl:
matematikából, földrajzból,
történelembõl, idegen nyelv-
bõl. Vagy, miért ne, szólhat
az Európai Unióról, ahol a
fiatalok arról tanulnak, hogy
milyen jó az EU, milyen kön-
nyen lehet utazni ott, ahol a
határok eltûntek, és milyen
egyszerû édességet (vagy ci-
garettát) vásárolni ugyanaz-
zal a pénzzel Franciaország-
ban, Németországban, és
egy adott pillanatban még
Romániában is. Amíg azon-
ban belépnek az iskolába, a
dilemmák nyugodtan emészt-
hetik a szülõket. Traian Bã-
sescu, szombaton, 2011.
szeptember 10-én: „Minden
iskolai osztályban lennie kell
egy trikolórnak, és az elsõ

óra elõtt, énekeljék el a him-
nuszt, ahogy mi tettük mind-
végig a középiskolai évek so-
rán.” Ugyancsak Traian
Bãsescu, csütörtökön, 2011.
augusztus 18-án, ugyanolyan
magabiztosan: „Európa csak
a szuverenitásról való masz-
szív lemondás révén marad-
hat meg gazdasági és katonai
hatalomként. (...) Különben
Európa a világnak egy törté-
nelemkönyve marad, amely-
bõl a legmesterkéltebb kultú-
rákról olvashatunk (...)” Még
mindig olyan eltökélt az ok-
tatásügyi miniszter? (Fordí-
totta: K. B. A.)

A Fõnök, 
a Himnusz és 
a beosztottak

Mircea Vasilescu

Megkezdõdött az iskolai
év, és imitt-amott elénekelték
a himnuszt. Hát nem mond-
ta a Fõnök egy nyári tan-
folyamon?... Naná, hogy
mondta: minden osztályte-
remben lennie kell egy triko-
lórnak, az órák elõtt pedig el
kell énekelni a nemzeti him-
nuszt. Valószínû, hogy az el-
nök úr látta a román–francia
focimeccset, és kötelességé-
nek érezte „rendbe tenni” a
dolgokat. Bãsescu úr nem
elõször fordul a nemzeti
szimbólumokhoz, és vár el
szilárdabb egységet a nem-
zettõl az értékek tiszteleté-
ben. Elvben igaza van: ta-
nácstalan nép vagyunk, s a
régi mondás, hogy „szá-
munkra immár semmi sem
szent”, nap mint nap beiga-
zolódik. Csakhogy – aligha-
nem a kommunista propa-
ganda hatásaiból eredõ – na-
ivitás azt hinni, hogy a haza-
szeretet „dekrétummal” és
azáltal növelhetõ, ha a diáko-
kat a himnusz és a trikolór
mindennapos rituáléjára
kényszerítjük. Attól, hogy
minden reggel a trikolórra
szegezett szemmel és szívük-
re szorított kézzel, teli tüdõ-
bõl bömbölni fogják az „Éb-
redj, román!”-t, a gyermekek
nem fogják jobban tisztelni a
társadalmat, amelyben él-
nek, és az országuk iránti bi-
zalmuk sem növekszik. Ez a
fajta kezdetleges propaganda
(már) nem mûködik. De
amit az államfõ egy párt nyá-
ri tanfolyamán mintegy véle-
ményként hangoztatott, azt
„direktívaként” értékelték. A
tanügyminiszter sietett is be-
jelenteni gyakorlatba ülteté-
sét. „Azt mondta a fõnök,
hogy énekeljünk – éneke-
lünk!” És énekelték, a nép
pedig láthatta a tévében,
hogy amit Traian Bãsescu
mond, azt nyomban gyakor-
latba is ültetik. Szomorúan
mulatságos a dologban az,
hogy – amint azt a sajtó meg-
jegyezte – egy 1994-ben kelt
törvény egy az egyben elõír-
ja, amit az elnök mondott: az
elemi és gimnáziumi osztá-
lyokban az órák a himnusz
eléneklésével kezdõdnek. Ez

törvény, és alkalmazni kellett
volna! Nos, éppen itt vetül fel
voltaképpen az igazi kérdés –
túl azon, hogy ki-ki mikép-
pen vélekedik a himnusz el-
éneklésének hasznosságáról:
egy parlamentben megszava-
zott törvényrõl mindenki
megfeledkezik, miközben az
elnök által lezserül kimon-
dott egyszerû véleményt
azonnal alkalmaznak. Sok
minden így mûködik ha-
zánkban, így megy ez a poli-
tikában, így hoznak döntése-
ket mindenféle állami intéz-
ményekben (és tartok tõle,
hogy némelyik magánintéz-
ményben is): a beosztottak
lesik a Fõnök szavát (egyesek
pedig a gondolatait is szeret-
nék kiolvasni!), és azonnal
gyakorlatba ültetik minden
igécskéjét. A kommunizmus
egyik tartós maradványa ez:
egyesek beájulnak a gyö-
nyörtõl, amikor „életbe ülte-
tik” a Fõnök szavait. (Fordí-
totta: K. B. A.)

Internet 
a diktatúra 
szolgálatában

Navid Hassanpour

Ahogyan korábban a tele-
vízió nem gyengítette a szo-
cialista egypártrendszert,

úgy az internetes informá-
ciószabadság sem ássa alá a
diktatúrát – állítja provokatív
tanulmányában a fiatal poli-
tológus. „A média, beleértve
az interaktív közösségi oldal-
alkat is, passzívvá tesz: csök-
kenti cselekvési kedvünket,
mert megelégszünk azzal,
hogy televízión vagy
okostelefonon nézzük a vi-
lág eseményeit. Még forra-
dalmak idején is” – foglalja
össze a New York Times
Navid Hassanpournak, a
Yale politológus hallgatójá-
nak tanulmányát. (...)
Hassanpour tanulmányában
arra a kérdésre keresi a vá-
laszt, milyen hatásai lehettek
Egyiptomban annak, hogy
Mubarak elnök a tüntetések
idején a világháló és a közös-
ségi oldalak elérhetetlenné
tételével akarta elejét venni a
forradalomnak. Az amerikai
kutató vizsgálódásai során
arra a következtetésre jutott,
hogy az aktív internet-
használat és a közösségi ol-
dalak nemhogy elõsegítet-
ték, de inkább hátráltatták az
ellenzéki megmozdulásokat.
A Facebook és a Twitter
ugyan valójában kitûnõ esz-

köze a kapcsolattartásnak,
csakhogy a közösségi olda-
lak használói még a forrada-
lom idején sem csak a közös
cselekvéssel voltak elfoglal-
va, hanem sok idõt töltöttek
a bulvárhírek olvasgatásával.
Hassanpour kimutatja, hogy
a tüntetések csak az internet
lekapcsolása után váltak iga-
zán intenzívvé. Az internet
és a mobilkommunikáció
korlátozása ugyanis a politi-
ka iránt kevésbé érdeklõdõk
figyelmét is ráirányította a
tüntetésekre. A hagyomá-
nyos kommunikációs csator-
nák bezárultával az emberek
az utcára kényszerültek, ha
hírekhez akartak jutni. A
New York Times által megkér-
dezett Jim Cowie internet-
guru mindehhez hozzáteszi,
hogy a szórakozási lehetõsé-
gek beszûkülése tovább nö-
velte a kormánnyal elégedet-
len polgárok táborát. Has-
sanpour egy 2009-ben meg-
jelent tanulmányból merítet-
te az ötletet. Holger Lutz
Kern és Jens Hainmueller az
NDK-ban élõ fiatalok kiván-
dorlási statisztikáit vetette
össze a nyugatnémet televí-
zióadókhoz való hozzáférés-
sel. Arra a következtetésre
jutottak, hogy azon fiatalok,
akik rendszeresen nézték a
nyugati adókat, kevésbé
akarták elhagyni az orszá-
got. „(...) A nyugati adók se-
gítettek elfeledni a szûkössé-

get, az állandó sorban állást,
az ideológiai indoktrinációt,
vagyis hozzájárultak a kom-
munizmus elviselhetõbbé té-
teléhez.” (metazin.hu)

