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„Nem mehetnek a dolgok
úgy, mint eddig, mert össze-

omolhat az egészségügyi rend-
szer” – jelentette ki hivatala teg-
napi átvételekor az új egészség-
ügyi miniszter. Ritli László az
egészségügy eddigi „kétfejû” irá-
nyítására utalt, amelyet koalíciós
egyezség révén sikerült feloldani
úgy, hogy a biztosító ezentúl a
szaktárca koordinálásával mûkö-
dik, vezetõjét pedig a miniszter
nevezi ki. Szerinte a biztosító és a
minisztérium hatásköreinek ren-
dezése nagyon sok problémát
meg fog oldani. Ritli László kö-
zölte: folytatni kívánja az elõdje,
Cseke Attila által elkezdett refor-

mokat. A „reformokat” az új tár-
cavezetõ tulajdonképpen már
szerda este elkezdte, amikor – az
eddigi RMDSZ-es miniszterek
közül elsõként – a hivatali eskü ro-
mán szövegét egy magyar fohász-
szal toldotta meg. „Isten engem
úgy segéljen” – mondta anyanyel-
vén a miniszter.

Ritli Lászlónak még az ellenzé-
ki politikusok is bizalmat szavaz-
tak, ám a román lapok felemlege-
tik, hogy neve felmerült egy ki-
lenc évvel ezelõtti tragédia kap-
csán: 2002-ben, a nagyváradi szü-
lészeten, egyetlen év alatt húsz
csecsemõ vesztette életét. A kor-
mányfõ leszögezte: Ritli Lászlót
semmiféle felelõsség nem terheli
az ügyben. 3., 4. és 7. oldal 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2567 ▼
1 amerikai dollár 2,9544 ▲
100 magyar forint 1,5709 ▼

Vádemelés Csala-ügyben

Bíróság elé állították  tegnap Csala Zsolt
gyergyóalfalvi alpolgármester gyilkosait:
Lõrincz Róbertet elõre megfontolt gyil-
kossággal, Mészáros Józsefet bûnrészes-
séggel vádolják.  A tanúvallomások sze-
rint szexuális és anyagi indoka is volt a
borzonti emberölésnek.

Vezércikk 3

Szent István-napi ünnep 
Magyarországon és Erdélyben

Erdély-szerte színes programokkal ünneplik
holnap Szent István napját. Néptánctalál-
kozó, templomszentelés, falunapok, a
Nemzet Kenyerének megszentelése és meg-
szegése, virágkocsi-bemutató is szerepel az
ünnepi kínálatban. 

Társadalom 7

Aktuális 2

Miniszteri fohász
Ritli László arról beszélt, folytatni kíván-
ja az egészségügyi reformokat. Biztató,
hogy már a bemutatkozása is „reformos-
ra” sikeredett: a nagyváradi orvos az ed-

digi RMDSZ-es miniszterek kö-
zül elsõként kérte eskületétel-
kor magyarul is isten segedel-
mét a munkájához. A bete-
gek pedig abban reményked-

hetnek: hamarosan nem
kell már többé fohász-
kodniuk, ha egészség-

ügyi ellátásra szo-
rulnak.Cseke Péter Tamás

A pápa Madridban

Az embert és nem a profitot elõtérbe helye-
zõ gazdaság kialakítására szólított fel teg-
nap XVI. Benedek pápa, aki négynapos lá-
togatásra érkezett Madridba. Egy nappal
korábban az állam és az egyház teljes szét-
választásának több ezer híve tüntetett a spa-
nyol fõvárosban. 

Kultúra 6

Megtöbbszörözte program-
jait tegnaptól a Kolozsvári

Magyar Napok – a Farkas utca
valósággal pezseg az élettõl, az
utcára költözött rendezvény
igazi fesztiválhangulatot köl-
csönöz a nyári idõszakban

amúgy csendes kincses város-
nak. Az érdeklõdõket egész hét-
végén gazdag programkínálat
várja – koncertek, elõadások,
borkóstolók, tárlatvezetések és
a feledhetetlen vásári hangulat.
Vasárnap a Kolozsvári Magyar

Napok vendégeként a kincses
városba látogat Schmitt Pál.
Magyarország köztársasági el-
nöke megkoszorúzza a fõtéri
Márton Áron-szobrot majd
megnyitja a 100 Tagú Cigány-
zenekar koncertjét. 6. oldal 

Megpezsdült a kincses város

„Egyfejû” egészségügy
Cseke Attila átadta tegnap hivatalát Bukarestben Ritli László új miniszternek

M. Á. Zs.

Lemondana Románia szu-
veranitásának nagy részérõl

Traian Bãsescu államfõ annak ér-
dekében, hogy e döntés nyomán
létrejövõ Európai Egyesült Álla-
mok továbbra is gazdasági és ka-
tonai nagyhatalom maradhasson.
A határon túli román fiataloknak
rendezett nyári egyetemen az ál-
lamfõ azon meggyõzõdésének
adott hangot, hogy az EU jövõje
bizonytalanná válik, ha nem szü-
letnek meg a mûködését biztosíta-
ni képes döntések. „Csak a szuve-
renitás nagy részérõl való lemon-
dás árán maradhat Európa gazda-
sági és katonai hatalom” – jelen-
tette ki. Folytatása a 3. oldalon 

Az elnök lemond

a szuveranitásról

Ritli László egészségügyi miniszter és elõdje, Cseke Attila

ÚMSZ

Helyesbítette tegnap Borbély
László környezetvédelmi mi-

niszter Traian Bãsescu kijelenté-
seit a verespataki aranykiterme-
lésrõl. Az államfõ arról beszélt:
támogatja a befektetést, de csak
akkor, ha újratárgyalják a kana-
dai–román beruházóval, hogy
miként osszák meg az arany és az
ezüst kitermelésébõl származó
hasznot az állam és a vállalkozó
között. Hozzátette, a kitermelés
elindításába nem szólhatnak bele
más államok, így Magyarország
sem. Folytatása a 3. oldalon

Borbély kijavította

Traian Bãsescut

Mai mellékletünk:

Fotó: Mediafax

Igazi fesztiválhangulat. A Kolozsvári Magyar Napok rendezvényei a Farkas utcába költöztek Fotó: Sipos M. Zoltán
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Röviden

Sztrájkolnak Csíkszeredában

A Confecþia rt. könnyûipari vállalat három-
száz dolgozója kezdett sztrájkba tegnap
azért, hogy felhívja a figyelmet a cégnél ta-
pasztalható rendellenességekre és a rendkí-
vül rossz munkakörülményekre. A tiltako-
zó nõk azt állítják, hogy 37–40 fokos me-
legben dolgoznak és túlóráznak nap mint
nap, sokszor éjjel 2-ig, de az ezért járó túl-
órapénzt nem kapják meg maradéktalanul.
A vállalatvezetés nem biztosítja a megfelelõ
munkavégzéshez szükséges körülményeket,
így például vizet sem kapnak az itt dolgo-
zók. Nagyon sokan munka közben lesznek
rosszul, naponta többször érkezik ki a men-
tõszolgálat a gyengélkedõkhöz. Az ala-
csony – hatszáz lejes – bérek mellett azt is
kifogásolják a demonstrálók, hogy a hivata-
los szünnapokon is dolgozniuk kell, így ka-
rácsonykor vagy pünkösdkor sem volt sza-
bad a mûszak. 

Megbuktak a rendõrök

Ötezer rendõr és belügyminisztériumi al-
kalmazott bukott meg azon a vizsgán, ame-
lyet a szaktárca írt ki, hogy ellenõrizze az
itt dolgozók szakképzettségét. Traian Igaº
belügyminiszter július elején úgy nyilatko-
zott: 13 ezer embert alkalmaztak úgy, hogy
nem rendelkeztek a munkavégzéshez szük-
séges szakképzettséggel. Az elmúlt hónap-
ban lebonyolított vizsgára, 38 850 állásra
47 ezren jelentkeztek, 5 ezren azonban
nem teljesítették az elvárásokat. A tervek
szerint a belügyminisztérium október végé-
ig világítja át a teljes állományt és 10 ezer
ember munkaszerzõdését felbontják.

Megvan a „temesvári rém”

Elismerte a múlt hét végi gyilkosságot a
„temesvári rém”. Mint arról korábban be-
számoltunk vasárnapról hétfõre virradó éj-
jel egy 42 éves nõ hullájára bukkantak Te-
mesvár külvárosában, egy benzinkút mö-
gött. Másnap egy ámokfutó három nõt ké-
selt meg a nyílt utcán. A rendõrség nagy
erõkkel nyomozott az elkövetõ után, és
már kedd este elõállítottak egy 32 éves
mehedinþi-i férfit, aki a késeléseket elismer-
te, de tagadta, hogy köze volna a gyilkos-
sághoz, a pszichiátriai vizsgálatok során
azonban bevallotta, hogy õ a tettes. Vissza-
esõ bûnözõrõl van szó: korábban tíz év sza-
badságvesztésre ítélték, mert fejszével ölt
meg egy suceavai férfit.

Magányos terroristától tart Obama

Nem nagyobb terroristatámadástól, hanem
inkább egy „magányos farkas” terrorista
akciójától kell tartani a szeptember 11-i ter-
rortámadások 10. évfordulóján – jelentette
ki Barack Obama kedd este a CNN hírcsa-
tornának adott interjújában. Az amerikai
elnök szerint a biztonsági szolgálatok folya-
matosan figyelemmel kísérik az eseménye-
ket, elemzik az adatokat, és az évforduló
környékén a megszokottnál is nagyobb ké-
szültségben lesznek.

Távozik az izraeli nagykövet

Schmitt Pál köztársasági elnök a Magyar
Köztársasági Érdemrend középkeresztje
(polgári tagozat) kitüntetést adományozta
Aliza Bin-Noun távozó izraeli nagykövet-
nek a Sándor-palota Tükörtermében (ké-
pünkön).

Gy. Z.

Az embert és nem a profitot
elõtérbe helyezõ gazdaság ki-

alakítására szólított fel tegnap
XVI. Benedek pápa, aki négyna-
pos látogatásra érkezett Madrid-
ba. Az egyházfõt a madridi
Barajas repülõtéren a mankóval
közlekedõ János Károly spanyol
király és felesége, Zsófia királyné,
illetve zászlókat lobogtató lelkes
tömeg fogadta. Madridi látogatá-
sa során XVI. Benedek részt vesz
a nemzetközi Katolikus Ifjúsági
Világtalálkozón, amelyre zarán-
dokok százezrei érkeztek a világ
minden pontjáról.

A pápa spanyolországi útjának
elõestéjén az állam és az egyház
teljes szétválasztásának több ezer
híve tüntetett Madridban. Azt ki-
fogásolták, hogy XVI. Benedek

látogatására az adófizetõk pénzé-
bõl költ az állam. A rendõrség fel-
oszlatta a demonstrációt, miután
a központi Puerta del Sol téren
több incidens is történt, amikor a
tüntetõk találkoztak több, a Kato-
likus Ifjúsági Világtalálkozón
részt vevõ fiatallal. A hangnem
idõnként elmérgesedett. A tünte-
tõk részérõl elhangzottak olyan
kiabálások, mint „A ti pápátok
egy náci!”. A tüntetésen száz-
negyven szervezet felhívására
négyezer tüntetõ gyûlt össze. A
kormány nem hajlandó elárulni,
mennyibe kerül a pápai látogatás,
a szóvivõ csak annyit mondott,
hogy a kiadások legnagyobb ré-
szét a biztonság garantálása
emészti fel.

A Vatikán közlése szerint
egyébként a Szentszék teljes bú-
csú elnyerését engedélyezi a mad-

ridi zarándokoknak, továbbá
részleges búcsút nyerhetnek
mindazok, akik lelkileg kapcso-
lódnak be az eseménybe. Ezt
azonban evangélikus teológusok
élesen bírálják, mivel a bûnök el-
engedésének feltétele a szívbõl jö-
võ megbánás és a bûnbánati
szentség vétele, valamint az áldo-
zás, és a találkozót záró istentisz-
teleten való részvétel. 

Németországi reformátusok
arra emlékeztetnek, hogy épp az
efféle, bûnök elengedésérõl szóló
„pápista tanítás” volt az, amely
ellen 1517-ben Luther Márton
leírta és kiszögezte 95 tételét a
wittenbergai vártemplom kapu-
jára. Az Egyesült Evangélikus-
Lutheránus Egyház számára ez
a fajta búcsú rossz emlékeket
idéz, és a késõ középkort hozza
vissza. 
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A líbiai felkelõk átvették az el-
lenõrzést a nyugat-líbiai

Závija városában található, a kor-
mányerõk számára fontos olajfi-
nomító felett – közölte az egyik
parancsnok tegnap. A beszámoló
szerint a felkelõk egy kis csoport-
ja behatolt a Tripolit -Tunéziával
összekötõ út mellett található
olajfinomító területére. A létesít-
mény, amely az egyetlen Nyugat-
Líbia területén, a Moammer el-
Kadhafi vezette rezsim olaj- és
gázellátásának egyik utolsó forrá-
sa volt. A závijai kórház munka-
társai pedig közölték, hogy a vá-
ros környéki harcokban összesen
kilencen vesztették életüket, és
csak félszázan – többségükben
felkelõk – sebesültek meg. Az or-
vosok azt is elmondták, hogy a
kórház melletti házra a Kadhafi-
erõk Grad rakétákat lõttek. A fel-
kelõk az elmúlt napokban egyre
közelebb kerültek a Kadhafi fel-
legvárának számító Tripolihoz,
miután sikerült több közeli várost
is elfoglalniuk, ezzel utánpótlási
útvonalakat vágva el. Már a vég-
sõ gyõzelemre készülnek, de attól
tartanak, hogy Tripoli ostromá-
ból valódi mészárlás lesz Kadhafi
viselkedése miatt. Közben Wa-
shingtonban a felkelõk újranyitot-
ták a líbiai nagykövetséget.

Tripolihoz 

közel a felkelõk
Hírösszefoglaló

Rejtélyes autógyújtogatási
hullám tartja félelemben Ber-

lin elõkelõnek számító kerületei-
nek lakóit. Szerdára virradó éjjel
ismeretlen tettesek egyedül
Charlottenburg kerületében 14
autót gyújtottak fel, elõzõ éjjel pe-
dig a kerület Westend negyedé-
ben 11-t. Hasonló bûncselekmé-
nyek történtek más kerületekben,
így Steglitzben és Spandauban is.
A tettesek a legjobb márkákat sze-
melték ki: több BMW, Mercedes
és Audi vált a lángok martaléká-
vá. A rendõrség kizárja, hogy
„nagy-britanniai mintájú” randa-
lírozásról lenne szó. A hatóságok
nagy erõkkel folytatják a nyomo-
zást, eddig azonban teljes mérték-
ben a sötétben tapogatóznak.

Az autógyújtogatás nem új ke-
letû bûncselekmény Németor-
szágban, immár évek óta sújtja el-
sõsorban Berlint és Hamburgot,
de az ország más városait is. A
német fõvárosban ismeretlen tet-

tesek tavaly 250 autót gyújtottak
fel, míg Hamburgban 145-öt. Az
idei esztendõ elsõ hét hónapja
azonban minden ilyen jellegû, ko-
rábbi rekordot megdöntött.

A hatóságok arra következtet-
nek, hogy szélsõbaloldali csopor-
tok állhatnak az esetek mögött.
Az indíték pedig a gyanú szerint

közvetve a fennálló társadalmi
rendszer, a politika és igazságta-
lanságai elleni tiltakozás lehet.
Angela Merkel német kancellár –
aki tegnap Wiesbadenben a szö-
vetségi bûnügyi hivatal évfordu-
lós rendezvényén vett részt – kü-
lön nyilatkozatban ítélte el a gyúj-
togatási hullámot. 

Gyújtogatási hullám Berlinben

A magyar rendõrség egy 32 éves férfit gyanúsít
a Budapesten szombat éjszaka történt autóron-
gálásokkal: a Világvallások Együttmûködési
Fórumának (VEF) közlése szerint a Magyaror-
szági Muszlimok Egyházának az épülete elõt-
ti autógyújtogatás „közösségük elleni erõszak”
miatt történhetett. A rendõrség tegnap azt kö-

zölte: szombat késõ este több megrongált gép-
kocsiról érkezett bejelentés a rendõrségre, Bu-
da egy jól határolt területének a környékérõl.
A kerületi rendõrök által elõállított 32 éves K.
Róbertet õrizetbe vették, és rongálás bûntett-
ének megalapozott gyanúja miatt indult ellene
eljárás. 

Budapesten elfogták a hétvégi autógyújtogatások gyanúsítottját

Anders Breivik, 

a bombagyáros 
ÚMSZ

Hatalmas, 1,5 tonnás bom-
bát találtak a norvég tömeg-

gyilkos, Anders Breivik farm-
ján, még annál is nagyobb ere-
jût, mint amit az oslói kor-
mánynegyedben robbantott.
Hogy hová szánta, azt még nem
tudni, a norvég NRK tévé infor-
mációi szerint azonban kész
„bombagyár" volt vidéki házá-
ban. Bár a rendõrség hivatalo-
san nem erõsítette meg, szóvi-
võjük az egyik közösségi olda-
lon elmondta, miket talált a ka-
tonaság különleges alakulata:
„Nagy mennyiségû olyan nö-
vényvédõ szer volt az ingatlan
területén, amibõl elõállítható
nagy erejû robbanószer” – tájé-
koztatta a Twitteren ismerõseit
Roar Hanssen, majd burkoltan
elismerte, hogy már nem sok hi-
ányzott a kész szerkezet elõállí-
tásához. A hír akkor érkezett,
amikor a tömeggyilkos kérvé-
nyezte a bíróságnál, hogy frakk-
ban jelenhessen meg a mai tár-
gyaláson. Állítólag a tiszteletét
akarta így kifejezni a ítélõszék
iránt, a bíró, Hugo Abelseth
azonban tombolt, amikor meg-
tudta. A bíróság megsértését ve-
tette a szemére, szenvtelen pro-
vokációnak minõsítette a kérést,
és dühében zárt tárgyalást ren-
delt el. A szélsõjobboldali gon-
dolkodású férfi egyébként az if-
júsági táborban negyven ember
megölése után felhívta a rendõr-
séget. Állítása szerint legalább
tízszer próbálkozott a hívással,
hogy feladja magát, de állítólag
nem törõdtek vele. A diszpécser
megígérte neki, hogy visszahív-
ják, de a rendõrök szerint ki volt
kapcsolva. Amikor másodszor-
ra beszélt velük, már azt mond-
ta, „a küldetés befejezve, meg
fogom adni magamat”. 

A pápa Madridban
A spanyol királyi pár fogadta XVI. Benedeket

Egy roncs a sok közül. A titokzatos berlini gyújtogató drága kocsikban utazik

A pápa a spanyol királyi pár között. XVI. Benedek a Katolikus Ifjúsági Világtalálkozóra érkezett Madridba
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A sors iróniájaként Cseke
Attila leköszönt miniszter-
nek a bársonyszékérõl kel-
lett felállnia ahhoz, hogy –
utolsó reformintézkedésként

– a hazai egészségügyi
rendszer egyik legna-
gyobb anomáliáját
megszûntesse. Távozá-
sával sikerült kikénysze-

rítenie azt, hogy az egészségügyre szánt
költségvetési összegek 85 százaléka fölött
rendelkezõ állami biztosító immár ne ké-
nye-kedve szerint gazdálkodhasson a pénz-
bõl, az adólejeket végre a mindenkori mi-
niszter által szorgalmazott egészségügyi köz-
politika szolgálatába lehessen állítani. Az
ugyan még nem világos, hogy az intézkedés
milyen hatással lesz majd a betegellátásra,
az azonban bizonyos: a rendszer irányítását
eddig jellemzõ kettõsség felszámolása növeli
a rendelkezésre álló jelenlegi erõforrások fel-
használásának hatékonyságát. 
Távozásával Cseke Attila több kérdést is
megválaszolatlanul hagy. A lemondása fõ
indokaként emlegetett rendellenesség vé-
gigkísérte mandátumát, és folyamatosan
akadályozta munkáját: miért csak most
szánta rá magát erre a lépésre? A végkifej-
let ismeretében úgy tûnik: elég lett volna
csupán fenyegetõznie a távozással ahhoz,
hogy a koalíciós partner Demokrata Libe-
rális Párt teljesítse kéréseit. Akkor miért
volt kész mégis átadni a helyét valaki
másnak?
Bármi is áll a miniszter lemondásának hát-
terében, egy bizonyos: a koalíciós partner
egyre könnyebben zsarolható. A politika
nem válogat az eszközökben, s ha a szándék
valóban a közjót szolgálja, az RMDSZ-nek
nem kellene visszariadnia e fegyver alkal-
mazásától más területeken sem. Nyilván,
kifinomultabb módszerhez kell folyamod-
nia. A választások elõtt egy évvel ugyanis
Kelemen Hunorékat senki sem veszi már
komolyan, ha a kormányból való kilépéssel
fenyegetõznek. Ám valamelyik miniszterük
lemondásával, utódja kinevezésének haloga-
tásával el lehet érni a kívánt eredményt. A
miniszterelnöknek ugyanis meg van kötve a
keze: saját pártjából nem nevezhet ki tárca-
vezetõt, mert a megváltozott politikai össze-
tételû kormányt már a parlamentnek is
meg kell szavaznia.
Cseke Attila utódja, Ritli László – az elõd-
je távozásával megteremtett új eszközökkel
a kezében – arról beszélt, folytatni kívánja
az egészségügyi reformokat. Biztató, hogy
már a bemutatkozása is „reformosra” sike-
redett: a nagyváradi orvos az eddigi
RMDSZ-es miniszterek közül elsõként kér-
te eskületételkor magyarul is isten segedel-
mét a munkájához. A betegek pedig abban
reménykedhetnek, hogy hamarosan nem
kell már többé fohászkodniuk, ha egészség-
ügyi ellátásra szorulnak.

Miniszteri fohász

Cseke 
Péter Tamás

M. Á. Zs.

„Isten engem úgy segéljen” –
erõsítette meg anyanyelvén is

hivatali esküjét Ritli László újon-
nan kinevezett egészségügyi mi-
niszter szerdán este a Cotroceni
palotában tartott beiktatási ün-
nepségen. Traian Bãsescu állam-
fõ reményét fejezte ki, hogy az új
tárcavezetõ „felfogja azt, amire
elõdje nem volt képes, éspedig,
hogy az egészségügy nem kap
több pénzt mindaddig, amíg
nem zárják el azokat a csapokat,
amelyeken elfolyik a rendszerbõl
a pénz”. Ezt követõen sok sikert

kívánt Ritlinek és bejelentette,
hogy a válságra való tekintettel
az ünnepséget koccintás nélkül
zárják. 

Mint korábban írtuk, az
RMDSZ azzal a feltétellel nevezte
meg két héttel ezelõtt lemondott
Cseke Attila utódját, hogy a De-
mokrata Liberális Párttal (PDL)
folytatott koalíciós egyeztetések
során garanciát kapott arra, hogy
„az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár (CNAS) tevékenységét az
egészségügyi tárca koordinálja,
így az egészségügyi közpolitikát
egy intézményen belül, egysége-
sen lehet megvalósítani”. 

Adrian Nãstase, a Szociálde-
mokrata Párt (PSD) országos ta-
nácsának elnöke szerint az
egészségbiztosító „valóságos
persely” az RMDSZ számára és
ezért ragaszkodott foggal-kö-
römmel ahhoz, hogy a CNAS a
szövetség irányítása alatt álló
szaktárca felügyelete alá kerül-
jön. Hasonló álláspontra helyez-
kedett a másik ellenzéki alakulat
is, a Nemzeti Liberális Párt
(PNL) szerint a PDL és az
RMDSZ tulajdonképpen „politi-
kai alku keretében elosztották
egymás között a román állam-
polgárok pénzét”. 

Román lapszemle

Egy 1967-es terv szerint Nicolae Ceau-
ºescu 3200 kilométert kitevõ autópálya-
hálózattal akarta építeni a kommuniz-
must. Az ambiciózus tervbõl 1990-ig csu-
pán a Bukarestet Ploieºti-tel összekötõ 97
kilométeres szakasz valósult meg.
(Capital) Az Evenimentul zilei kezdemé-
nyezésére és költségére bekamerázták a
Suceava megyei érettségi-központokat is.
Mint ismeretes, a nyáron a moldvai me-
gyében a tanfelügyelõség nem helyezte-
tett el webkamerákat a vizsgatermekbe.
Sokan ennek tudták be azt a tényt, hogy
országos szinten itt volt a legmagasabb a
sikeresen leérettségizõk aránya. (Eveni-
mentul zilei) A nemzetközi vizeken lebe-
gõ „úszó országokat” hoznak létre Peter
Thiel amerikai milliárdos, a Paypal inter-
netes fizetõszolgáltatás alapítója. Az elsõ
ilyen mesterséges szigetet nemsokára San
Francisco közelében üzemelik be. A táv-
lati tervek szerint 2050-ig több millióan
választhatják lakóhelyüknek az úszó or-
szágokat. (Puterea)

Eskü – anyanyelven

ÚMSZ

„Aktív nosztalgia” a magyar
kormány részérõl a magyar

útlevél megadása a határon túli
magyaroknak – vélekedett Mircea
Geoanã, a román szenátus elnö-
ke a Die Presse címû osztrák lap-
ban tegnap megjelent interjúban.
A kettõs állampolgárság biztosí-
tása Romániában nem okozott
felzúdulást; ennek feltehetõen az
volt az oka, hogy Románia 2009-
ben hasonló döntést hozott
Moldovával szemben – mondta.
„De vannak fenntartások, min-
denekelõtt a magyarországi sza-
vazati jog biztosítását illetõen” –

tette hozzá. Kijelentette, hogy a
maga részérõl „túlzásnak” tartja
a választójog biztosítását. A ha-
táron túliaknak szóló magyar út-
levél megadásáról Geoanã úgy
vélekedett: legalábbis az Európai
Unióban nincs rá szükség, mert
amúgy is adott a személyek sza-
bad mozgása.

Az ellenzéki politikus politikai
jellegûeknek tartja a Románia
schengeni övezethez való csatla-
kozásával szembeni fenntartáso-
kat. Megoldást jelenthetne –
mondta –, ha elõször csak a repü-
lõterekre terjesztenék ki a rend-
szert, s a közúti és vízi határok ki-
maradnának belõle. 

Geoanã: „aktív nosztalgia” 

a kettõs állampolgárság

ÚMSZ

Antal Árpád sepsiszentgyör-
gyi polgármester tegnapi saj-

tótájékoztatóján arra kérte a
Kovászna megyei prefektúrát,
hogy ne csak a román, hanem a
magyar nyelvnek a polgármeste-
ri hivatalokban és a dekoncen-
trált intézményekben való hasz-
nálata fölött is õrködjék. Az
RMDSZ-es városgazda felhábo-
rodásának adott hangot amiatt,
hogy a prefektúra felszólításokat
küld azon cégeknek, amelyek
magyar nyelven is hirdetik ma-
gukat. Szerinte megenged-

hetetlen, hogy a prefektúra a tör-
vények betartására figyelmezte-
tett egy nagyáruházat, amelyik
magyar nyelvû hirdetésekkel rek-
lámozta termékeit. Antal Árpád
szerint a világ legtermészetesebb
dolga, hogy Sepsiszentgyörgyön
magyar nyelven is reklámozzák
magukat a cégek. Úgy véli: a
prefektúra túllépi hatáskörét,
ugyanakkor azt üzeni a vállalko-
zóknak, hogy ne ijedjenek meg a
hasonló felszólításoktól. A pol-
gármester ugyanakkor adatokat
kért a prefektúrától, hogy hány
esetben küldtek ki ilyen felszólí-
tásokat. 

A nyelvhasználatot gátolja 

a háromszéki prefektúra?

Folytatás az 1. oldalról

Traian Bãsescu hozzátette, tudo-
mása szerint a bánya megnyitá-
sát az Európai Bizottságnak kell
jóváhagynia. 

Az államfõ szavaira reagáló
RMDSZ-es miniszter leszögezte:
a befektetés megvalósításához
nincs szükség az Európai Bizott-
ság „különleges engedélyére”.
Tájékoztatása szerint a vonatko-
zó EU-direktívák és az espoo-i
egyezmény elõírásai értelmében
az engedélyeztetési eljárás több
szakaszból áll, a kormánynak
ezekhez kell igazodnia. „Brüsz-
szel csak azt várja el a román
kormánytól, hogy amíg az arany-
kitermelésre nem találnak a ciá-
nos technológiánál alkalmasabb
módszert, addig kérje a befekte-
tõtõl a bevált gyakorlat alkalma-
zását” – magyarázta Borbély. A
kérdésre válaszolva, mit ért „be-
vált gyakorlat” alatt a ciános
technológia esetében, a miniszter
Svédország esetét hozta fel példa-
ként, ahol „a bányáknál kialakí-
tott zárt rendszerben sikerül an-
nyira lecsökkenteni a cián men-
nyiségét, hogy mire a zagy a de-
rítõbe jut, méregtartalma már
alig mérhetõ”.

Traian Bãsescu a Románia ha-
tárain túli román diákoknak szer-
vezett táborban tartott elõadásban
biztosította támogatásáról a Rosia
Montana Gold Corporation be-
fektetését. Emlékezetett, hogy öt
év alatt az arany értéke az öt évvel
ezelõtti árának majdnem a há-

romszorosára nõtt, és az év végé-
ig tovább nõhet. „Nincs olyan or-
szág, amely ekkora kincs haszno-
sítására ne találna megoldást” –
jelentette ki, majd hangsúlyozta: a
beruházás megvalósítása esetén
alaposan „meg kell tervezni” a
környezet védelmét.

Korábban Emil Boc miniszter-
elnök is utalt arra, hogy a román
államnak újra kellene tárgyalnia a
szerzõdést a kitermelést tervezõ
kanadai Gabriel Resources-szal.
A román állam és a kanadai cég
társulásával létrejött RMGC 80
százalékos fõrészvényese a kana-
dai vállalat, a Minvest román álla-
mi bányatársaság pedig csaknem
20 százalékkal részesedik. A szer-
zõdés tartalma titkos, a közvéle-
mény csak annyit tud az RMGC
reklámjaiból, hogy Romániának 4
milliárd dollár haszna származna
a beruházásból. Kérdésünkre
Cãtãlin Hosu, az RMGC szóvivõ-
je tegnap elmondta: a cég nem kí-
vánja kommentálni a szerzõdés
újratárgyalására vonatkozó politi-
kusi nyilatkozatokat.

Mint ismert, a magyar Vidékfej-
lesztési Minisztérium kedden kö-
zölte: elutasítják a cianidos arany-
kitermelést Verespatakon. A köz-
lemény emlékeztet, hogy a hatá-
rokon átnyúló szennyezési kocká-
zatok miatt Romániának köteles-
sége kikérni a környezõ országok
álláspontját is az úgynevezett
espoo-i egyezmény keretében, de
az állásfoglalások Bukarestet a tu-
domásulvételen kívül nem kötele-
zik semmire. 

Borbély László kijavította

Traian Bãsescu államfõt

Az elnök lemond

a szuveranitásról 
Folytatás az 1. oldalról

Hozzátette: ellenkezõ esetben
Európa csak történelemkönyv
marad, amely a legkifinomul-
tabb és legjelentõsebb kultúrák-
ba nyújt betekintést. Szerinte a
katonai erõnek gazdasági erõ-
vel kell párosulnia. „A bizton-
ság csak pénzzel teremthetõ
meg, pénz pedig csak jól teljesí-
tõ gazdaságból származhat.
Egy 27 tagállamban különféle
politikákkal feldarabolt gazda-
ság nem biztosít számunkra
versenyképességet” – fejtette ki
Bãsescu, hozzátéve, hogy mind-
ez csak az õ elképzelése, uniós
szinten nincsenek „titkos tár-
gyalások” ebben a témában. A
szulinai nyári egyetemen az ál-
lamfõ arról is beszélt, hogy újra
megvitatásra ajánlotta a koalí-
cióban, hogy jövõben a lakos-
ság utólagos országos kompen-
záció nélküli egyéni választóke-
rületekben szavazzon a parla-
menti képviselõkrõl. „Ha lehe-
tett a polgármesterek esetében,
akkor miért ne lehetne a képvi-
selõk és szenátorok esetében
is?” – tette fel a kérdést Traian
Bãsescu. Hozzátette: azért tá-
mogatja a választási rendszer
módosítását, mert Romániának
erõs, maximum két alakulatot
magába foglaló kormányokra
van szüksége. Nem ért egyet az
államfõvel Korodi Attila, a kép-
viselõház külügyi bizottságá-
nak RMDSZ-es elnöke, ugyanis
a jelenleg érvényben levõ orszá-
gos visszaosztás kiiktatásával a
társadalom jelentõs része képvi-
selet nélkül maradna. Traian Bãsescu államfõ elõdje „hibáinak” elkerülésére szólította fel Ritli László egészségügyi minisztert Fotó: Tofán Levente
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Gy. Z.

