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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3748 ▼
1 amerikai dollár 3,3308 ▼
100 magyar forint 1,4727 ▲

Vezércikk 3

Elindult az Élet menete

Az egykori Auschwitz-Birkenauban teg-
nap rendezték meg a 21. Élet menetét.
Ebbõl az alkalomból közölte frissített
körözési listáját a jeruzsálemi Simon
Wiesenthal Központ: a feltételezett náci
bûnösök között van Csatáry László, 
a visszacsatolt Kassa rendõrfõnöke.

Aktuális 2

Társadalom 7

Levél helyett 
– iromány
Az ígéreteinek teljesítésével adós maradt

kormánynak ilyen körül-
mények között egyetlen
mentsége lehet, az, hogy
szavát betartotta; a

szándéklevél megmaradt
annak, aminek eredeti-

leg is szánta: nemes
szándékokat pufogta-

tó üres irománynak.Bogdán Tibor

Antal Erika

Nem kell attól tartaniuk a Ma-
rosvásárhelyi Orvosi és Gyógy-

szerészeti Egyetem (MOGYE) ro-
mán diákjainak, hogy megszûnik
az egyetem, vagy nem folytathat-
ják román nyelven tanulmányai-
kat – üzente tegnap a MOGYE
rektora a felsõoktatási intézmény
korábban utcai tüntetéseket szer-
vezõ hallgatóinak. „Sem a tan-
terv, sem a beiskolázási terv nem
változik” – nyomatékosította teg-
napi sajtótájékoztatóján többször
is Leonard Azamfirei. 
Folytatása a 3. oldalon 

ÚMSZ

A hazai egyházak és a kár-
vallottakat tömörítõ egyesü-

letek után tegnap az ellenzék is
támadta a román kormánynak
azt a törvénytervezetét, amely
szerint elkobzott javaiknak
mindössze a 15 százalékát kap-
nák vissza az államosított ingat-
lanok tulajdonosai. Az ellenzéki
Szociál-Liberális Szövetség
(USL) társelnöke, Victor Ponta
szerint jogi képtelenség a vissza-
szolgáltatások korlátozása. „Azt
nem lehet megcsinálni, hogy
egyesek száz százalékban, má-
sok pedig mindössze tizenöt
százalékban kapják vissza javai-
kat” – jelentette ki a szociálde-
mokrata politikus.  
Folytatása a 3. oldalon 

MOGYE: sínen
a magyar kar?

Mai mellékletünk:

Össztûzben

a restitúció 

Írók és könyvek fesztiválja

Megnyílt Magyarország legnagyobb
könyvvására tegnap délután. A XIX. Bu-
dapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a Mil-
lenárison nyitotta meg kapuit, idén az
északi országok kapják a központi szere-
pet. A seregszemlén a romániai magyar
irodalom és könyvkiadás szinte valameny-
nyi képviselõje is igyekszik megfordulni.

Kultúra 6

Székelyföldi falvak víz alatt 

Több mint 100 hektár van víz alatt a Szé-
kelyföldön. A sürgõsségi felügyelet uzoni
önkéntes csoportjának jelentése szerint 70-
75 hektár kaszáló- és legelõterületet árasz-
tott el víz a Feketeügy mentén, Uzonban,
Szentivánlaborfalván és Uzonfüzesen.

Holnap rajtol Sepsiszentgyör-
gyön a „találkozások ünnepe-

ként” is meghirdetett 21. Szent
György Napok. Az idén a rendez-

vény fõ meghívottja az ötvenéves
Omega zenekar. Az április 29-ig
tartó városnapok kínálata 250
programot tartalmaz. 7. oldal 

Az egészségügyi tárca illetékesei szerint a a Cantacuzino Intézetet is felelõsség terheli, mert nem tudott megfelelni az uniós elvárásoknak Fotó: archív 

Startra kész Szent György

Jön az oltóanyag-krízis?
Csõd szélén Románia egyetlen vakcinát és szérumot elõállító intézete, a Cantacuzino

Sepsiszentgyörgy utcáin plakátok hirdetik a hétvégi eseményt

Veszélyben van a nemzetbiztonság, mert a csõd szélén áll a Cantacuzino Intézet, Románia
egyetlen olyan intézménye, amely vakcinát és szérumokat gyárt – kongatta meg a vészharan-
got a nép ügyvédje. Az intézet munkatársai megerõsítették: valóban akadnak olyan készítmé-
nyek, amelyeket pénzhiány miatt nem tudnak már elõállítani. Az egészségügyi tárca szerint
nincs oltóanyagválság, a szükséges vakcinákat külföldrõl pótolják. Molnár Géza virológus, mi-
niszteri tanácsos az ÚMSZ-nek elmondta, az intézmény vezetõit is felelõsség terheli a kialakult
helyzetért, mert a Cantacuzino Intézet nem tudott megfelelni az uniós elvárásoknak. 7. oldal 

Fotó: Kovács Zsolt 
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Röviden

Vita a hozzájárulásról

Közvitára bocsátotta tegnap honlapján az
Egészségügyi Minisztérium az egészség-
ügyi hozzájárulás bevezetésének módozata-
it tartalmazó törvénytervezetet. A jogsza-
bály értelmében az egészségügyi szolgálta-
tások alapcsomagjára vonatkozó keretszer-
zõdés határozná meg a hozzájárulás össze-
gét, amelyet a biztosítottnak kell majd fizet-
nie bizonyos egészségügyi szolgáltatások
esetében, valamint a befizetés módozatait.
A hozzájárulás összegének éves felsõ hatá-
rát kormányhatározattal rögzítik majd.

Még az idén választási törvény

Várhatóan még az idén elkészül a válasz-
tási eljárásról szóló új magyar törvény –
közölte Gulyás Gergely, a Fidesz képvise-
lõje tegnap Budapesten. A Friedrich Ebert
Alapítvány és a Political Capital Intézet
által rendezett konferencián – a Jobbik ki-
vételével – a parlamenti pártok folytattak
nyilvános vitát a leendõ új szabályozás
fontosabb kérdéseirõl, a határon túli ma-
gyarok szavazásáról, a szavazás esetleges
kötelezõvé tételérõl és a választókerületek
megrajzolásáról.

A Jobbik jelöltje: Morvai

A Jobbik úgy döntött, hogy képviselõi
részt vesznek a várhatóan május 2-i ál-
lamfõválasztáson az Országgyûlésben, és
nemmel szavaznak Áder Jánosra a Fi-
desz–KDNP jelöltjére – jelentette be
Balczó Zoltán. Az ellenzéki párt alelnöke
bejelentette azt is, hogy megkezdik az alá-
írásgyûjtést az országgyûlési képviselõk
között Morvai Krisztina jobbikos európai
parlamenti képviselõ hivatalos államfõje-
löltsége érdekében.

A NATO tárgyal Oroszországgal

A NATO rendszeres párbeszédet folytat
Oroszországgal Afganisztán ügyében –
hangsúlyozta Anders Fogh Rasmussen, az

atlanti szövetség fõtitkára (képünkön) csü-
törtökön Brüsszelben, a tagországok kül-
ügy- és védelmi minisztereinek kétnapos
tanácskozássorozatát lezáró sajtótájékoz-
tatóján. Közölte: Oroszországot is meg-
hívták arra az Afganisztán-tanácskozásra,
amelyet az egy hónap múlva tartandó chi-
cagói NATO-csúcstalálkozóhoz kapcsoló-
dóan rendeznek meg.

Pozsony újabb ígéretet tett

Martonyi János külügyminiszter megbe-
szélést folytatott szlovák kollégájával,
Miroslav Lajcákkal csütörtökön Brüsszel-
ben, a NATO külügy- és védelmi minisz-
tereinek tanácskozása alkalmából. A talál-
kozón tisztázódott, hogy Pozsony nem
tervez olyan, az állampolgárságot érintõ
szabályozást, amely diszkriminatív mó-
don sújtaná a szlovákiai magyarokat – kö-
zölte a magyar külügyminisztérium sajtó-
fõnöke Kaleta Gábor az MTI-vel.

Durvuló választási kampány

A nürnbergi náci nagygyûlésekhez hason-
lította Nicolas Sarkozy francia államfõ
legutóbbi választási tömegdemonstráció-
ját Jean-Marie Le Pen. A francia szélsõ-
jobboldal korábbi vezetõje az elnök mo-
nogramjából (NS) a nemzetiszocializmus
rövidítését vélte kiolvasni. A jobboldali je-
lölt múlt vasárnapi százezres választási
nagygyûlésének díszletein volt látható
Sarkozy monogramja. 

Gy. Z.

Az egykori Auschwitz-Birke-
nauban 21. alkalommal meg-

rendezett Élet menete emlékprog-
ramban több mint 30 ország
mintegy 11 ezer képviselõje vett
részt, köztük második világhábo-
rús kanadai és amerikai veterá-
nok is. A nemzetközi zarándok-
csoportok a volt auschwitzi tábor-
ból (Auschwitz I.) átgyalogoltak
az egykori birkenaui (brzezinkai)
táborba, ahol közös megemléke-
zésen vettek részt. Az Élet mene-
te megemlékezést 24 éve szerve-
zik meg, az elsõ menetben másfél
ezren vettek részt.

Becslések szerint 1,1 millió
ember, túlnyomó többségükben
különbözõ országokból depor-
tált zsidók pusztultak el 1940 és
1945 között a náci Németország
által létrehozott legnagyobb ha-
láltáborban. A magyar áldozatok
száma több százezerre tehetõ,
õket 1944. május 15. és 1944. jú-
lius 9. között hurcolták el az ak-
kori Magyarország területérõl
(tehát Észak-Erdélybõl is).
Auschwitzban ölték meg továb-
bá a lengyel politikai és szellemi
elit 85 ezer nem zsidó képviselõ-
jét, 20 ezer romát, 15 ezer szov-
jet hadifoglyot és 12 ezer, külön-
bözõ országokból származó nem
zsidó foglyot is.

A nemzetközi holokauszt-
emléknapra idõzítette frissített
körözési listájának nyilvánosság-
ra hozatalát a jeruzsálemi Simon
Wiesenthal Központ: a feltétele-
zett náci bûnösök között három
új név szerepel. Közöttük talál-

ható a magyar Csatáry László, a
visszacsatolt Kassa rendõrfõnö-
ke, aki fontos szerepet töltött be
1944-ben 16 ezer zsidó elhurco-
lásában Auschwitzba. Rajta kí-
vül Vladimir Katriukot nevezték
meg, aki Fehéroroszországban

vett részt tömeggyilkosságok-
ban, valamint Helmut Ober-
landert, aki Dél-Ukrajnában ölt
meg tömegesen embereket. Kat-
riuk és Oberlander a Simon Wie-
senthal Központ adatai szerint
Kanadában él.  

ÚMSZ

A magyar kormány két kér-
désben, a jegybanki vezetõk fi-

zetésével és az alaptörvényre te-
endõ esküvel kapcsolatban márci-
us végén elküldte érveit az Euró-
pai Bizottságnak, és jelenleg is
várja a választ – nyilatkozta a ma-
gyar közszolgálati televízióban
tegnap Giró-Szász András kor-
mányszóvivõ, aki szerint a vá-
laszból kiderül, hogy melyek a to-
vábbi elképzelhetõ lépések. Emlé-
keztetett arra, hogy a kormány
kedden beterjesztette a korábban
elfogadott jegybanktörvényt érin-
tõ módosításokat az Országgyû-
lésnek. A törvénynek azokat a
pontjait módosítanák, amelyeket
az Európai Bizottság a kötelezett-

ségszegési eljárásban kért Ma-
gyarországtól. A módosítások öt
kérdést érintenek, de a jegybanki
vezetõk fizetését és az alaptör-
vényre leteendõ esküt nem.

Az Ipsos legfrissebb közvéle-
mény-kutatása alapján egyéb-
ként az elmúlt hetekben a Fidesz
és az MSZP 2-2 százalékpontos
veszteséget könyvelhetett el, míg
a Jobbik 3 százalékpontot javí-
tott helyzetén, amivel egyetlen
hónap alatt sikerült behoznia az
utóbbi negyedév veszteségeit. A
cég felmérésének eredménye azt
mutatja, hogy nem változott a
pártok sorrendje: az aktív szava-
zók körében a Fidesz 39 százalé-
kon, az MSZP 25 százalékon, a
Jobbik 22 százalékon áll, míg az
LMP 7 százalékot, a Demokrati-

kus Koalíció (DK) pedig most
elõször 5 százalékot érne el a
magukat biztos pártválasztók-
nak mondók nyilatkozatai alap-
ján.

A változás vélhetõ okai között
szerepel, hogy az emberek nagy
valószínûséggel felfigyeltek a
március 15-i beszédekre, felvonu-
lásokra és nagygyûlésekre, továb-
bá a köztársasági elnök lemondá-
sára, valamint az IMF-tárgyalá-
sok körüli hírekre, a szocialisták
kongresszusára és az LMP alá-
írásgyûjtésére, de szerintük soka-
kat elérhetett a Jobbik képviselõ-
jének tiszaeszlári vérvádat felem-
legetõ parlamenti beszéde, illetve
az arra adott reakciók, köztük a
miniszterelnök válasza is – állítja
az Ipsos. 

Válaszra vár a magyar kormány

Kovács Zsolt

Az etnikai arányosság elvének
betartását követeli a sepsi-

szentgyörgyi polgármestertõl
Dan Voiculescu. Mint arról be-
számoltunk, a Konzervatív Párt
(PC) tiszteletbeli elnöke az Orszá-
gos Diszkriminációellenes Ta-
nácsnál (CNCD) tett panaszt An-
tal Árpád (képünkön) ellen, mivel
szerinte a sepsiszentgyörgyi pol-
gármesteri hivatalban csak ma-
gyarok dolgoznak. Voiculescu a
városháza alkalmazottainak va-
gyonnyilatkozata alapján, név-
elemzés révén derítette ki, hogy a
119 alkalmazottból csak egy ro-
mán nemzetiségû. Sepsiszent-

györgy polgármestere válaszul ki-
fejtette, hogy hibás Dan
Voiculescu módszere, hiszen
nincs olyan nyilvántartás, amely
az alkalmazottak nemzetiségi ho-
vatartozását rögzítené. A CNCD-

hez küldött válaszlevélben Dan
Voiculescu ügyvédje azt írta,
hogy az ország területén vala-
mennyi közintézmény alkalma-
zotti arányának tükröznie kellene
a település etnikai arányát, így
számításaik szerint a sepsiszent-
györgyi városházán legalább 24
százalék román anyanyelvûnek
kellene dolgoznia. Antal Árpád
tegnapi sajtótájékoztatóján kifej-
tette: e tekintetben egyetért Dan
Voiculescuval, de az etnikai ará-
nyosság elvét az ország minden
önkormányzatában, közintéz-
ményében, így a prefektúrán,
rendõrségen, csendõrségnél, és
még a titkosszolgálatoknál is be
kellene tartani. 

„Etnikai arányosságot 
a titkosszolgálatokban is!”

Több mint harminc ország 11 ezer zarándoka Auschwitzban. Ott volt a második világháború legnagyobb halálgyára

ÚMSZ

Bencsik András Demokrata-
fõszerkesztõ keddi tévému-

sorában „suttyó tempónak” ne-
vezte Demján Sándor reakcióját
arra a hírre, hogy a Parlament
közelébõl elszállítanák Nagy Im-
re 1956-os mártír miniszterelnök
szobrát is. A fõváros legtöbbet lá-
togatott és fotózott köztéri szob-
ra, „Nagy Imre emlékmûvének
áthelyezése esetén visszavonom
adományunkat” – írta Demján.
Az Echo Tv vezérigazgatója a tu-
lajdonos Széles Gábor beleegye-
zésével nem engedte adásba a
mûsort – adta hírül az Index.
Demján Sándor vállalkozó ked-
den kérte meg levélben Tarlós Ist-
vánt, Budapest fõpolgármesterét,
hogy akadályozza meg a Nagy
Imre-szobor áthelyezését. Ben-
csiket ez a gesztus háborította fel.
„Ez verte ki a biztosítékot az
Echo televíziónál. Demján Sán-
dor gõgös és kisstílû fenyegetését
nem volt szabad suttyónak minõ-
síteni” – írja a Facebookon. Az In-
dex telefonon és elektronikus le-
vélben is megpróbálta elérni az
Echo Tv szerkesztõit és Miki Tí-
mea vezérigazgatót, hogy meg-
tudják, Bencsik András jövõ
keddtõl vezethet-e még mûsort a
csatornán, de választ nem kaptak.
Bencsik egyébként azt írja a
Facebookon: „Közöltem Széles
Gáborral, hogy a cenzúra semmi-
lyen formáját nem tudom elfo-
gadni, vagyis együttmûködésünk
folytatása így kétségessé vált, mi-
vel nem tudok a továbbiakban
úgy mûsort vezetni, hogy utólag a
tévé vezérigazgatója esetleg
megint úgy dönt, ez sem megy
adásba.” 

Újabb szoborvita:

„suttyó tempó”

Elindult az Élet menete
Újabb magyar náci bûnöst köröztet a jeruzsálemi Wiesenthal Központ



A nagy társadalmi-poli-
tikai-korrupciós viharok
– az ellenzéki bizalmat-
lansági indítvány, az el-
kobzott javak vissza-
szolgáltatásával kap-
csolatos bonyodalmak,
a képtelen elvárás (60
nap alatt kétmilliárd

eurót begyûjteni a feketekereskedelem megfé-
kezésével) teljesítésére képtelennek mutatkozó
adóhivatali fõnök menesztése, a Becali-féle
bõrönd- és más fociperekben született sokko-
ló ítéletek – közepette elsikkadt a hír: jövõ
hét elején ismét tiszteletét teszi Romániában
a Nemzetközi Valutaalap küldöttsége. Pedig
a pénzintézet vizsgálódásainak eredményei,
és ezek függvényében az újabb hitelrészlet fel-
szabadítása/zárolása döntõ módon megha-
tározhatja helyzetének további alakulását. A
tét nem több, és nem kevesebb, mint kétmil-
liárd euró.
A kormány figyelmét lekötötte a zûrzavaros
helyzet – így elmaradt a valutaalapiak kö-
veteléseinek teljesítésével. A késés behozha-
tatlannak látszik, a kabinet ígérete szerint
április végére valóra váltandó tizenöt válla-
lás közül csupán négy teljesült.
A „sikerlista” – a Transelectrica 15 százalé-
kos részvénycsomagjának eladása, a
Romgaz, a Hidroelectrica és a Tarom priva-
tizációs közvetítõinek kijelölése – tehát igen-
csak kurta a lemaradások hosszú lajstromá-
hoz viszonyítva.  Így például a veszteséges
állami vállalatok magánmenedzsereinek
április 30-ra ígért kijelölése helyett jó, ha er-
re az idõpontra sikerül a potenciális jelöltek
rövid névsorát összeállítani. Biztosra vehetõ,
hogy hó végéig semmi sem lesz a Cupru
Min és az Oltchim magánosításából; elõb-
binél a kétes hírû kanadai cég nem tett ele-
get a kijelölt határidõre a kormány követe-
léseinek, utóbbinál csupán két hét múlva
dolgozzák ki a kikiáltási árat is magában
foglaló tenderfüzetet. Ezután még legalább
egy hónapba telik az, ameddig a vásárlás-
ban érdekelt cégek megteszik elkötelezõ
ajánlataikat. A csúcsot pedig az jelenti,
hogy a Transgazt április vége helyett, csu-
pán év végén – de lehet, hogy csak jövõ esz-
tendõ elején sikerül magánkézbe adni.  A
kormány legutóbbi szándéklevelében némi
füllentéstõl sem riadt vissza: állításának
ugyanis, miszerint felszámolták a kiskeres-
kedelmi központok megnyitásával szembeni
korlátozásokat, vajmi kevés köze van a va-
lósághoz. A jövõ heti látogatás egyébként
utolsó romániai útja lesz az országgal fog-
lalkozó küldöttségvezetõnek, Jeffrey
Franksnek, egyben pedig elsõ találkozása a
valutaalapiakkal az új kormányfõnek,
Mihai Rãzvan Ungureanunak. 
Franks most már kíméletlenül õszinte is le-
het, ráadásul Bukarestbe érkezik az új kül-
döttségvezetõ, Erik de Vrijer is, aki nyilván
alaposan felméri majd, milyen csõdtömeget
vesz át.  Az ígéreteinek teljesítésével adós
maradt kormánynak ilyen körülmények
között egyetlen mentsége lehet, az, hogy sza-
vát betartotta; a szándéklevél megmaradt
annak, aminek eredetileg is szánta: nemes
szándékokat pufogtató üres irománynak.

Levél helyett 

– iromány

Román lapszemle

A modern olimpiai játékok „legbiztonsá-
gosabbikát” rendezik meg nyáron Lon-
donban. A szervezõk 1,6 milliárd dollárt
költenek a résztvevõk biztonságára.
(Evenimentul Zilei) Akár egy évre is eltilt-
hatják ªtefan Radu román válogatott lab-
darúgót, amiért a Lazio-Napoli olasz baj-
noki mérkõzésen fasiszta karlendítéssel
köszöntötte a szélsõjobbos elveikrõl hír-
hedt hazai szurkolókat. (Adevãrul) Az
országos útkezelõ hatóság 9 millió euróra
taksálta a rovignetta adminisztrációs költ-
ségeit. (România liberã) Szokatlan esettel
szembesültek a iaºi-i orvosok, amikor egy
61 éves férfi fenekébõl egy csõ kukoricát
kellett kivenniük. (Jurnalul Naþional) 

Folytatás az 1. oldalról

A kormányhatározattal létreho-
zott új fakultás megalakulásáról
a rektor elmondta, „minden a
törvény szerint fog történni”. A
jövõ héten megválasztják a ma-
gyar rektorhelyettest és dékánt,
illetve ugyancsak a jövõ héten
kezdõdik el az a procedúra,
amely szerint a magyar tanárok
kérvényezik, hogy az új karon
folytathassák tevékenységüket.
A rektor szerint nem világos
még, hogy az új fakultásra csak
azok a diákok jelentkezhetnek-e,
akik most fognak felvételizni,
vagy azok is átiratkozhatnak,
akik már korábban megkezdték
tanulmányaikat. Azamfirei sze-
rint az elõbbi lenne a jobb meg-

oldás, mert ha a jelenlegi diákok
is az új karon folytatnák õsztõl a
tanulmányaikat, számos techni-
kai akadályba ütköznének. „Ha
például az 1755 magyar diákból
100 maradna a mostani helyén,
felmerülne a kérdés, hogy ki ta-
nítaná ezt a százat. Vagy mi tör-
ténik azoknak a tanulmányi
szerzõdésével, akik átmennek az
új karra, hiszen a szerzõdést még
a jelenlegi karral kötötték meg.
Azzal, hogy a magyar tanárok
az új karon fognak tanítani, nem
keletkezik ûr, ugyanis õk koráb-
ban is a magyar diákokat oktat-
ták” – mondta Azamfirei. 

Szabó Béla professzor, a ma-
gyar kar vezetõje szerint meg kell
kérdezni a diákokat, hogy melyik
karon folytatják az egyetemet. Ez

viszont szerinte újabb nehézsége-
ket vet fel, hiszen a törvény az új
kar létesítését írja elõ, de arra
nem tér ki, hogy mi legyen a már
létezõkkel. Ha pedig a diákok
egy része marad, akkor az a ma-
gyar tanárokra ró újabb terhet,
mert azon a karon is nekik kell
tanítaniuk – magyarázta. Az
akkreditációról és az államvizs-
gáról a magyar kar vezetõje az
ÚMSZ-nek elmondta, a legrosz-
szabb esetben az elsõ generációk
román nyelven teszik le a licensz-
vizsgát, a magyar kar mellett mû-
ködõ román karon.  A professzor
pozitívumnak nevezte, hogy jövõ
héten magyar rektorhelyettest vá-
lasztanak az egyetemen. „Leg-
alább ezzel nem húzódik az idõ”
– jelentette ki Szabó Béla. 

Sínen a magyar kar?

ÚMSZAKTUÁLIS2012. április 20–22., péntek–vasárnap   www.maszol.ro 3

ÚMSZ

Kevés esélyt mutatkozik
Kolozsváron a magyar pár-

tok megegyezésére a tegnapi
nyíltlevélváltás után. Elõbb Má-
té András Levente, az RMDSZ
Kolozs megyei elnöke fordult az
Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) és a Magyar Polgári
Párt (MPP) helyi vezetõihez
emlékzetteve õket mindazokra a
közelmúltbeli állásfoglalásaikra,
amelyekben a szövetséget osto-
rozták. A szövetség Kolozs me-
gyei elnöke úgy vélekedik, az
EMNP folyamatosan a szövet-
ség lejáratásán, nyilvánvaló érde-

mei elvitatásán ügyködik, ez a
magatartás pedig aligha össze-
egyeztethetõ az együttmûködés
lehetõségével. „Önök szövetsé-
get kötnének olyan politikai szer-
vezettel, amely folyamatosan bí-
rálja az Önök eredményeit, meg-
valósításait?” – írja nyílt levelé-
ben Máté András. Válaszában
Gergely Balázs, az EMNP orszá-
gos alelnöke „hüledezve vette
tudomásul” Máté levelét. Mint
korábban írtuk, a Bocskai-ház
Óváry-termében ma kerekasztal-
beszélgetést tartanak arról, hogy
meg tudnak-e egyezni a magyar
alakulatok a közös kolozsvári
polgármesterjelölt indításáról. 

Hírösszefoglaló

A koalíciót támogató pártok-
tól próbált „bátorságot gyûj-

teni” tegnap Mihai-Rãzvan Un-
gureanu kormányfõ a jövõ héten
vitára és szavazásra bocsátandó
bizalmatlansági indítványhoz. A
miniszterelnök elõbb a fõ kor-
mányzó alakulat, a Demokrata-
Liberális Párt (PDL), majd az
RMDSZ fõvárosi székházába lá-
togatott el tanácsért.  Az
RMDSZ vezetõségével folytatott
megbeszélésen Kelemen Hunor
szövetségi elnök ismételten
hangsúlyozta: „egy jogállamban
a kormánynak a törvények betar-
tásáért kell síkra szállnia. Az el-
lenzék által benyújtott bizalmat-
lansági indítványnak rossz a ki-
indulási pontja, minthogy a

MOGYE magyar fõkarának a
megalapításáról szóló kormány-
határozat éppen a törvényességet
állítja helyre. Az egyetem szená-
tusa volt az, amely nem alkal-
mazta az oktatási törvény elõírá-
sait, ezt korrigáltuk mi, szintén
törvényes lehetõséget alkalmaz-
va a kormányhatározat elfogadá-
sával.” Kelemen Hunor megerõ-
sítette, az RMDSZ képviselõi je-
len lesznek ugyan, de nem fog-
nak szavazni a bizalmatlansági
indítványról.

A kormányfõvel való kétoldalú
találkozón szóba került továbbá
az Európai Tanács elnökének,
Herman van Rompuy-nak az áp-
rilis 25-i látogatása, amelynek so-
rán az ET elnöke a képviselõk és
szenátorok elõtt mond beszédet a
Parlamentben. 

A koalíciós pártoktól próbált

„bátorságot gyûjteni” MRU

Leonard Azamfirei arról biztosított, hogy a MOGYE magyar karával „minden a törvény szerint fog történni”

Nyílt levél a nyílt vita elõtt

A szenátusban többségbe került az ellenzék
Megszûnt a felsõházban a koalíciós alakulatok többsége, miután

tegnap Mihaela Popa szenátor kilépett a Demokrata Liberális
Pártból (PDL). A Iaºi megyei szenátor a Nemzeti Liberális Párt-
hoz (PNL) csatlakozik, amelyhez korábban Sorin Frunzãverde, a
PDL volt elsõ alelnöke is szegõdött. Mint korábban írtuk, a
Krassó-Szörény megyei tanácselnököt több tucatnyian követték
megyéjében, de azóta a PDL több törvényhozót is elvesztett, amit
a politikai elemzõk szintén a PDL volt elsõ alelnökének döntésé-
vel hoznak összefüggésbe. Popa egyébként Frunzãverde társaságá-
ban jelentette be, hogy a liberális párthoz csatlakozik. Tegnapig
patthelyzet uralkodott a felsõházban, ahol a kormányoldal és az el-
lenzék padsoraiban helyet foglaló honatyák száma egyforma volt.
Popa távozásával azonban felbillent az egyensúly, így az ellenzék-
nek már 67 szenátora van, a kormányzó pártoknak pedig csak 65.

ÚMSZ 

Bende Barna kórházigazgató
lehet Vajdahunyad polgár-

mestere; a független jelöltet az
RMDSZ és a Szociál-Liberális
Szövetség (USL) is támogatja. A
szövetség Hunyad megyei szerve-
zete által kiadott közlemény sze-
rint a független polgármesterjelöl-
tet az USL helyi vezetõi és az
RMDSZ Hunyad megyei elnöke,
Winkler Gyula európai parlamen-
ti képviselõ tegnap közösen mu-
tatta be Vajdahunyadon.  „Bebi-
zonyíthatjuk, hogy közösségünk,
bár demográfiai súlya a megyében
helyenként csekély, olyan értékes
egyéneket tud állítani, akik elfoga-
dott személyiségei és vezetõi lesz-

nek szélesebb közösségüknek” –
fogalmazott Winkler Gyula. Hoz-
zátette: ha csak az RMDSZ jelölt-
je lenne, Bendének csekély lenne
az esélye elérni a megválasztásá-
hoz szükséges szavazatszámot, vi-
szont az ellenzékkel kialakított
helyi politikai együttmûködés biz-
tosíthatja annak lehetõségét, hogy
Vajdahunyadnak magyar polgár-
mestere legyen.  Az RMDSZ köz-
leménye szerint az elmúlt idõ-
szakban végzett felmérések azt jel-
zik, Bende Barna széles körû tá-
mogatás esetén megnyerheti vá-
lasztást. A 2011-es népszámlálás
során Vajdahunyadon 55 384 sze-
mélyt írtak össze, közülük 2876-
an – 5,19 százalék – vallották ma-
gukat magyarnak. 

Magyart Vajdahunyad élére?

