
A tegnapelőtt lettem figyelmes a 
Twitter hírfolyamomat nézegetve egy 
videóra, ami egy budapesti villamoson 
történt atrocitást dokumentált. Az 50 
másodperces videóban egy ittas állapot-
ban levő fiatalember próbál felszállni a 
járműre, de a sárga mellényes ellenőrök 
ezt mindenáron megakadályozzák, elő-
ször lökdösés, utána pedig heves rugdo-
sás árán. 

Először bosszúságot váltott ki belő-
lem ez az eset, ami során a videót készítő 
személy a részeg védelmére kel, az ellen-
őrök igazolványát filmezve, közben pedig 
rendőrért kiabálva. Ezt pedig a többi, 
villamosra felzsúfolódott ember birka-
türelemmel nézte végig, látszólag vár-
va, hogy minél hamarabb pontot tegyen 
valaki a kínos szituáció végére. A videó 
készítőjének leírásából azt tudjuk meg, 
hogy a lehetséges utasnak érvényes jegye 

volt, csak nem engedték, hogy kilyukasz-
sza, továbbá az illető részeg volt, de nem 
vandálkodott. Az ügy kimeneteléről nem 
találtam információkat. Ami azonban 
felbosszant, az maga a tény, hogy mit 
enged meg magának egy ellenőr, ha ép-
pen valami nem tetszik neki. Biztosan 
frusztráló lehet egész nap potyázók után 
villamosra, buszra szállni, de azért ne 
veréssel és rugdosással távolítsák el a nem 
kívánt személyt az utastérből, hanem va-
lami emberibb megoldást válasszanak, 
ha tényleg úgy gondolják, hogy jogosan 
teszik ezt. 

Rosszulesik, amikor hallom, hogy az 
ellenőr megpofoz egy kolozsvári egyete-
mistát, egy kínos helyzet rendezésének ér-
dekében. Vagy, hogy egy ilyen esetet min-
denki csak végignéz, de nem tesz semmit. 

Milyen jó, hogy nálunkfelé még nin-
csenek villamosok…

Terasz
szabadidő
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Lökdösés és rugdosás
villanás n Tamás Attila

Derült, száraz idő várható, a hétvégén azonban 
egy legyengülő, száraz hidegfront vonul át a Kárpát-
medence fölött, hatására néhol záporra, esetleg ziva-
tarra, napközben átmenetileg megerősödő északnyu-
gati szélre számíthatunk. 
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Egy eddig ismeretlen középkori érsek-
ség pecsétjeit tárták fel Bulgáriában, a 
Rodope-hegységben, az ősi trák tele-

pülés, Perperikon ásatásai során.
Perperikon (Hyperperakion) a hegység 

keleti lejtőjén, Kardzsali városától 15 kilo-
méterre északra helyezkedik el. A térség már 
a Kr. e. 5. évezredben lakott volt, a feltéte-
lezések szerint később Dionüszosz-szentély 
állt ott, a középkorban pedig erődítményt 
építettek a településen, amely a Rodope ke-
leti részét ellenőrizte. A helyszínen 2000 óta 
folynak ásatások.

Mint Nyikolaj Ovcsarov ásatásvezető 
régész kiemelte, az ólom pecsétnyomók azt 
bizonyítják, hogy a 10–12. században érsek-
ség működött – olvasható a Novinite angol 
nyelvű bolgár hírportálon.

„A régészeti leletek tanúsága szerint 
Perperikon a 4–14. században fontos ke-
resztény központ volt, ahol több bazilikát 

is építettek” – hangsúlyozta a régészprofesz-
szor, aki csapatával az idei ásatási szezonban 
a település keleti részét, valamint az akropo-
liszt tárja fel.

Előkerültek bizánci pénzérmék I. Jo-
hannész (969–976), II. (Bolgárölő) Ba szi-
leiosz (976–1025), valamint VIII. Kón-
sztantinosz (1025–1028) császár uralkodá-
sának idejéből is.

fotóalbum

6 8 9
5 3 4 7

2
5 4 6

8 7 3 4
2 1

6 4 5
5 8 4

3 8 5 6

haladó szint

sudoku

skandi  kÉszÍtEttE: bENEdEk ENikő

2 4 7
9 3 6 4 2

4 8 5
5 3 6 4

6 9 1
4 2 9 6

1 4 2 5
9 5 6

8 9 1

kezdő szint

Te is választhatsz bEküldtE: iNczE-FErENcz EsztEr, a csÍkmENasági gál sáNdor általáNos iskola 8. osztályos taNulója
irodalMi
nobel-díjaS
írónő* HázASTár-

SuNk ApjA

fátyolozott 
HANgú, 
reSzelőS

Amper mAjom-
fAjTA * Női Név e TárgyAT jód

mAr
AgNuS ...
véS

A máj 
Termeli
2009-eS
íráSa

TermékeT 
Címkéz
AuSzTriAi 
AuTójel

*

r a
Névelő
THAif., Svéd, 
SpANyol

poNToS beTű
... de 
jANeiro

megA
mASiNA volT

Az AbC elSő 
beTűje

Nem olCSó!
40 rAbló 
bAbájA

AlANiN
rómAi 1-eS

délelőTTi 
műSor

időS röv.
SporT-
SzöveTSég

CSüCSül omáNi például röv.
deHogy!
Hideg 
évSzAk

51 rómábAN ... my life 
(boN jovi)

liTer

* e

ezer!
SebköTéSre 
HASzN. 
ANyAg

rANgjelző 
SzóCSkA *

9

9