Csajkovszkij balettje, A
hattyúk tava ment 1991.

augusztus 19-én a szovjet ál-
lami televízióban a meghir-
detett program helyett, a re-
formelnöknek tartott Gorba-
csov ellen elkövetett augusz-
tusi puccs kiagyalói így  blok-
kolták az adókat. Amikor pe-
dig a moszkvaiak a képernyõ
helyett kipillantottak az abla-
kon, páncélosokat láttak vo-
nulni az utcán – és megért-
hették, hogy mi is történik.

Jelcin színre lép

Gennagyij Janajev alelnök
irányításával a „rendkívüli
helyzet állami bizottsága” be-
jelentette, hogy a Krímben
szabadságát töltõ Mihail
Gorbacsov megbetegedett. A
Szovjetunió addig legerõsebb
emberét a nyaralójában elzár-
ták a külvilágtól, gyakorlati-
lag fogoly volt. A puccsisták –
Janajev mellett Valentyin
Pavlov miniszterelnök, Bo-
risz Pugo belügyi és Dmitrij
Jazov védelmi miniszter, va-
lamint Vlagyimir Krjucskov
KGB-fõnök minden áron
meg akarták akadályozni a ti-
zenöt tagköztársaság új szö-
vetségi szerzõdésének más-

napra tervezett aláírását.
Gorbacsov ugyanis több jog-
kört kívánt adni nekik, és a
nevet is meg akarta változtat-
ni Szovjet Szocialista Köztár-
saságok Szövetségérõl Füg-
getlen Szovjetállamok Szö-
vetségére. Emellett a kommu-
nista párt elveszítette volna a
befolyását a hatalomra, mi-
közben az elnöké, vagyis
Gorbacsové erõsödött volna.

A reformellenes szovjet ha-
talmi elit azonban alulbecsül-
te a polgárok hangulatát a be-
tegeskedõ rendszerrel szem-
ben, és mindenekelõtt egyet-
len ember befolyását: a Gor-
bacsov által radikális reform-
jai miatt politikai mellékvá-
gányra állított, viszont 1991.
június 12-én a Szovjetunió
történelmének elsõ közvetlen
választásán gyõztes orosz el-
nökét, Borisz Jelcinét.

Egy ártatlan kérdés

Máig tisztázatlan, hogy a
puccsisták miért viselkedtek
ennyire dilettáns módon, és
augusztus 19. reggelén miért
nem vették õrizetbe a dácsá-
jában Jelcint. A ház mögött
ekkor már néhány napja be-
súgók õgyelegtek, köröskörül
a KGB különleges egységei
állomásoztak; Jelcin ennek

ellenére minden további nél-
kül beautózhatott a Moszkva
folyó partján álló Fehér Ház-
ba, az Oroszországi Föderá-
ció parlamentjébe, hogy meg-
szervezhesse az ellenállást.

Noha a tévé és a rádió
blokkolva volt, a hírügynök-
ségek azonban mûködhettek,
egyszerûen megfeledkeztek
róluk. A puccsisták sajtókon-
ferenciáján, amit az egész or-
szágban közvetítettek, kifür-
készhetetlen okokból szót ka-
pott egy fiatal újságírónõ,
Tatyjána Malkina. Azt kér-
dezte: „Tisztában vannak ve-
le, hogy államcsínyt hajtanak
végre?” Malkina ma már ne-
vet a demokrácia ellenségei-
nek butaságán. Az õ egysze-
rû kérdése volt a rendkívüli
helyzet bizottsága gyengesé-
gének az elsõ jele. Janajev,
aki ideiglenesen Gorbacsov
jogkörét gyakorolta, érthetet-

len választ adott. Keze resz-
ketett, és ezt a reszketést az
egész ország látta. Ugyaneb-
ben az idõben emberek ezrei
zúdultak be Moszkva köz-
pontjába. Hamarosan nyil-
vánvalóvá vált azonban,
hogy a puccs, amely átfordult
forradalomba, csak Moszk-
vára és az ekkor még a Le-
ningrád nevet viselõ Szentpé-
tervárra terjed ki. Az ország
egyéb területein az élet zaj-
lott a megszokott kerékvá-
gásban.

Mása Lipman, az orosz
Carnegie Alapítvány Pró és
Kontra címû folyóiratának fõ-
szerkesztõje jól emlékszik ar-
ra, hogyan érkezett meg au-
gusztus 19-én 10 óra körül a
Fehér Házhoz. Köröskörül
minden üres volt. Hirtelen
azonban emberek tömege
kezdett el hozzá közeledni.
„Ezek az emberek maguktól

érkeztek, hogy a testükkel
pajzsot alkotva megvédjék
Jelcint és a szabadságát” –
mondja. Lipman késõbb éle-
te legfölemelõbb pillanatá-
nak tartotta ezt az eseményt.
Egyike lett az augusztus 19-
én a Fehér Háznál forgatott
szovjet állami televíziós ri-
port fõszereplõinek. A másik
Jelcin volt, aki páratlan bá-
torságával tûnt ki: kijött az
épületbõl, és egy tank tetejé-
rõl szónokolt a lelkes tömeg-
nek, szabad prédául szolgál-
va ellenségeinek.

Gorbacsov visszatér

Augusztus 21-re virradóan
megkezdõdött a puccsisták
és a Jelcin-hívek összeütközé-
sének legveszélyesebb szaka-
sza. Lövések dördültek, pán-
célosok mozogtak, az embe-
rek kiabáltak. Az államcsíny

három halottja tragikus félre-
értés áldozata volt: egy védel-
mi páncélos oszlop egy met-
róállomás védelmére sorako-
zott föl, mert az a hír terjedt
el, hogy támadás érte. Egy
tüntetõt lelõttek, két másikat
pedig elgázoltak.

A Fehér Házban KGB-
elitalakulatok támadásával
számoltak. A támadás azon-
ban elmaradt, és napfölkelte-
kor az ellenállási mozgalom
gyõzedelmeskedett. A KGB
Alfa nevet viselõ terrorelle-
nes egysége késõbb közölte,
hogy megparancsolták ne-
kik: „az épületet minden
áron be kell venniük”. Vona-
kodásukra a puccsistáknak
nem maradt más hátra, mint
a menekülés, Borisz Pugo fõ-
be lõtte magát. Tizenöt sze-
mély veszítette el a hivatalát,
tizenkettõt közülük bíróság
elé is állítottak. A legtöbben
már 1992-ben vagy 1993-ban
ismét szabadlábra kerültek,
nem volt véres megtorlás.
Sokan emlékeznek még arra
a képre, amikor Gorbacsov
augusztus 22-én visszatért
Moszkvába – ahogy késõbb
visszaemlékezett: egy másik
országba. Kissé megtörten
jött le a repülõgépe lépcsõ-
jén, a következõ hetekben és
hónapokban pedig megkísé-
relte megmenteni a Szovjet-
uniót, végül veszített régi ri-
válisával, Borisz Jelcinnel
szemben, aki a Szovjetunió
Kommunista Pártjának meg-
fosztását a hatalomtól leve-
zényelte. 1991. december 31-
én a Szovjetunió is meg-
szûnt, a történelem szemét-
dombjára került.  

Ez volt a vég kezdete: a keményvona-
las szovjet politikusok dilettáns és el-
vetélt puccskísérlete Gorbacsov távol-
létében. Senki nem gondolta még
1991. augusztus 19-én, hogy ezzel 
a Szovjetunió sírját ássák meg.

Egy elvetélt puccs messzeható utóhatásai

Bogdán Tibor 

Jó nevû orvosként, Ritli
László az utóbbi har-

minc évben különféle tisztsé-
gekben bizonyíthatta be
szaktudását. 

Szaktekintélynek 
számít 

A temesvári orvosi egyete-
men évfolyamelsõként vég-
zett 1973-ban. A hetvenes és
a nyolcvanas években a
vaskohsziklási városi kórház
élén állt, illetve ellenõrként
dolgozott a Bihar megyei
egészségügyi igazgatóságon.
1990-ben kinevezték a nagy-
váradi gyermekkórház igaz-
gatóhelyettesévé, majd a Bi-
har megyei egészségügyi
igazgatóságot irányította. A
gyermekgyógyászat, a rák-
kutatás és a hematológia te-
rületén szaktekintélynek szá-
mító orvos a Nagyváradi

Egyetem orvostudományi
karán tanít, 2010 óta a nagy-
váradi városi kórház igazga-
tója – innen került most a
bársonyosnak nem nevezhe-
tõ egészségügyi miniszteri
székbe. 

Vagyonosnak nem mond-
ható: 300 négyzetméter er-
dõvel, két lakással, egy 40
négyzetméteres nyaralóval
és egy Peugeot 207-es sze-
mélygépkocsival rendelke-
zik, bankbetétje nincs.

A nagyváradi 
csecsemõhalál

Román lapok emlékeztet-
nek viszont arra, hogy Ritli
László neve felmerült egy ki-
lenc évvel ezelõtti tragédia
kapcsán, amikoris, 2002-ben,
a nagyváradi szülészeten,
egyetlen év alatt húsz csecse-
mõ vesztette életét. Közülük
12 még az egy hetet sem élte
meg. A kivizsgálás kiderítet-

te, hogy a kórház vezetõsége
eltitkolta a halott csecsemõk
pontos számát, és a felmerült
gyanút is elhallgatta, misze-
rint a tragédiát kórházi fertõ-
zés okozta. Az ügy átkerült a
rendõrséghez is, ám végül is
nem indult bûnvádi eljárás.
Mindez azonban kiváló
ürügynek bizonyult ahhoz,
hogy néhány személyt felál-
dozzanak a pártok politikai
és választási érdekeinek. Ek-
kor mondatta le az akkori
egészségügyi miniszter, Da-
niela Bartos a kórház aligaz-
gatóját, Zoia Biteát és ekkor
távozott Ritli László is a Bi-
har megyei egészségügyi
igazgatóság élén betöltött
tisztségébõl.

Az eset természetesen nem
kerülte el a Ritli jelölését elfo-
gadó Emil Boc figyelmét
sem. A miniszterelnök ennek
kapcsán leszögezte: maga is
utánanézett a történteknek,
és számára immár nyilvánva-

ló, hogy Ritli László semmi-
féle konkrét felelõsség nem
terheli az ügyben – egyszerû-
en akkor betöltött tisztségé-
nél fogva szánta rá magát a
távozásra.

Miniszteri jövés-menés

Ritli László egyébként a
rendszerváltás 21 esztendeje
alatt immár a 20. egészség-
ügyi tárcavezetõ. Nyomban
1989 decembere után, 1990
januárjában elsõ miniszter-
ként a közegészségügyi elõ-
adótanárt, Dan Enãchescut
nevezték ki, aki júniusig ma-
radt posztján, helyét Bogdan
Marinescu vette át, õt 1991
októberében Mircea Maio-
rescu követte. Nevüket sem-
mivel sem tették emlékezetes-
sé. Az elsõ miniszter, aki
konkrét intézkedéseket is ho-
zott Iulian Mincu volt; õ töl-
tötte a legtöbb idõt a minisz-
teri székben. Bevezette a tárca
költségvetését némileg meg-
növelõ szenvedélyadót, ám
nem tudta feledtetni, hogy
Ceauºescu jobbkezeként õ
dolgozta ki az „ésszerû élel-
miszerfogyasztás” kereteit
minimálisra leszûkítõ „egész-
séges táplálkozási tabellát”.

Az utána következõ Da-
niela Bartoº volt az egyedüli,

aki két mandátumot is szer-
zett a tárca élén, 1996-ban és
2000-2003 között. A kórház-
decentralizáció fontosságát
hangsúlyozta és igyekezett
rendet teremteni a gyógy-
szerfelvásárlásokban. A he-
lyét elfoglaló ªtefan Iosif
Drãgulescunak azért kellett
mennie, mert tárcája alulfi-
nanszírozásáért bírálta a kor-
mányt, de a kabinettel való
szembekerüléséért menesz-
tették alig öt hónapnyi mi-
niszterséget követõen Ion
Victor Brucknert is, amiért a
térítéses gyógyszerek általa
aláírt listája nem egyezett a
kormány lajstromával. A
nyomába lépõ Bárányi Fe-
renc bukását a szekuval
fenntartott állítólagos kap-
csolatai okozták, alig három
hónappal hivatalba lépése
után. Valeriu Stoica egy hó-
napi, ideiglenes minisztersé-
gét követõen újabb magyart,
Hajdu Gábort neveztek ki az
akkorra már 700 milliárd le-
jes adósságot felhalmozó tár-
ca élére. Az orvosi kamara
elnöke, Dan Pereþianu sze-
rint õ volt a legjobb minisz-
ter. Mandátuma alatt, német
modellt követve, lefektette az
egészségbiztosítási rendszer
alapjait. Utóda, Mircea Beu-
rean plágium miatt távozott,

egy hónapos ideiglenes mi-
nisztersége alatt pedig Ionel
Blãnculescu börtönnel fenye-
gette a pénzkereteket elfe-
csérlõ kórházigazgatókat. A
2003 végén hivatalába lépett
Ovidiu Brânzan 2004 de-
cemberéig töltötte be a tiszt-
séget, az õt követõ Mircea
Cintezát, Eugen Nicolãescu
váltotta fel, aki a térítéses
gyógyszerellátás válságába,
és olyan költséges, egyben
pedig kivitelezhetetlen elkép-
zelésekbe bukott bele, mint a
lakosság egészségi állapotá-
nak felmérése. Érdeme vi-
szont az egészségügyi tör-
vény elfogadtatása, és a
SMURD roham-mentõszol-
gálat törvényesítése volt.
Ezek után már feltûnõen so-
kat, 2008 decemberétõl 2009
októberéig maradhatott a
tárca élén Ioan Bazac, aki
Dan Nica belügyminiszteri
tisztségébõl történt menesz-
tése elleni tiltakozásként
mondott le, miután azzal vá-
dolták, hogy 5 milliárd lejt
játszott át érdekkörébe tarto-
zó vállalkozásoknak. Adri-
ean Videanu két hónapnyi
ideiglenes tárcavezetõsége
után nevezték ki végül, a
nemrégiben az ágazat alulfi-
nanszírozása miatt távozó
Cseke Attilát. 

Ritli, az egészségügy doktora?
A rendszerváltás 21. esztendejében a romániai egészségügy

20. minisztereként tette le esküjét szerdán este a nagyváradi

Ritli László. Személyében újabb magyar nemzetiségû és is-

mét gyakorló orvos-miniszter irányíthatja a hányattatott sor-

sú tárcát. A tisztség annak nyomán üresedett meg, hogy

Cseke Attila az ágazat alulfinanszírozása miatt lemondott.

Elnöki beszédet tartott. Borisz Jelcin híressé vált, történelem-alakító „tankjelenete” 1991-ben



Eljutottunk augusztus utolsó dekádjához,
elmondhatjuk tehát: immár zár a nyár.
De azt is hozzátehetjük: hülye egy nyár
volt. Mióta eszemet tudom, nem emlék-
szem hasonló szeszélyekre: egyik napról
a másikra tizenöt-húsz fokokat korcsolyá-
zott le s föl a hõmérséklet. Lehet, hogy a
korom teszi, de egyre jobban megértem
azokat az idõs embereket, akiket a hirte-
len változások megviselnek, és igen, Isten
bizony magam is aggódom, amiért egyre
több halálhírrõl érkezik jelentés. Kedves
barátom szokta mondani: manapság olya-
nok is meghalnak, akik azelõtt egyszer
sem tették.
De térjünk vissza csak az idõjáráshoz, bár-
mennyi kellemetlenséget okoz is, mégis
kellemesebb téma valamivel. Egy másik jó

ismerõsöm, történetesen or-
szágos ismertségû meteoro-
lógus, amikor arról faggat-

tam, mire föl ez az
újabban tapasztalható
drasztikus változás
(ugye van még, aki
emlékszik: az el
Ninóval indult el
minden), azzal kezdte

a választ: „amikor az eszkimó ember tüsz-
szent”. És elmagyarázta, hogy a mi éghaj-
latunknál bármilyen apró változás belátha-
tatlan következményekkel járhat. Elegendõ
akárcsak egyetlen erdõsávot kivágni a Tisza
vízgyûjtõ területén, nemcsak korábban el-
képzelhetetlen árvizek sújtják a lentebb
fekvõ területeket, hanem
iszonyatos viharok kelet-
kezésének sem állják útját.
Bár az idõjárás-jelentések
– kabarétréfák ide, kabaré-
tréfák oda – ma már szin-
te nemcsak napra, hanem
órára is egészen pontosak, de még a körze-
teket is be tudják határolni (hála a számí-
tógépes programoknak), azért még mindig
lehet mellélõni. Fõleg közép- és hosszútá-
von. Ezt az amúgy joggal és nagyon is el-
ismert meteorológus ismerõsömet egyszer
megkérdeztem, szerinte mikor érdemes a
családdal nyaralni mennem. „Öregem” –
felelte –, „csakis július elsõ két hetében.
Csodás idõ lesz, én is akkor megyek tú-
rázni.” Hallgattam rá. Mit mondjak? A
Tisza-parton épp hogy csak pingvinekkel
nem találkoztam, két héten át egyszer sem
láttam a Napot, egyszóval rémes nyaralá-

sunk volt. Küldtem is egy általam rajzolt
kaján képeslapot az idézett úrnak, termé-
szetesen a munkahelyére, hadd ugrassák a
kollégái. (Meg is tették.) Csekély vigasz,
hogy mi legalább zárt helyen vacoskod-
tunk, ám kedves meteorológusom ezalatt
biciklitúrán (!) vett részt.

Meglehet, most önma-
gamnak mondok ellent,
merthogy az ilyen idõjárá-
si anomáliák ezek szerint
nem újkeletûek, de vala-
hogy úgy emlékszem visz-
sza, hogy tovatûnt gyer-

mekkoromban (azok a szép ötvenes évek!)
télen tél volt, nyáron pedig nyár, a kará-
csonyok fehérek voltak, a vízparti üdülé-
sek napsütésesek – persze, a múlt mindig
mindent megszépít. Elég csak arra utal-
nom: gyermekként az ember mit sem törõ-
dik azzal, hogy ki kell fizetni – például – a
gáz- és a villanyszámlát.
Errõl jut eszembe. Azért olyan nyárra
nemcsak a megszépítõ múlt miatt nem
emlékszem, hogy a nyár kellõs közepén be
kellett volna fûteni. Igaz, ahogy mondani
szoktam, egy fenyõerdõ kellõs közepén (a
kertemben hét hatalmas fenyõfa magaso-

dik), egyedülálló családi házban másmi-
lyen a hõmérséklet, mint valamely tömbla-
kásban, amelynek lehet ugyan rossz a szi-
getelése, de a szél mégsem fújja úgy körül.
Amikor már tizenhat fok alá süllyedt, és
alaposan felöltözve, pulóverben is vacogni
kezdtem, nem volt mit tennem, be kellett
kapcsolnom a fûtést. Igen ám, de amint el-
kezdett duruzsolni a gáz, odakint is emel-
kedni indult a higanyszál. Minek követ-
keztében természetesen elõbb letekertem a
szabályozót, majd ki is kapcsoltam a kon-
vektort. Erre föl rögvest újra hûlni kezdett
az idõjárás. Így ment ez ezen a nyáron –
mit nyáron? – végestelen végig, egyikünk
sem unta el. (No jó, én egy nagyon kicsit.)
Tekerés fel, tekerés le – még télen sem kell
ennyit csuklóznom.
Megdöbbentõ gyanú ébredt bennem. Az
azért mégsem lehet, hogy én szabályoz-
nám – nem csak a fûtést, hanem az idõjá-
rást is. Ugye nem? Hogy én volnék az
idõjárásfelelõs? Sok mindent hiszek és
képzelek magamról, de hogy én volnék az
Atyaúristen, az azért mégis túlzott merész-
ség volna a részemrõl.
Hiszem inkább: ilyen huzatos a mi Kárpát-
medencénk. 

A politikai világirodalomban annyira biztosra vették, hogy az agg
Ferenc József halálával elöregedett monarchiája is szét fog bomla-
ni, hogy ez a második nagy kupolabeomlás – ami bennünket ma-
gyarokat is maga alá temetett – a nyugat szemében természetesnek,
szükségszerûnek tûnt fel. A beállott változás Közép- és Keleteurópa
nemzetiségi viszonyai és állami szerkezete szempontjából óriási
volt, hiszen a Habsburgok monarchiájukban a legkülönbözõbb né-
peket egyesíteni, érdekeiket lehetõleg közös nevezõre hozni igye-
keztek. A monarchia helyébe lépett utódállamok ezzel szöges ellen-
tétben a nemzeti szétválás, elkülönülés, sõt elszigetelõdés, és önálló
állami szervezkedés gondolatát képviselik.
Mikor a középkorban új életre hívták a római császárság gondola-
tát, az impérium a frankokról a németekre ment át, õk váltak a
császári eszme letéteményesévé, úgyhogy minden utóbb létesült
többi császárság csak a német szent birodalom utánzása volt. Ez
az imperális gondolat a Reichnek 1918-ban köztársasággá történt
átalakulása következtében annyi más mindennel együtt szintén
elenyészett. A német birodalom vezérállama Poroszország pedig –
I. Frigyes Vilmos, II. Frigyes és I. Vilmos királyainak tradícióihoz
híven – a katonai monarchia, a modern militarizmus képviselõje
és megtestesítõje volt. A versaillesi béke kimondván a Reich le-
fegyverzését, a porosz militarizmusnak egy csapással véget vetett.
Itt is olyan pillérek dûltek ki, amelyek konstruktív lényeges elemei
voltak a XIX. század államrendszerének.

Gróf Klebelsberg Kunó: A XIX. század likvidálása, 
Európa összezsugorodása (Pesti Napló, 1932 febr.) 

Az idõjáráscsináló
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Keveset tudtunk azelõtt a kapitalizmusról. Töltöget-
ték fejünkbe az igazságtalanságra épülõ rendszer
kritikáját, majd arra szavaztunk, hogy legyen ver-
seny, érvényesüljön az ügyesebb, értékeljen min-
dent a piac. Brit tudósok szerint azokban az orszá-
gokban, amelyekben a morál és a közgondolkodás
egy bizonyos szint alatt van (Afrika, Dél-Amerika,
Európa déli és keleti államai), a demokrácia és a
piacgazdaság még embertelenebb és korruptabb vi-
szonyokat teremtett, mint a korábbi rendszer.
Fodrászból például sok van. A szolgáltatóipar nem
kínál biztos megélhetést, különösen vidéken, gazda-
sági bajok idején ezen kezd spórolni minden kun-
csaft. A férfiember azért havonta elmegy fodrász-
hoz. Kettõ fodrász van a látkörömben, róluk szól a
példázat.
Egyikük, nevezzük Ilikének, egy órát is elszöszöl
egy-egy fejen, tincsenként ollóz, ritkít, kétszer-há-
romszor végigmûvel minden területet, gondosan és
alaposan végzi munkáját. Amúgy Németországban
dolgozik, egy kilencven körüli Alzheimer-unokát
ápol fõállásban, rövid itthonlétei alatt kikérdezge-
tem a nagyhírû ember leszármazottairól, a tudomá-
nyos találkozókról, amiket a nagyatyai házban ren-
deznek.
Másikuk, nevezzük Zsuzsinak, férje dolgozik német
nyelvterületen megélhetési kényszerbõl távol a csa-
ládtól, rá itt maradt a három iskolás gyermek gond-
ja, a fodrászat kereset-kiegészítõ tevékenység. Zsu-
zsi tíz perc alatt végez egy férfifejjel. Gyorsan, haté-
konyan, nagyon begyakorlott, rutinos mozdulatok-
kal itt csattint, ott nyisszant, és már kész is.
Az árakat – piacgazdaságban élünk – rajtuk kívül ál-
ló erõk szabályozzák, tehát pont ugyanannyit kell fi-
zetni mindkettõnek. A végeredményen, a férfiasan
igénytelen hozzáállásból következõen, én nem látok
különbséget. Egy középkorú vagy annál idõsebb
hímnemûnek az elegendõ, ha nem látszik elhanya-
goltnak, s nagyjából változatlan marad a megjelené-
se, nem kérdezik úton-útfélen, hogy csak nem birka-
nyírás volt éppen mostanában. Meg, ugye, a Beatle-
sen szocializálódott korosztály annakidején sem köl-
tött sokat fodrászra, amikor dúsabb volt a sörény.
Ellenben a rendszeresen nyiratkozó kuncsaftokat
megosztja a két fodrász eltérõ stílusa és irányultsá-
ga. Komoly logikai és retorikai teljesítménynek
számító érveléseket hallottam már Zsuzsi kontra
Ilike témakörben a kérdés súlyának megfelelõ gaz-

dasági és morális megközelítésben.
Hogy bizony dolgozzon meg a
fodrász azért a pénzért, és nyújt-
son aprólékosan hibátlan szolgál-

tatást, illetve, hogy korunk jelszava
a hatékonyság, s nyilvánvalóan
az dolgozik jobban, aki adott
idõmennyiség alatt több fejjel

végez. 
Én nem tudom.
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Az azért mégsem lehet,
hogy én szabályoznám –
nem csak a fûtést, 
hanem az idõjárást is.

Gyulay Zoltán

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A munka elõfeltétele az elégedetlenség.” 
Barack Obama

Idegenforgalmi nevezetességek

Nemzeti elkülönülés

Két fodrász
A nap címe. Emil Boc üres kézzel tért vis-
sza Kínából, Adevãrul

Magyarázat. A sok tervezés és szándék-
nyilatkozat közepette el is felejtettük, hogy
kormányfõ és kísérõ csapata egyetlen szer-
zõdést sem írt alá – csak ígéreteket kapott.
Az Adevãrul szerint más európai vezetõk
kínai látogatásai tízmilliárd eurós nagyság-
rendû szerzõdésekkel jártak. Ezzel szem-
ben megtudjuk, milyen protokoll-ajándé-
kokkal tért haza a bõröndjében Emil Boc:
kapott a kínai elnöktõl és kormányfõtõl
egy festményt lótuszvirággal, porcelán tea-
készletet és egy tányért az Universiade
piktogramjaival. Életre szóló élmény, bár
itthon még ezért is bírálják. A Caþavencii
karikatúráján egy karóbahúzott ellenzéki-
vel „elhajol” a karó, a kényúr azt mondja:
„Nem megmondtam, hogy ne hozzatok
mûanyagkarókat Kínából? Hol van Boc?”

Divatkonfliktus. Szenzáció!!! A miniszter
asszony bírálja az államelnököt! Avagy
hogyan lett Traian Bãsescu, Elena Udrea
áldozata? A legpontosabb válasz erre a
kérdésre az, hogy áttételesen. Ugyanis
Elena Udrea tulajdonképpen Victor
Pontával került nemes politikai szóváltás-
ba: az öltözködés kérdésében. Egy tévé-
adásban a hölgynek felrótták, hogy 14
ezer eurós, csillagocskás Dolce&Gabbana
ruhában jelent meg egy sajtóértekezleten;
E. U. helyesbített: a kreáció mindössze
800 euróba került; ezzel szemben megvá-
dolta V. P.-t, hogy 600 eurós Paul&Shark
pulóverekben mászkál. Ponta azt mondta,
õ sohasem kommentálta, milyen ruhát
vesz fel meg le Elena Udrea. Rövidesen ki-
derült, hogy a Paul&Sharktól Traian
Bãsescu is vásárol pulóvert, sõt, viselésével
még (in)diszkréten reklámozza is a céget.
Véleményünk szerint a szabadszájú hölgy-
gyel valaki rövidesen levéteti a ruhakölte-
mény. Mi pedig maradunk – a Gândul
nyomán – az emelkedett politikai vita ta-
nulságaival, bár nem tudjuk, melyek azok.
A Cotidianul be is mutatja a fess E. U.-t az
inkriminált cuccban (nem rossz!), és is-
merteti a botrány amerikai sajtóvissza-
hangját. Ez aztán hírverés!

A nap álhíre. B. és B. megnyugtatta a
nyugdíjasokat: számukra ez lesz az utolsó
válság. 

Krebsz János
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Munkatársainktól

Erdély-szerte színes prog-
ramokkal ünneplik hol-

nap Szent István napját.
Néptánctalálkozó, templom-
szentelés, falunapok, a Nem-
zet Kenyerének megszente-
lése és megszegése, virágko-
csi-bemutató is szerepel az
ünnepi kínálatban.   

Templomavató 
Kolozsváron

Az augusztus 20-i kolozs-
vári ünnepségek idén is a
már javában zajló magyar
napok keretében zajlanak.
Holnap délután bemutatkoz-
nak a 13. Szent István-napi
Néptánctalálkozó hazai és
külföldi táncosai. Délután
hat órakor a Donát úti római
katolikus templom felszente-
lésére kerül sor, az ünnepi
szentmisét Jakubinyi György
gyulafehérvári római katoli-
kus érsek celebrálja. Este az
Erdélyi Kárpát-Egyesület
szervezésében az érdeklõdõk
a Bácsi-torokba indulnak,
ahol meggyújtják a Magyar
Szolidaritás Tábortüzét.

A nemzet kenyere
Szentgyörgyön

A Szolnoki Televízió szerve-
zésében a sepsiszentgyörgyi

Diószegi Pékség és a ma-
gyarországi Lipóti Pékség
Szent István napja alkalmá-
ból két óriáskenyeret, az
úgynevezett Nemzet Kenye-
rét süti meg a háromszéki
megyeszékhelyen. Sepsi-
szentgyörgyön tegnap haj-
nalban kezdték el dagaszta-
ni a két, ötvenkilós óriáske-
nyérnekvalót, és fél tizen-
kettõkor tették be a Park
vendéglõ melletti, Szent
György napjára készült ke-
mencébe. Holnap Szolno-
kon, illetve Sepsiszentgyör-
gyön egy idõben szelik fel a
Nemzet Kenyerét. A sepsi-
szentgyörgyi ünnepséget a
Szent József katolikus
templomban 18 órától kez-
dõdõ Szent István-napi mi-
sét követõen az udvaron
tartják, ahol ft. Szabó Lajos
kanonok megszenteli és
megszegi a kenyeret, melyet
szeletenként szétosztanak. 

Ünnepbe borul 
Maros megye

Maros megyében több te-
lepülésen is Szent István-na-
pi emlékünnepséget tarta-
nak holnap. Székelyszentist-
vánon 17. alkalommal emlé-
keznek egész napos rendez-
vénysorozattal az államala-
pítóra. A református temp-
lomban ünnepi beszédet

mond Markó Béla minisz-
terelnök-helyettes, majd Öt-
vös József, az Erdélyi Egy-
házkerület missziói elõadója
hirdet igét. A résztvevõk
megkoszorúzzák a temp-
lomkertben lévõ Szent Ist-
ván-szobrot.  Ákosfalván a
ma kezdõdõ hagyományos
Ákosfalvi Községi Napok
rendezvénysorozat kereté-
ben ünneplik a Szent István-
napot. Holnap 11 órától
Szent István-napi istentiszte-
letet tartanak, amit sportren-
dezvények, vásár, majd kon-
cert követ. Balavásáron a he-
lyi RMDSZ és a polgármes-
teri hivatal szintén Szent Ist-
ván ünnepére idõzítette a fa-
lunapokat. 

