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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3741 ▼
1 amerikai dollár 3,3335 ▼
100 magyar forint 1,4708 ▲

Vezércikk 3

Jeffrey Franks helyett De Vrijer

Bukarest tárgyalásokat folytat a Világbank-
kal arról, hogy a nemzetközi pénzintézet
egymilliárd euró értékû elõvigyázatossági
hitelszerzõdést kössön vele – közölte teg-
nap Bogdan Drãgoi  pénzügyminiszter.
Utoljára vezeti egyébként április 25. és
május 9. között az IMF romániai delegá-
cióját Jeffrey Franks. Az amerikai szakem-
bert elkíséri útjára utódja, Erik De Vrijer is.

Aktuális 2

Kultúra 6

Az eltépett levél
Az igaz, hogy az agyafúrt Bãsescu min-
den lépése csapdát sejtet, és az is tagad-
hatatlan, hogy felvetése komolytalannak

tûnhet, miután csak nem-
régiben jelentette ki, hogy
válságidõben egy államfõ
nem mondhat le, az

ellenzék reagálása mégis
meggondolkodtató, hisz

koalíciójának léta-
lapját épp az államfõ

menesztése jelenti.Bogdán Tibor

Az  ünnepi  hivatalos  munkaszünet  miatt  
következõ  lapszámunk  április  17-één,  

kedden  jelenik  meg.

Rosszul kezdõdött az MS Bal-
moral óceánjáró utasai szá-

mára a Titanic-emléktúra. Az
1912. április 15-én elsüllyedt lu-
xushajó útvonalát követõ köruta-
zás egyik résztvevõje megbetege-
dett, a hajónak ezért vissza kellett
térnie az ír partok közelébe, hogy
az utast kórházba szállítsák. Ezzel
meg is hiúsult a terv, hogy az MS
Balmoral percrõl percre kövesse a
Titanic útját. 2. és 4. oldal 

Antal Erika

Aláássa a magánegyetemek
tekintélyét és megnehezíti mû-

ködésüket, hogy a felsõoktatási in-
tézmények tavalyi rangsorolása-
kor csupán a harmadik értékcso-
portba kerültek – vélekedik a Ro-
mániai Akkreditált Magánegyete-
mek Egyesületének (UUAP) veze-
tõsége. A szervezet ezért olyan
uniós értékelõ bizottság létrehozá-
sát kéri, amely felülvizsgálná a
magántulajdonban lévõ felsõokta-
tási intézményeket Romániában.
„Jelenleg nem ismertek teljes egé-
szében azok a szempontok, ame-
lyek alapján megítélik és osztá-
lyozzák a hazai magánoktatást” –
magyarázta Aurel Ardelean, az
aradi Vasile Goldiº egyetem rekto-
ra. Folytatása a 7. oldalon 

Titanic: randevú 
a katasztrófával

Mai mellékletünk:

Diszkriminált

magánegyetemek

Választási törvény: 
kompromisszum

A politikusok szerint a parlamenti bizottság
által elfogadott kompromisszumos választá-
si rendszer a szavazó számára is elõnyös,
aki az egyéni választókerületekben az általa
legjobbnak tartott jelöltre szavazhat, a párt-
listákon pedig az érdekeit leginkább képvi-
selõ pártra bólinthat rá 

Háttér 4

A lemezlovas grafikái 

Fazakas Barnának nyílt egyéni tárlata
szerdán 36 címmel a Csíki Székely Múze-
um Kossuth utcai kiállítótermében. A csík-
szeredai származású, jelenleg Belgiumban
élõ, lemezlovasként is fellépõ képzõmû-
vész tárlatát sikerült éppen a harminchato-
dik születésnapjára idõzíteni. 

ÚMSZ

Az államfõi nyomást ellen-
súlyozandó, Bukarestben és

Kolozsváron is utcára vonultak
a verespataki bányaberuházást
ellenzõ civil szervezetek, azt kér-
ve az újonnan beiktatott Korodi
Attila környezetvédelmi és erdõ-

gazdálkodási minisztertõl, ne
engedelmeskedjen Traian Bãses-
cunak. Az Egyetem téren gyüle-
kezõ tüntetõk az államfõ lemon-
dását, a verespataki bányapro-
jekt elutasítását követelték, „az
ország nem eladó”, „sosem le-
szünk az IMF gyarmata” jelsza-
vakat kiabálták. „A célunk az,

hogy felhívjuk az államfõ figyel-
mét: legalább az alkotmányos-
ság és a demokrácia látszatát
õrizze meg” – nyilatkozta la-
punknak tegnap a tüntetések
kapcsán Csibi Magor, a Termé-
szetvédelmi Világalap (WWF)
romániai elnöke. 
Folytatása a 3. oldalon 

Civil válasz Bãsescunak 

Se veled, se nélküled?...
Erdélyi körkép a helyhatósági választások elõtti magyar összefogásról

Az Egyetem téri tüntetõk az államfõ lemondását, a verespataki bányaprojekt elutasítását követelték Fotó: ÚMSZ 

ÚMSZ-összeállítás

Antal Árpád RMDSZ-es pol-
gármestert támogatja az Er-

délyi Magyar Néppárt (EMNP)
sepsiszentgyörgyi szervezete a
helyhatósági választásokon – je-
lentette be tegnapi sajtótájékozta-
tóján Bedõ Zoltán. A néppárt
sepsiszentgyörgyi alelnöke sze-
rint „nem valakik ellen, hanem
valamiért szeretnének dolgozni,
hogy jó irányba fordítsák az erdé-
lyi magyarság szekerét”. „Antal
Árpád az elmúlt négy évben bebi-

zonyította, hogy akar és tud tenni
a közösségért, és az autonómia
ügye mellett is elkötelezett, ezért
az EMNP sepsiszentgyörgyi vá-
lasztmányának 90 százaléka
megszavazta, hogy támogassák
polgármester-jelöltségét” – tette
hozzá Bedõ. A „Tõkés-párt”
ugyanakkor külön tanácsosi listát
indít Sepsiszentgyörgyön. Az al-
elnök szerint nem vállalhatták a
Magyar Polgári Párttal (MPP) va-
ló együttmûködést, mivel annak
Sepsiszentgyörgy esetében nem
volt személyi ajánlata a polgár-

mesteri tisztségre, és igényt tartot-
tak volna az alpolgármesteri tiszt-
ségre is. Nemes Elõd, az EMNP
Kovászna megyei elnöke arról
számolt be, hogy az alakulat ál-
tal végzett közvélemény-kutatás
részleges eredményei azt mutat-
ják, Sepsiszentgyörgyön a ma-
gyar lakosság körében 90 száza-
lékos, a teljes lakosság körében 70
százalékos az RMDSZ-es polgár-
mester támogatottsága. Nemes
Elõd szerint Kovásznán Lõrincz
Zsigmond polgármesternek – akit
szintén támogat az EMNP – még

az Antal Árpádénál is nagyobb a
támogatottsága, õ ugyanis „sike-
resebben integrálta a helyi román
közösséget”.

Kolozsváron eközben akár há-
rom magyar polgármesterjelölt is
lehet, ha a magyar politikai szer-
vezetek nem tudnak az utolsó pil-
lanatban kiegyezni közös jelölt in-
dításában. Az MPP már koráb-
ban eldöntötte, hogy Fodor
Alpárt indítja a választásokon, az
RMDSZ pedig várhatóan ma
erõsíti meg Eckstein-Kovács Pé-
ter jelölését a polgármesteri tiszt-
ségre és rangsorolja tanácsos-
jelöltjeit. Az EMNP tegnap este
lapzártánkkor tartotta rangsoroló
ülését, és egyben döntött polgár-
mesterjelöltjérõl is. Lapunk úgy
tudja, a párt Gergely Balázs or-
szágos kampányfõnököt javasolja
jelöltnek. Folytatása a 3. oldalon 

Helyi szimpátiák vagy régi sértettségek mentén folynak Erdély na-

gyobb városaiban a magyar pártok közötti egyeztetések a június

10-i helyhatósági választások elõtt. Míg Háromszéken a magyar el-

lenpártok is támogatnák az RMDSZ ismertebb jelöltjeit, a Par-

tiumban és Kolozsváron szétválnak a magyar alakulatok útjai.
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Röviden

Szász Jenõ ismét alpolgármester

A Marosvásárhelyi Ítélõtábla visszahelyez-
te Székelyudvarhely alpolgármesteri tiszt-
ségébe Szász Jenõt. A Magyar Polgári
Párt (MPP) elnöki tisztségét is ellátó
Szász Jenõt 2011. január 27-én mentette
fel a városi tanács alpolgármesteri tisztsé-
gébõl. Az MPP jogi útra terelte az ügyet.
Tavaly április 19-én a Hargita Megyei Tör-
vényszék felfüggesztette a tanácshatározat
érvényességét, a fellebbezést követõen a
Marosvásárhelyi Ítélõtábla is Szász javára
döntött. Eszerint Szász Jenõt vissza kell
helyezni alpolgármesteri tisztségébe, visz-
szamenõleg jogosult fizetésére, és a város-
házát terheli a perköltség is.

Civil halál tûzszünet után

A szíriai hadsereg megölt tegnap egy civilt
a közép-szíriai Hamában, dacára annak,
hogy életbe lépett a Kofi Annan béketer-
vében elõirányzott tûzszünet. A fegyver-
nyugvás életbelépése utáni elsõ áldozatot
a Hama tartományban található Mhardé
egyik utcáján érte a kormányerõk halálos
lövése. A szíriai védelmi minisztérium ko-
rábban közölte, egyelõre nem vonják visz-
sza a csapatokat a városokból. A belügy-
minisztérium tegnap felszólította az erõ-
szak elõl otthonukból külföldre vagy az
ország más régióiba menekült szíriai ál-
lampolgárokat, hogy térjenek haza.

Folytathatják a konzervatívok

Meglepetésre a kormányzó konzervatívok
szerezték meg a szavazatok többségét a
dél-koreai parlamenti választásokon – je-
lentette be a nemzeti választási bizottság a
voksok 99 százalékos feldolgozottsága
alapján. A Ri Mjong Bak elnök vezette
Nagy Nemzeti Párt (NNP) a 300 tagú
nemzetgyûlésben elõreláthatólag legalább
152 képviselõi helyet foglalhat majd el. A
mostani voksolást a decemberben esedé-
kes elnökválasztás fõpróbájának tekintik.

Floridában emberölés a vád

Hirtelen felindulásból elkövetett ember-
öléssel vádolják George Zimmerman ön-
kéntes rendészt, aki február 26-án a flori-
dai Sanfordban lelõtte a 17 éves Trayvon
Martint – jelentette be James Finch FBI-

ügynök (képünkön). Elítélése esetén a 28
éves önkéntes rendész parancsnokra 25
évtõl életfogytig tartó, letöltendõ szabad-
ságvesztést szabhatnak ki. A latino
Zimmerman önvédelemre hivatkozott.

Connecticut – halálbüntetés nélkül

A connecticuti képviselõház megszavazta,
hogy eltöröljék a halálbüntetést, és ezzel
hamarosan ez a szövetségi állam lesz
Amerikában a tizenhetedik, amelyben az
ezután kezdõdõ eljárásokban nem szab-
nak ki ilyen ítéletet. 

Az oroszok a Napot célozzák meg

Az orosz ûrhajózás akkor szerzi vissza
egykori dicsõségét, ha majd egy ûrhajója
Nap körüli pályára áll – jelentette ki Vla-
gyimir Bugrov konstruktõr az ûrhajózás
napja alkalmából. Jurij Gagarin 1961. ápri-
lis 12-én hajtotta végre történelmi jelentõ-
ségû ûrrepülését, és ennek tiszteletére ezen
a napon ünneplik meg világszerte az ûrha-
józás napját.

Hírösszefoglaló

A Richter-skála szerint 6,9-es
erõsségû földrengés rázta meg

Mexikó csendes-óceáni partvi-
dékét. Halálos áldozatokról és
súlyos sérültekrõl nem érkezett
jelentés. A helyi hatóságok tájé-
koztatása szerint a földmozgás
nem okozott komoly károkat. A
közép-amerikai országban ez
már a harmadik nagy erejû föld-
rengés kevesebb mint egy hónap

leforgása alatt. Öt ember halt
meg szívroham következtében az
elõzõ napi indonéziai földrengé-
sek és szökõárriadó után, közöl-
ték tegnap az indonéz hatóságok.
Más halottai nincsenek a két
földmozgásnak, de sokan megsé-
rültek, amint a cunamitól tartva
magasabb helyekre próbáltak me-
nekülni. A szeizmológiai állomá-
sok a Richter-skálán 8,6-ra tették
a rengés erejét, ami a modern
idõk 13. legerõsebb földmozgásá-

nak számít. A rengés centruma
Szumátra szigetétõl nagyjából
430 kilométerrel nyugatra, a ten-
ger alatt volt, nagyon közel a
2004. évi nagy indonéz földren-
gés középpontjához. 

Szeizmológusok szerint azon-
ban a mostani rengés teljesen más
típusú volt, mint a nyolc évvel ez-
elõtti – a közeli szigeteken és part-
vidékeken élõk legnagyobb sze-
rencséjére, az elrendelt cunami-
riadót végül le lehetett fújni. 

Munkatársunktól

Rosszul kezdõdött az MS
Balmoral óceánjáró utasai

számára a Titanic-emléktúra. Az
1912. április 15-ére virradóra el-
süllyedt luxushajó útvonalát kö-
vetõ körutazás egyik résztvevõje
ugyanis megbetegedett, a hajónak
ezért vissza kellett térnie az ír par-
tok közelébe, hogy az utast men-
tõhelikopterrel kórházba szállít-
sák. Ezzel meg is hiúsult a terv,
hogy az MS Balmoral száz év el-
teltével percrõl percre kövesse a
Titanic útját.

Az 1309 utas egy része Titanic-
áldozatok leszármazottja, mások
csak a Titanic-sztori bûvöletében
élnek. Sokan korhû öltözetben ér-
keztek. A fedélzeten a Titanic
menüjét idézõ ételeket szolgálnak
fel, s korabeli zenét játszik a zene-
kar. A hajóút szervezése öt éve
folyt, s igyekeztek, hogy hitelesen
idézzék fel a huszadik század ele-
jének hangulatát. Kedden a kapi-
tány sirályinvázió miatt hirdetett
riadót, a viharos idõben pedig
több fedélzeti programot le kellett
mondani. Az utasok legfõképpen
azon aggódnak, mi történik, ha

megpillantanak egy hatalmas jég-
hegyet.

Bostonból az amerikai parti õr-
ség egy hajója indult útnak, hogy
szombatra a Titanic elsüllyedésé-
nek pontos helyére érjen. A
Junipper nevû kutter fedélzetén
nagy ládákban mintegy másfél
millió vörös rózsaszirmot szállíta-
nak, ezt fogják szétszórni a ron-
csok fölött a tragédia éjszakáján a
Titanic áldozataira emlékezve.
Az amerikai parti õrség a Titanic
tragédiájából okulva jég-õrjáratot
szervezett, hogy ne ismétlõdhes-
sék hasonló tragédia. 

Titanic: randevú a katasztrófával

Gy. Z.

François Hollande, a célegye-
nesbe fordult, május 6-án ese-

dékes francia elnökválasztás esé-
lyesének számító szocialista jelölt
jelezte: ha megválasztják államfõ-
nek, ötéves mandátuma alatt Tö-
rökország nem fog csatlakozni az
Európai Unióhoz, de Párizs nem
emel vétót a csatlakozási tárgya-
lások folytatása ellen. A France 2
közszolgálati televízió szerda esti
választási vitamûsorában ugyanis
– Nicolas Sarkozy jelenlegi elnök-
kel ellentétben – azt nem mondta,
hogy elvi kifogásai volnának Tö-
rökország uniós csatlakozását il-
letõen.

Hollande azt a korábbi ígéretét
is megerõsítette, hogy megválasz-

tása esetén a francia csapatok
2012 végéig kivonulnak Afganisz-
tánból. „Ebben sem fogom meg-
változtatni az álláspontomat.
Nem lesz meglepetés, amit

mondtam, meg is teszem. Be fo-
gom jelenteni a NATO május vé-
gi (chicagói) csúcstalálkozóján,
azaz rögtön az elnökválasztást
követõen” – mondta a baloldali

jelölt. Hozzátette: „mindig kell
egy politikai vízió, ne térjünk el a
2012 végére kijelölt céltól, hacsak
nem jelentkezik valamilyen anya-
gi lehetetlenség, de ennek nincs
jele.”

Nicolas Sarkozy január végén –
azt követõen, hogy egy afgán ka-
tona megölte négy francia társát –
jelentette be, hogy a francia harci
egységek kivonása Afganisztán-
ból a tervezettnél egy évvel koráb-
ban, 2013 végéig befejezõdik. Azt
is jelezte akkor, hogy Franciaor-
szág arra fogja kérni a NATO-t:
gondolja át, miként tudja az ösz-
szes harci misszióját átadni az af-
gán hadseregnek a 2013-as év fo-
lyamán. A nemzetközi erõk az át-
adás végét eredetileg 2014 végére
tervezték. 

François Hollande politikai víziói

Csalóka kép. Nem békés sétálók, hanem pánikszerûen menekülõk: Mexikóban a szabadban gyülekeznek az emberek

ÚMSZ

Bukarest tárgyalásokat folytat
a Világbankkal arról, hogy a

nemzetközi pénzintézet egymilli-
árd euró értékû elõvigyázatossági
hitelszerzõdést kössön vele – kö-
zölte tegnap Bogdan Drãgoi
pénzügyminiszter. Utoljára vezeti
egyébként április 25. és május 9.
között az IMF romániai delegáci-
óját Jeffrey Franks. A hitelintézet
által tegnap kiadott közlemény
szerint az amerikai szakembert el-
kíséri útjára utódja, Erik De Vrijer
is, aki ez alkalommal bemutatko-
zik a román partnereknél. Amúgy
Bogdan Drãgoi szerint Romániá-
nak azért volna szüksége erre a
megállapodásra, hogy az ország
védve legyen az európai állam-
adósság-válság esetleges kedvezõt-
len hatásaitól. Az Agerpres hír-
ügynökség által idézett politikus
hangsúlyozta, hogy ez a
hitelmegállapodás is elõvigyáza-
tossági típusú lenne, ami azt jelen-
ti, hogy Románia csak váratlan
helyzetben költené el a pénzt. Ha-
sonló reményeket táplál Magyar-
ország is, amelynek EU/IMF-tár-
gyalásai azonban több ponton is
fejtörést okoz a nemzetközi szer-
vezeteknek. Ezért az elõrelépés
megsegítésére lehetséges, hogy
Orbán Viktor magyar miniszterel-
nök a közeljövõben találkozik
José Manuel Durao Barroso euró-
pai bizottsági elnökkel – jelezte
tegnap az EU végrehajtó testületé-
nek szóvivõje. Olivier Bailly han-
goztatta, hogy a Magyarország és
a Nemzetközi Valutaalap közötti
tárgyalásokkal kapcsolatban a bi-
zottság álláspontja nem változott,
és jól ismert az összes érintett fél
számára. A kulcsüzenet az, hogy
a magyar hatóságokat arra kérik:
tegyenek meg mindent annak ér-
dekében, hogy a befektetõk biztos
jogi környezetben tevékenyked-
hessenek – ismételte meg a szóvi-
võ, aki visszautasította azokat a
felvetéseket, hogy a bizottság idõ-
húzásra törekednék. Ugyanakkor
az Európai Bizottság sajtótájékoz-
tatóján elhangzottak megerõsítik,
hogy továbbra sem ismertek Ma-
gyarország és az IMF/EU közötti
hitelkonstrukció-igénylési tárgya-
lások megindulásának pontos elõ-
feltételei – közölte Fellegi Tamás
tárca nélküli miniszter sajtóirodá-
ja. A magyar kormány nem ka-
pott hivatalos értesítést a tárgyalá-
sok megkezdésének pontos elõfel-
tételeirõl. 

Franks helyett 

Erik De VrijerSzívroham, halál:
megrengett a föld

A szocialista jelölt a török EU-tagság ellen. Három hét múlva választás



Öt évvel azután, hogy be-
jelentette, öt percen be-
lül lemond, a második
mandátumát töltõ
Traian Bãsescu állam-
fõ most újból tálcán
kínálta fel önkéntes
távozását.
Ezúttal azonban hét

hónapos határidõt adott magának, egyben
követelményként támasztotta azt, hogy a
parlament a júniusi helyhatósági választá-
sok elõtt megszavazza az egykamarás, 300
fõs parlamentre történõ áttérést.
Érdekes módon politikai ellenfelei nem ha-
raptak rá az ajánlatra, sõt, a szociálde-
mokrata Victor Ponta nyilvánosan széttép-
te az államfõi javaslatot tartalmazó leve-
let, ezzel kerek perec visszautasítva a felkí-
nált lehetõséget. 
Az igaz, hogy az agyafúrt Traian Bãsescu
minden lépése csapdát sejtet, és az is ta-
gadhatatlan, hogy felvetése komolytalan-
nak tûnhet, miután csak nemrégiben jelen-
tette ki, hogy válságidõben egy államfõ
nem mondhat le, az ellenzék reagálása
mégis meggondolkodtató, hiszen koalíció-
jának minden létalapját éppen az államfõ
menesztése jelenti. 
Erre viszont semmilyen eszköze nincs, hi-
szen Bãsescu éppen a napokban hirdette ki
a népszavazás módosítására vonatkozó jog-
szabályt, amely szerint az államfõ leváltását
immár a szavazati joggal rendelkezõk több
mint felének, azaz 4,5 millió helyett 9 mil-
lió állampolgárnak kell megszavaznia.
Az elutasítás azért is érthetetlen, hiszen az
ajánlat elfogadásával az ellenzék a helyha-
tósági és a parlamenti választások (valószí-
nû) megnyerése mellett megszabadulhatott
volna – és nem mellékesen: az országot is
megszabadíthatta volna – Traian
Bãsescutól. Így elhárította volna annak ve-
szélyét is, hogy ismét a jelenlegi államfõ
döntsön a miniszterelnök személyérõl.
Emellett az idei évre elõrehozott elnökvá-
lasztások mindenképpen kedveznének a
nemzeti liberális államfõjelöltnek, Crin
Antonescunak, aki idén még számíthat szo-
ciáldemokrata partnerének támogatására –
2014-ben viszont már aligha.
Mindezért pedig az ellenzéknek csak azzal
kellett volna fizetnie, amirõl korábban a
népszavazás már amúgy is döntött: a parla-
ment karcsúsításával.
Az ellenzéki elutasításnak feltehetõen több
oka is van. Félõ azonban, hogy közülük a
legkevésbé rokonszenves a leghelytállóbb:
Pontáék valószínûleg attól tartanak, hogy
gazdasági, szociális program, fejlesztési stra-
tégia hiányában, az államfõ távozása után
koalíciójuk céltalanná és értelmetlenné vá-
lik, vezetõi mondanivaló nélkül maradnak.
Ezt akarták elkerülni az ajánlatot tartal-
mazó államfõi levél ferentari-i melodrámá-
ba illõ széttépésével.
Persze – stílusosan fogalmazva – a hajó
még nem úszott el. Az államfõ levelét
ugyanis három példányban írta meg, azok-
ból egy-egy még ott lapul tehát a nemzeti li-
berálisok és a konzervatívok fiókjában. Így
aztán a megfelelõ pillanatban meg is lobog-
tatható a fölényük tudatában könnyen el-
kanászodó szociáldemokraták követelései-
nek lehorgasztására.

Az eltépett levél

Bogdán Tibor

Román lapszemle

Megrengették az európai pénzpiacokat az
olasz és spanyol gazdasági adatok. Az EU
két nagy országának hitelképességét jelen-
tõsen lerontották, Róma 5,6, Madrid 5,9
százalékos kamattal juthat kölcsönhöz. A
két mutató vészesen közelít ahhoz a 6 szá-
zalékhoz, amelyen Görögország és Íror-
szág mentõcsomagra szorult. (Adevãrul) 
Húszezer eurós kártérítést ítélt meg ªtefan
Panaitescu leszármazottainak a strasbour-
gi Európai Emberjogi Bíróság (CEDO),
mert a román állam azzal, hogy nem biz-
tosította számára a szükséges kezelést,
nem tartotta tiszteletben az élethez való
jogát. (Adevãrul) 

Folytatás az 1. oldalról

A világ egyik legnagyobb termé-
szetvédõ civil szervezetének hazai
vezetõje az egyik szervezõje azok-
nak a tüntetéseknek, amelyekre
azután került sor, hogy Traian
Bãsescu államelnök sürgette a
verespataki bányaberuházás enge-
délyeztetését Korodi Attila új kör-
nyezetvédelmi miniszter keddi es-
kületételén. „Az elnök túllõtt a cé-
lon, hiszen egy állam feje nem
kényszerítheti rá az akaratát az ál-
lam intézményeire, azok vezetõi-
re” – fogalmazott Csibi. Mint kér-
désünkre elmondta, ezek a tünte-
tések nem engedélyezettek, ha-
nem olyan internetes oldalakon
hirdetik meg, mint a Facebook, és
spontán módon zajlanak. „Az al-
kotmány szavatolja a szabad gyü-
lekezés és véleménynyilvánítás jo-
gát, a mi szempontunkból ez
elég” – szögezte le a civil aktivista.

Szerda este a tüntetõk megpró-
báltak az elnöki hivatal elé vonul-
ni, de a csendõrök három teherau-
tója elállta útjukat. Ekkor szétszó-
ródtak, hogy kisebb csoportokban
tegyék meg az utat, de az elnöki
hivatal környékét is ellepték a
csendõrök és még a két-három fõs
csoportokat is igazoltatták. „Na-
gyon jól meg voltak szervezve,
szinte minden lépésnél igazoltat-
tak, és azt mondták, hogy semmi
közük nincs az állítólagos tünte-
téshez, hanem õk csak azért iga-
zoltatnak, mert éppen valamilyen
gyakorlaton vesznek részt” –
mondta Csibi Magor.

Az RMDSZ-en múlik?

A Roºia Montanã Gold Cor-
poration (RMGC) beruházásá-
nak engedélyeztetése két olyan
tárcától függ, amelyet RMDSZ-
es miniszter vezet. Kelemen Hu-

nor mûvelõdésügyi miniszter az
Antena 3 hírtelevíziónak szerda
este arról beszélt, hogy az általa
vezetett tárca nem adhat kiterme-
lési engedélyt a Verespatakra ter-
vezett aranybánya teljes területé-
re, mert az egyik kitermelési
helyszínre, az Orla-hegységre a
befektetõ még nem szerezte meg
a régészeti mentesítési bizonyla-
tot. Ezzel szemben Szentesy Ce-
cília, az RMGC mûszaki igazga-
tója arra hívta fel korábban a fi-
gyelmet, hogy a kitermelés meg-
kezdéséhez a cégnek nincs szük-
sége valamennyi kitermelési
helyszín régészeti mentesítési bi-
zonylatára. A legfontosabb hely-
színre, a Kirnyik-hegységre az
RMGC már megkapta a bizony-
latot és a mûvelõdési minisztéri-
um engedélyét.

Sokkal több múlhat a Korodi
Attila vezette környezetvédelmi
minisztériumon. Az RMDSZ-es
tárcavezetõ az államfõ sürgetése
ellenére leszögezte, a minisztéri-
um nem sieti el a döntést a projekt
környezetvédelmi engedélyének
kibocsátásról. „Az engedélyezte-
tési folyamatot nem lehet felgyor-
sítani. A technikai kérdéseket
szakembereknek kell megvitatni-
uk. Ez a folyamat azonban elõbb-
utóbb lezárul, a végsõ döntés pe-
dig már a kormányzati politika
függvénye” – mondta a miniszter.

Tãnase: beperelhetjük 
a román államot

„Nem hiszem, hogy van még
egy európai uniós ország, ahol
egy külföldi befektetõ hat évet

vár, amíg az illetékesek engedé-
lyezik a beruházását” – nyilat-
kozta Dragoº Tãnase, a Roºia
Montanã Gold Corporation
(RMGC) vezérigazgatója a
Hotnewsnak a verespataki bánya-
tervrõl szóló döntést sürgetõ ál-
lamfõi nyilatkozatról. Tájékozta-
tása szerint a beruházás környe-
zeti hatástanulmányát elemzõ
tárcaközi bizottság valamennyi
kérdésére válaszoltak már a cég
szakemberei, és a testület követ-
kezõ ülésén meg kellene szület-
nie a döntésnek. Tãnase remé-
nyét fejezte ki, hogy ez a döntés
pozitív lesz, s ha mégsem így tör-
ténik majd, azt a lehetõséget sem
zárta ki, hogy az RMGC fõrész-
vényese, a Gabriel Resources be-
pereli a román államot az évekig
húzódó engedélyeztetésért. 

Civil válasz Bãsescunak 
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A politikust tegnap nem tudtuk
elérni, ám korábban lapunknak
azt nyilatkozta: lát némi esélyt ar-
ra, hogy jövõ héten kiegyezzenek
a magyar pártok kolozsvári szer-
vezetei egy közös polgármesterje-
löltben és tanácsosi listában. Ger-
gely azonban kizárta, hogy az
EMNP jelöltjei az RMDSZ színe-
iben induljanak a választásokon.

Enache az EMNP „jelöltje”

Bár „az összefogás arculcsapá-
sának” nevezte az RMDSZ azon
döntését, mely szerint a szövetség
Frunda György szenátort indítja
a marosvásárhelyi polgármesteri
tisztségért, Portik Vilmos, az Er-
délyi Magyar Néppárt (EMNP)
Maros megyei elnöke lapunk ér-
deklõdésére elmondta: alakulata
nem állít saját jelöltet. Kifejtette:
az EMNP egy éve azon dolgozik,
hogy olyan jelölt indulhasson Ma-
rosvásárhely polgármesteri széké-
ért, aki élvezi valamennyi magyar
politikai alakulat rokonszenvét.
Szerinte Vass Levente lett volna
ez a személy, de azzal, hogy az
RMDSZ meggondolta magát,
nyíltan vállalta az együttmûködés
felrúgását. „Az EMNP ennek el-
lenére nem állít saját jelöltet, nem
kívánja ezzel is tovább szítani a

széthúzást a marosvásárhelyiek
között” – fogalmazott Portik. Az
ÚMSZ kérdésére elmondta: arra
fogják biztatni az EMNP tagjait
és szimpatizánsait, hogy Sma-
randa Enache független jelöltre
adják szavazatukat. 