Elmebeteg 
kormányfõk
elõnyben

Nassir Ghaemi

Normális idõkben a de-
presszióval és egyéb pszichés
gondokkal küzdõ politiku-
sok ártalmasak. Válság ese-
tén azonban rájuk van szük-
ség – állítja az amerikai pszi-
chiáter. Õk ugyanis együtt-
érzõbbek, éleslátóbbak és el-
tökéltebbek. „Amikor jól
mennek a dolgok, és az ál-
lam hajóját csak egyenesben
kell tartani, a mentális szem-
pontból egészséges vezetõk a
hatékonyak. Válság idején
azonban az abnormális el-
meállapotú, sõt beteg embe-
rekbõl lesz a legnagyobb ve-
zér” – olvassuk a New York
Timesban. A cikk szerzõje
Nassir Ghaemi, a Tufts

Egyetem pszichiátriapro-
fesszora, a nemrég megjelent
Elsõ osztályú õrület. A vezetõi
képesség és az elmebaj összefüg-
gése címû könyv szerzõje.
Ghaemi kutatásai során arra
a következtetésre jutott,
hogy az elmebetegség, külö-
nösen a depresszió elõnyére
válhat a politikusoknak, leg-
alábbis rendkívüli történelmi
idõkben. A pszichológia po-
zitív illúziónak nevezi azon
elképzeléseket, amelyekkel a
normális emberek magya-
rázni igyekeznek a világot,
ellentétben a dolgokat több-
nyire sötéten látó depresszió-
sokkal. Ghaemi példaként
felidézi, hogy a britek szinte
kivétel nélkül hõsként ünne-
pelték az 1938-as müncheni
egyezményt tetõ alá hozó
Chamberlaint. A finom
gentlemanként számon tar-
tott miniszterelnököt legin-
kább a bukott politikusként –
és indulatos emberként –
számon tartott Churchill bí-
rálta. Nemsokára kiderült,
hogy a náci Németország-
nak tett engedményeket má-
niákusan elutasító, súlyos
depresszióval küzdõ Chur-
chillnek volt igaza: 1938-ban
még paranoiás õrültségnek
hangzó félelmei hamarosan
beigazolódtak. A második
világháború alighanem más-
hogyan zárul, ha nincs
Churchillnek az õrület hatá-
rát súroló Hitler-gyûlölete és
elszántsága, hogy bármi
áron megfékezze a náci Né-
metországot. A depressziós
és betegesen bizalmatlan po-
litikusok azonban nemcsak
hogy elõbb ismerik fel a ve-
szélyeket, de gyakran együt-
térzõbbek is, mint racionális
társaik – folytatja Ghaemi.
Mahatma Gandhi és Martin
Luther King példájával
igyekszik bizonyítani, hogy
a depresszió empatikussá
tesz. Ghaemi szerint mind-
két politikus annak köszön-
hette a sikerét, hogy még az
igazságtalan elnyomókkal is
képesek voltak együtt érezni,
és ezért erõszakmentes meg-
gyõzéssel igyekeztek érvényt
szerezni elképzeléseiknek.
Arra azonban sajnos nincs
garancia, hogy a válság
olyan elmebeteg politikusok-
nak kedvez, akik aztán meg
is találják a krízisbõl kiveze-
tõ helyes utat. Elvégre Hitler,
Mussolini és Mao egyaránt
rendkívüli állapotoknak kö-
szönhetõen került hatalom-
ra. (metazin.hu)

Szép álmot, 
románok!

Ion M. Ioniþã

Ellepte a tetû a románo-
kat?! Hiába ûztek csúfot be-
lõlünk a franciák a két válo-
gatott mérkõzése alkalmával,
nyilvánvaló, hogy soha be
nem tették a lábukat Romá-
niába. Dokumentálódhattak
volna, illetve most tudnák,
hogy Románia egyáltalán
nem tetves, ellenben egyetlen
hatalmas szemétdomb. Né-

hány éve a nagyobb városok
valamivel tisztábbak, leg-
alábbis olyan értelemben,
hogy nem hever a szemét a
nagy sugárutakon. Viszont a
tavak, a folyók, a hegyek és a
völgyek fölött a szemét az úr.
Mind között a legnagyobb –
egyben az ország legnagyobb
nyavalyája – a mûanyag pa-
lack. A PET leigázta az or-
szágot. Nem nõ annyi fûszál,
ahány palack „szárba szök-
ken” a haza földjein. Beterí-
tik a mezõket, eltömik a pa-
takokat, befurakodnak a re-
zervátumokba, barlangokba,
erdõkbe – mindenütt ott van-
nak a Kárpátok ormaitól
Sulina homokjáig. Nem a
koldulás a románok nemzeti
sportja, hanem a palackve-
tés. Az ország percrõl percre,
másodpercrõl-másodpercre
egyre lejjebb süllyed az el-
pusztíthatatlan mûanyag ter-
he alatt. Amikor a Bucsecs-
hegység Szfinxe már nem
lesz több egy marék homok-
nál és a Duna egy pocsolyá-
nál, a PET-hegyek akkor is
büszkén csillogva verik majd
vissza a Nap sugarait. Ezt az
örökséget hagyjuk büszkén a
jövendõ generációkra, akik
csodálkozva találgatják
majd, vajon milyen emberek
éltek ezen a tájon elõttük.
Közben nagy ügyet csiná-
lunk a himnuszból, a szim-
bólumokból, zászlóból, cí-
merbõl. Rendeljék el, hogy
mindennap kötelezõ énekel-
ni a himnuszt – gügyögik a
hazafiak a honszeretettõl
akadozó nyelvvel. Holott
nem volna hazafiasabb bírsá-
got kiszabni mindenkire, aki
a természetben járva, mint-
egy elvonulása emlékeként
otthagyja a szupermarketben
fellelhetõ összes csomagoló-
anyagot, plusz az élelmet,
amit nem tudott elfogyaszta-
ni? Takarítás Romániában –
talán a legsikerültebb válasz-
tási szlogen ez, húsz évre
visszamenõleg. Túl sokan
unják már az életüket a nagy-
nemzeti szemétkosárban,
semhogy ne szavaznának
igennel. A környezetvédelmi
minisztérium évek óta ígér –
függetlenül attól, hogy ki a
tárcavezetõ – programot,
amely megszabadítaná az or-
szágot a pillepalacktól. Sem-
mi! A német minden egyes
visszaváltott palackért fizet.
Olyan megoldás ez, amely
Romániában is mûködhet.
Különösen, hogy nem na-
gyon akad már lopnivaló
ócskavas. Akadnának ele-
gen, akik hangya módra be-
járnák a haza legkietlenebb
tájait, ha tudnák, hogy vajmi
kevéssel részesülnek a palac-
kok újrahasznosításából.
Csakhogy van kivel beszélni?
Az egyik oldalt halálfélelem
keríti hatalmába a gondolat-
ra, hogy elveszíti a hatalmat,
a másik amiatt gyötrõdik,
hogy a következõ választáso-
kon sem szerzi meg. A tévé-
ben siránkozni, hogy a gaz-
ember franciák sértegetik a
nemzet velejét – sokkal köny-
nyebb. Szép álmot, romá-
nok, ha már az „Ébred-
jetek…” nem tetszik! (Fordí-
totta: Sz. L.)