Székely nemzeti 
opera Szárhegyen

Holnap Gyergyószárhe-
gyen tartják G. Nagy István
Ilián magyarországi író Csa-
ba királyfi címû székely nem-
zeti operájának õsbemutató-
ját. A szerzõ az MTI-nek el-
mondta, négy hónapja dol-
gozik Erdélyben a mû szín-
padra állításán. A Csaba ki-
rályfi szövegkönyvét és a mû
versrészeit egyaránt a ma-
gyarországi író írta, akár-
csak a teljes dalanyagot. Az
opera hangszerelésére a
szerzõ az erdélyi Bene Zol-

tánt kérte fel, a mû színpad-
ra állításával pedig Orza
Cãlin rendezõt bízta meg. 

Színes kavalkád 
Udvarhelyen

Székelyudvarhelyen há-
rom napon át tartó rendez-
vénysorozattal ünneplik
Szent István napját. Az ün-
nepség ma délután 5 órakor
kezdõdik, a lakosságot az
Udvarhelyszéki Fúvószene-
kar, az Udvarhelyszéki Ha-
gyományõrzõ Huszárok és a
Boróka Néptánczenekar hív-
ja ünnepelni. A nap a Korona,
jogar és címerpajzsok kiállítás
megnyitójával folytatódik,
színpadra lép a gyergyó-
szentmiklósi Step Dance
táncegyüttes is valamint

olyan neves zenekarok bizto-
sítják a talpalávalót, mint a
Gyergyóalfalusi Domokos
Pál Péter Egyesület cigányze-
nekara és az Ég és Föld
együttes. A holnap délelõtti
rendezvényekre fõként a gye-
rekeket várják, rajzverseny és
a Szent Korona modellezése
is szerepel a programban. A
színpadon a nap folyamán
magyarországi és helyi tánc-
együttesek váltják majd egy-
mást, népdalokkal, baranta-
bemutatóval szórakoztatják a
közönséget. A Városi Könyv-
tárban fimvetítésre is sor ke-
rül, az érdeklõdõk az István a
király címû rockoperát tekint-
hetik meg. A közönség
Homonyik Sándor dalaival
nosztalgiázhat szombat este,
majd Bunta Levente polgár-

mester köszöntõje követke-
zik, melyet a magyar és szé-
kely himnusz eléneklése, va-
lamint a tûzijáték követ. Va-
sárnap különbözõ táncegyüt-
tesek, zenekarok fellépése
szórakoztatja a nagyérde-
mût, majd a rendezvénysoro-
zatot Varga Miklós és a Mag-
na Cum Laude együttes kon-
certje zárja.

Virágkarnevál és 
színházavató Váradon

A sokéves hagyományok
szerint Debrecen és Nagyvá-
rad önkormányzatai össze-
fogásának köszönhetõen az
augusztus 20-i Debreceni Vi-
rágkarnevál másnapján
Nagyváradon is felvonul né-
hány virágkocsi, amire az
idén is a Nyitott ablak Európá-
ra elnevezésû rendezvény
keretében kerül sor. A felvo-
nulás szombaton 14 órakor
indul a Dacia sugárútról  a
fõtéri parkolóig, ahol 19 órá-
ig lehet megcsodálni a virág-
alapú kreációkat. Este 21
órától pedig a magyarorszá-
gi Experidance tánctársulat
fellépésével nyitja meg kapu-
it Nagyvárad vadonatúj nyá-
ri színháza. A szabadtéri
nyári színházat, amely 800
férõhellyel várja a nézõket, a
nagyváradi vár Csonka-bás-
tyájában alakították ki. 

Szent István-napi ünnep Erdélyben
Arany színbe borul a budapesti Parlament
Idén Pápai Lajos gyõri megyéspüspök mondja a buda-
pesti Szent István-bazilika elõtti téren tartandó misén a
szentbeszédet, a közjogi méltóságok mellett jelen lesz
Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius is. A szent-
misét Erdõ Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti
érsek és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai
közösen mutatják be. A szertartás után indul útjára a
Szent Jobb-körmenet, az államalapító király épen meg-
maradt ereklyéje. Az állami ünnepség holnap reggel a
nemzeti lobogó ünnepélyes felvonásával kezdõdik a Kos-
suth téren, és az esti ünnepi tûzijátékkal zárul. A nap kü-
lönleges eseménye, hogy új díszkivilágítást kap a Parla-
ment, és az eddigi ezüst helyett arany színbe vonja az
épületet. (Gy. Z.)

Sipos M. Zoltán   

Megtöbbszörözte prog-
ramjait tegnaptól a Ko-

lozsvári Magyar Napok – a
Farkas utca valósággal pe-
zseg az élettõl, az utcára köl-
tözött rendezvény igazi fesz-
tiválhangulatot kölcsönöz a
nyári idõszakban amúgy
csendes kincses városnak. A
vásárosok, szakácsok, ván-
dorbábszínházak, népzené-
szek már kora délelõtt felver-
ték tanyáikat a Farkas utcá-
ban, de nem kellett soká vár-
niuk az érdeklõdõkre, akik
hamar ellepték a helyet. A
kürtõskalács-árusokon és a
lacikonyhákon kívül bõven
akadnak bort és különféle pá-
linkákat kínáló sátrak is a
Farkas utcában, de nem kép-
viseltetik alul magukat a kéz-

mûvesek és könyvárusok
sem. A színpadot tegnap a
népzenészek uralták, míg a
színpad elõtt a legkisebbek
tanulhattak széki és felcsíki
táncokat. Ma délben csalá-
dos, ifjúsági és gyerekprogra-
mokra kerül sor, bemutat-
koznak a XIII. Szent István-
napi Néptánctalálkozón
részt vevõ együttesek, a mû-
vészetek kedvelõi tárlatveze-
tésen vehetnek részt Kolozs-
vár belvárosi galériáiban, a
történelem iránt érdeklõdõk
pedig a Román Országos Le-
véltárban tehetnek látoga-
tást. A napot Deák Bill Gyu-
la Blues Band-jének koncert
je zárja. Szombaton a Váró-
terem Projekt alternatív szín-
házi társulat 12 órás Marato-
ni Sorsjáték címû improvizá-
ciós elõadását mutatja be, es-

te pedig a Kolozsvári Filhar-
mónia és a Kolozsvári Ma-
gyar Opera közös elõadására
invitálják az érdeklõdõket.
Amint arról lapunkban már
beszámoltunk, vasárnap a
Kolozsvári Magyar Napok
vendégeként a kincses város-
ba látogat Schmitt Pál, Ma-
gyarország köztársasági el-
nöke. „Scmitt Pál köztársa-
sági elnöki minõségében
nem hivatalos látogatásra ér-
kezik vasárnap Kolozsvárra”
– jelentette ki lapunknak teg-
nap Szilágyi Mátyás. A ko-
lozsvári fõkonzul tájékozta-
tása szerint Schmitt vasár-
nap megnyitja a 100 Tagú
Cigányzenekar fõtéri kon-
certjét, elõtte pedig megko-
szorúzza a Szent Mihály-
templom mellett levõ Már-
ton Áron-szobrot. 

Megpezsdült a kincses város

Az utcára költözött rendezvény igazi fesztiválhangulatot kölcsönöz a városnak A szerzõ felvétele

Totka László

„Az utolsó száz méteren
belül érkeztek a Nagyvá-

radi Állami Filharmónia
2011–2012-es évadát megelõ-
zõ karbantartási és felújítási
munkálatok, az intézmény
készen áll a 62. szimfonikus
zenei évadának megnyitásá-
ra” – jelentette ki tegnapi saj-
tótájékoztatóján Tódor Al-
bert, a filharmónia mene-
dzser-igazgatója. Elmondása
szerint modernizálták az in-
tézmény egyes részeit, szep-
temberben már csak a tetõ
egyes részeinek szigetelése
van hátra. „Mindent, amit
önerõbõl meg lehetett tenni,
azt megcsináltuk” – fogalma-

zott Tódor. Az új évadban
mintegy 40 koncerttel várják
a komolyzene kedvelõit, a
programot az elõzõ évadban
végzett kérdõíves közvéle-
mény-kutatás alapján alakí-
tottak ki. A szeptember 15-i
nyitókoncerten Bartók Béla
és George Enescu emléke
elõtt tisztelegnek, a zeneóriá-
sok születésének 130. évfor-
dulója alkalmából. „A prog-
ramban szerepel vokálszim-
fonikus, illetve zongorahang-
verseny és számos neves
meghívott mûvész gazdagítja
az új évad mûvészeti felhoza-
talát” – tájékoztatott Foica
Vasile mûvészeti igazgató.
Hangsúlyozta, olyan ismert
nagy mûvészek érkeznek

Nagyváradra, mint Radu
Popa, Herman Engels, Kul-
csár Szabolcs és Selmeczi
György karmesterek, Ludo
Marien akkordeonmûvész és
Sergiu Cârstea trombita-
mûvész. Az intézmény veze-
tõi elmondták, a következõ
évadban is támogatják a fia-
tal tehetségeket, akiknek fel-
lépési lehetõséget biztosíta-
nak, ugyanakkor továbbra is
dolgoznak azon, a fiatalok is
aktív közönségévé váljanak
az intézménynek. „Mintegy
800, zenével foglalkozó sze-
mély él Nagyváradon. Lehe-
tetlen, hogy közülük ilyen ke-
vesen járjanak a filharmónia
hangversenyeire” – panasz-
kodott Tódor. 

Megújul a váradi filharmónia
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Új feltételek mellett vé-
gezheti munkáját Ritli

László frissen kinevezett
egészségügyi miniszter, aki
tegnap vette át hivatalát elõd-
jétõl, Cseke Attilától Buka-
restben. A Demokrata-Libe-
rális Párt ugyanis „kapitulált”
az Országos Egészségbiztosí-
tó Pénztár (CNAS) ügyében,
így a biztosító vezetõje ezen-
túl az egészségügyi miniszté-
rium államtitkáraként, a tár-
cavezetõ alárendeltjeként
mûködik majd – erõsítette
meg tegnap Borbély László.
Az RMDSZ politikai alelnö-
ke szerint a minisztérium és a
biztosító viszonyát augusztus
31-én szabályozza majd a
kormány. Hozzátette, várha-
tóan a CNAS vezetõjét is az
új miniszter, Ritli László ne-
vezi majd ki.

Szarvánál 
ragadta meg a bikát

Borbély László tegnap
Cseke Attilát ezekkel a sza-
vakkal búcsúztatta, amikor a
leköszönõ miniszter átadta
hivatalát Ritli Lászlónak:
„szarvától ragadta meg a bi-
kát”. Az eseményen a búcsú-
zó tárcavezetõ és a hivatalba
lépõ miniszter is hangsúlyoz-
ták: a Cseke-reform legfonto-
sabb kezdeményezéseit foly-

tatni kell. A távozó miniszter
a clawback (az ártámogatott
gyógyszerek utáni befizeté-
sek) fontosságát, az egészség-
ügy informatizálását emelte
ki, és emlékeztetett, minden
intézkedés feltétele az ará-
nyos finanszírozás.

Vége 
a „kétfejûségnek”

Cseke Attila úgy fogalma-
zott: azt sajnálja, hogy hiva-
tali ideje alatt nem tudta
megszûntetni az egészségügy
finanszírozásának kettõssé-
gét. „Hivatalba lépésem pilla-
natában jeleztem, hogy a leg-
nagyobb problémák az Or-
szágos Egészségbiztosítási
Pénztár mûködtetésével és
nem az egészségügyi minisz-
tériummal kapcsolatban me-
rülnek fel. Ma a biztosító
nem írhat ki közbeszerzési el-
járást az országos gyógyszer-
programok mûködtetéséhez”
– tette hozzá Cseke Attila,
utalva arra hogy a gyógysze-
rek beszerzéséhez szükséges
pénzrõl viszont az egészség-
biztosító dönt. A politikus
szerint a következõ idõszak-
ban az lesz a legfontosabb
változás, hogy a CNAS mû-
ködését az egészségügyi mi-
nisztérium koordinálja, így a
minisztériumnak meg lesz-
nek a szükséges eszközei a
rendszer átalakításához. 

Mint arról korábban beszá-
moltunk, az országos egész-
ségprogramok keretében
igénybe vehetõ gyógyszerel-
látás – a diabéteszben, a da-

ganatos betegségekben illetve
a szervátültetésen átesettek
ellátása – akadozott az utób-
bi hónapokban, mert a
CNAS által biztosított keret

kimerült, az életfontosságú
készítményekre nem volt
elég pénz. A háromszéki pa-
tikusok emiatt egy hétig tilta-
kozó akciót is tartottak.
Nagy András, a Kovászna
Megyei Gyógyszerészkama-
ra elnöke figyelmeztetett a je-
lenlegi finanszírozás visszás-
ságaira.  „Fel kell számolni a
jelenlegi kétfejû rendszert,
amelyben a minisztérium
szabja meg az egészségügyi
eljárásokat, de finanszírozá-
suk egy önálló intézményre,
a biztosítóra hárul” – hang-
súlyozta korábban a három-
széki szakember. 

Eddig, és ne tovább

Ritli László megerõsítette
a Cseke Attila által mondot-
takat, és úgy fogalmazott,
„nem mehetnek a dolgok
úgy, mint eddig, mert össze-
omolhat az egészségügyi
rendszer”. A biztosító mû-
ködtetésével kapcsolatban a
frissen kinevezett miniszter
szerint hatékonyabbá kell
tenni az egészségügyi ellá-
tást, például az országos
egészségügyi programokat, a
kórházak menedzselését, az
eddig mûködésképtelen
clawback rendszert. Ritli úgy
véli, hogy ha ezek a kezde-
ményezések megvalósulnak,
akkor az egészségügyi költ-
ségvetés tartalékai is bõvül-

nek. Az új egészségügyi mi-
niszter hangsúlyozta: be kell
vezetni az országos egészség-
ügyi programokba a generi-
kus gyógyszerek alkalmazá-
sát. Ezek azok a készítmé-
nyek, amelyek jóval keveseb-
be kerülnek, mert nem az
eredeti gyártótól szerzi be a
minisztérium, a hatóanyaguk
viszont megfelel az eddig
használt készítmények tartal-
mának. Cseke Attila utódja
szerint az egészségügyi alap-
ellátás rendszerének újragon-
dolására is szükség van. 

Ritli idõt kért

„Szükség van néhány na-
pos gondolkodási idõre,
hogy látni lehessen, mi törté-
nik a minisztériumnál, mit
tesz lehetõvé az ország gaz-
dasága, költségvetése. Min-
denképpen változtatni kell a
kórházközpontú ellátáson,
igaz eddig is elhangzott,
hogy a háziorvosi rendszerre
kell összpontosítani” – fogal-
mazott Ritli László, aki több-
ször elismételte a hivatali át-
vétel ideje alatt, hogy a bizto-
sító és az egészségügyi mi-
nisztérium hatásköreinek a
rendezése nagyon sok prob-
lémát meg fog oldani. „Be
kell vonnia a munkába a or-
vosi kamarát és az érdekvé-
delmi szervezeteket” – véle-
kedett az új tárcavezetõ. 

Cseke-ellenes tüntetések. Hasonló sors vár Ritlire is?

HIRDETÉS

Fotó: Tofán Levente
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Folyik a pótérettségi elõ-
készítése: hétfõn román

nyelvbõl vizsgázhatnak azok,
akiknek a líceumi záróvizsga
elsõ nekifutásra nem sikerült.
Augusztus 22–24 között a ki-
sebbségi nyelvekbõl (magyar-
ból, németbõl stb.) vizsgázók
tudását mérik fel a vizsga-
központokban. Augusztus
23-án és 24-én idegen nyelvi
készségfelmérés lesz. A digi-

tális ismeretek számonkéré-
sét augusztus 25–26 között
tartják. Az írásbeli vizsgák
augusztus 29-én kezdõdnek,
ezen a napon a román írásbe-
lit tartják. Augusztus 31-én a
szakiránynak megfelelõ köte-
lezõ tantárgy írásbelijére ke-
rül sor, szeptember 2-án a vá-
lasztható tantárgyból szerzett
ismereteikrõl adnak számot a
maturandusok. Az eredmé-
nyeket szeptember 4-én te-
szik közzé, a végleges ered-

mény azonban – a fellebbe-
zések elbírálása után – csak
szeptember 7-én lesz nyilvá-
nos. Az oktatásügyi minisz-
térium közleménye szerint
az idei érettségi második for-
dulóján ugyanazok a bizton-
sági elõírások lesznek ér-
vényben, amelyek a nyári,
elsõ vizsgasorozatot is bizto-
sították. Azok, akiket koráb-
ban puskázásért, csalásért ki-
zártak a jövõ õsszel jelent-
kezhetnek újra. 

Hírösszefoglaló

Lezárta a vizsgálatot a
legfõbb ügyészség a ta-

vasszal meggyilkolt gyer-
gyóalfalusi alpolgármester
ügyében. Csala Zsolt meg-
ölése miatt két személy ellen
emeltek vádat a hatóságok:
Lõrincz Róbertet szándékos
emberöléssel, fegyverrel és
lõszerrel való visszaéléssel,
Mészáros Józsefet pedig
bûnrészességgel vádolják. A
vádirat szerint a gyilkosság-
nak anyagi és szexuális indí-
téka is volt. Lõrincz állítása
szerint az alpolgármester
néhány évvel ezelõtt mo-
lesztálta õt, késõbb pedig
megfosztotta egy telkétõl.
Az eddigi adatok szerint a
gyilkosság napján Lõrincz
Róbert arra kérte Mészáros
Józsefet, hogy gépkocsiján
vigye hétvégi házához, itt
vette ugyanis magához fegy-

verét a tettes. Mészáros tud-
ta, hogy társa a az alpolgár-
mester lelövését tervezi. Mi-
után a fegyvert magukhoz
vették, Lõrincz álarcban és
kesztyûben, az erdõn ke-
resztül megközelítette Csala
Zsolt nyaralóját, és megvár-
ta, amíg az áldozat egyedül
marad. Amikor az alpolgár-
mester a ház mögé ment,
Lõrincz meghúzta a ravaszt.
A sebesült férfinek sikerült
bemenekülnie a házba, de
Lõrincz követte, és a csukott
ajtón keresztül újból rálõtt.
Csala a hátára esett, a lábait
az ajtónak feszítette, és sike-
rült telefonon felhívnia azt a
személyt, akivel korábban a
délutánt töltötte. Lõrincz
Róbert végül benyomta az
ajtót, és a résen keresztül is-
mét belelõtt a földön fekvõ
Csala Zsoltba, aki belehalt
sérüléseibe. Ezután elrejtet-
te a fegyvert az erdõben a

tettes, majd találkozott Mé-
száros Józseffel. Néhány
nap múlva a két férfi elvette
a fegyvert a rejtekhelyrõl,
majd együtt elásták Lõrincz
nyaralójának udvarán. Ké-
sõbb Lõrincz a meggyilkolt
alpolgármester egyik telkén
ásta el ismét a fegyvert. A
nyomozás során bebizonyo-
sodott, hogy a gyilkosság
helyszínén talált üres töl-
tényhüvelyeken Lõrincz Ró-
bert DNS-e található. 

Lõrincz vallomásában
úgy fogalmazott, hogy azért
ölte meg Csala Zsoltot, mert
az alpolgármester szexuáli-
san molesztálta õt három
évvel korábban. Az eddigi
adatok szerint a homo-
szexuális aktusra a polgár-
mesteri hivatalban került
sor. Lõrincz továbbá azt ál-
lítja, hogy 2010-ben Csala
megfosztotta õt egy telek tu-
lajdonjogától. 

„Egyfejû” lett az egészségügy

Vádemelés Csala-ügyben

Közeledik a pótérettségi



8.00 Híradó
Friss napi információk
8.30 Soroló
9.05 Befutó
Az utánpótlás magazinja
9.30 BBC Reporters
10.05 Felfedező
10.30 BBC Click
A BBC informatikai maga-
zinja
11.05 Különkiadás
12.05 Hírvilág extra
12.30 Balaton Bike Fest
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama
14.05 Paletta
14.30 GyógyHír
Egészségügyi magazin
15.05 Garázs
15.30 Széles út
Motoros életmód-magazin
16.00 Híradó
16.30 Ősök tere (ism.)
17.05 Értékmentés más-
ként (ism.)
17.30 Európai híradó (ism.)
18.00 Híradó
18.30 Célpont (ism.)
19.05 Sziluett
20.00 Híradó
20.30 BBC Hard Talk (ism.)
21.05 Civil kaszinó (ism.)
22.00 Híradó 21
22.30 Riasztás (ism.)
23.05 Vetítő (ism.)
Válogatás magyar 
dokumentumfilmekből
0.05 BBC Click (ism.)
0.30 Felfedező (ism.)
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6.30 Élő egyház (ism.)
7.00 Gazdakör
7.50 Arcélek (ism.)
8.05 Cimbora Retro
8.35 Kolumbusz Kristóf
9.05 Töredékek
9.25 Csángó mise
11.00 Virágkarnevál
2011. Debrecen
14.00 Szent István 
gyermekei Moldvában
(dok. f.)
14.25 Isten kezében
15.00 Együtt az ország
(élő)
16.30 Együtt az ország
(élő)
Ökumenikus kenyéráldás
közvetítése
17.30 Együtt az ország
18.00 Híradó
18.30 Együtt az ország
21.00 Honfoglalás 
(magyar történelmi drá-
ma, 1996)
22.45 Antonio Caldara:
Szent István, Magyaror-
szág első királya (kon-
certf.)
0.20 Dunasport
0.40 Aranyhal-emlékek 
(ír filmdráma, 2003)
2.05 „Tükröt tartani 
e ragyogásnak”
2.45 Ezer év szentjei 
- Szent István
3.20 A történelem útvesz-
tői (ism.) 
3.45 Törzsasztal

TV2, 22.10
Forrest Gump

A georgiai Savannah városka árnyas buszmegállójában kü-
lönös mesemondó üldögél. Forrest Gump mindent látott és
mindent átélt, de nem mindent értett. Nem éppen a legfé-
nyesebb elme. De hát az anyja is mindig azt mondta: “Csak
az a hülye, aki hülyeséget csinál.” Forrest Gump pedig sem-
mi egyebet nem csinált, mint jelen volt a XX. század minden
fontos eseményén.

RTL Klub, 22.35
Ízlések és pofonok

A gyönyörű Kate Napóleont megszégyenítő határozottság-
gal irányítja az egyik legelegánsabb étterem konyháját. Ám
egy baleset felborítja egyeduralmát, az árván maradt kilenc-
éves unokahúga, Zoe hozzá kerül, aki alaposan megnehezíti
az életét. Mindezt tetézi, hogy új szakács érkezik az étterem-
be. Nick másképp él és másképp gondolkodik, mint ő.

DUNA Tv, 0.40
Aranyhal-emlékek

Szerelembe esni. Az volna jó. Szerelembe esni, félreértések
nélkül. Úgy, hogy ne érjen bennünket váratlan meglepetés.
Így volna jó. Fergeteges szerelmek, kapcsolatok, szakítások,
elválások. Ezt csupán a néma “aranyhalak” értik. Az arany-
hal csak három másodpercre emlékszik vissza. Ha tovább
tart, amíg körbeússza az akváriumot, mindig minden új neki,
s kezdődik minden elölről.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
7.00 Ma Reggel
10.00 Főtér
10.45 Aphroditétől Zeuszig
11.15 Másfélmillió lépés
Magyarországon
11.50 Kalandozó
12.15 IV. (Kun) László 
nyomában
13.02 Hagyományok Háza
13.25 Fejezetek 
a cirkuszlexikonból
14.05 Aranyfeszt
14.30 Kenyérmese
(ismerett. f.)
15.15 Nemzeti ereklyénk:
a Szent Jobb
15.45 Mindennapi 
kenyerünket
16.00 Öregberény (sor.)
16.30 MTV2 - TV2 - m2 -
40 éve a képernyőn
16.35 Látogatás Czóbel
Béla műtermében
17.05 Magyar tudósok
17.35 A vasrács 
(magyar f.)
18.35 Vasárnapi 
vendégségben 
Szabó Magdánál
19.25 Szilveszter 1971
19.55 Esti mese
20.20 Elég az hozzá!
21.05 Híradó este
21.35 Rózsa Sándor (sor.)
22.20 Hofi paródia
22.50 A vendég 
(magyar f.)
0.40 Liliomfi 
(magyar vígj.)

8.00 Kölyökklub
Benne: Lisa, 
Helló, Kitty!, 
Éliás, a kis mentőhajó,
Yakari, 
Kengyelfutó gyalogka-
kukk, 
Hupikék törpikék, 
Frédi és Béni, avagy a két
kőkorszaki szaki
10.15 Csodacsibe 
(am. anim. f., 2005)
11.40 A kismadár 
(am. filmdráma, 2000)
Közben: RTL-hírek
13.30 Fekete Nyíl 
(amerikai-spanyol kaland-
film, 1985)
15.20 A hazafi 
(am. kalandf., 2000)
18.15 Kutyák és macskák
(amerikai családi vígjáték,
2001)
20.00 RTL Klub Híradó
20.25 Asterix 
és a vikingek 
(dán-francia anim.
kalandf., 2006)
21.50 Ünnepi tűzijáték
2011 (élő)
22.35 Ízlések és pofonok
(am.-auszt. vígj., 2007)
0.45 Portré otthon 
Riportmagazin 
- Kristóf Ágota író
1.15 Betörő az albérlőm
(am. vígj., 2004)
3.15 Másnap 
(am. sci-fi sor.)

7.00 Az idő örvényében
(ismétlés,  sorozat)
7.25 Tv2 matiné
Benne: Őslények országa,
Fifi virágoskertje, 
Roary, a versenyautó,
Eperke legújabb kalandjai
9.35 Két testvér 
(francia-angol kalandfilm,
2004)
11.30 Michou története
(francia vígjáték, 2007)
13.50 Szilaj, 
a vad völgy paripája 
(amerikai animációsfilm,
2002)
15.15 Jóban Rosszban
(magyar filmsorozat)
16.25 Jóban Rosszban
(magyar filmsor.)
17.35 Az elveszett arany-
város fosztogatói 
(amerikai kalandfilm,
1987) (ismétlés)
19.30 Tények Hírműsor
20.00 Magellán
20.35 Nagyon vadon
(amerikai animációsfilm,
2006)
22.10 Forrest Gump 
(amerikai filmszatíra,
1994)
Közben: Kenósorsolás
0.45 Casting minden 
(magyar zenés f., 2008)
2.45 Kalandjárat 
(ismétlés)
3.10 Teleshop
3.40 Animációs filmek

10.20 Segítség, szülő va-
gyok! 11.10 Zsírégetők
12.05 Topmodell leszek!
13.55 Fergie és Andrew -
Botrány az udvarban
(amerikai film) 15.50 Egy
szívesség, egy óra és egy
nagyon nagy hal (angol-
francia-amerikai vígjáték)
17.30 Óriási nyomozó
(francia-NSZK-olasz film)
19.20 (am. vígjáték)
21.05 Magyar vándor
(magyar vígjáték) 23.15
Az országút fantomja 2.
(am. thriller)

8.00 Sport.ro Hírek 9.00
Sport.ro Hírek 10.00 Pon-
tos sportidő 11.00 Pon-
tos sportidő 13.00
Sport.ro Hírek 14.00
Örüljünk a focinak 15.00
Sport.ro Hírek 15.05 Fo-
gadás a félelemmel
16.00 Mitica ligája
18.00 Rugby Tri Nations
2011: Dél-Afrika – Új-Zé-
land (live) 19.45 Mitica
ligája 21.00 Sport.ro Hí-
rek 22.00 Wrestling
SMACK 23.00 Fogadás a
félemlemmel

8.15 Analia másik arca
(amerikai sorozat) 9.45
Dona Barbara (sorozat)
12.30 Lázadó szerelem
(sorozat) 14.30 Clase 406
(sorozat) 15.30 A csaló
(sorozat) 16.30 Igaz törté-
netek 17.30 Vad szív (me-
xikói sor.) 18.30 Szerelem-
könnyek (román sorozat)
19.30 Az örökösök (soro-
zat) 20.30 Kassandra
(venezuellai sorozat)
22.00 Auróra (amerikai
sorozat) 0.00 Clase 406
(mexikói sorozat)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Airport ‘79 -
Concorde (amerikai film)
13.20 Banános Joe (olasz-
NSZK vígjáték) 15.15
Asterix Amerikában (ani-
mációs film) 16.45 Mr. Ba-
seball (amerikai-japán
vígjáték) 18.45 Wasabi –
Már, mint a mustár (fran-
cia-japán vígjáték) 20.30
Garfield (amerikai családi
vígj.) 22.00 Én, a robot
(am. fant. akciófilm) 0.00
Mátrix - Forradalmak (am.-
ausztrák akciófilm)

8.30 Nevessünk! 9.30 Me-
se dinókkal 10.30 Minden-
nek ára van (román f. drá-
ma) 12.30 Kanal-D Hírek
13.30 Vendéglő nálunk ott-
hon 14.45 A szívnek pa-
rancsolni nem lehet (soro-
zat) 16.45 Szerelem.ro (is-
métlés) 18.00 D-Paparazzi
(ismétlés) 18.45 A nap hí-
re 19.00 Kanal-D Hírek
19.45 Ez Románia! 20.30
Esküvő meglepetésekkel
22.30 A szerelem átka
0.00 Időutazás (amerikai
sorozat)

8.45 Izelítő 9.00 Reggeli
Terefere 9.30 Hitélet, ism.
10.00 Néptánc 16.00 Hit-
élet, ism. 16.30 Piactér, is-
métlés 17.00 Kultúrcsepp,
ismétlés 17.30 Többszem-
közt, ismétlés 18.00 Hit-
élet, ismétlés 18.30 Hír-
adó 19.00 Szent István ün-
nepe 19.30 Híradó 20.00
A honfoglaló magyarok
művészete, dokf. 20.30
Híradó 21.00 Gyöngyök és
pitykék, dokf. 21.30 Hír-
adó 22.00 Kultúrcsepp, is-
métlés

TV2
6.51 Hajnali gondolatok
6.56 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek
8.45 Díszőrségváltás 
a Szent Korona előtt
9.00 Ünnepélyes zászló-
felvonás a Kossuth téren
10.00 Szent István Napja
(2011)
11.00 Tisztavatás 
a Hősök terén
12.00 Szent István Napja
(2011)
13.01 Hírek
13.15 Liliomfi 
(magyar vígj., 1954)
15.05 TeleSport - MOL
Kajak-kenu világbajnokság
(élő)
Élő közvetítés Szegedről
17.25 Csillagszemű 
(dokumentumf.)
17.55 Szent Jobb-körme-
net
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 SzerencseSzombat
Luxor, Ötöslottó és Joker
sorsolása
22.00 Tűzijáték
22.30 Lúdas Matyi 
(magyar f., 1949)
0.15 Hírek
0.20 Sporthírek
0.25 István király 
(magyar tévéjáték)
1.45 Koncertek az A38
hajón

7.10 Az ember és az idő
8.55 Rajzfilmek
9.30 Babamágia
10.00 Fekete Villám 
(am. kalandf., 1979)
12.00 Pro Patria
12.30 Az én Európám
13.00 Travelling circular
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.30 Hannah Montana
(am. sor.)
15.00 Nemzetközi Folklór
Fesztivál, Nagyszeben
2011
16.00 A hegyek dalai
17.00 A Fekete Villám
visszatér 
(amerikai kalandfilm,
1983)
18.45 TeleEnciclopedia
19.45 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.00 Nosztalgikus évek
– első rész
22.00 Nosztalgikus évek
– második rész
23.10 Oscar: A sors színe
(spanyol életrajzi dráma,
2008)
1.00 Győztesek (ism.)
1.15 Jools Holland Show
2.20 Sport 
(ismétlés)
2.35 Hírek (ism.)
3.30 Az én Európám
(ism.)
3.55 Népi hagyaték 
(ismétlés)

5.30 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
Cătălin Măruţával
(ismétlés)
6.30 Star Wars: 
A klónok háborúja 
(amerikai animációs soro-
zat)
7.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
10.00 Elveszett világ 
(kanadai sci-fi kalandfilm,
1992) (ismétlés)
12.00 Pro Motor 
– autós magazin 
(ismétlés)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
13.05 Rendőrakadémia
(amerikai vígjáték soro-
zat)
15.00 Salamon 
király kincse 
(amerikai kalandfilm,
1985)
17.00 Az első bevetés
(német-amerikai-angol
akcióthriller, 2006)
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 Superman 
visszatér 
(amerikai kalandfilm,
2006)
23.45 Pihenő a pokolban
(amerikai horror, 2006)
1.45 Superman visszatér
(amerikai kalandfilm,
2006) (ismétlés)

4.00 Hegylakó 4: 
A játszma vége 
(ismétlés)
5.40 101 kiskutya
7.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
9.00 A király nevében
(német-kanadai-amerikai
kalandfilm, 2007) 
(ismétlés)
12.00 Herkules 
(amerikai sorozat)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Talpig zűrben 2.
(amerikai vígjáték, 1991)
(ism.)
16.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
17.00 Csigalépcső 
(amerikai -kanadai miszti-
kus film, 2000)
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
20.20 James Bond: 
A világ nem elég 
(amerikai kalandfilm,
1999)
23.00 A nőfaló ufó 
(amerikai sci-fi vígjáték,
2000)
1.00 A félelem városa
(amerikai akciófilm,
1999)
2.45 Híradó, Sport,
időjárásjelentés 
(ismétlés)
3.30 A nőfaló ufó 
(amerikai sci-fi vígjáték,
2000) (ism.)