Csibi lehet Ráduly kihívója 

Csíkszereda polgármesteri szé-
kéért az RMDSZ részérõl Ráduly
Róbert Kálmán jelenlegi polgár-
mester indul az április 23-i állóur-
nás elõválasztások után. Az
EMNP április 23-án nevesíti je-
löltjeit, a Magyar Polgári Párt
szintén a hónap végére tervezi a
jelöltek nevesítését. Az Avram
Iancut ábrázoló szalmabábu fel-
akasztásával hírhedté vált Csibi
Barna független jelöltként indul,
ehhez azonban a törvény elõírásai
szerint minimum ezer csíkszere-
dai személy támogató aláírására
lesz szüksége.

Ismeretlen Ilyés Gyula
EMNP-s ellenfele

Saját polgármesterjelölt és saját
lista állításával fenyegetõzik a
szatmári EMNP, amiért az
RMDSZ a hét elején nem ült ve-
lük tárgyalóasztalhoz. Kereskényi
Gábor alpolgármester, a szövetség
szatmárnémeti szervezetének el-

nöke lapunknak azzal indokolta
az egyeztetés elmaradását, hogy
„nem volt mirõl és nem volt kirõl
tárgyalni”. „Bár pár nappal ko-
rábban hangsúlyosan kértük, az
EMNP nem jött olyan javaslatok-
kal, amelyek tárgyalás alapját ké-
pezték volna, személyeket sem
tudtak megnevezni. Márpedig
egy polgármesterjelöltet nem le-
het csak úgy, egyik napról a má-
sikra leakasztani a szegrõl, pár hét
alatt megismertetni a város lakos-
ságával” – fogalmazott lapunknak
Kereskényi. Mint hozzátette: az
RMDSZ-nek közismert, immár
két cikluson át eredményesen ki-
próbált jelöltje van Ilyés Gyula
polgármester személyében, aki-
nek szakmai hozzáértését még el-
lenfelei sem kérdõjelezhetik meg. 

Bunta Levente újrázna

Újabb polgármesteri mandátu-
mért indul Székelyudvarhelyen
Bunta Levente. Az RMDSZ-es
városvezetõ „tiszta kampányt”
szeretne, és újabb eredményes
négy évet ígér a választóknak.
Bunta szép eredménynek és po-
zitív megerõsítésnek tartja a vá-
ros lakossága részérõl, hogy há-
rom nap alatt 2217 aláírást sike-
rült az önkénteseknek összegyûj-
teniük. Bunta, aki egyébként a
városi RMDSZ elnöke, arról is

beszámolt, hogy többszörös a
túljelentkezés a szövetség taná-
csosi listájára. 

Cseke–Zatykó-csata
a magyar voksokért

Nagyváradon elõbb az
RMDSZ, majd az EMNP is meg-
nevezte polgármesterjelöltjét, így
egyértelmûvé vált, hogy a Körös-
parti városban sem jön létre a ma-
gyar összefogás. A szövetség már
korábban bejelentette, hogy Cseke
Attila szenátort, volt egészségügyi
minisztert indítja június 10-én. A
„Tõkés-pártiak” a héten döntöt-
ték el, hogy Zatykó Gyula, az ala-
kulat partiumi régióelnöke száll
versenybe a polgármesteri szé-
kért. Kristófi Kristóf, az EMNP
nagyváradi szervezetének elnöke
azzal indokolta a saját jelölt állítá-
sát, hogy a felmérések szerint Ilie
Bolojan jelenlegi liberális város-
gazdát magyar összefogással sem
lehetne legyõzni, tehát az EMNP
meg tud mutatkozni a váradiak
elõtt, hiszen „azzal amúgy sem
rontja egy esetleges magyar pol-
gármester megválasztásának esé-
lyeit”. Ugyanakkor hozzátette:
nem elképzelhetetlen, hogy a me-
gyei tanácselnöki versenyben az
RMDSZ jelöltjét támogassák,
ugyanis ott látnak esélyt a „ma-
gyar gyõzelemre”. 

Se veled, se nélküled?...

Kolozsváron a Mátyás-szobor elõtt tüntetett szerda este a verespataki bányaprojekt ellen tiltakozók csoportja
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Bogdán Tibor 

Megtették az elsõ lépést
a honatyák a választási

törvény megváltoztatásá-
hoz. A választási törvény-
könyv kidolgozásával meg-
bízott parlamenti bizottság
a vegyes rendszer mellett
döntött; ezek szerint a kép-
viselõket és szenátorokat öt-
ven-ötven százalékos arány-
ban többségi egyéni válasz-
tókerületes szavazással, il-
letve listák alapján választa-
nák meg.

Hogyan mûködne

Bár mind a demokrata li-
berálisok, mind pedig az el-
lenzékiek a nyilatkozatok
szintjén a tiszta, egyéni vá-
lasztókerületes szavazási
rendszer mellett álltak ki, a
parlamenti bizottságban

részt vevõ tagjaik a zárt aj-
tók mögött mégis máskép-
pen döntöttek.

Ily módon kompromisszu-
mos megoldás született, mi-
vel a másik két elképzelés – a
tiszta egyéni választókerüle-
tes, továbbá a jelenlegi szava-
zási rendszer fenntartása –
nem kapott elegendõ szava-
zatot. A két ház honatyáinak
számáról várhatóan a jövõ
hét folyamán születik döntés;
a legvalószínûbb változatnak
az tûnik, hogy a honatyák
számát 471-rõl 400-ra csök-
kentik: a képviselõház 300, a
szenátus pedig 100 tagot
számlálna.

Ha a törvényhozás elfo-
gadja a mostani megállapo-
dást, akkor azt már az idei
parlamenti választások alkal-
mával alkalmaznák. Így a
képviselõk és a szenátorok
létszámának felével egyenlõ

számú választási körzetet
hoznának létre; abban az
esetben, ha az alsóházban
300, a felsõházban 100 hon-
atya kapna helyet, akkor a
választási kerületek száma
150, illetve 50 – összesen te-
hát 200 – lenne. Minden sza-
vazó négy szavazólapot kap-
na: kettõn a szenátorokra,
kettõn a képviselõkre voksol-
na, egyéni választókerület, il-
letve pártlista szerint.

Az elsõ fordulóban gyõz-
tes jelöltek bekerülnének a
parlamentbe. A többi helyet a
pártokra leadott szavazatok
arányában osztanák el, úgy-
nevezett kompenzációs rend-
szer alapján – errõl a rend-
szerrõl az elkövetkezõ idõ-
szakban döntenek majd a
honatyák. Az a párt, amely
például a szavazatok 20 szá-
zalékát szerzi meg, a helyek
egyötödére, azaz 60 képvise-
lõre és 20 szenátorra lenne
jogosult.

Három változat

A jelenleg érvényben levõ
választási törvény alapján a
honatyák számával meg-
egyezõ számú választási ke-
rület létesül. A parlamentbe
automatikusan bekerül az a
jelölt, aki választási kerüle-
tében megszerzi a szavaza-

tok több mint 50 százalékát.
A fennmaradó mandátumo-
kat közvetlenül, a pártok ál-
tal elért szavazatszámmal
arányosan osztják el. Ez a
rendszer azonban odaveze-
tett, hogy sok esetben a vá-
lasztási kerületek gyõztesei
nem kerültek be a parla-
mentbe, bejutottak viszont
második, harmadik, sõt, ne-
gyedik helyen végzettek is.

Egyelõre még nem tisztá-
zott, miként is alakul majd az
új választási törvény. Az el-
következõ idõszakban a par-
lamenti bizottság által meg-
szavazott elveket szem elõtt
tartva az Állandó Választási
Hatóságnak ki kell dolgoznia
a jogszabály szövegét.

Politikai megfigyelõk sze-
rint a jelenlegi helyzetben há-
rom lehetséges változat kör-
vonalazódik. Az egyiknek
megfelelõen a honatyák fele
a választási kerületek gyõzte-
sei közül, fele pedig országos
kompenzációs pártlista alap-
ján kerül be a parlamentbe. A
másik elképzelés szerint az
elsõ helyezettek bejutása
után a mandátumok fennma-
radó felét megyei kompenzá-
ciós pártlista alapján oszta-
nák el. Végül a harmadik le-
hetõség az lenne, hogy a
mandátumok fennmaradó
50 százalékát országos és

megyei kompenzációs párt-
listáról töltenék be.

Kinek kedvez

Politikusok, politikai elem-
zõk igyekeznek megállapíta-
ni, hogy kinek kedvezne a
parlamenti szakbizottság ál-
tal megszavazott kompro-
misszumos választási rend-
szer. Az nyilvánvaló, hogy a
szavazatok több mint 50 szá-
zalékát megszerzõ párt jut
majd a legtöbb mandátum-
hoz. A módosítások azonban
leginkább a második helyen
végzõ politikai alakulat szá-
mára jelentenének elõnyt, hi-
szen e rendszerben jóval több
mandátumot szerezhet, mint
a tiszta, egyéni választókerü-
letek esetében. De jól járnak
a harmadik vagy akár negye-
dik helyen végzett pártok to-
vábbá pártszövetségek, a-
mennyiben sikerül elnyerni-
ük a voksok legalább 8, illet-
ve 12 százalékát. Ennyi sza-
vazattal nehezen nyerhetné-
nek valamely választási kerü-
letben, ám mandátumokat
szerezhetnek a kompenzáci-
ós pártlistákon. Így parla-
menti képviselethez juthat
Dan Diaconescu Néppártja
is, kikerülhet viszont a parla-
mentbõl az Országos Szövet-
ség Románia Haladásáért ne-

vû tömörülés, amely amúgy
sem éri el a bejutási küszö-
böt. A parlamenti pártok po-
litikusai ráadásul azon a vé-
leményen vannak, hogy a
kompromisszumos rendszer
a választó számára is elõ-
nyös, aki ily módon az egyé-
ni választókerületekben arra
a személyre szavazhat, akit a
legjobbnak tart, a pártlistá-
kon pedig arra a politikai
alakulatra bólinthat rá,
amely, véleményének megfe-
lelõen, a leginkább képviseli
érdekeit. Mindemellett nem
vesznek el a második helye-
zettre leadott voksok sem,
amint az a tiszta egyéni vá-
lasztási kerületes rendszer-
ben történt volna. 

A vegyes választási rend-
szernek köszönhetõen ré-
gebbi vagy nagy tekintély-
nek örvendõ politikusok is
elkerülhetik az olyan kelle-
metlen helyzeteket, mint
amilyenek a legutóbbi parla-
menti választások alkalmá-
val elõálltak; ekkor ugyanis
például Cãlin Popescu Tãri-
ceanu, Crin Antonescu, il-
letve Sergiu Nicolaescu vá-
lasztási kerületeikben a má-
sodik vagy harmadik helyen
végzett és csak a fennmara-
dó voksok újraosztása nyo-
mán szerezhetett parlamenti
mandátumot. 

Választási törvény: kompromisszum

Gy. Z./MTI

A dél-angliai Southamp-
tonból New Yorkba tartó

Titanic – azzal a céllal,
hogy a tengert átszelõ leg-
gyorsabb hajónak járó Kék
Szalagot elhódítsa –, száz
esztendeje csaknem órán-
kénti 40 kilométeres sebes-
séggel szinte vakon rohant
neki egy jéghegynek az At-
lanti-óceán északi vizein,
Új-Fundland partjaitól 640
kilométerre. A jéghegy által
a Titanic oldalán hasított 91
méter hosszú léken át rövid
idõ alatt több ezer tonna
tengervíz zúdult a hajótér-
be, a 16 vízzáró biztonsági
kamrából hatot elöntve. A
hajótest orr-része elmerült,
a tat a vízfelszínnel 80 fokos
szöget bezárva, 60 méter
magasra kiemelkedett a ten-
gerbõl. Az ilyen jellegû ter-
helésre nem méretezett
szerkezet az ütközés után
két és fél órával kettétört, a
két hatalmas roncsdarab
egymástól 600 méterre csa-
pódott be 3800 méter mé-
lyen a tengerfenékbe, a
Titanic 2223 utasa és tenge-

része közül 1517-et magá-
val rántva a hullámsírba.

Az úszó luxusszálloda

Az óriásnak, amelynek
csupán hárommillió össze-
tartó szegecse 1200 tonnát
nyomott, az akkor valóban
világelsõ brit mérnöki tudás
diadalát kellett volna hirdet-
nie a világtengereken. No és
a leendõ tulajdonos, a meg-
rendelõ White Star hajótár-
saság is arra számított, hogy
ezzel a teljesítménnyel hát-
térbe szorítja a piacvezetõ
Cunard Line-t. A számok
alapján a hajó ma is az élvo-
nalba tartozna: 883 láb, va-
gyis mintegy 270 méteres
hosszával nagyobb volt, mint
a jelenlegi korszerû tengerjá-
rók zöme, és 52 ezer tonnás
vízkiszorítása sem maradna
el sokkal az óceánokat ma já-
ró utasszállítók legtöbbjétõl.

Felszereltsége évtizedekkel
járt a kora elõtt: fejedelmi
úszó szállodának számított.
Az elsõ osztályú lakosztály-
okhoz két hálószoba, saját
fürdõszoba, külön nappali és
elkerített, csak a lakók által

használható fedélzeti sétány
tartozott. A lakosztályokban
elektromos világítás és zárt
láncú telefonrendszer mûkö-
dött. A Titanicon emellett – a
világon addig egyedülálló
módon – konditerem is volt,
a kor legmodernebb testedzõ
eszközeivel.

Jacob Astor 
esete a jéggel

A Titanic elsõ útjára a ko-
rabeli európai és amerikai
felsõ néhány száz jeles kép-
viselõi is jegyet váltot-
tak. Közülük is a leggazda-
gabb John Jacob Astor, az
amerikai pénzarisztokrácia
akkori csúcsát képviselõ
Astor család feje volt, aki a
merülõ hajó fedélzetérõl
mosolyogva integetett a
mentõcsónakban ülõ váran-
dós feleségének. Ez az utol-
só kép, amelyet az utókor

õriz a 46 éves ingatlanmág-
násról, akit nem sokkal ké-
sõbb a fedélzetre zuhanó
elülsõ hajókémény zúzott
halálra. A Titanicot körbefo-
nó egyik legismertebb – va-
lóságtartalmában ellenõriz-
hetetlen – legenda is vele
kapcsolatos: amikor a hajó
nekiment a jéghegynek, és a
fedélzetre jókora jégdarabok
zúdultak, JJ Astor állítólag
így kiáltott fel: „Valóban je-
get kértem a whiskymhez,
de ennyi azért túlzás...”

A katasztrófáért az elsõ
számú közvetlen felelõsnek a
legtöbben azóta is Edward
Smith kapitányt, kora leg-
megbecsültebb hajóparancs-
nokát tartják. Smith kapi-
tányhoz méltó bátorsággal
halt meg: utoljára a Titanic
kapitányi hídján látták, bár
holttestét soha nem találták
meg. Szakértõk azonban az
õ súlyos mulasztásának tart-

ják, hogy jóllehet a szeren-
csétlenség elõtti órákban hat
figyelmeztetés érkezett rá-
diótávírón a közelben úszó
jéghegyekrõl más hajóktól, a
Titanic nem lassított, és
óránkénti 38 kilométeres se-
bességgel rohant tovább a
vaksötét éjszakában. Amikor
Frederick Fleet ügyeletes õr-
szem a 30 méteres magas-
ságban lévõ árbockosárból
23 óra 40 perckor megpillan-
totta a jéghegyet közvetlenül
a hajóorr elõtt, már késõ
volt. Sokan azonban a fõbû-
nösnek J. Bruce Ismayt, a
White Star elnök-vezérigaz-
gatóját tartják, mivel a
Titanicon utazó Ismay állító-
lag hajszolta Smitht az átke-
lési idõrekord reményében.

A testvérek sorsa

Éjfél után öt perccel Smith
kapitány tudatára ébredt,

hogy a Titanic helyrehozha-
tatlanul súlyos sérüléseket
szenvedett. Parancsot adott,
eresszék le a mentõcsónako-
kat, és mindenki készüljön a
hajó elhagyására. 

A következõ két órában
teljes káosz uralkodott a fe-
délzeten sem az utasok, sem
a legénység nem tudta, mi a
teendõ. Egyetlen tiszt sem
tudta, hogy a mentõcsóna-
kokat teljes terheléssel is le
lehet engedni a vízbe, pedig
akkor 706 helyett 1178 em-
bert lehetett volna megmen-
teni, de a hajón utazóknak
így is csupán valamivel több
mint a fele menekülhetett
volna meg. A hajó rádiósa
ekkor használta az azóta
nemzetközi vészjelzésként
alkalmazott S.O.S. morzeje-
leket, a Save Ours Souls
(Mentséket meg lelkeinket),
egy brit ima kezdõsorának
rövidítését. 

A Titanicnak két testvérha-
jója épült, mindhármuk neve
jól kifejezi a kort jellemzõ gi-
gantomániát: az Olympic és
a Gigantic lettek volna a leg-
hosszabb óceánjárók, ame-
lyek egyben a legnagyobb lu-
xussal is szolgálnak. 

A Gigantic nevét a Titanic
katasztrófája után Britannic-
ra változtatták. Az Olympic
a leselejtezés sorsára jutott, a
Britannic az elsõ világhábo-
rú idején kórházhajóként
szolgált. Épp a görög
Lemnosz szigete felé haladt,
amikor 1916. november 21-
én, kedd reggel 8 óra 12
perckor hatalmas robbanás
rázta meg a hajót. 

Száz éve került hullámsírba a Titanic 

A politikusok szerint a parlamenti bi-
zottság által elfogadott kompromisszu-
mos választási rendszer a szavazó szá-
mára is elõnyös, aki az egyéni válasz-
tókerületekben az általa legjobbnak
tartott jelöltre szavazhat, a pártlistákon
pedig az érdekeit leginkább képviselõ
pártra bólinthat rá.

Amikor 1912. április 10-én pontban
déli 12 órakor Southampton kikötõjé-
bõl útjára indult a Titanic, a világ ak-
kor létezõ legnagyobb vízi jármûve,
senki nem gondolt arra, hogy 1912.
április 14-én, kevéssel éjfél elõtt jég-
hegynek ütközik, és 15-én hajnalban
már a tenger mélyén pihen.

1912. április 10.:  Southampton kikötõjét elhagyva a Titanic elindul végzetes útjára



Nincs benne semmi szégyellnivaló: a hús-
véti átszellemültség mellett profán szomo-
rúság is belengte idén az ünnepemet.
Szentföldi zarándoklataim szinte teljesen
átkódolták bennem a feltámadást; azok a
szokások pedig, amelyek fõként ezt az
ünnepkört hatják át, egyfajta misztikum-
mal vegyesek, hiszen mennyi számolást is
kell elvégeznünk ahhoz, hogy a pontos
idõpontjait meghatározzuk. (Ez a fajta
misztikum mindhárom nagy – és egymás-
ra épülõ – egyistenhívõ vallás jellemzõje:
például a zsidóknál megannyi precíz csil-
lagászati számítást kell elvégezni ahhoz,
hogy megállapítsuk, mikor is jön be a
szombat; ugyanígy vallási bölcsek szavára
kell figyelni egyebek mellett a hadzs, a
mekkai zarándoklat megkezdéséhez.

Gondolom, nem lehet
véletlen.)
Ezúttal húsvét mégis
másként zajlott le,

mint ahogy megszok-
tam, s bár az idei hús-
vét is elhozta az
örömünnepet, a feltá-
madás hírét, profán
módon tovább ma-

radt bennem a fájdalom: nagyszombaton
elhagyott a még hároméves sem volt kis-
cicám. A hûséges olvasó talán emlékezik,
megírtam nemegyszer, hogy milyen érzel-
mek is fûznek az állatkáimhoz: a régen
eltávozottakra is úgy gondolok a mai na-
pig, mint a túlvilági létbe átköltözött csa-
ládtagokra – nem volt,
nincs ez másként most
sem.
Fura, rossz érzések kerül-
gettek egész nap, nem ta-
láltam a helyem, hol föl-
vettem, hol pedig letettem
az éppen olvasott könyvet, ki-kinéztem a
még harsány napsütésbe, végigszörföltem
az ötvennyolc tévécsatornát, de nem tu-
dott egyik sem kedvet csinálni magához,
ünnep ide, ünnep oda, az elvonási tünete-
ket elkerülendõ csak-csak beléptem az
internetre; lehetséges, hogy meteoropata
létemre elõre megéreztem a tavasztól ide-
gen idõváltozást, és ezt az érzést kapta föl
hátára egy másfajta aggodalom. Pedig
mindketten – Sissy kutyám és Kismisa
(alias Manóka, Macika, Mucóka) cicám
is úgy viselkedett egész nap, mint máskor
is. Sissy a nagyszobában elnyúlt a szõ-

nyeg szélén, csak idõnként látogatott ki a
konyhasarokban berendezett étkezõjükbe,
lefetyelni jó sok vizet, majszolni a tálká-
jukból. Kismisa pedig szokása szerint per-
lekedett velem, természetesen az kellett
volna neki is, amit én eszem; szokott is
mindig kapni belõle, aztán visszaperleke-

dem vele, hogy ott a tál-
kában a jó kis étek, szí-
veskedjék abból fogyasz-
tani. Ez amolyan rituálé-
vá vált közöttünk.
Jómagam a cicáim jóvol-
tából megtanultam, hogy

igenis, nagyon okos állatok, szinte nincs
is, amit ne tudnának elérni az embernél
hízelgéssel, makacssággal vagy éppen
csak magyarázkodással. De hogy mennyi
esze van egy cicának, ha úgy bánnak vele,
az idei télen tapasztaltam meg. Miután
Kismisa szeretett rendetlenkedni, idõként
kitettem a szûrét; ilyenkor fölkuporodott
az ablakba, onnan kéredzkedett volna vis-
sza, de idõnként a bérlõ lakta lakrész la-
kói cicájának is onnan csapta a szelet. Az
ugyanis a szó szoros értelmében szobaci-
ca: nem hagyhatja el a négy falat.
Kismisa az én ablakomból udvarolt –

csak véletlenül tapasztaltam meg, hogy
ott bizony a téli mínuszok ellenére is kel-
lemes a meleg: ott vezették ki ugyanis a
gázkonvektor szellõzõjét.
Az utolsó napokban azonban fura szokást
vett föl. Ha ledõltem délutáni sziesztám-
ra, ugyanúgy odakuporodott fájós dere-
kamhoz, hogy enyhítse a kínokat, gyógyí-
tott ezerféleképpen, de nem szívesen lé-
pett át a nyitott ajtó küszöbén, inkább a
fürdõkádban végezte el bosszúságomra a
dolgát. Nagyszombaton pedig, amikor a
föltámadási körmenet már megtette az út-
ját, kivonult a kertbe, majd amikor lecsa-
pott az irtózatos vihar, behúzódott a ku-
tyaházba. Most elõször. Rossz érzésem
volt, késõ éjjel még kinéztem hozzájuk,
amikor rövid, kissé ijesztõ nyikkanást
hallottam. Zseblámpával bevilágítottam
hozzájuk, békésen aludt mindkettõ. A
rossz érzés azonban nem múlt el, húsvét-
vasárnap nem volt lelkierõm rájuk nyitni.
Csak hétfõn néztem meg, mi újság: Sissy
a kertben ficánkolt (tizenhat esztendõs!),
Kismisa azonban a szombati pózban fe-
küdt mereven. Papírdobozból koporsót
fabrikáltam neki, s az Öreg Misa sírja
mellett megadtam neki a végtisztességet.

Hetedikes koromtól két esztendõn át erre a napra összpontosítot-
tam, erre edzettem magam. Már kisiskolás koromban dzsúdóz-
tam. Ha idõm engedte, magamban futottam a pályán, úsztam a
medencében, felkerestem a közeli konditermet, ott a gépeken fej-
lesztettem az izmaimat. Egy fiatal edzõ ingyen megtanított a gé-
pek helyes használatára. Szerencsémre magas növésû vagyok, az
edzéseknek köszönhetõen megvállasodtam, és a mellkasom is
domború lett. Aki nem ismer, legalább tizenhétnek néz. (...)
A konditerem edzõjén, a bejárónõn kívül, leszámítva az iskolá-
ban szükséges beszédet, nem nagyon váltok szót senkivel. Már jó
régen úgy intéztem, hogy apámmal se lássuk egymást. Õ majd
minden idejét a tõlünk távol esõ mûtermében töltötte. Egy fedél
alatt éltünk ugyan, de egészen más beosztással. Mondanom sem
kell, különben is ügyeltem rá, hogy elkerüljük egymást.
Magániskolába jártam, ahová fõleg jobb családok gyerekei kerül-
tek be, vagy olyanok, akiknek tehetõsek voltak a szülei. Innen
bárki simán tovább került a felsõbb iskolákba, hacsak nem tör-
tént vele valami komolyabb balhé. (...) Természetesen az osztály-
ban senki sem szeretett engem. Azon voltam, hogy olyan magas
falat húzzak magam köré, amilyenen senki sem tud áthatolni, és
magamat sem kell kiadnom nekik. (...) Kellemetlen lehettem, ta-
lán féltek is tõlem. De inkább hálás voltam érte, hogy nem törõd-
nek velem. Rengeteg dolgom volt ugyanis, és mindent magam-
nak kellett elintéznem. Szünetben mindig az iskolai könyvtárba
mentem, és bevettem magam egy rakás könyv közé. 

Murakami Haruki: Kafka a tengerparton
Fordította Erdõs György

In memoriam
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Sanyi – nehéz ide a politikailag korrekt kifejezést
megtalálni, nem azért, mintha a magyar nyelv nem
bõvelkedne erre a születési hibára vonatkozóan ezer-
nyi találó kifejezéssel, amelyeket bátran leírunk egy
politikussal, közszereplõvel kapcsolatban, de vissza-
tart az új keletû, önkéntes nyelvi önkorlátozás, nem
bántjuk a fogyatékkal élõket.
Szóval Sanyi úgy született, hogy már az arcáról ol-
vasható: nem fog szellemi vetélkedõket nyerni, írni-
olvasni sem tanult meg, egy hároméves gyermek fel-
hõtlen derûjével néz bele a világba negyvenévesen.
Mégis meglelte a helyét ebben a keserves világban.
Tekintélytisztelõ egyénisége megtalálta a leginkább
csodálható embertípust, a buszsofõröket a városi pá-
lyaudvaron. Hatalmas monstrumokat irányítanak, s
néha megengedik, hogy Sanyi felüljön melléjük,
amíg körbemennek parkolót keresni. Sanyi fürge,
erõs gyerek volt mindig, és hálás a végtelenségig.
Önszorgalomból mosta, csutakolta a buszokat, a so-
fõrök bevonhatták az apróbb javítási, takarítási mun-
kákba, s lassan, évek alatt a városi buszpályaudvar-
nak állandó figurája, kabalája lett. Messzirõl köszön
mindenkit keresztnéven szólítva, ellenõröket, jegy-
pénztárosokat, törzsutasokat.
Sõt, munkát és fizetést is kapott idõvel. Söprûvel és
lapáttal járkál körbe, takarít, üríti a szemétgyûjtõket,
locsolja a virágokat. Megbízhatóan, szépen dolgo-
zik, napi egy-két dicsérettel beéri, számára így van
egyensúlyban a létezés. Mint mindannyian, akik fe-
lelõs helyet találtunk a világban, Sanyi nem a fizeté-
sért dolgozik.
Ám ez a legalizált dolgozói jogviszony vált problé-
mák forrásává. Amíg Sanyi egy megtûrt fogyaté-
kos volt a magasan fölötte álló sofõrök kasztjában,
addig hálás volt, hogy el nem zavarták innen. Ha-
nem, amióta megváltozott a státusa, hivatalosan is
a cég alkalmazottja, azóta gondok vannak. Egy
buszpályaudvar veszélyes üzem, gépek közleked-
nek, éppen ezért korlátok, láncok, kijelölt átkelõ-
helyek, kerítések szabályozzák a laikus közönség
mozgását. Azok meg nem igazán szabálykövetõk.
Átmásznak a korláton, leakasztják a láncot, át-
ugorják az akadályokat, s mennek mint a világta-
lan, bele az életveszélybe…  Sanyi, mióta a helyi

hatalom részese, rászól a renitensek-
re. És az emberek – hiába van
igaza – nem tudnak mit kezdeni
azzal, hogy egy hülye utasítja
õket a szabályok megtartására.

Úgy kell kiszedni sokszor a feldü-
hödött utasok kezei közül, hogy
agyon ne verjék. Ezzel a példá-
val kívántam hozzászólni az
utóbbi napok politikai történé-

seihez.Krebsz János
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Gyógyított ezerfélekép-
pen, de nem szívesen 
lépett át a nyitott ajtó
küszöbén.

Horváth Szekeres István

Minden napra egy mondás

„A feleségem a legdrágább, leg-
türelmesebb, legszebb nõ a világon. 

Fizetett politikai hirdetést hallottak.” 
Henry Youngman

Összetett munkakör

Felkészülés

A rend 

és viszonyaink

Gyulay Zoltán

A nap címe. Visszatér a listás szavazás a par-
lamenti választásokon, Evenimentul Zilei

Magyarázat. Valószínûleg nincs újság,
amely ne közölte volna s ne kommentálná a
hír lényegét – mi itt azért emeljük ki, hogy
hangsúlyozzuk: 1. van esély arra, hogy a par-
lament színvonala ne gyengüljön tovább, ne
legyen még több tökfej ott, ahol az ország
törvényeit meghozzák, 2. mindebben a kodi-
fikációs munkában – mint annyiszor az or-
szág számára sorsdöntõ kérdésekben – fontos
szerepet játszottak a magyar törvényhozók,
jelen esetben Márton Árpád képviselõ és
Cseke Attila szenátor. Amint az EvZ is meg-
írja, a nagy pártok (persze saját önös érdeke-
ik szempontjából logikusan) a teljesen „tiszta
uninominális” – vagyis egyfordulós – válasz-
tási rendszert tartották volna célravezetõnek;
ám a magyarok és a többi kisebbségek ezt
megvétózták (tehát lehet!...), és a németor-
szági típusú vegyes rendszer mellett kardos-
kodtak – sikerrel. Ennek a vegyes rendszer-
nek az a lényege – és az EvZ újságírója nagy
intellektuális élvezettel ismerteti, miután
szemmel láthatóan megértette –, hogy a kép-
viselõk felét „tiszta uninominális” módon
választják, a másik felét viszont pártlisták
alapján, ami lehetõvé teszi, hogy ne vessze-
nek el szavazatok, hanem a párt országos
eredménye függvényében újra elosztódjanak
(vagyis például második, harmadik helyezet-
tek is mandátumot szerezzenek). Nekünk,
magyaroknak, de a politikailag kisebbségben
levõk számára is nyilvánvalóan ez a kedvezõ.
Ehhez az eredményhez, amelyre két évtize-
det kellett várni, kétségtelenül hozzájárult az
is, hogy a parlamenti munka végzetesen le-
romlott az államfõ által erõltetett rossz vá-
lasztási rendszer miatt (is). 