Fotó: Antal Erika

Folytatás az 1. oldalról

Victor Ponta szerint  a korlátozá-
sokat csak akkor lehetett volna be-
vezetni, ha valamennyi kárvallott-
ra alkalmazták volna. A szo-
ciáldemokrata politikus úgy véli,
a részleges restitúció bevezetése
diszkriminációhoz vezet. „A kor-
mány elképzelése baloldalibb a
Szociáldemokrata Párt gondolko-
dásmódjánál. Lényege az, hogy
ha nincs pénzed, akkor ne is adjál
pénzt az embereknek” – fogalma-
zott a politikus. Az ellenzéki párt-
vezér ellenzi a természetbeni visz-
szaszolgáltatás elvének eltörlését
is. “Vannak olyan ingatlanok,
amelyeket gond nélkül visszakap-
hatnak egykori tulajdonosaik örö-
kösei. Miért kapjanak pénzt, ha
egyszer visszakaphatják magát az
épületet?” – méltatlankodott Pon-
ta. A szociáldemokrata párvezér-
hez hasonlóan bírálták tegnap a
kormány terveztét a liberális poli-
tikusok is. A miniszterelnök szer-
da este a B1 TV-ben nyilvánosan
bocsánatot kért az államosított in-
gatlanok tulajdonosaitól amiatt,
hogy a román államnak 22 év
alatt sem sikerült rendeznie a kár-
pótlásukat. Emlékeztetett arra,
hogy Romániának júliusig új
restitúciós törvényt kell kidolgoz-
nia, és hangsúlyozta: maga is a
„restitutio in integrum”, azaz a
teljes körû kárpótlás híve. „A kár-
pótlások korlátozása valamennyi
kárvallottnak megadná azt a lehe-
tõséget, hogy méltányos idõn be-
lül az ország gazdasági lehetõsé-
geihez mért jóvátételben részesül-
jenek” – védte meg Ungureanu a
kormány törvénytervezetét, mely
szerint a kárvallottak jussuknak
mindössze 15 százalékát kapnák
vissza az államtól. 

Össztûzben 

a restitúció

Bogdán Tibor 
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Bogdán Tibor 

Újabb bizalmatlansági
indítvánnyal gyarapodott

az ellenzék hasonló jellegû
kormány elleni akcióinak so-
ra. A Szociál-Liberális Szö-
vetség által a hét közepén be-
nyújtott bizalmatlansági in-
dítvány a 27. az 1989. utáni
Romániában (a kommuniz-
mus idején ilyen lépés ugyan-
úgy elképzelhetetlen lett vol-
na, mint magának az ellen-
zéknek a léte). 

A legelsõ 

Az elsõ bizalmatlansági in-
dítvány 1993 novemberében
született meg, Nicolae Vãcã-
roiu kabinetjének 100 napos
kormányzása alkalmából. A
122 aláíró közül 41 a Nemze-
ti Megmentési Front, 36 a
Kereszténydemokrata Nem-
zeti Parasztpárt, 22 az
RMDSZ, 1 a Nemzeti Libe-
rális Párt – Fiatal Szárny, 5 a
Nemzeti Liberális Párt – De-

mokratikus Konvenció, 3 a
Környezetvédõ Párt, 2 a Pol-
gári Szövetség Pártja színeit,
1 pedig a nem magyar ki-
sebbségek képviselõházi frak-
cióját képviselte. Megszöve-
gezõi a kormány gazdasági-
társadalmi stratégiáját kifo-
gásolták, a kabinetet „bürok-
ratikus vezetési móddal”,
„központosított önkénnyel”,
a „reformok lassításával” vá-
dolták, felróva azt is, hogy
beiktatásakor Vãcãroiu csa-
pata még semmiféle prog-
rammal nem rendelkezett.
Mindennek helyébe – leg-
alábbis a kinyilatkoztatás
szintjén – az erkölcsi normá-
kat, ígéreteit betartó, társa-
dalmi igazságtalanságot fel-
számoló kormányt akartak
ültetni. A kezdeményezés el-
bukott, Vãcãroiu kormánya
letöltötte teljes mandátumát. 

A legtöbb 

A legtöbb bizalmatlansági
indítványt Emil Boc kabi-

netje ellen nyújtották be –
szám szerint tízet. A Traian
Bãsescu államfõ pártfogását
élvezõ kormány túlélte a tá-
madásokat, annak ellenére,
hogy az utolsó bizalmatlan-
sági indítványt megszavazta
a parlament – ami ugyan-
csak Emil Boc és csapata ne-
hezen megismételhetõ telje-
sítményének számít. A sike-
res, de a kormány bukását
mégsem elõidézõ, Tizen-
egyen Románia ellen címû bi-
zalmatlansági indítványt a
nemzeti liberálisok, az
RMDSZ és a szociáldemok-
raták nyújtották be, 2009.
októberében. Ebben össze-
függõ programjának, válság-
kezelõ stratégiájának hiá-
nya, populizmusa, kétszínû-
sége, hazudozásai, a társa-
dalmi partnerek, a parla-
ment, a politikai pártok leke-
zelése, az életszínvonal zu-
hanása, a munkahelyek
megszûnése miatt támadták
a kormányt.

A 124 képviselõ és szená-
tor által aláírt dokumentum
254 szavazatot kapott 176 el-
lenében.

Megszavazása után azon-
ban az államfõválasztásokig
a Boc-kabinet ideiglenes
kormányként a helyén ma-
radt. Traian Bãsescu, újabb

államfõi gyõzelmét követõ-
en Lucian Croitorut bízta
meg kormányalakítással, je-
löltjét azonban a parlament
elutasította. A következõ lé-
pésben Liviu Negoiþára
esett az államfõ választása,
ám neki sem volt több sze-
rencséje. Mivel a nemzeti li-
berálisok nem kívántak koa-
lícióra lépni a demokrata li-
berálisokkal, a szociálde-
mokraták pedig kiléptek a
2008-ban felvállalt szövet-
ségbõl, Bãsescu nem látott
más kiutat, mint összehozni
a demokrata liberálisokból,
az RMDSZ-bõl, a nem ma-
gyar kisebbségekbõl és füg-
getlen honatyákból álló kor-
mányt. Élére ismét Emil
Boc került.

A bizalmatlansági indítvá-
nyok számát tekintve Cãlin
Popescu-Tãriceanu kabinetje
áll a második helyen, igaz,
csupán 6 ellenzéki kezdemé-
nyezéssel. Ezek közül egyik
sem ment át a parlamenten,
a legközelebb a megszava-
záshoz az „egészségügy el-
lenreformja” jogcímmel be-
terjesztett indítvány volt,
amely 214 igent összesített,
míg az ellenvoksok száma
246 volt. A dokumentumot a
Nagy-Románia Párt és a
szociáldemokraták parla-

menti csoportja fogalmazta
meg – utóbbi most a nemze-
ti liberálisok koalíciós part-
nere a Szociál-Liberális Szö-
vetségben.

Nicolae Vãcãroiu kabinet-
je öt bizalmatlansági indít-
vánnyal „bronzérmesnek”
számít.

A legfõbb ellenzéki erõt
akkoriban a kommunista
rendszerben történt betiltása
nyomán újjáalakult Keresz-
ténydemokrata Nemzeti Párt
jelentette, az utóbbi évtize-
dek legtartásosabb politiku-
sa, Corneliu Coposu vezeté-
sével, az ellenzék másik je-
lentõsebb politikai alakulata
pedig a Nemzeti Liberális
Párt volt.

A legutóbbi 

Jóllehet Adrian Nãstase
kormányzása idején – amely
egyébként egybeesett Ion Ili-
escu utolsó államfõi mandá-
tumának periódusával – vi-
rágzott a korrupció, ekkor
alakult ki a helyi kiskirályok
maffiarendszere, a kabinet-
nek négyéves mandátuma
alatt mindössze két bizalmat-
lansági indítvánnyal kellett
szembenéznie. Nem véletlen,
hogy egyikük címe így hang-
zott: A maffia megfojtja Romá-

niát – a szociáldemokrata kor-
mány elszegényíti az országot. A
dokumentumot 105 honatya
írta alá a Nagy-Románia
Párt, a Demokrata Párt és a
Nemzeti Liberális Párt részé-
rõl. A sikerre azonban esélye
sem volt, az ellenzék csupán
163 szavazatot volt képes
összeszedni, ami elenyészett
a 281 ellenvoks mellett.

A legutóbbi – sorrendben
27. – bizalmatlansági indít-
vány Mihai Rãzvan Ungu-
reanu kormányát támadja
és az Állítsátok meg a zsarol-
ható kormányt. Így többé soha-
sem címet kapta. A Szociál-
Liberális Szövetség által be-
nyújtott dokusmentumot
116 honatya látta el kézje-
gyével – közöttük állítólag
demokrata liberálisok is. Az
aláírók az ország ásványi
kincseinek kiárusítása, a
közpénzek választási célra
történõ felhasználása és az
egyetemi autonómia meg-
sértése – jelesül a Marosvá-
sárhelyi Orvosi és Gyógy-
szerészeti Egyetem magyar
karának létrehozása miatt
támadják a kabinetet. A bi-
zalmatlansági indítvány el-
fogadásához 231 szavazatra
lenne szükség, ehhez az el-
lenzéknek még 14 voksa hi-
ányzik. 

Bizalmatlanok az ellenzékiek

Gy. Z.

Az eset már annak idején
is rányomta a bélyegét a

lengyel–szovjet kapcsolatok-
ra, és ez a helyzet gyakorlati-
lag a mai napig nem sokat
változott, legfeljebb enyhült
valamelyest azáltal, hogy ma
már nyíltan lehet beszélni az
egykori eseményekrõl: a
szovjet belügyesek 1940-ben
a Szmolenszk melletti Ka-
tinyban és másutt körülbelül
22 ezer lengyel hadifoglyot
és civilt mészároltak le, gya-
korlatilag megsemmisítve
ezzel a lengyel értelmiségi
középosztály legjavát. A lu-
xemburgi bíróság 12 áldozat
hozzátartozóinak panaszát
vizsgálta meg, és elmarasz-
talta Oroszországot amiatt,
hogy „emberhez méltatlan
módon” bánt a kivégzettek
családjaival, amikor az orosz
ügyészség titkosította a vizs-
gálati dokumentumokat, és
nem hozta nyilvánosságra az
áldozatok elhantolásának
helyeit. 

Sztálin tetteinek 
felelõsei

Bronislaw Komorowski
lengyel államfõ véleménye
szerint ilyen szempontból az

ítélet Oroszország gyõzelmé-
nek tekinthetõ, mert a jövõ-
ben más országok is megta-
gadhatják bármely irat kiadá-
sát. A Moszkovszkije Novosztyi
címû orosz lap egyenesen azt
írta, hogy az Oroszországi
Föderáció nem felel Sztálin
tetteiért. Ugyanakkor Ro-
man Nowosielski, a katinyi
áldozatok hozzátartozóinak
egyik jogi képviselõje hang-
súlyozta: Oroszországnak
számolnia kell azzal, hogy az
ítélet alapján más országok-
ban, így Lengyelországban is
lehetõség nyílik a nem elévü-
lõ ügyek kivizsgálására. Ki-
tért arra, hogy a nemzetközi
jogban nem dolgoztak ki
olyan eszközöket, amelyek
köteleznék az érintett orszá-
gokat a luxemburgi ítélet vég-
rehajtására. Ezért tartja fon-
tosnak az indoklás nyilvá-
nosságra hozását, „amelynek
alapján a világ közvéleménye
és más országok kormányai
nyomást gyakorolhatnának
Oroszországra”.

Az orosz ügyészség állam-
titokra hivatkozva tagadta
meg a katinyi tömegmészár-
lás teljes dokumentációjának
kiadását a lengyeleknek – ol-
vasható a Dziennik Gazeta
Prawna címû napilap inter-
netes kiadásában. Az ügyet

eredetileg 1990 és 2004 kö-
zött vizsgálta az orosz kato-
nai fõügyészség. Az eljárást
megszüntették, majd a hatá-
rozattal együtt titkosították a
dokumentációt. Idõvel a 183
kötetnyi akta közül 148 mi-
nõsítését feloldották, és átad-
ták a náci és a kommunista
bûnök feltárását vizsgáló len-
gyel Nemzeti Emlékezet In-
tézetének (IPN), amely nyolc
éve vizsgálódik a mészárlá-
sok ügyében. 

A dokumentáció sorsa

Dmitrij Medvegyev orosz
elnök 2010 áprilisában jelen-
tette be, hogy Oroszország
a katinyi ügy teljes doku-
mentációját átadja a lengye-
leknek. Lengyel történészek
szerint az akták közismert
adatokat tartalmaznak, en-

nek ellenére az orosz ügyész-
ség a személyes adatok vé-
delmére hivatkozva nem kí-
vánja õket nyilvánosságra
hozni. A lengyelek azt felté-
telezik, hogy az orosz fél az
eljárást megszüntetõ határo-
zat publikálásától tart, amely
tömegmészárlás helyett az
elévülõ közönséges bûncse-
lekmény koncepciójának in-
doklását tartalmazza.

A Katinyban meggyilkol-
tak hozzátartozóinak egy ré-
sze 2009-ben az Emberi Jo-
gok Európai Bíróságához
fordult, mert véleményük
szerint az orosz hatóságok
nem jártak el kellõképpen a
mészárlás feltárásának érde-
kében. A panaszban egyebek
között megkérdõjelezték a
bûncselekmény minõsítését,
és hiányolták a bûnösök fele-
lõsségre vonását. 

A „kis Katiny”

A Szovjetunió valószínû-
leg a II. világháború után is
követett el emberiesség elle-
ni bûntetteket Lengyelor-
szágban – állapította meg az
IPN a Memorial nevû orosz
emberi jogi szervezettõl ka-
pott dokumentumok alap-
ján. A lengyel történeti szak-
irodalomban „augustówi
hajtóvadászat” néven meg-
honosodott, feltételezett tö-
meggyilkossággal kapcsola-
tos, az orosz szövetségi biz-
tonsági szolgálat levéltárá-
ból származó, 1945. júliusi
keltezésû dokumentumok
szerint a szovjet hadsereg és
a szovjet állambiztonsági
rendõrség (NKVD) „az ös-
szes leleplezett bandita”,
562 ember likvidálását ter-
vezte. A nyugati szövetsége-

sekkel együttmûködõ len-
gyel földalatti Honi Hadse-
reg (AK) katonáiról van
szó, akik eredetileg a nácik
ellen harcoltak, de a szovje-
teket is megszállóknak te-
kintették, és folytatták elle-
nük is a küzdelmet. A vizs-
gálatot végzõ lengyel szak-
emberek meg vannak gyõ-
zõdve arról, hogy az orosz
levéltárakban a gyilkossági
tervek megvalósításáról is
találhatók dokumentumok
– írta a Gazeta Wyborcza cí-
mû lengyel napilap.

A szovjet hadsereg 1945
nyarán Lengyelország észak-
keleti részén – Augustów vá-
rosa környékén – több mint 7
ezer embert vett õrizetbe.
Többségüket szabadon en-
gedték, de 600 ember sorsa
máig ismeretlen. A Me-
morial által átadott doku-
mentumok jelentik az elsõ
hivatalos megerõsítését a len-
gyel történészek régóta táp-
lált gyanújának.

„Ezek a dokumentumok
megerõsítik, hogy emberies-
ség elleni bûncselekmény tör-
tént. A Honi Hadsereg 600
katonáját megölték, köztük
mintegy 30 nõt, várandós
asszonyokat és kiskorúakat,
pusztán azért, mert az AK-
hoz tartoztak” – jelentette be
Zbigniew Kulikowski, az
IPN jogásza. A Rzeczpospolita
címû lapnak nyilatkozva úgy
vélekedett, hogy ha vannak
dokumentumok a gyilkosság
tervezésérõl, kell lenniük ok-
mányoknak a végrehajtásról
is. Az „augustówi hajtóvadá-
szatot” Lengyelországban a
„kis Katiny” néven is emle-
getik. 

Nem jut nyugvópontra a katinyi ügy

A legtöbb bizalmatlansági indítványt
– tízet – Emil Boc kabinetje ellen
nyújtották be. A kormánynak azon-
ban sikerült túlélnie a sorozatos el-
lenzéki támadásokat.

Lengyelországban nagy felháboro-
dást keltett az Emberi Jogok Európai
Bíróságának hétfõn meghozott ítélete
az 1940-ben elkövetett katinyi mé-
szárlás ügyében, mert a bíróság azzal
mentegetõzik, hogy Oroszország
nem adta ki a teljes dokumentációt.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának székháza. Hétfõi ítélete nagy felzúdulást keltett Lengyelországban



Voltaképpen csak most, ebben a pillanat-
ban appercipiálom – mindössze fél évszá-
zadnyi különbséggel – két tengeri utazás-
nak az évfordulóját. A Titanicé már-már
az embernek a könyökén jön ki még a té-
vétársaságok is elõvették a centenárium
alkalmából a jól megszokott paneleket.
Az RTL Klub James Cameron több Oscar-
díjat elnyert filmjét tûzte mûsorára, azt az
1997-ben készült alkotást, amelynek már
minden kockája, minden vágása ismerõs-
ként köszön vissza az óvodásgyerekeknek
is. De mint nyulat a cilinderbõl, úgy kapta
elõ a közszolgálat is a sifonérból a 2002-
ben gyártott, azonos címû amerikai–kana-
dai–magyar filmdrámát, amelynek számos
fordulata kísértetiesen emlékeztet az Os-
car-díjas mozira –, ráadásul ezek benne az

érthetõ részek, mert egyéb-
ként magas IQ-számmal is
nehéz a mellesleg jól is-
mert történetet követni,
befogadni. Közben pedig

mindenki elfeledkezett
Robert Liebermann
1996-ban forgatott,
rendkívül decens mû-
vérõl, amely pusztán

azért nem aratott átütõ siker, mert akkor
már ezerrel nyomatta saját filmje reklám-
ját James Cameron, aki ráadásul – beval-
lottan – a történet megannyi motívumát
„örökítette át” Liebermanntól.
Az én legelsõ tengeri utamnál nem kísérte
kameraözön a behajózást, csak édesapám
ma is mûködõ Zorkij M
típusú fényképezõgépe
(csupán már senki nem ál-
lít elõ hozzá filmet; a mi-
nap a Kodak jelentette be,
hogy leállítja a gyártósza-
lagjait). Az én elsõ tengeri
hajóutam ugyanis – az egyszerûség kedvé-
ért oda-vissza – a Titanic katasztrófáját
követõen fél évszázaddal, tehát ezekben a
napokban ötven esztendeje Konstancából
Mangaliába vezetett. Tudom, nem egy
óceánátszelés, de elsõnek azért megteszi.
Fõleg annak következményeként, hogy
aznap valamiért nagyon haragudhatott a
tenger, az aprócska vízibusz ugyanis oly-
annyira hánykolódott már a beszálláskor,
hogy édesanyám a szó szoros értelmében
könyörgött édesapámnak: maradjunk ott-
hon. De édesapám nem volt hajlandó szót
fogadni: már kifizettük a drága útidíjat,

aznapra ezt vettük programba – nincs me-
se, indulni kell. Hogy valamelyest is élvez-
tük a hajózást, azt enyhe túlzásnak tar-
tom; amikor hazaértünk, még házigaz-
dánk tengerész férje is csak csóválta a fe-
jét a merészségünkön.
Valahogy ki kellett köszörülni a fiaskót –

erre két évvel késõbb, az
akkor még létezõ Jugo-
szláviában került sor, a
Cres fedélzetén, Dub-
rovnik és Fiume (vagy
ha úgy tetszik, Rijeka)
között. A hajó kissé mu-

zeális jelleget öltött, és mi nem vettünk
kabinjegyet, mivel nem futotta rá – így
kaptunk némi kóstolót a Titanic fedél-
közben utazóinak a sorsából. Zacskóból
vacsoráztunk-reggeliztünk (még szeren-
cse, hogy az Adrián nincsenek jéghe-
gyek.) Néhány évvel késõbb egy nem-
zetközi újságíró-konferencia delegáltja-
ként ismét följutottam a fedélzetére. Is-
tenem, micsoda különbséget érezhet-
tem: puhán megvetett elsõ osztályú ka-
bin várt, vacsorára pedig a kapitány
meghívója az asztalához. Azt azonban
egy luxusút alkalmával ismerhettem meg,

hogy mi lehet ilyen drága az utazások-
ban. (Elnézést: feleségemnek ekkor már
utazási irodája volt, és meghívást kap-
tunk a fedélzetre, ahol csak tengerre nézõ
kabinok voltak. Fedélköz? Nem is ismer-
te a személyzet a fogalmat.) Amszter-
damból keltünk át Londonba; nos, a La
Manche-csatornáig vezetõ vízi úton meg-
annyi vízlépcsõt, zsilipet kellett meghág-
nunk. Hajónk alig volt valamivel na-
gyobb a Titanicnál, de jócskán eltörpült
a konvojt alkotó többitõl. S amikor har-
madnap reggelén befutottunk a brit fõvá-
rosba, tiszteletünkre fölemelték a Tower-
hidat, hogy átférjünk alatta, mielõtt kikö-
tünk a Temzén horgonyzó HMS Belfast-
hoz, onnan pedig kis révhajók átszállíta-
nak a túlparton berendezett voltaképpeni
hajókikötõbe. Ez mind a számlát hizlalja.
Lám, a kis vízibusz emléke még ma is ri-
aszt, az úszó gigászra viszont úgy emlék-
szem, hogy a kabinunk alig volt néhány
négyzetméterrel nagyobb szárazföldi ott-
honunknál. Hiszem, hogy ez a szárazföl-
di otthon ma már egyre sûrûben képes
szilárd talajt nyújtani a lábunk alatt.
Lám, Konstanca és Mangalia között is
már elcsitult a tenger.

Egykor régen, amikor Benáreszben Brahmadatta király uralko-
dott, a Bódhiszattva egy északi vidéken lakó bráhman család-
jában öltött testet. Mikor felnövekedett, minden tudományban
tökélyre tett szert, és messze földön híres tanítóként ötszáz ta-
nítványát tanította a tudományokra. 
A tanítványoknak volt egy kakasuk. Ennek kukorékolása hangjá-
ra ébredtek, és láttak hozzá a tanuláshoz. A kakas fölött eljárt az
idõ, megdöglött. Körülnéztek másik kakas után. Egyik tanítvány
a halottégetõ helyen tüzelõt gyûjtött, és megpillantott egy kakast.
Hazavitte, ketrecbe zárta, gondozta. De mivel a kakas a halott-
égetõ helyen nõtt fel, nem volt vele tisztában, hogy mikor kell
kukorékolni, s hol éjfélkor, hol napkelte után kukorékolt. Ha éj-
félkor kukorékolt, a tanítványok akkor láttak hozzá a tanuláshoz,
s napkelte után már nem bírtak tanulni; úgy elálmosodtak, hogy
azt sem fogták fel, mirõl van szó. Ha viszont csak fényes nappal
kukorékolt, nem maradt idejük átismételni a tanultakat.
- Ez hol éjfélkor kukorékol, hol napkelte után, emiatt képtele-
nek vagyunk tanulni - szóltak a tanítványok, megfogták a ka-
kast, kitekerték a nyakát, véget vetettek életének. Jelentették a
tanítójuknak:
- Elpusztítottuk az összevissza kukorékoló kakast. 

Tanítójuk okításukra használta fel az esetet: 
- A nevelés hiánya okozta a halálát. 
És ezt a verset mondta:
Apja-anyja nem nevelte, nem küldték el tanulni sem, 
így hát idõt és alkalmat nem fogott fel szegény kakas.

Dzsákaták – Buddhista születésregék
Páliból fordította Vekerdi József

Hajókaland
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Április 22-én tartják az V. Köztársaságban az el-
nökválasztás elsõ fordulóját, s jó francia comme il
faut szerint az igazi kampányrákapcsolásnak az is-
tenadta peuple úgy három-négy hónappal ezelõtt
lehetett elõször tanúja. Érdekes volt nézni, hogy a
mérsékelt szocialista François Hollande milyen erõ-
bevetéssel és így sikerrel is vette például a januárkö-
zepi-végi médiahoppokat, és mekkora honfiszív-
mennyiséget hódított magához valóban aprólékos
programígéretével, amely oktatási, államháztartási,
lakásépítési, bankreformi elsõbbségekben bõvelke-
dett. Január elején ugyanakkor még nem volt tiszta,
hogy a legnagyobb versenytárs, a jelenlegi elnök in-
dul-e, s mint utóbb kiderült, ez sem rossz kampány-
fogás, Frankhon ezt találgatta, ezzel foglalkozott.
Az akkori tényállás szerint Hollande-nak kiválóan
állt a szénája, s nem igazán változott a helyzet feb-
ruár-márciusban sem, hiszen a PS saját kampány-
fegyverével döfte oldalba a kormányzó jobboldali
pártot (UMP), mondván, hogy túl elnézõ a bûnö-
zéssel és fiatalkorú bûnözõkkel. 
Nicolas Sarkozy genocídiummal robbantott: a törö-
kök által elkövetett elsõ világháborús örménygyilko-
lást nevezzék végre népirtásnak, tagadásának pedig
legyen büntetõjogi vonzata is! Az alkotmánybíróság
elutasítása után (itt meglepõen éppen balról jött a
szenátorok vizsgálati kérelme) megígérte az újra-in-
dítványozást. Tehette, ugyanis akkorra a jogi huza-
vona szerint a probléma érdemi újratárgyalása már
a következõ kormány „ódiuma”, amolyan „majd
meglátjuk” alapon. A mindig kesztyû nélkül küzdõ
Sarkozy megnyerte így a francia örmények voksait
anélkül, hogy igazi kenyértörésre vitte volna a dol-
got a hazai vagy az ankarai törökökkel. 
Ekkor már fej-fej mellett volt a két jelölt, a toulouse-i
ámokfutás tragédiája azonban ismét felkavarta az
állóvizet: elõrevetíti az iszlamofóbiát, idegengyûlö-
letet és bevándorláskérdést európaibban kezelõ bal-
oldali választótömeg olvadását, de „Sarko” is bün-
tetõcédulát kap. Az esetnek polgári szemmel vizs-
gálva van egy olyan olvasata is, hogy lám-lám, eny-
nyit ér a rengeteg burka-, cigány- és úgy általában
immigrációszigorító jobboldali törvény, hangzatos
nemzettisztaság-védõ szpícs és parasztbefolyásolóan

feszes bicepszû populizmus. 
Egy dolog biztos: április 23-án reggel-
re már le van foglalva választási hír-

adásra az újságok frontoldala. En-
nek ellenére a Monique-ok és

Pierre-ek milliói továbbra is elõször
a munkahelyajánlatok oldalát fogják

fellapozni, hisz ezt tették a kö-
zömbösen végigszemlélt kam-
pány minden napján: prioritások

között válogattak.Ady András
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Horváth Szekeres István

Minden napra egy mondás

„A boldogsággal úgy vagyunk, mint az órával: a
legkevésbé bonyolult romlik el legkevésbé..” 

Nicolas Chamfort

Helyzet

Kakaskukorékolás

Az elnök: 
francia

Amszterdamból keltünk át
Londonba. Hajónk alig
volt valamivel nagyobb a
Titanicnál.

Gyulay Zoltán

A nap címe. MRU Verespatakról: A projektek,
amelyek munkahelyeket teremtenek, érdekel-
nek, Evenimentul Zilei

Magyarázat. Nicsak!

Szerzõk és címek. A Caþavencii egyik kedvenc
régi rovata a Nutzi, spaima Constituþii (olyas-
mi, mintha azt mondanánk, Ilus, az alkotmá-
nyos mumus), egy szõke hölgy palotai napló-
ja, „unalmában” azt találta ki, milyen köny-
veket írnának az ismertebb közéleti szerep-
lõk. Válogattunk a válogatásból. Gabriel
Liiceanu: Heideggertõl a BMW X6-ig.
Prolegomenák a huszadik század gondolkodástörté-
netéhez, négy ütemben, 360 oldal, ár nélkül;
Roberta Anastase: Pitagorasz. Életrajz, 80 vagy
181 oldal, 40 vagy nyolcvan lej; Corneliu
Vadim Tudor: A 6-os számú kórterem, Anton
Pavlovics Csehov elbeszélésének eredeti fordítása,
ingyenesen osztogatják a Tricolorul újsággal;
Gheorghe Funar: A 9-es kórház. Emlékiratok,
2000 oldal, ár nélkül; Kelemen Hunor: Az em-
ber tragédiája – Markó Béla élete és mûve, 850 ol-
dal, 140 euró; Elena Bãsescu: Román nyelv
nulladik osztályosoknak, tankönyv Daniel
Funeriu elõszavával, 14 oldal, ár nélkül. Mit
mondjunk, ilyeneket mi is ki tudunk találni...

Partir, c’est mourir un peu. Cristian Preda,
akit kritikai hangja miatt kiutasítottak a PDL-
bõl, de lehet, hogy a párt értelmiségi tagjainak
mégis sikerül õt benntartaniuk, egy tévéadás-
ban kijelentette (mi a Ziare.com portálon olvas-
tuk), hogy az elvándorlás azokból a pártokból,
amelyeknek minden esélyük megvan egy ki-
adós választási vereségre, nem új jelenség. „Is-
métlõdik, ami 2000-ben, az Isãrescu–kormány
idején történt.” Még az is hasonlít, hogy a
képviselõház támogatja a független miniszter-
elnököt (most Ungureanu), miközben a szená-
tusban a többség elveszett. Ha ez így folytató-
dik, megérjük, hogy a PDL be sem jut a parla-
mentbe, helyette viszont Dan Diaconescu párt-
jával alkotjuk a konstruktív ellenzéket...

A nap álhíre. Megtörtént a román (ortodox)
húsvét legnagyobb csodája: Sarmisegetuza
közelében egy tyúk a helyi pópa prédikációjá-
nak hatására készen festett tojásokat tojt.
(Amelyek minden keménységi versenyt meg-
nyertek.) Ugyanakkor a helyi iskola falán az
államfõ képe könnyezni kezdett.
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ÚMSZ-összeállítás

Csütörtökön délután
megkezdõdött a XIX.

Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztivál a Millenári-
son. A seregszemlét megnyi-
tó Réthelyi Miklós nemzeti
erõforrás miniszter kiemelte:
a könyv hatalom, amely ma-
gában hordozza az igazság és
az örökkévalóság ígéretét. A
vasárnapig tartó seregszem-
lét a tárcavezetõ a magyar
kultúra egyik legnagyobb
léptékû fesztiváljának nevez-
te, amely idén a dán uniós el-
nökségre reflektálva az észa-
ki országokat, Svédországot,
Dániát, Norvégiát, Finnor-
szágot és Izlandot látja ven-
dégül. A rendezvény meghí-
vottjai között is több mint
húsz északi író  szerepel. A
reprezentatív északi díszven-
dégstand mellett gazdag
könyvanyaggal képviselteti
magát Románia, Oroszor-
szág, Szaúd-Arábia, Kína,
Spanyolország, Szlovákia,
Olaszország, Brazília, Né-
metország. A szervezõk sze-
rint a nemzetközi könyvpia-
cot sújtó, több esztendeje tar-
tó válság ellenére sem csök-
kent sem a külföldi, sem a
helyi, sem pedig a határon tú-
li magyar kiállítók által bérelt
terület, idén is több mint
1500 négyzetmétert foglal-
nak el a kiállítási installációk. 