6.00 A cseresznye 
a tortán 
- szórakoztató műsor
7.00 Fején a nagyvilág
7.30 Teleshopping
8.00 Az égig érő paszuly
legendája 
(amerikai kalandfilm,
2001) (ism.)
10.00 Teleshopping
10.30 Autófórum
11.00 Stílustitkok 
– life style magazin
11.30 Sport, 
diéta és egy sztár
12.00 Kacsamesék 
(amerikai animációs
sorozat)
13.00 Focus monden
13.30 Mondenii 
– szórakoztató műsor
(ism.)
14.00 Talajfogás 
(amerikai vígjáték, 2006)
(ism.)
16.00 A vasmacska 
kölykei 
(am. vígjáték, 1987) (ism.)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A cseresznye a tor-
tán - reality show (ism.)
20.30 Földtenger 
kalandorai 
(am. kalandfilm, 2004)
22.30 Adrenalin 
(amerikai akciófilm, 1996)
0.30 Hírek (ism.)
1.30 Adrenalin 
(amerikai akciófilm) (ism.)

6.30 Szétépítők 
– Ami a festékben van
7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők
úton 
- MGB GT
9.00 Hogyan csinálják?
Zivatarok/
légpárnás járművek
10.00 Állítólag... 
- Vakon vezetni
11.00 A túlélés 
törvényei 
- Észak-Ausztrália, 
Sivatagi szélsőségek
13.00 Édesvízi szörnyek 
- Japán szörnyek
15.00 Tyson új viadala
16.00 Állítólag... 
- Fájdalom
18.00 A fegyverkovács 
- AK-47-es hangtompító
19.00 Repülj velünk
Alaszkába!
20.00 Fúrás 
- engedély megadva!
21.00 Ki ad többet? 
- A Rolling Stones 
sznúkerasztala
22.00 Édesvízi szörnyek 
- Alaszkai szörny
23.00 Iparkodjunk 
- Kamionok
0.00 Állítólag... 
- Nézők javasolták
2.00 Szétépítők 
- Fa
3.00 Les Stroud 
és a túlélés titkai 
- Madagaszkár

7.00 Teleshopping
8.00 Építészet 
(dokumentum sorozat)
8.30 Szentek 
és mesterségek
9.00 Balkáni szokások
10.00 Paula nyara 
(német sorozat)
11.00 A Neander-völgyi
ember titka
12.00 IT Zon@
12.30 Jamie 30 perces
ebédje
13.00 Testvérség a borban
13.35 Figyelem, 
énekelünk!
15.10 Montalbano 
felügyelő 
(olasz krimisorozat)
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Cirque Du Soleil
18.35 Román útlevél
19.30 A világ palotái
(dok. sor.)
19.55 Győztesek
20.10 Végzet a segédem
(amerikai western, 1994)
22.00 Hírek, időjárásje-
lentés
23.00 Gitárok ideje
0.00 Mile High 
(vígj. sor.)
0.50 Jamie 30 perces
ebédje (ism.)
1.25 A Neander-völgyi
ember titka (ism.)
2.20 Végzet a segédem
(am. western, 1994)
(ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó
15.10 Hétvégi magazin

8.00 Jó reggelt, Erdély!/Híradás, Telefontársasjáték,
Nyelvőr, Világjárók
10.05 Térerő
14.00 Híradás, Aranyszalagtár, Alternatívzene
16.00 Híradó/Ötórai tea: Megy a magnó, Súrlott grádics, A
hét zeneműve, Versműsor, Gramofon

SZOMBAT
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BUKARESTI RÁDIÓ



8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Iskolapélda (ism.)
9.30 Széles út (ism.)
Motoros életmód-magazin
10.05 Péntek 8 (ism.)
11.05 Célpont (ism.)
Oknyomozó riportműsor
11.30 Napról napra
Belpolitikai összefoglaló
12.05 Civil kaszinó
13.00 Déli híradó
13.40 Közvetlen ajánlat
14.05 Különkiadás (ism.)
A kultúra különb kiadás-
ban
15.05 Hírvilág extra
(ism.)
15.30 Balaton Bike Fest
(ism.)
16.00 Híradó
16.30 Befutó (ism.)
17.05 Garázs (ism.)
17.30 GyógyHír
18.00 Híradó
18.30 Hírvilág
19.05 Keresztmetszet
20.00 Híradó
20.30 Napról napra
(ism.)
21.05 Kontraszt
22.00 Híradó 21
22.30 Értékmentés más-
ként (ism.)
23.05 Vetítő
23.06 Az Óperenciás ten-
geren is túl (magyar doku-
mentumf., 2010)
0.05 Kontraszt (ism.)
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7.20 Cimbora Retro
8.15 Az Ótestamentum
8.45 Kolumbusz Kristóf
9.10 Hol volt, hol nem
volt...
9.30 Univerzum
10.20 Békavári uraság -
Az új kaland 
(angol-kan.-román családi
kalandf., 2006)
12.05 Ízőrzők: 
Mátraderecske
12.45 Híradó
13.05 Élő egyház
13.30 Élő népzene
14.05 Csellengők
14.30 Marika 
(magyar romantikus vígj.,
1937)
15.50 Múltidéző
16.20 Dunáról fúj a szél
16.25 A velencei La
Fenice színház
17.00 Vannak vidékek
18.00 Talpalatnyi zöld
18.25 Kirakat
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.15 Koncert a kapu előtt
20.45 Heti Hírmondó
21.25 Klubszoba
22.25 Lélek Boulevard
22.50 Dunasport
23.10 Így nőttem fel 
(am. filmdráma, 2004)
0.45 Tálentum
1.15 Clint Eastwood 
élete és filmjei 
(dokumentumfilm)

RTL Klub, 20.30
Ünneprontók ünnepe

A két szélhámos jó barát, John és Jeremy munkaidőben vá-
lóperre készülő házastársakat békítenek, szabadidejükben
pedig esküvőkre járnak, hogy nőt fogjanak. A lányok tapad-
nak, a pezsgő isteni, és sosem kell a második randira készül-
ni. De aki a tűzzel játszik, az megégeti magát. Márpedig
Johnt elönti a forróság, amikor Cleary szenátor lányának az
esküvőjén megpillantja álmai nőjét.

DUNA Tv, 23.10
Így nõttem fel

Tom Warshaw a Párizsban élő bohém művész megpróbál ér-
telmet keresni gondokkal teli felnőtt életében, és visszaem-
lékezik a rendkívüli gyerekkorára. Visszamegyünk az időben
1973-ba, ahol a tizenhárom éves Tommy Greenwich Village-
ben él, és éppen a férfivá válás küszöbén áll. A reményvesz-
tett, magára marad édesanyja még mindig elhunyt férjét
gyászolja.

m2, 23.10
A boldogság színe

Budapesten, egy májusi napon, csoda történik. Hó hull a vá-
rosra. Ez a hirtelen jött csoda kibillenti filmünk hőseit meg-
szokott életükből. Egy ötven év körüli férfi, Lóránt, nem akar
tovább apa és férj lenni. Eszter, a csinos festőnő nem akar
tovább szerető lenni, férjet, családot akar. Egy elvált, gyere-
kes férfi, Máté, aki a Nemzetközi Jogi Osztályon dolgozik, fél
az újabb házasságtól.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.56 Ma Reggel
10.00 Mesék
11.25 Együtt a család
(sor.)
13.01 Engedjétek hozzám
13.05 Katolikus krónika
13.30 Amikor gyermek
voltam
13.45 Kard és kereszt
14.00 Tanúságtevők
14.25 Református 
magazin
14.550Evangélikus 
ifjúsági műsor
15.00 Útmutató
15.25 Mai hitvallások
15.50 Pillér
16.45 Don Matteo (sor.)
17.35 Rózsa Sándor (sor.)
18.25 Voyager
18.55 Európa egészsége
19.40 Mese
20.00 Maupassant 
filmklasszikusok 
(francia sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 McLeod lányai
(sor.)
22.15 Mága Zoltán 
- Budapesti újévi koncert
23.10 A boldogság színe
(magyar filmdráma, 2003)
0.35 TeleSport - OTP
Bank Liga
Újpest FC - DVTK
2.20 Az én Antal Imrém
3.15 Forróság 
(kirg. filmdráma, 1963)

8.00 Kölyökklub
Benne: Lisa, 
Éliás, a kis mentőhajó,
Yakari, Rupert maci, 
Kengyelfutó gyalogka-
kukk, Hupikék törpikék, 
Frédi és Béni, avagy a két
kőkorszaki szaki
11.00 Trendmánia
11.35 Asztro Show
12.30 Törzsutas
13.00 RTL Klub Híradó
13.05 Tengeri őrjárat
(krimisor.)
14.05 Magyar autósport-
magazin
14.20 Barátok közt 
- maraton 
(magyar sor.)
16.55 Eltűntnek nyilvánít-
va (am.-kan. akció sor.)
Közben: 17.10 Hatoslottó-
sorsolás
17.55 Álljon meg 
a nászmenet! 
(am. romantikus vígjáték,
1997)
20.00 RTL Klub Híradó
20.30 Ünneprontók 
ünnepe 
(am. rom. vígj., 2005)
Utána: RTL-hírek
23.00 A bűn rendje 
(am.-német thriller, 2003)
Közben: RTL-hírek
1.05 Portré
Riportmagazin
1.40 Másnap 
(amerikai sci-fi sorozat)

6.45 Reggeli gondolatok
7.15 Az idő örvényében
7.45 Tv2 matiné
Benne: 414-es küldetés,
Fifi virágoskertje,
Roary, a versenyautó,
Eperke legújabb kalandjai
11.25 Max Steel 
(am. sor.)
11.40 Mosoly Road Show
2011
12.10 Stahl konyhája
12.40 Kalandjárat
13.15 Borkultusz 
(ismétlés)
13.45 Jóban Rosszban
(magyar sorozat)
17.00 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
17.50 Szerelem 
és egyéb katasztrófák 
(francia-angol-am. rom.
vígj., 2006)
19.30 Tények
20.00 Napló
20.35 Napló Extra
21.05 Pókember 
(amerikai sci-fi akciófilm,
2002)
23.25 Halálhajó 
(amerikai sci-fi, 1997)
Közben: Kenósorsolás
1.05 Ryan közlegény
megmentése 
(amerikai háborús filmdrá-
ma, 1998)
3.50 EZO.TV
4.20 Napló (ism.)
4.45 Napló Extra (ism.)

9.50 Keresztanya
(amerikai vígjáték) 11.45
MaxxMotion 12.10 A nagy
házalakítás 13.05 Óriási
nyomozó (francia-NSZK-
olasz vígjáték) 14.55 Air-
plane! (am. vígjáték,
1980) 16.40 Fekete kalóz
(olasz-sp.-francia vígjáték)
18.50 Lost in Space (am.
sci-fi akcióf.) 21.05 CSI:
Miami helyszínelők (am.
krimisor.) 22.00 A főnök
(sor.) 22.55 Két cowboy
New York-ban (am. akció-
vígjáték)

9.10 ProMotor 10.00
Sport.ro Hírek 11.00 Pon-
tos sportidő 13.00
Sport.ro Hírek 14.00
Örüljünk a focinak 15.00
Sport.ro Hírek 15.05 Fo-
gadás a félelemmel
16.00 Mitica ligája (live)
18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.00 Mitica ligája
(live) 20.00 A fény har-
cosai 21.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 22.00 Mitica li-
gája (live) 23.00 Gigá-
szok harca 0.00 Sport.ro
Hírek

8.15 Analia másik arca
(sorozat) 9.45 Dona Bar-
bara (sorozat) 12.30 Láza-
dó szerelem (sorozat)
14.30 Clase 406 (mexikói
sorozat) 15.30 A csaló
(sorozat) 16.30 Vad szív
(mexikói sorozat) 18.30
Szerelemkönnyek (román
sorozat) 19.30 Az örökö-
sök (sorozat) 20.30
Casablanca  (amerikai ro-
mantikus dráma, 1942)
23.45 Clase 406 (mexikói
sor.) 0.45 Szerelemkön-
nyek (román sor.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 A tökéletes trükk
(amerikai-angol filmdrá-
ma) 13.35 Én és a herce-
gem (amerikai-cseh vígjá-
ték) 15.40 Garfield
(amerikai családi vígjáték)
17.10 Én, a robot (amerikai
fantasztikus akciófilm)
19.15 Csillagok háborúja -
A klónok támadása (am.
kalandfilm) 22.00 12 ma-
jom (am. fant. kalandfilm)
0.25 Terminátor 3.: A gé-
pek lázadása (am.-német-
angol akciófilm)

8.30 Cowboy (amerikai
western) 10.30 Jonathan
a medvék fia (olasz-orosz
western) 12.30 Hírek
13.30 Ez Románia! 14.15
Nevessünk 14.45 A szív-
nek nem lehet parancsolni
(sorozat) 16.45 Kung Fu
harcos (hongkongi akcióf.)
18.45 A nap híre 19.00 Hí-
rek 19.45 D-Paparazzi
20.30 Szemek az árnyék-
ban 22.00 Schindler listá-
ja (amerikai dráma) 2.00
Jonathan a medvék fia (is-
métlés)   

7.00 Híradó, ism. 7.30
Kultúrcsepp 8.00 Reggeli
Terefere, ism. 10.00 Hír-
adó 10.30 Szent István
ünnepe 16.00 Piactér
16.30 Többszemközt
17.00 Hitélet, ism. 17.30
Erdélyi Kávéház 18.00 Pi-
actér, ism. 18.00 Piactér,
ism. 17.30 Erdélyi Kávé-
ház 18.30 Híradó 19.00
Kultúrcsepp, ism. 19.30
Híradó 20.00 Több-
szemközt 20.30 Híradó
21.00 Híradó 22.00 Met-
szet, ism. 22.30 Híradó

TV2
6.56 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek
10.00 Engedjétek hozzám
10.10 Katolikus krónika
10.40 Amikor 
gyermek voltam
10.50 Kard és kereszt
11.05 Tanúságtevők
11.30 Református 
magazin
11.55 Evangélikus 
ifjúsági műsor
12.05 Útmutató
12.30 Mai hitvallások
13.01 Hírek
13.05 Telesport - Sport 7
13.40 TeleSport - MOL
Kajak-kenu világbajnokság
(élő)
16.40 TeleSport - OTP
Bank Liga (élő)
Újpest FC - DVTK
19.00 Anno
19.30 Őrség a pajtában
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Beszélgetés
Schmitt Pál köztársasági
elnökkel
21.40 Amadeus 
(am. filmdráma, 1984)
0.40 Hírek
0.45 Sporthírek
0.50 Aranyfeszt
1.20 Este találkozunk!
(francia filmdráma, 2004)
2.55 Koncertek az A38
hajón

7.00 A hit világa 
– 1. rész (live)
7.50 Zarándokhelyek
8.00 A hit világa 
– 2. rész (live)
9.00 Ahogy elő van írva
9.30 Rajzfilmek
10.25 Népi hagyaték
11.10 A falu élete
11.55 Mezőgazdasági 
percek
12.00 A falu élete
13.00 Professzionisták
14.00 Hírek
14.30 Hannah Montana
(amerikai sor.)
15.00 TVR 55 (live)
16.00 Erdőn, hegyen
(orosz f., 2010)
16.50 Történelmi 
emlékek
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, időjárásje-
lentés
21.10 Hős (hongk.-kínai
akcióf., 2002)
22.55 George Enescu
Nemzetközi Fesztivál
2011
23.00 Grey anatómiája
(amerikai sor.)
0.40 Nosztalgikus évek –
1-2.rész
2.30 TVR 55 (ism.)

6.30 Star Wars: 
A klónok háborúja 
(amerikai animációs
sorozat)
7.00 Pro Tv hírek, sport
10.00 A koboldok 
varázslatos legendája 
(német-angol-amerikai
fantasztikus kalandfilm,
1999)
11.00 Salamon király 
kincse 
(amerikai kalandf., 1985)
(ism.)
13.00 Pro Tv hírek, sport
13.05 Rendőrakadémia
(amerikai vígjáték
sorozat)
15.00 Az első bevetés
(német-amerikai-angol ak-
cióthriller, 2006) 
(ismétlés)
17.00 Dumb és Dumber 
– Dilibogyók 
(amerikai vígjáték, 1994)
19.00 Hétvégi Pro Tv 
hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Végképp eltörölni
(amerikai akciófilm, 1996)
23.00 Sörcsata 
(amerikai-ausztrál vígjá-
ték, 2006)
1.30 Végképp eltörölni
(amerikai akciófilm, 1996)
(ismétlés)
3.30 Sörcsata 
(amerikai-ausztrál vígjá-
ték, 2006) (ism.)

5.40 101 kiskutya
7.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (live)
9.00 A medve
(francia- amerikai kaland-
film, 1988)
11.00 Extralarge: 
Gonzales bosszúja 
(olasz-amerikai krimi,
1993)
13.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés (live)
14.00 Szájkosaras 
kosaras 2. 
- A rögbipályák réme
(amerikai-kanadai családi
vígjáték, 1998)
16.00 Híradó, 
sport, 
időjárásjelentés
16.30 SuperBingo 
Metropolis 
(verseny show) (live)
19.00 Híradó, 
sport, 
időjárásjelentés
20.20 Szerelemhajó 
– szórakoztató műsor
Pepevel
22.00 A harc mestere 2. 
- Az árulás 
(kanadai akciófilm, 2008)
0.00 Hispania 
(spanyol sorozat)
2.00 A harc mestere 2. 
- Az árulás 
(kanadai akciófilm, 2008)
(ism.)
3.30 Office 
(amerikai sorozat)

6.00 Tanulj, álmodj, sze-
ress! (ism.)
7.00 Kandikamera
8.00 Kacsamesék
9.30 Ház, építés, design
10.00 Teleshopping
10.30 Fején a nagyvilág
11.00 Levintza bemutatja
11.30 Tanulj, álmodj, sze-
ress! - life-style magazin
12.30 Mesés világ
13.30 Focus monden
14.00 Idősek és nyugtala-
nok (ism.)
14.30 Földtenger 
kalandorai 
(amerikai kalandfilm)
(ism.)
16.30 Horia akadémiája
(ism.)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán 
- reality show
20.30 Földtenger
kalandorai 

(amerikai kalandfilm,
2004) 2. rész
22.30 Emlékek nélkül
(amerikai thriller, 2008)
0.30 Hírek, 
időjárásjelentés 
(ismétlés)
1.30 Emlékek nélkül
(amerikai thriller, 2008)
(ism.)
3.30 Ízek, 
hárosz szakács (ism.)

6.30 Szétépítők
7.00 Hogyan készült?
Látcső, 
Csillagszóró, 
Gumicsizma, 
Körfűrészlap, 
Anatómiai modell, 
Zenegép, 
Tortilla chips
8.00 Autókereskedők 
- Bogárhátúból Beach Bug-
gy
9.00 Hogyan csinálják?
Konténerszállító teherhajó,
teherautó, 

rakéták, 
távcsövek, 
ablaktörlők
10.00 Chop 
- Shop 
- Lángsebesen
11.00 Amerikai hotrodok
12.00 Autóépítők 
- A nagy verdacsata 
- A Tűzmadár repülése
13.00 Autókereskedők
15.00 Óriás költöztetők
16.00 Állítólag... 
- Szigetelőszalag
18.00 Édesvízi szörnyek
19.00 Szétépítők
20.00 A túlélés törvényei
- Moab sivatag
21.00 Autókereskedők
23.00 Chop Shop 
- A londoni műhely 
– Tiger Car
1.00 Elraboltak 
– megmentettek
2.00 Nitrokirályok

6.00 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
7.00 Teleshopping
8.00 Román útlevél
9.00 Boldogulj egyedül!
9.30 Minden pénzt megér
10.10 (live)
13.20 Dana kertjében
13.45 A világ palotái
14.20 A Vama Sarii faze-
kas (ism.)
15.20 A kis hableány
(am. családi film, 2000)
17.00 Hírek, időjárásjelen-
tés
17.30 Balkáni szokások
18.30 Kaland és termé-
szet
19.00 Top cut
19.30 Nagy lábon
19.55 Győztesek
20.10 Szombat esti frász
(amerikai vígjáték, 1991)
21.50 Világutazó
22.00 Hírek, időjárásje-
lentés
23.00 AG Weinberger 
zenei műsora
0.00 Mile High (sor.)
0.50 Dana kertjében
(ism.)
1.20 Szentek 
és mesterségek 
(ism.)
1.50 IT zon@
2.20 Isten a vádlottak
padján 
(angol filmdráma, 2008)
3.50 Világutazó
(ism.)

2.00 Éjszakai váltás
14.00 Hírek
14.10 Dalposta
15.30 Vidékről vidékre
16.00 Hírek
16.03 Operettparádé
16.30 Aranyhangok
17.00 Nóták
17.25 Rádióistentisztelet baptista egyház
17.55 Hírek, adászárás

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
10.00 Egyházi műsor

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

VASÁRNAP
2011. augusztus 21.
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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 Széles út (ism.)
Motoros életmód-magazin
12.30 Hírvilág (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama
14.05 Soroló (ism.)
14.30 Garázs (ism.)
15.05 Civil kaszinó (ism.)
Húsbavágó kérdések, civil
válaszok
16.00 Híradó (ism.)
Friss napi információk
16.30 BBC Click (ism.)
A BBC informatikai maga-
zinja
17.05 Célpont (ism.)
Oknyomozó riportműsor
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Panaszkönyv
19.05 Zuschlag ítélet
20.00 Híradó
Friss napi információk
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
23.00 Híradó
23.30 Pálya
0.05 Rájátszás

7.00 Napraforgó 9.00
Kultúrcsepp, ism. 16.00
Híradó 16.15 Kultúrcsepp
ism. 16.35 Kárpát Exp-
ressz 17.00 Átjáró 17.30
Híradó 17.40 Izelítő 17.50
Egészséges percek 17.55
Könyvajánló 18.00 Regge-
li terefere 18.30 Híradó
19.00 Piactér 19.30 Hír-
adó 20.00 Lakatos Iván:
Alakik tájban, 2. rész,
dokf. 20.40 Zene 21.00
Piactér, ismétlés 21.30
Híradó 22.00 Átjáró, is-
métlés 22.30 Híradó

ETV

8.15 Analia másik arca
9.45 Dona Barbara
(sorozat) 12.45 Lázadó
szerelem (sorozat) 14.30
Clase 406 (sorozat) 15.30
A csaló (mexikói sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Vad szív (mex.
sorozat) 18.30 Szerelem-
könnyek (sorozat) 19.30
Örökösök (amerikai-kol.
drámasor.) 20.30 Kassan-
dra (sorozat) 22.00 Éjsza-
kai történetek 22.30 Au-
róra (amerikai sorozat)
23.30 Clase 406 (sorozat)

7.30 Családi történet (tö-
rök sorozat) 9.30 Tele-
shopping 10.00 Kedves
barátnőm 12.30 Kanal-D
Hírek 13.15 Légy az
enyém 15.15 A szív úrnője
(török sorozat) 16.45 Cél-
pontban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 A szívnek nem le-
het parancsolni (török drá-
masorozat) 22.00 Szemek
az árnyékban 23.30 Ka-
nal-D Hírek 1.30 Dísz-
kíséret (amerikai vígjáték,
1994)

KANAL D
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6.55 Térkép (ism.)
7.40 Építészet XXI (ism.)
8.10 Magyar elsők
8.30 Híradó – Reggel
8.40 Család-barát (ism.)
9.35 A nagy ho-ho-ho-
horgász
9.45 Varjúdombi mesék
9.55 Vissza Sherwoodba!
(kan. sci-fi sor.)
10.20 Az utolsó mohikán
10.50 Ördögi szerencse
(cseh mesef.)
11.20 Derrick 
(német krimisor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Térkép
16.00 Heuréka! 
Megtaláltam!
16.30 Magyar elsők
16.50 A világ nagy kikötői
17.45 Duna anzix
18.05 Anya, az állatorvos
(német sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.05 Szelek szárnyán
(kan. sor.)
21.00 Híradó
21.10 Sporthírek
21.20 Közbeszéd
22.00 Egy szerencsés nap
(arg.-olasz-sp. f. dráma,
2002)
23.35 Sportaréna
0.15 Illés
0.45 Pereputty 
(szovjet f. dráma, 1981)

TV2, 12.55
Pata tanya: Baromi buli

Egy farm gazdája hajlamos azt hinni, hogy ő az úr az állatok
felett, de nagyon téved. Ugyanis amint látótávolságon kívül
kerül, az őrszemnek kiállított birka azonnal elkurjantja ma-
gát, hogy “Tiszta a levegő!”, és az állatok két lábra ugranak,
sétálnak, fecsegnek, tévéznek és tréfákat eszelnek ki. Otis,
a fiatal bika számára ez utóbbi a legfontosabb.

DUNA Tv, 22.00
Egy szerencsés nap

Mai, friss kortárs argentin film huszonévesekről, hogyan bol-
dogulnak a mindennapokban Buenos Aires lüktető forgatagá-
ban. Hol kégli nincs, hol munka. A film főszereplője egy fiatal
lány, aki talán még szerencsésnek is mondhatná magát a mai
nyomornegyedben, és különböző albérletekben, hiszen van-
nak barátai. A legfontosabb személy az életében a nagyapja.

RTL Klub, 0.15
Árnyék nélkül

Sebastian Caine, a ragyogó elméjű tudós a kormány megbí-
zásából kifejleszti a láthatatlanság szérumát. Az állatkísérle-
tek sikerétől megrészegült Caine vakmerő módon saját ma-
gán próbálja ki a szert. Számításába azonban hiba csúszik:
a folyamat visszafordíthatatlanná válik. Caine, az “árnyék
nélküli ember” és beosztottjai, Linda és Matthew igyekez-
nek közömbösíteni a szérum hatását.

DUNA TV

ACASÃ FILM+

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV

6.56 Ma Reggel
10.00 Clic és Kat
10.05 Marci
10.25 Sherlock Holmes, 
a mesterkopó
10.50 A világ meséi
11.05 Zenelánc
11.10 Slovenski Utrinki
11.40 Együtt
12.05 Körzeti magazin
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Homokzene mesék
15.00 Pipafüstben
16.00 Caterina és a lá-
nyok (olasz sor.)
16.50 Elisa lánya 
- Visszatérés Rivombrosá-
ba (sor.)
17.50 Kalandozó
18.15 Magyar rock
19.10 1100 év Európa kö-
zepén
19.35 Zorro legendája
20.05 Sant’ Angelo 
- Egy kórház hétköznapjai
(sor.)
21.00 Híradó este
21.30 McLeod lányai (sor.)
22.15 A nyomozónő
(olasz drámasor.)
23.15 Záróra
0.05 Szerelmem, Afrika
(sor.)
0.55 A csábító nyomozó
(sor.)
1.45 Az oroszlán ugrani
készül (magyar vígj.)

6.30 Top Shop
7.00 Portré otthon (ism.) 
- Kristóf Ágota író
7.25 Fókusz Reggel
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli
Reggeli magazinműsor
10.05 Rubí, 
az elbűvölő szörnyeteg 
(mexikói sorozat)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó 
- Déli kiadás
13.10 Asztro Show
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.45 Tejben fürdünk
(amerikai vígj., 2006)
17.40 A szív útjai
(török sor.)
18.50 Ezel 
- Bosszú mindhalálig 
(török sorozat)
20.00 RTL Klub Híradó
20.40 Fókusz
Közszolgálati magazin
21.25 Barátok közt 
(magyar sor.)
22.00 Dr. Csont 
(am. krimisor.)
23.05 Hazudj, ha tudsz!
(am. krimisor.)
Utána: RTL-hírek
0.15 Árnyék nélkül 
amerikai-német akcióf.,
2000)
2.30 Reflektor 
- Sztármagazin

7.00 Magellán (ism.)
7.25 Tények Reggel
7.55 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.40 Stahl konyhája
(ism.)
10.45 Babapercek
10.55 Teleshop
12.30 Született kémek
(rajzf. sor.)
12.55 Pata tanya: 
Baromi buli (anim. f.)
14.30 EZO.TV
15.25 Seherezádé 
(török drámasor.)
16.25 Lassie 
(am.-kan. sor.)
17.30 Második élet 
(am.-kol.-mex. sor.)
18.30 Seherezádé 
(török drámasor.)
19.30 Tények Hírműsor
20.20 Aktív
21.15 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.25 NCIS 
(amerikai krimisor.)
23.25 NCIS: Los Angeles 
(amerikai krimisor.)
Közben: Kenósorsolás
0.20 Aktív
0.25 Különleges 
ügyosztály - Párizs 
(francia krimisor.)
1.25 Tények Este
1.55 EZO.TV
2.30 Ned Kelly 
- A törvényen kívüli
(auszt.-angol-francia f. dr.)

9.55 Nyomtalanul (soro-
zat) 10.50 Fergie és And-
rew (amerikai romantikus
f.) 12.40 Két pasi meg egy
csajszi (sorozat) 13.10
Egy kapcsolat szabályai
(sorozat) 13.40 (sorozat)
15.35 Doktor House (is-
métlés) 16.30 Nyomtala-
nul (sorozat) 17.25 Gyil-
kos számok (ismétlés)
19.15 Lehetetlen küldetés
20.25 Két pasi (ismétlés)
21.25 Doktor House
(sorozat) 22.55 (am. ak-
ciófilm)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.10 Külön kiadás
14.00 Sport.ro Hírek
15.00 Sport.ro Hírek
15.10 Pontos sportidő
16.00 Sport.ro Hírek
16.30 Pontos sportidő
(live) 18.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 19.00 Pontos
sportidő 19.05 Informáci-
ók 20.05 Pontos sportidő
22.00 Gamper Trophy
2011: Barcelona - Napoli
0.00 Sport.ro Hírek

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Extralarge (német-
olasz-amerikai akciófilm)
13.05 Taffin - Piszkos
munka (angol-ír thriller)
14.55 A mintaférj (kana-
dai thriller) 16.40 Tycus -
A halál üstököse (amerikai
film) 18.25 Az elsüllyedt
város kincse (német film)
20.25 Robotzsaru 7. (ka-
nadai akcióilm.) 22.10
B13 - A bűnös negyed
(francia akciófilm) 23.45
Próbatétel (kanadai-angol
thriller)

TV2
6.56 Ma Reggel
10.00 Az aranyrózsa 
barlangja 
(kalandf., 1. rész)
11.35 Vízkincs
12.05 Drága doktor úr
(sor.)
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Átjáró
14.30 Roma Magazin
15.00 Domovina
15.30 Európa 
pályaudvarai
16.00 Hungaria, 
Európa rejtett kincse
16.15 Gyerekjáték 
az internet (ifj. sor.)
16.30 Szent István Ván-
dorlás
17.00 Bűvölet (sor.)
17.30 Híradó
17.41 Körzeti híradó
17.55 Robbie, a fóka
(német sor.)
18.40 Szerelmem, Afrika
(német-olasz sor.)
19.35 A csábító nyomozó
(francia vígj. sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Az oroszlán
ugrani készül
(magyar vígj., 1969)
22.35 24 (am. sor.)
23.20 Hírek
23.25 Sporthírek
23.30 A MÉSZ története
0.00 Ma Reggel (ism.)

