
Il
lu

sz
tr

á
ci

ó
: 

T
o

fá
n

 L
ev

en
te

Fociünnep Marosvásárhelyen

„Nagyon nagy az öröm, hiszen tizennyolc
év után ismét élvonalbeli csapata van Ma-
rosvásárhelynek” – mondta lapunknak
Alexandru Krenek, a Marosvásárhelyi
FCM sportigazgatója, miután dévai gyõ-
zelmével a labdarúgó-együttes feljutott 
az élvonalbeli bajnokságba.

új magyar szó
2010. június 7., hétfõ

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2051 ▲
1 amerikai dollár 3,4199 ▲
100 magyar forint 1,4947 ▼

Gumicsizmától görkorcsolyáig

Személyesen takarította az Abrud völgyét
a hétvégén Borbély László miniszter, 
aki a környezetvédelmi világnapon beis-
merte, az alternatív közlekedés híve, ezért
otthon görkorcsolyával is közlekedik. 
A személyes példa fontosságára figyel-
meztetett a tárcavezetõ.
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Sport 11

Vezércikk 3

Aktuális 2
Csákyéknak kampányolt Markó 

„Fontos, hogy a kisebbségi pártok jelen le-
gyenek a parlamentben vagy a kormány-
ban” – jelentette ki az RMDSZ elnöke,
Markó Béla Pozsonyban, miután tárgyalt
Csáky Pállal, a Magyar Koalíció Pártjának
(MKP) elnökével. A politikus az MKP
kampányrendezvényén is részt vett..

Mi volt – mi lesz? 
Amúgy nem nehéz megjósolni, hogy
már a közeli jövõben mire lehet számíta-
ni: szelídebb változatban adóemelésre,

kormányátalakításra, de a szak-
szervezeti és egyéb tiltakozó
aktivitás lanyhulására; ke-
ményebb változatban to-
vább tartó tömegelégedet-

lenségre, politikai meg-
rázkódtatásokra, elõre-
hozott választások kiírá-

sára és végül kor-
mányváltásra.Ágoston Hugó

Ma vállal felelõsséget a kor-
mány a bér- és nyugdíjcsök-

kentéseket jogerõre emelõ törvé-
nyek ügyében, amire holnap az
ellenzék két bizalmatlansági in-
dítvánnyal „válaszol”. Traian
Bãsescu államfõ tegnap este sze-
mélyesen is részt vett azon a zárt
ajtó mögött tartott tanácskozá-
son, ahol arról akarták meg-
gyõzni az intézkedésekkel elége-
detlen kormánypárti honatyákat
ne „szavazzanak félre”. Az el-
lenzéki indítványról várhatóan
június 15-én szavaz a parlament,
a szakszervezetek folytonos til-
takozó akciókkal hívják fel a
döntéshozók figyelmét a kor-
mány tervének igazságtalan vol-
tára. 3. oldal 

Sorsdöntõ hét 
elõtt Emil Boc

Szükség van az anyaország
segítségére a kisebbségi nem-

zetrészeknek – jelentette ki  Só-
lyom László köztársasági elnök
az Országgyûlés emlékülésén,
pénteken a 1920-as trianoni bé-
keszerzõdés aláírásának 90. év-
fordulóján. A nemzeti összetar-
tozás napján a Kárpát-medence
magyarlakta területein – így
több erdélyi városban is – szá-
mos megemlékezést tartottak.
Titus Corlãþean, a román szená-
tus külügyi bizottságának az el-
nöke szerint a trianoni emléknap
törvénybe iktatásának az üzene-
te az, hogy Magyarország meg-
kérdõjelezi a két békeszerzõdést,
a trianoni és a versailles-i szer-
zõdést. 2. oldal 

Trianon: a fájó
emlék napja

Nem kevesebbet, mint 4,38 milliárd eurót emészt fel évente az adminisztrációban dolgozó
326 ezer alkalmazott bérezése. A gazdaságilag legszerényebben teljesítõ régiók rendelkez-
nek a legnagyobb számú közigazgatási alkalmazottal: míg a „módosabb” Bukarestben 
és Kolozs megyében 3,1 közszolga jut száz lakosra, Szilágy megyében rekordszámú, 4,05. 
„A kisebb községeknek mindig nagyobb a mûködési költségük a lakosság arányához 
mérten” – magyarázták az Új Magyar Szó által megkeresett megyei tanácselnökök, akik
szerint sok helyen ez az állásteremtés egyetlen lehetõsége. 6. oldal 

Kelemen Hunor (balra) és a gyõztes, Anocha Suwichakornpong Fotó: Farkas Itsván

Anocha Suwichakornpong
thaiföldi rendezõnõ Mundane

historyja nyerte a TIFF legértéke-
sebb díját, a tízezer euróval járó

Transilvania Trófeát. „Boldog va-
gyok, hogy értékelik, elismerik a
munkám” – nyilatkozta az
ÚMSZ-nek a rendezõ. 8. oldal 

TIFF: evilágra szóló trófea

Ahol a közszolgák urak
Az ország szegényebb régióiban dolgozik a legtöbb költségvetési alkalmazott

A száz lakosra jutó közigazgatási alkalmazottak száma a megyékben
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Röviden

Megmarad az integrált oktatás

Mégis engedélyezi a Kolozs Megyei Tanfel-
ügyelõség a Báthory István Elméleti Líce-
umban 1996 óta meglévõ integrált osztá-
lyok további mûködését. A pozitív döntésre
azután került sor, hogy a Báthory Szülõi
Szövetség beadványban tiltakozott helyi és
országos szinten az ellen, hogy az érintett
osztályokat anyagi okokra hivatkozva fel-
számolják. Az ügyben felszólaltak többek
között az RMDSZ politikusai, a Kolozs
megyei Gyermekvédelmi Hivatal munka-
társai, az Országos Szülõi Szövetség képvi-
selõi és a Babeº–Bolyai Tudományegyetem
Pszichológiai Karának oktatói is. 

A decentralizációról 
tartott „fejtágítót” Cseke Attila

„Valós reformra van szükség az egészség-
ügyi rendszerben, és a kórházdecentralizá-
ció része ennek a reformnak” – nyilatkozta
a miniszter a Romániai Megyei Tanácsok
Országos Egyesületének Szovátán tartott
ülésén. A miniszter ismertette a törvényes
keretet módosító csomag legfontosabb vál-
tozásait, amelyek értelmében az Egészség-
ügyi Minisztérium kötelékében mûködõ
435 kórházból 373 átkerül a megyei vagy
helyi önkormányzatokhoz, 2010. Július el-
sejéig. Hangsúlyozta: a menedzsmentet a
tárca annak adja át, aki 2002 óta az épület
tulajdonosa, és ennek az elvnek az alapján
a következõ hetekben 39 megyei tanács
vesz át (legalább egy-egy) kórházat. A talál-
kozókon Cseke Attila felhívta az önkor-
mányzati képviselõk figyelmét, hogy az
egészségügyi ellátás összenahgolt fejleszté-
sére van szükség a továbbiakban is, a helyi
közösség szükségleteinek megfelelõen.

A kormányprogramot 
elemzik Budapesten

„Az új kormány programjának néhány ak-
tuális kérdése” címmel fórumot rendez hol-
nap, kedden Budapesten a Közép-Európai
Club Pannonia Közhasznú Egyesület. A
szimpóziumon rövid elõadást tart mások
mellett Bába Iván jelenlegi és Szabó Iván
volt külügyi államtitkár. Meghívást kapott
az RMDSZ is, képviseletében Csutak Ist-
ván régiófejlesztési szakpolitikus lesz jelen.

Szavaztak a szerbiai kisebbségek

Szerbia tizenkilenc nemzeti kisebbsége,
köztük a magyarok, tegnap a kulturális
autonómia legfõbb szerveiként emlegetett
„miniparlamentek”, a nemzeti tanácsok
összetételérõl szavaztak. Tizenhat népcso-
port – köztük a magyarok – közvetlenül,
három – a horvátok, a szlovének és a ma-
cedónok – közvetve, elektorok útján vá-
lasztja meg négy évre a nemzeti tanácso-
kat. A kisebbségi önkormányzati szerv ok-
tatási, kulturális ügyekben és az anya-
nyelvhasználat terén rendelkezik jogosít-
ványokkal. A csaknem 300 ezres szerbiai
magyar közösség bõ 138 ezer tagja vehet
részt a szavazáson, azok, akik a kitûzött
határidõig feliratkoztak a külön a vasárna-
pi voksolásra összeállított névjegyzékre.

Cameron: sokkoló 
a brit gazdaság helyzete

A brit miniszterelnök szerint a korábban
gondoltnál sokkal rosszabb a brit gazdaság
helyzete, és nem tarthatók az elõzõ kor-
mány elõrejelzései. David Cameron a The
Sunday Timesnak azt mondta: súlyos prob-
lémák vannak a korábbi munkáspárti kor-
mány jövõre már robusztus, 3 százalékos
gazdasági növekedést valószínûsítõ prognó-
zisával. A konzervatív párti miniszterelnök
közölte, hogy még nem látta a gazdaság ál-
lapotáról készülõ jelentést, amelyet az új
kormány által létrehozott testület, a Költ-
ségvetési Felelõsség Hivatala állít össze. A
képviselõk várakozása szerint a jelentésben
a független közgazdászok elõrejelzéseinek
átlagához közelebbi, 2 százalék körüli jövõ
évi növekedési prognózis szerepel majd.

ÚMSZ

Markó Béla szerint a magyar
nemzeti kisebbségek pártjai

képviselõinek részvétele a román
vagy (korábban) a szlovák kor-
mányban kedvezõ hatású nem-
csak a többség és a kisebbség, ha-
nem az illetõ ország és Magyar-
ország viszonyára is. „Fontos,
hogy a kisebbségi pártok bekap-
csolódjanak országuk politikai
életébe, hogy jelen legyenek a
parlamentben vagy a kormány-
ban” – jelentette ki az RMDSZ
elnöke, miniszterelnök-helyettes
tegnap Pozsonyban azt követõen,
hogy tárgyalásokat folytatott ven-
déglátójával Csáky Pállal, a Ma-
gyar Koalíció Pártjának (MKP)
elnökével. „Ha ezek a pártok a
kormány részét képezik, a nem-
zetek közötti kapcsolatok jobbak.
Ha nincsenek a kormányban,

vagy nem kerülnek be a parla-
mentbe, a viszony romolhat” –
fejtette ki Markó. 

Csáky szerint Románia és
Szerbia kisebbségi politikája pél-

da lehetne Szlovákia számá-
ra. „Románia, de Szerbia üzene-
te is a következõ lehetne: ne szo-
rítsátok ki a kisebbségeket a sok-
nemzetiségû társadalomból” –
szögezte le az MKP elnöke. „Azt
az energiát, amelyet Szlovákiá-
ban nem egészen helyesen a szlo-
vák–magyar politikai küzdelem-
re fordítanak, pozitív célokra kel-
lene kihasználni” – húzta alá a
politikus. 

Az MKP és az RMDSZ viszo-
nyát és együttmûködését mind-
két politikus jónak és természe-
tesnek minõsítette. Egybehang-
zóan azt állították, hogy a ma-
gyar nemzeti kisebbségek pártja-
inak a választási kampányban is
támogatniuk kell egymást. 

Csákyéknak kampányolt Markó

Hírösszefoglaló

„Magyarország léte maga kell
ahhoz, hogy a nemzetrészek

kivívják jogaikat és megfelelõ stá-
tuszukat országaikban” – mondta
az 1920-as trianoni békeszerzõ-
dés aláírásának 90. évfordulóján,
pénteken Sólyom László köztár-
sasági elnök. A magyar államfõ
az Országgyûlés emlékülésén, a
nemzeti összetartozás napján
szólalt fel a parlamentben. Az ün-
nepségen Szili Katalin volt házel-
nök kivételével nem vett részt az
MSZP képviselõcsoportja, mert
nem értett egyet azzal, hogy a
frakciók képviselõi nem szólal-
hattak fel.

A köztársasági elnök kitért ar-
ra, hogy az emléknap akkor tölti
be feladatát, ha a trianoni béke-
szerzõdés után kilencven évvel
valóban új korszakot nyit a nem-
zet egészérõl való gondolkodás-
nak és cselekvésnek. Közölte: po-
zitív fordulatnak tartja, hogy a
nemzeti összetartozásról szóló
törvény nem a történelmi magyar
államról szól, hanem a magyar
nemzetre, a nemzet egységére he-
lyezi a hangsúlyt.

Az ünnepségen felolvasták a
nemzeti összetartozás melletti ta-
núságtételrõl szóló törvényt,
majd elhangzott a Szózat. Az ün-
nepség után a Szent István-bazili-
kában Erdõ Péter bíboros, prí-
más, esztergom-budapesti érsek
celebrált misét, ezt követõen öku-
menikus imaórát tartottak. 

Vásárhelyen betiltották

A versailles-i kastély parkjában
található Nagy-Trianon palota
elõtt tartott nagygyûlést a Magya-
rok Világszövetsége rendezésében

több magyar szervezet a trianoni
emléknapon. A megmozdulásra
mintegy négyszáz magyar meg-
emlékezõ érkezett Magyarország-
ról és a szomszédos országok ma-
gyarlakta területeirõl, valamint
több nyugati országból. A békés
megemlékezésen elhangzott be-
szédek között a tömeg azt skan-
dálta, hogy „vesszen Trianon”.
Erdély számos településén több-

napos programok kezdõdtek, s az
Erdélyi Református Egyházkerü-
let Elnökségének döntése értel-
mében helyi idõ szerint 17 óra 30
perckor megszólaltak a reformá-
tus és az evangélikus templomok
harangjai. Nagyváradon az evan-
gélikus gyülekezet templomában
ökumenikus imán vehettek részt
a megemlékezõk. Az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács (EMNT) a

Királyhágómelléki Református
Egyházkerület székházában tar-
tott megemlékezést. Az RMDSZ
szatmárnémeti székházában
Thoroczkay Sándor történelem-
tanárnak A trianoni békeszerzõ-
dés elõzményei és utóélete címû
elõadását hallgathatták meg az
érdeklõdõk.

Gyergyószentmiklóson a helyi
önkormányzat szervezett mûso-
ros megemlékezést. A Hatvan-
négy Vármegye Ifjúsági Mozga-
lom felvonulást szervezett. Az
Erdely.ma hírportál beszámolt ar-
ról, hogy trianoni megemlékezést
tiltottak be Marosvásárhelyen.
Az önkormányzat nem engedé-
lyezte azt a 40 órás köztéri imát,
amellyel néhány magyar fiatal
akarta emlékeztetni a románsá-
got a 90 évvel ezelõtti ígéretekre. 

Corlãþean: Budapest 
megkérdõjelezi Trianont

A magyar kormány megkérdõ-
jelezi a trianoni és a versailles-i
szerzõdést – állítja Titus Corlã-
þean, a román szenátus külügyi
bizottságának az elnöke. A Szo-
ciáldemokrata Párt (PSD) alelnö-
ke szerint a trianoni emléknap
törvénybe iktatásának, valamint
a magyar parlamentben az el-
múlt napokban elhangzott felszó-
lalásoknak az üzenete az, hogy
Magyarország megkérdõjelezi a
két békeszerzõdést. A politikus
szerint a fideszes magyar kor-
mány „régi, Trianont más üze-
nettel felruházó elméleteket” kelt
életre. Corlãþean a Nemzeti
Összetartozás Napját kimondó
törvényre utalt.

Hírösszefoglaló

Nemzetközi vizsgálóbizott-
ság létrehozását kezdemé-

nyezte az ENSZ fõtitkára a gá-
zai segélyflottillát ért izraeli tá-
madás körülményeinek kivizs-
gálására – közölte tegnap egy iz-
raeli illetékes. Ban Ki Mun ja-
vaslata szerint a testület munká-
ját Geoffrey Palmer volt új-zé-
landi kormányfõ irányíthatná, s
abban Törökország, Izrael és az
Egyesült Államok képviselõi
vennének részt. Benjámin
Netanjahu izraeli kormányfõ a
világszervezet vezetõjével szom-
baton már megvitatta a vizsgá-
lóbizottság felállításával kapcso-
latos kérdéseket. Egy névtelen-
ségbe burkolózó izraeli illetékes
közlése szerint Netanjahu kor-
mányának csúcsminisztereivel
ismét áttekinti a kérdéskört. Iz-
rael washingtoni nagykövete
azonban kijelentette, hogy or-
szága elutasítja a nemzetközi
vizsgálóbizottság gondolatát.
„Az Obama-kormányzattal
megvitatjuk, miképpen fog le-
zajlani a mi vizsgálatunk”  –
mondta Michael Oren a Fox
News hírtévének. A hétvégén
egyébként az izraeliek egy
újabb, a Gázai övezet felé tartó
hajót állítottak meg. A kom-
mandósok nem ütköztek ellen-
állásba az akció során. 