Sok résztvevõ, 
kevés vásárló

A seregszemlén a romániai
magyar irodalom és könyvki-
adás szinte valamennyi kép-
viselõje igyekszik megfordul-
ni vagy képviseltetni magát.
H. Szabó Gyula például, a
Kriterion Könyvkiadó igaz-
gatója lapunknak azt nyilat-
kozta: a válság ellenére pozi-
tív gondolatokkal érkezik a
könyvfesztiválra, hiszen az
mindenkinek – a könyvki-
adónak, a könyvkereskedõ-
nek és a könyvolvasónak
egyaránt – ünnep. A románi-
ai magyar könyvek iránt

azonban megcsappant az ér-
deklõdés az elõzõ évekhez
képest – vélekedett az igaz-
gató, aki úgy tapasztalta: a
könyvvásáron sokan részt
vesznek és nézelõdnek, de
kevesebben vásárolnak. „Ke-
vés a pénz és kevés az olva-
só. Az, aki inkább olvas,
többnyire a nyugdíjasok ka-
tegóriájába tartozik, és tud-
juk, hogy nekik van a legke-
vesebb pénzük” – magyaráz-
ta a kiadó igazgatója. Az
idén is sok a gyerekkönyv, és
számos gyerekprogram várja
a családosokat, akik ilyenkor
közös programokon vehet-
nek részt.

„Egy vagyok közülük”

Demény Péter kolozsvári
író – aki tíz éve rendszeres
vendége Magyarország leg-
nagyobb könyvfesztiváljának
– viszont úgy érzi: érdeklõ-
déssel fordulnak a magyaror-
szági olvasók a kortárs erdé-
lyi magyar irodalom felé. „Jó
érzéssel tölt el, hogy útlevél
nélkül jöhetek ide, és a ma-
gyarországi írók úgy kezel-
nek, mint egy másik írót. Per-
sze megkérdezik, hogy hogy
vagyunk mi ideát, de a har-
madik mondat után már egy
vagyok közülük” – fejtette ki
lapunknak Demény Péter,

aki a Látó folyóirat Kolozs-
vár- és Örkény-számát mu-
tatja be az olvasóközönség-
nek.  „Azt szeretném, ha mi-
nél több érdeklõdõ jönne el a
Petõfi Múzeumba vagy a
Millenárisba. Az a tapaszta-
latom, hogy a Látó egy moz-
gékony folyóirat, sokan ol-
vassák a magyarországi iro-
dalomkedvelõk közül” –
mondta el Demény, aki úgy
látja: a trendek itt is alakítják
az olvasók érdeklõdését. „Ha
valaki tudja, ki volt Bánffy
Miklós, akkor megveszi az
írásait és elolvassa” – mondja
Demény.

Gigantikus könyvesbolt

A seregszemle több mint
350 programmal és több
mint 300 könyves újdonság-
gal várja a látogatókat. A
szervezõ Magyar Könyvki-
adók és Könyvterjesztõk
Egyesülése kezdettõl fogva
arra törekedett, hogy a
könyvszeretõ magyar olvasó-
közönséget szólítsa meg, így
a világ könyvvásárai többsé-
gével ellentétben a fesztivál
négy napja alatt a Millenáris
csarnokai és maga a park is
gigantikus könyvesboltként
üzemel. Az 500 forintos belé-
põjegy valójában közönség-
csalogató, minden magyar
standnál teljes értékében le-
vásárolható. 
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Fotó: MTI

Írók és könyvek fesztiválja
Megnyílt Magyarország legnagyobb könyvvására Budapesten

Kovács Zsolt

Az idei évad második
magyar nyelvû õsbemu-

tatóját tartja a Tamási Áron
Színház társulata. Az évad
elején színre vitt Egy nyári
nap címû Mrozek-darab után
egy másik kortárs lengyel
szerzõ, Andrzej Saramono-
wicz Tesztoszteron címû ko-
médiája is Sepsiszentgyör-
gyön kerül elõször színpadra
magyar nyelven. Zakariás
Zalán rendezõ szerint a pró-
bák során valóban „elõjött a
tesztoszteron”, hiszen külön-
leges hangulata volt annak,
hogy egyetlen nõ sem volt je-
len, de a színészek folyton a
nõkrõl beszéltek. Az elõadás
színhelye egy vendéglõ, aho-
vá egy kudarcba fulladt eskü-
võrõl túl korán, a megbeszélt
idõpont elõtt érkeznek a ven-
dégek. Pontosabban csak hat
férfi érkezik, öt fiatal és egy
javakorabeli hatodik, aki az
apjuk is lehetne. Mint kide-
rül, egynek-kettõnek egészen
biztosan az apja, bár a fiúk
különbözõ családokból szár-
maznak. Beszélgetnek, vitat-
koznak, elfogyasztanak né-
hány pohár italt, s ahogy ka-
landokkal teli életük újabb és
újabb momentumait löki fel-
színre a darab, egyre többet
tudunk meg arról, hogy mire
képesek a nõk, no meg a fér-
fiúi vérben forrongó tesz-
toszteron. Az elõadást ma és
holnap 19 órától a Tamási
Áron Színház új stúdióter-
mében játsszák. 

Szentgyörgyi

Tesztoszteron



K. Zs.

Több mint 100 hektárt
van víz alatt a Székelyföl-

dön. A sürgõsségi felügyelet
uzoni önkéntes csoportjának
jelentése szerint 70-75 hektár
kaszáló- és legelõterület
árasztott el víz a Feketeügy
mentén Uzonban, Szentiván-
laborfalván és Uzonfüzesen,
az elmúlt napok esõzéseinek
következtében. Ráduly Ist-
ván helyi polgármester sze-

rint a károkat nem lehet fel-
mérni pontosan, amíg a víz
vissza nem húzódik. Ádám
Attila Péter zabolai polgár-
mester szerint a felújítás alatt
lévõ 121-es megyei út men-
tén nagyméretû tócsák ala-
kultak ki, a víz befolyt a kör-
nyéken lakok pincéjébe és
udvarára, az út mintegy fél
kilométeres szakaszát elmos-
ta a víz. Korábban Nagy-
borosnyón 70 hektár terület
került víz alá.  Az árvízhely-

zetet itt az is súlyosbítja,
hogy a víz magával hozta az
árterületre kidobált szemetet
és pillepalackokat. 

Az Olt mentén ma estig
sárga jelzésû árvízriadó van
érvényben a Mikóújfalu és
Sebes Olt közötti szakaszon.
„Figyelemmel követjük a ki-
alakult helyzetet, értesítettük
a polgármestereket, akik az
ilyenkor érvényes szabályzat
szerint járnak el” – mondta
György Ervin prefektus. 

ÚMSZ-összeállítás

Veszélyben van a nemzet-
biztonság, mert a csõd

szélén áll a Cantacuzino Inté-
zet, Románia egyetlen olyan
intézménye, amely vakcinát
és szérumokat gyárt – állítja a
nép ügyvédje. Gheorghe Ian-
cu azután kezdett vizsgálód-
ni saját hatáskörben ez ügy-
ben, amikor eltûnt a piacról a
hazai gyártmányú sztafilo-
kokkusz-D típusú oltóanyag.
A nép ügyvédje szerint a vak-
cinák hiánya az állampolgár-
ok egészségügyi szolgáltatá-
sokhoz való alkotmányos jo-
gát is sérti.

A Cantacuzino Intézet
egyik munkatársa a Gândul
portálnak elmondta, már
csak egy fél hónapi fizetésre
elegendõ pénze van az intéz-
ménynek. Tájékoztatása sze-
rint valóban veszélyben van
az alapvetõ fontosságú oltó-
anyagok gyártása. Az Egész-
ségügyi Minisztérium már
2010 óta külföldrõl importál-
ja a tébécé elleni BCG-oltást,
a készítmény gyártása ugya-
nis korábban leállt, idén pe-
dig valamennyi grippé elleni
vakcinát is külföldrõl fogják
beszerezni, mivel a hibás me-
nedzsment miatt már a Can-
tacuzino ezen részlege sem
üzemel. Ahhoz, hogy jövõre
a november-decemberben
esedékes védõoltási kam-
pányra vakcinát tudjanak

elõállítani, már márciusban
el kellett volna kezdeni a
gyártást, így esélye sincs an-
nak, hogy 2012-ben a buka-
resti intézet által elõállított
védõoltásokat oszthassanak
szét az országban. 

Molnár: nem felelnek 
meg az elvárásoknak

Az Egészségügyi Minisz-
térium tud az intézmény vál-
ságáról, és szeretné, ha a
gyógyszergyártás ismét fel-
lendülne a Cantacuzino In-
tézetben, de egyelõre nagyon
problémásnak tartja a gyár-
tási vonal menedzsmentjét –
ismertette megkeresésünkre
Molnár Géza virológus,
az egészségügyi miniszter ta-
nácsadója. „Nem akarjuk el-
tüntetni a Cantacuzinót, vi-
szont amint azt Vasile Cepoi
egészségügyi államtitkár is
meghirdette, szeretnénk, ha
a iaºi-i Antibiotice gyógy-
szergyár venné felügyelete
alá a vakcinaelõállítást. Ah-
hoz, hogy ez megvalósuljon,
két kormányhatározat is
szükséges” – magyarázta
Molnár. Hozzátette: körül-
belül egy hónap múlva áll
majd össze az erre vonatko-
zó programjavaslat, amit a
kormány elé fognak terjesz-
teni, de az érvényesítéshez a
Cantacuzino Intézetnek –
mint önálló pénzügyi és jogi
személynek – is bele kell

egyeznie. „A Cantacuzino
leállása nem jár veszéllyel.
Az intézet több típusú, az
EU által elõírt oltást nem tu-
dott elõállítani, eddig is im-
portáltuk ezeket a szereket,
ugyanis a romániai gyere-
keknek joguk van a jó minõ-
ségû vakcinákhoz, amiket az
oltásnaptár elõír” – fogalma-
zott a tanácsos. Hangsúlyoz-

ta: nem igazak a híresztelé-
sek, miszerint az oltásokat
az eddigiekhez képest tízsze-
res áron fogják beszerezni, a
tébécé elleni BCG-oltást ed-
dig is a Cantacuzino által
korábban ajánlott árakhoz
képest fél áron tudták besze-
rezni. A 73 milliós keret,
amit tavaly decemberben el-
különítettek a vakcinák be-

szerzésére, fedezni fogja a
szükségleteket – szögezte le
a tanácsos. 

Molnár szerint az intézet-
ben elõállított készítmények-
re amúgy is sok a panasz. Ta-
valy a hazai grippéoltásokból
11 milliót vissza kellett von-
ni, mivel nem voltak megfele-
lõek. Az egészségügyi mi-
niszter tanácsadója úgy véli,
a Cantacuzino az elmúlt 10
évben nem alkalmazkodott
az európai elvárásokhoz. Az
intézetben radikális átszerve-
zésre és megfelelõ külsõ me-
nedzsmentre lenne szükség
ahhoz, hogy 2-3 éven belül
megfelelõ minõségû oltáso-
kat gyártsanak. 

Egyelõre 
nincs vakcinahiány

„Háromszéken van oltó-
anyag tartalék, így egyelõre
nem okoz gondot, hogy a bu-
karesti Cantacuzino Intézet
leállította egyes oltóanyagai-
nak gyártását” – nyilatkozta
lapunknak Ágoston László.
A Kovászna Megyei Köz-
egészségügyi Igazgatóság ve-
zetõje érdeklõdésünkre el-
mondta: az újszülötteknek
szánt oltóanyagkészletük
számításuk szerint június kö-
zepéig elegendõ lesz. Egyéb-
ként Háromszéken két éve
bolgár, illetve dán gyártóktól
vásárolják a tuberkulózis el-
leni BCG-oltást, így az ellá-

tás folyamatos. A bukaresti
Cantacuzino Intézettõl a te-
tanusz elleni oltóanyagot vá-
sárolja a Kovászna Megyei
Közegészségügyi Igazgató-
ság, de jelenleg ebbõl is egy
évre elegendõ készlet van
raktáron. 

Szalkay Márta marosvá-
sárhelyi háziorvos az ÚMSZ-
nek elmondta, van védõol-
tás, ami a gyerekek számára
ingyenes és kötelezõ, ezt a
megyei közegészségügyi
igazgatóságtól kapják. „Egy-
elõre még nem volt fennaka-
dás és remélem, hogy nem is
lesz, minket errõl nem tájé-
koztattak” – mondta az or-
vos, hozzátéve, hogy a védõ-
oltások többsége külföldrõl
származik.

„Közel egy éve nincs ro-
mániai gyártású oltóanyag
forgalomban Kolozs megyé-
ben” – állítja a Feleken dol-
gozó Szentágotai-Tatár Ló-
ránt családorvos. Mint
mondta, havonta 5-6 adag ol-
tóanyagot kap a közegészség-
ügyi igazgatóságtól, amivel
négy és hat hónapos csecse-
mõket olt be, a vakcinák kivé-
tel nélkül francia gyártmá-
nyú gyógyszerek. „Legutóbb
tavaly láttam romániai, a
Cantacuzino Intézet által
gyártott oltóanyagot. Azóta
kizárólag Franciaországban
készített gyógyszereket ka-
punk” – mondta a feleki csa-
ládorvos. 
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Az Egészségügyi Minisztérium cáfolja, hogy vakcinaválság következne

Jön az oltóanyag-krízis?

Kovács Zsolt

Holnap rajtol Sepsiszent-
györgyön a „találkozások

ünnepeként” is meghirdetett
21. Szent György Napok. Er-
dély legnagyobb városünne-
peként számon tartott ren-
dezvénysorozat hagyomá-
nyosan nyitóhangversennyel
kezdõdik, 19 órától a Krisz-
tus Király katolikus temp-
lomban. A koncerten a Csíki
Kamarazenekar, a sepsi-
szentgyörgyi Vox Humana
kórus és a Georgius zenekar
lép fel, Sebestyén Lázár Eni-
kõ, Mocanu Erika, Szilágyi
Zsolt és Sándor Árpád szólis-
ták közremûködésével. Ezt
követõen 21 órától a Bástya
vendéglõben a Kalapos tánc-
ház és folk-kocsma nevû ren-
dezvényre látogathatnak el
az érdeklõdõk, ezzel egy idõ-
ben a rockzene kedvelõinek a

Park vendéglõben szervezik
meg a Saint George Rock
Night koncertsorozatot. A
Szent György Napok kultu-
rális hetén vasárnap 13 óra-
kor az Ortodox katedrális
alagsorában nyílik meg Kar-
da Zoltán Törökországi hagyo-
mányos ortodox ikonok egy ka-
tolikus székely szemével címû
fotókiállítása. A színházi elõ-
adások sorát vasárnap 17
órától az Orlai Produkciós
Iroda és a Budapesti Belváro-
si Színház mûvészeinek Esõ-
ember címû produkciója kez-
di a színház nagytermében,
fél kilenctõl pedig, az új stú-
dióteremben egyéni, zenés
elõadásával lép színpadra
Hernádi Judit. A városnapok
kulturális hetének fellépõje
lesz még a Yorick stúdió és a
Marosvásárhelyi Állami
Színház Bányavirág címû
produkciója. A kulturális hét

keretében április 26-án a
Krisztus Király kápolná-
ban Mága Zoltán hegedûmû-
vész koncertezik zenekará-
val. A programokkal a kicsik-
nek is kedveznek, ugyanis fel-
lép egyik kedvencük, az Al-
ma együttes, illetve Berecz
András mesemondó estet tart.

Az idei városnapok fõ
meghívottja az ötvenéves
Omega zenekar. A vasárna-
pig tartó szabadtéri ünnepsé-
gen többek között jazz, blues
és világzene koncertek is
lesznek. A városnapok tiszte-
letére 100 kilogrammos pi-
tyókás kenyeret sütnek a 13
ezer téglából épülõ kemencé-
ben. Az április 21 és 29-e kö-
zött zajló Szent György Na-
pok kínálata idén mintegy
250 programot tartalmaz,
ezekre a www.szentgyorgy-
napok.ro honlapon lehet ráke-
resni. 

Szent György Napok: start!

Székelyföldi falvak víz alatt



8.00 Múlt, forma és lélek
8.30 Zene 8.45 Ízelítő
ismétlés 9.00 Aktuális
9.30 Hitélet 10.00 Népze-
ne 10.15 Néptánc 16.00
Hitélet 16.30 Piactér, ism.
17.30 Hargita Magazin
18.30 Híradó 19.00 Erdé-
lyi Kávéház 19.30 Híradó
20.00 Piactér ismétlés
20.30 Híradó 21.00
Kultúrcsepp ism. 21.30
Híradó 22.00 Többszem-
közt 22.30 Híradó 23.00
Erdélyi Kávéház 23.30
Tájkép (ismétlés)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Cápa csali (amerikai-
dél-kor. animációs film)
12.40 Ki a Télapó? (am.
vígjáték) 14.25 Ovizsaru
(amerikai akció-vígjáték)
16.30 Simlisek akcióban
(francia vígjáték) 18.10
Nyomás utána! (olasz-am.
akció-vígjáték) 20.20
Waterworld - Vízivilág
(am. fantasztikus kaland-
film) 22.45 Mátrix - Forra-
dalmak (am.-auszt. akció-
film) 1.05 Riválisok (am.
akciófilm, 1989)

7.45 Titkok a múltból (me-
xikói sorozat) 10.45 El-
árult lélek (mexikói soro-
zat) 12.15 A sors ereje
(sorozat) 14.30 Esmeralda
(mexikói sor.) 15.30 Pre-
desztináltak (mexikói soro-
zat) 16.30 Mesés hölgyek
17.30 A lángoló ég alatt
(am-kol. sorozat) 19.30 El-
árult lélek (sorozat) 20.30
A sors ereje (sorozat)
22.00 Lola (am. sorozat)
23.30 Hét bűn (sorozat)
0.30 Igaz történetek
(ismétlés)

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 (ismétlés)
10.30 Szörföljetek lúz-
erek! (am. vígjáték) 12.30
Kanal-D Hírek 13.30 Ha
ügyes vagy pénzt nyer-
hetsz 14.30 Cancan TV
16.45 Felmérő osztályfő-
nöki órán (román film)
18.45 A nap híre 19.00
Kanal-D Hírek 19.45 Ez Ro-
mánia! 20.30 A 90-60-90-
as menyasszony 22.00
Végső állomás (amerikai
horror, 2000)

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 Érintések, A zene
ereje
0.05 BBC Click (ism.)
A BBC informatikai maga-
zinja
0.30 Felfedező (ism.)
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7.25 Mesél a fény 
8.10 A bohóc felesége
(magyar tévéfilm, 1975)
9.10 Családi krónikák 
- Nagy László
9.45 Duna anzix
10.05 Daktari
(amerikai kalandfilm
sorozat)
11.00 Zarándokutakon
11.30 Világ-nézet
12.30 Munka-Társ
13.02 Híradó 
- Déli
13.15 Lyukasóra
13.45 Mindennapi hősök
14.10 Heuréka! 
Megtaláltam!
14.40 Sírjaik hol dombo-
rulnak...
15.10 Önök kérték! 
(ism.)
16.05 Pannon expressz
16.35 Talpalatnyi zöld
17.00 Az állatok világa
17.35 A pármai kolostor
(francia-olasz filmdráma,
2. rész, 1948)
19.00 Híradó
19.30 Hogy volt!?
20.30 Kean, a színész
(magyar színházi felvétel)
23.15 Dresch Quartet a
Művészetek Palotájában
0.20 Dunasport
0.35 I’m Not There 
- Bob Dylan életei 
(amerikai-német filmdrá-
ma, 2007)

VIASAT3, 19.45
Francia csók

Meg Ryan és Kevin Kline romantikus vígjátékában két isten-
verése érkezik a szerelmesek városába, Párizsba, hogy ott
örökre leszámoljanak a romantikával és hátralevő életüket
magányban és keserűségben töltsék. A két önjelölt mazo-
chista, az elhagyott Kate és a búskomor Luc, a nagy terv
megvalósítása közben számtalan kínos kalandba keveredik
a barátok és a lakosság nem kis keserűségére.

TV2, 20.35
Queen Sized - Tömör a gyönyör

A középiskolás Maggie sajnos már elveszítette az édesapját,
aki cukorbetegségben szenvedett. A lány azóta az összes lel-
ki fájdalmát úgy csillapítja, hogy mindent megeszik, ami elé
kerül, és persze ettől jól ki is kerekedik. Az iskolában állan-
dóan csúfolják, miközben az édesanyja is próbálja rávenni,
hogy fogyjon egy kicsit. A suli egyik legnagyobb bajkeverő-
je, Liz, mindenáron meg akarja alázni a lányt.

DUNA Tv, 0.35
I’m Not There - Bob Dylan életei

A film Bob Dylan életéről szól és rendhagyó módon, többszö-
rös szereposztással dolgozik: mind a hét színész Dylan életé-
nek és zenei pályafutásának más-más oldalát testesíti meg.
Betekintést nyerhetünk Bob Dylan korai karrierjébe, a nép-
dalénekesként töltött küzdelmes napokba; majd abba az idő-
szakba, mikor a ‘60-as évek elején a népzene legismertebb
egyéniségévé vált.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
8.23 Mesék
10.15 Felfedező úton a
Robinson család (sor.)
10.40 A Nyereg Klub
(sor.)
11.05 Lizzie McGuire
(sor.)
11.30 Ábel a rengetegben
(magyar f., 2. rész)
12.30 Biciklitúra
13.01 Marslakók (sor.)
15.20 Magyarország tör-
ténete
15.45 A nagy ho-ho-
horgász
16.05 Mikrobi (rajzf. sor.)
16.15 Állatkerti mesék
16.20 Gyerekdalok
16.30 Hattyúk tava
16.50 Csutak a mikrofon
előtt (sor.)
17.50 Le a cipővel! (ma-
gyar ifj. kalandf., 2. rész,
1975)
18.55 Mi micsoda
19.25 Esti mese
20.00 Melissa és Joey
(sor.)
20.20 Waczak Szálló
(sor.)
21.00 Híradó este
21.35 Forma-1 magazin
22.00 Forma-1 Bahreini
Nagydíj
23.30 Gasztroangyal
0.25 Munkaügyek
1.20 Ferencvárosi TC -
Kecskeméti TE labdarúgó
mérkőzés

8.00 Kölyökklub
Benne: Björn mackó ka-
landjai, 
Garfield, 
Éliás, a kis mentőhajó,
Yakari, 
Dini, a kis dinoszaurusz,
Tűzoltó mesék, 
Tom és Jerry új kalandjai,
Hupikék törpikék
11.00 Lego Ninjago 
(dán anim. sor.)
11.25 Asztro Show
12.20 Házon kívül
12.50 Autómánia
13.30 Amerika 
legkeményebb melói 
(am. dok. sor.)
14.30 Lost 
- Eltűntek 
(amerikai kaland sor.)
16.30 Hetedik érzék
(amerikai-kan. sor.)
17.30 Női vonalak 
(amerikai-német vígjáték,
2000)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Fókusz Plusz
20.30 Csillag Születik -
Tehetségkutató show-mű-
sor
23.10 Halálra jelölve
(amerikai akciófilm, 1990)
Utána: RTL-hírek
1.05 Fogva tartva 
(kanadai-angol krimi,
2004)
3.00 Fókusz Plusz Maga-
zin (ism.)

7.25 Tv2 matiné
414-es küldetés, Bajkeve-
rő majom, Fifi virágoskert-
je, 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 Queen Sized 
- Tömör a gyönyör 
(am. vígj., 2008)
22.25 Lánglovagok 
(am. akcióthriller, 1991)
Közben: Kenósorsolás
0.55 Holdtölte 
(am. filmdráma, 2002)
2.35 EZO.TV
3.35 Kalandjárat (ism.)

9.55 Columbo: Gyilkosság,
mint önarckép (amerikai
krimi) 11.45 Öri-hari (am.
rom. vígjáték) 13.40 Szí-
vek szállodája (sorozat)
14.35 Szex és New York
light (sorozat) 15.30 Éden
Hotel 2 (ism.) 17.30 Sztár
születik (am. romantikus
dráma) 19.45 Francia
csók (am. rom. vígjáték)
22.00 Határok nélkül
(am.-német rom. kaland-
film) 0.25 Philadelphia -
Az érinthetetlen (am. film-
dráma)

9.00 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 Fogadás a féle-
lemmel 16.00 Sport.ro Hí-
rek 16.15 Europa League
összefoglaló 17.00 Mitica
ligája 18.00 Sport.ro Hí-
rek 19.00 Skandenberg
nemzeti bajnokság (live)
21.00 Sport.ro Hírek
22.00 Wrestling 23.00
CM Poker

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.25 Az Este (ism.)
7.00 Magyar gazda
7.25 Anno
7.55 Ma Reggel
Közéleti műsor
10.00 Delta
10.30 Mozdulj!
11.00 Angi jelenti 
- Angi az Acélesőben
11.30 KorTárs
12.00 Tetőtől talpig
12.30 Most a Buday!
13.01 Hírek
13.05 Boxutca 
- Forma-1 magazin
13.40 Forma-1 
Bahreini Nagydíj 
- Időmérő edzés (élő)
Élő közvetítés Bahreinből
15.20 Zöld Tea
15.50 A sebes futású fo-
lyó
16.40 Nagy-Britannia ma-
dártávlatból
17.35 A Szövetség
18.35 Gasztroangyal
19.30 SzerencseSzombat
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.10 Muriel esküvője
(ausztrál-francia romanti-
kus vígjáték, 1994)
22.55 Kalandorok 
(magyar vígj., 2008)
0.50 Nagyon zene 
- Budapest Bár
2.10 Porrá leszünk 
(angol krimisor.)

7.00 Rajzfilm klub
7.55 Zoom
8.10 Az ember és az idő
9.30 Zarándok
10.10 Gyermekek televiz-
iója
11.30 Közelebb hozzád
12.00 Pro Patria
12.30 Az én Európám
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.30 Egyszer az életben
– szórakoztató műsor
15.30 Egyszer az életben
– szórakoztató műsor
16.30 Találkozunk 
a TVR-ben 
– talk show 
(live)
18.00 Tévéenciklópédia
18.53 Hírek, 
időjárásjelentés
20.00 Híradó interjú
20.25 Distractis Show
(szórakoztató magazin)
21.25 Az alku 
(amerikai romantikus drá-
ma, 1998)
23.20 Professzionisták
(talk show)
0.20 Henry és June 
(amerikai filmdráma,
1990)
Sz.: Fred Ward, 
Uma Thurman, 
Maria de Medeiros,
Richard E. Grant
2.45 Kísértetharcosok
(amerikai thriller, 2001)
(ism.)

4.15 X-akták: 
A film 
(kan.-am. fant. f.) 
(ism.)
6.15 Happy Hour 
- Cătălin Măruţă 
szórakoztató műsora
(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 Sabrina 
(amerikai romantikus víg-
játék, 1995)
15.15 A románok 
tehetségesek 
– verseny show
19.00 Pro Tv-hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Anyám nyakán
(amerikai romantikus 
vígjáték, 2006)
22.30 A rend őrzője 
(am.-német thriller, 2003)
0.45 Hárman 
egy tető alatt 
(amerikai romantikus víg-
játék, 2009) (ism.)
2.30 A rend őrzője 
(am.-német thriller, 2003)
(ism.)

4.45 Lale 
(török sor.) (ism.)
5.28 Teleshopping
6.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
9.00 Titanic 
(amerikai romantikus drá-
ma, 1997) 1.-2. Rész
Sz.: Leonardo DiCaprio,
Kate Winslet, 
Bill Paxton, Gloria Stuart,
Frances Fisher
13.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
Mirela Boureanu Vaida
műsora
16.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
17.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
Mirela Boureanu Vaida
műsora
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
20.20 Valhonnan ismer-
lek – verseny show
Alina Puşcaş és Cosmin
Seleşi műsora
23.30 A fenébe is - Xtra
show– szórakoztató műsor
1.00 Titanic 
(am. romantikus dráma,
1997) 1.-2. rész (ism.)

6.00 A cseresznye 
a tortán (ism.)
7.00 Fején a nagyvilág
7.30 Teleshopping
8.00 Árvíz: 
Egy tomboló folyó 
(Dühöngő folyó) 
(amerikai katasztrófa film,
1997) (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 Rocktábor 2. 
- A záróbuli 
(amerikai vígjáték, 2010)
16.15 Anyacsere 
- reality show (ism.)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán 
- reality show 
(ism.)
20.30 Bűbáj 
(amerikai családi vígjáték,
2007)
23.00 Ahonnan nincs
visszatérés 
(amerikai akciófilm, 2009)
1.00 A titkosügynök 
(angol filmdráma, 1996)
3.00 Hírek, i
dőjárásjelentés (ism.)

7.00 Ki ad többet? 
- Szerelemmérő
7.30 Licitvadászok 
- Vajon valódi?
8.00 Autókereskedők 
- Ford Cosworth
9.00 Titkok 
a fekete dobozból 
- A Boeing 737-es rejtélye
10.00 A mérnök szemével
11.00 Ki ad többet? 
13.00 Licitvadászok
14.00 Viharvadászok
15.00 Dynamo 
- varázslat a világ körül
16.00 Vakmerők 
- A madárember
17.00 Hogyan csinálják? 
- Turbo különkiadás: 
Határ a csillagos ég
18.00 Egyszer 
egy ilyet vezetni!
19.00 Újjáépítők 
– Szerencsecsillag
21.00 Viharvadászok
22.00 Dynamo 
- varázslat a világ körül
23.00 Licitvadászok
0.00 Ki ad többet? 
- Polgárháborús kincsek
1.00 Aranyláz Alaszkában

- Családi viszály
2.00 Egyszemélyes hadsereg
- Győzni akarok

5.20 Mesager
6.00 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
7.00 Teleshopping
8.00 Cap compas
8.30 Szentek 
és mesterségek
9.00 UEFA Champions
League Magazin
9.30 Motomágia
11.00 Városi kaland
12.00 Minden pénzt meg-
ér – informatív műsor
13.00 Jamie forradalma
13.30 Románia ízvilága
14.10 Figyelem, 
énekelünk! 
– szórakoztató műsor
15.30 Zéró zona 
– reality show
17.00 Román útlevél
18.00 Kaland és termé-
szet
18.35 Răzushow 
(szórakoztató magazin)
19.30 Topping 
(life-style magazin)
20.10 Sztárgyár 
– verseny show
22.30 Hírek, 
időjárásjelentés
23.30 Sztárgyár 
– verseny show
0.00 Gitárok ideje
1.00 Figyelem, énekelünk!
(ism.)
2.15 Városi kaland (ism.)
3.10 Cap compas (ism.)
3.40 Minden pénzt megér
(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 Térerő
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

SZOMBAT
2012. április 21.

