
Elhunyt Csipike „atyja”

Életének 85. évében, tegnap hajnalban el-
hunyt Fodor Sándor író, mûfordító. A
több generáció által kedvelt Csipike mese-
regény alkotóját írótársak, ismerõsök, fel-
nõtt és gyermek olvasók népes tábora gyá-
szolja. Az Erdélyi Magyar Írók Ligája sa-
ját halottjának tekinti Fodor Sándort.

Vezércikk 3

Falcã lesz az újabb Apostu?

A DNA különbözõ szerzõdéseket kért ki
a demokrata liberális Gheorghe Falcã ve-
zette aradi polgármesteri hivataltól. A
vádhatóság olyan ügyben nyomoz, mely-
nek szálai a városvezetéshez vezetnek.

Aktuális 3

Aktuális 2

Cotroceni-i 
seriff-furfang
Boldea elsõsorban azért szánta rá magát
az önkéntes hazatérésre, mert a „felek”
jó elõre megegyeztek: ha „sajátjainak”

adja fel magát, enyhébb el-
bánásban részesül. Lám,
már elsõ nap megvá-
laszthatta, hol kívánja

letölteni az elõzetes letar-
tóztatás napjait. És már-

is magabiztosan kije-
lentette, azért tért visz-

sza, mert szereti a ha-
záját. Lenyúlni.

Bogdán Tibor

Mai mellékletünk:

új magyar szó
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
20 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3788 ▲
1 amerikai dollár 3,2985 ▲
100 magyar forint 1,4861 ▼

Kultúra 6

Három romániai palagázlelõhely kitermelésének elõkészítésére kapott engedélyt a kor-

mánytól a Chevron amerikai cégcsoport. A szerzõdés lakossági felzúdulást váltott ki a ki-

termelés által érintett régiókban, a környezetvédelmi szervezetek szerint a palagáz felszín-

re hozatalánál használt technológiai eljárások visszafordíthatatlan kárt tesznek a környe-

zetben. Borbély László környezetvédelmi miniszter figyelmeztetett: az amerikai cég csak

akkor kezdheti el a fúrásokat, ha garantált a procedúra biztonsága. Egy lapunknak nyilat-

kozó geológus a kitermeléssel járó veszélyekre mutatott rá. 3. és 4. oldal 

Visszavonta a Semmelweis
Egyetem szenátusa Schmitt

Pál államfõ 1992-ben megszer-
zett kisdoktori címét – jelentette
lapzártánkkor a Magyar Távirati
Iroda. Döntését a testület 33 igen
szavazattal hozta meg, 4 nem el-
lenében. Tulassay Tivadar rektor
közlése szerint az egykori kis-
doktori tudományos munka nem
felelt meg a szakmai-etikai krité-
riumoknak. Schmitt Pál Szöul-
ban tartózkodik. Az ellenzéki
pártok és a Professzorok Bat-
thyány Körének tagjai a köztár-
sasági elnök lemondását követel-
ték. 2. oldal 

Maria Shevstova színházkutató és Bocsárdi László igazgató-rendezõ

Elnök, de nem

doktor Schmitt 
ÚMSZ-összeállítás

Szombat este fél kilenc és fél
tíz között elsötétül a fél vi-

lág: a Föld Órájában egy órára
lekapcsolják a villanyt. Már öt
éve világszerte szimbolikus
épületek és terek borulnak sö-
tétbe minden év márciusának
utolsó szombatján. A Termé-
szetvédelmi Világalap (WWF)
ezzel a nagyméretû, önkéntes
kezdeményezéssel megpróbálja
felhívni a lakosság figyelmét a
környezetszennyezés és az ener-
giatúlfogyasztás okozta problé-
mákra. Romániában az akció
idén nem csak a villanylekap-
csolásról szól, hanem egy pá-
lyázat keretében „fõvárost” is
választottak. 
Folytatás a 7. oldalon 

Villanyoltás 

a Föld Óráján Ma ér véget a Sepsiszentgyör-
gyön a Reflex 2 Nemzetközi

Színházi Biennále, amely iránt a
szervezõk elvárásait is túlszárnya-
ló volt az érdeklõdés a közönség,
a szakma és a sajtó részérõl. Fesz-

tiválértékelõ sajtótájékoztatóján
Bocsárdi László fõszervezõ arról
számolt be, hogy az elõadások
nézettsége több mint 93 százalé-
kos volt, a nézõk száma megha-
ladta a hatezret. 6. oldal 

Reflex: a színházi iránytû

Chevron-ellenes tüntetés a Vaslui megyei Bârladon. A helyiek attól tartanak, hogy a palagáz kitermelése tönkreteszi környezetüket

A túlvilágra készül Fidel Castro?

„Voltaképpen mit csinál egy pápa?” – kér-
dezte Fidel Castro, amikor a havannai pá-
pai nunciatúrán, a Forradalom téren szá-
zezrek elõtt pontifikált búcsúmise után ta-
lálkozott XVI. Benedek pápával. 

Fotó: gandul.info

Palagáz: új Verespatak?
Romániai lelõhelyek kitermelésének elõkészítésére kapott engedélyt a Chevron
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Röviden

Új magyar alprefektusok

Megjelent a Hivatalos Közlönyben Romer
Ambrus Sándor Mihály és Pataki Anna-
Mária alprefektusi kinevezése. A Brassó,
illetve Máramaros megyei tisztségviselõk-
rõl kedden döntött a kormány, miután
elõdeik, Ambrus Károly és Böndi Gyön-
gyike nyugdíjba vonultak. Szintén a
napokban szavazták meg a parlament két
házának együttes ülésén az Országos Biz-
tosítási Felügyelet Tanácsának (CSA), il-
letve a Szekuritáté Irattárát Átvilágító
Országos Tanács (CNSAS) tagjainak a
kinevezését. Az RMDSZ az Országos
Biztosítási Felügyelet Tanácsa tagjává Bí-
ró Albint javasolta újabb ötéves mandá-
tumra, a Szekuritáté Irattárát Átvilágító
Országos Tanács tagjává pedig Csendes
Lászlót, újabb hatéves mandátumra.

Bírálják a hallgatást

Élesen bírálták az Európai Parlament ál-
lampolgári jogi bizottságában (LIBE) azt,
hogy számos európai kormány elhallgatja a
CIA titkos európai börtöneivel kapcsolatos
információkat. A LIBE ezen a héten kezdte
meg annak az EP-jelentésnek az elõkészíté-
sét, amely súlyos emberi jogi jogsértések
feltárására irányul azzal kapcsolatban,
hogy értesülések szerint a korábbi években
az Egyesült Államok hírszerzése titkos eu-
rópai – köztük romániai – börtönökben tar-
tott fogva hosszabb-rövidebb ideig terroriz-
mussal gyanúsított személyeket, majd õket
titokban a Kuba szigetén található
Guantánamo amerikai támaszponton be-
rendezett börtönbe szállította.

Másodfokon a Cozma-ügy

Április végén hirdet másodfokú, jogerõs
ítéletet a Marian Cozma megölésében bû-
nösnek talált vádlottak perében a Gyõri
Ítélõtábla. A fellebbviteli tárgyalás elsõ

napján az elsõ fokú ítélet hatályon kívül
helyezését kérte ügyfele, a nem jogerõsen
életfogytiglanra ítélt Raffael Sándor elsõ-
rendû vádlott (képünkön) esetében védõje a
Cozma-gyilkosság másodfokú eljárásában.

Sapientia: zöld út Bãsescutól 

Kihirdette a román államfõ a Sapientia Er-
délyi Magyar Tudományegyetem (EMTE)
akkreditálásáról szóló törvényt. Ezentúl le-
hetõvé válik, hogy az itt végzett hallgatók
a Sapientia akkreditált szakain államvizs-
gát tegyenek és oklevelet szerezzenek, to-
vábbá külföldi tanulmányutakat pályázza-
nak meg. A végzõs diákok eddig más egye-
temek bizottságai elõtt államvizsgáztak, és
azoknak az intézményeknek az oklevelét
kapták meg. A magyar állami támogatás-
ból mûködtetett, 2001-ben alapított egyete-
men jelenleg 1900 hallgató tanul 29 sza-
kon, három városban: Kolozsváron, Ma-
rosvásárhelyen és Csíkszeredában.

Elfogták a cserbenhagyó gázolót

Budapesten fogták el azt a romániai fér-
fit, aki vasárnap elgázolta, majd magára
hagyta két honfitársát a nagykanizsai
Csónakázó-tónál. A 24 éves román ál-
lampolgár, aki a súlyos sérüléseket okozó
gázolás után elhajtott a helyszínrõl, sza-
badlábon védekezhet.

Hírösszefoglaló

Visszavonja Schmitt Pál ál-
lamfõ 1992-ben megszerzett

kisdoktori címét a budapesti Sem-
melweis Egyetem szenátusa –  je-
lentette be a testület tegnapi ülését
követõ sajtótájékoztatón Tulassay
Tivadar, az egyetem rektora. A
szenátus 33 igen és 4 nem szava-
zattal döntött a doktori cím visz-
szavonása mellett. Tulassay Tiva-
dar közlése szerint az egykori kis-
doktori tudományos munka nem
felelt meg a szakmai, etikai krité-
riumoknak.

Az egyetem doktori tanácsa
már a szenátus ülése elõtt javasol-
ta Schmitt Pál kisdoktori címének
visszavonását, míg az ellenzéki
pártok és a Professzorok Batthyá-
ny Köre a köztársasági elnök le-
mondását követelték. Tulassay Ti-

vadar rektor tájékoztatása szerint
a tanács szavazattal rendelkezõ
huszonkét tagja közül tizennyol-
can voltak jelen az ülésen, közü-
lük tizenhatan szavaztak igennel. 

Lázár János, a Fidesz frakció-
vezetõje szerint a köztársasági el-
nöki intézmény komolysága
megköveteli, hogy kapkodás nél-
kül, kellõ körültekintéssel járja-
nak el. Giró-Szász András kor-
mányszóvivõ – a doktori tanács
bejelentése elõtt – azt mondta: „a
kormány nem érintett Schmitt
Pál köztársasági elnök doktori
disszertációjának ügyében”.
Mesterházy Attila, az MSZP el-
nöke szerint a doktori tanács
meghozta egyetlen helyes határo-
zatát, és megvédte a magyar tu-
domány becsületét. Az ellenzéki
párt álláspontja, hogy Schmitt
Pálnak meg kell hoznia utolsó el-

nöki döntését, le kell mondania,
mert méltatlanná vált a köztársa-
sági elnöki tisztségre.

A Jobbik szerint nem a Fidesz,
hanem a népharag fogja eltávolí-
tani Schmitt Pált a köztársasági
elnöki posztról, és most már az a
kérdés, hogy ki lesz az utód,
ugyanis „olyan hírek jutottak el”
hozzájuk, hogy a Fidesz Marto-
nyi János külügyminisztert sze-
retné államfõnek. Az LMP indít-
ványozza, hogy az Országgyûlés
haladéktalanul indítson Schmitt
Pállal szemben úgynevezett meg-
fosztási eljárást – jelentette be saj-
tótájékoztatóján Schiffer András.
A Professzorok Batthyány Köré-
nek elnöksége szerint az ország-
nak a jelenlegi nehéz helyzetében
olyan elnökre van szüksége, aki
köztiszteletben áll bel- és külföld-
ön egyaránt. 

Gy. Z.

Százezrek gyûltek össze szer-
dán – lapzártánk után – Ha-

vanna fõterén, a Forradalom té-
ren, hogy részt vehessenek XVI.
Benedek búcsúmiséjén. A pápa
által pontifikált szertartásokon
mind Kubában, mind pedig ezt
megelõzõen Mexikóban elsõsor-
ban fiatalok vettek részt. Latin-
amerikai útjának utolsó állomá-
sán a katolikus egyházfõ a havan-
nai apostoli nunciatúrán fogadta
Fidel Castrót. A Máximó Líder a
félórás, négyszemközti találkozó-
ra melegítõben érkezett, és elsõ
kérdése az volt: „Voltaképpen mit
csinál egy pápa?” XVI. Benedek
azt válaszolta, hogy az egyetemes
egyházat szolgálja, külföldi láto-
gatásokat tesz.

Beszélgetésük során Castro el-
mondta, hogy a televízióban néz-
te a pápa kubai miséit, és úgy ta-
lálta, fiatalkora óta sokat válto-
zott a liturgia. A kubai politikus
ugyanis ministrált gyerekkorá-
ban, és jezsuita iskolába járt. Az
egyházfõ a szabadság és szabad-
ságjogok témakörét hozta fel. Mi-
vel mindketten 85 évesek, az

öregségrõl is szó esett köztük.
„Igen, öreg vagyok, de még el tu-
dom látni a feladatomat” – je-
gyezte meg XVI. Benedek, aki
rendkívül jól bírta a hatnapos uta-
zást. Castro búcsúzáskor azt kér-

te a pápától, küldjön neki könyve-
ket azokról a témákról, amelyek-
rõl beszéltek, valamint egy
olyant, amely segít neki az elmél-
kedésben. Az egyházfõ rábólin-
tott, de még nem döntötte el,

hogy pontosan mely könyveket
postázza. Sajtókommentárok sze-
rint önmagáért beszélt, hogy a
„földi léte végéhez érkezõ ateista
forradalmár a vallásról kérdezte a
pápát”. 

A túlvilágra készül Fidel Castro?

A Hallgatói Hálózat tagjainak demonstrációja. Kérdéses, hogy meddig maradhat még államfõ Schmitt Pál 

Fidel Castro könyveket kért XVI. Benedek pápától. A jelek szerint a kubai forradalom vezetõje meg akar térni

ÚMSZ

Fontos, hogy Kolozsváron is
nyíljon magyar kulturális inté-

zet, és ezt a felvetést a román kul-
turális kormányzat is támogatja –
errõl L. Simon László, a Magyar
Országgyûlés Kulturális és Sajtó-
bizottságának fideszes elnöke be-
szélt, miután tegnap Hatos Pállal,
a Balassi Intézet fõigazgatójával
bukaresti hivatalában felkereste
Kelemen Hunor kulturális és
örökségvédelmi minisztert. „A
kolozsvári magyar kulturális inté-
zet nyitásának igénye a kolozsvá-
ri magyar értelmiségiekkel folyta-
tott januári megbeszélésen vetõ-
dött fel, a már létezõ bukaresti és
sepsiszentgyörgyi központ mel-
lett. Támogatjuk az elképzelést,
és ismerve a nemzetpolitikai tö-
rekvéseket, valamint a jelenlegi
jogszabályi környezetet, a kezde-
ményezés találkozik a kormány
stratégiai irányaival” – közölte L.
Simon László. Hatos Pál szerint a
kolozsvári magyar intézet létre-
hozásának fontos nemzetpolitikai
vetülete van. „Kolozsvár kulturá-
lis értelemben Erdély és az erdélyi
magyarság fõvárosa, a magyar
kultúra egyik bölcsõje, ma is fon-
tos egyetemi, múzeumi, mûvé-
szeti központ, ahol Magyarország
kulturálisan is jelen kíván lenni” –
fogalmazott a fõigazgató. Kele-
men Hunor azt hangsúlyozta,
hogy a kolozsvári magyar kultu-
rális intézet létrehozásáról a két
ország külügyminisztériumának
kell megállapodnia, de ebben fon-
tos véleményezési szerepe lesz a
kulturális tárcának is. Hozzátette:
miniszterként támogatja a tervet.
A megbeszélésen a támogatás-
politikáról is szó esett. Az
RMDSZ elnökeként Kelemen
Hunor arra kérte L. Simon Lász-
lót, aki a Nemzeti Kulturális
Alapnak (NKA) is elnöke, hogy
az értékalkotást és értékmegõr-
zést támogassák Erdélyben,
„megtartva vagy megteremtve
azt az egyensúlyt, ami 2011-ben
megbomlani látszott”. 

Magyar intézet

Kolozsváron? Még elnök, de már 
nem doktor Schmitt

Fotó: MTI



Ilyet is ritkán látott a vi-
lág: egy (európai) or-
szág államfõje felcsap
fejvadásznak, a körö-
zött személy és üldözõje
pedig tökéletesen
egyetért egymással.
Márpedig a napok-
ban éppen ez történt

Romániában (no meg Kenyában): Traian
Bãsescu amolyan cotroceni-i seriffként fo-
gadalmat tett rá, hogy az „egérlyukból is
elõhúzza” pártja fekete bárányát, az or-
szág elsõ körözött kormánypárti parlamen-
ti képviselõje, Mihail Boldea pedig Nairo-
biból megerõsítette az államfõ véleményét,
miszerint senkinek sem lenne érdeke, ha a
kenyai hatóságok kerítenék kézre millió
eurós törvénytelen ingatlanügyletekkel,
embercsempészek pénzének kifehérítésével
gyanúsított szerény személyét. Enyhén
szólva furcsállható az államfõ érve, misze-
rint azért szeretné elkerülni, hogy más ál-
lam hatóságai tartóztassák le Boldeát,
mert a politikus az országot törvényesen
hagyta el. Köztörvényesen – mondhat-
nánk. Attól ugyanis, hogy távozásakor
nem tiltották meg számára az ország elha-
gyását, még körözött személy maradt, aki
az összelopkodott vagyonából biztosított
fényûzõ élet meg a kenyai szafari gyönyö-
rei után nyugodtan belekóstolhatott volna
az afrikai börtönviszonyokba is. Persze ért-
hetõ, hogy a képviselõ úr nem kívánt élni
a kenyai börtönök vendégszeretetével, el-
gondolkodtató viszont, miért ódzkodott
annyira az államfõ attól, hogy Boldea más
országok hatóságai, netán az Interpol ke-
zére kerüljön; miért volt olyan fontos szá-
mára, hogy a román hatóságok találjanak
rá és vegyék õrizetbe. Az pedig már egye-
nesen bizarrnak mondható, hogy amikor
az Interpolnak még fogalma sem volt róla,
hol tartózkodik a nemzetközileg körözött
politikus, Traian Bãsescu már a tévé nyil-
vánossága elõtt bejelentette, egészen ponto-
san tudta: Kenyában. Óhatatlanul felme-
rül az újabb kérdés: ha ennyire tájékozott
volt, miért nem osztotta meg értesülését az
Interpollal is? (Sõt, elõször az Interpollal?)
A bãsescui furfang ismerõi vélni tudják a
megoldást a rejtélyre: mert akkor a kérdé-
seket nem a narancsvörös hatalom elõtt
haptákban álló ügyészek teszik fel neki.
Márpedig ez mód fölött kínos lett volna a
demokrata liberálisoknak, hiszen a min-
den hájjal megkent ügyvéd párttársuk sok
minden olyasmit tudhat viselt dolgaikról,
amit aligha kellene a nemzetközi közvéle-
mény orrára kötni. Politikai elemzõk sze-
rint Boldea elsõsorban azért szánta rá ma-
gát az önkéntes hazatérésre, mert a „felek”
jó elõre megegyeztek: ha „sajátjainak” ad-
ja fel magát, enyhébb elbánásban részesül.
Lám, már elsõ nap megválaszthatta, hol
kívánja letölteni az elõzetes letartóztatás
napjait. És máris magabiztosan kijelentet-
te, azért tért vissza, mert szereti a hazáját.
Lenyúlni. De ezt már nem mondta. Persze
dâmboviþai tájainkon könnyen megeshet,
hogy hallgatása jutalmaként még hazafivá
is ütik az ország elsõ tengeri farkasának
szárazföldi matrózai.

Cotroceni-i 
seriff-furfang

Bogdán Tibor

Román lapszemle

Egyre nõ azoknak a romániai orvosok-
nak a száma, akik idõszakos munkát vál-
lalnak angliai kórházakban. Megtartják
munkahelyüket, de egy-egy hétre kiutaz-
nak helyettesíteni a szabadságoló angol
orvosokat. (România liberã) Egyetlen
romániai disznófarm felel meg azoknak
az uniós követelményeknek, amelyek tel-
jesítése hiányában nem lehet a külföldi
piacon eladni az állatokat. (România
liberã) Cãtãlin Botezatu román divat-
tervezõ arról ismerte fel fiát, hogy egy
hármas felállású szexpartin észlelte: a
másik férfi is hasonló testfelépítésû, és
hasonlóan bánik a nõvel. (Cancan)

Bodó Rozália,
Moldován Árpád Zsolt

Három romániai palagázlelõ-
hely kitermelésének elõkészíté-

sére kapott engedélyt a kormány-
tól a Chevron amerikai cégcso-
port. A szerzõdés lakossági felzú-
dulást váltott ki a kitermelés által
érintett régiókban, a környezetvé-
delmi szervezetek szerint a pala-
gáz felszínre hozatalánál használt
technológiai eljárások visszafor-
díthatatlan kárt tesznek a környe-
zetben. A kabinet döntését inten-
zív lobbi elõzte meg: a Chevron
képviselõi Mark Gitenstein ameri-
kai nagykövet társaságában elláto-
gattak Traian Bãsescu államfõhöz
és Mihai Rãzvan Ungureanu kor-
mányfõhöz is. A második legna-
gyobb amerikai olajcég számára
azt követõen vált elsõrendû priori-
tássá a romániai kitermelés gyors
elindítása, hogy a bolgár hatósá-
gok visszavonták a palagáz fel-
színre hozatalára adott licencet.  

Ötezres tüntetés 
Bârladon a Chevron ellen

A Dobrudzsában – Vama
Veche, Adamclisi és Costineºti
helységek térségében – található
lelõhelyek mellett a Chevron egy
negyedik, Bârlad melletti palagáz-
tartalék kitermelési jogára is pá-
lyázik, de arra egyelõre nem ren-
delkezik kitermelési engedéllyel.
A Vaslui megyei városban heves
utcai tiltakozásokat váltott ki a
Chevron esetleges megtelepedése,
a Szociáldemokrata Párt (PSD) és
a környezetvédõ szervezetek hí-
vására több mint ötezren követel-
ték a kitermelési tervek leállítását.
Tom Holst, az amerikai cég romá-
niai menedzsere a kitermelési pro-
cedúrát részletezõ közleményben
válaszolt a bârladiak aggodalmá-

ra, hangsúlyozva: a Chevron a
klasszikus módszerek tökéletesíté-
sével garantálja a helyi közössé-
gek és a környezet védelmét. 

Vízszennyezés, 
ezúttal nem ciánnal

„A palagáz semmiben sem kü-
lönbözik az eddig ismert földgáz-
tól. Különlegessége, hogy olyan
kõzetbõl származik, amelynek ki-
termeléséhez sajátos technológia
szükséges” – nyilatkozta lapunk-
nak Silye Lóránd geológus. A ko-
lozsvári Babeº–Bolyai Tudo-
mányegyetem (BBTE) oktatója
hozzátette: míg a hagyományos
földgáz-tartalékokat általában
függõleges fúrással termelik ki és
egy olyan „csapdát” csapolnak
meg, amelyben nagy tömegben
fordul elõ a gáz, a palagáz eseté-
ben egy anyakõzetnek nevezett ré-
teget fúrnak meg, ahol a gáz kelet-
kezik. „Itt nemcsak függõlegesen
fúrnak le a kõzetig, hanem a kõ-
zetréteg mentén vízszintesen is to-

vábbi 50-100 métert, ugyanis eb-
ben az agyagpalában a gáz szét-
szórva fordul elõ. Ahhoz, hogy
ezt összegyûjtsék, a kõzetet meg
kell repeszteni, ezt magas nyomá-
sú víz, homok és egyéb vegysze-
rek befecskendezésével érik el, ez-
után gyûjtik össze a gázmolekulá-
kat. A veszély abban áll, hogy
vegyszereket használnak a kiter-
meléshez; ezeket jórészt a normál
geológiai fúrásoknál is használ-
ják, illetve java részük benne van a
hétköznapi használatban (rúzs-
ban, tisztítószerekben, szappan-
ban) de nyilván, ha belekerülnek
a felszíni vízrétegbe, akkor az ivó-
vizünkben is megjelenhetnek” –
magyarázta a szakember. 

Borbély: gyõzzenek 
meg, hogy nem veszélyes!

Az ÚMSZ-nek nyilatkozó Silye
Lóránd hozzátette: a környezet-
védõk tiltakozása talán jogos, ta-
lán nem: a fúrások több kilomé-
terrel is mélyebbek lehetnek, mint

a hagyományos szénhidrogén-ku-
tatások esetében, tehát annyira
mélyen, hogy a felszíni vizekre
nincsenek hatással. Másrészt pe-
dig ezeket az úgynevezett fúrólyu-
kakat, amelyek lemennek egészen
a kitermelési helyig, egy csõvel ki
szokták bélelni, és be is cemente-
zik azon a részen, ahol bármilyen
veszélye fennállhat annak, hogy a
vizet szennyezze. „Kitermelni
azért éri meg, mert a hagyomá-
nyos szénhidrogén-tartalékok ki-
merülõben vannak. Mellesleg pa-
lagázból sokkal nagyobb mennyi-
ség áll rendelkezésünkre, mint a
hagyományos gáztartalékokból”
– tette hozzá a geológus.  

Borbély László környezetvédel-
mi miniszter egyébként az egyik
hírtelevíziónak adott nyilatkoza-
tában arról biztosított, hogy a ki-
termelés elkezdéséhez szükséges
engedélyeket a szaktárca csak ak-
kor bocsátja ki, ha meggyõzõdik
arról, hogy a Chevron által hasz-
nált technológia nem károsítja a
környezetet. 

Palagáz: új Verespatak?
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A politikai korruptság megsze-
mélyesítõjének nevezi Adrian

Nãstasét az a tegnap nyilvános-
ságra hozott dokumentum, amely-
ben a legfelsõbb bíróság a volt kor-
mányfõ ellen hozott ítéletet indo-
kolja. A szociáldemokrata politi-
kust januárban két év letöltendõ
börtönbüntetésre ítélték elsõ fokon
egy korrupciós perben. Nãstasét
vétkesnek találtak abban, hogy
2004-es választási kampányára il-
legálisan gyûjtött pénzt vállalko-
zóktól. A volt kormányfõhöz kö-
zel álló személyek konferenciát
szerveztek vállalkozók számára,
akiktõl részvételi díj álcája alatt a
politikus választásikampány-költ-
ségeinek fedezésére gyûjtöttek
pénzt. Nãstase akkor államelnök-
jelöltként indult a választáson, de
alulmaradt Traian Bãsescu jelenle-
gi államfõvel szemben. A most
nyilvánosságra hozott indoklás
szerint a bíróságnak azért kell ha-
tározottan fellépnie ilyen esetek-
ben, hogy bizonyítsa: a jogállam
nemcsak illúzió, hanem valóban
az állampolgárok érdekében mû-
ködik. A bírói testület két tagja
szerint az elítéltekre kirótt szabad-
ságvesztés azt hivatott szolgálni,
hogy elbátortalanítsa azokat, akik
pártokat és választási kampányo-
kat szándékoznak törvénytelenül
finanszírozni, valamint az állami

intézmények pénzforrásait külön-
bözõ jelöltek választási kampá-
nyára akarják fordítani. A bírói
testület harmadik tagja különvéle-
ményt fogalmazott meg, szerinte
Adrian Nãstasét fel kell menteni,
hiszen nem bizonyított a bûncse-
lekmény. Nãstase ellen összesen
három per folyik. A szóban forgó
peren kívül egy másikban elsõ fo-
kon szintén felmentették, miután
az ügyészeknek nem sikerült bizo-
nyítaniuk, hogy Nãstase azért ne-
vezte volna ki 2000-ben kormány-
fõként Ioan Melinescut a pénz-
mosásellenes hivatal élére, hogy
az megakadályozhassa a Nãstase
felesége elleni vizsgálatot egy vita-
tott örökség kapcsán.    

A harmadik perben várhatóan
ma születik meg az elsõ fokú íté-
let. Az utolsó tárgyaláson az
ügyészek három évtõl tíz évig ter-
jedõ letöltendõ börtönbüntetést
kértek az ügy vádlottjaira, köztük
a volt kormányfõre is. Ebben a
perben a vádirat szerint a Nãstase
család – vagyis a volt kormányfõ
és a felesége – 2002 és 2004 között
több alkalommal összesen mint-
egy 630 ezer euró értékben kapott
különbözõ értéktárgyakat, ami lé-
nyegében a megvesztegetésüket
jelentette. Az ügyészek szerint a
pénz egy része Irina Jianutól, a
Bákó megyei építési szakhatóság
volt vezetõjétõl származott, aki
így „vásárolta meg” funkcióját. 

A Vaslui megyei Bârlad városban többezres utcai tiltakozást váltott ki a Chevron esetleges megtelepedése

Adrian Nãstase, a „fõkorrupt”
ÚMSZ

„Óvatos optimizmussal” üdvö-
zölte az Erdélyi Magyar Nép-

párt (EMNP) azt a kormányhatá-
rozatot, amely a Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egye-
temen (MOGYE) önálló szerve-
zeti keretet biztosít a magyar nyel-
vû oktatás számára. Közlemé-
nyében a párt leszögezi: az a tény,
hogy az új kar keretében az okta-
tás nemcsak magyarul, hanem an-
golul és románul is folyna, „a
rosszemlékû Petõfi–Schiller Egye-
tem emlékét idézi”. A dokumen-
tum szerint az új kar létrehozásá-
ról szóló kormányhatározat

„újabb és pontosabb jogalapot te-
remt a már elveszni látszó harc új-
rakezdéséhez”. Az EMNP kije-
lentette: a kormányhatározat vég-
rehajtásában továbbra is számít a
szaktárca közvetítõ és ellenõrzõ
szerepére. Hozzátette azonban,
hogy a konkrét feladatot – az
egyetemi charta módosítását, az
új struktúrák létrehozását és a ve-
zetõk megválasztását – a
MOGYE román és magyar okta-
tóinak közösen kell elvégezniük.
A néppártiak végül arra szólítják
fel a MOGYE vezetõségét, hogy
vonja vissza a Brassai Attila ellen
indított fegyelmi eljárást, és köves-
se meg az orvosprofesszort. 

MOGYE-ügy: óvatos EMNP 

Cs. P. T.

Valósággal megszállták tegnap
a Korrupcióellenes Ügyészség

(DNA) ügyészei a Demokrata Li-
berális Párt (PDL) egyik befolyá-
sos politikusa, Gheorghe Falcã
vezette aradi polgármesteri hiva-
talt, melytõl különbözõ szerzõdé-
seket kértek ki. A Mediafax úgy
tudja, a vádhatóság egy korrupci-
óval gyanúsítót aradi üzletember
ellen folytat nyomozást, s vizsgá-
latuk kiterjedt a városháza alkal-
mazottaira is. Mellesleg Gheor-
ghe Falcã – szintén tegnap – azt

állította, hogy megkereste õt a
Nemzeti Liberális Párt (PNL)
több politikusa azzal az ajánlat-
tal, hogy „fogjanak össze a jobb-
oldal megerõsítése érdekében”.
Az elöljáró azokra az informáci-
ókra utalt, miszerint Sorin Frun-
zãverdéhez hasonlóan átiratkozik
a PNL-be. A PNL képviselõházi
frakcióvezetõ-helyettese, Eugen
Nicolaescu nem tud arról, hogy
párttársai megkörnyékezték vol-
na Falcát. „Nem hallottam errõl,
és ha igaz lenne, nem örülnék
neki” – szögezte le a liberális po-
litikus. 

Falcã lesz az újabb Apostu?
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Bogdán Tibor 

A környezetvédõk és a ci-
vil társadalom minden til-

takozása ellenére, Romániá-
ban kiterjesztik a palagázak
kitermelését. A bukaresti
kormány szerdán írt alá errõl
megállapodást az amerikai
Chevron céggel, amely már
tavaly februárban kutatási és
kitermelési licencet kapott
Bârlad övezetében, mintegy
600 ezer hektáros területre.

A módszer

A mostani egyezménynek
megfelelõen az amerikaiak
további három térségben vé-
gezhetnek fúrásokat: a dél-
dobrudzsai Vama Veche,
Costineºti és Adamclisi 300
ezer hektáros térségében.