Újabb hajót 
szállt meg Izrael

A fájó emlék napja

Sólyom László: az emléknap akkor tölti be feladatát, ha új korszakot nyit a nemzetrõl való gondolkodásnak Fotó: MTI

Az RMDSZ támogatja az Emberi Méltóság Tanácsát

„A határon túli magyar közösségeknek kiemelten kell támogatni-
uk az Emberi Méltóság Tanácsát (EMT), ugyanis nekünk az az ér-
dekünk, hogy legyen olyan hiteles kezdeményezés, amely feleme-
li a szavát az emberi méltóság minden irányú megsértése ellen.
Meggyõzõdésem, hogy nincsen többféle emberi erkölcs, emberi
méltóság, sem amikor a közösségek, sem amikor az emberek mél-
tóságáról van szó” – jelentette ki Markó Béla szombaton, Buda-
pesten, Lomniczi Zoltánnal, az Emberi Méltóság Tanácsának el-
nökével, valamint Szunai Miklós ügyvezetõ igazgatóval folytatott
eszmecseréjén. Az EMT székhelyén lezajlott találkozón a további
szoros együttmûködésrõl, az oktatásról és a magyar nyelv határon
túli használatáról folytattak megbeszélést.

Markó Béla beszédet tartott az MKP kampányrendezvényén Fotó: RMDSZ



Moldován Árpád Zsolt

Ma vállal felelõsséget a kor-
mány a bér- és nyugdíjcsök-

kentéseket jogerõre emelõ törvé-
nyekért. A koalíciós pártok min-
den meggyõzõ erejüket bevetették
saját honatyáiknál, annak érdeké-
ben, hogy biztosítsák a jogsza-
bályok elfogadásához szükséges
parlamenti többséget. A Demok-
rata–Liberális Párt (PD-L) tegnap
este a Snagov-tó partján fekvõ
protokollpalotába rendelte képvi-
selõit és szenátorait, hogy Traian
Bãsescu államfõ jelenlétében még
egyszer garanciát kapjon arra,
hogy senki se „szavaz félre”.

Módosítások nélkül

A kormány egyetlen módosító
javaslatot sem fogadott el ahhoz a
két törvényhez, amelyért ma fele-
lõsséget vállal. „A közalkalmazot-
ti bérek 25 százalékos és a nyugdí-
jak 15 százalékos csökkentését,
valamint a luxusnyugdíjak meg-
szüntetését jogerõre emelõ törvé-
nyek módosítás nélkül kerülnek a
parlament elé” – jelentette be
Ioana Muntean kormányszóvivõ.
A kabinet szombaton szûkített
ülést tartott, ahol bizalmas forrá-
sok szerint „szimulációs számítá-
sokat” végeztek annak érdekében,
hogy mivel lehetne kiváltani az
1000 lej alatti nyugdíjak csökken-
tését, de nem találtak megoldást.
Felvetõdött viszont annak a lehe-
tõsége, hogy 2011-ben kompenzá-
ciós kifizetésekkel engeszteljék ki
a nyugdíjasokat, amennyiben a
büdzsé lehetõvé teszi. 

Az RMDSZ 
változtatott volna

Az elutasított módosító indít-
ványok közül több az RMDSZ-
hez fûzõdik. Az Agerpres hírügy-
nökségnek nyilatkozó Máté And-
rás-Levente Kolozs megyei képvi-
selõ arra hívta fel a figyelmet,
hogy a bércsökkentõ törvénybõl
ki kellene iktatni a „június” vagy
„július” megfogalmazást a jog-
szabályok életbe léptetésének ha-

táridejeként, ugyanis így vissza-
menõleg alkalmaznák, ami tör-
vényellenes lenne. A Frunda
György szenátor által benyújtott
módosító javaslat szerint a nyug-
díjakat be kellene fagyasztani az
év végéig, ugyanis a 15 százalé-
kos csökkentés szerinte alkot-
mányellenes. Az ellenzéki pártok
közül a szociáldemokraták elõre
jelezték, hogy nem nyújtanak be
egyetlen módosító javaslatot sem,
ugyanis javaslataikat a holnap be-
nyújtandó bizalmatlansági indít-
vány tartalmazza majd. 

Parlamenti taktikázás

A PSD által megfogalmazott
bizalmatlansági indítvánnyal
kapcsolatban Crin Antonescu, a
PNL elnöke leszögezte: alakulata
a szövegtõl függetlenül megsza-
vazza a dokumentumot. Hozzá-
tette: az a döntés született, hogy a
liberális honatyák nyíltan szavaz-
zanak, mitöbb a voksolásról hi-
ányzókat kizárják a pártból. Sze-
rinte azokat a demokrata-liberális
képviselõk és szenátorok, akik

nemtetszésüket fogalmazták meg
a megszorító intézkedésekkel
kapcsolatban, mindent megtesz-
nek majd annak érdekében, hogy
jelen lehessenek és igennel sza-
vazhassanak a bizalmatlansági
indítványra. Mint ismeretes,
Roberta Anastase képviselõházi
elnök azt javasolta párttársainak,
hogy „ne vegyenek részt az ellen-
zék bohóckodásában”. Cristian
Diaconescu, a Románia Haladá-
sáért Országos Szövetség
(UNPR) tiszteletbeli elnöke beje-
lentette, alakulata „Románia sta-
bilitása mellett szavaz” azt sugall-
va, hogy a disszidens honatyák-
ból alakult párt kitart a kormány-
koalíció mellett. 

Élõláncos tüntetés

Tüntetõ közalkalmazottak vár-
ják ma Emil Boc miniszterelnököt
a parlament kapui elõtt, s a bizal-
matlansági indítvány holnapi
megszavazásakor általános mun-
kabeszüntetéssel tiltakozik a köz-
szféra a megszorító intézkedések
miatt – ebben egyeztek meg az or-

szágos szakszervezeti szövetségek
vezetõi. Eszerint a közalkalma-
zotti tüntetések egész héten folyta-
tódnak, a parlament elõtt, a hét
második felében pedig a honatyák
vidéki irodáinál tartanak sztrájk-
õrséget. A szakszervezeti vezetõk
számításai szerint június 15-e lesz
az ellenzéki bizalmatlansági indít-
ványról szóló szavazás dátuma.
Ekkora húszezres tüntetést szer-
veznek a parlament elé.

Kormányátalakítást 
terveznek?

Mind a PDL, mind az RMDSZ
tagadta, hogy a felelõsségvállalás-
sal elfogadott megszorító intézke-
dések után a Boc-kabinet több mi-
niszterének távoznia kell a kor-
mányból. A hír Ioan Oltean PD-
L-alelnökhöz vezethetõ vissza,
aki egy besztercei sajtótájékozta-
tóján elmondta, több tárcavezetõ
„nem váltotta be a belé vetett bi-
zalmat”, ezért ezeket legkésõbb
július elejéig le kell váltani. Nem
volt hajlandó megnevezni az „in-
dexre helyezett” minisztereket. 
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Trianonról méltóképpen és
méltóságban emlékezett
meg a magyar nemzet, a
környezõ országokból érkezõ

egyes reagálások pedig azt
bizonyítják ismételten,
hogy a vesztes – ha a tra-
umát kellõen nem tudta
is feldolgozni – tisztább
lélekkel állhat a történe-

lem színe elõtt, mint a nyolcvan évvel ez-
elõtti döntés haszonélvezõi. Nemzeteknek is
van, lehet jellemereje – és a magyar politi-
kai és egyházi elit errõl tett tanúbizonysá-
got, amikor mind a parlamenti emlékülés,
mind az emlékmise a Szent István-bazili-
kában a megbékélés emelkedett üzenetét
küldte a népnek és a világnak. 
A történelmi megbékélésnél is nehezebb
azonban megbékélni az aktuális magyaror-
szági helyzettel. Amerikáig visszhangzó és
európai nemzeti valutákat is megingató ké-
tes nyilatkozatok nyomán mélyrepülésben a
forint, ami akkor is gond, ha államcsõd ép-
pen nem fenyeget. A gyõztes választások
után a Fidesz erõteljesen nyomta meg a „ne-
héz örökség” önigazoló szólamát, ám kom-
petencia és valóságérzék hiányában szavazó-
inak túlbiztosított hûsége sem (lenne) elég a
helyzet megmentésére. Az Európai Néppárt
segítségében reménykednék az Orbán-kor-
mány, amely Romániában is az ismert ha-
tékonysággal támogatja a Bãsescu–Boc tra-
gikomikus párost?! Egyelõre a mindinkább
talpra álló USA-ból jön az elismerés, igaz,
kissé másfelé irányozva: a világ elsõ embere,
Barack Obama levélben gratulált Bajnai
Gordon volt kormányfõnek a magyarországi
válság sikeres kezelése miatt, amely „példa-
értékû lehet hasonló gondokkal küszködõ
több állam számára”. 
Példaértékû lehetett volna még Románia
számára is, ha az elnöki párt nem áldoz fel
mindent spiritusz rektora újraválasztásának
oltárán, õ pedig nem ragaszkodik minden
idõk leginkompetensebb miniszterelnökéhez.
Személy szerint õket terheli elsõsorban a fele-
lõsség, és nekik kell politikailag fizetniük. (A
magunk köreiben pedig nem ártana, ha
azok a választók, akik Traian Bãsescura
szavaztak, és azok a politikusok, akik a
most – még – létezõ kormányszövetséget
erõltették, visszafogottabbak lennének.) 
Ennek a hétnek az eseményei meghatározó-
ak lehetnek nem csupán a megszorító intéz-
kedések tekintetében, hanem fõleg abból a
szempontból, hogy az elnöki hatalomkon-
centráció mennyire képes feszíteni a húrt.
(Hogy ne fogalmazzunk másképp: mikor
„ejtik” a titkosszolgálatok a politikailag ki-
öregedett „univerzális játékost”?)
Amúgy nem nehéz megjósolni, hogy már a
közeli jövõben mire lehet számítani: szelí-
debb változatban adóemelésre, kormányát-
alakításra, de a szakszervezeti és egyéb tilta-
kozó aktivitás lanyhulására; keményebb
változatban tovább tartó tömegelégedetlen-
ségre, politikai megrázkódtatásokra, elõre
hozott választások kiírására és végül kor-
mányváltásra. 
Vagyis mindenre, csak rendezõdésre és nyu-
galomra nem. 

Román lapszemle

Mi volt – mi lesz?

Ágoston
Hugó

Letartóztatták azt a román nemzetiségû fi-
út, aki felvételek közzétételével zsarolt egy
katolikus papot Olaszországban. A tiné-
dzser kétezerötszáz eurót kért azért, hogy
a kettejükrõl készült filmecske ne kerüljön
nyilvánosságra. (EVZ) Árulással vádol-
ják a székelyek a Maros megye magyar
vezetõit: az MPP-s képviselõk Barczi
Gyõzõ alprefektusra orroltak meg, amiért
az a székely zászló eltávolítását kérte a
makkfalvi iskoláról. (România liberã) A
kedvezményes nyaralási lehetõségek sem
vonzzák a turistákat: a Fekete-tenger ro-
mán partszakaszain harminc százalékkal
olcsóbban lehet üdülni, ennek ellenére je-
lentõsen csappant a turisták száma az elõ-
zõ nyarakhoz, de még a májusi, kezdeti
fellendüléshez képest is. (Adevãrul)

Emil Boc kormányfõnek ismét bizalmi szavazással kell megvédenie tisztségét a parlamentben Fotó: Mediafax

Sorsdöntõ hét elõtt Boc

ÚMSZ

Kihantolhatják Nicolae és
Elena Ceauºescu volt kom-

munista diktátor-házaspár feltéte-
lezett holttestét, DNS-vizsgálattal
megállapíthatják, hogy valóban
õk nyugszanak-e a bukaresti te-
metõben. Az ügy hátterében az
áll, hogy négy évig zajló bírósági
per eredményeként most a volt el-
nöki pár fia, Valentin Ceauºescu
és Mircea Oprean (a Ceauºescu
házaspár néhai, Zoe nevû lányá-
nak férje) birtokába került a sír,
így bármelyikük kérheti a kihan-
tolást a bukaresti temetõket fel-
ügyelõ hatóságtól.

Nicolae és Elena Ceauºescut
rögtönítélõ bíróság ítélte golyó
általi halálra az 1989-es romániai
forradalom idején. Kivégzésük és
temetésük titokban zajlott, az er-
rõl készült felvételeket csak ké-
sõbb mutatták be a televízióban:
lefedett koporsók voltak látha-
tók, amint elhelyezik azokat a
bukaresti Ghencea temetõ két
egymás mellett fekvõ sírjába. A
képek alapján nem derült ki,
hogy valóban Nicolae és Elena

Ceauºescu holtteste feküdt-e a
koporsókban. 

Az Antena 1 televízió szerint a
bíróság korábban arra szólította
fel a román védelmi minisztériu-
mot, bizonyítsa be, hogy Ceau-
ºescuékat temették el oda. A
szaktárca azonban nem tudott bi-
zonyítani, mivel a minisztérium-
ban nem léteznek hivatalos ira-
tok az elhantolásról. A temetõ
igazgatóságának birtokában lévõ
iratok szerint Ceauºescuék felté-
telezett sírjában két román tábor-
nok felesége alussza örök álmát.
Ezért kételkedtek mindig a kivég-
zettek gyermekei abban, hogy
szüleiket tényleg oda temették el,
így peres úton kezdeményezték
kihantolásukat.

A román védelmi minisztérium
szerint azonban a temetõi iratok-
ban szereplõ személyek nem lé-
teztek soha. A Ceauºescuék ki-
végzésérõl döntõ személyek titok-
ban akarták tartani egy ideig a há-
zaspár sírjának helyét, mert sze-
rintük a romániai forradalom ide-
jén életüket vesztett áldozatok
hozzátartozói megrongálhatták
volna a nyughelyet. 

Kihantolják Ceauºescuékat?
Cs. P. T.

Megvált a botrányba kevere-
dett tanácsadójától, Melania

Mandas Vergutól az oktatási mi-
niszter. Daniel Funeriu azért bon-
totta fel az EU-s projektekért is fe-
lelõs beosztottja munkaszerzõdé-
sét, mert kiderült: cégén keresztül
négymillió euró értékû uniós
programot bonyolít le. A minisz-
ter korábban 15 napos határidõt
adott Vergunak arra, hogy vá-
lasszon kormányzati tisztsége és
üzleti tevékenysége között, ám ta-
nácsadója jelezte: nem hajlandó

lemondani, mert úgy érzi, nem
követett el törvénytelenséget.Saj-
tóinformációk szerint azonban a
miniszteri tanácsos tisztségére hi-
vatkozva adatokat kért az egyete-
mek rektori hivatalaitól, amiket
felhasznált uniós projektje lebo-
nyolításában. Melania Mandas
Vergu hétvégén nem kívánta kom-
mentálni Funeriu eljárását. To-
vábbra is fenntartotta: korábbi
tisztsége és cégének tevékenysége
között nem állt fenn összeférhetet-
lenség. Leszögezte azt is, hogy a
rektorátusokól kért adatokat nem
használta magáncélokra.Vergu
közölte, kitart a cége mellett, s a
sajtót okolta a történtekért. „Saj-
nálom, hogy ilyen alantas média-
hadjárat folyt ellenem. A törvény-
széken fogom bebizonyítani az
igazam” – mondta a volt tanács-
adó, aki egyébként a sajtótól ke-
rült a minisztériumhoz. Korábban
Vergu már dolgozott Funeriunak
a politikus európai parlamenti
kampányában. Jelenleg az oktatá-
si tárca vizsgálja Melania Mandas
Vergu cégének tevékenységét, az
errõl szóló jelentés várhatóan má-
ra készül el. 

Funeriu megvált Vergutól

Melania Mandas Vergu 



ÚMSZHÁTTÉR www.maszol.ro   2010. június 7., hhééttffõõ4

Bogdán Tibor

Megfordulni látszik az
eddigi romániai politikai

trend. A Traian Bãsescu ál-
lamfõ által uralt – és tulaj-
donképpen irányított –
Demokrata–Liberális Párt
szüntelen erõsödése után im-
már a nagyobbik kormány-
párt térvesztése, mi több, ha
egyelõre még nem is szétesé-
se, de belsõ egységének meg-
gyengülése körvonalazódik.