7.00 Reggeli híradó
8.00 Nyár, lányok és sztá-
rok (live)
10.10 A palota ékköve
(dél-koreai sor.)
11.20 Visszajátszás
12.40 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 Az ősi erdők törté-
nete
18.00 Hírek
18.25 A palota legendái:
Lim Sang 
(dél-koreai sorozat)
19.45 Sport
20.00 Hírek
21.00 American Tragedy
(amerikai filmdráma,
2000), 3. rész
21.50 Győztesek
22.00 Mad Men 
- Reklámőrültek 
(amerikai sorozat)
22.55 George Enescu
Nemzetközi Fesztivál
2011
23.00 Gray anatómiája
(amerikai sorozat)
0.40 Jools Holland Show
1.55 Kurier TV 
(ismétlés)
2.20 Az ősi erdők történe-
te (ism.)
3.15 Győztesek (ism.)

5.30 Rendőrakadémia
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek,
Könyvbemutató
10.00 Dumb és Dumber 
– Dilibogyók 
(amerikai vígjáték, 1994)
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(am. sor.)
13.00 Pro Tv hírek, sport
14.00 Az ártatlan 
(amerikai krimi, 1994)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
17.45 Gyermekkereske-
dők (amerikai filmdráma,
1994)
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 A múmia átka
(amerikai akciófilm,
2005)
22.30 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
23.00 Két pasi 
- meg egy kicsi 
(amerikai sorozat)
0.00 A múmia átka 
(amerikai akciófilm,
2005) (ism.)
1.30 Pro Tv hírek 
(ismétlés)
3.00 Gyermekkereskedők
(amerikai filmdráma,
1994) (ism.)

6.00 Híradó, Sport
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 Szájkosaras
kosaras 2. 

- A rögbipályák réme
(amerikai-kanadai családi
vígj.) (ism.)
13.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
14.15 Mutassalak
be a szüleimnek

16.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
16.55 Columbo: 
Utolsó üdvözlet a kapi-
tánynak 
(amerikai krimi, 1976)
18.50 Külön kiadás (live)
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
20.20 A vörös sárkány 
legendája 
(hongkongi akciófilm, 
1994)
22.15 Canan 
– Lopott sors 
(török drámasor.)
23.15 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
0.00 Nikita 
(amerikai-kanadai soro-
zat)
1.00 A folyón át Texasba
(amerikai western, 1966)
2.45 A vörös sárkány 
legendája 
(hongkongi akciófilm,
1994) (ism.)

6.00 A cseresznye a tor-
tán (ism.)
7.00 Földtenger 
kalandorai 
(amerikai kalandf.) 2. rész
(ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(indiai sor.)
10.30 Nézd ki főz 
(ism.)
11.30 Ismerkedj, álmodj,
szeress! (ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kacsamesék
(am. rajzf.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
16.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
17.00 Lököttek 
(román sorozat)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Horia akadémiája 
– kulináris műsor
22.15 Lököttek 
(román sorozat)
23.15 Titkos szerelmek
(telenovella)
1.30 Rejtélyek asszonya:
Édes kicsikém 
(amerikai krimi, 2006)
3.30 Hírek (ism.)

7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők 
- Mazda MX5
9.00 Hogyan csinálják?
Fúrótorony-szállítás, bo-
rotválás, izzók, zajcsillapí-
tás, zárak
10.00 Hogyan készült? 
– Lázmérők, Porlasztók
11.00 Édesvízi szörnyek 
- Halálsugár
12.00 Amcsi motorok
13.00 Autókereskedők
15.00 Állítólag... 
- Vízen járás 
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok 
- Police motor
18.00 Édesvízi szörnyek 
- Kígyófejű hal
19.00 A túlélés törvényei
- Alaszkai-hegység
20.00 Állítólag... 
- Embert kilövő katapult
21.00 Hogyan készült?
Csavart vezeték, 
fa alvázas sportautó,

sushi, bőrtárcák
22.00 Ross Kemp: 
23.00 A Maffia 
Tízparancsolata
0.00 Autókereskedők
2.00 A túlélés törvényei

7.00 Teleshopping
8.00 A Simpson család
(amerikai animációs
sorozat)
8.35 Anya, az állatorvos
(német sorozat)
9.30 Főzzünk megint egy-
szerűen
10.00 Mesék a vadonból
10.30 Nagy lábon
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Hírek
12.30 Biznisz óra
13.30 Miért ABC
14.00 Ormányos család
(animációs sorozat)
14.35 Együtt Európában
15.30 Boldogulj egyedül!
16.00 Anya, az állatorvos
(német sor.)
17.00 Hírek
17.25 Remix
18.30 Főzzünk megint
egyszerűen
18.55 Adio
19.00 Mesék a vadonból
19.35 Három királyság
(kínai sor.)
20.30 Biznis óra
21.30 Aeroshow
22.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
23.00 Murphy törvénye
(angol sor.)
23.55 Három királyság
(kínai sor.)
0.50 Győztesek 
(ismétlés)
1.10 Prime Suspect 4 
(angol krimi)

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. augusztus 22.
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Ma a Huba, Bernát,  Lajos
nevûeket köszöntjük.
A Huba magyar eredetû
férfinév, jelentése ismeret-
len.
A Bernát a germán Bern-
hard név magyar formája.
Elemeinek jeletése: medve
és erõs.  
A Lajos a régi germán
Chlodovech névnek a fran-
cia Louis formájából szár-
mazik, jelentése hangos,
híres + harc.
Szombaton az István ne-
vûek ünnepelnek.
Vasárnap Sámuel és Eri-
ka, Franciska napja lesz.

Évforduló
• 1083 – I. István magyar
királyt szentté avatják.
• 1839 – A francia kor-
mány közkinccsé teszi a
fényképezést mint képal-
kotó találmányt.
• 1919 – Afganisztán: a
függetlenség kikiáltásának
napja
Szombat, augusztus 20.
• Magyarország nemzeti és
állami ünnepe.
• 1953 – Budapesten meg-
nyitja kapuit a Népstadion
(mai neve: Puskás Ferenc
Stadion).
• 1966 – Megrendezik az
elsõ Debreceni Virágkar-
nevált.
Vasárnap, augusztus 21.
• 1541 – A törökök felmen-
tik az ostromlott Budát.
• 1959 – Eisenhower ame-

rikai elnök rendelete értelmé-
ben Hawaii az USA 50. tag-
államává válik.

Vicc
Két férfi ráérõsen megy az ál-
lomáson a szerelvény felé. A
vonat hirtelen megindul.
Azok ketten elkezdenek sza-
ladni a vonat után. Az egyik-
nek sikerül felugrani. Ame-
lyik lemaradt, elkezd éktele-
nül röhögni. Egy vasutas
megkérdi:
– Miért nevet uram, hiszen
lekéste a vonatot?
– Az igaz, hogy lekéstem, de
a sógorom csak kikísért. 

Recept
Cukkinikrémleves
Hozzávalók: 3 gerezd fok-
hagyma, fél fej hagyma, 3
kis cukkini, 2 dl tejföl vagy
tejszín, só, bors, szerecsen-
dió, olívaolaj, 2 teáskanál
étkezési keményítõ.
Elkészítés: A cukkinik
egyik felét meghámozzuk, a
másikat alaposan megmos-
suk. Apróra kockázzuk, és
a megdinsztelt hagymán,
fokhagymán puhára párol-
juk. Sózzuk, borsozzuk. Ha
megfõtt, turmixgépben
vagy botmixerrel pürésít-
jük, felöntjük 1 liter vízzel,
felforraljuk. A tejszínnel és
a keményítõvel besûrítjük,
majd ha felforrt, a tetejére
egy kevés szerecsendiót re-
szelünk. Pirított zsemlekoc-
kával tálaljuk.

2011. augusztus 19–21., péntek–vasárnap   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Bolygója jótékony hatására akti-
vitása felfokozott. Az új kenyér
ünnepét töltse vidám családi
vagy baráti körben. Sok beszélge-
tésre, szórakozásra kerülhet sor.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Társaságban, ünnepi hangulat-
ban töltheti az augusztus 20-ai
programokat. Az esti tûzijáték
ragyogása elbûvöli, csodálatos él-
ményt nyújt.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Kis idõre felejtse el a hétköznapi
teendõket, vegyen részt az új ke-
nyér megszegésének ünnepén.
Élvezheti a nyüzsgést, a baráti
beszélgetéseket.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Kedves önnek Szent István ünne-
pe, szereti az ünnep felemelõ
hangulatát. Aktív pihenésre ki-
válóan alkalmas az idõ.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Most kicsit ön körül forog a vi-
lág, és ezt élvezi. Baráti, rokoni
társaságban tölthetik a hét végét.
Párja apró figyelmességgel ked-
veskedik, ami jólesik önnek.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Csodás, ünnep elõtti a hangula-
ta, ezért szívesen tölti idejét sze-
rettei körében. Valami kedvezõ
esemény is történik, ami ráirá-
nyítja a figyelmet családjára.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Ön jobbítja magánéletét és az
ünnepre készülõdve csinosítja
otthonát. Egy váratlan esemény
azonban alapos felfordulást okoz
otthonában vagy családi körben.
SKORPIÓ(X. 23.–XI. 22.)

Szüksége van egy kis lelki felfris-
sülésre. Felvetõdik egy nagyszerû
buli lehetõsége. Szakítson idõt a
szórakozásra is.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Nem baj, ha a hét végére gyorsít-
ja a tempót. Mondja ki hango-
san, amit gondol, még akkor is,
ha tudja, valaki nem fog egyetér-
teni. Adhat és kaphat támoga-
tást.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Szent István napját, az új kenyér
ünnepét ön mindig nagyra tar-
totta, s most is jó érzés uralkodik
lelkében. Eseménydús, változa-
tos programokat tervezhet.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Az alkotmányünnepi programok
önt is a szabadba csábítják. Ta-
lálkozhat régi ismerõsökkel, ba-
rátokkal, akiket elhanyagolt az
utóbbi idõben. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A Szent István-ünnepi esemé-
nyeken keresse a találkozást
azokkal a kedves személyekkel,
akiket már régen látott. A hang-
súly a vidámságon, a kikapcsoló-
dáson van.
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Labdarúgás 

Turós-Jakab László  

Szombaton megkezdõ-
dik a labdarúgó-Liga-2

2011–12-es idényének küz-
delemesorozata is. A máso-
dik csoportban mindjárt
csúcsrangadóval indul a
pontvadászat: pénteken,
20.30 órától, a Poli a Nagy-
váradi Bihar FC-t fogadja a
temesvári Dan Pãltiniºanu
stadionban. 

Az élvonalból a temesvári-
akhoz hasonlóan licenc-
problémák miatt kizárt Besz-
tercei Gloria Târgoviºtén
kezd, a Chindia ellen. Ez a
mérkõzés szombaton, 11
órakor kezdõdik, csakúgy,
mint a Nagyváradi Lucea-
fãrul–Dévai Mureºul-, Nagy-
bányai Máramaros FC–FC
Argeº Piteºti-, CSM Râmni-
cu Vâlcea és CSM Slati-

na–ALRO Slatina-találko-
zók. Szombaton este 8 óra-
kor a  Severin a Tordai Ari-

eºult fogadja. Az elsõ cso-
portban pénteken, a FC
Snagov–Gloria Buzãu-mér-

kõzés nyitja a sort. Szomba-
ton, 11 órától FC Botoºani–
CF Brãila, Astra II Giur-

giu–Victoria Brãneºti, CS
Otopeni–Sãgeata Nãvodari,
Konstancai Viitorul–Galaci
Dunãrea, Bákói FCM–Kons-
tancai Farul, ACS MU Poli-
tehnica Iaºi-Bukaresti Dina-
mo II és Callatis Manga-
lia–Delta Tulcea-találkozó-
kat rendeznek. 

Miután a Román Labdarú-
gó-szövetségnek nem sikerült
csomagok formájában érté-
kesítenie a televíziós közvetí-
tési jogokat, az adók maguk
tárgyaltak a csapatokkal. Kö-
vetkezésképpen a 2011/12-es
idényben a Digi Sport közvetí-
ti a második csoport három
meghatározó csapatának, a
Temesvári Polinak, a Bihar
FC-nek és az UTA-nak a
mérkõzéseit, a GSP Tv pedig
a Dinamo II-t választotta. A
Sport.ro Hagi csapatával, a
Konstancai Viitorullal tár-
gyal, mások iránt egyelõre
nincs érdeklõdés. 
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Alexa és Zicu nélkül is a másodosztályba számûzött Temesvári Poli célja a feljutás 

Liga-1, negyedik forduló

A labdarúgó-Liga-1 4. fordu-
lójának mérkõzéseit ismét
négy napra osztották el. A
mûsor és a tévéközvetítések:
pénteken: Marosvásárhelyi
MFC–CS Mioveni (18.30
óra, DigiSport); szombaton:
Galaci Oþelul–Brassói FC
(19 óra, DigiSport), Kolozs-
vári U–Petrolul Ploieºti
(21.30 óra, DigiSport); vasár-
nap: Sportul Studenþesc–Di-
namo (18 óra, DigiSport),
Rapid–Concordia Chiajna
(19.30 óra, DolceSport), SC
Vaslui–Ceahlãul Piatra
Neamþ (20 óra, DigiSport),
Astra Ploieºti–Steaua (22
óra, DigiSport); hétfõn:
Medgyesi Gaz Metan–Sze-
beni Voinþa (18.45 óra,
DigiSport) és Pandurii Tg.
Jiu– Kolozsvári CFR 1907
(20.30 óra, Antena 1). 

Hazai sikerek a BL-ben 

A vendég csapatok egyetlen
pontot sem szereztek a lab-
darúgó-Bajnokok Ligája-se-
lejtezõ negyedik fordulójá-
nak szerdai mérkõzésein.
Eredmények és a gólszer-
zõk: Krakkói Wisla (lengyel)
–APOEL Nicosia (ciprusi)
1-0 (Malecki), Maccabi Hai-
fa (izraeli)–Genk (belga) 2-1
(Amasha, Dvalishvili, Bar-
da), Zágrábi Dinamo (hor-
vát)–FF Malmö (svéd) 4-1
(Sammir 2, Rukavina, Beci-
raj, Mehmeti), Odense (dán)
–Villarreal (spanyol) 1-0
(Andreasen), Bayern Mün-
chen (német)– FC Zürich
(svájci) 2-0 (Schweinsteiger,
Robben).

Botladozik a bajnok

A címvédõ Videoton 0-0-t
játszott Siófokon a magyar
labdarúgó-OTP Bank Liga
1. fordulójából elhalasztott
és szerdán este pótolt mér-
kõzésén, írja az MTI. A szé-
kesfehérváriak 14 év után to-
vábbra is nyeretlenek a Bala-
ton partján, s a jelenlegi baj-
nokságban még nem gyõz-
tek idegenben. Hét pontjával
a Videoton a nyolcadik he-
lyet foglalja el a táblázaton,
míg a Siófok (5 pont) a tize-
diket. Ma már a 6. forduló
keretében játszanak, a Sport
1 19 órai kezdettel közvetíti
a Zalaegerszeg–Vasas-mér-
kõzést. A további menet-
rend: augusztus 20., szom-
bat: Pápa–Debrecen (16 óra,
Sport 1 – élõ), Videoton–
Pécs (18.30 óra, Sport 1 –
élõ), Paks–Gyõr, Kecskemét
–Honvéd, Siófok–Kaposvár.
augusztus 21., vasárnap: Új-
pest–Diósgyõr, Ferencváros–
Haladás (19 óra, Sport 1 –
felvételrõl). 

Legyõzték az albánokat

A férfi kosárlabda Európa-
bajnokság B-divíziójának B
csoportjában Románia 79-
78-ra nyert tegnap Albánia
ellen és 10 ponttal feljött
táblázat második helyére.
Vasárnap  Azerbajdzsán–
Románia- mérkõzést rendez-
nek, szerdán pedig a fehér-
oroszok lesznek a trikolórok
ellenfelei.

RövidenRajtol az új Liga-2-idény

Teremlabdarúgás 

ÚMSZ

Mindhárom ellenfelét le-
gyõzte és továbbjutott a

magyar bajnok Rába ETO az
UEFA Futsal Kupa bécsi
elõselejtezõ tornájából. A
gyõriek 9-0-ra verték az észt
Anzsi Tallinnt, 6-1-re az an-
gol Helvécia Londont és 10-
3-ra a házigazda Stella Ros-
sát és ezáltal felkerültek a 24
csapatos fõtáblára. Az oszt-
rák fõvárosban Harnisch (6),
Gyurcsányi (5), Al-Ioani (5),
Dróth (3), Dobre (2), Lódi
(2), De Lima és Bárdosi volt
eredményes, Ioan Al-Ioani és
Gabriel Dobre is a román vá-
logatott tagja, utóbbi a gyõri-
ek legújabb szerzeménye. A
legjobb 16 közé jutást tervezõ
magyarok a következõ kör-
ben a spanyol FC Barcelona
és a házigazda lett FK Nikars
Riga mellett az elõselejtezõ-
tornák C csoportjának gyõz-
tesével találkoznak szeptem-
ber 24-e és október 2-a kö-
zött. A kvartettbõl az elsõ
kettõ jut tovább. A C elõsele-
jtezõ csoport gyõztese lap-
zárta után dõlt el a két száz-
százalékos csapat, a bosnyák
KMF Leotar Trebinje és a
moldovai Kisinyovi FC
Tornado összecsapásán. A
román bajnok Marosvásár-
helyi City’us a csoportkörben
kapcsolódik be az UEFA
Futsal Cup-sorozatba, az A
betûjelû kvartett tagjaként. A
négyesben szerepel még az
olasz Marca Futsal és a hor-
vát MNK Split, valamint az
A elõselejtezõ csoport gyõz-
tese. Utóbbiban a finn FS
Ilves Tampere, a monteneg-
rói KMF Bajo Pivljanin, a
német SD Croatia Berlin és a
házigazda skót Perth Saltires
vívott körmérkõzést az egyet-
len továbbjutó helyért. Bár az
FS Ilves–Perth Saltires-mér-
kõzés csak lapzárta után ért
véget, a finnek továbbjutása
már korábban eldõlt. 

Továbbjutott 

a Gyõr
Atlétika

T. J. L. 

A román és a magyar
szakszövetség is keretet

hirdetett az augusztus 27.
és szeptember 4. között, a
dél-koreai Teguban esedé-
kes felnõtt atlétikai világ-
bajnokságra. A Román At-
létikai Szövetség már az or-
szágos bajnokság elõtt le-
szögezte, hogy csak azok
utazhatnak Teguba, akik A-
szintû ötkarikás kvótát ér-
nek el. A döntés két áldoza-
ta Adelina Gavrilã és

Viorica Þigãu, akik „csak”
B-szintû kvóta teljesítésével
nyertek ob-t (14,23 m-rel
hármasugrásban és 6,71 m-
rel távolugrásban) követke-
zésképpen nem utazhatnak
Dél-Koreába. 

A vb-n Romániát így
mindössze nyolc atléta képvi-
seli. Éremesélyes Nicoleta
Grasu (diszkosz) és Bianca
Perie (kalapács), illetve Mari-
an Oprea (hármasugrás), a
többiek pedig Cristina Ca-
sandra (3000 m akadály),
Esthera Petre (magas), Clau-
dia ªtef (20 km gyaloglás),
Andreea Ogrãzeanu (100 és

200 m) és Marius Ionescu
(maratoni futás). 

A Magyar Atlétikai Szö-
vetség tizennégy verseny-
zõ nevezését küldte el. A
csapatban heten képviselik a
dobó szakágat (Fazekas Ró-
bert – diszkosz, Kürthy La-
jos – súly, Kõvágó Zoltán –
diszkosz, Németh Kristóf –
kalapács, Pars Krisztián –
kalapács, Márton Anita –
súly és Orbán Éva – kala-
pács), míg a futószámokban
öten indulnak (Baji Balázs –
110 m gát, Kazi Tamás- 800
m, Kiss Dániel – 110 m gát,
Minczér Albert – 3000 m

akadály és Papp Krisztina –
10.000 m). Egy-egy ver-
senyzõ áll rajthoz hétpróbá-
ban (Farkas Györgyi) és 20
km-es gyaloglásban (Mada-
rász Viktória). A csapat egy
része a Kínában zajló
Universiádéról utazik majd
át Dél-Koreába, a többiek
pedig 19-én, pénteken reggel
indulnak. 

Akárcsak a románnak, a
magyar csapatnak is legalább
egy érem megszerzése a cél-
ja, ezt pedig az Eb-harmadik
kalapácsvetõ Pars Krisztián-
tól vagy/és a diszkoszvetõ
Kõvágó Zoltántól várják. 

Világbajnokság Dél-Koreában 

Labdarúgás 

Hírösszefoglaló

Sorozatban három Spa-
nyol Szuperkupa: az FC

Barcelona képtelen veszíteni
e trófea sorozatában. Szer-
dán éjjel, a Nou Campon, a
spanyol bajnok Barca 3-2-re
verte a kupagyõztes Real
Madridot és 5-4-es összesítés-
sel jutott ismét a serleg birto-
kába, a klub történetében im-
már tizedszer. 

A katalánok végig irányí-
tottak, Iniesta góljára Ro-
naldo, Messiére pedig Ben-
zema válaszolt, hogy az ar-
gentin sztár második találata
már felelet nélkül maradjon.
A 82. percben csereként pá-
lyára lépett a katalánok új
szerezménye, Cesc Fabre-
gas. Az idei ötödik El
Clásicó botrányba fulladt,
miután az utolsó másodper-
cekben Marcelo csúnyán fel-
rúgta Fabregast. A tettest ki-
állították, de piros lapot ka-
pott a kakaskodásban élen
járó Villa (Barcelona) és
Özil (Real) is. Mourinho Ti-
to Villanova szemébe nyúlt,
mire a Barcelona másod-

edzõje kilökte a pályáról a
madridiak sztártrénerét. A
találkozó 18. percében
Cristiano Ronaldo századik
gólját lõtte a királyi gárda
színeiben. Korábban a Man-
chester Unitedtõl 2009-ben
kivásárolt portugál csatár
67-szer volt eredményes a
Primera Divisiónban, 13-
szor a Bajnokok Ligájában,
7-szer a (Spanyol) Király
Kupában és 12-szer barátsá-
gos mérkõzéseken.   

Megeshet, hogy a két szu-
percsapat ezek után kis szü-
netet vesz, csakúgy, mint a
Primera División többi 18
együttese. Egyre valószínûbb
ugyanis, hogy a hétvégi rajt
sztrájk miatt elmarad. A Spa-
nyol Labdarúgók Szövetsége
(AFE) már a múlt héten beje-
lentette, hogy a játékosok
nem veszik fel a munkát az
elsõ két bajnoki fordulóban.
A szervezet elnöke, Luis
Rubiales kijelentette: a focis-

ták addig nem lépnek pályá-
ra, amíg az AFE meg nem
egyezik a profi ligával (LFP)
a kollektív szerzõdésekrõl. A
futballisták nem több pénzt
kérnek, hanem biztosítéko-
kat szeretnének arra az eset-
re, ha a klubok elmaradnak a
fizetésekkel. Ha mégis elin-
dul az új spanyol pontvadá-
szat, a Real Madrid az
Athletic Bilbaót fogadja, a
Barcelona pedig a Málagá-
hoz látogat. 

Három a Barca igaza

Lionel Messi ismét brillírozott az õsi vetélytárs ellen: két gólt is rúgott a Madridnak



Antal Erika

Mit jelent a képzõmû-
vész számára ez a díj?
– Sokat jelent, pénzben
ugyan semmit, de amúgy
nagyon sokat, hiszen a meg-
mérettetési igény állandóan
jelen van az emberben, és ez
természetesen összehasonlí-
tásban történik, és ha a leg-
jobbnak jön ki az ember, ak-
kor örvend ennek, hiszen ki-
re nem hat ösztönzõen?

Az idei Ariadnéról hi-
ányzott Bandi Kati alkotá-
sa, mert, mint mondta, ez
egy olyan szakma, amelyet
nem lehet vagy nem szabad
elsietni, idõigényes, ener-
giaigényes.
– Nem lehet, nemhogy nem
szabad, nem lehet elsietni.
Ezt egyébként a múltkor itt
járt magyarországi mûvész-
kollégák is megerõsítették,
amikor azt mondták, hogy
nagyon szép a kiállítás, de
Magyarországon nemhiába
tartják biennále, illetve trien-
nále formájában a hasonló
tárlatokat. Tehát ez egy ret-
tenetesen idõigényes mûfaj,
a kísérleti darabokat az em-
ber nem egy ilyen lélegzetû
vagy egy ilyen nívójú kiállí-
táson mutatja be, hanem egy
csuklógyakorlat formájú,
„gyertek, gyerekek, álljunk
össze, és mutassunk be egy
jópofaságot” típusún, de
amikor már konklúziókat
mutatunk, akkor az már
sokkal súlyosabb.

Aki textilmûvészetre ad-
ja a fejét, eleve számol az-
zal, hogy ez esetben évek
szükségesek ahhoz, hogy
elkészüljön valamivel?
– Tudatában kellene ennek
lenni, de az ember pályavá-
lasztáskor nincs tudatában,
fõleg, ha még nagyon fiatal.
A másik szempont viszont,
hogy a dolgok nálunk más-
képp mûködnek, mint sok
más, hozzánk képest gyakor-

lottabb helyeken, azaz, hogy
mi itt megszoktuk, hogy egy
kicsit néha ügyeskednünk
kell. Mit néha? Állandóan
ügyeskednünk kell, át kell
ugornunk fázisokat, lépése-
ket, és nincs mindig a mûfaj
javára, bármilyen mûfajról is
beszélünk. Nálunk emiatt
egy kicsit elhúzódott, meg-
nyúlt a mûvészettörténetben
modernista próbálkozások
idõszakaként jelzett perió-
dus, mi vissza-visszatérünk,
vagy túl gyakran térünk visz-
sza, vagyis túl hosszú a ka-
maszkorunk.

Egy textilmûvésznek, ha
egy faliszõnyegen dolgozik
egy évig, közben azért
egyébbel is kell foglalkoz-
nia...
– Jobb helyeken ez azért fér
bele úgy, hogy nem sínyli
meg a mûvészet sem, mert
meg tudják fizetni a kivitele-
zõt. Mi itthon nem tudjuk
megfizetni. Tõlünk nyuga-
tabbra megfizetik a kivitele-
zõt, és közben csinálják a ki-
egészítõ mûfajokat, festenek,
dizájnolnak, és azalatt a
megfelelõ minõségben elké-
szül a kárpit is. Itthon nin-
csen erre lehetõség, a kárpi-
tot is saját kezûleg kell össze-
csapni, nem értékítélet ez,
hanem helyzetleírás, kényte-
len saját kezével kivitelezni,
gyorsan, közben a kiegészítõ
mûfajokról sem mondhat le
az ember, a pénzkeresõ ki-
egészítõ mûfajról sem, a to-
vábbképzésrõl sem.

Szerencsés az, akinek
olyan a pénzkeresõ foglal-
kozása, hogy a mûvészettel
párosul, például a divatter-
vezés.
– Elvileg így van, a gyakorlat
sokkal prózaibb, a kompro-
misszumok tömkelegét
kénytelen az ember megköt-
ni. Azzal szoktam vigasztal-
ni magam, hogy ez mindig is
így volt, az emberiség törté-
nete folyamán, mindig szol-

gálni kellett valamit vagy va-
lakit. Mindig minden vala-
miért történik, ezt tekintetbe
kell venni. Csakhogy az em-
bernek pont azok a szem-
pontok nem tetszenek, ame-
lyeket pont neki kell tekintet-
be vennie.

Ha megtervez egy szép
ruhát, nem érzi kevesebb-
nek magát, és azt sem,
hogy valami mást kellett
volna csinálnia ez idõ alatt.
– Természetesen nem, hiszen
a divattervezés egy iparmû-
vészeti mûfaj. Ez teljesen
rendben van. Olyankor ér-
zem magam egyenesen meg-
alázva, amikor a kliens, akit
ki kell szolgálnom, hiszen
ebbõl élek, megköti kezem-
lábam; olyankor szívem sze-
rint megtagadnám azt a ter-
méket, de nem tehetem, mert
az is az én kezembõl került
ki. A szomorú az, hogy a kli-
ensek mûveltségén múlik ez
a dolog. Az a néhány jár a
legjobban, aki van annyira
felvilágosult nézetû, hogy tel-
jesen rám bízza magát, úgy
jön be, hogy csak a ruha fel-
használási helyzetét nevezi
meg, és tovább rám bízza.
Ehhez már nyitottság kell.

A jövõ évi Ariadnéra ké-
szül már?
– Igen, de még nem tudom,
mit hoz a jövõ, most a hím-
zés a legújabb rögeszmém.
Végül is textiles vagyok, a
textilen belül, amikor kiállí-
tási tárgyra gondolok, és az
nem ruha formájú, akkor fal-
ra akasztható textíliáról lehet
szó. Falra pedig a textiles a
hagyományos technikákban
gondolkodik. Vagy szõ, vagy
rátétes technikát alkalmaz.
A szövésrõl nagyon hamar
lemondtam, nagyon fiatal
koromban gyakoroltam, de
úgy döntöttem, nem nekem
való, utána a rátétes techni-
ka következett, majd szala-
gokból szõttem. Tavaly el-
kezdtem a hímzés gondola-

tával játszadozni, rettenete-
sen idõigényes, még akkor is,
ha gépi hímzésrõl van szó,
mert kézzel kell sétáltatni a
gép alatt azt a hímzõrámát.
A tervem ehhez kötõdik, az-
tán meglátjuk, mit sikerül.

Újdonságnak mondták,
amikor festményeibõl állí-
tott ki néhány éve, bár ak-
kor ön azt mondta, ez sem
annyira új.
– Persze, hogy nem újdon-
ság, mert annak idején, ami-
kor az én generációm felvé-
telizett a képzõmûvészeti fõ-
iskolára, ugyanazok a vizs-
gatantárgyak voltak, mint a
festészetre, a szobrászatra, a
grafikára, vagyis egyforma
igényeket támasztottak a
grafikusokkal, textilesekkel,
szobrászokkal szemben,
mindenkinek kellett tudnia
festeni, rajzolni, komponál-
ni, embert rajzolni, portrét
mintázni. Azóta sokkal job-
ban szakosodott, leszûkült
az igényrendszer, ami sze-
rintem visszalépés, de lehet,
hogy nálam ez így rögzült,
hogy ha valami szegényedik,
az csak rosszabb lehet, hi-
szen nincs betekintése más
területre.

Pályaválasztásában befo-
lyásolta édesapja, Bandi
Dezsõ, az ismert néprajz-
kutató, iparmûvész?
– Mindenképpen mûvészpá-
lyára készített fel. Azt, hogy

pont textiles lettem, nem õ
ültette belém. Ez teljesen sa-
ját választás volt, õ annyi-
ban befolyásolt ebbõl a
szempontból, hogy a tanu-
lás fontosságát pici gyerek-
korunk óta egyfolytában
sulykolta belénk. Azon belül
az iparmûvészetek nyújtot-
tak pluszot: technológiákat
is tanultunk, a kivitelezés is
hangsúlyos volt. Ezért esett
a választásom az iparmûvé-
szetre, és nem a festészetre,
grafikára.