BUKARESTI RÁDIÓ



8.00 Zene 8.45 Ízelítő
9.00 A hétmérföldes
9.30 Metszet 10.00 Nép-
tánc 10.30 Hitélet 16.00
Piactér 16.30 Székelyföld
Magazin, ism. 17.00 Hit-
élet 17.30 Erdélyi Kávé-
ház 18.00 Többszemközt
18.30 Híradó 19.00
Kultúrcsepp 19.30 Híradó
20.00 Tájkép 20.30 Hír-
adó 21.00 Erdélyi Kávé-
ház 21.30 Híradó 22.00
Metszet 22.30 Híradó
23.30 Székelyföld Maga-
zin 0.00 Piactér

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Ördögi út a boldog-
sághoz (am. vígjáték)
13.10 Waterworld -
Vízivilág (am. fantasztikus
kalandfilm) 15.35 Sher-
lock Holmes New Yorkban
(amerikai krimi, 1976)
17.35 Fantomas (francia-
olasz akció-vígjáték, 1964)
19.35 Ha lálhágó (am.
akciófilm, 1986)  22.00
Szellemkutya (francia-
német-amerikai filmdráma,
1999) 0.10 A préda (am.
akcióf., 1995)

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

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

8.30 Mai fu (hongk. film)
10.30 Felmérő osztályfő-
nöki órán (ism.) 12.30 Hí-
rek 13.30 Ha ügyes vagy
pénzt nyerhetsz 14.30
Cancan Tv (ism.) 16.15 A
90-60-90-as menyasszony
17.45 Ez Románia! 18.45
A nap híre 19.00 Hírek
19.45 D-Paparazzi 20.30
Szemek az árnyékból
22.00 Hét év otthon –
reality show 23.30 Újjny-
omok (amerikai horror)
1.30 Szemek az árnyékból
(ism.)

8.00 Híradó 
8.30 Soroló 
9.05 Felfedező (ism.)
9.30 Európai híradó
(ism.) 
10.05 Péntek 8 (ism.)
11.05 Célpont (ism.) 
Oknyomozó riportműsor
11.30 Napról napra
12.05 Civil kaszinó 
13.00 Déli híradó 
13.40 Közvetlen ajánlat
14.05 Sportré 
14.30 Ősök tere (ism.)
15.05 Tíz perc (ism.)
15.30 Visszajátszás (ism.) 
16.00 Híradó 
16.30 Befutó London
(ism.) Az utánpótlás ma-
gazinja 
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 Bel-
politikai összefoglaló
21.05 Kontraszt 
22.00 Híradó 21 
22.30 Versus 
23.05 Vetítő Válogatás
magyar dokumentumfil-
mekből 
23.06 Allah minden nap-
ján szaladnak a lovak
(dokumentumf.) 
0.05 Kontraszt (ism.)
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7.00 Gazdakör (ism.) 
7.25 Nagyvizit (magyar f.,
1981) 
8.50 Földanya üzenete
(ism. f.) 
9.45 Magyar elsők 
10.05 Másfélmillió lépés
Magyarországon 
11.00 Élő egyház 
11.30 Isten kezében
12.00 Önkéntesek 
12.30 Beavatás 
13.02 Híradó 
13.15 Élő népzene 
13.40 Akadálytalanul
14.20 Csellengők 
14.40 Határtalanul ma-
gyar 
15.10 Arcélek 
15.40 Hazajáró 
16.20 Százéves asszony
(magyar f., 1976) 
17.25 Álomkeringő 
(magyar zenés vígj.,
1942) 19.00 Híradó 
19.30 Heti Hírmondó
20.00 Önök kérték! 
21.00 A három testőr: 
A királyné nyakéke 
(francia-olasz rom.
kalandf., 1961) 22.45
Klubszoba 
23.40 Dunasport 
0.00 Titkok gyermeke
(belga-francia filmdráma,
2006) 
1.40 Határtalanul magyar
(ism.) 
2.05 Nyelvőrző (ism.)

RTL Klub 21.00 
Holnapután 

Jack Hall klimatológusnak még a saját fia, Sam (Jake Gyl-
lenhaal) sem hiszi el, hogy a Földet katasztrófa fenyegeti.
Ám amikor egy sziget nagyságú jégtömb válik le a Déli-sark
jégtáblájából, mindenki számára nyilvánvalóvá válik, hogy
menekülni kell. De a folyamat drámai gyorsasággal söpör
végig, Amerika megbénul a sarkvidéki hidegtől és a rázúdu-
ló hótömegtől.

DUNA Tv, 21.00 
A három testõr: A királyné nyakéke  

D’Artagnan, a gascogne-i ifjú édesapja kardjával, fakó lo-
ván, atyai jó tanácsokkal felszerelkezve indul Párizsba, hogy
a király szolgálatába álljon. Útközben szóváltásba keveredik
egy félszemű férfival, aki gúnyolódik a lován. A férfit Párizs-
ban látja viszont, s oly váratlan sietséggel ered a nyomába,
hogy egyenként magára haragítja a három testőrt, akik egy-
mástól függetlenül párbajozni hívják.

TV2, 21.05 
Távkapcs  

Van, aki irányítja az életét, és van, akit az élet irányít - tartja
a mondás. Az egyetlen kivétel Michael Newman. Egy titokza-
tos feltaláló ugyanis megajándékozza az univerzális távkap-
csolóval, melynek tulajdonosa előre-hátra járkálhat az idő-
ben, lelassíthatja a szembejövő nőket, és ha túlságosan za-
josnak tűnnek, átmenetileg kikapcsolhatja a gyerekeit.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
8.16 Mesék 
10.10 Állatkerti mesék
10.16 Kiváncsi Fáncsi
10.30 Mackó élet, 
mackó álom 
10.32 Hattyúk tava
10.55 Csutak 
a mikrofon előtt 
(sor.) 
11.50 Le a cipővel! 
(. kalandf., 2. rész) 
13.05 “Így szól az Úr!”
13.15 Katolikus krónika
13.40 Megkeresni 
az embert 
14.05 100 éves a
Hajdúdorogi Egyházmegye
14.30 A sokszínű vallás
14.45 Baptista magazin
15.10 Református 
ifjúsági műsor 
15.20 Balatonfelvidéki 
református templomok
15.30 Écsy Gyöngyi 
portré 
16.00 Az Árpád-kor temp-
lomai 
16.10 Az aranyrózsa 
barlangja 
(kalandf., 2. rész) 17.45
Cimbora - régi új 18.40
P@dtársat keresünk 
19.35 Esti mese
20.10 4 összeesküvő és 1
temetés (sor.) 
21.30 Forma-1 Bahreini
Nagydíj 
0.00 ETO FC – DVTK
(ism.)

8.00 Kölyökklub Garfield,
Frédi és Béni, avagy a két
kőkorszaki szaki,
Éliás, a kis mentőhajó,
Yakari, 
Lassie és a mentőcsapat,
Tűzoltó mesék, 
Tom és Jerry új kalandjai,
Hupikék törpikék
11.00 Trendmánia 
11.30 Teleshop 
12.25 Törzsutas 
12.55 Női kézilabda; 
Magyar Kupa - döntő mér-
kőzés 2012 (élő) 
14.50 Gossip Girl 
- A pletykafészek 
(am. sor.) 
16.45 Tru Calling 
- Az őrangyal 
(am. akció sor.) 
Közben: 
17.00 Hatoslottó-sorsolás 
17.50 Mr. Óvóbácsi 
(amerikai akció-vígjáték,
1993) 
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Cobra 11 
(német akció sor.) 
21.00 Holnapután 
(am. sci-fi kalandfilm,
2004) 
23.25 Heti hetes Vidám,
aktuális talk-show Utána:
RTL-hírek 
0.45 Portré 
1.25 A múlt titka 
(német-angol thriller,
2005)

7.45 Tv2 matiné 414-es
küldetés, 
Bajkeverő majom,
Fifi virágoskertje, 
Roary, a versenyautó
10.40 Nagy Vagy! 
11.45 Stahl konyhája
12.15 Kalandjárat (ism.)
12.45 Borkultusz 
(magyar kult. mag.) (ism.)
13.15 Talpig nő 
(magazinműsor) 
13.45 Több mint TestŐr
14.15 A kiválasztott 
- Az amerikai látnok 
(am. sor.) 
15.15 Monk 
- Flúgos nyomozó 
(am. krimisor.) 
16.15 Bűbájos boszorkák
(am. sor.) 
17.15 Másodállás 
17.45 Queen Sized 
- Tömör a gyönyör 
(amerikai vígj., 2008)
(ism.) 
19.30 Tények 
20.00 Napló 
21.05 Távkapcs 
(amerikai vígj., 2006) 
23.10 Frizbi Hajdú Péter-
rel (talk show) Közben:
Kenósorsolás 
0.10 Elit egység 
(kan. akció sor.) 
1.10 Tükröm, tükröm... 
(amerikai rom. vígj.,
1996) 
3.20 EZO.TV

9.55 Anya, csak egy van!
10.25 EgészségŐr 10.55 A
nagy házalakítás 12.45
Trendközelben 13.15 Fletch
(am. vígjáték) 15.05 Szex
és New York light (sorozat)
16.05 Éden Hotel 2
(ismétlés) 18.05 Cserebere
szerelem (angol vígjáték)
19.55 Négy esküvő 21.55
A célszemély (amerikai
sorozat) 22.50 KicsiKÉM -
Sir Austin Powers 2.
(amerikai vígjáték) 0.40
Határok nélkül (amerikai-
német kalandfilm)

9.30 Hírek 10.00 Sport.ro
Hírek 10.05 Pro Motor
11.00 Pontos sportidő
13.00 Sport.ro Hírek
14.00 Ploiesti harcosok
15.00 Sport.ro Hírek
15.05 Fogaáds a félelem-
mel 16.15 Skandenberg
nemzeti bajnokság 17.00
Mitica ligája 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.00 Skandenberg nem-
zeti bajnokság 21.00
Sport.ro Hírek 22.00 A KO
szabályai 23.00 Show-
time 0.00 Hírek

TV2
7.55 Ma Reggel 
10.00 Engedjétek hozzám
10.05 Így szól az Úr!
10.10 Katolikus krónika
10.40 Megkeresni az em-
bert 
11.05 100 éves a
Hajdúdorogi Egyházmegye
11.30 A sokszínű vallás
11.45 Baptista magazin
12.10 Református ifjúsági
műsor 
12.15 Balatonfelvidéki re-
formátus templomok
12.30 Écsy Gyöngyi port-
ré 
13.01 Hírek 
13.05 Szellem a palack-
ból... 
13.35 Út Londonba 
14.05 Telesport 
- Sport 7 
14.30 Forma-1 Bahreini
Nagydíj 
- Futam (élő) 
Élő közvetítés Bahreinből 
17.25 Telesport (élő) 
Győri ETO FC – DVTK lab-
darúgó-mérkőzés 
19.50 A Lényeg 
20.30 Híradó este 
20.55 Sporthírek 
21.10 Magyarország, sze-
retlek! 
22.25 Munkaügyek
23.25 Csalás és ámítás
(amerikai vígj., 2006)
1.05 Az út 
(am. filmdráma, 2009)

7.00 Disney Klub 
7.55 Zoom 
8.10 A hit világa (live)
10.00 Dana kertjében
10.35 A falu élete 
11.50 Mezőgazdasági per-
cek 
12.00 A falu élete -
kultúrális magazin 
13.00 Sajtó és hatalom
14.00 Hírek 
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 
23.25 100%-ban garan-
tált 
0.25 Újjszopó 
(amerikai filmdráma, 96
perc, 2005) 
2.05 Népi hagyaték 
- szórakoztató műsor
(ism.) 
2.55 EURO Magazin (ism.) 
3.20 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)

6.00 Pro Motor 
(ism.) 
6.30 Mi történik doktor
úr? 
7.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés 
10.00 20 év után 
– talk show 
11.00 Sabrina 
(amerikai romantikus víg-
játék, 1995) 
(ism.) 
13.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés 
13.05 Apropó-Tv 
– szórakoztató magazin
14.00 MasterChef 
(kulináris vrseny show)
(ism.) 
16.00 Anyám nyakán
(amerikai romantikus víg-
játék, 2006) 
(ism.) 
18.00 Románia szeretlek!
19.00 Hétvégi Pro Tv 
hírek, 
sport, 
időjárásjelentés 
20.30 Legenda vagyok
(amerikai thriller, 2007)
22.30 A hős és a terror
(amerikai akciófilm, 1988)
0.30 Apropó-Tv 
– szórakoztató magazin
(ism.) 
1.30 Legenda vagyok
(amerikai thriller, 2007)
(ism.) 
3.15 Sorozatos terror
(amerikai akciófilm)

4.45 Lale 
(török sorozat) (ism.)
5.28 Teleshopping 

6.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live) 
9.00 007 
- Halálos rémületben 
(angol akciófilm, 1987)
12.00 Mester vagy! 
– informatív műsor 
12.30 Tréfás történetek
13.00 Híradó, 
sport, időjárásjelentés
(live) 
13.30 Gabi Firea Show
(szórakoztató magazin)
16.00 Híradó, 
sport, időjárásjelentés
(live) 
16.15 Valhonnan ismerlek
– verseny show 
(ism.) 
19.00 Híradó, 
sport, időjárásjelentés
(live) 
20.20 A fenébe is 
– szórakoztató műsor
21.40 Vitathatatlan 2.
(amerikai akciófilm,
2006) 
23.45 Harc a hatalomért
(hongkongi akciófilm,
2008) 
2.00 Híradó, 
sport, időjárásjelentés
(live) 
3.45 Vitathatatlan 2.
(amerikai akciófilm,
2006) (ism.)

6.00 Ismerkedj, álmodj,
szeress! 
– life style magazin 
(ism.) 7.00 Kandikamera 
7.30 Teleshopping 
8.00 Ízek, három szakács
8.30 Ismerkedj, álmodj,
szeress! 
– life style magazin 
(ism.) 
9.30 Ház, építés, design
10.00 Teleshopping
10.30 Fején a nagyvilág
11.00 Levintza bemutatja
11.30 Művésznek 
születtem 
- verseny show 
14.00 Mondenii 
– szórakoztató magazin
15.00 Idősek és nyugtala-
nok (ism.) 
15.30 Kötekedők 
krónikája
– 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
(ism.) 
1.00 Sherlock Holmes: 
A Baskerville-i agár 
(A sátán kutyája) 
(kan. krimi, 2000) 
3.00 Hírek (ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Ki ad többet? 
7.30 Licitvadászok 
- Régi korok fegyverei
8.00 Autókereskedők 
- VW T2 Panel Van 
9.00 Sivatagi 
autókirályok 
- Dodge Charger 
10.00 Amcsi motorok 
- Családban marad, 
Chicago Black Hawks mo-
tor 
11.00 Amerikai hotrodok 
- 36-os Roadster 
13.00 Autókereskedők
úton 
- Fiat 500 
15.00 Nagymenők négy
keréken 
16.00 A dinoszauruszok
világa 
- Az evolúció győztesei,
Túlélési taktikák, 
Végjáték 
19.00 A rábeszélők
20.00 X-Machines 
- A szupergépek 
21.00 Dynamo 
- varázslat a világ körül
22.00 Mocsári favágók 
- Pokoli hét 
23.00 Megszöktem 
a börtönből 
0.00 Chris Ryan bemutatja:
Rendőrségi elit alakulatok 
- Kolumbia 
1.00 Katona dolog 
2.00 Mike Brewer: 
Célkeresztben

6.00 Minden pénzt megér
7.00 Teleshopping 
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
15.05 A Vlasinovok 
távozása 
(román történelmi film,
1982) 
17.00 Balkáni szokások
18.00 Csavargó halász
18.35 Foci 
19.30 Nagy lábon 
20.00 Bazár 
20.30 Johanna nőpápa
(német-angol-olasz-spany-
ol filmdráma, 2009)
22.00 Szélességek 
22.30 Hírek, 
időjárásjelentés 
23.30 Sztárgyár 
0.00 AG Weinberger ze-
nei műsora 
1.00 Johanna nőpápa
(német-angol-olasz-spany-
ol filmdráma, 2009) 
(ism.) 2.20 A Vlasinovok 
távozása 
(román történelmi film,
1982) (ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

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
10.00 Egyházi műsor

VASÁRNAP
2012. április 22.

BUKARESTI RÁDIÓ



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 Lugossy
István: Tóth Menyhért
22.30 Híradó 23.00 Nap-
raforgó (ism.)

11.10 Houdini, a halál má-
gusa (angol-ausztrál drá-
ma) 12.55 Sherlock Hol-
mes New Yorkban (ame-
rikai krimi) 14.55 Arma-
geddon 3 (am.-kan. film)
16.35 Fehér sárkány, vö-
rös tigris (hongk. film)
18.30 DOA: Élve vagy hal-
va (am.-német-angol vígjá-
ték) 20.05 Nagy zűr kis Kí-
nában (am. vígjáték)
22.00 Kémek a Sasfészek-
ben (angol-am. film) 1.00
Az Alelnök végveszélyben
(am. film)

9.00 A lángoló ég alatt
(ismétlés) 10.30 Elárult
lélek (mexikói sorozat)
12.00 A végzet hatalma
(sorozat) 14.15 Mesés
hölgyek (sorozat) 15.15
Otthoni receptek 15.30
Predesztináltak (sorozat)
17.30 Titkok a múltból
(mexikói sorozat) 19.30
Elárult lélek (mexikói
sorozat) 20.30 A végzet
hatalma (sorozat) 22.30
Elátkozott szerelem (soro-
zat) 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 Ingatlanpiac (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.)
12.25 Térkép (ism.)
13.02 Híradó
13.30 Napirend előtt
14.00 Parlamenti közvetítés
17.10 Az idő fényképe
(ismerett. f.)
18.00 Kisváros (s)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 Hagyaték
21.00 Csernobil Öröksége:
a Zóna
22.25 Kasztner meggyil-
kolása (dokumentumf.)
22.45 Hírek
22.50 Dunasport
22.55 Kultikon
23.50 Sportaréna
0.45 Mahler: I. szimfónia
D-dúr (koncertf.)
1.55 A hanti sámán ha-
gyatéka (dokumentumf.)
2.30 Térkép (ism.)
3.05 Élő egyház (ism.)

Pro Tv, 11.00
Vegyes zöldség (Leépített szépség)

A szépségkirálynő jelöltek Powers kapitány parancsnoksá-
ga alatt egy repülőn a választás helyszínére tartanak. A gé-
pen tartózkodik a Vatikán különlegesen tökkelütött ügynöke
is, miközben tudósok egy szigeten megtalálják Noé bárkáját.
A repülő félúton furcsa balestet szenved a levegőben és a
vízbe csapódik.

DUNA Tv, 21.00
Csernobil Öröksége: a Zóna

1986. április 26 bevonult a világtörténelembe, mint az em-
beriség legnagyobb atomkatasztrófájának a napja. A Cser-
nobili Atomerőmű robbanása után levegőbe szállt radioaktív
felhő ellepte Európát, és egész országokat szennyezett be.
Azóta 25 év telt el. A felrobbant 4-es blokk köré húzott 30
km-es zóna ma is egyfajta védőgátként zárja el a sugárszen-
nyezett területeket.

m2, 0.50
Az út

Hosszú évekkel ezelőtt Amerikát rejtélyes katasztrófa sújtotta.
Megszűnt az energiaellátás, majd éhínség tört ki, azután a túl-
élők egymásnak estek. Ebben az apokaliptikus világban az erő-
szak az úr, bandák vették át a hatalmat. Egy apa a fiával együtt
útra kel az óceán felé, miközben megpróbálják túlélni mindezt.
Minden vagyonuk elfér egy rozoga bevásárlókosárban.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.55 Ma Reggel
10.00 A Szövetség
10.55 P@dtársat kere-
sünk
11.50 Hagyományok őrzői
12.00 Magyar rock
13.01 Híradó délben
13.25 Az aranyrózsa 
barlangja 
(olasz fant. kalandf., 1.
rész, 1992)
15.05 Eurovíziós Dalfesz-
tivál 2012 - Klip
15.08 Retro - Humor
16.00 Família Kft. (sor.)
16.25 MacGyver (sor.)
17.30 Felfedező úton a
Robinson család 
(új-zél. kaland sor.)
17.45 A Nyereg Klub
(sor.)
18.10 Lizzie McGuire 
(am. sor.)
18.35 Robbie, a fóka 
(német sor.)
19.20 Esti mese
20.00 Capri 
- Az álmok szigete 
(olasz sor)
21.00 Híradó este
21.30 Angyali érintés
(am. sor.)
22.20 Maradj talpon!
23.15 Mednyánszky 
(magyar tévéf., 1978)
0.50 Az út 
(am. filmdráma, 2009)
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)
23.30 Showder Klub
Vidám show-műsor
0.35 PokerStars.net 
- Big Game
1.35 Reflektor
1.50 Szakíts, ha bírsz!
(amerikai romantikus víg-
játék, 1997)

7.00 Aktív Extra (ism.)
7.25 Tények Reggel Hír-
magazin
8.00 Mokka
10.35 Stahl konyhája
(ism.)
10.45 Babapercek
12.00 EZO.TV
13.35 Hercules and the
Circle of Fire 
(am.-új-zél. fantasy, 1994)
15.20 Marina 
(mex.-am. sor.)
16.20 Rex felügyelő
(osztrák-német-olasz krim-
isor.)
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.)

10.15 Gyilkos számok
(ismétlés) 11.10 Cserebere
szerelem (angol vígjáték)
12.55 A dadus (sorozat)
13.55 A nagy házalakítás
(ismétlés) 14.55 Monk
(sor.) 15.45 Shark - Tör-
vényszéki ragadozó (soro-
zat) 16.40 CSI (ism.)
17.35 Esküdt ellenségek
(sorozat) 18.35 Gyilkos
számok (sorozat) 19.30 A
nagy házalakítás 20.30
Jóbarátok (sorozat) 21.25
Két pasi (sorozat) 22.20
Éden Hotel 2.

9.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Tenisz: BRD
Năstase Ţiriac Trophy
2012 (live) 14.00
Sport.ro Hírek 14.10 Pon-
tos sportidő 15.00 Pro-
sport óra 16.00 Sport.ro
Hírek 16.30 Pontos
sportidő 18.00 Sport.ro
Hírek 19.00 A KO királyai
20.00 Információk 21.00
Sport.ro Hírek 22.00
Local Kombat csillagok:
Ghiţă vs Ciobanu 23.00
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.)
11.05 Európa egészsége
12.00 Most a Buday!
12.30 Napirend előtt
13.01 Híradó
13.25 Roma Magazin
13.55 Domovina
14.30 Marslakók (ism.)
15.00 A Szövetség
Biblia vetélkedő
15.55 Angyali érintés
(amerikai sorozat)
16.45 Capri - Az álmok
szigete (olasz sorozat)
17.45 MM
A megoldások magazinja
18.40 Everwood 
(am. sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.10 Marslakók 
(magyar sor.)
21.40 Kékfény
22.40 Hacktion 
(magyar akció sor.)
23.35 Az Este
0.10 Aranymetszés
Kulturális magazinműsor
1.10 Múlt-kor
1.40 Zöld Tea Öko-
magazin
2.05 Everwood 
(am. sor.) (ism.)
2.50 MM (ism.)

7.10 Reggeli híradó
9.10 A palota legendái:
Jumong herceg 
(dél-koreai sorozat)
10.20 Zoom
10.25 Érdekek 
és játszmák
11.25 Túl a hírnéven
11.30 Sajtó és hatalom
12.30 Sztárgyár 
– verseny show
12.45 A palota legendái:
Gyebaek
(koreai drámasor.)
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.45 Teleshopping
15.30 Magyar adás 
az egyesen
16.50 A tízedik királyság
(kaland sorozat)
17.40 A palota legendái:
Gyebaek 
(koreai családi dráma-
sorozat)
18.53 Hírek
20.00 Prim Plan 
(talk show)
21.10 Untier gála 
– közvetítés az Odeon
színházból 1. Rész
22.10 Untier gála 
– közvetítés az Odeon
színházból 2. Rész
23.10 Untier gála 
– közvetítés az Odeon
színházból 3. Rész
1.00 A tízedik királyság
(kaland sorozat) 
(ism.)

5.00 20 év után 
(ism.)
6.00 Románia szeretlek!
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, sport
10.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat) (ism.)
11.00 Vegyes zöldség 
(Leépített szépség) 
(amerikai kalandfilm,
2004)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport
13.30 Apropo Tv
14.30 Román komédia
társaság (ism.)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató magazin
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Fogadás az élettel
(román sorozat)
22.30 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
23.00 Dexter 
(amerikai sorozat)
0.00 Las fierbinţi 
(román vígjáték sorozat)
(ism.)
2.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
(ism.)
3.30 Dexter 
(amerikai sorozat) (ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Reggeli matiné 
- Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badea-val
10.50 Menyasszony
a fiamnak 
(reality show)
11.10 Teleshopping
12.00 Az elveszett 
ereklyék fosztogatói
(német-francia-am. kaland
sor.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
(reality show)
16.00 Híradó, Sport
17.00 Közvetlen hozzáférés
(talk show 
Simona Gheorghevel)
19.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
20.20 Sziklaöklű 
szerzetes 
(német akciófilm, 2006)
22.15 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
23.00 Egy bűnös show 
- Dan Capatos műsora
1.00 Sziklaöklű szerzetes
(német akciófilm, 2006)
(ism.)
3.00 Szibád kalandjai 
(kanadai kaland sorozat)
3.45 Közvetlen hozzáférés
(ism.)

7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 Ismerkedj, álmodj,
szeress! (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
10.30 Zöld arc 
(talk show)
11.30 Teleshopping
12.00 Senki sem tökéle-
tes (román sor.)
12.30 Művésznek szület-
tem (ism.)
13.00 Teleshopping
13.30 Kandikamera
13.45 Teleshopping
14.15 Szívek találkozása
(indiai sorozat)
15.00 Mindent az anyákról
16.00 A cseresznye a tortán
17.00 Lököttek 
(román sor.)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.15 Művésznek szület-
tem
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

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Ki ad többet? 
- Jim Morrison verse
7.30 Licitvadászok 
- Céllövölde
8.00 Autókereskedők 
- BMW 840
9.00 Hogyan készült?
10.00 Hogyan csinálják? 

- Whisky / Hurrikánok
11.00 Állítólag... 
- Kanyarlövés
12.00 Megavilág
13.00 Autókereskedők
15.00 Újjáépítők
16.00 Ki ad többet? 
- Lindbergh albuma 
/ Antik játékok
16.30 Hogyan készült?
17.00 A túlélés törvényei
19.00 Autókereskedők 
- BMW 635csi
21.30 Hogyan készült?
22.00 Vakmerők 
- A jégember
23.00 Gyomorforgatók
0.00 Egy idióta külföldön 
- Bálnalesen
1.00 Autókereskedők 
- Lancia Delta Integrale
2.00 Chris Ryan bemutatja:
Rendőrségi elit alakulatok
3.00 Bear Grylls: 
Ha minden kötél szakad

6.00 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
7.00 Teleshopping
8.10 Robbanásveszély
9.30 Csavargó halász
10.00 Sztárgyár
11.00 Vallomások 
(ism.)
12.00 Biznisz óra
13.00 Városi kaland
(ism.)
14.00 Teleshopping
14.35 Együtt Európába
15.30 Teleshopping
16.00 Caterina és a lá-
nyok (olasz sorozat)
17.00 Vallomások
18.00 Info+
18.15 Mestersége: Író
18.25 Sztárgyár
18.55 Nagy lábon
19.30 Oroszlánok arénája
20.30 Biznisz óra
21.30 Késhegyen
22.30 Hírek, sport,
időjárásjelentés
23.30 Sztárgyár 
– verseny show
0.00 Esküdt ellenségek
(amerikai krimisorozat)
0.55 Ma a holnapról
(ism.)
1.30 Caterina és a lányok
(olasz sorozat) (ism.)
2.20 Sztárgyár 
– verseny show (ism.)
2.45 Biznisz óra 
(ism.)
3.40 Késhegyen 
(ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

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 23.

BUKARESTI RÁDIÓ



Ma Tivadar és Konrád
napja van.
A Tivadar férfinév a Teo-
dor név magyar alakja. 
A Konrád férfinév a né-
met Kuonrat névbõl szár-
mazik. 
Holnap a Zelma és Zsom-
bor nevûek ünnepelnek.
Vasárnap Csilla, Noémi és
Kelemen napja van.

Évforduló
Április 20., péntek:
• 1083 – I. László magyar
király jelenlétében felnyitják
Fehérváron István király
sírját.
• 1919 – Szamuely Tibor
Gyõrben elmondja hír-
hedtté vált, vérfürdõvel fe-
nyegetõzõ beszédét.
Április 21., szombaton:
• I. e. 753 – A hagyomány
szerint Róma alapításá-
nak napja.
Április 22., vasárnap:
• 1993 – Megjelenik a
Mosaic webböngészõ 1.0
verziója.

Vicc
Két horgász beszélget:
– Mit gondolsz, hány kilós
az a hal, amit vasárnap fog-
tam?
– A fele.

Recept
Zöldségleves sajtgaluskával
Hozzávalók: 4 db sárgaré-
pa, 1 db fehérrépa, 1 kis fej
zeller, 3 leveskocka, pár szem
bimbóskel, pár karfiolrózsa,
2 db tojás, 6 ek. búzadara, 4
db natúr kockasajt. 
Elkészítés: A zöldségeket
megtisztítjuk, feldaraboljuk,
vízbe tesszük, és a leveskoc-
kákkal meg fõzzük. A galus-
ka készítése: a tojásokat fel-
verjük, villával belenyom-
kodjuk a sajtot, és addig ke-
vergetjük, amíg összeolvad,
belekeverjük a búzadarát.
Néhány percig hagyjuk pi-
henni, majd amikor a zöld-
ségek megpuhulnak, teáska-
nállal a levesbe szaggatjuk,
pár percig lassú tûzön fõz-
zük. 
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

A mai nap a csillagok állása sze-
rint az elengedés napja a Kos je-
gyûeknek. Természetesen ez csak
azokra a dolgokra, személyekre
vonatkozik, amik valóban feles-
legessé váltak életében.  
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Figyeljen jobban önmagára:
amit tesz, vagy gondol! Gyako-
roljon tükör elõtt, mint a színé-
szek!
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Tevékenyen telik a nap, végre
rendet tesz az otthonában. A sze-
relemben is felhõtlenebb idõk
várnak önre.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Mindenki tiltakozása ellenére vé-
delmébe vesz valakit, akit pedig
nem ismer annyira, hogy ilyen
határozottan kiállhatna érte. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Zûrösen kezdõdik a napja: egy
véletlen folytán hihetetlenül za-
varos históriába csöppenhet. A
valóság néha sokkal bolondo-
sabb, legyen úrrá rajta!
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Bizonytalanul kezdõdik a nap:
vigyázzon, inkább ne vegyen kéz-

be törékeny holmikat, mert ma
valahogy mindent elronthat. Az
idõhúzásnál a kapkodás sem le-
het jobb. 
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Ügyei egyáltalán nem állnak
rosszul, a vállalkozása is beindu-
lóban van. Ám ez még csak a
kezdet. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Ha tapasztalatlannak is érzi ma-
gát abban, amit ma tennie kell,
azért ne csüggedjen el. Ilyen az
élet, és ezt a leckét úgy látszik,
még önnek is meg kell tanulnia.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Valamirõl nagyon megfeledke-
zett, és ez visszavonhatatlan
konfliktusokhoz vezethet. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Ma kisebb családi összezördülés-
re számíthat, különösen akkor,
ha hirtelen ötlettõl vezérelve cse-
lekszik, a családtagok kikérdezé-
se nélkül. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Habár kitûnõ ötletei vannak, a
munkahelyén mégsem mindenki
értékeli, amit tesz. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Ha csökönyösen csak a saját ál-
láspontjához ragaszkodik, nem
érheti el a remélt változást. 
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A hatos lottó nyerõszámai:
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Minden korszakalkotó gondo-
lat elõször paradoxon, ellent-
mondás, vagy éppen botrá-
nyos elképzelés. Éppen mert
annyira új és semmihez nem
fogható, a világ ostobaságnak
és értelmetlenségnek, a bevett
dolgokkal szembeni botrányos
lázadásnak fogja tartani.
Ezen a legnehezebb átvergõd-
nie az új gondolatnak. Aztán
lassan megtalálja a helyét a
gondolat, és beleolvad a szür-
ke hétköznapok banalitásába.