A palagázak kitermelését

ellenzõ szakértõk, környezet-
védõk szerint az így kinyer-
hetõ földgáz felszínre hozata-
lának technológiája rendkí-
vül veszélyes és környezetká-
rosító lehet. Az eljárásnak
megfelelõen az elsõ lépésben
mintegy 1800 méteres mély-
ségig fúrnak le függõlegesen,
számos föld- kõzet- és ho-
mokrétegen áthaladva ez-
alatt. A zárványgázakat tar-
talmazó palaréteghez leérve
a furatot vízszintesen, a réte-
gek mentén alakítják tovább,
általában 300 és 1000 méter
közötti távolságig eljutva. A
fúráshoz nagy nyomással be-
fecskendezett vizet használ-
nak, ezt a nyomás növelése
érdekében homokkal, a kõze-
tek oldásának meggyorsítása
céljából pedig különbözõ ol-
dó hatású vegyi anyagokkal
keverik. A fúrást befejezve a

fúrófolyadékot és a keletkezõ
törmeléket a fúrócsõvel
együtt eltávolítják a furatból,
amelynek teljes hosszát ezt
követõen acélcsõvel bélelik
ki, majd elhelyezik a mély-
ben mûködésbe hozandó
robbanóanyagot. A bekövet-
kezõ robbanás számos repe-
dést okoz a környezõ palaré-
tegben, amelynek feldarabo-
lásához úgyszintén vízalapú
folyadékot használnak. A
nagy nyomás hatására aztán
a vékony repedések mindin-
kább kitágulnak és megköny-
nyítik a kõzetbe zárt földgáz
kitermelését. Az újabb lépés-
ben aztán ismét eltávolítják a
fúrófolyadékot és -csövet.

Mindezt több alkalommal
is megismétlik, miközben az
ily módon keletkezett járatok
mindegyikét speciális dugó-
val zárják le. Legvégül ezeket
is eltávolítják, aminek nyo-
mán a felszabaduló fölgáz
szabadon áramolhat a fura-
tokban, ily módon pedig fel-
színre hozhatóvá válik. 

A veszélyek 

Szakemberek figyelmez-
tetése szerint az eljárás ko-

rántsem olyan veszélytelen,
mint ahogyan azt a kiterme-
lõ cégek igyekeznek elhitet-
ni. A homokkal és kõzetol-
dó vegyi anyagokkal kevert,
h’rom kilométeres mélysé-
gig befecskendezett több
millió köbméternyi nagy-
nyomású víz könnyen meg-
fertõzheti, és tönkre teheti a
talajvizet. Ez súlyos követ-
kezményekkel járna min-
den élõ szervezetre nézve,
elpusztíthatja jelentõs terü-
letek élõvilágát. A kiterme-
lés során radioaktív anya-
gok is felszínre kerülhetnek,
mindenekelõtt a rádium
233. számú izotópja. A le-
vegõbe jutó szennyezõ
anyagok légúti és bõrsérülé-
seket, hajhullást okozhat-
nak.

A kitermeléshez felhasz-
nált szennyezõ anyagok
mennyiségét nehéz ponto-
san megállapítani, mivel
azok igen nagy számú furat-
ban oszlanak meg. Felmerül
a felszínre visszahozott ve-
gyi anyagok elszállításának
a problémája és megvála-
szolatlan az a kérdés is, ho-
gyan lehet kivédeni azt,
hogy véletlenszerûen bekö-

vetkezõ robbanás esetén a
teljes talajvíz károsodjék.

A több kilométeres mély-
ségben végrehajtott föld-
alatti robbantások sorozata
mindemellett kisebb felszíni
földmozgásokat okozhat.
Mindez különösképpen ve-
szélyes a Chevron által kon-
cesszióba vett térségben,
amely közel fekszik az or-
szág legaktívabb szeizmikus
övezetéhez, a Vrancea-
hegységhez, ahol – szeiz-
mológusok szerint – már
így is elegendõ energia hal-
mozódott fel ahhoz, hogy
egy-két éven belül a Rich-
ter-skálán mért 6-7 fokos
földrengés pattanjon ki. Rá-
adásul – ritkán, ugyan, de
megtörténhet – a palagáz
kitermelésének technológi-
ája nyomán kettéhasadhat-
nak a törésre már „meg-
érett” tektonikus lemezek.

Letiltó országok

Nem véletlen, hogy a
palagázak hidraulikus réteg-
zúzással történõ kitermelését
több országban is betiltották,
közöttük olyan, technológiai-
lag fejlett államokban is, mint

az Egyesült Államok, Fran-
ciaország, Dél-Afrika, Ang-
lia. A szigetországban egyéb-
ként a módszer már okozott
földrengéseket. Idén január-
ban a bolgár kormány is
megtiltotta a Chevronnak e
technológia alkalmazását, tö-
rölte ezzel kapcsolatos licen-
cét és az észak-keleti ország-
részben kizárólag klasszikus
eljárást engedélyezett a
palagázak kitermelésére.  

Hírek szerint a céget rövid
idõn belül kitiltják Brazíliá-
ból és Ecuadorból is. Utóbbi
ország illetékesei tavaly re-
kord összegû, 9,5 milliárd
dolláros büntetést róttak ki
az amerikai vállalkozásra,
amiért az a kitermelés során
súlyosan szennyezte az
amazóniai esõerdõk térségét,
több millió gallon mérgezõ
anyagot juttatott a vizekbe.

A büntetés kifizetése azon-
ban aligha okoz gondot a
Chevronnak, amely a világ
500 legnagyobb vállalkozásá-
nak listáján a harmadik he-
lyet foglalja el. Tavalyi üzleti
forgalma meghaladta a 196
milliárd dollárt, nyeresége
pedig megközelítette a 20
milliárd dollárt. 

Palagáz: égszakadás, földindulás?

Gy. Z.

Ha valaki Bécsben akar-
na eligazodni, és nincs

más a keze ügyében, mint
egy Monarchia-korabeli úti-
könyv térképmelléklete
(megtörtént eset!), ugyan-
olyan jól elboldogul, mint
száz esztendõvel ezelõtt.
Budapesten – és számos ma-
gyar településen – azonban
már nagyon is zavarba jön-
ne. Persze, ami a száz esz-
tendõre vonatkozik, ebben
is van állandóság: ahány új
rendszer váltotta a régit (és
királyságtól köztársaságig
számos alkalom adódott),
vagy csak új kormány jött a
helyére, a maga szája íze
szerint keresztelte át, ke-
reszteli át ma is a köztere-
ket, mozgatja jobbra-balra a
köztéri szobrokat.

Tisza helyett Károlyi

A mai kortársak életében
a legnagyobb változást az
1989/90-es rendszerválto-
zás hozta: ekkor tûntek el a
munkásmozgalom múltját
megidézõ alkotások, a kü-
lönféle Lenin- és Marx-
szobrok, szovjet hõsi és ta-
nácsköztársasági emlékmû-
vek. Szerencsére nem
nyomtalanul: a legtöbb tele-
pülésen valamely félreesõ
helyen állították fel újra

õket, mint a múlt egy da-
rabját; a leglátványosabb a
Budapest határában beren-
dezett szoborpark, amely
valóságos turistalátványos-
sággá nõtte ki magát. Ha-
sonló mozgalmas idõszak
legutóbb a második világhá-
borút követte, akkor azon-
ban jóval barbárabb mó-
don: a jobbára királyokat és
királynõket, polgári politi-
kusokat ábrázoló szobrokat
jobbára szétfûrészelték, be-
öntötték. Szerencsére sok-
nak – padlásokon, pincék-
ben rejtegetve, magánsze-
mélyeknél, netán az alkotó
leszármazottainál – meg-
maradt az öntõformája, így
nincs különösebb akadálya
az újraformázásuknak és a
kihelyezésüknek az eredeti
helyen.

Ahonnan most Károlyi
Mihály szobrát eltávolítot-
ták, eredetileg Zala György
monumentális alkotása,
gróf Tisza István néhai mi-
niszterelnöké állt, s mint a
történelemkönyvekbõl tud-
ható, Tiszát épp az hata-
lomba került Károlyi idején
gyilkolták meg. A vissza-
emlékezések Károlyira nem
éppen hízelgõek: akaratos,
dadogó, nyílt szájpadlású
emberként írják le, aki IV.
Károly királynál a szó szo-
ros értelmében kikénysz-
erítette kormányfõi kineve-

zését, s akinek politikája
1919-ben utat engedett az
emberek ezreinek halálát
okozó tanácsköztársaság ki-
kiáltása elõtt.

A régi arculat

Károlyi Mihály volt az,
aki 1918. november 16-án a
Parlament lépcsõjén állva ki-
kiáltotta a Magyar Népköz-
társaságot. Nem tévedés:
mint 1949 és 1989 között,
hivatalosan népköztársaság
volt Magyarország államfor-
mája, és csak egyszer, egy
rövid idõre 1946 és 1949 kö-
zött volt korábban köztársa-
ság, ezért a jelenlegi állam-
formát hibás harmadik köz-
társaságnak minõsíteni, mi-
vel voltaképp még csak a
másodikról beszélhetünk.
Mindenesetre a baloldali
pártok és a baloldali érzel-
mû emberek a köztársasági
eszme hírnökét tisztelik
Károlyi Mihályban, ezért til-
takoztak és tiltakoznak a
mûvészileg egyébként igé-
nyes szobor eltávolítása el-
len; egyedül a Jobbik köve-
telte ezt. A kétharmados Fi-
desz-többségû Országgyûlés
pedig úgy határozott, hogy
az országot reprezentáló
Kossuth Lajos térnek, Ma-
gyarország fõterének vissza
kívánja adni eredeti, az 1944
elõtti idõket idézõ arculatát,

az azonos parkkiképzések-
kel és szobrokkal együtt.

A Károlyi-szoborhoz ha-
sonló vitát váltottak ki a
szovjet emlékmûvek, ame-
lyek zömét már – az alattuk
nyugvó hõsi halottak holt-
testeivel egyetemben – job-
bára temetõkben helyeztek
el. Változatlanul nem sike-
rül nyugvópontra juttatni
azonban a budapesti Sza-
badság téren álló központi
emlékmûvet (amelyrõl
orosz történészek is megál-
lapították, hogy nem nyug-
szik alatta senki). A szélsõ-
jobboldaliak már csak azért
is szeretnék másutt látni,
mert a két világháború kö-
zött itt lengett az Ország-
zászló, a téren állt a triano-
ni emlékmû, s nem utolsó
sorban az amerikai nagykö-
vetség itt található épületé-
nek ablakaiból is az emlék-
mûre látni.

Ragaszkodnak 
a „beválthoz”

Bevezetõben szó esett már
a közterületek nevérõl is,
amelynek váltogatása nem-
csak a politikai kurzus irány-
változását jelzi, hanem gya-
korta okoz zavarokat is. Ma-
gyarországra nem kifejezet-
ten jellemzõ a kapkodás, a
legutóbbi budapesti át- és
visszakereszteléseknél azon-
ban gyakorlatilag egyetlen
éjszaka alatt még a metró-
megállókat jelzõ táblákat is
kicserélték. Így eshetett meg,
hogy a határon túli magyar
vendég este még a Moszkva
térre érkezett meg, de reggel
már a Széll Kálmán térrõl in-
dult vissza. Széll Kálmán a
kiegyezés utáni magyar tör-
ténelem rendkívüli kvalitá-
sokkal rendelkezõ politikusa
volt; a Moszkva nem kíván
különösebb magyarázatot –

miként a második világhábo-
rú utáni névváltoztatás poli-
tikai volt, politikai volt a
mostani is. Hasonlóképp po-
litikai döntésnek minõsíthe-
tõ, hogy Budapest szívében
II. János Pálról neveztek el
teret, amely egészen addig
Köztársaság, a második vi-
lágháború elõtt pedig Tisza
Kálmán tér volt – sokak véle-
ménye szerint szerencsésebb
lett volna a néhai pápának új
közterületet „ajándékozni”.

Némely döntés – mint lát-
juk – visszatetszõ, de leg-
alább ennyire visszatetszõ,
hogy némely vidéki telepü-
lésen ragaszkodnak a régi,
„bevált” nevekhez, mint Le-
nin, Sztálin (!), Rákosi Má-
tyás („Sztálin legjobb ma-
gyar tanítványa”), Kun Béla
és Szamuely Tibor (a ta-
nácsköztársaság hóhérai),
vagy éppenséggel Vörös
Hadsereg. 

Szoborkeringõ, utcanév-zavarok Budapesten
Gyakorlatilag szõrén-szálán eltûnt tegnap reggelre Buda-

pesten Károlyi Mihály szobra. A neves mûvész, Varga Im-

re alkotását a Parlament mellõl, a Kossuth Lajos tér észa-

ki részérõl az éjszaka leple alatt szállították el Siófokra.

Hasonlóan borzolják a politikai kedélyeket az indokolt-in-

dokolatlan utcanév-változások is.

Szakemberek figyelmeztetése szerint

a palagázak kitermelésénél használa-

tos technológiai eljárás korántsem

olyan veszélytelen, mint ahogyan azt 

a kitermelõ cégek igyekeznek elhitet-

ni a közvéleménnyel.

Károlyi Mihály szobra. Szerda hajnalig állt a budapesti Kossuth-téren



Tessék rám hallgatni, és az olvasás folyta-
tása elõtt tessék bepötyögni a Google fény-
képkeresõbe, hogy Royal (Mercedes,
Remington) írógép. Megvan? Nem kell en-
nél ékesebb bizonyíték, hogy valóságos ék-
szerdarabokról van szó, a két világháború
közötti formatervezés csúcsáról; érdemes –
már amennyiben ezek a fotók lehetõséget
adnak rá – a legapróbb részletekig kiele-
mezni õket.
Jutott mindez arról az eszembe, hogy –
félve mondom ki, mert minden emberi kéz
alkotta szerkezetnek lelke van – az utóbbi
hetekben egyre több bosszúságot okoz,
mind több borsot tör az orrom alá a szá-
mítógépem: lassú, örökösen lefagy, az ép-
pen használt programból kidob, satöbbi,
satöbbi. Soros jegyzetem megírásával kése-

delembe estem; a következõ
szavakkal exkuzáltam ma-
gam a szerkesztõnél:
„Mennyivel jobb is volt,
amikor még mechanikus

írógépen írtunk. Annak
azért volt hangulata, a
kopácsolás hangja, a
kalapácsok emelkedé-
se, a kocsi csöngetése,

a papír mozgása a gumihengeren. Istenem,
nem mérte az egzakt karakterszámot; ez
legyen a legkevesebb. A flekkpapírból így
is pontosan tudtuk, hogy mennyit írtunk.”
Elismerem, a mechanikus írógépek eseté-
ben nem tudnánk alkalmazni a Google
képkeresõjét, speciel azonban erre nem is
volna szükség, mert hi-
szen az adott objektum
maga ott áll elõttünk.
Szerkesztõ úr megtisztelt
a válaszával: „Nem tud-
tam gépelni, vagy leírtam
elõre s begépeltettem,
vagy készen bediktáltam
(ezek se voltak rosszak, a kopogás, a hen-
ger, a gépírókisasszony feneke)” – írta.
Mai értekezésem tárgya így lesz kerek.
Mindig is szerettem magam gépelni (a
„számítógépelést” is ide sorolom); egyik
néhai tanítómesterem oktatott így: „A
cikk benne van az írógépben, csak megfe-
lelõ sorrendben kell leütni a billentyûket.”
Persze, sokaknak ez is túl bonyolult fel-
adat, nekik valóban kiváló megoldás a
komputer. Nincs ugyanis az a mechanikus
írógép, amely magától megírna bármely
dolgozatot, miközben a világhálón meg-

annyi lehetõség nyílik erre (Ctrl+C,
Ctrl+V). A német védelmi miniszter, az
arisztokrata Karl-Theodor zu Guttenberg,
akiben sokan Angela Merkel utódját lát-
ták, azért kényszerült a lemondásra, mert
disszertációját ezzel a módszerrel készítet-
te. Schmitt Pál magyar köztársasági elnök-

nek 1992-ben még nyil-
ván az írógépet kellett
igénybe vennie, tehát mi-
nimum el kellett olvasnia
a magáévá tett szöveget
(hacsak nem õ is begépel-
tette); a vizsgálóbizottság
a héten meg is állapítot-

ta, hogy elkövette ugyan a plágiumot, de
ezért a Testnevelési Egyetem a hibás. Amit
én személy szerint kikérek magamnak,
mert egyenesen személyes sértésnek ve-
szem: az egyetem elõdjét, a még ma is
TF-nek becézett Testnevelési Fõiskolát
ugyanis 1925-ben Gy. Ágost nagyapám
alapította, igazgatta.
Egy idõben máskülönben két nosztalgia-
írógépem is volt, gyönyörû csiszolt üveges
berakású Royal. A szerkesztõségbe járó
írógépmûszerész már nem vállalta, leselej-
tezték õket, hát hazavittem. A jobb álla-

potban lévõt használtam, a rosszabbik
volt az alkatrészraktáram. A szerkesztõ-
ségben pedig – nagy szó! – Optima kelet-
német elektromos gépem volt; a sor végén
nem egyszerûen csengetett, hanem kifeje-
zetten leugrott az asztalról. Egyenesen az
ölembe.
Nem mondom, persze, hogy ne diktáltam
volna némelynap. A gépírókislány cserfes
volt és készséges. Néha, amikor elfelejtet-
tük behúzni a függönyt (szerencsére akkor
még ismeretlen volt a nagyterem mint
olyan), a szemközti házból áttelefonáltak
az ügyeletes szerkesztõnek, mit is mûve-
lünk itt. Ica – az elektromos írógép után
szabadon – nem hezitált, ugrott az ölembe
egyenesen. Magunkra kulcsoltuk ugyanis a
zárat, a hivatalsegédek úgy dugták be az
ajtórésen keresztül az oldallevonatot. Élet-
veszélyes idõben: lapzárta idején. A szer-
kesztõségben úgy éltünk, mint egy nagy
család. Legényemberként még csak lelkiis-
meret-fordulásomnak sem kellett lennie.
Viszont kiélveztem a kezdetleges technika
minden elõnyét. A kopácsolás hangját, a
kalapácsok emelkedését, a papír zizegését
a gumihengeren, a sor végén csilingelõ ko-
csit. És a kezes-kedves gépírónõ fenekét. 

Ahogy közel ment az égõ bokorhoz, annak belsejébõl hangot
hallott, mely a nevén szólította. Õ felelt, s a hang ekkor a Zsi-
dók Isteneként fedte fel magát, aki arra készült, hogy kimene-
kítse népét a szolgaság földjérõl. A hang ezek után tudatta a ri-
adt Mózessel, hogy neki kell elmennie Egyiptomba, és meg-
mondania a fáraónak, hogy õ fogja onnan kivezetni a zsidókat.
Mózes hüledezett. “Én? Ki vagyok én – hogy mondhatnék
ilyesmit a fáraónak?” A hang erre azt felelte: “Meg fogod tenni,
mert én veled leszek.” “De a zsidók azt fogják kérdezni, ki kül-
dött engem – mit mondjak nekik?” “VAGYOK, AKI VA-
GYOK. Mondd meg nekik, hogy »A VAGYOK« küldött téged,
õseik Istene, aki elvezeti õket a tejjel és mézzel folyó földre.”
Aztán a hang egy darabig még gyõzködte Mózest, Mózes meg
ellenkezett, hogy õ nehéz beszédû, és nem tudna elég meggyõ-
zõen szólni a zsidókhoz. A hang végül is meggyõzte, és így
Mózes, aki annak idején trónörökösként kudarcot vallott, oly
fényes pályát futott be, hogy a neve jóval hosszabb idõre fenn-
maradt, mint ha csak fáraó lett volna belõle. Az az ember, aki
hajdan nem tudott úrrá lenni heves vérmérsékletén, a történe-
lem egyik legnyughatatlanabb embercsoportját vezette negy-
ven éven át, gondok és bajok közepette, mégpedig úgy, hogy
egyszer sem veszítette el a fejét. (…). Olyan körülmények kö-
zött, amikor Jób már rég kijött volna a sodrából, Mózes hihe-
tetlen toleranciáról és türelemrõl tett tanúságot. Bár úgy ren-
deltetett, hogy õ maga nem léphetett be az ígéret földjére, né-
pét mégis elvezette oda.

Louis Baldwin: Mózes és az õ heves vérmérséklete. 
Fordította Dobrás Zsófia 

Az írógép
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Mi itt Romániában egy olyan világban éltünk,
amelyben a diktátor hol a keleti birodalom, hol az
imperialista Nyugat ellen mondott indulatos beszé-
deket, ezekkel is, azokkal is híveket szerezve magá-
nak; neje pedig, a félanalfabéta doktor akadémikus
elvtársnõ a tudomány elhivatott emberének szere-
pében tetszelgett, legendák keringtek primitivizmu-
sáról és arról, hogyan szerezte dolgozatait és titulu-
sait. Szégyelltük-e õket? Dehogyis, azt a románokra
hagytuk, az övék, süssék meg! Mi megvetettük õket
a hatalommániájuk miatt – és ki nem gyûlöli az ön-
kényt? A zsarnokság vég nélkülinek tûnt, kiégette
lelkeinket. 
Most egy nemzet jóérzésû része szégyenkezik egy
olyan elnök miatt, aki lopta a doktori dolgozatát, és
egyik jele annak, hogy nem õ készítette, az, hogy
nincsenek benne durva helyesírási hibák. Schmitt
Pál „álamfõ” lopott (talán mással íratott meg, ol-
lóztatott össze) egy „doktorit”, mellesleg egy sem-
milyen szellemi erõfeszítést nem igénylõ területrõl;
csalt, amikor azt kihasználta karrierjéhez, juttatá-
sokhoz; és többszörösen hazudott a plágium vádja
elleni védekezése közben. Mindez az õ lemoshatat-
lan szégyene. 
Az viszont, hogy mindezek ellenére a legmagasabb
tisztségben maradhatott, ha csak ideig-óráig is (elõ-
fordulhat, hogy közben a közvélemény kikényszeríti
az egyedüli megoldást, a lemondatását), az, hogy
együtt kellett élnünk ezzel a gyalázattal: a magyar
hivatalos politika és a Schmittet „kitaláló” és védel-
mezõ Orbán Viktor szégyene. 
Akik ma ez ellen az ocsmányság ellen kiállnak, azok
nem Schmitt Pál vagy Orbán Viktor, még kevésbé a
magyar kormányzat ellen tüntetnek, hanem a méltó-
ság és önbecsülés jegyében. A magyar egyetemi
rendszer tekintélye védelmében. Mennyi példa van
rá, hogy a civilizált világban az ennél a kirívó csalás-
nál összehasonlíthatatlanul kisebb vétségekért tiszt-
ségükkel fizetnek az elkövetõk! Ugyanis a demokrá-
cia egyik szabálya az, hogy minél magasabb polcon
van valaki, annál inkább kötelezõ rá nézve a törvé-
nyek-szabályok betartása. 
Hogy ne kelljen magyarként lehajtott fejjel járnunk
egy ilyen államfõ miatt, az szükséges, hogy – a Ma-
gyar Tudományos Akadémia elnökével, Pálinkás Jó-
zseffel szólva – „ez a magyar tudományra nézve
rendkívül hátrányos és az országnak súlyos károkat

okozó ügy rövid idõn belül megnyugtatóan
lezáruljon.” Minden becsületes magyar
ember így gondolkodik, de érdeke len-
ne Schmitt Pálnak is, hogy önként tá-
vozzék, ha nem is felemelt fõvel, elejét

véve további megaláztatásoknak. Saj-
nos úgy néz ki, hogy nem ez törté-
nik. Nem a maga és a kormány lel-
kiismerete, hanem a civil intézmé-
nyek nyomása kényszeríti távozás-

ra. Szégyen.Ágoston Hugó
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A szerkesztõségben úgy
éltünk, mint egy nagy
család. Kiélveztem a 
kezdetleges technika
minden elõnyét.

Horváth Szekeres István

Minden napra egy mondás

„Kevésbé fáradságos megoldani a problémákat, mint
együtt élni velük.” 

Pierre Teilhard de Chardin

Logika

Végül

Szégyen 

Gyulay Zoltán

A nap címe. Politika, szabadkõmûvesség és
korrupció, Sorin Frunzãverde lemondásának
elemei, Evenimentul zilei

Magyarázat. A lap exkluzív anyaga eléggé
megviseli, de meg is változtatja a látásmódun-
kat errõl a kérdésrõl. A kormánypárti újság hir-
telen rájön, amint az várható volt, a friss dezer-
tõr korrupciós ténykedésére is: nyomásgyakor-
lás bányaeladás ügyében, megvesztegetés és ha-
sonlók. A cikk vége: „Döntésében
Frunzãverdét befolyásolhatták az államfõ,
Traian Bãsescu ismételt jelzései is, aki felszólí-
totta a PDL veteránjait, hogy adják át a helyü-
ket az új nemzedéknek; az elnök szerint az õ
generációja – amelynek tagja Frunzãverde is –
már megtette, amit megtehetett, és vissza kelle-
ne vonulnia. 

Az is, meg nem is. Cãtãlin Predoiu igazság-
ügyi miniszter visszautasítja Sorin Frunzãverde
vádjait, aki szerint Románia rendõrállam. „Ro-
mánia nem válhatott volna az Európai Unió
tagjává, ha nem tett volna eleget a jogállamiság
ismérveinek”, állítja Predoiu, és hivatalosan,
formálisan tekintve igaza is van. Ám az is tény,
amit Frunzãverde mond, hogy az ember kiszol-
gáltatottnak érzi magát: az állammal szemben
soha nem lehet igaza, lehallgathatják, követhe-
tik (nem feltétlenül csak az korrupcióellenes
bûnüldözõk, hanem olyanok is, akik ezzel poli-
tikailag visszaélnek) – ne felejtsük el, hogy egy
olyan országban élünk, ahol a „dossziézás”, a
politikai zsarolás a pártok és a parlament ös-
szetételét, súlyos döntéseket befolyásoló ténye-
zõ. A „rendõrállam” minõsítés talán nem felel
meg a jogi meghatározás kritériumainak, de az
tény, hogy az emberek meg vannak félemlítve,
és ahol az emberek félnek, ott már nincs de-
mokrácia. 

Bãsescu Obamával. A Caþavenciiban láttuk, a
fotón a két elnök hivatalos megbeszélése, a ro-
mán magyaráz, mozgó keze elmosódott. Ál-
lamfõnk azt mondja: „Tudja meg, Obama úr,
hogy képes vagyok én mozdulatlanul is tartani
a kezemet. De ha megállítom, reszketni kezd a
fejem.” 

A nap álhíre. Romániában a választásokon va-
ló szereplés céljából transzetnikai párt alakul
Acum – Most néven. Társelnökei ismertek, dos-
sziéik már készülnek. A párt szoros kapcsolato-
kat kíván ápolni a szlovák Most – Híd párttal.



S. M. Z.

Életének 85. évében,
csütörtök hajnalban el-

hunyt Fodor Sándor író,
mûfordító. A hírek szerint
a család Kolozsváron he-
lyezi örök nyugalomra a
több generáció által kedvelt
Csipike meseregény alko-
tóját. 

Mint megtudtuk, a sokak
által kedvelt és szeretett Fo-
dor Sándor író a közelmúlt-
ban combnyaktörést szen-
vedett, a szövõdmények
okozták halálát. „Csodála-
tos embert veszítettünk el
Fodor Sándor személyében.
Az írót nem veszítettük el,
hiszen mûvei megvannak,
és ma is hatalmas olvasótá-
bor forgatja szívesen Fodor
úr alkotásait. Mint ember
azonban átment az öröklét-
be, nagy ûrt hagyva maga
után az erdélyi magyar iro-
dalomban. Fodor úr mindig
mindenkivel kedves volt, és
nagyon jól ráérzett arra, ho-
gyan kell a gyerekekhez és a
felnõttekhez egyaránt szól-
ni az irodalom nyelvén. So-
ha nem voltak ellenségei,
mert mindig mindenkivel
elõzékeny volt és kedves.
Ugyanakkor megmutatta
azt is, hogyan lehet nagy al-
kotóként élni, de szerényen,

polgárpukkasztás nélkül” –
mondta lapunknak Orbán
János Dénes, kolozsvári

költõ. László Noémi, az Er-
délyi Magyar Írók Ligájá-
nak elnöke lapunkkal kö-

zölte: az EMIL  saját halott-
jának tekinti Fodor Sán-
dort. A Csipike meseregény
alkotója 1982-ben kapta
meg a Román Írószövetség

nagydíját. 1998-ban a Ma-
gyar Köztársaság Tiszti-
keresztjével, majd 2001-ben
József Attila-díjjal tüntették
ki. Az Erdélyi Híradó Ki-

adó és az Elõretolt Helyõr-
ség Szépirodalmi Páholy
gondozásában tavaly jelent
meg A feltámadás elmarad cí-
mû novelláskötete. 
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„Elérhetõ boldogság az, ha az embernek si-
kerül egyensúlyba kerülnie önmagával. Az
önmagunkkal való egyensúlyt azonban na-
gyon nehéz saját erõbõl megteremteni. Min-
den ember segédeszközhöz folyamodik.
Boldogsága attól függ, megtalálja-e azt a fo-
gódzót, amelynél fogva sikerül békét terem-
tenie maga körül és önmagában” – ekkép-
pen vallott Fodor Sándor a boldogságról, az
életérõl néhány évvel ezelõtt. Az erdélyi ma-
gyar irodalom kiemelkedõ egyénisége volt
õ, aki több mint nyolc évtizede úgy tudott új
mûremekeket adni az egyetemes magyar
kultúrának, hogy közben identitása többi al-
kotóeleme – az erdélyiség, a romániaiság és
az európaiság – iránt is tisztelettel viseltetett.
Fodor Sándornál jobb mesélõ aligha létezett
kerek e világon. Meseregény-sorozatát, a
Csipike-tetralógiát a kortárs kritika a világiro-
dalom olyan filozófiai mélységû mûvei mel-
lé sorolta, mint az Alice Csodaországban és A
kis herceg. Ennél sokkal fontosabb az, hogy
valószínûleg nincs olyan könyvespolc Er-
délyben, amelyrõl hiányozna a Csipike. 1966
óta generációk sora nõtt fel úgy, hogy gye-
rekkora meghatározó könyvélménye volt
Fodor Sándor meseregénye. Író-olvasó talál-
kozóin, felolvasóestjein, irodalmi délutánja-
in sziporkázott Sándor bácsink szemlélete-
sebbnél szemléletesebb történeteivel. Har-
minc éven át járta Erdélyországot, számta-

lan településen fordult meg, és mesélt, me-
sélt, mesélt. Rangos irodalmi díjakat, elis-
meréseket vett át életpályája során: 1966-
ban a Román Írószövetség Díját, majd a
Kulturális Érdemrend 5. fokozata kitünte-
tést, 1982-ben a Román Írószövetség Nagy-
díját, 1983-ban a Román Akadémia Ion
Creangã-díját, 1994-ben A Hét Nívódíját,
1998-ban a Magyar Köztársasági Érdem-
rend tiszti keresztjét, 2001-ben pedig a
József Attila-díjat. Ugyanakkor az erdélyi
magyar irodalom jeles személyisége mind-
végig magáénak tudhatta a legfontosabb
babérkoszorút: az olvasók rajongását. Mert
Fodor Sándort igenis rajongással vették kö-
rül az idõs és fiatal irodalomkedvelõk vidé-
ken és városon, itthon és határon túl. „Azt
hiszem, én megtaláltam az utam. Ez abban
is megragadható, hogy bár egészségileg már
nem érzem magam valami kitünõen, ez egy-
általán nem zavar. Rájöttem, hogy nem fé-
lek attól, ami rám vár. Ugyanolyan derûsen
szemlélem az életet, mint amikor elengedtek
a hadifogságból” – írta ezelõtt néhány évvel
Fodor Sándor. Ezzel az általa megfogalma-
zott életigenlõ gondolattal búcsúzunk most
tõle. 
Nyugodjék békében!