Égszakadás, 
trendfordulás

A kormány fejvesztett kap-
kodása, a demokrata-liberális
politikusok korrupciójáról,
nepotizmusáról szóló hírek,
amelyeket az érintettek a ha-
zai politikában régen nem ta-
pasztalt cinizmussal igyekez-
nek kivédeni, vagy csak áthá-
rítani az ellenzéki tömörülé-

sekre, nyilvánvalóvá tette azt,
hogy a Demokrata–Liberális
Pártnak voltaképpen nin-
csen semmiféle konkrét el-
képzelése nemcsak a válság
kezelésére, de az ország ve-
zetésére sem, aminthogy sa-
ját, jól meghatározható
doktrínával sem rendelke-
zik. Ez a tömörülés már ko-
rábban bebizonyította, ami-
kor középbal pártból hirte-
len fordulattal átváltott job-
bos néppártira – politikai
megfigyelõk szerint mind-
össze azért, mert ez az euró-
pai parlamenti frakció ren-
delkezik a legtöbb pénzzel. 

A kormány önhatalmúlag
és -fejûleg, a Nemzetközi Va-
lutaalap szakértõinek ajánlá-
sával szembeszegülve hozott,
válságkezelõnek nevezett in-
tézkedései általános társadal-
mi elégedetlenséget váltottak
ki, ami a demokrata-liberáli-
sok komoly tekintélyveszté-

sét, az egyéni választókerüle-
tes szavazási rendszer beve-
zetése nyomán pedig a politi-
kai életbõl való esetleges ki-
rostálódását vonhatja maga
után. Így lassan megfordulni
látszik a politikai mozgások
eddigi trendje: míg korábban
az ellenzéki pártok politiku-
sai, honatyái álltak át már-
már seregesen a demokrata-
liberálisokhoz, most megin-
dult az ellentétes irányú
„pártvándorlás”. Május vé-
gén távozott a pártból a szo-
ciáldemokratáktól 2008 au-
gusztusában átállt Olt me-
gyei képviselõ, Nicolae Stan,
két nappal késõbb a demok-
rata-liberálisok parlamenti
frakciójának alelnöke, Iulian
Bãdulescu lépett ki az alaku-
latból, és lett meggyõzõdéses
szociáldemokrata. 

A párton belül megjelen-
tek az elsõ „disszidensek” is:
a demokrata-liberálisok Iaºi
megyei képviselõje, Daniel
Oajdea és Prahova megyei
szenátora, Georgicã Severin
jelentette be, hogy megsza-
vazza az ellenzék által be-
nyújtandó bizalmatlansági
indítványt.

Belsõ feleselgetés

A demokrata-liberálisok
sorában érezhetõen úrrá lett
a kapkodás és a pánik, veze-
tõ politikusaik egymásnak el-
lentmondó nyilatkozatokat
tesznek. Érezhetõ, hogy nin-
csenek eszközeik a „pártván-
dorlásos elvérzés” csillapítá-
sára – az ellenzékiek szerint a
folyamat a jövõben folyató-
dik, sõt felerõsödik majd –, és
egyelõre nem tudják kezelni
az esetleges bizalmatlansági
indítványt sem. A képviselõ-
ház demokrata-liberális elnö-
ke, Roberta Anastase be is is-
merte, hogy a késõbbiekben
döntenek ebben a kérdésben.
A bizalmatlansági indítvány
teljesen demokratikus eszkö-
zét egyébként „erkölcsi meg-
tévesztésnek” és „alakosko-
dásnak” minõsítette, és amo-
lyan kecske-káposzta mód-
szerként a szavazástól való
tartózkodást javasolta, ami
viszont Radu Berceanu köz-
lekedési tárcavezetõ szerint
„nem lenne normális” a párt
részérõl. A demokrata-liberá-
lisok köreiben egyre gyakrab-
ban hallani a kormányátala-

kítás lehetõségérõl. Ennek
kapcsán önmaguknak is el-
lentmondanak. A tömörülés
hangadó politikusa, Elena
Udrea fejlesztési és idegen-
forgalmi miniszter nemrégi-
ben a kormány menesztésé-
rõl beszélt, amennyiben ku-
darcot vallana a válságprog-
rammal. Késõbb már viszont
azt bírálta, hogy túl sok szó
esik a kormány menesztésé-
rõl, átalakításáról, ahelyett
hogy a megszigorítások gya-
korlatba ültetésére töreked-
nének. Hasonló véleményen
van a párt elsõ alelnöke,
Theodor Stolojan is, aki le-
szögezte: a kabinetnek egyéb
fontos feladatai vannak, mint
az átalakítás. A tömörülés
másik mérvadó vezetõségi
tagja, Gheorghe Flutur sze-
rint a honatyáknak egyaránt
el kellene magyarázniuk a
párttagok és a lakosság elõtt
a nadrágszíjmeghúzó lépések
lényegét, ezzel kiegyensúlyo-
zandó a „sajtótrösztök által
keltett pánikot”.

Daniel Oajdea ezzel szem-
ben sürgõs kormányátalakí-
tást javasol, sõt a demokrata-
liberálisok Beszterce-Naszód

megyei szervezetének elnö-
ke, Ioan Oltean is elégedet-
lennek mutatkozott néhány
miniszter tevékenységével. 

Fenyeget az 
ellenzékiség?

A demokrata-liberálisok a
parlamentben egymás után
két alkalommal is vereséget
szenvedtek: mindkét házban
alulmaradtak ugyanis az al-
kotmánybírák egyikének ki-
nevezésérõl döntõ szavazá-
son, így Roberta Anastase
képviselõházi elnök arra
kényszerült, hogy a demok-
ratizmus szempontjából erõ-
sen megkérdõjelezhetõ intéz-
kedéssel napolja el a döntést. 

Ilyen körülmények között
találkozott tegnap este, Traian
Bãsescu a demokrata-liberális
honatyákkal, a kormány tag-
jaival. Kiszivárgott hírek sze-
rint az összejövetel célja az,
hogy az államfõ tisztázza
párthíveivel: vagy a bizalmat-
lansági indítvány ellen sza-
vaznak, vagy megbukik a kor-
mány, ami egyben azt is jelen-
ti, hogy a Demokrata–Libe-
rális Párt ellenzékbe kerül. 

Demokrata-liberálisok végnapjai?

Gyulay Zoltán

Az elmúlt hetek szokatla-
nul heves és kitartó esõ-

zései nyomán Közép-Európa
veszélyeztetett vidékein tragi-
kus állapotok következtek be.

Városok víz alatt

Szakemberek azt mond-
ják: ebben a sávban negyven
esztendeje nem hullott ennyi
esõ, és nemcsak az Odera, a
Visztula, a Duna, az Ipoly és
a Tisza vízszintje emelkedett
rekordméretûvé, hanem
olyan kisebb folyóké és pata-
koké is megduzzadt, mint a
Hernád, a Sajó, a Zagyva
vagy a Bódva. Egyikük-mási-
kuk normális esetben alig-
alig csordogál, most viszont
kilépve medrébõl gátakat
dönt, utakat és vasútvonala-
kat tesz járhatatlanná, telepü-
léseket zár el a külvilágtól,
falvakat és városokat önt el,
házakat rombol. 

Magyarországon elsõsor-
ban az Alföldet, a Dél-Du-
nántúlt, a Balaton déli partvi-
dékét és a Kisalföldet sújtja
természeti katasztrófa.
Tegnap 204 ezer hektárnyi
(csaknem 21 négyzetkilomé-
ternyi) terület, az ország

csaknem egyötöde volt víz
alatt, emberek ezreit kellett
otthonaikból kitelepíteni. A
tizenkilenc megyébõl ötben
még az elõzõ kormány, to-
vábbi ötben pedig az új kabi-
net rendelt el vészhelyzetet.
Orbán Viktor miniszterelnök
a hétvégén maga is ellátoga-
tott a leginkább érintett
Edelény városába, ahol kö-
zölte: a mentéshez több ezer
további embert (köztük eny-
hébb cselekményükért bünte-
tésüket töltõ, önként vállal-
kozó rabokat is) rendelt ki; a
védekezéshez és a helyreállí-
táshoz szükséges pénzt pedig
az amúgy szorult helyzetben
lévõ központi költségvetés a
föld alól is elõteremti. 

Az eszkimó tüsszent

Nem sokkal jobb a helyzet
Cseh- és Lengyelországban,
valamint Szlovákiában, to-
vábbá a németországi Bran-
denburg tartományban sem,
a medrükbõl kilépett, sodró
lendületû folyók több halá-
los áldozatot is követeltek. A
Visztula több helyen is
áttörte a víztõl átázott és
meggyengült gátakat. Szlo-
vákiában az esõzések okozta
földcsuszamlások következ-

tében megbénult a vasúti
öszszeköttetés Pozsony és
Kassa között, ez utóbbi vá-
ros egy részét ugyancsak el-
öntötte a kiáradt Hernád. A
legtöbb helyen „az évszázad
árvizérõl” beszélnek, és csak
az önt lelket az emberekbe,
hogy tegnaptól megszûnt az
esõzés, és ezzel a kiöntött fo-
lyók, patakok utánpótlása is.

Az igazsághoz azonban
hozzátartozik, hogy a leg-
utóbbi évek tapasztalatai
alapján egyre inkább hozzá
kell szoknunk az idõjárás
ilyetén szeszélyeihez, már
amennyiben (fõként hatásait

tekintve) hozzá lehet szokni.
Okkal-joggal teszik fel sokan
a kérdést: vajon mi lehet az
oka annak, hogy a távol-ke-
leti cunamikat idézõ képek-
nek lehetünk szemtanúi az
elmúlt néhány esztendõben
a Kárpád-medencében is? A
legtöbben hajlamosak arra,
hogy a globális felmelege-
dést, az idõjárás-változást te-
gyék felelõssé, és részben
igazuk is van. A legutóbbi bõ
fél évtized során a régióban
kétségtelenül megszaporo-
dott a felhõszakadások szá-
ma, és a csapadék mennyisé-
ge is nõtt, mindez az eddigi-

eknél sokkal erõsebb, orkán-
erejû szélviharokkal páro-
sult. Németh Lajos, a Ma-
gyarországon jól ismert me-
teorológus szerint a térség
idõjárását még az is befolyá-
solja, ha az Északi-sarkon
egy eszkimó eltüsszenti ma-
gát – hát még ha az itt élõk
változtatják meg a klimati-
kus viszonyokat.

Eltûnt zsilipkapuk

Szakemberek egyetérte-
nek abban, hogy a bekövet-
kezett változások szorosan
összefüggnek az emberi te-

vékenységgel. A környezet-
károsítás, a légkör szennye-
zése szinte közhelyszámba
megy, a világ figyelme erre
összpontosul. Ugyanakkor
jóval kisebb hangsúlyt kap,
ha kap egyáltalán a Kárpát-
medence folyóinak vízgyûj-
tõ területein végzett erdõir-
tás, gátlástalan tarvágás, ami
akadálytalanná teszi, nem
veszi fel az áradásokat. Már-
pedig ez is egyfajta – nem is
súlytalan – beavatkozás a
természetbe.

Mindemellett Magyaror-
szágon még két tényezõre
hívják fel megfigyelõk a fi-
gyelmet. Az elsõ, és talán a
legfontosabb, hogy az elõzõ
esztendõkben az ígéretek el-
lenére jóval kevesebb pénzt
fordított a költségvetés az új
árvízszinteknek megfelelõen
a gátak bõvítésére, magassá-
guk megemelésére, a meg-
erõsítésükre, továbbá árvízi
szükségtározók létesítésére.
Budapesten olyan beruházá-
sok maradtak el, amelyek hi-
ánya most az elõzõ évekhez
hasonlóan egész kerületré-
szek lakóit ûzi el otthonaik-
ból. A másik ok egy ennél is
súlyosabb társadalmi problé-
mára figyelmeztet: bizonyos
rétegek körében szinte ipar-
ággá, megélhetési forrássá
vált a fémgyûjtés: nemcsak
köztéri szobrokat tulajdoní-
tanak el, és hidakat, vasúti
síneket, magasfeszültségû
vezetékeket, csatornafedele-
ket lopnak el, hanem az ár-
vízi védekezés berendezése-
it, például zsilipkapukat, a
mozgatásukhoz szükséges
szerkezeteket is. Van olyan
falu, amelyik azért került víz
alá, mert az erre szolgáló ka-
put nem tudták idõben le-
zárni. 

Ismét tengerré változott Közép-Európa
Valaha, a jurakorszakban, amikor

még dinoszauruszok éltek a Földön,

tenger borította egész Európát. Most

szinte ugyanez a kép tárul elénk kon-

tinensünk középsõ részén, Németor-

szág keleti vidékeitõl és Lengyelor-

szágtól kezdve, Csehországon és Szlo-

vákián át, egészen Magyarországig. 

A helyzet több, mint drámai.

Árvíz – nem Indiában, hanem Magyarországon

Diadalittas esztendei után mostanság
rájár a rúd a Demokrata–Liberális
Pártra, amelynek komoly külsõ és
belsõ gondokkal kell szembenéznie.



Bár a megszorító intézkedések elleni civil
tiltakozások, sztrájkok sokkal puhábbra si-
keredtek, mint ahogyan beharangozásuk
sejtetni engedte (az okokat most hadd ne
firtassuk), tagadhatatlan, hogy az embere-
ket leginkább az életszínvonaluk rövidesen
bekövetkezõ drámai csökkenése izgatja.
Munkahelyi, baráti, családi beszélgetések-
ben mind gyakrabban merül fel, hogy mi
lesz velünk a télen, mibõl fogjuk kifizetni a
kétszáz százalékkal megnövekedõ fûtés-
számlát, jut-e még pénz ruházkodásra, a
lakás, és kocsi fenntartására, vagy elmegy a
teljes jövedelem az élelemre és a szolgálta-
tások kifizetésére? Aztán sokat beszélünk
arról is mostanában, hogy ki a felelõs a tör-
téntekért, mit lehetne tenni, egyáltalán van-
e kiút a válságból. Ez utóbbi kérdésekre

természetesen már minden-
ki gazdasági képzettségé-
nek, képzelõerejének és
korábbi politikai irányult-
ságának függvényében adja
meg a választ. 

Ennek kapcsán az ju-
tott eszembe, hogy a
Fõbelõtt idején is az
embereket elsõsorban

a nélkülözés, az alapvetõ élelmiszerek hiá-
nya és a közszolgáltatások (fûtés, világítás,
vízszolgáltatás) elviselhetetlenül alacsony
szintje zavarta. A rendszer demokrácia-el-
lenessége, Ceauºescu személyes diktatúrá-
ja, az emberi jogok lábbal tiprása csak a
nyolcvanas évek második
felében váltott ki nagyobb
mérvû – de a rendszer ál-
tal még kezelhetõ szintû –
társadalmi elégedetlensé-
get. Korábban, még a het-
venes évek végén is,
Ceauºescu kimondottan
népszerû volt. Az emberek a javára írták az
iparosítást, a Moszkvával szembeni látszó-
lagos és túlpropagált függetlenséget. Visz-
szaemlékszem, hogy akkoriban gyakran
hallottam a vélekedést, miszerint ha több
cukrot, olajt, húst, lisztet „adnának”, és
még néha ki is engednék az embereket az
országból, minden rendben lenne. (Más
kérdés, és most nem tartozik a tárgyhoz,
hogy nagyon sokan azok közül, akik így
beszéltek, néhány év múltán nagy anti-
kommunisták lettek, akiknek a szabadság
még a kenyérnél is jobban hiányzott.) 
Ugyanezt a megfigyelést látszik alátámasz-

tani, hogy néhány évvel ezelõtt Türkme-
nisztánban egy bizonyos Türkménbasi
(polgári nevén Szaparmurat Nyijazov) ren-
des diktatúrát tudott kiépíteni mindenféle
kockázat nélkül, mert az árak nevetsége-
sen alacsonyak voltak, az életszínvonal pe-

dig viszonylag magas, te-
kintettel a középázsiai or-
szág gazdag kõolaj- és
földgázlelõhelyeire. Nem
is lõtte le senki, természe-
tes halállal – bár váratla-
nul – halt meg.
Mindezt annak kapcsán

idézem most fel, hogy bármennyire is ne-
héz lesz elviselnünk a romló életkörülmé-
nyeket, az igazi fenyegetés számunkra
nem a gazdasági válság, hanem a demok-
ratikus intézmények legyengítése, az elnö-
ki hatalomkoncentráció, egyszóval a dikta-
túra. Meggyõzõdésem ugyanis, hogy a
gazdasági bajok nem okai, hanem követ-
kezményei az állam rossz mûködésének.
A kormány elhibázott gazdaságpolitikája
csak ott korrigálható, ahol a parlament el-
lenõrzése alatt tarthatja a kormányt, ahol
a civil társadalommal párbeszédet folytat a
hatalom, ahol az igazságügy be tudja tar-

tatni a törvényeket. Ellenkezõ esetben tel-
jesen hiába sikerül kozmetikázni vagy kés-
leltetni a gazdasági hanyatlást, az egész-
ségtelen politikai rendszer mindannyiszor
újraindítja azt. 
Az ellenzék által ezen a héten benyújtan-
dó bizalmatlansági indítványnak a tétje ép-
pen ezért csalóka. Látszólag két olyan tör-
vény elfogadását kívánja megakadályozni,
amelyek az elmúlt húsz év legdrámaibb
életszínvonal-romlását vonnák maguk
után. Ennek a gondolatnak – függetlenül a
civil tiltakozások erejétõl – ma megvan a
legszélesebb társadalmi támogatottsága.
Ezzel szemben azonban az indítvány eset-
leges elfogadásának politikai értelemben
legjelentõsebb hozadéka a kormány buká-
sa lenne, ami egyben azt is jelentené, hogy
az államfõ – lehet, csak ideiglenesen – el-
veszítené a diktatúra további kiépítésének
egyik eszközét. 
Ez utóbbi gondolat azonban már koránt-
sem biztos, hogy ugyanolyan megbízható
társadalmi bázissal rendelkezik. Úgy lát-
szik, a hazai alkotmányos rendszer furcsa-
ságai közé tartozik az is, hogy lehetõvé te-
szi az ilyenfajta politikai-szociális árukap-
csolást. 