Fontos volt-e tudnia,
hogy elégedett-e az édesap-
ja?
– Igen, nagyon fontos volt.
Néha láttam, hogy elégedett
velem.

Ha nem volt az, meg-
mondta?
– Ajaj, azt mondta meg
gyakrabban. Nyilván min-
dig hiányérzetem volt ebbõl
a szempontból, mindig job-
ban szerettem volna, ha
többször mondja, hogy elé-

gedett. Amikor ezt duzzog-
va megbeszéltem vele, hogy
bezzeg másnak tudod mon-
dani, milyen nagyszerû, tõ-
lem pedig sajnálod a dicsé-
retet, akkor az volt a válasz,
hogy persze, tõled elvárom
és az a természetes, ha jól
csinálod. Nem tudom,
mennyire volt részérõl ez
egy engem vigasztaló vá-
lasz, ez már örök talány ma-
rad. Mindenesetre ritkábban
mondta, ritkábban adott
hangot az elégedettségének,
gyakrabban a kritikájának.

Érezte, hogy az õ árnyé-
kában többet kell teljesíte-
nie?
– Igen. Éreztem ezt is, a mai
napig érzem, de nyilván a
mostani életkoromban ezt
már ösztönzõnek tekintem,
nem pedig nagy fekete felhõ-
nek. Ugyanakkor természe-
tesen éreztem a pozitívumait
is, az elismeréseket, amiért
nem mindig dolgoztam meg
– vagy inkább nevezzem
megelõlegezett bizalomnak.
Ami szintén nagyon elköte-
lezõ dolog, hiszen ha már
megelõlegezték, az ember-
nek azt meg kell szolgálnia.

Bandi Dezsõ hagyatékát
digitalizálják. Ez hogyan
történik?
– Annak idején, az apám te-
metésén Tófalvi Zoltán meg-
ígérte, hogy összeállítja,
könyvformába rendezi az
apám munkásságát. Ennek
az elõfeltétele, hogy a kézira-
tokat, a megjelentetett újság-
cikkeket, az óriási mennyisé-
gû fotóanyagot, amely a ha-
gyatékában van, elektroni-
kus formába kell áttenni, át-
tekinthetõbbé tenni, így vala-
melyest könnyebb munka-
anyaggá válik. A digitalizá-
lásnak létezik megfelelõ
technológiája, a szovátai Te-
leki Oktatási Központnak
van is erre lehetõsége, szak-
ember is, mûszer is. Békés-
csabáról elhoztuk a teljes
anyagot Szovátára, ahol ez a
digitalizálás folyik. Azt
mondták, rettenetesen nagy
munka, minimum fél év, ha
napi nyolc órában csinálják.

Idõk, terek, igények fonatai
Bandi Kati képzõmûvész úgy véli, a hazai alkotóknak a kortárs valóság miatt gyakran „ügyeskedniük kell”

Textilmûvész, divattervezõ. Szülõvárosában érettségi-
zik, majd Kolozsváron, a Ion Andreescu Képzõmûvé-
szeti Fõiskola textilmûvészet szakán diplomázik 1976-
ban. Elõször 1972-ben vesz részt közös tárlaton, elsõ
egyéni kiállítása 1979-ben volt. Marosvásárhely képzõ-
mûvészeti életének egyik meghatározó egyénisége.
Munkái szinte valamennyi közös tárlaton láthatók,
ezenkívül több egyéni kiállítással is megörvendeztette a
közönséget. Számos díj kitüntetettje.

Bandi Kati (1952, Marosvásárhely)

„A világ legszebb boltja” kitüntetést vehette át a napokban

Los Angelesben annak a bukaresti luxusékszerboltnak a tu-

lajdonosa, amelynek kiállításjellegû berendezését egy maros-

vásárhelyi képzõmûvészcsapat tervezte meg; ennek tagja

volt interjúalanyunk is – Adrian Bobletec, Fodor Sándor,

Gyarmathy János, Kiss Levente és Nagy Attila mellett. Be-

szélgetõtársunk egyik munkája, a Vaslédi a tavalyi Ariadné

textilmûvészeti kiállításon is látható volt, és elnyerte a kö-

zönség szavazata alapján a második díjat. Bandi Katit mun-

kájáról, mûvészet és mindennapok kapcsolatáról kérdeztük.

úmszszínképHétvégi melléklet
Szerkeszti: Ágoston Hugó, Szonda Szabolcs

2011. augusztus 19–21., péntek–vasárnap

Készült a Communitas Alapítvány támogatásával

Fotó: Bandi Kati személyes fotótárából
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Farkas István

Milyen fogadtatásban része-
sülne a korabeli nézõk részé-
rõl, mondjuk, a legelsõ Os-
car-díjas film, William A.
Wellman 1929-es, Wings
(Szárnyak) címû alkotásá-
nak második, harmadik
vagy esetleg egy elõzmény-
része? Persze, ezek nem csu-
pán a történetet vinnék/gon-
dolnák tovább, hanem tech-
nikailag is magasabbra ten-
nék a mércét, mondjuk, a
Royal Aircraft Factory S.E.5
típusú repülõgép helyett a fõ-
szereplõ a legújabb Gri-
penrõl szórná a lõszert, az
operatõr pedig nem egy
Akeley kamerával dolgozna,
hanem a legújabb CGI-tech-
nikát használnák az egyes
csatajeleneteknél. Ezen tû-
nõdtem többek között, mi-
közben hazafelé sétáltam
Franklin J. Schaffner ma
már klasszikusnak számító,
A majmok bolygója címû sci-
fi-je Rupert Wyatt által újra-
töltött változatának vetítésé-
rõl, a Lázadás alcímû pre-
quelrõl. Pierre Boulle 1963-
as regényébõl, ha jól számo-
lom, ezzel együtt hat mozi-

film és egy tévésorozat szüle-
tett, így a legnagyobb rajon-
gók számára is kérdés volt,
hogy a teljes ismeretlenség-
bõl jövõ Wyatt mit tud kez-
deni azzal a sztorival, amibe
2001-ben, enyhén szólva, be-
letört Tim Burton bicskája.
A választ azonban végül
nem annyira a rendezõ, mint
inkább a technika adta meg:
a számítógéppel animált
majmok egyaránt lenyûgöz-
ték a kritikusokat és a nézõ-
ket, akik ezúttal még a 2005-
ös King Kongnál is nagyság-
rendekkel jobban elkészített
CGI-fõemlõsökkel találkoz-
nak.

Rupert Wyatt filmjének a
CGI-technológia mellett kü-
lön érdekessége, hogy bár
elõzményfilm, nem az 1968-
as A majmok bolygóját veszi
alapul, hanem a kvintológia
1972-ben bemutatott, J. Lee
Thompson-féle negyedik ré-
szét veszi alapul (Tim
Burton 2001-es alkotását
nem számoljuk bele a soro-
zatba, az ugyanis sem
remake-nek, sem az 1968-
ban elkezdett sorozat folyta-
tásának nem tekinthetõ),
amelynek középpontjában a

majomtársadalom felemel-
kedésének kezdete áll. A
sztori – amely némiképp kö-
veti az emberiség bukását be-
mutató filmek sablonos tör-
ténetvezetését – San Francis-
cóban játszódik, az ember
fõszereplõ, Will Rodman
egy kutató laboratóriumban
dolgozik az ALZ–112 nevû
szer kifejlesztésén, amellyel
az Alzheimer-kórt szeretnék
gyógyítani. A kutatók maj-

mokon végeznek genetikai
kísérleteket, ennek eredmé-
nye, hogy az állatoknak egy-
re magasabb lesz az intelli-
genciahányadosuk, az embe-
rek esetében viszont nem
mûködik. Az egyik legjob-
ban sikerült teremtmény, Cé-
zár, bármilyen okos is le-
gyen, kénytelen állatmen-
helyre költözni. A rabságot
azonban nagyon hamar
megelégeli, fellázítja sorstár-

sait, és élükre állva kímélet-
len háborúba kezd elbizako-
dott teremtõi ellen.

A történet mögötti etikai
kérdéseken túl igazából ez-
zel az úgynevezett háborúval
bizonyítja Rupert Wyatt,
hogy Burton után tíz évvel
mégis érdemes volt feltá-
masztani a majmokat. A
film vége felé sorra kerülõ
harc a nyár legnagyobb ak-
ciófilmjeit is megszégyeníti,

az animált majmok dühön-
gését olyan effektekkel „írták
le” a készítõk, hogy azt akár
a Transformers alakváltó ro-
botjai is megirigyelhetnék. A
majmok bolygója-prequel te-
hát – a logikai bukfencekkel
tarkított történet ellenére –
élménygazdag CGI-sci-fi-vé
alakul, amely méltó utódja
lehet a Boulle-regény adap-
tációinak. Azt viszont, hogy
Rupert Wyatt elkészítené az
elõzményfilm folytatását,
vagyis a 1.0-s részt, nem csu-
pán precedens híján nem
tudjuk kommentálni. Bár a
tervezett film sztorija – a
majmok másoláson alapuló
kultúrateremtése, az embe-
rek magatartása az elnyomó
emberszabásúakkal szem-
ben – érdekes kérdéseket vet
fel, nem hinném, hogy indo-
kolt lenne annak elkészítése
(persze, egy stúdió számára
csak az anyagi bevétel tud
elég indokkal szolgálni), an-
nál is inkább, hogy – mint je-
leztem – a Lázadás igazából
csak a CGI-technika miatt
„szólt” nagyot. Persze, el-
képzelhetõ, hogy egy továb-
bi rész kiütéssel legyõzi elõí-
téleteinket.

Mozivászon

Majomparádé a gépbõl

Tegnap ismerõs szél fújt.
Olyan szél, amelyikkel már
találkoztam.

A tavasz korán beköszön-
tött. Határozott, gyors lép-
tekkel mentem a szélben,
mint minden reggel. Pedig
kedvem lett volna visszafor-
dulni, befeküdni az ágyam-
ba, feküdni mozdulatlanul,
gondolatok nélkül, vágyak
nélkül mindaddig, amíg meg
nem érzem közeledni azt a
valamit, ami se nem hang, se
nem íz, nem is illat, csak egy
egészen bizonytalan emlék,
mely az emlékezés határain
túlról jön.

Az ajtó lassan kinyílt, és
lecsüngõ kezemmel rémül-
ten tapintottam meg a tigris
selymes, puha szõrét.

– Zenét! – mondta. –
Játsszon valamit! Hegedûn
vagy zongorán. Inkább zon-
gorán. Játsszon!

– Nem tudok – mondtam.
– Soha életemben nem zon-
goráztam, nincs zongorám,
soha nem is volt.

– Soha életében? Micsoda
butaság! Menjen az ablak-
hoz és játsszon!
Az ablakom egy erdõre né-
zett. Láttam, ahogy a mada-
rak odagyûltek a fák ágaira,
hogy hallgassák a zenémet.
Láttam a madarakat. Kis,
elõre hajló fejüket és moz-
dulatlan szemüket, mellyel
átnéztek rajtam.

A zeném egyre hangosabb
lett. Elviselhetetlenné vált.

Egy madár holtan zuhant
le az egyik ágról.

A zene abbamaradt.
Megfordultam.

A szoba közepén ülõ tigris
mosolygott.

– Ennyi elég is mára –
mondta. – Többet kellene
gyakorolnia.

– Igen, ígérem, gyakorolni
fogok. De most vendégeket
várok, érti, ugye, kérem, kü-
lönösnek találhatják az ön
ittlétét nálam.

– Természetesen – mondta
a tigris ásítva.

Ruganyos léptekkel kisé-
tált az ajtón, melyet rögtön
kulcsra zártam mögötte.

– Viszontlátásra – vetette
még oda.

Line a falnak támaszkod-
va várt a gyár kapujánál.
Olyan sápadt és olyan szo-
morú volt, hogy úgy döntöt-
tem, megállok, hogy beszél-
jek vele. Aztán mégis elmen-
tem mellette, még a fejemet
sem fordítottam felé.

Kicsivel késõbb, amikor
már beindítottam a gépemet,
egyszer csak ott állt mellet-
tem.

– Tudja, ez furcsa. Még
sohasem láttam magát ne-
vetni. Évek óta ismerem. És
amióta ismerem, maga még
egyszer sem nevetett.

Ránéztem, és kitört belõ-
lem a nevetés.

– Inkább ne csinálja, azt
jobban szeretem – mondta.

Ebben a pillanatban erõs
nyugtalanság fogott el, és ki-
hajoltam az ablakon, hogy
lássam, vajon a szél még
mindig ott van-e. A lombok
mozgása megnyugtatott.

Mire visszafordultam,
Line már eltûnt. Akkor meg-
szólítottam:

– Line, szeretlek. Valóban
szeretlek, Line, de nincs
idõm erre gondolni, annyi
mindenre kell gondolnom,
erre a szélre például, most ki
kellene mennem és sétálnom
ebben a szélben. Nem veled,
Line, ne haragudj. Menni a
szélben, ez olyasmi, amit
csak egyedül lehet csinálni,
mert van egy tigris és van
egy zongora, aminek a hang-
ja megöli a madarakat, és a

félelmet csak a szél tudja el-
ûzni, ez nyilvánvaló, én is
régóta tudom.

A gépek, mint imára hívó
harangok, zengtek körülöt-
tem.

Végigmentem a folyosón.
Az ajtó nyitva állt.

Ez az ajtó mindig nyitva
állt, és én még sohasem pró-
báltam átlépni rajta.

Miért?
A szél végigsöpört az utcá-

kon. Különösnek tûntek ne-
kem ezek az üres utcák. Még
sohasem láttam õket munka-
nap reggelén.

Késõbb leültem egy kõ-
padra és sírtam.

Délután kisütött a nap.
Kis felhõk futottak át az
égen, és igen enyhe idõ volt.

Bementem egy bisztróba,
éhes voltam. A pincér egy tál-
cán szendvicseket tett elém.

Azt gondoltam:
– Most vissza kell menned

a gyárba. Vissza kell men-

ned, ennek nincs semmi ér-
telme, hogy abbahagyod a
munkát. Igen, most rögtön
visszamegyek.

Újra sírni kezdtem, és ész-
revettem, hogy az összes
szendvicset megettem.

Buszra szálltam, hogy
gyorsabban odaérjek. Dél-
után három óra volt. Még
két és fél órát dolgozhatok.

Az ég beborult.
Amikor a busz elhaladt a

gyár elõtt, az ellenõr rám né-
zett. Kicsivel odébb megérin-
tette a vállamat:

– Ez a végállomás, uram.
A hely, ahol leszálltam,

valami parkféleség volt. Fák,

néhány ház. Már éjszaka
volt, amikor beértem az er-
dõbe.

Most sûrû, hóval kevert
esõ esett. A szél vadul az ar-
comba vágott. De õ volt az,
ugyanaz a szél.

Egyre gyorsabban lépked-
tem a hegytetõ felé.

Behunytam a szemem.
Így aztán semmit sem lát-
tam. Minden lépésnél egy fá-
ba ütköztem.

– Vizet!
Messze mögöttem kiáltott

valaki.
Nevetséges volt, körülöt-

tünk minden csupa víz.
Én is szomjas voltam.

Hátravetettem a fejem, és
széttárt karokkal hanyatt
dõltem. Arcomat a hideg
sárba rejtettem, és többé
nem mozdultam.

Így haltam meg.
Testem hamarosan elve-

gyült a földdel.

(Forrás: Magyar Lettre
Internationale, 1997. tavasz,

24. sz.)

Agota Kristof

A szökés

Hetvenhat éves korában, július végén elhunyt egy Kos-
suth-díjas írónõ, aki franciául írt és Svájcban élt. Kristóf
Ágotáról van szó, akirõl néhány éve Esterházy Péter
így vélekedett: „Agota Kristof nem magyar szerzõ, ha-
nem svájci vagy francia, minthogy franciául ír. Azon-
ban az emlékei magyarok, a táj, amit a szemében hor-
doz, magyar. Ami nem érték vagy érdem – hanem na-
gyon érdekes. Hogy van egy nem magyar író, aki ma-
gyar könyveket ír, hogy messzirõl nézi valaki ugyanazt,
amit mi innét. De ezt csak mellesleg említem. És meg-
különböztetett figyelmükbe ajánlom ezt a valakit, Kris-
tóf Ágotát, azaz Agota Kristofot.” * 2006-ban a Pala-
tinus Kiadó megjelentette az írónõ fõmûvének számító
Trilógiát (A nagy füzet, A bizonyíték, valamint A harmadik
hazugság címû kisregényekbõl áll), amelyrõl úgy tudni,
hogy több országban is kötelezõ iskolai olvasmány. Ide-
je, hogy olvasóink is megismerkedjenek ezzel a különös
sorsú asszony-íróval és életmûvével. Ízelítõül egy no-
velláját közöljük. (csg)

Adieu, Agota Kristof!

Teremtõ és teremtménye: látványos összecsapásuk az újabb Majmok bolygója-film ütõkártyája 
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Heltai Jenõ

Kérdõív

Mikor elnémul megkín-
zott szived,
Eléd teszik a nagy kérdõ-
ivet.

Mit mozdulatlan ajkad el-
sóhajt,
A láthatatlan jegyzõ jegyzi
majd.

Mit fogsz felelni – mert fe-
lelni kell! –
Az életedet hol hibáztad el?

Hol kanyarodtál balra jobb
helyett?
Felelj! Tudod az átkozott
helyet?

Ha menned adná isteni
csoda,
Mondd: visszamennél
még egyszer oda?

Veszett fejszének hajszolva
nyelét,
Az út robotját újra kezde-
néd?

Míg ûz a vágy és sarkan-
tyúz a gond,
Megfutni mernél még egy
Maratont?

Mindaz mi hitvány, ha-
zug, és hamis,
Végigcsinálnád, mondd,
másodszor is?

Miért? Miért? Új célokért?
Avagy
Azért, hogy eljuss oda, hol
ma vagy?

Hogy elfelejtve minden ré-
gi kínt,
Rimánkodhass és harcol-
hass megint?

Ezért a díjul zsugorin ki-
mért
Keserves, édes, pici életért?



Cseke Gábor

Mindig nagyon izgattak
azok a személyiségek – s ve-
lük együtt azok a jellemek és
helyzetek –, akik a tömege-
ket, a közvéleményt elsöprõ-
en hömpölyögtetõ esemé-
nyek fõsodrával következete-
sen szembementek, már-már
ellenzéki különutasként nyil-
vánultak meg. Ilyen maga-
tartások mindig akadtak, ha
nem is számosan, s érdekes,
tragikus jelzõtüzei õk a törté-
nelemnek, mindegyre arra
utalva, hogy a vezényszóra
való egyöntetû cselekvés,
akárcsak az áradások kímé-
letlensége, képes mindent
globálisan magával sodorni.

Sorsdöntõ, kritikus pilla-
natok voltak például az
1940-es õszi magyarországi-
erdélyi események, amikor is
hosszas vajúdásra és végeér-
hetetlen tárgyalássorozatra
hirtelen pontot téve, megszü-
letett a bécsi döntés, ami a
Felvidék korábbi visszatérte
után ha nem is a revízió tel-
jes gyõzelmét, de az azért
küzdõk pillanatnyi elégtéte-
lét, ünnepes örömét hozza.

A korabeli sajtó megõriz-
te azt a tömegujjongást,
mely a Trianon utáni részle-
ges jóvátétel eseményeit és
intézkedéseit kísérték, és ak-
kora a mámor, a gyors köz-
igazgatási és katonai bevo-
nulás szervezett lerendezése
fölötti lelkendezés, hogy a
disszonáns, a józanabb han-
gokra senki nem figyel oda,
amelyek pedig arra figyel-
meztetnek, hogy emberi vi-
szonyaink Erdély földjén jó-
val összetettebbek és sokkal
több megfontolást, tapinta-
tot és emberi tartást igényel-
nek ahhoz, hogy egy ilyen
eseménylánc hosszabb tá-
von visszafordíthatatlan le-
gyen.

A helyét keresõ EKE

Az észak-erdélyi bevonu-
lást kísérõ általános köszön-
tésáradat, írói-újságírói meg-
nyilvánulások annak is szól-
tak, hogy gyorsított ütemben
sor kerülhetett az 1920 után
rendre elsorvasztott, lehetet-
lenné tett erdélyi magyar in-
tézmények újraélesztésére,
bekapcsolására az anyaor-
szági gazdasági-szellemi vér-
keringésbe. Hogy ez meny-
nyire nem egyértelmûen ün-
nepi mozzanat, arra ma
meglepõ nyomokra bukkan-
tam az Erdély címû honis-
mertetõ folyóirat 1940-es,
õszi profilváltásában, ami-
kor is az addig évente 6 alka-
lommal – kéthavonta – meg-
jelenõ, az Erdélyi Kárpát
Egyesület tevékenységét és
eszményeit népszerûsítõ
közlöny egy csapásra havi
megjelenésûvé válik, mint-
egy demonstrálni akarván: a
visszatérés mily jótékony ha-
tással volt az észak-erdélyi
magyarságra. Teljesen ter-
mészetes hát, hogy az EKE
is átértékeli tevékenységének
célkitûzéseit, s az addigi ki-
sebbségi politizálás helyzeté-
bõl próbál beleilleszkedni a

többségi nemzettudat szo-
katlan komfortjába. 

Az 1940-es évfolyam 7-8.
összevont száma már ennek
a helykeresésnek a jegyében
születik. Dr. Balogh Ernõ, a
folyóirat akkori vezetõ szer-
kesztõje terjedelmes vezér-
cikkben (Az EKE Erdély új
rendje után) vonja meg az új
helyzet józan mérlegét, s di-
cséretére váljék, nem fog raj-
ta a nagyotmondás általános
szédülete, fényt és árnyékot
is becsületesen kiporciózva
rámutat arra, hogy Észak-
Erdély visszatérése, legalább
is az erdélyi természetkedve-
lõk szempontjából, amennyi
elõnyt hozott, legalább any-
nyi veszteséggel is járt, meg-
bontva a régió természetes
egységét,  történelmileg
megszilárdult eggyé forrott-
ságát.

„Az új politikai határ,
melynek lefutása már közis-
mert, kettészakította Erdély-
nek s vele együtt az EKE-
nek — Máramarost és a
Bánságot is beleszámítva —
egész Erdélyt átfogó eddigi
egységét is. A kolozsvári
anyaegyesület vidéki osztá-
lyainak szinte háromnegyed
részével együtt Magyaror-
szághoz került, a többi Ro-

mániában maradt. Meleg,
bensõséges testvéri kötelék
szakadt szét. Jelenleg még
nem tudható, hogy a maguk-
ra, anya nélkül maradt vidé-
ki osztályoknak mi lesz a
sorsa, hiszen a nagy kérdé-
sek mai forrongása észrevét-
lenül elnyeli az ilyen apró
részletet. Hisszük, azonban,
hogy ezek az osztályok meg-
õrzik önmagukban is életere-
jüket és új helyzetük adottsá-
gával megalkudva, elkedvet-
lenedésükkel, széthullásuk-
kal nem fogják saját sírjukat
megásni.”

A józan ítéletû, az EKÉ-t
is nagy felelõsséggel vezetõ
és irányító ásványtanász –
ma geológusnak mondják –,
aki valamikor a kolozsvári
római katolikus leánygimná-
zium, a Mariánum termé-
szet- és földrajztanára volt,
késõbb a Bolyai Egyetem ás-
ványtani tanszékének vezetõ
professzoraként tevékenyke-
dik, de az Erdélyi Múzeum-
Egyesület természettudomá-
nyi szakosztályának is az el-

nöke, mélyen humánus er-
kölcsi krédóját fogalmazza
meg ez alkalommal, bátran
kimondva, hogy: „A turista-
ság fogalmában nincs nem-
zet, állam, politika. Ezeken
felülálló ember- és termé-
szetszeretet a lényege, s célja
ennek érdekében munkál-
kodni és alkotni. Nemes tett
ez, melynek útjáról letérni
vétek, s amelyet megakadá-
lyozni vétkes rövidlátás. Az
EKE-nek most elszakadt
osztályai tanúbizonyságot
tettek eddigi életükben alko-
tó munkájukról, mellyel ön-
zetlenül szolgálták a turista-
ság nemes eszméjét, s amely-
lyel kizárólagosan a köznek
voltak ingyen, de lelkes nap-
számosai. “ 

„Eddig mienk volt 
az egész Erdély”

Szavaiból kiérzik az aggo-
dalom, s ki nem mondottan
ott a kor szomorú tapaszta-
lata: sajnos, a politika, a kon-
junktúra igenis, mindent be-
nyálkáz a maga önös érdeke-
ivel, sarkított gondolataival,
szekértábor-szemléletével.
Hiszen egy pillanatra sem le-
het feledni – és itt valóságos
költõi mélységekig hatol a

földjét szeretõ erdélyi ember
természetes fájdalma: „Ed-
dig mienk volt az egész Er-
dély. Szabadon járhattuk
gyönyörû helyeit a csodás
Aldunától fel a Máramarosi
havasokig, a Keleti Kárpá-
toktól nyugatra a Magyar
Alföldig. Ma ennek a terület-
nek felénél nagyobb délkele-
ti részét áthághatatlan kerí-
tésként választja  el  tõlünk
az új országhatár. Ez a meg-
változott helyzet legérzéke-
nyebben éppen a központot
érinti. Ez ma minden közeli
kedvenc kiránduló helyétõl
el van zárva. Még a Kolozs-
vár melletti Bükk-erdõ is ve-
szít szabad területébõl a ha-
tár közelsége miatt. Hiszen a
helyzet jelenleg az, hogy
még ma az ott levõ mene-
dékház is beleesik az ú. n.
semleges zónába. (Bükker-
dei menedékházunk látoga-
tására a napokban engedélyt
kapott az Egyesület.) Szinte
pótolhatatlan veszteség a
Tordai-hasadék, az ott annyi
erõfeszítéssel épült híres me-

nedékház, melynek gondo-
zása és kezelése további  in-
tézkedésig a tordai osztály
feladata lesz.

A sokat látogatott Gyalui
havasok vidéke, a festõi Géci
vár, a Melegszamos és a
Hidegszamos völgye, a sízõk
Eldorádója, az Öreghavas,
sok gyönyörûségével és cso-
dájával, a Vlegyásza, a Bi-
harhegység, a Meziádi bar-
lang, mind már csak voltak
számunkra. Tekintélyesebb
barlangjaink közül csak a Ré-
vi és a Homoródalmási ma-
radtak meg, kérdés azonban,
hogy az elõbbinek »Hétfalu
határá«-ba esõ felsõ bejárata
hozzánk fog-e tartozni.

Búcsúznunk kell az Ara-
nyosnak fenséges vidékétõl.
Rágondolni is fájó, hogy
nincs több kirándulás a tün-
déri Torockóra, a Bedellõi
havasok elragadó tájaira.
Bélavárára, a Remetei- és a
Runki-szorosra már csak
emlékeznünk lehet, nem
folytathatjuk a titokzatos Bú-
vópatak barlangjának továb-
bi kutatását sem. Az Érc-
hegység kies tája az arany-
termõ Verespatakkal, a
nagyszerû Detonátával szin-
tén elveszett számunkra.

A távolabbi helyek között

– hogy csak a nevezetesebbe-
ket említsük – ott van az
Alduna világcsodája, Vajda-
hunyad környéke Erdély leg-
szebb ékszerével, a Hunyadi-
ak várkastélyával, a fenséges
Retyezát, Petrozsény a Pá-
ringgal és a Szurdukkal, a
Vöröstoronyi szoros, a Fo-
garasi havasok döbbenetesen
vad vonulata, rajta hegyeink
királyával, a Negojjal, to-
vább a Királykõ, a félelmetes
Propásta, a Bucsecs, a
Nagykõhavas. Mind meg-
annyi olyan hely, mely ter-
mészetjáróink között való-
sággal fogalommá lett,
amely azonban nekünk ma
igazán már csak távoli foga-
lom, lét nélkül. 

Turistaterületünkben ért
veszteségünk tagadhatatla-
nul rendkívül nagy. De ez
csak akkor lehetne lehango-
ló, ha nem vennénk tekintet-
be, hogy mi maradt. Nem az
a helyes életfelfogás, mely az
elveszett fölött síránkozik,
hanem amely örülni tud a
megmaradottnak. Ami

nincs, az minden rágódás el-
lenére sincs. Ilyenkor az
egyedüli helyes elv az, amely
a nincs-et a van-nal igyekszik
pótolni.”

A pozitív szemlélet persze,
csak egy realista viszonyulás
az adott helyzethez, amitõl a
létezõ problémák még nem
oldódnak meg. Az EKE és
vezetõsége jobban teszi – su-
gallja Balogh Ernõ –, ha hi-
telt ad az élet új rendjének és
reménykedik abban, hogy a
dolgok jobbik oldala kereke-
dik majd felül. Ezért is sorol-
ja fel a továbbiakban mind-
azt, ami szerencsére maradt,
illetve azokat a „hamupipõ-
ke” sorsú erdélyi szépsége-
ket, melyekre a jelzett hiá-
nyok folytán most „szeren-
csésen” rávetül a fokozott fi-
gyelem.

Rólunk – nélkülünk?

Eltelik egy év, s 1941 szep-
temberében az Erdély immár
ingerült hangú, keserû szer-
kesztõségi cikkben teszi szó-
vá a szép remények odalet-
tét. A Rólunk — nélkülünk.
Kritika az elmúlt évben megje-
lent erdélyi kalauzokról c. köz-
lemény szerint az észak-
erdélyi visszatéréstõl eltelt
idõben áldatlan állapotok
ütötték fel a fejüket az erdé-
lyi turistakalauzok kiadása
terén. Olyan emberek csinál-
nak belõle gyors üzletet, akik
mit sem tudnak az Erdély-
ben folyó turistamunka lé-
nyegérõl, az ottani viszo-
nyokról. 

„Mivel az erdélyi turista
élet irányítása és szervezése
a román uralom ideje alatt a
mi szemünkben fontos és ko-
moly magyar kultúrmunka
volt – érvel a cikk – s minden
felületes és megtévesztõ
ténykedés húsunkba és vé-
rünkbe vágott, a kétség-
beesés bosszankodásával ol-
vastuk õket és elszörnyül-
ködtünk azon, hogy – ma a
központi irányítás szüksé-
gességét hangoztató és min-
dent állami érdekbõl ellenõr-
zõ korszakban – akadhatnak
emberek, akik büntetlenül a
nagyközönség elé tálalhat-
nak ilyen megtévesztõ „tájé-
koztatókat”.

A kiáltó szarvashibákat
már szóvá tették a napila-
pok, az Erdély ezért a prob-
léma elvi jelzésére szorítko-
zik, követelve, hogy „meg
kellene akadályozni azt,
hogy lelkiismeretlen üzérke-
dõk és hozzánemértõ jóaka-
rók a jövõben közreadhassa-
nak felülbírálás nélkül ha-
sonló munkákat, mert miat-
tuk nem láthattak napvilágot
más hozzáértõ, de szerény
és szegény emberek és turis-
ta alakulatok munkái. Utó-
végre ez nem regényírás,
amelynél a szerzõ képzelõe-
reje és stílusa lehet felfogás
dolga és írásáért önmaga fe-
lelõs. Ha az újságírást meg-
rendszabályozzák, akkor
nemzeti érdek az is, hogy ha-
zánkat látogató idegenek, de
más vidékrõl Erdélybe utazó
magyarjaink milyen kalau-
zokat kapnak kezeik közé...

„Úgy látszik, a vezetõ illeté-
keseknek nem a „közönség
kényelme, a testvérforgalom
ápolása és helyes irányítása a
fontos és szívükhöz közel
fekvõ munkakör, hanem
fontosabb a presztízskérdés
hajszolása és az úgynevezett
»turistapolitika«, ami abból
áll — s amit mi erdélyiek ed-
dig nem ismertünk — hogy
az egyes turista alakulatok
minden befolyásuk igénybe-
vétele mellett egymás ellen
áskálódnak s egymáson nem
segíteni, hanem csak ártani
igyekeznek. Ezt a szellemet
eddig mi nem ismertük, de
nem is kérünk belõle. Ez
nem turista munka és nem
magyar munka. Ennek a tu-
rista politikának eredménye
többek között ez a sok gyatra
erdélyi kalauz is, ami vég-
eredményében nemcsak a
szerzõk és kiadók szégyene,
hanem az általános magyar
turistaságé is.”