Kelemen Hunor
az RMDSZ elnöke, 

kulturális és örökségvédelmi miniszter

In memoriam Fodor Sándor

Elhunyt Csipike „atyja”

Kovács Zsolt

Ma ér véget a Sepsi-
szentgyörgyön 14 napja

zajló Reflex 2 Nemzetközi
Színházi Biennálé, amely
iránt a szervezõk elvárásait
is túlszárnyaló volt az ér-
deklõdés a közönség, a
szakma és a sajtó részérõl.
Fesztiválértékelõ sajtótájé-
koztatóján Bocsárdi László
fõszervezõ, a Tamási Áron
Színház igazgatója arról
számolt be, hogy az elõadá-
sok nézettsége több mint 93
százalékos volt, és bár ere-
detileg mintegy 4000 szín-
házlátogatóra számítottak,
a megvásárolt jegyek és bér-
letek alapján a nézõk száma
meghaladta a 6000-et, a kí-
sérõrendezvényeken pedig
mintegy 7000 ember vett
részt. A háromszéki telepü-
lések mellett sokan érkeztek
Marosvásárhelyrõl, Kolozs-
várról, Csíkszeredából,

Brassóból, Bukarestbõl és
Budapestrõl. Az elmúlt két
hétben mintegy 1200 ven-
dégágyat foglaltak le a sepsi-
szentgyörgyi és környékbeli
szálláshelyeken. A fesztivált
154 fõs csapat szervezte, na-
ponta jelen volt 40 szakmai
meghívott és 15 újságíró.
Bocsárdi László szerint elsõ
számú céljuk az volt, hogy a
sepsiszentgyörgyi közönség-
nek megmutassák, milyen
magas színvonalú és sokszí-
nû lehet a színház, amely
nem egy pusztulóban lévõ
mûfaj, hanem épp ellenke-
zõleg: folyamatosan változó
világ, amely reflexszerûen
reagál arra, ami a nagyvi-
lágban történik. Két hét
alatt hét ország tizenhárom
díjazott és esztétikailag sok-
színû elõadását mutatták be
Sepsiszentgyörgyön. 

Bocsárdi László szerint si-
került elérniük a fesztivál
másik célját is, éspedig hogy

Sepsiszentgyörgyöt két hétre
a kultúra központi városává
tegyék. A fõszervezõ emel-
lett úgy értékelte, hogy a
sepsiszentgyörgyi közönség
is megérett egy ilyen jellegû
fesztiválra. Maria Shevstova
színházkutató, a Goldmiths
University of London pro-
fesszora a fesztiválzáró saj-
tótájékoztatón kifejtette: he-
lyesli a Reflexben, hogy nem
arra keresett választ, milyen
a mai színház, hanem azt
mutatta be, hogy milyenek a
jövõ színházának irányza-
tai, nyelvezete és látásmód-
ja. A világhírû színikritikus
elmondta: az avignoni és
edinburgh-i „szupermarket
fesztiválokkal” ellentétben
azt szerette a sepsiszentgyör-
gyi Reflexben, hogy ez egy
„kis”, barátságos fesztivál,
amely azonban nem azt je-
lenti, hogy provinciális vagy
hogy alacsony színvonalú
lenne. 

Reflex: a színházi iránytû

K. Zs.

„Abból szerettem volna
építkezni, amiben mi,

magyarok vagyunk a legjob-
bak. Más európai országok
is abban próbálnak nagysze-
rûek lenni, ami a sajátjuk,
ami õshonos náluk. Mi, ma-
gyarok, lovasnemzet va-
gyunk. Senki sem hitte el,
hogy ezt a rendezvényt tény-
leg meg lehet szervezni a
Hõsök terén”  – mondta teg-
napi sepsiszentgyörgyi sajtó-
tájékoztatóján Geszti Péter.
A Nemzeti Vágta ötletgaz-
dája és kreatív igazgatója
szerint a budapesti esemény
Magyarország egyik legna-
gyobb attrakciója, az össze-
tartozás jegyében zajlik, egy
újszerû ünnep, és büszkék az
egyetlen határon túli elõfu-
tamra, a Székely Vágtára.
Nem zárkóznának el attól
sem, hogy több erdélyi vá-
rosban szervezzenek elõfuta-
mokat. Tamás Sándor há-

romszéki tanácselnök, a Szé-
kely Vágta védnöke elmond-
ta: két évvel ezelõtt a Nem-
zeti Vágtán Geszti Pétertõl
kapott bátorítást a Székely
Vágta megszervezésére. Két
héttel ezelõtt elkezdõdött a
júliusban sorra kerülõ máso-
dik Székely Vágta szervezé-
se, elkezdték kidolgozni a
versenyszabályzatot – mond-
ta Sztakics Éva sepsiszent-
györgyi alpolgármester, aki
szerint egyik újdonság, hogy
idén kétnaposra duzzad a
rendezvény. Több kulturális
és lovas program lesz, és
olyan programokat is tervez-
nek, amelyek révén az embe-
rek közelebb kerülhetnek a
lovakhoz. Idén a komáromi
Magyar Lovas Színház, a
szigetszentmiklósi Sziget
Színház, a Háromszék Nép-
táncegyüttes és a Kálnoky-
lovarda lovasai ismét együtt
dolgoznak majd, ezúttal Pe-
tõfi Sándor– Kacsóh
Pongrácz János Vitéz címû

operettjét adják elõ lovas-
színházi eszközökkel.

A rendezvény költségveté-
se is nõtt, a tavalyi 300 ezer
lejes összköltséget idén 500
ezresre növelnék, ehhez a
megyei tanács és a helyi ön-
kormányzat 150-150 ezer
lejjel járul hozzá. „Máris ha-
talmas érdeklõdés övezi az
idei Székely Vágtát. Több
felnõtt és gyerek jelezte,
hogy a tavalyi vágta óta ked-
ve támadt a lovagláshoz, ne-
künk pedig az is volt a cé-
lunk, hogy egy életformát és
hagyományt hozzunk vissza
a köztudatba ezzel a rendez-
vénnyel” – emelte ki Dancs
Zsolt programigazgató.
Geszti Péter újságírói kér-
désre válaszolva elmondta:
idén a Nemzeti Vágtán sem
engedik az angol telivérek
indulását. Sztakics Éva sze-
rint így a székely lovasok-
nak is valós esélyük lesz fu-
tamokat nyerni a budapesti
rendezvényen. 

Kétnapos Székely Vágta

Tamás Sándor és Geszti Péter a második Székely Vágtát bemutató sajtótájékoztatón

May: az ember, aki ott se volt
ÚMSZ 

Száz éve hunyt el az in-
dián kalandregényeivel

világsikert aratott német író,
Karl May (1842–1912). Karl
Friedrich May, azaz a két
vértestvér, Winnetou és Old
Shatterhand „szülõatyja” a
világ egyik legismertebb ifjú-
sági szerzõje. A 2012-es esz-
tendõ szerte a világon Karl
Mayról szól: az író 1842.
február 25-én, 170 évvel ez-
elõtt született, és 1912. már-

cius 30-án, 100 évvel ezelõtt
hunyt el. Munkái eddig vi-
lágszerte 200 millió pél-
dányban keltek el és 42 nyel-
ven jelentek meg. Az évfor-
dulók kapcsán a Duna
International Könyvkiadó
április végén elindítja Karl
May Mûvei I. – Indián történe-
tek címû sorozatát. A kiadó
a szerzõ eredeti szövegei
alapján készült új fordításo-
kat jelenteti meg, és nem a ré-
gebbi, az ifjúság számára ko-
rábban átdolgozott regénye-

ket adja ki újra. Így
Winnetou és Old Shatter-
hand kalandjai az idõsebb
korosztály számára is tarto-
gathatnak még meglepetése-
ket. A sorozat Karl May ta-
lán legsikerültebb mûvével,
Az Ezüst-tó kincse címû re-
génnyel indul. A 30 kötetes
sorozat díszkiadásban jelenik
meg – mondta Baráz Miklós,
a Duna International Könyv-
kiadó igazgatója. Bõvebb in-
formációk a www.dunakia-
do.hu oldalon találhatók. 

Fodor Sándor kolozsvári író 85 éves korában hunyt el
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Folytatás az 1. oldalról

A programra húsz város je-
lentkezett; Beszterce városa
16,7 tonna pillepalack össze-
gyûjtésével nyerte el a címet.
„Fontos díjazni azokat a vá-
rosokat, ahol pozitívabb a
hozzáállás a környezetvéde-
lemhez” – nyilatkozta la-
punknak Csibi Magor. A
WWF romániai igazgatója
hozzátette: próbálnak többet
tenni, szeretnék elgondol-
kodtatni az embereket a min-
dennapi energiafogyasztás
kérdéseirõl. Tavaly Bukarest-
ben volt biciklis felvonulás és
egy koncert, most azonban
nem a fõvárosra figyelnek,
hanem a kisebb települések-
re, ahol gyakran erõsebb az
összetartás. Csibi szerint
Besztercén az emberek büsz-
kék lettek erre a fõvárosi cím-
re, elkezdtek jobban odafi-
gyelni a környezetre, arra,
hogy milyen gondok vannak
a településen. Március 31-én,
a Föld Órája alkalmából
egész napos rendezvénnyel
hívják fel a figyelmet a klíma-
változás folyamataira és ve-
szélyeire. 

Egyre több cég 
is bekapcsolódnak

„Egyre több cég és magán-
vállalat kapcsolódik be a
Föld Órája mozgalomba,
eseményeket szerveznek eb-
ben a szellemben” – magya-

rázta Csibi Magor. Az egyik
mobiltelefon-szolgáltató idén
szeptemberig a használt ak-
kumulátorokért és telefono-
kért cserébe az anyagi térítés
mellett egy fát is ültet. Az
IKEA iskolák közötti ver-
senyt hirdetett meg: az a tan-
intézmény, amelyik a legtöbb
használt izzót és elemet viszi
be, egy teljes évre elegendõ
energiatakarékos terméket
kap. Tavaly mintegy 50 város
kapcsolta le a villanyt egy
órára, idén vélhetõleg a szá-
muk meghaladja a 60-at.

Nem lehet azonban ponto-
san felmérni a résztvevõk
számát, mivel több olyan te-
lepülésen is bekapcsolódnak
az akcióba, ahonnan nem je-
lentkeztek be korábban. A
Természetvédelmi Világalap
személyesen keresi meg a vá-
rosok önkormányzatait a
Föld Órájához való csatlako-
zási felhívással, Csibi szerint
legtöbben pozitívan fogadják
a kezdeményezést. Meglepõ
módon Nagyvárad és Nagy-
szeben polgármesteri hivata-
la eddig nem válaszolt a fel-

hívásra. „Nagyszebenben
annyira sem jutottunk, hogy
meg tudjuk õket kérdezni,
hogy miért nem csatlakoz-
nak. Teljes mértékben figyel-
men kívül hagynak” – mond-
ta a WWF-igazgató.

Székelyföld 
is elsötétül

Sepsiszentgyörgy is csatla-
kozik a Föld Órája nevû ak-
cióhoz. A „Ecou” nevû szer-
vezet felkérte a város lakóit,
hogy szombaton este oltsák

le a lámpákat és kapcsolják
le az elektromos készüléke-
ket. Az ifjúsági egyesület ez
idõ alatt a sepsiszentgyörgyi
Erzsébet parkban szabadté-
ri, fáklyás bulival ünnepel,
ahol élõzenével szórakoztat-
ják a résztvevõket. Sepsi-
szentgyörgy ötödik alkalom-
mal csatlakozik a Föld Órája
eseményhez, amikor az ön-
kormányzat is lekapcsolja a
közvilágítást a városban.
Csomafalván is lesz lehetõ-
ség a világszintû akcióban
való részvételre, a település
ugyanis idéntõl hivatalosan
is csatlakozott a kampány-
hoz. Felhívásuk szerint a
központi téren gyertyás fi-
gyelemfelkeltõ rendezvényt
tartanak, és itt is szünetelte-
tik a közvilágítást a meg-
adott egy órában. 

Marosvásárhelyen a pol-
gármesteri hivatalban és a hi-
vatal elõtt szombaton este fél
kilenc és fél tíz között leolt-
ják a villanyokat. Triff Aurel
sajtószóvivõ elmondta, az
utcán nem lesz villanyoltás,
azt ugyanis az nem hagyhat-
ják, hogy teljes sötétségben
maradjon egész város. A terv
szerint az önkormányzathoz
tartozó intézményekben olt-
ják le a villanyokat, így pél-
dául az állatkertben, a Ví-
kendtelepen és a várban. 

A klímaváltozás elleni
kampányhoz Gyergyószent-
miklós 2010-ben csatlakozott
hivatalosan, ebbõl az alka-

lomból egy órán át szünetelt
a város közvilágítása és a
közintézmények világítása.
Idén a gyergyói önkormány-
zat által mûködtetett Ifitéka,
a diákpolgármesteri iroda és
a Szín-kron csoport több szí-
nes programot szervez a Föld
Órájára. 

Szatmáron a Szatmá-
ri Magyar Diákszövetség és
a 4U szervezet közösen szer-
vezik az eseményt. A pol-
gármesteri hivatal tájékozta-
tása szerint lekapcsolják a
közvilágítást az új központ-
ban: a Coposu sétány és a
Közigazgatási Palota is sö-
tétségbe borul. Kolozsváron
a KMDSZ egész napos ren-
dezvénnyel hívja fel a figyel-
met a környezettudatos élet-
módra. A programban sze-
repel hulladékgyûjtés, pet-
bábuépítés, aszfaltrajz és
rajzkiállítás, újrahasznosí-
tott lámpakészítés, csillag-
vizsgálás, illetve elõadás a
környezettudatos építkezés-
rõl. Villanyoltás után közö-
sen gyújtanak gyertyát a fõ-
téren, ezt egy látványos tûz-
zsonglõr bemutató követi.

A tervek szerint szombat
este olyan nevezetes épületek
sötétülnek el egy órára, mint
Bukarestben a kormány épü-
lete és az operaház, Budapes-
ten a Lánchíd, Párizsban az
Eiffel-torony, a New York-i
Empire State Building, vala-
mint San Franciscóban a
Golden Gate híd. 

HIRDETÉS

A Föld Órája a bukaresti parlament épülete elõtt: az akcióhoz öt éve Románia is csatlakozott

ÚMSZ

A Communitas Alapít-
vány kuratóriuma arra

kéri a pályázatok elbírálását
végzõ szaktestületeket, hogy
kiemelten támogassák a szór-
ványban mûködõ civil kez-
deményezéseket és progra-
mokat – nyilatkozta Kolozs-
váron Kovács Péter kuratóri-
umi tag, az RMDSZ fõtitká-
ra. A politikus elmondta: a
tapasztalat szerint a szórvá-
nyokban gyakran csak a Ro-
mániai Magyar Demokrata

Szövetség és a Communitas
Alapítvány támogatása áll a
szervezetek rendelkezésére,
nincsenek magyar vállalko-
zók, a román többségû ön-
kormányzatok nem elég nyi-
tottak, ezért számos civil kez-
deményezés léte függ ettõl a
segítségtõl. „Nem azt kérjük
a szaktestületektõl, hogy ne
támogassák a tömbmagyar
vidékek pályázatait, hanem
arra szeretnénk figyelmeztet-
ni, hogy a szórvány részesül-
jön pozitív diszkrimináció-
ban” – hangsúlyozta Kovács,

majd kijelentette: Székelyföl-
dön vagy más vidékeken,
ahol nagyszámú magyarság
él, a helyi közösségek képe-
sek fenntartani a társadalom-
szervezõ munkát végzõ egye-
sületeiket, a szórványban
azonban külsõ segítségre van
szükség. A Communitas Ala-
pítvány pályázati rendszere
több mint egy évtizede
mûködik, nyolc szaktestüle-
téhez az idei évben mintegy
2500 pályázat érkezett, ame-
lyet közel nyolcvan szaktes-
tületi tag bírál el. 

Villanyoltás a Föld Óráján

Fotó: archív

Elsõbbséget a szórványnak

ÚMSZ

Aláírták az elsõ euró-
pai uniós forrásokból fi-

nanszírozott árvízvédelmi
munkálatok szerzõdéseit
Nagyváradon. Borbély Lász-
ló környezetvédelmi és erdé-
szeti miniszter, valamint
Pásztor Sándor, a Körösök
Vízügyi Igazgatóság vezetõje
a tegnapi találkozón 22 mil-
lió lej értékû beruházásról
egyeztetett. A munkálatok
költségeinek nagy részét az
Európai Unió biztosítja a
Környezetvédelmi Operatív
Program által, de a fejlesztés
támogatásához az Országos
Vízügyi Hatóság is hozzájá-
rul – tudtuk meg a környezet-
védelmi minisztertõl. A szer-
zõdés értelmében a Kis-Kö-

rös Nagyvárad környéki ré-
szének partmegerõsítését,
medermélyítését, szabályozá-
sát, valamint a Sebes-Körös
Adona-völgyi részének ren-
dezését 2013-ig kell befejez-
ni. A munkálatok 70 százalé-
ka már elkészült, mivel a Kö-
rösök Vízügyi Igazgatóság és
az Országos Vízügyi Ható-
ság 2011-ben úgy döntött,
hogy megelõlegezik a beru-
házás finanszírozását. „Ha
az önkormányzatok a finan-
szírozási szerzõdések aláírá-
sa elõtt megelõlegeznék a ter-
vek kivitelezését, akkor a
munkálatok elvégzésének
üteme is gyorsulna, és az ef-
fektív európai uniós források
lehívási százaléka is nõne” –
hangsúlyozta Borbély Lász-
ló. Jelenleg a Környezetvé-

delmi és Erdészeti Miniszté-
rium 5 milliárd euró értékben
írt alá szerzõdéseket. Ezzel
az összeggel a minisztériumi
tervek leszerzõdésében uniós
szinten elsõ helyen áll. Bihar
megyei látogatása  alkalmá-
val Borbély László környe-
zetvédelmi miniszter és
Lõrincz Csilla, a Környezet-
védelmi Alap alelnöke, vala-
mint nyolc Bihar megyei tele-
pülés polgármestere aláírta
azokat a szerzõdéseket is,
amelyek értelmében Belé-
nyesújlak, Esküllõ, Vámos-
láz, Berettyócsohaj, Székely-
híd, Hegyközcsatár, Érszõlõs
és Margitta települések mint-
egy 60 millió lejt kaptak, a
víz- és csatornázási infrast-
ruktúra kiépítésére, valamint
korszerûsítésére. 

Árvízvédelem uniós pénzbõl



9.05 Befutó
10.05 Felfedező
10.30 BBC Click
11.05 Ikon (ism.)
11.30 Ősök tere (ism.)
12.05 Tíz perc
12.30 Stopper (ism.)
13.00 Déli híradó
13.40 Hungarorama, Köz-
vetlen ajánlat
14.05 Panaszkönyv (ism.)
14.30 GyógyHír
15.05 Garázs
15.30 Bruttó (ism.)
16.00 Híradó
16.30 Európai híradó
(ism.)
17.05 Ázsia
17.30 Globál (ism.)
18.00 Híradó
18.30 BBC Reporters
(ism.)
A BBC riportműsora
19.05 BBC Hard Talk (ism.)
19.30 Célpont (ism.)
20.00 Híradó
20.30 Retrográd (ism.)
21.05 Civil kaszinó (ism.)
22.00 Híradó
22.30 Riasztás (ism.)
23.05 Vetítő (ism.)
Válogatás magyar doku-
mentumfilmekből
23.06 Hun volt, hun nem
volt (dokumentumf.)
0.05 BBC Click (ism.)
A BBC informatikai maga-
zinja
0.30 Felfedező (ism.)
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7.25 Pannonius dicsérete
8.05 A miniszterelnök
(magyar vígj., 1978)
9.15 Duna anzix
9.30 Családi krónikák
10.00 Daktari 
(am. kaland sor.)
11.00 Zarándokutakon
11.30 Világ-nézet
12.30 Munka-Társ
13.02 Híradó - Déli
13.15 Száműzött magyar
irodalom
13.45 Vannak vidékek
14.15 Heuréka! 
Megtaláltam!
14.45 Sírjaik hol dombo-
rulnak...
15.10 Önök kérték! 
(ism.)
16.05 Pannon expressz
16.35 Talpalatnyi zöld
17.05 Magyar történelmi
arcképcsarnok
17.20 Végtelen történet
(NSZK-am. fant. kalandf.,
1984)
19.00 Híradó
19.30 Hogy volt!?
20.35 Meg kell szakadni!
Rejtő kabaré 
(színházi felv.)
22.20 Törzsasztal
23.15 Dunasport
23.30 “Firkin 
a Művészetek 
Palotájában”
1.10 Pereputty 
(szovjet filmdráma, 1981)

TV2, 20.35
Attila, Isten ostora

Időszámításunk szerint a IV. században egy harcos nomád
nép jelent meg a Római Birodalom határán, ők voltak a hu-
nok. Élükön pedig a kiemelkedő hadvezér, Attila állt. A korán
árvaságra jutott Attilát egész életében egyetlen egy cél ve-
zérelte: irányítani akarta az egész világot, és ehhez megvol-
tak a megfelelő képességei. Azon kevés legendás vezérek
egyike volt, aki saját képére formálta a történelmet.

m1, 21.10
Amikor minden változik

April tanítónő az egyik New York-i általános iskolában. A
harminckilenc éves nő kapuzárási pánikban szenved. Miköz-
ben ő kisbabáról álmodott, a férje elhagyta. Kedélyállapotát
tovább rontotta, hogy meghalt a szeretett mostohaanyja.
Ráadásul felbukkan a vér szerinti anyja, aki lányfejjel kény-
telen volt lemondani róla. Bernice, a harsány és harmadran-
gú tévés perszóna szélviharként söpör be az életébe.

TVR1, 21.25
Csajozós páros

Claude körül nyüzsög a varázslatos párizsi élet, de ő rögesz-
mésen őrzi agglegénységének rítusait. Társaságba alig jár,
nehezen oldódik, lisztérzékeny, és jól elvan habókos anyjá-
val meg a hetenkénti römipartikkal. Egy napon azonban
megismerkedik az életet habzsoló, vonzó nőcsábásszal,
Szerge-zsel, és a férfi hatására hősünk elhatározza, véget
vet a magányos lébecolásnak.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
7.00 Az Ótestamentum
8.40 Zöld 7-es
8.45 Mesék
11.15 Felfedező úton 
a Robinson család (sor.)
11.45 A Nyereg Klub
(sor.)
12.05 Lizzie McGuire
(amerikai sor.)
12.30 Lovastúra
13.01 Marslakók (sor.)
15.15 Magyarország tör-
ténete
15.40 Magyar elsők
16.00 Műkorcsolya- és
Jégtánc Világbajnokság
(élő)
Férfi szabadprogram
18.00 Tina Turner 
- Koncert az arnhemi
GelreDome-ból
19.30 Esti mese
20.05 Melissa és Joey
(sor.)
20.25 Waczak Szálló
(vígj. sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Műkorcsolya- 
és Jégtánc VB (élő)
Női szabadprogram
23.30 Gasztroangyal
0.20 Munkaügyek 
(magyar sor.)
1.15 Telesport - Videoton
FC - Bp. Honvéd labdarúgó
mérkőzés
3.00 Jasper, a dög 
(angol vígj., 1990)

8.00 Kölyökklub
Benne: Björn mackó ka-
landjai, Kisvakond, 
Yakari, 
Tom és Jerry új kalandjai,
Hupikék törpikék,
Frédi és Béni, avagy a két
kőkorszaki szaki, 
Garfield
11.05 Hasítsatok bele!
(anim. sor.)
11.30 Asztro Show
12.25 Házon kívül
12.55 Autómánia
13.30 Amerika legkemé-
nyebb melói 
(am. dok. sor.)
14.30 Lost 
- Eltűntek 
(am. kaland sor.)
15.30 Eltűntnek 
nyilvánítva 
(am.-kan. akció sor.)
16.35 Hetedik érzék 
(am.-kan. sor.)
17.35 Armageddon 3 
- Földindulás 
(am.-kan. akcióf., 2006)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Fókusz Plusz
20.30 Csillag Születik 
- A válogatás
22.05 Féktelenül 
(am. akcióthriller, 1994)
Utána: RTL-hírek
0.30 Kerülőutak 
(am. filmdráma, 2004)
2.55 Fókusz Plusz 
(ism.)

7.25 Tv2 matiné
414-es küldetés, 
Bajkeverő majom, 
Fifi virágoskertje, 
Roary, a versenyautó
11.00 Babavilág
11.25 9 hónap
11.55 Tűsarok 
(magazinműsor)
12.25 Bajnokok Ligája
magazin
12.55 Én is szép vagyok
(ism.)
13.25 Gyilkos számok
(am. krimisor.)
14.25 TopSpeed
14.55 Autóguru
15.25 Xena 
(am. kaland sor.)
16.25 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
17.25 Hawaii Five-0 
(am. sor.)
18.25 Sas kabaré
19.30 Tények Hírműsor
20.00 Aktív Extra
A TV2 tudományos és is-
meretterjesztő magazinja
20.35 Attila, Isten ostora
(am.-litván kalandf.,
2001)
Közben: Kenósorsolás
0.15 Saját szavak 
(am. filmdráma, 2007)
2.20 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
3.20 Kalandjárat (ism.)
3.45 Teleshop
4.15 Vers éjfélkor

10.20 Columbo: A nagy el-
terelő hadművelet (krimi)
12.15 Mókás arc (ameri-
kai vígjáték) 14.10 Szívek
szállodája (sorozat) 14.30
Egy kapcsolat szabályai
(sorozat) 15.10 Szex és
New York light (sorozat)
16.10 Éden Hotel 2
(ismétlés) 18.15 A salemi
boszorkányper (sorozat)
20.10 Nagydumás kiscsa-
jok (vígjáték) 22.00 Töké-
letes gyilkosság (thriller)
0.15 A sivatag vámpírjai
(horror)

9.00 Sport.ro Hírek
10.00 Sport.ro Hírek
10.05 ProMotor 11.00
Pontos sportidő 13.00
Sport.ro Hírek 14.00
Europa League 15.00
Sport.ro Hírek 15.05 Fo-
gadás a félelemmel
16.00 Mitica ligája
18.00 Sport.ro Hírek
19.00 Mitica ligája
20.00 Fogadás a félelem-
mel 21.00 Sport.ro Hírek
22.00 Wrestling SMACK,
Showtime 23.00 1000
halálos történet

7.45 Titkok a múltból (me-
xikói sorozat) 10.45 El-
árult lélek (mexikói soro-
zat) 12.15 A sors ereje
(sorozat) 14.30 Esmeralda
(mexikói sorozat) 15.30
Érzéki ölelések (mexikói
sorozat) 16.30 Mesés höl-
gyek 17.30 A lángoló ég
alatt (am-kol. sorozat)
19.30 Elárult lélek (soro-
zat) 20.30 A sors ereje
(sorozat) 22.00 Lola (am.
sorozat) 23.30 Hét bűn
(sorozat) 0.30 Igaz törté-
netek (ism.)   

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Kapd el a kölyköt!
(amerikai-német akciófilm)
12.50 Bakkermann (ma-
gyar vígjáték) 14.25 Az
üresfejű (am. vígjáték)
16.05 A csodacsuka 2.
(am. vígjáték) 17.50 Vezet
a ritmus (amerikai zenés
dráma) 20.00 Arn, a temp-
lomos lovag (svéd-angol-
dán kalandfilm, 1. rész)
22.00 Sziklák szeme
(amerikai horror, 2006)
0.05 Fűrész (amerikai hor-
ror, 2004)   

8.15 Nevessünk! 8.30 Ne
szeress (francia romanti-
kus dráma, 2008) 10.30
Csapd le csimpánz 4. (ame-
rikai családi vígjáték)
12.30 Kanal-D Hírek
13.30 Véletlen anya
15.00 Cancan TV 17.00 A
hegyek fia (román film)
18.45 A nap híre 19.00
Kanal-D Hírek 19.45 Ez Ro-
mánia! 20.30 Esküvő meg-
lepetésekkel 22.30 Veszé-
lyes övezet (amerikai-
kanadai-dél-afrikai akció-
film, 1996)

8.00 Akio, a japán nép-
táncos 8.30 Zene 8.45
Ízelítő, ism. 9.00 Néptánc
9.30 Hitélet, ism. 10.00
Népzene 10.15 Néptánc
16.00 Hitélet 16.30 Piac-
tér, ism. 17.30 Hargita
Magazin, ism. 18.30 Hír-
adó 19.00 Erdélyi Kávé-
ház 19.30 Híradó 20.00
Piactér, ism. 20.30 Hír-
adó 21.00 Kultúrcsepp,
ism. 21.30 Híradó 22.00
Többszemközt, ism.
22.30 Híradó 23.30 Táj-
kép, ism.

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.25 Az Este (ism.)
7.00 Magyar gazda
A hazai agrárium képek-
ben, számokban, ízekben
7.25 Anno
7.55 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek,
időjárás-jelentés
10.00 Delta
10.30 Mozdulj!
11.00 Angi jelenti 
- Angi kincsei
11.30 KorTárs
12.00 Ősz, kikerics,
Görgény
13.01 Hírek
13.05 Múlt-kor
13.35 Zöld Tea
14.10 Tetőtől talpig
14.40 Deszka Fesztivál
15.10 Dél-Afrika madár-
távlatból
16.05 Jasper, a dög 
(angol vígj., 1990)
17.35 A Szövetség
18.35 Gasztroangyal
19.30 SzerencseSzombat
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.10 Amikor minden vál-
tozik (am. vígj., 2007)
22.50 Flash
0.00 Tina Turner 
- Koncert az arnhemi
GelreDome-ból
1.35 Porrá leszünk 
(angol krimisor.)

6.55 Románia hímnusza
7.00 Rajzfilm klub
7.55 Zoom
8.10 Az ember és az idő
9.30 Zarándok
10.10 Gyermekek televiz-
iója
11.30 Közelebb hozzád
12.00 Pro Patria
12.30 Az én Európám
13.00 Játszmák és érde-
kek
14.00 Hírek, időjárásje-
lentés
14.30 Radio România
Actualităţi díjak, 
1. Rész
15.30 Radio România
Actualităţi díjak, 
2. Rész
16.30 Találkozunk 
a TVR-ben 
– talk show (live)
18.00 Tévéenciklópédia
18.53 Hírek, 
időjárásjelentés
20.00 Híradó interjú
20.25 Distractis Show
(szórakoztató magazin)
21.25 Csajozós páros
(francia vígjáték, 2005)
23.10 Professzionisták
(talk show)
0.10 A pokol angyala
(amerikai f. dráma, 1992)
1.55 Feltámadás 
a holtak közül 
(amerikai-új-zélandi hor-
ror) (ism.)
3.30 Zoom

5.00 20 év után 
– talk show (ism.)
6.00 Happy Hour
–szórakoztató magazin
(ism.)
7.00 Pro Tv-hírek, 
Mi történik doktor úr?
10.00 Mi történik doktor
úr?
10.45 Fogadás az élettel
(román sorozat) 
(ism.)
12.00 Fogadás az élettel
(román sorozat) (ism.)
13.00 Pro Tv-hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
13.05 A hős legendája
(amerikai akció sorozat)
14.00 Twist Olivér 
(angol-cseh-francia-olasz
filmdráma, 2005)
16.00 A románok 
tehetségesek 
– verseny show
19.00 Pro Tv-hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Az idegen 
(amerikai akciófilm,
2003)
22.30 A remény rabjai
(amerikai filmdráma,
1994)
1.30 Az idegen 
(amerikai akciófilm,
2003) (ism.)
3.00 A remény rabjai
(amerikai filmdráma,
1994) (ism.)

4.00 Közvetlen hozzáférés
- talk show Simona
Gherghe-vel (ism.)
5.45 Lale 
(török sor.) (ism.)
7.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
10.00 A hódító 
(amerikai akciófilm,
1956)
12.00 Herkules 
(amerikai sorozat)
13.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
Mirela Boureanu Vaida
műsora
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (live)
17.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (live)
20.20 Valhonnan ismerlek
– verseny show
23.30 Eladó a családom
(amerikai vígjáték, 2009)
Sz.: Demi Moore, David
Duchovny, Amber Heard,
Ben Hollingsworth
1.30 A hódító 
(ameriki akciófilm, 1956)
(ism.)
3.15 Herkules 
(am. sor.) (ism.)

6.00 A cseresznye a tor-
tán (ism.)
7.00 Fején a nagyvilág
7.30 Teleshopping
8.00 Médium 
(amerikai krimi sorozat)
9.00 Ízek, három szakács
9.30 Apák és kicsik 
(vígjáték sorozat)
10.00 Teleshopping
10.30 Mosoly 
négy keréken
11.00 Stílustitkok
11.30 Sport, 
diéta és egy sztár
12.00 Zöld arc
13.00 Fintescu hídja
14.00 Idővonal 
(amerikai fantasztikus
film, 2003)
16.15 Anyacsere 
- reality show (ism.)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán (ism.)
20.30 Az olasz meló 
(am.-francia-angol
akcióthriller, 2003)
23.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
0.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
1.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
2.00 Hírek
(ism.)
2.30 Az olasz meló 
(ism.)