Ha a morál az embernek mint szabad, ám éppen ezért eszével
feltétlen törvényekhez kötõdõ lénynek a fogalmán alapul, akkor
az embernek nincs szüksége egy fölötte álló másik lény eszméjé-
re ahhoz, hogy megismerje kötelességét, sem pedig más ösztön-
zõre, mint magára a törvényre, hogy megtartsa azt. S ha mégis
szükségét érzi ilyesminek, az az õ bûne, nem lehet rajta segíteni,
mert az, ami nem belõle magából és szabadságából származik,
nem pótolhatja moralitásának hiányát. – A morálnak tehát az
önmegalapozáshoz semmiképpen sincs szüksége a vallásra (sem
objektíve, ami az akaratot, sem szubjektíve, ami a képességet il-
leti), hanem a tiszta gyakorlati ész erejénél fogva teljesen elégsé-
ges önmagának. (…)
A morálból azonban mégis következik egy cél; lehetetlen
ugyanis, hogy az ész számára közömbös legyen, milyen választ
kell adnunk arra a kérdésre, mi következik helyes cselekvé-
sünkbõl. (…) 
Ha feltételezünk egy embert, aki tiszteli a morális törvényt, és
eltûnõdik a gondolaton (amit nehezen kerülhet el), hogy milyen
világot is teremtene a gyakorlati észtõl vezettetve, ha módjában
állana, mégpedig úgy, hogy önmagát is belehelyezné e világba,
akkor nem csupán aszerint választana, ahogy azt a legfõbb jó
morális eszméje meghatározná, hanem azt is akarná, hogy egy-
általán létezzék világ, mivel a morális törvény azt kívánja, hogy
a legfõbb jót a számunkra lehetséges jó valósítsa meg. 
A morál tehát elkerülhetetlenül valláshoz vezet. 

Immanuel Kant: A vallás a puszta ész határain belül. 
Fordította Vidrányi Katalin 

Az igazi fenyegetés
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Úgy szeretnék gazdag lenni, mondhatnám – gondo-
lom: sokadmagammal – József Attilával. Vagy leg-
alább is pár millió euróval tartozni, netán néhány mil-
liócskát veszíteni a tõzsdén. Mert akkor az azt jelente-
né, hogy van mibõl. Aztán a maradék millióimból,
vagy akárcsak százezreimbõl boldogan élnék, amíg
meg nem halnék. 
Dehogyis lennének nekem álmatlan éjszakáim, mint
Elena Udrea miniszterasszonynak, helyettem aligha-
nem a hitelezõm forgolódna az ágyában, amiért gon-
datlanul kölcsönzött nekem, akinek nincs mibõl meg-
adnia. Elárvereztethetné minden vagyonomat, oszt’
akkor sem járna még csak közelében sem a kölcsön-
adott összegnek. 
Persze folytathatnám költõnkkel, erre gondolni sem
merek; nekem ezek a számok, legalább is ha pénzrõl
van szó, csak számtanpéldában léteznek. 
Ámde megértem Udrea asszonyt is: õbelõle bizony,
kiverheti a bank a hárommillió eurós tartozást, akad-
na mit dobra verniük a szõrösszívû bankároknak, há-
zat, villát, telket, luxusautót, fõvárosi autóparkoló-
hálózatot… Ám a bankot még az õ esetében sem ér-
tem meg: hogyan, mire kölcsönzött magánszemélynek
több mint hárommillió eurót!? Milyen fedezettel tu-
dott garantálni az összegért a kölcsön felvételénél
Elena Udrea, akinek, lám, most álmatlan éjszakákat
okoz a visszafizetés? 
No de nekem ettõl sem lesznek álmatlan éjszakáim,
fõleg, most, miután Traian Bãsescu államfõnk nyil-
vánvalóvá tette számomra, hogy Romániában bizony,
a válságkezelõ megszorításoknak hála, nem csak
hogy teljesen egyformákká lettek gazdagok, szegé-
nyek, nagykeresetûek és kisfizetésûek, de a vastagabb
pénztárcák tulajdonosai még rosszabbul is járnak,
mint a fizetésnapon vékonyabb borítékot zse-
brevágók. Mert igaz ugyan – magyarázta Traian, az
igazságos –, hogy mindannyiuk bérét egyenlõ mér-
tékben, 25-25 százalékkal csökkentik, ám abszolút
számban kifejezve ez a gazdagoknál jóval több pénzt
jelent, mint a szegényeknél. 
Így aztán a kutyafejû vagyonos jóval nagyobb áldoza-
tot hoz a közjó oltárán, esetleg egy bahamai vagy tahi-
ti nyaralásról kell lemondania, vagy valamilyen szu-
perjárgányról, netán nejnek, szeretõnek szánt (nem kí-
vánt törlendõ) gyémánt ékszerrõl, míg a szegényebb
legfeljebb kevesebb csirkelábat, kenyeret, puliszkát, pi-
tyókát, almát vásárol. Meg nem gyújt villanyt, ha kell,

ha nem, és kevesebb ideig rontja a sze-
mét – meg az ízlését – a tévével, így

aztán korábban fekszik és pihenteb-
ben ébred. Csupa haszon, ugye. 
Legszebb öröm a káröröm – mond-
hatnánk erre, mint ahogyan nagyon
sok igazság van abban is, hogy a
Teremtõ mégiscsak igazságosan
osztotta el a javakat: a gazdagnak

ételt adott, a szegénynek étvágyat.Bogdán Tibor
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Hiába sikerül késleltetni
a gazdasági hanyatlást,
az egészségtelen 
politikai rendszer mind-
annyiszor újraindítja.

Székely Ervin

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Még nem dõlt el a kérdés, vajon az õrültség
nem a legmagasabb rendû intelligencia-e.”

Edgar Allan Poe

Közös sors

Morál és vallás

Tahiti csirkelábA hétvége címe. A BOR számára nincs
válság, Jurnalul naþional.

Magyarázat. Olajozottan halad a Román
Ortodox Egyház terve a Nemzet Katedrá-
lisának megépítésére. A lap szerint az
újabb megalomániás épületre nem a költ-
ségvetésbõl fordítanak pénzt, a hitelköl-
csönt Daniel pátriárkáék adományokból
törlesztik. Az errõl beszámoló hír alatt azt
olvassuk, hogy „Traian Bãsescu lángokban
égett”. Nyilván nemrégen újraválasztott el-
nökünk arcképérõl van szó. Ami azt illeti,
úgysem volt valami sikerült az a kép,
mindazonáltal az ilyen szimbolikus gesztu-
sokat határozottan rosszalljuk. 

Feszély. Grigore Cartianu, aki ugyanolyan
rejtélyesen maradt meg az Adevãrul fõszer-
kesztõjének, ahogyan az lett, szombati
jegyzetében egy morbid, de hirtelen aktuá-
lissá vált témába vág bele: a Ceauºescu há-
zaspár kihantolásáról ír. Elmondja az is-
mert történetet a kivégzésükkel, és érinti
az eltemetésükrõl keringõ legendákat. A
Ghencea civil temetõben a két (feltétele-
zett?) sírhant a közelmúltban került Valen-
tin Ceauºescu és Mircea Oprean (Zoe
Ceauºescu férje) tulajdonába; Cartianu
szerint „erkölcsi kötelességük” kérni a ki-
hantolást.

Hol vannak a bölényfejek? Szintén a
Jurnalul naþional, és szintén az elsõ oldalán
azt teszi panasz tárgyává, hogy „Románia
postabélyeg-kincse cafatokban hever”. Ke-
vesen tudják, hogy létezik a Nemzeti Fila-
téliai Kincstár, ahol azonban – miként egy
leltár során kiderült – közel egymillió bé-
lyeg (köztük 875 rendkívül értékes) nem
szerepel a nyilvántartásban. Vagy valami
ilyesmi, nem volt ugyanis türelmünk a vé-
gére járni, hogy honnan tudják, mennyi
hiányzik, hol van az, ami egyszer nincs a
nyilvántartásban...

A nap álhíre. Traian Bãsescu egy átszelle-
mült pillanatában azt javasolta: a fizetés-
és nyugdíjcsökkentések legyenek 30 száza-
lékosak, az öt százalék pluszt fordítsák a
Nemzet Katedrálisának megépítésére.
Ugyanakkor megnyugtatta a közvéle-
ményt: a levonások csak addig tartanak,
amíg a megatemplom felépül.



Ma Róbert nevû olvasóin-
kat köszöntjük.
A Róbert a germán Hro-
debert, Rodebert nevekbõl
kialakult férfinév, jelentése
dicsõség, hírnév és fényes.
Holnap Medárd napja
van.

Évfordulók
• 1494-ben Spanyolország
és Portugália aláírta a
tordesillasi szerzõdést,
amelyben az újonnan felfe-
dezett Amerikát osztották
fel.
• 1952-ben született Orhan
Pamuk Nobel-díjas író, a
török posztmodern  iroda-
lom vezetõ alakja.

Vicc 
A skót lányát feleségül ké-
rik:
– Elvennéd a lányom ak-
kor is, ha nem adnék egy
penny hozományt sem?
– El én!
– Akkor nem adom hoz-

zád. Elég hülye van már a
családban.

Recept
Újkrumplis-spenótos torta
Hozzávalók: 25 dkg újbur-
gonya, 20 dkg spenót, 2 ge-
rezd fokhagyma, 10 dkg feta
sajt, 4 tojás, só és bors, olí-
vaolaj.
Elkészítése: Dörzsöljük le az
újkrumpli héját, és vágjuk
nagy kockákra. Olajon párol-
juk majdnem készre a
krumplit: inkább csak rázo-
gassuk az edényt, ne kever-
jük a krumplit, hogy ne tör-
jön szét. A lecsöpögtetett
spenótot és a felaprított fok-
hagymát dobjuk rá a krump-
lira, fonnyasszuk meg egy ki-
csit. A tojásokat verjük fel,
sózzuk és borsozzuk. Szed-
jük a krumplit 20-22 cm-es
kerek sütõformába, és 200
°C-on kb. 25 perc alatt süssük
szép pirosra. Hidegen szele-
teljük, zöldsalátával akár
önálló fogás is lehet.
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A világon semmilyen tehetség
nem vesztõdik el. A világ rend-
je nem engedi meg a pazarlást,
és ez a tehetségre is érvényes.
Mégis sok elpocsékolt tehetsé-
get látunk a világban. Nem a
tehetség elvesztése ez, hanem a
rossz helyen, rossz idõben és
rossz céllal megélt tehetség hiá-
bavalósága. Néha megérint
bennünket egy gondolat vala-

kinek az életét látva, és megálla-
pítjuk magunkban, hogy milyen
hasznos ember lenne ez, ha nem
pocsékolja el tehetségét. Felismer-
jük tehát azt, amiben õ több,
amiben tehetsége van, de felis-
merjük azt is, hogy rosszul éli
meg. Nincs szerencsétlenebb em-
ber annál, mint aki nem látja
meg vagy nem tudja kibontakoz-
tatni tehetségét. 

KOS (III. 21.–IV. 20.)

A mozgékonyság és szárnyaló
fantázia jellemzi. Keresi az érde-
kes emberek társaságát, akikkel
szellemi síkon azonos hullám-
hosszon van.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Akikkel beszélget, azonnal bele-
érez gondolkodásmódjukba. 
Meggyõzõen tárgyal, tud hatni a
környezetében lévõ emberekre.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Nem szereti a kötöttséget, in-
kább az adott pillanat érdekli.
Játékos kedélye miatt környeze-
te úgy véli, hogy Önt mindenfé-
le baj elkerüli.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Ha úgy érzi, hogy partnerének
feje és akarata keményebb, mint
a bükkfa, akkor nem téved. Ne
akarjon vele dûlõre jutni most
fontos kérdésekben.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Még ha rosszulesik is, tudomásul
kell vennie, hogy vannak elérhe-
tetlen vágyak. Ne higgyen an-
nak, aki folyton az ellenkezõjével
hitegeti. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Életében nagy változások men-
nek végbe. Még mindig sok
olyan esemény történik Önnel,
amelynek gyökerei a múltba
nyúlnak. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Tegyen félre egy olyan ügyet,
amelynek megoldásához nyuga-
lomra van szüksége. Esemé-
nyekben, találkozásokban gaz-
dag nap várja, csak élje túl.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Váratlan látogatók érkezhetnek
otthonába. Ne hagyja õrizetle-
nül az értéktárgyait, és ha el-
megy otthonról, jól zárjon be
mindent maga után.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Nem helyénvaló, hogy egy
olyan remek hét után, mint a
mostani, ennyire elhagyja ma-
gát. Ön, aki mindig csinos, ele-
gáns, a hét végén sem nézhet ki
akárhogyan.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Szükségét érzi annak, hogy
mindig legyen Ön mellett vala-
ki. A külvilág szemében maga-
biztosnak látszik, de belül na-
gyon is érzékeny.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Örömmel keresi társaságát,
mert mindenkivel kedves és
nagyvonalú. Adott szava min-
denkor többet ér, mint bármi-
lyen írásos szerzõdés.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Ha kitûnõ megfigyelõ, a kis
részletekbõl képes kikövetkez-
tetni olyan dolgokat, amiket
már észre sem vesz. Románc
várható.

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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HIRDETÉS

Antal Erika

Környezetvédelmi „raz-
ziát” tartott a hétvégén

Borbély László tárcavezetõ
az Abrud-patak völgyében,
Verespatak térségében a kör-
nyezetvédelmi világnap al-
kalmából. A miniszter azért
látogatott a térségbe, mert két
hónappal ezelõtt megállapí-
tották: a helyi önkormány-
zatok nem gondoskodnak a
helyi vizek tisztán tartásáról.
A politikus gumicsizmát hú-
zott, és civil szervezetek ön-
kénteseivel együtt nekilátott
a patak megtisztításának.
Borbély jelezte, fontosnak

tartja a személyes példamu-
tatást, de szerinte fontos az
is, hogy az önkormányzatok
tegyék a dolgukat, és vállalja-
nak felelõsséget a környezet
tisztán tartásáért. A  Fehér
Megyei Környezetvédelmi
Ügynökség, a Román Víz-
ügyi Ügynökség munkatár-
sait civilek, a Let’s Do It,
Romania! kezdeményezés
tagjai, és néhány helyi pol-
gármester segített a patak ta-
karításában.

Intézményes adósság

A látványos verespataki ak-
ció mellett országszerte több

figyelemfelkeltõ, mozgósító
programra is sor került a kör-
nyezetvédelmi világnap al-
kalmából a hétvégén. Maros-
vásárhelyen vetélkedõkkel,
rajzversennyel, divatbemuta-
tóval emlékeztettek a napra.
Borbély László itt is a civil
összefogás és az intézményes
felelõsségvállalás fontosságá-
ra emlékeztetett. A tárcaveze-
tõ szerint egyértelmû, hogy
az intézmények felelõsek a
környezet védelméért. Bor-
bély Marosvásárhelyen ígére-
tet tett az alternatív, környe-
zetkímélõ közlekedés támo-
gatására: kerékpárosoknak,
görkorcsolyásoknak és gör-

deszkásoknak való útsávok
épülhetnek a jövõben a város-
ban. A miniszter elismerte,
hétvégenként gyakran gör-
korcsolyázik otthona közelé-
ben.  „Nem hiszem el, hogy
ne lenne annyi pénze a város-
nak, hogy kiépítse ezeket az
utakat, ahol a biciklisek, a
görkorcsolyázók biztonságo-
san közlekedhetnének” – fo-
galmazott a politikus.