Minden olyan himnikus
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Winston Churchill 
– a paranoiás, akit üldöztek

Traian Bãsescu
– egy szavába került
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Czédly József

A Hivatalos Közlöny augusz-
tus 31-i, 617. számában tet-
ték közzé az oktatásügyi mi-
niszter három rendeletét
(Ordinele 5218, 5219, 5220/
2011) a 2011–2012-tanév ke-
retén belül megtartandó
érettségi vizsgák, a VIII. osz-
tályosok országos minõsítése
(evaluare) és a az állami
líceumokba való felvételi
vizsgák megszervezésérõl és
lebonyolításuk naptáráról.

1. az érettségi vizsgákról
A 2012. évi érettségi vizs-

gák a 2011-ben tartott vizs-
gákra vonatkozóan elfoga-
dott módszertan alapján fog-
nak történni. Az erre vonat-
kozó miniszteri rendelet
(Ordinul 4.799/ 2010) a Hiva-
talos Közlöny 2011. január 25-
i 63. és 63bis számaiban je-
lent meg. Így a jövõ évi érett-
ségire is kötelezõ a videoka-
merák felszerelése a vizsga-
helyiségekben. Nem változik
az éretségi vizsga tárgyát ké-
pezõ tantárgyak listája sem.
Ez a Hivatalos Közlöny 2011.
évi január 26-ki, 67. és 67bis
számaiban jelent meg
(Ordinul 4.800/2 010).

A 2012-ben megtartandó
érettségi vizsgák lebonyolítá-
sának naptára a következõ:

2012 június-júliusi vizsga-
idõszak (sesiune);

– 2012. május 28–30.: a je-
löltek beiratkozása az elsõ
vizsgaszesszióra;

– 2012. június 1.: a XII. és
a XIII: osztályok számára
befejezõdik a tanév;

– 2012. június 11–13.: a
román nyelven lefolytatott
szóbeli kommunikációra va-
ló képesség minõsítése; 

– 2012. június 13–15.:
anyanyelven lefolytatott szó-
beli kommunikációra való
képesség minõsítése;

– 2012. június 18–22.: di-

gitális képesség minõsítése;
– 2012. június 25–27.:

nemzetközi kapcsolatokban
használt idegen nyelvben va-
ló jártasság minõsítése;

– 2012. július 2.: román
nyelv és irodalom – írásbeli
vizsga;

– 2012. július 3.: anya-
nyelv és irodalom – írásbeli
vizsga;

– 2012. július 4.: a tagozat
(profil) kötelezõ vizsgája –
írásban;

– 2012.  július 6.: a tagozat
és a szakosodás (spe-
cializare) választott vizsgája
– írásban;

– 2012. július 8.: az ered-
mények kifüggesztése;

– 2012. július 9.: az óvá-
sok benyújtása (8 és 12 óra
óra között);

– 2012. július 10–12.: az
óvások felülvizsgálata;

– 2012. július 13.: a végle-
ges eredmények kihirdetése

A 2012. évi második érett-
ségi szessziót július 16. és
szeptember 5-e között fogják
megtartani.

2. A VIII. osztály végzõ-
seinek országos minõsítése

A 2012-ben a VIII. osz-
tályt elvégzõk minõsítése a
2011-ben érvényes módszer-
tan szerint fog történni. Nem
változik a minõsítésnél figye-
lembe veendõ tantárgyak
programja sem. Mindezek
megtalálhatók a Hivatalos
Közlöny 2010. évi 657. és
657bis, szeptember 23-i szá-
maiban. Az országos minõ-
sítés lebonyolításának a nap-
tára a következõ:

– 2012. június 15.: a VIII.
osztályosok számára befe-
jezõdika tanév;

– 2012. június 18-20.: be-
iratkozás az országos minõ-
sítésre;

– 2012. június 25.: román
nyelv és irodalom – írásbeli
próba;

– 2012. június 26.: anya-
nyelv és irodalom – írásbeli
próba;

– 2012. június 27.: mate-
matika – írásbeli próba;

– 2012. június 29.: az ered-
mények kihirdetése (14 órá-
ig);

– 2012. június 29.: az óvá-
sok benyújtása (14 és 18 óra
között);

–2012. június 30–július 1.:
az óvások felülvizsgálata;

– 2012. július 2.: végleges
eredmények kihirdetése;

3. Az állami líceumokba
való felvétel a 2012–2013
tanévre

Ezen a téren sincs változás
a 2011–2012-es tanévre érvé-
nyes felvételi követelmé-
nyekkel szemben. Ezek meg-
találhatók a 2010. évi 657. és
657bis számú, szeptember
23-án megjelent Hivatalos
Közlönyökben közzétett
4.802/2010 sz. miniszteri

rendeletben. Az állami
líceumokba való felvétel le-
bonyolítására vonatkozó
naptár fontosabb kitételei a
következõk:

2012. január 31. és július
5-e között kerül sor a
fevételik elõkészítésére. En-
nek keretén belül:

– 2012. január 31-ig el
kell készíteni a felvételi
vizsgák elõkészítésére és
megszervezésére vonatkozó
megyei intézkedési terve-
ket;

– 2012. március 1.: a tan-
felügyelõségek be kell jelent-
sék az anyanyelvi ismeretek-
re vonatkozó ellenõrzõ pró-
bák megszervezésének mód-
szertanát;

– 2012. május 1.: a líceumi
tanulmányi lehetõségek köz-
zététele. A líceumi felvételre
vonatkozó információkat
tartalmazó tájékoztató füze-
tek kinyomtatása;

– 2012. május 5.: a tan-

felügyelõségek elküldik a
gimnáziumoknak a felvéte-
lire való beiratkozások cél-
jából létrehozott központok
listáját és az iskolák
körzesítését (arondare) a
központokhoz; 

– 2012. május 7–június 1.:
a szülõk és a gyermekek szá-
mára szervezett, a felvételi-
vel kapcsolatos eljárások és a
beiskolázási tervek bemuta-
tását tartalmazó összejövete-
lek megtartása;

– 2012. július 4.: vala-
mennyi gimnáziumban ki-
függesztik a felvételire jelent-
kezettek listáját a felvételhez
szükséges átlageredmény
sorrendjében;

– 2012. július 5.: a más
megyében felvételízni kívá-
nók számára kiadják a felvé-
telire való beíratkozáshoz
szükséges nyilvántartási la-
pot (fiºa de înscriere);

– 2012. május 24–május
13 között bonyolítják le a ké-

pességet igazoló próbákat
(probele de aptitudini);

2012. május 24–június 23.
között bonyolítják le a mo-
dern vagy anyanyelv ismere-
tét igazoló próbákat. Ennek
keretén belül:

– 2012. május 28–május
30.: a jelöltek beiratkozása a
modern vagy az anyanyelv
ismeretét igazoló próbákra;

– 2012. május 31–június
2.: a próbák lefolytatása;

– 2012. június : a próbán
elért végleges eredmények
kihirdetése;

– 2012. június 11.: a pró-
bán részt vevõk le kell tenni-
ük az általuk látogatott gim-
názium titkárságára a pró-
bán elért eredményt tartal-
mazó nyilvántartási lap mel-
lékletet;

A líceumba való felvételit
azok számára, akik a folyó
iskolaévben végezték el a
VIII. osztályt, illetve más
elõzõ évfolyamokon, de a
2012–2013-as tanév kezdeté-
ig még nem töltötték be 18.
életévüket három forduló-
ban (etapã) tartják meg.

Az elsõ fordulót 2012. jú-
lius 5. és július 26-a között
bonyolítják le. Ennek kere-
tében július 15-én függesz-
tik ki a gimnáziumokban
azoknak a végzõsöknek a
névsorát, akiket felvettek a
líceumokba, valamint a me-
gye keretén belül üresen
maradt liceumi helyeket.
2012. július 16–26. között
kell beiratkozni a kijelölt
líceumokba.

A második fordulót 2012.
július 16. és július 30-a, a
harmadik fordulót pedig
2012. agusztus 1. és 2012.
szeptember 10-e között tart-
ják majd meg.