Nem rossz ötlet. A Kamikaze arról beszél,
hogy a heves vérû Victor Pontánál sokkal
óvatosabb, körültekintõbb Adrian Nãstase
visszaragasztotta Traian Bãsescu levelét, egy-
szerûbb lemondatni az államfõt, mint felfüg-
geszteni.

A nap álhíre. Dubajban, ahol Victor Ponta
családjával a húsvétot tölti, a szálloda tulaj-
donosai kijelentették, hogy csak Traian
Bãsescu kérésére adják ki a szocialista pártel-
nököt.
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Fiatal magyar színészhá-
zaspárok nyaralását tá-

mogatja a Magyar Színházi
Társaság. A budapesti szék-
helyû intézmény 2009-ben
alapított díjat Agárdi Ilona
színmûvész és Pethes
György rendezõ hagyatéká-
nak köszönhetõen. A néhai
mûvészházaspár végakaratá-
nak megfelelõen az alapít-
vány több mint 16 millió fo-
rintos vagyonáról és a
Pethes–Agárdi-díjról három-
tagú kuratórium dönt. A ku-
ratórium pályázatot ír ki fia-
tal színészházaspárok szá-
mára külföldi nyaralásuk tá-
mogatására. Részt vehet
minden olyan magyar szí-
nészházaspár, amelynek
egyik tagja sem töltötte még
be (a pályázat benyújtásának
határidejéig) a harmincötö-
dik életévét, és mindkét há-
zasfél igazolt módon vala-
mely magyar nyelvû színház
fõfoglalkozású színésze. A
pályázatnak tartalmaznia
kell az utazás tervezett célját,
várható idõpontját, idõtarta-
mát. A nyertes pályázóknak
az utazásról álló- vagy moz-
góképekkel kiegészített írásos
beszámolót kell készíteniük,
amely az alapító honlapjára
felkerül. Benyújtási határidõ:
2012. május 15. A döntésrõl
a nyertes május 31-ig értesí-
tést kap.  Bõvebb információ
a www.mszt.org honlapon ol-
vasható. 
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Horváth Szekeres István

Fazakas Barnának egyé-
ni tárlata nyílt szerdán 36

címmel a Csíki Székely Mú-
zeum Kossuth utcai kiállító-
termében. A csíkszeredai
származású, jelenleg Belgi-
umban élõ képzõmûvész tár-
latát sikerült éppen a har-
minchatodik születésnapjára
idõzíteni. A tárlaton a Pues
El Resto  együttes (Boldizsár
Szabolcs, Bene Zoltán,
Hompoth Artúr Norbert és
Szakál Attila) improvizált a
képek hangulatát követve. A
kiállítást Gyarmati Zsolt, a
Csíki Székely Múzeum igaz-
gatója nyitotta meg, az alko-
tót és alkotásait Túros Eszter
mûvészettörténész méltatta.

A jó pár éve DJ-ként is fel-
lépõ képzõmûvésznek ez a
negyedik egyéni tárlata. A
huszonöt kiállított munka az
elmúlt nyolc év termését vo-
nultatja fel, kettõ közülük
számítógépes grafika. A ké-
pek témája nagyon változa-
tos. Spontánul született mû-
vekrõl van szó, amelyeket
különbözõ élethelyzetek ih-
lettek, árulta el az alkotó. A
technikáról szólva, Fazakas
Barna szívesen nevezi a
munkáit színes grafikának,
hiszen többnyire akrilt és szí-
nes tust használ. Képein fel-
fedezhetõ, hogy sokáig, kö-

rülbelül tizenöt évig reklám-
grafikusként dolgozott kü-
lönbözõ cégeknél: erõs kont-
raszthatásokkal, nagy, egy-
szerû, egymástól jól elhatá-
rolódó formákkal építkezik,
ez alakítja a grafikák kompo-
zícióját is. Az alkotásokra
hatással van a lemezlovasi
munka is. A mûvész saját be-
vallása szerint, az alvás ide-

jét kivéve, egyfolytában ze-
nét hallgat, természetesen
munka közben is, és ez képei
hangulatában és színvilágá-
ban is átjön. Kedvenc mun-
kái nincsenek, illetve mindig
az újak a kedvencek, éppen
ezért úgy érzi, folyamatosan
fejlõdik. Ha valamikor egyik
képérõl úgy gondolta, hogy
az élete legjobb grafikája,

amit soha nem tud majd túl-
szárnyalni, néhány év
múlva, az újabb képek fényé-
ben már nem biztos, hogy
annak látja.  Ez egy termé-
szetes fejlõdés – vallja. 

A kiállítás hétköznapokon
12 és 18 óra között, május 4-
ig látható a Csíki Székely
Múzeum  Kossuth utcai kiál-
lítótermében. 
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Tavaszi start 
a Kastélynaptárban

Tegnap, április 12-én indult
a Kastélynaptár 2013 projekt
második fotóversenye, Ta-
vasz címmel. A pályázat hir-
detõi ezúttal tavaszi fotók
beküldését várják erdélyi
kastélyokról, várakról és kú-
riákról. A verseny fõdíja 300
lej, de a többi dobogóst szin-
tén díjazzák. A helyezésrõl
közönségszavazás, vagyis a
képekre leadott „tetszik”
szavazatok döntenek a
Facebookon. További felvilá-
gosítás a kastely@pontweb.ro
címen vagy a 0364 101616-
os telefonszámon kérhetõ.

Let’s Go Digital! 
– várják a jelentkezõket

Már lehet jelentkezni a
Transilvania Nemzetközi Film-
fesztivál (TIFF) fiatalok kép-
zését célzó programjára. A
Let’s Go Digital! workshopra
15 fiatalt válogatnak majd
be a 14 és 18 év közötti je-
lentkezõk közül. A TIFF-et
idén június 1. és 10. között
rendezik meg Kolozsváron.
Ezalatt a 15 szerencsés fiatal
forgatókönyvírást, filmezést,
vágást tanul neves hazai
szakemberek irányításával.
A jelentkezéshez fényképes
önéletrajz, szándéknyilatko-
zat és egy – legalább kétsze-
replõs – rövid történet meg-
írása szükséges. A pályáza-
tok leadásának határideje
május 18. 

Röviden
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A mûvész alkotásain tetten érhetõ a reklámgrafikusi tapasztalat és az erõs zenei hatás is

A lemezlovas grafikái 
Születésnapján nyitotta meg csíkszeredai tárlatát Fazakas Barna

Nyaralási díj

színészeknek

HIRDETÉS
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Folytatás az 1. oldalról

„Anélkül, hogy közvetlenül
felmérték volna az intézmé-
nyeket, tavaly a teljes magán-
oktatást a harmadik kategóri-
ába sorolták, azaz csak okta-
tási intézményekként mû-
ködhetnek” – magyarázta az
UUAP elnöke.  Kiemelte:
úgy gondolják, hogy az ered-
ményeik alapján többet érde-
melnek ennél, és mindent
megtesznek annak érdeké-
ben, hogy magasabb kategó-
riába sorolják majd õket. Az
egyesületi elnök az Európai
Egyetemek Társaságának
(FEDE) berlini közgyûlésén
fogja megtenni javaslatatát
az uniós szaktestület létreho-
zására. A tanügyi törvény ér-
telmében Romániában az
egyetemek három kategóriá-
ba sorolhatóak: kizárólag ok-
tatásra, oktatásra és tudomá-
nyos kutatásra,  valamint fej-
lett kutatásra és oktatásra
összpontosító intézmények.

A képzési szint
függ a rangsorolástól

„Az egyetemek európai
kritériumok szerinti osztályo-
zása fõleg az intézmények ál-
lami támogatását befolyásol-
ja, valamint az egyetemek
képzési szintjét is szabályoz-
za” – mondta lapunknak
Magyari Tivadar, a kolozsvá-
ri Babeº-Bolyai Tudomány-
egyetem (BBTE) volt rek-

torhelyettese. Tájékoztatása
szerint tavaly nyáron elsõ al-
kalommal osztályozták a ro-
mániai egyetemeket, de ez a
rangsorolás nem az állami és
magánintézények között tesz
különbséget, mivel a magán-
egyetemek többnyire késõb-
ben alakultak meg, ezért még
nem mutathatnak fel
hosszútávú eredményeket.
„Az osztályozások változhat-
nak, nem elég egy kategóriá-
ba bekerülni, azt meg is kell
tartani” –  közölte Magyari.
Az elsõ kategóriába olyan

egyetemek kerültek, amelyek
az oktatás mellett kutatási le-
hetõséget is biztosítanak. Eb-
be a körbe tartozik többek
között a számos magyar sza-
kot is mûködtetõ BBTE. Az
elsõ kategóriába tartozó in-
tézmények az eddiginél több
hallgatót vehetnek fel a mes-
teri és doktori képzésekre. A
második fokozatot az oktatá-
si-kutatási, illetve a mûvésze-
ti irányultságú egyetemek
foglalják el, ilyen a Marosvá-
sárhelyi Orvosi és Gyógysze-
részeti Egyetem (MOGYE).

Ebben a kategóriában az ál-
lam támogatni fogja az alap-
és mesterképzés számára lét-
rehozott helyeket, azonban
doktori oktatást csak kivéte-
les esetben indíthatnak. A
magánegyetemeket a harma-
dik, oktatói kategóriába
rangsorolta az Európai Egye-
temek Társasága, ezek az
egyetemek csak alapképzést
indíthatnak. A Partiumi Ke-
resztény Egyetem (PKE) eb-
be az osztályba  tartozik, a
Sapientia Erdélyi Magyar
T u d o m á n y e g y e t e m e t

(EMTE) még nem rangsorol-
ták, ugyanis a felmérés idején
még nem volt akkreditált fel-
sõoktatási intézmény.  

Reménykedik 
a Sapientia

Dávid László, a Sapientia
rektora az ÚMSZ-nak el-
mondta: tény, hogy a magán-
egyetemek a harmadik kate-
góriában kaptak helyet, de a
Sapientia az Ad Astra adat-
bázis alapján a legjobb hazai
magánegyetem. „Nekünk
volna  a legnagyobb esélyünk
arra, hogy megkapjuk az ok-
tatói és kutatói egyetem mi-
nõsítését” – ismertette a rek-
tor. Kifejtette, ha Romániá-
ban a Sapientia a huszadik
helyen áll, és van tizenkét el-
sõ kategóriás és harminc má-
sodik kategóriás intézmény,
akkor még bekerülhetnek a
második csoportba, ez azon-
ban a következõ felmérésen
múlik. „A tudományos pub-
likációk terén teljesítettünk a
legjobban, mert az összkiad-
ványok fele a Sapientián szü-
letett, a többi megoszlik más
egyetemek között. Tehát to-
ronymagasan vezetünk, de
ez még nem tudom, hogy
elég lesz-e” – magyarázta a
rektor. Úgy véli, nagy esélye
van annak, hogy megkapják
a második kategóriás minõsí-
tést, bíznak abban, hogy a bi-
zottság is úgy értékeli, a
Sapientia jó egyetem. 
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Kárpótlásért perelnek 

Perelni készülnek a kom-
munizmus ideje alatt elkob-
zott ingatlanok tulajdonosai
a kárpótlásuk tervezett
megnyirbálása miatt – nyi-
latkozta Cãlin Ispravnic, a
Magántulajdonokért Orszá-
gos Szövetség (APP) elnö-
ke. A kormány törvényter-
vezete szerint a román ál-
lam az elveszített ingatla-
nok reális értékének mind-
össze 15 százalékával kár-
pótolná az erre jogosult
személyeket. Radu Arseni
ügyvéd, a Károsult Szemé-
lyek Érdekvédelmi Szövet-
ségének (APDAS) tagja
szerint a jogszabály diszkri-
minál. Elmondta: tagjaikat
biztatni fogják arra, hogy
törvényes úton követeljék
jogaikat, és akár az Európai
Bírósághoz forduljanak az
ügyükkel. 

Nõ a gyes?

A kormány fontolgatja a
gyermekgondozási segély
(gyes) korábban alkalmazott
rendszerének visszaállítását,
amely a jelenleginél nagyobb
támogatást biztosított a kis-
gyerekes szülõknek. Ezt
Claudia Boghevici munka-
ügyi miniszter nyilakozta
szerda este. A gyes a 2010-es
megszorító intézkedések be-
vezetése elõtt két évig járt a
gyermekkel otthon maradó
szülõnek, összege pedig a
szülõ elõzõ évi jövedelmé-
nek 85 százaléka volt. 

A Sapientia egyetemet még nem rangsorolták, mert a felmérés idején nem volt akkreditációja Fotó: archív

Diszkriminált egyetemek?



8.00 Akio, a japán néptán-
cos 8.30 Zene 8.45 Ízelítő,
ism. 9.00 Néptánc 9.30 Hit-
élet, ism. 10.00 Népzene
10.15 Néptánc 16.00 Hit-
élet 16.30 Piactér, ismétlés
17.30 Hargita Magazin,
ismétlés 18.30 Híradó
19.00 Erdélyi Kávéház
19.30 Híradó 20.00 Piac-
tér, ismétlés 20.30 Híradó
21.00 Kultúrcsepp, ismét-
lés 21.30 Híradó 22.00
Többszemközt, ismétlés
22.30 Híradó 23.30 Táj-
kép, ismétlés

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Aranyeső Yuccában
(olasz western-vígjáték)
12.55 Garfield (am. csalá-
di vígjáték) 14.25 Amin a
muszlimok röhögnek (am.
vígjáték) 16.20 Az eladó-
lány (am.-angol-svájci ro-
mantikus vígjáték) 18.20
Csúcsformában 3. (am.
akciófilm) 20.00 A Gyűrűk
Ura - A két torony (am.-új-
zél.-német fantasztikus
kalandfilm) 23.15 Az élet
sója (am.-angol romantikus
vígjáték)

7.45 Titkok a múltból
(mexikói sorozat) 10.45
Elárult lélek (mexikói
sorozat) 12.15 A sors ere-
je (sorozat) 14.30 Esme-
ralda (mexikói sorozat)
15.30 Érzéki ölelések
(mexikói sorozat) 16.30
Mesés hölgyek 17.30 A
lángoló ég alatt (am-kol.
sorozat) 19.30 Elárult lé-
lek (sorozat) 20.30 A
sors ereje (sorozat)
22.30 TV y Novelas díjak
23.45 Feltámadási szer-
tartás (live)

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

8.15 Nevessünk! 9.00
Mesteremberek ideje
9.45 D-Paparazzi (life-
style) (ismétlés) 10.30
Mr. Balhé (amerikai vígjá-
ték, 1997) 12.30 Kanal-D
Hírek 13.30 Dumbrava
minunată (román film)
15.15 Cancan TV 16.45
Licisek (román film) 18.45
A nap híre 19.00 Kanal-D
Hírek 19.45 Ez Románia!
20.30 Zorro álarca (ame-
rikai kalandfilm) 23.30
Feltámadási szertartás
(live)

9.05 Befutó
9.30 Iskolapélda (ism.)
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 A szent három nap
0.05 BBC Click (ism.)
A BBC informatikai maga-
zinja
0.30 Felfedező (ism.)
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8.30 Magyar elsők
8.45 Isten kezében
9.15 Daktari 
(am. kaland sor.)
10.10 Márai Sándorra em-
lékezünk
10.40 Duna anzix
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
17.05 100 éve történt
17.15 A pármai kolostor
(francia-olasz filmdráma,
1. rész, 1948)
19.00 Híradó
19.30 Hogy volt!?
20.30 Anconai 
szerelmesek 
(magyar színházi felvétel)
22.35 Törzsasztal
23.30 Dunasport
23.45 “Ágnes 
- József Attila 
- Radnóti a Művészetek
Palotája színpadán”
1.50 Az előadás 
(angol filmdráma, 1970)

TV2, 20.35 
Államfõnök

Ha politika-párti partira vágysz, csak egy ember van, aki
elég vad és vicces ahhoz, hogy eljusson a Fehér Házi buliba.
Chris Rock az, és készen áll a pörgésre! Amikor Washington-
nak nagyon kell egy elnökjelölt, pár héttel a választások
előtt, olyanra van szükségük, aki biztosan veszít. Mays
Gilliam-met választják bábnak, aki egy ismeretlen helyi poli-
tikus az egyik lepukkant washingtoni negyedből.

m1, 21.10
Titanic

A Titanic luxushajója 1912-es katasztrófáját számtalan film
megörökítette már. Most itt van egy újabb filmes feldolgo-
zás, amely koprodukciós tévéfilmsorozat különlegessége,
hogy magyar stáb is részt vett a forgatásban, szép számmal.
Belfastban elkezdik építeni a világ legnagyobb hajóját, mely-
nek hossza nagyobb, mint a korabeli New York legmaga-
sabb felhőkarcolója.

RTL Klub, 22.05
300

A görög-perzsa háborúban a görögök Marathon mellett i. e.
490-ben megállították az ellenséget. Tíz évvel később
Xerxes vezeti az újabb perzsa támadást. A poliszok Spárta,
Athén és Korinthosz vezetésével szövetkeznek. Az első ös-
szecsapásra a Thermopülai-szorosnál kerül sor, amelyet
Leonidas spártai király véd a néhány ezer fős seregével.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
8.40 Zöld 7-es
8.23 Mesék
10.20 Felfedező úton a
Robinson család (sor.)
10.45 A Nyereg Klub
(sor.)
11.10 Lizzie McGuire (sor.)
11.35 Ábel a rengetegben
(magyar f., 1. rész)
12.30 Pecatúra
13.01 Marslakók (sor.)
14.50 Magyarország tör-
ténete
15.20 Arborétumok, 
gyűjteményes kertek
16.00 Gyerekdalok
16.05 Pecsenyehattyú és
más mesék
16.15 Madárovi
16.25 Gyerekdalok
16.29 Csutak a mikrofon
előtt (sor.)
17.20 Nyár a szigeten 
- Le a cipővel! 
(ifjúsági f., 1. rész)
18.15 Öcsi, a sztár
(zenés f.)
19.05 Mi micsoda
19.30 Esti mese
20.05 Melissa és Joey
(sor.)
20.25 Waczak Szálló
(sor.)
21.00 Híradó este
21.30 Forma-1 Kínai
Nagydíj
23.00 Gasztroangyal
23.55 Telesport 
- Újpest FC-Bp. Honvéd

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 Lego Ninjago 
(dán 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 nyilvánít-
va (am.-kan. akció sor.)
16.35 Hetedik érzék 
(am.-kan. sor.)
17.35 Kölyökpilóta 
(am. családi kalandf.,
2004)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Fókusz Plusz
20.30 Csillag Születik 
- A válogatás
22.05 300 
(amerikai történelmi drá-
ma, 2007)
Utána: RTL-hírek
0.30 Nem az én életem
(am.-kan. thriller, 2006)
2.15 Fókusz Plusz 
(ism.)

7.25 Tv2 matiné
414-es küldetés, 
Bajkeverő majom, 
Fifi virágoskertje, 
Roary, a versenyautó
10.35 Egyik kutya, másik
nem!
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 Államfőnök 
(am. vígj., 2003)
22.25 Minden pasi disz-
nó? (kan. vígj., 2007)
Közben: Kenósorsolás
0.00 A titkok kulcsa
(amerikai thriller, 2005)
1.55 EZO.TV
2.55 Kalandjárat (ism.)

10.55 Columbo: Gyilkos-
ság telefonhívásra (ameri-
kai krimi) 12.25 Álmodj ró-
zsaszínt (amerikai vígjá-
ték) 14.15 Szívek szállodá-
ja (sorozat) 15.10 Szex és
New York light (sorozat)
16.15 Éden Hotel 2 (ism.)
18.20 Mambómánia (an-
gol-ír rom. vígjáték) 20.15
Szerelem a végzeten (am.
vígjáték) 22.00 Végső ál-
lomás 2. (am. thriller,
2003) 23.45 Tempó
(kanadai-francia-lux. krimi,
2003) 

9.00 Sport.ro Hírek
10.00 Sport.ro Hírek
10.05 ProMotor 11.00
Pontos sportidő 12.00
Apám erősebb! 13.00
Sport.ro Hírek 14.00 Ne
kezdj ki Seagal-al 15.00
Forma 2 - Románia Pole-
Position-ben (live) 16.00
Mitica ligája 18.00
Sport.ro Hírek 19.00 Fo-
gadás a félelemmel
20.00 WWE, Chaperone
Triple H 22.00 Wrestling
SMACK, Showtime 23.00
1000 halálos történet   

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.25 Az Este (ism.)
7.00 Magyar gazda
7.25 Anno
7.55 Híradó
8.10 Boxutca 
- Forma-1 magazin
8.40 Forma-1 Kínai Nagy-
díj - Időmérő edzés (élő)
Élő közvetítés Kínából
10.25 Delta
10.55 Mozdulj!
11.25 Angi jelenti 
- Angi az Acélesőben
11.55 KorTárs
12.25 Most a Buday!
13.01 Hírek
13.05 A Budapest Bár és
a Liszt Ferenc Kamaraze-
nekar koncertje
13.55 Zöld Tea
14.25 Tetőtől talpig
14.55 Nagy-Britannia ma-
dártávlatból
15.55 A modern Robinson
család 
(amerikai kalandfilm,
1998)
17.35 A Szövetség
18.35 Gasztroangyal
19.30 SzerencseSzombat
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.10 Titanic 
(am.-kan.-magyar filmdrá-
ma, 2012) 1-2. rész
0.20 Bikini 30
1.15 Porrá leszünk 
(angol krimisor.)

7.00 Rajzfilm klub
7.55 Ragadozók
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
14.00 Hírek, időjárásje-
lentés
14.30 Egyszer az életben
– szórakoztató műsor
15.30 A románok hagya-
téka
16.00 Találkozunk 
a TVR-ben 
– talk show (live)
17.00 Találkozunk 
a TVR-ben 
– talk show (live)
18.00 Tévéenciklópédia
18.53 Hírek, 
időjárásjelentés
20.00 Híradó interjú
20.25 Billy Elliot 
(angol filmdráma, 2000)
Sz.: Jamie Bell, 
Julie Walters, Gary Lewis, 
Jamie Draven, Jean
Heywood
22.20 Feltámadási szer-
tartás (live)
1.00 Antonio Banderas
portré 
(amerikai dokumentum-
film, 2010)
2.00 Biutiful 
(spanyol-mexikói filmdrá-
ma, 2009) (ism.)

5.30 A Názáreti Jézus
(olasz-angol filmdráma,
1977), 5. rész (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 Madonna 
- Ki ez a lány? 
(amerikai romantikus víg-
játék, 1987)
15.30 A románok 
tehetségesek 
– verseny show
19.00 Pro Tv-hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Paulie 
(amerikai családi vígjáték,
1998)
22.30 A Názáreti Jézus
(olasz-angol filmdráma,
1977), 6. Rész
23.45 Feltámadási 
zertartás
(élő közvetítés)
0.30 A nyomozás 
(olasz-sp.-am.-bolgár
kalandf., 2006)
2.30 Madonna 
- Ki ez a lány? 
(amerikai romantikus víg-
játék, 1987) (ism.)

4.00 Közvetlen hozzáférés
- talk show Simona
Gherghevel (ism.)
5.45 Lale 
(török sor.) (ism.)
7.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
9.00 Júdás 
(olasz film, 2001) (ism.)
11.00 Randi
az elnök lányával 
(amerikai vígjáték, 1998)
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 Mulatság Naeval
és Vasilevel
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
20.20 Valhonnan ismer-
lek – verseny show
23.30 Feltámadási szer-
tartás (live)
0.30 Mária Magdolna
(olasz-német filmdráma,
2000)
2.15 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (ism.)
3.00 Delfinbarátok 
(am. családi film, 2002)

6.00 A cseresznye 
a tortán (ism.)
7.00 Fején a nagyvilág
7.30 Teleshopping
8.00 Tavaszi bezsongás
(am.-kan. vígj., 2000)
(ism.)
10.00 Teleshopping
10.30 Mosoly négy keré-
ken
11.00 Stílustitkok 
– life style magazin
11.30 Sport, 
diéta és egy sztár
12.00 Zöld arc
13.00 Fintescu hídja
14.00 Camp Rock 
- Rocktábor 
(am. zenés vígj., 2008)
16.15 Anyacsere 
- reality show (ism.)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán (ism.)
20.30 L’ecsó
(amerikai animációs film,
2007)
23.00 Közös titkunk 
(amerikai filmdráma,
2008)
1.00 Világok harca 2.: Má-
sodik hullám 
(amerikai sci-fi akciófilm,
2008)
2.30 Hírek (ism.)
3.30 Közös titkunk 
(amerikai filmdráma,
2008) (ism.)

7.00 Ki ad többet? 
- Fejvadászfejsze, 
Kólaautomata
7.30 Licitvadászok 
- Ton coltja
8.00 Autókereskedők 
- Jaguar XJS
9.00 X-Machines 
- A szupergépek
10.00 A mérnök szemével
11.00 Ki ad többet? 
- Fejvadászfejsze, 
Kólaautomata
13.00 Licitvadászok
14.00 Viharvadászok
15.00 Dynamo 
- varázslat 
a világ körül
16.00 Vakmerők 
- A jégember
17.00 Autókereskedők 
- újratöltve 
- Mazda MX-5
18.00 Egyszer egy ilyet
vezetni!
19.00 Újjáépítők 
– Autó az iskolának
20.00 Amcsi motorok 
- Családban marad
21.00 Viharvadászok 
- Frontvonalban
22.00 Dynamo 
- varázslat a világ körül
23.00 Ki ad többet? 
- II. világháborús Harley
Davidson
1.00 Aranyláz Alaszkában
- Szűz terület
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 mester-
ségek
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, 
énekelünk! 
– szórakoztató műsor
15.30 Zéró zona
17.00 Román útlevél
18.00 Kaland 
és természet
18.35 Răzushow
19.30 Topping
(life-style magazin)
20.10 Sztárgyár 
– verseny show
22.30 Részletek 
az Evangéliumból
22.45 Kezdetek kezdetén
(Kezdetben vala) (ameri-
kai filmdráma, 2000)
0.20 Gitárok ideje
1.20 Figyelem, énekelünk!
(ism.)
2.35 Răzushow (ism.)
3.25 Részletek az Evangé-
liumból (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 Havi Agytakaritás, Zenenegyed
17.30 Sorsok az operaszínpadon
17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI 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
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BUKARESTI RÁDIÓ



8.00 Zene 8.45 Ízelítő
9.00 Himnusz nyolc vers-
szakban 9.30 Metszet
10.00 Néptánc 10.30 Hit-
élet 16.00 Piactér 16.30
Székelyföld 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
Magazin

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Vadnyugati galiba
(amerikai vígjáték) 12.55
Alaszka (amerikai családi
kalandfilm) 15.00 A Gyű-
rűk Ura - A két torony (am.-
új-zél.-német fantasztikus
kalandfilm) 18.15 Szőke
kóla (magyar vígjáték)
20.10 Nagy durranás 2. - A
második pukk (am.
vígjáték) 21.50 Taxi 2.
(francia vígjáték) 23.30
Utánunk a tűzözön (am.
akciófilm) 1.45 Államér-
dek (am. thriller)

7.45 A lángoló ég alatt
(sorozat) 10.45 Elárult lé-
lek (sorozat) 12.15 A sors
ereje (sorozat) 15.00 TV
y Novelas díjak 16.30
Mesés hölgyek 17.30 TV
y Novelas díjak 19.30 El-
árult lélek (mexikói soro-
zat) 20.30 A sors ereje
( a m e r i k a i - m e x i k ó i
sorozat) 22.00 A telenov-
ellák világa 0.00 Hét bűn
(brazil sorozat) 1.00 TV y
Novelas díjak (ismétlés)
2.15 A telenovellák világa
(ismétlés) 

10.00 Híradás, Ultrarövid ráadás
11.00 Híradás, Gyermekműsor
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

8.15 Nevessünk (ismét-
lés) 8.45 Dumbrava min-
unată (román film) (ismét-
lés) 10.30 Licisek (román
film) (ismétlés) 12.30 Hí-
rek 13.30 Zorro álarca
(amerikai kalandfilm)
(ismétlés) 16.15 Cancan
Tv (ismétlés) 17.45 Ez Ro-
mánia! 18.45 A nap híre
19.00 Hírek 19.45 D-
Paparazzi 20.30 Könyör-
telen csapás (amerikai-ka-
nadai akciófilm, 2008)
22.30 Batman (amerikai
akciófilm, 1989)   

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 Érintések, A zene
ereje (magyar dokumen-
tumfilm)
0.05 Kontraszt (ism.)
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7.00 Gazdakör (ism.)
7.25 A csáfordi kerek er-
dő
7.50 Illyés Gyula: 
A különc 
(magyar tévéf., 1980)
9.55 Magyar elsők
10.10 Másfélmillió lépés
Magyarországon
11.00 Élő egyház
11.25 Isten kezében
12.00 Római katolikus
szentmise közvetítése
13.02 Híradó
13.15 Nyelvőrző
13.40 Akadálytalanul
14.10 Csellengők
14.40 Határtalanul magyar
15.10 Szerelmes földrajz
15.40 Hazajáró
16.05 100 éve történt
16.15 A bohóc felesége
(magyar f., 1975)
17.20 Kalotaszegi 
madonna
(magyar vígj., 1943)
19.00 Híradó
19.30 Heti Hírmondó
20.00 Önök kérték!
21.00 Anna Karenina
(am. rom. dráma, 1997)
22.45 Klubszoba
23.45 Dunasport
0.00 Szerelemmel 
fűszerezve 
(am.-angol rom. dráma,
2005)
1.40 Kézjegy
2.20 Tengerek világa

TVR1, 20.25
Pompei - Egy város pusztulása

A Római Birodalom egyik legpompásabb városa éli megszo-
kott életét: polgárjai mindennapjait szerelem, ármánykodás
és politikai csatározás tölti ki, a katonák pedig teljesítik a
császár parancsát: bármi áron megvédik az Örök Város di-
csőségét. Azonban van valami, ami elől senki nem lenne ké-
pes megvédeni egyetlen birodalmat sem - a természet hatal-
mas ereje.

DUNA Tv, 21.00
Anna Karenina

Anna Karenina, a gyönyörű asszony, nagy tekintélyű férjével
és kisfiával él a XIX. század végén Oroszországban. Egy ro-
konlátogatás alkalmával találkozik a fiatal, vonzó Vronszkij
gróffal, és első látásra egymásba szeretnek. Bár tisztában
vannak a következményekkel, szembefordulnak környeze-
tükkel, és vállalják szerelmüket. Ám a kor társadalmának
vaskalapos erkölcsei megakadályozzák boldogságukat.