Pozitív mérleg

A világnapon a szaktárca
munkájáról is beszámolt a
tárcavezetõ. Mint mondta,
legnagyobb sikerének a

roncsautóprogramot tartja.
Ennek keretében eddig 160
ezer értékjegyet bocsátottak
ki, a meglévõ keretet 30 ezer-
rel, novemberig pedig továb-
bi 10 ezer értékjeggyel emelik
meg. Ez azt jelenti, hogy
ennyivel kevesebb régi autó
szennyezi a környezetet –
summázta a miniszter. 

Elhangzott: a Zöld ház
programot 2009-ben indoko-
latlanul leállították, most új-
raindították a kezdeménye-
zést, amelyen a továbbiak-
ban bárki részt vehet. Ehhez
a személyazonossági kártyá-
ról és a lakástulajdonjogot
bizonyító iratról készült má-

solattal, illetve egy igazolás-
sal arról, hogy nincs az ál-
lammal szembeni adóssága a
folyamodónak, kérvényt kell
benyújtani a megyei Környe-
zetvédelmi Hivatalhoz. A
munkálatok elvégzése után a
minisztérium kifizeti az elõ-
re meghatározott összeget: a
fûtésrendszer jellegétõl füg-
gõen 3,6, illetve 8 ezer lejes
támogatást lehet igényelni.
A programra a minisztérium
110 millió lejt különített el,
ha elfogy ez az összeg, újab-
bal bõvítik a keretet – bizta-
tott minden vállalkozó ked-
vû háztulajdonost Borbély
László. 

Gumicsizmától görkorcsolyáig
Verespatak térségében járt a környezetvédelmi világnap alkalmából Borbély László

A. E.

Nemzeti kisebbségi kon-
ferenciát szervezett – im-

már tizenkettedik alkalom-
mal – a marosvásárhelyi Ber-
nády Alapítvány, melyen a
kulturális autonómia kérdés-
köre került terítékre. A romá-
niai magyarságot érintõ
problémák mellett szó esett a
cigányok, szlovákok, bolgá-
rok, oroszok, ukránok, né-
metek, lipovánok, görögök,
törökök kisebbségi ügyeirõl
is. „Romániában ma nem jó
nemzeti kisebbségnek lenni,
mert ez irritálja a többséget”
– fogalmazott élesen Vladi-
mir Hapenciuc ukrán képvi-
selõ, aki arra figyelmeztetett,
hogy ma már nincsenek uk-
rán tannyelvû osztályok, csu-
pán olyanok, ahol az ukránt
mint idegen nyelvet oktatják. 

Borbély László, a Bernády
Alapítvány elnöke arról be-
szélt, hogy a kulturális auto-
nómia a nemzeti kisebbségek
védelmét és biztonságát je-
lentené, és bár nem egyenlõ a
területi autonómiával, lehe-
tõséget adna arra, hogy a kö-
zösség dönthessen a saját
kérdéseiben. Varga Attila

parlamenti képviselõ az auto-
nómiáról mint az állam kor-
szerûsítésének lehetséges esz-
közérõl beszélt. Ellentmon-
dásnak nevezte azt, hogy az
állam elismeri a nemzeti ki-
sebbségek létét, ugyanakkor
ellenzi az autonómiát. Gab-
riel Andreescut idézve a kép-
viselõ kitért arra is, hogy két
típusú autonómiáról beszél-
hetünk Romániában: az elfo-
gadott, vagyis a közigazgatá-
si, az egyházi és az egyetemi
autonómiáról, illetve a tiltott:
a kulturális, regionális és te-
rületi autonómiáról. 

Smaranda Enache, a Pro
Europa Liga társelnöke úgy
vélte, hogy a romániai nem-
zeti kisebbségek csak akkor
fogják biztonságban érezni
magukat, amikor megválto-
zik a többségi mentalitás és a
románok nem ellenségként
tekintenek a magyarokra, zsi-
dókra, ukránokra, oroszokra.
Enache szerint elfogadhatat-
lan, hogy egy magyar tan-
nyelvû iskolában egyes tan-
tárgyakat még mindig romá-
nul tanulnak a gyerekek, vé-
leménye szerint ezért a szü-
lõknek be kellene perelniük
az iskolát. 

Nyitott közoktatást 

biztosít a tanügyi törvény
Baló Levente

Miért van szükség még
mindig a bürokratikus és

pénzigényes tanfelügyelõsé-
gek intézményére? – tették fel
a kérdést Kolozsváron azon
a hétvégi kerekasztal-beszél-
getésen, amelyen a tizenkét
osztályos képzés lehetõségei-
rõl vitatkoztak a Szabadelvû
Kör és a Pro Libertas Egye-
sület meghívottai a tanügyi
törvény kapcsán. Nõ az isko-
lák autonómiája, de a minõ-
ségellenõrzést az átalakuló
tanfelügyelõségek végzik a
továbbiakban is – válaszolta
meg a kérdést Veres Valér,
Markó Béla miniszterelnök-
helyettes tanácsadója, aki
úgy vélte, a kerettörvény a
közoktatás rendszerét módo-
sítja jelentõsen. A törvényter-
vezet egyik újdonsága az,

hogy multidiszciplináris ala-
pokra helyezi a közoktatást,
és egységes uniós szempont-
rendszert vezet be a minõség-
ellenõrzésre. A cél a készség-
fejlesztés – legyen szó akár az
anyanyelv, az idegen nyelv, a
matematikai, szociális, vál-
lalkozói, kultúrafogyasztói
kompetenciák fejlesztésérõl.
Európában – optimális eset-
ben – a közoktatás készít fel
az élethosszig tartó tanulás
igényére és gyakorlására. A
készségfejlesztés terén Ro-
mánia végzetesen el van ma-
radva – figyelmeztetett Veres
Valér. Egyed Péter egyetemi
oktató felszólalásában arra fi-
gyelmeztetett, szerencsés for-
dulatról van szó, mert az új
rendszer kiküszöböli az okta-
tás egyoldalúságát, nem „kis
tudósok” hagyják el az isko-
lapadot. 

Vita az autonómiáról
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Az évad utolsó 
tréfája

A Csak tréfa címû felolvasó-
színházi elõadással zárul
holnap este az idei évad ele-
jén kezdeményezett Klasszi-
kus magyar drámasorozat a
Kolozsvári Állami Magyar
Színházban. A dalok szer-
zõje: Szép András, hegedül:
Szép Gy. Bálint. Madách
Imre a Csak tréfa címû 1843-
ban írott színmûve a re-
formkori Magyarországon
játszódó szatírikus tragédia.
A sorozat elsõsorban a kö-
zépiskolás diákokat szólítot-
ta meg, azzal a céllal, hogy
a magyar drámairodalom
népszerû és kevésbé ismert
mûveit „leporolja”, köze-
lebb hozva õket a mai kö-
zönséghez.  

Rajzverseny 
diákoknak

Rajz- és esszépályázatot
hirdetett a hét végén az
RMDSZ szatmárnémeti
szervezete a helyi magyar
diákok számára Trianonra
való emlékezésként. Mint
ez a pályázat címébõl (Egy
a nemzet) is kiderül, az isko-
lás fiataloknak rajzban és
írásban azt kell megfogal-
mazniuk, hogyan képzelik
el a valóságban a  magyar-
ság egységét. A legjobb dí-
jazott munkákat külön kiál-
lításon mutatják be a nagy-
közönségnek az év második
felében.

Röviden

Farkas István

Az Erdélyi Nemzetközi
Filmfesztivál (TIFF)

szombat esti zárógálája, me-
lyet a hagyományokhoz hí-
ven ezúttal is a Román Ope-
rában tartottak, szinte sem-
mivel sem lett rövidebb az
elõzõ évek kiadásánál. A
résztvevõk azonban csöppet
sem unatkoztak, hisz a díj-
átadók poénkodtak, a díja-
zottak között igazi meglepe-
tés is volt, mi több, politikai
protestálásra is sor került.

Thaiföldre vándorolt a 
trófea

A 9. TIFF legértékesebb
elismerését, a Transilvania
Trófeát a thaiföldi Anocha
Suwichakornpong Mundane
history (Evilági történet) címû
filmje kapta, elorozva a két
román versenyfilm elõl a
legmagasabb babért. A fia-
tal távol-keleti rendezõnõ
debütfilmje, mely hemzseg
az európai elme által nehe-
zen felfogható szimbolikus,
allegorikus utalásoktól, sa-
játos eposz az élet nagysá-
gáról, az ember világegye-
temben elfoglalt helyérõl.
(A filmrõl részletes bemuta-
tót hétvégén megjelenõ Szín-
kép mellékletünkben olvas-
hatnak – szerk. megj.) A leg-
jobb rendezés díja Cãlin
Netzel kezébe került, az Ér-

demérem (Medalia de onoare)
címû filmjéért, melynek fõ-
szereplõje, Victor Rebengiuc
a legjobb színészi alakítás
díját vihette haza, akárcsak
a TIFF-szervezõbõl lett szí-
nésznõ, Ozana Oancea, a
Mindenekelõtt Felicia (Felicia,
înainte de toate) címû film fõ-
szerepéért, amelyért a leg-
jobb debütálásért járó díjat
is megkapta. A film egyéb-
ként még egy díjat kapott –
Rãzvan Rãdulescu, Melissa
de Raaf a legjobb forgató-
könyvírónak járó díjat érde-
melte ki. A legjobb opera-
tõrnek Magnus Nordenhof
Jonck bizonyult, aki az R-t
követte el. A legjobb román
rövidfilmnek járó díjat
Adrian Sitaru kapta a
Coliviaért. A közönség ked-
vence Daniel Sánchez
Arévalo Kövérek címû filmje
lett, a legjobb román film-
nek járó közönségdíj pedig
Radu Muntean Kedden, ka-
rácsony utánját (Marþi, dupã
crãciun) illette. Amint arról
lapunkban már beszámol-
tunk, Wim Wenders rende-
zõ és Dorina Lazãr színész-
nõ TIFF-életmûdíjat kapott.

Politikai felhangok

A gálamûsor, ahogy azt a
fesztivál egész ideje alatt sejt-
hettük, politikai töltetet is
kapott. Tudor Giurgiu feszti-
váligazgató a Duna-deltában

szervezett Anonimul Nem-
zetközi Függetlenfilm-feszti-
vál támogatását kérte az Or-
szágos Filmmûvészeti Inté-
zettõl (CNC), mely intézet
szerinte a politikai érdekek
alárendeltje lett. 

Az est legfeszültebb pilla-
nata azonban kétségkívül a
„Kolozsvári kiáltvány” be-
mutatása volt. Victor
Rebengiuc, a román filmját-
szás egyik legemblematikus-
abb figurája ezúttal nem díja-

zottként, hanem mint tilta-
kozóként lépett a színpadra,
hangsúlyozva, hogy a Sergiu
Nicolaescu szociáldemokra-
ta szenátor által kezdemé-
nyezett Mozitörvény-terve-
zet, melyet a szenátus már
elfogadott, a képviselõház
pedig a héten szavaz róla,
olyan módosításokat tartal-
maz, amelyek végképp tönk-
retennék a romániai film-
gyártást. „Ha a parlament el-
fogadja ezt a törvényt, a ro-

mán filmgyártás 15 évvel ez-
elõtti korszakába repül visz-
sza, melyrõl mindannyian
tudjuk, hogy mennyire volt
kedvezõ a mûvészetnek” –
fogalmazott Rebengiuc,
majd színpadra hívta a kiált-
vány aláíróit, köztük Radu
Muntean, Cristi Puiu, Florin
ªerban, Andrei Ujicã film-
rendezõket és Anca Puiu,
Alexandru Solomon, Ada
Solomon, Tudor Giurgiu,
Oana Giurgiu producereket.

A színész indítványozta,
hogy aki egyetért a kiált-
vánnyal, kövesse az aláírókat
a színpadra, így rövid idõn
belül majdnem teljesen ki-
ürült a nézõtér.

Kelemen: 
nem kell költözni

Kelemen Hunor kulturális
miniszter, mielõtt bejelentet-
te volna a Transilvania Tró-
fea nyertesét, megnyugtatta
a közönséget, és biztosította,
hogy a TIFF jövõben is Ko-
lozsváron kerül megrende-
zésre. „Meg szeretnék nyug-
tatni mindenkit, a TIFF nem
kell elköltözzön se Bukarest-
re, se Budapestre. Erdély fõ-
városában, Kolozsváron van
a helye, s mindent megte-
szünk annak érdekében,
hogy ez így is maradjon” –
fogalmazott a miniszter,
majd hozzátette: „Úgy vé-
lem, ha a román színház és
színjátszás megérdemli,
hogy évente támogassuk a
Craiovai Shakespeare Feszti-
vált, a Szebeni Nemzetközi
Színházi Fesztivált, illetve a
bukaresti „I. L. Caragiale”
Nemzeti Színházi Fesztivált,
ez a fesztivál is megérdemli a
minisztérium anyagi támo-
gatását. Õszintén remélem,
hogy jövõre támogatni tud-
juk a TIFF-et, ugyanúgy,
ahogy idén támogatni tudtuk
a színházi fesztiválokat.” 

Fleischer Hilda

A szórványra figyelés je-
gyében zajlott a hétvé-

gén az a Déván és Vajda-
hunyadon megtartott, Hét-
köznapok a szórványban címet
viselõ médiakonferencia,
amelyen Winkler Gyula, az
RMDSZ európai parlamen-
ti képviselõjének meghívá-
sára közel harminc újságíró
nyerhetett bepillantást a dél-
erdélyi szórványközösség
hétköznapjaiba.

„Annak ellenére, hogy a
szórványmédia és általában
a kisebbségi sajtó Románia-
szerte fokozott veszélyben
van – ami részben annak is
tulajdonítható, hogy a kiala-
kult gazdasági válság a köz-
szolgálati médiumokat két-
szeresen is sújtotta –, fon-
tosnak tartom hangsúlyoz-
ni, hogy a szórványsajtót
nem kuriózumként kellene
az országos média tekintse.
Ahelyett, hogy fogyó ma-
gyarjainkat sirassuk, egy ha-
tékony közösségformáló jö-
võképen kellene dolgoz-
nunk” – fogalmazott Kará-
csonyi Zsigmond, a Magyar
Újságírók Romániai Egye-
sületének (MÚRE) elnöke a
hétvégi konferencián, ahol
Szórványközösségeink jele-
ne, sajtó a szórványban,
szórvány a sajtóban téma-
körû elõadásában elmond-
ta: a szórványsajtótól van
mit tanulni, s a közösséget
nem mint egy eltûnõ  cso-
portot kellene emlegetni.
„Barátságosabb gazdasági

környezetet kell teremteni a
közszolgálati szerepet fel-
vállaló írott sajtó számára”
– nyilatkozta tegnap lapunk-
nak a MÚRE-elnök, akitõl
megtudtuk, a találkozón az
európai parlamenti képvise-
lõ „szavát” kérte ahhoz,
hogy az írott sajtó támoga-
tási lehetõségeit a késõbbi-
ekben felvethessék Brüsszel-
ben. Az EP-képviselõ a kon-
ferencia során a MÚRE-vel
való partnerség kialakítását
javasolta, amelynek eredmé-
nyeként közös rendezvé-
nyek, továbbképzések, ta-
pasztalatcserék megszerve-
zését támogatják majd.
„Fontos az együttgondolko-
dás, fontos az intézményesí-
tett együttmûködés is. Talál-
juk meg a közös pontokat,
célokat, amelyeket közösen
elérhetünk” – fogalmazott
Winkler Gyula, aki szomba-
ton, a Vajdahunyadi Ma-
gyar Házban folytatódott
konferencián hangsúlyozta,
a dél-erdélyi magyar közös-
ség építi jelenét, tervezi jö-
võjét. „Az intézményépítés
idõszakát túlléptük, sikerült
olyan intézményeket létre-
hozni, amely révén megerõ-
síthetjük a magyar közössé-
get, most ezek fenntartását
kell megoldani. Stratégiai
megközelítés lenne idõsze-
rû, akár kollégiumi rendsze-
rekrõl, akár a magyar házak
rendszerérõl legyen szó. Az
összehangolás elengedhetet-
len, ismerni kell egymás
munkáját” – mutatott rá a
képviselõ. 