Az esti és a csökkentett lá-
togatású líceumokba való
felvételiket 2012. május 1. és
július 26-a között bonyolít-
ják le.

Deák Levente

A hatályos Polgári Törvény-
könyv a 857. szakaszában
mondja ki azt, hogy ugyan-
abban a végrendeletben két
vagy több személy sem egy-
más, sem pedig harmadik
személy javára nem végren-
delkezhet. Ha ez mégis elõ-
fordulna, az ilyen, két vagy
több személynek egyetlen
végrendeletbe foglalt rendel-
kezését (testament conjunc-
tiv sau mutual) semmisnek
kell tekinteni. (Ugyanott,
886. szakasz.) Mindezt
azért említettem, hogy az ér-
dekeltek figyelmét felhívjam
arra, hogy érvényességi
megfontolásból az egymás
javára szóló végrendelkezés-
nél két közvégrendeletet
vagy magánvégrendeletet
(testament autentic, testa-
ment holograf) kell hátra-
hagyni.

Mindezek elõrebocsátása
után még azt tartom szüksé-
gesnek tisztázni, hogy mikor

kerül sor kölcsönös végren-
delet készítésére, hátraha-
gyására. A közjegyzõi és a
bírósági joggyakorlat szerint
leggyakrabban akkor, ami-
kor a házastársak ily módon
kívánják egymást – egyikük
vagy másikuk elhunyta ese-
tén – vagyonilag segíteni, ki-
zárva ezzel az örökségbõl az
elhunyt vér szerinti rokonai
(törvényes örökösei) közül
azokat, akik nem köteles
részesek. Az örökösödési
jog szabályai szerint nem
kötelesrészes törvényi örö-
kösök az elhunyt testvérei és
ennek leszármazói, IV. ro-
konsági fokkal bezárólag, az
elhunyt szülein kívül a távo-
labbi felmenõi (nagyszülei,
dédszülei stb.), a távolabbi
oldalági rokonok közül a
nagybácsik és -nénik, az elsõ
unokatestvérek és a nagy-
szülõk testvérei (az elsõnek
említettek az elhunytnak III.
fokú, az utolsó kettõ IV. fo-
kú rokonai). Ha tehát a túl-
élõ házastárson kívül az el-

hunytnak nincsenek köteles
részes örökösei, azaz leszár-
mazói (gyermekek, unokák
stb.), szülei (apja és/vagy
anyja), a kölcsönös végren-
delettel – amivel az elhunyt
házastárs mindenét az õt
túlélõ házastársára hagyja –,
valamennyi nem köteles
részes örökös kizárható az
örökségbõl. A magyarázat
abban keresendõ, hogy a
túlélõ házastárs öröklésének
szabályait tartalmazó 1944.
évi 319. törvény kimondja:
az özvegy minden esetben
örököl elhunyt házastársa
után, de örökrészének nagy-
sága aszerint változik, hogy
vele együtt az elhunytnak
milyen fokú vérrokonai,
értsd: törvényes örökösei él-
nek/éltek az örökhagyó el-
hunyta pillanatában. Így
például az özvegy örökrésze
mindig ¼, ha leszármazók-
kal (gyermekek, unokák
stb.) együtt örököl, 1/3, ha
az elhunyt szüleivel vagy
csak egyikükkel, és mellet-

tük vagy mellette az elhunyt
testvérével vagy testvéreivel,
ezek elhunyt esetén leszár-
mazóikkal együtt örököl,
IV. fokkal bezárólag. Aztán
a hagyaték fele illeti, ha
csak az elhunyt szüleivel
vagy csak egyikükkel, illetve
ha csak a testvérével vagy
testvéreivel, vagy ezek le-
származóival együtt örököl.
Majd az utolsó örökrész a
¾, amikor nagybácsikkal
vagy -nénikkel, ezek hiá-
nyában az I. unokatestvé-
rekkel együtt örököl. Ha
csak V. fokú vagy még távo-
labbi rokonok maradnak,
mivel õk már nem törvé-
nyes örökösök, a teljes ha-
gyaték az özvegyet illeti.
Megismétlem: a kölcsönös,
a túlélõ házastárs javára
szóló végrendelettel kizár-
ható a felsoroltak közül
szinte mindenki, az elhunyt
leszármazóinak és szülei-
nek kivételével, akik, mint
láttuk, köteles részes törvé-
nyi örökösök.

A gyakorlatban mégis elõ-
fordulnak olyan esetek, ami-
kor a házastársak kölcsönös
végrendeletet hagynak hát-
ra, bár legalább egyiküknek
vagy mindkettõjüknek van-
nak köteles részes örököseik,
leggyakrabban gyermekeik,
ezek elhunyta esetén unoká-
ik stb. Azt is tudni kell, hogy
a végrendeletet hitelesítõ
közjegyzõ figyelmeztetni kö-
teles a végrendelkezõt az
ilyen, a köteles részes örö-
köst kizáró végrendeletben
rejlõ veszélyekre, ennek ké-
sõbbi támadhatóságára, de
nem tagadhatja meg a hitele-
sítést. A közjegyzõi törvény-
ben foglaltak szerint egy-egy
ilyen, a köteles részest vagy
részeseket kizáró végrende-
let alapján lefolytatandó eljá-
rásba a kizárt örökösöket kö-
telezõen be kell vonni, be
kell idézni, s õket szembesí-
teni kell a történtekkel. Õk
gyakran csak ilyenkor érte-
sülnek arról, hogy végrende-
lettel kizárták õket, és még a

törvény elõírta köteles ré-
szüket (rezerva succesoralã)
sem biztosították számukra.
Ennek nagyságáról már
nemegyszer volt szó ebben a
rovatban. Itt csak anynyit is-
métlek meg, hogy ez az õket
megilletõ törvényes örök-
résznek a fele. Például, ha
egyetlen gyermek maradt,
köteles része egyenlõ a ha-
gyaték felével. Ilyen esetben
az örökösök a közjegyzõ
elõtt megegyezhetnek oly
módon, hogy a gyermek
megkapja a neki mindenkép-
pen járó köteles részt, az öz-
vegy pedig a fennmaradó
részt. Vita esetén a közjegy-
zõ köteles felfüggeszteni az
eljárást, s az egymással ki-
egyezni nem tudó vagy nem
akaró feleknek elmagyaráz-
za azt, hogy az ügyet a bíró-
ság döntésére bízhatják. Ott
sem történhet azonban más,
mint az, hogy a kölcsönös
végrendelettel kizárt köteles
részes örökös jogát elismerik
és megítélik.

A kölcsönös végrendeletrõl

Tudnivalók az új iskolaévrõl
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Színház a vonaton

Helyszín: Nagyvárad, vas-
útállomás – Félixfürdõ. Vas-
útállomás, szeptember 17.,
szombat, 17 óra 20 perc.

Személyvonat indul
17.20-kor a nagyváradi fõ-
pályaudvar 4. vágányáról
Európa irányába. Az érde-
kelt utasok menetjegyüket
megválthatják a Szigligeti
Színház jegypénztáránál.
Európa, David Greig mûve

alapján egy utazás, szabad-
téri elõadás, amely a Nagy-
várad és Félixfürdõ között
közlekedõ vonaton, illetve a
félixfürdõi vasútállomáson
zajlik.

Román Filmek 
Fehér Éjszakája

Helyszín: Kolozsvár,
Florin Piersic Mozi, Gyõze-
lem Mozi. Szeptember 16.,
péntek, 18 óra.

A programban szerepel
többek között Cristi Puiu
Aurora, Dan Chiºu Ursul és
Morgen, Marian Criºan Eu
când vreau sã fluier, fluier és
Cristian Nemescu California
dreamin’ címû filmje. A rész-
letes program a rendezvény
honlapján érhetõ el. A vetí-
tések ingyenesek.