7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Autókereskedők 
- Alfa Romeo Spider
Veloce 2000
9.00 X-Machines 
- A szupergépek
10.00 A mérnök 
szemével
11.00 Ki ad többet? 
- Hidegháborús kémóra /
Ford A modell
13.00 Licitvadászok 
- A nagy fogás
14.00 Viharvadászok 
- Vihar St. Louis felett
15.00 Édesvízi szörnyek 
- Fűrészhal
16.00 Túlélnéd? 
- Földrengés
17.00 Autókereskedők 
- újratöltve 
- Porsche 911 Targa
18.00 Egyszer egy ilyet
vezetni!
19.00 Újjáépítők 
– A szörfös
21.00 Viharvadászok 
- Frontvonalban
22.00 Japán újjáépítése
- Van remény

23.00 Ki ad többet? 
- Jim Morrison verse,
Smukkok 
és más régi cuccok, 
Polgárháborús bokszer
1.00 A borzalom 
pillanatai
2.00 Akiből 
tengeralattjáró 
parancsnok lesz

5.20 Mesager
6.00 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
7.00 Teleshopping
8.00 Cap compas
8.30 Szentek 
és mesterségek
9.00 UEFA Champions
League Magazin
9.30 Motomágia
10.00 Sztárgyár 
– verseny show
11.00 Városi kaland
12.00 Minden pénzt megér
13.00 Jamie forradalma
13.30 Románia ízvilága
14.10 Figyelem, éneke-
lünk! – szórakoztató műsor
15.30 Műkorcsolya-és
Jégtánc Világbajnokság
(élő)
Férfi szabad szabadprogram
18.30 Răzushow
19.30 Topping 
(life-style magazin)
20.00 Sztárgyár 
– verseny show
20.30 Bazár 
- Răzvan Marcal
21.00 Műkorcsolya-és
Jégtánc Világbajnokság
(élő)
Női szabad szabadprogram
0.00 Gitárok ideje
1.00 Bazár 
(ism.)
1.35 Sztárgyár – verseny
show
3.15 Figyelem, énekelünk!
(ism.)

2.00 Éjszakai váltás
8.00 Hírek, műsorism., sport
8.15 Hangoló
9.15 Cifra palota
9.55 Hírek, műsorims.
15.05 Slágerlista
16.00 Hírek, műsorism.
16.10 Láthatár
16.40 Zenenegyed, Körhinta
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, Film-
ajánló, 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
2012. március 31.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ



8.15 Nevessünk (ism.)
10.15 Esküvő meglepeté-
sekkel 12.30 Hírek 13.30
Találd meg a családomat
(ism.) 15.00 Cancan Tv
(ism.) 16.45 Ellenállás-
teszt (ism.) 17.45 Ez Ro-
mánia! 18.45 A nap híre
19.00 Hírek 19.45 D-
Paparazzi 20.30 Szemek
az árnyékból 22.00 Hét év
otthon – reality show
23.30 Big Bad Wolf (ame-
rikai horror, 2006) 1.30
Szemek az árnyékból
(ism.)

8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Felfedező (ism.)
9.30 Európai híradó
(ism.)
10.05 Péntek 8 (ism.)
11.05 Célpont (ism.)
Oknyomozó riportműsor
11.30 Napról napra
12.05 Civil kaszinó
13.00 Déli híradó
13.40 Közvetlen ajánlat
14.05 Sportré
14.30 Ősök tere (ism.)
15.05 Tíz perc (ism.)
15.30 Visszajátszás (ism.)
16.00 Híradó
16.30 Befutó London (ism.)
Az utánpótlás magazinja
17.05 Garázs (ism.)
17.30 GyógyHír
18.00 Híradó
18.30 Hírvilág
19.05 Bruttó (ism.)
19.30 Keresztmetszet
20.00 Híradó
20.30 Napról napra
Belpolitikai összefoglaló
21.05 Kontraszt
22.00 Híradó 21
22.30 Versus
23.05 Vetítő
Válogatás magyar doku-
mentumfilmekből
23.06 A szovjet 
levelezőpajtás 
(magyar dokumentum-
film)
0.05 Kontraszt (ism.)
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7.00 Gazdakör 
(ism.)
7.25 Álmok szenvedélye
8.20 Mindszenty József
emlékezete
8.55 Herczeg Ferenc: 
A harmadik testőr 
(tévéjáték)
10.05 Másfélmillió lépés
Magyarországon
11.00 Élő egyház
11.30 Isten kezében
12.00 Új nemzedék
12.25 Élő világegyház
13.02 Híradó
13.15 Nyelvőrző
13.50 Akadálytalanul
14.20 Csellengők
14.50 Határtalanul ma-
gyar
15.15 Szerelmes földrajz
15.50 Hazajáró
16.20 Heltai Jenő: 
Naftalin 
(magyar tévéf., 1978)
17.25 Pénz beszél 
(magyar vígj., 1940)
19.00 Híradó
19.35 Heti Hírmondó
20.05 Önök kérték!
21.00 Jane Eyre 
(angol-francia-olasz rom.
dráma, 1996)
22.50 Klubszoba
23.50 Dunasport
0.05 Otthon, biztonság-
ban (am. thriller, 2006)
1.35 “Két kontinens” duó
koncert

DUNA Tv, 21.00
Jane Eyre

Jane Eyre-t, a nincstelen árva kislányt nénikéje leányiskolá-
ba adja büntetésből. Bűne annyi, hogy okos, tehetséges, és
nem hajlandó alávetni magát a felnőtt világ hazug, képmuta-
tó törvényeinek. A szigorú leányiskolában kíméletlen meg-
aláztatásokat kell kiállnia. Évek múltán az ifjú Jane
Thornfieldbe szegődik nevelőnőnek, hogy a kastély mindig
távol levő urának törvénytelen leányát, Adele-t tanítsa.

RTL Klub, 21.00
Nászfrász

Frank tiszteletes sajátos nézeteket vall a válásról. Szerinte
a válások legfőbb oka a házasság. Ha kevesebb lenne a
nász, kevesebb lenne a válás is. Ennek érdekében még az es-
küvő előtt igyekszik összeugrasztani a párokat, a jegyesek
oktatása nála felér egy katonai kiképzéssel. Olyan feladatok
várnak a résztvevőkre, mint bekötött szemmel való szágul-
dozás Chicago belvárosában.

TV2, 21.05
Lara Croft: Tomb Raider

A gyönyörű régészlány, különc milliomos-csemete és kép-
zett harcos Lara Croft egy éjszaka furcsa ketyegésre lesz fi-
gyelmes. Rövid keresés után egy különös órát talál a kastély
egyik titkos szobájában. Az órát még édesapja rejtette el a
halála előtt, aki egy levelet is írt Larának, melyben kéri,
hogy az óra segítségével szerezze meg a fény háromszög-
ének két felét.

DUNA TV
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m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
8.16 Dörmögőék legújabb
kalandjai
8.25 A kockásfülű nyúl
8.35 A bűvös körhinta
8.45 Geronimo Stilton
9.05 Zorro legendája
9.55 Műkorcsolya- 
és Jégtánc VB
Férfi szabadprogram
12.00 Virágvasárnapi
Istentisztelet

13.05 “Így szól az Úr!”
13.15 Katolikus krónika
13.45 Református ifjúsági
műsor
13.55 A Biblia a magyar
képzőművészetben
14.15 Református 
magazin
14.40 Van öt perce?
14.45 Magyarország 
története
15.15 Műkorcsolya- 
és Jégtánc VB Gála, 
(élő)
17.45 mtv Hangerő
18.35 Cimbora 
- régi új
19.30 Esti mese
20.10 Szerelmem, Afrika
(sor.)
21.00 Híradó este
21.30 Julianus barát
(tört. f., 1. rész)
22.45 Négy szellem
23.40 Újpest FC-DVSC
TEVA labdarúgó mérkőzés
1.20 Palimadár 
(am. vígj.)

8.00 Kölyökklub
Björn mackó kalandjai,
Frédi és Béni, avagy a két
kőkorszaki szaki,
Kisvakond, 
Yakari, 
Dini, a kis dinoszaurusz,
Tom és Jerry új kalandjai,
Hupikék törpikék
11.00 Trendmánia
11.30 Teleshop
12.25 Törzsutas
12.55 Havazin
13.20 Tuti gimi (am. sor.)
14.15 Gossip Girl 
- A pletykafészek 
(am. sor.)
16.05 Tru Calling 
- Az őrangyal 
(am. akció sor.)
Közben: 16.00 Hatoslottó-
sorsolás
17.10 A Paradicsom 
foglyai 
(am. akció-vígj., 1994)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Cobra 11 
(német akció sor.)
21.00 Nászfrász 
(am. rom. vígj., 2007)
22.55 Heti hetes
Vidám, aktuális talk-show
Utána: RTL-hírek
0.15 Anthony Zimmer
(francia krimi, 2005)
1.55 Portré
2.25 Hihetetlen, 
de halálos 
(am. sor.)

7.45 Tv2 matiné
414-es küldetés, 
Bajkeverő majom, 
Fifi virágoskertje, 
Roary, a versenyautó
10.40 Nagy Vagy!
11.35 Stahl konyhája
12.05 Kalandjárat (ism.)
12.35 Borkultusz 
(magyar kult. mag.) (ism.)
13.05 Talpig nő 
(magazinműsor)
13.35 Több mint TestŐr
14.05 A kiválasztott 
- Az amerikai látnok 
(am. sor.)
15.05 Monk 
- Flúgos nyomozó 
(am. krimisor.)
16.05 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
17.05 Másodállás
17.35 Jól áll neki a halál
(amerikai vígj., 1992)
(ism.)
19.30 Tények
20.00 Napló
21.05 Lara Croft: 
Tomb Raider 
(amerikai akcióf., 2001)
22.55 Frizbi 
- Hajdú Péterrel 
(talk show)
Közben: Kenósorsolás
23.55 Elit egység
(kan. akció sor.)
0.55 Tigris a hóban 
(olasz vígj., 2005)
2.50 EZO.TV

11.00 A nagy házalakítás
12.50 Trendközelben
13.20 Nagydumás kiscsa-
jok (amerikai vígjáték)
15.10 Szex és New York
light (sorozat) 16.10 Éden
Hotel 2. 18.10 Los Ange-
les-i tündérmese (amerikai-
kanadai vígjáték) 20.00
Négy esküvő 21.00 CSI:
Miami helyszínelők (soro-
zat) 21.55 Nikita (sorozat)
22.50 Amerikai pite 3. - Az
esküvő (am.-német vígjá-
ték) 0.55 Tökéletes gyil-
kosság (am. thriller)

9.00 Tiki taka 9.30
Sport.ro Hírek 10.00
Sport.ro Hírek 10.05 Pro
Motor 11.00 Pontos sport-
idő 13.00 Sport.ro Hírek
14.00 Ploiesti harcosok
15.00 Sport.ro Hírek
16.00 Mitica ligája 18.00
Sport.ro Hírek (live) 19.00
Local Kombat Bodyguard
20.00 A fény harcosai
21.00 Sport.ro Hírek
22.00 A KO szabályai
23.00 Local Kombat
Bodyguard 0.00 Sport.ro
Hírek

7.45 A lángoló ég alatt
(sorozat) 10.45 Elárult lé-
lek (sorozat) 12.15 A sors
ereje (sorozat) 14.30 Es-
meralda (mex. sorozat)
15.30 Érzéki ölelések (so-
rozat) 16.30 Mesés höl-
gyek 17.30 A lángoló ég
alatt (mexikói sorozat)
19.30 Elárult lélek (mexi-
kói sorozat) 20.30 A sors
ereje (am.- mex. sorozat)
22.00 Lola (am.-mex. so-
rozat) 23.30 Hét bűn
(brazil sorozat) 0.30 Me-
sés hölgyek

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Arn, a templomos
lovag (svéd-angol-dán ka-
landfilm, 1. rész) 13.05
Vezet a ritmus (amerikai
zenés dráma) 15.10 Telhe-
tetlen nőfaló (amerikai
vígjáték) 17.10 Trója
(amerikai-máltai-angol tör-
ténelmi kaladfilm) 20.00
Arn, a templomos lovag
(svéd-angol-dán kaland-
film, 2. rész) 22.00 Törés
(amerikai krimi) 0.10 Far-
kasok birodalma (francia
akciófilm)

8.00 Zene 8.45 Ízelítő
9.00 Vasba öntött történe-
lem 9.30 Metszet 10.00
Néptánc 10.30 Hitélet
16.00 Piactér 16.30 Szé-
kelyföld Magazin, ism.
17.00 Hitélet 17.30 Erdé-
lyi Kávéház 18.00 Több-
szemközt 18.30 Híradó
19.00 Kultúrcsepp 19.30
Híradó 20.00 Tájkép
20.30 Híradó 21.00 Erdé-
lyi Kávéház 21.30 Híradó
22.00 Metszet 22.30 Hír-
adó 23.30 Székelyföld Ma-
gazin 0.00 Piactér (ism.)

TV2
7.55 Ma Reggel
10.00 Engedjétek hozzám
10.10 Így szól az Úr!
10.15 Katolikus krónika
10.40 Megkeresni 
az embert
11.00 Úton-útfélen
11.05 Református 
ifjúsági műsor
11.15 A Biblia a magyar
képzőművészetben
11.30 Református 
magazin
12.00 Virágvasárnapi 
istentisztelet
13.01 Hírek
13.05 Zegzugos történetek
13.35 Anno
14.05 Julianus barát 
(magyar-olasz tört. f., 1.
rész)
15.20 EURO 2012
15.50 Út Londonba
16.20 Telesport - Sport 7
16.50 Telesport (élő)
Újpest FC - DVSC TEVA
labdarúgó-mérkőzés
19.00 Rex Rómában
(krimisor.)
19.50 A Lényeg
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.10 Magyarország, 
szeretlek!
22.25 Munkaügyek
23.25 Palimadár 
(am. akció-vígj., 1990)
1.15 Védd magad! 
(am.-német filmszat.)

7.00 Disney Klub
7.55 Zoom
8.10 A hit világa (live)
10.00 Dana kertjében
10.35 A falu élete
11.50 Mezőgazdasági 
percek
12.00 A falu élete 
- kultúrális magazin
13.00 Sajtó és hatalom
14.00 Hírek
14.30 Celibidache 
univerzuma
15.00 Népi hagyaték 
- szórakoztató műsor
16.00 Dănutz S.R.L. 
(szórakoztató műsor)
(ism.)
18.00 Joker, 
Lottó 5 /40, Lottó 6/49 
és Noroc sorsolás
18.53 Hírek, 
időjárásjelentés
20.00 Híradó riportok
20.25 Pompei 
- Egy város pusztulása
(olasz történelmi dráma,
2007)
21.25 Sztárgyár 
– verseny show
23.25 100%-ban 
garantált
0.25 Kettős élet 
(amerikai f. dráma, 2007)
2.05 A pokol angyala
(amerikai f. dráma, 1992)
(ism.)
3.45 Népi hagyaték 
- szórakoztató műsor
(ism.)

6.00 A hős legendája
(amerikai akció sorozat)
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
10.00 20 év után 
– talk show
11.00 Twist Olivér 
(angol-cseh-francia-olasz
filmdráma, 2005) 
(ism.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
13.05 Apropó-Tv 
– szórakoztató magazin
14.00 MasterChef 
(kulináris vrseny show)
(ism.)
16.00 Azt beszélik 
(amerikai vígjáték, 2005)
18.00 Románia szeretlek!
19.00 Hétvégi Pro Tv 
hírek, sport, 
időjárásjelentés
20.30 A Szmokinger
(amerikai akció-vígjáték,
2002)
22.30 Háborgó mélység
(am.-auszt. katasztrófa f.,
1999)
0.45 Apropó-Tv 
– szórakoztató magazin
(ism.)
1.30 A Szmokinger 
(amerikai akció-vígjáték,
2002) (ism.)
3.30 Háborgó mélység
(ism.)

4.00 Eladó a családom
(amerikai vígjáték, 2009)
(ism.)
5.45 Lale 
(török sorozat) (ism.)
7.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
10.00 Hanta Boy 
(amerikai vígjáték, 1997)
12.00 Mester vagy!
12.30 Tréfás történetek
13.00 Híradó, 
sport, időjárásjelentés
(live)
13.30 Gabi Firea Show
(szórakoztató magazin)
16.00 Híradó, 
sport, 
időjárásjelentés 
(live)
16.15 Valhonnan ismerlek
– verseny show (ism.)
19.00 Híradó, 
sport, 
időjárásjelentés 
(live)
20.20 A fenébe is 
– szórakoztató műsor
21.40 Csillagháló 
– szórakoztató műsor 
Dan Negruval
23.15 Egetverő haderő 
(amerikai akciófilm, 2007)
1.15 A fenébe is 
– szórakoztató műsor 
(ism.)
2.30 Hanta Boy 
(amerikai vígjáték, 1997)
(ism.)

6.00 Ismerkedj, álmodj,
szeress! 
– life style magazin (ism.)
7.00 Kandikamera
7.30 Teleshopping
8.00 Ízek, három szakács
8.30 Apák és kicsik
9.30 Ház, építés, design
10.00 Teleshopping
10.30 Fején a nagyvilág
11.00 Levintza bemutatja
11.30 Ismerkedj, álmodj,
szeress!
12.30 Fintescu hídja 
– magazinműsor
13.30 Mondenii 
– szórakoztató magazine
14.45 Kandikamera
15.00 Idősek 
és nyugtalanok
15.30 Kötekedők króniká-
ja – szórakoztató magazin
(ism.)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán 
– reality show
20.30 Anyacsere 
– reality show
22.00 Művésznek 
születtem 
- verseny show 
(ism.)
0.30 Leszbikus vámpírok
gyilkosai 
(angol horror-vígjáték,
2009)
2.30 Hírek (ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Amerikai hotrodok 
- 54-es Corvette és ‘55-ös
Chevy
8.00 Autókereskedők 
- BMW 635csi
9.00 Sivatagi autókirá-
lyok - Chevelle SS
10.00 Amcsi motorok 
- Családban marad,
Lawless Drag motor
11.00 Amerikai 
hotrodok 
- 40-es Ford
12.00 Amerikai
hotrodok 
- Alumitub
13.00 Autókereskedők 
- Mini 1000 City
15.00 Washington 
DC védelme
16.00 Dynamo 
- varázslat a világ körül
17.00 Nagy durranások 
- Liverpool
18.00 Ki ad többet? 
- Smukkok és más régi
cuccok
19.00 A rábeszélők
20.00 X-Machines 
- A szupergépek
21.00 Dynamo 
- varázslat a világ körül
22.00 Mocsári favágók
- Havas napok
23.00 Costa Concordia:
egy óceánjáró tragédiája
0.00 Megszöktem 
a börtönből
1.00 Az FBI listája

7.00 Teleshopping
8.00 Topping (ism.)
8.30 Románia ízvilága
9.00 Román útlevél (ism.)
10.00 Sztárgyár 
– verseny show
11.00 IT zon@
11.30 Környezeti info
12.00 Női siker
12.30 Bortestvérek
13.00 Jamie forradalma
13.35 Robbanásveszély
15.00 Légy formában!
15.30 Műkorcsolya-és
Jégtánc Világbajnokság
(élő)
Díjkiosztó gála
18.00 Csavargó halász
18.35 Foci
19.30 Nagy lábon
20.00 Sztárgyár 
– verseny show
20.30 Kimberly 
(amerikai romantikus víg-
játék, 1999)
22.20 Lehet, 
hogy nem tudtad
22.30 Hírek, 
időjárásjelentés
23.30 Sztárgyár
0.00 AG Weinberger ze-
nei műsora
1.00 Lehet, hogy nem tud-
tad (ism.)
1.15 Kimberly 
(amerikai romantikus víg-
játék, 1999) (ism.)
3.00 Környezeti info
(ism.)
3.30 Cap compas (ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ
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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 Virágvasárnapi összeállítás
15.00 Zenés üzenetek
16.00 Híradó
16.10 Zenés üzenetek
17.00 Vasárnapra válogattuk
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8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Arn, a templomos
lovag (2. rész) 13.05
Amos és Andrew - Bilincs-
ben (am. vígjáték) 14.50
Bazi nagy gringó lagzi
(kol.-am. vígjáték) 16.50
Tüzes jég (amerikai akció-
film) 18.35 Tremors - Aho-
vá lépek, szörny terem
(amerikai vígjáték) 20.20
Rejtőzködők (amerikai ka-
landfilm) 22.00 Végítélet
(angol akciófilm) 0.05 A
fegyver neve: halál (kan.
akciófilm)

FILM+

7.00 Befutó (ism.)
Az utánpótlás magazinja
7.30 Soroló (ism.)
A vidék magazinja
8.00 Híradó
9.05 Kontraszt (ism.)
10.05 Napról napra (ism.)
Belpolitikai összefoglaló
10.30 BBC Hard Talk
(ism.)
11.00 Híradó
11.30 Európai híradó
(ism.)
12.05 Zöld övezet (ism.)
12.30 Bruttó (ism.)
13.00 Déli híradó
13.45 Közvetlen ajánlat
14.05 Ázsia (ism.)
14.30 Garázs (ism.)
Ahonnan az autózás indul!
15.05 Civil kaszinó (ism.)
16.00 Híradó (ism.)
16.30 Keresztmetszet
(ism.)
Riportmagazin
17.05 Célpont (ism.)
Oknyomozó riportműsor
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Hírvilág (ism.)
19.20 Stopper
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
23.00 Híradó
23.30 BBC Reporters
(ism.)
A BBC riportműsora

10.00 Átjáró 10.30 Kár-
pát Expressz 16.00 Híradó
16.15 Kultúrcsepp 16.35
Kárpát Expressz 17.00 Ze-
ne 17.30 Híradó 17.50
Egészséges percek 17.55
Könyvajánló 17.57 Életké-
pek 18.00 Néptánc 18.30
Híradó 19.00 Piactér
19.30 Híradó 20.00 A
jazz születésétől napjain-
kig 21.00 Híradó 21.30 Pi-
actér 22.00 A nyolclábú
buckalakók 22.30 Híradó
23.00 Napraforgó (is-
métlés)

ETV

9.15 A lángoló ég alatt
(sorozat) 10.45 Elárult lé-
lek (sorozat) 12.15 A vég-
zet hatalma (sorozat)
13.15 A telenovellák vilá-
ga 14.30 Mesés hölgyek
(sorozat) 15.30 Érzéki
ölelések (sorozat) 16.30
Igaz történetek 17.30 Tit-
kok a múltból (sorozat)
19.30 Elárult lélek (mexi-
kói sorozat) 20.30 A vég-
zet hatalma (sorozat)
22.00 Éjszakai történe-
tek 22.30 Elátkozott sze-
relem (sorozat)

7.30 A szív utjai (török
sorozat) 8.45 Pilótafele-
ségek 10.00 Kedves ba-
rátnőm – szórakoztató
műsor 12.30 Hírek 13.15
Légy az enyém 15.15 Egy
lépéssel a boldogságtól
(török sorozat) 16.45 Cél-
pontban 18.45 A nap híre
19.00 Hírek 20.00 A szív-
nek parancsolni nem le-
het (sor.) 22.30 Cancan
TV 0.30 Hírek 1.30 A
szívnek parancsolni nem
lehet (sorozat) 3.00 Can-
can TV
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6.40 Híradó
7.00 Élő egyház (ism.)
7.30 Híradó
7.35 Isten kezében (ism.)
8.00 Kárpát Expressz
8.30 Híradó
8.35 Kultikon (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Közbeszéd (ism.)
10.00 Klubszoba (ism.)
11.00 Család-barát
11.50 1 könyv
12.00 Heti Hírmondó
(ism.)
12.30 Térkép (ism.)
13.02 Híradó
13.30 Napirend előtt
14.00 Parlamenti közvetí-
tés
17.10 A megregulázott fény,
avagy lézer napjainkban
17.30 Vigyázó szemekkel
a világ körül
18.20 Kisváros (s)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 Hagyaték
21.00 Kultikon
21.55 Híradó
22.05 Puskás Ferenc -
Egy legenda életre kel
(portréf., 2. rész)
22.50 Osadné 
(dokumentumf.)
23.55 Sportaréna
0.45 Érdi Tamás koncert
2.30 Térkép (ism.)
2.55 Szigetvár óvárosa

Viasat3, 11.05
Los Angeles-i tündérmese

Még hogy Hamupipőke csak a mesében létezik? Cseréljük az
üvegcipőt mobiltelefonra, a tökhintót sportkocsira, a mese-
beli királyságot pedig Los Angeles külvárosára, és kiderül,
hogy a hol volt, hol nem volt most épp itt van. Amikor nem
a gonosz mostoháját és mostohanővéreit kell elviselnie, ak-
kor Sam egy étteremben takarít. Álmaiban a szép, szőke her-
ceget várja, aki persze ott van az orra előtt.

Antena1, 20.20
A detonátor

Sonni Griffith, a CIA titkos-ügynöke egyedül érkezik Lengyel-
országba, hogy elfogjon egy fegyverkereskedőt. Amikor
azonban a célpont leleplezi, Griffith a börtönben találja ma-
gát, ahonnan gyorsan kihozza a CIA és egy új feladatot bíz
rá, azaz vissza kell kísérnie Nadia-t, a gyönyörű orosz nőt
Amerikába. Ám Griffith hamarosan rádöbben, hogy a nőre
fegyverkereskedő vadászik.

m2, 0.05
Védd magad!

Sidney Lumet filmje az amerikai bíróság történetének leg-
hoszszabb maffiaperéről szól, amelynek érdekessége, hogy
a vádlott ügyvéd nélkül védte magát. Jack DiNorsciónak le-
hetősége nyílik arra, hogy enyhítsen saját büntetésén,
amennyiben hajlandó feladni a maffia többi tagját. Különle-
ges élményt nyújt, ahogy a szokásosan egyhangú és fárasz-
tó pert DiNorscio saját képére formálja.

DUNA TV

ACASÃ

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV

6.55 Ma Reggel
10.00 Barangolások öt
kontinensen
10.25 Szép otthonok, 
remek házak
10.50 MacGyver (sor.)
11.40 Előre! 
(magyar vígj., 2002)
13.01 Híradó délben
13.25 retrock: Skorpió
13.35 Főtér
14.50 Lovas magazin
15.20 Magyar rock
16.15 Família Kft. (sor.)
16.40 MacGyver (sor.)
17.30 Felfedező úton a
Robinson család 
(kaland sor.)
17.55 A Nyereg Klub
(sor.)
18.20 Lizzie McGuire 
(am. sor.)
18.45 Anya, az állatorvos
(sor.)
19.35 Esti mese
20.15 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
21.00 Híradó este
21.30 Rocca parancsnok
(olasz sor.)
22.25 Maradj talpon!
23.20 Angyali érintés
(am. sor.)
0.05 Védd magad!
(am.-német filmszat.,
2006)
2.05 Stingers (krimisor.)
2.55 Drága doktor úr
(vígj. sor.)

7.05 Jó reggelt, skacok!
8.35 Reflektor Reggel
8.50 Reggeli
- Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(argentin sor.)
10.20 Második esély
(am.-mex.-kol. sor.)
11.35 Top Shop
13.15 Asztro Show
14.15 Az éden titkai 
(görög sor.)
15.15 Sarokba szorítva
(amerikai sor.)
16.15 Döglött akták 
(amerikai krimisor.)
17.20 Marichuy 
- A szerelem diadala 
(mexikói sor.)
18.20 Teresa 
(mex. sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 A Széf
Ki viheti el a milliókat?
21.10 Fókusz
Közszolgálati magazin
21.50 Barátok közt 
(magyar sorozat)
22.25 Dr. Csont 
(amerikai krimisorozat)
23.25 Showder Klub
Vidám show-műsor
0.35 PokerStars.net 
- Big Game
1.35 Reflektor
1.50 Kőkemény 
Minnesota 
(amerikai filmdráma,
2005)

7.00 Aktív Extra (ism.)
A TV2 tudományos és is-
meretterjesztő magazinja
7.25 Tények Reggel Hír-
magazin
8.00 Mokka
10.35 Stahl konyhája
(ism.)
11.00 Teleshop
10.40 Babapercek
11.50 EZO.TV
13.25 Az ifjú Herkules
(amerikai kalandfilm,
1998)
15.10 La Pola 
(kol. drámasorozat)
16.15 Csoda Manhattanben
(am.-mex. rom. sor.)
18.20 Update Konyha
18.25 Tiltott szerelem
(török sor.)
19.30 Tények
20.35 Aktív
A TV2 magazinja
21.10 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 NCIS 
(amerikai krimisor.)
23.20 NCIS: 
Los Angeles 
(amerikai krimisor.)
Közben: Kenósorsolás
0.20 Aktív (ism.)
A TV2 magazinja
0.50 Tények Este Hírműsor
1.25 EZO.TV
2.00 NCIS (ism.)
2.50 NCIS: 
Los Angeles (ism.)

9.10 Gyilkos sorok (soro-
zat) 10.10 Gyilkos számok
(ismétlés) 11.05 Los Ange-
les-i tündérmese (am.-kan.
vígjáték) 12.55 A dadus
(sorozat) 13.55 Amerikai
mesterszakács 14.55
Monk (sorozat) 16.40 CSI
(ismétlés) 17.35 Esküdt el-
lenségek (sorozat) 18.35
Gyilkos számok (sorozat)
19.30 Amerikai mester-
szakács 20.30 Jóbarátok
(sor.) 21.25 Két pasi (sor.)
22.20 Éden Hotel 2.
23.20 CSI (ism.)   

9.00 Sport.ro Hírek 10.00
Pontos sportidő 13.00
Sport.ro Hírek 14.00
Sport.ro Hírek 14.10 Pon-
tos sportidő 15.00 Pros-
port óra 16.00 Sport.ro Hí-
rek 16.30 Pontos sportidő
18.00 Sport.ro Hírek
19.00 Pontos sportidő
19.05 Információk 20.00
A KO királyai 21.00 Sport.
ro Hírek 22.00 LK: Mo-
roşanu - Sora 23.00
Sport.ro Hírek 23.10
Wrestling WWE Super-
stars

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 A Lényeg
6.55 Ma Reggel
Benne: Híradó, sporthírek
10.10 A Silla királyság ék-
köve (dél-kor. sor.)
11.10 Rex Rómában (sor.)
12.00 Most a Buday!
12.30 Napirend előtt
13.01 Híradó
13.25 Roma Magazin
13.55 Domovina
14.25 Bali, 
az istenek szigete
14.40 Marslakók (ism.)
15.10 A Szövetség
16.05 Angyali érintés
(amerikai sor.)
16.55 Veszélyes szerelem
(amerikai sor.)
17.40 MM
18.30 Gombold újra! 
Divat a magyar!
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.10 Marslakók 
(magyar sor.)
21.40 Kékfény
21.40 Hacktion 
(magyar akció sor.)
23.35 Az Este
0.10 Aranymetszés
1.10 Múlt-kor
1.40 Zöld Tea Öko-
magazin
2.05 Gombold újra! Divat
a magyar! (ism.)
3.00 MM (ism.)

7.00 Reggeli híradó
9.10 A palota titkai 
(koreai drámasor.)
10.25 Játszmák és érde-
kek (ism.)
11.25 Túl a hírnéven
11.30 Sajtó és hatalom
12.30 Sztárgyár 
– verseny show
12.45 A palota legendái:
Gyebaek 
(koreai drámasor.)
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.45 Teleshopping
15.30 Magyar adás 
az egyesen
16.50 Brúnó és Benny
(ausztrál ifjúsági sorozat)
17.40 A palota legendái:
Gyebaek 
(koreai drámasor.)
18.53 Hírek, 
időjárásjelentés
20.00 Prim Plan 
(talk show)
21.00 VIII. Henrik 
(angol-amerikai 
minisorozat)
22.00 Négy szem közt
23.10 Visszajátszás
0.30 Éjszakai beszélgeté-
sek
1.30 Brúnó és Benny
(ausztrál ifjúsági sorozat)
(ism.)
2.20 Négy szem közt
(ism.)
3.10 Sztárgyár 
– verseny show (ism.)