Az EKE vezetõje pedig,
mindennapi szervezõ, kon-
cepciós és ismeretterjesztõ
munkájával személyesen is
példát mutatott a követendõ
erdélyi szemléletbõl. Jó mi-
nõségû, üvegnegatívokként
fennmaradt fotográfiai ha-
gyatéka Erdély legjellem-
zõbb – számos esetben már
eltûnt vagy igencsak átala-
kult – tájairól, településeirõl,
mûemlékeirõl és lakóiról
szól. Fotográfiai munkássá-
gának egyértelmû szakmai
elismerése volt, hogy Romá-
nia Földrajzi Monográfiájá-
nak 1960-as kiadásában,
melyet a Román Tudomá-
nyos Akadémia jelentetett
meg, Erdélyrõl az õ képei
szerepelnek a legnagyobb
számban. Az õ tollából két-
szeresen hitelesek az emlí-
tett cikk szentenciái, mely e
szemlének akár végszavai is
lehetnek:

„Azokkal az erdélyi turis-
tákkal és turista vezetõkkel
kellett volna megíratni e tá-
jékoztatókat, akik 22 éve itt
éltek e hegyek között, akik
tudják, hogy kiránduló he-
lyeinkhez vezetõ útjelzések
miért elhanyagoltak vagy
miért nincsenek. Akik nem
üzletet vagy fölényeskedést
látnak az erdélyi turistaság-
ban, hanem visszaemlékez-
nek arra az idõre, amikor
magyar ember számára lel-
ki élmény volt a hegyek kö-
zötti barangolás a román
uralom alatt. Mert úgy nem
lehet erdélyi kalauzokat ír-
ni, hogy Pestrõl lejön egy a
turistaságtól testileg-lelkileg
távol álló úr s végigutazza
vasúton a megközelíthetõ
városokat és fürdõhelyeket
kiadójának pénzével s itt-
ott érdeklõdik egyes dolgok
iránt, majd összeszed hábo-
rú elõtt megjelent leírásokat
s azokból írja meg kala-
uzát... Most már csak azt
várjuk, hogy minket, erdé-
lyieket tegyenek felelõssé e
rossz kalauzok miatt, pedig
igazán semmi közünk sem
volt hozzájuk. Mi a lassúbb,
de alaposabb munkának va-
gyunk a hívei s ahhoz tart-
juk magunkat a jövõben is.”
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Kászonfürdõ, kiránduló társaság. Jobboldalt (álló alak) dr. Balogh Ernõ

Széllel szemben – ujjongáskor
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Gyûlöletturizmus

Nyíri Pál

A Brit Nemzeti Párt volt
londoni körzeti titkára,
Chris Hurst, aki a Magyar
Sziget fesztiválon náci kar-
lendítéssel üdvözölte Saga
énekesnõt, gyûlöletturista-
ként járt Magyarországon.

Bár a Magyar Sziget célja
a fesztivál honlapja szerint a
„nemzetébresztõ keresztes
harc”, tehát a „nemzettársa-
kat” hivatott megszólítani, a
szervezõk megelégedéssel
nyugtázzák, hogy a rendez-
vény Európa legnagyobb
„nemzeti fesztiválja”,min-
denféle-fajta fajvédõ, idegen-
gyûlölõ és antiszemita éves
dzsemborijává vált. Idén pél-
dául Sagát, a svéd énekesnõt
láthatta vendégül, aki nem-
csak a nemzetközi fehér faj-
védõ mozgalom üdvöskéje
(egyes kritikusok szerint:
Madonnája), de Anders
Behring Breivik, a norvég tö-
meggyilkos múzsája is.

A Magyar Sziget eme si-
kere nyilván annak köszön-
hetõ, hogy látogatói olyano-
kat mondhatnak és tehetnek
a fesztiválon, amit otthoni
környezetükben nem. Még a
szélsõségesnek elkönyvelt
Brit Nemzeti Párt is azonnal
kizárta Hurstot, miután a
karlendítéses hír megjelent.
A gyûlölet- vagy pontosab-
ban intoleranciaturizmus,
akár a turizmus más formái,
Victor Turner antropológus
kifejezésével liminális él-
ményt nyújt, amelyben a
hétköznapi tabuk feloldód-
nak. Ráadásul a magyar
„nemzetépítõk” között a
Nyugat-Európában – ideoló-
giájuk növekvõ népszerûsé-
ge ellenére – még mindig
stigmatizált, deviánsnak te-
kintett fajvédõk normális-
nak, sõt talán éppen nyugati
tapasztalataik miatt, intellek-
tuális figyelemre érdemes-
nek tûnnek. Chris Hurst ko-
rábban elõadásokat is tartott
Jobbik-alapszervezeteknek.

Magyarország azonban a
fesztivál keretein túl is jó
hely mindazoknak, akik ké-
nyelmetlenül érzik magukat
egy plurális társadalomban.
Magyarországon nem érhet-
te volna Anders Breiviket az
a trauma, hogy egy politikai
párt nyári táborában barna
vagy fekete bõrû közönséget
lát, alig vannak ugyanis be-
vándorlók, és azok is fõleg
„nemzettársak”. Senki sem
csinál botrányt, ha egy afri-
kait vagy egy cigányt nem
engednek be egy szórakozó-
helyre.

A Mein Kampf, az
auschwitzos pólók és más
náci kellékek a Magyar Szi-
geten túl sem keltenek külö-
nösebb feltûnést, hogy a
nagy-magyarországos matri-
cákról és a világháborús ma-
gyar történelemre utaló di-
vatcikkekrõl ne is beszél-
jünk. Mi sem jellemzi job-
ban a helyzetet, mint hogy a
találó nevû Zagyva ország-
gyûlési képviselõnek eszébe

sem jutott mentegetõzni a
fesztiválon megvásárolható
náci emléktárgyak miatt,
amikor a rendezõk nevében
etikai vétséggel vádolta a
karlendítésrõl tudósító angol
bulvárlap tudósítóit és pert
helyezett kilátásba ellenük.
Magyarországon az ilyen
mentegetõzés szükségtelen,
nincs is rá példa. Növekvõ
migrációellenesség ide vagy
oda, Nyugat-Európa aligha
lesz még egyszer tiszta fehér.
Ráadásul a migrációellenes-
séget több nyugat-európai
országban is azzal szokás in-
dokolni, hogy a migránsok
bizonyos etnikai vagy vallási
csoportjai veszélyeztetik a
más kisebbségekkel – példá-
ul a homoszexuálisokkal –
szembeni toleranciát. Való-
színû, hogy a rasszista és
homofób nézetek együttes
elfogadottsága nosztalgikus
érzéseket ébreszt nem kevés
nyugat-európai polgárban a
„régi szép idõk” iránt, ami-
kor Anglia vagy Svédország
nem volt tele bevándorlóval,
a multikulturalizmus ideoló-
giáját pedig még nem talál-
ták ki. Ha ehhez még hoz-
záveszszük az olcsó sört, az
ízletes konyhát és az új nem-
zeti hitvallást, amely elutasít-
ja bármiféle plurális társada-
lomkép legitimitását, akkor
Magyarország mint a gyûlö-
letturizmus, sõt talán a gyû-
löletmigráció célországa ígé-
retes jövõ elé néz.

A szerzõ történész, 
antropológus, Vrije Egyetem,

Amszterdam

„Lassan, 

de biztosan 
váltunk senkikké” 

Hikáde Beáta

Nyílt levél Tarlós Istvánnak

Tisztelt Tarlós István!
Ön nem ismer engem.

Nem tudja, honnan jöttem,
hová tartok. Ön nem tudja
kik a szüleim, milyen család-
ban nevelkedtem, hova jár-
tam iskolába, kik a barátaim,
van-e férjem, van-e gyere-
kem. Ön nem tudja beszé-
lek-e nyelveket, hány évet
dolgoztam le az életembõl,
hol és milyen munkát végez-
tem. Nem tudja hol élek, hol
születtem. Ön nem tudja mi-
kor, kire szavaztam, melyik
pártra, melyik polgármester-
re adtam le a voksom. Ön
nem tudja a nevem sem.
Mégis nemkívánatos sze-
méllyé tett.

Tarlós Úr!
Engedje meg, hogy így

utólag némi betekintést ad-
jak Önnek az életembe. Tisz-
tes polgári családba szület-
tem Szolnokon. Humán be-
állítottságú fiatal voltam, így
azt már tinédzserként is tud-
tam, hogy a magyar nyelv-
vel, írással, újságírással aka-
rok foglalkozni. Az alapokat
helyi lapok szerkesztõségei-

ben sajátítottam el, majd a
Magyar Rádióhoz kerültem.
Horn Gyula volt akkor a
kormányfõ, s az MSZP volt
hatalmon. Amikor beléptem
a Magyar Rádió állományá-
ba, senki nem kérdezte meg
tõlem, kire szavaztam, me-
lyik párttal szimpatizálok.
Hagytak dolgozni. 

Teltek az évek, én dolgoz-
tam, tanultam, jött az elsõ
Orbán-kormány. Két árvizet
vezényeltem le a Tisza men-
tén tudósítóként, szoros
együttmûködésben a város
akkori fideszes irányítóival.
Együtt jártam a gátat Szalay
Ferenccel (Szolnok akkori és
mostani polgármestere), Ka-
tona Kálmánnal (egykori
vízügyi miniszter), Orbán
Viktorral (akkori miniszter-
elnök). Nem kérdezte tõlem
senki, kire szavaztam, me-
lyik párttal szimpatizálok.
Hagytak dolgozni. 

Ismét teltek az évek, s én
már nem a Magyar Rádió-

nál, hanem a Magyar Televí-
ziónál készítettem a tudósí-
tásokat, riportokat. Híradós
voltam, politikai újságíró. A
Magyar Televíziónál sem
kérdezte senki munkába ál-
lásomkor, hogy kire szavaz-
tam, melyik párttal szimpati-
zálok. Ott is hagytak dolgoz-
ni. És jött a Medgyessy-kor-
mány. Férjhez mentem,
szültem egy kisfiút, aki ma
már 8 éves. A GYES alatt az
akkor induló Magyar Katoli-
kus Rádiónál dolgoztam.
Amikor bevettek a szerkesz-
tõségi csapatba, senki nem
kérdezte kire szavaztam, me-
lyik párttal szimpatizálok,
miben és kiben hiszek.
Hagytak dolgozni. A fiam
bölcsõdés lett. Ekkor már
Gyurcsány Ferenc volt a
kormányfõ. Budapestrõl jött
egy álláslehetõség, a Fõváro-
si Önkormányzathoz hívtak.
Olyan szakembert kerestek,
aki tájékozott, sokoldalú, is-
meri az újságírók világát. Így
lettem a Fõvárosi Önkor-
mányzat sajtóreferense.
Nem tanácsadó, nem politi-
kai alkalmazott, hanem egy-
szerû köztisztviselõ, akinek
az a dolga, hogy a bonyolult,
kétszintû önkormányzati
rendszerben segítse az újság-
írók munkáját, választ adjon
újságírói kérdésekre, megvá-

laszolja a számtalan állam-
polgári kérdést, amely nap
mint nap az önkormányzat-
hoz érkezett. Kollégáim kö-
zött volt hithû szocialista, el-
vakult jobbikos, lánglelkû li-
berális, mérsékelt jobboldali.
Eltérõ világnézettel, de köz-
tisztviselõi eskünkhöz híven
politikamentesen, békében
dolgoztunk mi együtt, egy-
más mellett, egy célért. Nem
szolgáltunk ki senkit, de
szolgálói voltunk egy ügy-
nek, Budapest ügyének. A
városért dolgoztunk. És so-
ha nem kérdezte meg fel-
jebbvalóink közül senki,
hogy kire szavaztunk, me-
lyik párttal szimpatizálunk.
Hagytak bennünket dolgoz-
ni. És így repült el fölöttem
a Bajnai-kormány egy éve.
Összességében 16 évet dol-
goztam már le. Van elisme-
résem Göncz Árpádtól, Sze-
keres Imrétõl, Katona Kál-
mántól, kitüntetésem Szalay
Ferenctõl, Búsi Lajostól. El-

ismerte a munkám Demsz-
ky Gábor, Iváncsik Imre.
Szakmai elismerést kaptam
Juhász Judittól, Hollós Já-
nostól, Simkó Jánostól,
Kondor Katalintól. Külön-
bözõ pártok, különbözõ ér-
tékrendek, eltérõ világnéze-
tek képviselõitõl. Soha senki
közülük meg nem kérdezte,
kire szavaztam, melyik párt-
tal szimpatizálok. Hagytak
dolgozni. És én dolgoztam.
Hosszú éveken keresztül
párttól, politikától függetle-
nül, szabadon.

És jött 2010, az Orbán-
kormány, és jött Ön. Nem
kérdezte, ki vagyok, honnan
jöttem, mit tudok. Elég volt
Önnek az, hogy az elõzõ
városvezetés ideje alatt dol-
goztam a Fõvárosi Önkor-
mányzatnál. Egy másik em-
ber, másik ciklus, másik ve-
zetõség szakmai irányítása
alatt. Ez lett a bélyegem, a
bûnöm és az Ön indoka a
kirúgásra. ,,Itt nem marad-
hatnak” – mindössze ennyit
mondott nekem és kollégá-
imnak fõpolgármestersége
elsõ napján. Összesen 307
napot töltöttem még ezután
munkaviszonyban a Fél-
emelet 527-ben. Ön küldött
oda kollégáimmal együtt az
önkormányzati választás
másnapján. Helyünket

azonnal elfoglalták az Ön
emberei – akikrõl biztosan
tudta, hogy Önre szavaztak,
a pártjával szimpatizálnak –
nekünk pedig egy alagsori,
használaton kívüli zug lett
kijelölve. A Félemelet 527.
A Félemelet irodái hamar
benépesedtek, hiszen rajtam
kívül Ön odaköltöztette
mindazokat, akiket kirúgás-
ra ítélt. Itt éltünk mi, elbo-
csátásra váró egyszerû köz-
tisztviselõk a ,,Sóhajok fo-
lyosóján”. Számunk napról
napra nõtt. Az ítélet meg-
született felettünk, csak az
elbocsátó levélre vártunk.
Ön pedig arra, hogy a Parla-
ment elfogadja végre elõter-
jesztését az indoklás nélküli
elbocsátás lehetõségérõl.
Munkát nem végezhettünk.
Azt Ön, személyesen tiltot-
ta meg. A várakozás hosszú
volt és könyörtelen. Rette-
netesen lassú ,,munka”órák
a sötét szobában állandó
szorongás közepette. Fél-

tünk a folyosón közelgõ lép-
tektõl, az ajtón kopogástól,
ami mindig egy újabb jog-
fosztást, elvonást, megalá-
zást jelentett számunkra.
Jöttek ugyanis a telefono-
kért, a számítógépeinkért,
az asztalainkért, székein-
kért, az utolsó hetekben
már az áramot sem hagyták
meg nekünk. Félõ volt ve-
lünk szóba állni, velünk szo-
lidaritást vállalni. Saját egy-
kori kollégáink fosztottak
meg bennünket utasításra
mindentõl, munkaeszköze-
inktõl, névtábláinktól, min-
den jogunktól, amely mun-
kavállalóként megilletett
bennünket. Lassan, de biz-
tosan váltunk senkikké, a
Városháza fantomjaivá. A
humorunkat és összetartá-
sunkat azonban nem veszí-
tettük el. A lelki teher, a so-
rozatos megalázások ellené-
re egymást segítve halad-
tunk egyik napról a másik-
ra, egyik hétrõl, egyik hó-
napról a másikra. Mi sem
gondoltuk, hogy ilyen hosz-
szú lesz a várakozás. Bizo-
nyára megvolt az oka rá,
ami miatt úgy gondolta,
hogy jó, ha a Fõvárosi Ön-
kormányzatnál csaknem
egy évig néhány irodából
kettõ is van. Egy fönn az Ön
embereivel és egy lenn, ve-

lünk, az ,,árnyékönkor-
mányzattal”.

Tisztelt Tarlós István!
Augusztus 6-án volt az

utolsó munkanapom a Fõ-
városi Önkormányzatnál.
Számomra lezárult egy idõ-
szak. Szerettem a munkám,
büszke vagyok arra, hogy
Budapestért dolgozhattam.
A tudást, amit a Fõvárosi
Önkormányzatnál megsze-
reztem, nem veheti el tõlem
senki. És az emberséget sem,
amit nekem, sikerült meg-
õriznem. 

És Tarlós Úr! Most már
így utólag sem árulom el
Önnek kire szavaztam, me-
lyik párttal szimpatizálok.
De azt ugye sejti, hogy kire
nem fogok szavazni soha, és
melyik párttal nem fogok
szimpatizálni soha?

Budapest 2011. augusztus 11.
Hikáde Beáta

Julija bírái elõtt

Huszár Ágnes

Bíróság elé állították Julia
Timosenkót. A volt ukrán
kormányfõt azzal vádolják,
hogy visszaélt hatalmával,
mivel 2009-ben a kormány
jóváhagyása nélkül túl ma-
gas áron kötött gázvásárlási
szerzõdést Oroszországgal.
Timosenko tagadja a vádat,
bilincsben vezetik el. Hívei
Kijev fõutcáján, a Krescsa-
tikon zajosan tüntetnek mel-
lette. A másik szerzõdõ fél,
Oroszország tiltakozik. Kül-
ügyminisztériumi nyilatko-
zatuk szerint a szerzõdést a
két ország törvényei és a
nemzetközi normák megtar-
tásával kötötték meg. 

Abból, hogy mit szól a vi-
lág a volt kormányfõ, Ti-
mosenko büntetõjogi felelõs-
ségre vonásához, következ-
tethetünk egy hasonló ma-
gyarországi eset nemzetközi
visszhangjára. Ami a nem is
annyira távoli jövõben bekö-
vetkezhet, hiszen már felkér-
ték a parlament illetékes bi-
zottságát annak megállapítá-
sára: „történt-e törvénysér-
tés”, felelõsségre vonhatók-e
az elmúlt két ciklus szocialis-
ta politikusai az államadós-
ság megemelkedéséért. 

Timosenko felelõsségre
vonására gyorsan reagál a
német külügyminisztérium.
Hivatalos közleményében
„mély aggodalmát” fejezik
ki a volt kormányfõ gazdasá-
gi döntését kriminalizáló el-
járás miatt. Azt írják, „a po-
litikailag vezérelt igazság-
szolgáltatás gyanúját” kelti,
hogy több más volt kijevi
kormánytag ellen is folynak
vizsgálatok hivatali vissza-
élés gyanújával. „Amennyi-
ben ez a benyomás erõsödik,
súlyos akadályt jelentene
Ukrajna európai uniós köze-
ledése szempontjából.”
Akkor nekünk nincs okunk
az aggodalomra. Mi már
benne vagyunk.

„Jaj a legyõzötteknek”

Zagyva György Gyula 

– liminális élmény

Tarlós István 
– a hõs terminátor

Julija Timosenko

– utána több is jön talán? 
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Czédly József

Napjainkban a gazdasági
szakemberek, de a jövõjü-
kért aggódó európai polgá-
rok nagy része is fokozott fi-
gyelemmel kíséri a munka-
erõpiac alakulását. Ezt bizo-
nyítják a különbözõ felméré-
sek is, melyek uniós viszony-
latban, hasonlóképen Romá-
niában és Magyarországon
is, azt tükrözik, Európa lako-
sai a legjobban félnek: a
munkahelyük megtartásá-
nak bizonytalansága, illetve
akinek jelenleg nincs, új
munkahely megszerzésének
szûkös lehetõsége miatt.

A munkahely biztosításá-
nak fontosságát az is igazol-
ja, hogy uniós szinten folya-
matosan jelennek meg tanul-
mányok, stratégiai elképze-
lések, statisztikai adatsorok
errõl a problémakörrõl, kü-
lönös tekintettel arra, ho-
gyan alakul a munkaerõpiac
a gazdasági válság leküzdé-
sére hivatott intézkedések
függvényében. Ezekbõl ve-
szünk át az alábbi ismertetõ-
ben néhány fontosabb ada-
tot és a jövõre vonatkozó el-
képzelést.

2011 májusában európai
uniós szinten a munkanélkü-
liség rátája 9,3% volt, ez 0,4
százalékponttal kevesebb
mint a 2010 májusi. Szám
szerint ez azt jelenti, hogy a
vizsgált idõszakban 904.000-
rel csökkent a munkanélküli-
ek száma, ami szinte lényeg-
telen, ha figyelembe vesszük,
hogy az unióban jelenleg 23
millió munkanélküli van, eb-
bõl a 25 éven aluliak száma
5 millió. Elgondolkodtató,
szomorú jelenség, hogy a fi-
atalkorúak munkaerõpiacát

sújtotta legjobban gazdasági
válság, 2009-ben a 25 év
alatti munkanélküliek száma
„csak” 4 millió volt. Egyes
országokban a fiatalok mun-
kanélküliségi rátája 40% fölé
emelkedett. Az unióban élõ
fiatalok munkanélküliségi
aránya 20,4%, több mint két-
szerese a munkaképes lakos-
ság körében mért munkanél-
küliségi aránynak.

Országokra lebontva nagy
a szóródása a munkanélküli-
ség rátájának. Legnagyobb
Spanyolországban (21%),
legalacsonyabb Ausztriában
(4%), Romániában 727.276
munkanélkülit tartottak nyil-
ván, ez 7,6%, Magyarorszá-
gon 9,9%.

A munkanélküliség szint-
jét tükrözõ adatok közötti or-
szágonkénti eltérés oka, a
gazdaság állapotán kívül, a
ráta nagysága megállapítási
módszerének különbözõsége
is. Ennek kiküszöbölése ér-
dekében az Európai Unió
egyre inkább rátér a munka-
erõ foglalkoztatását sokkal
hívebben tükrözõ, a 20 és 64
év közötti személyek foglal-
koztatási arányát bemutató
jelzõszám (index) használa-
tára. Ennek megállapításánál
azt veszik figyelembe, hogy
az adott korcsoportban hány
személy végzett legalább heti
egy órában olyan munkát,
amiért fizettek neki, vagy
nem dolgozott ugyan, de van
állandó munkahelye, ahon-
nan ideiglenesen volt távol.

Az említett korcsoportban
2010-ben, EU-szinten a po-
tenciális munkaerõ létszáma
239,9 millió volt, ebbõl
164,6 milliónak volt munká-
ja (68,6%). Ez jelentõs csök-
kenést jelent 2008-hoz ké-

pest, amikor a foglalkoz-
tatottak aránya 70,4% volt.
Szám szerint a gazdasági
válság hatására 1,4 millióval
csökkent a foglalkoztatottak
száma, a válság keményeb-
ben sújtotta a férfiakat. Több
mint kétszer annyi férfit bo-
csátottak el 2010-ben, mint
nõt. Érdekes jelenség, hogy
az idõsebbek korcsoportját
nem érintette a gazdasági
válság. A felmérések szerint
az 55 és 64 év közöttiek fog-
lalkoztatási rátája folyama-
tosan nõtt az elmúlt 10 év-
ben, 36,9%-ról 2000-ben,
46,3%-ra 2010-ben.

Ismeretes, az Európai
Unió kidolgozta a fenntart-

ható növekedés biztosítása
érdekében az Európa 2020
stratégiát. Ennek keretén
belül, figyelembe véve 3
döntõ tényezõt, elkészült
az európai foglalkoztatási
stratégia is. Ez a három té-
nyezõ:

– Az európai munkanél-
küliségi ráta túl magas. Ez
részben – de nem teljes egé-
szében – a gazdasági válság-
nak tudható be;

– Európa népessége öreg-
szik. Szociális modellünk
(nyugdíjjogosultság) fenntar-
tásához növelni kell a foglal-
koztatottak arányát;

– Az embereknek rendel-
kezniük kell a jövõbeli mun-

kahelyekhez szükséges meg-
felelõ készségekkel.

A foglalkoztatási stratégia
három kiemelt célkitûzése:

– a 20 és 64 év közötti la-
kósság 75%-a rendelkezzen
munkahellyel;

– az iskolából kimaradók
aránya 10% alá csökkenjen
és a 30–34 év közötti lakos-
ságnak legalább 40%-a ren-
delkezzen felsõfokú végzett-
séggel;

– a szegények és a társadal-
milag kirekesztettek, illetve
az ilyen veszélyeknek kitett
személyek száma legalább 20
millióval csökkenjen.

A célkitûzések megvalósí-
tása érdekében menetrend

készült új készségek és mun-
kahelyek kialakítására. A ja-
vaslat négy fontosabb intéz-
kedési csomagot tartalmaz:

– a munkaerõpiac mûkö-
désének tökéletesítése a kö-
vetkezõ új reformok révén: a
munkaszerzõdéseknek lehe-
tõvé kell tenniük, hogy a
munkavállaló belépjen a
munkaerõpiacra és fejlõdni
tudjon; a munkanélküli ellá-
tásokat a gazdaság helyzeté-
hez kell igazítani; az álláske-
resõknek még inkább egyén-
re szabott segítséget kell biz-
tosítani; eredményesebben
kell ösztönözni az embere-
ket arra, hogy ragadják meg
a tanulási lehetõségeket;

– a foglalkoztatáshoz
szükséges megfelelõ készsé-
gek kialakítása;

– a munkahelyek minõsé-
ge és munkafeltételek javítá-
sa. Ennek keretén belül:
felül kell vizsgálni a foglal-
koztatásra, valamint a mun-
kahelyi egészségre és biz-
tonságra (pl. a munkaidõre
vagy a külföldi költözésre)
vonatkozó jogi keretet,
hogy az a foglalkoztatás bõ-
vülését és a munkahelyek
minõségének javulását egy-
aránt elõmozdítsa; javítani
kell a jogszabályok haté-
konyságát, valamint köny-
nyebben érthetõvé és alkal-
mazhatóvá kell tenni ezeket
a magánszemélyek és a vál-
lalkozások számára;

–munkahelyteremtés.
Többek között javítani kell a
vállalkozások létrehozásá-
nak és mûködésének feltét-
eleit, a munkára kivetett
adók és az adminisztratív
terhek csökkentésére vonat-
kozó javaslatok elkészít-
sésével.

Deák Levente

A Román Polgári Törvény-
könyv az özvegy (legyen nõ
vagy férfi) öröklési jogát
1944-ig a ma már hatályukat
vesztett 681-684. szakaszok-
ban nagyon is leszûkítõen
szabályozta. Csak mint érde-
kességet említem: örökséget
akkor biztosított számára,
ha az elhunyt férjnek/fele-
ségnek egyetlen olyan vér
szerinti, törvényes örököse
nem volt, aki a négy örökösi
osztály valamelyikébe tarto-
zott. A helyzet alapvetõen
megváltozott az 1944. évi
319. törvény megalkotásá-
val, amely az özvegyet beso-
rolta a törvényes örökösök
közé. Ezt úgy értem, hogy
bármelyik örökösi osztály
tagja az elhunyt vér szerinti
rokona, IV. rokonsági fokkal
bezárólag, az özvegy mellet-
tük minden esetben örököl,
annál többet, minél távolab-
bi rokon a társörökös, azaz
az elhunyt férj/feleség többi
törvényes örököse.

De még mielõtt a túlélõ
házastársat törvényes örö-
kösként megilletõ örökrésze-
ket sorolnám, külön kieme-

lem, hogy az özvegy köteles
részes örökös (este rezer-
vatar) is egyben, ami azt je-
lenti, hogy még végrendelet-
tel sem lehet teljesen kizárni
az örökségbõl, másképpen
fogalmazva a köteles részt
(rezerva succesoralã) érintet-
lenül kell hagyni számára.
Már most mondom, hogy ez
a rész mindig az õt törvé-
nyes örökösként megilletõ
rész fele.

A túlélõ házastárs törvé-
nyes örökrésze ¼ akkor,
amikor az elhunyt házastárs
leszármazóival együtt örö-
köl, függetlenül attól, hogy
ezen utóbbiak hányan van-
nak. Bár tudom, hogy olva-
sóink tisztában vannak azzal
kik a leszármazók, vagyis az
elsõ örökösi osztály tagjai,
megismétlem: a gyermekek,
az unokák, a dédunokák,
stb., tehát az egyenes ágiak,
akik vagy saját jogon vagy a
képviselet alapján (elõbb el-
halt felmenõjük helyett)
együtt tarthatnak igényt az
örökség ¾ részére, számuk-
tól függetlenül, és akik ezt az
eszmei hányadot egymás
közt legtöbbször, de nem
mindig a törzsi osztály sza-

bályai szerint osztják el. A
kivélelt a Ptk. 698. szakaszá-
ban olvashatjuk. Abban az
áll, hogy mindenik örökös
lemondása esetén gyermeke-
ik nem az öröklési képviselet
alapján, hanem saját jogon
örökölnek, mely esetben az
örökrészüket egyformán
osztják el, tehát nem a törzsi
osztás szerint.

A második örökösi osz-
tályba, az ún. vegyes osz-
tályba az elhunyt szülei
vagy az életben levõ egyik
szülõ (õk is köteles része-
sek) és mellettük vagy mel-
lette az elhunyt testvére
vagy testvérei, ha pedig
ezek már nem élnek, ezek
leszármazói tartoznak, de
csak IV. rokonsági fokkal
bezárólag. Ebben az esetben
a túlélõ házastárs törvényes
örökrésze a hagyaték 1/3-a.
Amennyiben csak a szülõk
vagy az egyik szülõ van élet-
ben, illetve csak a testvér
vagy testvérek, elhunytuk
esetén ezek leszármazói, az
özvegyet a hagyaték ½ része
illeti meg. A harmadik örö-
kösi osztályba az elhunyt
további felmenõi (a nagy-
szülõk, dédszülõk, stb.) tar-

toznak, majd a negyedik
osztályba az elhunyt III. és
IV. fokú rokonai, azaz a
nagybácsik és -nénik, az el-
sõ unokatestvérek és a
nagyszülõk testvérei (Utób-
biakat még a szakkönyvek
sem szokták megemlíteni,
pedig õk is IV. fokú rokonai
az elhunytnak és megfordít-
va.) Minden esetben, ponto-
sabban, bárki is az elhunyt
örököse a fentiek közül, az
özvegy része ¾. Végül, a
túlélõ házastársat illeti a tel-
jes hagyaték, amennyiben
az elhunytnak nincsenek
törvényes örökösei.

Kiket lehet kizárni végren-
delettel az örökségbõl azért,
hogy a teljes hagyaték a túl-
élõ házastárshoz kerülhes-
sen? Mindenkit a felsoroltak
közül, tehát a testvéreket,
ezek leszármazóit, a nagy-
szülõket, a többi oldalági ro-
kont, de nem lehet kizárni a
leszármazókat (gyermekek,
unokák, stb.) és az elhunyt
szüleit. Egészen pontosan az
õket megilletõ örökrészüket
is le lehet csökkenteni, de
csak úgy, hogy közben a kö-
teles részük nem sérül. Bár a
közjegyzõk a végrendelet hi-

telesítése elõtt kötelesek az
ügyfél figyelmét felhívni a
fenti szabályra és a köteles
rész megsértésében rejlõ ve-
szélyekre (a végrendelet tá-
madható lesz), magát a hite-
lesítést akkor sem tagadhat-
ják meg, ha a végrendelkezõ
valamelyik köteles részes
örököse a teljes kizárást
akarja. A Ptk. vonatkozó
szakaszaira való kifejezett
utalás (841, 843) felmenti a
közjegyzõt a jogsértõ vég-
rendeletbõl adódó késõbbi
jogkövetkezmények alól,
amelyeket majd az érdekelt
örökösök viselnek.