PRAH

Helyszín: Temesvár,
Csiky Gergely Állami Ma-
gyar Színház – Stúdió Te-
rem. Szeptember 16., pén-
tek, 19 óra. 

Transylvanian 
Art Group kiállítás

Helyszín: Bukarest, Ma-
gyar Kulturális Intézet, Gina
Patrichi u. 8. Szeptember
16., péntek, 18 óra.

A romániai rendszerváltás
után a Csíkszeredai Mûvé-
szeti Líceum elsõ generáció-
inak mûvészi tömörülése, a
Transylvanian Art Group
tagjai ma már a világ külön-
bözõ pontjain élnek, alkot-
nak és állítják ki mûveiket.
Ez az elsõ alkalom, hogy
mûvészetük a román fõvá-
rosban is megcsodálható.

Utcazene Fesztivál

Helyszín: Sepsiszent-
györgy, több helyszínen:
Tein, Ganesa, Old Man’s
Pub, Park, Bistro, Merkur.

Bõvebb információ:
http://suf.mlap.hu

Kulturális 
Örökség Napjai

Helyszín: Székelyudvar-
hely, több helyszínen szep-
tember 16-17. között.

A rendezvény programja:
szeptember 16., péntek du. 5
óra Sz. Kovács Géza seges-

vári festõmûvész kiállítása,
Helyszín: Hargita Megyei
Hagyományõrzési Forrás-
központ elõadóterme. 

Szeptember 17., szombat,
Diákoknak, fiataloknak reg-
gel 9 órától indul a program
egy városi sétával a Forrás-
központ székhelyétõl. Útvo-
nal: Kossuth utca–Városhá-
za tér. Mûemlék-látogatás:
Református templom, Szent
Miklós-hegyi templom,
Egykori vármegyeháza ma
Polgármesteri Hivatal), Be-
nedek Elek Pedagógiai Líce-
um, Tamási Áron Gimnázi-
um, Ferences templom.

Programajánló

Általában meddõség esetén
50 %-ban a nõnél keresendõ
a baj, 35 %-ban a férfinál, 10
%-ban pedig a probléma
mindkettõjüknél fennáll,
5%-ban pedig a teherbe nem
esés oka teljesen ismeretlen.
Arról beszélni, hogy ki a hi-
bás, tulajdonképpen teljesen
felesleges, a kezelés során
azonban fontos szempont,
hogy melyik félnél jelentkez-
nek a problémák. Ha egy
pár hibáztatni kezdi egy-
mást, azzal gyakorlatilag
csupán a párkapcsolat vagy
a házasság idõtartamát rövi-
dítik meg. A meddõségbõl
adódó többéves sikertelen
próbálkozás ugyanis a má-
sodik helyen áll azon egész-
ségügyi okok listáján, ame-
lyek váláshoz vezethetnek.

Lássuk, mi minden lehet a
nõi meddõség oka. A méh és

a függelékek, petefészek, pe-
tevezeték gyulladásos folya-
matai. Ilyenkor általában
olyan szalagos vagy lemezes
lenövések keletkeznek, ame-
lyek vagy a petesejt kipatta-
nását, vagy annak szállítását
megakadályozzák. Hüvelyen
keresztül felfelé hatoló bakté-
riumok, de gyakran felfázás
okozza ezt.

Sajátos körülmény, ami-
kor a petesejt nem érik meg,
illetve nem tud a petefészek-
bõl kipattanni. Ilyen a poli-
cisztás ovárium szindróma.
Ezt ultrahang vizsgálattal
szakszerûen lehet diagnosz-
tizálni. Ilyen esetben a
menstruáció is ritkán jelent-
kezik. A méh helyzeti rend-
ellenességei : a túl elõrehajló
vagy a túl hátrahajló méh
esetében nehezebben áll elõ
terhesség. Ezt két kézzel tör-

ténõ vizsgálattal, vagy ultra-
hangkészülékkel történt
vizsgálattal igazolni lehet.

A hormonális zavarok,
amelyek meddõséget okoz-
hatnak a következõk: az
agyalapi mirigy által termelt
tejelválasztást serkentõ hor-
mon túltermelõdése. Több
férfi nemi hormon termelõ-
dik a kelleténél. Kevés tü-
szõhormon termelõdik,
vagy éppen kevés sárgatest-
hormon képzõdik. A pajzs-
mirigy hormonszintjét is

vizsgálni kell. Ez is okozhat
meddõséget.

A méhnyak nyákállomá-
nyának ondósejt elleni tulaj-
donsága. A nyakcsatorna
mirigyei által termelt nyák
ondósejt ellenanyaga meg-
bénítja a spermiumokat.
Ilyenkor a spermiumok nem
képesek felhatolni a méhbe.
Kemény a petesejt burka.
Ezt a spermium nem képes
átlukasztani.

Enzimzavarok: elsõsor-
ban a mellékvesekéreg hor-

monjainak szintézisekor fel-
lépõ kóros állapotok idéz-
hetnek elõ meddõséget, de a
fejlõdõ lánymagzat is veszé-
lyeztetve van, ha a terhesség
alatt férfi nemi hormon túl-
súlya éri.

Bizonyos kromoszóma
rendellenességek okozhatnak
meddõséget, mert a nõi nemi
szervek csökevényesen vagy
egyáltalán nem fejlõdnek ki.
Ilyen a Turner szindróma, a
több mint 2 X kromoszóma
és a kevert nemiség.

A meddõség okai
Egy átlagos, egészséges pár, ha gyerme-

ket szeretne és ez ügyben rendszeresen

tesz is, akkor 90 százalékos gyakoriság-

gal egy éven belül sikerrel jár. Amennyi-

ben fogamzásgátló módszerek használa-

ta nélkül, megszokott szexuális aktivitás

mellett sem következik be a kívánt ter-

hesség, meddõségrõl beszélünk.

Középkorú és idõs házaspár-
ok megkérdezése alapján ju-
tottak a kutatók arra a felis-
merésre, hogy a hosszú, bol-
dog kapcsolat kulcsa a sok
ölelés és kedveskedés.

A felmérés ezen kívül azt
is kimutatta, hogy a gyen-
gédség fontosabb a férfiak
számára, és õk azok, akik
elégedettebbek a kapcsola-
tuk minõségével, míg a nõk
inkább a szexuális életükkel
kapcsolatban éreznek így –
áll az Indianai Egyetem
Kinsey Intézetének tanulmá-
nyában. A vizsgálatban több
mint ezer párt vontak be
Amerikából, Brazíliából, Ja-
pánból és Spanyolországból.
A résztvevõk életkora 40-70
év volt, és átlagosan 25 éve
voltak együtt a partnerükkel.

A férfiak fõképp akkor vol-
tak elégedettek a kapcsola-
tukkal, ha jó egészségnek ör-

vendtek, és úgy tapasztalták,
hogy rendszeresen ki tudják
szexuálisan elégíteni a párju-
kat. A sok ölelés és kedves-
kedés hozzájárult ehhez.
Mindkét nemre igaz, hogy
annál jobbnak ítélték a há-

zasságukat, minél régebb
voltak együtt, és minél gyak-
rabban éltek nemi életet.
Legboldogabbnak a japán
párok bizonyultak, õket kö-
vették az amerikaiak, a bra-
zilok és a spanyolok. Általá-

nosságban elmondható,
hogy minél több szexuális
partnere volt egy férfinak,
annál kevésbé érezte jónak a
jelenlegi kapcsolatát.