Ez a gondolat dísztelen, de leg-
hasznosabb életszakasza. Ilyen-
kor használ a legtöbbet a világ-
nak, bár ilyenkor kap a legkeve-
sebb figyelmet. Végül pedig elõ-
ítélet lesz belõle, mivel annyira
használható és helyesnek bizo-
nyult, hogy mindenre ráhúz-
zák, ha kell, ha nem. Amikor
egy gondolatból elõítélet lesz, az
annak a gondolatnak a halála.
Minden elõítélet egy valaha
volt nagyszerû gondolat sírem-
léke csupán. 

Gondolatjel Visky István rovata

www.marosvasarhelyiradio.ro



Labdarúgás

ÚMSZ 

Háromszor annyi passz
és 72-28 százalékos lab-

dabirtoklási arány ellenére a
Barcelona kikapott London-
ban a labdarúgó-Bajnokok
Ligája második elõdöntõjé-
nek elsõ mérkõzésén: 0-1 a
Chelsea-vel. A Stamford
Bridge-stadionban történt
csoda a katalán sztárcsapat
emberi oldalát mutatta meg,
hiszen Messiék úgy kaptak
ki az olaszosan védekezõ
Kékektõl, hogy szinte ötször
annyit lõttek kapura, öt óriá-
si gólhelyzetet hagytak ki, s
kétszer is eltalálták a kapu-
fát. Roberto di Matteo Chel-
sea-je tökélyre vitt pragma-
tizmussal kerekedett felül a
világ legjobb csapatának tar-
tott alakulaton, az elsõ játék-
rész ráadáspercei végén
Didier Drogba váltotta gólra
csapata egyetlen kapu-
ralövését.    

A szaksajtó szerint a meg-
szokottnál halványabban
muzsikáló játékmesterek,

Xavi és Iniesta közül csak
utóbbi nyilatkozott mond-
ván: igazságtalan eredmény
született. „Kedvezõtlen az

eredmény, keményebben
kell dolgoznunk a visszavá-
gón. Abban a tudatban,
hogy meg tudjuk csinálni.

Ez nem szerencse kérdése”
– fogadkozott Iniesta.

A katalánokat irányító
Josep Guardiola viszont úgy

véli: már nem tanítványai a
párharc esélyesei, miután fi-
zikálisan is gyengébbek an-
gol riválisaiknál. 

A Bajnokok Ligája törté-
netében ötödször találkozott
egymással a Chelsea és a
Barcelona az egyenes kiesé-
ses szakaszban, az angolok
csak egyszer, a 2005-ös nyol-
caddöntõben tudták elbú-
csúztatni a katalán csapatot.
Most április 25-én kiüthetik
a BL-címvédõt, hacsak nem
állnak be az eredmény tartá-
sára. Mert ha a minimális
elõny megtartására töreked-
nek, beletörhet a bicskájuk,
hiszen a katalánok minden
bizonnyal okultak a londoni
példából. A Camp Nou-sta-
dionban élet-halál harc vár-
ható jövõ kedden, de most
szombaton is, amikor tán
minden eddiginél nagyobb
érdeklõdéssel várt El Clási-
cót vív egymással a két õsi ri-
vális. Õsszel, a Santiago Ber-
nabeu-stadionban 3-1-re
nyertek Messiék, akik mí-
nusz négyrõl várják az újabb
csúcstalálkozót a Real Mad-
riddal. 
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Röviden
Már nem veretlen 
az Oltchim 

Elmaradt mérkõzéseket pó-
tolt az Oltchim a nõi kézi-
labda Nemzeti Ligában: a
bajnoki címvédõ 29-27-re ki-
kapott Kolozsváron az U-
Jolidontól, majd 24-22-re
nyert Zilahon. Szombaton a
22. forduló mérkõzéseit ren-
dezik meg: Ploieºti–Galac,
Bákó–Brassó, Brãila–Ko-
lozsvár, Craiova–Konstanca,
Nagybánya–Oltchim. Utób-
bi 36 ponttal vezet a bajnok-
ságban, a Kolozsvár (33), a
Brãila (29), a Zilahi (28) és a
Galac (25) elõtt. 

Pénzbüntetések, 
eltiltások 

A Steaua elleni bajnoki mér-
kõzésen történt incidensek
miatt a hazai labdarúgó pro-
filiga fegyelmi bizottsága 30
ezer (új) lejre büntette az
Oþelul klubot. A galaciak
mellett a ploieºti-ieket is 20
ezer lejre büntették miután a
Petrol–CFR 1907 találkozó
sem zajlott le rendbontások
nélkül. Az utóbbi mérkõzé-
sen kiállított kolozsvári Ca-
morát egy fordulóra eltiltot-
ták és 740 lej befizetésére kö-
telezték. A Rapid–FC Vaslui
Román Kupa-elõdöntõ so-
rán sportszerûtlen másod-
edzõk is két-két fordulót ki-
hagynak, a giuleºti-i Cristian
Petre és Marius Bratu, vala-
mint a vaslui-i Ciprian Panait.

Második kalapban 
a magyarok

A magyar férfi kézilabda-vá-
logatott a második kalapba
került a 2014-es dániai Eb
selejtezõcsoportjainak sorso-
lása elõtt. Az Eb-nyolcadik –
olimpiai résztvevõ – magya-
rok így biztosan nem kerül-
hetnek azonos kvartettbe a
norvég, a svéd, a szlovén, a
macedón, a cseh és az oszt-
rák csapattal. A román csa-
pat a C elõselejtezõ-csoport
tagja és Izrael, Belgium, va-
lamint Írország ellenében
kell kiharcolja a továbbjutást
jelentõ csoportelsõséget, az-
az jelenlétét a negyedik ka-
lapban. A sorsolást ma tart-
ják Koppenhágában.

Elázott a Barca Londonban

Az elsõ játékrész ráadáspercei végén Didier Drogba megszerezte a Chelsea-nek a gyõzelmet

Kosárlabda

Turós-Jakab László

A sorozatok harmadik
találkozóival folytató-

dott tegnap a férfi kosárlab-
da-bajnokság rájátszása. Az
elsõ elõdöntõs a tavalyi
ezüstérmes CSU Asesoft
Ploieºti, amely 79-74-re
nyert Nagyváradon és a le-
hetõ legkevesebb mérkõzés-
bõl, 3-0-al jutott tovább. A
vendégeknél a Burlacu–Ti-
ca–Vlahovics hármas 60
pontot gyûjtött, míg a másik
oldalon Marics és Peszics is
csak 15-ig jutott. A nagyvá-
radi csapat számára véget
ért a 2011–12-es bajnoki
idény, Cristian Achim tanít-

ványai a hatodik helyen zár-
tak.    

Érik a meglepetés egy má-
sik negyeddöntõben: a Te-
mesváron meccset nyert CS
Municipal 92-80-ra verte
szerdán este a Bega-menti
együttest, és lapzárta után
bravúros továbbjutás remé-
nyében fogadta ismét
Badnjarevics csapatát.    

Vásárhelyen a Maros KK
82-76-ra verte a bajnoki cím-
védõ U-Mobitelco BT-t, és
1-2-re áll a kolozsváriakkal.
A nagyszünetig szinte hibát-
lanul bíráskodó sípmester-
trió a mérkõzés második fe-
lében keményen „megfújta a
hazai pályát”, és semmi esé-
lyt nem adott a vendége-
gyüttes „feltámadásának”.

Tegnap este negyedszer csa-
pott össze a két gárda. 

Másodszor volt házigaz-
da Târgu Jiuban tegnap este
az Energia Rovinari, miu-
tán szerdán este nagyon si-
mán nyert az alapszakasz-
gyõztes Medgyesi Gaz
Metan ellen (89-69) és 1-2-
re szépített.  

A nõi bajnokságban szom-
baton folytatódik a rájátszás.
A döntõbe jutásért két gyõ-
zelemig játszanak, a CSM
Târgoviste a Marosvásárhe-
lyi Nova Vitával, a címvédõ
Aradi ICIM UVG pedig a
Szatmárnémeti CSM-vel.
Mindkét mérkõzés 17 órakor
kezdõdik, Târgoviºtéról a
Digi Sport, Aradról pedig a
TVR 3 sugároz élõben. Ápri-

lis 25-én Marosvásárhelyen
és Szatmárnémetiben folyta-
tódnak a sorozatok, s ha még
szükséges 28-án ismét a
CSM és az ICIM UVG lesz
a vendéglátó. 

Szombaton játszanak az 5-
8., 9-12. és 13-16. helyekért
is. A menetrend: Gyulafehér-
vári CSU–SCM U Craiova
és CST Alexandria–Temes-
vári BCM Danzio (5-8. he-
lyek). CSM Sportul Studen-
þesc–Kolozsvári U és Brassói
Olimpia–Rapid (9-12. he-
lyek). Nagyváradi CSM
U–Poli National Iaºi (13-16.
helyek). Az Olimpia 1-0-ra
vezet a Bball 6 Sepsi BC-vel
szemben, miután Bukarest-
ben 93-39-re nyerte a sorozat
elsõ mérkõzését. 

Rájátszás: növekvõ izgalmak 

Labdarúgás

T. J. L.

Ismert: a Román Labda-
rúgó-szövetségben 10-3-

as aránnyal rábólintottak a
profiliga (LPF) kérésére és a
hétvégi, 27. fordulóval kez-
dõdõen engedélyezték a kül-
földi játékvezetõk bevetését a
Liga-1-ben. Hét rangadóról
van szó, olyan mérkõzések-
rõl, amelyek eredménye dön-
tõen befolyásolhatja a bajno-
ki címért folyó ádáz csatát. A
Steaua háromszor fizet: a
mai, FC Vaslui elleni, vala-
mint a Dinamo elleni hazai
mérkõzésen, továbbá a CFR
1907 elleni kolozsvári mecs-
csen. A Dinamo mindkétszer
házigazdaként fog a zsebébe
nyúlni, mégpedig a két ko-
lozsvári csapat, az U és a
CFR 1907 ellenében. A Ra-
pid a Steaua elleni hazai, a
FC Vaslui pedig az Oþelul el-
leni galaci mérkõzésen bízik
a külföldiek pártatlanságban.

A határon túli sípmesterek
felkérése mérkõzésenként 12
ezer euróval terheli az igény-
lõk költségvetését. Maga a
penzum mellett, a játékveze-
tõk menettérti repülõjegyet,
szállodaszoba-foglalást, ét-

keztetést, tolmácsot és szol-
gálati kocsit kérnek, sofõrrel.
A román brigádok lényege-
sen olcsóbbak, háromezer
eurót kell fizetni nekik.

A hazai sportsajtó most
azt feszegeti, hogy kinek jó és
kinek nem a külföldiek fog-
lalkoztatása. A Gazeta Spor-
turilor (GS) szerint a döntés
leginkább a CFR 1907-et
sújtja, miután a sportnapilap
szerint eddig hétszer tévedtek
a hazai játékvezetõk a ko-
lozsváriak javára és csak há-
romszor ellenük. A GS nyil-
vántartása szerint a Dinamo
esetében 2-2 az arány, míg a
Steauaéban 1-1, a Vasluiéban
5-6, a Rapidéban pedig 1-4.
Az öt bajnokesélyes eddigi
egymás elleni mérkõzésein
Cristian Balaj, Alexandru
Tudor, Ovidiu Haþegan,
Sebastian Colþescu, Robert
Dumitru és Kovács István
fújta a sípot – és kivétel nél-
kül hibáztak.  

A GS azonban arra is em-
lékeztet, hogy 2009-ben a
külföldiek sem igazán reme-
keltek a román élvonalbeli
mérkõzéseken: Philippe Kalt
négyes osztályzatot kapott a
Steaua-Vaslui (eredmény: 2-
1) mérkõzésen nyújtott telje-
sítményéért, Carlos Clos
Gomes (Dinamo–Vaslui 2-1)
és Dragomir Sztankovics
(Kv. CFR 1907-Brassó 2-0)
hatost, ªtefan Messner (Stea-
ua–Rapid 2-1) pedig hetest. 

A Román Labdarúgó-szö-
vetség elvbeli felkérését ed-
dig csak egy ország utasítot-
ta vissza: Magyarország nem
fog játékvezetõket küldeni a
keleti  szomszédnak. Termé-
szetesen a hazai játékvezetõi
testületben (CCA) sem nézik
jó szemmel a FRF-döntést,
Ion Crãciunescu elnök azt
sem tartja kizártnak, hogy a
szóban forgó mérkõzésekre
nem delegál negyedik játék-
vezetõt. 

Jöjjenek a külföldi bírók!

Vízilabda

Hírösszefoglaló 

A Vasas bejutott a férfi
vízilabda Bajnokok Li-

gája négyes döntõjébe: a bu-
dapesti alakulat a negyed-
döntõ szerda esti  visszavágó-
ján hazai környezetben
álomjátékkal gyõzte le 16-9-
re a horvát Jug Dubrovnikot,
így az elsõ mérkõzésen ösz-
szeszedett négygólos hátrány
ellenére 24-21-es összesítés-
sel megnyerte a párharcot.

Az elsõ negyedben fej-fej
mellett haladtak a csapatok
(3-3), a második felvonásban
azonban fantasztikus nyolc
percet produkált a Vasas: so-
rozatban öt gólt lõtt, míg a
horvát alakulat csak egyszer
volt eredményes. A harma-
dik negyed végén a Vasas
már hat góllal, összesítésben
kettõvel vezetett, s a különb-

ség még eggyel a záróne-
gyedben is nõtt.

A Szeged Hódmezõvásár-
helyen 10-7-re kikapott a hor-
vát HAVK Mladost Zágráb
együttesétõl és kettõs vere-
séggel búcsúzott a sorozattól.
A legjobb négy közé jutott

még az olasz Ferla Pro Recco
(13-5 és 19-6 a montenegrói
Budvával) és a horvát Pri-
morje EB Rijeka (12-11 és
11-11 a montenegrói Jadran
Herceggel). A BL négyes
döntõjének Nagyvárad ad
otthont május 11-12-én. 

Vasas álomjáték a BL-ben
Vereség a házigazdáktól

Gyõzelemmel kezdte, vereséggel folytatta a magyar nõi
vízilabda-válogatott a londoni olimpiára selejtezõ trieszti
torna A betûjelû négyesében: az oroszok elleni 13-12-es
diadalt követõen szerda esti fellépésén a vendéglátó ola-
szoktól 11-9-re kapott ki Merész András csapata. Miután
azonban a kvartett másik összecsapásán az oroszok le-
gyõzték a spanyolokat (12-11), a tegnap esti magyar–spa-
nyol és orosz-olasz találkozókat megelõzõen mind a négy
csapatnak egyformán 2 pontja volt, ez megjósolhatatlan-
ná tette a végsõ sorrendet. Ami azért fontos mert a gyõz-
tes a másik csoport negyedik helyezettjével, azaz egy
gyengébb csapattal küzdhet meg. A B csoportban tegnap
Görögország–Hollandia és Kazahsztán–Brazília mérkõ-
zéseket rendeztek, ezeket megelõzõen  Görögország (9
pont), Hollandia (7, 49-22), Kanada (7, 9-29), Kazah-
sztán (0, 19-46), Brazília (0, 12-57) volt a sorrend.

Philippe Kalt 



Antal Erika

Legutóbb két kötete je-
lent meg, a Kincs mélyre
ásva. Biblikus gondolatok
és a Gördeszkán a menny-
országba. Melyek az elõz-
ményei ezeknek?
– A Kolozsváron megjelenõ
katolikus hetilapban, a Va-
sárnapban már több mint egy
éve biblikus gondolatokkal
jelentkezem, a heti igerész
magyarázataival. A katoli-
kus egyház liturgikus beosz-
tása szerint hároméves cik-
lusra vannak felosztva a
szentírási könyvek, amelye-
ket vasárnap magyarázunk,
prédikálunk, amelyekre épül
a liturgia. És az elsõ év van
ezidáig készen, ennek a ter-
mése a Kincs mélyre ásva cí-
mû kötet.

Kiknek szánja ezt?
– Elsõsorban a hívõknek, de
azoknak is, akik nem jutot-
tak el a templomba, vagy le-
maradtak valamelyik vasár-
napi prédikációról, habár a
világhálón is folyamatosan
követhetõ. Ami az elõbbivel
rokonítja a második kiad-
ványt, a Gördeszkán a menny-
országba címû esszégyûjte-
ményemet, az az a tény,
hogy majdnem fél évig pár-
huzamosan futott a két írás-
sorozat. A szóban forgó kö-
tetem írásai a Központ címû
vásárhelyi hetilapban jelen-
tek meg egy éven keresztül,
2009–2010-ben. Úgy gon-
doltam, összegyûjtöm egy
kötetbe, mert tematikájában
teljesen elüt a templomi szó-
használattól, hiszen világiak
számára írtam, az a fajta so-
rozat, amely próbálja megér-
tetni a laikusokkal, hogy éle-
tünk minden rezdülése vala-
hogyan Isten jelenlétében
zajlik, és kötõdik a hitünk-
höz. Ezért próbáltam olyan
témákat is feszegetni, ame-
lyek talán nem férnének bele
egy klasszikus prédikációba.
Így, a szószéket meghosz-

szabbítva, az esszé mûfajá-
ban próbálom szembesíteni
az embereket az örök igaz-
sággal.

Melyek azok a világi té-
mák, amelyek egy katolikus
lelkészt leginkább foglal-
koztatnak?
– Engem minden érdekel,
ami jó és ami közelebb visz a
felebaráti szeretetben a má-
sik emberhez, illetve ami elõ-
segíti az ember örök üdvös-
ségét. Ilyen szempontból a
világ jó, a Jóisten jónak te-
remtette, még akkor is, ha
becsúszott az eredendõ bûn-
re hajló természetünk,
amely, bizony, elront dolgo-
kat. Ezért mondhatom azt,
hogy ezek a témák, kissé el-
koptatott klisével élve, az
úton hevertek, illetve a hét-
köznapjaink különféle vetü-
letei, a pénztõl a lelkiségig, a
betegségtõl és médiától a po-
litikáig, megtalálhatók ben-
nük.

Van-e olyan, ami jobban
érdekli?
– Ami tényleg foglalkoztat,
az a minden mögött rejlõ
igazság. A nagybetûs Igaz-
ság, Istennek az Igazsága,
amely Jézus Krisztusban
vált nyilvánvalóvá. Ennek a
fényében olyan témák érde-
kelnek, mint a család, a
pénz, a hatalom, a konflik-
tus, a betegség. Mind e köré
próbálom csoportosítani, oly
módon, hogy akár egy újság-
hír, egy pletykafoszladék
vagy életmentõ esemény
mögött fellelhessem azokat a
transzcendens távlatokat,
amelyek elgondolkodásra
késztetik az olvasót. És úgy
gondoltam, hogy érdemes
ezeket hosszabb formában,
sorozatban is kifejteni, mert
sokszor úgy tûnik, mintha
csak pletykálnánk róla szûk
családi körben, vagy a kocs-
mában beszélünk egymás
között, baráti társaságban,
esetleg a bulvármédia mint

szenzációt tálalja, de közben
az igazságot nem érintjük,
nem merészkedünk mé-
lyebbre. Arra vállalkoztam e
kihívás nyomán, hogy meg-
kíséreljem lehántani a fel-
színt, egy kicsit az evangéli-
um fényénél tegyem helyére
a dolgokat, lehetõleg mellé-
beszélés nélkül, ha kell, tisz-
tázzam a félreértéseket és
közhelyeket is. És közben az
is kiderült számomra, hogy
az esszé nem más, mint a lé-
lek szabad szárnyalása, mû-
fajilag is, azt mondják a
szakemberek, az értelem-
nek, a szellemi önállóság-
nak, a szabadságnak a mûfa-
ja, egyfajta értekezõ próza.
És ebbe minden belefér, rá-
adásul személyes hangvéte-
lû, tömör.

A Gördeszkán a menny-
országba ellentéte a másik-
nak, hiszen a kincs a mély-
ben van, a gördeszka pedig,
még ha a mennybe is visz, a
felszínen marad. Ön egy
gördeszkás lelkész?
– Ezt majd a kritikusok el-
döntik, hogy milyen lelkész
vagyok, illetve a Jóisten tud-
ja. Igyekszem a kincseket
kiásni a mélybõl, miközben
a saját utamat járom a rám-
bízott közösségben, és ez az
út, ha kacskaringós is és
gördeszkán is hordoz, azért
a mennyországba vezet.
Ennyiben összekötõdik a
kettõ. Idõrendben a korábbi
keltezésûek a „gördeszkás
kincsek”, mint a mélyen
zajló kincsásás nagyrésze.
Amit ott kamatoztattam stí-
lusban, gondolkodásmód-
ban, azt most a biblikus
gondolatokban tovább lehet
követni, ha nyitott szemmel
olvas az olvasó. De vissza-
kanyarodva a gördeszká-
hoz: számomra mindig so-
kat jelentettek a tömör pub-
licisztikai írások, akár tárca,
akár novella, ahol egzisz-
tenciális kérdéseket érint az
író, olyan szinten, olyan stí-

lussal, szép nyelvezettel,
amely rám is nagy hatással
van. A lényeg, hogy hét-
rõl–hétre készülni kellett,
újabb és újabb témákat kel-
lett felkutatni és kiásni a
mélybõl, és ez nem más,
mint a hitem örömét meg-
osztani másokkal. Úgy ér-
zem, hogy az elmúlt évtize-
dek alatt összegyûjtött kin-
cseket ezeken a témákon ke-
resztül tudom átadni, mint a
hit örömét, mint életigazsá-
gokat, és talán másoknak is
segíthetnek hitük elmélyíté-
sében. Egy kicsit érthetõbbé
tettem a saját hitemet, kicso-
magoltam azokat az elvont
dogmatikai igazságokat,
amelyeket több mint tíz éve
folyamatosan sugároz a Ma-
rosvásárhelyi Rádió, azok a
prédikációk szintén ilyen te-
repgyakorlatot jelentettek.
De merem állítani, hogy ez
a kötet egyfajta lezárás és
egy új kezdet is, ami az írás-
próbálkozásaimat illeti,
mert teljesen más mûfajt,
más szintet képvisel.

Említette, hogy húsz éve
lelkész. Mikor döntötte el,
hogy lelkipásztor lesz?
– A Jóisten döntötte el ha-
marabb, mert a szüleimen
keresztül kaptam az elsõ im-
pulzust gyermekkoromban
Csíkszépvízen, ahol édes-
anyám templomi szolgálat-
ban kántorként, majd ké-
sõbb sekrestyésként szolgált,
édesapám a templom kóru-
sában énekelt. A templomi
liturgia, légkör nekem máso-
dik otthonom volt. Termé-
szetesen a nevelésünk idején
is bíztattak, hogy tanuljatok,
fiaim, és a három fiúból az-

tán én lettem pap, a középsõ
bátyám kántor lett, a legidõ-
sebb otthon gazdálkodik.
Mindhárman megjártuk a
gyulafehérvári teológiai inté-
zetet, tehát a kántoriskolát.
Amikor el kellett döntenem
a hetedik–nyolcadik osztály-
ban, hogy mi leszek, hiszen
gyakran faggatak felõle, volt,
amikor azt mondtam, mili-
cista akarok lenni, mert sze-
rettem azért a rendet is. Más-
felõl lelkem legmélyen tud-
tam, hogy nekem itt a he-
lyem, és soha nem tevõdött
fel komolyan a kérdés, hogy
más legyek. Nekem ez az
életem, nem voltak soha hi-
vatásbeli kételyeim, se kísér-
téseim, hogy váltsak vagy
meggondoljam magam. Az
elején inkább attól tartottam,
hogy nem ütöm meg a mér-
cét, mert tisztában voltam
vele, milyen magas intellek-
tuális követelményeket tá-
masztanak a vizsgák.

Ez azt jelenti, hogy nem
is mérlegelte, mirõl kell
majd lemondania?
– Így van. A hivatás olyan,
mint a szerelem, érte min-
dent vállal az ember, a szívé-

vel gondolkodik, az agyával
szeret, és fordítva. A papi hi-
vatásban számomra soha
nem a lemondások jelentet-
ték a fõ problémát, azok a
velejárói voltak legfeljebb,
nem mondom, hogy ezzel
könnyebb volt, néha fogcsi-
korgatva megy át az ember
az ilyen kríziseken, de min-
dig az lebeg a szeme elõtt,
hogy aki hívta, annak vála-
szolnia kell, és ha már egy-
szer az alapvetõ döntést
meghozta, akkor az lendíti
elõre, segítséget is ad. A papi
szentségben Isten ad egy kü-
lön állapotbeli erõforrást,
olyan segítséget, hogy az
ember ki tudjon tartani, meg
tudjon felelni annak, amit
megfogadott, Istennek ígért.
Ez mûködik a jó házasság-
ban is, ez viszi elõre még a
konfliktusok ellenére is a
kapcsolatot. Ilyen szempont-
ból a papi hivatásomban is
állandóan csak hívott újból
és újból a Jóisten, és elõre-
lendít, sõt, a kihívások által
meg is erõsít, mondván, így
is szeretlek, segítlek és veled
vagyok.

Folytatása a 14. oldalon

Az élet igazságait keresve
Beszélgetés Sebestyén Péter marosvásárhelyi római katolikus lelkésszel világi és vallásos szféra találkozásairól

Római katolikus lelkipásztor, esszéíró. Elemi iskoláit Csík-
szépvízen végezte, a gimnáziumot Csíkszeredában, majd
tizedik osztálytól Gyulafehérváron, a kántorképzõben ta-
nult, az akkori kisszemináriumban érettségizett. Teológiai
tanulmányai elvégzését követõen 1992-ben szentelte pappá
Bálint Lajos megboldogult érsek. Rövid ideig Sepsiszent-
györgyön, majd Csíkszeredában és Gyergyóremetén szol-
gált, 1997-tõl önálló plébános lett Erdõszentgyörgyön,
2006-tól Marosvásárhelyen, a Szent Imre egyházközség-
ben teljesít szolgálatot. Rádiós mûsorait és sajtópublikáci-
óit szerkesztette könyvvé, tizenkét év alatt ugyanannyi kö-
tete jelent meg, köztük egy népdalszöveg-válogatás is.

Sebestyén Péter (1968, Csíkszentmihály)

Az ökuménia azt jelenti, hogy meglátjuk a jót, a szépet a

másikban, és azt átvesszük, akár azért, mert a mi hitünkbõl

hiányzik, akár azért, mert felismerjük benne az értéket,

mondja római katolikus lelkész beszélgetõtársunk, aki azt

vallja, hogy az ökuménében akkor lehetünk mindkét olda-

lon, ha elsõsorban a sajátunkat vesszük komolyan, és azt

mint értéket, mint gazdagságot kínáljuk fel, nem azért, hogy

a másikat elnyomjuk, hanem azért, hogy azt az övé mellé

helyezzük. Sebestyén Péter több könyvben elmélkedik ezek-

rõl a témákról – munkái keletkezéstörténetérõl is kérdezzük.

úmszszínképHétvégi melléklet
Szerkeszti: Ágoston Hugó, Szonda Szabolcs
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Péter Árpád

Rendhagyó film került kö-
zönség elé a hollywood-i
Universal produkciós válla-
lat vágóasztalairól. A Big
Miracle (Mindenki szereti a bál-
nákat, 2012) címû, Ken
Kwapis által rendezett film
ugyanis nem mutat be közel-
képben brutális gyilkosságo-
kat, viszont ügyel arra is,
hogy az egyáltalán nem ba-
nális, de erõs emocionális
töltetû történet ne billenjen
át a hatásvadász érzelgõsség-
be. Az avatatlan nézõ akár
azt is mondhatná, hogy jó
filmet kapott a jegy áráért,
míg a komplex társadalmi
drámák kedvelõi meg az in-
tertextuális utalásokat, ar-
chetípusokra való reflexiókat
vadászók csak legyintenek:
már megint egy langyos dél-
utáni film...

Nos, langyosnak azért
nem nevezhetjük, mert a cse-
lekménye a hideg Alaszká-
ban játszódik, ahol egy lelas-
sult „száguldó riporter”,
Adam Carlson (akit John
Krasinski alakít, eléggé hite-
lesen) próbál bombahírt ösz-
szekalapálni a hó- és jégszi-
lánkokból. Egészen addig,
amíg tengerparti filmezgeté-
sek során véletlenül észre
nem veszi – tipikus holly-
wood-i közhely ez a vélet-
len... – a hideg vízbõl magas-
ba szökkenõ párafelhõket,
amelyek egyértelmûen bál-
nák jelenlétére utalnak.

Csakhogy az elszigetelt öb-
löcske nemsokára befagy, és
a bálnák nem fognak tudni
kiúszni a jég alatt a nyílt ten-
gerre. És itt indul meg a vilá-
got és buta ideológiáit átfogó
mozgósítás, amely – szeren-
csénkre – nem eredményez
olyan elszomorítóan hatás-
vadász és szájbarágós pro-
duktumot, mint a szintén
akvatikus témájú, 1993-as
Mentsétek meg Willyt (rendez-
te: Simon Wincer). Sajnos, a
készítõk elkövették azt a

bûnt, hogy elmulasztottak
egy nagyon jó filmet forgatni
ebbõl a hálás (értsd: közön-
ségbarát, de ugyanakkor
témagazdag) alapanyagból,
azonban vigasztalhatjuk ma-
gunkat azzal, hogy egy elég
jó mozgóképsort készítettek,
amelyben a gyönyörû képek
ellensúlyozzák a tengerentúli
típusjeleneteket, hiszen
ezekbõl is, sajnos, eléggé bõ-
ségesen kivehetjük a részün-
ket (például: egy egész falu
egyszerre szalad végig az ut-

cákon, egyirányba, rendezet-
ten, azonos ritmusban; min-
dig a legtörékenyebb nõ teszi
ki magát a legnagyobb ve-
szélynek; mindig akkor bé-
külnek ki a fõszereplõk, ami-
kor már a nézõnek nem kell
semmitõl sem félnie stb.,
stb.)