7.00 Pro Tv hírek, 
sport
10.00 Azt beszélik 
(amerikai vígjáték, 2005)
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, sport
13.30 Apropo TV 
(ism.)
14.30 Román Komédia
Társaság (ism.)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
(szórakoztató magazin)
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Fogadás az élettel
(román sorozat)
21.30 Fogadás az élettel
(román sorozat)
22.30 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
23.00 Spartacus: 
Vér és homok 
(amerikai filmsorozat)
0.00 Las fierbinţi
(román vígjáték sorozat)
(ism.)
1.00 Románia szeretlek!
(ism.)
2.00 Pro Tv-hírek, 
sport, időjárásjelentés
(ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Reggeli matiné 
- Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle 
- Mircea Badea műsora
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
11.10 Teleshopping
11.30 Mókás történetek
(ism.)
12.00 Különleges 
ügyosztály 
(Esküdt ellenségek: 
Meggyalázott áldozatok)
(amerikai krimisorozat)
13.00 Híradó, Sport
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
16.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés (live)
19.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
20.20 A detonátor 
(amerikai-román akcióf.,
2006)
22.15 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
23.00 Egy bűnös show 
– Dan Capatos műsora
1.00 A detonátor
(amerikai-román akcióf.,
2006) (ism.)
3.00 Szindbád kalandjai
(kanadai sorozat)

6.00 A cseresznye a tor-
tán (ism.)
7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 Ismerkedj, álmodj,
szeress! (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek talákozása
(ism.)
10.30 Médium
(amerikai sorozat)
11.30 Teleshopping
12.00 Senki sem tökéle-
tes (román sor.)
13.00 Teleshopping
13.30 Kandikamera
13.45 Teleshopping
14.15 Szívek talákozása
(indiai sor.)
15.00 Mindent az anyákról
16.00 A cseresznye 
a tortán – reality show
17.00 Lököttek
(román sor.)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 Mondenii
(szórakoztató műsor)
21.45 Idősek 
és nyugtalanok
22.15 Lököttek 
(román sor.)
23.15 Focus Monden
23.45 CSI: A helyszínelők
(amerikai-kanadai krim-
isor.)
0.30 Hírek (ism.)

7.00 Ki ad többet? 
- Vámpírölő készlet
7.30 Licitvadászok 
- A Vadnyugat
8.00 Autókereskedők 
- Corvette C4
9.00 Hogyan készült?
10.00 Hogyan csinálják? 
- Gömbhal, skót szoknya

11.00 Állítólag... 
- Vakon vezetni
12.00 Megavilág
13.00 Autókereskedők
15.00 Újjáépítők
16.00 Ki ad többet? 
- Vámpírölő készlet
16.30 Hogyan készült?
17.00 A túlélés törvényei
- Észak-Afrika
18.00 A túlélés törvényei
- Románia
19.00 Autókereskedők
21.30 Hogyan készült?
22.00 Keith Barry trükkjei
23.00 Dynamo 
- varázslat a világ körül
0.00 Egy idióta külföldön
1.00 Autókereskedők 
- újratöltve - Jeep CJ7
2.00 Chris Ryan bemutatja:
Rendőrségi elit alakulatok
3.00 A túlélés törvényei 
- Arizona Sky Islands

6.00 Hírek (ism.)
7.00 Teleshopping
8.10 Robbanásveszély
9.30 Csavargó halász
10.00 Sztárgyár
11.00 Vallomások 
(ism.)
12.00 Biznisz óra
13.00 Városi kaland
14.00 Teleshopping
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Caterina 
és a lányok 
(olasz sorozat)
17.00 Vallomások
18.00 Info+
18.20 Egészségpasztilla
18.30 Nagy lábon
19.00 Oroszlánok arénája
20.00 Sztárgyár 
– verseny show
20.30 Biznisz óra
21.30 Késhegyen
22.30 Hírek, sport,
időjárásjelentés
23.30 Sztárgyár 
– verseny show
0.00 Esküdt ellenségek
(amerikai krimisorozat)
0.55 Ma a holnapról
(ism.)
1.30 Caterina és a lányok
(olasz sorozat) (ism.)
2.20 Sztárgyár 
– verseny show (ism.)
2.45 Biznisz óra 
(ism.)
3.40 Késhegyen 
(ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság
12.00 Híradás
12.10 Művelődési hírek
12.35 Kispad - sportműsor
13.05 Zenés üzenetek.
14.00 Híradás, KultúrPresszó
16.00 Híradás, Sport, Rádióújság
17.00 Híradás, Figyelő
17.55 A nap hírei röviden

HÉTFŐ
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Ma a Zalán és Amadé ne-
vûek ünnepelnek.
A Zalán férfikeresztnév.
Vörösmarty Mihály Zalán
futása címû mûve révén ter-
jedt el.
Az Amadé latin eredetû
férfinév, az amare (szeretni)
és a deus (isten) szavak ösz-
szetételébõl képzõdött, a je-
lentése: szeresd az Istent!
Szombaton Árpád napja
lesz.
Vasárnap a Hugó nevûek
ünnepelnek.

Évforduló
• 1867 – Az Amerikai
Egyesült Államok megvá-
sárolja Alaszkát az Orosz
Birodalomtól 7 200 000
dollárért.
Szombat, március 31.
• 1889 – Átadják az Eiffel-
tornyot Párizsban.
• 1901 – A Daimler Motor
bemutatja új autómodelljét
Nizzában, melyet a meg-
rendelõ leányáról Merce-
desnek neveztek el.
Vasárnap, április 1.
• 1976 – Steve Jobs két tár-
sával megalapítja az Apple
Computert.

• 1979 – Az Iráni Iszlám köz-
társaság kikiáltása.

Vicc
A morcos kismalac megy az
úton.Találkozik egy jó tün-
dérrel. Azt mondja a tündér:
– Teljesítem két kívánságo-
dat!
– Teremjen ebbe a fába egy
szög, amit senki sem tud ki-
húzni!
– És mi a második kívánsá-
god?
– Húzd ki!

Recept
Sajtgolyó
Hozzávalók: 500 ml tej, 200
g liszt, 200 g reszelt sajt, 3 to-
jás, csipet só, vaj.
Elkészítése: Egy tálat kike-
nünk vajjal, beleöntjük a tejet,
csipet sót, és ezt picit melegít-
jük. Ha forr, beletesszük a
lisztet és a reszelt sajtot. Eze-
ket turmixal még a tûzön, las-
sú láng mellet öszszedolgoz-
zuk. Belerakjuk a tojást, és
ezzel is összeturmixoljuk si-
mára. A tésztát nyomózsák-
ba rakjuk, és sütõpapíros tep-
sibe kis gombócokat nyo-
munk. Végül megsütjük.

2012. március 30.–április 1., péntek–vasárnap   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Kissé frusztrálja a helyzet, hogy
sosem találja a helyét, mindig
más irányt szab önnek a sorsa. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Karrierje magasra ívelhet, ha a
magánéleti problémáit kissé hát-
térbe szorítva most elsõsorban a
munkájára koncentrál. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Az elmúlt idõszakban kissé le-
gyengült a szervezete. A hétvégét
szánja az aktív pihenésnek. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Derûs, vidám napra számíthat.
Nem történik nagy dolog, de
megtapasztalhatja, milyen is az:
szeretve lenni. Ennél több, jobb
úgysem történhet önnel. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Úgy érzi, végre ismét tele van
energiával. A szerelemben is
szinte szárnyakat kap, valóság-
gal elbájolja kedvesét.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Legyen kicsit óvatosabb a mun-
kavégzésben, mert hajlamos le-
het túlterhelni magát. Inkább
szánjon több idõt rá.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Anyagi gondok szorongatják, de
nem szabad feladnia a reményt.
Ha belegondol, volt már rosszabb
helyzetben is. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Problémája lehet a kedvesével, s
ezért az is megfordulhat a fejében,
hogy új társat keressen. Nem biz-
tos, hogy ez az egyetlen út.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Minden körülmény ideálisnak
mondható ahhoz, hogy megvaló-
sítsa egy régi tervét. Ne legyen
rest, vágjon bele. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Azt hiszi, az erõ önnel van. Van
is ebben igazság, csakhogy nem
mindent lehet erõvel megoldani.
Használjon szelídebb hangot!
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Úgy érzi, valaki ki akarja hasz-
nálni a jóhiszemûségét. Talán jo-
gos ez az érzés, de, ha amúgy is
tartozik az illetõnek, akkor te-
kintse ezt jóvátételnek.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Házsártos vitákba keveredhet
olyan emberekkel, akiket igazá-
ból szeret. Gondolja meg, talán
nem is ön az, aki vitatkozik. 
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Vannak dolgok, amiket olvas-
ni kell és nem hallgatni vagy
látni. A bennünket körülvevõ
kultúra azért olyan nehezen
érthetõ, mert összekevertük a
dolgokat. Mi mindent látni
akarunk. Látni a regényt, a
verset, a hangversenyt, még a
gondolatokat és az álmokat is
látni szeretnénk. Ezért aztán
lassan eltûnik az életünkbõl a
könyv, a levél, a rádió, a hang,

a gondolat. És marad a kép. A
képernyõ. Meg kell találnunk új-
ra mindennek a maga formáját.
Csak a kisgyereknek darálnak
össze mindent, hogy könnyebben
tudja megenni. A felnõtt ember
meg tudja rágni a dolgokat. Ha
mindent összedarálunk a sze-
münk számára, akkor ne csodál-
kozzunk azon, hogy gyermeteg
módon fogunk élni és érteni. Ol-
vass el néha egy-egy könyvet. 

Gondolatjel Visky István rovata

www.marosvasarhelyiradio.ro

Eladó Gyergyószentmik-
lós fõterén 36 m2-es fel-
újításra szoruló emeleti
lakrész, közös udvarban,
rendezett iratokkal. 
Telefon: 0745-874 646

Apróhirdetés



Kézilabda 

Turós-Jakab László

E hét végén a döntõbe
jutást célozza az európai

nõi kézilabda négy legjobb
csapata. Vasárnap 18 órai
kezdettel az Oltchim a Gyõri
Audi ETO KC-t fogadja a
Râmnicu Vâlceai-i Traian-
sportcsarnokban. A rendkí-
vül érdekesnek ígérkezõ
összecsapás a két évvel ez-
elõtti „dupla” visszavágója:
akkor, 2010-ben, az Oltchim
25-25 és 24-20 után biztosí-
totta helyét a fináléban, ame-
lyet azonban elvesztett a
Viborggal szemben. A dán
csapat egy évvel korábban
éppen a Gyõrt gyõzte le a
BL-fináléban.   

A két évvel ezelõtti Olt-
chim (Ungureanu – Nechita,
Luca, Lecuºanu, Neagu,
Stanca, Curea) azóta teljesen
kicserelõdött, Radu Voina
idén legtöbbször a Dinu –
Managarova, Brãdeanu,
Ozel, Jovanovici, Manea,
Elisei kezdõhetesnek szavaz
bizalmat. A 2010-es gyõri
gárdából csak Görbicz és

Amorim maradt, idén Haral-
dsen a kapus, s Radicsevics,
Hornyák, Lekics és Lõke a
többi mezõnyjátékos a kez-
dõcsapatban.  

A Gyõri Audi ETO KC
tán Európa leggazdagabb
csapata, hiszen hogyan

másként magyarázható az
évi 5 millió eurós költség-
vetés vagy olyan klasszisok
jelenléte, mint Katrine
Lunde Haraldsen (a világ
legjobb hálóõre) és Heidi
Lõke (a világ legjobb játé-
kosa 2011-ben). A csapat

edzõje Karl Erik Böhn, aki
tavaly BL-t nyert a norvég
Larvikkal. Lõke és
Haraldsen havi 20 ezret ke-
res a magyar bajnoknál,
Görbicz pedig 15 ezret. 

Az Oltchim költségvetése
3 millió euró, legjobban fize-

tett játékosai pedig a jelenleg
sérült Cristian Neagu (15
ezer), Yeliz Özel (10 ezer) és
Marija Jovanovics (10 ezer).    

A vasárnapi lesz a két csa-
pat kilencedik összecsapása,
a magyar bajnok négy, a ro-
mán pedig három gyõzelmet
aratott 2003-tól kezdõdõen a
kontinentális kupákban
(EHF Kupa és BL).  

A 2011–12-es Bajnokok
Ligája-idényben a gyõriek
gólaránya 356-310, a vâlcea-
iaké pedig 334-319.  Görbicz
Anita 91, Heidi Lõke 54,
Eduarda Amorim 54, Jovan-
ka Radicsevics pedig 54 gólt
dobott az Audi ETO KC-
nek a BL-szezonban, míg az
Oltchimnál Yeliz Özel (44
gól), Valentina Ardean
Elisei (44) és Oana Chirilã
(34) volt a három legeredmé-
nyesebb játékos. 

Senkit sem lep meg, hogy
az Audi ETO KC és az
Oltchim is veretlen országa
2011–12-es bajnokságában: a
gyõriek pontveszteség nélkül
nyerték a 22 fordulós alap-
szakaszt, míg a vâlceaiak 17
gyõztes csatánál tartanak a
Nemzeti Ligában. 
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Röviden
Idegenben nyert a Rapid

A 2011–12-es labdargó
Román Kupa elsõ elõdön-
tõjében vendégsiker szüle-
tett, a Rapid 1-0-ra nyert
Vasluiban. A giuleºti-iek
gólját Herea szerezte bün-
tetõbõl, miután a 72. perc-
ben Grigorie ellen szabály-
talankodtak. Lapzárta
után Dinamo–Medgyesi
Gaz Metan-találkozót ren-
deztek.  

A Debrecen 311 nap
után kikapott

A Debrecen 4-0-ás veresé-
get szenvedett szerdán este
a Kecskemét otthonában a
magyar labdarúgó-Ligaku-
pa elõdöntõjének elsõ mér-
kõzésén. Kondás Elemér
csapata 311(!) nap, 36 ve-
retlenül megvívott találko-
zó után kapott ki újra tét-
mérkõzésen, ezt megelõzõ-
en legutóbb az elõzõ baj-
nokság utolsó fordulójában
a Haladás gyõzte le a haj-
dúsági gárdát. Kedden a
Videoton Pápán nyert 3-0-
ra. A visszavágókat jövõ
szerdán rendezik meg, a fi-
náléra pedig április 18-án
kerül sor.

Oltchim–Gyõr: igazi rangadó 

Tenisz 

T. J. L. 

A világrangsorban leg-
jobban álló román teni-

szezõk megtagadták a rész-
vételt a jövõ hét végi Davis
Kupa-mérkõzésen. A Világ-
csoportból kiesett trikolórok
a hollandok vendégei lesznek
az Euro-afrikai zóna elsõ
csoportjának második fordu-
lójában. Ciprian Porumb
szövetségi kapitány nem szá-
míthat Victor Hãnescu (95.
az ATP-rangsorban), Adrian
Ungur (100 ATP), Marius
Copil (249 ATP) és Victor
Crivoi (256 ATP), sõt, a pá-
rosok világrangsorában elõ-
kelõ kilencedik Horia Tecãu
szolgálataira sem. A fentiek
így kívánják folytatni tiltako-
zásukat Andrei Pavel volt
Davis-kupa szövetségi kapi-
tány menesztése kapcsán. Az
öt játékos azt nyilatkozta,
hogy amennyiben Pavelt
visszaállítják tisztségébe,
azonnal vállalják a játékot.
Erre azonban nagyon kevés
az esély, miután Ruxandra
Dragomir, a szakszövetség
elnöke és Andrei Pavel kö-
zött orvosolhatatlannak tû-
nik a törés. Ilyen körülmé-
nyek közt Ciprian Porumb
kénytelen volt tapasztalatlan
fiatalokat mozgósítani,
Petru-Alexandru Luncanut
(23 éves, 437 ATP), Andrei
Dãescut (23 éves, 685 ATP),
Darius Florin Brãguºi-t (18
éves, 940 ATP), Alexandru-
Vasile Ghileát (18 éves, 1.128
ATP) és Teodor Nicolae
Marint (19 éves, 1.418 ATP).
Vállalja a játékot Tecãu egy-
kori párja, Florin Mergea,
aki 27 évesen 1507. egyesben
és 244. párosban. 

Görbicz Anita (középen) és Oana Manea biztosan találkozik vasárnap este is Râmnicu Vâlceán

Labdarúgás 

Hírösszefoglaló 

A hazai csapatok a lab-
darúgó Bajnokok Ligája

utolsó két negyeddöntõjében
sem tudtak nyerni, egy elõ-
döntõ pedig már nagyjából
körvonalazódott: a Bayern a
Real Madriddal játszik a
müncheni fináléért.   

A bajorok Marseille-ben
verték 2-0-ra a francia Olym-
pique-ot, miután Gomez a
44., Robben pedig a 69. perc-
ben zörgette meg az eltiltott
Mandanda helyett védõ
Andrade hálóját. Az OM-tól
Münchenbe igazolt francia
Ribéry nem érezhette valami
jól magát, miután a Stade
Vélodrome közönsége “áru-
lónak” járó füttykoncerttel
kisérte minden megmozdulá-

sát. A Bayern eldöntötte a to-
vábbjutás kérdését, s miután
a keddi visszavágó formali-
tásnak ígérkezik, a bajorok
már a királyi gárdával való
találkozókra gondolhatnak. 

A San Sirón nem született
gól, s bár a házigazda AC
Milan és a vendég Barcelona
is megszerezhette volna a
gyõzelmet, a 0-0 végül min-
denkinek megfelelhetett.
Bosszankodni viszont a kata-
lánok bosszankodhattak, hi-
szen a 38. születésnapját ép-
pen a meccs napján ünneplõ
Jonas Eriksson két tizen-
egyestõl fosztotta meg õket:
az  elsõ negyedóra végén
Abbiati kapus vetõdött a ka-
pura törõ Alexis Sánchez lá-
bai elé, a 78. percben pedig
Mesbah húzta vissza a trikó-
jánál fogva a nagy helyzetben
kapura fejelõ Puyolt. Amúgy

az olaszok minden bevetettek
azért, hogy megállítsák a
Barcát, kezdve az agyonön-
tözött gyeppel és végezve a
Messit kitartóan vakító léze-
rekkel. A svéd játékvezetõ
gyengécske produkciója a
technikásabb spanyolokat rö-
vidítette meg, akik még így is
elsöprõ labdabirtoklási arán-
nyal és kétszer annyi sikeres
passzal zárták a milánói
meccset. S annak reményé-
ben, hogy hazai pályán fel
tudják majd törni az olasz vé-
delmét, és a kulcsemberek is
jobb napot fognak ki. Folyta-
tás április 3-án a Nou
Campban.

Ez volt a két sztárcsapat
14. találkozója a nemzetközi
kupaporondon, s az öt Bar-
celona- és négy AC Milan-
siker mellett az ötödik dön-
tetlen. 

Milánóban remiztek MessiékKiálltak 

Andrei Pavelért

Vízilabda 

T. J. L. 

Vasárnap kezdõdik és
április 8-áig tart a kana-

dai Edmontonban a férfi vízi-
labdázók 12 csapatos olimpi-
ai kvalifikációs tornája. 

Érthetetlen és logikátlan
sorsolási kritériumok alapján
egy nagyon erõs és egy gyen-
ge selejtezõcsoport alakult ki,
Románia utóbbinak a tagja.
Kovács István tanítványai az
Izvorani Olimpiai Komple-
xumban készültek a tenge-
rentúli nehéz megmérettetés-
re, s a magyarországi szakem-
ber választása végül az aláb-
biakra esett: Dragoº Stoenes-
cu, Mihai Drãguºin (háló-
õrök), Cosmin Radu, Tiberiu

Negrean, Nicolae Diaconu,
Andrei Iosep, Andrei Buºilã,
Mihnea Chioveanu, Alex-
andru Matei, Dimitri Goan-
þã, Ramiro Georgescu, Ale-
xandru Ghiban és Kádár
Kálmán (mezõnyjátékosok).
A román küldöttség kedden
reggel utazott Kanadába, a
13 játékos, Kovács és segédje,
Ciprian Câmpeanu mellett
Dumitru Paizan gyúró és ve-
zetõként Liviu Rãducanu
szállt bizakodva repülõgépre. 

A trikolórok a németek el-
len kezdenek, majd a görö-
gök (április 2.), a macedónok
(április 3.), a hollandok (ápri-
lis 4.) és a montenegróiak
(április 5.) következnek. A
legjobb négy keresztben ját-
szik a másik hatos elsõ négy
helyzettjével, a párosítás A1-

B4, A2-B3, A3-B2, A4-B1.
Miután a B csoport lényege-
sen gyengébb (a spanyolok és
a házigazda kanadaiak a tö-
rökökkel, az argentinokkal, a
venezuelaiakkal és a brazi-
lokkal vívnak körmérkõzést),
az A csoport továbbjutói jó
esélyekkel pályázhatnak az
ötkarikás repülõjegyekre. 

Az edmontoni negyeddön-
tõ gyõztesei egészítik ki a
londoni olimpiai játékok 12
csapatos mezõnyét. Nagy-
Britannia házigazdaként Eu-
rópa képviseletében, továbbá
kontinensbajnokként Egye-
sült Államok, Ausztrália és
Kína már biztosította helyét
az ötkarikás pólótornán,
csakúgy, mint Szerbia, Ma-
gyarország, Olaszország és
Horvátország. 

Kosárlabda 

T. J. L. 

Két forduló maradt
hátra a férfi-kosárlab-

da-bajnokság alapszaka-
szából, és még mindig nem
lehet tudni, hogy melyik
nyolc együttes marad ver-
senyben a bajnoki címért
kiírt rájátszásban.

Szerdán este az utolsó két
elmaradt mérkõzést is pó-
tolták, a Megyesi Gaz
Metan 96-64-re nyert a
SCM U Craiova, a Nagyvá-
radi CSM pedig 79-76-ra az
Energia Rovinari ellen.  

A 29. forduló mai esti
nyitómérkõzésén a BCM U
Piteºti a még mindig nyeret-
len Poli Iaºi együttesét fo-
gadja. A hat szombati talál-
kozó fele sorsdöntõ fontos-
ságú az alapszakaszhelyek
szempontjából, a Kolozsvá-
ri U-Mobitelco BT–Buka-
resti Dinamo-, CSS Giur-
giu–Gaz Metan- és Nagy-
várad–Craiova-mérkõzé-
seknek viszont nincs külö-
nösebb tétje. 

A 40 pontos Energia és a
négy ponttal többet gyûjtött
Maros KK Târgu Jiu-i ösz-
szecsapása mindkét gárdá-
nak fontos, csakúgy, mint a
CS Municipal és a CSU
Atlassib bukaresti találko-
zója. A Digi Sport választása
a 19 órakor kezdõdõ Te-
mesvári BC–CSU Ploieºti-
rangadóra esett, amelynek
eredménye megelõlegezheti
az alapszakasz gyõztesét. A
vendégek zsinórban 12 gyõ-
zelem után látogatnak a lis-
tavezetõhöz, amelyet siker
esetén szinte biztosan meg-
elõzhetnek.    

Az alapszakasz április 4-i
zárófordulójának mérkõzé-
sei egy idõben zajlanak

majd, 18 órai kezdettel. 
A rájátszás április 1-jén

rajtol, de csak az 1–8. helye-
zettek folytatják: költségta-
karékossági megfontolások-
ból a 9–15. helyezettek az
alapszakaszt követõen vaká-
cióra mehetnek. Csak a ki-
esés elkerüléséért játszik a
14. helyen végzõ Hargita
Gyöngye KK és a nyomá-
ban záró Poli Iaºi. Az egyik
csapat két gyõzelméig tartó
sorozat április 11-én Csík-
szeredában kezdõdik, és egy
héttel késõbb Iasi-ban foly-
tatódk. A mindent eldöntõ
harmadik összecsapásnak is
a székelyek lesznek a házi-
gazdái, április 21-én.  

A nõi bajnokságban vég-
legesítették a rájátszás me-
netrendjét. Az alapszakasz
nyolc legjobb csapatának
play-offja három szakasz-
ban zajlik, az elsõ játéknap-
jai április 5., 12. és 18., a
másodikéi pedig április 21.,
25. és 28. – két gyõzelemig
játszanak, akárcsak a har-
madik szakaszban, a 3–8.
pozíciókért (május 3., 6. és
9.). A bajnoki cím sorsa fe-
lõl legtöbb öt mérkõzés
dönt, május 3-én és 4-én a
jobban helyezett, 10-én és
11-én pedig a másik csapat
otthonában. A mindent el-
döntõ esetleges ötödik ösz-
szecsapásnak is az alapsza-
kaszban elõkelõbben helye-
zett csapat lesz a házigaz-
dája. 

A kiesés elkerüléséért ki-
írt play-out is három sza-
kaszban zajlik, mindannyi-
szor két gyõztes csatáig. A
játéknapok: április 5., 12. és
18., április 21., 25. és 28.,
május 3., 6. és 9.   

A feljutókat eldöntõ kör-
mérkõzést május 1. és 3. kö-
zött rendezik meg a másod
osztály legjobbjai számára. 

Temesvári csúcsrangadó

Londonért – Edmontonban 



Ágoston Hugó

Ön száz éve született,
akár élhetne ma is. Nem hi-
szem, hogy emlékszik rá,
de 1972-ben (ezek szerint
hatvan éves volt akkor, már
nem tudom felidézni, hogy
fiatalabbnak vagy öregebb-
nek látszott) találkoztunk
futólag Budapesten egy
könyvkiadóban...
– Ó, hát maga volt az?

Kedves öntõl a szelíd
gúny, de én akkor kérdezni
akartam valamit, s most az
a kérdés még drámaibb. Az
a világ nem volt groteszk,
Mester, az ön egypercesei,
illetve a Tóték képtelen
helyzetei mégis hatásosak
voltak. Most mintha fordít-
va van. Mi a groteszk? Va-
lóság? Látásmód? Értelme-
zés? Mûfaj?
– „Szíveskedjék terpeszállás-
ba állni, mélyen elõrehajol-
ni, s ebben a pozitúrában
maradva, a két lába közt hát-
ratekinteni: Köszönöm.
Most nézzünk körül, adjunk
számot a látottakról. Íme, a
világ fejtetõre állt. Férfilábak
kalimpálnak a levegõben,
visszacsúsznak a nadrágszá-
rak, s a lányok, ó, ezek a lá-
nyok, hogy kapkodnak a
szoknyájuk után!” (Arról,
hogy mi a groteszk)

Tehát valóság is, látás-
mód is...
– „Kérem, szíveskedjenek
kiegyenesedni. Amint látják:
a világ talpra állt, önök pedig
emelt fõvel, keserû könnyek-
kel sirathatják kedves halot-
taikat.” (Arról, hogy mi a gro-
teszk)

Tehát értelmezés. Mi a
kulcsa az ön megközelítés-
módjának?
– „A legtöbb, amit egyik em-
ber a másiknak adhat, az a
szolidaritás. Az egész embe-
ri etikám erre a szóra épül,
és ez a kulcsszava az én írói
munkásságomnak is. Ennek
köszönhetem, hogy bár jól
ismerem a nyugat írói moz-
galmait, módszerekben so-
kat tanultam tõlük, de filo-

zófiájukban sohasem azo-
nosultam velük. Hiszem pél-
dául, hogy abban az infor-
mációözönben, szózuhatag-
ban, amiben élünk, a közlés
értéke devalválódott, de
nem hiszem, és sohasem fo-
gom hinni, hogy ember és
ember közt valaha is meg-
szüntethetõ a kommuniká-
ció.” (Párbeszéd a groteszkrõl)

És a mûfaj?
– „A groteszk megingatja a
végérvényest, de nem állít
egy másik végérvényest a he-
lyébe. Pont helyett mindig
kérdõjelet tesz, tehát nem le-
zár, befejez, hanem utat nyit,
elindít. (...) A kijelentõ mon-
dat helyett a kérdõ mondat
az, amely az én egész írói
struktúrám alapja.” (Párbe-
széd a groteszkrõl)

Ez rendben van, de mo-
rálisan, vagy nem is tu-
dom... szóval nem fenyeget
az, hogy – szolidaritás ide
vagy oda – a kétely vagy
egyenesen a cinizmus lát-
szata okán semmibe van vé-
ve valahogy az ember, az
ember méltósága, a „fensé-
ge”? Groteszk megközelí-
tésben mi az ember?
– „Az ember minõségi mun-
kával készült, ezt tapaszta-
latból tudja mindenki. Min-
den porcikája tartós és cél-
szerû, kivéve a vakbelet, me-
lyet egy óvatlan pillanatban
belecsempészett a hasunkba
a Sátán. A vakbéllel azon-
ban manapság már játszva
elbánnak a sebészek, és így
örömmel vehetjük tudomá-
sul, hogy a Sátán sem bel-
gyógyászati, sem elmekórta-
ni szempontból nem tudott
belefuserálni a teremtés mû-
veletébe.” (Elõszó Jean Effel A
világ teremtése címû mûvéhez)

Ön 1979 júniusában halt
meg, annyi évesen, ameny-
nyi most én vagyok. Milyen
a másvilágon?
– Fiatalember, másvilág
nincs.

Akkor mindezeket ki és
honnan mondja nekem?
– Majd megtudja. Minden

gondolat, minden képzet,
amely megszületett: él, mû-
ködik és örök. Ez nem
ugyanaz a világ, de nem is a
másvilág. Csak egy maga-
sabb összesség és egyidejû-
ség, ami ugyanaz, mint az
idõnkívüliség.

Négy évig, 1958–1962
között nem publikálhatott a
forradalomban való részvé-
tele miatt; hogy élte túl?
– A diplomámnak köszön-
hetõen, 1941-ben vegyész-
mérnöki diplomát szerez-
tem, az Egyesült Gyógy-
szer- és Tápszergyár orvos-
tudományi osztályán kap-
tam állást. Jó volt, írhattam.

És a diplomáját kinek
köszönheti?
– Egy híressé vált, mert kor-
történeti anekdotával vála-
szolok. „Terepen” voltam.
„– Jöttem megnézni, fõmér-
nök elvtárs, hol is lesz a
nagyolvasztó. – Itt, író elv-
társ, ahol most vagyunk. –
De hát ez csupa gizgaz meg
gyom. Mikor lesz ebbõl ko-
hó? – Író elvtárs, szocialista
rohammunkával augusztus
huszadikán lesz csapolás. –
Az ide két hónap, mérnök
elvtárs, és még egy kapavá-
gás sem történt. – Legyen
nyugodt, író elvtárs. Augusz-
tus huszadikán itt folyni fog
az acél. Egyébként jól értet-
tem? Örkénynek hívják az
író elvtársat? – Igen. – A
gyógyszerész fia? – Igen. – A
Csillag patika tulajdonosáé?
– Igen. – A méltóságos úré?
– Igen. – Ja úgy. Akkor el-
árulom, író úr. Lófasz fog itt
folyni, nem acél.”

Zseniális! Hogy hívták a
patikust?
– Örkény, született Österre-
icher Hugó. Édesapám ra-
gaszkodott hozzá, hogy tisz-
tességes végzettségem, szak-
mám is legyen.

Volt önnek baja a zsidó-
sága miatt?
– A munkaszolgálat nem
volt valami jó.

Igen, idézek egyik élet-

rajzából a sok közül, ami a
neten kering. „1942-ben
munkaszolgálatra hívták
be. A doni harctérre küld-
ték, túlélte az összeomlást,
és hadifogolytáborba ke-
rült. 1945-ben átszállították
egy Moszkva melletti tá-
borba, itt már írni is tudott.
1946 karácsonyára érkezett
haza.”
– Ez így pontos.

Nem derül ki, hogy mi-
ért vitték el. De nem is fon-
tos. Tudja, Mester... Rad-
nóti Miklós, Szerb Antal,
Karácsony Benõ... Minap
arra gondoltam, mi lenne,
ha valamilyen instancia
egyszer csak kivenné a zsi-
dókat a magyar történelem-
bõl, kultúrából és közélet-
bõl, tudományból és iroda-
lomból.
– Ez szamárság. Ezt õk sem
akarják, senki sem akarja.

Dehogyisnem! Többen
akarják, mint gondolja.
– De miért csak a zsidókat?
Akkor már ne maradjon
Petrovics és Babits se!

Egy héttel ezelõtti hír:
Magyarország a legantisze-
mitább európai országok
között. Ezt statisztikai ala-
pon állapították meg.
– Erre most a fõmûvemmel
válaszolok: egyperces hall-
gatással.

Mondják azt is, hogy ma
Magyarországon nincs de-
mokrácia, mind erõsebb az
önkény. Örkény Istvánnak
errõl mi a véleménye?
– Biztosan felemelném a
hangom. De félek, hogy ma-

guk nem tudják, mi az ön-
kény, és milyen az, amikor
nincs demokrácia. Elsõsor-
ban, az emberek mit szól-
nak? Elfogadják?

Az emberek többsége el-
fogadja, sõt. Megkapnak
egyebet, sok nacionaliz-
must, idegengyûlöletet, Eu-
rópa-ellenességet, nem tö-
rõdnek vele, hogy „min-
denki sorra kerül”.
– Nézze, amíg elfogadják...