A nõk esetében az elége-
dettség mértéke az idõ múlá-

sával nõtt. Legkevésbé azo-
kat találták boldognak, akik
kevesebb, mint 15 éve voltak
együtt a párjukkal, a régebbi
kapcsolatban élõknél azon-
ban jelentõsen jobb volt az
arány. Ennek több magyará-
zata is lehet. Elképzelhetõ,
hogy az idõ múlásával vál-
toznak a hölgyek elvárásai, a
gyerekek kirepülésével pedig
nagy nyomás kerül le a vál-
lukról. Más részrõl azonban
könnyen lehet, hogy az a há-
zasság, amelyben nem jó a
szex, nem is tart sokáig.

Felismerték, hogy szexuá-
lis elégedettség és a boldog
kapcsolat nem minden kul-
túrában jelenti ugyanazt. A
következõ lépés annak meg-
értése, hogy az egyén egész-
ségi és fizikai állapota és a
szexuális élményei összefüg-
gésben vannak a partnere
megelégedésével.

A hosszú kapcsolat titka: ölelés

Estére rendszeresen vérmes lesz a
szemem és nagyon elfárad. Szá-
mítógépen dolgozom. Lehet ez
ellen tenni valamit?

Az estére véreres, fáradt
szem a leggyakoribb szemé-
szeti panasz a számítógépen
dolgozók körében. Minden-
képpen szükség van szemé-
szeti szakvizsgálatra, a pana-
szok hátterében lehet a szem
kifáradása, kiszáradása,
rossz arányban vagy hiányos
szemüveg-korrekció. Mind-
ezek megjelenésének gyako-
risága egyenes arányban van
a számítógépen végzett
munka vagy szórakozás ide-
jével. Vannak emberek, akik
jól, de vannak, akik nagyon
rosszul tolerálják a számító-
gépet. Nekik ebbõl adódóan
rengeteg panaszuk lesz. Ha a
képernyõ elõtti munkavég-
zés eléri a napi négy órát,
óránként tíz perc szünetet
kell tartan. A pihentetés leg-
egyszerûbb módja, ha ilyen-
kor messzire nézünk. A
szem kiszáradása részben al-
kati tényezõ, lehet bizonyos
betegségek részjelensége, ill.
kialakulhat a képernyõ elõtt
erõs koncentráció okozta
ritkább pislogás miatt. A
monitor távolsága a szemtõl
45-55 cm kell legyen. Ese-
tenként szükség lehet a kife-
jezetten monitortávolságra
adaptált képernyõnézõ
szemüvegre. Ha meg akar-
juk óvni, és szeretnénk jó ál-
lapotban tartani a szemün-
ket, akkor szükség van a fo-
lyamatos táplálásra, tornáz-
tatásra. Ezenkívül alapvetõ
kérdés a máj (és gyakran a
vese) fokozott karbantartása,
tisztítása, regenerálása is. A
szem az anyagcsere folyama-
tok mérõmûszere, így a javu-
ló anyagcserével általában
javíthatjuk az állapotát, illet-
ve megfékezhetjük a kedve-
zõtlen folyamatokat. A sze-
met gyógyítja és erõsíti, ha
mindennap fogyasztjuk az
alábbiakat: farkasbogyó, ho-
moktövis gyümölcs vagy ho-
moktövismagolaj, fekete áfo-
nya. Szemtorna ezerféle gya-
korolható, válasszunk ki
egyet és minden este, vagy
reggel végezzük el a gyakor-
latokat. Gyors és erõteljes
gyógymód a szemgyulladás-
ra, ha lereszelt biokrumplit
teszünk esténként vastagon a
szemhéjra, majd szemvidító-
fû-teával lemossuk.

Dr. Gyõri György

Az orvos 

válaszol
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Közepes fokozat

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

Készítette: Buna Botond

Elõzõ feladványunk megfejtése

– Alhadnagy úr, eltûnt a feleségem...
– Itt egy papír, írja le, hogy milyen.
– Jó, de … (poén a rejtvényben)

Vízszintes: 1. A poén elsõ része. 12. Nyíltan elítél. 13. Boly-
gó, különösen a csillagjóslás fogalomkörében. 14. Bicepsz-
ben rejlik. 15. Patkószegek! 17. Életben van. 18. Szignó. 22.
Igen ám. 23. Madelon, az ... (Szerb Antal). 24. Késõbb. 25.
Ver a szív. 27. Megdöbbent. 29. Rövidnadrág. 30. Sportoló
viseli. 32. Koszorúér része! 33. Gébics tollai! 35. ...-...-
Hungária! 36. Ki nem állhat. 38. Az Edda énekese (Attila).
41. Az anyakõzet hosszú hasadéka. 43. Jelfogó. 44. A közép-
re beás! 45. Rangos elõtag! 46. Vérengzõ férj. 50. Gyökér-
törzs. 51. Rég élt elõd. 52. Barnás szõrû ló. 53. Kuruzsló dol-
gozik itt. 57. ... tesz; megemlít. 59. Benedek ...; mesemondó.

Függõleges: 1. Tessék. 2. Áruló Pál utcai fiú (Dezsõ). 3.
Éghajlati faktor. 4. Azonos betûk. 5. Formás. 6. Másod-
perc (röv.). 7. Meg tud fogni. 8. Becstelen. 9. Üres hon! 10.
A befejezõdõ esztendõ. 11. A széleken gyárt! 16. Gyakori
festménytéma. 18. A poén második része. 19. Szappan-
márka. 20. Mesterséges nyelv. 21. Tengervíz jelzõje. 22.
Dorottya becézve. 26. Borbála becézve. 27. Fonal. 28. Élõ.
31. A Dnyeszter régi neve. 34. Középkori költõnk (Bálint).
37. Dinnye próbája. 39. ... poetica; költõi hitvallás. 40.
Kellene (nép.). 42. Társadalmi csoport. 44. Ab ovo, a kez-
detektõl. 47. Német város. 48. Gondoz, kezel. 49. Ismét
(röv.). 54. Indíték. 55. Heringpikkelyek! 56. Bent nyel! 58.
Kõszeghez kell!

A férj óhaja

Általános felhördülést oko-
zott egy amerikai kozmeti-
kai cég bejelentése a közel-
múltban: nyilvánosságra
hozták ugyanis, hogy Geo
Girl néven új öregedésgátló
terméket dobnak a piacra,
melynek a nyolc év körüli lá-
nyok jelentik a célcsoportját.
Jogos a felháborodás, bár azt
is meg kell jegyezni, hogy a
cég csak a piaci igényeket
szolgálja ki, ugyanis a lá-
nyok megdöbbentõen korán
elkezdenek rettegni az örege-
déstõl és különbözõ ráncta-
lanító, bõrfeszesítõ kozmeti-
kumokat használni.

Teljesen rendben van, ha a
harmadik iksz tájékán az idõ
látható jelei miatt aggódó
nõk kisebb ránctalanító arze-
nállal szerelik fel magukat,
de amikor tizenévesek teszik
ugyanezt, akkor felmerül a
gyanú, hogy a fiatalság kul-
tusza valószínûleg vissza-
ütött. Pedig a helyzet az,
hogy egyre több tizenéves
lány kezdi el a harcot a nem
létezõ ráncokkal.

Hasonló véleményen van-
nak a bõrgyógyászok is, akik
szerint ezek a termékek ön-
magukban keveset érnek.
Minden pillanatban öreg-
szünk, és nincs az a termék,
ami ezt meg tudná akadá-
lyozni. Ráadásul néhány ter-
mék ártalmas lehet a bõrre,
ugyanis vannak olyanok,
amik szteroidokat tartalmaz-
nak, illetve olyan összetevõ-
ket, amik a világ több orszá-
gában is be vannak tiltva.
Ezek az összetevõk kifejezet-
ten károsak a fiatal bõrre,
ugyanis elszínezõdést, szõr-
növekedést és kiütéseket
okozhatnak.