A filmünket lejátszó masi-
na akkor kezd „bepörögni”,
amikor Adam értesíti hajda-
ni szerelmét, Rachel Kra-
mert (Drew Barrymore „ju-
talomjátéka” – könnyû sze-

rep, ígéretes végeredmény),
akiért csak azért fáj a szíve,
mert a nõ jobban rajongott a
természetért, mint érte.
Rachel meg a tipikus „self
made woman”, aki szenáto-
rok imázsának rombolásától
sem riad vissza, ha bálnák
megmentésérõl van szó. És
így indul el a jég alá rekedt
emlõsök felé egy egész kisvá-
ros, valamint egy szovjet
meg egy amerikai jégtörõna-
szád. Anélkül, hogy felfed-
nénk a lebonyolódás módját,

annyit elárulunk, hogy eze-
kért az emlõsökért végül is a
Közösség, az ideológiai, faji,
nemzeti különbségeket félre-
hajító Összefogás lép fel, és
mellékesen betekinthetünk a
szürke bálnák „szociális”
rendszerébe is. A film egyik
nagy erõssége az, hogy cso-
dálatos, poétikus a bálna-
védbeszéd, emellett pedig a
közösségi összefogás erejét
érzékelteti. Még mindig túl
keveset tudunk ezekrõl a
csodálatos, hiperintelligens
és magasrendû érzelmekkel
rendelkezõ állatokról – üze-
ni egyáltalán nem tolakodó
magyarázataival filmünk, és
félõ, hogy mi, emberek, ha-
marosan kiirtjuk õket. Ha
nem tudatosul bennünk az
ökoszisztémánk komplexitá-
sa, valószínûleg mi is úgy fo-
gunk járni, mint ezek a kü-
lönleges emlõsök: olyan kor-
látok közé szoríthatjuk ma-
gunkat – akár elõvigyázat-
lanságból, akár tudatlanság-
ból –, ahonnan csak egyfelé
vezet az út: a pusztulásba. A
Big Miracle tehát, amellett,
hogy a közösségi szellem, az
univerzális, mondhatni ge-
netikailag megalapozott eti-
ka mellett érvel, arra is fi-
gyelmeztet, hogy ezt az eti-
kát nem csak saját fajunkon
belül kell érvényesítenünk,
hanem, lévén bolygónk
egyetlen, technológiával és
civilizációval rendelkezõ
életformája, az Élet egészét
kellene tisztelnünk.

ÚMSZ-SZÍNKÉPKULTÚRA www.maszol.ro   2012. április 20–22., péntek–vasárnap14

Mozivászon

Víz alatt, jég fölött

Folytatás a 13. oldalról

Hogyan látja húsz éves
tapasztalattal a háta mö-
gött, a mai felgyorsuló vi-
lágban az emberek hite erõ-
sebb-e vagy gyengébb? Egy-
általán szükség van-e a hit-
re?
– Azt látom, hogy mindenki
érzi a hit szükségességét, ki
így, ki úgy próbálja a hiányt
betölteni. A hagyományo-
san vallásos ember általában
a templomi közösségben, a
liturgiában találja meg, a ke-
vésbé hívõk, akik fiatalkoruk
után egy kicsit elhanyagolják
a hit dolgait, meglazítják
kapcsolatukat az Istennel,
azok esetleg ünnepi keresz-
tényekké lesznek, néha-néha
nosztalgiából erõsítik meg
magukat. Ismét egy másik
réteg az értelmiségieké: õk a
keresõk vagy inkább csaló-
dottak rétege, akiknek nem-
csak az élmény fontos, ha-
nem az értelmi meggyõzõ-
dés, és ez a személyes kap-
csolatokon keresztül mûkö-
dik. Ezért tartom fontosnak,
hogy közösségek legyenek
akár az egyházközség hatá-
rain túl, az életben, ahol ter-
mészetes legyen hitrõl, Isten-
rõl beszélgetni, megosztani
egymás között a tapasztala-
tainkat. Én nem nevezném
hitvitának, de mindenképp
fórumok kellenének, akár a

közéletben, akár egy rádió-
stúdióban, ahol ne csak a
hétköznapi életünkrõl, a
pénzrõl vagy az idõjárásról,
a politikáról beszéljünk, ha-
nem életünk alapvetõ kérdé-
seirõl is. Én ebben szeretnék
segíteni a magam módján,
kézbe adva azokat a felisme-
réseket, azokat a már helyet-
tük is megrágott igazságo-
kat, amelyek segítenek eb-
ben, azért, hogy valóban
õket is érdekelje. Mert hi-
szem, hogy mindenkinek
szüksége van hitre.

Mi a véleménye az
ökuméniáról?
– Az ökuménia elsõsorban a
keresztények egységérõl
szól, és nem a vallások egy
tégelybe való egybekotyvasz-
tásáról. A más vallásúaknál
is azt keressük, ami össze-
köt, összefog, Isten teremt-
ményei vagyunk, a bennünk
lévõ jó alapvetõen azonos.
Az ökuménében akkor lehe-
tünk mindkét oldalon, ha el-
sõsorban a sajátunkat vesz-
szük komolyan, és azt mint
értéket, mint gazdagságot kí-
náljuk fel, nem azért, hogy a
másikat elnyomjuk, hanem
hogy azt az övé mellé he-
lyezzük. Gondoljunk csak a
vegyes házasságokra, ahol
katolikus, református, unitá-
rius, evangélikus él egy csa-
ládban. Na mármost, legha-

marabb ott kellene megélnie
egy hívõ embernek az
ökuméniát, hogy legyen nyi-
tott a másik másságára, köz-
ben nem adva fel a sajátját.
Ismerje meg az övét, értékel-
je és tegye mellé azt is, ami
esetleg onnan hiányzik, vagy
ami úgy tûnik, hogy a mási-
kéban is megkapó. És ezért
adjon hálát a Jóistennek.
Csak nyerhetünk az ökumé-
nia által. Ha felszínes marad
és udvariassági szinten mo-
zog, akkor üres, és tényleg
nagyon könnyen csupán rek-
lámszöveggé válik, aminek
nincs súlya, értéke, nyoma
életünkben. De ha komo-
lyan vesszük, ahogy ebben a
városban is az imahéten na-
gyon szépen kiviláglott, ak-
kor értékteremtõ, felemelõ.
Hogy a lelkük mélyén mi
zajlik, nem tudom, de me-
rem remélni, hogy elõbb-
utóbb az átlag hívõk lelké-
ben is mozdul valami azál-
tal, hogy bátran kinyitja a
másik ember templomának
ajtóját is, együtt imádkozik
és elfogadja, hogy így is le-
het imádkozni, és milyen jó,
hogy annyi út visz Istenhez,
és mindegyik közelebb tud
vinni, ha szeretet van ben-
nünk. Számunkra Jézus a
mérce, és ha minden feleke-
zet Jézushoz méri magát, ak-
kor érdemes megélni az öku-
menét, és ezért dolgozni.

Az élet igazságait keresve

Rendszeresen hallani világ-
raszóló díjkiosztó ünnepsé-
gek – például az Oscar-gála
– sztárjainak szájából, ami-
kor átveszik a dicsõ szob-
rocskát, hogy köszönetet
mondanak családjuknak.
Marosi Ildikó biztosan nem
mulasztaná el, hogy ugyan-
ezt tegye. Házasságával
ugyanis a Molter-család fo-
gadta kebelébe, s ettõl kezd-
ve szinte elrendelésszerûen
vette birtokba egy irodalmi
örökség ápolásának minden
terhét és örömét. Amikor a
hetvenes években magam is
járogatni kezdtem abba a
Köteles Sámuel utcai házba,
amely valamikor a Bolyaiak
otthona volt, idõs Molter
Károly és neje még eleven
valójukban képviselték egy
évtizedekkel korábbi erdé-
lyiség emlékezetét.

Marosi Ildikó legnagyobb
érdeme, hogy türelmesen ki-
várta, amíg eljön az õ ideje,
és akkor teljes gõzzel mun-
kához látott. Évtizedeken át
egyebet sem tett, mint gyûj-
tött, készülõdött, tervezge-
tett, amikor pedig vége sza-
kadt a rendszernek, amely
az irodalom történetében is
csonka vagy hamis képet
hozott forgalomba, úgy lé-
pett elõ a hallgatásból, mint
aki végre megvalósíthatja ál-

mait. Az elmúlt 22 évben
szinte megállás nélkül követ-
ték egymást a gondozásá-
ban megjelent irodalmi do-
kumentumok, és túlzás nél-
kül mondható, hogy az álta-
la közzétett kötetek nélkü-
lözhetetlen forrásai az Erdé-
lyi Helikon címû folyóirat és
az Erdélyi Szépmûves Céh,
a Kemény Zsigmond Társa-
ság, Bánffy Miklós és
Molter Károly írói életmûve
megismerésének és kutatá-
sának. Joggal mondható te-
hát az életmû-díj odaítélésé-
nek indoklásaként, hogy a
közelmúlt irodalmi hagyaté-
kának feltárásában elvégzett
munkája méreteit és értékét
tekintve egy egész intéz-
mény teljesítményével ér fel.

Sok szó esik mostanában
arról, hogy az irodalom, ál-
talánosabban a kultúra egé-
sze, sajátos eszközökkel mû-
ködteti a társadalmi emléke-
zet és felejtés intézményeit.
Olyan rendszert hagytunk
magunk mögött, amely eb-
ben a tekintetben vétkes mó-
don torz szemléletet és gya-
korlatot honosított meg. Va-
lódi értékeket ítélt feledésre
vagy hallgatásra, és ál-érté-
keket emelt piedesztálra.
Nem mindegy azonban,
hogy miután letûnt ez a kor,
mi lép a helyébe. Az Erdélyi

Helikon tevékenységének,
Bánffy vagy Molter és nem-
zedéktársaik életmûvének
hiteles megismerésével egy
olyan erdélyi szellemiség
öröksége válik újra köz-
kinccsé, amelynek a szigorú-
an vett esztétikai értéken túl
is fontos üzenete van szá-
munkra. Ez pedig – többek
között – az európai léptékû
mûveltség és a befogadó,
nyitott erdélyiség, a kritikus
öntudat és a civil kurázsi
üzenete.

Ennek az üzenetnek lett
irodalomtörténészi munkás-
ságával nagy hangszerelõje
Marosi Ildikó. Jó helyre sze-
gõdött fiatalon, és ez az õ
szerencséje. De az, hogy a
talált, pontosabban felkuta-
tott kincseknek jó gondozó-
ja lett, már a mi szeren-
csénk.

Dicséret illesse érte!

(Szombaton, 2012. április
14-én tartotta közgyûlését Ko-
lozsváron az Erdélyi Magyar
Közmûvelõdési Egyesület. Ez

alkalommal átadták a szervezet
szakmai elismeréseit. Az

EMKE életmûdíját idén Maro-
si Ildikó marosvásárhelyi iro-

dalomtörténész vehette át,
laudációját a fentiekben olvas-

hatják. A cím a szerkesztõtõl
származik.)

Horváth Andor

Egy üzenet „hangszerelõje”

Hatásvadász közhelyek és erõs, helytálló üzenet találkozását viszi közönség elé a Big Miracle címû „közösségfilm” 
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Nyolcvan év

Kerék-Bárczy Szabolcs

„Tudom azt, hogy mérhe-
tetlen nehézségek nehezed-
nek a magyar családokra, tu-
dom azt, hogy milyen keserû
az infláció, milyen nehézsé-
geket jelent az, hogy nem
tudja megvenni sok család,
sok idõs nyugdíjas a létfenn-
tartáshoz szükséges legfon-
tosabb árucikkeket. Mindent
elkövetünk, hogy az embe-
rek életszínvonalát növeljük.
Nyugodtan állíthatom,
hogyha nincs bizalom kívül
és belül, és hogyha nincs
gazdasági és politikai stabili-
tás Magyarországon, akkor
elvesztünk. (...). Nemzeti
közteherviselésre van szük-
ség, hogy mindenki türelem-
mel, egymás iránti szolidari-
tással segítse elõ az elõttünk
álló feladatok végrehajtását s
ennek a válságnak az áthida-
lását. Az út addig nehéz lesz,
sok megpróbáltatás vár re-
ánk, és sok keserû óra is kö-
vetkezhet.” E szavak Antall
Józseftõl, az elsõ szabadon
választott miniszterelnöktõl
hangzottak el 1990 szeptem-
berében egy olyan televíziós
nyilatkozatban, amely csak
halála után került adásba. A
mintegy félórás beszédben a
miniszterelnök õszinte, egy-
szerû, közérthetõ szavakkal,
részletesen elemzi hazánk
rendszerváltozáskori gazda-
sági-szociális helyzetét. (...)

Antall József mindenek-
elõtt a demokrácia, szociális
piacgazdaság, a szabályo-
zott, de szabad verseny, a
magántulajdon dominanciá-
ja, a kis- és közepes vállala-
tok rendszerének kiépülése, a
monopóliumok lebontása
mellett tesz hitet. (...) A gaz-
daság ügyét nem lehet kezel-
ni társadalmi szolidaritás
nélkül, mert a politika célja a
társadalom jólétének növelé-
se kell hogy legyen. Vagyis a
szociális és a gazdasági kér-
dések egymással szervesen
összekapcsolódnak: emelke-
dõ nemzet csak a kettõ
együttes gyarapításával lehet-
séges. Önmagában ez az egy
nyilatkozat is kiválóan visz-
szaadja Antall József szemé-
lyiségének és politikai formá-
tumának lényegét: tekinté-
lyes, az országot, világot jól
ismerõ, a kormányzás részle-
teit átlátó, a fontos és kevéssé
fontos dolgok közt különbsé-
get tenni képes, az embert
középpontba helyezõ, mély-
ségesen demokrata minisz-
terelnöke volt hazánknak. A
roppant örökség és a belpoli-
tikai csatározások közepette
sem személyeskedik. Antall
pontosan tisztában volt köz-
jogi helyzetével, felelõsségé-
vel és önként vállalt feladatá-
nak súlyával. Ráadásul törté-
neti távlatokban ismerte a
magyar társadalmat, és mivel
részese volt a rendszerváltoz-
tatás folyamatának, tudta,
hogy a szabad választások-
hoz miért nem forradalom
vezetett, s ennek mi a sokrétû
következménye. Egyenrangú

partnerként tekintett a polgá-
rokra. Stílusa valóban taná-
ros, de egyáltalán nem kiok-
tató: benne hihetetlen felké-
szültség és alázat vegyült el-
szántsággal, önfeláldozásra
is kész felelõsségérzettel és
példátlan nyitottsággal s be-
fogadó szemlélettel. Ma már
elképzelhetetlen az a vitakul-
túra, amely Antall József sa-
játja volt. A magyarokra jel-
lemzõ pesszimista, alapvetõ-
en konfrontációra épülõ és
konfliktusokat keresõ kap-
csolatainkba a kompromisz-
szumkeresés és az együttmû-
ködés kultúráját hozta. Min-
den szélsõségtõl, túlzástól
mentes, toleráns ember volt.
És ami a legfontosabb: tiszta-
kezû és szuverén volt egy
olyan korban, amikor még
nem dõlt el hosszú távra,
hogy milyen úton indul el
hazánk: a nyugati átlátható,
jogállami, kapitalista vagy az
oligarchikus, autokratikus,
államkapitalista úton. Antall
József egyértelmûen az elõb-
bit képviselte. A történészek
még adósak politikusi pályá-
jának részletes feldolgozásá-
val; amikor ezt megteszik,
nyilván rengeteg jogos bírála-
tot is megfogalmaznak dön-
téseivel kapcsolatban. S bár a
politika nem egyszemélyes
tevékenység, a miniszterel-
nök felelõssége minõsített.
Viszont érdemei is azok. Egy
államférfi tudja, mit akar, õ
maga jelöli ki a célokat. De
azt is tudja, hogy egyedül mit
sem ér a munkája. Minde-
nekelõtt a társadalom támo-
gatására van szüksége, mert
a politika nem a politikusért
van, hanem az emberekért.
Antall József államférfi volt,
akinek elévülhetetlen érde-
mei voltak abban, hogy meg-
adatott Magyarországnak a
lehetõség, hogy emelkedõ
pályára álljon. Nem õ tehet
arról, hogy elvesztegettük az
elmúlt két évtizedet. Amit
egy ember megtehet három
év alatt, azt õ megtette. Most
lenne nyolcvanéves. Ember-
sége nagyon hiányzik, példá-
jára nagy szükségünk van.

Áder, az állam 
fõ bosszúja

Petopeti.nolblog.hu
Az emberek emberét a

vakondvadászok vakond-
vadásza váltja az államfõi
poszton. E csere Schmitt Pál
bosszúja azért, mert bohóc-
doktori mivolta miatt távoz-
nia kellett a Sándor-palotá-
ból. Azt kár lenne tagadni:
Schmittnek vannak elévül-
hetetlen érdemei. Mûködése
például egyértelmûen jelez-
te, fölösleges az úgynevezett
Nemzeti Együttmûködés
Rendszerérõl sötét víziókat
fölrajzolni, mert alapjában
véve egy igen mulattató szín-
házi darab díszlete, amelyet
szépen összepakolnak majd
az elõadás után. Sajnos a
második felvonásban ritkáb-
ban érkeznek majd a poé-
nok, mivel Áder aligha áll
elõ a „nekünk minden házte-
tõ egyaránt fontos” konklú-

zióról elhíresülõ beszédekkel
(...) Ami viszont borzasztó
Áder elõlépésében: a váltás
végképp egy józsefvárosi Fi-
desz-alapszervezet szintjére
küldi az intézményt. A nem-
zet egységének megtestesíté-
sére Schmitt sem volt alkal-
mas, de õ a politikán kívül is
volt valaki. Nyert olimpiát,
sikeres sportdiplomataként
dolgozott, még ha ragad is a
nevéhez néhány nehezen
magyarázható mutatvány.
(...) De Áder „csak” egy po-
litikus. Nincs olyan teljesít-
ménye, amely nem a Fidesz-
hez köthetõ. Ráadásul pá-
lyafutása fénypontja a
vakondvadászatként elhíre-
sült akció, minek köszönhe-
tõen Sólyom László az azóta
kivégzett köztársaság elnöke
lehetett. (...) Amúgy meg
szinte mindegy, hogy ki lesz
államfõ, mert a kétharmad
úgy használja a posztot,

mint a pártigazgatói állást.
Ezen semmit sem árnyal az,
hogy Áder okos, nyugodt,
felkészült politikus. Fõként,
mert történelmi érdemeket
szerzett a Fidesz-frakció
nyájjá alakításában, minek
eredménye, hogy a csapat
frakcióvezetõi parancsra
akár a szorzótáblákat is haj-
landók a nemzetközi balol-
dal Magyarország elleni ösz-
szeesküvésének bizonyítéka-
ként meghatározni. Éppen
ezért Orbán akkor lett volna
korrekt az országgal szem-
ben, ha egy másfél literes
ájszteát küld a Sándor-palo-
tába. Az éppen annyira tes-
tesítette volna meg a nemzet
egységét, mint Áder, s annyi-
ra hangsúlyozta volna az in-
tézmény autonómiáját, mint
Schmitt. Azért van pozití-
vum is a történetben: több
mint egy évvel hatályba lépé-
se után kiderült, hogy az el-
törlésre váró alaptörvénynek
van életképes szakasza.
Merthogy Szájer József al-
kotmányíró nem hagyta ki a
szövegbõl: az államfõnek
legalább 35 évesnek kell len-
nie. És Szijjártó Péter 34.

Fütyörészve ment
a falnak 
az Orbán-kabinet

Sokáig nem vette komo-
lyan a kormány a Velencei
Bizottságot, miközben már
korábbi jelzésekbõl is vilá-
gos volt: a testület észrevéte-
leit az Európai Bizottság is

magáévá teszi majd, bizott-
sági „áldás” nélkül pedig
IMF-hitel sincs. A héten
újabb kijózanító pofon után
magyarázkodhattak az ille-
tékesek. „Egy csapat derék
jogászembernek” titulálta
még február végén egy kor-
mányzati forrásunk a Velen-
cei Bizottság éppen aznap
Budapesten tárgyaló tagjait,
azt érzékeltetve, hogy az ak-
kor nyolc (azóta már tíz)
ügyben is vizsgálódó testüle-
tet alapvetõen nem kell ko-
molyan venni önmagában.
Így egy beszélgetésen az a
kissé pikírt mondat is el-
hangzott, hogy a Martonyi
János külügyminiszterrel
február 24-én tárgyaló dele-
gáció tagjait bõven ellátják
majd magyar jogszabályok-
kal, hadd vizsgálódjanak
úgymond kedvükre. Kor-
mányzati szereplõk folya-
matosan igyekeztek érzékel-

tetni, hogy mivel a Velencei
Bizottság nem az Európai
Unió testülete, hanem az
Európa Tanácsé, ezért
mindaddig nem is veszik ko-
molyan a jelzéseit, kritikáit,
amíg a José Manuel Barroso
vezette Európai Bizottság
magáévá nem teszi azokat.
Hiába jöttek informálisan
jelzések Brüsszelbõl, hogy
márpedig éppen ez a hely-
zet, a kormány láthatóan
nem foglalkozott ezekkel.
Pedig az Európai Parlament
– némi meglepetésre – elfo-
gadott határozata ugyanerre
szólította fel az EU Bizottsá-
got. Március végén az Euró-
pa Tanács fõtitkára fogalma-
zott meg széles körû kritikát
a kormány jogszabály-alko-
tási tevékenységével kapcso-
latban. Thorbjorn Jagland,
az Európa Tanács (ET) fõtit-
kára Orbán Viktor miniszter-
elnökkel, Navracsics Tibor
miniszterelnök-helyettessel,
közigazgatási és igazságügyi
miniszterrel és Martonyi Já-
nos külügyminiszterrel a bí-
rósági reformról, az egyház-
ügyi törvényrõl és a sajtósza-
badságról is tárgyalt. A meg-
beszélések után Jagland ar-
ról beszélt: az ET szerint az
Országos Bírói Hivatal, vala-
mint a Médiatanács hatás-
köre is túl széles, túl nagy ha-
talom összpontosul mindkét
intézményben meglátásuk
szerint. (...) A hvg.hu sajtótá-
jékoztatón feltett kérdésére,
miszerint mennyire állnak
szoros kapcsolatban az EU
Bizottsággal, Jagland azt
mondta: José Manuel Barro-
sóval is tárgyalt, mielõtt Bu-

dapestre érkezett. Kifejtette:
az Európai Bizottság min-
den egyes jelentésüket figye-
lembe fogja venni a Magyar-
országgal kapcsolatos dön-
tés meghozatalakor. További
újságírói kérdésre a fõtitkár
azt mondta, hogy „egyfajta
munkamegosztás” van az
EB és az ET között, mivel a
Bizottságnak nincs hatáskö-
re számos olyan kérdésben,
amiben viszont az ET-nek
van. Példaként említette a
szólás- és sajtószabadság
ügyét, ami „nagyon fontos
uniós alapérték”, és részben
éppen ennek megvédésére
jött létre az Európa Tanács.
A kormányt a fenti elõzmé-
nyek ellenére is láthatóan
meglepte, hogy a héten a Ve-
lencei Bizottság az Európai
Bizottsággal egyeztetve „öt
pontban összegzett, egyértel-
mû és nem alkuképes felté-
telt” fogalmazott meg a ma-
gyar bírósági reformmal
kapcsolatban. A kormány-
zat reagálásában elõször két-
ségbe vonta, hogy a feltéte-
lek közlési formája (egy úgy-
nevezett non paper) hivata-
los lenne, majd Navracsics
Tibor beszélt arról, hogy az
említett dokumentum „nem
uniós vélemény, hiszen a Ve-
lencei Bizottság az Európa
Tanács tanácsadó intézmé-
nye, másrészt pedig a Velen-
cei Bizottság egyik beosztott-
jának, Thomas Markert tit-
kárnak a non paperjérõl van
szó”. Ehhez képest a fentiek-
bõl világos, hogy ezt a véle-
ményt az EU Bizottság is
képviselni fogja, tehát a ma-
gyar kormánynak reagálnia
kell majd rá elõbb-utóbb. Fõ-
leg, hogy a Bizottsággal való
megállapodás elõfeltétele az
IMF-hitelegyezménynek,
amire alapvetõ szüksége van
a kormánynak. Bár Orbán
Viktor szerint példátlan len-
ne, hogy a Bizottság vagy az
IMF politikai feltételekhez
köt egy hitelmegállapodást,
a jelek szerint éppen ez a
helyzet: Olivier Bailly bizott-
sági szóvivõ szavaiból éppen
erre lehet következtetni. Kér-
dés, a kormány mikor fogja
ezt belátni.

Számoljunk

Új Péter

Az ezerkulcsos áfa és a
tranzakciós adók adóit meg-
adóztató posztmetaadók öt-
letétõl megmámorosodva
szeretnék kiállni a hiperdi-
namikus adórendszer mint
turbóhungarikum (számvite-
li túrórudi és hortobágyi pa-
lacsinta egybeturmixolva)
mellett, mögött és alatt szi-
lárdan, egy lendülettel.

Gyakorta elhangzik min-
denféle ortodoxista, népnyú-
zó, gyarmatosító (satöbbi)
külföldi bankárspekuláns-
szerû véglénytõl (a nyomo-
rult féregtõl, akitõl pénzt
szeretnénk kapni), horribile
dictu IMF-patkánytól, hogy
hát kéne itten növelni a hite-
lességet meg kiszámíthatósá-

got, mert azzal bajok van-
nak. Mivel vannak bajok, te
köcsög? Mi az anyáddal?
(...) Még hogy nincs hiteles-
ség? Ugye viccelsz!? Csak az
van. Hitel hitel hátán. Kiszá-
míthatóság? Na, ha valami
kiszámítható ezen a nyomo-
rult sárgolyón, akkor a ma-
gyar gazdaságpolitika az.
Nincs az a beszûkült tudatál-
lapotú makroelemzõ, aki ne
látná pontosan elõre, hogy
itt minden hónapban, mint-
egy svájci, oh, illetve, nem,
az alpesi rablókat nem állít-
juk példaként, szóval orosz,
sõt szovjet óramûként
(Vosztok, Poljot, Raketa)
jönnek az újabb és újabb
adóötletek. (...) Nincs ennél
kiszámíthatóbb dolog a vilá-
gon. Ha nem lennének itt
ezek a kibontakozást akadá-
lyozó eubürokraták meg
egyéb népellenségek, nem-
hogy öt- vagy ötvenkulcsos
áfa lenne itt, de régen bele-
csaptunk volna – kimondani
is bizseregtetõ érzés! – az ir-
racionális, sõt transzcendens
kulcsba, számolhatná a pa-
raszt a 43 500-szor ð3 brut-
tót, a világhírû magyar mate-
matikai kultúra dicsõségére.
Egyébként közeleg (kisvár-
tatva itt) az szja ideje, tudják,
a söralátétes. Akkora lesz ez
a söralátét, hogy már most
kikérek húsz korsó Borsodit
és tizenöt kis Hubit, elfér raj-
ta bõven. És ránk is fér. Hú-
zóra.

A Békemenet 

kmf-IMF-lfs

A Békemenet szervezõi és
a Civil Összefogás Fórum
független gondolkodói f. hó
10-én azt tudakolják az IMF
magyarországi vezetõjétõl,
Irina Ivascsenkótól, vajon
miért húzódnak el a tárgya-
lások az IMF és Magyaror-
szág között. Minthogy Irina
Ivascsenkót kötik hivatala
szabályai és elõírásai, nyil-
ván udvarias válaszokat ad
majd a feltett kérdésekre. De
hogy ne kelljen beérni szta-
niolba csomagolt magyará-
zatokkal, ezúton üzenjük a
„Nem leszünk gyarmat!”
üzenetét büszkén magasra
emelõ civileknek: Lenyû-
gözve attól az erõtõl, ame-
lyet impozáns felvonulásaik
sugároztak, szervezetünk a
legmagasabb szinten úgy
döntött, a továbbiakban
még a látszatát is kerüljük
annak, hogy a Nemzetközi
Valutaalap gyarmatként te-
kintene az Önök szép hazá-
jára, Magyarországra. Eb-
bõl a meggondolásból távol
tartjuk magunkat minden
tranzakciótól, amely az
Önök országába történõ
pénzkihelyezéssel azt az ér-
zetet keltheti, hogy intézmé-
nyünk kolonizációs szán-
dékkal közelít Magyaror-
szághoz. Úgy véljük, dönté-
sünk általános és teljes meg-
elégedésükre szolgál.

Lejjebb, egyre lejjebb

Orbán Viktor –
(szabadság)harc a politikai

feltételek ellen

Antall József
– igazi államférfi 

volt
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Indítványok 
fél áron

Rodica Ciobanu

Victor Ponta és Crin Anto-
nescu elkezdte számba venni
a népeket a szenátusban és a
képviselõházban, az Ungu-
reanu-kabinet ellen irányuló
elsõ bizalmatlansági indít-
vány benyújtására készülve.
(…) Az ellenzéknek 231 sza-
vazatra van szüksége a kor-
mány megdöntéséhez, vi-
szont 15 voks hiányzik a leg-
utóbbi becslések szerint. A
hiányt pédélés és unépérés
dezertõrökkel pótolnák,
azonban csekély az esélye,
hogy a kormánykoalíció
képviselõi átálljanak az ellen-
séghez, pláne hogy utóbbi
nem sokat tud ígérni. Az
uszélésok ezért széles kite-
kintésû indítványt fogalmaz-
tak meg, sorra véve a kabinet
által tett összes engedményt
a természeti kincsek, a költ-
ségvetés és a román nyelvû
oktatás terén. A vezérelv te-
hát a mindenbõl mindenki-
nek, vagyis a témák olyan
elegyét nyújtani, amelybõl
legalább három egyszerû in-
dítvány kitelne, ugyanolyan
eredménnyel: a kormány
marad a helyén.

Az elsõ engedmény és a tá-
madás legfõbb oka – a Ma-
rosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem
magyar nyelvû tagozatának
létrehozása – jó eséllyel mo-
bilizálja az RMDSZ-t, amely
összezár a kormány mögött,
mivel mindent megkapott,
amit csak kért. A többi ki-
sebbség parlamenti képvise-
lõi, akik rendszerint a hata-
lommal szavaznak, nem is
tehetnek mást, mint tapsol-
nak a többség ilyetén legyõ-
zéséhez, miközben a román
hazának és anyanyelvnek
nem akad harcos védelmezõ-
je sem a PDL-ben, sem az
UNPR-ben. Következésképp
a nacionalista húrokat pen-
getõ USL nem képes léket üt-
ni a koalíción.

Mihai Rãzvan Ungureanu
második engedménye – ezút-
tal a pédélések elõtt, akik
nyomást gyakoroltak rá,
hogy pénzt utaljon ki polgár-
mestereiknek, és emiatt az
USL bírósághoz is fordult –
úgyszintén nem alkalmas ar-
ra, hogy kimozdítsa a he-
lyükbõl a kormánypárti soro-
kat, vagy eltávolítsa a partne-
reket, akik szintén részt vesz-
nek a költségvetési osztozko-
dásban.