Népi játékok az óvodában
Baloga-Tamás Erika

Csuhéból és rongyból
bábot készítettek, só-

lisztgyurmából vásárfiát
gyúrtak, énekeltek és mon-
dókákat tanultak egymástól
az óvónõk a Székelyudvar-
helyen szervezett 4. Népha-
gyományõrzõ Óvodapeda-
gógusok Szakmai Képzé-
sén. „A néphagyományõr-
zés az óvodában nélkülöz-
hetetlen elem a jövõ nemze-
dékének a neveléséhez. Hi-
szen nem elég, hogy gyöke-
reinken keresztül magunk-
kal hozzuk a néphagyo-
mányt, hanem ezt a gyöngy-
szemet tovább kell adni a
gyerekeknek, hogy igaz lel-
külettel tudjanak élni” – e

mondatok jegyében zajlott a
körülbelül százötven hazai
és Magyarországról érkezõ
óvónõ részvételével zajló
egész napos képzés. A téma
évrõl évre változik, idén az
óvodában való népi játék-
hagyomány éltetését járták
körül, a hangsúlyt pedig a
vásár, a vásár hangulata és
a vásárfia kapta. A résztve-
võ óvodapedagógusok a
szakmai elõadás mellett,
melyet Hintalan László Já-
nos, neves magyarországi
néprajzkutató tartott, né-
hány óra erejéig ismét gyer-
meknek érezhették magu-
kat, hisz a nap jelentõs ré-
szét a gyakorlati feladatok
töltötték ki, csoportos tevé-
kenységek, mûhelymunka

és óvodalátogatás is szere-
pelt a programban. Bunta
Gyöngyvér, a szervezõ
székelyudvarhelyi Napsu-
gár Napköziotthon és Nap-
sugár Egyesület vezetõje
úgy véli, a képzésre olyan
pedagógusok jönnek, akik
maguk is hagyományõr-
zõk, és nyitottak arra, hogy
ilyen forrásokon keresztül
is még többet megtudjanak
múltunkról, hogy azokat
késõbb hitelesen átadhas-
sák az óvodai nevelés so-
rán. „Ha egy gyermek a
családból nem kap ilyen faj-
ta útravalót, ismereteket, él-
ményeket, akkor azt az
óvodában pótolni kell” –
mondta Bunta Gyöngyvér
szervezõ. 
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Evilágra szóló trófea a TIFFen

A thaiföldi Anocha Suwichakornpong esete a Transivánia Trófeával – az Evilági történet hozta a sikert

Bajban a szórványmédia
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Bunta Levente Székelyudvarhely polgármestere a néphagyományõrzõ pedagógusok körében



Ma Róbert nevû olvasóin-
kat köszöntjük.
A Róbert a germán Hro-
debert, Rodebert nevekbõl
kialakult férfinév, jelentése
dicsõség, hírnév és fényes.
Holnap Medárd napja
van.

Évfordulók
• 1494-ben Spanyolország
és Portugália aláírta a
tordesillasi szerzõdést,
amelyben az újonnan felfe-
dezett Amerikát osztották
fel.
• 1952-ben született Orhan
Pamuk Nobel-díjas író, a
török posztmodern  iroda-
lom vezetõ alakja.

Vicc 
A skót lányát feleségül ké-
rik:
– Elvennéd a lányom ak-
kor is, ha nem adnék egy
penny hozományt sem?
– El én!
– Akkor nem adom hoz-

zád. Elég hülye van már a
családban.

Recept
Újkrumplis-spenótos torta
Hozzávalók: 25 dkg újbur-
gonya, 20 dkg spenót, 2 ge-
rezd fokhagyma, 10 dkg feta
sajt, 4 tojás, só és bors, olí-
vaolaj.
Elkészítése: Dörzsöljük le az
újkrumpli héját, és vágjuk
nagy kockákra. Olajon párol-
juk majdnem készre a
krumplit: inkább csak rázo-
gassuk az edényt, ne kever-
jük a krumplit, hogy ne tör-
jön szét. A lecsöpögtetett
spenótot és a felaprított fok-
hagymát dobjuk rá a krump-
lira, fonnyasszuk meg egy ki-
csit. A tojásokat verjük fel,
sózzuk és borsozzuk. Szed-
jük a krumplit 20-22 cm-es
kerek sütõformába, és 200
°C-on kb. 25 perc alatt süssük
szép pirosra. Hidegen szele-
teljük, zöldsalátával akár
önálló fogás is lehet.
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A világon semmilyen tehetség
nem vesztõdik el. A világ rend-
je nem engedi meg a pazarlást,
és ez a tehetségre is érvényes.
Mégis sok elpocsékolt tehetsé-
get látunk a világban. Nem a
tehetség elvesztése ez, hanem a
rossz helyen, rossz idõben és
rossz céllal megélt tehetség hiá-
bavalósága. Néha megérint
bennünket egy gondolat vala-

kinek az életét látva, és megálla-
pítjuk magunkban, hogy milyen
hasznos ember lenne ez, ha nem
pocsékolja el tehetségét. Felismer-
jük tehát azt, amiben õ több,
amiben tehetsége van, de felis-
merjük azt is, hogy rosszul éli
meg. Nincs szerencsétlenebb em-
ber annál, mint aki nem látja
meg vagy nem tudja kibontakoz-
tatni tehetségét. 

KOS (III. 21.–IV. 20.)

A mozgékonyság és szárnyaló
fantázia jellemzi. Keresi az érde-
kes emberek társaságát, akikkel
szellemi síkon azonos hullám-
hosszon van.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Akikkel beszélget, azonnal bele-
érez gondolkodásmódjukba. 
Meggyõzõen tárgyal, tud hatni a
környezetében lévõ emberekre.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Nem szereti a kötöttséget, in-
kább az adott pillanat érdekli.
Játékos kedélye miatt környeze-
te úgy véli, hogy Önt mindenfé-
le baj elkerüli.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Ha úgy érzi, hogy partnerének
feje és akarata keményebb, mint
a bükkfa, akkor nem téved. Ne
akarjon vele dûlõre jutni most
fontos kérdésekben.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Még ha rosszulesik is, tudomásul
kell vennie, hogy vannak elérhe-
tetlen vágyak. Ne higgyen an-
nak, aki folyton az ellenkezõjével
hitegeti. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Életében nagy változások men-
nek végbe. Még mindig sok
olyan esemény történik Önnel,
amelynek gyökerei a múltba
nyúlnak. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Tegyen félre egy olyan ügyet,
amelynek megoldásához nyuga-
lomra van szüksége. Esemé-
nyekben, találkozásokban gaz-
dag nap várja, csak élje túl.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Váratlan látogatók érkezhetnek
otthonába. Ne hagyja õrizetle-
nül az értéktárgyait, és ha el-
megy otthonról, jól zárjon be
mindent maga után.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Nem helyénvaló, hogy egy
olyan remek hét után, mint a
mostani, ennyire elhagyja ma-
gát. Ön, aki mindig csinos, ele-
gáns, a hét végén sem nézhet ki
akárhogyan.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Szükségét érzi annak, hogy
mindig legyen Ön mellett vala-
ki. A külvilág szemében maga-
biztosnak látszik, de belül na-
gyon is érzékeny.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Örömmel keresi társaságát,
mert mindenkivel kedves és
nagyvonalú. Adott szava min-
denkor többet ér, mint bármi-
lyen írásos szerzõdés.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Ha kitûnõ megfigyelõ, a kis
részletekbõl képes kikövetkez-
tetni olyan dolgokat, amiket
már észre sem vesz. Románc
várható.

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Térkép - Reggel
9.40 Kikötő
10.10 Arcélek (ism.)
10.30 Újrakezdés 
(olasz sor.) (ism.)
11.30 Család-barát
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő - Friss
15.15 Talpalatnyi zöld
15.50 Utazás a Marsra
16.40 Tíztánc Magyar
Bajnokság
17.40 Második esély
(am.-mex.-kol. sor.)
18.30 Térkép 
– Integrációs magazin
19.00 Híróra
19.35 Mese
20.00 Újrakezdés 
(olasz sor.)
21.00 Közbeszéd Aktuá-
lis háttérműsor
21.30 Gázolás 
(magyar játékf., 1955)
23.15 Sporthírek
23.20 Váltó Gazdasági
Híradó
23.35 A magyarok 
és az I. Világháború
0.40 Ikonosztáz 
- magyarországi 
hittörténet
0.55 Divathét (ism.)
1.25 Váczi Dániel Trió
2.00 Híradó (ism.)
2.25 Még mindig 
ültetek fákat

Antena 1, 20.30
A Bourne-ultimátum

Csak el akart tűnni. Ám ehelyett Jason Bourne-ra azok va-
dásznak, akik olyanná tették, amilyen. Elvesztette az emlé-
keit és az egyetlen embert, akit szeretett. Nem riasztja a go-
lyók zápora és a magasan képzett gyilkosok új nemzedéke
sem. Egyetlen célja van: visszamenni a kezdetekig és kiderí-
teni, ki is ő valójában. A kémsorozat legújabb fejezetében
Bourne becserkészi a múltját, hogy meglelje a jövőjét.

DUNA TV, 21.30
Gázolás

Csanádi András bíró egy éjjel vallomást tesz főnökének,
Pálházi Jenőnek. Egy vívóteremben megismerkedett, ma-
jd beleszeretett Zenthe Juditba, a csinos, modern sofőr-
nőbe. A lány nem várt módon viszonozta érzelmeit. Egy
este sírva vallotta be, hogy gázolt. Az ügyet Csanádi kap-
ta, aki érzelmei ellenére lelkiismeretesen akarta kivizsgál-
ni a körülményeket. 

TV2, 22.20
A felejtés bére

Michael Jenningsre vadásznak, de nem tudja, miért. A vi-
lághíres zsenit csúcstechnológiával foglalkozó nagyválla-
latok szerződtetik különleges, szupertitkos munkákra, ma-
jd a feledat elvégzése után az agyából kitörlik az emlékeit,
nehogy elárulhassa a cégek titkait. Munkáját jól megfize-
tik, a legutóbbi, három éves küldetése után nyolc számje-
gyű összegre számít.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 “...hol élsz Te?”
10.25 A kölcsönkapott
Föld
10.50 Élet-Víz
11.15 A történelem 
hangjai
11.40 Jelenetek 
a szobrok életéből
12.00 Lélek-tantörténetek
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Régi magyar viselet
15.30 Népzene zenekarra
15.40 Hétmérföld
16.15 Kalandozó
16.40 Egy lépés előre 
(sp. sor.)
17.30 Bűvölet (olasz sor.)
18.20 Magyar pop
19.15 1100 év Európa kö-
zepén
19.45 A kis királylány
19.55 Thomas, 
a gőzmozdony
20.05 Afrika gyöngysze-
me (port. sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Afrika gyöngysze-
me (port. sor.)
22.15 Stingers 
(ausztrál krimisor.)
23.00 Hátrányból előre
23.25 McLeod lányai
(sor.)
0.10 Copperfield Dávid 
(ol. f. dráma, 1. rész)

7.00 Reggeli Ébresztőshow
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Hívjon! Játsszon!
Nyerjen!
14.30 Fél kettő - Magazin
a legjobb történetekkel
15.10 Dalok szárnyán 
(am. zenés f., 1997)
17.25 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg 
(mexikói tévéfilm sor.)
18.25 Mónika - A
kibeszélőshow (talk show)
19.30 RTL Klub Híradó 
- Esti kiadás
20.05 Vacsoracsata 
- Gasztroreality
21.10 Fókusz
- Közszolgálati magazin
21.45 Barátok közt 
(magyar tévéfilm sorozat)
Közben. RTL-hírek
22.20 A mentalista 
(amerikai krimisor.)
23.120 A Grace klinika
(amerikai sorozat)
Utána. RTL-híradó
0.25 XXI. század 
- a legendák velünk élnek
1.05 Halálos képesség
(amerikai thriller, 2004)
2.45 Reflektor 

7.00 Babavilág
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka – TV2 regge-
li magazinműsora
10.00 Stahl konyhája
10.05 Babapercek
10.20 Telekvíz 
– Telefonos játék
11.30 Teleshop
12.20 Kislány, nagylány
(auszt. vígj., 2008)
14.15 Kvízió 
- Telefonos játék
15.45 Lassie 
(amerikai-kanadai sor.)
16.20 Capri - Az álmok
szigete (ol. sor.)
17.30 Bűbájos boszorkák
18.30 Joshi Bharat 
(talk show)
19.30 Tények - Hírműsor
20.05 Sztárok 
a fejükre estek 
- Afrikai kaland-show
21.10 Aktív 
- A TV2 magazinja
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 A felejtés bére
(am. sci-fi, 2003)
Közben. Kenósorsolás
0.30 A médium 
(am. krimisor.)
1.40 Tények Este Hírmű-
sor
2.10 EZO.TV
3.00 Ébrenjárók 
(magyar filmdráma,
2002)

7.00 Paletta
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.00 Garázs - Ahonnan
az autózás indul!
10.30 Soroló
11.05 BBC Reporters 
- A BBC riportműsora
11.30 Ősök tere
12.05 Vonalban 
- Interaktív politikai
show-műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Keresztmetszet
16.05 Civil kaszinó
17.05 Pálya
17.30 Paletta
18.00 Híradó 
- Friss információk
18.30 Zöld övezet
19.05 Vonalban 
- Interaktív politikai
show-műsor
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.05 Riasztás - A rend-
kívüli események műsora
23.30 Hírvilág
0.05 BBC World Híradó
0.30 Zöld övezet 
- Környezetvédelmi magazin

10.30 Smallville 11.20
Szívek szállodája 12.10 Fe-
leségcsere (ismétlés)
13.00 Segítség, szülő va-
gyok! (ismétlés) 14.00 A
médium (sorozat) 16.00
Gyilkos számok (am.
sorozat) 17.00 Ki ez a
lány? (sorozat) 18.00 Se-
gítség, szülő vagyok!
19.00 Feleségcsere 20.00
Jóbarátok (sorozat) 20.25
Egy kapcsolat szabályai
(sorozat) 21.25 Gyilkos
számok (sorozat) 22.20
Szeretem a testem   

7.00 Hírek 10.00 Pontos
sportidő 12.10 Külön ki-
adás 13.10 Pontos sport-
idő 14.10 Külön kiadás
15.00 BoxBuster 15.30
Sport.ro Hírek 16.00 Ko-
molyan 17.00 Pontos
sportidő (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live) 19.05
Információ (live) 20.05
Fogadás a félelemmel
21.00 Sport.ro Hírek
22.00 Wrestling RAW
23.00 Spanyolország-Len-
gyelország barátságos
mérkőzés   

9.45 Maria Mercedes
11.15 Predesztináltak
12.30 Mindörökké együtt
14.00 Ana két arca
(sorozat) 15.15 Otthoni re-
cept 15.30 Elrabolt sorsok
(sorozat) 16.30 Maria Mer-
cedes (sorozat) 17.30 Igaz
történetek 18.30 Mind-
örökké együtt (sorozat)
19.30 Szívek iskolája
(sorozat) 20.30 Predeszti-
náltak (sorozat) 21.30 Ana
két arca (sorozat) 22.30 Éj-
szakai történetek 23.30 In-
dia (sorozat)  

8.10 Törvényszéki bomba
(kanadai akcióf.) 10.00
Televíziós vásárlás 13.10
Kalózok kincse (amerikai
kalandf.) 15.10 A maffia
feketelistája (am. f. drá-
ma) 17.05 Holtak hálójá-
ban (amerikai-angol thrill.)
18.45 Fagypont (ameri-
kai-kanadai katasztró-
fafilm) 20.30 Sárkány-
gyík (amerikai sci-fi ak-
cióf.) 22.10 Kaptár 2.
(német-francia-angol ak-
cióf.) 23.50 Az utas neve:
Halál (amerikai horror)   

8.00 Európa vendéglő
(sorozat) 10.00 Menyet
anyának (show) 12.30 Hí-
rek 13.15 Orvosok 14.45
Árulás a családban (soro-
zat) 16.30 Legyél az
enyém 18.45 A nap híre
19.00 Hírek 19.45 Me-
nyet anyának (reality
show) 20.30 Légy a há-
zastársam (reality show)
22.30 1001 éjszaka (török
sorozat) 0.15 Palookaville
(amerikai vígjáték, 1995)
2.15 Menyet anyának (is-
métlés)   

9.00 McLeod lányai
(ausztál sorozat) 10.00
Kisvárosi gyilkosságok
(sorozat) 12.00 Amy-nek
ítélve (sorozat) 13.00 Őr-
angyal (sorozat) 14.00
Nash Bridges (sorozat)
15.00 Kisvárosi gyilkossá-
gok (sorozat) 17.00 Férj
kerestetik! (am. vígj.,
2008) 19.00 Amy-nek ítél-
ve (sorozat) 20.00 Nash
Bridges (sorozat) 21.00
Őrangyal (sorozat) 22.00
Mindig és mindörökké
(am. rom. vígj., 2009) 

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Színészpalánták
(olasz sor.)
10.55 Kékfény (ism.)
11.50 Nappali 
- Közéleti szórakoztató
magazin
13.00 Déli harangszó
13.01 Híróra
13.15 Időjárás-jelentés
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Szomszédok 
(magyar sor.)
14.35 Srpski Ekran
15.05 Unser Bildschirm
15.35 Ez történt 
ma reggel
17.25 Körzeti híradó
17.35 Hírek
17.45 Teadélután
18.45 Montalbano 
felügyelő 
(olasz krimisor.)
19.40 McLeod lányai
(auszt. sor.)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 Önök kérték! 
- Kívánságműsor
22.00 Copperfield Dávid
(olasz filmdráma, 1. rész,
2009)
23.50 Az Este
0.20 Prizma
0.35 Hírek - Időjárás
0.50 Teadélután (ism.)