TV2, 21.05
Holiday

Két fiatal nő, két összetört szív. Iris reménytelenül szerel-
mes a kollégájába, akivel viszonyt folytat. Nem elég, hogy
érzelmei viszonzatlanul maradnak, a férfi a karácsonyi bulin
bejelenti, hogy eljegyezte az egyik kolléganőjüket. Eközben a
munkamániás Amanda rájön, hogy a barátja megcsalja,
ezért kiadja az útját. A két összetört szívű lány a világhálón
akad egymásra.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
8.30 Geronimo Stilton
8.50 Zorro legendája
9.40 A 3 kismalac és a
farkasok
10.10 Madárovi
10.25 Csutak a mikrofon
előtt (sor.)
11.15 Nyár a szigeten
- Le a cipővel! (ifjúsági f.)

12.10 Öcsi, a sztár 
(zenés f.)
13.15 Katolikus krónika
13.40 A Biblia a magyar
képzőművészetben
13.55 Református maga-
zin
14.30 Útmutató
15.00 Ars Hungarica
15.25 Magyarország tör-
ténete
15.50 Hagyományok őrzői
16.00 Cimbora - régi új
16.55 Szerelmem, Afrika
(sor.)
17.45 Túraautó Világbaj-
nokság
19.00 WTCC, Hungaroring
2011
19.25 P@dtársat kere-
sünk
20.20 Esti mese
21.00 Híradó este
21.30 Forma-1 Kínai
Nagydíj - Futam
0.00 Telesport - Videoton
FC - Vasas Híd
1.45 Négy szellem
2.35 A pénzcsináló 
(magyar 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
11.05 Trendmánia
11.40 Teleshop
12.35 Törzsutas
13.00 Míg a halál 
el nem választ 
(amerikai vígjáték
sorozat)
13.25 Tuti gimi 
(am. sor.)
14.20 Gossip Girl 
- A pletykafészek 
(am. sor.)
16.15 Tru Calling 
- Az őrangyal 
(am. akció sor.)
Közben: 16.00 Hatoslottó-
sorsolás
17.20 Filofax 
(amerikai vígjáték, 1990)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Titanic 
(amerikai romantikus drá-
ma, 1997)
23.50 Heti hetes
Vidám, aktuális talk-show
Utána: RTL-hírek
1.05 Portré
Riportmagazin
1.40 Az ördög naplója
(amerikai-kandai filmdrá-
ma, 2007)

7.45 Tv2 matiné
414-es küldetés, 
Bajkeverő majom, 
Fifi virágoskertje, 
Roary, a versenyautó
10.45 Nagy Vagy!
11.40 Stahl konyhája
12.10 Kalandjárat (ism.)
12.40 Borkultusz 
(magyar kult. mag.) (ism.)
13.10 Talpig nő 
(magazinműsor)
13.40 Több mint TestŐr
14.10 A kiválasztott 
- Az amerikai látnok 
(am. sor.)
15.10 Monk 
- Flúgos nyomozó 
(am. krimisor.)
16.15 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
17.15 Másodállás
17.40 Államfőnök 
(amerikai vígjáték, 2003)
(ism.)
19.30 Tények
20.00 Napló
21.05 Holiday 
(amerikai romantikus víg-
játék, 2006)
23.40 Frizbi Hajdú Péter-
rel (talk show)
Közben: Kenósorsolás
0.40 Elit egység 
(kan. akció sor.)
1.40 Nem vénnek 
való vidék 
(amerikai thriller, 2007)
3.35 EZO.TV

10.45 A nagy házalakítás
12.40 Trendközelben
13.05 Az én családom!
(amerikai vígjáték) 14.50
Szex és New York light (so-
rozat) 15.55 Éden Hotel 2.
18.00 Kegyetlen bánás-
mód (am. romantikus víg-
játék) 20.00 Négy esküvő
21.00 CSI: Miami helyszí-
nelők (sorozat) 21.55 A
célszemély (am. sorozat)
22.50 Kamukém (am.-
hongk. akció-vígjáték)
0.35 Végső állomás 2.
(am. thriller, 2003)

9.00 Tiki taka 9.30
Sport.ro Hírek 10.00
Sport.ro Hírek 10.05 Pro
Motor 11.00 Pontos sport-
idő 12.00 Apám erősebb
13.00 Sport.ro Hírek
14.00 Ploiesti harcosok
15.00 Sport.ro Hírek
16.00 Fogadás a félelem-
mel 18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.00 A fély harco-
sai 20.00 A KO királyai
21.00 Wrestling 23.00
Showtime 0.00 Sport.ro
Hírek 0.10 WWE, Knuck-
lehead Big Show

TV2
8.00 Református magazin
8.25 Református ifjúsági
műsor
8.35 Útmutató
9.00 Híradó
9.20 Sporthírek
9.30 Forma-1 Kínai Nagy-
díj - Futam (élő)
12.25 EURO 2012
Labdarúgó EB magazin
13.01 Hírek
13.05 Zegzugos történe-
tek
13.35 Anno
14.05 A pénzcsináló(ma-
gyar vígj., 1964)
15.40 Út Londonba
Olimpiai magazin
16.10 Telesport - Sport 7
16.50 Telesport (élő)-
OTP Bank Liga
Videoton FC-Vasas Híd
Bajnoki labdarúgó-mérkő-
zés
19.00 Rex Rómában
(krimisor.)
19.50 A Lényeg
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.10 Magyarország, sze-
retlek!
22.25 Munkaügyek
23.25 Hogy veszítsük el
barátainkat és idegenítsük
el az embereket? 
(angol vígj., 2008)
1.20 Ádám feltámadása
(német-am.-izr. filmdráma,
2008)

7.00 Disney Klub
7.55 Ragadozók
8.00 A hit világa 
(live)
9.00 Ragadozók
9.15 A hit világa 
(live)
10.30 Egy kölyök Arthur
király udvarába 
(amerikai-magyar-angol if-
júsági kalandfilm, 1995)
12.00 A húsvéti asztalnál
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.30 EURO magazin
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 sor-
solás
18.53 Hírek, 
időjárásjelentés
20.00 Híradó riportok
20.25 Pompei 
- Egy város pusztulása
(olasz történelmi dráma,
2007)
21.25 Sztárgyár 
– verseny show
23.45 Queenie 1. 
(amerikai film, 1987)
1.25 A húsvéti asztalnál
(ism.)
3.10 Ragadozók 
(ism.)
3.20 Hírek, 
időjárásjelentés (ism.)

6.30 A Názáreti Jézus
(olasz-angol filmdráma,
1977), 6. Rész 
(ismétlés)
7.00 Paulie 
(amerikai családi vígjáték,
1998) 
(ismétlés)
9.00 A dzsungel könyve
2. - Maugli és Balu
(amerikai családi kaland-
film, 1997)
11.00 Zűr az űrben 
(amerikai vígjáték, 1996)
(ism.)
13.05 Apropó-Tv 
– szórakoztató magazin
14.00 MasterChef 
(kulináris verseny show)
(ism.)
16.00 Elátkozott Ella
(amerikai-ír-angol családi
vígjáték, 2004)
18.00 Románia szeretlek!
19.00 Hétvégi 
Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Conan, a barbár
(amerikai fantasy, 2011)
23.00 A bakancslista
(amerikai kalandfilm,
2007)
1.15 Apropó-Tv 
– szórakoztató magazin
(ism.)
2.00 Conan, a barbár
(amerikai fantasy, 2011)
(ism.)
3.00 Hírek (ism.)

4.45 Lale 
(török sorozat) (ism.)
5.30 Mária Magdolna
(olasz-német filmdráma,
2000) (ism.)
7.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
9.00 Beethoven 
(amerikai családi vígjáték,
1992)
Sz.: Charles Grodin,
Bonnie Hunt, Dean Jones
11.00 Reggeli matiné 
– Razvan és Dani húsvéti
műsora
13.00 Híradó, 
sport, időjárásjelentés
(live)
13.15 Valahonnan 
ismerlek 
(verseny show)
16.00 Híradó, 
sport, időjárásjelentés
(live)
16.30 Az ünnep szépsége
– szórakoztató húsvéti
műsor
19.00 Híradó, 
sport, időjárásjelentés
(live)
20.20 A fenébe is 
– szórakoztató műsor
21.40 Húsvéti színház je-
lenetek
1.00 Haiducii lui Şaptecai
(román akció film, 1970)
2.45 A fenébe is 
– szórakoztató műsor
(ism.)

6.00 Ismerkedj, álmodj,
szeress! 
– life style magazin (ism.)
7.00 Camp Rock 
- Rocktábor 
(am. zenés vígj., 2008)
(ism.)
9.00 Ismerkedj, álmodj,
szeress!
10.00 Ház, építés, design
10.30 Fején a nagyvilág
11.00 Levintza bemutatja
11.30 Művésznek szület-
tem - verseny show (ism.)
14.00 Mondenii 
– szórakoztató magazine
15.00 Idősek és nyugtala-
nok
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 Titkos szerelmek
(telenovella) (ism.)
1.00 Mélypont 
(amerikai-kanadai
akcióthriller, 1996)
2.30 Hírek 
(ism.)
3.30 Mélypont 
(amerikai-kanadai
akcióthriller, 1996) 
(ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Ki ad többet? 
- Johnny Cash gitárja
7.30 Licitvadászok 
- A Fender Stratocaster
8.00 Autókereskedők 
- Ferrari 308 GT4
9.00 Sivatagi 
autókirályok 
- Pontiac GTO
10.00 Amcsi motorok 
- Családban marad, 
Győztesek 
és vesztesek
11.00 Amerikai hotrodok 
- 36-os Roadster
13.00 Autókereskedők
úton 
- Mercedes
15.00 Nagymenők négy
keréken
16.00 Titanic 
- Egy legenda születése
17.00 Titanic 
- a tragédia utóhatása
18.00 Ki ad többet?
19.00 A rábeszélők
20.00 X-Machines 
- A szupergépek
21.00 Dynamo 
- varázslat a világ körül
22.00 Mocsári favágók 
- Birtokviták
23.00 Keleti kopók
0.00 Megszöktem 
a börtönből
1.00 Katona dolog
2.00 Mike Brewer: 
Célkeresztben 
- Út a frontra

8.00 Topping (ism.)
8.30 Románia ízvilága
9.00 Román útlevél
(ism.)
10.00 Sztárgyár 
– verseny show
11.00 Motomágia
11.30 Környezeti info
12.00 Női siker
12.30 Bortestvérek
13.00 Jamie forradalma
13.35 Robbanásveszély
15.10 Cuki a sütid 
(Édes pillanatok) 
(am. rom. vígj., 2004)
16.45 Krónikák
17.00 Balkáni szokások
(ism.)
18.00 Csavargó halász
18.35 Komédia klub
19.30 Nagy lábon
20.00 Sztárgyár 
– verseny show
20.35 Hart háborúja
(amerikai háborús filmdrá-
ma, 2002)
22.45 Kezdetek kezdetén
(Kezdetben vala) 
(amerikai filmdráma,
2000), 2. rész
0.20 AG Weinberger ze-
nei műsora
1.15 Sztárgyár 
(ism.)
1.45 Cuki a sütid 
(Édes pillanatok) 
(am. rom. vígj., 2004)
(ism.)
3.15 Komédia klub 
(ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ
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10.00 Átjáró 10.30 Kár-
pát Expressz 16.00 Hír-
adó 16.15 Kultúrcsepp
16.35 Kárpát Expressz
17.00 Zene 17.30 Híradó
17.50 Egészséges percek
17.55 Könyvajánló 17.57
Életképek 18.00 Néptánc
18.30 Híradó 19.00 Piac-
tér 19.30 Híradó 20.00 A
jazz születésétől napjain-
kig 21.00 Híradó 21.30
Piactér 22.00 Csonka Ju-
dit: A sör krónikája 22.30
Híradó 23.00 Napraforgó
(ism.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Airport ‘79 -
Concorde (am. film) 13.20
Dagi Albert (am. vígjáték)
15.00 St. Trinian’s - Nem
apácazárda (ang. vígjáték)
16.55 Nagy durranás 2. -
A második pukk (am.
vígjáték) 18.35 Lucky
Luke és a Daltonok (fr.-
ném.-sp. vígjáték) 20.15
Gagyi lovag (am. vígjáték)
22.00 Kegyenc fegyenc
(am. vígjáték) 0.05 Blue-
berry (francia-mex.-am.
kalandfilm)

9.15 A telenovellák világa
10.45 A telenovellák vilá-
ga 12.15 A végzet hatal-
ma (sorozat) 14.30 Me-
sés hölgyek (sorozat)
15.30 Predesztináltak
(sorozat) 16.30 Igaz törté-
netek 17.30 Madeline, a
csínytevő csitri (francia-
amerikai családi vígjáték)
19.30 Elárult lélek (mexi-
kói sorozat) 20.30 A vég-
zet hatalma (sorozat)
22.30 Elátkozott szerelem
(sorozat) 23.30 Hét bűn
(sorozat)

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

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 lehet
(sorozat) 22.30 Cancan
TV 0.30 Hírek 1.30 A
szívnek parancsolni nem
lehet (sorozat) 3.00
Cancan TV

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
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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
17.10 100 éve történt
17.15 Az újjákeresztelt or-
szág (ismerett. film)
18.00 Kisváros (s)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 Hagyaték
21.00 Marcela (cseh
dokumentumf.)
22.25 Kasztner meggyilko-
lása (am. dokumentumf.)
0.30 Híradó
0.35 Dunasport
0.45 Kultikon
Szolgáltató magazin
1.40 Sportaréna
2.40 Térkép (ism.)
3.05 Élő egyház (ism.)
3.35 Család-barát (ism.)

Prima Tv, 14.15
Csingiling és az elveszett kincs

Tündérrév mágikus holdköve kezdi elveszíteni az erejét, így
Csingiling kénytelen elhagyni biztonságos otthonát, hogy új
varázskövet keressen. Egy hű tüntértárssal az oldalán isme-
retlen világokat jár be, veszélyes akadályokon jut túl, és sok
mindent megtanul, amiről addig fogalma sem volt. Még sze-
rencse, hogy kalandos kirándulása során olyanokkal is talál-
kozik, akik barátságukkal segítik őt.

TVR1, 21.10
Ó, testvér, merre visz az utad?

A gazdasági világválság sújtotta Délen három rab megszö-
kik a börtönből: Everett Ulysses McGill, a bájos, egyszerű
Delmar, és az örökké zsémbelődő Pete. Egész életükre kiha-
tó kaland vár rájuk, mikor nekiindulnak, hogy visszaszerez-
zék szabadságukat, és hazatérhessenek otthonukba. Nincs
vesztenivalójuk: bilincsbe verve futnak az életükért.

m2, 0.10
Ádám feltámadása

Adam Stein egy izraeli idegszanatórium karizmatikus ápolt-
ja, aki holokauszt túlélőként került az intézménybe. Adam a
háború előtt Berlinben “életművészkedett”: kabarékban lé-
pett fel, cirkuszt vezetett, varázsolt és zenélt - imádta közön-
ségét és a nácikat mindaddig, míg egy koncentrációs tábor-
ban nem találta magát, konfrontálódva Klein parancsnokkal.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.55 Ma Reggel
10.00 Barangolások öt
kontinensen
10.25 Compact Disco
10.30 MacGyver (sor.)
11.20 Az aranyrózsa 
barlangja 
(olasz fant. kalandf., 1.
rész, 1992)
13.01 Híradó délben
13.25 Főtér
14.50 Pecatúra
15.20 Magyar rock
16.15 Família Kft. (sor.)
16.40 MacGyver (sor.)
17.30 Compact Disco
17.35 Felfedező úton a
Robinson család (új-zél.
kaland sor.)
18.05 A Nyereg Klub
(sor.)
18.30 Lizzie McGuire 
(am. sor.)
18.55 Robbie, a fóka 
(német sor.)
19.40 Esti mese
20.15 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
21.00 Híradó este
21.30 Rocca parancsnok
(olasz sor.)
22.30 Maradj talpon!
23.25 Angyali érintés
(am. sor.)
0.10 Ádám feltámadása
(német-am.-izr. filmdráma,
2008)
1.55 Házaspárbaj 
(olasz sor.)

7.05 Jó reggelt, skacok!
8.35 Reflektor Reggel
8.50 Reggeli 
- Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(argentin sor.)
10.25 Második esély
(amerikai-mexikói-kol.
sorozat)
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
0.25 PokerStars.net 
- Big Game
1.30 Reflektor
1.50 Teddy Kollek, 
a polgármester 
(am. dokumentumf.)

7.00 Aktív Extra (ism.)
A TV2 tudományos és is-
meretterjesztő magazinja
7.25 Tények Reggel Hír-
magazin
8.00 Mokka
10.30 Stahl konyhája
(ism.)
10.40 Babapercek
11.55 EZO.TV
13.30 Herkules és az
Amazonok (am.-új-zél.
kalandf., 1994)
15.20 La Pola 
(kol. drámasorozat)
16.20 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.)
23.40 NCIS: Los Angeles
(amerikai krimisor.)
Közben: Kenósorsolás
0.20 Gyilkos számok 
(am. krimisor.) (ism.)
1.20 Tények Este Hírműsor
1.55 EZO.TV
2.30 NCIS (ism.)
3.20 NCIS : Los Angeles
(ism.)
4.10 Aktív Extra (ism.)

9.25 Gyilkos sorok (soro-
zat) 10.25 Gyilkos számok
(ism.) 11.15 Szerelem a
végzeten (am. vígjáték,
2001) 12.55 A dadus
(sor.) 13.55 A nagy ház-
alakítás  (ism.) 14.55
Monk (sor.) 16.40 CSI
(ism.) 17.35 Esküdt ellen-
ségek (sorozat) 18.35
Gyilkos számok (sor.)
19.30 A nagy házalakítás
20.30 Jóbarátok (sor.)
21.25 Két pasi (sor.)
22.20 Éden Hotel 2.
23.20 CSI (ism.)

9.05 Tiki Taka 10.00
Sport.ro Hírek 10.05 For-
ma 2 12.00 Apám erő-
sebb! 13.00 Sport.ro Hírek
14.00 Sport.ro Hírek
14.10 Pontos sportidő
15.00 Prosport óra 16.00
Red Bull Crashed 17.00
Pontos sportidő 18.00
Sport.ro Hírek 19.00 A
fény harcosai 19.05 Infor-
mációk 20.00 A KO kirá-
lyai 21.00 Sport.ro Hírek
21.15 Halálos ütések
22.00 WWE film 0.00
Sport.ro Hírek

TV2
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 Marslakók (ism.)
15.00 A Holokauszt Ma-
gyarországi Áldozatainak
Emléknapja (élő)
15.50 Vers mindenkinek
16.00 Angyali érintés
(amerikai sor.)
16.45 Veszélyes szerelem
(amerikai sor.)
17.30 MM
18.40 Everwood (am.
sor.)
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 Everwood 
(am. sor.) (ism.)
2.50 MM (ism.)

7.10 Igor 
(am.-francia anim. f.,
2008)
8.45 Nem félek!
(angol filmdráma, 2001)
10.20 Túl a hírnéven
10.30 A húsvéti asztalnál
12.30 Sztárgyár 
– verseny show
12.45 A palota legendái:
Gyebaek 
(koreai drámasor.)
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.30 Nemzetközi cirusz
előadás
15.30 Népi hagyaték
16.30 Népi hagyaték
17.40 A palota legendái:
Gyebaek 
(koreai drámasor.)
18.53 Hírek, 
időjárásjelentés
20.00 Distractis Show
(szórakoztató magazin)
21.10 Ó, testvér, merre
visz az utad? 
(amerikai kalandfilm,
2000)
Sz.: George Clooney, 
John Turturro, 
Tim Blake Nelson
23.10 Queenie 2.
(amerikai film, 1987)
1.40 Concert 
- Meat Loaf
Three Bats Live - SUA
2.35 Nem félek! 
(angol filmdráma, 2001)
(ism.)

4.15 A bakancslista 
(ism.)
6.30 A dzsungel könyve
2. - Maugli és Balu 
(amerikai családi kaland-
film, 1997) (ism.)
8.00 Zűr az űrben 
(amerikai vígjáték, 1996)
(ism.)
9.45 Minden napra egy
varázslat! 
(A srácok és Az) 
(francia-angol-am. családi
kalandf., 2004)
11.45 Elátkozott Ella
(amerikai-ír-angol családi
vígjáték, 2004) 
(ismétlés)
13.45 Nancy Drew: 
A hollywoodi rejtély 
(amerikai kalandfilm,
2007)
16.00 Kutyák és macskák
(amerikai családi vígjáték,
2001)
17.45 Happy Hour 
(szórakoztató magazin)
19.00 Pro Tv hírek, 
sport
20.30 Fogadás az élettel
(román sorozat)
22.30 Ünneprontók 
ünnepe 
(amerikai romantikus víg-
játék, 2005)
1.00 Las fierbinţi 
(román vígjáték sorozat)
(ism.)
2.00 Kutyák és macskák
(ism.)

4.00 Beethoven 
(amerikai családi vígjáték)
(ism.)
6.00 Híradó, Sport
8.00 Reggeli matiné 
- Razvan és Dani műsora
10.00 A szörny 
hadművelet 
(román vígjáték, 1976)
12.00 Gabi Firea Show
(szórakoztató magazin)
13.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
14.00 Gabi Firea Show
(szórakoztató magazin)
16.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
17.00 Húsvéti szórakozta-
tó műsor
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
20.20 Gorilla bácsi 
(kanadai-amerikai akció-
vígjáték, 2005)
22.30 A fenébe is 
- Xtra Show 
(szórakoztató magazin)
0.00 Rókavadászat 
(am.-boszniai-horvát film-
dráma, 2007)
2.00 A szörny 
hadművelet 
(román vígjáték, 1976)
(ism.)
3.45 Rókavadászat 
(amerikai-boszniai-horvát
filmdráma, 2007)
(ismétlés)

7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 Ismerkedj, álmodj,
szeress! (ism.)
9.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
10.00 Kislány, nagylány
(ausztrál vígjáték, 2008)
12.00 Senki sem tökéle-
tes (román sor.)
12.30 Művésznek szület-
tem (ism.)
13.00 Idősek és nyugtalanok
13.15 Szívek talákozása
(indiai sor.)
14.15 Csingiling és az el-
veszett kincs 
(am. animációs film,
2009)
16.00 A cseresznye 
a tortán
17.00 Lököttek 
(román sor.)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.15 Művésznek 
születtem
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 Mondenii 
(szórakoztató műsor)
21.45 Idősek és nyugtala-
nok
22.15 Lököttek 
(román sor.)
23.15 Focus Monden
23.45 CSI: A helyszínelők
(am.-kan. krimisor.)
0.30 Művésznek szület-
tem

7.00 Ki ad többet? 
- Lindbergh albuma
7.30 Licitvadászok
- Ton coltja
8.00 Autókereskedők 
- Mini 1000 City
9.00 Hogyan készült?
10.00 Hogyan csinálják? 
- Föld alatti világ / 
Fegyvermesterek
11.00 Állítólag...
- Úszunk a szirupban
12.00 Megavilág
13.00 Autókereskedők
15.00 Újjáépítők
16.00 Ki ad többet? 
- Dinófogak / 
Viktoriánus bútorok

16.30 Hogyan készült?
17.00 A túlélés törvényei
19.00 Autókereskedők 
- Lancia Delta Integrale
21.30 Hogyan készült?
22.00 Vakmerők 
- A Pókember visszatér
23.00 Gyomorforgatók
0.00 Egy idióta külföldön
1.00 Autókereskedők 
- Bogárhátúból Beach Buggy
2.00 Chris Ryan 
bemutatja: 
Rendőrségi elit alakulatok
3.00 Bear Grylls: 
Ha minden kötél szakad

6.00 Hírek (ism.)
7.00 Teleshopping
8.10 Robbanásveszély
9.30 Csavargó halász
10.00 Sztárgyár
11.05 A holnap hősei
(amerikai animációs film,
2008) (ism.)
12.30 Felmérő 
osztályfőnöki órán 
(román vígjáték, 1987)
14.10 Figyelem, 
énekelünk!
16.00 Caterina 
és a lányok
(olasz sorozat)
17.00 Riff-koncert
18.00 Mestersége: író
18.10 Sztárgyár
20.00 Sztárgyár 
– verseny show
20.40 Én, Pán Péter
(amerikai-angol filmdrá-
ma, 2004)
22.30 Hírek, sport,
időjárásjelentés
23.00 The Global Battle
Of The Bands verseny
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 Én, Pán Péter 
(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

MAROSVÁSÁRHELYI 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

HÉTFŐ
2012. április 16.
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Ma Ida és Béla napja van.
A Ida germán eredetû
nõi név, jelentése: tevé-
keny, serény.
A Béla név valószínû, a
régi magyar Bél személy-
névbõl származik, az -a
betû kicsinyítõképzõ. Je-
lentése belsõ rész, szív.  
Holnap Tibor, Benedek
és Gusztáv napja van.
Vasárnap a Tas nevûek
ünnepelnek.

Évforduló
Április 13., péntek:
• 1849 – Magyarország
köztársaság lesz.
• 1943 – A berlini rádió
bejelenti a katyni tömeg-
sírok felfedezését, a szov-
jet NKVD által legyil-
kolt lengyel hadifogoly
katonatisztek holttestei-
vel.
Április 14., szombat:
• 1849 – Debrecenben az
országgyûlés határozatot
fogad el a Függetlenségi
Nyilatkozat kiadásáról és
a Habsburg-ház trónfosz-
tásáról. Ezután Kossuth
Lajost kormányzó-elnök-
ké választják.
• 1912 – Elsõ útján jég-
hegynek ütközik a

Titanic utasszállító luxus-
hajó, hajnalra elsüllyed,
1517 utas életét veszti.
Április 15., vasárnap:
• 1955 – Megnyílik az elsõ
McDonald’s étterem Des
Plaines városában, Illinois
államban.

Vicc
Férfi bemegy a kocsmába.
– Kérek egy sört.
– Alkoholmentes jó lesz?
– Játékpénzt elfogad?

Recept
Pikáns babos köret
Hozzávalók: 1 hagyma, 1-1
zöld és piros húsú paprika,
2 vörösbab konzerv. Már-
táshoz: 10 ek. ketchup, 2
ek. barna cukor, 1 kk. fûsz-
erkeverék, 1 kk. mustár, csi-
lipaprika.
Elkészítés: A hagymát na-
gyobb kockákra vágjuk,
megdinszteljük, hozzáad-
juk a felkockázott papriká-
kat, majd a babot (a leve
nélkül). Mindezt egy tûzál-
ló tálba öntjük. Összekever-
jük a mártáshoz valókat, és
felöntjük a bab levével, és
az egészet a babos egyveleg-
re öntjük. Alufólia alatt 160
fokon 20 percig sütjük.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Ön nagyon energikus, és most
sem bírja visszafogni magát. Ta-
lán a babonás nap teszi, hogy va-
lami mindig akadályozza.  
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Kétszeresen is gondolja meg ma,
hogy kirõl mit is mond, és fõleg
kinek. Még ha nem is rossz szán-
dékkal mondja, akkor is úgy sül-
het el, mintha bántani akarna. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Egy kellemetlen fõnöki beszélge-
tés szomoríthatja ma el a kedvét.
Talán más pozícióba helyeznék,
vagy egyéb, nem épp ínyére való
változás szegheti kedvét. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Végre változás áll be a mai na-
pon az életében, elsõsorban pár-
kapcsolati téren vagy a nyilvá-
nosságot illetõen.  
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Ma igen jó kedvében találhatja
ez a baljós színezetû nap. Még
csak fekete macskát sem kell si-
mogatnia, hogy mégis szeren-
csésnek mondhassa magát. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Ma ne haragítson magára sen-
kit: ha nem is azonnal, de idõvel

kétszeresen adná vissza azt, amit
ma öntõl kap. 
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Valamelyik családtagjával a-
kaszthatja össze a bajuszát. Ta-
lán bal lábbal keltek fel, mert oka
nincs igazán a veszekedésnek. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Valamilyen fontos dolog elkerül-
hette a figyelmét a munkájával
kapcsolatban, ma megtörténhet,
hogy számonkérés áldozata lesz. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Fontos nap ez a mai a Nyilas je-
gyûek életében. Most kicsikarhat
a fõnökétõl valamilyen elõlépte-
tést, vagy változtatást a munka-
beosztásában. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Ma egy különös találkozás akár
sorsfordító is lehet az életében.
Nem is maga a személy a fontos,
hanem amit mond. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Különös álomra ébredhet a mai
napon: lássa meg benne az igaz-
ságot! A sorsa lassan, de biztosan
jobbra fordulhat.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Nehéz napok elé nézhet, és ezen
az sem változtat, ha mégoly erõs-
nek érzi is magát. Kicsit vonul-
jon vissza, hogy erõt gyûjthessen.
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Ha el akarod mondani a má-
sik embernek az igazságot
személyérõl, elõbb nevettesd
meg. Különben egy életre ellen-
séged lesz. Nincs is más, amit
jobban gyûlölnénk, mint ami-
kor valaki megmondja az iga-
zat rólunk. Ráadásul úgy,
hogy a szívünk mélyén tudjuk
is, hogy igaza van. Sokkal kön-
nyebb elviselni az igazságot, ha

közben nevet az ember. A jó
idõben való nevetés megtanít ki-
nevetni önmagunkat. Az önma-
gán nevetni tudó ember pedig
kész elfogadni a figyelmeztetést
is. Ha valaki mellénk áll és fel-
ajánlja, hogy együtt nevet velünk
hibáinkon, és kész együtt nevetni
velünk saját hibáin is, akkor
olyan barátra leltünk, akinek ér-
tékét alig-alig lehet felfogni. 

Gondolatjel Visky István rovata
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Kosárlabda 

Turós-Jakab László

Váratlan eredménnyel
rajtolt szerdán este a férfi

kosárlabda-bajnokság ráját-
szása: az idény meglepetés-
csapata, a Bukaresti CS
Municipal Temesváron, a
cím egyik várományosának
otthonában remekelt, 84-97.
A házigazdák csak a triplák
különpárbaját tudták meg-
nyerni, 11-7. A fõvárosiak
szinte végig irányítottak, a
Gallimore-Martinics-Mc-
Kenzie trió összesen 70 pon-
tot dobott. 

Medgyesen és Brazi-on si-
ma hazai sikerekkel indult a
sorozat: a Gaz Metan 84-69-
re verte az Energia Rovinarit,
a CSU Ploiesti pedig 71-63-
ra a Nagyváradi CSM-t. 