De Mester! Nem akar-
tam, ezek után kénytelen
vagyok mégis... Íme, mi ol-
vasható ugyanabban az
életrajzban: „A személyi
kultusz éveiben õszinte lel-
kesedéssel próbált meg ele-
get tenni az irodalompoliti-
kai kívánalmaknak, s e
szellemben sematikus re-
gényt is írt.” Most ismét
szemérmetlen személyi kul-
tusz van kialakulóban, s er-
re ön azt mondja: ha elfo-
gadják, minden rendben
van!? De hát ön 1956-ban a
forradalom oldalára állt, az
életét kockáztatva, végül
nem „fogadta el”.
– Végül nem, már lettünk
elegen.

Idevág az ön egyik reme-
ke. Természetesen nem va-
lamiféle párhuzam kedvéért
idézem, az ki van zárva...
A címe: 1949. „Rajk László
külügyminisztert, a párt ré-
gi harcosát, saját kérésére
halálra ítélték. A kivégzés a
kölcsönös egyetértés és bi-
zalom jegyében folyt le, kis-
számú meghívott elõtt.” Ez
tehát hét évvel 1956 elõtt
történt.

– Semmi sem ugyanaz, sem-
mi sem ugyanolyan.

Nyugtat engem, Mester?
– Az önkény istennek nem
tetszõ dolog. Vagy mégis?

A bölcsessége nyugtat
meg. Biztosan a jövõbe lát!
– Nem, fiatalember, nem,
nyugodjon meg.

Sokat foglalkoztatta önt
a sajtó, több írásában sze-
repelnek maga kitalálta hí-
rek, például ez a zseniális
hírparódia, a kedvencem:
„Ágyában dohányzott bor-
sodbányai lakásán Haris
Márton vájár. Miután vé-
gigszívta cigarettáját, lám-
pát oltott, falnak fordult és
elaludt.” Szerintem óriási a
hírértéke, mert bár a vájá-
rok óriási többsége így
tesz, az olvasó mást várna
(leginkább nyilvánvalóan
azt, hogy kigyullad a mat-
rac stb., ami teljesen érdek-
telen, közhelyes lenne),
ehelyett jön a meglepetés,
teret engedve a képzelet to-
vábbi játékának. Meg le-
hetne írni egy ilyen pompás
novellakezdet után a vájár
álmát.
– Igen, ezt el tudom képzel-
ni.

Képzelje, egy bukaresti
tévés kedvenc mondása,
amivel nagy sikert aratott,
az, hogy „románok va-
gyunk, és ez minden idõn-
ket lefoglalja”. De közben
én megtaláltam az ön Visz-
szatért a földre a magyar
holdrakéta címû remekét,
benne a következõ részlet-
tel: „– Élnek [a Holdon]
kellemes meglepetésemre
magyar emberek, akik már
jól alkalmazkodtak a nagy
hõmérsékleti ingadozások-
hoz és más helyi adottsá-
gokhoz. Megedzõdtek a hi-
deg ellen, és persze hõálló-
ak is, továbbá levegõ híján –
mert az a Holdon nincs –
zacskóból vesznek lélegze-
tet, melyben még a hazulról
hozott levegõt tartogatják.
– Milyen megható! És azon-
kívül, hogy magyarok, mi-
vel foglalkoznak? – Azonkí-
vül, hogy magyarok, nem
foglalkoznak semmivel,
mert ez teljesen igénybe ve-
szi az idejüket.” Bepereljük
a fickót plágiumért?
– Ugyan, fiatalember, mond-
tam, hogy minden gondolat
mindenkié. Az egy okos fia-
talember, az pedig, hogy a
románok is olyanok, mint a
magyarok, nyilvánvaló.

Arról, hogy mi az önkény
Centenáriumi képzelt beszélgetés Örkény István íróval

A jeles magyar próza- és drámaíró születésének századik évfor-

dulójához érkezünk idén tavasszal. Az irodalmi groteszk meste-

rét, a mindenkori valóságot iróniával és empátiával leképezõ,

fölöttébb sajátos alkotói világ megteremtõjét arról faggatjuk,

hogy mi a kulcsa különleges látásmódjának, mi mûködteti szö-

vegeit. És közben egyebek mellett megtudjuk: Örkény szerint

az önkény istennek nem tetszõ dolog – de lehet, hogy mégis.

úmszszínképHétvégi melléklet
Szerkeszti: Ágoston Hugó, Szonda Szabolcs

2012. március 30.–április 1., péntek–vasárnap
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Van választásunk

A légikisasszony ide-oda
lapozott a légi menetrend-
ben. A kisujjában volt az
egész, csak a biztonság ked-
véért nézett utána.

– Van egy szép gép, mely
Bécsbõl indul, és 16.10-kor
érkezik Rómába.

– Ez fog a kifutópályán
fölrobbanni?

– Hát bizony – mondta a
légikisasszony.

– Más baj is van – jegyezte
meg az utas. – Mire beérek a
városba, zárva lesznek az
összes hivatalok.

– Hát akkor ne Bécsben,
hanem Prágában tessék át-
szállni. Ez a járat már há-
romnegyed egykor Rómá-
ban van.

– Ez már jobban hangzik –
állapította meg az utas.

– Viszont Prágában három
órát kell a csatlakozásra vár-
ni.

– Megéri – mondta az
utas. – A bécsi géppel ugyan-
is elvesztek egy napot.

– Akkor jobb lesz a prágai
géppel menni. Sajnos, ennek
reggel hétkor van az indulá-
sa.

– Nem ideális – mondta az
utas. – Ha tudom, hogy ko-
rán kell fölkelnem, le se hu-
nyom éjszaka a szemem.

– Eszerint ön mindenkép-
pen elveszít egy napot – mo-
solygott rá a légikisasszony.
– Akkor hát melyik géppel
parancsol utazni?

– Talán mégis inkább a
prágaival – mondta az utas.
– Majd beveszek este egy
erõs altatót.

– Remélem, tudja – kér-
dezte a légikisasszony –,
hogy ezzel a géppel is van
egy kis bibi?

– Én csak azt hallottam,
hogy az Alpesekben szétzú-
zódik egy sziklán. Vagy ez
nem az?

– De igen. Ízzé-porrá
megy széjjel – mondta a légi-
kisasszony, s átnyújtván a je-
gyet, gépiesen hozzátette:

– Jó utat.

Az otthon

A kislány még csak négy-
éves volt, emlékei bizonyá-
ra összemosódtak, s az any-
ja, hogy tudatosítsa benne a
küszöbön álló változást,
odavitte a szögesdrót kerí-

téshez, és messzirõl meg-
mutatta a szerelvényt.

– Nem is örülsz? Ez a vo-
nat visz haza.

– És akkor mi lesz?
– Akkor otthon leszünk.
– Mi az, hogy otthon? –

kérdezte a gyerek.
– Ahol azelõtt laktunk.
– És ott mi van?
– Emlékszel még a mac-

kódra? Talán a babáid is
megvannak még.

– Anyu – kérdezte a gye-
rek. – Otthon is vannak
õrök?

– Ott nincsenek.
– Akkor – kérdezte a kis-

lány – onnan meg lehet majd
szökni?

In memoriam 
dr. K. H. G.

– Hölderlin ist ihnen
unbekannt? – kérdezte dr. K.
H. G., miközben a lódögnek
a gödröt ásta.

– Ki volt az? – kérdezte a
német õr.

– Aki a Hyperion-t írta –
magyarázta dr. K. H. G. Na-
gyon szeretett magyarázni. –
A német romantika legna-
gyobb alakja. És például
Heine?

– Kik ezek? – kérdezte az
õr.

– Költõk – mondta dr. K.
H. G. – Schiller nevét sem is-
meri?

– De ismerem – mondta a
német õr.

– És Rilkét?
– Õt is – mondta a német

õr, és paprikavörös lett, és le-
lõtte dr. K. H. G.-t.

Hogylétemrõl

– Jó napot.
– Jó napot.

– Hogy van?
– Köszönöm, jól.
– És az egészsége hogy

szolgál?
– Nincs okom panaszra.
– De minek húzza azt a

kötelet maga után?
– Kötelet? – kérdezem hát-

rapillantva. – Azok a beleim.

Sóhajnak beillõ szózat 
egy ismeretlen 
rendeltetésû 
vasdarabhoz, mely 
a történelem
viharain keresztül 
szép csöndben 
meglapult 
egy limlommal tele 
ládikóban, mert 
se nagyapámnak, 
se apámnak, se nekem 
nem volt merszünk 
szemétre dobni, 
és az utánam jövõnek 
se lesz

– Túlélsz, pöcök.

Zászló
Nagy Lászlónak

Magyarország
Magyarorszá
Magyarorsz
Magyarors
Magyaror
Magyaro
Magyar
Magya
Magy
Mag
Ma
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

Jellempróba

A kerekes kútnál szálltam
ki az autóból, mert onnan
már csak száz lépés volt a
gyárkapu. A gyárat hegyek
vették körül, a hegyeken szõ-
lõk, erdõk, irtások; az irtáso-
kon magasfeszültségû távve-
zeték.

Vidéken a gyárat is kutya
õrzi, mint a krumplifölde-
ket. Láttomra azonnal düh-
be gurult a kutya, habzó
szájjal, kivicsorgó fogakkal,
vonítva rohant ki a kapus
fülkéjébõl. Félúton megállt,
és fejét félrebillentve, kisze-
melte azt a helyet, ahol majd
belém harap.

Engem puli már meghara-
pott, méghozzá barátom pu-
lija, tiszta faj. Megálltam, és
mérlegeltem, vajon hogy ha-
rap egy idegen puli, egy ilyen
korcs, keverék fajzat, mely-
nek csak kisebbik fele puli: a
nagyobbik vérszomj, sértõ-
döttség, álnokság és üldözési
vágy. Néztem a pulit, s meg-
hátráltam.

Visszaültem az autóba.
Amikor kiszálltam, jött a pu-
li. Farkcsóválva jött, rogy-
gyant térdekkel. Rajongva
nézett rám. Látta, hogy au-
tóm van: fölnyújtotta fejét,
hogy vakarjam meg. Megva-
kartam a fülét.

– Korrupt féreg – gondol-
tam magamban.

– Korrupt féreg – gondolta
a puli.

Az utolsó meggymag

Már csak négyen voltak
magyarok. (Márminthogy
itthon, Magyarországon.
Más népek közt, szerteszó-
ródva, még jó néhány élõ
magyar akadt.) Egy meggy-
fa alatt tanyáztak. Jó fa volt,
árnyat is, gyümölcsöt is
adott. Persze, csak meggy-
szezonban.

A négybõl is az egyik na-
gyothallott, kettõ pedig rend-
õri felügyelet alatt állt. Hogy
miért, azt már maguk se tud-
ták. De azért néha elmondo-
gatták:

– Én rendõri felügyelet
alatt állok.

Neve csak egyetlenegynek
volt, jobban mondva, csak õ
emlékezett a nevére. (Sipos-
nak hívták.) A többiek, mint
annyi mást, a nevüket is elfe-
lejtették. Négy embernél
nem olyan fontos, hogy

mindegyiknek külön elneve-
zése legyen. Egyszer azt
mondta Sipos:

– Kéne valami emléket
hagynunk magunk után.

– Mi a csodának? – kér-
dezte az egyik, aki rendõri
felügyelet alatt állt.

– Hogy arra az idõre, ami-
kor már nem leszünk, ma-
radjon utánunk valami.

– Ki lesz akkor mireánk
kíváncsi? – kérdezte a negye-
dik magyar, akit se Siposnak
nem hívtak, se rendõri fel-
ügyelet alatt nem állt.

Sipos azonban ragaszko-
dott a tervéhez, mely a má-
sik kettõnek is megtetszett.
Csak õ, a negyedik hajtogat-
ta a magáét, hogy ennél bu-
tább ötletet még nem termett
a föld. Zokon is vették a töb-
biek.

– Mi az? – szóltak rá. –
Hogy beszélsz? Te talán nem
is vagy igazi magyar.

– Miért? – kérdezte õ. –
Olyan nagy mázli most ma-
gyarnak lenni?

Ebben volt valami. Abba
is hagyták a torzsalkodást, és
nagy fejtörésbe kezdtek,
hogy miféle emléket hagy-
hatnának maguk után. Egy
követ megfaragni, ahhoz vé-
sõ kellett volna. Ha legalább
egy gombostûje volna vala-
kinek! Azzal – magyarázta
Sipos – bele lehetne szurkál-
ni a fa kérgébe valamilyen
üzenetet. A fában az holtig
megmarad, mint az emberi
bõrön a tetoválás.

– Hát akkor dobjunk föl
egy nagy követ – javasolta az
egyik rendõri felügyeletes.

– Te buta. Hiszen az le-
esik.

Amaz nem vitatkozott.
Szegény, tudta õ magáról,
hogy némiképp rövid az
esze.

– Hát mondjatok jobbat –
szólalt meg késõbb. – Mi van
valami, ami megmarad?

Ezen sokáig eltanakodtak.
Végül abban maradtak,
hogy két kõ közé (nehogy a
földbe mossa az esõ) elrejte-
nek egy meggymagot. Nem
valami óriási emlékeztetõ,
de jobb híján az is megteszi.

Az ám! De honnan ve-
gyék? Hiszen õk, amíg a
meggyszezon tartott, megy-
gyen éltek, utána pedig ösz-
szeszedték, apróra törték és
megették a magvakat. Most
aztán nem találtak egy fia
magot sem.

Ekkor azonban a negyedik
magyarnak, akit se Siposnak
nem hívták, se rendõri fel-
ügyelet alatt nem állt, eszébe
jutott egy meggy. (Most már
õ sem ellenkezett, hanem
szívvel-lélekkel velük tartott,
és csak úgy buzgott a tett-
vágytól.) Az a bizonyos
meggy olyan magasan ter-
mett a lombkorona legtetejé-
ben, hogy annak idején nem
tudták leszedni. Így aztán ott
maradt, és magvára aszott.

Kisütötték, hogy négyen,
ha egymás vállára állnak, azt
az egy szál meggyet mégis-
csak le tudnák hozni. Jól át-
gondoltak mindent. Alsónak
odaállt az a rendõri felügye-
letes, akinek sok esze ugyan
nem volt, de ereje annál
több. Az õ vállára az má-
szott fel, akit se Siposnak
nem hívtak, se rendõri fel-
ügyelet alatt nem állt. Õutá-
na megint egy rendõri fel-
ügyeletes következett, utol-
sónak pedig a vékony hasú,
vékonydongájú Sipos kez-
dett neki a mászásnak.

Nagy üggyel-bajjal föl is
ért, ki is egyenesedett a há-
rom társából álló oszlopon.
De mire fölért, elfelejtette,
hogy miért mászott oda.
Egyszerûen kiment a fejébõl.
A többiek kiabáltak ugyan,
hogy hozza le azt az össze-
aszott meggyet, Siposnak
azonban hiába kiabáltak.
(Tudniillik, õ volt az, aki na-
gyothallott.) Most aztán se
föl, se le, se té, se tova. Néha
mind a négyen egyszerre ki-
abáltak, de így se tudták a
helyzetet megoldani. És úgy
maradtak, ahogy voltak,
egyik magyar a másikon.

Az élet értelme

Ha sok cseresznyepaprikát
madzagra fûzünk, abból lesz
a paprikakoszorú.

Ha viszont nem fûzzük fel
õket, nem lesz belõlük koszo-
rú. Pedig a paprika ugyan-
annyi, éppoly piros, éppoly
erõs. De mégse koszorú.

Csak a madzag tenné?
Nem a madzag teszi. Az a
madzag, mint tudjuk, mellé-
kes, harmadrangú valami.

Hát akkor mi?
Aki ezen elgondolkozik, s

ügyel rá, hogy gondolatai ne
kalandozzanak összevissza,
hanem helyes irányban ha-
ladjanak, nagy igazságoknak
jöhet a nyomára.
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Egypercesek – hosszú idõkre
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Örkény István tehetõs polgári családban
látta meg a napvilágot. Már fiatalkorá-
ban, európai utazásai révén, világpolgári
tapasztalatra és életfelfogásra tett szert,
több idegen nyelvet ismert. Egyetemi ta-
nulmányai után nem sokkal a II. világhá-
ború frontján szerzett élesben háborús
tapasztalatokat, amelyek számos írásá-
nak meghatározó élményanyagát képe-
zik. 1943-ban hadifogságba esik, három
év múlva tér haza. Színházaknál és
könyvkiadóban dolgozik, dramaturgként
és szerkesztõként, aztán amikor nem kö-
zölhet irodalmat (az 1956-os forrada-
lomban való részvétele miatt), 1958 és
1963 között egy gyógyszergyár mérnök
alkalmazottja. Alkotói munkásságá-
nak legismertebb darabjai olyan
(kis)regények és színdarabok, mint a

Macskajáték, a Tóték, a Pisti a vérzivatarban
és a Rózsakiállítás, valamint egyperces
novelláinak sorozata. Mûveit több nyelv-
re lefordították, külföldi színpadokon is
elõadták, a Tótékból és a Macskajátékból
sikeres film is készült. Nevét magyaror-
szági drámaírói ösztöndíj, illetve egyik
budapesti színház is viseli. Örkény Ist-
ván egyedi „találmánya” az egyperces
novella. Az egypercesek zöme (ha nem
épp mindegyik) a groteszk jegyében min-
dennapi világunknak tart görbe tükröt,
felmutatja életünk torz vonásait, amelye-
ken egyszerre nevetünk és gondolko-
dunk el. Bizonyos egypercesek az ab-
szurd felé közelítenek, ezekben a humor
súlyosabb, fájdalmasabb, a világ vagy az
emberi kapcsolatok értelmetlen, megma-
gyarázhatatlan dolgaira világítva rá.

Örkény István (1912. április 5., Budapest – 1979. június 24., Budapest)
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Lánc, lánc, 
imalánc

Mindenhato.hu, 
Subba.blog.hu

Nagyon kérlek bennete-
ket, hogy ezt a láncot ne sza-
kítsátok meg, inkább tegyé-
tek hozzá a saját kis láncsze-
meteket, saját kis imátokat
is, ami a szívetekbõl jön! Ha
van rá módotok, adjátok to-
vább, akit jónak találtok er-
re, és persze imádkozzunk,
amennyit csak lehet. 

HAZÁNKÉRT 
és ORBÁN VIKTORÉRT

Édes Jó Istenünk, Jóságos
mennyei Atyánk!

Hiszünk abban, hogy Te
az akaratodat embereken
keresztül, emberek közvetí-
tésével valósítod meg. Vala-
mennyien gyarlók vagyunk,
de akinek feladatot adsz, és
olyan szerencsés, hogy jósá-
godat közvetítheti felénk, az
nagyon szerencsés ember. S
aki méltóan tudja ezt tenni,
méltó a te szeretetedre is, a
miénkre is.

Amikor a Te küldöncödet
szeretjük, nem bálványt imá-
dunk, hanem a Te jóságo-
dért vagyunk hálásak, még
akkor is, ha nem is mondjuk
ezt ki minden szavunkkal.

Most, amikor Orbán Vik-
torért imádkozunk Hozzád,
hisszük, hogy imádságunk
Krisztus szavaival így hang-
zana. „Legyen meg a Te
akaratod hiszen a te akara-
tod” – csak jó lehet.

Hisszük, hogy Orbán
Viktort azért segítetted Or-
szágunk vezetõ pozíciójá-
ba, hogy jót tegyél ezzel az
oly sokat szenvedett ma-
gyar néppel. Jóságod nem-
csak azt jelenti, hogy azt
akarod, hogy jobban és
könnyebben éljünk, hanem
azt is, hogy erkölcsileg
megtisztuljunk.

Nem elpusztítani akarod
ezt a mi immár csaknem-
Sodománkat, hanem azt
akarod, hogy lakói Lótok le-
gyenek, Téged követõ, hoz-
zád hû emberek, gyûlölettõl,
gonoszságtól mentesek.

Orbán Viktor ezt igyek-
szik közvetíteni felénk: le-
gyünk jobbak, legyünk mél-
tóbbak Hozzád. Amikor azt
mondja, hogy a Család a
társadalom lényege és alko-
tó eleme, ugyanazt próbálja
nekünk elmondani amit Te
a Szentírásban, az Ó-
Szövetségben, Dávid zsoltá-
raiban, az Új Szövetség
Evangéliumaiban, János és
Pál apostolok tanításaiban.

Orbán nem pap, és nem is
bálvány.

Orbán kormányzása,
tiszta szándékai a te üzente-
idnek a napipolitika nyelvé-
re fordítása. Az elesettek
megsegítése – lásd a deviza-
hiteles-ügyek kezelése – egy
emberi kísérlet Krisztus ta-
nításának napi gyakorlattá
tételére.

Drága Mennyei Atyánk!
E napokban megpróbálod

Viktort, és megpróbálsz va-
lamennyiünket. Ahogyan
megpróbáltad Jóbot, és
megpróbáltad a te Szent Fi-
adat is. Mert ez is része a Te
irgalmadnak, hozzánk való
kapcsolatodnak, szereteted-
nek.

Talán azért vannak e pró-
bák, hogy a próbát kiállva,
azzal megbirkózva és nem
átkozódva bizonyítsuk hûsé-
günket irántad, de talán lec-
keként is, hogy soha ne fe-
ledjük nélküled, semmik va-
gyunk, ha viszont velünk
vagy, akkor minden lehetsé-
ges. 

Gyarlók vagyunk, hogy a
próbát kiálljuk. De meg kell
kísérelnünk, s akkor Te is
megsegítesz. 

De Te nem teszel olyan
„lécet” elénk, amit, ha ben-
ned bízunk, ne tudnánk –
sportnyelven szólva „át-
ugorni.” Kérünk, ne tégy át-
ugorhatatlan lécet Viktor
elé!

Add, hogy sikerüljön fe-
lülkerekednie azon a fene-
ketlen gonoszságon, amely-
lyel ellenségei, Hazánk es-
küdt ellenségei egymással és
a Sátánnal kart karba öltve
most nekirontanak.

Adj bölcsességet Fellegi
és Martonyi miniszter urak-
nak a tárgyalásokon, s ûzd
ki a Sátánt legalább egy idõ-
re tárgyalópartnereibõl,
akik arcát, szavát – úgy tû-
nik – eltorzítja a ma-
gyargyûlölet.

Add, hogy a Sátán lelke
helyett a Te Szent lelked le-
gyen ott, ahol ma a magyar
Nép és Orbán Viktor sorsá-
tól döntenek. Ne engedd
szavadon a gonoszt.

Természetesen mi csak
kérhetünk, s a Te Szent lel-
ked az, ami dönt kérésünk-
rõl. De Te azt üzented: „A
reménység meg nem szégye-
nít”. És azt is: „Kérjetek és
megadatik néktek, zörgesse-
tek, s megnyittatik néktek.”

Kérünk most és alázattal
zörgetünk. Kérve kérünk, s
tisztelettel zörgetünk: hall-
gasd meg kérésünket, vala-
mennyiünkét, katolikuso-
két, protestánsokét, izraeli-
tákét –  valamennyiünkét,
aki azt kérjük, hogy mentsd
meg Orbán Viktort és Ma-
gyar Hazánkat, gyarló
népünket, sokat szenvedett
nemzetünket.

Szent Fiad, 
az Úr Jézus nevében,

Ámen

Eddig megfogalmazott 
kéréseink a Jó Istenhez
Az Úr legyen elõtted,

hogy jó utat mutassa néked!
Az Úr legyen melletted,

hogy téged karjába zárjon
és megvédjen a veszedel-
mektõl! 

Az Úr legyen mögötted,
hogy megvédjen a gonosz
cselvetésétõl!

Az Úr legyen alattad,
hogy felfogjon, ha leesel!

Az Úr legyen tebenned,
hogy megvigasztaljon, ha
szomorú vagy!

Az Úr legyen körülötted,
hogy megvédjen, ha mások
rád rontanak!

Az Úr legyen fölötted,
hogy megáldjon téged!

Így áldjon meg téged a jó-
ságos Isten ma, holnap és
minden idõben! Ámen

Sengenileg 
jób lesz

Úz Bence, varia.huhu

Kelt Erdéjben az Úr
2012dik évének január uto-
ján

Tisztelt ország gyüllés,
én a temetkezési anya

könyv mián fordullok a tisz-
telt parlamenterekhez, mert
nagy bajom van, s asztat kér-
dezném, hogy há meghott a
komám, arany kallászos
gazda, ha teccetek ismerni
Józsa Jeremiás, s reám hagy-
ta vég rendeletileg mindenét
szavazati joggal egyben. Én
asztat meg is igirtem, esketni
se kelletett engemet, hogy
miko harmadjára fordulok a
választás napján, mert néhai
kománém férje, teccik-e tud-
ni özvegy Bilibókné ura
Tordeánra adta von sza-
vazattyát, s neki es leadom a
szavazattyát, szoval akko,
miko harmadjára megyek,
akko biza leadom az övét es,
a Józsa Jeremiásét, kárba ne
essék, merhogy mind a ket-
tönknek Gyurcsnyányi Fe-

renc vot a választásunk
régröl.

Meg jelentem asztat,
hogy levelem irása közepete
meghalt kománém es. 

Azzal a kéréssel fordulok
a T ország gyülléshez,
nemkülömben par-
lameneter urakho, hogy tes-
sék megmondani nekem
igaz szívvel, mink akko es
magyarok vagyunk hol-
tunkban es, ha más a válasz-
tási izlésünk? Vagy csak ab-
ba az esetben valos a halot-
taknak a szavazattya, ha Or-
bán Gyözö úrra akarna sza-
vazni a magyar buletinjával
a család? 

Itten a hejji ujságba ugy
irják a nevit, hogy Viktor,
mert amilyen keresztnevet a
jedzö le tud fordítni, aszt
mindétig románul irja be.
Az én onokámat es

Gyözönek kereszteltük, de
csak Victor lett papiron.

Teccik tunni, az asszony a
fekete fökötöjébe szavazva
Orbán urat akarja majd, de
Bilibókné komaszony
neviben kék kötöben, fejin a
lánya kalapjával megy, hogy
ne ismerszék fel.

Aszondja a Forró komám,
hogy vot itten egy másik párt
es, nemcsak a fidész, aki
megigérte a magyarságun-
kat, az a más párt má szava-
zat gyüteni jöt, s azok min-
den voksra egy millio lejt
igértek, még annak es meg-
adják, aki már hótt ember,
mer itten az anyakönyvbe
nem akarja a romány szár-
mazék jedzö átalvenni a ma-
gyar aktákat, aszondja, hogy
az ki magyar, hajjon meg ot-
tan nekik is, s ijetén az em-
ber itt már hott ember
rományosan, de ott magyar-
ban pedig még vállaszto le-
het Aszt monta az a jobik
ember, s meg igirte, hogy
erdéjt vissza lehet foglalni,
ha rájuk szavazna a nép.

Asztat jelenteném még,
hogy szomszédságunk bizo-
nyos Naste Ilie, elvite a
papirokat, miket mag-
yaridöben csináltak még s
abba Násztya Illés van béir-
va, mer akkó a magyar jedzö
átalirta a Radu neveket
Rádulyra, a Neagu neveket
Nyágujra, igy oszt Neagu
Mircea apja es ugy van irva,
hogy Nyáguj Ábrahám, nem
penig Neagu Avram ami
oszt a sirjára van irva
rományosan. Láthassa aki
nem vak. 

Há ez a magyarul Násztya
Illés, valosan Ilie Nastea,
szoval ez  asszondja, hogy
sengenileg jób lesz neki ha
van magyarsága is Násztya
néven, de ö akko es a romu-
nia máré pártra szavaz. 

Há illendö az ijesmi? 
Iten mink ugy elvagyunk

öregedve, hogy az es meg-
lehet, hogy esztendöre
vagy 10 szavazo leszek
egyedül a falubol, s asztat
szeretném megtunni, hogy
az a jobik úr akko nekem ti-
zet fizet?

Tudatom továbá, hogy
mink nem akarjuk, hogy a
reformáta püspök legyen
otan az álam ellnök, mer
Tökés jo ember de mink iten
csupa katolikuság kérdjük,
hogy nem lehetne a nyugal-
mazot plé bános urat
megteni Pesten.

Mer ha lehet, ako mink
iten mindenki más pártya
hejet reá szavazznánk.

Továbá tudattom, hogy
járt iten a megyénél egy más
Orbán, asztat Ludoviknak
hijják, tán nem rokonysága
Gyözö urnak? Mer ez se sze-
reti az eremdéeszeseket,
mindétig rományul szitta,
hogy aszondja udéméré, s
asztat is monta, hogy ha mi-
niszternek szavazuk ötet,
ako jo világ lészen.

Kérdezem én, ha ténleg
rokonysága Orbán miniszter
ellnök úr enek az Orbának? 

Hidjünk-é nekije?
Zárom sorimat, jo

egésséget kivánva maradok
tisztellöjik

Úz Bence

Barátunk, 
a medvesajt

Megyesi Gusztáv

Állunk a zöldségesnél,
egy férfi a narancsospult felé
lép, és torkaszakadtából or-
dítani kezd. A jó édes gyar-
matosító édesanyádat, min-
ket nem fogsz kolonializál-
ni, szemét konkvisztádor –
kiáltja a narancshegy csúcsa
felé, ahol kis fémtábla hirde-
ti, hogy a spanyol narancs-
nak 480 forint a kilója. Még
el se hal a férfi hangja, ami-
kor csodák csodája, a kréta-
felirat halványodni kezd a
táblán, s hamarosan új ár je-
lenik meg: 250 Ft/kg.

Nem vagyunk meglepve.
Elõttünk egy asszony tíz
percen át szidta a Világban-
kot és az Európai Bizottság
komplett vezetõségét, hoz-
zátéve, hogy úgy tudja,
Cohn-Bendit buzi is, de
még a végére se ért, a tojás
darabja 55 forintról magá-
tól 30-ra csappant. Mond-
ják, hogy a közeli nemzet-
és népbarát CBA áruház-
ban, ahol tíz tojást hazafias
alapon 629 forintért adnak
a hazafiaknak, egy férfi föl-
olvasta a miniszterelnök
elõzõ napi müncheni be-
szédét, s amikor odáig ju-
tott, hogy „nekünk egyet-
len barátunk van a mai vi-
lágban, a valóság és a té-
nyek”, az összes termék ára
megfelezõdött a medvesajt
kivételével, utóbbi, mond-
juk, érthetõ.

Mindez azért fontos, mert
a választások óta a levitéz-
lett libsik és mindenféle ne-
vetségessé vált kommunis-
ták azon agyalnak a sajtó-
jukban, hogy lehet ugyan
egy ideig mellébeszélni, ígé-
reteket semmibe venni, vilá-
got fenekestül felforgatni,
ám amikor majd az emberek
a saját zsebükön érzik, hogy
világnagy blöffrõl van szó,
utcára vonul a nép, s akkor a
jó isten irgalmazzon. De
nem. Szíriát nem számolva,
Magyarország az egyetlen
hely, ahol tömegek a kor-
mány mellett vonulnak az
utcára, mintegy jelezve,
hogy a blöff helyettesítheti a
tényeket, sõt maga a való-
ság. Hûséges és lelkes jobb-
oldali kommentelõinknek itt
jelezzük, hogy az eddig leír-
takat nem szó szerint kell ér-
teni, tehát ha legközelebb el-
kurjantják magukat a pia-
con, hogy seggfej Barroso,
attól még nem lesz olcsóbb a
tojás, mi ezt csak meta-
forikusan értettük.

Ezzel szemben az igazság
az, hogy az üres beszéd és a
feneketlen butaság tényleg
csodákat tud tenni. A fel-
mondásukat épp a napokban
összetépõ rezidensek szerint
a régi tankönyveket e tárgy-
körben is el lehet dobni: pél-
dának okáért az emberi szer-
vezet táplálékigényét nem
biztos, hogy az eddig meg-
szokott táplálékokkal kell ki-
elégíteni. A rendszeres napi
uniózás, világbankozás, ju-
deobolsevistázás bõven fede-
zi a fehérjeszükségleteket, a
délutáni szunyókálást köve-
tõ, pohár bor melletti tradici-
onális zsidózás, bankárok,
oligarchák és egyéb idegenek
ócsárolása szeretteink köré-
ben felér egy vitaminkúrá-
val, sõt Martin Schulz szoci-
alista frakcióvezetõ napi há-
romszori leköcsögözése akár
még hízáshoz is vezethet (ha
Schulz neve nem jut eszünk-
be, Károlyi Mihály bármikor
bevethetõ), amivel csak azt
akarjuk jelezni, hogy mind-
ezzel nemcsak hogy jól lehet
lakni, de földi hívságokon
túli, transzcendens világba
kerülünk általa, ahol kozmi-
kus játékunk véget ér, és im-
máron minden elõfordulhat.