A szakemberek szerint 25
év alatt egyáltalán nem kell
a ránctalanításra gondolni,
gyakorlati lépéseket pedig
végképp nem kell tenni; elég
egy jó arctisztító, a bõrtí-

pusnak megfelelõ napvédõ
termék és egy jó minõségû
hidratáló krém. Életmódbe-
li tényezõkre azonban való-
ban nem árt figyelni már ti-
zenéves korban, ugyanis ál-
lítása szerint ezen valóban
sok múlik.

Nemcsak a kozmetikai
ipar, hanem a divat is egyre
fiatalabb lányokat sõt gyere-
keket céloz meg.

Nemrég plédául kiverte a
biztosítékot a tupírozott ha-
jú, fehérnemûs gyerekmo-
dell, aki a Jours Après
Lunes márka alsónemûit
reklámozta. Miután a fél vi-
lág felzúdult amiatt, hogy a
tízéves gyerekmodell, Thy-
lane Lena-Rose Blondeau
egyes fotói túlzottan felnõt-
tesek, újabb botrány van ki-
alakulóban. A Fashionista
szerzõi ugyanis rábukkan-
tak egy francia márkára,
amely kislányok számára
árul fehérnemûket, amelye-
ket a cég tervezõje szerint
felsõruházatként is lehet
hordani. A loungerie lin-
gerie  kategóriába sorolt
kreációi között vannak
olyanok, amelyeket már há-
rom hónapos babák is visel-
hetnek, és olyanok is, ame-
lyek tinédzsereknek készül-
tek. Ebben az esetben nem
csak az zavaró, hogy a
Jours Après Lunes célkö-

zönsége, a gyerekek még
azt sem tudják pontosan,
hogy mi fán terem a fehér-
nemû, hanem az oldalukon
található fotók is kifogásol-
hatóak. A gyermekmodelle-
ket ugyanis õk is felnõttnek
maszkírozták, és egy-két fo-
tón kihívó pózokba mere-
vedve, csábos tekintettel
néznek a kamerába. Mosta-
nában több divatmagazint
is kritizáltak amiatt, hogy

gyermekeket szerepeltetnek
a fotósorozataikban.

Tavaly is óriási botrány
lett abból, hogy a Primark
olyan bikinifelsõt dobott pi-
acra, ami megnöveli a hét-
éves lányok mellét. „Minden
lány a legjobbat akarja ki-
hozni magából, és a Pri-
marknál ez alól a fiatalabb
hölgyeket sem tekintjük ki-
vételnek. Minden divatos
trend megtalálható a lányka-

osztályunkon is, úgyhogy
nem számít, hány éves
vagy” – írták a cég a
weboldalán.

Sokszor a szülõk is nem-
hogy elleneznék, hanem tá-
mogatják egy-egy kislány
modell karrierjét, aki bármit
képes megtenni azért, hogy
„mininõ” válhasson belõle.
Nagy botrányt kavart példá-
ul, hogy mûmellekkel és
mûpopsival rázta magát a

színpadon egy kislány, aki
nem sokkal ezelõtt még pe-
lenkát hordott. Az oviban
még csak kiscsoportos lenne,
az amerikai gyerekszépség-
versenyen azonban már iga-
zi nõként lép fel Maddy
Jackson, a négyéves ameri-
kai kislány. C-kosaras mûci-
cikkel és fenéknövelõvel
most õ a Toddlers and Tiaras
(Gyerkõcök és tiarák) elne-
vezésû show-mûsor legújabb
minisztárja. Fényes, barbi-
rózsaszín, testre simuló cica-
ruhában és a méretnövelõ se-
gédeszközökkel igazi nõcit
varázsolt belõle anyukája.
Az ellenzõk egy csoportja a
Facebookon is kampányt in-
dított, mert úgy gondolják, a
mininõnek öltöztetett gyerek
példája káros a többi fiatalra
nézve, és könnyen elterjed-
het a fiatalok körében.
Maddy édesanyja azonban
büszke a kislányára. Élvezi a
gyerek körüli csillogást, és
szerinte a kislány is.

„Mininõk” ráncatlanító 
krémmel és mûmellekkel

A Gyerkõcök és tiarák egyik „sztárja” Maddy Jackson, a mininõ

Hat-tíz éves gyerekmodellek, túlzottan nõiesre maszkírozva



Hamar eltelt a nyári vakáció,
mondta a kislányom az elsõ
iskolanap után. Ezen elgon-
dolkodtam, mert én úgy em-
lékszem, hogy a mi idõnkben
hosszak voltak a nagyvakáci-
ók, és valóban hosszabbak
voltak, mert a tanévkezdés
másnapján már krumpli-
szedni vittek tanulás helyett,

ami akár egy hónapig is elhú-
zódott.

A legemlékezetesebb szün-
idõk az általános iskolás éve-
imben voltak, akkor a legtöbb
idõt falun töltöttem, ahol sze-
rettem, mert sokat voltunk a
szabadban. Takarni, szénát
csinálni jártunk a mezõre, az
erdõre fáért, de amikor nem

kellett erdõre vagy mezõre
menni, a tyúkudvaron el tud-
tam tölteni az egész napot
úgy, hogy közben még az
evésrõl is megfeledkeztem.

Voltam tehénpásztor, liba-
pásztor, csirkefelügyelõ, ve-
gyes érzelmeim csak akkor
voltak, amikor csirkékre kel-
lett felvigyáznom, míg a

nagycsalád a mezõre ment
dolgozni. Mindig úgy bú-
csúztak el tõlem „a csirkék és
a két szemed”.

Néhány óra csirkeügyelet
után egyhangúvá kezdett vál-
ni a pásztorkodás, aminek
nem lett jó vége. Mozifilmek-
bõl, könyvekbõl, barátok,
osztálytársak beszédeibõl
pattantak ki jobbnál jobb öt-
letek, aminek a következmé-
nyét egy-egy csirke bánta. A
csapdakészítés volt a legiz-
galmasabb, teljes mértékben
lekötötte figyelmemet. Kü-
lönbözõ csapdákat készítet-
tem, és elégtétellel vettem tu-
domásul, amikor be is vált
valamelyik készítmény. Csak
sajnos mikor hazajöttek a
mezõrõl, és kiderült, hogy
egy vagy két csirkével keve-
sebb volt, akkor a büntetés
mellett egy idõre eltiltottak a
csirkepásztorkodástól is.

Mégis a legkellemetlenebb
az volt, amikor a szarka vitte
el a csirkét, és rám gyanakod-
tak, hiába tiltakoztam, hogy
nincs közöm a csirke eltûné-
séhez, az elõzményekbõl ítél-
ve nem igazán hittek nekem.

Kelemen László, Rara Avis
Madártani Egyesület

Tizenkét hónap a természetben
Ezt a szép piros almát szí-
nes fonalakkal elkészíthe-
ted. Egy száraz ágra pedig
ha minél többet felakasz-
tasz, kész is van a kis szoba-
növény, egy vidám almafa.

Szükséges eszközök: piros
vagy sárga színû fonal, barna
és zöld színû textillel bevont
drót, olló.

Elkészítés: A barna színû
textillel bevont drót köré la-

zán tekerd fel a piros fonalat
gomolyába. Minél többet te-
kersz, az alma annál kere-
kebb lesz. Ha kész vagy,
húzd össze a képen látható
módon, és mielõtt a végét
összecsavarnád, húzd bele a
zöld színû textillel bevont
drótot is megcsavarva. Ez
lesz az alma levele. Ha már
elég sok almád van, aggasd
fel egy ágra, és máris kész az
almafa. Jó szórakozást!