Végül a harmadik enged-
mény, „az idegen érdekek
elõtt” – a verespataki és a
veresvölgyi bánya magánosí-
tása révén – talán megérinti
az altalajkincsek és a környe-
zet problémái iránt érzékeny
hatalmi képviselõket, de ko-
rántsem annyira, hogy meg-
feledkezzenek a saját érdeke-
ikrõl. Az érdekük pedig azt
diktálja, hogy vigyázzanak a
székükre a választásokig. Rö-

viden: noha az USL számít a
többség egyes képviselõinek
a támogatására, utóbbiakat
éppenséggel elriasztja a bi-
zalmatlansági indítvány.
Victor Ponta tisztában van
vele, hogy a pédélések akár
fizikailag is távol maradhat-
nak a szavazástól, ahogy
máskor is tették, ezért neki-
szegezte a kihívást Ungu-
reanu kormányfõnek: ne
gyáváskodjon, mint Emil
Boc, és küldje szavazni a ko-
alíciós képviselõket! Csak-
hogy nem a miniszterelnök
parancsol a PDL törvényho-
zóinak – nem lévén tagja a
pártnak –, hanem továbbra is
Emil Boc és vezértársai.
Akik bíznak Ungureanu po-
litikai csillagában, és a vá-
lasztásokra készülve inkább
nem játszanának az idegei-
vel. Tulajdonképpen az el-
lenzék vezetõi is belátják,
hogy a bizalmatlansági indít-
vány elbukik, máskülönben
odatették volna valamennyi
képviselõjüket, hogy aláírá-
sukkal adjanak súlyt a doku-
mentumnak. Azaz nem tar-
togatnák az aláírók felét júni-
usra. Akkor ugyanis, ponto-
sabban június 10-én újabb
„feles” indítványt nyújtanak
be – ezt már most közölték.
Akkor majd újabb alkalom
nyílik, hogy a hatalom és az
ellenzék versenyre keljen re-
torikában és populizmusban
– eljátszva az ülésszakonként
két alkalommal kötelezõ da-
rabot, amit a közönség már
erõsen unalmasnak talál. A
politikai képzelõerõ és szen-
vedély ilyen mérvû hiánya
láttán arról a napról álmodo-
zom, amikor képviselõ ura-
ink megragadják a laptopjai-
kat, és elkezdik azokat egy-
más fejéhez vagdosni.
Roberta Anastase kisasszony
majd jól összeszámolja a sé-
rülteket anélkül, hogy – mi-
ként az történni szokott a
szavazatokkal – bárki tilta-
kozna. (Fordította: Sz. L.)

„Õk”, „mi”, 
és a politikai 
rendszer csõdje

Liviu Antonesei

Egyre világosabb, hogy az
1991-es Iorgovan-Iliescu-féle
alkotmánnyal bevezetett,
majd 2003-ban csupán át-
kozmetizált politikai rend-
szer csõdöt mondott Romá-
nia modernizálása, az igazi
liberális demokrácia keretébe
illesztése tekintetében. A de-
mokrácia sem haladta meg a
„demokratúra” szakaszát az
utóbbi huszonvalahány év-
ben, sõt Bãsescu mandátu-
mai tovább súlyosbították a
demokrácia torzulásait és az
ország rendõrállam jellegét,
és a piacgazdaság sem több
„ócskaságok vásáránál” – az
érdekeltségek alapján végre-
hajtott magánosítások, az ál-
lami és pártklientélának ki-
utalt források, meghamisítá-
sa mindannak, ami valódi

gazdasági versenyt jelenthet
– mindez hatalmas pusztítást
okozott. S lám, miután a leg-
sötétebb kommunizmusnak
voltunk részesei Európában,
most éppen a kapitalizmust
és a liberális demokráciát
lehetetlenítjük el. Minthogy
a Szent Húsvét idején va-
gyunk, jobbító szándékkal
azt kérdezem: mit lehet itt
tenni? Ha a szívem és az
agyam szavára hallgatnék,
azt kellene mondanom, hogy
nem lehet tenni semmit! De
hadd próbáljam mégis mun-
kára fogni az eszemet, egy
kissé kevésbé derûlátó irány-
ban. Ha a politikai rendszer
mindenestül kudarcot val-
lott, a politikai osztály pedig
– ahelyett, hogy az idõ múl-
tával megtisztult volna – gyá-
szos karikatúrájává vált még
annak is, amely az átmenet
elején volt, nyilvánvaló, hogy
egy belsõ, a politikai me-
zõnybõl érkezõ megoldás
nem körvonalazódik. Ha
magához térhetett volna,
mint egy ökölvívó, akit pad-
lóra küldtek, a politikai osz-
tály eddig már megtette vol-
na, mielõtt a mai helyzetébe,
a szakadék szélére került vol-
na! Egy új politikai erõ meg-
jelenését nem tartom valószí-
nûnek. Egy lényegileg újról
beszélek, nem a mostani gyá-
szos politrukok reciklálásáról
megváltoztatott nevû alaku-
latokban, sem „népi erõk-
rõl”, amelyek, mint koráb-
ban is, lapokból vagy tévék-
bõl sarjadtak ki. Most
hál’Istennek, mint hallom,
az OTV a csõd szélére került
– ez az utóbbi évek egyik jó
híre. Módosítsuk az alkot-
mányt, ahogy az elnök kéri,
cserében lemondva a mandá-

tumából megmarad idõrõl?
Csakhogy a jelenlegi körül-
mények között az alkotmány
módosítása lehetetlen – mi-
nimális egyetértésre volna
szükség a politikai szereplõk
között, márpedig azok most
nyakig vannak a torzsalko-
dás, a konfrontáció logikájá-
ban.

Úgyhogy csak egy megol-
dásra gondolhatunk, olyan-
ra, amely a politikai téren kí-
vülrõl jön, vagyis a civil tár-
sadalom újjászületésére – a
tiltakozó megmozdulások
ezen a télen jó jelnek tekint-
hetõk, ugyanúgy, mint az
ARC közösségi egyesületbe
tömörülõ civil szervezetek
aktivizálódása a politikai
osztály monitorizálása, visz-
szaéléseinek és hibáinak fel-
tárása tekintetében. Lehet,
hogy nem nagy dolog, egy
elsõ fecske egymagában biz-
tosan nem hozza el a tavaszt,
de jelezheti. Ha legalább

ennyiben nem hinnénk, ak-
kor vagy világgá kellene
mennünk mindannyiunk-
nak, itt hagyva azokat, akik
„gazdáinknak” nem pedig
„szolgáinknak” tekintik ma-
gukat (ahogy szegõdtettük és
fizetjük õket), vagy közös
nemzeti öngyilkosságot kel-
lene elkövetnünk. Ezek az
alakok úgyis egyfajta lassú
kínhalál felé látszanak terelni
bennünket. Legalább mi vá-
lasszuk meg az idõpontját és
a módját!

Ámde ne legyünk ennyire
borúsak ünnepek idején...
Képzeljük el, ha „õk” képte-
lennek mutatkoztak legalább
az utolsó pillanatban maguk-
hoz térni, akkor „nekünk” si-
kerül kimozdulni a bénult-
ságból. Végül is a politikai
rendszer kudarca nem csu-
pán nekik tulajdonítható, bár
nagy mértékben igen, hiszen
õk a fõszereplõi. Beleadtunk
mi is mindent, ahogy hajda-
nán mondták... 
(Fordította: Á. H.)

A civil szféra 
tálibosodása

Ziare. com
Andrei Pleºu elhagyta a

GDS-t. Elegánsan, siránko-
zás és dühkitörések nélkül,
több víziót, koherenciát és
hatékonyságot kívánva egy-
kori kollégáinak. (…) Persze
egy olyan országban, ahol a
nézettséget, a példányszámot
és a látogatottságot a Gigi
Becalihoz és Oana Zãvora-
nuhoz hasonló személyisé-
gek termelik, nem elsõolda-
las hír Andrei Pleºu visszavo-
nulása a szervezetbõl, amely-
nek egyik alapítója volt 1989

decemberében. A szimboli-
kus gesztus azonban sokat el-
árul a romániai civil társadal-
mat sújtó mély válságról.

„A Társadalmi Párbeszéd
Csoport a kritikai gondol-
kodás fórumaként jött létre
egy olyan történelmi idõ-
szakban, amikor a totalitári-
us kommunista rezsim ösz-
szeomlásszerûen felbom-
lott, a kommunista ideológi-
ával »beoltott« társadalom
pedig elkezdte az átmenetet
egy polgári társadalom felé.
A GDS-nek tagjai a románi-
ai mûvelõdési és politikai
élet személyiségei, sokan
közülük a kommunista re-
zsim disszidensei. A GDS
által vallott értékek a de-
mokrácia, a jogállamiság és
az alapvetõ emberi szabad-
ságjogok (…)” – áll az egye-
sület alapító nyilatkozatá-
ban. Mi maradt mára a
GDS alapvetõ célkitûzései-
bõl? Ugyanaz, ami általá-

ban a tragikus átpolitizált-
ság által felõrölt civil szférá-
ból maradt.

Ahol erõs személyiségek
vannak, ott van sértett büsz-
keség is, ahol gondolatok és
víziók ütköznek, ott nagy po-
lémiák is akadnak, és nagy
feszültség. Ez végsõ soron a
fejlõdés hajtómotorja. A szo-
morú az, hogy a romániai ci-
vil társadalomban létezõ fe-
szültségek nem értékalapú-
ak, nem tükröznek nívós ví-
vódást, a fejlõdés õszinte
akarását. Csupáncsak mély
szakadékot tükröznek – ami-
lyent a DA Szövetség kap-
csán láthattunk – és az így
létrejött táborok táliboso-
dását.

Már nem a demokrácia és
a jogállamiság iránt valóban
elkötelezett értelmiségiek tár-
salognak, hanem „Bãsescu
értelmiségijei”, a Tãriceanu-
éi, az Antonescuéi – és ki
tudja még kiéi. A személyes-
kedés megöli pedig a tartal-
mas párbeszédet, a táli-
bosodás lehetetlenné teszi
magát a dialógust. Nem lé-
teznek szívélyes szóváltások,
elvi szintû „párbajok”, csu-
pán közelharc összebékíthe-
tetlen táborok között. A poli-
tika rákfenéje megfertõzte a
civil társadalmat is, így az el-
veszítette legjobb ütõkártyá-
it: a józanságot, a független-
séget, a távolságtartást. Oda-
lett éppen a kritikai gondol-
kodás. 

Andrei Pleºu mindössze
egyik áldozata a súlyos be-
tegségnek, amely a civil szfé-
rát hatalmába kerítette. Hoz-
zá hasonlóan „kivégeztek”
mindenkit, aki megpróbált
személyek vagy pártok he-
lyett elveket és gondolatokat

védeni, aki nem támogatott
egy adott tábort, feltétlenül
pedig még kevésbé.

Igen, Andrei Pleºu a taná-
csosa volt Traian Bãsescunak
és támogatója a hitével egy-
becsengõ elnöki projektek-
nek. Viszont ezen a feltételes
támogatáson túl Pleºu úr az
elnök legkíméletlenebb bírá-
lója is volt. És biztos vagyok
benne, hogy Traian Bãsescu
az Andrei Pleºu által „fes-
tett” portrék mindegyike he-
lyett szívesebben kiállt volna
tíz, Mihai Gâdea-féle ledo-
rongolós mûsort. Ennek elle-
nére Andrei Pleºu homlokán
ott virít z címke: „Bãsescu ér-
telmiségije”, és ez a bélyeg
zavarossá teszi az õ józan,
objektív és nyugodt üzenetét.

Mihez kezdhet egy konf-
liktuskerülõ, racionális és
mûvelt személyiség, egy iga-
zi értelmiségi az indulatok
ilyen mértékû elszabadulásá-
val? Ahhoz, amihez máris

kezdett: visszavonul. És nem
õ az egyetlen. A civil társada-
lom krémje tett egy lépést
hátrafelé, miközben Romá-
nia lassacskán elmerül a neu-
rózisban, a hisztériában és a
fanatizmusban. 
(Fordította: Sz. L.) 

Az EU és az 
arcátlanság határa

Sim Tilford, 
Project Syndicate
A londoni agytröszt vezetõ

elemzõje képmutatással vá-
dolja az eurózónát: egységes
gazdasági övezetként mûkö-
dik, ám amikor tagjai bajba
kerülnek, az IMF-tõl várja a
segítséget. A monetáris unió
ezzel lényegében zsarolja a
világot.

„Európa vezetõi abból in-
dulnak ki, hogy az IMF-nek
segítenie kell az eurózónán,
vagyis a világ köteles mentõ-
övet dobni az euró-tagorszá-
goknak” – írja Sim Tilford,
az uniós reformokat sürgetõ
Centre for European Reform
agytröszt vezetõ elemzõje a
Project Syndicate-en. Az Eu-
rópai Gazdasági és Monetá-
ris Unió identitászavarban
szenved – véli Tilford. Veze-
tõi önálló gazdasági egység-
nek, kvázi-föderációnak te-
kintik. Elõszeretettel hason-
lítgatják gazdasági teljesítmé-
nyét, eladósodottságát az
Egyesült Államokhoz vagy
Kínához, két szuverén állam-
hoz. Amikor viszont a bajba
jutott, és a fizetésképtelenség
által fenyegetett tagállamok
megmentése kerül szóba,
hirtelen mintha a monetáris
unió csak afféle formaság
lenne, és a tagok szuverén
gazdaságként mûködnének:
az eurózóna elvárja a világ-
tól, hogy az IMF-en keresz-
tül kedvezményes hitelekkel
segítse a bajba jutott tagálla-
mokat. Mintha a dél-európai
országok problémái valami-
lyen természeti csapásból
vagy spekulációból eredné-
nek, nem pedig az európai
együttmûködés strukturális
hibáiból. Az IMF-hitelekért
viszont már közösen lobbiz-
nak az eurózóna tagállamai.
Azzal érvelnek, hogy az
eurózóna összeomlása glo-
bális gazdasági katasztrófá-
hoz vezetne. Vagyis zsarolás-
sal hárítják át a világra a dél-
európai államok megmenté-
séhez szükséges költségeket.
Holott egy valamire való mo-
netáris unió esetében termé-
szetes lenne, hogy a fejlettebb
régiók támogatják az elmara-
dottabbakat.

Tilford ezért azt javasolja,
hogy az IMF hagyja magára
az eurózónát, és ne hitelezze
a csõdtõl fenyegetett tagálla-
mokat. Az eurózóna kormá-
nyai pedig döntsék el, egysé-
ges pénzügyi övezetet alkot-
nak-e, s akkor még több
pénzt kell áldozniuk a mone-
táris unió fenntartására, vagy
különálló országok-e, s akkor
bele kell törõdniük, hogy a
pénzügyi unió a mai formá-
jában nem mûködõképes.
(metazin.hu)

Ború, ünnepek idején

Mihai Rãzvan Ungureanu 
– meginog már elsõre? 

Andrei Pleºu 
– megunta a bélyeget

Emil Boc – kissé eltûnt, 
lagalább olvasóink láthassák...
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Czédly József

A tanuló ifjúság egészségi ál-
lapota, a tanintézetekben a
megfelelõ egészésgügyi kör-
nyezet biztosítása, az ehhez
szükséges anyagi és humán
erõforrások létrehozása, mû-
ködtetése fontos kormány-
zati feladat. Ezeknek a cé-
loknak a megvalósításához
kíván megfelelõ keretet biz-
tosítani az oktatási és egész-
ségügyi miniszterek közös
rendelete. (Ordin 5298/668/
2012, megjelent a Hivatalos
Közlöny 2012 január 12-i, 25.
számában és ennek kiegészí-
tése a március 30-i, 212.
számban).

A rendelet vonatkozik va-
lamennyi állami vagy ma-
gán, engedélyezett vagy akk-
reditált, az egyetem elõtti ok-
tatásban résztvevõ taninté-
zetre, ezek egészségügyi ellá-
tását biztosító szakszemély-
zetére, az intézetek diákjaira,
nevelõi és oktatói személyze-
tére. Az alapelv: az állam
biztosítja, ingyenesen, vala-
mennyi tanintézetbe beirat-
kozott gyermek egészség-
ügyi ellátását, beleértve a
fogorvosi ellátást, ezen inté-
zetek keretében mûködõ or-
vosi, illetve fogorvosi rende-
lõk mûködtetésével. Ameny-
nyiben a tanintézetnek nincs
saját rendelõje, a gyermekek
orvosi, illetve fogorvosi ellá-
tását a helységben, vagy a
közeli helységben mûködõ

orvosoknak/fogorvosoknak
kell biztosítaniuk.

Az óvodás/iskolás gyer-
mekek egészségének megõr-
zésében szerepe/felelõssége:

a) a tanintézet egészség-
ügyi személyzetének, illetve
a tanintézetet ellátó családi
orvosnak;

b) a megyei egészségügyi
igazgatóságok személyzeté-
nek;

c) a helyi közigazgatási
szervek azon személyzeté-
nek, melynek kiosztott fe-
ladata van az egyetem elõtti
oktatás terén;

d) a tanintézet igazgatójá-
nak;

e) az osztályfõnöknek, az
óvodai és elemi iskolai osz-
tályok/csoportok oktatói-
nak;

f) a tanintézet oktatóinak,
segédoktatóinak és a nem
oktatói feladatot ellátó sze-
mélyzetnek;

g) a megyei tanfelügyelõ-
ségek személyzetének.

Az óvodások és iskolások
egészségügyi állapotának
feljavítása, és az esetleges
megbetegedések megelõzése
érdekében meg kell szervez-
ni a gyermekek egészségügyi
állapotának a felülvizsgála-
tát, figyelembe véve elsõdle-
gesen a következõ tényezõ-
ket:

a) óvodások esetében:
– a gyermekek fizikai és a

neuropszihomotrikus (lelki
állapot) fejlettségét, az egész-

ségi állapotát;
– a különbözõ hiányossá-

gok feltárását, ezek lehetnek
lelki, szervi, érzéki, beszéd-
készségi, örökölt vagy meg-
szerzett hiányosságok, és
ezek figyelembevételével
olyan megelõzõ orvosi és ne-
velõi kijavító kezelés biztosí-
tását ami hozzásegíti a gyer-
meket az iskolai oktatásba
való beilleszkedéshez;

– a fogyatékos, 6-7 éves
gyermekek szülei/törvényes
képviselõi számára biztosí-
tott tanácsadás, a gyermekek
egészségi állapotának figye-
lembe vételével, ezek külön-
leges tanintézetekbe irányí-
tása;

– az egészséges életmód-
hoz szükséges képességek és
magatartások elsajátítáasa.

b) iskolások esetében:
– a gyermekek fizikai és

neuropszihomotrikus fejlett-
ségét, egészségi állapotát;

– az esetleges betegségek
minél elõbbi felfedezését,
különös tekintettel a korra
jellemzõ gyermekbetegsé-
gekre, a fizikai és pszi-
homótrikus fejlõdésben ész-
lelt zavarokra;

– a magaviseletet befolyá-
soló kockázati tényezõk idõ
elõtti felfedezése, ilyenek az
egészségtelen élelmezéssel,
alkoholfogyasztással, do-
hányzással, drogfogyasztás-

sal, szexuális úton terjesztett
betegségekkel, mozgáshi-
ánnyal, erõszakkal kapcsola-
tosak;

– az egyéni egészségi álla-
pot függvényében a diákok
tanulmányi és szakmai irá-
nyítása;

– egészséges életmód ki-
alakítása.

Az orvosi vizsgálatok nyo-
mán betegnek vagy különbö-
zõ hiányosságokkal rendel-
kezõnek diagnosztizált gyer-
mekeket külön nyilvántar-
tásba kell venni, és eseten-
ként a kollektíva orvosának
együtt a családdal és/vagy a
szakorvossal biztosítania
kell azt a kezelést, ami visz-
szaállítja egészségét.

Az idõszaki és a kiértékelõ
(examinare de bilanþ) orvosi
vizsgálatok különbözõ for-
mái:

a) az óvodások évi egész-
ségügyi orvosi vizsgálata;

b) valamennyi iskolás évi
egészségügyi orvosi vizsgá-
lata;

c) kiértékelõ orvosi vizsgá-
lat valamennyi I., IV.,
VIII./IX., XII./XIII. osz-
tály, valamint a szakiskolák
végzõs diákjai számára.

Az egészségügyi vizsgála-
tok programját az orvos ál-
lapítja meg együtt a taninté-
zet vezetõségével. Ez utóbbi
mozgosítja a gyermekeket a
vizsgálatokon való részvé-
telre. A kiértékelõ vizsgála-
tokat a IX. osztályosokkal

kell kezdeni, a líceumokban
a XII. osztályosokkal, an-
nak érdekében, hogy idejé-
ben felismerjék azokat a tü-
neteket, melyek esetlegesen
befolyásolhatják a gyer-
mek/fiatal szakmai irányítá-
sát. Orvosi vizsgálaton kell
résztvegyenek a IV. osztá-
lyosok és a szakiskolák vég-
zõsei is. Az iskolaév befeje-
zése elõtt két hónappal vizs-
gálat alá kell vetni az I. osz-
tályosokat is annak érdeké-
ben, hogy meg lehessen
állapítani milyen változások
következtek be az I. osztály
megkezdéséhez viszonyítva.

A kiértékelõ orvosi vizsgá-
latok folyamán elvégzendõk:

a) a pubertásra jellemzõ
fiziológiai jelenségek vizs-
gálata – milyen betegségek
léptek föl a legutóbbi kiérté-
kelõ vizsgálat óta, esetleges
érzelmi, beszédkészségi, ér-
telmi hiányosságok feltárá-
sa, melyek a megvizsgált
család-társadalmi adatai,
léteznek-e kockázati ténye-
zõk;

b) klinikai és ezen belül
endokrinológiai vizsgálatok;

c) a fizikai fejlettség vizs-
gálata;

d) esetleges látási zavarok
felfedése;

e) hallási zavarok kivizsgá-
lása;

f) az óvodásoknál a neu-
ropszichikai fejlõdésben ész-
lelt esetleges késlekedés feltá-
rása.

Deák Levente

Nevezik még elõvásárlási
jognak is (dreptul de pre-
emtiune) valakinek a javára
szóló vagy valakit megilletõ
jogosultságot, hogy ingósá-
got vagy ingatlant mások
elõtt, elsõbbséget élvezve
megszerezhessen. Ezt vagy
jogszabály, maga a törvény
biztosítja számára vagy jogo-
sultsága szerzõdésbõl is
eredhet, jogalapját tehát két-
oldalú egyezmény is adhat-
ja. Ha nem is szó szerint
idéztem az új polgári tör-
vénykönyv 1730. szakasza
1. bekezdésének elõírását, az
elõvételi jog lényegét próbál-
tam fentebb vázolni, amely
most keretszabályként min-
den olyan esetben kötelezõ-
en követendõ, amikor tulaj-
donjog-átruházó jogügyletet
kötünk. Ezt a megállapítást
a 2011. évi, a polgári tör-
vénykönyvet hatályba lépte-
tõ 71. törvény 123. szakaszá-
nak 1. bekezdésébõl szûrtem
le, amely egyértelmûen ki-
mondja, hogy a külön-
törvényekben jelenleg létezõ
elõvételi jogra vonatkozóan
az új Ptk. 1730-1740. szaka-
szának elõírásaira is figye-
lemmel kell lenni, máskép-
pen fogalmazva, ezek kiegé-
szítik a  különtörvényben
szereplõ, az elõvételre vonat-
kozó rendelkezéseket.

Még mielõtt a Ptk. vonat-
kozó elõírásait részletesen is-

mertetném, megemlítek
olyan törvényeket, amelyek
elõvételi jogot biztosítanak
valakik számára. A 2001. évi
restitúciós 10. törvény 42.
szakaszának 1. és 3. bekez-
dése szerint azokat a lakáso-
kat, amelyeket az igényjogo-
sultaknak nem adtak vissza,
az elõvételi joggal rendelke-
zõ bérlõk vásárolhatják meg.
Az erdészeti törvénykönyv
(Codul silvic) 45. szakaszá-
ban, közelebbrõl ennek 5.
bekezdésében az áll, hogy az
állami köztulajdonú erdõk
közé beékelt és ezek szom-
szédságában levõ magáner-
dõkre (Statul are drept de
preemþiune la cumpararea
de paduri care constituie
enclave în fondul forestier
proprietate publica a statului
sau sunt limitrofe acestuia,
la preþ ºi în condiþii egale) az
államnak elõvásárlási joga
van, és amennyiben e jog be-
tartása nélkül ezeket elad-
nák, az így kötött szerzõdés
abszolút semmis (ugyanott,
8. bekezdés). De ha már az
erdõkrõl szóltam, itt teszem
hozzá, hogy maga az új pol-
gári törvénykönyv az 1746.
szakaszban a magántulajdo-
nú erdõkre vonatkozóan
újabb elõvételi jogot biztosít,
most már a társtulajdonos-
oknak vagy a területszom-
szédoknak, ebben a sorrend-
ben. Ugyancsak az új Ptk. a
haszonbérleti szerzõdésekrõl
szóló 1849. szakaszban a ha-

szonbérlõknek elõvételi jo-
got adott az általuk bérelt
mezõgazdasági földterüle-
tekre, természetesen akkor,
ha a tulajdonos ezek eladása
mellett döntött.

A már említett 2011. évi
71. törvény 123. szakaszá-
nak 1-3. bekezdésében és a
125. szakaszban fontos, az
elõvételi joggal kapcsolatos
átmeneti rendelkezéseket ta-
lálunk. Ezeknek az a lénye-
ge, hogy az egyezményben
kikötött vagy biztosított elõ-
vételi jogra vonatkozóan
csak a törvénykönyv hatály-
ba lépése, azaz 2011. októ-
ber 1-je után kötött szerzõ-
désekre alkalmazhatóak a
Ptk. 1730-1740. szakaszá-
nak keretrendelkezései. Ez
alól az egyetlen kivételt a
125. szakasz tartalmazza,
amely – mint majd még lát-
ni fogjuk – a Ptk. 1734. sza-
kaszában foglaltakat kiter-
jeszti a polgári törvény-
könyv hatályba léptetése
elõtt kötött szerzõdésekre is,
kimondva azt, hogy több
elõvásárlási joggal rendelke-
zõ és ugyanazt a vagyontár-
gyat megvásárolni akaró
személy közül kit, milyen
sorrendben illet meg a vásár-
lás joga, az elõvásárlási jog.

Következzenek maguk a
követendõ szabályok. Az
elõvételi jog címzettjét az el-
adónak kötelessége írásban
értesítenie (notificare) eladási
szándékáról, megkérdezve õt

arról, hogy az eladás tárgyát
(ingóság, ingatlan) megveszi-
e, szakszerûbben: élni kíván-
e elõvásárlási jogával. Érde-
kes módon a jogalkotó ezt az
értesítést úgy képzeli el, hogy
az eladó elküldi az elõvételi
jog címzettjének annak a
szerzõdésnek a szövegét,
amelyet maga egy harmadik
személlyel kötött, s amely a
vételárat és a szerzõdés min-
den klauzuláját tartalmazza.
(1732. szakasz, 1.és 2. bekez-
dés) Lényegében az elõvételi
jog címzettjét köti ez a szer-
zõdés olyan értelemben,
hogy jogával élve, csak „rá-
bólinthat” a szerzõdésre,
mely esetben õ lesz a vevõ,
változatlan feltételek mellett,
és az eladó és a harmadik fél
között megkötött szerzõdést
visszamenõleg érvénytelen-
nek tekintik. (1733. szakasz.)
Ingóságoknál az elõvételi jog
kedvezményezettjének 10,
ingatlanok esetében 30 na-
pon belül kell írásban vála-
szolnia, amit az eladó értesí-
tésének vételétõl számítanak.
Vételi szándékának közlése
mellett a kikötött vételárnak
az eladó nevére szóló letétbe
helyezésérõl is bizonylatot
kell küldenie. (1732. szakasz
3. bekezdés.)

Az 1734. szakaszról már
volt szó. Azt az esetet részle-
tezi, amikor egy és ugyan-
azon vagyontárgyra több elõ-
vételi joggal rendelkezõ sze-
mély tart igényt. Ezek közül

pedig csak egy lehet a nyer-
tes, tehát vele köthetõ meg a
szerzõdés. Összesen négy
helyzetet említ a fenti sza-
kasz. Az elsõ eset az, amikor
az elõvételi jogot egyszerre
jogszabály és szerzõdés is
biztosítja, természetesen két
vagy több különbözõ sze-
mélynek. Elsõbbséget élvez a
törvényen alapuló elõvételi
jog kedvezményezettje. Ha
mindenik személynek törvé-
nyen alapszik az elõvételi jo-
ga, közülük az eladó választ-
ja ki vevõjét. A harmadik
eset az, amikor az eladás tár-
gya ingatlan, az elõvételi jo-
got több személynek is jog-
ügylet, szerzõdés rögzítette.
Ez esetben annak van elsõbb-
sége, aki elsõnek jegyeztette
be elõvételi jogát a kérdéses
ingatlanra a kataszteri hiva-
talnál (a telekkönyvnél). Vé-
gül az ingóságokra vonatko-
zóan az lesz a „nyertes”, aki
elsõnek szerezte meg magá-
nak az elõvételi jogot, ponto-
sabban, akinek pontos kelte-
zéssel ellátott jogcíme a leg-
régebbi (este titularul dreptu-
lui convenþional de preemþi-
une având data certã cea mai
veche). A pontos keltezés
közjegyzõi közremûködést
jelent, ez egy közjegyzõi
szolgáltatás.

Az elõvételi jog oszthatat-
lan és másra át nem ruház-
ható – mondja a törvény-
könyv 1739. szakasza, majd
az utolsó, az 1740. szakasz-

ban a jog megszûnésérõl is
rendelkezik. Ez  a szerzõdé-
sen nyugvó elõvásárló halá-
la, kivéve azt az esetet, ami-
kor az elõvásárlásra feljogo-
sító kitételt határozott idõ-
tartamra kötötték. Ez eset-
ben a kikötött idõt 5 évben
határozza meg az említett
törvényszakasz, feltéve ha
az eredeti idõ ennél hosz-
szabb volt. Az 5 évet az elõ-
vételi jogot rögzítõ jogügylet
keletkezésétõl számítják.

Mi lesz azoknak a szerzõ-
déseknek a sorsa, amelyeket
az eladó az elõvételi jog fi-
gyelmen kívül hagyásával
harmadik személlyel köt
meg, abszolút semmisek
lesznek-e vagy csak érvényte-
leníthetõk? A Ptk. összesen
11 vonatkozó szakaszában
erre a kérdésre nem találtam
választ. Az egyetlen ezzel
összefüggõ rendelkezést az
1733. szakasznak 2. bekezdé-
se tartalmazza, amely szerint
azok a harmadik személlyel
kötött szerzõdések, egészen
pontosan szerzõdéses elõírá-
sok, amelyek célja az elõvéte-
li jog érvényesítésének meg-
akadályozása volt, az elõvé-
teli jog címzettjével szemben
semminemû joghatást nem
fejtenek ki. Értelmezésem
szerint itt a szerzõdés érvény-
teleníthetõségét adják az elõ-
vásárlási joggal rendelkezõ
személy kezébe, peres eljá-
rásban, az általános 3 éves el-
évülési idõn belül.