Ha tehát olyanról olva-
sunk, hogy példának okáért
egy havi 120 ezerbõl élõ há-
romgyermekes magyar asz-
szonynak a Magyar Hírlap
címlapján Kövér László
portréja könnyezni kezdett,
mire másnap ismeretlen sze-
mélyek befizették a csekkje-
it, ne csodálkozzunk. Ezek
immáron a tények, amikbõl
kisejlik a jövõ szépséges ké-
pe, ahogyan a miniszterel-
nök zárószavai is láttatták:
„és a mi jó barátunk, a való-
ság meg fog segíteni ben-
nünket a nemzetközi meg-
ítélés szempontjából is”.

A dolgok mai állása sze-
rint ez még kicsit odébb
van; mondhatnánk úgy is, a
medvesajttal valahogy job-
ban kijöttünk.

Április bolondjai

Minden szinten szinte minden

Orbán az igazság Már vénülõ kezemmel... csip-csip csóka
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Schmitten röhög
az internetes világ

Schmitt Pál plágiumügye
megfertõzte a világhálót, és
több nyelven is terjed.

A Schmitt-bizottság jelen-
tése elõtt az volt a kérdés, ki-
mondják-e, hogy a kisdokto-
rija plágium, és lesz-e bármi-
lyen következménye a lopás-
nak. Az elsõ kérdésre igen a
válasz, a másodikra: majd
meglátjuk.

Németországban Karl-
Theodor zu Guttenberg fü-
lét-farkát behúzva, fõjére
hamut szórva visszalépett
egy évvel ezelõtt. Nálunk a
leleplezõdött államfõnk tá-
vozása nem magától értetõ-
dõ. A bizottság jelentése, a
doki egyelõre marad doki,
Schmitt meg az ország
szimbóluma, aki be is jelen-
tette: nem mond le. Pár pil-
lanattal azután, hogy meg-
érkezett a hír, lábra keltek
az elsõ gúnyraj-zok, fotók
és gondolatok az esetrõl, és
a közösségi oldalaknak kö-
szönhetõen ellepték az
internetet. Éljen a gerilla-
marketing, éljenek a mé-
mek, éljen az internet, éljen
a magyar szabadság, éljen a
haza! Íme a legjobbak.

Lev Nyikolajevics 
Tolsztoj vagy bárki más.
A Háború és béke kitõl

származik? Bárkitõl, aki rá-
biggyeszti a nevét. Az egyik
facebookozó a híres orosz
regény borítóján igazított
egy kicsit, és sk. firkával el-
látva publikálta a mûvet sa-
ját neve alatt, hisz „szerzõje
azt hihette, hogy értekezése
megfelel az elvárásoknak”, a
képhez tartozó szöveg így
szól: Végre befejeztem a
könyvem. Bár helyenként –
utalás szintjén – felbukkan-
nak benne bizonyos elemek
a világirodalom klasszikusa-
iból. Hasonlót készíthetünk
magunk is az Ószövetségbõl,
vagy a Római jogi tankönyv-

bõl, mindkettõre találunk
példát ismerõseink megosz-
tott képei között. (...)

Schmitt-szótár.
A millások március 15-ei

plakáttervei között volt egy,
ami a Schmitt happens szó-
játékkal hívta volna a tünte-
tõket „harcba” – de végül
nem ezt használták, hanem
a szájmaszkos Petõfit, az  ol-
dalán azonban egyéb nem
túl hízelgõ hunglish kreáci-
ók is szerepelnek. Már há-
rom szócikk kedveskedik a
köztársasági elnökünk plági-
umügyének, úgy mint a ,
amelyet az emberi ürülék
angol fordításából és a veze-
téknév mozaikjából kelesz-

tettek, továbbá a darab mint
kész mû szinonimájának
összetételeként a plágium
magyarázatául szolgáló ki-
fejezés. A ScHmiTt hits the
fan, a szar került a ventillá-
torba vulgáris szállóigét látja
el többlettartalommal, míg a
legújabb bejegyzés, a doctor-
al feces ugyancsak a bélsár-
ral machinál, annak latin
fordítását és a kisdoktori té-
zisek egybecsengését hasz-
nálja. Kisdoktorikhoz nagy
dolog! (...)

... és egy kis saját 
(ÚMSZ) gyûjtés, 
innen-onnan.
Fórumokon, de mérvadó

tudósításokban is sok értékes
gondolat, megjegyzés, szójá-
ték stb. található errõl az
újabb nemzeti sikertörténet-
rõl.

– Az a baj, hogy ez most
már az országot járatja le,
nem magát Schmitt Pál köz-
társasági elnököt. És ez szo-
morú. 

– Úgy másolnék valamit!
S mit, Pál?

– Hihetetlen számomra az,
hogyan lehet ennyi
értelmes(?) embert megvezet-
ni, hogyan voltak képesek
ennyien elhinni OV egyetlen
szavát is,majd megválasztani

SP-t, és még mindig szajkóz-
ni a kormány hazugságait!!

– Egy bankrabló a bírósá-
gon: „Igaz hogy a bankrabló
úr kirabolta a bankot, na de
senki nem mondta neki
hogy azt nem szabad. Ezért
én mint ügyész kérem hogy
a bankrabló urat mentse fel
és tekintse továbbra is a tár-
sadalom fedhetettlen becsü-
letes jogkövetõ tagjának.

– Meg kéne tartani köztár-
sasági elnöknek, hogy a sze-
mélye minden nap emlékez-
tessen minden jóérzésû ma-
gyar embert arra, hogy a
rendszerváltás nem történt
meg.

– Schmitt elmondta: „egy
pillanatig sem gondolta”,
hogy le kéne mondania, a
vizsgálat eredménye pedig
„egyfajta elégtétel. (...) Ez
vagy ennyire hülye vagy ben-
nünket néz hülyének, egyik
változat sem szívderítõ...

– Az, ahogy ez az ember
lejáratja az olyan szavakat,
mint „alázat” és „szorga-
lom”, már nekem is sok(k).

– Azok a Schmittel történt
dr-i aláírások mind semmi-
sek, minden így aláírt tör-
vény semmis.

– A Pali nem plagizált!
Plagizálni csak tudva és
akarva lehet. Már pediglen a
nevezett személynek fogal-

ma sem volt errõl, hiszen
nem õ írta..:-)

– Itt már szerintem nem is
Schmitt Pálról van szó, ha-
nem az egész felsõoktatá-
sunk szolgalelkûségérõl. Az,
hogy a Semmelweis kiadha-
tott egy plágiumot legalizáló
„szakvéleményt”, a többi
egyetem és fõiskola meg kus-
sol, szépen mutatja, hogy
milyen mélyre zuhant az er-
kölcsi szint. A külföld nem
fog habozni levonni a követ-
keztetést az egész országról,
és most már a magyar diplo-
ma értékérõl is.

– Az egyetemi tanárok ki-
nevezését az elnök adja át.
Elõre szép elképzelni, ami-
kor az egyetemi tanári cí-
mért több évtizedig dolgozó
egyetemi oktatók átveszik
SP-tõl a kinevezést...

– Merjek elmenni holnap
az orvosomhoz?Vette a
címet,vagy másolta??

(...)
– „Schmitt Pálnak le kelle-

ne mondania, ha a plágium-
botrány bebizonyosodik.”
Pokorni Zoltán, a Fidesz al-
elnöke

– „Az embernek a saját
munkáját kell beadni; min-
den más csalás”. Hoffmann
Rózsa, a Nemzeti Erõforrás
Minisztérium oktatási ál-
lamtitkára.

Április bolondjai

Egy ország szimbóluma

Traian Bãsescu gratulált
barátjának, Orbán Viktornak
az új magyar alaptörvény ha-
tálybalépése alkalmából.
Ugyanezt tette Emil Boc
Schmitt Pállal.

Egyes lapok szerint Marian
Vanghelie (bukaresti ötödik ke-
rületi polgármester) Székelyföld-
re ment tapasztalatot cserélni, de
már az elsõ kiszállásáról felhábo-
rodva visszafordult, amikor meg-
látta, hogy az üzletekben és a pi-
acokon az árakat mindenütt
magyar számokkal tüntették fel.

Traian Bãsescu tanácsosai
hiába töprengtek éjt nappallá
téve, és fordítva, hogy megta-
lálják, milyen holland
„brand” ellen harcolhat leg-
hatásosabban, bosszúból az
elnök – a szélmalomnál job-
bat nem találtak.

Lapunk cáfolta a pletykát,
miszerint tudósítói milliomosok
lennének. 

Bãsescu gratulált Adrian
Nãstasénak felmentése alkal-
mából a Tamara nénje kont-
ja ügyében. „Szomszéd,
mindig tudtam, hogy ártat-

lan vagy!”, mondta könnye-
kig meghatottan az államfõ.

Emil Boc hõsies gesztusra ha-
tározta el magát: felajánlotta,
hogy õt függesszék fel Traian
Bãsescu helyett. 

Traian Bãsescu kifejezte
reményét, hogy minden
alapvetõ különbség ellenére
közte és a minap elhunyt
cseh elnök között (Havel
köztudomásúlag a sört sze-
rette, Bãsescu a whiskyt),
még lehet hasonlóság, ha
majd a román igazságszol-
gáltatás beindul.

Gheorghe Flutur, hogy az el-
nöknek és a népnek kedvesked-
jék, nagy fába verte a fejszéjét: el-
határozta, hogy Bukovinában
egy fenyõerdõ minden egyes fáját
feldíszíti karácsonyfának. Ha a
terv megvalósítása elhúzódik jö-
võ karácsonyig, még jobb: vá-
lasztási ajándék lesz.

Miután Melissa és Vanessa
kiesésével egyedül maradt a
nagy próféciák piacán, Se-
bastian Lãzãroiu „Delfoi-
ºorul de foc” néven bejegyez-
teti politikai jósdáját.

Traian Bãsescu a külföldi ro-
mán diákoknak bevallotta: ro-
konlelkeknek érzi õket, hiszen õ
is gazdagabban és sok hasznos is-
merettel felvértezve tért haza kül-
földi tanulmányairól, ahol a pi-
acokat kutatta.

Bãsescu helyesléssel fogad-
ta Blaga bejelentését, misze-
rint a kormány átalakítására
csak akkor és úgy kerül sor,
amikor és ahogy Boc akarja.
Az elnök azért olyan derûs,
mert tudja, hogy a kormány-
fõ hogy fogja akarni: úgy,
mint õ.

Miután kijelentette, „nem
tartja korrektnek, hogy egy ki-
sebbséget képviselõ partner etni-
kai érdekektõl vezérelve megaka-
dályozza a többség számára ked-
vezõ folyamatokat”, Traian
Bãsescu röviden és velõsen meg-
fogalmazta azt is, hogy ebben az
esetben mi a többség érdeke: szét-
szórni és szétverni a kisebbséget.
Ezt nem illik megakadályozni a
kisebbségnek! Ceauºescu élt,
Ceauºescu él, Ceauºescu élni fog.

Cotroceni-i források sze-
rint az államfõt azért nem
látni az utóbbi idõben, mert

visszavonult, s titkos íróasz-
talánál ülve bocsánatkérõ le-
velet fogalmaz Raed Ara-
fatnak. Mások szerint ugyan-
ebbõl a célból arabul tanul.

Elena Udreának annyira
megtetszett a SMURD meg az
egész kavarás, hogy bejelentette:
ezután szirénázó mentõautóval
megy el a turisztikai létesítmé-
nyek átadására.

Sebastian Lãzãroiu volt
miniszter reméli, hogy a hi-
deg elmúltával az utcai tilta-
kozások lassanként az állam-
elnök melletti szimpátiatün-
tetésekbe mennek át.

Emil Boc megtréfálta Traian
Bãsescut: sms-ben megüzente ne-
ki Brüsszelbe, hogy távollétében
lemondatta. „Nagyot fogunk ne-
vetni egy üdítõ mellett, amikor
hazajön”, mondta hamiskásan
a kormányfõ. 

Új, szakértõi kormánya
lesz Romániának, miután
Traian Bãsescu technokratá-
nak nevezi ki Emil Bocot.
„Ez sem lehet nehezebb,
mint a kaszálás, a gyalulás
vagy a hólapátolás”, mondta
bizakodva a leendõ technok-
rata kormányfõ.

Traian Bãsescu elnök minõ-
síthetetlennek nevezte az új mi-
niszterelnök és az ellenzék vezetõ-
je közti parlamenti vita hang-
nemét. „Sehol egy káromkodás,
sehol egy anyázás, egyszerûen
émelyítõ”, mondta undorodva,

és kilátásba helyezte MRU-nak,
hogy ígérete ellenére nem adja
meg neki a tábornoki rangot.

Emil Boc elmesélte rémál-
mát: rögtönítélõ bíróság elé
került, és nem jutott eszébe
más mentség, mint az, hogy
õ volt a kisebbik rossz.

Bãsescu elnök inkognitóban
akarta meglátogatni a természe-
ti katasztrófa sújtotta területeket,
és valahol Bukarest és Kons-
tanca között faszánja behavazó-
dott. Helyzete óráról órára két-
ségbeesettebbé válik, miután
üzemanyagflaskái vészesen ürül-
nek. Sebastian Lãzãroiu, a volt
tanácsadó, aki hûségesen elkísér-
te, lapátolás közben odafagyott a
szánhoz, utolsó szavaival elme-
sélte, hogy a buckák között Hófe-
hérkével találkozott, beszélt is ve-
le, politikáról, felmérésekrõl.

Traian Bãsescu a parla-
menti pártokkal történt meg-
beszélésen fõ mondanivaló-
ként megismételte korábbi
alaptézisét: a tél nem olyan,
mint a nyár. 

Traian Bãsescu meglepõdve
értesült immár második német
kollégájának lemondásáról.
„Nálunk ilyen gyerekségekért az
államfõ sohasem mondana le”,
vallotta be õszintén. Schmitt
Pál, bár ezt nem hallotta, lelke-
sen aláírta.

A Népi Mozgalom meg-
alakulását április elsején je-
lenti be Mircea Toader.

Az elnök a szokottnál is fur-
csábban nézett embereire, miu-
tán azok kis híján a PDL több
emberét kiebrudalták volna a
lusztrációs törvénnyel a politikai
életbõl. „Hol volt az agyatok?” –
kérdezte állítólag. Mircea Toa-
derék nem tudtak válaszolni.

A szocialisták megköny-
nyebbüléssel vették tudomá-
sul, hogy a PDL lemond a
szívrõl (mint a Népi Mozga-
lom jelképérõl), így azt õk ve-
hetik át (meg fel); ily módon
a liberálisokkal való szövetsé-
güknek jelképe lehet a min-
den kerítésen és falon látható
nyíllal átszúrt szív.

Fény derült arra, miként
gyõzhetett olyan könnyen 1989-
ben a forradalom ügye: amint az
igazolványok számára vonatko-
zó adatok is mutatják, sokkal
több volt a forradalmár, mint a
katona és a szekus.

Traian Bãsescu, érzékeltet-
ve, hogy milyen mértékû
megaláztatások érték elnök-
ként, azt mondta: éppen csak
le nem büdöscigányozták.

Halált megvetõ bátorsággal
Bãsescu bejelentette, hogy márci-
us 15. alkalmából õ is üzenetet
fogalmazott meg a magyarok-
hoz, de bánatában a sok meg-
aláztatás miatt nem hozatta
nyilvánosságra. (Amúgy az ün-
nep napján több román fõvárosi
és vidéki lap is piros–fehér– zöld
színû fejléccel, rajta kokárdával
jelent meg.)

Schmitt Pál – marad? (plakát)

Újabb álhírek a sajtópiacon
Folytatjuk sorozatunkat, a szilveszter mellett április elseje nagyon kedvez a bolondítások-

nak. Hangsúlyozzuk védjegyünk – az ÚMSZ – fontosságát: ezek megbízható, eredeti, lap-

számainkban ellenõrizhetõ álhírek. Fontosságukat az adja, hogy a hazai politikai élet ab-

szurd valóságában akár hitelesekké is válhatnak. Válogatásunk témánkhoz illõen esetleges.

Ennek ellenére véleményünk szerint többet megtudhat majd belõle napjainkról a 22. század

kutatója, mint ezernyi dokumentumból. (Már azért is, mert 90 év múlva a világszerver le-

fagy – vesd össze, számítógépes jégkorszak – és az emberi nemre vonatkozó minden infor-

máció eltûnik, kivéve az ÚMSZ Pürkerecre menekített kollekcióját.) Álhíreinknek köszön-

hetõen pedig az utókor olvasója betekintést nyerhet politikusaink gondolkodásmódjába is. 
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Czédly József

A Hivatalos Közlöny március
16-i, 172. számában jelent
meg az oktatásügyi minisz-
ter, 2012. március 19-én ha-
tályba lépõ, 3470/2012 sz.
rendelete, mely az iskolaév
II. szemeszterétõl kezdve
módosítja az eddig érvény-
ben levõ, az egyetem elõtti
oktatásban részesülõ diákok
számára megadható ösztön-
díjak kiosztására vonatkozó
szabályozásokat.

Ennek alapján kiemelt
ösztöndíjat (bursã de merit)
kaphatnak az iskolaév II.,
szemeszterétõl kezdve azok
a gimnáziumi, líceumi vagy
a szakoktatás elsõ osztályai-
nak tanulói, akik tanulmá-
nyaik folyamán különleges
eredéményeket értek el, és-
pedig az elõzõ tanévben, il-
letve az I. szemeszterben, ál-
talános osztályzatuk leg-
alább 8,50, és a magaviselet-
ért kapott osztályzatuk 10-
es. A többi osztáyok diákjai,
hasonló eredmények elérése
alapján, a következõ I. sze-
mesztertõl kezdve jogosultak
kiemelt ösztöndíjra.

Tanulmányi ösztöndíjra
(bursã de studiu) továbbra is
azok a diákok jogosultak,
akik olyan családban élnek,
ahol az egy fõre esõ átlagjö-
vedelem, az ösztöndíj meg-
adása elõtti 3 hónapban ki-
sebb volt, mint az oszágos

legkisebb fizetés, és akiknek
egyúttal az ösztöndíj meg-
adása elõtti szemeszterben a
tanulmányi eredménye a
7,00 átlagosztályzatnál na-
gyobb, magaviseletükért ka-
pott osztályzatuk pedig 10-
es. Újdonság az, hogy eddig
tanulmányi ösztöndijat kap-
hattak az elemi oktatás diák-
jai is, ezt a jogosultságot az
elemi iskolásoktól megvon-
ták, a jövõben a II. szemesz-
tertõl kezdve tanulmányi
ösztöndíjat kaphatnak a
gimnáziumi, líceumi és a
szakoktatás elsõ osztályai-
nak diákjai, a többi osztá-
lyok tanulói pedig a követke-
zõ I. szemesztertõl kezdve.

Ami a szociális ösztöndíj-
ra (bursã de ajutor social) va-
ló jogosultságot illeti, ezeket
a családfenntartó kérvénye
alapján adhatják meg, ha a
család nehéz anyagi helyzete
ezt indokolja. Ezeket az ösz-
töndíjakat a tanulmányi év
elején osztják ki és szemesz-
terenként felülvizsgálják an-
nak függvényében, hogy vol-
tak-e változások a család jö-
vedelmének nagyságában.
Megtarthatják szociális ösz-
töndíjukat azok a tanulók,
akik sikeresen végzik tanul-
mányaikat, és akiknek 10-es
a magaviseletükért kapott
osztályzatuk, illetve magavi-
seletükért „Nagyon jó –
Foarte bine” minõsítést (cal-
ificativ) kaptak.

A szociális ösztöndíjat
meg lehet adni a jövõben, az
eddig érvényben levõ rendel-
kezésekkel szemben, nem-
csak a mindkét szüleiket el-
veszített árvák, hanem csak
az egyik szülõ elvesztése ese-
tében is. Ennek az ösztöndíj-
nak a megítéléséhez szüksé-
ges feltételek még esetenként

– súlyos, a rendeletben fel-
sorolt betegségben szenvedõ
diákok számára a szakorvos,
háziorvos vagy iskolaorvos
ezt a tényt igazoló okirata;

– vidéken elõ tanulók ese-
tében, ha nincs lehetõségük
lakhelyükön levõ iskolába
járni;

– jogosultak azok a diákok
akik csajádjának a nettó jö-
vedelme, az elõzõ 12 hónap-
ban, családtagonként kisebb,
mint az országos legkisebb
fizetés 50%-a, valamint
nincs a tulajdonában, sík- és
dombvidéken 20.000 négy-
zetméternél nagyobb mezõ-
gazdasági földterület, ez a
határérték hegyvidéken
40.000 négyzetméter.

A szociális ösztöndíj jár az
iskolai vakáció idejére is
azoknak a diákoknak, akik:

– sikeresen elvégezték osz-
tályukat, vagy csak egy tan-
tárgyból kell ismételniük, évi
magaviseletért járó átlagosz-

tályzatuk 10-es, illetve maga-
viseletbõl „Nagyon jó” a mi-
nõsítésük;

– gimnáziumot elvégzett
tanulók, akik igazolják,
hogy felvették õket egy álla-
mi, látogatási kötelezettség-
gel járó, líceumba vagy szak-
iskolába;

– osztályismétlésre kötele-
zettek, amennyiben ennek
egészségügyi oka van és ezt
orvosi bizonylat igazolja.

Az egyetem elõtti oktatás
tanulóinak járó ösztöndíjak
megadásának más, eddig ér-
vényben levõ feltételei to-
vábbra is érvényben marad-
tak.

Deák Levente

Biztosítótársaságnál dolgozó
jogtanácsos a következõ, az
elévüléssel kapcsolatos ügy-
ben kért tõlem tanácsot: ér-
vényes biztosítással rendel-
kezõ ügyfelük javára kellett
jelentõs összegû kártalaní-
tást kifizetniük, mert a bizto-
sított személy  gépkocsija,
útkátyúk okozta károsodást
szenvedett, amelyet a bizto-
sítónak kellett megtérítenie.
A biztosító már fizetett is, de
a társaság szeretné a kártala-
nítást attól a megyei vagy he-
lyi önkormányzattól behaj-
tani, amely – az 1998. évi, a
köztulajdonról szóló 213.
törvény szerint – annak a ká-
tyús útnak a tulajdonosa.
Szakvéleményt kérnek tõle,
és abban – egyebek mellett –
arra a kérdésre is választ kell
találnia, hogy kit kellene pe-
relni, melyik törvény alap-
ján, erre mennyi elévülési
idõ áll rendelkezésükre, s azt
mikortól kell számítani.
Ezekre a kérdésekre írásom
végén válaszolni fogok. De
elõbb ismertetem az elévülés
beindulásának különbözõ
szabályait az új polgári tör-
vénykönyv 2523–2531. sza-
kaszai alapján, nem feled-
kezve meg arról sem, hogy a
törvénykönyvet hatályba

léptetõ 2011. évi 71. törvény
201. szakaszában foglaltak
szerint a 2011. október 1-jén
már beindult, de akkor még
be nem telt elévülésekre a ré-
gi, az elõzõ törvényben – az
1958. évi 167. törvényerejû
rendeletben – elõírt szabá-
lyokat, határidõket, egyszó-
val a régi törvényt kell alkal-
mazni.

Az új törvénykönyv 2523.
szakaszában rögzített általá-
nos szabály szerint az elévü-
lési idõ akkor kezdõdik vagy
akkor indul be, amikor a ke-
resetindítás címzettjének tu-
domására jutott joga meg-
születése, vagy – helyzettõl
függõen – tudnia kellett vol-
na joga megszületésérõl.

A továbbiakban a kereset
tárgya szerint változó helyze-
teket ismertetem. Valaminek
az adására (átadására) vagy
tevésére vállalt szerzõdéses
kötelezettségek (kötelmek)
esetében az elévülés az adós
cselekvésének, teljesítésének
esedékessé válása napján in-
dul be, kivéve azt az esetet,
amikor errõl a törvény más-
képpen rendelkezik. A füg-
gesztõ hatályú határidõhöz
kötött jog, jogosultság eseté-
ben az elévülés e határidõ le-
teltének napján kezdõdik,
vagy esetenként kizárólag a
hitelezõ javára kikötött ha-

táridõrõl történõ lemondás
napján. Abban az esetben,
amikor a jog érvényesíthetõ-
sége függesztõ hatályú felté-
telhez kötött, az elévülés kez-
dete e feltétel teljesülésének
napja. Mindezeket a Ptk.
2524. szakaszának 1-3. be-
kezdésében olvashatjuk.

Jogesetünkhöz kapcsoló-
dik a 2527. szakaszban talál-
ható szabály. A szerzõdéses
biztosítási ügyekben az el-
évülés kezdete vagy a tör-
vényben elõírt idõ leteltének
napja, vagy az, amelyet a fe-
lek az elsõ biztosítási díj
vagy pótlék (indemnizaþie)
kifizetési napjául kijelöltek,
illetve a biztosítót terhelõ
kártalanítás kifizetésének
napja.

A tiltott cselekményekkel
(prin fapte ilicite) okozott
károk megtérítéséért indított
kereset elévülésének kezdete
az a nap, amikor a kárt
szenvedett tudomást szerzett
vagy tudomást kellett volna
szereznie az elszenvedett
kárról és arról is, hogy ezt
neki ki okozta. Ez a rendel-
kezés, mármint az elévülés
beindulása alkalmazandó a
jogtalan gazdagodásra ala-
pozott, a nem jogos kifizeté-
sek visszaköveteléséért indí-
tott és a megbízás nélküli
ügyvitelbõl fakadó követelé-

si keresetek esetében is.
(2528. szakasz.)

A jogi aktus (act juridic) ér-
vénytelenítéséért indított ke-
reset elévülésének kezdete at-
tól függõen változó, hogy
milyen jogalapra, kiváltó ok-
ra hivatkozunk. Ha ez az ok
az erõszakos cselekedet – ol-
vashatjuk a 2529. szakasz 1.
bekezdésében – az elévülés
ennek megszûntekor kezdõ-
dik (caz de violenþã); ha az
ok megtévesztés/fondorlat
vagy csalárd cselekedet (dol),
az elévülés a hivatkozásul,
jogalapul szolgáló ok kiderü-
lésének napja. A tévedésre
(eroare), valamint egyéb
okokra alapozott jogi aktu-
sok érvénytelenítését célzó
kereseteknél az elévülés csak
akkor indul be, amikor a ke-
resetindítás jogosultja, ennek
törvényes képviselõje vagy
az a személy, akinek a jog-
ügylet megkötéséhez elõzete-
sen hozzá kellett járulnia
vagy erre engedélyt kellett
volna adnia, tudomást szer-
zett az érvényteleníthetõség
okáról, mindezt azonban 18
hónapnál nem hosszabb
idõn belül, amit az aktus, a
jogügylet megkötésétõl szá-
mítanak. Ugyanitt, de már a
2. bekezdésben az áll, hogy a
relatív semmisségre, azaz az
érvénytelenségre alapozott

kereseteknél, amennyiben er-
re egy ún. harmadik személy
jogosult, tehát az, aki a jog-
ügyletben semmilyen minõ-
ségben félként nem szerepelt,
az elévülés akkor kezdõdik,
amikor ez a személy tudo-
mást szerzett a semmisségi
okról, kivéve azt az esetet,
amikor errõl a törvény más-
ként rendelkezik.

A törvénykönyv a 2530. és
a 2531. szakaszban a látszó-
lagos és a rejtett hibák (vicii
aparenþe, vicii ascunse) ese-
tében az elévülés kezdetét
más-más eseményhez, hely-
zethez stb.köti. Ezek minde-
nikét helyhiány miatt nem
tudom bemutatni. Csak any-
nyit említek, hogy például a
rejtett hibák esetében az el-
évülés csak egy bizonyos idõ
letelte után indul be. Az épít-
kezéseknél a végleges átvéte-
li jegyzõkönyv, irat aláírásá-
tól, az épület elkészültétõl
számított 3 év után, kivéve,
ha a hibát nem észlelték
elõbb, mert ilyenkor az el-
évülést ettõl a naptól számít-
ják. Az ún. kurens, kisebb ja-
vításoknál az elévülés
„nyugvásának” ideje rövi-
debb, 1 vagy 3 hónap.

Szólnom kell a 2525. sza-
kaszban szabályozottakról is,
amely az érvényteleníthetõ,
a felbontható vagy a hatásta-

lanság miatt támadható jogi
aktusok alapján teljesítettek
visszakövetelésérõl rendelke-
zik. Ezekben az esetekben az
elévülés kezdete az a nap,
amikor az aktus, a szerzõdés,
stb. érvénytelenségét kimon-
dó bírósági határozat, döntés
jogerõre emelkedik, illetve
amikor az aktust, a jogügyle-
tet felbontó nyilatkozat visz-
szavonhatatlanná válik.

A jogesethez kapcsolódó
kérdésekhez visszatérve: mi-
vel a biztosítási jogviszony
még az új Ptk. hatálybalépé-
se elõtt keletkezett, az elévü-
lés pedig 2011. október 1-je
elõtt indult, de akkor még
nem telt be, mindenképpen a
régi törvény alapján kell el-
járni. Kit perelhet a biztosítá-
si társaság ? Szerintem azt az
önkormányzatot, amelynek
köztulajdonban levõ útján,
ennek nem megfelelõ állapo-
ta miatt a személygépkocsi
biztosított tulajdonosa bizo-
nyítottan kárt szenvedett. A
3 éves elévülési idõt pedig at-
tól a naptól kell számítani,
amikor a biztosító, saját alap-
jaiból a biztosított személy-
nek a kárt vagy annak jelen-
tõs részét megtérítette. 

(A befejezõ rész következik,
amelyben az elévülési határidõk

kiszámításáról lesz szó.)

Új feltételek a diák- 
ösztöndíjak kiosztásánál

Az elévülési idõ kezdete vagy beindulása

C. J.

A Hivatalos Közlöny március
13-i, 165. számában tették
közzé a 2012 május 13-án
életbe lépõ 25/2012 sz. a
családi élet keretében elköve-
tett erõszakrólszóló szolgáló
törvényt. 
A családon belüli erõszak
megelõzésére és leküzdésére
szolgáló intézmények:

– sürgõsségi befogadásra
szolgáló központok;

– a családon belüli erõszak
áldozatainak rehabilitációs
központjai;

– az agresszorok lelki gon-
dozására szolgáló közpon-
tok;

– a családon belüli erõszak
megelõzésére és leküzdésére
hivatott központok;

– a lakosság informálására
és tudatosítására szolgáló
központok.

A felsorolt intézmények
lehetnek köz- vagy magán-
intézmények, illetve köz- és
magánpartnerség alapján
létrehozott egységek. Léte-
sülésük a helyi vagy a me-
gyei tanácsok határozata
alapján történik, finanszí-
rozásokat a helyi költségve-
tés keretében kell biztosíta-
ni. Az áldozatok gyámolí-
tása, elszállásolása, illetve
az agresszorok ellátása szo-
ciális szolgáltatásokról szó-
ló szerzõdés alapján tör-
ténik. A kiskorúakra vonat-
kozó szerzõdést szüleik, il-
letve törvényes képviselõ-
jük írja alá.

Családon 

belüli erõszak

megelõzése és

büntetése (2.)
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Húsvéti tojásírás

Helyszín: Kolozsvár,
EMKE Györkös Mányi Al-
bert Emlékház, Republicii/
Majális u. 5/1. Idõpont:
március 30., péntek, 17 óra.

A JelesNapTár és a Bóbi-
ta Játszóház közös szerve-
zésében viaszos tojásírásra
kerül sor. Kérik a résztvevõ-
ket, hogy hozzanak maguk-
kal gicét (írókát) és néhány
keményre fõtt tojást.

Szezonzáró Jégdiszkó

Helyszín: Csíkkarcfalva,
Felcsíki Mûjégpálya, Csík-
karcfalva, 249/A. Idõpont:
március 30., péntek, 19 óra.

A Felcsíki Mûjégpályán

utoljára lehet korcsolyázni a
2011–2012-es idényben. A
hétvégén gazdag program –
péntek–vasárnap, naponta
19 és 21 óra között közkor-
csolyázás, péntek este 21
órától pedig a Jégdiszkó
várja a korcsolyázni és szó-
rakozni vágyókat.