Alma textilgomolyából

Hétvégi mellékletünk Életmód és Csodavár oldalait
Orosz Anna szerkesztette

Hol volt, hol nem volt, élt
egyszer egy szegény ember.
Nagyon nagy családja volt,
és sokat dolgozott. Egyszer
úgy történt, hogy nem volt
hol dolgoznia. Már sírnak a
gyerekek, éhesek, nincs mit
adjon nekik enni. Akkor
eszébe jutott, hogy van még
egy kevés, nem tiszta gabo-
nája. Kivitte a szabadba,
hogy a szél átfújja, megtisz-
títsa, majd megõrli azt, és fõz
egy kis kását a gyerekeknek.
Mihelyt csak kivitte a gabo-
nát, erõs szél támadt, és elfúj-
ta a gabonaszemeket és a sze-
metet is. Sírva ment be:

– Mit tegyek most?
Az anya még jobban sírt. A

gyerekek egyre csak enni akar-
nak, szörnyen megéheztek.

– No, akkor mi legyen? El-
megyek, bosszút állok, hogy
ezt tette. Elmegyek, megkere-
sem a szelet.

És elment. Megy, mende-
gél, hegyeken, erdõkön át, de
sehol sem találja a szelet. És
amint így vándorolt, eljutott
egy kis házhoz – alig van te-
teje, a falak is összedõltek.
No, biztosan ez a szél háza!
Bement. És tényleg: ott fek-
szik egy vastag ajkú óriás. Az
egyik sarokban a feje, a má-
sikban a lába. Keresztben az
egész házon. Alszik és han-
gosan horkol! Fel kellett kel-
teni:

– Szél, szél, mit tettél? A
gyermekeim szörnyen éhe-
sek! Te pedig elvitted a búza-
szemeket! Én azt akartam,
hogy csak a szemetet fújd ki,
de te a búzát is elvitted.
Nincs mivel etessem meg a
gyerekeket.

A szél nagyon megharagu-
dott, hogy felkeltették. De

miután az ember a gyereke-
ket kezdte emlegetni, megha-
tódott.

– Tudod, én adok neked
egy táskát. Amikor haza-
mész, tedd a táskát az asztal-
ra és mondd ezt: „Táska,
etess meg minket!” És meg is
fog etetni. Miután jóllakta-
tok, mondd ezt: „Táska, ta-
karíts el mindent!”, és akkor
semmi sem marad az aszta-
lon. Ezentúl így táplálhatod
a családodat.

Az ember megköszönte a
szélnek, de a szél még ezt
mondta neki: – Egyenesen
menj haza, sehová be ne térj!
A táskát vidd a gyerekeid-
nek!

No, el is indult hazafelé.
Megy, mendegél, de az út
mellett állt egy kocsma. Ha
már erre járok, be kell oda
mennem. Be is ment a kocs-
mába, feltette a táskát az asz-
talra. El akar dicsekedni má-
soknak, ezért így szólt:

– Táska, etess meg!
Egyszerre mindenféle étel

jelent meg az asztalon. Miu-
tán jóllakott, így szólt:

– Táska, takaríts el min-
dent!

Minden eltûnt. Csak a tás-
ka állt az asztalon. Mindjárt
ott termett mellette a kocs-
máros, hozott neki innivalót.

– No, ennyit megettél szá-
razon, és nem is ittál. Ez a kis
pálinka jó kedvre fog deríteni.

Az ember hallgatott rá,
majd elaludt. Miközben
aludt, a kocsmáros kicserélte
a táskát: azt elvette az asztal-
ról, és odatett egy egyszerût.
Az ember felébredt, semmire
sem gondolt, fogta a táskát,
és hazament. A gyerekek kia-
bálva fogadták:

– Apa, hoztál enni? Na-
gyon éhesek vagyunk. Hoz-
tál?

– Hoztam, hoztam.
Az asztalra tette a táskát,

és így szólt:
– Táska, etess meg! Táska,

etess meg!
Semmi sem történt.
– Micsoda? Gúnyt ûzött

belõlem a szél? Ismét elme-
gyek és megverem.

És elment, hogy megverje
a szelet, mert a táska nem
etette meg õket. Amikor oda-
ért, mondta is:

– Ej te, szél, becsaptál. A
gyerekek kiabálnak, enni
akarnak, de nincs mit adjak
nekik. A táska semmit sem
adott.

– Közben bementél vala-
hová?

– Nos, be... De ez a táska
ugyanaz...

– Nem... azt a másikat ki-
cserélték.

A szél haragudott, de
megint megsajnálta a gyere-
keket. Adott egy bárányt.

– Amikor ezt mondod:
„Báránykám, rázd meg ma-
gad” arany fog hullani róla.

Az ember megörült a bá-
ránynak, és elindult haza-
felé. Odaérve a kocsmá-
hoz, csak be akar menni,
pedig a szél megint rápa-
rancsolt, hogy egyenesen
hazamenjen. Õ mégis be-
ment, de a kocsmáros rá-
szólt:

– Hé, itt emberek vannak,
te pedig egy állattal jössz be!
Ez nem ól, sem akol! - szidta
össze.

Az ember megmagyarázta
neki, hogy ez nem egy egy-
szerû bárány, ott lehet az em-
berek között.

– Miért nem egyszerû? –
kérdezte.

Azonnal megkérte, hogy
rázza meg magát. Amikor a
bárány megrázta magát,
arany hullott róla. A kocs-
máros nem tudta, hogy mit
tegyen. Ismét leitatta, és ki-
cserélte a bárányt egy másik-
kal. Az ember szundikált
egy kicsit, amikor felébredt,
fogta a bárányt, és elindult
hazafelé. Otthon nagy a lár-
ma, kiabálás, mindenki enni
akart. No, az ember meg-
mondta, hogy ha a bárány
megrázza magát, mindjárt
lesz pénz.

– Báránykám, rázd meg
magad! Rázd meg magad! -
mondta.

A bárány nem rázta meg
magát.

– No, megint becsapott a
szél! – Nem magát hibáztat-
ta, hanem a szelet.

Megint elment a szélhez,
és így szólt:

– Mit adtál nekem? A bá-
rány nem rázza meg magát,
nem szór aranypénzt.

– Sehová sem tértél be út-
közben?

– Hát... bementem a kocs-
mába.

– Akkor – mondta a szél –
te magad vagy a hibás. Most
– mondta – adok neked egy
kis hordót, de elõbb kipróbá-
lom.

– Ki a hordóból! – mondta
a szél.

Elõugrott egy bot, és kezd-
te verni a férfi oldalát. Egyre
csak ütötte, csak ütötte! Az
csak úgy összegörnyed, sem-

mit sem lát! A szél megkér-
dezte:

– Bemész még egyszer a
kocsmába? Bemész?

Megígérte, hogy nem
megy be. Ekkor a szél így
szólt:

– Be a hordóba!
A bot abbahagyta a verést,

és visszaugrott a hordóba.
– Most – mondta a szél –

feltétlenül be kell menned a
kocsmába, és parancsolj rá a
kocsmárosra, hogy adja visz-
sza a táskát meg a bárányt.
Majd megtudod, hogy mit
fog mondani.

Ismét bement a kocsmába.
A kocsmáros szinte ugrált
elõtte: azok után, amit meg-
szerzett, azt gondolta, hogy a
hordóból még többet kap.
Azonnal hozta is az üveget,
az ennivalót. Az ember meg-
szólalt:

– Ki a hordóból!
A bot elkezdte verni a

kocsmárost. Az csak össze-
görnyed és kiáltozik.

– Add vissza a táskát meg
a bárányt!

A kocsmáros kezdetben
védekezett:

– Te magad elvitted azo-
kat!

Majd késõbb, amikor a bot
már jól elverte, visszaadta a
táskát is meg a bárányt is. Az
ember ekkor így szólt:

– Be a hordóba!
Hazavitte a szél ajándéka-

it. És azóta jól éltek: a bárány
rázta magát, a táska ételt-italt
adott, a hordó pedig minden-
tõl védte. Nagyon jó sora lett
ezután.

Litván népmesék
(Válogatta és fordította: 

Dabi István)

A szél meg az ember
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