Drámai csatában született
meg a címvédõ U-Mobitelco
BT elsõ sikere: a bajnokcsa-
pat 12 pontos hátrányból for-
dítva gyûrte le a Maros KK-t,
74-72. A vásárhelyiek óvást
nyújtottak be azt állítván,
hogy egy ideig öt idegenlégi-
óssal szerepeltek a házigazda
kolozsváriak, ami szabályel-
lenes. Az ÚMSZ információi
szerint tulajdonképpen az
történt, hogy a mérkõzés-sta-

tisztikát vezetõ személy egy
kettõs kolozsvári cserénél
csak az egyik pályára lépõ já-
tékost vette észre, a másikat
pedig csak kis idõ múlva,
amikor is orvosolta a mulasz-
tást. Igy az élõ internetes
közvetítésben, a valósággal
ellentétben, 33 másodpercig
kizárólag idegenlégiósok al-
kották a kolozsvári ötöst. Az
élõ tévéközvetítést lebonyolí-
tó Digi Tv kommentátora
már a meccs után megerõsí-
tette ugyan, hogy a kolozsvá-
ri szakvezetés nem hibázott,
de a vásárhelyi óvást végül
csak a szövetségi megfigyelõ
konzultálása és a videofelvé-
telek tanulmányozása után
utasították el.    

Tegnapi eredmények és az
állások: Gaz Metan–Energia
86-71 (2-0), Temesvári BC-
Buk. CSM 75-56 (1-1), Plo-
ieºti–Nagyvárad  64-62 (2-0).
A második U-Mobitelco BT–
Maros KK-mérkõzés lapzár-
ta után ért véget. Miután há-
rom gyõzelemig játszanak, a
sorozatok a mostani vendé-
gek otthonában, azaz Târgu
Jiuban, Bukarestben, Maros-
vásárhelyen és Nagyváradon
folytatódnak 18-án és – ha
még szükséges – 19-én. 

A mindent eldöntõ ötödik
összecsapást ismét Med-

gyesen, Temesváron, Kolozs-
váron és Brazi-ban rendezik
meg, április 22-én. 

A CS Otopeni visszalépé-
se miatt már csak egy kiesõ
felõl kell dönteni. A két gyõ-

zelemig tartó párharc elsõ
felvonásán, Csíkszeredában,
a Hargita Gyöngye KK 117-
91-re verte a Poli Iaºi együt-
tesét, miután 16-7-re nyerte
a hárompontos kosarak
különpárbaját. Április 18-án
Iaºi-ban rendezik meg a má-
sodik találkozót, egy esetle-
ges, mindent eldöntõ harma-
dik mérkõzésen ismét a csí-
kiak lesznek vendéglátók,
április 21-én. 

Tegnap folytatódott a nõi
bajnokság rájátszása. Ered-
mények és az állások: 1-8.
helyezettek: Temesvári
BCM Danzio–CSM Târgo-
viºte 65-66 (0-2), Alexand-
ria–Marosvásárhelyi Vita
Nova 60-66 (0-2). A CSM
U Craiova–Aradi ICIM
UVG- és a Szatmárnémeti
C S M – G y u l a f e h é r v á r i -
CSU mérkõzések lapzárta
után fejezõdtek be. 9-16.
helyezettek: Bball 6 Sepsi
BC–Buk. CSM Sportul
Studenþesc 44-66 (0-2), Poli
Naþional Iaºi–Brassói
Olimpia 53-68 (0-2), Buk.
Olimpia–Kolozsvári U 60-
69 (0-2). A két gyõzelmet
elért csapatok már tovább-
jutottak, ahol az állás 1-1,
ott április 18-án harmad-
szor is összecsapanak az
együttesek. 
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Röviden
RK-döntõben a Rapid 

Az idegenbeli 1-0-t követõen
a Rapid Bukarestben is le-
gyõzte a FC Vaslui együtte-
sét a labdarúgó-Román Ku-
pa elõdöntõjében, 3-2. A gó-
lokat Grigore, Alexa és Dan
Roman, illetve Wesley (2)
szerezte, a vaslui-i Adailtont
a mérkõzés hajrájában két
sárga lap miatt kiállították.
A másik döntõs a lapzárta
utáni Medgyesi Gaz Metan–
Dinamo-mérkõzésen dõlt el,
amely 0-1-rõl indult. 

Labdarúgó Magyar Kupa 

A bajnokságban listavezetõ
Debrecen lesz a másodosz-
tály Nyugati csoportjában él-
lovas MTK ellenfele a labda-
rúgó-Magyar Kupa fináléjá-
ban: a hajdúsági együttes az
elõdöntõ visszavágóján – ha-
zai 2-1-es sikerét követõen –
3-1-re nyert az Újpest vendé-
geként. Az MTK 2-0-ra gyõ-
zött Székesfehérváron, miu-
tán hazai pályán 3-2-re kika-
pott a Videotontól.  A dön-
tõt május elsején a Puskás
Ferenc Stadionban rendezik.

Pakson játszik 
a listavezetõ   

A magyar labdarúgó OTP
Bank Liga 24. fordulójában:
ma: Kaposvári Rákóczi–Di-
ósgyõri VTK; szombaton:
MVM Paks–Debreceni VSC,
Siófok–Pécsi MFC, Kecske-
méti TE–Zalaegerszegi TE,
Ferencvárosi TC–Gyõri ETO,
Lombard Pápa–Haladás; va-
sárnap: Videoton–Vasas, Új-
pest–Budapest Honvéd. 

Amerikában a Chelsea 

A Bajnokok Ligájában elõ-
döntõs angol Chelsea lesz az
ellenfele az észak-amerikai
labdarúgó-bajnokság (MLS)
All Star-csapatának. A gála-
mérkõzésre július 25-én Phi-
ladelphiában kerül sor. Az
elmúlt két szezonban a
Manchester United volt a
tengerentúli bajnokság leg-
jobbjaiból összeállított
együttes riválisa, míg 2009-
ben az Evertont hívták meg.

Forma–1, Kínai Nagydíj 

A Sanghaj International Cir-
cuiton rendezik meg a hét
végén az idei Forma–1-es vi-
lágbajnokság harmadik futa-
mát, a Kínai Nagydínai
Nagydíjat. A versenyzõk 56
kört teljesítenek, azaz
305,256 km-t, az aszfaltkí-
gyó 16 kanyarja nehezíti
majd dolgukat. Két futam
után a pilóták pontverseny-
ében a spanyol Fernando
Alonso (35 pont) vezet két
brit, Lewis Hamilton (30) és
Jenson Button (25), valamint
az ausztrál Mark Webber
(24) és a mexikói Sergio Pe-
rez (22) elõtt. 

Bolt Monacóban

Usain Bolt július 20-án,
Monacóban, az atlétikai
Gyémánt Liga-sorozat idei
kilencedik állomásán áll
rajthoz utoljára a londoni
olimpia elõtt.

Az U-Mobilteco (fehérben) drámai csatában gyûrte le a Maros KK-t

Jogosan utasították el 
a marosvásárhelyiek óvását 

Labdarúgás

Hírösszefoglaló 

A listavezetõ Real Mad-
rid Cristiano Ronaldo

mesterhármasának, illetve
gólpasszának köszönhetõen
4-1-re gyõzött a városi rivális
Atlético vendégeként a spa-
nyol labdarúgó Primera Di-
visión 32. fordulójának szer-
dai játéknapján. Az arany-
labdás portugál támadó ezzel
már 40 gólos a bajnokság-
ban, s rekordok is fûzõdnek a
nevéhez. Õ az elsõ játékos
aki egy idényben 20 gólt lõ
idegenben és hétszer triplá-
zik. Huszonhárom sikerrel
immár õ a Real Madrid törté-
netének harmadik legjobb
büntetõlövõje, a királyi gárda
„Mourinho-korszaka” 300.
góljának szerzõje. 

Szerdai eredmények: Gra-
nada–Athletic Bilbao 2-2,
Sporting Gijon–Levante 3-2,
Valencia–Rayo Vallecano 4-
1. A lapzárta utáni Villar-
real–Málaga, Racing Santan-
der–Mallorca és Sevilla–Zar-
agoza mérkõzéseket megelõ-
zõen a Real Madrid (82 pont)
vezet a Barcelona (78), a Va-
lencia (52), a Málaga (50) és
a Levante (48) elõtt. 

A címvédõ, listavezetõ
Manchester United nagy
meglepetésre 1-0-s vereséget
szenvedett a Wigan Athletic
vendégeként az angol Pre-
mier League 33. fordulójá-
nak szerda esti mérkõzésén.

A MU üldözõje, a városi ri-
vális Manchester City hazai
környezetben kiütötte a
West Bromwich Albiont (4-
0), s ezzel öt pontra csökken-
tette hátrányát. Az Arsenal
idegenben oktatta a hamar
megfogyatkozó Wolver-
hamptont (+-3), a Queens
Park Rangers pedig simán
verte a Swansea Cityt, 3-0. A
79 pontos Manchester
Unitedet a ManCity (74), az
Arsenal (64), a Tottenham
Hotspur (59), a Newcastle
United (59) és a Chelsea (57)
követi. 

A Juventus, a klub színei-
ben 700. tétmérkõzésén pá-
lyára lépõ Alessandro Del

Piero szabadrúgásgóljának
köszönhetõen 2-1-re nyert a
Lazio ellen az olasz Serie A
32. fordulójának szerda esti
rangadóján. A Zebrák – akik
továbbra is veretlenek – ezzel
a tabella élére ugrottak. A
Cesena Mutu egyenlítõ góljá-
val szerezett pontot a Genoa
vendégeként, 1-1. További
eredmények: AS Róma–Udi-
nese 3-1, Catania–Lecce 1-2,
Fiorentina–Palermo 0-0, In-
ternazionale–Siena 2-1, SSC
Napoli–Atalanta 1-3, Párma
–Novara 2-0. A lapzárta utá-
ni Bologna–Cagliari meccset
megelõzõen a Juventus (68
pont) vezetett az AC Mi-
lan (67), a Lazio (54), az Udi-
nese (51), az AS Róma (50),
az SSC Napoli (48) és az
Internazionale (48) elõtt. 

A Borussia Dortmund
Robert Lewandowski góljá-
val 1-0-ra nyert a Bayern
München ellen a német
Bundesliga 30. fordulójá-
ban, ezzel a címvédõ elõnye
négy fordulóval a vége elõtt
hat pont. A hajrában Arjen
Robben egyenlíthetett volna,
de a büntetõjét Roman Wei-
denfeller kivédte. További
eredmények: Hoffenheim–
Hamburger SV 4-0, Hanno-
ver–Wolfsburg 2-0, Bayer
Leverkusen–Kaiserslautern
3-1, Nürnberg–Schalke 04
4-1. A 69 pontos Dort-
mundot a Bayern (63), a
Schalke 04 (57), a Mön-
chengladbach (53) és a
Stuttgart (46) követi. 

Ronaldo mesterhármasa 

Kézilabda 

Hírösszefoglaló 

Az Európai Kézilabda
Szövetség (EHF) illeté-

kes bírósága 2000 eurós, fel-
függesztett büntetéssel sújtot-
ta az MKB Veszprémet, ami-
ért a férfi csapat szurkolói
több nemzetközi mérkõzés
elõtt is elénekelték a Him-
nuszt. Az EHF a büntetést
2014. június 30-ig felfüggesz-
tette, a döntés jogerõs.

A szövetség szabályzata
tiltja klubrendezvényeken a
himnusz lejátszását vagy el-
éneklését, a mérkõzések elõt-
ti ceremónia és a televíziós
közvetítések idõrendje ezt
nem teszi lehetõvé. 

Az EHF március 22-én je-
lezte, hogy eljárást indít a
magyar klub ellen, és a lehet-
séges büntetés kereteit erede-
tileg 7500 és 15 ezer euró kö-
zött rögzítette.

A veszprémi szurkolók ed-
dig minden hazai találkozó
elõtt elénekelték a himnuszt,
és ezt az ellenfelek tisztelet-
ben tartották. Ugyanakkor a
klub már korábban jelezte a
szurkolóknak, hogy ebbõl
probléma lehet, de az EHF
csak most lépett. 

A fenyegetés nagy vissz-
hangot váltott ki. Még rivális
klubok és azok szimpatizán-
sai, valamint közéleti szemé-
lyiségek, politikusok is nem-

tetszésüket fejezték ki.
Navracsics Tibor (Fidesz)

miniszterelnök-helyettes,
közigazgatási és igazságügyi
miniszter, veszprémi ország-
gyûlési képviselõ, valamint
Porga Gyula (Fidesz-KDNP),
Veszprém polgármestere le-
velet írtak az EHF-nek,
amelyben jelezték, hogy elfo-
gadhatatlannak tartják a
himnusz éneklését tiltó sza-
bályozást.

A március 25-i, Ademar
León elleni Bajnokok Ligája
nyolcaddöntõ-visszavágó
elõtt a klub, valamint a Veszp-
rém Kézilabda Fan Club az
EHF eljárás hatására arra
kérte a szurkolókat, hogy ne
énekeljék el a Himnuszt. Az
EHF hivatalos himnusza
alatt éktelen hangorkán volt a
Veszprém Arénában, a dalla-
mokból szinte semmit sem le-
hetett hallani. Ugyanakkor a
helyi B-közép kiment a csar-
nok folyosójára, s egy „Isten,
áldd meg a magyart!” feliratú
transzparenst hagyott a szek-
torában, kint pedig felhang-
zott a magyar himnusz.

A veszprémi klub elnöksé-
ge az MTI-nek eljuttatott
közleményében köszönetét
fejezi ki mindazoknak, akik
szolidárisak voltak, nyilatko-
zataikkal, leveleikkel kiálltak
mellettük, és segítettek ab-
ban, hogy az EHF bírósága
méltányos döntést hozott az
ügyben. 

Felfüggesztett pénzbírság

himnuszéneklésért 

Cristiano Ronaldo 



Hevesi Mónár József

Az idei József Attila-díj
kiosztása körül megboly-
dult az írótársadalom. Ho-
gyan látja, miért?
– A témáról sok helyen, az
Irodalmi Jelenben is bõséges
anyag olvasható. Jegyzetek,
hozzászólások tömkelege je-
lent meg. Szentmártoni Já-
nos, a Magyar Írószövetség
elnöke közvetlenül a díjak
kiosztása után a Népszabad-
ság munkatársának megje-
gyezte: valamennyi, idén dí-
jazott alkotó munkásságát
nagyra becsüli… Szerintem
ez a fontos.

Az Irodalmi Jelen kezdõ-
oldalán örökös munkatárs-
ként szerepel Faludy
György és Méhes György.
Mi ennek a magyarázata?
Világirodalmi nagyságuk?
Vagy személyes kötõdések
is?
– Mindketten az Irodalmi Je-
len munkatársai voltak éle-
tük végéig. Faludyval, ha
nem is szoros, de baráti kap-
csolatban voltam. Többször
meghívtam Aradra, kétszer
el is jött. Az Irodalmi Jelen
harmadik oldala az övé volt.
Sok versét elsõ közlésben
hoztam. Méhes Györggyel
már nem voltam ennyire
szerencsés. Amikor a laphoz
került, már válságossá vált
az egészségi állapota, így ke-
vés irodalmi szöveg jelent
meg tõle.

Az Örvényszárnyontól a
Regálig ível eddigi szerzõi
pályája. Hol jelent meg az
elsõ kötete?
– Elsõ két kötetem a buka-
resti Litera Kiadónál jelent
meg, saját költségemen.
Messze voltam Kolozsvár-
tól, Marosvásárhelytõl, Bu-
karesttõl, nem tartoztam
semmilyen irodalmi tábor-
hoz. Ahogy Kányádi Sán-
dor egyszer megjegyezte,
nem voltam senkinek „fia-
borja”, vagyis rokona, is-
merõse.

Élete meghatározó dön-
tése volt határátlépése. Mi-
lyen okok, körülmények
játszottak közre ebben?
– Regál címû regényemet
hozom fel válaszul. Errõl
szól. Ámokfutás volt. Ta-
lán azért is sikerült. Az ér-
zés, a soha vissza nem térõ
hangulat, a reménytelen-
ségnek a megismételhetet-
lensége még feldereng, né-
ha megjelenik álmomban.
Harminc év távlatából
azonban megszelídülnek
az emlékek is. Átlényegül a
megélt tragédia. Elidegene-
dik az ember tõle.

Aradtól Torontóig hosz-
szú volt az út, hát még az-
tán vissza...
- Sok mindent kiírtam ma-
gamból. A Míg gondolom,
hogy létezem (Vanda örök) és
Az éj puha teste szövegkorpu-
szában ez benne van. Az ön-
életrajzi elemek, a valóság és
a fikció keveréke nem díszí-
tõelemek, hanem az életem
mozaikkockái.

Mi kell a meggazdago-
dáshoz: tehetség, szorga-
lom, szerencse? Ön gazdag-
nak érzi-e magát?
– Az anyagi helyzetemnek
semmi köze hozzám, az al-
kotóhoz. A megírt szövege-
imhez sem. Úgy vélem, lel-
kileg nagyon gazdag ember
vagyok, és odafigyelek má-
sokra is. Anyagi forrásaim
egy részét pedig arra fordí-
tom, hogy fenntartsam a
Nyugati Jelen címû régiós
napilapot. Öt megyében je-
lenik meg, szórványban.
1997 óta – akkor vettem
meg – sokszor tönkrement,
meg kellett mentenem,
hogy magyar nyelvû újsá-
gunk legyen, hogy folytas-
suk elõdeink munkáját, to-
vábbvigyük a hagyományt.
Az Irodalmi Jelent is én fi-
nanszírozom. Büszke va-
gyok irodalmi lapunkra.
Hányatott történelmünk so-
rán nem sok ehhez hasonló
indult Aradról.

Most már akár nyugod-
tan pihenhetne a babérjain
– ehelyett alig látszik ki te-
endõi közül.
– Már gyerekkoromban is
sokat dolgoztam. Számomra
a munka olyan, mint mások-
nak a levegõ. Nem tudok
meglenni nélküle. Az értel-
mes munkát szeretem, ame-
lyiknek van látszatja, hoza-
déka. Az írás számomra
mindennél nehezebb. Ha ki-
állsz egy könyvvel a nagykö-
zönség elé, az olyan, mintha
gondolataidat, testedet põré-
re vetkõztetnéd.

Ha újrakezdhetné, mit
tenne másképpen?
- Ez meg sem fordult a fe-
jemben. Minek kezdeném
újra? Még tetemes anyag van
bennem, amit meg szeretnék
írni.

Az aradi magyar sajtó
nemrég volt százötven éves.
Alkalomhoz illõ emléklap-
pal tisztelgett a Nyugati Je-
len. Mikor és hogyan indult
a Jelen, a Nyugati Jelen,
majd az Irodalmi Jelen?
Miért éppen Aradon?
– Ezt az elõbb részben már
érintettem, az Irodalmi Jelen
Könyvekrõl azonban nem
beszéltem. Az ezredforduló
évében Szõke Mária nagyvá-
radi írónõ adta az ötletet. Az
õ novelláskötete volt az elsõ
könyvünk. Azóta közel het-
ven címünk jelent meg. Csak
a nota bene kedvéért: Arad-
nak soha nem volt ilyen je-
lentékeny könyvkiadója...
Az Irodalmi Jelennel pedig
több lábon állunk. Van a por-
tálunk, amely naponta fris-
sül, nyomtatásban pedig a
nyolcoldalas mellékletünk
olvasható, ez havonta jelenik
meg a Nyugati Jelenben. A
százhúsz oldalas folyóira-
tunk szintén havi rendszeres-
séggel lát napvilágot. Ez
kapható a történelmi Ma-
gyarország területén. Ezen
kívül elektronikusan lapoz-
ható formában és iPad-en is
elérhetõek vagyunk.

Kányádi Sándor önnek
régi barátja. Tavaly ön volt
Budapesten, a születésnap-
ján, legutóbb õ volt jelen
az Irodalmi Jelen tizedik
évfordulóján, a Fészek
Klubban. Nemrég terjedel-
mes interjúval tisztelte
meg az Irodalmi Jelent.
Mióta ismeri, tiszteli, ho-
gyan látja õt?
– Kányádi Sándort gyerek-
korom óta ismerem. Akko-
riban feljártam a Napsugár-
hoz. Ott jelentek meg elsõ
verseim és írásaim. Azóta
kedves nekem. Sok jó taná-
csot kaptam tõle az évek fo-
lyamán. Segített, ahol tu-
dott. Teljesítménye a ma-
gyar irodalomban egyedül-
álló. Nemcsak költészete
kimagasló és értékes, ha-
nem nevelõ szerepe is pél-
dátlan. Nem ismerek olyan
költõt történelmünk folya-
mán, aki annyi generációt
nevelt, oktatott, tanított,
nem csupán versre, de
anyanyelvre és hazaszere-
tetre is. Szorítok neki, hogy
megkapja az irodalmi No-
bel-díjat.

Ismert, hogy ön
Lászlóffy Aladár felfede-
zettje, és az is, hogy egész
fiatalon Kolozsváron ta-

nult. Milyen volt akkor a
„kincses városban”?
– Ötvenegy évvel ezelõtt ke-
rültem a kolozsvári balettin-
tézetbe. Akkor csak ez és a
bukaresti mûködött Romá-
niában. Apám íratott be,
majd hét évre rá õ vett ki on-
nan. Azok voltak gyermek-
korom legszebb évei. Két
színházba, két operába, két
irodalmi körre jártam osz-
tálytársammal, Molnár
Gusztival. (Nem a filozófus
és politológus Molnár
Gusztávról van szó.) Vasár-
nap délelõttönként pedig
koncertre kellett mennünk,
mert zongoratanárnõnk ezt
parancsolta. A filmszínhá-

zak azokban az években ve-
títették Antonioni, Fellini,
Pier Paolo Pasolini,
Zeffirelli, Vittorio de Sica,
Truffaut, Bunuel alkotásait.
Tüntettünk a vietnami há-
ború ellen, írtuk a verseket,
s szaladtunk a Napsugár
szerkesztõségébe, hogy ott
megmutassuk valakinek.
Így kerültem egy szép na-
pon Lászlóffy Aladár elé.
Három versembõl egyet ki-
választott, az meg is jelent
egy hónapra rá. Ezt követõ-
en kaptam egy meseköny-
vet, Fodor Sándornak a
Csipike, a gonosz törpéjét, és
gyöngybetûkkel ezt írták az
elsõ oldalra: Böszörményi
Zoltánnak, a Napsugárban
megjelent ügyes verséért. A
szerkesztõség. Pecsét, alá-
írás. Ez volt az elsõ irodalmi
sikerélményem.

Valójában hol él most,
hol az otthona? Barbados-
tól Monacóig és Aradig
hétköznapi szemmel fény-
évnyi a távolság. Hogyan
bírja az utazást, a munkát,
mindazt, ami ezzel jár?
– Ahol meg tudom értetni
magam, és ahol megértenek,
otthon érzem magam. A si-
keres kommunikáció otthon-
érzetet teremt. A repülõjá-
ratok megszüntették a távol-
ságokat. Már nem idegesít
az utazás. Tavaly õsszel egy
hónapra Barbadosra hoztam
kisebbik lányomat, Pannát.
Aztán vissza kellett vinnem
Pestre. Este hatkor felültünk
a londoni járatra, másnap
délben Pesten voltunk. Kö-
vetkezõ reggel hatkor fel-
szálltam a londoni gépre, két
óra múlva járatot cseréltem,
és aznap délután megérkez-
tem Barbadosra. Egyáltalán
nem voltam fáradt.

További tervei?
–  Meg szeretnék írni még
néhány könyvet, és jól érezni
magam ebben a világban.

A megértés vidékein
Böszörményi Zoltán író, költõ úgy véli, a sikeres kommunikáció képes otthonosságérzetet teremteni 

Író, költõ, lap- és könyvkiadó-tulajdonos, szerkesztõ. Ta-
nulmányait a Kolozsvári Balettintézetben kezdi, az aradi
3-as számú líceumban (ma: Csiky Gergely Fõgimnázium)
érettségizik. Pedagógusként, majd építõtelepen dolgozik,
aztán 1975-tõl Nyugatra szökéséig az aradi Vörös Lobo-
gó napilap korrektora. Torontóban, a York egyetemen
diplomázik, jelenleg is kanadai állampolgár. A Luxten
Lighting Co. vállalat alapítója (1993) és fõrészvényese
2003-ig. 1998-tól az Aradon megjelenõ Nyugati Jelen napi-
lap, 2003-tól az Irodalmi Jelen Könyveket kiadó vállalko-
zás tulajdonosa. 2001-tõl az Irodalmi Jelen címû irodal-
mi-mûvészeti kiadvány fõszerkesztõje. Utóbbi könyvei
közül: Az éj puha teste (2008), A semmi bõre (2008), Halálos
bûn – Párpercesek (2010), Majorana helyzetjelentése a tökéletes
boldogságról (2010), Regál (2011).

Böszörményi Zoltán (1951, Arad)

Aradi származású beszélgetõtársunk változatos életutat mond-

hat magáénak, szakmai pályája is több fordulóponton vezetett

át máig, amikor több idõt és alkotó energiát szentelhet már az

írásnak, illetve az Irodalmi Jelennél végzett fõszerkesztõi mun-

kájának. Az utóbbi években gyakoribbá vált megjelenésû, más

nyelvekre is lefordított köteteinek egyfajta következménye is le-

het az idén számára odaítélt József Attila-díj. Ennek az elis-

merésnek az elnyerésérõl, irodalmi munkájáról, annak társa-

dalmi hátterérõl kérdeztük Böszörményi Zoltánt.

úmszszínképHétvégi melléklet
Szerkeszti: Ágoston Hugó, Szonda Szabolcs

2012. április 13–15., péntek–vasárnap

Készült a Communitas Alapítvány támogatásával
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Krebsz János

A kapocsról: kamaszkorom
meghatározó írója, nehéz
róla szólni értékelõ nézõ-
pontból, mert túlságosan
személyessé válik a történet.
Tizenhárom-tizennégy éves
vagyok, hülye kiskamasz,
ateista beütéssel, s bejárok
egy öreg plébánoshoz köny-
veket kölcsönözni, olvasmá-
nyokról beszélgetni. Az a tí-
pusú olvasó volt, aki a ked-
venc könyveiben aláhúzás-
sal jelöli a különösen kedvé-
re való részeket, sorokat,
fordulatokat. A kiskamasz
meg hosszan gondolkodott
némely aláhúzásokon, míg
megfejtette, hogy mitõl is
élvezkedik itt egy gyakorlott
olvasó. A humorra volt a
leginkább fogékony, azon
belül is a nyelvi, fogalma-
zásbeli, stilisztikai finomsá-
gokra.

Azután kötelezõ olvas-
mány lett, tanárként kellett
egyiket-másikat elolvastatni
a diákokkal (Tüskevár), s
olyankor hosszan gondolko-
dik a tanár, hogy mivel is le-
hetne közelebb vinni azok-

hoz, akik nem olvasnak…
Talán egy bizonyos idõ-

szakban Fekete István volt a
legolvasottabb ifjúsági író
magyar nyelvterületen, de
jöttek a Harry Potterek, s po-
ros, avult, idejétmúlt, lassú
szerzõvé tették az ifjúságnak
abban a kisebbségében,
amely még könyvet vesz a
kezébe. Kár érte.

Az ifjúsági írókkal az a
baj, hogy felnõ az olvasójuk.
Marad azért belõlük egy
szép emlék, s szívesen kínál-
juk gyermeknek, unokának,
tanítványnak. Fekete eseté-
ben a rendszerváltás után ki-
adhatóvá váltak az addig in-
dexre tett könyvei, s ezeket
körüllengte a korábbi tiltás
izgalmas bûze. A Zsellérek
címût sikerült elolvasnom
erõs és sokoldalú ajánlásra,
hogy bizony mi lehetett vol-
na Feketébõl, ha az a rend-
szer nem kényszeríti bele az
ifjúsági író számára szûk ka-
lodájába.

Olvasom, olvasom a Zsel-
léreket, és mindvégig az az
érzésem, hogy én ezt már ol-
vastam. Nem az események,
nem a fordulatok, nem a vé-

lemény némely huszadik
századi történelmi esemény-
rõl, hanem az egésznek az
értékrendje, világlátása, ízlé-
se és ízlelése ismerõs vala-
honnan. A vidéki romlatlan
fiúcska a paraszti világrend
képét égeti az eredendõ jó-
ság lelki talajába, és a vele
egy padot koptató gazda-
tiszt-gyerek meg a jóravaló
zsidóság párhuzamos élet-
stratégiája összeolvasztaná a
vidék iparkodó magyarságá-
ból az ország jövendõjét.
Szabó Dezsõtõl Németh
Lászlón át Veres Péterig,
Kodolányi Jánosig és Szabó
Pálig az összes „harmadik
utas” megoldás és naiv el-
képzelés egybegyúrva, az
elõbb soroltak vallásalapító
elszántsága nélkül. Ha azok
a próféták, akkor Fekete Ist-
ván az apostol, aki a töme-
gek számára érthetõvé és
emészthetõvé aprítja a taní-
tást. S van benne egy kis epi-
gonos megkésettség.

Megtévesztõ a könyv cí-
me, a fõszereplõ családne-
vét jelöli, nem pedig azt a
milliós nagyságrendû réte-
get, amelyrõl korábban Féja

Géza meg Illyés Gyula tu-
dósított, a nemzet alatt élõ
kisemmizetteket. A föntebb
felsorolt szerzõk és Fekete
István nem szocializmus-
ban, hanem magyarságban
gondolkodnak, s megtalál-
ják az õserõt a vidék Ma-
gyarországában, az önerõ-
bõl polgárosuló parasztság-
ban, annak munkakultúrá-
jában, erkölcsében és világ-
nézetében. A polgári és a
paraszti származású írók
egyetértenek abban, hogy
az önkizsákmányoláson
alapuló, két-három generá-
ció nélkülözésén felépülõ
paraszt-polgári berendezke-
dés fogja megváltani a váro-
si puhány magyarságot. A
történelem nem ebbe az
irányba vett fordulatot, és
nemigen hiszem, hogy ha a
szocializmus évtizedeit ki-
hagyva folytatjuk betagozó-
dásunkat az európai folya-
matokba, akkor ez lehetett
volna az irány.