7.00 Hírek, Sport
7.30 Az első órában
8.00 Ébresztő
9.00 Hírek, Sport
9.15 Ébresztő
10.10 Szerelmes Don
Juan (sor.)
11.15 A család sztárja
12.15 Az ének emléke
12.50 A palota ékköve
(sor.)
14.00 Hírek, Sport
14.45 Egyszerűen ízletes
15.00 Teleshopping
15.30 Európai roma
16.00 Krónika 
- magyar nyelvű műsor
17.10 Fashion Week 
Kolozsvár
18.20 Én, te, mi
18.50 A palota ékköve
(dél-koreai sor.)
20.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
21.10 A pokolból 
Texasba 
(amerikai western,
1958)
22.55 Királyi kórház 
(angol filmsorozat)
23.55 Román divathét
0.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
0.15 A tökéletes búvó-
hely 
(német akciófilm, 2008)
2.00 Az út Dél-Afrika fele
(ism.)
2.30 Az ének emléke
(ism.)

7.00 Pro Tv hírek, 
időjárásjelentés
Mi történik doktor úr?
9.55 Könyvbemutató
10.00 Szegény ember, 
gazdag ember (sorozat)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsorozat)
13.00 Pro Tv hírek, sport, 
időjárásjelentés
13.45 A tizedik királyság
(amerikai-angol-német ka-
landfilm, 2000)
16.00 Fiatal és nyugtalan 
(amerikai filmsorozat)
17.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
(szórakoztató műsor)
19.00 Pro Tv hírek, sport, 
időjárásjelentés
20.30 Háború 
(amerikai thriller, 2007)
22.30 Pro Tv hírek, sport, 
időjárásjelentés
23.00 Terminátor 
- Sarah Connor krónikái 
(amerikai filmsorozat)

0.00 Háború 
(amerikai thriller, 2007)
(ism.)
2.00 Pro Tv hírek, sport 

6.00 Híradó, Sport, 
Időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt Razvanal
és Danival
10.00 Sajtószemle 
Mircea Badeaval
11.00 Egy rém rendes
család 
(amerikai sorozat)
12.00 Miami Vice 
(am. sor.)
13.00 Híradó, Sport, 
Időjárásjelentés
14.00 Benny Hill
(sorozat)
14.30 Bemutatlak 
a szüleimnek 
(reality show)
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés Madalin Ionescuval
19.00 Híradó, Sport, 
Időjárásjelentés
20.30 A Bourne-rejtély
(am.-német-cseh thriller,
2002)
23.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
23.45 Dan Capatos szó-
rakoztató műsora
1.00 A Bourne-ultimátum
(am.-német-cseh thriller,
2007) (ism.)
3.00 Miami Vice
(amerikai sorozat) 
(ism.)
3.40 Közvetlen 
hozzáférés 
(ism.)

7.00 Kandikamera
7.30 Született feleségek
(vígj. sor.)
8.20 Sport Florentinával
9.00 Kandikamera
9.30 Senki sem tökéletes
(román vígjáték sorozat)
10.00 Apák és kicsik 
(vígj. sor.)
10.30 Sapore és a pizza
mágikus története 
(olasz animációs film)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Született feleségek

(sor.)
15.15 Senki sem tökéletes
(román vígjáték sorozat)
15.30 Apák és kicsik 
(vígj. sor.)
16.15 Sztár lett a szemetes
fiú (amerikai vígj.)
18.00 Hírek, Időjárás
19.00 Sport
19.30 A cseresznye a tortán
20.30 Tommy Boy 
(amerikai vígjáték, 1995)
22.15 Lököttek (sor.)
23.15 Tettenérve (am.-lux.
filmdráma, 2004)
1.00 Hírek, Sport
2.00 Lököttek (ism.)

7.00 Amerikai hotordok
8.00 Újjáépítők 
- A vesedonor
9.00 Hogyan csinálják?
9.30 Hogyan működik?
10.00 Piszkos munkák
11.00 Amcsi motorok 
- Gander Mountain
12.00 Hogyan működnek
a gépek?
13.00 A túlélés törvé-
nyei - Szibéria 1
14.00 Ötödik sebesség
14.30 Végzetes másod-
percek
15.30 Hogyan készült? 
– Bumeráng / 
Sütőrostély / 
Flipper
17.00 Állítólag 
- Baseballmítoszok
18.00 Amcsi motorok 
– NY Giants motor
19.00 Trükkös tesók 
- Badger minitank
20.00 A túlélés 
törvényei 
- Szibéria 2
21.00 Hogyan készült?
22.00 Végzetes másod-
percek
22.30 A tenger gladiáto-
rai - Vér a fedélzeten
23.30 Amerikai favágók
- Tragédia
0.30 Ross Kemp
1.30 A borzalom 
pillanatai
2.30 Végzetes 
másodpercek

7.00 Mindig optimistán
(ism.)
7.50 Győztesek
8.00 Montalbano felügyelő
(olasz filmsor.)
10.00 Hírek
10.15 Párizsi jóbarátok

(francia vígjátéksorozat)
10.45 Találkozunk - szóra-
koztató műsor
12.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
12.45 Folklórkincsek
13.45 Teleshopping
14.30 A parlamenti pártok
fóruma
15.00 Együtt Európába
16.00 Mindig optimistán
(ausztrál sor.)
17.00 Wild Card 
(am. dráma, 2003)
18.00 Euronews híradó
18.10 Párizsi jóbarátok
(francia vígjátéksor.)
18.35 Az út Dél-Afrika fele
19.15 Egy afrikai farm tör-
ténete (dél-afrikai filmdrá-
ma, 2004)
21.00 Balkáni szokások
22.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
23.10 Közeleg a vihar
(francia-belga minisorozat)
1.00 Motomágia

9.00 Hírek 9.40 8 és fél 10.00 Napközben 11.00 Hírek
12.05 Élhető világ 12.30 Vendég a háznál 13.00 Déli
krónika 13.40 Magánhangzó 14.05 Rádiószínház 14.30
Tanúim lesztek! 15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 16.45
Zöldövezet 18.30 Krónika 19.00 Közéleti ütköző 19.15
Magánhangzó 19.30 Határok nélkül 20.25 Tetten ért
szavak 20.50 Jó éjszakát! 21.04 Rádiószínház 21.30 A
nap történetei 23.25 Esti beszélgetés 

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló 9.50 Hírek, műsorism.
15.00 Slágeróra 16.00 Hírek 16.15 Észbontó, telefonos já-
ték 17.00 Nap-óra 17.30 Népzene 17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 Aranyemberek – magyarok Bukarestben  

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.30 Gazdaélet 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Délutáni vál-
tás Filmajánló Filmzene Lemez és könyv téka 16.00 Hír-
adás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15 Művelődési
hírek, Jelenlét 17.55 A nap hírei röviden   
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MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ
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Röviden
Gyõztek a rögbisek

Románia rögbiválogatottja
61-7-re legyõzte Botoºani-
ban a vendég Ukrajnát a
Világkupa-selejtezõ tegnapi
mérkõzésén. A trikolórok
legközelebb Uruguayjal,
majd Tunéziával mérkõz-
nek meg.

Nagybányai kupasiker

A Nagybánya rögbicsapata
nyerte a Közép-Európa Ku-
pát, miután a Budapesten
rendezett fináléban 26-11-re
legyõzték a Temesvár alaku-
latát. A sportág máramarosi
történetében ez az elsõ nem-
zetközi siker.

Itthon tartották 
az aranyat

A férfi távolugrást – az
egyiptomi Mohammad
Fatah gyõzött – kivéve min-
den számot hazai sportoló
nyert meg a Konstancán
rendezett Nemzetközi Atlé-
tikai Bajnokságon. Bartha
Levente például gerelyhají-
tásban, Marian Oprea hár-
masugrásban, Mihai Doni-
ºan, illetve Daniela Stanciu
pedig magasugrásban gyõ-
zött. A tengerparti viadal
egyben válogató is volt a kö-
zelgõ csapat-Európa-bajnok-
ságra, amelyet két hét múlva
rendeznek Budapesten. A
torna nagy hiányzója
Nicoleta Grasu lett, aki a
Gyémánt Ligában verseny-
zett hétvégén. A román
sportoló az ötödik helyen
végzett diszkoszvetésben.

Fociünnep Marosvásárhelyen
Tizennyolc év után ismét élvonalbeli csapatuk lett a Maros megyeieknek

Labdarúgás

V. Ny. R.

Örömtáncot jártak Dé-
ván a Marosvásárhelyi

FCM másodosztályú futbal-
listái, miután a játékvezetõ
Kovács István befújta a 33.
fordulóban rendezett bajno-
ki mérkõzés végét. Mert-
hogy a vendégek Stere dup-
lájával 2-1-re nyerték a talál-
kozót, s ezzel bebiztosítot-
ták feljutásukat az élvonal-
ba. Jelenleg ugyanis 66
ponttal állnak a második
csoport élén, s noha a
Mioveni-nek is 66 pontja
van, a Kolozsvári Universi-
tatea pedig 64-nál jár,
Adrian Falub tanítványai az
utolsó fordulóban játék nél-
kül nyerik majd 3-0-ra a
pontvadászattól korábban
visszavonult Drobeta Turnu
Severin elleni mérkõzést. A
Dévára elutazott mintegy
ötszáz marosvásárhelyi
szurkoló kórusban skandál-
ta a játékosok neveit, örö-
mük pedig jogos, hiszen im-
már tizennyolc éve várnak
erre a sikerre. Az alig két
éve alakult együttes Bihar
megyei irányítás alatt –
Cosmin Bodea edzõvel és
Alexandru Krenek sport-
igazgatóval – már tavaly kö-
zel állt a feljutáshoz, az idén
pedig már eleve favoritként
rajtoltak. Szezonközben
edzõt váltottak, s Adrian

Falub érkezésével sikerült
teljesíteniük a célkitûzést.
„Nagyon nagy az öröm, hi-
szen tizennyolc év után is-
mét élvonalbeli csapata van
Marosvásárhelynek” –
mondta lapunknak Krenek,
aki személyes elégtételnek is
érzi a feljutást, hiszen saját
magának is be akarta bizo-
nyítani, hogy miután koráb-
bi csapatát, a Félixfürdõi
Lotust a másodosztályba ju-
tatta, egy másik együttest is
képes feljutásra koordinálni.
„Én személy szerint már a

következõ szezonra gondo-
lok, a neheze még csak most
következik. A költségveté-
sünk biztosított, s több po-
tenciális támogató is jelezte
érdeklõdését” – magyarázta
a sportigazgató.

A második feljutó helyért
tehát még a Mioveni és a
Kolozsvári Universitatea
harcol a második csoport-
ban. Elõbbi 3-2-re legyõzte
a vendég Bihar FC-t, míg
utóbbi játék nélkül nyert 3-
0-ra az Otopeni ellen. Noha
a tabella második helyén

egyelõre a Mioveni áll, a
Szamos-partiak a favoritok
az élvonalba jutásra. A Da-
cia ugyanis szabadnapos
lesz az utolsó fordulóban,
míg a kincses város csapata
a Lupénnyal mérkõzik meg,
s akár még a korábbi, Piteºti
elleni, 1-1-es döntetlenre
végzõdött bajnokit is a javá-
ra írhatja a fegyelmi bizott-
ság. A többi eredmény:
Petrozsény–Craiovai Gaz
Metan 0-3, Drobeta Turnu
Severin–Temeskovács 0-3
(mindkettõ játék nélkül),

Torda–Piteºti Argeº 3-1,
Rm. Vâlcea–Nagybánya 1-
2, Aradi UTA–Lupény 2-0.
A pontvadászattól visszalé-
pett vagy éppen kizárt csa-
patok után a Déva a máso-
dik csoport elsõ biztos ki-
esõje.

Az elsõ csoportban már
mindkét feljutó hely elkelt, a
listavezetõ Brãneºti múlt he-
ti sikere után ugyanis tegnap
a Sportul Studenþesc is be-
biztosította második helyét.
A Selymes Tibor edzette bu-
karesti egyetemisták 2-1-re
legyõzték a Buzãu-i Gloriát,
s így egy fordulóval a pont-
vadászat vége elõtt behoz-
hatatlan elõnyre tettek szert
a jelenleg harmadik helyen
tanyázó Ploieºti-i Petrolullal
szemben. Az egykoron
szebb napokat is megélt
Konstancai Farul otthoná-
ban elszabadultak az indu-
latok hétvégén: Cosmin
Paºcovici, a csapat hátvédje
ugyanis azért ment a stadi-
onba, hogy behajtsa a klub
mintegy háromezer eurós
tartozását, csakhogy pénz
helyett verést kapott. A fut-
ballistát a B-közép vezetõje,
Sorin Mihãilescu verte meg.
Sajtóhírek szerint a szurko-
lói csoport irányítója azért
támadt ököllel a labdarúgó-
ra, mert az nem hajlandó le-
mondani a pénzérõl, s az
„olyanok miatt, mint õ, a
megszûnés fenyegeti az
együttest”. 
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Az egykori magyaror-
szági bajnok, Spitz-

müller Csaba (Mitsubishi
Lancer EVO 9) nyerte a ro-
mániai ralibajnokság hétvé-
gi futamát, a Marosvásár-
hely Ralit, ahol Valentin
Porcisteanu kiesése után
csupán honfitársa s az egy-
ben címvédõ Szabó Gergõ
(Mitsubishi) bírta tartani ve-
le az iramot. A harmadik
helyért Manu Mihalache és
Dan Gârþofan (Subaru
Imreza N2010) csatázott,
ám elõbbinek a sebességvál-

tója felmondta a szolgálatot,
s emiatt feladni kényszerült
a viadalt. A negyedik helyre
Bogdan Mariºca (Subaru
Imreza N15) futott be, aki-
nek ez elég volt ahhoz, hogy
megõrizze vezetõ helyét az
összetettben. Borbély Ká-
rollyal az oldalán Titi Aur
(Mitsubishi) az ötödik he-
lyen zárt, míg az A csoport-
ban elsõ helyen végzett Ke-
leti Edwin (Renault Clio R3
Maxi EVO) a nyolcadik lett
az összetettben, egy másik
politikus, Victor Ponta navi-
gálása mellett. A következõ
futam a Kolozsvár Rali lesz,
amelyet június 25–27-én
rendeznek aszfaltpályán. 

Magyar bajnok nyerte 
a Marosvásárhely Ralit

Schiavone sporttörténetet írt
Tenisz

Hírösszefoglaló

Sporttörténet íródott a
francia nyílt teniszbaj-

nokságon, hiszen Francesca
Schiavone gyõzelmével az
elsõ olasz nõi Grand Slam-
tornagyõztes lett. A 17. he-
lyen kiemelt, 30 éves spor-
toló a hetedik helyen rang-
sorolt ausztrál Samantha
Stosurt gyõzte le 6-4, 7-6 (7-
2)-re a Roland Garros finá-
léjában, s mától már a hato-
dik a világranglistán. Az
összecsapás 1 óra 38 percig

tartott a Philippe Chatrier-
rõl elnevezett centerpálya
zsúfolásig megtelt lelátói
elõtt. Az ausztrál teniszezõ
28 önhibát vétett, ellenfele
csupán 19-et, míg a nyerõ
ütések vonatkozásában 26-
25 volt Schiavone javára.
Az olasz sportoló sikeréért
1,12 millió eurót kap, míg a
vesztes 560 ezerrel vigaszta-
lódhat.

Férfi egyesben nem tör-
tént meglepetés, hiszen a
spanyol Rafael Nadal végül
6-4, 6-2, 6-4-re legyõzte a
svéd Robin Söderlinget a
tegnapi döntõben. Nadal

pályafutása során ötödször
diadalmaskodott a Roland
Garroson, és sikerével hete-
dik Grand Slam-trófeáját
hódította el. Gyõzelme azt
is jelenti, hogy mától vissza-
veszi a vezetést a világrang-
listán a svájci Roger
Federertõl. Az összecsapás
amúgy mindössze 2 óra 18
percig tartott, a második he-
lyen kiemelt, 24 esztendõs
mallorcai játszmaveszteség
nélkül nyerte meg a viadalt
a párizsi salakon.