Gyerekek egészségügyi ellátása

Az elõvételi jog keretszabályai
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Balázs Imre Barna 
kiállítása

Helyszín: Csíkszereda,
Pál Aukciósház és Galéria,
Szász Endre u. 28. sz. Idõ-
pont: április 20., péntek –
2012. május 23., szerda.
Megnyitó: április 20., pén-
tek, 18 óra.

Megnyitóbeszédet mond:
Vécsi Nagy Zoltán mûvé-
szettörténész. A kiállítást
rendezte: Vorzsák Gyula.

Pálya Bea koncert

Helyszín: Nagyvárad,
Nagyváradi Állami Filhar-
mónia koncertterme. Idõ-

pont: április 20., péntek, 19
óra.

Pálya Bea világhírû éne-
kesnõ a Moszkva Kulturális
Egyesület meghívására érke-
zik Váradra, hogy a televízi-
óból és rádióból jól ismert
népdalslágerek mellett új,
szefárd dalokat feldolgozó
mûsorát mutassa be egy
másfél órás koncert kereté-
ben. Csoportos jegy – min. 4
– vásárlása esetén ingyenes
házhoz szállítást biztosíta-
nak a szervezõk. Jegyrende-
léseket a moszkvamusic@
gmail.com címen és a
0741/32-82-56 telefonszá-
mon várnak. A koncertre 35
lejes áron válthatók jegyek a

Moszkva Kávézóban, (Szil-
ágyi Dezsõ utca 8 szám, a
volt Tempo Klub helyén),
valamint a Nagyváradi Ma-
gyar Diákszövetség székhe-
lyén (Szent László tér 2.
szám a Sas Palota alatt) na-
ponta 9-22 óra között.

Tánc Világnapja 
Sepsiszentgyörgyön

Helyszín: Sepsiszent-
györgy, Korzó, Fõtér. Idõ-
pont: április 22., vasárnap,
16 óra.

A Tánc Világnapja (április
29.) idén egybeesik a város-
ünnep utolsó rendezvényei-
vel. Ezért a 10 éves Kék
Hold Táncklub egy héttel
korábban, április 22-én kéri
fel Önt és kedves családját
egy táncra a sepsiszentgyör-

gyi Korzón 16.00 órai kez-
dettel ismét többszáz mû-
kedvelõ felnõtt hódítja el né-
hány percre az aszfaltot az
autós forgalomtól. Az elõzõ
évekhez képest idén a Back
in Time együttes élõ zenéjé-
re, fél órás utcabállal ünne-
pelünk, és gyerekek, teljes
családok is csatlakoznak
hozzánk. Legyen része en-
nek az élménynek Ön is!
Kérjük kortól és tánctudás-
tól függetlenül csatlakozzon
hozzánk, hiszen ez az alka-
lom nem a lépések ismereté-
rõl, hanem az együtt tánco-
lás örömérõl szól.

Fotópályázat 
– eredményhirdetés

Helyszín: Csíkszereda,
Megyeháza Galéria. Idõ-

pont: április 20., péntek, 18
óra.

Hargita Megye Tanácsá-
nak Mûemlékvédelmi Köz-
szolgálata meghirdette ötö-
dik fotópályázatát. A téma:
szív motívumok Székelyföl-
dön. A legjobb alkotásokból
kiállítást szerveznek a me-
gyeháza galériájában április
20-án, pénteken 18 órai
megnyitóval, ahol a legjobb
fotók készítõit is díjazzák.
Ezt követõen vándorol a tár-
lat város- és megyeszerte.

10 – harmadéves 
vizsgaelõadás

Helyszín: Kolozsvár, Szín-
ház és Televízió Kar, Farkas
utca. Idõpont: április 20.,
péntek, 20 óra.

A kolozsvári színi tagozat

harmadéveseinek vizsgaelõ-
adása. Belépés ingyenes. A
helyek száma korlátozott.
Az elõadás hossza 35 perc.
Fellépnek: Albert Júlia, Áb-
rahám Ágnes, Bíró Kriszti-
na, Daróczi Noémi, Imre
Éva, Marosán Csaba, Mol-
nár Bence, Sigmond Rita,
Simó Emese, Vatány Zsolt.

Mayden ”+25 
weekend session”

Helyszín: Csíkszereda,
Mayden Club. Idõpont: ápri-
lis 20., péntek - 2012. április
21., szombat.

Program: péntek: 20.30 -
Felolvasó színház, Plazma 2
- Tomcsa Sándor Színház
(Székelyudvarhely), after-
party. Szombat este party.
Line up: Barna (Be), Tb.

Programajánló

Korábbi tanulmányok rá-
mutattak, hogy magas ve-
szélyérzet esetén a férjek el-
lenségessége magas sziszto-
lés vérnyomásértékekkel
járt együtt, a feleségek szív-
ritmusa pedig akkor vált
szaporábbá, amikor nem ér-
tettek egyet párjukkal” – ál-
lítják a Semmelweis Egye-
tem Magatartástudományi
Intézetének munkatársai. A
Gottsegen György Orszá-
gos Kardiológiai Intézet
munkatársával és a
Maastricht Egyetem szakér-
tõjével kiegészült kutatócso-
port közösen vizsgálta a há-
zastársi stressz, a magas
vérnyomás és a depresszió
összefüggését mindkét nem-
re vonatkozóan.

A kommunikáció 
megelõzhetné a bajt

„Az is ismert, hogy a há-
zastársi kapcsolattal való elé-
gedetlenség növeli a pszichi-
átriai betegségek, különösen
a depresszió elõfordulási
gyakoriságát” – teszik hozzá
a viselkedéskutatók. A pár-
kapcsolati viszálykodás akár
huszonötszörösére is emel-
heti a pszichés problémák
elõfordulását mindkét nem-
nél. Klinikailag bizonyított
tény, hogy az elfojtott szo-
rongás egyszerre mérgezi a
lelket és a testet is, hiszen az
úgynevezett „magasvérnyo-
másos személyiség” kialaku-
lásában kulcsszerepet ját-
szik. Ennek fõ oka a csekély

érzelmi kifejezõkészségrõl
tanúskodó panaszkodás-
mentes attitûd, amely közös
problémamegoldás helyett
inkább hallgatásra ösztönöz.

A nõk érzékenyebbek 

Az eredmények szerint a
párkapcsolatban élõ nõk
18,5%-a számolt be magas
házastársi stresszrõl, míg a
férfiaknál ez az arány 14%.
A hölgyek tehát érzékenyeb-
bek az otthoni feszültségre,
viszont esetükben ez nem bi-
zonyult a magas vérnyomás
kockázati tényezõjének – a
testtömegindex, a dohány-
zás és a mozgásszegény élet-
mód azonban annál inkább.
A depresszió kevésbé fenye-

geti az erõsebb nemhez tar-
tozókat. A magas vérnyo-
más kialakulásában viszont
a férjeknél és a feleségeknél
egyaránt kiemelt szerepû a
depressziós tünetegyüttes.

A depresszió rontja 
az életminõséget

A Semmelweis Egyetem
kutatócsoportja megállapí-
totta: a mintában is érvénye-
sült a szakirodalomban elter-
jedt 2:1-es arány a pszichés
gondok esetében a nõk javá-
ra, de semmiképpen sem ha-
nyagolható el a tény, hogy
míg az erõs depresszió az
asszonyokra jellemzõ, a
gyenge vagy közepes mérté-
kû probléma a családfõket
sújtja gyakrabban. A rossz
házasság olyannyira növeli a
betegségérzetet, hogy a ki-
egyensúlyozatlan kapcsolat-
ban élõ nõk két és félszer na-
gyobb arányban fordultak or-
voshoz. Ennek fõ oka, hogy
a férfiak depressziós tünetei
felismeretlenül maradnak.

A búskomorság jelentõsen
kihat az életmódra is. Minél
depressziósabb valaki, annál
nagyobb valószínûséggel lesz
fizikailag kevésbé aktív, de
fordítva is: a mozgáshiány
fokozza a depressziót, amely
aztán tovább növeli az aktivi-
tás hiányát. Ez a kórkép
emeli a szimpatikus aktivi-
tást, a kortizolszintet és a vér-
nyomást, valamint módosítja
a zsíranyagcserét, ezáltal
egyfajta ördögi kört hoz létre,
melybõl a testi és a lelki prob-
lémák együttes kezelésével
lehet kijutni. Még mielõtt
hajlamosak lennénk minden
bajt a másik nem számlájára
írni, fontos megjegyezni,
hogy egy meghitt partner-
kapcsolat pusztán tíz perc
alatt is csökkenti a szisztolés
és diasztolés vérnyomásérté-
keket, hozzájárulva ezzel a
szervezet egyensúlyához.

(Forrás: Semmelweis 
Figyelõ)

Depressziót hozhat
a rossz házasság

A Calgary Orvostudományi
Egyetem kutatói patkánykí-
sérletekben azonosították
azt a mechanizmust, amely
révén a stressz fokozza az
étvágyat. A Neuron folyó-
iratban megjelent eredmé-
nyeknek köszönhetõen még
többet megtudhatunk arról,
miért tartják a stresszt az el-
hízás egyik legjelentõsebb
kiváltó okának.

Az agy normál esetben
az endokannabinoidnak
nevezett idegi átvivõanya-
got termeli, amely jeleket
küld az étvágy szabályozá-
sára. A kutatók egy kísér-
letben kimutatták, hogy
amikor nincs jelen táplálék,
egy olyan stresszválasz kö-
vetkezik be, amely ideigle-
nesen funkcionálisan át-
programozza az agyat. Ez
az átprogramozás csök-
kentheti az endokannabi-
noidok képességét a táp-
anyagbevitel kontrollálásá-
ra, és hozzájárulhat a meg-
növekedett étvágy kialaku-
lásához. A kutatók azt is
felfedezték, hogy amikor a
stresszhormonok hatásait
blokkolták az agyban, a

táplálék hiánya nem oko-
zott változást az idegháló-
zatban.

Jaideep Bains és Quentin
Pittman kifejezetten a
hipotalamusz idegsejtjeit
vizsgálta, azt az agyi terüle-
tet, amely jelentõs szerepet
játszik az étvágy és az anyag-
csere szabályozásában, és
amely elsõdleges jelentõség-
gel bír az agy stresszre adott
válaszában is.

A kutatók szerint az ered-
mények segítenek megma-
gyarázni, hogyan íródhat
felül a sejtszintû kommuni-
káció az agyunkban táplá-
lék hiányában. Érdekes mó-
don ezeket a változásokat
nem feltétlenül a tápanya-
gok hiánya, inkább a táplá-
lékhiány okozta stressz vált-
ja ki. Ha például valaki úgy
dönt, hogy kihagy egy étke-
zést, az agya egyszerûen
serkenti az útvonalakat, ami
az étvágy fokozódásához
vezet. Az a tény pedig, hogy
a táplálékhiány a stresszvá-
lasz aktiválódását okozza,
segíthet megmagyarázni a
stressz és az elhízás közötti
összefüggést.

Stressz: az étvágyfokozó



A kis kertekben jól megvaló-
sítható módszer a kártevõk
távoltartására a rovarûzõ nö-
vények ültetése. Az ilyen nö-
vények többsége gyógy- és
fûszernövény, valamint dísz-
növény, de a zöldségfélék
között is vannak olyanok,
melyeket a károsítók nem
kedvelnek. Amint az esõs
idõ megengedi elkezdhetjük
a házi kert beültetését, ezért
néhány ötlettel szolgálunk a
kártevõk távoltartására. A
talajlakó fonálférgek távol-
tartására a büdöske és a
mézontófû kiváló. Ültessük
a zöldségeskert szegélyére,
vagy a sorok közé. Így a pa-
radicsom, paprika, uborka jó
társnövénye. A burgonyabo-
gár távoltartására ültessünk
a növények közé sarkantyú-
kát vagy esetleg varádicsot.
A káposztalepke hernyóját
az ánizs tartja távol, a mus-
tár és fehér here pedig annak
természetes ellenségeit vonz-
za. A káposztabolha ellen
vessünk a növények közé ür-
möt vagy macskamentát. A
sárgarépalegyet a rozmaring
és a zsálya ûzi. A levéltetvek
legjobb riasztónövénye a bü-
döske vagy a kapor. Ezeket a
növényeket a gyümölcsfák
köré ültessük. A katicaboga-
rak csalogató növénye az
angelika, cickafark és a nagy
csalán. A fürkészdarazsak az
asztereket, a köményt és az
édesköményt kedvelik. A le-
gyek ellen akasszunk a bejá-
rat fölé egy köteg varádicsot.
A szúnyogokat pedig a cit-
rom illatú muskátli és a sé-
tányrózsa riasztja. Edény-
ben, erkélyre vagy a teraszra
helyezve megszabadítanak
bennünket a rovaroktól.

Sármási-Bocskai János
kertészmérnök
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Közepes fokozat

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

Készítette: Buna Botond

Elõzõ feladványunk megfejtése

A kis Salamon azt hallotta fizikaórán, hogy a testek a hõtõl ki-
tágulnak, és a hidegben összehúzódnak. De, mert nemigen
hitte, megkérdezte a rabbitól, igaz-e ez az állítás. A rabbi ös-
szevonta szemöldökét.
–  Igaz fiam, pontosan így van. Az is bizonyítja, ... (poén a rejt-
vényben)

Vízszintes: 
1. A poén elsõ része. 11. Versenyben lehagy. 12. Kazah
határmenti állóvíz. 13. Török-magyar eredetû férfinév; jelen-
tése: férfi. 14. ... Robbins; színész. 15. ... Vatanen; világbajnok
finn ralis. 16. Szalonnát tartósít. 18. Tátrai ...; magyar együt-
tes. 20. Megrázkódtatás. 21. Csutak. 22. Igazságügyi Köz-
löny (röv.). 23. Ruhatartozék. 25. Konstitúció. 28. Gályán
dolgozik. 29. Ürességérzet a gyomorban. 30. Törvény jelzõje
lehet. 32. Fél mega! 33. Ki korán kel aranyat ... (közmondás).
35. A poén második része. 37. Márványt díszít. 39. Kaktusz-
tüske! 40. Havon siklik. 41. Prémes állatbõr. 43. Szappanmár-
ka. 45. Szabadító. 47. Hálóban a labda. 48. ... Croce; firenzei
bazilika. 50. Ez van ... kell szeretni. 51. Kedvesség, báj. 53. A
Pál utcai ...; Molnár Ferenc 1907-ben megjelent ifjúsági regé-
nye. 54. Fél domb!

Függõleges: 
1. Kovászna megyei település. 2. Olívia becézve. 3. Disznó-
sajt. 4. Nincs nélküle négyzet! 5. Scotland ...; a brit rendõrség.
6. Áron becézve. 7. Royal Academy (röv.). 8. Szabómunka
eszköze. 9. Mondabeli idõszak. 10. Elõtagként: hegy. 15. A
török fõváros. 17. Elektrokardiogram (röv.). 19. Tóni. 20. In-
dián diadaljelvény. 21. Cipelnivaló. 22. Rendszerbe illeszt.
24. Leckét kívülrõl megtanul. 25. A poén harmadik része.
26. Srí ...; Ceylon. 27. Tetszést kinyilvánít. 31. Hiszékeny, já-
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Magyarázat

Kert-ész

Az amerikai William Keith
Kellogg egyik este fõtt búzá-
val teli tálat felejtett a sza-
badban. Reggelre a búza – a
várttal ellentétben – nem
szikkadt össze, hanem kü-
lönálló száraz gabonape-
hellyé alakult. Ez még 1894-
ben történt, és ezzel a gabo-
napehely, no meg az ameri-
kai vállalkozó elindult a vi-
lágkarrier felé.

A müzli elnevezés pedig a
német mus, vagyis pép szó-
ból ered, amit svájci dialek-
tusban mueslinek monda-
nak. A muesli egykoron a
svájci parasztok mindenna-
pos eledele volt, mivel észre-
vették, hogy magas tápérté-
ke kedvezõen hat a fizikai
teljesítményre. A könnyen
elkészíthetõ étel kásából, tej-
bõl, friss és aszalt gyümöl-
csökbõl, valamint különbö-
zõ magvakból állt. A müzli
és a gabonapehely manap-
ság is a reggeli étkezés egyik
legegészségesebb alternatí-
vája, ízletes, könnyen
emészthetõ és tápláló, gaz-

dag vitaminokban és ásványi
anyagokban. Ballasztanya-
gokkal, értékes fehérjével és
zsírsavakkal látja el a szerve-
zetet.

A gabonamagvakat köny-
nyen emészthetõ pehely,
korpa vagy csíra formában
tehetjük a müzlibe. A mag-
vak rostban gazdagok, fo-
gyasztásukkal megelõzhetõ
a székrekedés és az aranyér
kialakulása. Lássuk, mibõl
válogathatunk.

Búzacsíra, búzakorpa
A-, B-, E-vitamin, kalci-

um, magnézium, szelén és
folsav található benne. A bú-
zacsíra fogyasztása csökken-
ti a szív- és érrendszeri beteg-
ségek kockázatát, a búzakor-
pa pedig gátolja az epekõ ki-
alakulását és csökkenti a vas-
tagbélrák kialakulásának le-
hetõségét.

Hajdinapehely
Magas a kalcium- és mag-

néziumtartalma. Gazdag
vasban, rézben, cinkben és
B-vitaminokban. Fogyasztá-
sával megelõzhetõ a székre-

kedés, korábban a magas
vérnyomás kezelésére is
használták.

Rozspehely
Tápláló, erõsíti az izomza-

tot. Jelentõs B- és E-vitamin-
forrás.

Zabpehely, zabkorpa
Csökkenti a koleszterin-

szintet, gátolja a zsírok és a
szénhidrátok felszívódását.
Fogyasztása védi a gyomor
és a bél nyálkahártyáját, sta-
bilizálja a vércukorszintet,
így hosszú ideig teltségérze-
tet biztosít.

Magvak: Jöhet bele dió,
mogyoró, mandula, napra-

forgó, pisztácia, szezám-
mag. A tejtermékekkel
együtt kiváló kalciumpót-
lók, ezért a csontozatunkra,
a hajunkra és a körmünkre
is kedvezõen hatnak.

Friss vagy aszalt gyü-
mölcsök: Az idénygyümöl-
csöket érdemes apróra vág-
va hozzáadni. A szárítottak
közül a szilva, az eper, a fü-
ge, a datolya, a mangó, a
sárgabarack bármikor be-
szerezhetõ, édesítésre is jól
hasznosíthatók. A piros szí-
nû gyümölcsök hatóanyagai
óvják az érfalakat, a citrus-
félékben sok a C-vitamin,

ezért erõstik az immunrend-
szert, a narancsszínûek
antioxidáns-tartalmuk ré-
vén segítik megelõzni a da-
ganatos megbetegedéseket,
és mivel gazdagok A-vita-
minban és karotinban is,
megszépítik és megvédik a
bõrt az idõ elõtti ráncoso-
dástól.

Folyadék: A müzli gazda-
gítható tejjel vagy egyéb tej-
termékekkel, gyümölcslével.
A tejtermékekben lévõ kalci-
um erõsíti a csontozatot és a
fogakat. Ha nem elég édes a
müzli, ízesíthetõ juharszi-
ruppal vagy mézzel.

Természetes
ellenségeink

Ha szeretnénk lendületesen kezdeni a

napot, összeállíthatunk személyre sza-

bott, gabonából készült reggelit, így biz-

tosíthatjuk a szervezet számára az ada-

lékanyag- és tartósítószer-mentes ener-

giaforrást.

Készítsünk müzlit házilag

Ne hagyjuk, hogy egy pihen-
tetõ fürdõt vagy frissítõ zu-
hanyt elrontson egy rossz tö-
rülközõ. Épp ezért fontos
tudni, milyent válasszunk,
mint ahogy azt is, mekkorát,
illetve hogyan mossuk, és
milyen gyakran, ahhoz,
hogy tökéletes legyen.

A törülközõ cseréjét illetõ-
en sokan bizonytalanok,
ugyanis a legtöbben úgy
gondolják, nehezen koszoló-
dik, mivel akkor törüljük
meg magunkat, amikor már

tiszták vagyunk. Ez nem
minden esetben igaz, ugyan-
is a vizes anyag kedvelt meg-
telepedési helye a baktériu-
moknak. Ha a törülközõt
egyszerûen csak a tartóján
szárítjuk, gyakrabban cserél-
jük, mint akkor, ha például
melegíthetõ törülközõtar-
tónk van, így ugyanis jóval
kevesebb ideig marad ned-
ves. A törülközõt elég heten-
te cserélni, azonban jó, ha
többet is használunk egy-
szerre: egyet fürdés után,

egy-egy kisebbet kéztörlésre,
illetve akkor, ha arcot mo-
sunk.

Minél hosszabbak és sû-
rûbbek a gyapjúszálak, an-
nál erõsebb, puhább és nedv-
szívóbb lesz az anyag. A
hosszú szálakból készült tö-
rülközõ nehezebben haszná-
lódik el, és kevésbé szöszölõ-
dik. A törülközõknél az
egyiptomi, supima és brazil
jelzõk mind a jó minõséget
jelzik. Lehetõleg 180-as vagy
ennél nagyobb szálsûrûségû

törülközõket vásároljunk (a
szálsûrûség az egy négyzet-
hüvelykre jutó szálak számát
jelöli). 

A súly is a minõséget jelzi,
a puhaság azonban nem. A
fésült pamutot tartják a leg-
jobb alapanyagnak, mivel
csak a legjobb minõségû
gyapot fésülhetõ.

A szokványos méretû tö-
rülközõk tökéletesen megfe-
lelnek. Emellett könnyebben
száradnak, és kevesebb he-
lyet foglalnak, mint a na-

gyobbak. A törülközõket
moshatjuk gépben, meleg
vízzel és enyhe mosószerrel.

Ha kötélen szárítunk, ráz-
zuk ki õket fellógatás elõtt és
száradás után, hogy fellazul-
janak az anyagban keletke-
zett csomók. Kerüljük az öb-
lítõket, ezek ugyanis szili-
kont tartalmaznak, ami be-
vonja a pamutot, megmere-
víti a törülközõt, és vízhat-
lanná teszi. A jó minõségû
törülközõ öblítõ nélkül is
évekig megtartja puhaságát.

Törülközõ ABC
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Hol volt, hol nem volt, egy-
szer egy apának volt három
fia: kettõ okos és egy ostoba.
Egyszer a három fiú elindult
a nagyvilágba, és az útra en-
nivalónak vittek magukkal
egy köteg nyers húst. Este az
okos fiúk így szóltak: „Meg
kellene sütni a nyers húst, de
az erdõben honnan szerez-
zünk tüzet?”

„Majd szerzünk!” mondta
az ostoba. „Én felmászom
egy fenyõ csúcsára, és az er-
dõ fái fölött megnézem, hát-
ha látok majd a messzeség-
ben valamilyen tüzet.” Fel is
mászott, körbenézett, és egy
helyen látott is tüzet, szólt az
idõsebb bátyjának, hogy
menjen az oda. A legidõsebb
testvér elment, és egy tûz
mellett egy öregembert ta-
lált.

„Jó estét, apó, adjon ne-
künk egy kis tüzet, hogy
megsüthessük a nyers húst!”

„Jó estét, fiam! De nagyon
remélem, hogy megismerem
a te leleményességedet –
tudsz mondani nekem jó ha-
zugságokat? Ha tudsz, kapsz
tüzet, ha nem – a combodból
kell egy darab hús.”

A legidõsebb fiú gondol-
kodott, gondolkodott, de
semmiféle hazugság sem ju-
tott az eszébe. Ekkor az öreg-
ember kivágott a combjából
egy darabot, és visszaküldte
tûz nélkül.

Ez után a középsõ testvér
ment el tûzért.

Elment az öreghez, aki e
szavakkal fogadta: „Jó estét,
fiam! De nagyon remélem,

hogy megismerem a te lele-
ményességedet – tudsz mon-
dani nekem jó hazugságo-
kat? Ha tudsz, kapsz tüzet,
ha nem – a combodból kell
egy darab hús.”

A középsõ fiú gondolko-
dott, gondolkodott, de sem-
miféle hazugság sem jutott
az eszébe. Ekkor az öregem-
ber kivágott a combjából egy
darabot, és visszaküldte tûz
nélkül.

Végül elment az ostoba.
„Jó estét, apó! Egy kis tü-

zért jöttem. Van egy kis hú-
sunk, amit meg kellene süt-
ni.”

„Jól beszélsz, fiú! Te talán
ki tudsz találni jó hazugságo-
kat? Ha igen, kapsz tüzet, de
ha nem – három darab hús
kell a combodból.”

„Öregapám! Ki nem talál
ki hazugságokat? Jó igazsá-
got kitalálni sokkal nehe-
zebb. De hadd jelentsem ki
mindjárt, hogy ha nem talá-
lok ki hazugságokat, maga
nem ad nekem tüzet és kivág
a combomból három szelet
húst, de ha kitalálok, elve-
szem a tüzet és a maga
combjából vágok ki három
darab húst.”

„Rendben, megteheted, de
beszélj már!”

„Mindjárt beszélni fogok,
de elõbb lenyelem a nyála-
mat. No, figyelj, öreg, egy-
szer az erdõben jártamban
annyira megéheztem, hogy
már majd’ megettem a saját
nyelvemet. Akkor felemel-
tem a tekintetem és a mély-
ben megpillantottam három

vajpuhává sült galambot. Ki
akartam venni a galambo-
kat, de mi történt? Nem tud-
tam kihúzni a gödörbõl a ke-
zemet. No, gondoltam, le-
megyek értük magam. Le is
mentem, elfogyasztottam a
galambokat, de ekkor meg

akárhogyan is próbálkoz-
tam, nem tudtam kimászni.
Annyit ettem, hogy meghíz-
tam. Elgondolkodtam és jó
ötletem támadt: hazaszala-
dok egy ásóért. Úgy is tet-
tem, kiszélesítettem a gödröt
és gyorsan kimásztam.”

„Fiam, mindez lehetsé-
ges!”

„Várj csak! Ne mondd
még, hogy mindez lehetsé-
ges! Hallgasd meg végig! És
amint mentem ki az erdõbõl,
hatalmas dörejt hallottam.
Arra gondoltam, hogy ha a

világ nem dõl össze, valami
itt mindjárt le fog zuhanni.
Kíváncsian körülnéztem,
hogy honnan ez a nagy zaj,
hát láttam, hogy hét méh
harcol nyolc farkassal. Oda
akartam menni, hogy szétvá-
lasszam õket, a fülem majd
megpattant a zajtól, mind-
egyik méh nyolc hordó mé-
zet görgetett. Egyszerre ki-
rántottam a kardomat, meg-
öltem a farkasokat, meg-
nyúztam õket, kikészítettem
a bõrt, a hátamra vetettem és
elindultam eladni.”

„Fiam, mindez lehetsé-
ges!”

„Várj csak! Ne szakíts
félbe!... Mentem, mendegél-
tem, elértem egy hegyhez,
felmentem a csúcsára, ott egy
szakadék volt, beleestem, és
mindjárt a piacon találtam
magam. Eladtam ott a bõrö-
ket és körülnéztem, köröskö-
rül holtak voltak. Ott volt a te
apád és az én apám, de az én
apámnak jobb a sora, a te
apád hátán ült és szélvész-
ként lovagolt.” „Ez nem
igaz! Hogyan mondhattad
ezt?” kiáltott fel az öreg.
„Nos, természetesen ez nem
igaz, de oly nagyon akarom a
tüzet és annyi húst a com-
bodból, amennyit a bátyáim
combjából kivágtál.”

Nem volt mit tenni. Az
öreg kénytelen volt tüzet ad-
ni, és meg kellett engednie,
hogy a fiú három szelet húst
vágjon ki a combjából.

Lett népmesék
(Fordította: Dabi István)

Jó hazugságok

Az esõ és a velejáró lehûlés
elrontotta a tavaszi vakációt.
Télen a csapadék az-az a hó
hiánya szegényítette a vaká-
ciós hangulatot, most pedig a
bõséges csapadék alakította
át a kirándulási, szabadidõs
programokat. Egyedül a ga-
lambok érezték magukat ki-
tûnõen az esõben. Eleinte a

dúcból kukucskáltak, figyel-
ték kíváncsian a réseken át
becsöpögõ esõcseppeket és
mikor már majdnem minde-
nik madár a kijáratnál topor-
gott úgy döntöttem, kienge-
dem õket. Nem repültek el
sebesen, mint máskor mikor
kinyitom az ajtót. Igaz már
túl voltak a reggeli házkörüli

repülésen, hanem felszálltak
a dúc tetejére és fürdõztek,
akár az ember mikor zuha-
nyozik. Tollaikat felborzol-
ták, egyes példányok oldalra
feküdtek, szárnyaikat fel-
emelték, hogy minden testré-
szüket érje a víz. Közel fél-
órán át fürdõztek, mikor
egyet gondoltak, és felszáll-

tak a tömbház tetejére. Bosz-
szankodtam, mert azt hit-
tem, visszaszállnak a dúcba
pihenni, tollaikat elrendezni,
ehelyett órákon át üttették
magukat az esõvel, és mivel
itt a versenyszezon, elõzõleg
edzõ utakra kell vinni a ma-
darakat, aggódtam, hogy a
túlzottan átázott galambok
kondíciója megromlik. Este-
felé mikor még mindig kint
voltak a galambok, már nem
tartottam bölcs döntésnek,
hogy kiengedtem fürdõzni
õket, egyik tojó galambom el
sem ült, kint maradt egész éj-
szakára.

Másnap korán keltem,
hogy lássam mi történt a kint
rekedt galambommal, ott
volt a dúc tetején várta, hogy
beengedjem. Késõbb mikor
mindeniket kiengedtem a to-
jónak nem volt kedve repülni
látszott rajta, hogy nem aludt
jól, nem pihente ki magát,
tollát felborzolta, nyakát be-
húzta, fél lábra állt, és esze
ágába sem volt, hogy repül-
jön.

A koránkelés némi kárpót-
lást hozott azzal, hogy füsti
fecskét láttam repülni, továb-
bá megláttam a házi rozsda-
farkú párját és hallottam éne-
kelni a nemrég érkezõ kerti
rozsdafarkút.

Kelemen László

Hétvégi mellékletünk Életmód és Csodavár oldalait
Orosz Anna szerkesztette

Postagalambok

Tizenkét hónap a természetben
A színes gumicukor nem
túl egészséges, hogy ne
egyél sokat belõle készíts
inkább vidám asztali díszt.

Szükséges eszközök:
különbözõ színû és formá-
jú gumicukrok, egy hunga-
rocell golyó (legyen leg-
alább 10 cm átmerõjû), ra-
gasztó, egy talpas gyertya-
tartó.

Elkészítés: A hungarocell
golyóra ragaszd fel egyen-
ként a színes cukrokat, kü-
lönbözõ mintákat fomálva,
majd állítsd bele egy talpas
gyertyatartóba. Esetleg egy
kis ragasztóval rögzítheted,
hogy ne guruljon ki. Máris
kész a színes édes asztali
dísz. Figyelem: az így fel-
használt gumicukrokat már
nem ajánlott megenni.

Asztali dísz cukorkákból