Veres Péternek és Szabó
Pálnak megadatott, hogy a
szocializmus keretei közé is
beillesszék ezt a kulturális
alapot, mint a munkás–pa-

raszt szövetség közös bázi-
sát, de nem született meg a
remekmû, amely megala-
pozta volna az új társadalmi
berendezkedést. Helyette jött
a fogyasztói világ, amelynek
a Kádár-rendszer úgy állt el-
len, mint a nádszál, beleha-
jolt a változásokba. A Zsellé-
rek elsõ fele fejlõdésregény,
tiszta érzelmû Nemecsek
Ernõ- és Nyilas Misi-törté-
net, ebben jó Fekete István
(innen eredt a népszerûsé-
ge), bár erõteljesen kritizál-
ják mai oktatáskutatók azt a
korábbi tendenciát, hogy
Magyarországon csupa szo-
morú történetet olvastattunk
el a felnövekvõ ifjúsággal. A
második rész vázlatszerû,
egyáltalán nem meggyõzõ: a
Pesten tanuló hõs beleveti
magát az éjszakába, de
adyendrésen szégyelli köz-
ben magát, majd visszame-
nekül a nagyszerû vidéki élet
tiszta bukolikájába, és a vá-
roson szerzett kapcsolat-
rendszerével, ismereteivel
föllendíti a gyümölcsterme-
lést, értékesítési szövetkeze-
tet hoz létre… Kíváncsian
követnénk, hogy vajon ná-

lunk is létrejön-e egy hol-
land, dán vagy osztrák me-
zõgazdaság, de ez a kísérlet
a jól ismert okokból nem
tudta kifutni magát. Se a re-
gényben, se a valóságban.

Az is érthetõ, miért volt
indexen Fekete István né-
hány könyve. Ez például a
Tanácsköztársaság nevû ese-
ményrõl fest vidéki körké-
pet, amelyben a városi söpre-
dék átveszi az uralmat, s a
kultúra és hagyomány nél-
küli kártékony egzisztenciák
rászabadulnak a vidék né-
pességére. Mondhatjuk,
hogy a kommunista kísérlet
látványosan kudarcot vall.
De a paraszti jövendõ vázla-
tosan fölkent jövõképe is el-
tûnt a süllyesztõben. Sõt,
egyre inkább az az érzésünk,
sosem volt olyan aranykora
az emberiségnek, amikor a
munka lett volna az egyéni
gyarapodás eszköze. Szüle-
tés, kasztosodás, címek, ran-
gok, öröklés, kizsákmányo-
lás és felhalmozás. Volt és
lesz itt minden – csak becsü-
letes egyenlõség soha. Utó-
piában pedig sokban csalód-
tunk az utolsó száz évben.
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Oldalnézet

Idõutazás Fekete Istvánnal

Tisztelt szerkesztõség, köztu-
dott, hogy április 15-én lesz
száz éve annak, hogy a
Titanic jéghegynek ütközött,
és egy olyan tragédiát ha-
gyott az utókorra, amit máig
emlegetnek az egész világon.
Pedig biztosan történtek az-
óta hasonlóan súlyos kataszt-
rófák, de valahogy a nagy
óceánjáró esete intõ jel ma-
rad. Ezt igazolja az a nagy
számú emlékezés, riport,
mûvészfilm is, amit az ese-
ményrõl készítettek. Úgy tu-
dom, a magyar írók között is
akadt olyan, akit megihletett
a Titanic. Állítólag Dékány
András prózaírónak van egy
regénye, ami éppen errõl
szól. Nem tudom, a költõket
milyen mértékben érintette a
tragédia, ismernek-e olyan
szerzõt, aki a jégheggyel üt-
közõ hajó esetében mélyebb
tanulságokat ismert föl? 

(Borz Jenõ, Marosvásárhely)

Kedves Uram, örvendünk ér-
deklõdésének. A Titanic tör-
ténete, mint téma, amennyi-
re szomorú, annyira hálás is.
Ez magyarázza a sokféle fel-
dolgozást, megközelítést. A
legsikeresebb Titanic-
könyvnek Walter Lord regé-
nyét tartják: A Titanic pusztu-
lása. Tipikus valóságirodalmi
mû, film is készült belõle
1958-ban. James Cameron
romantikus Titanic-meséjét
(1997) napjainkban is vetítik.
Dékány András könyve (S.
O. S. Titanic) adathû feldolgo-
zása az eseményeknek. Érde-
kes, hogy számontartanak
egy 1898-ban született re-
gényt (Morgan Robertson:
Hiábavalóság), amelyben a
szerzõ, jóval a katasztrófa
elõtt, tulajdonképpen megír-

ja mindazt, ami késõbb bekö-
vetkezett. Robertson hajóját
Titánnak hívták, és el-
süllyeszthetetlen csodahajó-
nak tartották. Szintén Sout-
hamptonból indul el Ameri-
ka felé, de egy áprilisi éjsza-
kán, félúton, jéghegynek üt-
közik és elsüllyed. Fedélzeté-

rõl csak az elõkelõségek és a
gazdagok menekülhetnek
meg, kellõ számú mentõcsó-
nak hiányában... Ami a lírát
illeti, szívbõl ajánlom Remé-
nyik Sándor egyik versét,
amely tizenegy évvel a tragé-
dia után született. 

(Cseke Gábor)

„Rossz hír számára mily rö-
vid az út”– jut eszünkbe új-
ra. Március idusán nyílt váci
kiállításának sikeres szakmai
visszhangja meglehetõsen
nehézkesen, a húsvéthétfõi
kíméletlen hír viszont szinte
azonnal elért hozzánk: meg-
halt Balázs Imre, a huszadik
század második felének, a
huszonegyedik elsõ negye-
dének egyik legjelentõsebb –
igaz, utolsó huszonöt évét
váci illetõségûként megélt –
erdélyi magyar festõmûvé-
sze.

Balázs Imre Máréfalván
született, tehetsége Marosvá-
sárhelyen bontakozott ki, a
bukaresti és kolozsvári fõis-
kolákon érett mûvésszé és
emberré. Mivel 1956 októbe-
rében, mint a kolozsvári a di-
ákszövetség titkára, vállalta
a történelmi pillanat felelõs-
ségét, a kolozsvári Mátyás-
házba összehívott diákgyûlé-
sen felolvasta a képzõmûvé-
szeti fõiskolások követelése-
it, letartóztatták.

A közvetlen közelségbõl
és különösséggel megélt em-
berség és embertelenség, a
benti szûk terek és sötétség
életre szóló tapasztalatként
rávetültek a kinti, késõbbi
évek élményeire, és ihletõi,
belsõ alakítói voltak a sajá-
tosan Balázs Imre-i festõi vi-
lágnak. Embersége, szeretet-
tel teli közösségi lénye má-
sokra is kisugárzott, annál is
inkább, mert nemcsak festõ-
ként, grafikusként, de rek-
lámgrafikusként, szerkesztõ-
ként, sõt, galériavezetõként
és mûvészeti íróként, vala-
mint kiállítás- és mûvészte-
lep-szervezõként is emléke-
zeteset adott magából. 1970
és 1986 között a Sütõ And-
rás szerkesztette Új Élet cí-
mû képes hetilap grafikai
tervezõje, mûvészeti rovatá-
nak vezetõje és az Új Élet
Galéria felelõse volt. Ezen
kívül számos képzõmûvé-
szeti cikk szerzõje, még több
képzõmûvészeti kiállítás
szervezõje és megnyitója is.

1987-ben Magyarországra
települve, szinte a nulláról
újrakezdte életét, mûvészi
karrierjét. 2007-ben a Ma-
gyar Köztársasági Érdem-
rend Lovagkeresztjével,
majd Hargita Megye Önkor-
mányzatának Életmûdíjával
tüntették ki.

A balladás drámaiságtól
az életörömig ívelt pályája, a
zárt doboz-terektõl a végte-
lenben való nyargalászásig, a
szénégetõ baksa feketéjétõl a
frissen meszelt falak fehérjé-
ig, az alvadt vér vörösétõl és
a mélybarna humusz baráz-
dáitól a futóhomok szürkéjé-
ig, okkerjéig, a Jordán vizé-
nek valószínûtlen kékjéig, a
Hargita felett játszó fények
táncáig. Elbocsátó kapuívek
otthonosságától a világmin-
denségbe vetettségünk két-
ségtelen szabadsággal is ke-
csegtetõ, kegyetlen egyszer-
egyéig, hogy: bizony, por és
hamu vagyunk.

Isten adjon neki nyugodal-
mat!

Vécsi Nagy Zoltán

Balázs Imre 
festõmûvész halálára

Balázs Imre (1931–2012): Három királyok
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Verskeresõ
Reményik Sándor

Közelebb hozzád...
Nearer to Thee, my God...

Egy régi kép most lelkembe tolul,
Szünetlenül, feltarthatatlanul,
Mint hullám a süllyedõ hajóba.

A mentõcsolnakok már indulóba’
Voltak, – egy messze part intett nekik,
Otthontalan, kietlen sziklarév,
Ahol majd roncsolt éltük tengetik
A távozók...

Mögöttük elmaradt a Titanic.

És süllyedt, süllyedt menthetetlenül.
A halál ült a jéghegy tetején,
S hallani lehetett, hogy hegedül.

De ím, a vijjogó hegedûszóra
Ének felel a haldokló hajón,
S míg zuhogva tör be a vad elem,
Egy kis csapat messzire hallhatón
Dalol: „Közelebb Hozzád Istenem!”...

De csak a sír, a sír jõ közelebb,
Szünetlenül, feltarthatatlanul,
Hömpölyögve: hullám hullám után,
Ahogy agyamba most a kép tolul.

Már övig ér... már mellükig... már állig...
De amíg éneklõ ajkuk szabad:
A sírba szállók énekelnek váltig.

Azután csend...

A mérhetetlen óceán felett
Lebegõ hangfoszlányt se hallani.
Nincs mozgás, lehelet,
Csak fenn a csillagokban mondja valaki:
Szörnyû volt, szép volt,

Elvégeztetett.
1923
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Megosztás, megosztók...
Az államfõ 
választásáról

Nemzeti Kör

Demokráciánk jellegzetes-
sége, hogy az ország legma-
gasabb méltóságának meg-
választásába nincs közvetlen
beleszólása az ország népé-
nek. A köztársasági elnök je-
lölése kizárólag a kormány-
zó párt feladata. Mindez
nem jelenti azt, hogy a lakos-
ságnak nincs véleménye, és
hogy az ország jelenlegi ve-
zetõi ne lennének tekintettel
arra. Kívánatos lenne, ha a
kormányzó erõ olyan jelöltet
találna, aki nem osztja meg a
nemzetet, és akit – eddigi tel-
jesítménye, munkássága
alapján – mind hazai, mind
nemzetközi szinten elismerés
övez. Az ország békére vá-
gyik, és semmiképpen nem
az új köztársasági elnök sze-
mélye által kiváltott további
csatározásra, belpolitikai bé-
kétlenségre. A miniszterel-
nök két lehetõség között vá-
laszthat. A kormányzó párt
legszûkebb vezetõ grémiu-
mának valamelyik tagját ja-
vasolja államelnöknek, vagy
pedig szélesebb körbõl, az al-
kotó értelmiség közül választ
erre a tisztségre alkalmas sze-
mélyt. A döntéskor figyelem-
be kell vennie, hogy az ál-
lamfõ felel „az ország egysé-
géért, a demokrácia mûködé-
séért, az alkotmányosság õr-
zéséért”. Olyan jelöltet kell
találniuk, aki eddigi munká-
ja, megnyilvánulása alapján
képes elnyerni a lakosság
szimpátiáját, képesnek lát-
szik a nemzet egységesítésé-
re, a társadalmi béke megte-
remtésének elõsegítésére. En-
nek az elvárásnak a pártok
legmagasabb szintû vezetõi,
akik mozgalmuk sikere érde-
kében a közelmúltban ke-
mény politikai harcot folytat-
tak, és még az elmúlt napok-
ban is megosztó kijelentése-
ket tettek, aligha felelnének
meg. Az alkotó értelmiség
között azonban számosan
vannak olyanok, akiknek
szellemisége, eddigi megnyil-
vánulásai közel állnak a mi-
niszterelnökéhez, akikkel a
kormány együtt tudna mû-
ködni. Akik hazai és nemzet-
közi tekintélyükkel, széles
körû ismereteikkel, kompro-
misszumra kész egyénisé-
gükkel kiegyensúlyozó szere-
pet töltenének be a pártok
között, és megteremtenék
maguk körül azt a légkört,
amely a korábbi elnökök te-
vékenységét általában jelle-
mezte.

2012. április 9.
Nemzeti Kör

„Mocskos gyilkos
baloldaliak”

scheiringgabor.blog.hu
„Mocskos gyilkos balolda-

liak, szemét baloldali haza-
árulók” – ekképp kommen-
tálta mikrofon, így jegyzõ-

könyv nélkül, egyik jobbikos
képviselõtársam egy kelle-
mes tavaszi estelõn a plenáris
vitát. Épp a gyûlöletkeltésrõl
szóló határozati javaslat elõ-
terjesztõi indoklása hangzott
el, amikor kifakadt belõle a
látens pártigazság. 

Miután az egyik jobbikos
képviselõt a tiszaeszlári vér-
váddal gazdagította a napi-
rend utáni felszólalások tör-
ténetét, az MSZP benyújtott
egy gyûlöletkeltés elleni ha-
tározati javaslatot, amit
egyébként napirendre is vett
a ház. Épp az elõterjesztõi
indoklás hangzott el Haran-
gozó Gábortól, amikor az
egyik jobbikos képviselõbõl
kifakadt a látens pártigazság.
Nemsokkal ezután hazudta
bele a mikrofonba Vona G.
ennek a javaslatnak a vitájá-
ban, hogy a Jobbik az egyen-
lõ méltóság elvének talaján
áll. (...) A fent idézett „állí-
tást” megfogalmazó jobbikos
képviselõtársam a vita egy
késõbbi pontján azt fejtegette
(egyébként már sokadjára),
hogy „Hitlernek mindenben
igaza volt, csak az eszközben
tévedett kicsit”, merthogy
„ezzel a holokauszttal” ha-
talmas fegyvert adott a zsi-
dók kezébe. Itt közbeszúrta,
hogy „sátán népe, mert én
ezt gondolom a zsidókról”,
elég lett volna õket kirakni
Európából, folytatta, mert-
hogy „nem európai nép”.
Mindezt egy tiszaeszlári vér-
vádról szóló beszélgetésben,
ahol azt is kifejtette, hogy
„nálam vannak a dokumen-
tumok, az egész egy rituális
gyilkosság volt”. 

Hiába gondolom továbbra
is, hogy a Jobbik részben
azért nõtt nagyra, mert a po-
litikai elit és az újkapitaliz-
mus kritikáját úgy mondta el,
ahogy elõtte más politikai
mozgalom nem, és ezért a
diszkurzív kirekesztés fegy-
vere ellenük, de nekem ebbõl
elegem van. Két éve hallga-
tom, ahogy a tõlem jobbra
ülõk egymást váltják a hol
szánalmas (szentkoronázó,
hazaárulózó), hol életveszé-
lyes (fajgyûlölõ: durván né-
gerezõ, buzizó, zsidózó, ci-
gányozó) megjegyzéseikkel.
Két évig úgy gondoltam,
hogy nem illik magánbeszél-
getést kipakolni, ennek most
vége. Mégiscsak a parla-
mentben vagyunk, és az or-
szágházi légtérbe jól hallha-
tóan belemondott szavakról
beszélünk, amit akár egy új-
ságíró is meghallhatna, ha
nem lenne a „firkásztársada-
lom” a parlamenti patkó
mellõl kitiltva Kövér bajtárs
jóvoltából. Ráadásul vissza-
esõ elkövetõrõl beszélünk,
akivel szemben teljesen ha-
tástalannak bizonyult a rend-
szeres személyközi konfron-
táció, közlemény, parlament-
méltósága-szólam, házbi-
zottsági ülés, amivel az LMP
az elmúlt két évben harcolt
az ilyen típusú parlamenti
uszítások ellen. 

Kedves náci képviselõtár-
sak: csatoljatok harcimentét,
fogjátok a Mein Kampfot és a
sámándobot, és lovagoljatok

el egy kiadós szellemi-erköl-
csi továbbképzésre – kezd-
hetnétek mindjárt a Bibliá-
val. Vagy ha már az olvasás
meghaladja a képességeite-
ket, és ragaszkodtok a faj-
gyûlölethez, akkor – hogy is
szoktátok mondani a mele-
gek kapcsán – legalább ne a
szemem elõtt csináljátok.

Holtak 
a parlamentben

Kácsor Zsolt

Nézem a ruháját, s el kell
ismernem, hogy kifinomult
az ízlése. Cápagalléros, hal-
ványkék csíkozású, elegáns
inget visel, szûk szabású, kék
szövetnadrágot, márkás bõr-
övet, vadonatúj bõrcipõt. De
a legfeltûnõbb rajta a kabátja:
combközépig érõ, vékony,
testhez álló, mogyorószín
bõrkabát, keskeny gallérral.

Egy ilyen darab legalább
százötvenezer forint. Nem
tudom, hogy milyen bõrbõl
készült, bizonyosan nem
disznó- és nem marha-, ezek-
nél puhább, finomabb. Soká-
ig próbálgathatta, mielõtt
megvette. Van ízlése. Amúgy
náci. Majdnem azt írtam: pe-
dig. De nem. Annak ellenére
van ízlése, hogy náci. Ezt
nem én mondom, õ maga
árulja el. Áll mellettem a drá-
ga ruhájában, és a „zsidó-
kat” szidja, meg a „cigányo-
kat”, és hatóságilag kemé-
nyebb fellépésre ösztönöz el-
lenük. „Idegen bankárokról”
beszél, s kacsint. Jelzi, hogy
ezen a „zsidókat” kell érteni.
Szerinte a magyar nemzet je-
lenleg „szolgasorban” él, de
minden másképpen alakul-
na, ha az „idegen bankárok”
csak Izraelben alapíthatná-
nak vállalkozást, itt nem. A
cigányokat „orkoknak” ne-
vezi, ezen belül a férfiakat
„kancigányoknak”. Ezt a
szót olyan természetességgel
ejti ki, mint aki csak azt
mondja: „viszlát”.

Nézek rá, hallgatom, s
már nem tudok csodálkozni.
Hogyan is tudnék? Hiszen
ott voltam, amikor elõbújtak
ezek. Ott voltam tíz évvel ez-
elõtt a tiszaeszlári temetõ-
ben, Solymosi Eszter sírem-

léke elõtt, s láttam elõbújni
õket a föld alól. Solymosi
Eszter síremlékébõl másztak
elõ a holtak, s láttam, ahogy
elindultak. Meztelenek vol-
tak, s még nem voltak sokan.
Ott meneteltek a falu fõutcá-
ján, láttam õket, meneteltek
alakzatban a holtak, s nem
akadt senki, aki az útjukba
állt volna. Az emberek visz-
szamentek a házaikba. Jobb-
nak látták, ha nem látják
õket, s némán tûrték a tisza-
eszlári házak, hogy a holtak
erõszakot tegyenek azon a
cselédlányon. A holtak meg-
erõszakolták a védtelen
Solymosi Esztert Tiszaesz-
láron, s büszkék voltak rá,
hogy ezt a magyar haza érde-
kében tették.

Aztán az elmúlt tíz évben
felöltöztek a meztelen hol-
tak, kicsípték magukat. El
kell ismerjem, hogy erre ad-
nak. Az öltözködésükre min-
dig is adtak. Mennyire tet-
szett nekik annak idején a
barna ing! De még jobban a
fekete. Ó, igen, a Hugo Boss
által tervezett fekete ing! Ké-
sõbb még jobban tetszett ne-
kik az SS-uniformis. A hosz-
szú, elegáns, fekete bõrkabát.
Hugo Boss tervezte nekik azt
is. (...)

Hát újra felöltöztek a
Tiszaeszlárról induló holtak,
tíz év alatt szépen felöltöztek.
Beszerezték a nélkülözhetet-
len szövetet, megkeresték a
megfelelõ történelmi szabás-
mintát, s megvarratták a ru-
hát megint. Kicsípték magu-
kat, szinte rájuk sem ismerni
már. S az új ruhájukban
egyenesen a magyar parla-
mentbe masíroztak a holtak,
ott újra Solymosi Eszter ne-
vében szónokolnak, s az or-
szág tûri, hogy az élõkön
erõszakot tegyenek a holtak
megint.

Nézem mellettem ezt az
elegáns magyar nácit, hallga-
tom õt, s már nem tudok cso-
dálkozni sem. Hogyan is tud-
nék? Mindig így szokott len-
ni: elõbújnak a sírból, azután
beöltöznek, végül bemasíroz-
nak a parlamentbe. Megvan
a szövet, az uniformis, elõt-
tük immár a minta. 

Egyvalami hiányzik még.
A fegyver. Az hiányzik ne-
kik, de meglesz az is. Hiszen
gondolatban oly sokszor el-
sütötték már, útban a tör-
vényhozó hatalom felé, fess
ruhában, alakzatban.

Melyik magyar 
történelemrõl 
szokott beszélni 
Orbán Viktor?

Orbán Viktor elõszeretettel
beszélt az elmúlt idõben a
magyarok történelmi képes-
ségeirõl. Ha összeszedjük a
fõbb állításokat, nehéz kita-
lálni melyik magyar történe-
lembõl szûri ezeket le, mint-
ha egy históriát olvasna.

Gyakran hangoztatja, tör-

ténelmünk azt mutatja, hogy
a magyar szabadságharcos
nemzet, az utóbbi idõben ezt
kiegészítette azzal, hogy a
magyarok tudnak az európai
nemzetek közül legjobban
“talpra állni”, az utolsó pilla-
natban megállítani a lovakat,
és a helyes irányba fordítani
a végzet felé rohanó szekeret.
Ha megpróbáljuk végiggon-
dolni, vajon a magyar törté-
nelem mely részeibõl vonta
le ezeket a következtetéseket,
akkor bajban vagyunk.

Abban bizonyosan igaza
van, hogy a magyar történe-
lemben sokszor kellett talpra
állni, de azért, mert ugya-
nennyiszer feküdtünk a por-
ban. Így föltápászkodni
megtanulhattunk, csakúgy,
mint összeesni. De, mint a
boxoló, minden kiütés után,
Magyarország is minden tör-
ténelmi KO-ja után egyre bi-
zonytalanabbul kelt föl.
Amikor 1526-ban nem sike-
rült az utolsó pillanatban a
lovakat megállítani és jó
irányba fordítani, belezu-
hantunk egy százötven éves
szakadékba. A törököt saját
erõnkbõl képtelenek voltunk
kiûzni, azt csak, ma úgy
mondhatnánk, nagy európai
összefogással (egy nagy gö-
rög mentõcsomaggal) értük
el és állítottuk vissza az azt
megelõzõre emlékeztetõ ma-
gyar államiságot.

Ráadásul, azt állítani,
hogy Európában mi lennénk
a legjobbak a talpra állásban?
Ha német lennék, bizonyo-
san nem érteném. Két vesz-
tes háború után hihetetlen
gyorsasággal jutottak újra a
világ vezetõ gazdasági hatal-
mai közé, és kitartóan õrzik
pozíciójukat, miközben mi
még mindig az összeesés/
talpra állást gyakoroljuk. A
török után demográfiailag,
történelmi értelemben többé
nem sikerült talpra állni.

Itt van aztán a Habsbur-
gokhoz való viszony. Soha
nem sikerült legyõznünk ki-
sebbségi érzésünket az oszt-
rákokkal szemben, ezért a
magyar királyt, aki története-
sen Habsburg volt, soha nem
tudtuk tiszta szívünkbõl elfo-
gadni. Soha nem voltunk ké-
pesek az identitásválságon
túltenni magunkat, hogy
tiszteljük magyar királyként,
vagy lázadjunk ellene az
osztrák „gyarmatosítás” pél-
daképeként. (Ismerõs?) Ezért
aztán a nemzet egyik része
folyton lázadozott a törvé-
nyes király ellen, a másik
meg, nem volt mit tenni, hi-
vatalosan „kollaboráns” lett.

De ha már szabadsághar-
cos nemzetnek szeretnénk
hívni magunkat, hozzá kell
azt is tenni, hogy a levert és
számûzött szabadságharco-
sok nemzete vagyunk. Törté-
nelmi hagyománya ugyanis
ennek van, de amiben igazán
jók vagyunk az a sérelmi po-
litika. Az, hogy mindenféle
történelmi kudarcunkért
okoljunk valakit, és erre a
duzzogásra építsük politikai
stratégiánkat. Itt a fõbb ját-
szótársaink a Habsburgok, a
franciák Trianon miatt, az

oroszok, aztán az EU is. Ez
utóbbi, igaz, nem sokat tett
ellenünk, de a sérelmi politi-
kához célpont is kell.

És hogy az utolsó pilla-
natban a lovakat a jó irány-
ba tudnánk állítani? Mond-
juk eszünkbe jut az elsõ vi-
lágháború, melynek végén
ide-oda rángattuk a gyeplõt?
Vagy tán a Trianon utáni
talpra állást kéne nagyra ér-
tékelnünk? Hogy húsz év
alatt képesek voltunk német
segítséggel felkészülni egy
újabb vesztes háborúra?
Hogy azután ebben az új há-
borúban megint úgy sikerül-
jön a kormányrudat elránta-
nunk, hogy belezuhanjunk
egy újabb történelmi fekete-
lyukba.

Onnan úgy kerültünk ki,
ahogy most vagyunk. Folya-
matosan csökkenõ népesség-
gel, leleményességgel és élet-
erõvel. Olyan országként,
amelyet a korábban lenézett
Szlovákia már 17 százalék-
kal elõz meg gazdasági telje-
sítményben. (...)

Mindeközben legjobbjaink
több hullámban kivándorol-
tak e kedves kis hazából,
mert vagy az éhenhalás, vagy
valamely kocsis ostorcsattog-
tatása elõl kellett menekülni.
És azok a bámulatos szelle-
mi teljesítmények, amelyek-
kel annyira szeretünk
büszkülni, ott kinn a messzi
Amerikában születtek meg.
A folyamat nem áll meg, sõt
az utóbbi években újra gyor-
sul. Magyarország nem jó
hely, aki elég fiatal, és elég
esze van, az elmegy innen,
olyan országba, amelyik nem
a kocsis és az utasok állandó
veszekedésétõl hangos. Az
ilyen kivándorlási hullámok-
nál mindig a legmobilisabb,
legvállalkozóbb szellemû,
legkockázatvállalóbb magya-
rok mennek el. Ilyen embe-
rekbõl épülnek aztán a sike-
res országok. A maradók
többsége pedig követi azt, aki
a könnyebb utat ígéri neki, a
langyos vizet, a másokra mu-
togatást, esetleg egy kis lá-
zongást. Szóval úgy néz ki,
még egy ilyen kormány-el-
rántás, és végünk.

Én szívesebben lennék
büszke a magyar történelem-
ben a folytonos lázongás és
identitáskeresés helyett a ma-
gyar parlamenti hagyomány-
ra, amely Európa legrégebb-
jei között van, és szívesebben
reklámoznám az országot
ezzel. Szívesebben lennék
büszke azokra a pillanatok-
ra, amikor tárgyalással okos
kompromisszumokat kötöt-
tünk, a Kiegyezésre, vagy az
EU-csatlakozásra. 1848-ra és
1956-ra sem a forrongás mi-
att emlékezem, hanem a ki-
tûzött célok miatt, a bennük
rejlõ lehetõségek miatt. Le-
het, hogy a kurucok nincse-
nek a gyarmatosítókkal való
küzdelem nélkül, ám én nem
értem, hogy miért akarja va-
laki gyarmatosított rabszol-
gának érezni magát és lázad-
ni, amikor egyenrangú pol-
gárnak is érezhetné magát,
és nyugodtan dolgozhatna
saját és országa jövõjéért.

Orbán Viktor 
– a talpra álló mûvész
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A szenzációs, 
eltépett és papír-
kosárba dobott 
lemondás

Sorin Roºca Stãnescu

Traian Bãsescu elnök fel-
ajánlja lemondását. Egy év-
vel mandátumának hivatalos
lejárta elõtt. Az egyszerû be-
jelentés, el kell ismernünk,
meglehetõsen szenzációs.
Feltételekkel teszi. Elfogad-
hatatlan feltételekkel. Volta-
képpen lehetetlenekkel. Ami
azt jelenti, hogy az ajánlatot
provokációnak szánta. De
rossz viccnek sikeredett. Mi-
lyen helyzetben ajánlja fel le-
mondását Traian Bãsescu
úr? Nem volt még egy olyan
eset, hogy mandátumának
végén egy államfõ hitele egy-
számjegyûre zsugorodott
volna. Valahol a tíz százalék
alá. Mert akárhányszor egy
elnök megítélése megkopott,
az illetõ sokkal hamarabb le-
lépett a színpadról. Mandá-
tumának végén, például,
Emil Constantinescu, aki
másodjára már nem is jelöl-
tette magát, a választójoggal
rendelkezõ lakosság több
mint 30 százalékának támo-
gatását bírta. Másodsorban
az elnöki párt, a PDL is tel-
jes felbomlásban van. A
rossz kormányzásért fizet.
És milyen körülményeket
említhetnénk még? A kor-
mány sorozatban követi el a
hibákat. Hogy ne nevezzem
gazdasági bûncselekmé-
nyeknek. A „kormányom el-
sõ sikere” pedig – Mihai
Rãzvan Ungureanut idéz-
tem – éppen az arcába rob-
bant fel. Miután hatalmas
botrányt kavart, íme, az üz-
let nem jön létre. Merthogy a
„partnernek” nincs pénze.
És ez a kormány még egy
bûnvádi feljelentéssel is
szembesül. És végül, ma
tartják az USL rendkívüli
kongresszusát is, amely egy
valószínûleg gyõztes válasz-
tási kampány kezdetét jelzi.
A fentiek puszta felsorolása
is rámutat Traian Bãsescu el-
nök valódi  szándékára. Ne-
vezetesen, hogy lemondása,
vagy lemondási ajánlatai
ürügyén megváltoztassa a
közélet ügyrendjét. Hogy el-
sorvassza a pillanat minden
más lehetõségét. Azt, hogy –
egyébként elég rosszul elõa-
dott – blöffel van dolgunk,
akkor is felismerhetjük, ha
megpróbálnánk komolyan
venni Traian Bãsescu elnök
lemondási ajánlatát. Ame-
lyet attól tesz függõvé, hogy
az ellenzék a helyhatósági
választások végéig fogadjon
el legalább két módosítást az
Alkotmányon, és legalább
két népszavazást. Egyet a
honatyák számának csök-
kentéséért és a Szenátus fel-
számolásáért, a másikat az
elnöki mandátum öt évrõl
négy évre csökkentéséért. A
honatyák számának csök-
kentését, amivel az ellenzék

egyetért, már rég véghez le-
hetett volna vinni, ha a ha-
talmon lévõ pártok, és min-
denekelõtt a PDL akarta vol-
na. A PDL volt az, amely
bojkottálta a honatyák szá-
mának csökkentését. Hiszen
csak a Szenátus felszámolá-
sa függ alkotmánymódosí-
tástól és népszavazástól.
Minden józan gondolkodá-
sú ember joggal teszi fel a
kérdést, hogy az elnöki párt
miért nem tette meg eddig
azt, amit megtehetett volna.
Ami pedig a két népszava-
zást és az Alkotmány két
módosítását illeti, Traian
Bãsescu elnök ajánlata tech-
nikai szempontból késõn ér-
kezett. Bárki elemzi a törvé-
nyes elõírásokat, megérti,
hogy végig kell járni egy sza-
kaszt és teljesülnie kell egy
sor feltételnek, amelyek
homlokegyenest ütköznek a
választási menetrenddel. A
Traian Bãsescu elnök által
állított feltételeket egész egy-
szerûen nem lehet teljesíteni.
Ami azonban nem akadá-

lyozza meg abban, hogy ha
akarja, beadja a lemondását.
Végül is a lemondás egyol-
dalú akarat kérdése. És
mindmáig nem hallottam,
hogy a lemondás alku tárgya
lenne. A lemondás tiszteletre
méltóbb a menesztésnél.
(Fordította: K. B. A.) 