E.M.I.L-koncert

Helyszín: Kolozsvár, Eu-
phoria Music Hall, Ploieºti
u. 51. Idõpont: március 31.,
szombat, 22 óra

Ványa bácsi

Helyszín: Kolozsvár, Ko-
lozsvári Állami Magyar
Színház, Emil Isac u. nr.

26–28. Idõpont: március
30., péntek, 19 óra.

A nyugdíjba vonult egye-
temi tanár, Szerebrjakov fi-
atal feleségével, Jelenával
vidékre költözik, elhunyt fe-
lesége birtokára. Az itt élõk
élete gyökeresen felborul,
Ványa és Asztrov Jelena ke-
gyeiért verseng, miközben
Jelena és Szonya Asztrov-
hoz vonzódik menthetetle-
nül. Az elõadás idõtartama:
3 óra 10 perc egy szünettel.

Nigel Kennedy-
koncert

Helyszín: Kolozsvár, Ko-
lozsvári Nemzeti Színház.
Idõpont: március 31.,
szombat, 20 óra.

Nigel Kennedy (Brighton,
1956. december 28. – ) brit
hegedû-, ill. brácsamûvész,
akit a világ egyik vezetõ he-

gedûvirtuózaként tartanak
számon. Egyedülálló tehet-
sége friss energiát hozott a
klasszikus és kortárs zene-
irodalomba. Az esetenként
csak szimplán Kennedy né-
ven ismert elõadó a Guinness
Rekordok Könyvében is szere-
pel, mint legtöbb eladott
klasszikus lemez elõadója;
az 1989-es Vivaldi: A négy
évszak felvétellel érte el ezt a
kitüntetést.

Rekviem egy házért 
– kamaradráma

Helyszín: Marosvásár-
hely, Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház – kiste-
rem. Idõpont: március 31.,
szombat, 19 óra 30 perc.

Medgyessy Éva Rekviem
egy házért címû kamaradrá-
máját õsbemutatóként tûzi
mûsorra a Tompa Miklós

Társulat. Szereplõk: Kilyén
Ilka és Makra Lajos díszlet-
és jelmeztervezõ: Szabó
Annamária, rendezõ: Ko-
vács Levente.

Transilvanian 
Music Awards 
Díjkiosztó gála 2012

Helyszín: Sepsiszent-
györgy, Szabó Kati Sport-
csarnok. Idõpont: március
30., péntek, 19 óra.

Két héten át szavazhattak
kedvenc hazai és magyaror-
szági elõadóikra az erdélyi
zenekedvelõk. Az erdélyi
kategóriában Dancs Anna-
mari lett az év nõi, László
Attila pedig az év férfihang-
ja, a magyarországi elõadók
közül Janicsák Veca és Vas-
tag Csaba tudhatják magu-
kénak ugyanezt az elisme-
rést. A szakmai díjakat egy

páratlan, igazi piros szõnye-
ges hangulatú, modern
színpadi technikával, tûzijá-
tékkal és lézershow-val gaz-
dagított gála kíséretében
kapják kézhez a kategória-
gyõztesek.

Tavaszi Zöld Napok III

Helyszín: Kézdivásár-
hely, Vigadó Mûvelõdési
Ház. Idõpont: április 1., va-
sárnap, 11 óra.

A Kézdivásárhelyi Zöld
Nap Egyesület már har-
madszor szervezi meg a Ta-
vaszi Zöld Napok rendez-
vényt, az idén három hely-
színen kínálnak színes és
változatos programokat, ci-
vil kerekasztalt, Föld Órája-
akciót. Vasárnap a Vigadó
Mûvelõdési Ház földszinti
termében egész napos tevé-
kenység folyik.

Programajánló

Csak az fordul 
lakberendezõhöz, 
akinek nincsen ízlése.
Van, aki anyagi okokból,

mások saját jó ízlésük presz-
tízsét féltve mondanak ne-
met a lakberendezõ segítsé-
gére. A döntés olykor jogos,
bizonyos esetekben azonban
érdemes megfontolni a dol-
got. Mint kiderült, a lakbe-
rendezés során rengeteg
olyan szempontot figyelem-
be kell venni, amire a laiku-
sok nem feltétlenül gondol-
nának. Csak hogy néhányat
említsünk: funkcionalitás,
térkihasználás, arányok, stí-
lus, világítás, burkolatok, a
rendelkezésre álló anyagi ke-
ret, és hasonlók. Nem vélet-
len, hogy lakberendezõvé
nem válhat az ember egy
kétnapos képzés alatt. A leg-
profibbak sem tudják azon-
nal megmondani, hogy mi-
lyen színûre kellene festeni a
falat, vagy hogy milyen bú-
tor kerüljön a jobb sarokba.
Mindehhez komoly tervezõ-
munka kell. Aki laikusként
vállalja ezt, méltán lehet
büszke magára.

A lakberendezõk 
alkalmazását csak 
a felsõ tízezer engedheti 
meg magának.
Hogy valaki lakberendezõ-

höz fordul-e, azt az anyagiak

is nagyban befolyásolják.
Csakhogy közben a legtöbb
embernek fogalma sincs ar-
ról, hogy mennyibe kerül egy
lakberendezõ alkalmazása.
Általában az emberek drá-
gábbnak gondolják, mint
amennyi valójában. A szak-
mabeliek tapasztalata szerint
az árak évrõl évre lejjebb
mennek, köszönhetõen az
egyre nagyobb piaci verseny-
nek és a válság okozta pénz-
hiánynak. Árajánlatot kérni
nem kerül semmibe, kelle-
mes csalódás is érheti az em-
bert. Az ár meghatározása
egyébként rengeteg tényezõ
alapján történhet. Ilyenek: a
berendezendõ tér alapterüle-
te, a beruházási költség díja,
idõráfordítás stb. A megren-
delõ kérésére a tervek a taka-
rékosság jegyében is készül-
hetnek.

Csak a tervezés legelején 
fordulhatunk 
lakberendezõhöz.
A lakberendezõ bármelyik

fázisban bekapcsolódhat a
munkákba, bár a legideáli-

sabb, minél elõbb kikérni a
véleményét (persze csak ak-
kor, ha nem kifejezetten ma-
gunk szeretnénk megoldani
a problémát). Az is elõfor-
dulhat, hogy csak egy-egy
dologgal kapcsolatban for-
dulunk segítségért, például
csak a bútorok funkcionális
elrendezése, vagy a színterv
elkészítése, a kiegészítõk,
vagy csak a textilek összevá-
logatása esetében. A lényeg
hogy döntsük el, mire van
szükség, mit nem tudunk
magunk megoldani. Egy jó
lakberendezõnek értenie
kell, mire gondolok, amikor
azt mondom: „Barátságos,
meleg szobát szeretnék!”
Jobb, ha hozzászokunk: nem
mindenkinek ugyanazt je-
lenti a „nyugodt”, a „kelle-
mes” vagy az „energikus”.
Lehet, hogy én egy színes
patchwork látványától érzek
melegnek egy szobát, más
pedig egy szürke, minimal-
ista dohányzóasztaltól. Az
ilyen félreértéseket érdemes
elkerülni. A „meleg szoba”
leírásokkal az a probléma,

hogy mindenki képi világa
egyedi, és nem ugyanazt
képzeljük el alatta.

A lakberendezõt csak 
az érdekli, hogy milyen 
stílusokat kedvelek, 
az viszont nem érdekli, 
ha elmesélem, 
mitõl ráz ki a hideg.
A szakmabeliek többsége

külön hangsúlyt fektet arra,
hogy kiderítse, mi az, ami kí-
vül esik megrendelõje eszté-
tikai elképzelésein. A színek,
stílusok, formák, anyagok,
amiket utál, jobb, ha eleve le-
kerülnek a lehetõségek listá-
járól. Készüljünk tehát fel, és
vegye magában sorra, mi is
az, aminek a látványát nem
bírná elviselni.

Lehetetlen elõre tudni, 
hogy be fog-e válni 
a lakberendezõ.
Lakberendezõt találni elég

könnyû, csak be kell ütni a
Google-ba és máris válogat-
hatunk. Sokuknak van saját
weboldala, ahol a munkáik
is megtalálhatóak. Mások

blogjaikon mutatják be, mit
tudnak. Ezekbõl többnyire
leszûrhetõ, hogy milyen
munkák születnek majd. A
legnagyobb biztosítékot nyil-
ván az elégedett megrendelõ
jelenti, így ha tehetjük, aján-
lás útján keressünk lakberen-
dezõt.

Nem mi vagyunk 
a lakásért, 
hanem az van értünk.
Ez nem tévhit, hanem

tény. Érdemes szem elõtt tar-
tanunk, ha esetleg az újsá-
gokban látott csodás képek
elterelnék róla a figyelmün-
ket, mert az otthonunk nem
egy múzeum. Az elsõ és leg-
fontosabb tényezõ, hogy ab-
ban élünk tehát a cél, hogy
kiszolgáljon bennünket, és
nem az, hogy mi szolgáljuk
ki azt. A lakásunk ne váljon
a folytonos munka színhe-
lyévé, azért van, hogy ott-
hon érezzük magunkat,
hogy a hosszas munka után
megpihenjünk, hogy ott ne-
veljünk gyereket és megéljük
a boldog pillanatokat.

Tévhitek sorozata
a profi lakberendezésrõl
Az emberek több-

sége nehezen szán-

ja rá magát, hogy

lakberendezõre

költsön, sokak sze-

mében pedig egye-

nesen a sznobság

netovábbja, ha az

ember még a laká-

sát is mással ren-

dezteti be.

Az indiai sáfrányként is is-
mert fûszernövény, melyet
az indiai konyha már több
mint háromezer éve hasz-
nál, gasztronómiai értékein
felül számos egyéb kedvezõ
tulajdonsággal is bír. Példá-
ul hatékony fájdalomcsilla-
pító, vérkeringés-javító, és a
sebgyógyulást is elõsegíti,
továbbá kozmetikai célokra
is használható. Egyik nagy-
szerû tulajdonsága, hogy a
segítségével az arcbõrt
egészségesen ragyogóvá va-
rázsolhatjuk, valamint a szí-
nét is egyenletesebbé tehet-
jük. Ehhez nem kell mást
tennünk, mint hogy egy csi-
petnyi curryt egy kis ubor-
ka- vagy citromlével össze-
keverünk, és felkenünk az
arcra. Öt perc hatóidõ után
bõ vízzel mossuk le a keve-
réket a bõrrõl. Csak rend-
szeres alkalmazás esetén ér-
hetõ el vele eredmény. A
curry bõrradírként is me-
gállja a helyét. Az indiai
menyasszonyok már hetek-
kel a nász elõtt elkezdik
használni, hogy a nagy na-
pon tökéletes legyen a bõ-
rük. Ahhoz, hogy a mi bõ-
rünk is csodálatossá váljon,
keverjünk össze egy kis
kurkumát (curry) némi csi-
cseriborsóliszttel és vízzel,
és az így kapott masszával
dörzsöljük át a testünket zu-
hanyozás elõtt. Csak a rend-
szeres használat hozza meg
a kívánt eredményt. A hí-
zás-fogyás következtében a
hason, combon megjelenõ
csíkokat is halványíthatjuk,
ha joghurtos-kurkumás pa-
kolást alkalmazunk rájuk.
A keveréket tizenöt percig
érdemes a kezelt területen
hagyni, majd bõ vízzel ala-
posan le kell mosni. A bõr
rugalmassá válik tõle, és en-
nek következtében reduká-
lódnak a csíkok.

Szépüljünk

curryvel!
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Nehéz 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

Az építkezésen a fõnök már tíz perce nézi az egyik munkást.
– Te, Pisti, mit keresel?
– Egy fél méter átmérõjû és kb. fél méter magas betondarabot.
Erre húsz munkás kezdi el keresni. Fél órát keresgélnek, mire

Pisti megszólal:
– Na, mindegy! ... (poén a rejtvényben)

Vízszintes: 1. A poén elsõ része. 12. Mistress (röv.). 13.
Nyersbõr van benne. 14. Vonalzófajta. 15. Air Transport
(röv.). 17. Öltöny része. 18. ... dog; melegszendvics. 19. Ne-
mes tulajdonság. 22. Erõdítmény bejárata. 24. Ingyenes. 26.
Hibásan gépel. 27. Középen felsüt! 28. Folyékony fûtõanyag.
29. Némán hûtõ! 30. Paszulyszemek! 31. Földbe rejt. 32. Ka-
tonai unió. 33. Tûpárna része! 35. Néma dodó! 36. Téli po-
csolya. 37. ... ipso; természetesen. 38. Kék és piros keveréke.
40. Madár dísze. 42. Többször egymás után átkarol. 44. Ha-
tás hordozója. 45. Holland királyi légitársaság. 46. Antal be-
cézve. 48. Mákszemek! 49. Középen leér! 50. Németh ...;
olimpiai bajnok gerelyhajító. 52. Tojásnak is van.

Függõleges: 2. Stella ...; Belgium egyik leghíresebb és legnép-
szerûbb söre. 3. Mégse kettõt! 4. Két hajcsár! 5. A királynál is
nagyobb! 6. Kenhetõ tejtermék. 7. Viharos, pusztító erejû
szél. 8. Fojtó szagú, sárgászöld mérgezõ gáz. 9. Két fél! 10.
Légvár, az álmok országa. 11. Carlo Goldoni vígjátéka. 12. A
poén második része. 16. Lap része. 18. Horgász zsákmánya.
20. Sanghaj határai! 21. Elvetemült. 23. Tönkretesz. 25. ...
Palmas. 29. Állatövi jegy. 32. Õszi hónap (röv.). 34. Oszlop-
szerû tartóelem. 36. Hátsó színfal. 37. Tábory ...; gimnazista
úri fiú, Babits A gólyakalifa c. regényének központi alakja. 39.
Lengyel író (Stanislaw). 40. Kardél. 41. Rozsszem! 43. Füg-
gõfolyosó. 47. Francia sziget. 50. Albánia határai! 51.
Antonov gépjele. 52. Igen (nép.)

Hazai építkezésen

Kevesebb alvás, 
kevesebb zsírégetés.
Az American Journal of

Clinical Nutrition szaklapban
megjelent tanulmányban fér-
fiak egy csoportját kérték ar-
ra, hogy aludjanak 12 órát
egy éjszaka. A következõ éj-
jelen nem aludhattak, és
másnap reggel kiadós regge-
lit fogyasztottak. A kutatók
ezután megmérték a résztve-
võk energiafelhasználását,
azt a kalóriamennyiséget,
amit puszta létezésükkel
égettek el. Amikor a férfiak
nem aludtak, általános ener-
giafelhasználásuk 5 száza-
lékkal alacsonyabb volt,
mint amikor aludtak. Az ét-
kezés utáni energiafelhasz-
nálásuk pedig a kevesebb al-
vás után 20 százalékkal ala-
csonyabb volt.

Kevesebb alvás, 
több evés.
Az Amerikai szív Társaság

2011-es ülésszakán bemuta-
tott egyik kutatásból az de-
rült ki, hogy a csupán 4 órát
alvó nõk másnap 329 kalóri-
ával többet fogyasztottak,

mint akkor, amikor 9 órát
aludtak. Az American Jour-
nal of Clinical Nutrition fo-
lyóiratban megjelent másik
kutatás egy kísérletrõl szá-
molt be, amelyben 11 önkén-
tes töltött kétszer 14 napot
egy alvásklinikán. Elõször
5,5 órát aludtak éjszakán-
ként, a második szakaszban
pedig 8,5 órát. Amikor az
alanyok kevesebbet aludtak,
éjszaka többet nassoltak, és
nagyobb valószínûséggel vá-
lasztottak szénhidrátban gaz-
dag rágcsálnivalót.

Kevesebb alvás, 
erõsebb sóvárgás.
Talán ez a legnagyobb fel-

fedezés az alvás és a fogyás
közötti összefüggés terén. A
kevés alvás oly módon befo-
lyásolja a hormonok szint-
jét, ami még a legelszántabb
diétázó erõfeszítéseit is alá-
áshatja. Az alváshiány
ugyanis megnöveli az éh-
ségérzetért felelõs grelin
hormon szintjét. A kevés al-
vás a jóllakottságot jelzõ
leptin szintjét is csökkenti.
Éjszaka a leptin szintje

megemelkedik, és alvás
közben azt jelzi a szerveze-
tünknek, hogy nem kell en-
nie. Napközben viszont a
szint csökken, amikor az
energiához táplálékra van
szükségünk. Kevés alvás
után az egyensúly felborul:
az alacsonyabb leptinszint
azt jelenti, hogy evés után
még mindig éhesek mara-
dunk, a grelin pedig még to-
vább fokozza a problémát
azzal, hogy serkenti az étvá-
gyunkat, ami azt eredmé-
nyezi, hogy a nyugtalan éj-
szaka után számolatlanul
tömjük magunkba a kaló-
riadús élelmiszereket anél-

kül, hogy jóllakottságot
éreznénk.

Kevesebb alvás, 
több megmaradó zsír.
Az alváshiány a leadott tö-

meg típusát is befolyásolja.
A Chicagói Egyetem kutatói
10 túlsúlyos, egészséges ön-
kéntest fogtak kiegyensúlyo-
zott étrendre, majd két 14
napos alvási ciklusban meg-
figyelték õket: az elsõben 7,5
órát, a másodikban 5 és ne-
gyed órát aludtak éjszakán-
ként. A résztvevõk mindkét
szakaszban 3 kilogrammot
fogytak, de amikor többet
aludtak, 1,5 kg zsírt adtak le,

míg az alváshiányos sza-
kaszban csak 0,7 kg zsírt.
Akik többet aludtak, kisebb
éhségrõl számoltak be, ami
azzal magyarázható, hogy
elegendõ alvás esetén a gre-
linszint változatlan maradt.
Az ötórás alvás esetén vi-
szont a grelin szintje 9 pont-
tal emelkedett.

Kevesebb alvás, 
több idõ a nassolásra.
Bár kutatások nem bizo-

nyítják, egyes szakértõk úgy
vélik, hogy a 2 óra, amit ál-
matlanul töltünk, 2 órával
több idõt ad arra, hogy meg-
rohamozzuk a hûtõt.

Székrekedéses periódusaim van-
nak, minden általam ismert ok
nélkül. Vajon már krónikus
székrekedéses vagyok?

Az akut átmeneti székre-
kedés jelenségét mindenki
megtapasztalja elõbb-utóbb.
Így reagálhat például a szer-
vezet a megszokott életkö-
rülmények felborulására, a
napi életritmus vagy a higié-
niás viszonyok megváltozá-
sára, ám ez a zavar csak ak-
kor betegség, ha krónikussá
válik. A normális székürítés,
melyhez sok tanult tényezõ
kapcsolódik, meglehetõsen
bonyolult, többszörös reflex-
mechanizmus útján történik.
Nem is csoda, ha a kényes
egyensúly felborul. Székre-
kedésrõl orvosi értelemben
akkor beszélünk, ha valaki-
nek heti három alkalomnál
kevesebbszer van széklete.
Ilyenkor az ürítés nehézsé-
gekkel jár, többnyire elégte-
len mennyiségû székletet
eredményez, valamint olyan
érzést, hogy a végbél nem
ürült ki teljesen. Kialakulá-
sának leggyakoribb oka a
mozgáshiány, a rendszerte-
len étkezés, a túlságosan fel-
dolgozott élelmiszerek fo-
gyasztása, de pszichés hely-
zetek is elõidézhetik, úgy-
mint depresszió vagy konf-
liktushelyzet. A székrekedés-
nek számos más oka is lehet:
egyes gyógyszerek ill. bizo-
nyos betegségek. A székreke-
dés tüneteinek elkerülésében
sokat segít, ha a székelési in-
ger jelentkezésekor azonnal
vécére megyünk. Szánjunk
külön idõt a reggeli vagy va-
csora után, amikor zavarta-
lanul tölthetünk egy kis idõt
a mellékhelyiségben. Ha
már kialakult a székrekedés,
hashajtó készítmény alkal-
mazásával érdemes próbál-
kozni. A hashajtó legyen
kiméletes és biztonságos, ne
okozzon mellékhatásokat és
szabályozható legyen a szé-
kelési inger. Gyermekeknek
csak orvosi javaslatra adha-
tók a hashajtó szerek.

Dr. Gyõri György

Az orvos

válaszol

Mindenki tudja, hogy az alvás és a hí-

zás összefügg, de hogyan? Az alábbiak-

ban sorra vesszük a szakértõk magyará-

zatait arra, miért akadályozza az alvás-

hiány a fogyást és az egészséges test-

súly megõrzését.

A mai kor gyermekei talán
már egészségtelenül túl
tiszták. Egyre több adat bi-
zonyítja, hogy a kosz és a
kórokozók megvédhetnek
a betegségektõl, akit vi-
szont a széltõl is óvnak, az
lesz igazán beteg. A higié-
nia-hipotézis szerint az
asztma, ekcéma, szénanát-
ha, és a gyermekkori cu-
korbaj azokat fenyegeti
leginkább, akiket nem

hagynak soha a sárban
hempergõzni, pocsolyába
toccsanni vagy állatokkal
játszani.

Aki sosem találkozik a
piszokkal és mikroorganiz-
musokkal élete korai sza-
kaszában, annak az im-
munrendszere nem tanulja
meg, miként szabályozza a
mindennapi betolakodókra
adott válaszreakcióit. Ké-
sõbb aztán „téves riasztá-

sok” sorozata következhet,
például allergiák és más
betegségek formájában. Ha
ezekre egymás után kapja
az antibiotikumokat, az
csak olaj a tûzre.

Persze az sem tanácsos,
hogy sutba vágjuk az ösz-
szes tisztítószert az egész-
séges környezet biztosítása
érdekében, mert így veszé-
lyes kórokozók is elszapo-
rodhatnak.

Betegesebbek a túl tiszta gyerekek?

Kevés alvás: hizlal?
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Az erdõ közepében, egy vén
cserfa alatt kicsi házikó ál-
lott. A házikóban lakott Tap-
si úr a feleségével meg a két
gyerekével. Rendes, jóravaló
erdei nyulak voltak Tapsiék,
és bár hosszú volt a fülük
meg kurta a farkuk, senkinek
az erdõben panasza nem le-
hetett ellenük.

Egy reggelen, éppen újév
reggelén, Tapsiné azt kérdez-
te az urától:

– No, édes apjukom, mit
fõzzek ma ebédre?

Az öreg nyúl egyet-kettõt
szippantott a pipájából, és
azt mondta:

– Jó lesz egy kis takar-
mányrépa. Ha meg találsz a
piacon édes káposztatorzsát,
hozhatsz belõle a gyerekek-
nek.

A gyerekek nagyon szeret-
ték a káposztatorzsát, és örö-
mükben mindjárt ugrálni
kezdtek az asztal körül.
Tapsiné asszony pedig a cse-
léddel elment a piacra.

Hanem jó félóra múlva
már vissza is jött megint, át-
fázva a nagy hidegtõl, tüsz-
szentve, és üres kosárral.

– Hol van a répa? – kérdez-
te az öreg nyúl.

– Hát a káposztatorzsa? –
kérdezték a kicsinyek.

– A káposztatorzsának
már elmúlt az ideje, a répáé
még meg se jött. A vásáros
kofák a nagy havazás miatt
be se jöhettek a falvakból,
még csak gyönge fahéjat sem
tudtam venni. Egy pár fiatal
fának szóltam ugyan vissza-

jövet, de õk azt mondták,
hogy ebben a kegyetlen hi-
degben nekik is kell a héjuk.
Az öreg nyúl megvakarta er-
re hosszú füle tövét, a kicsi-
nyeknek pedig sírásra állott a
szájuk. Kevés szecska volt
ugyan még a kamrában, de
ilyen napon, újév napján,
még a mezei egér asztalán is
különb ebédet tálalnak föl.

Az öreg nyúl egyet-kettõt
szippantott a pipájából, és
azt mondta:

– Baj, hát baj, de azért nem
kell ám mindjárt sírni!

Aztán odafordult nyúlné
asszonyhoz, hogy öltöztesse
fel jó melegen a gyereket. Az
asszony fel is öltöztette õket,
meleg kendõt is kötött mind-
egyiknek a nyakára, hogy kö-
högést ne kapjanak a reggeli
ködben.

– Gyerekek – mondta az
öreg nyúl –, menjetek át a
tisztásra az erdész bácsihoz.
Köszöntsetek rá illedelme-
sen, mondjátok, hogy boldog
új évet és jó egészséget kíván-
tok neki, és hogy jó szívvel
venném, ha valami kis finom
fõzelékfélével segítene raj-
tunk.

A gyerekek mindjárt sza-
ladni akartak, de az apjuk
utánuk szól: 

– Azt mondom, ne bácsi-
kázzátok az erdész urat, ha-
nem szólítsátok tekintetes úr-
nak.

Az anyjuk pedig azt
mondta: 

– Meg ne álljatok a jégen
csúszkálni! Ha meg azokkal

a bolondos vizslakölykökkel
találkoztok, kerüljétek el õket
okosan, hogy fogócskát ne
játsszanak veletek megint. A
gyerekek kézen fogva mentek
az erdõn át, az erdészlak felé.
Meglehetõsen jól viselték
magukat, csak néha böktek
meg alattomban egy-egy ha-
vas bokrot, hogy egy kis ha-
vazást csináljanak. Az erdész
urat a kert alatt találták a há-
rom kisfiával. A kisnyulak el-
mondták a mondókájukat,
az erdész meg tüstént beküld-
te a fiait az erdésznéhez,
hogy adjon valamit a nyulak-
nak. Adott is négy-négy nagy
répát. A kisnyulak a répákkal
hazafelé mentek. Mikor az

ismerõs erdõbe értek, jóked-
vük kerekedett, és futkosni
kezdtek. Azzal ijesztettek
egymásra, hogy „Jön a ró-
ka!” Aztán nagy versengéssel
iramodtak házuk felé. Aznap
nyúléknál igen jó ebéd volt.
Elsõ fogásuk répaleves, aztán
pirított répa répamártással, a
harmadik fogás répafõzelék,
végül kirántott répa. A télnek
vége lett, és a nyulak egyszer-
re csak azon vették észre ma-
gukat, hogy a hó elkotródott
a házuk tájékáról, és hogy ré-
gi ismerõseik, a vándorma-
darak megint ott csicseregtek
a fák között, csodálatos dol-
gokat mesélve idegen orszá-
gokról, hol a télen jártak.

A nyulaknak most már
nem kellett többé az erdész-
hez fordulniuk, ha meg-
éheztek, mert az erdõ tele
volt bársonyos fûvel és illa-
tos herével. Hanem azért
nem feledkeztek meg er-
dészékrõl. Az öreg nyúl azt
mondta: 

– Ilyen nagy úrral jó fenn-
tartani a barátságot, és nem
lehet tudni, mi lesz a jövõ té-
len.

Éppen húsvét éjjelén volt,
mikor a legnagyobb csend-
ben furcsa egy társaság som-
polygott az erdészék kertjébe.

Tapsiék voltak, meg a ro-
konságuk. Elöl Tapsiné
ment, egy-egy piros tojást

vitt a hóna alatt. Aztán Tap-
si úr jött, ez meg akkora hús-
véti tojást hentergetett maga
elõtt, amelynél nagyobbat és
szebbet sose láttam. Kék bár-
sonyból volt ez a húsvéti to-
jás, arany abronccsal. Aztán
jöttek a többiek, õk meg ko-
sárban, pici szekérben hoz-
ták a sok húsvéti tojást. Mi-
kor a kertbe értek, serényen
munkához láttak. A kicsi-
nyek ügyes fészkeket raktak
a fûben, a bokrok alatt, az
öregek meg óvatosan elosz-
togatták a tojásokat a fész-
kekben. Mikor elvégezték a
munkájukat, usgyé!... vissza-
iramodtak az erdõbe.

Másnap az erdész már ko-
rán reggel lent járt a kertben.
Késõbb leszólította a gyere-
keket is:

– Gyerekek – mondta –,
nekem úgy rémlik, mintha
nyomokat látnék a kertben.
Ha itt jártak, akkor itt is
hagytak valamit. Jó lesz egy
kicsit körülnézni a bokrok
alatt.

A gyerekek szétfutottak a
kertben, aztán itt is, ott is hal-
latszott az örömkiáltásuk,
amint egy-egy húsvéti tojás-
sal megrakott fészekre buk-
kantak. Az a kékbársonyos,
aranyabroncsos tojás, melyet
Tapsi úr maga görgetett be a
kertbe, tele volt cukorral. Én
is megkóstoltam, mert éppen
akkoriban vendégségben vol-
tam az erdészéknél, és egész
komolyan mondom, hogy
alig ettem még ennél édesebb
cukrot.

Móra Ferenc

A húsvéti tojások

A mezõkrõl mintha valaki
leseperte volna, úgy eltûnt a
hótakaró, néhol kisebb-na-
gyobb kiterjedésû vízréteg
maradt az olvadás után,
amit rövid idõn belül elfog-
laltak a tõkés récék. A boká-
ig érõ víznek nem tudtak el-
lenállni tõkések, az egyik
vízfolton három réce is úsz-
kált. 

Barázdabillegetõ szalad-
gált a vízparton, és ezúttal a
madarat láttam meg hama-
rabb, mivel elõzõ években
rendszerint tavasszal, a ha-
zaérkezéskor a jellegzetes
madárhangra voltam figyel-
mes, és csak azután pillan-
tottam meg a kismadarat.
Egyedül volt a barázdabille-
getõ, de biztos vagyok, hogy

más költõterületeken is meg-
jelentek eddig. 

Bõvül a hazaérkezõ mada-
rak listája. A seregélyek, bíbi-
cek, gólyák után a barázda-
billegetõk és a házi rozsdafar-
kúak is megérkeztek.  Igaz, a
gólyák még teljes létszámmal
nincsenek jelen, mert a vonu-
lásuk még áprilisban is zajlik,
de sok településrõl jelezték,

hogy fészekben ül a gólya.  A
rétyi nyír fölött tizenkét ma-
dár körözött, és ha igaz az a
mondás, hogy az év elsõ gó-
lyáját repülve látja valaki, ak-
kor egész évben szorgalmas
lesz, ha pedig leszállva, ak-
kor meg lusta. Teendõnk va-
lóban lesz az idén, ugyanis
Háromszéken ebben az év-
ben fehérgólya-állomány fel-
mérése fog zajlani, reméljük,
minél több diák fog csatla-
kozni a programhoz, már
azért is, mert majd harminc
évvel ezelõtt diákok, „pro
naturás diákok”, végezték a
munka oroszlánrészét. Az-
óta felnõttek, sokuknak gyer-
mekük van, a mozgalom
még mindig mûködik, az
eredmények összehasonlítá-
sa biztos izgalomba hoz min-
denkit.  

Hím házi rozsdafarkú ma-
darak kergetõztek, szorosan
egymást követve repültek,
de ez nem játék, hanem harc
a költõterületért. Tavaly két
pár rozsdafarkú költött a te-
rületen, megtörténhet,
ugyanazok a hímek ver-
sengenek most a jobb költõ-
terület fölött. Hamarosan ér-
keznek, a tojók, és addig a
hímeknek a területi vitáikat
el kell rendezniük.

Kelemen László

Hétvégi mellékletünk Életmód és Csodavár oldalait
Orosz Anna szerkesztette

Házi rozsdafarkú

Tizenkét hónap a természetben
Készítsd el ezt a színes tojás-
tartó nyuszit néhány otthoni
hulladékból. A húsvéti asz-
tal dísze lehet.

Szükséges eszközök: kar-
ton, festék, olló, ragasztó,
egy 2 literes mûanyag pa-
lack alja levágva.

Elkészítés: kemény kar-
tonra rajzold rá a képen lát-
ható nyuszi körvonalait,
majd tetszés szerint színezd
ki. Amikor a festék megszá-

radt, ollóval vágd körbe. A
test és a tappancsok külön-
külön darabok legyenek.
Utána vágd le egy mûanyag
palack alját kb. 15 cm ma-
gasságban, majd fesd be ezt
is. Amikor megszáradt, ra-
gaszd rá a nyuszi tappancsa-
it és helyezd bele a törzsré-
szét. Ezt is rögzítsd ragasz-
tóval a mûanyag palack ol-
dalához. Végül helyezz bele
néhány húsvéti tojást. Jó
szórakozást!

Tojástartó nyuszi