A nõk párosversenyét
1999 után ismét az amerikai
Williams nõvérek nyerték,

Serena és Venus a
cseh–szlovén-duót, Kveta
Peschkét és Katarina Sre-
botnikot gyõzte le 6-2, 6-3-
ra a döntõben. A két tenge-
rentúli klasszis a tenisztörté-
nelem harmadik duójaként
érte el a négyes GS-soroza-
tot, erre korábban csak a
Martina Navratilova, Pam
Shiver (1983-84) és a Gigi
Fernandez, Natasa Zvereva
(1992-93) duó volt képes, rá-
adásul most a világranglis-
tán is az élre álltak. A junio-
roknál a magyar Babos
Tímea–Sloane Stephen-ket-
tõs nyert. 

A marosvásárhelyi futballisták Déván ünnepeltették magukat feljutásukért

Európa-bajnok, 15 évesen
Sznúker

ÚMSZ

Luca Brecel lett minden
idõk legfiatalabb sznúk-

er-Európa-bajnoka, miután a
bukaresti kontinensviadal
férfi döntõjében legyõzte a
holland Roy Stolkot. A 15
éves belga már a junioroknál
is legyõzhetetlen volt, s miu-
tán a mostani torna elõdön-
tõjében 3-1-es hátrányból for-
dítva felülmúlta az egykori
profi játékost, az izlandi

Kristjan Helgasont, a finálé-
ban is jól hajrázott. A nõknél
és a veteránoknál címvédés
történt, hiszen Wendy Jans,
illetve Darren Morgan is
megnyerte a tornát. Elõbbi, a
belgák többszörös bajnoka, a
német Diana Statecznyt
gyõzte le 5-3-ra a fináléban,
míg utóbbi ismét tavalyi dön-
tõs ellenfelével, az ír Joe
Delaney-vel mérkõzött meg,
s gyõzött 6-0-ra. A Bukarest-
ben rendezett Európa-baj-
nokságot Jimmy White be-
mutató meccsei zárták. 

Fotó: gsp.ro
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Röviden
Bolgár siker a nyitónapon

A bolgár Jovcso Jovcsev nyerte Románia
kerékpáros körversenyének tegnapi, elsõ
szakaszát, a Gyulafehérvár–Marosvásár-
hely közötti 118 kilométeres távot. A be-
futó viszont rendkívül szoros volt, a végül
második helyen végzett ukrán Artur
Cvjetkov és Jovcsev között a célfotó dön-
tött. Ma 13 órakor rajtol el a mezõny Ma-
rosvásárhelyrõl, s 175 km megtétele után
Vatra Dornei lesz a végállomás.

Jo Jo Dan kikapott, Cotto triplázott

Jo Jo Dan kikapott a Bokszvilágtanács
(WBC) félnehézsúlyú, ideiglenes világbaj-
noki címéért kiírt mérkõzésen a török
Selcuk Aydintõl Isztambulban. Eközben a
Puerto Ricó-i Miguel Cotto a kisváltó- és
a váltósúly után nagyváltósúlyban is profi
ökölvívó-világbajnoki címet szerzett, miu-
tán szombat éjszaka technikai KO-val le-
gyõzte az izraeli Yuri Foremant. A mecs-
cset a New York-i Yankee Stadionban
rendezték, ahová 34 év elteltével tért visz-
sza a boksz. Cotto pályafutása 35. gyõzel-
mét aratta – eddig kétszer kapott ki –,
míg Foreman – aki tavaly novemberben
szerezte meg a címet – a 29. mérkõzésén
elõször veszített.

Rui Duarte Bukarestbe igazol

Két évre leszerzõdtette Rui Duartét a Ra-
pid élvonalbeli futballcsapata. A portugál
hátvéd az elmúlt két esztendõben a Bras-
sói FC-nél szerepelt. Duarte mellett a
Beszterce két játékosára is pályáznak a
bukaresti vasutasok: Mãdãlin Ciucã és
Liviu Bãjenaru szerepel a listán.

Aranyos cselgáncsozók

Corina Cãproiu az 57 kg-sok között, míg
Alina Dumitru a 48 kg-sok között nyert
aranyérmet a nõi cselgáncsozók bukaresti
világkupáján, hétvégén. Utóbbi épp csa-
pattársát, Carmen Bogdant gyõzte le a fi-
náléban, míg elõbbi a francia Sarah
Lokót múlta felül. 

Változtat a LEN

A korábbi tizenöt helyett csapatonként
húsz játékos vehet részt az Eb-ken, így
már az augusztus végi, szeptember eleji
zágrábi vízilabda-Európa-bajnokságon is
– döntött a kontinentális szövetség, a
LEN a ciprusi Limasszolban tartott kong-
resszusán. A kongresszus alaposan meg-
változtatta az Európa-bajnokságok jövõ-
beni rendszerét is, 2012-tõl ugyanis két-
lépcsõs Eb-k lesznek. Az idei kontinens-
bajnokság elsõ öt helyezettje, valamint a
majdani rendezõ ország válogatottja ala-
nyi jogon vesz részt a következõ sereg-
szemlén, a fennmaradó helyekért mind a
nõknek, mind pedig a férfiaknak selejte-
zõt kell játszaniuk.

Nagyot futott Powell

Remek idõvel, 9.72 mp-es eredménnyel
Asafa Powell nyerte a férfi 100 métert a
Gyémánt Liga-sorozat harmadik állomá-
sán, Oslóban. A norvégiai viadalon a ja-
maicai sprintert 2,1 m/mp-es hátszél segí-
tette. A kenyai Milcah Chemos Cheiywa
a világ idei legjobbjával, 9.12.66 perccel
végzett az élen a nõk 3000 méteres aka-
dályfutásában. Ugyancsak az ez évi legki-
válóbb eredmény született férfi 800
méteren, amelyen a szintén kenyai David
Rudisha 1.42.04 perccel gyõzött. A sport-
ág legrangosabb sorozata 14 állomásból
áll, s öszszesen 32 szám kap helyet a ver-
senyeken. Valamennyi viadalon az 1–8.
helyezettek részesülnek pénzdíjban, a
gyõztesek 10 ezer dollárt kapnak. Kategó-
riánként pontverseny is van, melynek vég-
sõ gyõztesei egy-egy 80 ezer dollár érté-
kû, négykarátos gyémánttal gazdagod-
nak. Pontokat csak a versenyek elsõ há-
rom helyezettjei kapnak.

Honduras még verhetõ
Románia idei elsõ gyõzelmét aratta a vb-szereplõ közép-amerikaiak ellen

Labdarúgás

ÚMSZ

„Egyedül vagyunk mindenki
ellen, de épp emiatt egysége-

sek vagyunk. És ez a legfonto-
sabb” – jelentette ki Rãzvan
Lucescu, Románia labdarúgó-vá-
logatottjának szövetségi kapitá-
nya azok után, hogy a sajtó, a
közvélemény és a romániai fut-
ballvilág támadásainak kereszttü-
zében hétvégén 3-0-ra legyõzték
a vb-szereplõ Honduras legjobb-
jait az Ausztriában rendezett ba-
rátságos mérkõzésen. Megtört te-
hát a trikolórok három összecsa-
pás óta tartó nyeretlenségi soro-
zata, s ha Izraelt, Ukrajnát és
Macedóniát nem is tudták felül-
múlni, legalább a közép-amerikai
állam legjobbjai ellen nem vallot-
tak szégyent. Ahogyan azt a csa-
pat futballistája, Rãzvan Raþ is ki-
jelentette: „Felülmúltuk õket, de
a legfontosabb, hogy jól játszot-
tunk.” A vezetést Daniel Niculae

szerezte meg a 20. percben, majd
Florescu (45. p.) és Rãdoi (76. p.
– büntetõbõl) is eredményes volt.
A válogatott egyik legjobbja ez-
úttal Ciprian Deac volt, aki két
gólban is szerepet vállalt. A szö-
vetségi kapitány szerint nem a
gyõzelem volt a fontos, hanem
labdarúgóinak a reakciója a tíz-
napos edzõtábor után. „Látszott,
hogy mindent beleadtak. Még
sok mindent pontra kell tenni, de
úgy gondolom, van néhány jó já-
tékosunk, akikre számíthatunk a
2012-es Európa-bajnoki selejte-
zõsorozatban” – jelentette ki
Lucescu. Gabriel Tamaº, a válo-
gatott egyik veteránja szerint an-
nak köszönhetik a sikert, hogy
ellenfelüknél sokkal nyugodtab-
ban és koncentráltabban futbal-
loztak. Sokat birtokolták a lab-
dát, s folyamatos nyomást gya-
koroltak a hondurasiakra. „Ezt
gyakoroltuk minden edzésen.
Rãzvan elmagyarázza, mi gya-
korlatba ültetjük. Ezúttal sikerült
is” – mondta.

Holland leckét kaptak 
a magyarok

Magyarország csalódottan
könyvelt el egy újabb súlyos vere-
séget Hollandiával szemben, mi-
után a „narancssárgák” ellen im-
már 26 éve nyeretlen labdarúgó-
válogatott hétvégén 6-1-re kika-
pott Amszterdamban. Pedig a ta-
lálkozó remekül kezdõdött a ven-
dégeknek, hiszen Dzsudzsák Ba-
lázs már a hatodik percben meg-
szerezte a vezetést. Csakhogy
ezek után már a házigazdák irá-
nyították a meccset. Végül Van
Persie a 22. percben kiegyenlítet-
te az állást, a szünet után pedig
valósággal lemosták a magyaro-
kat a pályáról. Miközben
Priskinéknek még felvillanásai
sem voltak, a hollandok sorra
rúgták a gólokat, s már majdnem
megismételték a két csapat leg-
utóbbi, 1994-es találkozóját,
amelyet 7-1-re nyertek a narancs-
sárgák. Ezúttal Robben duplázott
– majd a hajrában sérülten vitték

le a pályáról –, Van Bommel, Van
Bronchorst, Snijder és Elia pedig
egy-egy gólt lõtt. Erwin Koeman,
a magyar válogatott holland szö-
vetségi kapitánya a Nemzeti
Sportnak adott interjújában úgy
fogalmazott, hogy „ahhoz, hogy
kettõt elõrelépjünk, néha vissza
kell lépnünk egyet”. Nem lát
okot arra, hogy lemondjon tiszt-
ségérõl, s továbbra is úgy gondol-
ja, hogy kizárólag nevesebb válo-
gatottak elleni mérkõzésekbõl le-
het tanulni.

Vége a „barátságnak”

A barátságos mérkõzések sze-
zonja a vége felé jár – a spanyo-
lok és a portugálok még pályára
lépnek a héten –, s miközben a
romániaiak és a magyarországi-
ak az õszi Eb-selejtezõkig pihen-
hetnek, addig a pénteken kezdõ-
dõ világbajnokságon szereplõ
csapatok már a Dél-afrikai Köz-
társaság felé veszik az irányt. A
címvédõ olaszok a hétvégi, Svájc
elleni 1-1-es döntetlen után, míg
az Amerikai Egyesült Államok a
dánok elleni 1-0-ás gyõzelmet kö-
vetõen kezdenek majd a fekete
kontinensen rendezendõ sereg-
szemlén. Az elmúlt idõszakban
viszont több játékos is lesérült,
így például Robben (holland),
Diarra (francia), Pirlo (olasz),
Drogba (elefántcsonparti), Obi
Mikel (nigériai), Essien (ghánai)
vagy Adler (német) szereplése is
kérdéses. José Luis Chilavert, a
paraguayi válogatott egykori ki-
váló kapusa szerint a Nemzetkö-
zi Labdarúgó-szövetségnek
(FIFA) meg kellene értenie, hogy
felelõtlenség röviddel a bajnoki
idény után vb-t rendezni. „Nem
tudom, a FIFA mikor veszi már
észre, hogy a játékosoknak jóval
több idõ kell a regenerálódásra.
Bár szerintem nem is akarja ész-
revenni, mert a reklámbevételek
nyilván fontosabbak a szövetség
számára. Sajnálatosnak és veszé-
lyesnek tartom, hogy napjaink
futballjában szinte mindent ez
határoz meg” – kritizálta
Chilavert a FIFA-t. Rãdoi átverekedte magát a hondurasiakon, akik egy héttel a vb elõtt botlottak meg Fotó: Agerpres

Talma a hetedik lett, Rossi 
óriásit bukott Mugellóban
MotoGP

Hírösszefoglaló

Talmácsi Gábor a hetedik
helyrõl indulva hetedikként

ért célba a Moto2 géposztályban
a gyorsaságimotoros-világbaj-
nokság tegnapi Olasz Nagydí-
ján, Mugellóban. A 125 cm3-sek
között korábban világbajnok
magyarországi motoros jól raj-
tolt, feljött a harmadik, majd a
második helyre, a verseny elõre-
haladtával azonban visszacsú-
szott, s a nagy fölénnyel gyõztes
csapattársát, az olasz Andrea
Iannonét üldözõ ötfõs boly mö-
gött ért célba az új kategória ne-
gyedik versenyén. Talmácsi az
eredményéért 9 pontot kapott, s
összesítésben a nyolcadik helyen
áll, 34 ponttal. A tabella élén a
spanyol Toni Elias áll, a japán
Tomizava Soja elõtt. „Jobbra

számítottam, ennyit tudtunk a
mai napon. Körrõl körre nehéz-
ségeim voltak a motorral, nem
tudtam tartani a ritmust az elõt-
tem haladókkal. Gratulálok csa-
pattársamnak, Andrea Ianno-
nénak, az egész hétvégén remek
teljesítmény nyújtott, nagy gyõ-
zelmet aratott. A motor bizo-
nyította, hogy lehet vele nyerni,
a következõ versenyre mi is
megtaláljuk a nyerõ beállításo-
kat” – nyilatkozta Talmácsi a
Talma.hu-nak. A 125 kcm-es
géposztályban elsõ világbajnoki
futamgyõzelmét aratva a spa-
nyol Marc Marquez (Derbi) bi-
zonyult a leggyorsabbnak, míg a
királykategóriát a spanyol Dani
Pedrosa nyerte (Honda). A
MotoGP címvédõje, az olasz
Valentino Rossi komoly balese-
tet szenvedett szombaton, s nyílt
lábtörése miatt várhatóan négy-
öt hónap alatt épül fel. 

Házigazdákat kaptak az Eb-re
Kézilabda

Hírösszefoglaló

A harmadik kalapból kihúz-
va rendkívül erõs kvartettben

lesz Románia nõi kézilabda-vá-
logatottja az idei, decemberi Eu-
rópa-bajnokságon. A dán–nor-
vég közös rendezésû kontinens-
viadal hétvégi sorsolásán ugyan-
is kiderült, a trikolórok az A cso-
portban szerepelnek majd Spa-
nyolország, Dánia és Szerbia
legjobbjaival együtt. „Ezen a
szinten már nem számít az ellen-
fél játékereje, csak az, hogy mi
hogyan fogunk küzdeni. Úgy
gondolom, hogy nincs favorit a
csoportban, mindegyik eléggé
kiegyenlített. Ne felejtsük el,
hogy egy Eb mindig a világ leg-
erõsebb tornája, rengeteget fog
számítani a csapatok pillanatnyi
formája” – véli Radu Voina szö-
vetségi kapitány.

Magyarországot a második ér-
tékcsoportból húzták ki, s a D

elõjelû négyesben kapott helyet
Norvégia, Franciaország és Szlo-
vénia társaságában. A szövetségi
kapitány Mátéfi Eszter szerint
nem lesz egyszerû feladatuk, hi-
szen a norvégok olimpiai és Eu-
rópa-bajnokok, míg a franciák
legutóbb vb-döntõt játszottak.
Ezzel együtt örül, hogy nem a ro-
mánok ágára, azaz az AB-ágra
kerültek, mert szerinte ott még
ennél is nehezebb lenne a dolguk.

A B csoportban Montenegró,
Horvátország, Oroszország és
Izland, míg a C-ben Németor-
szág, Ukrajna, Svédország és
Hollandia szerepel. A skandiná-
viai városokban december 7. és
19. között rendezik a mérkõzése-
ket, az Európa-bajnok pedig kijut
a 2012-es londoni olimpiára.

Románia felnõtt férfi váloga-
tottja eközben Ploieºti-en ját-
szott felkészülési mérkõzéseket
a hétvégén. Mind a kétszer Uk-
rajna volt az ellenfél, amelyet
elõbb 41-34-re, majd 34-32-re
gyõzött le. 
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