Egy rövid írásban min-
denre kitérni nem lehet.
Nem zárhatom mondaniva-
lómat azonban egy gyakor-
lati tanács megfogalmazása
nélkül. Arra az esetre gon-
dolok, amikor a túlélõ há-
zastárs társörökösei, elsõsor-
ban a gyermekek anyjukat
vagy apjukat úgy kívánják
segíteni, hogy örökrészükrõl
lemondanak. Ha csak egyi-
kük teszi ezt, a növekmény
(acrescamântul), azaz az õt
megilletõ örökrész soha
nem kerülhet a túlélõ házas-
társhoz, mert azt a társörö-

kös, a testvére kapja meg.
Ha mindenki lemond azért,
hogy az özvegy egyedüli
örökös maradjon, és ha ez
az elfogadásra elõírt 6 hóna-
pos határidõn belül történik,
a közjegyzõ köteles a  távo-
labbi örökösöket is bevonni
az eljárásba, akik az „elõt-
tük álló”örökösök lemondá-
sa nyomán örökösi hivatott-
ságot szereztek. Ezért aztán
ilyenkor meg kell várni,
hogy leteljen az örökség el-
fogadására megszabott 6 hó-
napos elévülési idõ (Ptk.
700. szakasz), s csak idõn
túli lemondással lehet meg-
kísérelni elérni azt, hogy
más elfogadó örökös hiá-
nyában a teljes örökség a
túlélõ házastárshoz kerül-
hessen! És még ez sem telje-
sen biztos megoldás, mert
elõfordulhat, hogy a kiállí-
tott öröklési bizonyítványt
megtámadja egy olyan távo-
labbi örökös, aki ismerve a
közelebbi örökösök lemon-
dási szándékát, a 6 hónapos
határidõben elfogadási nyi-
latkozatot hitelesített vala-
hol, s azt késõbb perben
megpróbálja érvényesíteni a
túlélõ házastárs ellenében!

A túlélõ házastárs öröklési jogáról

A válságtól a munkanélküliségig
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A fekete leves 
Sepsiszentgyörgyön

A Székely Nemzeti Múze-
umban ma, augusztus 19-
én: 17.00 óra tárlatvezetés,
18.00 óra Cseh Tamás-est.

Kiállítás 
Sepsiszentgyörgyön

Az unitárius egyház ta-
nácstermében (Kós Károly
utca 2. szám) augusztus 20-
án, szombaton 15 órakor
Ütõ Gusztáv képzõmûvész
megnyitja Kis Dániel sepsi-
szentgyörgyi faragó kõszo-
bor-kiállítását és Miklós Ist-

ván (Indián) csíkszeredai
festõ- és tetoválómûvész
Élet-Képek címû egyéni tárla-
tát. A megnyitó elõtt István
Ildikó népdalokat énekel.

Bangó Margit 
Sepsiszentgyörgyön

A negyven év dalaiból
összeállított mûsort augusz-
tus 21-én, vasárnap 20 óra-
kor adja elõ a színház nagy-
termében. Jegyek elõvétel-
ben a városi kulturális szer-
vezõirodában. A koncert
után lehetõség lesz találkoz-
ni a mûvésznõvel a Park
vendéglõben.

Kolozsvári 
Magyar Napok

A Kolompos együttes
koncertje

Helyszín: Farkas utca, ma
augusztus 19-én 18 órától.

Maratoni Sorsjáték
Helyszín: Farkas utca, au-

gusztus 20., szombat 10 óra.
A Kolozsvári Magyar Na-

pok keretében 12 órán ke-
resztül játsszák improvizáci-
ós elõadásokkal a Sorsjáté-
kot. Kitartás, izgalom, neve-
tés, kezdet és vég – igazi
színházi kísérlet. Játsszák és
túlélik: Csepei Zsolt, Imecs
Levente, Molnár Margit, Ve-
tési Nándor és Visky Andrej.

Közös óriáslecsó a Farkas
utcában

Augusztus 20., szombat,

10 óra. Augusztus 20-án, a
Farkas utcába szabadtéri
sütés-fõzésre invitálják
mindazokat, akik valami-
lyen helyi ételkülönlegessé-
get szeretnének bemutatni.

Székölykök 
gyermekfesztivál 
Kézdivásárhely, 
Katrosa

Augusztus 19–21. között
kerül megrendezésre az el-
sõ erdélyi gyermekfesztivál.
A Whokiqui és Next Egye-
sület társszervezésében há-
rom felejthetetlen napot
tölthetnek el a gyermekek,
családjaikkal együtt. Egész
napos gyermekfoglalkozá-
sok, kézmûvesvásár, kon-
certek, babamegõrzõ, csa-

ládi játékok, tábortûz és
sok-sok érdekesség.

Szent István ünnepe 
Csíkajnádon

Ma ünnepélyes megnyi-
tóval veszi kezdetét a csíka-
jnádi kultúrotthonban 17
órától a tizedik Csíkajnádi
Falunapok, amelyet Szent
István-vetélkedõ követ a
Rompácai tanösvény men-
tén. Szombaton 11 órától
búcsús szentmisével indul
az ünnepi program, majd
délután 15 órától a sport-
pályán különbözõ vetélke-
dõkkel, sportrendezvé-
nyekkel várják az érdeklõ-
dõket, többek között mini-
focival. 16 órától kézmû-
ves-foglalkozást vezet

Dánél Sándor a kisebbek-
nek. Este 20 órától Bilibok
Anita énekel könynyûzenei
slágereket, az õ fellépését
követi a délutáni vetélke-
dõk nyerteseinek díjazása.
A nap fénypontja 21 órától
a Bojtorján együttes kon-
certje lesz, ezt követi majd
22.30-tól a tábortûz meg-
gyújtása, majd bulival ér
véget a szombati program.
Az utolsó napon reggel 9
órától lesz a szentmise és a
Szent István-díjak átadása
a kultúrotthonban. 20.30-
tól a Codex együttes régi
zenét játszik, majd a Két
Muskétás tánccsoport lép
fel, akiket a Béni Band kí-
sér. A falunapokat a fellé-
pések utáni hajnalig tartó
bállal zárják.

Programajánló

Idén õsszel visszatér a hat-
vanas évek forma- és színvi-
lága. A legnagyobb divat-
házak kollekcióit a határo-
zott szabásvonalak, az erõs
színek és kontrasztok jel-
lemzik. A hatvanas évek
jellemzõ nõi viselete a nad-
rágkosztüm és a térd fölött
végzõdõ miniszoknya. A
combközépig érõ, illetve fö-
lötte végzõdõ szoknya-
hossz már a hetvenes évek
divatja.

Az anorák, a szmoking-
szerû nõi kosztüm, a bõr, il-
letve bõrhatású anyagból ké-
szült szoknyák és nadrágok
is divatba lesznek. A színek
bátrak, harsányak. A fekete
és a fehér mellett a kifutó-
kon megjelenik még a har-
sány narancs, a piros (egy-
mással is párosítható) külön-
bözõ árnyalatai, a vibráló
középkék, az élénk lila és pi-
masz fukszia. A pasztell ár-
nyalatok háttérbe szorulnak,
közülük is csak a szürke és a
bézs „rúghatnak labdába”.
A most nagyon divatos geo-
metrikus mintákat merészen
lehet párosítani: pöttyöset a
csíkossal, kockásat az inda
mintával.

A téglalap alakú, kevéssé
karcsúsított kabátok comb-
középig, vagy éppen térd fö-

lé érnek. Díszítésként visz-
szafogott steppelés és kevés
szõrme jelenik meg, az övek
vékonyak. A nagy hidegek
megérkezése elõtt, az átme-
neti idõszakban kabát he-
lyett bátran válasszuk a
poncsót vagy az apró mintás

kötött szvettert – utóbbit vé-
kony övvel tehetjük nõieseb-
bé.

A tél nyerõ darabjai vi-
szont már a téglalap alakú,
combközépig, vagy éppen
térd fölé érõ kabátok lesznek,
visszafogott steppeléssel és

szõrmével díszítve. A kifino-
multabb stílust kedvelõknek
érdemes befektetni egy csont-
vagy teveszín szövetkabátba,
amely örök kedvenccé válhat
– idén élénk színû hosszú
kesztyût, sapka helyett pedig
kalapot válasszunk hozzá ki-

egészítõnek. A szõrmediva-
tot is az élénk színek határoz-
zák meg.

A kiegészítõkrõl szólva:
kötött sál helyett idén válasz-
szunk nyakmelegítõt, a leg-
divatosabb darabok rövid-
szálú szõrmébõl, mûszõrmé-

bõl készülnek. Az elegáns té-
li megjelenéshez elengedhe-
tetlen még a hosszú, bõrbõl,
vagy bõrutánzatból készült
kesztyû, az i-re a pontot pe-
dig a puha anyagból készült
kalap teszi fel, amely most
reneszánszát éli.

Õszi divat: vissza a 60-as évekbe

Ha tartunk az ismeretlen
vegyszerektõl, amiket az
áruházakban kapható ken-
cék tartalmaznak, saját ma-
gunk is elkészíthetjük azt a
fajtát, amiben tökéletesen
megbízunk.

Sokan azt gondolhatják,
biztos nehéz házilag legyár-
tani egy testápoló krémet,
de valójában elég egyszerû.
Elõször is kell hozzá egy
már egyébként nem hasz-
nált, de mûködõképes tur-
mixgép.

Vegyünk elõ egy kisebb
vagy közepes méretû üveg-
tálat, egy olyan szedõlapá-
tot. Számítsunk arra, hogy
a természetes krémekben
használt méhviasz nyomo-
kat hagyhat a turmixgép fo-
lyadékkal érintkezõ részein.

Mik kellenek hozzá?
Háromnegyed csésze

tiszta olaj. A bioboltokban
kapható édes mandulaolaj
azért ajánlott, mert jól be-
szívódik, és nem hagy zsí-
ros filmréteget a bõrön. Egy
csésze tiszta víz. Lehet ró-
zsavíz is, amit szintén kapni
bioboltokban. Két evõkanál
méhviasz. Semmiképpen se
használjunk kõolaj-eredetû
viaszanyagot. Arra viszont
figyelni kell, hogy méhviasz
az arra hajlamosaknál aller-
giás tüneteket válthat ki. 30
csepp illóolaj. Többféle is
megfelel: például levendu-
la, ilang-ilang, bergamot,
vagy más hasonló. Gyõ-
zõdjünk meg róla, hogy ne
szintetikus aromaolajat
használjunk. Érdemes elõ-

ször levendulát használni,
mert az jó a leégésre, de
más égett sebekre is, vala-
mint minden bõrtípus
gyógyulását elõsegíti. Vé-
gül egy üvegedény az elké-
szült krém tárolására.

Tegyük az olajat egy mé-
rõedénybe és adjuk hozzá a
méhviaszt. Tegyük bele egy
serpenyõnyi vízbe úgy,
hogy a víz szintje a mérõ-
edény feléig érjen. Melegít-
sük fel a tûzhelyen egész
addig, amíg a viasz feloldó-
dik. Ekkor vegyük le rög-
tön, és hagyjuk hûlni egy-
két percig. Ne várjuk meg,
hogy a viasz elkezdjen
megkeményedni. Öntsük a
vizet a turmixgépbe és
nagy sebességgel kezdjük
megkeverni. A fedél legyen

rajta, de annyi nyílást
hagyjunk, hogy a viasz és
olaj keverékét lassan hoz-
záadhassuk. Szépen vegyül
a két folyadék, ahogy az
olajat öntögetjük. Amikor
az olaj háromnegyedével
végeztünk, akkor kezd sû-
rûsödni. Tegyük hozzá az
illóolajcseppeket is, kever-
jük bele a készülõ testápoló
krémbe.

Öntsük a krémet az üveg-
edénybe. A lapáttal szedjük
ki a maradékot a turmix töl-
csérébõl. Az elkészült test-
ápoló nagyjából fél évig
tartja meg a minõségét.
Ajánlott hûvösen tartani,
akár a hûtõben. Ennyi az
egész. Biztosan, jól fog esni
a bõrnek a gyári vegyszerek
helyett a természetes krém.

Készítsünk testápolót otthon
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Könnyû fokozat

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

Készítette: Buna Botond

Elõzõ feladványunk megfejtése

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

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

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

Kutyakereskedõnél

47 éves vagyok, eddig egészséges
voltam. Mostanában viszont
gyakran megszédülök. Mi lehet
az oka?

A szédülés érzés fontos fi-
gyelemfelkeltõ tünet. A kü-
lönbözõ típusú panaszoknak
számtalan oka lehet, például
keringési zavar, a nyaki erek
szûkülete, a belsõ fül beteg-
sége, látásromlás, vérsze-
génység, de akár depresszió
is okozhatja. A pontos okot
egy részletes vizsgálatsoro-
zattal lehet meghatározni. A
fizikális felmérést követõen
nyakgerincröntgen, labor- és
szemészeti vizsgálat követ-
kezik. Ha a háziorvos ezek
után sem tudja meghatároz-
ni a kiváltó okot, akkor ideg-
gyógyászati vizsgálat, a nya-
ki erek UH-vizsgálata, to-
vábbá MR vagy a CT alkal-
mazása segítheti a szakem-
bert a pontos diagnózis felál-
lításában. A vashiány is jár-
hat szédüléssel. A vérsze-
génység leggyakoribb oka a
vashiány. Ha lassan alakul
ki, nem okoz tüneteket, ám
legtöbbször szédülés, sápadt-
ság, fáradtság, fejfájás utal
rá. A vasat a szervezetben
pótolni kell, pl. a spenót sok
vasat tartalmaz. A vas a vö-
rös vértestek fontos alkotó
része, feladata az oxigén
szállítása a sejtekhez. A szer-
vezet vasfelszívó képessége
nagyon korlátozott, ezért
kell sokszor hónapokig tartó
vaskezelést alkalmazni. A
húsfélék több vasat tartal-
maznak, mint a zöldségek,
de különösen a májnak ma-
gas a vastartalma. A szerve-
zet szükséglete egészséges
körülmények között is foko-
zódhat pl. serdülõkorban
vagy terhesség esetén. Mivel
a vashiány legfõbb oka a vér-
vesztés, a nõknek a menstru-
ációs ciklus alatt is ügyelni-
ük kell az elegendõ vasbevi-
telre. Talán kevesen gondol-
nak rá, hogy a vegetariánus
táplálkozáson túl intenzív,
rendszeres sportolás is elõ-
idézhet vashiányt. 

Dr. Gyõri György

Néhány téveszme kering a
köztudatban a gyakoribb
fertõzõ hasmenéses megbe-
tegedések kapcsán. Számos
vírus és baktérium okozhat
gyors lefolyású betegséget.
Az elsõ napon gyakran há-
nyinger, hányás is kínozza a
beteget, néha magasra fel-
megy a láz, majd gyakori,
erõs, vizes hasmenés kezdõ-
dik.

A hányás többnyire csak
az elsõ napon fordul elõ, ami
szerencse, mert így legtöbb-
ször szájon át pótolható a
hasmenéssel vesztett tetemes
folyadék- és sómennyiség, és
a legtöbb beteg nem szorul
infúzióra. A láz is hamar
szûnik, de a hasmenés néha

makacs, napokig eltarthat.
Az esetek nagy részében a
betegség spontán gyógyul,
diéta, folyadék- só- és cukor-
pótlás mellett, nem szüksé-
gesek tüneti szerek, sem anti-
biotikus kezelés.

Nézzük, milyen tévesz-
mék élnek a köztudatban?

1. „Hányás, hasmenés és
láz esetén azonnal orvoshoz
kell fordulni.”

Legtöbbször nem szüksé-
ges orvos, a betegség magá-
tól gyógyul. Nagyon idõs be-
teg vagy nagyon fiatal cse-
csemõ, valamint súlyos bete-
gek esetében természetesen
orvosi ellátás indokolt.

2. „Rögtön gyógyszert
kell szedni a házipatikából.”

A 38 fok feletti láz csillapítá-
sára helyes bevenni egy szem
lázcsillapítót, de a hányás,
hasmenés ellen a betegség el-
sõ napján nem érdemes
gyógyszerrel küzdeni, helye-
sebb, ha hagyjuk, hogy mie-
lõbb távozzon, ami távozni
szeretne.

3. „Napokig koplalni
kell.” Koplalni csak addig
kell, amíg a hányás meg
nem áll, utána lehet aprán-
ként inni, jeges vizet, teát,
limonádét, almalét, majd
piritóst, kétszersültet, kek-
szet, reszelt almát, zsírtalan
húslevest enni.

4. „Nem szabad semmit
inni, mert azonnal kijön.”
Az étkezés valóban reflexe-

sen provokál egy kis széklet-
ürítést, de nem az jön ki,
amit megittunk, megettünk,
az a gyomorba kerül, és on-
nan felszívódik. Ez nem le-
het a folyadékfogyasztás gát-
ja.

5. „Feltétlenül antibiotiku-
mot kell szedni.” Antibioti-
kus kezelésre a fent leírt kór-
képben egyébként egészsé-
ges felnõtt esetében többnyi-
re nincs szükség. Még a bak-
teriális eredetû bélfertõzések
(pl. Salmonella, E. coli,
Campylobacter) többnyire
antibiotikum nélkül, maguk-
tól meggyógyulnak. Tartós
láz, véres-gennyes széklet és
hasgörcsök esetén azonban
antibiotikus kezelés kell.

6. „A folyadékháztartás
csak infúzióval rendezhetõ.”
Infúzióra csak akkor van
szükség, ha a beteg napokon
át hány, kiszárad, nem tud
inni. Az elveszett folyadékot
általában só, cukor és víz
pótlásával természetes úton
vagy rehidráló folyadékok
formájában sikerrel pótol-
hatjuk.

7. „Amint elmúlt a has-
menés, bármit ehetünk.”
Gyógyulás után csak foko-
zatosan térhetünk vissza az
eredeti étkezéshez pár nap
alatt. 1-2 hétig tanácsos szü-
neteltetni a tejfogyasztást át-
meneti laktózintolerancia
miatt. Zsíros és rostos étele-
ket se együnk pár napig.

Téveszmék a hasmenésrõl
Az orvos 

válaszol

A hosszabb életet erõtelje-
sen befolyásoló személyiség-
tényezõ a lelkiismeretesség –
derül ki a Longevity (Hosszú
élet) project néven ismertté
vált kutatásból. A kutatás ve-
zetõi, Friedman és Martin
szerint sose késõ egy egész-
ségesebb életútra térni. En-
nek elsõ lépése, hogy sutba
vágjuk a listáinkat, és az ag-
godalmaskodásainkat.

A kutatók régóta keresik a
választ, milyen kapcsolat
van a személyiség és az
egészség, illetve a személyi-
ség és életút között. Az egyik
leghíresebb és legtöbb adat-
tal szolgáló tanulmány Ter-
man-kutatás néven vált is-
mertté, arra a professzorra
utalva, aki az adatgyûjtést el-
kezdte még 1921-ben a kali-
forniai Stanford egyetemen.
Terman 1528 3 és 19 éves
kor közötti fiatallal indította
meg az adatgyûjtést, kezdet-
ben azzal a céllal, hogy a te-
hetséges gyerekek életútját
kövesse. Az adatok feldolgo-
zása még napjainkban is fo-
lyamatban van.

A kutatássorozat egyik
legmegdöbbentõbb és talán
legtöbbet idézett eredménye

arra vonatkozik, hogy mi-
lyen személyiségtényezõkkel
rendelkezõk élnek tovább.
Ez a vizsgálati irány Fried-
man és munkatársai nevéhez
fûzõdik, aki az 1990-es évek-
tõl vette át annak irányítását.
Kutatása Longevity (Hosszú
élet) project néven vált is-
mertté, melynek legfonto-
sabb következtetése, hogy a
közhiedelemmel ellentétben
nem azok élnek hosszabb

ideig, akik könnyedén és la-
zán veszik az életet. Az ered-
mények alapján a hosszabb
életet legerõteljesebben a lel-
kiismeretesség, azaz a meg-
bízhatóság, felelõsségteljes-
ség, célhoz való kitartó ra-
gaszkodás, kitartó erõfeszí-
tés, munka, rendszeresség,
impulzivitás hiánya befolyá-
solja.

Ezt azzal magyarázzák,
hogy a lelkiismeretes embe-

reknek több egészségvédõ
szokásuk van, betartják az
orvos tanácsait, vagy elkerü-
lik a kockázatos helyzeteket.
A lelkiismeretes, óvatos em-
berek hajlamosak távol tarta-
ni magukat olyan helyzetek-
tõl, melyeket nehezen tud-
nak kezelni, így minimálisra
csökkentik a pszichoszo-
ciális distresszt. Lehet, hogy
hatékonyan alkalmazzák a
megküzdési stratégiákat és

tudatosan gyakorolják a pi-
henési technikákat.

A kutatást irányító Fried-
man szerint az olyan részle-
teken való aggodalmasko-
dás, mint például az Omega-
3 és Omega-6 zsírsavak ará-
nya eltereli a figyelmet a jele-
ntõs dolgokról. Ennél sokkal
fontosabb, hogy felismerjük
magunkban az egészséget
hosszú távon segítõ és káro-
sító viselkedéseinket és majd
azután maximalizálhatjuk
az egészséget elõsegítõket.
Munkatársa, Martin pedig
hozzáteszi, hogy nagy válto-
zásokat lehetetlenség egyik
napról a másikra megtenni.
Viszont célravezetõ lehet a
változásokat kisebb célkitû-
zésekkel megkezdeni és lé-
pésrõl lépésre haladni az
egészségesebb életút felé.

Tehát a „Csak lazán állj a
munkádhoz” típusú hozzá-
állás nem vezet se jobb
egészséghez, se hosszabb
élethez. Ha viszont elkötele-
zettek vagyunk az iránt, amit
csinálunk, odafigyelünk az
egészséges életmódra, testi
és lelki szükségleteinkre, ak-
kor nagyot léptünk elõre a
hosszabb élet felé.

Lelkiismeretesség: a hosszú élet titka?



A tengeliccsaládok a máso-
dik fészekaljat is felnevelték
az idén. Már kora tavasszal
felfigyeltem egy hím énekére
és mikor párban láttam, tud-
tam, hogy fészekrakással fog-
lalatoskodnak. A tarka tollú
hím az akácfának egyik ága
szélén ülve kitartóan énekelt.
Alighogy zöldellt a fa, de a
tavalyról maradt száraz nö-
vényzet megfelelõ takarást

biztosított a leendõ fészek-
nek. Egy pillanat alatt ugrott
ki a takarásból a tojó tenge-
lic, de ez elég volt ahhoz,
hogy maradásra késztessen.

A tojó repült elöl a hím
néhány métere követte,
majd eltûntek a szemem
elõl. Az órámra néztem és
vártam, pontosan kilenc és
fél perc után jelentek meg új-
ra. Ugyanabban a sorrend-

ben érkeztek, láttam a tojó-
nak fészekanyag volt a csõ-
rében. A hím oda szállt visz-
sza ahonnan elrepült, és új-
ból éneklésbe kezdett, a tojó
a száraz levelek közt eltûnt.
Néhány lépést tettem jobbra
és megláttam a kezdetleges
fészket, ami egy ágvillába
készült. Majdnem két hétbe
telt, míg végleg elkészült a
puha fészek. Naponta elsé-

táltam az akácfához, míg
egyik nap észrevettem, hogy
mikor az egyik madár elre-
pült, fehér ürülék volt a csõ-
re közt. Tudtam, hogy a fió-
kák kikeltek, természetesen
szerettem volna tudni, hogy
hány csupasz madár lapul a
fészek alján, de ahhoz még
várnom kellett. Tíz nap után
négy kis fejet számoltam
meg. Késõbb láttam a kire-
pült fiókákat is szüleiket
hangos síró hangon követve.
Aggódtam egy kicsit értük,
mert a közelben több ízben
is láttam egy szajkót és köz-
tudott, hogy a matyi elkapja
a repülni tanuló fiatal mada-
rakat.

Pár nap után már nem lát-
tam a tengeliccsaládot, bíz-
tam benne, hogy jól vannak.

A nyáron valahányszor az
akácfánál jártam, mindig fel-
néztem az üres fészekre, de
hosszú ideig nem láttam ten-
gelicet a közelben, mikor au-
gusztusban újra ismerõs ma-
dárhang ütötte meg fülemet
közel az akácfához: tenge-
licfiókák élelemkérõ hangja
volt. Nem tudom, hogy
ugyan az a pár második köl-
tését vagy egy más családot
láttam-e, de kellemes érzéssel
töltött el a látvány.

Kelemen László, Rara Avis
Madártani Egyesület

Tizenkét hónap a természetben
A kereskedelemben nagyon
sokféle színes ajándéktasak
található, de te egy kis fantá-
ziával ezeknél sokkal szebbet
és egyedibbet készíthetsz.

Szükséges eszközök: Egy
sima egyszínû ajándékta-
sak, színes papír, színes fo-
nalak (jó vastag legyen),
könnyen hajlítható drót, kis
inggombok.

Elkészítése: a színes la-
pokból vágd ki a pillangó
négy szárnyát és testét (a szí-

neket tetszés szerint variálha-
tod). Miután ráragasztottad
az ajándéktasak egyik olda-
lára, a színes fonalakkal
húzd végig a kontúrját a pil-
langónak, és ragaszd rá azt is
a tasakra. Majd jöhetnek a
gombok az ábra szerint. A
törzsrészen található két
gombot kösd össze egy szí-
nes fonallal, és kössél csokrot
rá. Végül ragaszd fel a csápo-
kat, amit hajlított drótból fe-
kete fonalbevonattal készít-
hetsz el.

Ajándéktasak pillangóval

Hétvégi mellékletünk Életmód és Csodavár oldalait
Orosz Anna szerkesztette

Mese a legényrõl, 
aki nem tudott 
helyesen enni

Egy legény nem tudott he-
lyesen enni. Nem tudta, hogy
melyik ételt hogyan is kell el-
fogyasztania. Már háztûzné-
zõbe készül, amikor az anyja
mondja neki: – Hogyan fogsz
ott enni? Hiszen te egyáltalán
nem tudsz enni!

Mégis elment. Fogadták is
a lányos házban, tojást tettek
eléje az asztalra, de a fiú nem
tudta, hogy hogyan lehet azt
megenni, ezért inkább nem
evett semmit. Mondta is a
lány:

– Furcsa egy legény ez,
semmit sem eszik.

Hazamegy. Kérdi az anyja:
– No, hogy volt? Mit adtak

enni?
– Tojást, de nem tudtam,

hogy hogyan kell enni, ezért
semmit sem ettem.

– No, gyermekem – mond-
ja az anyja –, a tojást az asz-
talhoz kellett volna verni,
majd meghámozni és dara-
bokra vágni, és úgy megenni.

– Jól van – mondja a fiú. –
Máskor ezt fogom tenni.

Megint elment háztûzné-
zõbe. Most fõtt borsóval kí-
nálták. A fiú fogta a borsót,
az asztalhoz verte, meghá-
mozta, négy darabra vágta és
ette. Nézi, csak nézi a lány,
ez a fiú olyan furcsán eszik.

Hazamegy. Kérdi az any-
ja:

– No, hogy volt? Mit ad-
tak? Tudtál enni?

– Tudtam. Fõtt borsót ad-

tak. Hát én fogtam a borsót,
az asztalhoz vertem, meghá-
moztam, darabokra vágtam
és megettem.

– Jaj, fiacskám! A borsót
nem úgy kell enni. A mar-
kodba kell venni, majd az
egyik kezedbõl a másikba, a
másikból az elsõbe, majd a
szádba...

– Jól van – mondja a fiú. –
Máskor ezt fogom tenni.

Megint elment háztûzné-
zõbe. Most tejfeles túrót ad-
tak. A fiú azonnal bele is
nyúl az egyik kezével a tálba,
kivesz egy kis túrót, majd az
egyik kezébõl a másikba, a
másikból az elsõbe, majd vé-
gül a szájába teszi.

Nézte a lány, nézte, hogy a
fiú hogyan eszik, majd kije-
lentette, hogy nem megy
hozzá feleségül.

Az anyja meg ezután soha
többé nem engedte el háztûz-
nézõbe.

Jurgiukas és Elenytë

Hol volt, hol nem volt, élt
egyszer egy férfi meg egy nõ.
Volt nekik két gyerekük. A fi-
út Jurgiukasnak, a lányt
Elenytënek hívták. Az anya
meghalt, és az apa feleségül
vett egy boszorkányt.

A boszorkánynak egyszer
húsra támadt kedve, és arra
szánta el magát, hogy levágja
Jurgiukast. Mondja a férjé-
nek, hogy le kell vágni. Az
apa meg mondja, hogy nem
vágja le. Végül a férfi levágott
egy disznót, megfõzte és el-
vitte a boszorkánynak. A bo-

szorkány elkezdte enni. Ek-
kor odarepült egy holló és
mondta:

Kár, kár! 
Nem Jurgiukas húsát eszed. 
Kár, kár! 
Disznó húsát adták neked!
A boszorkány kidobta a

húst az ablakon. Megint kia-
bál, hogy vágják le Jurgiu-
kast. Az apa levágott egy bá-
rányt, majd egy tehenet és
minden más állatot. Végül
nem maradt már semmi,
amit le lehetett volna vágni,
ekkor lelõtt egy nyulat, de vé-
gül csak le kellett vágnia
Jurgiukast. Megfõzte és oda-
adta a boszorkánynak:

– Tessék, egyél!
A boszorkány eszik, a hol-

ló odarepül és mondja:
Kár, kár! 

Ez Jurgiukas húsa! 
Kár, kár! 
Ez a fiú húsa!
Megette a boszorkány

Jurgiukas húsát. A csontokat
pedig kidobta az ablakon.
Elenytë összeszedte azokat,
belecsavarta egy selyemken-
dõbe, és egy tarka sólyom alá
tette, amelyik éppen a tojása-
it költötte. Ezekbõl a cson-
tokból kikelt egy kisgalamb.
A galamb elrepült az erdõbe,
közben énekelt:

Feltámadott a szél, 
feltámadott,
Amikor engem az apám 
lelõtt.
A gonosz boszorkány
megevett,
Csontjaimat az ablakon 
kidobta.
Jött fehér húgom,

Fehér kendõbe gyûjtötte,
Sólyom alá tette.
Én kismadár vagyok 
– sólyomfi,
De a nevem – galambocska.
Jöttek a kereskedõk, meg-

hallották, amit énekelt, és
mondják:

– Gyere ide, megajándéko-
zunk téged!

És mindenki, aki csak ott
volt, adott neki egy zacskó
pénzt. Másnap megint éne-
kelt az erdõben:

Feltámadott a szél, 
feltámadott,
Amikor engem az apám 
lelõtt.
Akkor vászonfestõk jöttek.

Adtak neki selymet, vásznat,
posztót és mindenféle más
anyagot. Amikor õt senki
sem látta, a pénzt és ezeket a

ruhaanyagokat mind felvitte
az apja házának a tetejére.
Harmadik nap megint éne-
kelt az erdõben. Akkor jöttek
a malomépítõk, és adtak neki
egy-egy malomkövet. Õ a
malomköveket is felvitte a
háztetõre, majd elrepült, és
tovább énekelt:

Feltámadott a szél, feltá-
madott...

Majd mondja:
– Gyere ki apa, megaján-

dékozlak.
Az apja kijött a házból.

Jurgiukas ledobott neki egy
zacskó pénzt, és megint éne-
kelt:

Feltámadott a szél, feltá-
madott...

Megint mondja:
– Gyere ki, húgocskám,

megajándékozlak.
Kijött Elenytë, akinek

adott fél vég selymet, fél vég
vásznat, posztót, mindent el-
felezett. Végül, amikor eléne-
kelte az énekét, így szólt:

– Gyere ki, gonosz boszor-
kány, megajándékozlak.

Az nagyon gyorsan felöltö-
zött, kijött és felnézett a ma-
gasba.

Jurgiukas hirtelen a fejére
dobta az egyik malomkövet.
Még él! Ledobta a másikat is:
ekkor meghalt a boszorkány.
Ebben a pillanatban Jurgiu-
kas madárból visszaváltozott
fiúvá. Milyen nagy volt az
öröm! És ezután mindenki
boldogan élt tovább!

Litván népmesék
(Válogatta és fordította: 

Dabi István)

Litván népmesék
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