Titkos táviratok

Ion M. Ioniþã

Tegyük fel, hogy Románia
egyik partner országának a
külügyminisztériumában
dolgozol. Egy olyan államé-
ban, ahol a Bukarestbõl jövõ
hírek fontosak. Aztán érke-
zik egy távirat a romániai
nagykövetségrõl: „Boc kor-
mányfõ lemondott. Megkez-
dõdtek a kormányalakítási

tárgyalások.” Majd további
hírek érkeznek: „A külföldi
hírszerzés volt vezetõjét,
Mihai Rãzvan Ungureanut
jelölték miniszterelnöknek...
A parlament bizalmat szava-
zott az Ungureanu-kor-
mánynak... A jobb-közép
koalíció hatalmon marad
Bukarestben...” Azt mon-
dod, rendben van. Összeállí-
tasz sürgõsen egy jelentést a
Romániával foglalkozó osz-
tályvezetõnek: „Bãsescu el-
nök új csapatot bízott meg a
kormányzással, amelybõl hi-
ányoznak a PDL volt mi-
niszterei, hogy ily módon
visszaálljon a bizalom a dur-
va megszorítások nyomán
erõsen erodálódott kor-
mányban.” Mindenki elége-
dett. Ám alighogy hozzáfog-
nál más problémáknak, már-
is kattog a bukaresti távíró:
„Traian Bãsescu elnök az el-
lenzék egyik vezetõjét,
Victor Pontát, a Szociálde-
mokrata Párt elnökét jelölte
a miniszterelnöki tisztségre.”
Enyhén csodálkozó minisz-

tériumbeli fõnököd emlékez-
tet: „Mintha Ungureanu úr
lenne a kormányfõ Románi-
ában.” Azt válaszolod erre:
„Persze, de az elnök felfedte,
hogy eredetileg Pontának
tett ajánlatot.” „Biztos vagy
benne?” „Hogyne, az elnök
maga nyilatkozta egy tévé-
mûsorban. Sõt, idézett egy
jegyzõ könyvbõl.” „Szedd
össze magad, kérlek. Koráb-
ban arról tájékoztattál, hogy
az elnök kijelentette: soha
nem teszi meg Pontát kor-
mányfõnek. Még akkor sem,
ha megnyeri a választásokat.
Nem gondolod, hogy szük-
séged volna egy rövid sza-
badságra, túlhajszoltnak
tûnsz” – érkezik fõnököd vá-
lasza.

Noha Romániával foglal-
kozol, és azt tartod magad-
ról, hogy tudsz egyet s mást
errõl az országról, elkezdesz
aggódni. Valamit nem ér-

tesz. A fõnök elégedetlen.
Hogy tudtál ilyen butaságo-
kat írni? Hogy Pontát jelölné
Bãsescu? Kizárt dolog! Még-
is ez történt. De hát végül is
jó, hogy vége. 

Azazhogy mégse. Buka-
rest nem nyugszik. „Traian
Bãsescu elnök levelet kül-
dött az ellenzéknek, amely-
ben ünnepélyesen bejelen-
tette lemondását.” Ez aztán
a bomba! Ám a fõnök a je-
lek szerint nem hajlandó be-
venni ekkora botorságot:
„Kedvesem, igazam volt,
több mint túlhajszolt vagy.
Biztos vagy benne, hogy
ezen a területen akarsz to-
vább dolgozni?” Mit lehet
erre mondani? Hogy egy
szót sem értesz abból, ami
abban az országban törté-
nik? Hogy amikor azt hitted,
hogy végre megértetted,
minden a feje tetejére állt?
Hogy holdkórosok lakják
azt az országot? Hogy az
Afr ika- igazgatósághoz
akarsz kerülni? Nincs mit
tenni, a kötelesség az köte-

lesség. Ismét tájékoztatni
kell a fõnököt. „Victor Ponta
összetépte Bãsescu elnök le-
velét a PSD kongresszusa
elõtt, noha az ellenzék több-
ször bejelentette, hogy a vá-
lasztások megnyerése után
felfüggeszti tisztségébõl az
államfõt.” A fõnök biztosan
csalódott lesz. Afrika szép
álom marad, te pedig me-
hetsz a Déli-sarkra. Hogy le-
het ezt megmagyarázni?
Hogy az elnök nem mond le,
és hogy Romániában min-
den füstbomba és tûzijáték?
Hogy küszöbön állnak a vá-
lasztások? Hogy a kormány-
párt elsõ alelnöke dezertált
az ellenséghez, az ellenség
pedig, azaz a PNL kicsinálta
az egyetlen jelöltjét, aki esél-
lyel indulhatott volna Buka-
restben? Kinek használ ez? 

Jó, hogy nem ott élsz. Jobb
a pingvinek közt! 
(Fordította: Sz. L.)

Nyelvében él...

Dan Perjovschi
Tiltakozunk a magyar

egyetemisták joga ellen,
hogy anyanyelvükön tanul-
ják az orvostudományt. A
parlamentben bizalmatlan-
sági indítványt adunk be a
Marosvásárhelyi MOGYE
magyar nyelvû kara ellen.
Ugyanakkor, hogy gyerme-
keinket német óvodába és
kollégiumba adhassuk, pro-
tekcióval a közjegyzõtõl ha-
mis bizonyítványokat szer-
zünk arról, hogy született
németek vagyunk. 

Ahány ideológia, 
annyi morális 
válság

A republikánus elnökje-
lölt-aspiránsok elõszeretettel
okolják a liberálisokat Ame-

rika morális válságáért. Pe-
dig korántsem egyértelmû,
hogy hanyatlóban van az er-
kölcs. Ha mégis, akkor az
leginkább a közmorált érinti,
és a jobboldalnak tudható be
– vetik ellen a liberálisok.

A republikánus elõválasz-
tás esélyesei egymásra licitál-
va kárhoztatják a liberáliso-
kat Amerika morális válsá-
gáért – olvassuk az Economist
összefoglalóját. Rick San-
torum szenátor azt mondta,
hogy a Sátán fenekedik
Amerikára. A mérsékeltebb
Mitt Romney Obama „világi
programját” hibáztatta az
ország morális lezüllesztésé-
ért. Newt Gingrich is az ál-
lam és a vallás szétválasztá-
sára vezette vissza az ország
problémáit.

Bármennyire népszerûek
is az erkölcsi válsággal kap-
csolatos vélekedések, a szá-
mok aligha igazolják õket –

írja az Economist. Az elmúlt
évtizedekben jelentõsen visz-
szaesett a bûncselekmények
száma. Látványosan csök-
kent az emberölés, és sokkal
kevesebb a kiskorú bûnelkö-
vetõ. Sõt, az elmúlt nyolc év
során 80 százalékkal csök-
kent az abortuszok száma,
történelmi mélyponton van
a válások száma, csakúgy,
mint a fiatalkorú terhesség.

Hol itt az erkölcsi válság?
– kérdezi az Economist. Az-
tán hozzáteszi, hogy a kon-
zervatívok esetleg azt nehez-
ményezik, hogy egyre nõ a
házasságon kívül született
gyermekek aránya. Ami igaz
is, ám nem feltétlenül az er-
kölcsi hanyatlás, sokkal in-
kább a házasság háttérbe
szorulásának velejárója. A
stabil család fontos, de ma
már nem kell hozzá formális
egybekelés.

Az erkölcsi fertõrõl prédi-
káló konzervatívok valójá-
ban érzelmi alapon ítélnek,
és saját világnézetüket, illet-
ve ízlésüket akarják ráerõl-
tetni a társadalomra, véli az
Economist. A hagyományos
intézményeket és erényeket
siratják, függetlenül attól,
hogy ezek letûntével a társa-
dalom nem válik züllötteb-
bé. Szemben a liberálisok-
kal, akik viszont inkább az
utóbbit tartják fontosnak.
Ezért például támogatják,
hogy azonos nemû párok is
örökbe fogadhassanak, hi-
szen ez elõsegíti, hogy a ma-
gukra hagyott gyerekek sta-
bil családban nõjenek fel,
még ha a család eme formá-
ja nem is felel meg a hagyo-
mányos felfogásnak.

„Valóban erkölcsi züllés
jellemzi Amerikát. Csak-
hogy nem a magánmorál
pusztul, hanem a közer-
kölcs” – írja a kérdés kap-
csán Robert Reich, a Berke-
ley közgazdásza, aki Bill
Clinton kormányában mun-
kaügyi miniszter volt. Reich
szerint a gazdasági válságot
is jelentõs részben a közsze-
replõk – a politikusok és a
pénzelit – erkölcstelensége
okozta. Mindenekelõtt a
Wall Street befektetõinek a
pénzügyi ellenõrzést kiját-
szó, illetve megvesztegetõ,
az ügyfeleket tudatosan be-
csapó gyakorlata, amit nem-
rég Greg Smith, a Goldman
Sachs egyik vezetõ beosztá-
sú alkalmazottja is beismert.
Az Enron-ügy óta nyílt titok,
hogy a nemzetközi hitelmi-
nõsítõk is közremûködnek
az ilyen csalásokban. 

Azok, akik a magánerköl-
csök terén akarnak rendet
tenni, valójában teokráciát
akarnak létrehozni. Márpe-
dig az amerikai szabadság
szellemével ellentétes a ma-
gánélet – a házasság, a sze-
xualitás, a gyerekvállalás és
a vallás – ellenõrzése. A do-
log iróniája, véli Reich, hogy
az erkölcsök konzervatív
bajnokai ellenzik a piacok ál-
lami megregulázására tett kí-
sérletet. Pedig ezek nélkül
aligha számolható fel a köz-
erkölcsök válsága. 
(metazin.hu)

Szóljon, aki érti...

Traian Bãsescu 
– akinek a lemondása 
sem kell már senkinek

Victor Ponta – nem fogadja el 
a miniszterelnökséget, 

ugyanis miniszterelnök akar lenni

Mihai Rãzvan Ungureanu 
– ha Bãsescut nem függesztik fel, 

még államelnök is lehet
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Czédly József

A felnõttek szakmai képzését
immár 12 éve tették lehetõvé
és szabályozták a 129/2000
sz. törvényerejû kormány-
rendelet alapján. Most azért
lett újra idõszerû, mert a Hi-
vatalos Közlöny március 26-i,
196. számában megjelent a
57/2012 sz. törvény az ere-
deti jogszabály kiegészítésé-
rõl és módosításáról, mely
többek között a következõk-
rõl rendelkezik:

„A felnõttek egyenlõ mó-
don jogosultak a szakmai
képzésre, függetlenül életko-
rukra, nemükre, fajukra, et-
nikai származásukra, politi-
kai vagy vallási hovatartozá-
sukra. Szakmai képzésükre
vonatkozó programjaik elké-
szülhetnek úgy román nyel-
ven, mint a nemzeti kisebb-
ségek egyik nyelvén, illetve
egy nemzetközileg közismert
idegen nyelven.” Tehát 12 év
után most kerülhetet sor ar-
ra, hogy törvényesítsék, a fel-
nõttek szakmai képzése tör-
ténhet a nemzeti kisebbségek
nyelvén is. Az érdekelteknek
írásban kell kérniük, ha szak-
mai képzésüket anyanyelvü-
kön megírt program alapján
kívánják megszerezni.

A törvény értelmében fel-
nõttnek számít minden sze-
mély aki törvényesen mun-
kavállaló lehet, és aki részt
vehet a szakmai képzésen. A
munkaadók kötelessége
(ezek lehetnek: kereskedelmi
társaságok, központi vagy
helyi költségvetésbõl finan-
szírozott nemzeti vállalatok
vagy társaságok, autonóm
gazdasági egységek, költség-

vetési, vagy ezen kívüli ala-
pokból finanszírozott egysé-
gek vagy intézmények), hogy
biztosítsák a megfelelõ felté-
teleket alkalmazottaik szá-
mára a szakmai képzésen va-
ló részvételre. A munka-
adóknak és a munkavállalók-
nak a szakmai képzésre vo-
natkozó jogait és kötelezett-
ségeit, valamint a szakmai
képzésen való részvétel idõ-
tartamát a kollektív, illetve az
egyéni munkaszerzõdésben
kell rögzíteni.

Azok a személyek, akik-
nek nincs munkahelyük és
állást keresnek, részt vehet-
nek a Munkaerõgazdálkodás
Országos Ügynöksége
(Agenþia Naþionalã pentru
Ocuparea Forþei de Muncã)
vagy más szakmai képzésre
felhatalmazott intézmény ál-
tal szervezett képzésen.

A felnõttek szakmai kép-
zésének fontosabb céljai:

a) az egyének társadalmi
beilleszkedésének megköny-
nyítése, szakmai törekvéseik
és a munkaerõ piac kívánal-
mainak egybehangolásával;

b) a munkaerõforrások
olymódú felkészítése, ami
hozzájárul versenyképessé-
gük fejlesztéséhez;

c) az alapfoglalkozással,
valamint a hasonló besorolá-
sokkal járó ismeretek idõsze-
rûsítése és a szakmai felké-
szültség tökéletesítése;

d) új szakmai képesítés
biztosítása, amennyiben ezt
a gazdasági átszervezés, a
társadalmi mobilitás, vagy a
munkaképesség megváltozá-
sa megkívánja;

e) a szolgálati feladatok el-
látásoz szükséges magasabb

fokú ismeretek, modern
módszerek és eljárások elsa-
játítása.

A felnõttek szakmai kép-
zése lehet bevezetõ vagy fo-
lyamatos jellegû, mindkét
esetben különbözõek kell le-
gyenek az állami iskolákban
történõ szakmai képzéssel
szemben. A felnõttek beveze-
tõ szakmai képzése biztosítja
azoknak a minimális szak-
mai ismereteknek az elsajátí-
tását ami szükséges egy mun-
kahely elfoglalásához. A fo-
lyamatos képzésre mindig a
bevezetõ után kerül sor és
vagy a már megszerzett is-
meretek kibõvítésére szolgál
vagy újabb ismeretek elsajátí-
tására.

A felnõttek szakmai kép-
zése bevezetõ, szakmára ké-
pesítõ, új szakmára képesítõ,
felsõbb felkészítést biztosító,
szakosodásra szolgáló prog-
ramokból áll, ezeket az aláb-
biak szerint lehet meghatá-
rozni:

a) A bevezetõ program
(program de iniþiere) a szak-

mai képesítéshez szükséges
ismeretek elsajátítására szol-
gál;

b) A szakmai és az új
szakma elnyeréséhez szüksé-
ges képesítés (program de
calificare ºi recalificare)
olyan általános szakmai is-
mereteket tételez fel, ame-
lyek biztosítják egy egyén
számára, hogy többrendbeli
sajátságos tevékenységet
folytassanak, illetve többféle
munkahelyet töltsenek be;

c) A felsõbb felkészítést
biztosító, szakosodásra szol-
gáló programok (programe
de perfecþionare,respectiv de
specializare). Ezek hivatása a
már szakmai képzéssel ren-
delkezõ személyek  ismerete-
inek, hozzáértésének tovább
fejlesztése és kiegészítése.

A felnõttek szakmai kép-
zését magán vagy közjogi
személyiséggel bíró jogi sze-
mélyek végezhetik, inas kép-
zés esetében erre jogosultak
természetes (fizikai) szemé-
lyek is, a törvény mindkét
esetben ezeket a szakmai

képzés szolgáltatóinak (furn-
izori de formare profesion-
alã) nevezi.

Szakmai képzést szolgálta-
tók lehetnek jogi személyi-
séggel bíró vagy nem bíró
szakmai képzési központok
is (centre de formare profe-
sionalã). Ezeket magán vagy
vagy közjogi személyiséggel
bíró jogi személyek hozhat-
ják létre.

A felnõttek szakmai kép-
zése a következõ szervezési
formákban történhet:

– Szakmai képzést szolgál-
tatók által létrehozott tanfo-
lyamok;

– Munkaadók által, saját
egységeikben létrehozott tan-
folyamok;

– Belföldi vagy külföldi
egységekben végzett gyakor-
lati tevékenység;

– Más, a törvényben elõírt
szakmai képzési formák.

A szakmai képzésen részt-
vevõk nem kötelezhetõk ar-
ra, hogy programon kívüli
tevékenységeken is részt ve-
gyenek. Azok a szakmai
képzést szolgáltatók, akik a
programok befejezése után
országos érvényû, a végzést
igazoló okmányt bocsátanak
ki, a szakmai képzésre vo-
natkozó szerzõdést kötnek a
programban résztvevõkkel.
A szakmai képzést meg lehet
szervezni, munkahelyen tör-
ténõ inasképzés formájában
is. Ezen részt vehetnek és
szakmai képesítést nyerhet-
nek, gimnáziumi végzettség-
gel bíró személyek is, függet-
lenül attól, hogy letették
vagy nem, a végzettséget iga-
zoló vizsgát (examan de
capacitate).

A felnõttek szakmai kép-
zését és az erre vonatkozó ki-
értékelési tevékenységet a kö-
vetkezõ pénzügyi források-
ból lehet finanszírozni:

– A munkaadók saját for-
rásaiból;

– A munkanélküli alap
költségvetésébõl;

– Szponzorizálásból, fel-
ajánlásokból, külsõ források
bevonásából;

– A szakmai képzésen
résztvevõk által befizetett il-
letékekbõl.

Azok a kereskedelmi társa-
ságok, más gazdasági egysé-
gek, melyek alkalmazottaik
szakmai képzését saját forrá-
saikból finanszírozzák, a
képzések költségeit leírhatják
nyereség, illetve jövedelem-
adójukból. Azok az intézmé-
nyek melyek tevékenységü-
ket költségvetésen kívüli jö-
vedelmeikbõl fedezik, alkal-
mazottaiknak szakmai kép-
zését ezekbõl a jövedelmek-
bõl finanszírozhatják. Az or-
szágos, illetve a helyi költség-
vetésbõl finanszírozott intéz-
ményeknek alkalmazottaik
szakmai képzését a számuk-
ra elfogadott költségvetésbõl
kell fedezniük.

A munkaadók által szerve-
zett szakmai képzésen részt-
vevõ alkalmazottak, a képzés
idõtartamára az egyéni mun-
kaszerzõdésükbe foglalt, nor-
mál munkaidõre vonatkozó,
munkabérre jogosultak. Ab-
ban az esetben, ha a szakmai
képzés a munkahelyen kívüli
más helységben történik, a
képzésben résztvevõk jogo-
sultak a kiszállási költségek
megtérítésére. Ezeket a mun-
kaadónak kell fedezni.

Deák Levente

Lapunk 2011. október 14-
16.-i számában A házassági
szerzõdés vagyonjogi vetületei
címû írásomban már foglal-
koztam az új polgári tör-
vénykönyvnek ezzel a csak
nálunk újnak mondható
intézkedésével, amely a há-
zasulandóknak és a háza-
soknak egymás közötti va-
gyonjogi viszonyaiban alter-
natív megoldásokat kínál,
ugyanis õk a házassági
szerõdésben a törvényes va-
gyonközösség, az egyezmé-
nyes vagyonközösség vagy a
vagyonelkülönítés közül vá-
laszthatják ki a nekik legin-
kább megfelelõt.

Egy ilyen horderejû, a pol-
gári jogviszonyokat újra sza-
bályozó törvénykönyv ha-
tályba léptetése nem könnyû
feladat, mert a törvényalko-
tónak egyúttal olyan szabá-
lyokat is meg kell alkotnia,
amelyek a jogalkalmazó bí-
róságoknak és a jogalkalma-
zásban résztvevõ más ható-
ságoknak kezébe ebben az
átmeneti szakaszban köny-
nyen követendõ és érthetõ út-
mutatót ad. Ezt szolgálja a
2011. évi 71. törvény (a
2011. évi 409. Hivatalos Köz-

lönyben), amelybõl most csak
egyetlen, a 37. szakaszt fo-
gom ismertetni és a megfele-
lõ szövegkörnyezettel össze-
vetve elemezni. De elõbb azt
a rendelkezését idézem a pol-
gári törvénykönyvnek,
amelyre a fent említett
hatálybaléptetõ elõírás vo-
natkozik. A Ptk. 369. szaka-
szának elsõ bekezdésérõl van
szó, amely az egy évnél ré-
gebbi házasságoknál a felek-
nek lehetõséget teremt arra,
hogy a házasságkötésükkor
választott, a létezõ vagyoni
jogviszonyuk formáját meg-
változtassák, éspedig az
egyezményes vagyonközös-
ség feltéteire kötelezõen kö-
vetendõ szabályok betartásá-
val. A 71. törvény 37. szaka-
sza azt mondja ki, hogy ez-
zel a lehetõséggel azok a há-
zastársak is élhetnek, akik
házasságukat 2011. október
1-je, azaz az új Ptk. hatályba
lépése elõtt kötötték, ameny-
nyiben – ezt én teszem hozzá
–, e mostani, vagyoni viszo-
nyukat módosító családjogi
szerõzödésük megkötése/hi-
telesítése és házasságkötésük
eredeti idõpontja között leg-
alább egy év telt el.

Az ismertetõm a további-
akban talán könnyebben lesz

követhetõ, ha vázolom egy
feltételezett helyzet tényele-
meit. Idõsebb korban meg-
kötött elsõ vagy újabb házas-
ságoknál fordulhat elõ az,
hogy az egyik vagy akár
mindkét házasfél felnõtt
gyermekeket és jelentõs saját
vagyont hoz be az új kapcso-
latba, miközben együtt is
gyarapítják most már a kö-
zös vagyont. A helyzetet to-
vább bonyolíthatja az is,
hogy ezt az utóbbit, vagyis
az osztatlan közös vagyon-
nak számító vagyont olyan
pénzbõl veszik meg, amit
egyikük vagy másikuk felme-
nõje, esetleg külfüldön, jobb
anyagi körülmények között
élõ rokona ad. Ezt a tényt
azonban a vonatkozó adás-
vételi szerzõdésben nem jele-
nítették meg. Ebben az itt
csak vázlatosan ismertetett
esetben tanácsolhatom azt,
hogy a házasfelek kössenek
egy olyan házassági vagyon-
jogi szerzõdést, amelyben el-
térõen az ismert és házassá-
guk megkötése idején kizáró-
lagos osztatlan, törvényes va-
gyonközösség helyett válasz-
szák az egyezményes vagy
közösségi formát, követve
ennek a Ptk. 366-368. szaka-
szokban található rendelke-

zéseit, nem feledkezve meg
közben arról sem, hogy érvé-
nyességi szempontból kötele-
zõ a közokirati forma, azaz a
közjegyzõ általi hitelesítés, és
a jogügyletnek a közjegyzõi
központi nyilvántartásba, az
ingatlanra vonatkozóan a te-
lekkönyvi, esetenként a cég-
nyilvántartásba történõ beje-
gyeztetése. Ezeket azonban a
közjegyzõ hivatalból intézi,
ami nem zárja ki azt, hogy a
közjegyzõ mulasztása esetén
maguk a felek kezdeményez-
zék, kérjék ezeket. (Ptk.334.
szakasz 1- 4. bekezdés.)

Mit  tartalmazhat az
egyezményes vagyonközös-
séget rögzítõ házassági szer-
zõdés? A feleletet a Ptk. 367.
szakaszában, közelebbrõl en-
nek a)-e) pontjában találjuk
meg. Közös tulajdonúnak le-
het minõsíteni az egyikük
vagy másikuk által a házas-
ságkötés elõtt vagy alatt szer-
zett saját vagyont és csak az
egyikük által felvett adóssá-
got, amiért ennek alapján
már együtt felelnek majd. Ki-
vételt képeznek a Ptk. 340.
szakasza b) és c) pontjában
foglalt esetek, azaz a szemé-
lyes használati és a foglalko-
zás gyakorlásához szükséges
eszközök, amelyek tehát

nem vehetõk közös tulajdon-
ba. Ami a tanácsunk alapjául
szolgált: a b) pontban az áll,
hogy a vagyonközösségbe
vont javak, az adósságok kö-
re leszûkíthetõ csak megha-
tározott vagyontárgyakra,
tartozásokra, függetlenül at-
tól, hogy ezeket a házasság-
kötés elõtt vagy alatt szerez-
ték, kivéve a házasság fenn-
tartásával kapcsolatos, bár-
melyik házasfél által felvál-
lalt költségeket. Itt tehát meg-
jelenthet a saját vagyon is, a
példánknál maradva arra az
ingatlanra, amit az egyik há-
zasfél, már a házasság alatt,
de kölcsön vagy ajándékba
kapott pénzbõl vásárolt. A c)
pontban egy,  az ügyintézés-
sel kapcsolatos megszorító
intézkedésnek a szerzõdésbe
történõ belefoglalása szere-
pel. Kiköthetõ, hogy bármi-
lyen, az ügyek intézésével
(incheierea unor anumite
acte de administrare) kapcso-
latos döntést a felek együtt
hoznak meg. Ha pedig vala-
melyikük akaratát valamiért
érvényesíteni nem tudja vagy
önkényesen elzárkózik az
ügy együttes rendezése elõl,
a másik fél egymaga kötheti
meg az ügyletet, de csak a
gyámügyi bíróság elõzetes

jóváhagyásának megszerzé-
se után. A 367. szakasz d)
pontja az egyezményes va-
gyonközösségi szerzõdésbe
engedi belefoglalni a túlélõ
házastárs javára szólóan azt
a lehetõséget (clauza de pre-
ciput) – de mondhatom – jo-
got, hogy a majdani özvegy
még az örökség elosztása
elõtt ingyenesen átvegye és
így megszerezze a közös
vagy a részarányos vagyon-
nak bizonyos részét, amit az-
tán neki nem kell betudnia a
hagyatékba, de amely a köte-
les részes társörökösök kéré-
sére lecsökkenthetõ a rendel-
kezésre álló rész szintjére. Az
említett törvényszakasz utol-
só, e) pontja lehetõséget te-
remt arra is, hogy a felek a
választott egyezményes va-
gyonközösségük késõbbi fel-
számolásának, megszünteté-
sének szabályait is rögzítsék.
Ha pedig szerzõdésükben va-
lamilyen fontos kérdésben
nem döntöttek, ha valamit
kifelejtettek, - a 368. szakasz
szerint a felek a törvényes va-
gyonközösségre érvényes
elõírásokat fogják követni
vagy vita esetén a bíróság az
erre a formára érvényes elõ-
írásokat fogja tudni alkal-
mazni.

Felnõttek képzése magyarul is

A házassági vagyonjogi szerzõdésrõl
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(Szép) Új világ

Helyszín: Gyergyószent-
miklós, Figura Stúdió Szín-
ház – Nagyterem, Testvéri-
ség sugárút 9. Idõpontok:
április 15., vasárnap, 19 óra,
április 17., kedd, 20 óra.

Történelmi darab a jövõ-
rõl Karel Èapek: R.U.R. c.
mûve nyomán.

Vásárhelyi Antal-
kiállítás

Helyszín: Csíkszereda, Új
Kriterion Galléria, Petõfi u.
4. Idõpont: április 13., pén-
tek.

Vásárhelyi Antal grafikus-
mûvész Kultikus architektúra
címû kiállítását Szabó Noé-
mi mûvészettörténész nyitja
meg.

Bernard Slade: Jövõre 
veled ugyanitt 1.

Helyszín: Kézdivásárhely,
Vigadó Mûvelõdési Ház.
Idõpont: április 16., hétfõ,
19 óra.

A budapesti Bánfalvy Stú-
dió elõadása. A darabban a
Bánfaly Ági által alakított
Doris egy boldog házasság-
ban élõ kaliforniai asszony,
a Harmath Imre által ját-
szott George pedig nõs
könyvelõ New Jersey-bõl. A
férfi és a nõ véletlenül össze-
fut egy kaliforniai tengerpar-
ti fogadóban, s másnap arra
ébrednek, hogy egymás kar-
jaiban töltötték az éjszakát.
Különös szerelmi kapcsolat
szövõdik kettejük között,
melynek lényege, hogy éven-
te egyszer ugyanabban az

idõpontban, ugyanott egy
kellemes hétvégét töltenek
együtt. A darab évekig futott
a Broadwayon, Hollywood-
ban film is készült belõle.

Székely jelképek 
a háromszéki 
címerekben

Helyszín: Kézdivásárhely,
Vigadó Mûvelõdési Ház.
Idõpont: április 1.3., péntek,
19 óra.

Meghívott elõadó Szeke-
res Attila István heraldikus.

Háy János: 
A gézagyerek

Helyszín: Marosvásárhe-
lyi Nemzeti Színház – Kiste-
rem. Idõpont: április 14.,
szombat, 19 óra 30 perc

A szereposztás tagjai
László Csaba, Berekméri
Katalin, Tollas Gábor, Se-
bestyén Aba, Ördög Miklós

Levente, Györffy András,
Tatai Sándor, László Zsu-
zsa, Szabadi Nóra, B.Fülöp
Erzsébet, Korpos András.
Zene: Márkos Albert, dísz-
let-jelmez: Cseh Renátó,
asszisztens: Máthé Tekla
Noémi e.h.. Rendezõ: Rusz-
nyák Gábor

Pintér Béla, 
Darvas Benedek: 
Parasztopera

Helyszín: Marosvásár-
hely, Mûvészeti Egyetem –
Stúdió Színház, Köteles Sá-
muel 6. sz. Idõpont: április
13., péntek, 19 óra.

Erdély. Kultúrház. Ma.
Hét hónapja. Huszonöt
éve. Két család, egy csa-
lád. Menyasszony, võle-
gény. Apák és fiúk. Ameri-
ka. Tûz és víz. Vérfertõ-
zés. Pénz, pénz, pénz. Lá-
tomások. Szerelmek. Bûn.
A múlt kísértetei, egy es-

küvõ, és egy rejtélyes ide-
gen.

Székely János: 
Hugenották

Helyszín: Marosvásárhe-
lyi Nemzeti Színház – Kiste-
rem. Idõpont: április 17.,
kedd, 19 óra 30 perc.

A Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház Tompa Miklós
Társulatának kistermi be-
mutatója Székely János Hu-
genották címû drámája.

Székely János: 
Caligula Helytartója

Helyszín: Marosvásrhelyi
Nemzeti Színház - Nagy-
terem/Színpad. Idõpont:
április 16., hétfõ, 19 óra

Székely János Caligula
helytartója címû drámája to-
vábbra is sikerrel szerepel a
Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház Tompa Miklós Tár-

sulatának repertoárján. A
szereposztás tagjai: Szélyes
Ferenc, Jászai díjas, Tatai
Sándor, Bányai Kelemen
Barna, Bokor Barna, Kilyén
László, Györffy András Já-
szai díjas, Kárp György.
Rendezõ: Kincses Elemér,
díszlet-jelmez: Dobre-
Kóthay Judit, dramaturg:
Albert Mária, zene:
Demény Attila.

Victor Vasarely-
kiállítás

Helyszín: Kézdivásárhely,
Vigadó Mûvelõdési Ház.
Idõpont: április 18., szerda,
18 óra.

Victor Vasarely Vásárhe-
lyi Gyõzõ néven született
Pécsett 1906-ban, õt tekint-
jük az optikai festészet,
vagy op-art legjelentõsebb
képviselõjének, mind élet-
mûve, mind számos elméle-
ti munkája révén.

Programajánló

Színekben és telitalpakban

gazdag cipõtrend

Ha már eleget szemezget-
tünk az üzletek polcairól
ránk kacsintgató hajszínezé-
si termékekkel, akkor mie-
lõtt beletennénk bármelyiket
is a kosarunkba, fontoljunk
meg néhány dolgot.

Elõször is azt, mennyire
szeretnénk drasztikus válto-
zást. Ha például barnából
szõkévé akarunk válni, ak-
kor a legjobb ha ezt szakem-
berre bízzuk. Ilyen nagy vál-
tozásra a legtöbb otthon is
bevethetõ termék nem alkal-
mas. Ugyanez a helyzet min-
den más, az eredeti hajszín-
tõl teljesen elütõ árnyalattal.
Jobb, ha a fodrász kezeire
bízzuk magunkat a tökéletes
végeredmény érdekében.

Emellett azt se árt eldönte-
ni, mennyire vagyunk bát-
rak. A hajfestékek is fakul-
nak ugyan, ám egészen ad-
dig a hajban maradnak, míg
az olló el nem távolítja õket.
A hajszínezõk 24-28 mosá-
sig bírják, a bemosók úgy 6-
8 mosást élnek túl a hajban.
Ha tehát valaki csak kísérle-
tezne, akkor elõször inkább
a rövid színhatású terméke-
ket válassza.

Az eredetinél 1-2 árnyalat-
tal világosabb vagy sötétebb
árnyalatok közül érdemes
válogatni. Jobb a világosab-
bakkal kezdeni a kísérlete-
zést, mivel ha nem tetszik a
végeredmény könnyebb sö-
tétebbé varázsolni, mint for-
dítva.

Emellett érdemes figye-
lembe venni a haj másodla-
gos árnyalatát is. A festék-
ben lévõ hatóanyagok
ugyanis erõsíthetik. Ez törté-
nik akkor is, mikor a barna
haj narancssárga árnyalatú-
vá válik festés után. Ezt
bronzosabb, hamvasabb ár-
nyalatok választásával lehet
elkerülni.

Honnan tudhatjuk, milyen
a haj másodlagos árnyalata?
Gyermekkori fényképeink
sokat mesélnek róla.
Amennyiben meleg, méz
szõke tincsekkel mosoly-
gunk a felvételeken, akkor
nagy valószínûséggel festés-

kor is a meleg árnyalatok
fognak kidomborodni. Ám
ha hûvösebb, hamvas szõkék
vagy barnák voltunk, akkor
ezek az árnyalatok fognak
felerõsödni festéskor.

Ami a hajmosást illeti,
egy-két nappal festés elõtt
mossuk utoljára. A fejbõrön
ugyanis természetes olajré-
teg található, melyet a mosás
eltávolít, és így a bõr köny-
nyebben irritálhatóvá válik.

Mielõtt pedig megkezde-
nénk a festést, fontos, hogy
elvégezzünk egy bõrallergia
tesztet. Amennyiben nem ér-
zékelünk allergiás reakciót,
akkor már tényleg nekifog-
hatunk a festésnek.

A hajfestés nem lóverseny,
idõ kell hozzá. Elõször is
minden szükséges kelléket
(fésû, keverõ tál, festék stb.)
helyezzünk kézközelbe. A
vállunkra terítsünk egy már
kopottabb törülközõt, és a
ruházatunk is olyan legyen,

hogy ne sajnáljunk összefes-
tékezni. Ha ezzel megva-
gyunk, akkor a hajvégeket
benedvesíthetjük, így elér-
hetjük, hogy a kisebb hibák
ellenére is jól felszívódjon a
festék, és ne legyen más szí-
nû mint a töve. Érdemes elõ-
ször próbafestést végezni az
egyik alsó tincsen, hogy lás-
suk, milyen végeredményre
számíthatunk. Inkább 1-2
doboz festék árával legyünk
szegényebbek, mint hogy
utána több órás munkával
tudja csak a fodrász korrigál-
ni a ballépésünket.

Ezután a hajat osszuk
négy részre, és hajcsattal rög-
zítsük. Mivel nem az egész
hajtömeggel kell egyszerre
megküzdenünk, elkerülhet-
jük, hogy kihagyjunk 1-2 fol-
tot. A festéket a hajtövektõl a
végekig vigyük fel. A csoma-
golásban található kesztyû
nem dísz, a hajfesték a bõ-
rünket, körmeinket is befog-
ja, és jó néhány napba is be-
letelhet, mire lekopik. A fül-
cimpákat, a haj vonalát pe-
dig érdemes bekenni egy kis
vazelinnel, hogy a mûvelet
végén könnyen lejöjjön a fes-
ték, ha netán sikerült félre
kennünk.

A hatóidõt akkortól kezd-
jük el mérni, mikor az utolsó
tincset is befestettük. Míg
várjuk, hogy a festék elvé-
gezze a dolgát, kerüljük a hi-
deget, ha szükségesnek érez-
zük, akár alufóliát is tehe-
tünk a hajra.

Mikor a hatóidõ letelt, ala-
posan öblítsük ki a festéket a
hajból. A következõ három
napban ne mossuk a hajat
samponnal, ugyanis kiold-
hatja a festékmolekulákat. A
túl meleg víz is ilyen hatással
van a színre (mellesleg a fej-
bõrnek se tesz jót), tehát ke-
rüljük, kellemes hõmérsékle-
tû vizet használjunk a mo-
sáshoz, öblítéshez.

A házi hajfestés 
ábécéje
Csalogató alterna-

tíva a házi hajfes-

tés, hiszen manap-

ság nem mindegy

mire mennyit köl-

tünk. Sokakat elri-

aszt azonban az a

lehetõség, hogy a

hõn áhított szín

helyett esetleg na-

rancssárgán fog

pompázni a hajko-

ronájuk.

Ahogy azt várni lehetett, a
retinaszaggató színekben ké-
szült cipõk elárasztották a
boltokat, és idén még az is
telitalpú szandálban jár
majd, aki egyébként retteg a
bokatöréstõl. Szinte mind-
egyik fazonnak van olcsóbb
és drágább verziója.

A fekete mellett a fehér a
másik szín, ami igazán örök-
érvényû, igaz, kényessége
miatt nem minden alkalom-
ra ajánlott. Így hiába lettek
ismét divatosak a fehér cipõk
fazontól függetlenül, szá-
moljunk azzal, hogy csak ki-
vételes alkalmakkor vehet-
jük fel, és ennek megfelelõen
válasszunk lábbelit. Egyik
üzletben sem olyan nagy a
kínálat, mint fekete társaik-
ból, így lehet, hogy több
helyre is be kell térni, mielõtt
megtaláljuk a megfelelõt.

Nagyon divatos most a
különösen élénk színek bi-
zarr párosítása. Miért pont a
cipõket hagyták volna ki a
jóból. Egyébként bármeny-
nyire is õrültnek tûnhetnek a
színösszetételek, azért van-
nak szabályok.

Idén tavasszal és nyáron
mindegy, hogy ezüst, mind-
egy hogy arany, lényeg,
hogy fémesen csillogjon a
lábbeli. Alapvetõen persze

nem nappali viseletnek
ajánlják a metálos holmikat,
de ez ne riasszon el minket,
minél inkább minimalista a
külsõ, annál megengedõb-
bek lehetünk.

Szinte minden nagyobb
tervezõ kollekciójában meg-
jelentek a fémes vagy egyéb
orrbetéttel megbolondított
cipõk, és most már minden-
ki számára elérhetõvé vált ez
a trend. Ha a hagyományo-
sabb üzletekben nem is érde-
mes ilyen lábbelik után ku-
tatni, a fast fashion boltok-
ban mindenki megtalálja a
számítását.

A csinos, de néha kényel-
metlen tûsarkú cipõket lecse-
rélhetjük egyszerûbb vá-
szoncipõkre. Az öltözködés-
be már régen visszatértek a
tengerész motívumok, és
most a cipõüzleteket is el-
árasztották a piros-fehér-kék
színû, csíkos vászoncipõk. 

Dömping van a telitalpú
cipõkbõl is. Színben és a talp
anyagában nincs hiány, és
érdemes mindent kipróbálni,
ugyanis tapasztalataink sze-
rint a kicsit ijesztõnek tûnõ
darabok teljesen máshogy
néznek ki a polcon, mint fel-
véve. Hogy jobb vagy rosz-
szabb az összhatás, azt min-
denki döntse el maga.



Évek óta nem reggelizem, mert
ébredés után nincs étvágyam.
Tudom, ez egészségtelen, de mit
tehetnék, hogy legyen kedvem
hozzá. Létezik valamilyen ter-
mészetes étvágygerjesztõ?

A reggeli étvágytalanság ál-
talában a rossz étkezési szo-
kások következménye. So-
kaknál indul a nap 1-2 kávé-
val, s az elsõ néhány falatnyi
étkezés a déli órákra tolódik,
és a fõ étkezés az esti idõ-
szakra esik. Emiatt reggel,
fõleg ha valaki a hajnali
órákban kel természetesen
még nem éhes. Mivel éjsza-
ka lasúbb az emésztés, a
gyomor- és bélrendszernek
több idõre van szüksége a
késõi vacsora megemészté-
sére, mintha mindez ebéd-
idõben történt volna. Így
fordul elõ nem egyszer,
hogy tévesen a szénhidrát-
háztartás zavara, cukorbe-
tegség gyanúja merül fel.
Úgy vélik a reggeli éhgyo-
mor az oka, de valójában a
késõi fõétkezés miatt nem
beszélhetünk éhgyomoról.
Gyakran ez az oka a szoru-
lásnak is, reggelre idõben
nem jut el az emésztés a
székletképzõdésig, napköz-
ben viszont idõ és mellékhe-
lyiség hiánya miatt sokszok
kell a székelést visszatartani.
Mindezek miatt mielõtt ét-
vágytalanságról beszélünk,
át kell gondolni az étkezési
szokásainkat. A valódi ét-
vágytalanság néhány hónap
alatt fogyáshoz vezet, vita-
min és nyomelemhiány lép
fel, legyengül az immun-
rendszer. Mindig oki kezelés
szükséges, hiszen az étvágy-
talanság nem önálló beteg-
ség, hanem tünet. Az indiai
ayurvedikus gyógyászat sze-
rint vannak olyan alkatú em-
berek, akiknek nem jó, ha
reggel esznek. Nekük szoba-
hõmérsékletû víz tesz a leg-
jobbat ébredés után, esetleg
gyógytea. Tíz órakor azon-
ban tanácsos enni valamit, 1
óra körül pedig ebédelni és
este hét körül vacsorázni.

Dr. Gyõri György
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Könnyû fokozat

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

Készítette: Buna Botond

Elõzõ feladványunk megfejtése

Két tehén nyári élményeirõl beszélget az istállóban.
– Pompás nyaram volt – mondja az egyikük. – A karám nagy
volt, mindig odasütött a nap, a fû méregzöld, és hát tudod,
volt ott egy fiatal, tüzes bika. Mit mondjak, amit az velem mû-
velni tudott, hát az mennyei volt... És te, hogy nyaraltál?
– Brr - rázkódik össze a másik. - Mit mondjak? Szûk karám,
semmi fû...
– És a hímek?

– ... (poén a rejtvényben)

Vízszintes: 1. A poén elsõ része. 11. J-nek ejtjük. 12. A ma-
gasba lendítve a házba tesz. 13. Skandináv pénz. 14. Ujjával
taszít. 16. Köln fele! 17. Évváltó évszak. 19. A végén zizeg!
20. A poén második része. 22. Vesszõbõl font halfogó kas
(táj.). 25. A csuka is ez. 26. Bent leejt! 28. Ennivaló (rég.). 29.
Törzskar.31. Modor, modoros vonás vagy viselkedés. 33. Er-
dõ vége! 34. Német elektronikai márka. 35. Folyómenti zóna.
36. Orosz ûrállomás volt. 37. Bokros rész! 38. Radíroz. 39.
Tölgyfa termése. 41. Lehullott, száraz lomb. 43. ... Capone;
Chicago hírhedt gengsztere. 44. Strasse (röv.). 45. Belekap a
láng. 48. Ürességérzet a gyomorban. 49. Kerget. 50. Légylár-
va. 52. Izomban rejlik! 53. Adott idõtõl. 54. Fehér ital. 56.
Keresztülhaladó. 59. Távolra. 

Függõleges: 1. Drezda folyója. 2. Egyenlet eredménye. 3.
Európai Bizottság (röv.). 4. Hideg évszakot átvészel. 5. Teng-
...; tétlenül tölti idejét. 6. A szélein extrém! 7. Network (röv.).
8. Kitûzött célt megvalósít. 9. Gyökér részei! 10. Vénül. 15.
Szabályokat nem tart be. 18. A földig nyúlik. 21. Gályán dol-
gozik. 23. Nemzeti Tanács (röv.). 24. A poén harmadik ré-
sze. 27. Bizonyos kort megér. 30. Mérnöki javaslat. 31. Abba
az irányba. 32. Kozmosz. 35. Bent ráönt! 36. Lapszél. 38.
Szállítóoszlop. 39. Magyar hírügynökség. 40. Sivár, puszta.
42. Tagbaszakadt! 44. Amerikai színésznõ (Sharon). 46. Ter-
melõegység. 47. Érzékszerv. 48. Emberi táplálék. 51. Cséplõ.
55. Jakabfi József monogramja. 57. Milliliter (röv.). 58. Fel-
menõ, elõd.

Nyári emlékek

A legtöbb szülõnek okozott
már hosszabb-rövidebb ide-
ig tartó fejfájást, hogy tipe-
gõ, vagy nagyobbacska,
óvodáskorú gyermeke meg-
tagadott mindenfajta együtt-
mûködést saját táplálásá-
ban? A bajok forrása csak
annyi, hogy nem azt akarja
enni, amit elé teszünk, nem
a kellõ idõpontban és nem a
megfelelõ módon. Minél
több szabályt próbálunk rá-
erõltetni, annál világosabbá
válik számára: a terített asz-
tal egy csatatér remek szín-
helye. Ezerféleképpen hív-
hatja fel magára a figyelmet,
s ez egy kisgyermek számá-
ra egyszerûen ellenállhatat-
lan csábítást jelent. Ezért
legokosabb, ha kidolgozunk
egy haditervet, amelyet kö-
vetve sikeresek lehetünk.

Higgyük el, a gyermek
nem fog éhezni! Az a felada-
tunk, hogy megfelelõ meny-
nyiségû és tápértékû étel ke-
rüljön elé, de nem kell bele-
tömnünk. Már régen bebizo-
nyosodott: a gyerekek nem

szorulnak a felnõttek segítsé-
gére, hosszabb távon tökéle-
tesen kiegyensúlyozott étren-
det állítanak össze a maguk
számára. Lehet, hogy a kicsi
napokig csak kenyeret haj-
landó enni, aztán szenvedé-
lyesen ráveti magát a húsra,
majd két napig szinte sem-
mit sem kér, majd csak édes-
séget fogad el. Bízzunk a
gyerekben, õ tudja a legjob-
ban, mire van szüksége.

Buzdítsuk mindenben
önállóságra! Olyan formá-
ban tegyük elé az ételt, hogy
egyedül is elboldoguljon ve-
le. Csak akkor segítsünk ne-
ki, ha õ maga kéri. Hagy-
juk, hogy érezze, az evés ak-
tív cselekvés. Engedjük:
egyen úgy, ahogyan tud
vagy akar. Nem az a lényeg,
hogy szépen fogja a kanalat,
vagy ne löttyintse ki a le-
vest. A fontos, hogy sikerél-
ménye legyen.

Hagyjuk, hogy tetszés
szerinti sorrendet állítson fel
az evésben. Ha eltiltjuk a
kólától, a dactörvény értel-

mében ez sokkal kívánato-
sabb lesz a számára, mint a
gyümölcslé, ha nem enged-

jük, hogy a sonkát a tejbe
mártogassa, egyiket sem
fogja megenni.

Akkor legyen vége az étke-
zésnek, amikor a gyerek úgy
érzi: eleget evett. Döntse el
õ, mikor kívánja befejezni.
Tegyük számára élvezetessé
az étkezést. Ne feledjük:
nyugodtan ülni a kis „örök-
mozgó” számára a legször-
nyûbb dolgok egyike.

Ha megpróbáljuk rávenni,
hogy üljön az asztalnál,
amíg a többiek befejezik az
evést, biztosan összezördü-
léshez vezet. Engedjük dol-
gára, ha annyit evett, ameny-
nyit akart.

Ne legyen az étel se bün-
tetés, se jutalom eszköze,
próbáljuk meg különválasz-
tani mit eszik a gyerek, s
mivel fegyelmezzük. Akkor
egyen, ha éhes, ne csak ak-
kor kapjon fagyit, ha jó gye-
rek volt.

A fenti jótanácsok betartá-
sával a gyerek hamarosan rá-
ébred: az evés olyan önálló
akció, amelyben szabadsága
megfelelõen érvényesül. S
ebben a korban számára ez a
legfontosabb.

Az orvos

válaszolHa nem eszik a gyerek

Az egyik alábecsült testned-
vünkrõl mostanában kezd
kiderülni, milyen hatékony
eszköz lehet az orvosi kuta-
tásban és diagnosztizálás-
ban. A nyál a jelek szerint
rengeteg hasznos informáci-
ót rejthet.

A Johns Hopkins Egye-
tem Interdiszciplináris Nyál-
Biotudományi Központjá-
nak szakértõi szerint a nyál
rengeteg olyan információt
hordoz, amelyeket könnyen
és olcsón meg lehet szerezni.
Doug Granger, a központ
igazgatója munkatársaival
arra próbál fényt deríteni,
pontosan hogyan is lehet
hasznát venni az említett
testnedvnek.

Mivel a szívbetegség koc-
kázatának kimutatására
használt vérvizsgálat soka-

kat elriaszt, gyakran nem vé-
geztetik el annyiszor, ahány-
szor kellene. A kutatóköz-
pont most egy olyan nyál-
vizsgálatot javasol, amellyel
helyettesíteni lehetne a vér-
vizsgálatot. A nyál is tartal-
mazza ugyanazt a C-reaktív-
fehérjét (CRP), melynek
megemelkedett vérszintje a
szívbetegség kockázatára
utal, így a nyálból is ki lehet
mutatni a páciens szívének
egészségi állapotát.

A kutatások szerint az ap-
jukkal bensõséges viszony-
ban lévõ lányok késõbb lép-
nek a pubertáskorba, késõbb
kezdenek randevúzni és léte-
sítenek nemi kapcsolatot,
ezen kívül nagyobb valószí-
nûséggel lesznek monogá-
mok. Granger és munkatár-
sai szerint a válasz ezúttal is

megtalálható a nyálban. Ki-
mutatták, hogy amikor egy
lány apjával való viszonyát
az elutasítás, a káosz és a
kényszer jellemzi, a lány
nyála reggel a kortizol hor-
mon normálisnál alacso-
nyabb szintjét tartalmazza,
amikor pedig problémáiról
és szorongásairól beszélget a
barátaival, a kortizol szintje
megemelkedik. Ezek az
egyensúlyból kibillent hor-
monszintek a stresszes hely-
zetekkel szembeni érzelmi
túlérzékenységét mutatják,
és ez negatív módon befolyá-
solhatja a választásait és
stresszkezelését az életben.

A stressz a szervezet vész-
reakcióját váltja ki, ami töb-
bek között az adrenalin szint
és a pulzusszám megemelke-
dését, valamint fokozott

nyálelválasztást okoz. A
nyálmirigyek alfa-amiláz en-
zimmel árasztják el a száj-
üreget, amely a stressz mar-
kereként szolgálhat.

Az elõrágás elterjedt gya-
korlatnak számított elõde-
inknél, és számos kultúrá-
ban a mai napig alkalmaz-
zák. Mostanában újra kezd
divatba jönni a nyugati or-
szágokban is az olyan kuta-
tásoknak köszönhetõen,
amelyek azt mutatják, hogy
az anya nyála serkenti a cse-
csemõ immunrendszerét.
Azáltal, hogy a csecsemõ ki
van téve az anya nyálában
lévõ kórokozók nyomainak,
az elõrágás serkenti a babá-
ban az antitestek termelését,
ami megtanítja az immun-
rendszerüknek, hogyan ke-
zeljék ezeket a kórokozókat

a késõbbiekben. Az asztma
és más, az iparosodott világ-
ban gyakori autoimmun be-
tegségek kockázatát is csök-
kentheti, amelyek gyakran
azért jelentkeznek, mert a
csecsemõk kétéves koruk
elõtt nem találkoznak eleget
a kórokozókkal.

A nyálunk teljes genetikai
állományunkat tartalmazza,
ráadásul olyan formában,
amellyel könnyebb dolgozni,
mint a más módokon ki-
nyert DNS-sel. Granger el-
mondta, hogy már egy fél
csepp nyálból is elegendõ
DNS-mintát lehet venni, és a
mintákat többször is le lehet
fagyasztani és ki lehet ol-
vasztani. Postán is el lehet
küldeni, és jó minõségû, bõ-
séges mennyiségû DNS
nyerhetõ ki belõle.

Mit tudhatunk meg a nyálból?
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Hol volt, hol nem volt, élt
egyszer egy gazda, akinek
nagyon eszes felesége volt. A
férfi minden nap megkérdez-
te: – „Mondd csak, asszony,
miért van minden étkezéskor
csak hús, mindig csak húst
fõzöl? Fõzz egyszer kását,
máskor répát, megint máskor
tejbegrízt, vagy babot, esetleg
tejlevest. Így egy hétig csak
húst eszünk, az összes húst
megesszük, és ha holnap ven-
dég jön, mit adsz neki?”

„Van elég hús, mindenki-
nek jut.”

Másnap reggel a gazda lát-
ja, hogy egy koldus megy át
az udvaron a kapu felé, két
nagy darab hússal. Megkér-
dezi: „Honnan szerzett a kol-
dus ennyi húst?”

„Honnan szerzett? Én ad-
tam neki, hiszen tegnap
mondtad, hogy takarékos-
kodjunk azok számára, akik
holnap jönnek.”

„Istenem! Egy ilyen gazd-
asszonnyal egy év alatt el le-

het kótyavetyélni egy egész
házat. Adj inkább ebédet!
Mit fõztél?”

„Kását, hiszen már tegnap
azt akartál. Mindjárt ho-
zom.”

„Milyen kása az, ha egy
csepp tej sincs?”

„Hát, az összes tej megsa-
vanyodott!”

„És a ma reggeli hol van?”
„Ma reggel nem fejtem

meg a tehenet. Túl késõn éb-
redtem, és már nem volt rá
idõm.”

„No, akkor eredj, fejd meg,
és ügyelj arra, hogy elég le-
gyen a kásához!”

„Megyek már, megyek,
csak elõbb ki kell kergetni a
tyúkokat a kamrából.”

„Mit csinálnak a tyúkok a
kamrában?”

„Egy kis lisztet csipegettek.
Látod, ma reggel elfelejtet-
tem bedugaszolni a sörös
hordót. Késõbb láttam, hogy
a sör mind kifolyt. Hogy ne
legyen nedves a kövezet, fel-

szórtam liszttel. No, nézd
csak, már teljesen száraz!”

A következõ héten a gazda
vendégeket várt, ezért szólt a
feleségének: „Asszony, vedd
le a piszkos abroszt, teríts az
asztalra egy tisztát, és fõzzél
nagyon finom ebédet, vendé-
gek jönnek.”

„Jól van, de nincs másik,
mert múlt héten a tûzhely
mellett meggyulladt pár faha-
sáb, elégett minden abrosz,
ing, még a te kék mellényed
is. Ebédet sem tudok mibõl
fõzni, mert a hús is és a liszt
is elfogyott.”

„No, akkor asszony, varrj
abból a piszkos abroszból
egy koldustarisznyát, és el-
megyünk koldulni, de legelõ-
ször menjünk ahhoz a kol-
dushoz, akinek te az egyik
nap hatalmas húsokat adtál,
most talán õ vendégel meg
minket.”

Lett népmesék
(Fordította: Dabi István)

Az eszes háziasszony

HIRDETÉS

Az õszi lombtalanítás során
visszanyestem az ablakom
alatti málnabokrot, és a feke-
te ribizli bokrot is. A málná-
som nem nagy kiterjedésû,
mindössze tizenöt szálból
áll, azonban nyárára nagyon
elterebélyesedik, magasra
nõnek a szárak, ezért min-
den õsszel, néha tavasszal,
megcsinosítom. Kellemes
délelõttöket töltök el, mikor
érnek a málnaszemek
ugyanis olyankor minden
reggel egy csészényi málnát
szüretelek.

Április elején zöldellni
kezdtek a csupasz ágak, a
kedvezõ idõjárás hatására
szemlátomást bomlottak ki a
rügyek. Madarásznaplómat
fellapoztam, kíváncsi vol-

tam, tavaly ekkortájt milyen
idõjárás volt, és azt olvasom,
hogy visszatért a tél, több
centis hóréteg takarja a tájat.
Idõjárástól függetlenül tavaly
is, és az idén is majdnem
napra pontosan érkezett meg
a csilpcsalpfüzike. Éles
hangja távolra elhallatszik,
rendszerint a fáknak felsõ ré-
szébõl, a lombkoronából ki-
ált, ott kutat rovar után. Ta-
valy a kis madár felkereste
málnásomat, szótlanul kuta-
tott táplálék után, minden
málnaszárat végigjárt, fõ-
ként az apró levelek alsó ré-
szei kötötték le figyelmét.
Egy lecsípett ág fennakadt,
amikor a nyesést végeztem,
a füzike rászállt, azonban a
pihe súlyát sem bírta el, így

együtt estek le a földre. A
táplálékkeresést nem hagyta
abba, úgy tett, mintha mi
sem történt volna. Húsz per-

cen át végezte a tisztító mun-
kát. 

Mikor felcsendül a csilpc-
salpfüzike „csip-csup, csip-
csup” kiáltása, akkor ki lehet
menni egy árokpartra, erdõ-
szélre friss csalánt szedni.
Minden évben szedek egy
adagot, amit fõzelékként ké-
szítek el. A tavaszi tisztító
kúrának kitûnõ alapanyaga.
Már a begyûjtés, a séta egy
élmény, és a mozgás min-
denképp jótékony hatással
van a szervezetre, ezért arra
biztatlak, kedves gyerekek,
hogy a vakációban járjátok a
természetet, figyeljétek a
madarakat és közben gyûjt-
setek friss csalánt a konyhá-
ra.

Kelemen László

Tizenkét hónap a természetbenAdj, király, katonát! 

Adj további olvasnivalót!

A Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) idén is pályázatot hirdet
olyan irodalmi mûvek megírására, amelyek az Áldás, népes-
ség mozgalom célkitûzéseihez igazodnak, és amelyek a
már hatodik éve zajló Adj, király, katonát! csoportos ifjúsági
vetélkedõk további forrásanyagai lehetnek. 

Pályázni két kategóriában lehet: 
A. gyermekek számára (14 éves korig) 
B. fiatalok, felnõttek számára (15 éves kortól) 

A gyerekek a következõ mûfajokkal pályázhatnak: mese,
novella, elbeszélõ költemény.
A fiataloktól és felnõttektõl kizárólag meséket várunk. 
A pályamû terjedelmére vonatkozóan a következõket kell
figyelembe venni: az írás nem haladhatja meg a 7000 le-
ütést, vagy három A4-es oldalt. 
A beküldött mû üzenetében az Áldás, népesség mozgalom
eszmeiségéhez, és az ennek kapcsán elindított Adj, király,
katonát! vetélkedõsorozat gondolatvilágához kell kapcso-
lódjon, úgy mint: a család érték, a gyerek Isten áldása,
nagycsaládban élni jó, a testvéri összetartozás megélése
stb. Mivel az Adj, király, katonát! vetélkedõk a 10–15 éves
korosztályt szólítják meg, így a beküldött mûvek érthetõsé-
ge szempontjából is kérjük ezt figyelembe venni. 
A nyertes illetve jó pályamunkákat az Adj, király, katonát!
2011–2012-es szöveggyûjteményében közöljük, mely im-
már több ezer példányban jelenik meg, és Erdély-szerte
több településen jut el ingyenesen a vetélkedõre benevezett
10–15 éves korosztályhoz. 
A pályázaton való részvétel egyben a szerzõ hozzájárulá-
sát is jelenti a beküldött mû megjelentetéséhez. 

A nyertesek kategóriánként a következõ pályadíjban része-
sülnek:
I. díj: 400 lej, II. díj: 300 lej, III. díj: 200 lej.

A pályamûveket elektronikus formában a következõ címre
várjuk: mit@mitesek.net.
A kísérõlevélben kérjük jelezni a választott pályázási kate-
góriát.
Beküldési határidõ: 2011. április 21.

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
– legalább egy, legtöbb három írást a fent jelzett mûfajok
egyikébõl;
– a pályázó alapadatait: név, lakhely, foglalkozás, elérhetõ-
ségek;
– a pályázó pár soros bemutatása, fotó kíséretében

További kérdésekre szívesen válaszol Bardócz Csaba prog-
ramfelelõs (bardoczesamit@yahoo.com, tel.: 0742-871575.)

Magyar Ifjúsági Tanács/MIT-iroda
400110 Kolozsvár, Wesselényi/ Reg.Ferdinand u. 13/8
Tel/fax: +40-264-590718
www.mitesek.net, mit@mitesek.net

Csilcsalpfüzike


